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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 ro-
lünü oynar. Televizyon filmlerindeki kahramanlar, önemli birer özdeşim modeli oluş-
tururlar.

Çocuklar televizyonda görerek ve işiterek, nesne ve olayları hareketli olarak tanımak-
tadır. Çünkü çocuklar hareketli bir nesneye daha çok dikkat edebilmektedir.

Medyanın, çocuğun dünya görüşünü genişletme, kalıp yargıları yıkma, farklı fikir-
lere erişimlerini sağlama gibi olumlu etkileri sayılabilir.

Ancak bazı araştırmalar, sosyal etkileşimi sınırlayan elektronik medya ile aşırı il-
gilenmenin, beynin sosyal ve yaratıcılık sistemine zarar verebildiğini ortaya koymak-
tadır. Yine sürekli ve plansız televizyon izlemenin “planlama ve organizasyon”dan so-
rumlu ön beyin korteksinin tembelleşmesine sebep olduğunu ortaya koyan çalışmalar 
da bulunmaktadır.

Son yıllarda gerçekleştirilen bazı araştırmalar göstermiştir ki, günde 1-2 saatten faz-
la televizyon izlemenin akademik başarı üzerinde, özellikle okuma ve anlama notların-
da olumsuz etkileri olmaktadır. Bunun nedeni televizyonun ağırlıklı olarak görsel algı-
ya hitab eden özelliği gereği, sol lobdaki dil bölgesinin gelişimini yavaşlatmasıdır. Ağır-
lıklı olarak görsel efektlerle manipüle edilen beyin, dili dikkatle dinlemek için ilgisini 
bölememektedir.

Medya ile ilgili araştırmacıların kendi aralarında farklı savları ileri sürerek yapmış ol-
dukları araştırmalarda, farklı sonuçlara vardıkları söylenebilir. Örneğin, bir grup araştır-
macı televizyondaki “şiddet” filminin izlenmesinin çocuktaki saldırganlık dürtüsünün 
katharsis aracılığıyla yol bulup boşalmasına neden olduğunu savunurken, diğerleri te-
levizyondaki şiddetin bireyin saldırganlık davranışına model olduğu görüşünü benim-
semektedir. Ancak bilinmesi gereken bir önemli nokta, şiddet içeren bilgisayar oyun-
larının, 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, ”ço-
cuk ve medya” ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır. 

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, medyadan öncelikli etkilenen taraf olan ço-
cukların görüşü alınarak, çocuk ve yetişkin katılımıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Kongre’de sunulacak bildirilerde görüleceği gibi, çocuk ve medya ilişkisini bütün yön-
leriyle değerlendirmek ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçek-
leştirilmektedir.

Aynı zamanda Kongre, Çocuk ve Medya Hareketi’ni tanıtmayı da amaçlamaktadır. 
Çocuk ve Medya Hareketi, bir farkındalık kazandırma, uyarma, bilgilendirme ve ge-
rekli önlemleri alma hareketidir. Bu hareketin amacı, çocuk ve medya ilişkisinde orta-
ya çıkabilecek olumsuzluklara karşı çocuklarımızı korumak, olumlu etkilerinden yara-
lanmalarını sağlamak ve bu konuda gereken bilinci oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmak 
için çocuklarımıza medyayı akıllı ve etkili bir biçimde kullanmayı öğretmemiz, kur-
guyla gerçeği ayırt etmelerine yardımcı olmamız gerekir. Bu da medya okuryazarlığıyla 
mümkündür. Medya okuryazarlığı, çocuklarımıza bilgiyi değerlendirmeyi ve onu ye-
rinde kullanmayı öğretir. Çocuk ve Medya Hareketi; anne, baba, öğretmen ve yetişkin-
lerin sürdüreceği bir sivil harekettir. Kongre sonrasında da hareketin sürdürülmesi ve 
sivil denetimin sağlanması hedeflenmektedir.

Özetle, bildiri başlıklarından da anlaşılacağı gibi, Kongre ile medyanın zararları kar-
şısında yasaklamayı değil, medya okuryazarlığı kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaş-
tırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu konuda ebeveyne, öğretmene, medyaya, ço-
cuk ve ergenlere önemli görevler düşmektedir.

Çocuk ve Medya Hareketi ile I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin en önemli ça-
lışması 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 ça-
lıştay ve odak grup toplantılarında; “Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir 
çocuk-medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okur-
yazarı 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 bilim-
sel oturumlarda sunacakları bildirilerin büyük katkısı olacağına inanmaktayım. Bu ko-
nuda bir farkındalık gerçekleştiği takdirde Çocuk ve Medya Hareketi ile Kongre ama-
cına ulaşmış olacaktır.

Akademik katkıları nedeniyle tüm katılımcılara şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Halûk Yavuzer
Kongre Başkanı
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OKUL İLE ÖĞRENCİ YAŞAMI ARASINDAKİ DUVARLARI YIKMAK: 
POPÜLER MEDYAYI SINIFA TAŞIMAK 1*

Sait TÜZEL

Dr., 
University of Rhode Island, Media Education Lab, USA

ÖZET

Medya okuryazarlığı eğitimi ile Türkçe derslerini ilişkilendirmeyi amaçlayan bu çalış-
mada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Çanakkale il merkezinde 
bulunan bir ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim görmekte olan 39 öğrenci katıl-
mıştır. 6 haftalık uygualamalarda; medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilen Türkçe 
derslerinin öğrencilerin medya okuryazarlık düzeylerini arttırdığı, dersleri daha eğlen-
celi hale getirdiği ve öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarına olumlu yönde etki 
ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uygulamanın, Türkçe derslerinde kullanılan metin 
algısını genişletmenin yanı sıra geleneksel olarak süregelen alfabeye dayalı okuryazar-
lık sürecini çok katmanlı okuryazarlık sürecine taşıdığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Medya okuryazarlığı eğitimi, popüler kültür, dijital bölünmüşlük. 

ABSTRACT

Action research method was used in this study aimed to integrate media literacy edu-
cation and Turkish courses. 39 students in the 8th class of a primary school in Çana-
kkale City Center participated in this study.It is concluded in 6 weekly applications that 
Turkish courses associated with media literacy education increase students’ levels of 
media literacy,bring more fun to the courses, have positive effects on attitudes towards 
the Turkish courses.It is also found that the application carries the process of literacy 
based on a traditionally ongoing alphabet to multimodal process of literacy as well as 
expands the perception of the text used in Turkish courses.

Key Words: Media literacy education, popular culture and the digital divide.

* Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana-
bilim Dalı’nda 2012 yılında tamamlanan “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Medya 
Okuryazarlığı Eğitimi: Bir Eylem Araştırması” başlıklı doktora tezinden elde edilen verilerin bir 
kısmı kullanılarak üretilmiştir. 
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GİRİŞ

Birçok araştırma, XXI. yüzyılda ortaya çıkan dijital teknolojilerden dolayı yaşam ile 
okul arasında bölünmüşlük yaşandığını (digital divide) ortaya koymaktadır (Miller & 
Borowicz, 2006; O’Brien & Bauer, 2005). Yaşam ile okul arasında yaşanan bu bölün-
müşlükte, günlük yaşam dijital teknolojilere bağlı popüler kültür ürünlerinin (tv, inter-
net, bilgisayar oyunları, müzikler vb.) hâkimiyetinde bir görüntü çizerken; okul yaşa-
mı, eğitimcilerin otoriter kararları doğrultusunda belirledikleri “öğrencilere uygun, za-
rarsız!” içeriğin hâkimiyetinde bir görüntü içerisindedir. Günümüzde değişen iletişim 
biçimleri ve alışkanlıkları neticesinde, okullar ve sınıflar basılı eserlerin hâkim olduğu 
tek ortam haline gelmiştir. Okul dışındaki yaşam ise bilgisayar oyunlarının, filmlerin, 
internet sitelerinin, akıllı telefonların, tabletlerin, yüksek tirajlı gazete ve dergilerin ile-
tileri tarafından sarılmış durumdadır.

İletişim ortamlarında yazı ve söze ek olarak fotoğraf, video gibi görsel öğelerin de 
kolayca paylaşılabilmesinin yanı sıra radyo, televizyon ve internetin yaygınlık kazan-
masıyla “kitle iletişimi”nin ön plana çıkmasının bir sonucu olarak “iletişim”, “öğrenme”, 
“öğretme”, “öğretmen”, “öğrenci” ve “okuryazarlık” kavramlarının tanımlarında bir ta-
kım değişiklikler olmuştur. 

Medya iletileri ve araçları her yaştan bireyin hayatını etkilediği gibi öğrencilerin de 
hayatlarını etkilemektedir. Öğrenciler okul öncesi dönemden itibaren, medyanın hem 
alıcısı hem de sosyal paylaşım siteleri, form siteleri vb. ortamlarda medyanın üreticisi 
ve dağıtıcısı olabilmektedirler. En yaygın şekilde “Çeşitli biçimlerdeki iletilere ulaşma, 
analiz etme, değerlendirme ve üretme yeteneği“ (Aufderheide ve Firestone, 1993) ola-
rak tanımlanan medya okuryazarlığı henüz ülkemizde eğitim sistemleri açısından tam 
olarak konumlandırılamasa da özellikle Kanada, İngiltere, Avustralya, ABD gibi geliş-
miş ülkelerde okul öncesinden başlayıp zorunlu eğitimin sonuna kadar başta anadili 
dersleri olmak üzere sosyal bilgiler, vatandaşlık ve sağlık eğitimi gibi derslerin içerisine 
entegre edilerek eğitim sisteminin doğal bir bileşeni haline gelmiştir. 

Öğrencileri Nasıl Bir Dünyaya Hazırlamamız Gerekiyor?

Eğitimin bireyi hayata hazırlama ilkesi gereğince, öğrencilerin, yetişkin olarak içe-
risinde bulunacakları dünyanın gereksinimleri doğrultusunda yetiştirilmesi önem arz 
etmektedir. Bu anlamda “Öğrencileri nasıl bir dünyaya hazırlamamız gerekiyor?” so-
rusuna verilecek cevap okulun ve eğitimin tanımlarının da yeniden düşünülmesinde 
yol gösterici olacaktır. 

Potter (2005: 3) iletiye doymuş ve medya tarafından kuşatılmış bir dünyada yaşadı-
ğımızı belirtmektedir. Günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde medya araçları ile ne 
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kadar fazla oranda haşir neşir olduğumuzu fark edemesek de sabah dijital saatimizin 
çalmasından akşam televizyonun karşısında uyuya kalıncaya dek binlerce medya iletisi-
ne maruz kaldığımız konusunda çok az tereddüdümüz vardır. Ransford (2005) yapılan 
son araştırmalardan hareketle, ortalama bir insanın uyanık olduğu zamanın %30’unu 
belirli bir medya aracının karşısında geçirirken %39’unu ise belirli bir medya aracı eş-
liğinde geçirdiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla insanlar günlük hayatlarının yaklaşık 
%70’lik kısmını medya araçları ile geçirmektedirler. Kısaca ifa etmek gerekirse uyanık 
olduğumuz zaman dilimi içerisinde ya doğrudan ya da dolaylı olarak medya iletileri-
nin bazen gönüllü! bazen de zorunlu alıcıları konumundayız. 

Her şeyden önce unutulmamalıdır ki eğitim kurumlarının yatay olarak amacı bire-
yi bir sonraki eğitim kademesine hazırlamakken dikey olarak amacı ise hayata hazırla-
maktır. Bu yıl (2013-1014 eğitim-öğretim yılı) okul öncesi eğitime başlayan çocuklar 
2068 yılında emekli olacaklardır. Medya teknolojisindeki birçok yeniliğin son 10 yılık 
süreçte ortaya çıktığını ve insanlığın giderek daha fazla oranda medya merkezli bir ya-
şama doğru ilerlediğini göz önünde bulundurduğumuzda, öğrencileri hazırlamamız ge-
reken 2050’li yıllarda “daha medya merkezli bir yaşantının” hâkim olacağı konusunda 
şu andaki medya kullanım oranları ve medya aracı sayıları bize ipuçları verebilir. Aşa-
ğıda XXI. yüzyıl insanının medya merkezli yaşamı (1) Bilgi patlaması, (2) Ulaşabilirlik 
ve (3) Ucuzlayan teknoloji olmak üzere üç başlık altında betimlenmektedir. Bu betim-
lemenin yapılma amacı önümüzdeki 50 yılda “medya ve birey” ilişkisinde yaşanabile-
cek değişime ilişkin öngörüde bulunabilmektir: 

Bilgi Patlaması

Araştırmacılar XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya da “bilgi patlaması” ya-
şandığını belirtmektedirler (Lyman ve Varian, 2003; Toffler, 1996). Medya araçlarının 
çeşitlenmesi, kullanıcılarına ve üreticilerine çeşitli imkânlar sağlayarak üretilen enfor-
masyon miktarının artmasına neden olmaktadır. Örneğin; Türkiye’de yalnızca 2009 yı-
lında 31 bin adet birbirinden farklı kitabın baskısı yapılmıştır (TÜİK, 2010). Üstelik ki-
taplar iletilerin bize ulaştığı medya araçlarından yalnızca bir tanesidir. Buna ek olarak 
dünya çapında yayın yapan radyolar yıllık 65,5 milyon saat; televizyonlar ise 48 milyon 
saat orijinal yayın yapmaktadır. Yalnızca bir ülkenin en büyük yedi televizyon yapım-
cısının arşivinde 169 bin 500 adet birbirinden farklı televizyon programı yer almakta-
dır (Potter, 2011: 4). Prichett (1994) New York Times’ın bir günlük baskısında, 17. yüz-
yıl İngiltere’sinde normal bir insanın hayatı boyunca karşılaştığından daha fazla enfor-
masyon olduğunu dile getirmektedir. 

Çağımız insanının etrafını saran diğer bir medya aracı olarak da bilgisayar ve inter-
net karşımıza çıkmaktadır. İnternet, milyarlarca insanı birbirine bağlayan; 20 milyar 
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web sayfasının, 78 milyon web sitesinin yer aldığı; yılda 90 trilyon e-postanın gönde-
rildiği (Wright, 2007), 3 bin adet günlük gazeteye erişme imkanının sunulduğu (Kawa-
mato, 2003); 2 buçuk milyar dökümanın yer aldığı (Lyman ve Varian, 2003) dev bir ağ-
dır. Bu veriler ışığında, bir insanın, okul öncesi çağlardan itibaren internet kullanma-
ya başladığı; her saniye bir web sayfasını ziyaret ettiği; bunları yaparken de hiç ara ver-
mediği; uyumadığı ve 80 yaşına kadar yaşadığı düşünüldüğünde, internette yer alan bu 
20 milyar web sayfasından yalnızca %10’unu ziyaret edebileceği söylenmektedir (Pot-
ter, 2011: 4). Facebook adlı sosyal paylaşım sitesi 850 milyon nüfusuyla dünyanın Çin 
ve Hindistan’dan sonra en kalabalık nüfusuna sahip 3. ülkesidir!. Türkiye 32 milyon üye 
ile bu siteye abonelikte 6. sırada yer almaktadır ve bu sitedeki nüfus artış hızımız aylık 
%1,82 oranındadır (www.socialbakers.com1).

Medya aracılığıyla bir yılda üretilen ileti miktarı ne kadar? Aslına bakılırsa bu so-
ruya güncel bir cevap vermek oldukça zor görünmektedir. 2002 yılında Kaliforniya ve 
Berkeley Üniversitelerinin işbirliği içerisinde gerçekleştirilen “How Much Informati-
on?” başlıklı proje kapsamında araştırmacılar bir yılda üretilen ileti miktarını hesap-
lamaya çalışmışlardır. Araştırmacılar dünya genelinde 2002 yılında 5 ‘exabyte’lık ile-
ti üretildiğini hesaplamışlardır. Projenin diğer bir bulgusu da üretilen ileti miktarında 
her yıl %30 oranında artış yaşandığı olmuştur (Lyman ve Varian, 2003). Dolayısıyla bu 
bulgudan hareketle 2011 yılı için 52 ‘exabyte’lık ileti üretildiğini söylememiz mümkün 
gözükmektedir. Peki bu ne anlama gelmektedir? Bunu açıklayabilmek için bilgisayarla 
ilgili bazı teknik terimlerin üzerinde durmak yerine günlük hayattan örnekler vermek 
daha uygun olacaktır. 52 ‘exabyte’; 41,6 trilyon sayfadan oluşan pdf formatında kayde-
dilmiş dev bir kitaba karşılık gelmektedir. Başka bir örnek verecek olursak ortalama ka-
litede kaydedilmiş 4,2 milyar yıl sürecek bir filmi hayalimizde canlandırmamız gereke-
cektir. Görüldüğü üzere günümüzde medya aracılığıyla bilgilenmek Postman (2006)’ın 
ifadesiyle “itfaiye hortumundan su içmeye” benzemektedir. 

Ulaşabilirlik

1300’lü yıllarda Avrupa’nın en büyük kütüphanesi olan Sorbonne Kütüphanesi’nde 
1338 kitap yer almaktaydı (Potter, 2005: 3). Buraya da seyahat imkânlarının kısıtlılığı, 
güvenlik ve okuma-yazma oranının düşüklüğü nedeniyle çok az insan ulaşabiliyordu. 
Oysa günümüzde dünya nüfusunun üçte biri internet aracılığıyla anında 1,5 milyar do-
kümana ulaşma imkânına sahiptir. Üstelik internet kullanıcı sayısı 2000-2010 yılları ara-
sında %444,8 oranında artmıştır (www.internetworldstats.com2). Gelişen teknoloji doğ-

1. 02.01.2012 tarihinde erişilmiştir. 
2. 22.12.2011 tarihinde erişilmiştir. 
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rultusunda ortaya çıkan medya araçları her geçen gün daha fazla oranda ulaşılabilir ha-
le gelmektedir. TÜİK (2010a) istatistiklerine göre 2010 yılı itibariyle, Türkiye’de inter-
net önceki yıla göre %11 artış göstererek evlerin %41,6’sına ulaşmış durumdadır. İnter-
netin hayatımıza girmesiyle birlikte günümüzde enformasyona ulaşım sorunu kalma-
mıştır denilebilir. Ancak ulaşılabilirlik noktasındaki esas sorun Potter (20005: 9)’ında 
ifade ettiği üzere medya iletilerinin bize ulaşmasını engelleyememizdir: otobüste, alış 
veriş merkezinde, posta kutumuzda, e-posta kutumuzda yer alan spamlar ve reklam pa-
nolarındaki afişler. 

Ucuzlayan Teknoloji

Giderek medya merkezli bir yaşama doğru ilerlememizde diğer bir neden de tek-
nolojinin giderek ucuzlamasıdır. Yaklaşık 30 yıl öncesinde siyah-beyaz bir televiz-
yon satın alabilmek için bir devlet memuru birkaç maaşını vermek, bir çiftçi bir 
adet dana satmak zorunda olsa da günümüzde medya araçlarının büyük çoğunlu-
ğu lüks tüketim malları olmaktan çıkmış ve seçeneklerde tüketicinin bütçesine gö-
re çeşitlenmiştir (Şahin, 2011: 44). Yaklaşık 15 yıl öncesi hayatımıza giren ve baş-
langıçta oldukça pahalı olan cep telefonlarının ülkemizde 2010 yılı verilerine göre 
abone sayısı 62 milyondur (TÜİK, 2010a). Araştırmacılar, günümüzde yaşayan sa-
de bir vatandaşın yalnızca kol saatinde yer alan bilgisayar teknolojisinin, 1961’den 
önce dünyada yer alan bilgisayar teknolojilerinden daha gelişmiş olduğunu ve bu 
teknolojinin 30 yıl öncesine göre 8 bin kat daha ucuz olduğunu ifade etmektedir 
(Prichett 1994). 

Görüldüğü üzere gerek artan bilgi miktarı, gerek bilgiye ulaşımın gün geçtikçe da-
ha kolay hale gelmesi ve gerekse de medya teknolojilerinin giderek ucuzlayarak her 
kesimden insana hitap edecek çeşitliliğe ulaşması medyanın her geçen gün hayatı-
mızdaki yerini ve önemini arttırmaktadır. Strasburger ve Wilson (2002: 4) günümüz 
insanının dedelerine oranla çok daha fazla oranda medya ortamı ile iç içe oldukla-
rını belirtmektedirler. Belki de yukarıdaki rakamlardan hareketle onların bu söyle-
diklerine günümüz çocuklarının babalarına oranla çok daha fazla medya ortamı ile 
iç içe bir dünyada yaşayacaklarını söylememiz gerekmektedir. Kendimizi koruma-
mız mı gerekmektedir? Yapılması gereken kitap okumayı, tv izlemeyi, dergi satın al-
mayı, internette dolaşmayı… bırakmak mıdır? Bunları yapmamız mümkün müdür? 
Ya da biz onları bıraktığımızda onlar bize bırakacak mıdır? Bunlar ve bunlara ben-
zer birçok soruya eğitim sistemlerinin verdiği yaygın cevap: “Medya Okuryazarlığı 
Eğitimi” olmaktadır. 
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Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, 8. sınıf Türkçe derslerine medya okuryazarlığı eğitimini en-
tegre ederek Türkçe dersleri kapsamında Tv, internet, bilgisayar oyunları, reklam afiş-
leri, klipler, müzik gibi XXI. yüzyıl öğrencilerinin yaşamını kuşatan popüler kültür 
ürünlerini sınıf ortamına taşımaktır. Ayrıca yapılan bu uygulama sayesinde araştır-
maya katılan öğrencilerin medya okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi de hedef-
lenmektedir. Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda cevap aranan araştırma problem-
leri şunlardır: 

1. Medya Okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilen Türkçe derslerinin, öğrencilerin 
medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisi ne düzeydedir?

2. Medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilen Türkçe dersleri, öğrencilerin oku-
la ve derslere ilişkin tutumlarında nasıl bir değişikliğe neden olmaktadır?

3. Medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilen Türkçe derslerine yönelik, öğren-
cilerin algı ve görüşleri nasıldır?

YÖNTEM

Bu araştırma, eylem araştırması (action research) yaklaşımlarından katılımcı eylem 
araştırması (participant action research) yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ka-
tılımcı eylem araştırmaları, araştırmacının tespit ettiği bir soruna yönelik, problemin 
yaşandığı sahaya inerek problemi yaşayanlarla birlikte hareket ettiği eylem araştırması 
yaklaşımıdır (Hendricks, 2006). Bu çalışmada okul ve öğrencilerin yaşam şartları ara-
sındaki bölünmüşlük araştırmacı tarafından tespit edilmiş ardından da Çanakkale il 
merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunun 8-C sınıfı araştırma ortamı olarak seçil-
miştir. Araştırmanın işlem adımları şu sırayı takip etmiştir:

1. 8-C sınıfında öğrenim gören öğrencilere “Medya Kullanım Alışkanlıkları” anke-
ti uygulanarak en çok tüketilen popüler medya ürünlerinin tespit edilmesi.

2. Öğrencilerin en çok tükettiği popüler medya ürünleri listesinden yararlanarak 6 
haftayı (30 ders saati) kapsayan Türkçe dersleri ile İlişkilendirilmiş Medya Okur-
yazarlığı Paket Programı (Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı)’nın 
hazırlanması.

3. 6 hafta boyunca uygulamaların gerçekleştirilmesi, ve eylem araştırmasının dina-
mik yapısından yararlanılarak paket programın revize edilmesi. 

4. Verilerin analizi.

Araştırmanın uygulama sürecinde 8/C sınıfının 5 saatlik Türkçe derslerinin tama-
mı, Türkçe dersleri ile İlişkilendirilmiş Medya Okuryazarlığı Paket Programına göre ve 
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araştırmacının yürütücülüğünde işlenmiştir. Uygulama sürecinde verilerin toplanma-
sı amacıyla nitel ve nicel 13 farklı veri toplama aracı ve 5 farklı veri kaynağı kullanıl-
mıştır (bakınız Tablo 1). Bu araçlar aracılığıyla, 1900 sayfaya yakın doküman ve 25 sa-
ate yakın ses ve görüntü kaydı toplanmıştır. Toplanan nicel verilerin analizinde SPSS©, 
nitel verilerin analizinde ise MAXQDA© adlı bilgisayar tabanlı veri analiz programla-
rından yararlanılmıştır.

Tablo 1: Araştırmada Kullanılan Veri Kaynakları ve Veri Toplama Araçları

Veri Kaynakları Veri Toplama Araçları

Öğrenciler Video Kayıtları
Etkinlik 
Kâğıtları

Öğrenci 
Günlüğü

Görüşme Ölçekler
Facebook 
Paylaşım ve 
Yorumları

Araştırmacı Gözlem
Araştırmacı 
Günlüğü

Video 
Kayıtları

Veliler Görüşme Ses Kayıtları

Türkçe Öğretmeni
Odak Grup 
Görüşmesi

Görüşme

Stajyer Öğrenciler Gözlem Formu
Odak Grup 
Görüşmesi

Geçerlik Komitesi 
Üyeleri

Ders 
Değerlendirme 
Formu

Ses Kayıtları

BULGULAR VE YORUM

Uygulanan Öğretimin Öğrencilerin Medya Okuryazarlık Düzeylerine 
Etkisine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Bu başlık altında araştırmanın “Medya Okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilen Türk-
çe derslerinin, öğrencilerin medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkisi ne düzeydedir?” 
şeklinde ifade edilen sorusuna yönelik bulgular ve sunum yer almaktadır. 

Önerilen modele göre uygulanan öğretimin öğrencilerin medya okuryazarlığı be-
cerilerine olan etkisini ortaya koyabilmek adına eylem araştırmasının başında ve so-
nunda öğrencilere “Medya Okuryazarlığı Ölçeği” uygulanmıştır. Öğrencilerin medya 
okuryazarlık düzeylerindeki değişimi görmek amacıyla ön test ve son test uygulama-
larından elde ettikleri puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları ölçeğin 
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alt boyutları olan (1) Güven, (2) Okuryazarlık ve (3) Bağımlılık boyutları için ayrı ay-
rı hesaplanmıştır. Medya Okuryazarlığı Ölçeği’nin ön test sonuçları ile son test sonuç-
ları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için ise her bir boyut için ay-
rı ayrı “t testi” yapılmıştır. 

Medya Okuryazarlığı Ölçeği’nin “Güven” alt boyutuna yönelik olarak gerçekleşti-
rilen ön test ve son testlerin ortalama puanları ve “t testi” sonuçları Tablo 2’de yer al-
maktadır. 

Tablo 2: Medya Okuryazarlığı Ölçeğinin Güven Alt Boyutuna İlişkin Ön test ve Son test 
Ortalama Puanlarının t Testi Sonuçları

N X S t p

Ön test 39 4.11 0.54
8.089 .035*

Son test 39 2.98 0.37

*p< 0.05

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin Medya Okuryazarlı-
ğı Ölçeği “Güven” alt boyutuna ilişkin ön test ortalama puanları 4.11, standart sapma-
ları ise 0.54’tür. Son test ortalama puanları 2.98, standart sapmaları ise 0.37’dir. Ulaşı-
lan bulgular, 39 kişilik öğrenci grubuna uygulanan Medya Okuryazarlığı Ölçeği “Gü-
ven” alt boyutuna yönelik olarak son test puanlarında 1 puandan fazla bir azalmanın 
olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, uygulama sürecinin ardından öğrencilerin med-
ya iletilerine ve araçlarına karşı daha az güven duymaya başladıkları ve onlara karşı da-
ha eleştirel oldukları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla uygulama sürecinin, öğrenci-
lerin medya okuryazarlığının “güven” boyutuna ilişkin olumlu etkisinden bahsedilme-
si mümkün gözükmektedir. 

Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Ölçeği “Güven” alt boyutu ön test ve son test-
lerinden elde ettikleri puanların ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak an-
lamlılığını belirlemek üzere hesaplanan “t” değeri, 0.05 anlam düzeyinde anlamlı bu-
lunmuştur. Elde edilen bu bulgudan hareketle, Türkçe derslerinin medya okuryazarlı-
ğı eğitimi ile ilişkilendirilmesine yönelik gerçekleştirilen eylem araştırmasının, öğren-
cilerin medya araçlarından gelen iletilere “güvenme” tercihleri üzerinde etkili olduğu-
nun söylenmesi mümkün gözükmektedir. 

Medya Okuryazarlığı Ölçeği’nin “Okuryazarlık” alt boyutuna yönelik olarak gerçek-
leştirilen ön test ve son testlerin ortalama puanları ve “t testi” sonuçları Tablo 3’te yer 
almaktadır. 
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Tablo 3: Medya Okuryazarlığı Ölçeğinin Okuryazarlık Alt Boyutuna İlişkin Ön test ve 
Son test Ortalama Puanlarının t Testi Sonuçları

N X S t p

Ön test 39 2.42 0.70
8.098 .000*

Son test 39 4.22 0.38

*p< 0.05

Tablo 3’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin Medya Okuryazarlığı 
Ölçeği “Okuryazarlık” alt boyutuna ilişkin ön test ortalama puanları 2.82, standart sap-
maları ise 0.70’tir. Son test ortalama puanları 4.22, standart sapmaları ise 0.38’dir. Ulaşı-
lan bulgular 39 kişilik öğrenci grubuna uygulanan Medya Okuryazarlığı Ölçeği “Okur-
yazarlık” alt boyutuna yönelik olarak son test puanlarında, 1,8 puanlık bir artışın ya-
şandığını göstermektedir. Bu bulgudan hareketle, uygulamanın ardından öğrencilerin 
medya araçları ve iletileri karşısında okuryazarlık becerilerini daha fazla oranda kulla-
nabildiklerinin söylenmesi mümkün gözükmektedir. 

Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Ölçeği “Okuryazarlık” alt boyutu ön test ve son 
testlerinden elde ettikleri puanların ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlılığını belirlemek üzere hesaplanan “t” değeri, 0.05 anlam düzeyinde anlamlı bu-
lunmuştur. Elde edilen bu bulgudan hareketle, uygulama sürecinde verilen eğitimin, öğ-
rencilerin medya okuryazarlığı becerileri üzerinde etkili olduğunun söylenmesi müm-
kün gözükmektedir. Bu etkinin okuryazarlık becerilerini daha fazla oranda kullanabil-
me yönünde gerçekleştiği görülmektedir. 

Medya Okuryazarlığı Ölçeği’nin “Bağımlılık” alt boyutuna yönelik olarak gerçekleş-
tirilen ön test ve son testlerin ortalama puanları ve “t testi” sonuçları Tablo 4’te yer al-
maktadır. 

Tablo 4: Medya Okuryazarlığı Ölçeğinin Bağımlılık Alt Boyutuna İlişkin Ön test ve Son 
test Ortalama Puanlarının t Testi Sonuçları

N X S t p

Ön test 39 3.10 0.63
1.4 .151*

Son test 39 3.16 0.68

*p< 0.05

Tablo 4’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Öl-
çeği “Okuryazarlık” alt boyutuna ilişkin ön test ortalama puanları 3.10, standart sapma-



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi22

ları ise 0.63’tür. Son test ortalama puanları 3.16, standart sapmaları ise 0.68’dir. Ulaşılan 
bulgular, Medya Okuryazarlığı Ölçeği “Bağımlılık” alt boyutuna yönelik olarak ön test 
ve son test puanları arasında göreceli olarak çok az bir artışın (0.06) olduğunu göster-
mektedir. Ön test ve son test puanları arasındaki ortalama farkının çok az olmasından 
hareketle, uygulama sonucunda öğrencilerin medya araçlarına bağımlılık düzeylerinde 
önemli bir değişimin olmadığının söylenmesi mümkün gözükmektedir. 

Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Ölçeği “Bağımlılık” alt boyutu ön test ve son test-
lerinden elde ettikleri puanların ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak an-
lamlılığını belirlemek üzere hesaplanan “t” değeri, 0.05 anlam düzeyinde anlamlı bu-
lunmamıştır. Elde edilen bu bulgudan hareketle, uygulama sürecinde verilen eğitimin, 
öğrencilerin medya araçlarına bağımlılıkları üzerinde etkili olmadığı söylenebilir. 

Uygulanan Öğretimin Öğrencilerin Türkçe Dersi Tutumlarına 
Etkisine İlişkin Bulgular ve Yorum

Bu başlık altında “Medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilen Türkçe dersleri, öğ-
rencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarında nasıl bir değişikliğe neden olmaktadır?” şek-
linde ifade edilen araştırma sorusuna ilişkin bulgular ve yorum yer almaktadır. 

Uygulama sürecinde öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarındaki gelişimi ölç-
mek amacıyla eylem araştırmasının başında ve sonunda öğrencilere “Türkçe Dersi Tu-
tum Ölçeği” uygulanmıştır. Öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarındaki değişi-
mi görmek amacıyla ön test ve son test uygulamalarından elde ettikleri puanların arit-
metik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Tutum ölçeğinin ön test so-
nuçları ile son test sonuçları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için 
“t testi” yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5: Tutum Ölçeği Ön test ve Son test Ortalama Puanlarının t Testi Sonuçları

N X S t p

Ön test 39 2.11 0.68
7,865 .000*

Son test 39 3.96 0.32

*p< 0.05

Tablo 5’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin Türkçe Dersi Tutum 
Ölçeği’ne ilişkin ön test ortalama puanları 2.11, standart sapmaları ise 0.68’dir. Son test 
ortalama puanları 3.96, standart sapmaları ise 0.32’dir. Ulaşılan bulgular, 39 kişilik öğ-
renci grubuna uygulanan Türkçe Dersi Tutum Ölçeği’ne yönelik olarak son test puan-
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larında 1.85 puanlık bir artışın olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, öğrencilerin uygu-
lama sürecinin sonunda Türkçe dersine karşı tutumlarının daha olumlu hale geldiği-
ni göstermektedir. 

Tutum ölçeğinin ön test sonuçlarıyla son test sonuçları arasındaki 1.85 puanlık far-
kın istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına bakmak amacıyla “t testi” uygulanmış-
tır. Hesaplanan “t” değeri, 0.05 anlam düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç, öne-
rilen modele göre gerçekleştirilen Türkçe derslerinin öğrencilerin Türkçe dersine yöne-
lik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 

Öğrencilerin önerilen modele göre gerçekleştirilen Türkçe derslerine karşı tutumla-
rını belirleyebilmek için öğrenci günlükleri ve görüşmelerden de yararlanılmıştır. Ay-
rıca aynı amaca yönelik olarak uygulama sürecinin bitiminde kendilerini Milli Eğitim 
Bakanı’nın yerine koyarak yeni uygulamayı değerlendiren bir yazı yazmaları istenmiş-
tir. İlgili verilerin analizi sonucunda sınıftaki öğrencilerin tamamına yakınının Türkçe 
derslerini çok sevmeye başladıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Örneğin bazı öğren-
ciler “Türkçe derslerini daha çok seviyorum”, “İleride Türkçe öğretmeni olmak istiyorum”, 
“Türkçe dersinin olduğu günlerde okula gelmek için sabırsızlanıyorum”, “Keşke Türkçe 
dersleri daha fazla olsa” gibi ifadelerle derse karşı olumlu tutumlarını belirtmişlerdir. Ba-
zı öğrenciler ise yeni uygulamayı önceki Türkçe dersleriyle karşılaştırarak “artık Türkçe 
derslerini daha çok seviyorum”, “en sevdiğim dersler arasında bundan sonra Türkçe ders-
leri de var” şeklinde ifadeler kullanmışlardır. Öğrencilerin derse karşı tutumlarındaki 
değişikliği göstermesi açısından Türkçe öğretmeni Ebru Hanım tarafından başarı düze-
yi düşük öğrenciler arasında gösterilen Sibel’in görüşleri önemli görülebilir: 

“Önceden Türkçe derslerinde hep dilbilgisi işliyorduk ve öğretmen sürekli yazı yazdırıyor-
du. Şimdiki Türkçe dersleri öyle değil, öğretmen bize bir sürü şey izletiyor. İzlediğim şey-
lerle ilgili konuşmak daha çok hoşuma gidiyor. Sonuçta cevap verebildiğimiz şeyler işle-
nirse dersi seversiniz bilmediğim şeyler işlendiğinde dinleyesim gelmiyor dersi. Keşke al-
tıncı sınıftan beri dersler böyle işlenseydi o zaman Türkçe derslerini daha çok severdim” 
(Sibel, 29.04.2012). 

Araştırmacının ve stajyer öğrencilerin teneffüste rastladığı olayda ise Berfin isimli 
öğrenciye 8/B sınıfından bir arkadaşı dersten kaçmayı teklif etmiştir. Berfin ise arkada-
şına “artık Türkçe derslerinden kaçmayacağını, dersi çok sevdiğini” belirtmiştir. Araştır-
macı, Berfin ile daha sonra gerçekleştirdiği görüşmede bu olayı hatırlatmış ve O’na ne-
den böyle davrandığını sormuştur. Berfin’in verdiği cevap ise şu şekildedir:

“Öğretmenim önceden Türkçe derslerinde çok sıkılıyordum. O yüzden de Çarşamba gün-
leri Büşra’yla dersten kaçıp internet kafeye gidiyorduk. Şimdi Türkçe derslerini seviyorum, 
sıkılmıyorum dersten. Ben sizin dersiniz olduğu gün çok seviniyorum. O yüzden Büşra’ya 
öyle söyledim.” (Betül, 04.05.2012). 
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Sınıfın başarılı öğrencilerinden olan Umut ile yapılan görüşmede, Umut’un önce-
den en sevdiği ders matematikken artık Türkçe olduğunu belirtmesi üzerine, araştır-
macı bunun nedenini sormuş ve şu cevabı almıştır:

“Hocam siz eskisi gibi getirip kuru kuru bir şeyler okutup arkasından da sorular sorup 
dersi bitirmiyorsunuz. Bizim sevdiğimiz şeyleri izletiyorsunuz, düşünmemizi sağlayan so-
rular soruyorsunuz. Bilmediğim bir sürü şey öğreniyorum Türkçe derslerinde artık. Ben 
zaten dil bilgisi ve paragraf sorularını yapabiliyordum. Önceden sürekli onları görmek-
ten bıkmıştım o yüzden.” (Umut, 29.04.2012). 

Uygulamanın bitiminden birkaç gün sonra araştırmacı 8/C sınıfına verdiği ödevle-
ri toplamak amacıyla gitmiştir. Bu sırada bir öğrenci tarafından kendisine verilen mek-
tup hem öğrencilerin derse ilişkin tutumlarını hem de derste video kullanılmasından 
duydukları memnuniyeti gösterir niteliktedir.

Uygulanan Öğretime Yönelik Öğrenci Algı ve Görüşlerine İlişkin 
Bulgular ve Yorum

Bu başlık altında “Medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilen Türkçe derslerine 
yönelik, öğrencilerin algı ve görüşleri nasıldır?” şeklinde ifade edilen araştırma soru-
suna ilişkin bulgular ve yorum yer almaktadır. Uygulanan öğretime yönelik öğrenci al-
gı ve görüşlerini betimleyebilmek adına; video ve ses kayıtları, stajyer öğrenci gözlem 
formları, Facebook yazışmaları ile öğrenci ve araştırmacı günlükleri kullanılarak elde 
edilen veriler MAXQDA©’da analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ulaşılan temalara iliş-
kin kod haritası Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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SBS Kaygısı
Öğrenmeden
Zevk Alma

Neden
Dilbilgisi
İşlemiyoruz

Görsellerden
Memnuniyet

Facebook Kameraya
Karşı Tepki

Algı ve Görüşler

Şekil 1: Öğrenci Algı ve Görüşlerine İlişkin MAX QDA© Programı Kod Haritası

Şekil 1’de görüldüğü üzere uygulanan öğretime yönelik öğrenci görüş ve algılarını (1) 
SBS kaygısı, (2) öğrenmeden zevk alma, (3) görsellerin kullanılmasından duyulan mem-
nuniyet, (4) “neden dilbilgisi işlemiyoruz?”, (5) kameraya karşı tepki ve (6) Facebook pay-
laşımları olmak üzere altı ana tema altında incelemek mümkündür. 

SBS Kaygısı

Araştırmanın başlangıcından itibaren öğrencilerin çeşitli şekillerde, Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS)’na ilişkin kaygılarını dile getirdikleri görülmektedir. Çalışmanın sekizinci sı-
nıflarda, sınava az bir süre kala gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, öğrencilerin SBS’ye iliş-
kin kaygılar taşıyabileceği araştırmacının uygulama öncesinde öngördüğü bir durumdu. 

Araştırmacının, öğrencilere sınıflarında gerçekleştirilecek uygulamadan bahsettiği 
12.03.2012 tarihinden itibaren, öğrencilerin SBS kaygılarını dile getirmeye başladıkla-
rı görülmektedir. Öğrencilerin uygulamaya ilişkin ilk soruları “SBS ne olacak?”, “SBS’ye 
yönelik konular işlemeyecek misiniz?”, “Bu uygulamayı 6 ya da 7’lerde neden yapmıyor-
sunuz?” şeklinde olmuştur. Araştırmacının yıllık planlarında yer alan ve uygulamanın 
gerçekleşeceği tarihlerde anlatılması gereken konuların tamamının yeni uygulamada 
da anlatılacağını belirtmesine rağmen öğrencilerin SBS’ye ilişkin kaygılarını dile getir-
meyi sürdürdükleri görülmüştür. 
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Özellikle uygulamanın başladığı ilk hafta öğrenci günlüklerine SBS kaygısının ol-
dukça yüksek oranda yansıdığının görülmektedir. Örneğin sınıfın başarılı öğrencileri 
arasında gösterilen Berkin, günlüğünde şu satırlara yer vermiştir: 

“Sadece bugünü düşünürsem dersler harika gidiyor. Ama SBS’yi düşünürsem berbat gidi-
yor. Belgesel izlemeyi çok sevdiğim için son derste izlediğimiz uçaklarla ilgili videoya ba-
yıldım. Ama SBS’de bunlarla ilgili soru yok Hocam!!! Daha çok test çözmemize izin ver-
meniz gerekiyor bence. Dilbilgisi konularında eksiklerimiz var. Dersleri hep böyle işleye-
ceksek 6 haftamız boşuna gidecek…” (Berkin; Öğrenci Günlüğü, 28.03.2012). 

Berkin’in yukarıda belirttiği kaygılara benzer kaygıları diğer bir öğrenci ise günlü-
ğüne şu şekilde yansıtmıştır:

“Dersler aslında çok zevkli gidiyor; ancak hiçbir şey öğrenmiyoruz. Bir an önce eskiden ol-
duğu gibi SBS’ye yönelik test çözmeye başlamamız gerekiyor. Sonuçta sınavlarda reklamlar-
dan, ya da dizi filmlerden sorular gelmiyor.” (Berkin; Öğrenci Günlüğü, 28.03.2012). 

Öğrencilerin, uygulama süresince gerçekleştirilen etkinlikleri SBS’de çıkacak konu-
lar ve çıkmayacak konular olmak üzere iki kategoride değerlendirmeleri söz konusudur. 
Bir konu SBS’de çıkacaksa sınıfın genelinin o konuya ilişkin gerçekleştirilen etkinlik-
ten memnun kaldığı; çıkmayacaksa memnun kalmadığı görülmektedir. Çalışma bağla-
mında 8/C sınıfında yaşanan bu durumu “SBS Çıkarcılığı” olarak nitelendirmek müm-
kündür. Zira öğrencilerin etkinliklere bakış açıları ve motivasyonları SBS’de çıkıp çık-
mamasına göre şekillenmektedir. Beste adlı öğrencinin cümlede anlam konusunun öğ-
retimine ilişkin şu cümlelerinde bu durumu görmek mümkün gözükmektedir:

“Bugünkü dersten çok şey öğrendim. Bu tarz SBS’de çıkan konuların işlenmesine devam 
edilmeli. Böyle olması daha yararlı olacak. Nesnel ve öznel yargıdan en az iki soru geli-
yor sonuçta…” (Beste; öğrenci günlüğü, 02.05.2012). 

Sınıfın yüksek düzeyde başarılı öğrencileri arasında yer alan Bilge ise sınava yöne-
lik kaygılarının, öğrendikleri üzerindeki etkisini uygulama sonunda yazdığı değerlen-
dirme yazısında şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bu derste çok faydalı şeyler öğrendik. Görsellerin olması ve sevdiğimiz şeyleri izlememiz 
dersi gayet de zevkli hale getirdi. Ama eğer biz bunu sene başından beri uyguluyor olsay-
dık SBS’de Türkçe’den bir şey yapamazdık. Bu da ders işleme sisteminin mi, yoksa sınav 
sisteminin mi hatalı olduğunu düşündürüyor… Kimse yolda bize mayoz bölünmeyi sor-
muyor. Cümlenin öğelerini sormuyor. WH Question’ları sormuyor. Demekki bunları ha-
yat için değil sınavlar için öğreniyoruz. Yani sınav sistemi beraberinde eğitim sistemini de 
getiriyor...” (Bilge; uygulama değerlendirme yazısı). 
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Bilge’nin bu değerlendirmelerini, müfredat, yaşam ve sınavlar arasındaki tutarsızlığın 
bir yansıması olarak değerlendirmek mümkün gözükmektedir. Zira merkezi sınavların 
olduğu bir sistem içerisinde müfredata yapacağınız herhangi bir eklemenin sınav siste-
mi içerisinde yer alamadığı takdirde tam anlamıyla başarısından bahsetmek mümkün 
olmayacaktır. Bu duruma ilişkin bir değerlendirmeyi araştırmacının günlüğüne yazdı-
ğı şu notlarda görülmektedir:

“8/C sınıfında yapılan uygulamalarda tam her şeyin yolunda gittiğini, öğrencilerin ken-
dilerini derse verdiklerini, eğlendiklerini ve yeni uygulamaya ilişkin birçok şey öğrendik-
lerini düşündüğüm anda yüzüme soğuk su çarpılmış gibi “SBS” olgusu ile karşılaştım. 
Böyle bir ortamda yalnızca öğrencilerin değil öğretmenin de müfredatta yer alan konu-
lara ya da öğrencilerin hayatlarında işlerine yarayacağını düşündüğü konulara eğilme-
si pek mümkün gözükmüyor. Bu uygulama sürecinde sürekli tecrübe ettiğim şey; okullar-
daki öğrenme ortamını ne toplumun ne de bireyin ihtiyaçlarının belirlediği. Müfredatın 
ise bakanlık tarafından gönderilmiş tavsiyelerden oluştuğu. Sanırım öğrenme ortamının 
mutlak galibi merkezi sınavlar. Ayrıca bu galibin belirlenmesinde pek alışık olmadığımız 
biçimde, öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler hiçbir sorgulama yapmaksızın hem 
fikir görünüyorlar.” (Araştırmacı günlüğü, 08.05.2012). 

8/C sınıfında gerçekleştirilen uygulama boyunca gözlemlenen diğer bir durum ise öğ-
rencilerin o an yapmak istemedikleri bir etkinlik olduğunda SBS kozunu oynamalarıdır. 
Gerçekleştirilecek olan etkinlik öğrencilerin hoşuna gitmiyorsa başarılı ya da başarısız 
olsun her öğrenci “hocam bunlar SBS’de çıkmayacak ki” şeklinde serzenişte bulunmakta-
dır. Bu durumu araştırmacı günlüğünde yer alan şu notlarda görmek mümkündür:

“…Emine derse karşı ilgisiz ve sınıfın dershaneye gitmeyen tek öğrencisi olmasına rağ-
men bugün yapacağımız “Duyduklarım Gördüklerime Ne Diyor” etkinliğini yapmamak 
için hemen ‘öğretmenim sanki bize SBS’de bebek resimleri soracaklar’ diyerek derse karşı 
isteksizliğini belirtti. Başarılı ya da başarısız olsun her öğrenci derste gerçekleştirilen et-
kinlikten memnun kalmıyorsa hemen SBS’de soru çıkmayacak bahanesine başvuruyor…” 
(Araştırmacı günlüğü, 13.04.2012).

Öğrencilerin SBS’ye yönelik kaygıları eğlendikleri ve öğrenmekten zevk aldıkları 
derslerde de devam etmektedir. Dersi zevkli ve eğlenceli olarak değerlendirseler de doğ-
rudan SBS’ye yönelmeyen etkinliklerden tam olarak memnun kalmamaktadırlar. Bu du-
rumu genellikle günlüklerine “çok zevkliydi ama SBS’de çıkmayacak”, “güzel ama bir şey 
öğrenmiyoruz”, “daha önemli konular işleyebiliriz” şeklinde yansıttıkları görülmektedir. 
Beste bu durumu günlüğüne şu cümlelerle yansıtmıştır: 

“Cümlede anlam konusunu bu kadar değişik işlememiştik. Bu şekilde işlemek çok hoşu-
ma gitti. SBS’de çıkacak konuların böyle sevdiğimiz videolarla öğretilmesi çok güzel. Ben-
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ce diğer etkinliklerde de SBS’de çıkacak konulara ağırlık verilmesi gerekiyor. Mesela geçen 
hafta bebeklerle ilgili yaptığımız etkinlik yerine videoları kullanarak cümlenin öğeleri ko-
nusunu işlemeliydik. Denemelerde genellikle o soruları yapamıyoruz. Sonuçta çok eğlen-
dik ve yeni şeyler öğrendik ama SBS’ye bu kadar az bir süre kala sınavda çıkacak konula-
ra yoğunlaşmamız gerekir…” (Beste; öğrenci günlüğü, 25.04.2012). 

İlk haftalarda hem öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerde hem de öğrenci gün-
lüklerinde oldukça sık biçimde rastlanan SBS kaygısının uygulamanın ilerleyen hafta-
larında giderek azalmaya başladığı söylenebilir. Araştırmacı bu durumu uygulamanın 
üçüncü haftasında günlüğüne şu şekilde yansıtmıştır: 

“…Uygulamanın ilk haftasının sonunda öğrenci günlüklerini okuduğumda moralim ol-
dukça bozulmuştu. Ne yaparsam yapayım çocukların SBS kaygısını yenemeyeceğimi dü-
şünüyordum. Hatta bu durumu geçerlilik komitesi toplantısında da dile getirmiştim. Ama 
bu hafta günlükleri okuyunca çocukların yavaş yavaş ilk haftaki endişelerinden kurtul-
maya başladıklarını gördüm. Ya da çocuklar uygulamayı sürdürmedeki kararlılığımı an-
layıp SBS konusunda bana dert yanmaktan vazgeçmeye karar verdiler. Sanırım bu du-
rumun tam olarak nedenini anlayabilmek için uygulamanın sonuna kadar beklemem ge-
rekecek…” (Araştırmacı günlüğü, 13.04.2012). 

Öğrenmeden Zevk Alma

6 haftalık uygulama boyunca öğrencilerin, çeşitli ortamlarda derslerin daha zevkli 
hale geldiğini ifade ettikleri görülmüştür. “Dersler bu şekilde daha zevkli”, “bundan son-
rada dersler böyle işlensin” gibi cümlelerle bu beğenilerini dile getiren öğrencilerin, ders-
ten dolayısıyla da öğrendikleri konulardan zevk alma nedenlerini iki boyutta değerlen-
dirmek mümkün gözükmektedir. Birinci boyutta yer alan öğrenci görüşlerinin kayna-
ğında “öğretmen” yer alırken ikinci boyutta yer alan görüşlerin kaynağında “derslerde 
gerçekleştirilen etkinlikler ve kullanılan materyaller” yer almaktadır.

Derslerin ve konuların önceki Türkçe derslerine oranla daha zevkli hale geldiğini be-
lirten bazı öğrenciler bu durumun nedeni olarak derslerdeki öğretmen davranışlarını 
göstermektedir. Beste günlüğüne bu durumu şu cümlelerle yansıtmıştır: 

“Sait öğretmenin söylediklerimi dikkatli bir şekilde dinlemesi ve sık sık bana söz verme-
si çok hoşuma gidiyor. Bir de bana söz verdikten sonra söylediklerime arkadaşlarım gül-
düğünde, onlara ne demek istediğimi açıklaması ve yaptıkları davranışların yanlış oldu-
ğunu söylemesi çok hoşuma gitti. Türkçe dersleri önceye göre çok daha zevkli hale geldi. 
(Beste; öğrenci günlüğü, 13.04.2012). 

Berfin ise öğretmenin davranışlarının dersi daha zevkli hale getirmesiyle ilgili ken-
disiyle yapılan görüşmede şunları dile getirmiştir: 
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“Öğretmenim ben Türkçe derslerini artık çok seviyorum; çünkü siz bize hiç kızmıyorsu-
nuz. Önceden öğretmen çok kızıyordu derslerde konuştuğumuz zaman bize. Siz güzel gü-
zel anlatıyorsunuz. Anlamadığımızda tekrar anlatıyorsunuz… (Berfin; yarı yapılandırıl-
mış görüşme, 20.04.2012). 

Öğrenciler, derslerin ve konuların daha zevkli hale gelmesinin bir diğer nedeni ola-
rak ise derslerde gerçekleştirilen etkinlikleri ve kullanılan materyalleri görmektedirler. 
Gülay’ın şu cümleleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir: 

“Bugün yaptığımız şarkılardaki anlatım bozukluklarını bulma etkinliği çok zevkliydi. İlk 
kez dilbilgisinden zevk aldım. Ayrıca öğretmenin not tutturmaması da hoşuma gitti. Ben 
anlatım bozuklukları konusunu hiç sevmem aslında ama Mor ve Ötesi’nin şarkılarına ba-
yılırım. Derste onu dinlemek on numaraydı. Onların da anlatım bozukluğu yaptığını bil-
miyordum hem. Yalnızca anlatım bozukluklarını değil diğer dersleri de böyle işlesek da-
ha iyi olur bence. (Gülay; öğrenci günlüğü, 20.04.2012). 

Yukarıda Gülay’ın ifade ettiği durumun birçok örneğini öğrenci günlüklerinde ve öğ-
rencilerle gerçekleştirilen görüşmelerde görmek mümkün gözükmektedir. Öğrencile-
rin birçoğu uygulamalar boyunca “sevmedikleri bir konunun bu şekilde işlenmesi du-
rumunda sevebileceklerini” belirtmişlerdir. Berkin’in kendisiyle gerçekleştirilen yarı ya-
pılandırılmış görüşmede söylediği şu sözleri bu duruma örnek olarak verebiliriz:

“…Etkinlikleri bu şekilde yapmak aslında daha zevkli. Ben normalde yazı yazmaktan 
hiç hoşlanmam aslında. Ama geçen sizin verdiğiniz ödevde Karınca ile Ağustos Böceği 
hikâyesini yazmak hoşuma gitti. Öğrendiğim yeni şeyleri oraya yansıttım çünkü… (Ber-
kin; yarı yapılandırılmış görüşme, 04.04.2012). 

Öğrencilerin kendi sevdikleri içeriklerin Türkçe derslerinde metin olarak kullanıl-
masının dersleri zevkli hale getirmesiyle ilgili bir başka değerlendirme ise Ahmet adlı 
stajyer öğrencinin gözlem raporunda yer almaktadır: 

“…Gerçekleştirilen uygulamanın öğrenciler açısından dersi daha zevkli hale getirdiği öğ-
rencilerin derse katılımlarından da rahatlıkla belli oluyor. Bu sınıfta daha önce de ders 
anlattığımız için öğrencilerin derse karşı katılımlarının çok az olduğunu biliyorduk. Şim-
di ise hepsi çok istekli hatta birçok öğrenci kendisine söz verilmediği için kızıyor ve söyle-
niyor… Teneffüste Beste ile yaptığım görüşmede ‘Cümlede anlam konusunun işlenmesin-
de Hababam Sınıfı’nın izletilmesinin çok hoşuna gittiğini ve dersi zevkli hale getirdiğini 
belirtti… .” (Ahmet; stajyer öğrenci gözlem formu 1). 

Berfin kendisiyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmede Türkçe derslerinin 
önceye göre çok daha zevkli hale geldiğini belirtmiştir. Bunun üzerine Berfin ile araş-
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tırmacı arasında yaşanan aşağıdaki diyalogda, öğrencilerin derslerde kullanılan metin-
lerden oldukça memnun oldukları görülmektedir: 

Araştırmacı: Türkçe derslerinin daha zevkli hale gelmesinin nedeni ne?
Berfin: Eskiden hep okurduk öğretmenim. Şimdi siz bize bir şeyler de izletiyorsunuz. Rek-
lamlar, filmler, resimler çok güzel. Ben evde de bunları izliyorum zaten. Hem bunları iz-
lemek daha zevkli. 
Araştırmacı: Evde ya da okul dışında yaptığınız şeylerle ilgili olan derslerden daha çok 
mu zevk alıyorsun?
Berfin: Evet 
Araştırmacı: Neden?
Berfin: Öğretmenim sonuçta okuldaki gibi değil ki ev, ne yapacağıma ben karar veriyorum. 
Okulda öğretmen karar veriyor hep. (Berfin; yarı yapılandırılmış görüşme, 13.04.2012).

Öğrenci aktarımlarında ve stajyer öğrencilerin gözlemlerinde görüldüğü üzere birçok 
öğrenci için derslerde kullanılan başlıca araç olan metinlerin değiştirilmesi, onların hayat-
larına daha yakın ortamlardan seçilmiş olması Türkçe derslerini öğrenciler açısından da-
ha zevkli hale getirmiştir. Bu tarz metinlerin kullanılması, yaşamlarında bu metinleri da-
ha fazla oranda kullanan, bu metinlerden daha fazla anlam ve anlatım üreten öğrencilerin 
okuldaki başarılarını ve derslere karşı isteklerini arttırmak için önemli fırsatlar sunabilir. 
Diğer yandan da Türkçe derslerinin yalnızca yazılı ve basılı kelimelerin hâkim olduğu ya-
pısı görsel ve işitsel öğelerin de hâkim olduğu bir yapıyla yeniden düzenlenebilir. 

Görsellerin Kullanılmasından Duyulan Memnuniyet

Gerçekleştirilen uygulamaya yönelik öğrenci görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan 
veri analiz sürecinde ulaşılan diğer bir tema ise öğrencilerin Türkçe derslerinde reklam-
ların, kısa filmlerin, şarkıların ve çeşitli durağan ya da hareketli görsellerin kullanılma-
sından duydukları memnuniyet olmuştur. Öğrenciler bu görüşlerini genellikle “izledi-
ğimiz reklam çok güzeldi”, dersler bu şekilde daha çok ilgi çekiyor”, “görsellerin kullanıl-
ması çok güzel” şeklinde ifade etmişlerdir. 

Öğrenciler Türkçe derslerinin yalnızca kitaba bağlı kalınarak işlenmesinden mem-
nun olmadıklarını belirtmektedirler. Gerçekleştirilen görüşmede Selim, Türkçe dersle-
rinin en sevmediği ders olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine araştırmacıyla Selim ara-
sında yaşanan diyalog şu şekilde gelişmiştir:

Araştırmacı: Türkçe derslerinden hoşlanmamanın nedeni ne?
Selim: Hocam sürekli bir şeyler yazdırıyor öğretmen. Ben yazı yazmayı sevmiyorum. O 
söylüyor biz yazıyoruz. 
Araştırmacı: Yalnızca yazı mı yazıyorsunuz, başka bir şey yapmıyor musunuz?
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Selim: Hııı. Yapıyoruz. Metin de okuyoruz bazen. Ama ben okumayı da sevmiyorum. 
Araştırmacı: Ne yapılsaydı Türkçe derslerini severdin?
Selim: Mesela sizin yaptığınız gibi bir şeyler izlersek severim. Geçen uçaklarla ilgili izle-
diğimiz belgesel çok güzeldi. Ben böyle şeyleri çok severim. Zaten evde de bu tarzdan bel-
geselleri çok izliyorum. Hem o zaman verdiğiniz etkinlik kâğıtlarını doldurmaktan da sı-
kılmadım. Başka zaman olsa doldurmazdım zaten. 
Araştırmacı: Peki sence hangisi daha öğretici senin açından? Bir şeyler okuyup yazmak 
mı izlemek mi? Hangi türlü daha çok şey öğreniyorsun?
Selim: Tabi ki izlemek hocam. 
Araştırmacı: Neden?
Selim: Çünkü izlemeyi seviyorum ve artık sürekli okuyup yazmaktan bıktım. (Selim; ya-
rı yapılandırılmış görüşme, 30.03.2012). 

Öğrencilerin derslerde hareketli ya da durağan görsellerin kullanılmasıyla ilgili ola-
rak diğer belirttikleri bir husus da bu şekilde işlenen derslerden sıkılmadıkları olmuş-
tur. Sınıfın başarılı öğrencileri arasında gösterilen Merve bu durumu uygulama sonun-
da yazdığı değerlendirme yazısında şu şekilde dile getirmiştir: 

“Önceden Türkçe derslerinde çok sıkılıyordum ama siz bize filmler, reklamlar izlettiniz. Bu 
da çok hoşuma gitti. Hem bir sürüde şey öğrendik. Önceden de öğretmenimiz Buz Devri’ni 
izletmişti ama izlerken not almamıştık ya da bir şey öğrenmemiştik. Ama şimdi hem eğ-
lendik hem öğrendik… (Merve; uygulama değerlendirme yazısı). 

“Neden Dilbilgisi İşlemiyoruz?”

Uygulamanın gerçekleştirildiği 6 haftalık süreçte 8/C sınıfının yıllık planında “An-
latım bozuklukları” ve “Cümleye hâkim olan duygu ve düşünceyi bulma” olmak üze-
re dil bilgisi öğrenme alnına yönelik iki konu yer almaktaydı. Bu konuların her ikisine 
yönelik olarak yıllık planda öngörülen sürede dilbilgisi dersi işlenmesine karşın öğren-
cilerin sık sık dil bilgisi konularının işlenmemesinden yakındıkları görülmüştür. Bu te-
manın “SBS Kaygısı” altında da değerlendirilmesi mümkündür. Çünkü dilbilgisi konu-
larının işlenmemesine yönelik gelen yakınmaların büyük oranda arkasında yatan ne-
den, sınavlarda öğrencilerin bu soruları yapamamalarıdır. Örneğin Türkçe derslerinde 
gerçekleştirilen etkinlikler içerisinde en çok dilbilgisi etkinliklerini sevdiğini belirten 
Merve bu durumun nedenini şu şekilde açıklamaktadır: 

“Dilbilgisi işlerken bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum ve öğrendiğim şeyler SBS’de çok 
işime yarıyor” (Merve; Görüşme, 02.05.2012). 

Bilge ile gerçekleştirilen görüşmede ise öğrencinin dilbilgisi konularının az işlenme-
sinden rahatsız olduğunu dile getirmesi üzerine kendisine yöneltilen “SBS olmasaydı 
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dilbilgisine az zaman ayrılıyor olması seni yine de rahatsız eder miydi?” sorusuna verdi-
ği cevap şu şekilde olmuştur: 

“Elbette etmezdi. Sınavlarda çıkan soruları yapamadığım için daha çok dil bilgisi işlemek 
istiyorum. Eğer SBS olmasaydı dersler böyle çok güzel ki. Video izliyoruz, fotoğraflara ba-
kıyoruz, gazete ve dergilere bakıyoruz.” (Bilge; Görüşme, 02.05.2012). 

Diğer yandan “Yöntem” bölümünde değinildiği üzere 8/C sınıfının Türkçe derslerine 
altıncı sınıftan bu yana aynı öğretmen yani Ebru Hanım girmektedir. Bu durumda öğ-
rencilerin Türkçe dersi algılarının büyük oranda Ebru Hanım’ın ders işleme stiline göre 
şekillenmesine neden olmaktadır. Ebru Hanım’ın kendisiyle gerçekleştirilen görüşmede 
de değindiği üzere, “derslerin büyük kısmında dil bilgisi etkinliklerine zaman ayırmak-
ta” ve “diğer öğrenme alanlarına ayırması gereken zamanlarda da dil bilgisi etkinlikle-
ri yaptığını” ifade etmektedir (Türkçe öğretmeniyle görüşme, 19.03.2012). Nihayetinde 
de Türkçe derslerinin öğrenciler tarafından dil bilgisi etkinliklerinin ağırlıklı olarak ele 
alındığı dersler olarak algılanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumu öğrencilerle 
uygulama öncesinde gerçekleştirilen ön görüşmelerde de görmek mümkündür. Öğren-
cilerin büyük çoğunluğuna Türkçe derslerinde ne tür etkinlikler yapıldığı sorulduğun-
da birçoğunun yalnızca dilbilgisi etkinliklerinden bahsettikleri görülmüştür. 

Uygulama süreci boyunca araştırmacı yıllık planda yer aldığı oranda dilbilgisi et-
kinliklerine yer verdiğini açıklamasına rağmen, öğrencilerin dil bilgisi derslerine yete-
ri kadar zaman ayrılmadığı hususundaki görüşleri değişmemiştir. Bu durumun araştır-
macı günlüğüne yansıması şu şekilde olmuştur: 

“…Dilbilgisi etkinliklerinin hemen sonrasında dahi öğrencilerle görüşsem sonuç aynı ha-
len dilbilgisini yeteri kadar işlemediğimizi düşünüyorlar. Uygulamanın başlangıcından 
bu yana defalarca yıllık planın öngördüğü oranda dilbilgisi etkinliklerine yer verdiğimi 
söyledim ancak sonuç değişmedi. Geçerlik komitesinde belirlediğimiz şekilde dilbilgisi et-
kinliklerinden sonra test soruları dağıtmayı denemeliyim sanırım… (Araştırmacı gün-
lüğü, 19.04.2012). 

Dil bilgisi etkinliklerine zaman ayrılmaması ile ilgili olarak Selim’in günlüğünde ise 
şu ifadelere rastlanmaktadır:

“Dilbilgisi konularının daha çok işlenmesine ihtiyacım var. Eğer hep böyle nesnel yargı öz-
nel yargı gibi basit konular işlenecekse Türkçe derslerinin pek bir anlamı kalmaz… (Se-
lim; öğrenci günlüğü, 30.04.2012). 

Selim ile gerçekleştirilen görüşmelerde kendisine ileride Türkçe öğretmeni olursa 
öğrencilerine ne tür etkinlikler yaptıracağı sorulduğunda ise verdiği cevap şu şekilde 
olmaktadır: 
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“Bol bol video izletirim. Sizin yaptığınız gibi onlar üzerinden işlerim dersi. Sonuçta oku-
ma yapmayı sevmezler çok. O yüzden hep okuma yaptırmam ya da hep dilbilgisi işle-
mem” (Selim; görüşme, 02.05.2012). 

Facebook Paylaşımları

Öğrencilerin derslerde Facebook ortamından etkin şekilde yararlanılması ile ilgili 
olarak da bazı görüşler bildirdikleri görülmektedir. Bu görüşlere geçmeden önce araş-
tırmacının Türkçe derslerinde Facebook’tan yararlanma ile ilgili günlüğüne yansıyan 
düşüncelerine yer vermekte yarar olduğunu düşünüyoruz:

“Facebook sayesinde çocuklarla sürekli etkileşim halinde olmak uygulama konusunda ba-
na çok fayda sağladı. Uygulama derslerinin olmadığı günlerde bile öğrencilerden gelen 
mesajlar sayesinde sınıfta neler olup bittiğini öğrenebiliyorum. Derslerde izlediğimiz vide-
oları paylaştığımda öğrencilerden dönütler alabiliyorum. Paylaşımlara çocukların olduk-
ça yüksek oranda ilgi göstermesi oldukça sevindirici. Hatta çocuklar yaptıkları yorumla-
rın altında yer alan “beğen” bağlantısını tıklamadığım için küsebiliyorlar bile…” (Araş-
tırmacı günlüğü, 02.04.2012). 

Diğer yandan derslerde Facebook’un kullanılmasından öğrencilerin duyduğu mem-
nuniyet, Zeynep adlı stajyer öğrencinin gözlem raporuna da yansımıştır:

Dersin sonunda Sait Hoca’nın reklam senaryolarını Facebook’ta paylaşacaklarını söyle-
diğinde sınıftan çıkan “oleyyyy” sesi çocukların uygulamadan çok memnun kaldıklarını 
gösterdi…” (Zeynep; stajyer öğrenci gözlem formu 3).

Öğrencilerin Facebook paylaşımlarında, bu ortama ilişkin olumlu görüşlerini gör-
mek mümkündür: 

Öğrencilerin Facebook Paylaşımlarından Bir Örnek

Öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerde araştırmacının “Yeni Türkçe dersleriyle il-
gili en çok neyden hoşlandın?” sorusuna Selin’in verdiği cevap şu şekildedir:
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“Bence bu derste yaptığımız en güzel şey yorumlarımızı facebook aracılığıyla yapabiliyor 
olmamız. Ben arkadaşlarımın derslerde söylediğim şeylerle dalga geçmesinden, beni bil-
giçlik taslamakla suçlamasından nefret ediyorum. Faceden yazdığım yorumlarda da dal-
ga geçiyorlar ama ben daha rahat yazıyorum ordan. Hem bu şekilde annem face’e girme-
me kızmıyor.” (Selin; öğrenci günlüğü, 02.05.2012). 

SONUÇ

Öğrencilerin, Medya Okuryazarlık Ölçeği, “Güven” alt boyutu ön test ortalamalarıy-
la son test ortalamaları arasında bir puandan fazla bir fark vardır. Bu durum istatistik-
sel açıdan anlamlı bir sonuç oluşturmaktadır. “Güven” alt boyutunun eleştirel okurya-
zarlık bağlamında düşünülmesi mümkündür. Dolayısıyla uygulamadan sonra öğrenci-
lerin medyaya karşı eleştirel bakış düzeylerinin arttığı söylenebilir.

Öğrencilerin, Medya Okuryazarlık Ölçeği, “Okuryazarlık” alt boyutu ön test ve son test 
ortalamaları arasında yaklaşık iki puanlık bir fark vardır. Bu veriler istatistiksel açıdan an-
lamlı bir fark oluşturmaktadır. Dolayısıyla gerçekleştirilen uygulamanın öğrencilerin med-
ya iletileri karşısındaki “okuryazarlık” becerilerini arttırdığının söylenmesi mümkündür. 

Öğrencilerin Medya Okuryazarlık Ölçeği “Bağımlılık” alt boyutu ön test ve son test 
ortalamaları arasında çok az bir fark vardır. Bu fark istatistiksel açıdan da anlamlı bir 
fark oluşturmamaktadır. Dolayısıyla gerçekleştirilen uygulamanın ardından öğrencile-
rin medyaya karşı “bağımlılık” düzeylerinde önemli bir artış yaşanmamıştır. 

Gerçekleştirilen uygulamanın öğrencilerin Türkçe derslerine karşı tutumlarında de-
ğişiklik oluşturup oluşturmadığının ortaya konulabilmesi amacıyla araştırmanın başın-
da ve sonunda uygulanan “Türkçe Dersi Tutum Ölçeği” ile elde edilen bulgulara göre; 
gerçekleştirilen uygulama öğrencilerin Türkçe dersine karşı tutumları üzerinde pozitif 
anlamda bir etkiye sahiptir. Bir başka ifadeyle gerçekleştirilen uygulama, öğrencilerin 
Türkçe dersine karşı daha olumlu bir tutum sergilemelerini sağlamıştır. 

Öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarında yaşanan değişime ilişkin nitel veri 
toplama araçlarıyla elde edilen bulgular, “Türkçe Dersi Tutum Ölçeği” ile elde edilen so-
nuçlarla paraleldir. Her iki yaklaşımdan gelen veriler, öğrencilerin uygulama sonrasın-
da Türkçe dersine ilişkin daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları yönündedir. Öğ-
rencilerle gerçekleştirilen görüşmelerde, öğrencilerin Türkçe öğretmeni olmak istedik-
lerini belirtmeleri; araştırmacıya yazdıkları mektupta Türkçe dersini çok sevdiklerini 
ifade etmeleri; günlüklerinde bu şekilde işlenen Türkçe derslerine karşı olumlu tutum-
larını dile getirmeleri ve gözlenen öğrenci davranışları olumlu yöndeki bu tutum deği-
şikliğinin delilleri olarak kabul edilmektedir. 

Araştırmanın başladığı günden sonuna kadar öğrencilerin çeşitli şekillerde SBS kay-
gılarını dile getirdikleri görülmüştür. İşlenen konuların SBS’de çıkmayacağını dile geti-
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rerek uygulamadan rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Ancak uygulama süreci boyun-
ca bu kaygının giderek azaldığı bulgusu araştırmacı notlarına yansımıştır. 

Öğrencilerde “SBS çıkarcılığı” olarak adlandırılabilecek bir davranış tespit edilmiştir. Öğ-
rencilerin SBS müfredatında yer alan konulara yüksek motivasyon duyarlarken yer almayan 
konuları eğlence aracı olarak görmeleri şeklinde ortaya çıkan bu durum, sınıf içerisinde yer 
alan resmî müfredatın yanında asıl olanın SBS müfredatı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Gerçekleştirilen uygulamadaki medya okuryazarlığı etkinliklerine yönelik öğrenci-
lerin “SBS’de medya okuryazarlığı sormuyorlar” şeklindeki görüşleri, müfredatta yapı-
lacak değişikliklerin “SBS müfredatına” yansımadığı sürece işlevsel olamayacağı anla-
mına gelmektedir. 

Öğrencilerin çok zevk aldıklarını belirttikleri derslerden ve etkinliklerden sonra bi-
le SBS kaygılarının devam ettiği görülmüştür. 

Öğrencilerin yapmak istemedikleri ya da sevmedikleri etkinliklerde, SBS’yi baha-
ne olarak kullandıkları görülmektedir. Başarılı ya da başarısız olsun öğrencilerin bü-
yük kısmı yapmak istemedikleri, sevmedikleri etkinliklerde “SBS’de çıkmayacak ki ne-
den yapıyoruz” şeklinde ifadeler kullanmaktadır. 

Öğrencilerin uygulama süresince sık sık derslerde kullanılan görsel içerikten duy-
dukları memnuniyeti dile getirdikleri görülmüştür. Derslerde izlenen videolar, reklam-
lar, kısa filmler ve fotoğraflar önceki Türkçe dersleri ile yeni uygulama kıyaslandığında 
öğrenciler tarafından en fazla oranda dile getirilen fark olmuştur. Ayrıca bu içerikle-
re yer verilmesi, öğrenciler tarafından Türkçe derslerinin daha eğlenceli hale gelmesini 
sağlamıştır. Bazı öğrenciler kullanılan metinlerin kendi hayatlarındaki metinlere daha 
çok benzediğini dile getirmişler, bazıları ise eskiden kullanılan yazılı metinleri yavan ve 
sıkıcı bulduklarını belirtmişlerdir.

Uygulama süresince öğrencilerin algı ve görüşlerinin ön plana çıktığı diğer bir te-
ma ise Türkçe derslerinde yapılan etkinliklerin “öğrenmeyi zevkli hale getirdiği” olmuş-
tur. Derslerde kullanılan videolar, fotoğraflar, etkinlikler karşısında öğrencilerin “daha 
zevkli”, böyle daha iyi oldu”, “hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz” şeklinde ifadeler kul-
lanarak öğrenmeden aldıkları zevki belirttikleri görülmüştür. 

Ders etkinliklerinin; öğrencilerin ödevlerinin ve görüşlerinin paylaşıldığı bir ortam 
olarak uygulama sürecinde Facebook etkin olarak kullanılmıştır. Facebook’un etkin kul-
lanımından öğrencilerin büyük memnuniyet duydukları görülmüştür. Birçok öğrenci-
nin verilen ödevleri kâğıt tabanlı okuryazarlıktan sıyrılarak bu ortam aracılığıyla yap-
mak istediği görülmüştür. 

Facebook ortamında, sınıfta söz almaktan çekinen bazı öğrencilerin rahatlıkla pay-
laşımda bulunup arkadaşlarıyla etkileşime geçebildikleri görülmüştür. Kendilerine bu 
durumun nedeni sorulduğunda “bu ortamda daha rahat kendilerini ifade edebildikle-
rini” belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin uygulama boyunca SBS kaygılarının paralelinde devam eden “Neden 
dilbilgisi işlemiyoruz?” serzenişleri vardır. Bunun nedeni, birçok öğrencinin Türkçe 
derslerinde dilbilgisi dışında yapılan faaliyetleri boş zaman olarak algılamalarıdır. Ay-
rıca SBS’de çıkan dilbilgisi sorularına karşı duyulan kaygı da öğrencilerde bu algının 
oluşmasının nedeni olarak gösterilmektedir. 

Öğrenci görüşlerinin yoğunlaştığı temalardan bir tanesi de uygulama süreci boyun-
ca sınıfta kayıt yapan kameradan öğrencilerin duyduğu rahatsızlıktır. Öğrenciler kame-
ra yüzünden derste söz almak istemediklerini belirtmektedirler. Bu rahatsızlık uygula-
ma süreci boyunca giderek azalmıştır. 

TARTIŞMA

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak iletişim ortamlarının hızla değişen yapısı, okur-
yazarlık alışkanlıklarımızda yeni becerilerin kullanılması gereğini beraberinde getir-
mektedir. Yalnızca yazının ya da sözün kullanılarak iletişim kurulduğu zamanlar geride 
kalmıştır. İletişim teknolojilerinin yazı ve sözün yanı sıra görüntüleri, müzikleri, sesleri, 
grafikleri, fotoğrafları ve filmleri bir araya getiren yapısı düşünüldüğünde yalnızca alfa-
be ve söz temelinde verilecek ana dili eğitiminin yetersiz kalacağı görülebilecektir. 
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Şekil 2: Medya Okuryazarlığı Eğitimiyle İlişkilendirilmiş Türkçe Dersi İşleniş Süreci
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Araştırmada elde edilen sonuçlar, medya okuryazarlığı eğitimiyle ilişkilendirilerek 
gerçekleştirilen Türkçe derslerinin geleneksel Türkçe derslerine göre daha zengin bir 
öğrenme-öğretme ortamı sunduğunu göstermektedir (bakınız şekil: 2). Araştırmanın 
uygulama süresince 8/C sınıfında, öğrencilerin birçoğunun gün içerisinde -hatta ders-
lerde- sık sık cep telefonları aracılığıyla mesajlaştıkları, internete bağlandıkları; getir-
dikleri müzik çalarlardan müzikler dinledikleri; magazin dergilerinden ünlülerin ha-
yatlarını takip ettikleri ve gazete okudukları araştırmacı notlarına ve kamera kayıtları-
na yansımıştır. Eğitimin “hayatîlik ilkesi” gereğince derslerde kullanılan metinlerin ve 
diğer materyallerin öğrencileri yaşama hazırlar nitelikte olması gerekmektedir (Özbay, 
2006: 92). Bu anlamda Türkçe derslerinde bireyin hayatında karşılaşacağı her türden 
metne yer verilmesi gereği vardır (Çifçi, 2006: 90). Uygulama sürecinde gerçekleştiri-
len Türkçe dersleri, gerek derslerde kullanılan metin türlerinin zenginleştirilmesi, ge-
rek tartışma bölümünün başında değinilen çok katmanlı metinleri çözümleme bece-
rilerini söz konusu ederek çok katmanlı okuryazarlığı derslere hâkim kılması açısın-
dan önemli görülebilir. Reklamların, dizilerin, haberlerin, müziklerin, çeşitli görselle-
rin kullanıldığı uygulama sürecindeki derslerin, Türkçe eğitimi açısından zengin or-
tamlar sunarak bireyin 21. yüzyılda ihtiyaç duyduğu becerileri kuşatıcı nitelikte oldu-
ğu söylenebilir.

Şekil 2’de görüldüğü üzere medya okuryazarlığının merkeze oturtulduğu bir Türkçe 
dersi işleniş süreci, derslerde kullanılan metin türlerini de genişletmektedir. Kağıda ve 
söze dayalı metinlere ek olarak dijital metinler ve çeşitli medya metinleri kullanılabil-
mektedir. Kullanılan metin türlerinin genişlemesiyle birlikte, Türkçe dersleri geleneksel 
alfabeye dayalı okuryazarlık becerilerinden sıyrılarak çok katmanlı okuryazarlık bece-
rilerine yönelmektedir. Medya okuryazarlığının merkeze alındığı Türkçe dersleri, ana 
dili eğitiminin üzerine organize edildiği öğrenme alanlarının sentez, transfer, karşılaş-
tırma, metinler arası bağlantı kurma, eleştirel analiz, dönüştürme, müzakere etme gibi 
üst düzey becerilerle gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 
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ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA 
BİR KATILIM BİÇİMİ OLARAK MEDYA YAZARLIĞI

Ebubekir ÇAKMAK

Yrd. Doç. Dr., 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Fakültesi

ÖZET

Birleşmiş Millerler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocuklara tanınan haklar üç farklı 
grupta değerlendirilebilir. Bunlar; yaşamsal haklar, çocukların korunmalarına yönelik 
haklar ve çocukların toplumsal katılımlarına yönelik haklardır. Ancak çocuklara tanı-
nan katılım haklarının hem kapsam hem de içerik bakımından diğer çocuk haklarına gö-
re farklılık gösterdiği söylenebilir. Dolayısıyla bu konuda gerekli resmi düzenlemeler ve 
mevzuatlar oluşturulsa dahi, bunların hayata aktarılmasının ve uygulanmasının kolayca 
gerçekleşemediği görülmektedir. Bu konuda yasal düzenlemelerin yanında başta çocuk-
larda ve yetişkinlerde bir farkındalığın sağlanması önemlidir. Bunun yanı sıra çocukla-
rın ulusal ve/veya uluslararası ölçekte katılım haklarını kullanabilmelerinin ancak eği-
timle mümkün olabileceği yadsınamaz. Bu çerçevede anahtar bir kavram olarak medya 
okuryazarlığı eğitimi gündeme gelmektedir. Genel anlamda medya okuryazarlığı; farklı 
biçimlerdeki medya metinlerine erişme, erişilen metinleri analiz edip değerlendirebilme 
ve kişinin gerektiğinde kendi medya metnini üretebilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 
Medya yazarlığı ise medya üretmeye yönelik bir beceri olmakla birlikte, yeni medya uy-
gulamaları ile çocukların katılım hakkı için önemli bir fırsata dönüşmüştür. Bu araştırma 
kapsamında örgün eğitim ders programında çocukların katılım haklarının gerçekleştiril-
mesine ne ölçüde yer verildiği incelenmiştir. Bununla birlikte medya yazarlığının bir ka-
tılım biçimi olarak programda yer verilen katılım haklarına yönelik katkısı ele alınmış-
tır. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ders öğretim programları çocuklara kazandı-
rılması hedeflenen; genel amaçlar, temel beceriler ve kazanımları ile sınırlı tutulmuştur. 
Ders öğretim programlarında yer alan genel amaçlar, temel beceriler ve kazanımlar do-
küman incelemesi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada veri analizi yöntemi 
olarak içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda programda 13 genel amaçtan 6’sı 
medya yazarlığı ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca programdaki tüm kazanımların % 42’sinin 
medya yazarlığı ile ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu görülmüştür. Sonuçlar medya ya-
rarlığının belli ölçüde Türkçe programı ile ilişkilendirilebileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, katılım hakkı, öğretim programı, ilişkilendirme yak-
laşımı, medya yazarlığı, medya okuryazarlığı
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ABSTRACT

The United Nations Convention on the Rights of the Child is the most universally ac-
cepted human rights instrument in history. The Convention on the Rights of the Child 
is a universally agreed set of non-negotiable standards and obligations. The articles of 
the United Nations Convention may be grouped into three categories. These are the 
right to survival, the right to protection and right to participation. But in this issue many 
of legal arrangement is not well enough implemented.So, it is necessary to promoting 
children’s participation through the particularly through the media literacy education. 
Media Literacy be defined as the ability to access, analyze, evaluate and create media in 
a variety of forms. Media writing is underlining to creating media to promoting chil-
dren’s participation. The aim of this research is to determine the degree to which skills 
of media writing (producing) instruction can be associated with the acquisitions of 
Turkish course curriculum (1-4 grades). The data, which was obtained via document 
review, was examined with content analysis. At the end of the research, it was observed 
that 6 of the 13 general aims in the program were oriented towards media writing in-
struction. In the research, it was also observed that 42 % of the total objectives to be as-
sociated with the media writing. Thus, it can be stated that media writing instruction 
partially can be integrated into Turkish course curriculum.

Keywords: Chld Rights, participation, curriculum, integration approach, media writ-
ing, media literacy.

GİRİŞ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) tarafından 20 Kasın 1989 tarih ve 44/25 sayılı 
kararıyla kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesini Türkiye 14 Eylül 1990’da imzalaya-
rak taraf devletlerden biri olmuştur (TBMM, 2010). Üç bölüm ve 54 maddeden oluşan 
BM. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 41. maddeye kadar olan birinci bölümde çocukların 
sahip olduğu haklar ve taraf devletlerin yükümlülükleri belirtilmiştir. Sözleşmenin esas 
kısmı olarak gösterilen bu bölüme çocukların esenliğine yönelik tanınan çeşitli haklar 
belirtilmiştir. Belirlenen bu haklar niteliklerine göre çeşitli sınıflamalara tabi tutulabi-
lir. Örneğin Hammarberg tarafından yapılan sınıflandırmada bu haklar; (I) çocuğun te-
mel ihtiyaçlarına yönelik haklar, (II) çocuğun korunmasına yönelik haklar ve (III) ço-
cuğun toplumsal katılım hakları olmak üzere üç grupta sınıflanmıştır (Hammarberg, 
1990). Bu sınıflama incelendiğinde çocuğun beslenme ve sağlığa vb. temel ihtiyaçlarına 
yönelik hakların sağlanması ilgili bakanlıklarca belli ölçüde karşılanabilmektedir. Ben-
zer şekilde çocuğun ruhsal ve fiziksel açıdan istismarının önlenmesi konusunda çeşitli 
çalışmalar da ilgili bakanlıklar ve diğer resmi kuruluşlarca üzerinde çalışılan alanlardır. 
Ancak çocukların katılım hakları nitelik olarak farklılık göstermektedir.
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Katılım hakkı çocuğun kendini ilgilendiren konularda kararını duyurma özgürlüğü 
gibi hakları içermektedir. Ancak diğer iki gruba göre katılım hakkının resmi kurum-
larca gerçekleştirilmesi oldukça sınırlıdır. Bu konuda çocukların katılım hakları konu-
sunda yasal düzenlemeler gerçekleştirilse dahi, bunların uygulanmasının daha güç ol-
duğu belirtilmektedir (Hammarberg, 1990). Katılım hakkı konusunda her yıl 23 Nisan-
larda ve 19 Mayıslarda şansı birkaç çocuğun idarecilerin koltuğuna oturtularak, fikirle-
rini ifade etmeleri klişesi, basın kuruluşları için tebessüm ettiren naif birer haber mal-
zemesi olmanın ötesine geçememektedir. Resmi ve sivil kuruluşlarca bu konuda göste-
rilen çabalar ancak sembolik kalmaktadır.

Çocukların katılım haklarının sağlanması sağlık hizmetinin sunulması ya da istis-
marının önüne geçilmesi gibi dış kaynaklı değil, bilakis öncelikli içsel motivasyona da-
yanmaktadır. Özgüven, eleştirel bakış gibi çeşitli becerilerin söz konusu olduğu bu sü-
recin temelde eğitime dayandığı söylenebilir. Bu eğitiminin niteliği göz önünde bulun-
durulduğunda karşımıza çıkan kavram medya okuryazarlığı eğitimidir.

Yaygın kabul gören tanımıyla medya okuryazarlığı farklı biçimlerdeki medya me-
tinlerine erişebilme, erişilen metinleri analiz edip, değerlendirme ve kendi medya met-
nini üretebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Aufderheide, 1993). Bilgiye erişim, 
analiz, değerlendirme becerilerinin yanı sıra medya okuryazarlığı eğitiminde temel be-
cerilerden biri de medya üretimidir.

Marc Prenksy tarafından dijital yerli olarak tanımlanan günümüz çocuklarının, di-
jital göçmen ebeveynlerine göre internet kullanımı, yeni medya uygulamaları gibi tek-
noloji konularına ebeveynlerine göre daha yatkın ve deneyimli oldukları belirtilmekte-
dir (Prensky, 2001). Shirky medyanın artık bilgi kaynağı olmaktan çıkıp koordinasyon 
ortamına dönüştüğüne dikkat çekmektedir. Dolayısıyla takipçi kitlesi artık yalnızca su-
nulan içeriği tüketen değil aynı zamanda içerik üretici bir role bürünmüştür. Bu durum 
her yeni kitabın yanında hediye baskı tezgâhı verilmesi gibi bir duruma benzetilmiştir 
(Shirky, 2009). Çağımızda bireyin artık eleştirel bir tüketici olması yeterli değil aynı za-
manda sorumlu bir üretici de olması da gereklidir (Altun ve Çakmak, 2013).

Medya okuryazarı bir bireyin istediği bilgiye erişebilmesi, ulaştığı medya iletileri-
ni eleştirel bakış açısıyla analiz edip değerlendirmesinin yanında kendi medya iletileri-
ni üretebilmesi beklenir. Medya yazarlığı ise çocukların ürettikleri görsel işitsel ve ya-
zılı medya iletileri aracılığıyla kendilerini ifade etmeleri, görüşlerini, duygularını baş-
kalarıyla sorumluluk bilinciyle paylaşmaları suretiyle katılım haklarını kullanmaları-
na olanak verir.

İstatistikler Türkiye’de 9-16 yaşları arasındaki çocukların %60’ının interneti her gün 
kullandıklarını göstermektedir (AÇÇP, 2010). Daha güncel bir araştırmaya göre ise 
Türkiye’de İnternet; forum siteleri, web günlüğü, Facebook ve Twitter gibi sosyal med-
ya ortamlarında toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüşleri okuma veya paylaşma 
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amaçlarıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır (TÜİK, 2011). Çocukların yaygın biçim-
de kullandıkları ve kontrolsüz biçimde paylaşımda bulunabildikleri medya kullanımı 
konusunda farkındalık geliştirmeleri önemlidir. Medya yazarlığı aracılığıyla çocukla-
rın özellikle yeni medyayı kullanmaları konusunda, yasal yaş sınırları gözetilerek, sağ-
lanacak eğitimle kendilerini medya aracılığıyla etkin şekilde ve sorumluluk bilinciyle 
ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede hem katılım hakkının pratiğe aktarıl-
ması hem de bilinçli medya kullanıcısı olması gözetilmektedir. 

Medya okuryazarlığı eğitimi; içeriğin bir ders altında sunulduğu “Bağımsız Ders Yak-
laşımı” ve içeriğin uygun konu alanları ve bağlamlara göre mevcut derslerle ilişkilen-
dirilerek kazandırılmasının amaçlandığı “İlişkilendirme Yaklaşımı” şeklinde iki fark-
lı yaklaşım ile verilmektedir. İlişkilendirme yaklaşımında medya okuryazarlığını baş-
ta dil, sağlık bilimleri, sosyal bilgiler ve teknoloji olmak üzere diğer derslerin içeriği ile 
ilişkilendirerek vermektir (Masterman, 2001; Considine, 2002; Schmidt, 2013). Bunun 
yanı sıra medya okuryazarlığı eğitiminin en fazla dil dersleriyle ilişkilendirildiği belir-
tilmektedir (Altun, 2010; MNet, 2011; Tüzel, 2012). Benzer şekilde ilişkilendirme yak-
laşımı 2012 yılında MEB, RTÜK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle ger-
çekleştirilen geniş katılımlı Medya Okuryazarlığı Çalıştayı sonuç bildirisinde de “Okul 
öncesinden itibaren bütün eğitim kademelerinde ilgili derslerin öğretim programlarıy-
la ilişkilendirilerek verilmelidir” şeklinde vurgulanmıştır (RTÜK, 2012). Bunun yanı sı-
ra medya okuryazarlığının geleneksel okuryazarlığın alternatifi değil, tamamlayıcısı ol-
duğu (Çakmak, 2010) ifade edilmiştir. Dolayısıyla medya okuryazarlığı eğitiminin baş-
ta Türkçe Dersi Öğretim Programı olmak üzere diğer ders öğretim programları ile iliş-
kilendirilerek verilmesi gerektiği söylenebilir.

Medya okuryazarlığı bağlamında medya yazarlığının (üretiminin), dolayısıyla ço-
cuk katılımına öğretim programlarında ne ölçüde yer verildiği önem arz etmektedir. 
Çünkü öğretim programları değişen ve gelişen dünya şartlarının gerektirdiği nitelikler 
ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bireyin eğitim aracılığıyla 
yetiştirilmesine aracılık etmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak bi-
reyin ve toplumun gereksinimlerini sürekli değişim göstermektedir. Bu gereksinimle-
rin eğitim aracığıyla yeterli ölçüde sağlanıp sağlamamasında temel belirleyicilerden bi-
ri öğretim programıdır. Çağın gerekleri doğrultusunda güncel olmayan, işlerlik göster-
meyen bileşenlerin iyileştirilmediği programlar aracılığıyla ihtiyaç duyulan özellikler-
de bireylerin yetiştirilmesi güçtür.

Dolayısıyla bu çalışmada ilkokul Türkçe dersi öğretim programında medya yazarlı-
ğına ne ölçüde yer verildiği incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma 
sorularına cevap aranmıştır.

– Medya yazarlığı becerisi, Türkçe dersi öğretim programı genel amaçları ve temel 
becerileri ile ne ölçüde ilişkilendirilebilmektedir?
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– Medya yazarlığı becerisi Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarıyla ne ölçü-
de ilişkilendirilebilmektedir?

– Medya yazarlığı becerisinin Türkçe dersi öğretim programı beş öğrenme alanıy-
la ne ölçüde ilişkilendirilebilmektedir?

YÖNTEM

Bu araştırma kapsamında medya yazarlığı becerisinin ilkokul Türkçe dersi öğretim 
programı (1-4.sınıflar) ile ne ölçüde ilişkilendirilebileceği araştırılmıştır. 6287 nolu ka-
nun ile zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli or-
taokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin öğ-
renim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) 
ortaokul olarak bölünmüştür (MEB, 2012). Ancak mevcut Türkçe dersi öğretim prog-
ramı dokümanına bu durum henüz yansıtılmamıştır. Bu yüzden incelenen doküman-
da 1.sınıftan, 4.sınıfa kadar olan kazanımlar araştırmaya dahil edilmiş, 5.sınıfa yönelik 
kazanımlar ise kapsam dışı tutulmuştur. Araştırma ilkokul Türkçe dersi öğretim prog-
ramı ile sınırlandırılmıştır.

Araştırma yalnızca ilkokul Türkçe dersi öğretim programı genel amaçları, temel 
becerileri ve kazanımlarıyla ne ölçüde İlişkilendirebileceği incelenmiştir. Türkçe dersi 
öğretim programında dinleme, konuşma, okuma, yazma ile görsel okuma ve sunu öğ-
renme alanları kazanımları analiz edilerek kazandırılacak medya yazarlığı becerisinin 
bağlamdan koparılmadan, temel dil becerileri çerçevesinde nasıl ele alınabileceği de-
ğerlendirilmiştir.

Medya yazarlığı eğitiminin mevcut ders öğretim programı ile ilişkilendirilmesinin 
incelenmesi için nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yön-
temi kullanılmıştır. Araştırma “sayısallaştırma” yoluyla sunulup “var veya yok” tekni-
ği kullanılmıştır. “Var veya yok” tekniğiyle ilgili kategori, incelenen dokümanda var ise 
“1” değeri, yok ise “0” değeri verilerek (Yıldırım ve Şimşek, 2006) incelenmiştir. Ana-
liz sürecinde temalar ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu düşünülen genel amaç ve 
kazanımlara “1”, ilişkilendirilebilecek nitelikte olmayanlara “0” değeri verilerek öğretim 
programı dokümanı incelenmiştir. Yapılan içerik analizinin güvenirliği için aynı kodla-
yıcının farklı zamanlarda metni tekrar kodlaması tercih edilmiştir. 

BULGULAR

Çalışma bulguları, araştırma soruları sırasına uygun şekilde öğretim programı ge-
nel amaçları, temel becerileri ve beş öğrenme alanı kazanımlarının analizi şeklinde su-



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi46

nulmuştur. Birinci araştırma sorusu kapsamında medya yazarlığının Türkçe dersi öğ-
retim programı genel amaçları ile ne ölçüde ilişkili olduğu incelenmiştir. İlişkili olduğu 
düşünülen kazanımlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Medya Okuryazarlığı Becerileri İle Genel Amaçların İlişkilendirilmesi

No Genel Amaçlar

3
Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin 
etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek.

5
Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş 
birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek. 

6
Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini 
geliştirmek.

7 Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek. 

9 Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak.

13 Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamak.

Tablo 1 incelendiğinde programdaki genel amaçlar 13 genel amaçtan 6’sının medya 
yazarlığı ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. Buna göre Türkçe der-
si öğretim programında 3, 5, 6, 7, 9 ve 13. amaçların medya yazarlığı eğitimine yönelik 
olduğu değerlendirilmiştir.

Programda öğrencilerde kazandırılması hedeflenen becerilere bakıldığında ise top-
lam 11 becerinin belirtildiği görülmektedir. Bu becerilerden “Eleştirel düşünme”, “ya-
ratıcı düşünme”, “iletişim”, “problem çözme”, “araştırma”, “bilgi teknolojilerini kullan-
ma”, “girişimcilik”, “karar verme”, “kişisel ve sosyal değerlere önem verme” becerileri-
nin medya yazarlığı eğitimine yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

Buna göre Türkçe dersi öğretim programı genel amaçları ve temel becerilerinin bü-
yük çoğunluğunun medya yazarlığı eğitimine yönelik olduğu söylenebilir.

Araştırmada cevap aranan bir diğer araştırma sorusu ise medya yazarlığının Türkçe 
dersi öğretim programı kazanımları ile ne ölçüde ilişkilendirilebileceğidir. Yapılan ana-
liz sonucu elde edilen bulgular Grafik 1’de sunulmuştur.

Grafik 1 incelendiğinde dördüncü sınıfa kadar programda yer alan toplam 760 ka-
zanımdan 319’u (% 42) medya yazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilebilecek nitelikte bulun-
muştur. İlişkilendirme yüzdeleri sınıf düzeylerine göre 1. sınıf kazanımlarının % 38’inin 
(50/131), 2.sınıf kazanımlarının % 40’ının (68/171), 3. sınıf kazanımlarının 43’ünün 
(91/210), 4. sınıf kazanımlarının % 44’ünün (110/248) medya yazarlığı becerilerinin 
kazandırılmasına yönelik olduğu görülmüştür.
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Grafik 1: Kazanımlarda Sınıf Düzeylerine Göre İlişkilendirme

Araştırmada ayrıca medya yazarlığı ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olan kazanım-
ların Türkçe dersi öğretim programı dinleme, konuşma, okuma, yazma ile görsel oku-
ma ve sunu öğrenme alanlarına göre nasıl dağılım gösterdiği de incelenmiştir. 

Buna göre programda dinleme öğrenme alanında yer alan kazanımların medya yazarlı-
ğı eğitimi ile ne ölçüde ilişkilendirilebileceğine ilişkin bulgular Grafik 2’de sunulmuştur.

Grafik 2: Dinleme Öğrenme Alanı İlişkilendirme
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Grafik 2 incelendiğinde dinleme öğrenme alanındaki toplam 137 kazanımdan 
32’sinin (%23) medya yazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu görül-
mektedir. Sınıf düzeylerine göre incelendiğinde ise 1. sınıfta kazanımların % 22’sinin 
(5/23); 2. Sınıfta kazanımların %19’unun (6/31); 3. sınıfta kazanımların 26’sının (10/38); 
4. sınıfta ise kazanımların % 24’ünün (11/45) medya yazarlığı eğitimine yönelik oldu-
ğu görülmektedir.

Dinleme öğrenme alanında medya yazarlığına yönelik ilişkilendirme yapılan ka-
zanımlara ait örnekler ve hangi sınıf düzeylerine yönelik olduğu Tablo 2’de sunul-
muştur.

Tablo 2: İlişkilendirme yapılan dinleme öğrenme alanı örnek kazanımları

No Kazanımlar
Sınıf 

Düzeyi

2.20
Konuşmacı, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini 
belirtir.

1-3

2.23 Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 3-4

2.30 Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 1-4

2.33
Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler 
bulur.

3-4

2.35 Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır 1-4

3.2 Katılımlı dinler 3-4

Araştırmada ikinci olarak konuşma öğrenme alanı kazanımları incelenmiştir. Ko-
nuşma öğrenme alanı kazanımlarına yönelik yapılan analiz sonuçları Grafik 3’te su-
nulmuştur.

Grafik 3 incelendiğinde programda konuşma öğrenme alanındaki toplam 157 kaza-
nımdan 86’sının (% 55) medya yazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu 
görülmektedir. Sınıf düzeylerine göre ise 1. sınıftaki 31 kazanımdan 15’inin; 2. sınıfta 
34 kazanımdan 17’sinin; 3. sınıfta 41 kazanımdan 24’ünün ve 4. sınıfta 51 kazanımdan 
30’unun medya yazarlığı eğitimine yönelik olduğu görülmektedir.

Konuşma öğrenme alanında medya yazarlığına yönelik ilişkilendirme yapılan ka-
zanımlara ait örnekler ve hangi sınıf düzeylerine yönelik olduğu Tablo 3’de sunul-
muştur.
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Grafik 3: Konuşma Öğrenme Alanı İlişkilendirme

Tablo 3: İlişkilendirme yapılan dinleme öğrenme alanı örnek kazanımları

No Kazanımlar
Sınıf 

Düzeyi

2.20 Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar 3-4

2.21 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 1-4

2.23 Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. 3-4

2.25 Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur. 1-2

3.5 Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır 1-4

3.6 Deneyim ve anılarını anlatır. 1-4

Türkçe dersi öğretim programı okuma öğrenme alanı kazanımlarına yönelik yapı-
lan analiz sonuçları Grafik 4’de sunulmuştur.

Grafik 4 incelendiğinde Türkçe dersi öğretim programı okuma öğrenme alanında-
ki toplam 219 kazanımdan 57’sinin (%26) medya yazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilebi-
lecek nitelikte olduğu görülmektedir. Sınıf düzeylerine göre incelendiğinde ise 1. sınıf-
ta 36 kazanımdan 8’inin; 2. sınıfta 51 kazanımdan 12’sinin; 3. sınıfta 63 kazanımdan 
17’sinin; 4. sınıfta 69 kazanımdan 20’sinin medya yazarlığı eğitimine yönelik değerlen-
dirilebileceği görülmektedir.
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Grafik 4: Okuma Öğrenme Alanı İlişkilendirme

Okuma öğrenme alanında medya yazarlığına yönelik ilişkilendirme yapılan kazanım-
lara ait örnekler ve hangi sınıf düzeylerine yönelik olduğu Tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4: İlişkilendirme yapılan okuma öğrenme alanı örnek kazanımları

No Kazanımlar
Sınıf 

Düzeyi

2.28 Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 2-4

2.29
Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları belirler.

2-4

2.39 Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. 4

2.43 Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. 1-4

5.8 Paylaşarak okumaktan zevk alır. 1-4

5.12 Gazete ve dergi okur. 1-4

Araştırmada incelenen bir diğer öğrenme alanı ise yazmadır. Türkçe dersi öğretim 
programı yazma öğrenme alanı kazanımlarına yönelik yapılan analiz sonuçları Grafik 
5’de sunulmuştur.
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Grafik 5: Yazma Öğrenme Alanı İlişkilendirme

Grafik 5 incelendiğinde Türkçe dersi öğretim programı yazma öğrenme alanında-
ki toplam 162 kazanımdan 89’unun (%54) medya yazarlığı eğitimi ile ilişkilendirile-
bilecek nitelikte olduğu görülmektedir. Sınıf düzeylerine göre incelendiğinde ise 1. sı-
nıfta 24 kazanımdan 11’inin; 2. sınıfta 36 kazanımdan 20’sinin; 3. sınıfta 44 kazanım-
dan 24’ünün; 4. sınıfta 58 kazanımdan 34’ ünün medya yazarlığı eğitimine yönelik ol-
duğu söylenebilir.

Yazma öğrenme alanında medya yazarlığına yönelik ilişkilendirme yapılan kazanım-
lara ait örnekler ve hangi sınıf düzeylerine yönelik olduğu Tablo 5’de sunulmuştur.

Tablo 5: İlişkilendirme yapılan yazma öğrenme alanı örnek kazanımları

No Kazanımlar
Sınıf 

Düzeyi

2.22 İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 1-4

2.24 Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 3-4

2.27 Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar 2-4

2.28 Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. 4

4.1 Günlük, anı vb. yazar. 2-4

4.3 Duyuru, afiş vb. yazar. 3-4
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Araştırmada son olarak Türkçe dersi öğretim programı görsel okuma ve görsel su-
nu öğrenme alanı kazanımları analiz edilmiştir. Görsel okuma ve görsel sunu öğrenme 
alanı kazanımlarına yönelik analiz sonuçları Grafik 6’da sunulmuştur.

Grafik 6: Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanı İlişkilendirme

Grafik 6 incelendiğinde Türkçe dersi öğretim programı görsel okuma ve görsel su-
nu öğrenme alanındaki toplam 85 kazanımdan 55’inin (%62) medya yazarlığı eğitimi 
ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu görülmektedir. Sınıf düzeylerine göre incelen-
diğinde ise 1. sınıfta 17 kazanımdan 11’inin; 2. sınıfta 19 kazanımdan 13’ünün; 3. sınıf-
ta 24 kazanımdan 16’sının; 4. sınıfta 25 kazanımdan 15’ ünün medya yazarlığı eğitimi-
ne yönelik olduğu görülmektedir.

Görsel okuma ve sunu öğrenme alanında medya yazarlığına yönelik ilişkilendirme 
yapılan kazanımlara ait örnekler ve hangi sınıf düzeylerine yönelik olduğu Tablo 6’da 
sunulmuştur.

Tablo 6: İlişkilendirme yapılan yazma öğrenme alanı örnek kazanımları

No Kazanımlar
Sınıf 

Düzeyi

1.2 Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 1-4

1.3 Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1-4
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1.5
Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen ilgileri, haberleri, 
düşünceleri sorgular.

1-4

1.8 Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 1-4

2.1
Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil, sembol ve renkleri 
kullanarak görselleştirir.

1-4

5.8
Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden 
yararlanır.

1-5

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada medya yazarlığı becerisinin ilkokul Türkçe dersi öğretim programı ile 
ne ölçüde ilişkilendirilebileceği araştırılmıştır. 

Medya yazarlığı ile medya araçlarının etkin ve bilinçli şekilde kullanması marifetiy-
le çocukların kendilerini ifade etme, problemlere çözüm geliştirme, beğeni ve eleştiri-
lerini yakın çevresi dışında diğer insanlarla da paylaşması söz konusudur. Medya yazar-
lığı esas itibari ile medya okuryazarlığının bir parçasıdır. Ancak hem geleneksel okur-
yazarlıkta hem de medya okuryazarlığında ağırlıklı olarak okuma, eleştirel sorgulama, 
çözümleme gündeme gelmekte ve medya üretimi yeterince vurgulanamamaktadır. Bu 
durumun temel gerekçelerinden birisi ülkemizde medya okuryazarlığı eğitiminin ör-
gün eğitim anlamında henüz yeni olması gösterilebilir. Dolayısıyla medya okuryazarlı-
ğı, medya yazarlığını da kapsayan bir kavram olmakla birlikte, katılım hakkının medya 
üretimi aracılığıyla kullanılabilmesi potansiyelinin vurgulanması amaçlanmaktadır. 

Çalışma sonuçları Türkçe dersi öğretim programı genel amaçları ve temel becerileri-
nin büyük çoğunluğunun medya yazarlığı eğitimine yönelik olduğu göstermektedir. 

İngilizce “literacy” olarak tanımlanan ve Türkçede “okuryazarlık” olarak adlandı-
rılan bu kavram yalnızca okuma ve yazma becerisinin toplamı anlamına gelmemekte-
dir. Geçirdiği değişim süreci göz önünde bulundurulduğunda okuryazarlığın ilkokuma 
ve yazmayı da kapsayan çok daha kapsamlı bir kavram olduğu söylenebilir (Çakmak, 
2013). Dolayısıyla medya yazarlığı kapsamında programda vurgulanan araştırma, ya-
ratıcı düşünme, eleştirel, düşünme, girişimcilik, problem çözme, karar verme, bilgi tek-
nolojilerini kullanma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi beceriler doğrudan 
ilişkili kabul edilmektedir. 

Türkçe dersi öğretim programında dördüncü sınıfa kadar toplam 760 kazanım be-
lirlenmiştir. Araştırma sonunda bu kazanımların % 42’sinin (319) medya yazarlığı eği-
timi ile ilişkilendirilebileceği bulunmuştur. Sınıf düzeyi arttıkça ilişkilendirilen kaza-
nım oranın arttığı dikkat çeken bir diğer sonuçtur. Türkçe dersi öğretim programı ka-
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zanımlarının yarıya yakını medya yazarlığı ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olması 
okuryazarlığın dinamik yapısı ile açıklanabilir. Alan yazında okuryazarlığın bulunu-
lan çağın ihtiyaçlarına göre toplumun ortak katkılarıyla yeniden anlamlandırıldığı (Al-
tun, 2002) belirtilmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle metin, okur 
ve okuma sürecinde köklü değişimler yaşandığı ve yaşanmaya devam ettiği söylenebi-
lir. Dün taş ya da kil tabletlerdeki metinler, sonrasında deri ve kağıt tabanlı metinler 
ortamında okuma yapılıyorken, günümüzde basılı materyaller yerine ekran üzerin-
den okumalar ön plandadır. Yarın belki ekran yerine hologramların ön planda olduğu 
metinler, okuma ortamları ve yeni okuryazarlıklar söz konusu olacaktır. Ortam, oku-
ma ve yazma süreçleri farklılaşsa da okuryazarlık nosyonuna yönelik temel değişenler 
devam etmektedir (Çakmak, 2013). Dolayısıyla medya yazarlığını da kapsayan med-
ya okuryazarlığının geleneksel okuryazarlığın alternatifi değil tamamlayıcı olarak gö-
rülmesi gerektiği vurgulanan önemli diğer bir noktadır. Bu araştırma sonunda Türk-
çe programında çok sayıda kazanımın medya yazarlığı ile ilişkilendirilmesi bu görüş-
leri destekler niteliktedir.

Araştırmada ayrıca dinleme öğrenme alanı kazanımlarının % 23’ü; konuşma öğ-
renme alanının % 55’i; okuma öğrenme alanın % 26’sının; yazma öğrenme alanın % 
54’ünün; görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanı kazanımlarının ise % 62’isinin 
medya yazarlığı ile ilişkilendirilebilecek nitelikte olduğu bulunmuştur. En fazla ilişki-
lendirmenin görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanı kazanımlarıyla gerçekleştiril-
diği görülmüştür. Konuşma ve dinleme öğrenme alanı kazanımlarının yarısından faz-
lasının, dinleme ve okuma öğrenme alanı kazanımlarının yaklaşık dörtte birinin med-
ya yazarlığı ile ilişkilendirilmesi oldukça yüksek oranlardır. Bu sonuçlar alan yazını des-
tekler niteliktedir. Araştırmacılar medya okuryazarlığı eğitiminin en fazla dil dersleriyle 
ilişkilendirildiği belirtilmektedir (Altun, 2010; MNet, 2011; Tüzel, 2012). Programdaki 
potansiyelin değerlendirilmesindeki temel nokta okuryazarlığın güncel anlamlandırıl-
masının göz ardı edilmemesidir. Medya yazarlığında belirtilen medya kavramı ile or-
tam kastedilmektedir. Örneğin basılı kitaplardan, ilan panolarına, giysi üzerindeki slo-
ganlardan, market broşürlerine, radyo reklamlarından, sosyal video ağlarına, gazeteler-
den, web günlüklerine kadar bir geniş kapsamda ortamlar söz konusudur.

Bu durumu kazanımlar çerçevesinde ele alacak olursak örneğin dinleme öğrenme 
alanında “Konuşmacı, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini be-
lirtir (2.20)” kazanımı üçüncü sınıfa kadar devam etmektedir. Bu kazanımda sadece sı-
nıfı ortamında yapılan bir dinleme söz konusu olmayabilir. Dinlenen içerik radyoda ya 
da internette sunulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Konuşma öğrenme alanında “Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder 
(2.20)” kazanımı medya yazarlığı bağlamında ele alındığında çocukların öğretmen ya 
da ebeveynleri yardımıyla web kamerası aracılığıyla bir video oluşturması ve bir ko-
nu ile ilgili düşüncelerini paylaşması mümkündür. Benzer şekilde “Masal, hikâye, fık-
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ra veya filmi tekniğine uygun anlatır (3.5)” kazanımı medya yazarlığı bağlamında düşü-
nüldüğünde çocukların oluşturdukları hikayeler ya da diğer anlatacaklarını sesli hika-
ye veya dijital hikaye şeklinde anlatmaları mümkündür. Böylelikle hem kazanımın ger-
çekleşmesi, hem çocukların uğraşmaktan hoşlandıkları ortamlarda yeterlikler kazan-
ması mümkün olabilir.

Yine okuma öğrenme alanı kazanımlarından “Metinde ortaya konan sorunları belir-
ler ve onlara farklı çözümler bulur (2.28)” kazanımı aracılığıyla çocukların sadece ki-
taplar değil elektronik okuma ortamlarındaki içerikler konusunda da sorgulama yap-
ması ve kendi çözümünü paylaşması mümkün olabilir. Yazma öğrenme alanı kazanım-
ları arasında yer alan “Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar ya-
zar (2.24)” kazanımı da bu grupta değerlendirilebilir. Medya yazarlığı eğitimi çerçeve-
sinde çocukların okul ortamında ya da günlük yaşamda fikirlerini açıkladığı yazılar ya-
zıp sınıf gazetesi yada okul gazetesinde yayımlanması gerçekleştirilebilir. Düşünceleri-
ni sadece okul çevresi ile değil tüm dünya ile paylaşmak istediğinde bu nasıl mümkün 
olacaktır. Almanya başbakanı Angela Merkel’in 2010 yılında Türkiye ziyareti sırasında 
yanında Türkiye başbakanına verilmek üzere Lara isimli Alman bir ilköğretim öğren-
cisinin yazdığı mektubu ve yaptığı güvercin biblosunu getirmişti (Sabah, 2010). Nor-
mal şartlar altında bir ilkokul öğrencisinin dünya barışı konusundaki düşüncelerini baş-
ka bir devlet başkanına iletmesi ne ölçüde gerçekçidir veya mümkündür? Bu noktada 
medya yazarlığının bu hayali gerçek kılacak potansiyeli söz konusudur. Bu potansiyel 
yeni medya uygulamaları ile mümkün hale gelmiş, medya yazarlığı ile de etkin ve bi-
linçli kullanımı sağlanabilecektir. Ancak bu süreçte özellikle sosyal medya uygulama-
larının kullanımında yasal yaş sınırlarının gözetilmesine dikkat edilmelidir. Bu konu-
da çocukların yanlış bilgi vererek hesap oluşturmaları, bu ortamları kontrolsüz ve sı-
nırsız şekilde kullanmaları kastedilmemektedir. Onun yerine öğretmenleri, ebeveynle-
ri ile oluşturacakları web günlükleri aracılığıyla kendilerini ifade edebilirler. Medya ya-
zarlığı eğitimi ile medya üretim sürecinde çocukların katılım haklarını kullanırken so-
rumluk bilincinde hareket etmelerinin sağlanması oldukça önemlidir. Medyanın özel-
likle sosyal medyanın özgürlük kadar sorumluluk da getirdiğinin göz önünde bulun-
durulması oldukça önemlidir.

Dolayısıyla günümüz ihtiyaçları doğrultusunda gereksinim duyulan medya yazar-
lığının kullanılması konusunda Türkçe dersi öğretim programının önemli becerile-
ri kazandırmaya yönelik bir potansiyel olduğu söylenebilir. Bu potansiyelin etkin şe-
kilde kullanılarak fırsat eşitliği anlamında Çocuk Hakları Sözleşmesi katılım hakla-
rının kullanılması mümkün olabilir. Bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken çocuk-
ların özellikle yeni medya ortamlarını kullanmalarının sınırlandırılması belli ölçüde 
de öğretmen ve ebeveyn rehberliğinde gerçekleştirilmesi önemlidir. Medya yazarlığı-
nın diğer öğretim programları ile ne ölçüde ilişkilendirilebileceği sonraki araştırma-
larda ele alınabilir. 
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OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN 
GÖRÜŞLERİ: MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSLERLE NASIL 

İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR?
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ÖZET

Bu araştırmanın amacı medya okuryazarlığının derslerle nasıl ilişkilendirileceği ko-
nusunda Okul Öncesi, Sınıf, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Din Kül-
türü ve Ahlâk Bilgisi vb. öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Sonuçlar öğ-
retmenlerin medya okuryazarlığı eğitimini “medya ile öğretim” olarak algıladıklarını 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Öğretmen, Öğretim Programları, 
Disiplinler-arasılık.

ABSTRACT

This research aims to identify teacher views on how media literacy integrated into pre-
school, elementary school and secondary school courses. Study findings show that 
while the vast majority of teachers perceive the media literacy education as “teaching 
with media”. 

Keywords: Media Literacy Education, Teachers, Curricular, Interdisciplinary ap-
proach.

GİRİŞ

Medya okuryazarlığı genellikle “çeşitli biçimlerde mesajlara erişim, analiz etme, de-
ğerlendirme ve iletme yeteneği” (Aufderheide, 1993) olarak tanımlanmaktadır. Tanım-
da yer alan “erişim, analiz, değerlendirme ve üretim” becerileri konunun öğretiminde 
yol gösterici olmaktadır. Medya okuryazarlığı uzmanları medya okuryazarlığını bir ka-
tegori değil, devamlı ve aralıksız bir bütün (continuum) olarak (Potter, 1998: 4; Tho-
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man, 2003), bir ders değil bir yetenek olarak (Considine ve Haley, 1999) ve hayat boyu 
devam eden bir süreç olarak (Masterman, 2001) değerlendirmektedirler. Masterman 
(2001) pek çok çocuğun medyaya olan ilgisi ve sevgisinin okul çağından önce başla-
dığını ve yaşamlarının sonuna kadar devam ettiğini ifade etmiştir. Bu gerçeğin farkına 
varılmadan verilen bir medya eğitiminin başarısız olacağını dile getirmekte ve medya 
eğitiminin okul sonrasında da devam etmesi için hem eğlendirici ve tatmin edici hem 
de eğitici bir deneyim sağlanılmasının zorunlu olduğunu ileri sürmektedir. UNESCO 
(1999) ve Avrupa Birliği (EU, 2007) de medya okuryazarlığını yaşam boyu öğrenme çer-
çevesinde geliştirilebilecek bir beceri olarak ele almaktadır. 

Genellikle yaşam boyu öğrenme çerçevesince ele alınan medya okuryazarlığının öğ-
retimi konusunda farklı yaklaşımların olduğu görülmektedir. Rusya Film ve Medya Eği-
timi Derneği’nin (The Russian Association of Film&Media Education) başkanı olan 
Alexander Fedorov 2006 yılında Natalia Kaloshina ve Alison Preece ile yaptığı ve ma-
kale olarak yayınlanan görüşmesinde Medya okuryazarlığı eğitiminin farklı yönlerin-
den söz etmiştir. 

• Gazeteciler, film yapımcıları, editörler, yapımcılar vb. geleceğin medya uzmanla-
rı (basın, radyo, televizyon, internet, reklâmcılık) için medya eğitimi; 

• Üniversiteler, eğitim fakülteleri ve ileri düzeydeki eğitim sistemlerinde medya kül-
türü derslerinde hizmet öncesi ve hizmet içi medya eğitimi; 

• Temel disiplinlerle ilişkilendirerek ya da özerk olarak ortaöğretim ya da yüksek 
öğretim öğrencileri için genel eğitimin bir parçası olarak medya eğitimi; 

• Eğitim ve kültür merkezlerinde (toplumsal dernekler, okul dışı etkinlik merkez-
leri ve sanatsal gelişim gibi) medya eğitimi;

• Televizyon, radyo ve internet aracılığıyla gençlerin ve yetişkinlerin uzaktan eğiti-
mi; ki bu kitle iletişiminin değerlendirilmesi, analizi ve eleştirisi ile meşgul olan 
gazeteciliğin özel bir alanı olan medya eleştirinin önemli bir bileşenidir; 

• Yaşam boyu devam edebilen bir teori olarak özerk ve devamlı bir medya eğiti-
mi.

Medya okuryazarlığı eğitimindeki bu farklı yaklaşımlar konuyla ilgilenen medya 
okuryazarlığı uzmanları arasında da ilgi çeken bir nokta olmuştur ve bu uzmanların 
pek çoğu ve bazı önemli kuruluşlar medya okuryazarlığının öğretim programlarıyla iliş-
kilendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmış ve bu yaklaşımın daha uygun olduğunu ile-
ri sürmüştür (Masterman, 1996, 2001; Brown, 1998; Hobbs, 1998, 2001; Thoman, ta-
rihsiz, 2003a; Considine, 2002; Scheibe ve Rogow, 2004; Wan ve Cheng, 2004; Martin-
son, 2004; UNESCO, 2002; CML, 2008; Altun, 2010; Çakmak, 2010; Şahin 2011; Tü-
zel, 2012a, Çakmak&Altun, 2013; Altun&Çakmak, 2013). Ülkemizde medya okurya-
zarlığına yönelik çalışmaların önemli bir kısmı bu yaklaşımı (ilişkilendirme yaklaşımı) 
savunmaktadır. 30 Haziran – 1 Temmuz 2012 tarihlerinde RTÜK’ün öncülüğünde ger-
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çekleştirilen Medya Okuryazarlığı Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinin ilk maddesi de med-
ya okuryazarlığının okul öncesinden itibaren bütün eğitim kademelerinde ilgili dersle-
rin öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesini vurgulamıştır. Medya okuryazarlığı be-
cerisini seçmeli bir ders olarak sadece bir sınıf seviyesinde ve sınırlı sayıda öğrenciye 
öğretmek yerine okul öncesinden itibaren çeşitli derslerde ilgili boyutları ile öğretilme-
si çok daha etkili olabilir. Bu noktada literatüre dayalı olarak derslerin nasıl ilişkilendi-
rilebileceğine yönelik çeşitli teorik çalışmalar (Altun, 2010; Çakmak, 2010; Şahin 2011; 
Tüzel, 2012) yapılmıştır. Öğretmenlerin sorumlu oldukları derslerle medya okuryazar-
lığının nasıl ilişkilendirileceği konusundaki görüşlerinin önemli olduğu düşünülmek-
tedir. Hem eğitimin mutfağında olan hem de konuyu Türkiye özelinde değerlendirebi-
lecek kişiler olarak görüşleri ilişkilendirme yaklaşımına katkılar sağlayabilir.

YÖNTEM

Bu çalışma medya okuryazarlığı becerisinin yaşam boyu öğrenme çerçevesince ele 
alınması ve bu bağlamda formal eğitim kademelerinde derslerle ilişkilendirilerek ve-
rilmesi anlayışını esas almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda farklı seviye ve branşlar-
dan öğretmenlerin medya okuryazarlığı eğitimine yönelik görüşlerini hem genel ola-
rak hem de alanlarıyla ilişkisi bağlamında ortaya koymayı hedeflemektedir. Okul ön-
cesi için anasınıfı öğretmenlerinin, ilkokul düzeyi için sınıf öğretmenlerinin ve ortao-
kul düzeyi için de Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik, Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenlerinin görüşlerine başvu-
rulmuştur. Okul öncesi, Sınıf, Türkçe, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji öğretmenleri-
nin seçilmesinde literatürde ortaya konulan ilişkilendirmeler dikkate alınmıştır. Olası 
ilişkilendirmeler olabileceği ve varsa bu potansiyelin ortaya konulabilmesi için de Ma-
tematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenle-
rinin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin branşlara 
göre sayıları ve kodlamada kullanılan kısaltmalar Tablo-1’de sunulmuştur.

Öğretmenlerin medya okuryazarlığının hangi derslerle nasıl ilişkilendirilebileceğine 
yönelik görüşlerini ortaya koymak ve derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla, bu çalış-
ma nitel bir yaklaşım kullanılmıştır. Öğretmen görüşleri yapılandırılmış görüşme formu 
yardımıyla elde edilmiştir. Bu formda şu noktalar soru olarak ifade edilmiştir: 

• İlgili branş/ders açısından medyanın yararları

• İlgili branş/ders açısından medyanın riskleri 

• İlgili branşın/dersin medya okuryazarlığı ile ilişkilendirilebilecek konuları

• Medya okuryazarlığı ile ilgili hangi konuların/becerilerin hangi derslerde öğreti-
lebileceği
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Tablo 1: Çalışma grubu

Branşlar f

1 Okul Öncesi Öğretmeni (O) 4

2 Sınıf Öğretmeni (SÖ) 10

3 Türkçe Öğretmeni (T) 8

4 Sosyal Bilgiler Öğretmeni (S) 6

5 Fen ve Teknoloji (F) 5

6 Matematik (M) 7

7 Din Kültürü (D) 7

8 İngilizce (İ) 7

9 Görsel Sanatlar (G) 1

Toplam 55

Nitel araştırmalarda verilerin evrene genelebilirliği söz konusu olmadığı için istatik-
sel temsil edilebilirlik yerine bütüncül, derinlemesine ve bağlamında anlaşılmasına iliş-
kin yönelim söz konusudur. Örneklemin büyüklüğü yerine, örneklemin araştırmanın 
gereksinim duyduğu bilgi miktarını karşılayıp karşılamadığına odaklanılmıştır (Yıldı-
rım ve Şimşek, 2011). Bu nedenle ilk etapta Bolu’da görev yapan ilgili branşlardan be-
şer öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Daha sonra gereksinim duyulan bilgi mik-
tarı karşılaması amacıyla ilgili branşlardan yine beşer öğretmenin görüşlerine başvu-
rulmuştur. Ancak öğretmenlere gönderilen görüş formlarından bir kısmı geri dönme-
miş ve toplamda 55 öğretmenden görüş alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yo-
luyla incelenmiştir.

İçerik analizi, belirli bir mesajın kapsadığı, taşıdığı enformasyonun işlenmesini te-
mel almaktadır. Yöntemin ilk adımı “betimsel işleme”dir. Burada, bireyin aldığı uya-
ranların veya mesaj öğelerinin özelliklerini ve güçlerini objektif bir şekilde ortaya ko-
yarak sübjektif ve kaba betimlemeleri aşmak söz konusudur. Bu açıdan içerik analizi, 
iletişimlerim kodlanması sorunuyla, mesajın bir takım kategorilere bölünmesi, belir-
li kodlama ya da kayıt birimleri saptamayla yapılır. Kategorileştirme, tanımı gereği, 
bir bütünü oluşturan öğeleri belirli kriterlere göre birbirinden farklılaştırarak grup-
landırmak demektir. Kategorilendirme, mesaj öğelerinin tek tek ayırt edilmesini ve 
ardından belirli gruplara dağıtılmasını gerektirmektedir. İçerik analizini kategorilen-
dirmede “kapalı yaklaşım” ve “açık yaklaşım” olmak üzere iki farklı yaklaşım vardır. 
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Kapalı yaklaşımda araştırma konusuyla ilgili önceden var olan kategoriler kullanılır-
ken, açık yaklaşımda kategoriler içerik analizi sonucunda oluşturulur. Kısaca kapa-
lı yaklaşımda içerik analizi tümden gelimsel bir yapıya sahipken, açık yaklaşımda tü-
mevarımsal bir nitelik söz konusudur (Bilgin, 2000: 10-11). Çalışmada kapalı yakla-
şıma başvurulmuş ve görüşmede ele alınan sorular bulguların aktarılmasında da ka-
tegorileri oluşturmuştur.

Çalışmanın güvenirliği için görüşme sorularında yönlendirme, yanlılık ve önyargı 
gibi olumsuzluklardan kaçınmak için görüşme formu hakkında 3 farklı medya okur-
yazarlığı eğitimi uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Yine güvenirliğe yönelik verile-
rin kodlanmasında aynı araştırmacı tarafından farklı zamanlarda kodlama tekrarlanıl-
mıştır. Geçerliliğe yönelik ise çalışmanın sonuçları alan yazınla ilişkili olarak değerlen-
dirilmeye çalışılmıştır. 

BULGU VE YORUMLAR

Öğretmenlerin medya okuryazarlığını alanlarıyla ve diğer alanlarla ilişkilendirilme-
sine ilişkin görüşleri içerik analizi yapılarak incelenmiş ve ulaşılan bulgular aşağıdaki 
tabloda genel olarak sunulmuştur.

1. Medyanın Pedagojik Katkı ve Riskleri

Öğretmenlere medyanın pedagojik olarak katkı ve risklerinin neler olduğu sorul-
muş ve elde edilen veriler aşağıda verilmiştir.

Tablo 2: Medyanın pedagojik katkıları

Görüşler O S T SB F D M İ G Toplam %

1
Öğretim materyalleri olarak 
dersi zenginleştirmesi

4 8 1 5 3 2 8 1 32 21,6

2 Kalıcı öğrenmeyi sağlaması 2 6 2 1 6 2 2 21 14,2

3 Bilgiye erişimi kolaylaştırması 2 6 4 2 2 2 2 1 21 14,2

4 Öğrencilerin ilgisini çekmesi 2 1 3 1 3 4 14 9,5

5 Genel kültürlerini arttırması 3 2 3 2 3 13 8,8



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi64

Görüşler O S T SB F D M İ G Toplam %

6
Farklı bakış açılarını fark 
ederek fikir sahibi olma

3 1 5 2 12 8,1

7
Eleştirel düşünme ve araştırma 
becerilerini geliştirmesi

2 2 1 1 3 9 6,1

8 Dil becerilerini geliştirmesi 5 1 3 8 5,4

9
Görsel okuryazarlığı 
geliştirmesi

1 1 1 1 1 1 1 6 4

10
İletişim becerilerini 
geliştirmesi

3 2 1 6 4

11
Model alma yoluyla olumlu 
davranış geliştirmesi

2 1 3 2

12 Diğer 2 1 3 2

Toplam 148

Öğretmenlerin yaklaşık %70’i medyanın pedagojik katkılarına ilişkin görüşleri in-
celendiğinde öğretmenlerin medyanın yararlarını “bir öğretim aracı” olarak ele aldık-
ları görülmektedir. İlk beş madde bunu açıkça ortaya koymaktadır. Öğretmenler med-
yayı dersi zenginleştiren, kalıcı öğrenmeyi sağlayan, öğrencilerin ilgisini çeken, genel 
kültürü arttıran ve bilgiye erişimi kolaylaştıran bir öğretim aracı olarak düşünmekte-
dirler. Buna ilaveten medya üzerinden öğrencilerin “araştırma, eleştirel düşünme, fikir 
yürütme, görsel okuryazarlık, iletişim ve dil” becerilerinin geliştiğini ifade etmişlerdir. 
Öğretmen görüşlerinden bazıları şöyledir: 

“Bir sınıf öğretmeni olarak medyayı derslerimde sıklıkla kullanmaktayım. Bu yolla öğren-
cilerin ilgisi konuya daha kolay çekilebilmektedir. Kazanımların kalıcı olabilmesi bu yolla 
sağlanabilmektedir. Görsel olarak öğrenilen bilgilerin hafızada kalma süresi daha uzun-
dur. Bu anlamda derslerimde öğrencilerimin ilgisini çekebilecek her türlü gazete, afiş, rek-
lam, resim, İnternet vb. medya araçlarını sıklıkla kullanmaktayım.”(SÖ-1)
“Doğru kullanıldığı takdirde dil gelişimine katkısı olduğunu düşünüyorum. Yaşamadık-
ları deneyimlere şahit olmak, sosyal açıdan olaylara karşı fikir sahibi olmalarını sağlı-
yor.” (T-6)
“Medya araçlarının derslerime genel anlamda olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum. 
Gerek mesleki gelişimim açısından gerek ders esnasında bilgiye ulaşım açısından en hız-
lı katkıyı sağlıyor. Aynı zamanda en yeni ve güncel bilgiye ulaşmamıza katkı sağlıyor.” 
(F-3)
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Tablo 3: Medyanın pedagojik riskleri

Görüşler O S T SB F D M İ G Toplam %

1
Olumsuz davranışların örnek 
alınabilmesi

3 8 4 3 3 3 2 2 1 29 30,2

2
Doğru bilgiye ulaşmanın 
zorluğu

3 5 3 1 4 3 1 20 20,8

3
İnternet ve bilgisayar başında 
fazla zaman harcamaları 
(bağımlılık)

3 2 6 2 1 3 17 17,7

4
Toplumdaki değerlerle 
medyadaki değerlerin çelişmesi

1 2 2 2 7 7,3

5
Türkçede dil kirliliğine yol 
açması

4 1 5 5,2

6
Öğretmen ve öğrenciyi 
hazırcılığa alıştırması

1 1 1 1 4 4,2

7
Birebir iletişimi olumsuz 
etkilemesi

1 1 1 3 3,1

8 Diğer 2 2 1 2 3 1 11 11,5

Toplam 96

Öğretmenlerin medyanın pedagojik riskleri konusunda özellikle olumsuz davranış-
lara örnek oluşturmasını (%30,2), doğru bilgiye ulaşmanın zorluğunu (%20,8) ve med-
ya karşısında geçirilen zamanın fazla olmasını (%17,7) vurguladıkları görülmektedir. 
Diğer risklere de bakıldığında öğretmenlerin görüşlerinin kullanım ile de ilgili olmak-
la birlikte ağırlıklı olarak medyanın içeriğine yönelik olduğu görülmektedir. Öğretmen 
görüşlerinden bazıları şöyledir: 

“Medya araçlarının birçoğu kendi düşünce ve yaşam tarzlarını empoze etmekte, tarafsız 
yayın yapan medya araçları yok denecek kadar azdır. İstenilen her bilgiye hızlı bir şekil-
de ulaşılabilmekte ancak bilginin doğruluğu kesin değildir. Çocuklarımızı ve gençlerimi-
zi medya araçları zaman zaman olumsuz etkileyebilmektedir. Kitap okuma alışkanlıkla-
rı bu arada hızla yok olmaktadır.” (S-2)
“Öğrencilere verilen proje ve performans görevlerinin araştırılması ve hazırlanması esna-
sında öğrenciler konuları dışında farklı medya araçlarına ve görsellere kaymaktadır. Öğ-
renciler ödev hazırlama bahanesiyle İnternet ve bilgisayar başında çok fazla kalmakta-
dır. Bu da derslerine olumsuz yönde etki etmektedir.” (S-6)
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“Taraflı haberler bireyleri yanlış yönlendirebilir. Her konunun haber gibi sunulması bil-
gi kirliliğine yol açar.” (T-3)

Öğretmenlerin medyanın pedagojik olarak katkı ve risklerine ilişkin görüşleri genel 
olarak incelendiğinde; medyaya ilişkin pedagojik risklerden daha fazla katkılarından söz 
ettikleri görülmektedir. Lakin katkılar “öğretim materyali” ağırlıklı iken riskleri içerik 
ağırlıklı olması manidardır. Sorun içerik yönündeyken çözümün materyal ağırlıklı ol-
ması medyayı özne olarak kabul eden bir eğitim vermekten çok medyayı bir araç olarak 
(öğretim materyali) gören bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu göstermektedir. Bu sonuç 
özellikle formal eğitim süreçlerinde medya okuryazarlığı eğitimin içeriği konusunda ve 
öğretmenlere verilecek eğitimin kapsamı hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

2. Medya Okuryazarlığı Öğretimi Yaklaşımları

Medya okuryazarlığı eğitimi yaklaşımı olarak literatürde üç farklı yaklaşım öne çık-
maktadır (Hobbs, 1994). Bu yaklaşımlar özetle şöyle ifade edilebilir:

a. Medyayla öğretim: Öğrencilerin ulaşma, analiz etme, değerlendirme ve iletişime 
geçme yeteneğini güçlendirmek için medyayı bir araç olarak kullanmak (bu sı-
nıflarda durumu en sık yansıtan durumu anlatır). 

b. Medya hakkında öğretim: Medya biçimlerinin tarihi, yapılandırmacı-çözümleyici 
yaklaşımlar; sık sık semiyotik kullanılır veya öğrencilerden medyanın risklerini 
görmeleri istenir. 

c. Öğrenciler iletişime geçmek için medya ürünleri üretir: Sık sık teknoloji, bilgisa-
yar ve gazetecilik sınıflarında, fotoğraf/video çalıştaylarında bulunur.

Çalışmaya katılan öğretmenlerin bu yaklaşımlardan hangilerine başvurduklarını or-
taya koymak için onlara; medyaya yönelik derslerinde neler yaptıkları, medya okurya-
zarlığını dersleriyle nasıl ilişkilendirdikleri sorulmuştur. 

Tablo 4: Medya okuryazarlığı öğretimi yaklaşımları

Yaklaşımlar O S T SB F D M İ G Toplam %

1 Medya ile Öğretim 3 5 9 4 3 4 5 5 38 62,3

2 Medya Hakkında Öğretim 1 2 1 2 2 2 1 11 18

3 Beceri Olarak Öğretim 1 2 1 1 2 1 8 13,1

4 Değer Olarak Öğretim 2 1 1 4 6,6

Toplam 61
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Öğretmenlerimize derslerinde medyaya başvurma veya medya okuryazarlığına değin-
me konusu sorulunca yaklaşık %60’ının cevaplarında konuyu “öğretim materyali” sınır-
ları içerisinde ele aldıkları görülmektedir. Öğretmen görüşlerinden bazıları şöyledir:

“Hayatımızın her alanına giren medya yaşamımızı ve çevremizi etkilemektedir. Bu neden-
le çocuklarımıza tüm derslerde medya ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırabiliriz. (SB-4)
“Reklâmların zararları üzerine konuşuyoruz. Çizgi filmlerde seçici olunması gerektiği, 
şiddet ve korku içeren çizgi filmlerin ve dizilerin izlenmemesi gerektiğinden söz ediyo-
ruz.” (S-9)
“Medya aracılığıyla çocuğun araştırma sorgulama becerileri gelişebilir. Merak duygusu-
nu arttırabilir. Bu becerileri bilimsel düşünme ile bağdaştırdığında dersimizle ilgili geli-
şim kaydedebiliriz.” (F-1)
“Kötü görünen olayları kendimize örnek almamamız gerektiği öğretilmektedir.” (S-10)

Medya okuryazarlığı eğitiminin gazete örneği üzerinden ele alınacak olursa sırasıy-
la (1) gazetenin herhangi bir konunun öğretiminde araç olarak kullanılması, (2) gaze-
tenin nasıl bir araç olduğunun öğretilmesi ve (3) öğrencilerin kendi gazetelerini kendi-
lerinin üretmesi şeklinde gelişim gösterdiği görülmektedir. Bu anlamda öğretmenleri-
mizin medya ve medya okuryazarlığı algısının “medya ile öğretim” olarak adlandırıla-
bilecek medya okuryazarlığı eğitiminin ilk aşamasına denk geldiği görülecektir. Bu so-
nuç da öğretmenlerimizin medya okuryazarlığı eğitimi konusunda ciddi bir eğitimden 
geçmeleri gerektiğini göstermektedir. Hobbs’a (1994) göre öğrencilere (ve aynı zaman-
da öğretmenlere) medya okuryazarı olmayı öğretmenin en iyi yolu yukarıda ifade edi-
len üç alanı birleştirmektir.

3. Medya Okuryazarlığının Derslerle İlişkilendirilmesi

Çalışmaya katılan öğretmenlere genel olarak medya okuryazarlığının hangi derslerle 
ilişkilendirilebileceği sorulmuştur. Elde edilen veriler Tablo-5’te verilmiştir: 

Tablo 5: Medya okuryazarlığının ilişkilendirilebileceği dersler

Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

1 Türkçe 2 8 2 1 1 3 3 20 16,1

2 Tüm derslerle ilgilidir 1 5 5 1 3 1 1 2 19 15,3

3 Hayat Bilgisi 1 3 2 3 2 1 3 2 17 13,7

4 Sosyal Bilgiler 1 2 2 5 2 1 3 16 12,9
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Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

5 Fen Bilimleri 1 1 1 3 3 3 12 9,7

6 Görsel ve İşitsel Sanatlar 1 1 1 1 5 1 10 8,1

7 Okul Öncesi 3 1 2 1 1 1 9 7,3

8 Matematik 1 1 1 4 7 5,6

9 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 1 4 6 4,8

10 Branşımla ilgili değildir. 3 2 5 4

11 Beden Eğitimi 1 1 2 1,6

12 Özel eğitim 1 1 0,8

Toplam 124

Öğretmenlerin özellikle medya okuryazarlığının Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgi-
ler ve Fen Bilimleri dersleri ile ilişkilendirilebileceğini düşündükleri görülmektedir. Bu 
sonuçlar literatür ile paralellik göstermektedir (Masterman, 1996, 2001; Kubey ve Baker, 
1999; Considine, 2002; Wan, 2006; Altun, 2010, Çakmak, 2010; Tüzel, 2012a, Schmidt, 
2013). Daha öncede ifade edildiği gibi öğretmenler ağırlıklı olarak medyayı bir öğretim 
aracı olarak nitelendirmektedirler, bu nedenle de tüm derslerle ilişkilendirilebileceğini 
savunmuşlardır. Öğretmen görüşlerinden bazıları şöyledir:

“Türkçe ve medya ayrılmaz bir bütün bence. Derslerde konulara uygun birçok örneği med-
ya kaynaklarında bulabiliyoruz.” (T-5)
“Hayatımızın her alanına giren medya yaşamımızı ve çevremizi etkilemektedir. Bu 
nedenle çocuklarımıza tüm derslerde medya ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırabili-
riz. (S-9)
“Medya branşlar arasında tartışmasız en çok sosyal bilgiler ile ilgilidir. Örneğin her dönem 
yaptığım sınavlarda Türkiye’nin gündeminden 5 tane haber başlığını yazınız diye soru so-
ruyorum. Daha birçok yerde medya ile bağlantı kuruyoruz. Özellikle de medya sayesinde 
öğrencilerin dünyadan haberleri oluyor farklı kültürleri öğreniyorlar.” (S-5)

Burada öğretmenler medyayı dersleriyle konu, beceri ve değer ekseninde ilişkilen-
dirmek yerine daha çok öğretim aracı/materyali olarak ilişkilendirmektedirler. Burada 
ne medya okurluğuna ne de medya yazarlığına yönelik bir vurgu söz konusudur. Bura-
dan hareketle öğretmenlerin medyayı sorgulanabilir, eleştirel olarak okunabilir bir me-
tin olarak yada öğrencilerin kendi mesajlarını üreterek kendilerini ifade edebilecekleri 
bir araç olarak algılamadıkları ileri sürülebilir.
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4. Medya Okuryazarlığının Okul Öncesi Dersleriyle İlişkilendirilmesi

Medya iletileri ve araçları her yaştan bireyin hayatını etkilediği gibi okulöncesi çağı 
çocuklarının da hayatlarını etkilemektedir. Çocuklar okulöncesi dönemde, medyanın 
hem alıcısı hem de sosyal paylaşım siteleri, forum siteleri vb. ortamlarda, yazılı olarak 
olmasa da fotoğraf ve videolarla medyanın üreticisi ve dağıtıcısı olabilmektedir (Tüzel 
2012b). Bunun yanı sıra, medya okuryazarlığı eğitiminin ebeveynlere de verilmesi ve 
okul öncesi çocuklarda da bu bilincin erken yaşta oluşturulması çocuğun ilerde bilinç-
li bir medya okuryazarı olması açısından önem taşımaktadır (Yılmaz ve Özkan, 2013). 
UNESCO (1982) ise bu gerçeği uzun bir süre önce “medya eğitimi yeterliklerini geliş-
tirmek amacıyla, okul öncesinden üniversite eğitimine ve hatta yetişkin eğitimine ka-
dar, kapsamlı medya eğitimi programlarını başlatılmalı ve desteklemeli” ifadeleri ile or-
taya koymuştur.

Tablo 6: Okulöncesinde medya okuryazarlığı öğretimi

Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

1
Öğretim materyali olarak 
kullanımı

3 2 1 1 1 8 40

2
Dil becerilerinin geliştirilmesi 
için kullanılabilir 

3 1 2 1 1 8 40

3
Olumlu davranış geliştirmeleri 
için rol modellerin kullanımı 

2 1 1 4 20

Toplam 20

Medyayı “öğretim materyali” olarak değerlendirme düşüncesi okul öncesi için de dile 
getirilmiştir. Bunun dışında çocukların dil becerilerinin geliştirilmesi ile sevgi ve barış 
gibi konularda hazırlanan mesajlarla olumlu davranışlara model olabilecek örneklerin 
verilmesinden söz edilmiştir. Ayrıca okul öncesi programında medyaya yönelik yeterin-
ce içerik olmadığını da ifade etmişlerdir. Öğretmen görüşlerinden bazıları şöyledir:

“Okul öncesi Türkçe etkinliklerinde medya ile ilgili olarak hikâye tamamlama çalışmaları 
olabilir. Okul öncesi Türkçe etkinliklerinde medya ile ilgili olarak örnek olay verip prob-
lemi çözme çalışmaları olabilir. Okul öncesi Türkçe etkinliklerinde medya ile ilgili olarak 
sonuçlara bağlama(yaşantısal  gerçek hayata aktarma) çalışmaları olabilir.” (O-1)
“Görsel ve işitsel ürünler, sosyal öğrenmeyi destekleyecek rol model nitelikte örnek olay ve 
durumlar, etki-tepki alabilecekleri aktif olabilecekleri araçlar çocuklara eğlence, motivas-
yon, mutluluk katacak pekiştireç görevi görecektir.” (O-3)
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“İnternet, TV vb. medya organlarının fazla kullanımının zararları üzerine dramalar ya-
pılabilir. Çok televizyon izleyen çocuğun gözlerinin ağrıdığı, sırtının ağrıdığı, bütün vak-
tini oturarak harcadığı ve birçok eğleneceği etkinliği yapamadığı konulu bir drama örne-
ğin…” (O-4)

Okul öncesinde medya okuryazarlığı eğitiminin en önemli boyutunu ebeveynlerin 
bilinçlendirilmesi ve eğitimi oluşturmaktadır (Hobbs, 2004; Henson, 2011). Ebeveynler 
için medya okuryazarlığı daha çok “program seçimi, medyanın kullanım sınırlarını dü-
zenleme, medyayı bir öğrenme aracı olarak kullanmak için aile içi iletişim stratejileri ge-
liştirme” gibi konularla birlikte ele alınmaktadır (Hobbs, 2004). Okul öncesi çocuklarına 
yönelik yapılmış olan medya okuryazarlığı çalışmalarına bakıldığında daha çok “çocuk-
lar için nitelikli medya içeriğinin üretilmesi, yasal düzenlemeler, filtreleme uygulamala-
rı, medyanın toplumsal etkileri, kamu sağlığı, medyadaki şiddet içerikli mesajlar, bilgiye 
erişim, gerçek ve görüşü ayırt etme, istek ve ihtiyaçları ayırt etme” gibi konular üzerinde 
durulduğu görülmektedir (Hobbs, 2004; Altun, 2010; Henson, 2011, Rantala, 2011).

5. Medya Okuryazarlığının Hayat Bilgisi Dersleriyle İlişkilendirilmesi

Çalışmaya katılan öğretmenlere medya okuryazarlığının Hayat Bilgisi dersleri ile na-
sıl ilişkilendirilebileceği sorulmuştur. Elde edilen veriler Tablo-7’de verilmiştir: 

Tablo 7: Hayat Bilgisi derslerinde medya okuryazarlığı öğretimi

Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

1
Medya araçlarını faydaları ve 
zararlarının öğretilmesi

6 6 28,6

2
Öğretim materyali olarak 
kullanımı

4 1 5 23,8

3
Medyanın güncelliğinden fırsat 
eğitimi olarak yararlanılması

1 2 1 4 19

4
Davranış geliştirmede 
medyadaki doğru ve yanlış 
örneklerin kullanılması

1 1 1 3 14,3

5
Medya araçlarının seçimi ve 
kullanımının öğretilmesi

2 1 3 14,3

Toplam 21
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Öğretmen görüşlerine bakıldığında “medya araçlarının faydaları ve zararlarının öğ-
retilmesi” ifadesiyle medyanın kullanımına odaklanıldığı görülmektedir. Genel ana-
lizlerde çıkan medya okuryazarlığının öğretim materyali odaklı ele alındığı görüşünü 
destekleyici veriler Hayat Bilgisi ile ilgili olarak da söz konusudur. Okul öncesinde ol-
duğu gibi medyanın olumlu davranış geliştirmedeki rolü de vurgulanmıştır. Farklı ola-
rak medyanın güncel boyutunun ele alındığı dikkat çekmektedir. Öğretmen görüşle-
rinden bazıları şöyledir:

“Hayat Bilgisi derslerinde öğrenciler belgesel izlemeye teşvik edilebilir”(SÖ4)
“Video izletilerek konu ile ilişkilendirilebilir. Reklamlardan ve haberlerden bilgi edinebi-
liriz.” (SÖ5)
“Çizgi filmlerde seçici olunması gerektiği, şiddet ve korku içeren çizgi film ve dizilerin iz-
lenmemesi” (SÖ7)

Hayat Bilgisi dersinin içeriği çerçevesince literatüre bakıldığında özellikle sağlık eğiti-
minin öne çıktığı görülmektedir. Sağlık eğitimi ile ilgili olarak özellikle ‘medyanın sağlık 
davranışlarına etkisi, sağlık bilinci, sağlıklı beslenme, kötü alışkanlıklar ve medyada şid-
det’ konularının öne çıktığı görülmektedir (Wan, 2006; Altun ve Çakmak, 2013). Ameri-
kan Pediatri Akademisi (AAP, 1999) 1000’in üzerinde araştırma ve incelemenin medyada-
ki şiddetin yetişkinlerde ve özellikle de çocuklarda saldırgan davranışları arttırdığı sonu-
cuna ulaştığını bildirmiştir. Aynı zamanda medyanın obeziteye yol açan ve okul başarısı-
nı olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu da vurgulayan organizasyon bu noktada medya 
eğitiminin en etkili çözüm yolarından biri olacağını ileri sürmüştür. Bunların dışında ‘bil-
gi kaynağı olarak medya, medyanın etkileri, bir teknoloji olarak medya ve bilinçli tüketici’ 
konuları da hayat bilgisi dersinin içeriğinde yer almaktadır (Altun ve Çakmak, 2013).

6. Medya Okuryazarlığının Türkçe Dersleriyle İlişkilendirilmesi

Medya okuryazarlığının Türkçe dersleriyle nasıl ilişkilendirileceği konusundaki öğ-
retmen görüşleri analiz edilerek Tablo-8’de sunulmuştur: 

Tablo 8: Türkçe derslerinde medya okuryazarlığı öğretimi

Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

1
Dil becerilerinin geliştirilmesi 
(konuşma, yazma)

1 5 8 2 2 3 21 70

2
Öğretim materyali olarak 
kullanımı

1 2 1 4 13,3
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Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

3
Eleştirel düşünme vb. 
becerilerin geliştirilmesi

3 3 10

4
Medya araçlarının fayda ve 
zararları

1 1 2 6,7

Toplam 30

Türkçe dersiyle ilgili olarak özellikle “güzel konuşma örnekleri, yazılı ifade yeteneği, 
slogan yazma, dilin doğru ve yanlış kullanımı, dilimizdeki yabancı sözcükler, kelime-
lerin doğru kullanımı, şiir okumam ve yazım kuralları” gibi alt konulara yapılan vur-
gulamalarla medya okuryazarlığının dil becerilerinin geliştirilmesinde kullanılabilece-
ği vurgulanmıştır. Medya okuryazarlığını “medya ile öğretim” olarak değerlendirildi-
ğini de görülmektedir. Eleştirel düşünme, değerlendirme ve yorumlama becerilerinin 
geliştirilmesi için kullanılabileceği de vurgulanmıştır. Öğretmen görüşlerinden bazıla-
rı şöyledir:

“Branşım Türkçe olduğu için çocuğun dil gelişimini doğrudan etkiliyor. Bu genelde olum-
suz bir etkilenme oluyor. Yazı diline aktarımda harfleri eksiltme, alfabede olmayan harf-
lerin kullanımı (x, q gibi) son derece olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.” (T-5)
“Türkçe dersinde medya ile ilgili birçok haberi öğrencilerin dikkatini çekmek, dil becerile-
rini geliştirmek, yazılı ifade yeteneğini geliştirmek için kullanıyoruz.” (T-8)
“Öğrencilerime her gün dünya ve ülkesi ile ilgili haberleri takip etmesini söylüyorum. Ba-
zen programları dil yönünden eleştirmelerini istiyorum. Kötü kullanımları örnek alma-
malarını söylüyorum. Farklı bakış açılarına sahip olmalarını sağlıyor. Farklı düşüncelere 
saygı duymayı öğreniyorlar. Olayları yorumlama becerilerini geliştiriyor. Medyayla gere-
ğinden fazla zaman geçirmemeleri konusunda da uyarıyorum.” (T-2)

Tüzel (2012b) medya okuryazarlığı eğitiminin neden Türkçe dersleriyle ilişkilendi-
rilerek verilmesi gerektiğini altı madde ile açıklamıştır. Bunlar; çok katmanlı (multimo-
dal) metin miktarındaki artış, toplumun medya kullanım oranları, toplumun medya tü-
ketim alışkanlıklarındaki dengesizlik, medya araçlarının yaşamı kolaylaştırıcı etkisi, en-
formasyon seli (bilgi patlaması) ve tartışılan içerik elemanları şeklindedir. Türkçe ders-
lerinde medya okuryazarlığının yeri geleneksel okuryazarlık ile ilişkilendirilerek orta-
ya konulabilir. Medya okuryazarlığı geleneksel okuryazarlığın alternatifi değil tamam-
layıcısı olarak görülmelidir. Dolayısıyla medya okuryazarlığını, okuryazarlık kavramı-
nın bulunulan çağın ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanması ve anlamlandırılması ola-
rak değerlendirmek mümkündür (Çakmak, 2010). Bu konuda Şahin; tüm öğretmen-
lerin medya okuryazarlığı konusunda asgari bir yeterliliğe sahip olarak konunun ken-
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di dersleri içindeki yerini görebilmeleri gerektiğini belirtmiş ve bunu örneğin “Türk-
çe derslerinde medyanın kullandığı dil, sloganlar, söylemler” gibi öğrenme etkinlikle-
rine yansıtabilmeleri gerektiğine vurgu yapmıştır (Şahin, 2011). Özetle medya okur-
yazarlığı Türkçe dersleriyle doğrudan ilgilidir ve en çok ilişkilendirildiği derstir. Ka-
nada, ABD, İngiltere, ve Avustralya gibi medya okuryazarlığı eğitiminde öncü ülkeler-
de medya okuryazarlığının en fazla ilişkilendirildiği öğretim programı dil programla-
rıdır (Altun, 2010). 

7. Medya Okuryazarlığının Sosyal Bilgiler Dersleriyle İlişkilendirilmesi

Medya okuryazarlığının Sosyal Bilgiler dersleriyle nasıl ilişkilendirileceği konusun-
daki öğretmen görüşleri analiz edilerek Tablo-9’da sunulmuştur: 

Tablo 9: Sosyal Bilgiler derslerinde medya okuryazarlığı öğretimi

Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

1 Güncel olayların öğretimi 3 2 5 26,3

2
Öğretim materyali olarak 
kullanımı

1 1 1 3 15,8

3 Medya araçlarının kullanımı 2 1 3 15,8

4
İletişim konuları ile 
ilişkilendirme

3 3 15,8

5 Medyanın etkileri 1 1 2 10,5

6
Yorumlama becerisinin 
öğretimi

2 2 10,5

7 Toplumsal duyarlılık oluşturma 1 1 5,3

Toplam 19

“Medya ile öğretim” yaklaşımının sosyal bilgiler öğretmenleri içinde önemli oldu-
ğu görülmektedir. Ancak “güncel olayların öğretimi, medyanın etkileri, medya araçla-
rının kullanımı” gibi konular alanyazında (Altun, 2010) öne çıkan konularla paralel-
lik göstermektedir. Bu sosyal bilgiler öğretmenlerinin medya okuryazarlığı ile alanla-
rının ilişkisini keşfetme kapasitelerine dair ipuçları verebilir. Ayrıca “toplumsal duyar-
lılık oluşturma” ifadesi ile değer eğitimi boyutuna da vurgu yapılmıştır. Öğretmen gö-
rüşlerinden bazıları şöyledir:
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“Branşımda yer alan hemen hemen tüm konularla medyayı ilişkilendiriyorum. Mesela 
tarihi bir eser ya da şahıs hakkında bilgi verirken, tarihi yorum becerilerini geliştirme-
ye çalışırken ilgili gazete kupürleri toplanmasını istiyorum. Ya da öğrencilerin bu konu-
da zorlanacağını düşündüğüm durumda sınıfa kupür götürüyorum, dergilerden aldığım 
denemeleri kısaltarak sınıf ortamına sunuyorum. Örneğin 7. Sınıf öğrencilerinin tarih-
sel olgu ve yorumu ayırt etme becerilerini geliştirmede bir gazetesindeki köşe yazısından 
yararlanmıştım.” (S-1)
“Konuları işlerken sürekli medyadan örnekler veriyorum.” (S-2)
“Medya branşlar arasında tartışmasız en çok sosyal bilgiler ile ilgilidir. Örneğin her dönem 
yaptığım sınavlarda Türkiye’nin gündeminden 5 tane haber başlığını yazınız diye soru so-
ruyorum. Daha birçok yerde medya ile bağlantı kuruyoruz. Özellikle de medya sayesinde 
öğrencilerin dünyadan haberleri oluyor farklı kültürleri öğreniyorlar.” (S-5)

Sosyal bilgiler derslerinde medya okuryazarlığının öğretimine ilişkin literatüre ba-
kıldığında özellikle “medya bilgisinin doğruluğu, güncellik ve küresel sorunlar, medya 
kullanımı ve üretimi, medyanın etkileri, medyanın önemi, rol ve sorumlulukları, med-
ya ve teknoloji, medya ve bilinçli tüketici ve medyadaki tarihsel kanıt, veri ve yorum-
lar” gibi konuların öne çıktığı görülmektedir (Altun, 2010). Sosyal Bilgiler dersinin içe-
riği üzerinden öğrencilerin farklı bakış açılarını, temsilleri, kalıpyargıları, önyargıları, 
güncel meseleleri incelemeleri sağlanmaktadır (Wan, 2006). 

8. Medya Okuryazarlığının Fen Bilimleri Dersleriyle İlişkilendirilmesi

Medya okuryazarlığının Fen Bilimleri dersleriyle nasıl ilişkilendirileceği konusun-
daki öğretmen görüşleri analiz edilerek Tablo-10’da sunulmuştur: 

Tablo 10: Fen Bilimleri derslerinde medya okuryazarlığı öğretimi

Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

1
Öğretim materyali olarak 
kullanımı

1 1 1 1 2 6

2 Teknoloji olarak medya 2 1 1 4

3
Bilimsel düşünme becerilerinin 
öğretimi

3 3

4
Medyanın insan sağlığı 
üzerindeki etkileri

1 1

Toplam 14
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Sonuçlar incelendiğinde Fen Bilimleri öğretmenlerinin medya okuryazarlığını ders-
lerinde daha çok “öğretim materyali” olarak kullandıkları ve konu olarak da daha çok 
teknoloji ile ilişkilendirdikleri görülmektedir. Alanyazın ile paralele olarak bilimsel dü-
şünme beceri ile de ilişkilendirdikleri dikkat çekmektedir. Öğretmen görüşlerinden ba-
zıları şöyledir:

“Sosyal ağlar, paylaşım ortamları kısaca web, internet vb. sanal süreçler bu derse kaynak 
hatta araç olabilir.” (F-3)
“Teknoloji olarak medyanın insan sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri Fen ve 
Teknoloji dersinde verilebilir.” (F-4)
“Medya aracılığıyla çocuğun araştırma sorgulama becerileri gelişebilir. Merak duygusu-
nu arttırabilir. Bu becerileri bilimsel düşünme ile bağdaştırdığında dersimizle ilgili geli-
şim kaydedebiliriz.” (F-1)

Fen bilimleri derslerinde medya okuryazarlığının öğretimine ilişkin çalışmalar in-
celendiğinde konunun daha çok bilimsel düşünme beceri üzerinden ele alındığı görül-
mektedir (Sperry, 2012; Cooper, 2013). Fen eğitiminin amaçlarından biri de öğrenci-
lerde bilimsel düşünme becerilerini geliştirmektir. Pek çok alanda olduğu gibi günü-
müz medyası Fen Eğitimi alanını da etkilemektedir. Medyada bilim ve bilimsel düşün-
ceye dair pek çok ileti bulunmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişimine dair haberler 
örnek olarak verilebilir. Fen eğitimcileri bu haberlerin öğrencilerin eleştirel düşünme 
ve bilimsel düşünme becerilerinin geliştirmek için bir fırsat olarak görmektedir. Bilim-
sel gerçeklerle medyadaki kurgu haberleri “kaynak kullanımı, güvenirlik, kanıt, yorum 
ve önyargı” gibi unsurlar açısından karşılaştırmaktadırlar. Fen eğitiminde bilimsel bil-
gileri öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirmek için bilime veya bilim insanla-
rına dair popüler kültür iletilerine başvurulmaktadır (Baker, 2001). Örneğin;

• Medyada bilim ve bilim insanı imajı, işlevi ve konumu (Örneğin belgesellerde ve 
reklamlarda bilim insanlarının kullanılması).

• (Dizilerde) kahraman olarak yada (çoğu bilim kurguda) deli olarak bilim insan-
ları.

• Reklamlarda kullanılan bilimsel testlerin ve ilkelerin geçerliliği (örneğin bilimsel 
testlerin veya uzmanların yinelemeleri).

• Bilime yönelik popüler programların formal okul programlarıyla ilişkilendiril-
mesi.

• Medya tarafından gündeme getirilen bilimsel sorunlar hakkındaki sonuçlar ve 
sorunların altında yatan bilimsel ilkeler.

• Reklamlarda (doğrulanabilir gerçek olarak bilim) ve belgesellerin (yararlı bir an-
laşmazlık alanı olarak bilim) içinde saklı olan farklı bilim felsefelerini e yer alan 
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Dersin temel içeriğini ve bilgi okuryazarlığını öğretmek için çeşitli medya doküman-
larının (web siteleri, belgesel filmler, köşe yazıları, yol kenarı tabelaları, kira sözleşmele-
ri vb) öğretim materyali olarak kullanımı da söz konusudur. Öğrencilerin kendi medya 
dokümanlarını üretmeleri de vurgulanmaktadır (Sperry, 2012; Hobbs ve Jensen, 2009). 
Özellikle öğrencilerden bilim şenliğinde sunmak için kamu spotları (afiş vb.) hazırla-
maları istenilmiştir (Sperry, 2012). Ayrıca öğrencilerin bilime dair haberler üretmele-
rini de teşvik eden online oyunlar (science.net) geliştirilmiştir. Özetle bilimsel bilginin 
eleştirel bir tüketicisi ve üretici olmaları için medya okuryazarlığı eğitimine fen bilim-
leri derslerinde önem verilmektedir. 

9. Medya Okuryazarlığının Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi Dersleriyle İlişkilendirilmesi

Medya okuryazarlığının Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleriyle nasıl ilişkilendiri-
leceği konusundaki öğretmen görüşleri analiz edilerek Tablo-11’de sunulmuştur: 

Tablo 11: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde medya okuryazarlığı öğretimi

Dersler O S T SB F D M İ G Toplam %

1
Öğretim materyali olarak 
kullanımı

7 7 38,9

2
Medyadaki dini bilgilerin 
güvenirliği

4 4 22,2

3
Medya araçlarının fayda ve 
zararları

2 1 3
16,7

4 Medyanın etkileri 1 1 2 11,1

5 Medya ve etik 1 1 5,6

6 Farklı bakış açılarını verme 1 1 5,6

Toplam 18

“Medya ile öğretim” yaklaşımının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri için de 
hâkim medya okuryazarlığı eğitimi yaklaşımı olduğu görülmektedir. Bunların dışında 
“bilginin güvenirliği, medyanın fayda ve zararları, medyanın etkileri, etik, bakış açıla-
rı” gibi literatürde öne çıkan konuların vurgulanmış olması, din eğitimcilerinin med-
ya okuryazarlığının alanlarıyla ilişkilendirilme potansiyellerini göstermesi açısından 
önemli olabilir. Öğretmen görüşlerinden bazıları şöyledir:
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“Medya branşımla doğrudan ilgilidir şöyle ki; çocukların ahlaki değerlerini şimdilerde 
medya belirlemektedir. Çocuk anne ve babadan çok bir şey alma eğiliminde değil. Bu yüz-
den branşım (DKAB) gereği medyanın çocuklarının ahlaki gelişimini olumlu yönde etki-
lemesi gerekirken olumsuz yönde etkilemede hızla ilerlemektedir.” (D-1)
“Medyada herkesin dini konuları kendi görüşü ve bakış açısından değerlendirmesi öğren-
cilerimiz arasında farklı görüş dile getirmelerine sebep oluyor. Özellikle şekilcilik anlamın-
da etkileniyorlar. İşin özü bazısı ikinci planda kalabiliyor. İnternet ortamındaki dini bil-
gilere ihtiyatlı yaklaşmaları konusunda öğrencilerimizle konuşuyoruz.” (D-6)
“Din kültürü dersi medya ile desteklenmesi gereken derslerden biri. Örneğin ibadet ünite-
si işlenirken öğretilenlerin videoları da izlettiğimizde faydasını çok görüyoruz. Birçok du-
yuya da hitap ettiği için öğrenmeler istediğimiz kalıcılıkta oluyor.(D-4)

Din eğitiminde medya okuryazarlığına yer vermenin temel amacı “değerler eğitimi” 
ile açıklanmaktadır. Medya okuryazarlığı eğitimi ile bireylerin eleştirel bir farkındalık 
ve eleştirel bir özerklik kazanacakları ileri sürülmektedir. Din eğitimcilerinin; medyanın 
nasıl kültürel birikimin önemli bir parçası olduğu, din eğitimcisi olarak medyanın oyna-
dığı rol, din eğitimcilerinin medyayı nasıl kullanacakları ve öğrencilerine dini değerler 
ışığında medyayı anlama ve değerlendirme konularında nasıl yardımcı olabilecekleri gi-
bi hususlarda kendilerini yetiştirme sorumlulukları bulunmaktadır (O’Brien, 2013). Ia-
quinto ve Keeler (2012) “İnanç Temelli Medya Okuryazarlığı Eğitimi” başlıklı çalışma-
larında din eğitiminde medya okuryazarlığının yeterince gelişmediğini ileri sürmüşler-
dir. Yapılan çalışmaların da özetle dini değerleri güçlendirmek için medya materyalleri-
nin kullanımının geliştirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasından ibarettir. Ayrıca 
din eğitimine yönelik çeşitli medya okuryazarlığı ilkeleri önermişlerdir. Bunlar;

• Medya bizlerin gerçeklik algısı üzerinde güçlü etkilere sahip olan, topluma dair 
imajlar sunar. 

• Medya tarafından sunulan değerler genellikle yanlış ve yıkıcıdır; bu nedenle de 
Hıristiyanlığın sunduğu değerlerle çelişmektedir. 

• Eleştirel sorgulama ve medyayı ‘okuma’ becerileri medyanın gerçeklik temsille-
rindeki gerçek ve gerçek-dışı arasındaki ayrımı görmek için gereklidir. 

• İnanç temelli medya okuryazarlığı eğitimi, içinde yaşadığı topluma hizmet ede-
cek Hıristiyanların yetiştirilmesine katkı sağlar.

• Hıristiyanlar medya okuryazarlı olarak maneviyatlarını arttırabilirler.

10. Medya Okuryazarlığının Diğer Derslerle İlişkilendirilmesi

Medya okuryazarlığının diğer dersleriyle nasıl ilişkilendirileceği konusundaki öğret-
men görüşleri de söz konusu olmuştur. Bu görüşler az olduğu için tabloda gösterilme-
ye gerek duyulmamış ve sırasıyla açıklanmıştır. 
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Medya matematik öğretmenleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Meteoroloji de-
ğerleri, borsa verileri, spor istatistikleri, TV reytingleri, yıllık raporlar, kamuoyu yokla-
maları, günlük hava raporları, market reklamlarındaki indirimler vb. matematik öğret-
menlerinin derslerinde ele alabilecekleri birçok fırsat bulunmaktadır (Wan, 2006). Ça-
lışma kapsamında görüşülen öğretmenler medya okuryazarlığının matematik dersleriy-
le de ilişkilendirilebileceğini ifade etmişlerdir. Bu görüşlerin neredeyse tamamı “medya 
ile öğretim” yaklaşımının kapsamında değerlendirilebilir. 

Medya okuryazarlığı sanat eğitimi ile de yakından ilgilidir. Medya üretimi hem med-
ya okuryazarlığının temel becerilerinden biridir hem de medya okuryazarlığı öğreti-
minde kullanılan etkili öğretim yaklaşımlarındandır. Wan’a (2006) göre “medya ileti-
lerinin dikkatimizi çekmek için hangi teknikleri kullandığını, dijital teknolojilerin na-
sıl sanal gerçeklik yarattığını, televizyon programlarının kamerayla nasıl kaydedildi-
ğini, dijital manipülasyon ile oluşturulan herhangi bir şeyi neden inanılmaz gördüğü-
müzü” vb sorulara cevap vermemizi sanat kolaylaştırır. Çalışmaya katılan öğretmen-
ler görsel ve işitsel sanatlarla ilgili dersler için daha çok “medya ile öğretim” yaklaşımı-
na örnek olacak görüşler ifade etmekle birlikte medya üretimine yönelik görüşlere de 
yer vermişlerdir.

Medya okuryazarlığı beden eğitimi ile de ilişkilendirilmektedir. Özellikle güncel spor 
haberleri odaklı çalışmalar dikkat çekmektedir. Olimpiyatlar bunlara örnek olarak ve-
rilebilir (Wan, 2006). Bu çalışmada da öğretmenler spor gündemini takip etmekten ve 
spor dallarına yönelik öğretici videolardan söz etmektedirler. 

Bunların dışında öğretmenler yabancı dil eğitiminde medya okuryazarlığının; kelime 
dağarcığını arttırmak, telaffuza yönelik eğitmek, gündeme ilişkin görüşlerini ifade et-
mek ve araştırma yapmayı teşvik etmek için yabancı dildeki medya yapımlarının takip 
edilmesinin öneminden söz etmişlerdir. Ayrıca özel eğitim bağlamında engelli yurttaşla-
ra yönelik farkındalığı arttıracak medya unsurlarının kullanımdan da söz etmişlerdir. 

SONUÇLAR

Çalışmada katılımcı sayısı az olmasına rağmen önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Ön-
celikle öğretmenlerin medyanın katkı ve risklerine ilişkin cevapları incelendiğinde 
dikkat çekici bir sonuç ortaya çıkmıştır. Öğretmenler medyaya ilişkin sorunları ağır-
lıklı olarak “içerik” ile ilgili olarak ifade etmişler, lakin çözüm olarak nitelendirebi-
leceğimiz katkılarını ise daha çok “araçsal” olarak ifade etmişlerdir. Bu sonuç peda-
gojik olarak medyayı özne olarak kabul eden bir eğitim vermekten çok medyayı bir 
araç olarak (öğretim materyali) gören bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu göster-
mektedir. Medya üzerinde eleştirel düşünülmesi ve sorgulanması gerkeekn bir un-
sur olarak düşünülmemektedir. Bu durum pedagojik olarak medyayı nasıl algıladı-
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ğımızla ya da başka bir ifadeyle hâkim olan medya okuryazarlığı eğitimi yaklaşımıy-
la yakından ilgilidir. 

Çalışmanın önceki bölümlerinde Hobbs’un (2004) medya okuryazarlığı eğitimi yak-
laşımı olarak “medya ile öğretim, medya hakkında öğretim ve medya üretiminden” söz 
ettiği vurgulanmıştı. Çalışmanın tamamında öğretmenlere sorulan tüm soruların ana-
lizinde ortak ve yoğun olarak ortaya çıkan sonuç; öğretmenlerimizin medya okuryazar-
lığını ağırlıklı olarak derslerinde öğretim materyali olarak medyaya yer verme olarak al-
gıladıklarıdır. Buna göre öğretmenlerimizin “medya hakkında öğretim” ve “medya üre-
timi” yaklaşımlarına başvurmadıkları anlamına gelmektedir. Ayrıca üretim becerisi ile 
birlikte erişim, analiz ve değerlendirme becerilerinin de ele alınmadığı görülmektedir. 
Hobbs’a (1994) göre öğrencilere (ve aynı zamanda öğretmenlere) medya okuryazarı ol-
mayı öğretmenin en iyi yolu bu üç alanı birleştirmektir.

Öğretmenler ağırlıklı olarak medya okuryazarlığı eğitimini “medya ile öğretim” ola-
rak algıladıkları için medya okuryazarlığının tüm derslerle ilişkilendirilebileceği görü-
şünü yoğun olarak ifade etmişlerdir. Bununla birlikte ilişkilendirilebilecek derslerle ilgili 
diğer görüşlere bakıldığında alanyazınla paralel olarak Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bil-
giler ve Fen Bilimleri dersleri öne çıkmaktadır. Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si, Sanat, Beden Eğitimi ve İngilizce derslerine yönelik de çeşitli görüşler ifade edilmiş-
tir. Medya okuryazarlığı az ya da çok tüm derslerle ilişkilendirilebilir. Bu noktada ders 
bazında alanyazındaki çalışmaları ortaya koyan spesifik çalışmalara ihtiyaç olduğu gö-
rülmüştür. Örneğin Beden Eğitimcilerinin medya okuryazarlığını dersleriyle nasıl iliş-
kilendirebilecekleriyle ilgili bir çalışma olmaması gibi. Ayrıca Türkiye özelinde konuyu 
ele alan çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Örneğin Beden Eğitimi derslerinde 
sporda şiddeti önlemek için medya okuryazarlığı eğitimine başvurulması gibi. 

Sonuç olarak medya okuryazarlığı eğitimi konusunda özellikle öğretmen eğitimi ko-
nusunda hızla harekete geçilmesi gerektiği, daha da önemlisi öğretmen eğitimi de da-
hil olmak üzere Türkiye’ye özgü bir medya okuryazarlığı eğitimi modeli geliştirilme-
si gerekmektedir. 



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi80

KAYNAKÇA

AAP (1999). Media Education. Pediatrics, Vol. 104, No. 2, August 1, pp. 341-343. 

Altun, A. (2010). Medya Okuryazarlığının Sosyal Bilgiler Programıyla İlişkilendirilmesi ve Öğ-
retimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensti-
tüsü.

Altun, A. ve Çakmak, E. (2013). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Medya 
Okuryazarlığı Eğitimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Nisan 2013, 4(1): 237-254.

Aufderheide, P. (1993). “Media Literacy: A Report of The National Leadership Conference on Me-
dia Literacy.” Washington, DC, Aspen Institute.

Baker, F. (2001). Media Literacy: Yes, It Fits in Math and Science Classrooms. ENC Focus 8(3) 
p.48-49.

Bilgin, N. (2000). İçerik Analizi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Brown, J. A. (1998). Media Literacy Perspectives. Journal of Communication, 48(1), 44-57.

CML (Center of Media Literacy, 2008). Educational Standards and Media Literacy. http://medi-
alit.org/reading_room/article458.html adresinden 28.02.2008 tarihinde alınmıştır.

Considine, D.M., ve Haley, G.E. (1999). Visual messages: Integrating imagery into instruction (2. 
baskı.). Englewood, CO: Teacher Ideas Press.

Considine, D. M. (2002). Media Literacy Across the Curriculum. http://www.media-literacy.net/
media-lit.html (Erişim tarihi:12.02.2007)

Cooper, C. (2013). Media Is Unreal: Bring Media Literacy into Science Literacy. Scientific Ame-
rican, April 16. Web: www.scientficamerican.com 

Çakmak, E. (2010). İngiltere ve Türkiye’deki İlköğretim Medya Okuryazarlığı Eğitimi program 
ve Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. 
Bolu: AİBÜ.

Çakmak, E. ve Altun, A. (2013). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında Medya Okur-
yazarlığı Eğitimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, Cilt 9, Sayı 2, S. 152-170.

EU (Commission of The European Communities, 2007a). Report on The Results of The Pub-
lic Consultatıon on Media Literacy. http://ec.europa.eu adresinden 10.02.2009 tarihin-
de elde edilmiştir.

Kaloshina, N. ve Alison Preece (2006). Media Education Must Become Part and Parcel of the 
Curriculum. Thinking Classroom, volume 7, number 3.

Henson, J. (2011). Media Literacy. An Abstract of a research paper submitted in partial fulfill-
ment of the requirements for the degree of Master of Science in Library Science and In-
formation Services in the Department of Educational Leadership and Human Develop-
ment University of Central Missouri. http://centralspace.ucmo.edu

Hobbs, R. (1998). Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma. (Çeviren: Melike 
Türkân Bağlı). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2004, cilt: 37, 
sayı: 1, ss.122-140



Bildiriler Kitabı 81

Hobbs, R. (2001). Integrating Media Literacy into the Study of World Literature. The Writing 
Instructor, December 2001. http://www.writinginstructor.com adresinden 08.04.2008 ta-
rihinde alınmıştır.

Hobbs, R. (2004). A Review of School-Based Initiatives in Media Literacy Education. American 
Behavioral Scientist 2004; 48; 42. http://abs.sagepub.com/cgi/content/abstract/48/1/42

Hobbs, R. ve Jensen, A. (2009). The Past, Present, and Future of Media Literacy Education. Jo-
urnal of Media Literacy Education 1 (2009), p. 1-11. http://jmle.org/index.php/JMLE/
article/view/35/1

Iaquinto, S. ve Keeler, J. (2012). Faith-based Media Literacy Education: A Look at the Past with 
an Eye toward the Future.Journal of Media Literacy Education 4:1 (2012) 12 – 31

Kubey, R. ve Frank Baker (1999). Has Media Literacy Found A Curricular Foothold? (Educati-
on Week, October 27) http://frankwbaker.com/edweek.htm adresinden 28.02.2008 tari-
hinde alınmıştır.

Martinson, D. L. (2004). Media Literacy Education: No Longer a Curriculum Option. The Edu-
cational Forum, Volume 68, Winter 2004, s. 154-160.

Masterman, L. (1996, 2001). A Rationale for Media Education. Media Literacy in the Informati-
on Age: Information & Behavior. Ed. Robert Kubey. New Brunswick and London: Tran-
saction Publishers.

O’Brien, K. (tarihsiz). Why Media Literacy? A Catholic Reflection. http://www.medialit.org/
reading-room/why-media-literacy-catholic-reflection adresinden 12.08.2013 tarihinde 
elde edilmiştir. 

Potter, W. J. (1998). Media Literacy. California: Sage Publications.

Rantala, L. (2011). Finnish Media Literacy Education Policies and Best Practices in Early Child-
hood Education and Care Since 2004. Journal of Media Literacy Education 3:2 (2011) 
123 - 133.

Scheibe, C. ve Rogow, F. (2004). Incorporating Media Literacy and Critical Thinking into Any 
Curriculum: 12 Basic Principles. Project Look Sharp, 2004. www.ithaca.edu adresinden 
28.02.2008 tarihinde alınmıştır.

Schmidt, H. C. (2013) Media Literacy Education from Kindergarten to College: A Comparison of 
How Media Literacy Is Addressed across the Educational System. The National Associa-
tion for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education (5:1) 295-309.

Sperry, C. (2012). Teaching Critical Thinking Thought Media Literacy. Science Scope, Jun 2012, 
Vol. 35, Issue 9, p. 56-60. http://learningcenter.nsta.org/files/ss1209_56.pdf

Şahin, A. (2011). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Thoman, E. (Tarihsiz). Educational Standarts and Media Literacy. 28.02.2008 tarihinde http://
medialit.org/reading_room/article458.html adlı web adresinden elde edilmiştir.

Thoman, E. (2003). Media Literacy: A Guided Tour of the Best Resources for Teaching. The Cle-
aring House; Jul/Aug 2003; 76, 6; Academic Research Library.

Tüzel, S. (2012a). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Medya Okuryazarlığı Eğitimi: 
Bir Eylem Araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çanakkale: ÇOMÜ.



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi82

Tüzel, S. (2012b). Okul Öncesi Müfredatlarında Medya Okuryazarlığı İzleri: Kanada Örneği. 
TRT Okul Öncesi Çocuk ve Medya Uygulamaları Kongresi 17-18 Nisan 2012 Konya/
Türkiye.

UNESCO (1982). Grunwald Declaration on Media Education. http://www.unesco.org/ educati-
on/pdf/MEDIA_E.PDF adresinden 14 Ekim 2007 tarihinde alınmıştır.

UNESCO (1999). ‘’Educating for the Media and the Digital Age’’, Vienna Conference, Austria 
http://edu.of.ru/attach/17/3485.PDF adresinden 24.02.2009 tarihinde elde edilmiştir.

UNESCO (2002) .Youth Media Education, Seville, Spain. http://portal.unesco.org/ adresinden 
12.02.2006 tarihinde elde edilmiştir.

Wan, G. ve Cheng, H. (2004). Media Savvy Students. Chicago, IL: Chicago Press Review.

Wan, G. (2006). Integrating media literacy into the curriculum. Academic Exchange Quarterly, 
10(3), 174

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8th ed.) (Qua-
litative Research Methods in Social Sciences). Ankara: Seçkin Yayınevi.



Bildiriler Kitabı 83

MEDYA PEDAGOJİSİ

Adem GÜNEŞ

Pedagog Dr., 
Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi

ÖZET

Günümüz bilgi akışının en etkin enstrümanının medya olması, buna ilişkin yeni bir 
eğitim ihtiyacını doğurmuştur; “Medya Pedagojisi.” 
Medya pedagojisi; medyanın evrensel kabul görmüş normlara göre bilgi aktarması, bu 
aktarımlar sırasında olası zararlardan çocukların korunmasını ve eğitimde medya okur-
yazarlığının temelini oluşturur. 
Medya Pedagojisinin işlevsel olmadığı bir toplumda çocuklar, duygusal, zihinsel ve sos-
yal gelişimleri riski altında demektir. 
Ülkemiz üniversitelerinde 1982 tarihinde kapatılan1 “Pedagoji Bölümleri” bir boşluk 
oluşturmuş. Bu boşluk, Gelişim Psikolojisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik gibi farklı branşların orak çabası (mültidisipliner) ile gide-
rilmeye çalışılmıştır. Bir disiplin olarak “Medya Okuryazarlığı” ise bütün bu ortak ça-
lışmalardan elde edilen bilgiler ile ülkemiz eğitimine katkı sağlamaktadır. 
Bu makalede bir bilim dalı olarak medya pedagojisinin önemi, farklı ülkelerde (ABD, 
Almanya, Danimarka, Rusya, Kore) medya pedagojisinin kuruluşu, gelişimi, işlevselli-
ği ve bu ülkelerde medya pedagojisinin uygulama alanları incelenmiş, medya pedago-
jisinin Medya Okuryazarlığına katkısı araştırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Pedagoji, Medya Pedagojisi, Dijital Medya, Medya Okuryazarlığı, 
Çocuk Ruh Sağlığı, Eğiticilerin Eğitilmesi.

ABSTRACT

The affiliation of communication with media in the modern times, or in other words, 
the dependency of information flow on media led to the need of a new education form. 
In this study, the task undertaken by ‘media pedagogy’ in this context has been analyzed, 
and the phases of development with the functionality of this field in various countries 

1. 2547 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1982 yılından sonra Yükseköğretim Kurumlarına (YÖK) 
bağlı üniversitelerde pedagoji bölümleri kaldırılmıştır.
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are discussed. The first part of the study focuses on the functionality of media pedago-
gy and continues with the development of media pedagogy in the countries of United 
States, Korea, Russia, Germany, and Denmark with a historical context. 

Key Words: Media Pedagogy, Digital Media, Media Education, and Media Literacy.

MEDYA PEDAGOJİSİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİM EVRELERİ

GİRİŞ

İletişim denildiğinde en büyük payın medyaya ait olduğu söylemek mümkündür. Zi-
ra günümüzde medya, bilgiye en hızlı ve zahmetsiz bir ulaşım aracı konumundadır. 

Böylesi zahmetsiz ve hızlı bilgiye erişim “bireysel bazda düşünüldüğünde” iletişimin 
en temel unsuru olan “karşılıklılık” ilkesinin zayıflamasına neden olmaktadır. Örneğin, 
birey televizyon vasıtası ile sadece kendisine iletilen mesajları almaktadır. Böylece med-
ya vasıtası ile gerçekleşen iletişim, her ne kadar hedef kitlenin beklentilerini karşılama-
ya dönük olsa da, iletişimde aktiflik tek yönlü olarak bireye akmaktadır. 

Dünyanın bir ucunda yaşanan gelişme, televizyon, gazete, internet, cep telefonu, 
billboardlar, şehir ekranları vasıtası ile bireye anında akmaktadır. Bilgiye erişim bire-
yin kendi çabasından çıkmaya, medyanın bireyi her yönden kuşatıcı bir rol üstlenme-
sine yol açmaktadır. Bu durum, bireye ulaşan bilginin “kalitesinin” sorgulanmasını be-
raberinde getirmektedir. 

Medyada kalite “doğru” ve “objektif ” bilgiyi içerdiği gibi “pedagojik” kriterlere uy-
gun olmasını da kapsar. Zira bilginin bu denli hızlı yayılıyor olması, o bilginin temas 
ettiği son noktadaki kişilerin kimler olacağını ön görmesi oldukça zordur. Bu bazen bir 
yetişkin olabildiği gibi, bazen de çocuk olabilir. Çocuğa ulaşan bilgi, onun gelişim dö-
nemlerine uygun değilse, çocuk davranışlarında ve ruh sağlığında olumsuzluklara rast-
lanılabilir.

İletişimin aktif rolünü medyanın üstelenmesi ve bireyin bilgi alanında daha çok med-
yanın hayata hâkim durumda olmasının ardında da bu neden yatmaktadır ve bundan 
dolayıdır ki bu, insanların daha rahat tercih ettikleri bir yaşam biçimi halini almıştır. 
Medyayı temele alan bu yaşamın öncülüğünü yapma görevini üstlenen iletişim tekno-
lojisi ise daha aktif, denetleyici ve aynı zamanda farkındalığı artıran bir eğitim ihtiya-
cını doğurmuştur. 

Bu çalışmada da günümüzde, gelişen teknolojiyle beraber hayatımızın her alanına 
nüfuz eden medya vesilesiyle ‘medya pedagojisi’ eğitiminin gerekliliğine dikkat çeki-
lerek, bu alana dair bilgilere yer verilmiştir. Dünyada -özellikle ABD, Kore, Rusya, Al-
manya ve Danimarka’da- bu alanın işlevselliği noktasındaki somut çalışmalar aktarıl-
mış ve buralardaki gelişmelere değinilmiştir.
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1. MEDYA PEDAGOJİSİNİN İŞLEVSELLİĞİ

Medya, öğrenciler için eğitimin doğru ve etkili bir biçimde iletilmesi amacıyla var 
olan araçlardan birisi olarak da düşünülebilir. Ancak medya, eğitim için bir araç oldu-
ğu kadar, eğitime engel bir araç haline de gelebilir. Burada ise devreye medya pedago-
jisi girer. Örneğin; film, televizyon ya da video temaları eğitim mesajı sunmak için bir 
araç olarak kullanıldığında, bunların nasıl ve ne şekilde sunulduğu kısmı medya peda-
gojisinin gözetiminde olur.

a. Literatürde ‘Medya Pedagojisi’

Kore’de bulunan kaynakları incelediğimizde medya pedagojisinin inceleme alanla-
rının şunlar olduğu görülmektedir: Kitle iletişim ve diğer medya araçlarının genel ola-
rak neler olduğu, bunların eğitimde ne şekilde kullanıldıkları ve bu araçların insanlığa 
etkileri. Bunların yanı sıra bir diğer amaç ise kişiye medyayı doğru görebilen, sorgula-
yabilen, yorumlayabilen, eleştirel bir gözle değerlendirip analiz edebilme yeteneğini ka-
zandırabilmek olarak belirtilmiştir. 

Eğer Rusya’daki tanıma bakacak olursak da, medya pedagojisi, pedagojinin kitle ile-
tişim ve diğer medya araçlarına yoğunlaşan bir bölümü olarak anlam kazanmaktadır.

Yirminci yüzyılda İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada, Fransa ve Almanya’da belirli 
bir yönde oluşan medya eğitimi, okul çağındaki çocukların dünya medyasının kültürü-
ne daha iyi bir şekilde uyum sağlaması ve medyanın dilini öğrenmeleri ile medya me-
sajlarını ve analizlerini öğrenmeye yardımcı olmaları için tasarlanmıştır.

Son zamanlarda ise, dijital teknolojinin gelişimiyle de birlikte, bireyin bilişselliği ve 
medya kullanımı daha da artmıştır. Bu ise, insanlar üzerinde çeşitli kötü etkilere neden 
olabilen çevresel faktörlerin açıklanması ve anlaşılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu 
iletişimin tekniğini ve kurallarını öğretecek olan alan ise medya pedagojisidir. 

Medya pedagojisi, insanlara kitle iletişim araçlarının etkisini, öğrencilerin pratikte 
yeni teknik araçları kullanma isteğini, öğrencilerin eğitim ve öğretiminde farklı etkile-
ri inceleyen bir alan olarak kabul edilir (Samara, 2007).

2. MEDYA PEDAGOJİSİNİN GELİŞİMİ

a. ABD’de Medya Pedagojisi’nin Gelişimi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) medya pedagojisi üç temel unsurdan oluş-
maktadır. Bu unsurlardan ilki, medya eğitimi teorisini içerir. Bu teori, öğrencilere med-
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yanın nasıl kullanılacağının öğretilmesi ve medyanın toplumda bir olgu olarak nasıl öğ-
retilebileceğinin teorisidir. İkinci unsur, ‘medya-sosyalleşme’ kapsamında bir eğitim te-
orisi içerir ve bu, kitlesel medyanın öğrencilerin sosyalleşmesinde özel bir boyut temsil 
ettiğinden bahseden bir eğitim teorisidir. Üçüncü unsur ise, eğitici medya teorisidir. Bu 
teoriye göre de ‘medya pedagojisi’, medya ile ilgili eğitimin, medya ve medya toplumu 
kapsamındaki eğitimin ve medyanın kullanıldığı eğitimin teorisinden oluşmaktadır. 

‘Medya okuryazarlığı’ ise bilgiye ulaşım, bilginin analizi ve değerlendirmesi ile her 
şekilde iletilmesi olarak tanımlanır (Babad, 2012). Bu alanda verilen eğitimin amacı ise 
gençleri, kendilerine zarar verebilecek medyatik mesajlardan korumak ve onlara, med-
yaya karşı bilişsel bir savunma aşılayabilmektir. Bu koruyucu yaklaşım Amerika dışın-
daki ülkelerde demode olsa da Amerika’daki eğitimciler tarafından hala kullanılmak-
ta. İkinci bir yaklaşımda da öğrencilerin eleştirel düşünme kabiliyeti geliştirmek hedef-
lenir ve bu yolla da karşılaştıkları medyatik mesajları dikkatle ve eleştirel olarak düşü-
nebilmeleri amaçlanır. Üçüncü yaklaşımda da öğrencilerde medyanın estetik nitelikle-
rine karşı sanatsal takdir geliştirmeye çalışılır. Öğrenciler okul dışında görsel medyayı 
kullanmaktan hoşlandıkları için bunların derslerde de kullanılmasının öğrencileri mo-
tive edeceği anlayışı kabul edilir (Redmond, 2012).

Amerika’da medya pedagojisinin gelişimi, diğer ülkelerin aksine, çok daha yavaş ve 
vakit alan bir süreç içerisinde olmuştur. Birçok ülkede konuya ilişkin konferanslar ve eği-
timler verilirken, ABD’de medya eğitiminin gündeme alınmadığı da görülmektedir. 

Henüz bu alan tanınmıyorken, 1960 öncesinin vizyon erleri ilk yolu açmıştır. Örne-
ğin her ne kadar Amerika’yı etkilemiş olsa da Kanadalı bir bilim insanı Marshall McLu-
han medyanın her şeklinin -konuşma, yazı, fotoğraf, telgraf, telefon, film, radyo, televiz-
yon – insan organizmasının güç ve hız artırmak için kullandığı uzantılar olduğu tema-
sını sunmuştur. The Medium is the Message (Araç Mesajdır) adlı kitabında Mc Luhan’ın 
iletilen mesajların iletim sistemlerinden bağımsız düşünülemeyeceği görüşünü ileri sür-
müştür. Bu görüş medya determinizminde ulaşılabilecek son nokta olarak kabul edil-
mektedir. Eğer içeriği şekillendiren araç ise, söyleyeceklerimizi “nasıl” ileteceğimiz, “ne” 
ileteceğimizden daha önemlidir diyebiliriz. 

McLuhan ile hemfikir olan John Culkin ise medya okuryazarlığının sadece medya-
nın etkileri hakkında yapılan uyarılardan ibaret olmadığını, bu konunun anlayış gerek-
tirdiğini ve bu anlayış eğitiminden de okulun sorumlu olduğunu savunmuştur. Devam-
la, Medyayı Anlama Merkezi’ni kurmuş ve bu merkezde, daha bilinçli nesillerin yetiş-
mesi için, öğretmenlere medya çeşitlerini anlatmak için eğitimler sunmuştur. 

1960 – 1970 arası dönemde, okullarda medya ile ilgili ilk deneyler yapılmıştır. Tele-
vizyonun, ülke bazında ailelerin yaşamlarında ve oturma odalarında kendine yer edin-
meye başladığı bu dönemlerde, bazı insanlar alarma geçerken, diğerleri de televizyonun 
eğitim amaçlı nasıl kullanılabileceğini tartışmıştır. 1965 yılında öncü olarak New York’ta 
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bazı devlet okulları televizyonu eğitim sahasına dâhil etmeye başlamış ve Amerika’da, 
medya okuryazarlığının en eski belgelenmiş programı oluşturulmuştur.

1970 – 1980 yılları arasında eleştirel programlar başlatılmış, ancak sonrasında 
Amerika’nın henüz buna hazır olmadığı gerekçe gösterilerek bu programlardan bazıla-
rı sonlandırılmıştır. Mesela 1970’li yılların ortalarında, televizyon ve medyanın etkisi-
nin Amerikan aileleri üzerindeki etkisinin artması nedeniyle, önde gelen Protestan mez-
heplerin ulusal ofislerinde çalışan birçok iletişim uzmanı, Media Action Research Cen-
ter isimli gönüllü bir kurum kurmuş ve medya hakkında eğitici programlar geliştirme-
yi hedeflemiştir. 1977’de ‘Televizyon Bilinci Eğitimi’ isimli, yetişkinlere yönelik 10 haf-
ta süren bir seminer verilmiştir. Bu dönemde ABD, medya ürünlerinin önde gelen ih-
racatçısı olmasına rağmen, yine de diğer ülkelere nazaran okullarda medya okuryazar-
lığı hakkında eğitim verme konusunda çok geride kalmıştır. 

Bu alan, 1980 – 1990 yılları arasında, ABD dışındaki ülkelerde yaygınlaşıp gelişmiş-
tir. Bu süre zarfında Amerika’da medya eğitimi veren sadece bir kaç üniversite varken, 
yine bu üniversitelerde sadece iletişim teknolojisi üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Avrupa hükümetleri ise medya eğitim müfredatını ilkokul, ortaokul ve üniversiteler-
de uygularken, Amerika’da benzer gelişmelere rastlamak mümkün olmamıştır. 

1990 – 1995 tarihlerinde Amerika’da da öncü projeler bulunmaktadır. Aspen Ens-
ti tüsü’nün ev sahipliği yaptığı konferanslara, Katolik İletişim Kampanyası projelere 
destekleyici olmuş ve Harvard Üniversitesi’nde ilk enstitü kurulmuştur. Denetim ve 
Müfredat Geliştirme Merkezi (ASCD) de ‘Medya Eğitim Yetenek ve Stratejileri’ni ya-
yınlamıştır.

1995 – 2000 arasında ise ortak çabalar, yeni yayınlar ve ulusal konferanslar, mes-
leki gelişim fırsatları için ayrı bir ivme kazandırmıştır. İlk olarak 1995 gerçekleşen üç 
günlük ulusal konferansın ikincisi ise 1996’da farklı bir eyalette gerçekleşmiştir. Car-
negie isimli kurum, ‘Genç Ergenler İçin Medya Okuryazarlığı Eğitimi’ projesine imza 
atmıştır. 2000’den bu yana ise yeni hükümetin ilgisi, mesleki örgütlenme ve genişleyen 
eğitim bağlantıları kurumsal temeller oluşturmuştur; yeni dernekler kurulmuş, proje-
ler planlanmış, müfredatlar yayınlanmış, uluslararası konferanslar gerçekleştirilmiştir 
(Media Literacy in the US, 2011). Amerika’da bu gelişmeleri takibe alan derneklere ih-
tiyaç duyulmuştur. Vizyonerler sayesinde önü açılan bu yoldaki eğitimci ve katılımcı 
sayısı zamanla artmıştır. Yine Amerika’nın farklı bölgelerinde farklı dernekler kurul-
muş ve kimi zaman bu kuruluşların gelişmesi birbiriyle ilişkili olarak gerçekleşmiştir. 
1997’de Media Educators of America (MEOA) ismiyle kurulan, eski ismi ise Video Edu-
cators of New England (VENE) olan, Amerika’nın kuzeydoğu bölgesindeki kurumla-
rı temsil eden eğitim uzmanlarından oluşan bir grup, aktif şekilde hizmet vermiştir. Bu 
eğitimciler teknolojiyi eğlence, bilgi paylaşımı ve eğitim amaçlı kullanmak isteyenlere 
gerekli talimatları sunmuştur. Massachusetts Eyaleti’nde, güz döneminde yıllık konfe-
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ranslar, bahar döneminde ise öğrenci merkezli kongreler düzenlenmiştir (Media Edu-
cators of America, 2012). 

Bunların yanı sıra, medya pedagojisi için uğraş veren bazı kurum ve projeler şu şe-
kilde sıralanabilir:

National Association for Media Literacy Education (NAMLE): Misyonu Amerika’da 
medya okuryazarlığı eğitiminin uygulamasını genişletmek ve geliştirmek olan bir ku-
ruluştur ve bu amaca yönelik çeşitli girişimleri bulunmaktadır. 

Journal of Media Literacy Education: New America Vakfı ve başka kurumlar ile iş-
birliği içinde çalışarak; çevrimiçi medya eğitimi hakkında bilimsel makaleler, medya 
okuryazarlığı hakkında uygulamalar, müfredat, etkinlikler, farklı kaynakların bulundu-
ğu çevrimiçi kaynak merkezleri, NAMLE konferansları, profesyonel gelişim ve eğitim 
imkânları ile gizlilik eksenli sorunları eğitim kurumlarına taşımak isteyen eğitimciler 
için ‘en iyi uygulamalar’ serisi oluşturmuştur (Vision & Mission, 2013).

Center for Media Literacy: NAMLE’nin kuruluşuna yardımcı olmuş olan öğretmen-
lere gerek lisans ve yüksek lisans döneminde gerekse çalışırken, seminerler ve ekstra 
eğitimler ile kişisel gelişim imkânı sunan bu derneğin amacı halkı bilgilendirmek ve 
projeler sergilemektir. Bu dernek ayrıca Media Lit Kit’in (medya eğitimi ile ilgili taslak, 
müfredat ve diğer kaynaklardan oluşan bir kit) kuruluş ve yayınlanışından da mesul-
dür (About CML, 2011).

Media Education Lab (University of Rhode Island): Renee Hobbs tarafından kuru-
lan bu kuruluş, araştırma ve toplum hizmetleri yoluyla medya pedagojisinin kalitesi-
ni yükseltme misyonuna sahiptir. Öğretmen eğitimleri ve personel geliştirme fırsatla-
rı sunan bu kuruluş, araştırma ve burs destekleri sağlarken, müfredat oluşturmada da 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca lisans veya yüksek lisans öğrencilerine sahada tecrübe ka-
zandırma fırsatı da sunmuştur.

Alliance for a Media Literate America (AMLA): Birçok yönüyle benzer konferansla-
ra imza atması ve eğitimler sunması ile bilinen bir kuruluştur.

Tüm bu organizasyonların asıl amacı halka yönelik hizmet sunmak ve halkı bilinç-
lendirmek olduğu için dolayısıyla bu organizasyonların televizyon, gazete ve diğer med-
ya kuruluşlarıyla bir bağları ve uyarma/müdahale etme gibi bir misyonları yoktur. Bu 
dernek ve kuruluşlar sadece, müfredatlarına medya eğitimini/medya okuryazarlığı eğiti-
mini dâhil etmek isteyen eğitimcilere ve okullara yol gösterip yardımcı olmuşlardır. Kı-
sacası, kullanılabilecek hazır müfredatlar, dersler, faaliyetler, eğitimci yetiştirme, konfe-
ranslar, değerlendirmeler vs. konularında yol gösterici oldukları söylenebilir. Örneğin, 
Center for Media Literacy (CML) kuruluşunun ‘Media Lit Kit’ adındaki online mağaza-
sı, bu tür araçların satışa sunulduğu bir online mağazadır. Ayrıca CML; medya okurya-
zarlığı, temel medya pedagojisi, değişim yönetimi stratejileri ve programların uygulan-
ması hakkında danışmanlık ve yetiştirme hizmetleri de sunmaktadır. Yine Rhode Island 
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Üniversitesi’ne bağlı olan Media Education Lab’de de interaktif aktiviteler, oyun setleri, 
medya pedagojisi hakkında çocuklara yönelik kitaplar, ebeveyn ve eğitimcilere yönelik 
dijital atölyeler gibi eğitim kaynakları bulunmaktadır.

Bahsi geçen dernekler tarafından, eğitim kurumlarının da işbirliği ile okullarda müf-
redata dâhil edilen seminerler verilmekte, hem öğretmenler hem de öğrenciler medya-
yı eleştirel olarak takip etme hakkında bilgilendirilmektedirler. Hakeza sınıflarla anla-
şılıp, bu derneklerden gelen konuşmacılar öğrencilere projeler tanıtarak -gerek kısa ve 
öz gerekse uzun ve kapsamlı- eğitimler verebilmektedir. 

Bahsedilmesi gereken diğer bir konu da Amerika’daki dernekler, hükümet veya dev-
let kurumlarının medya içeriğini sıkı takip edemiyor oluşudur. Burada, genel televiz-
yon ve radyo düzenlemelerinin sorumluluğu, meclis kararıyla kurulan ve hükümetten 
bağımsız bir kuruluş olan (FCC) Federal İletişim Komisyonu’ndadır. Televizyon içeri-
ğine pek fazla karışılamadığı görülmektedir. Yapımcılar dileğince bir sınırlama olmak-
sızın dizi, film, yarışma programı ve reklam yapıp yayınlayabilme imkânına sahip. Bu 
serbestlik içinde ise en azından izleyici bilgilendirmek amaçlı bir “TV içeriği değerlen-
dirme sistemi” oluşturuluyor. 1996 senesinin Aralık ayında Amerikan Millet Meclisi ve 
FCC tarafından aşırı cinsel içerik, grafik şiddet ve ağır küfür içerikli dizi olması kay-
gılarıyla sunulup 10 gün içinde yürürlüğe geçiyor (Katz, 1994). Fakat bu ‘TV Parental 
Guidelines’ isimli uygulamanın yasal bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Gönüllü katı-
lım olduğu için bireysel olarak katılan kanallar ve yayıncılar kendi içeriklerinin değer-
lendirmesini kendileri yapabiliyor (About TV Ratings and V-Chip). 

Yalnızca ebeveynlerin çocuklarının izlediği TV programları hakkında daha bilinçli 
seçimler yapmasına yardımcı olmak için program içeriği hakkında bilgilendirme yapıl-
mıştır. Ayrıca bu değerlendirmeler sadece haber, spor programları ve reklamlar dışın-
daki programlar için kullanılabiliyor. Değerlendirmeler arasında TV-Y (tüm çocukla-
ra uygun), TV-Y7 (7 yaş üstü), TV-G (her yaş), TV-PG (daha küçük çocuklar), TV-14 
(14 yaş üstü), TV-MA (17 yaş üstü) gibi sınıflandırmalar var. Bir ön bilgilendirilmenin 
ardından, V-chip isimli cihaz sayesinde ebeveyn evdeki televizyonda belirli programla-
rın erişimini engelleyebiliyor (About TV Ratings and V-Chip).

b. Kore’de Medya Pedagojisinin Gelişimi

Medya pedagojisinin Kore’deki gelişimine bakıldığında, buradaki çalışmaların 1970 
yılından sonra başladığı görülmektedir. Bu tarihten itibaren iletişim tekniklerinin de 
gelişmesiyle beraber çeşitli değişiklik ve gelişimler baş göstermiştir. 

Televizyon eğitimiyle birlikte başlayan medya pedagojisi; resim, film ve diğer görün-
tüler hakkında toplumun beklenti ve ilgisini artırmıştır. Medyanın bu yeni yüzü, geli-
şimiyle beraber çocuk ve gençlere yönelik olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir. 
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Görsel medyanın, çocuk ve gençler arasında şiddetin çoğalması noktasında kötü etki-
de bulunduğuna ilişkin çeşitli tezler de bunu kanıtlamış ve bu, ‘televizyondan koruma’ 
diye adlandırılan bir düşüncenin oluşmasına vesile olmuştur. Dijital medyanın gelişiy-
le de görüntülü medyaya odaklanmış olan medya eğitimi, bu anlamda bir değişime git-
mek zorunda kalmıştır. 

Gazeteler, kitaplar, film, televizyon, video vs. hepsi medya tarafından temsil edil-
mektedir. Her görüntü ve metin tek bir ortam aracına -medyaya- teslim edilmektedir. 
Ancak dijital medya; metin, görüntü ve semboller, yani kısaca insanın şimdiye kadar 
sahip olduğu tüm kendini ifade şekillerini birleştirerek bilgiyi iletmesini mümkün kıl-
mıştır. Dijital medyanın bu özelliği, ‘medya okuryazarlığı’ kavramı ve ‘medyanın kabi-
liyeti ve gücü’ gibi evrensel terimlerin oluşmasını sağlamıştır. Medya eğitimi, bu ‘med-
ya okuryazarlığı’nı ve çeşitli medyayı da içine alarak, kavramsal anlamını daha da ge-
nişletmiştir (Gimyangeun, 2005). 

Kore’de de yaygın bir şekilde kullanılan medya pedagojisinin işlevsellik kazanması 
için birçok dernek ve kurs Amerika’daki gibi faaliyettedir. Aynı zamanda üniversiteler-
de bölüm olarak medya pedagojisi bölümü ve yüksek lisans programları da bulunmak-
tadır. Kore’de medya çok kuvvetli, özellikle eğitim için en kuvvetli araçlardan birisi ola-
rak işlev görmektedir. Burada dil eğitimi, kültürel öğeler ve belgeseller çocukların izle-
yeceği tarzda hazırlanmıştır. 

Televizyonda sansür çok yaygın olmakla birlikte buradaki sansür, Türkiye’dekinden 
farklı olarak, görüntülerin sansürlenmesi değildir. Burada uygulanan sansürlerde asıl 
amaç, seyircinin malum görüntülerle hiç karşılaşmamasını sağlayarak, görüntüleri 
yayına koymayı engellemektir. Bu sansürlere ana haber bültenleri de dâhildir. Haber 
programlarında kanlı bıçaklı ya da içerisinde kaza sahnesinin olduğu bir haber iz-
lemek imkânsızdır. Yine dizi ve diğer programlarda da çocukların karşılaşması ha-
linde korkulacak sahnelere mahal vermemek temeldir ve bundandır ki kanal değiş-
tirirken dahi bu tip ‘korkulacak’ türden bir sahneyle karşılaşılma kaygısı söz konu-
su değildir. 

c. Rusya’da Medya Pedagojisinin Gelişimi

Eğer Asya’daki gelişmelere devam edecek olursak Rusya’daki gelişmelere de bir göz 
atmakta fayda var. Rusya’da medya eğitimi tüm eğitim bilimleri gibi sıkı ideolojik baskı 
altındaydı; birçok kaynaktan (film, radyo ve TV programları, kitap, dergi, gazete, fotoğ-
raf, ses kayıtları vs.) erişim sansür nedeni olabiliyordu. Burada medya eğitimi 20. yüz-
yıl eğitim kurumlarında geliştirildi. 

Moskova’da aktif katılım, ODSK ile 24 Ocak 1927’de düzenlenen bir toplantıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlarla çocuklar ve gençler için film gösterim-
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leri ve eğitim çalışmaları için bir yöntem geliştirilmiştir. ‘Özel çocuk tiyatrosu’na git-
menin çocuklara uygunluğuna ise pedagoglarla karar verme kararı uygulanmıştır. 
1927’de resmi düzeyde, pedagoglar ‘çocuk filmleri tanıtan’ bir ders içeriğini müfre-
data koymuştur. Daha sonra Moskova Enstitüsü, çocukların sinema anlayışı ile genç-
leri koruma altında film izlemeleri için kinopedagogami (sinemapedagojisi) çalış-
ması düzenledi.

Rusya’da bu zemin altında yetişen ve çalışmaların devamını getiren ünlü isimler vardı. 
Bunlardan Aleksandr Viktorovich Fedorov, Rus Eğitim Akademisi’nde 1993 senesinde 
medya eğitimi konulu doktora tezini tamamladı. Rus Film ve Medya Eğitimi Derneği’nin 
başkanı olan Viktorovich, orta dereceli okullarda ve basında görev aldı; Medya Eğitimi 
isimli Rusça pedagoji dergisinin baş editörlüğünü yaptı. Medya Eğitimi ile ilgili olarak 
Rusya Federasyonu’nun önde gelen bilimsel okullarında görevler yürüten Viktorovich, 
1987’den bu yana ise bireysel “TGPI” sosyal ve kültürel kalkınma bölümünün başkan-
lığını yapmış ve medya eğitimi dersleri vermiştir. 

1985 yılında Sinematografi Devlet Enstitüsü’nden mezun olan Elena Bondarenko 
ise Rus Film ve Medya Derneği üyesi olarak çalışmıştır. 2004 yılından bu yana, Rus Eği-
tim Akademisi Teknik Eğitim ve Medya Eğitim Laboratuarı Başkanlığı görevini yürü-
ten Bondarenko’nun film, medya eğitimi konulu çok sayıda makale ve programları bu-
lunmaktadır. 

20. yy.’da Rusya’da kurulan ve sosyal sahada bilinen yedi dernek vardır. Bu dernek-
lerin amacı öğrencilere internet teknolojisini kullanarak internetle çalışma ve internet 
kullanımı ile ilgili diğer projeler sunmak, kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili çocukla-
rı hazırlamak için metodik çalışma teknikleri geliştirmek, öğrencilere yönelik internet 
teknolojileri yarışmaları düzenlemek, medya pedagojisi hakkında projeler için peda-
goji bölümlerindeki öğrencilere ve öğretmenlere ulaşmak, Rusya Federasyonu müfre-
datı için medya eğitimi hakkında yeni bilgiler sunmak, medya yoluyla gelen gerçek bil-
gi içeren bir konunun kesişme noktalarını bularak medya eğitiminin hedefleri ile temel 
eğitim hedeflerinin entegrasyonu üzerinde çalışmaktır.

Bu derneklerin gelişim dönemlerini incelersek eğer; 1990’ların başlarında Alexan-
der Sharikhov’un çalışmaları sayesinde Batı’nın önde gelen medya eğitimcilerinin fikir-
lerinin Rusya’da da yaygınlaşmaya başladığını görürüz. 

Rus Film ve Medya Eğitimi Derneği ile VIKING şirketi, batının medya eğitimi kav-
ramlarını destekleyen birçok uluslararası konferanslar düzenliyor. 1990’ların sonların-
da ise aynı akademinin teknik eğitim araçları ve medya eğitim laboratuvarında okullar 
için pratik yaklaşımlara dayalı bütünleşmiş medya eğitim programları ve eleştirel dü-
şünme gelişimi teorisi geliştiriliyor. 1990’ların sonları ve 21. yy.’ın başlarında ise Anton 
Chekhov Taganrog Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde bir grup medya eğitimcisi üniversi-
telerde yeni bir medya eğitimi uzmanlık alanının tanıtımı için bir dizi belge hazırlıyor. 
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2002 yılında Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı bunu resmi olarak onaylayıp pedagojik 
yüksek öğrenim kurumlarında yeni bir uzmanlık alanı olarak kayda geçiriyor. ‘Medya 
Eğitimi’ isimli bu dal şimdi herhangi bir Rus üniversitesinde veya pedagojik enstitüde 
öğretilebiliyor. Örneğin Eylül 2002’de Taganrog Devlet Pedagoji Enstitüsü bu uzman-
lıkta pedagoglar yetiştirmeye başlamıştır.

2000’li yıllarda Rusya’da medya eğitimi hakkında çok daha fazla yayın yapılmaya baş-
lanıyor ve medya eğitimine adanmış birçok web sitesi oluşturuluyor. 2005 yılından bu 
yana da ülke çapında düzenli olarak uzmanlaşmış ‘Medya Eğitimi’ dergisi basılıyor. 

2008 yılında Anton Chekhov Taganrog Devlet Pedagoji Enstitüsü ve Rus Film ve 
Medya Eğitimi Derneği resmi olarak Birleşmiş Milletler’in yeni projesinin ortağı olu-
yor. Uluslararası bir web sitesi olan Media Literacy Education’ın Rusya ayağını oluştur-
mak için Birleşmiş Milletler’in Medeniyetler Birliği’yle anlaşma imzalanırken, yine ay-
nı vakitlerde Information for All (Herkes için Bilgi) isimli organizasyon, ulusal bir web 
site olan Information Literacy and Media Education’in (Bilgi Okuryazarlığı ve Medya 
Eğitimi) kuruluşunu açıklıyor. Bu site monografi, ders kitapları ve programları, medya 
eğitimi ve bilgi okuryazarlığı hakkında hem özet hem de tam metin makaleler ile do-
ludur. Bunların hepsi, halka açık olan ve hem eğitim sürecinde hem de geniş bir kitle-
ye yönelik öz-eğitim sürecinde kullanılabilir kaynaklardır.

2006 ve 2012 yılları arasında da Rusya’da medya eğitimini geliştiren ve destekleyen 
yeni kurumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin Sibirya Medya Eğitimi Derneği, Ural 
Araştırma ve Medya Kültürü ve Medya Eğitimi Metodolojik Merkezi, Bölgesel Medya 
Eğitim Merkezi bu kurumlar arasında yer almaktadır (Fedorov, 2012).

d.Almanya’da Medya Pedagojisinin Gelişimi

Almanya’da Medya Pedagoji tarih boyunca; siyasi şartlara, medya akışlarına, teknik 
gelişmelere ve yaklaşımlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Ülkenin tarihi ve siyasi ge-
lişmeleri medya pedagojisinin amaç ve yöntemlerine yön vermiştir. Örneğin, 1919 ile 
1933 arasında Weimar döneminde medya için koruyucu önlemler alınmıştır. 1933 ile 
1945 yılları arasında Almanya da “Nazi dönemi” diye adlandırılan zamanda ise Medya 
gaspından sonra savaş sonrası Weimar geleneğine bağlı olarak 60’lı yılların ortasında 
sosyo-politik toplumda ve eğitim bilimleri alanında yeniden yönlendirilme ve medya 
gelişimi oluşturulmuştur. Bu zaman dilimine kadar Medya Pedagojisi önlem alıcı gö-
revini üstlenmiştir.

Yeni dönemde Medya Pedagojisinin görevi medyanın arkasında yatan çıkarlarını 
açıklamaktır. Böylelikle Medyanın politik ve ekonomik gücü sorgulanmıştır. Eğitim bi-
liminde davranışsal öğrenme teorisi ile bilgi edinme, ekonomik eğitim argümanları, öğ-
retmen açığı ve programlı öğretimin ilk formları Medya Pedagojisinin bir parçası ola-
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rak bir eğitim teknolojisi gelişiminde yardımcı olmuştur. Bu konuda asıl hedef medya-
yı yedek öğretmen konumuna taşımaktır.

Kritik- özgürlükçü bir yaklaşım geliştirilmesi sonucu 70’li yılların ortasında 
“Dönüşlü-Pratik Medya Eğitimi” (Medya Pedagojisi) başladı. İnsan medya iletişimin-
de öznel olarak öne çıkarıldı, iletişimci konumuna geçildi.

Ayni zamanda bir siyasi-özgürleştirici görevini aldı. Asıl amaç iletişim yapılarının 
demokratikleştirilmesidir. Medya sadece kurulan siyaset, iş ve kültür sözcüsü görevin-
de olmayacak, aynı zamanda şimdiye kadar sessiz kesimin hakkını ifade etmek için bir 
araç olmuştur. 

İnsanın günlük hayatın da ki aktif medya kullanımını düzenleyici olma anlayışı 80’li 
yılların başında büyük ölçüde yürürlüğe girdi. Sorgulanarak ve vurgulanarak bugünkü 
Medya Pedagojisi oluşturuldu. 

Almanya da medya pedagojisi ile ilgili birçok dernek ve sivil toplum kuruluşları ve 
Üniversitelerde Medya Pedagojisi bölümleri bulunmaktadır.

Derneklerden hala aktif olanlardan örnek vermek gerekirse, Saksonya eyaletinde 
”Çalışma Grubu Medya Pedagojisi “adında 2002 yılında Leibzig Belediye Başkanı olan 
Bay Burkhard Jung tarafından kurulmuştur. Dernek; “Bilgi Toplumu ve Medya okur-
yazarlığı çağdaş yaşam dünyayı nasıl etkiler?”

“Bireysel yaşam planlarının şekillenmesinde medyanın önemi nedir?” gibi sorular-
dan yola çıkarak çalışma grubunu oluşturmuştur.. Bu çalışma ekibinde Üniversite Med-
ya Pedagojisi Profesörleri de bulunmaktadır.

Almanya da Baden Würtemberg Eyaltinde 1956 yılında gençliği korumak için Ak-
tif medya eğitim kurumu aksiyonu kurulmuştur.2 LMZ Baden-Württemberg Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının yasal gözetiminde Medya Kültür - Medya Eğitim porta-
lında, ana sayfada yarışmalar, konferanslar, kongreler ve medya sektöründe son geliş-
meler sürekli güncellenen haber olarak bildirilmektedir.

Bu web sitesinde öğretmenler, veliler, öğrenciler kendi medya üretimi, medya analizi 
ve medya kullanımı için pedagojik el kitapları ve edebiyat talimatları bulabilirler.

Berlin eyaletinde “Televizyonunu Kendin Düzenleme”(Freiwillige Selbstkontrolle 
Fernsehen) derneği gençleri uygunsuz medyadan koruma organizasyonunu hedefe al-
mıştır.

Bu anlamda, medya eğitim projeleri gerceklestirliyor ayrıca medya sektöründe ge-
lişmeler hakkında tartışmak için bir forum oluşturulmuştur. 

Almanya da bu çalışmalara destek veren Üniversiteler de Medya Pedagojisi bölüm-
leri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

2. www.lmz-bw.de
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• Augsburg, Universität 
• Dresden, Technische Universität 
• Duisburg-Essen, Universität 
• Erfurt, Universität 
• Erlangen-Nürnberg, Universität 
• Erlangen-Nürnberg, Universität 
• Freiburg, Pädagog. Hochsch. 
• Hamburg, Universität 
• Hannover, Hochschule für Musik, Theater und Medien 
• Heidelberg, Pädagog. Hochsch. 
• Karlsruhe, Pädagog. Hochsch. 
• Köln, Fachhochschule 
• Krems, Donau-Universität (A) 
• Leipzig, Universität 
• Ludwigsburg, Pädagog. Hochsch. 
• Magdeburg, Universität 
• Mainz, Universität 
• Marburg, Universität 
• Merseburg, Hochschule 
• Merseburg, Hochschule 
• München, Universität 
• Münster, Universität 
• Paderborn, Universität 
• Regensburg, Universität 
• Rostock, Universität 
• Schaffhausen, Päd. Hochsch. (CH) 
• Schwäbisch Gmünd, Päd. Hoch. 
• St. Gallen, Päd. Hochsch. (CH) 
• Thurgau, Pädagog. Hochsch. (CH) 
• Wien, Universität (A)

Almanya Medya Pedagojisi açısından, Medya Pedagogları, Medya Okuryazarlığının 
daha da geliştirilmesi, bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili eğitim ve öğretim 
alanında aktif bir ülkedir. Almanya da bulunan devlet destekli bir çok büyük dernekler 
veya internet portalı bulunmaktadır. Bu organizasyonlar ebeveyn, öğretmen, eğitimci, 
öğrenci vs. yönelik birçok proje, eğitim kursları, danışmanlık, ders materyalleri vs. bu-
lunmaktadır. Henüz istenilen seviyeye ulaşılmamıştır ama bu konuda bir çok çalışma-
lar bulunmaktadır. Eğitimcileri, öğrencileri ve istekli ebeveynleri doğru medya kulla-
nımı hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmeyi amaçlamış ve bu konuda da diğer ül-
kelere oranla ileri bir düzeydedir.
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e.Danimarka’da Medya Pedagojisinin Gelişimi

Danimarka’daki eğitim dünyasında medyaya bakışta hissedilir değişiklikler oldu. Da-
ha önce medyayı çocuğun kişilik ve gelişimini bozan bir unsur olduğu için çocukları 
bundan korumayı düşünürken, bugün medyayı eğitimin bir parçası olarak görme nok-
tasına geldiler. Medyayı çocuk ve gençleri aydınlatan ve eğiten bir araç olduğunu da dü-
şünüyorlar. Hatta eğitimlerinde gençlere medyanın bu yararlarından daha iyi faydala-
nabilmeleri için medyayı nasıl daha iyi kullanabilecekleri ve anlayabilecekleri ile ilgi-
li eğitim veriyorlar. Bazı belediyelerde tablet-bilgisayar eğitim için kreşlerin ve oradaki 
çocukların bir parçası olmuş durumdadır.

Danimarka’da 1997 yılında Kültür Bakanlığı tarafından kurulmuş, filim enstitüsüne 
bağlı ”Medya Kurumu” (Medieraadet) adında bir oluşum var. Bu yapının görevi bağlı 
oldukları Kültür Bakanlığı’nı ve aileleri filmlerin çocuk ve gençlere uygunluğu hakkında 
bilgilendirmektir. Bu kurum; filmler hakkında genç ve çocuklara uygunluğunu anlatma/
aydınlatma konusunda bu işi uluslararası yapan bir kurum olma gayreti içerisindedir. 
Danimarka’da gösterime girecek ve 15 yaş altındakilere uygun görünen her fragman, film 
v.b. bu kurumun gözetiminden geçip onayını alması gerekmektedir. Aileler, eğitmen ve 
yetkilileri film dışında oyun, cep telefonu ve internet hakkında da bilgilendiriyorlar.3

Kids and Media ismi altında bir bilgilendirme kurumu/derneği de var. Bu oluşum 
2000 yılında başlıyor ve şu an Danimarka, Norveç, ABD, İngiltere ve Avustralya da mev-
cuttur. Danimarka’da web sayfalarından4 ebeveyn ve diğer yetişkinlere, çocuklar ve med-
ya hakkında bilgiler sunuyorlar. Bunun finansmanı aidat ve konferans gelirlerinden kar-
şılanıyor. Hedeflerinden bazıları çocukları medyaya karşı korumak, ailelerini bilgilen-
dirmek ve medyayı çocuklar için daha çok eğitici bir kıvama ulaştırmaktır.

2013 yılında eğitim alanında ki değişikliklerden biriside yeni öğretmen adaylarının ilk 
yılında genel derslerin dışında medya pedagojisi dersinin verilmesiydi. Bu da hüküme-
tin bu konuyu göz ardı etmediğini gösterir. Örneğin; Okul öğretmenlerinin oluşturdu-
ğu bir medya pedagoji derneği (Mediepædagogisk forening/Dansk filmlærer forening) 
bu gibi düzenlemelere katkı sağlamaktadır. University of Soutern Denmark(Syddansk 
Universitet)’ta çıkan “Medya pedagojisi” hakkında yapılan araştırmalar ve yayınlanan 
makalelerde bulunmaktadır.

Danimarka’da “DR” adında devlet televizyonu bulunmaktadır. DR altında daha önce 
genel bir çocuk kanalı (Ramajang) özellikle 7-12 yaş arasında ki gençlere uygun görül-
mediği için, DR yönetimindeki ve mecliste bulunan bazı siyasetçilerinde destekleme-
siyle bu yaş grubuna yeni bir kanal açıldı (Kanal Ultra). Burada 7-12 yaşındakileri bil-
gilendirmek için günlük 5 dakika haber bülteni var ve diğer tüm programları büyükle-

3. http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet.aspx)
4. http://www.kidsandmedia.dk/om-kidsandmedia-dk/)
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rin kanalındaki gibi yarışma, Talk Show, BBG evi vs. gibi olsa da 7-12 yaş arası çocuk-
lara uygun bir seviyededir. Devlet burada bir nevi 7 yaşından altındakileri de korumak 
için onlara kendilerine ait bir kanalın olmasını da sağlamış oldu.

Siyasiler tarafından çocuk ve gençlerin medyadaki pozisyonunu değerlendiren ve 
yeni öneriler sunan bir medya komisyonu oluşturulup bunların raporu doğrultusunda 
bazı değişikliklerde yapılmaktadır.

SONUÇ: 
Medya Okuryazarlığı Medya Pedagojisinden destek almalıdır. 

Medyanın eğitime pozitif katkı sağlayan bir araç olarak kullanılması, ancak “Medya 
Okuryazarlığı” çalışmalarının destek bulması ile mümkündür. 

Bu destek, başta “medya pedagojisi” olmak üzere, farklı disiplinlerin medya okurya-
zarlığına yapacağı katkı ile gerçekleşecektir. 

Ülkemizde “medya pedagojisi” adı ile bir bilim dalı ihdas edilmemiş olsa da, farklı 
bilimsel çalışmalar ile “medya okuryazarlığı” güncelliğini korumaktadır. 

Dünya üzerinde 1950’li yıllardan itibaren gerçekleşen medya okuryazarlığı çalışmaları, 
her ne kadar ülkeden ülkeye farklı gelişim seyri izlese de, ortak çıkar “çocuk ruh sağlığı-
nın korunması ve medyanın eğitime olumlu katkısını artırmak” olduğu görülmektedir. 

Bu sahada yapılacak her türlü bilimsel çalışma, çocuk ruh sağlığının korunmasına ve 
medyanın eğitimde verimli bir şekilde kullanılmasına olumlu katkı sağlayacaktır. 

Farklı ülkelerde bu sahada yapılan çalışmalar göz önüne alındığında;

1- Birinci önceliğin, “eğiticilerin eğitilmesi” ve “güncel eğitim materyallerinin hazır-
lanması” olduğu görülecektir. 

2- Bunun hemen ardından, “çocuk ruh sağlığını önceleyen sivil toplum örgütleri-
nin” gündemlerine medya okuryazarlığını alması, medya kuruluşları ile ortak çı-
kar “çocuk” olmak üzere yakın temas içinde olması gerekmektedir.

3- Bütün bu çalışmalar, bir toplumsal gereklilik olarak görülebileceği gibi, “çocuk 
hakları açısından da bir yükümlülüktür.” Konunun devlet organları tarafından 
da gündeme alınması ve çocuk ruh sağlığının korunması adına bu sahada yapı-
lan çalışmalara destek verilmesi, sosyal devlet anlayışının da bir gereğidir. 

4- Medyanın eğitim alanındaki kullanımını da içeren, medya okuryazarlığı için ulu-
sal ve uluslararası bazda konferanslar, seminerler, akademik ve bilimsel çalışma-
lar, saha araştırmaları gibi çok yönlü çalışmalar düzenlenmelidir. 

5- Medya okuryazarlığının kalıcı bir desteğe erişebilmesi için, ülkemiz üniversitelerinde 
“pedagoji” ve bir alt branş olarak “medya pedagojisi” bölümleri ihdas edilmelidir.
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler ders kitaplarında çocukların kitle iletişim araçla-
rı yoluyla bilgi edinme hakkı ve zararlı yayınlardan korunma hakkı konusuna ne dü-
zeyde yer verildiğini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanıl-
mış ve sosyal bilgiler ders kitapları doküman incelemesi yolu ile analiz edilmiştir. Ve-
rilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal bil-
giler ders kitaplarında çocukların bilgi edinme hakkının, çocukların zararlı yayınlar-
dan korunma hakkından daha fazla yer aldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler, çocuk hakları, bilgi edinme, zararlı yayın, ders ki-
tapları.

ABSTRACT

The current study aims to investigate the levels of inclusion of children’s right to obtain 
information through mass media and their right to protection against corrupt publi-
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cations in social studies textbooks. In the study, qualitative research method was pre-
ferred and all the themes of textbooks were studied by use of the content analysis meth-
od.The study results showed that children’s right to obtain information through mass 
media was allocated more space than children’s right to protection against corrupt pub-
lications in social studies textbooks.

Key Words: Social Studies, Children’s Rights, Acquiring İnformation, İnjurious Publi-
cation, Textbooks.

GİRİŞ

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre “daha erken yaşta reşit olma du-
rumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır”. Bu yaştaki çocukların her açıdan 
korunmaya ihtiyaçları vardır. Aslında bu ihtiyaç sağlıklı bir toplum için gerekliliktir. 
Bu gerekliliğin yerine getirilebilmesi için önce çocukların sahip olduğu hakların çerçe-
vesinin çizilmesi bu hakların korunup geliştirilmesi gerekmektedir. Çocuk hakları ço-
cuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımlardan özgürlük ve saygınlık 
içinde, sağlıklı ve normal biçimde gelişebilmesi için hukuk kuralları ile korunan yarar-
lardır (Akyüz, 2000). Çocuk hakları hukuk kurallarının güvencesi altına girse de ço-
cuk haklarının korunması sorunu ülkemizde ve tüm dünyada günümüzün en önemli 
sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir.

Çocuk hakkı konusunda birçok uluslararası sözleşme imzalanmış, çocukların ko-
runmasına ilişkin düzenlemeler yasal güvence altına alınmıştır. Bunların en önemlisi 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen ve 2 Eylül 
1990’da yürürlüğe giren Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’dir (Akarslan,1998:72). Top-
lam 54 maddeden meydana gelen Çocuk Hakları Sözleşmesi, ayrım gözetmeksizin bü-
tün çocuklara, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve yurttaşlık hakları tanımaktadır. 

Bu çalışmada, araştırma amacına paralel olarak, sözleşmenin çocuklara tanıdığı te-
mel haklardan olan sadece “doğru bilgi  edinme hakkı” ve “zararlı yayınlarda korunma 
hakkı” ele alınacaktır. 

Çocuğun bilgiye ulaşmasında kitle iletişim araçlarının önemi büyüktür. Kitle ileti-
şim araçlarının en çok bilinip kullanılanları; radyo, televizyon, internet, gazete, telefon, 
faks, teleks, periyodik dergi vb. yayınlardır (Yaşar, 2000). Kitle iletişim araçlarının ve 
onların ilettikleri bilgilerin insanlar ve özellikle çocuklar üzerinde yarattığı bir takım et-
kiler vardır. Bu etkiler olumlu olabildiği olumsuz bir şekilde de olabilmektedir. Bu du-
rum çocukların yaşı ve eğitimi ile farklılık gösterse de kitle iletişim araçlarının zaman, 
aktarılan yanlış bilgiler, yayılan radyasyon maddeleri, yanlış yönlendirmeler gibi bir-
çok olumsuz etkisi olduğu bir gerçektir. Çocukluk dönemi bedensel, zihinsel, ruhsal ve 
toplumsal değişikliklerin en hızlı ve yoğunlukta olduğu dönemdir (Akyüz, 2012). Ço-
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cukların eğitiminde kitle iletişim araçlarının etkisi çok büyüktür. Çocuklar sürekli bu 
araçların etkisi altındadır (Öztürk, 1993: 29). Öğrenmeye en açık oldukları dönemle-
rinde özellikle televizyon, çocuklar ve gençler için önemli bir öğretim aracıdır. Bu etki-
liliği nedeniyle televizyon programlarında işlenen temalar günlük hayatta karşılaşılan 
sorunlar olduğundan genel olarak bireylerin ruhsal yönünü ve kişiliğini belirlemekte-
dir. Öte yandan, televizyonun izleyenlere davranış kalıpları oluşturucu etkisi, toplum-
da bazı davranışların yaygınlaşmasına yol açabilmektedir (MEB, 2008).

Çocukları bilgilenme hakkının gerçekleşmesini sağlayan en önemli araçlardan biri 
de yazılı bir kitle iletişim aracı olan kitaplardır. Kitap bir eğitim ve bilgilenme aracı ola-
rak çocuğun zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişiminde aile, çevre, medya ve okul eğitimi-
nin toplamına eşdeğerde eğitsel bir yarar sağlayabilir. Ancak kitabın bu işlevlerini yeri-
ne getirebilmesi için, toplumu geriye çeken ya da önyargı ve çarpık serüvenlere sürük-
leyen ideolojik görüşlerin dayatıcı bir yaklaşımla aktarılmasından kaçınılmalıdır (Da-
yıoğlu, 1999 akt: Akyüz, 2012).

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kitle iletişim araçlarının önemini or-
taya koyarak bilgi edinme ve zararlı bilgilerden korunmayı çocukların bir özgürlük ala-
nı olarak düzenlemiştir. Çocuk hakları sözleşmenin 17. maddesi (Taraf Devletler, kitle 
iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâki 
esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. Sözleşmenin 13 ve 18 inci maddelerde 
yer alan kurallar göz önünde tutularak çocuğun esenliğine zarar verebilecek bilgi ve bel-
gelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler) kitle 
iletişim araçlarının çocuk hakları ile olan ilişkisini vurgulamakta ve bu araçlara ilişkin 
etik ilkeleri belirlemektedir (Akyüz, 2012). Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuk eğitiminin 
belli kriterler doğrultusunda yapılmasını taraf devletlere önermiştir. Sözleşme’nin ço-
cuk eğitimini düzenleyen 29. maddesine göre, a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zi-
hinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi; b) İnsan haklarına ve 
temel özgürlüklere…, saygısının geliştirilmesi; c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimli-
ğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve 
kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi; d) Çocuğun, anlayışı, barış, 
hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli 
halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantıyı, so-
rumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması; e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi ge-
rekmektedir. Buradaki amaç çocuğun kişiliğinin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel ye-
teneklerinin gelişmesi, özgür bir toplumda etkin bir yetişkin yaşam için hazırlanması, 
kültürel kimliğine, kendi dili ve diğerleri ile başkalarının kültürel kimliklerine saygısı-
nın güçlendirilmesidir. Bu madde bağlamında kitle iletişim araçları, yaptığı yayınlar ile 
çocuk haklarını ve bunları ihlal eden olayları ve durumları duyurma, eleştirme ve kına-
ma yoluyla çocuklara atfedilen bu hakların toplumda bilinmesi ve korunması bakımın-
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dan etkin rol oynayabilirler (Akyüz, 2012). Yine çocuk hakları sözleşmesinin 13. mad-
desine göre: “Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınır-
larına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği baş-
ka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi öz-
gürlüğünü içerir” denilmektedir.

Ülkemizde ulusal düzeyde de çocukların doğru bilgi edinme ve zararlı bilgilerden 
korunması ile ilgili birçok düzenlenme yapılmıştır. Örneğin, 1994 tarih 21911 Sayı-
lı Kanun olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanu’nun 19. 
maddesinde (Bütün reklamlar adil ve dürüst olacak, yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına 
zarar verecek nitelikte olmayacak, çocuklara yönelik veya içinde çocukların kullanıldığı 
reklamlarda, onların yararlarına zarar verecek unsurlar bulunmayacak, çocukların özel 
duyguları göz önünde tutulacaktır) çocukların doğru bilgi edinmelerine ve zararlı bilgi-
lerden korunmalarına yönelik bir vurgu yapılmıştır. Bu kanunun yanı sıra Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’da ve Basın Kanunu’nda da zararlı bilgilerden korunma 
hakkı ile vurgulamalar mevcuttur. 1995 tarihli 22221 sayılı Tüketici Korunması Hak-
kındaki kanunun 16. maddesinde yer alan Ticari Reklamlar ve İlanlar ile ilgili olarak 
“Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahla-
ka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi 
aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can 
ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, ka-
mu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve 
ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz” ve 2004 tarih 25504 sayılı Basın Kanunun 20 mad-
desinde geçen “Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sı-
nırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim ya-
yımlayanlar bir milyar liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı-
lır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda iki milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda on mil-
yar liradan az olamaz” şeklinde geçen ifadelerde zararlı bilgilerden korunma hakkı ile 
vurgulamalar yapılmıştır. Bu vurgulamaları tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi 
ve Kontrolü Hakkında Kanun’da da görmekteyiz (Tütün ürünlerinin ve üretici firmala-
rın isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtı-
mı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar dü-
zenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olur-
sa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretleri-
ni kullanarak destek olamazlar). Ayrıca Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usul-
leri Hakkında Yönetmelik ve Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi, Sınıflandırılması 
ve Desteklenmesi Hakkında Kanun’da da doğru bilgi edinme ve zararlı bilgilerden ko-
runması ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Yukarıdaki düzenlemelerden de görüldüğü üzere “çocukların bilgi edinme” ve “za-
rarlı yayınlardan korunma hakkı ile ilgili birçok ulusal ve uluslararası düzenlenmelerin 



Bildiriler Kitabı 103

yapıldığı anlaşılmaktadır. Tüm bu ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yer alan, ço-
cukların bilgi edinme ve zararlı yayınlardan korunma haklarının hayata geçirilebilmesi 
için eğitim sistemimize önemli görevler düşmektedir. Eğitim sistemimizde önemli bir 
yeri olan ders kitaplarında bu hakların vurgulanması gerekmektedir. Bu haklara ders 
kitaplarında ne kadar yer verildiği ile ilgili çalışmaların yok denecek kadar az olduğu 
göze çarpmaktadır (Karaman – Kepenekçi, 2009). Bu nedenle bu araştırmanın ilkokul 
ve ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında çocukların bilgi edinme ve zararlı bilgiler-
den korunma hakkına yer verilme düzeyini belirleyerek alanda bulunan bu eksikliğin 
giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler ders kitaplarının, BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin çocuklara tanıdığı “bilgi edinme hakkı” ve “zararlı yayınlardan korun-
ma hakkı” konusuna ne düzeyde yer verildiğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultu-
sunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır:

1. Sosyal Bilgiler ders kitaplarında, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuklara ta-
nıdığı “Bilgi Edinme” hakkına yer verilme düzeyi nedir?

2. Sosyal Bilgiler öğretim programlarında BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuk-
lara tanıdığı “Zararlı Yayınlardan Korunma Hakkı”na yer verilme düzeyi nedir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Sosyal Bilgiler ders kitaplarında çocuğun bilgi edinme hakkı ve zararlı yayınlardan 
korunma hakkına yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen 
bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler doküman inceleme yo-
luyla toplanmıştır.

Örneklem

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler ders kitapları incelenmek üzere ele alınmıştır. Sos-
yal bilgiler ders kitaplarının seçilmesinin temel nedeni, Türkiye’de çocuk haklarının 
öğretiminde sosyal bilgiler dersinin önemli bir yerinin olması ve sosyal bilgiler öğre-
tim programında çocuk hakları ile ilgili birçok kazanımın yer almasıdır. Bu nedenle, 
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araştırmada 4, 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları incelenmek üzere ele alın-
mıştır. Araştırmada incelenen ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbi-
ye Kurulu’nun 28.12.2008 gün ve /190118 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Milli Eği-
tim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2011’de tekrar gözden geçirile-
rek güncellenmiştir.

Tablo 1: İncelenen Sosyal bilgiler ders Kitaplarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Ders Kitapları 
Öğrenme Alanı 

sayısı
Ünite sayısı Konu sayısı Sayfa sayısı

Sosyal Bilgiler-4 9 8 38 180

Sosyal Bilgiler-5 9 8 52 195

Sosyal Bilgiler-6 8 7 42 180

Sosyal Bilgiler-7 8 7 38 180

Toplam 34 30 170 735

Sosyal Bilgiler 4. ve 5. sınıf ders kitapları dokuz, 6 ve 7. sınıf ders kitapları sekiz öğ-
renme alanı kapsamında hazırlanmıştır. Sosyal Bilgiler 4. ve 5. sınıf ders kitaplarında 
sekiz ünite, 6 ve 7. sınıf ders kitaplarında ise yedi ünite yer almaktadır (MEB, 2010). 
Örneklem kapsamında incelenen kitaplarda; 4. sınıfta 38 konu, 180 sayfa; 5. sınıfta 52 
konu, 195 sayfa; 6. sınıfta 42 konu, 180 sayfa; 7. sınıfta 38 konu, 180 sayfa yer almak-
tadır. Çalışma kapsamında toplam 170 konu, 735 sayfa belirlenen amaç doğrultusun-
da incelenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi

Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla top-
lanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında 
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005).

Doküman analizi yapılmadan önce, araştırmanın kuramsal temellerini ortaya koy-
mak amacıyla öncelikle bir alan yazın taraması yapılmış ve ardından doküman anali-
zinde Karaman- Kepenekçi (2009) tarafından geliştirilen kategori ve alt kategorilerin 
temel alınması kararlaştırılmıştır. Karaman- Kepenekçi (2009) “Bilgi Edinme” ve “Za-
rarlı Yayınlardan Korunma Hakkı”nı, iki ana kategori kendi içinde “Yazılı Kitle iletişim” 
ve “Görsel ve İşitsel Kitle İletişim” olarak ayırmıştır. Yazılı kitle iletişim araçları kitap, 
dergi ve gazete olarak alınırken Görsel ve İşitsel Kitle İletişim” araçları ise Radyo, Tele-
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vizyon ve Bilgisayar olarak alt kategorilere ayrılmıştır. Ana kategoriler ve alt kategoriler 
aşağıdaki tabloda verilmiş ve ders kitapları bu kapsamda incelenmiştir.

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Ana Kategoriler ve Alt Kategoriler

Analiz Birimleri Ana Kategoriler Alt kategoriler

Bilgi Edinme Hakkı

Yazılı Kitle iletişim

Kitap

Dergi

Gazete

Görsel ve İşitsel Kitle 
İletişim

Radyo

Televizyon

Bilgisayar

Zararlı Yayınlardan 
Korunma Hakkı

Yazılı Kitle iletişim

Kitap

Dergi

Gazete

Görsel ve İşitsel Kitle 
İletişim

Radyo

Televizyon

Bilgisayar

Analiz Süreci

Bu araştırmada analiz birimi olarak cümle seçilmiş ve belirlenen kategoriler ve alt 
kategorilerin her bir cümlede yer alma sıklığı ve toplamda kitaplarda ne sıklıkla geçtiği 
saptanmıştır. Bu işlem yapılırken hem açık, hem de gizli içerik göz önüne alınmıştır.

İki ayrı araştırmacı tarafından örneklem kapsamındaki tüm kitaplar okunmuş (soru-
lar dâhil), bilgi edinme ve zararlı yayınlardan korunma hakkı ile ilgili belirlenen cüm-
leler ilgili kutucuğuna kodlanmıştır. Araştırmacılar tarafından yapılan iki ayrı analiz 
sonuçları karşılaştırılmış birbiri ile uyumu kontrol edilmiştir. Çalışmada araştırmacı-
lar arasında % 90’lık bir görüş birliğine ulaşılmıştır. Birbiri ile uyum göstermeyen kod-
larda üçüncü araştırmacının görüşü alınarak ilgili kutucuğuna tekrar kodlanmıştır. Bu 
kodlar bir araya getirilerek bulgular sunulmuştur. Bulguların sunumu sırasında metin-
lerden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
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Örnek: 

Kodlar Alt kategoriler Ana Kategoriler Analiz Birimi

Bilgi almak için radyo dinleyin 
veya mümkünse televizyon 
izleyin (SB4, 79).

Radyo/
Televizyon

Görsel ve İşitsel 
Kitle İletişim

Bilgi Edinme 
Hakkı

Herkesin doğru bilgi alma hakkı 
vardır (SB7, 27).

Kitap
Yazılı Kitle 

iletişim
Bilgi Edinme 

Hakkı

Babam bilgisayar başında çok 
fazla zaman geçirdiğimi ve 
bunun benim sağlığım için zararlı 
olduğunu düşünüyor (SB4, 120).

Bilgisayar
Görsel ve İşitsel 

Kitle İletişim

Zararlı 
Yayınlardan 

Korunma Hakkı

Sürekli televizyon izleyen 
çocuklarda hayal gücü azalır. 
Yakından izlendiğinde gözleri 
yorar ve bozar. Hareketsizliğe 
neden olduğu için bedensel 
gelişimi olumsuz etkiler(SB4,117)

Televizyon
Yazılı Görsel 

ve İşitsel Kitle 
İletişim

Zararlı 
Yayınlardan 

Korunma Hakkı

BULGULAR

Tablo: 3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Metinlerinde Çocukların Kit-
le İletişim Araçları Yoluyla Bilgi Edinme Hakkı Kategorisine İlişkin Alt Kategorilerin 
Frekans (f) ve Yüzde (%) Dağılımları

Çocukların Kitle İletişim Araçları Yoluyla Bilgi Edinme Hakkı

Yazılı Kitle İletişim Araçları
Görsel ve İşitsel Kitle İletişim 

Araçları

Ders 
Kitapları

Kitap Dergi Gazete Radyo Televizyon Bilgisayar Toplam

f % f % f % f % f % f % f %

SB4 25 20 10 8 30 24 5 4 30 24 25 20 125 100

SB5 35 53 5 7.6 15 22.7 -- -- 5 7.6 6 9 66 100

SB6 30 32.6 20 21.7 15 16.3 5 5.5 10 10.9 12 13 92 100

SB7 20 35 15 26.3 10 17.5 -- -- 5 8.7 7 12.3 57 100
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Tablo 3’e göre 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının metinlerinde Çocukların Kit-
le İletişim Araçları yoluyla Bilgi Edinme Hakkı ile ilişkili olarak en yüksek vurgunun 
yapıldığı alt kategoriler sırasıyla “gazete ve televizyon (%30, n=30), kitap ve bilgisayar 
(%20, n=25), dergi (%8, n=10) ve radyo (%4, n=4)’ dır . 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 
metinlerinde çocuk haklarıyla ilişkili alt kategorilerin toplam frekansı n=125’tir. 5. sı-
nıf sosyal bilgiler ders kitaplarının metinlerinde Çocukların Kitle İletişim Araçları Yo-
luyla Bilgi Edinme Hakkı ile ilişkili olarak en yüksek vurgunun yapıldığı alt kategori-
ler sırasıyla “kitap(%53,n=35), gazete (%22.7, n=15), bilgisayar (%6, n=9), televizyon ve 
dergi (%7.6, n=5)’dır. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı metinlerinde çocuk haklarıyla 
ilişkili alt kategorilerin toplam frekansı n=66’tir. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının 
metinlerinde Çocukların Kitle İletişim Araçları Yoluyla Bilgi Edinme Hakkı ile ilişki-
li olarak en yüksek vurgunun yapıldığı alt kategoriler sırasıyla “kitap(%32,6n=35), der-
gi (%21.7, n=20), gazete (%16.3, n=15), bilgisayar (%13, n=12), televizyon (%10.9, n=10) 
ve radyo (%5.5, n=5) dır. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı metinlerinde çocuk hakla-
rıyla ilişkili alt kategorilerin toplam frekansı n=92’tir. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitap-
larının metinlerinde Çocukların Kitle İletişim Araçları Yoluyla Bilgi Edinme Hakkı ile 
ilişkili olarak en yüksek vurgunun yapıldığı alt kategoriler sırasıyla “kitap(%35, n=20), 
dergi (%26.3, n=15), gazete (%17.5, n=10), bilgisayar (%12.5, n=7) ve televizyon (%8.7, 
n=7) dır. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı metinlerinde çocuk haklarıyla ilişkili alt ka-
tegorilerin toplam frekansı n=57’dır.

Sosyal bilgiler ders kitaplarında geçen çocukların “kitle iletişim araçları yoluyla bilgi 
edinme hakkı” ile ilgili ifadelere aşağıdaki cümleler örnek olarak verilebilir:

• Bilgi almak için radyo dinleyin veya mümkünse televizyon izleyin (SB4, 79).

• Bilinçlenen tüketici hakkını arıyor… Son yıllarda medya, sivil toplum ve kamu ku-
rumlarınca yapılan çalışmalar sonucu tüketici bilincinin arttığı belirtildi. (Gazete 
haberi, 01 Aralık, 2005). (SB4, 95).

• Gazete, dergi, internet gibi çeşitli kaynaklardan, çocuk olarak sahip olduğunuz hak-
larınızla ilgili haberler bulunuz (SB5, 20).

• Gazete haberin konusu hangi hakla ilgilidir? (SB5, 18).

• İnternetten araştırma yaparak diğer ülkelerle ekonomik ilişliklerimizi anlatan fark-
lı haberler bularak bir fikir edinebilirsiniz (SB5, 116).

• Ülkemizde zaman zaman deprem, sel ve çığ felaketlerinin yaşandığını gazetelerden 
okuyorum ve televizyonlardan duyuyorum. Bu haberleri duyunca afete uğramış in-
sanlara yardımcı olmak geçiyor içimden. Büyüyünce bu insanlara yardım etmek için 
sivil toplum kuruluşlarından birine üye olacağım (SB4, 139).

• Nazlı öğretmen, televizyonda hava durumu haberlerini izlemelerini ve yaşadıkları 
yerin hava olaylarını bir hafta suresince gözlemlemelerini istemişti (SB4, 66).
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• Konuyla ilgili bilgi toplamak için kitap, dergi vb. kaynaklardan araştır (SB6, 21).

• Düşünceyi açıklarken doğru bilgi verme sorumluluğu vardır (SB7, 27).

• Kitle iletişimimde doğru haber alma özgürlüğü kadar doğru haber verme sorumlu-
luğu da vardır (SB7, 27).

• İnsanların gazete, televizyon, radyo gibi kitle iletişim araçlarından aldığı haberle-
rin doğru olması demektir. Bu bizim temel insan haklarımızdandır(SB7, 26).

Tablo: 4 İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Metinlerinde Çocukların Kitle İle-
tişim Araçları Yoluyla Zararlı Yayınlardan Korunma Hakkı Kategorisine İlişkin Alt Ka-
tegorilerin Frekans (f) ve Yüzde (%) Dağılımları

Çocukların Kitle İletişim Araçları Yoluyla Zararlı Yayınlardan Korunma Hakkı

Yazılı Kitle İletişim Araçları
Görsel ve İşitsel Kitle İletişim 

Araçları

Ders 
Kitapları

Kitap Dergi Gazete Radyo Televizyon Bilgisayar Toplam

f % f % f % f % f % f % f %

SB 4 -- -- -- 20 60.7 -- -- 10
30.3

3 9.09 33 100

SB5 -- -- -- 6 35,3 -- -- 5
29.4

6 35.3 17 100

SB6 -- -- -- 4 30.8 -- -- 5
38.5

4 30.8 13 100

SB7 -- -- -- 2 22.2 -- -- 7 77.8 -- 9 100

Tablo 4’ e göre 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının metinlerinde Zararlı Yayın-
larda Korunma Hakkı ile ilişkili olarak en yüksek vurgunun yapıldığı alt kategoriler sı-
rasıyla “gazete (%60.7, n=20), televizyon (%30.3, n=10) ve bilgisayar (%9.09, n=3),dır . 
4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı metinlerinde çocuk haklarıyla ilişkili alt kategorile-
rin toplam frekansı n=33’tir. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının metinlerinde Ço-
cukların Kitle İletişim Araçları Yoluyla Zararlı Yayınlarda Korunma Hakkı ile ilişkili 
olarak en yüksek vurgunun yapıldığı alt kategoriler sırasıyla “gazete (%35.3, n=6), te-
levizyon (%29.4, n=5) ve bilgisayar (%35.3, n=6),dır . 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 
metinlerinde çocuk haklarıyla ilişkili alt kategorilerin toplam frekansı n=17’tir. 6. sınıf 
sosyal bilgiler ders kitaplarının metinlerinde Çocukların Kitle İletişim Araçları Yoluy-
la Zararlı Yayınlarda Korunma Hakkı ilişkili olarak en yüksek vurgunun yapıldığı alt 
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kategoriler sırasıyla “gazete (%30.8, n=4), televizyon (%38.5, n=5) ve bilgisayar (%30.8, 
n=4),dır . 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı metinlerinde çocuk haklarıyla ilişkili alt ka-
tegorilerin toplam frekansı n=13’tir. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının metinlerin-
de Çocukların Kitle İletişim Araçları Yoluyla Zararlı Yayınlarda Korunma Hakkı ilişki-
li olarak en yüksek vurgunun yapıldığı alt kategoriler sırasıyla “televizyon (%77.8, n=7) 
ve gazete (%22.2, n=2)’ dır . 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı metinlerinde çocuk hak-
larıyla ilişkili alt kategorilerin toplam frekansı n=9’dür.

Sosyal bilgiler ders kitaplarında geçen çocukların kitle iletişim araçları “ yoluyla za-
rarlı yayınlardan korunma hakkı” ile ilgili ifadelere aşağıdaki cümleler örnek olarak 
verilebilir:

• Sürekli televizyon izleyen çocuklarda hayal gücü azalır. Yakından izlendiğinde göz-
leri yorar ve bozar. Hareketsizliğe neden olduğu için bedensel gelişimi olumsuz et-
kiler (Gazete haberi, 16 Ocak, 2008). (SB4, 117).

• Babam bilgisayar başında çok fazla zaman geçirdiğimi ve bunun benim sağlığım 
için zararlı olduğunu düşünüyor (SB4, 120).

• Özge ve Murat tavuğu sepete koyup biraz ilerideki konserve bölümüne yöneldiler. 
Özge daha önce gazetede okuduklarını hatırladı. Konserve alırken kapaklarına dik-
kat edilmesi gerekiyordu. Kapakları şişkin, kutusunda sızıntı ya da pas olanları al-
mak doğru değildi(ss4, 90).

• Ahmet televizyonda “Küresel Isınmanın Sebebi ve Türkiye’ye Etkileri” adlı› bir 
program izledi. Programdaki yetkili kişi şöyle diyordu: Küresel ısınma ile birlik-
te yağışlar azalıyor, kuraklık artıyor. Bunun sonucunda insanların sağlığı ve ya-
şantısı olumsuz etkileniyor. Çölleşmenin önlenmesi için kaynaklarımızı tasarruf-
lu kullanmalıyız. Ormanlarımızı korumalıyız ve boş arazilerimizi ağaçlandırma-
lıyız (SB4, 138).

• Bu bilgisayar tavuğun sağlıklı olup olmadığını ekranda gösterecekti. Böylece müşte-
riler, aldıkları bu gıdaların sağlıklı olup olmadığını öğrenecek ve bunları gönül ra-
hatlığıyla tüketeceklerdi (SB6, 175).

• Bir müddetten beri İstanbul’da tifüs, kolera, verem hastalıkları salgın bir şekilde ço-
ğalıyor, bunun sebebi pisliktir. Temizliğe dikkat etmeyince bulaşır ve tutulan da ken-
dini hekime baktırmazsa hem ölür, hem de etrafındakilere bulaştırır. Belediye gü-
cü yetiştiği kadar sokakları temizlemeye, yıkamaya, pislikleri vesaireyi kaldırmaya 
başladı (SB6, 178).

• Bakınız Paşa Hazretleri, Ankara buraya on iki saattir. Oysa bir ajans üç gün sonra 
geliyor. Sonra ajanslar esaslı bilgi de vermiyor (SB7, 25).

• Kitle iletişim araçlarının gösterdiği gelişme çok önemli. Ancak iletişim araçlarının 
çokluğu haberin, bilginin doğruluğuna gölge düşürmektedir (SB7, 22).
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 28. maddesi hiçbir ayrım 
gözetilmeksizin bütün çocukların eğitim hakkına sahip olduğunu belirtilmektedir. Yine 
sözleşmenin 42. maddesi, tüm taraf devletlere “sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve 
etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde öğrenilmesini 
sağlama” yükümlülüğünü getirmiştir (ÇHS, 1989). Bu madde gereğince taraf devletler, 
çocukların sahip oldukları hakların öğretilmesine yönelik bir yükümlüğe sahiptir (Ka-
raman - Kepenekçi, 2000). Sözleşmenin ortaya koyduğu ilkeler incelendiğinde, çocukla-
rın kişisel (medeni), sosyal, kültürel ve ekonomik haklarının tümel bir anlayışla ele alın-
dığı görülmektedir. Milli Eğitim Temel Kanununda ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ 
de bireylerin (her çocuğun) bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini 
sağlamak temel ilke olarak benimsenmiştir (Sever, 2002). Çocuk Hakları Sözleşmesi ço-
cuğun yüksek yararının göz önünde bulundurularak haklarının tespit edildiği bir sözleş-
medir. Dolayısıyla çocuğu doğrudan ilgilendiren bir belgede yer alan ilke ve hükümlerin 
çocuk tarafından bilinmesi bir gerekliliktir (Karaman - Kepenekçi, 2000). 

Bu araştırmada ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında çocukların Bilgi Edinme” 
ve “Zararlı Yayınlardan Korunma hakkına yer verilme düzeyi incelenmiştir. Bu araştır-
manın sonucunda, dikkati çeken ilk bulgu sosyal bilgiler ders kitaplarında bilgi edin-
me hakkı ile ilgili ifadelerin zararlı yayınlardan korunma hakkı ile ilgili ifadelere gö-
re daha fazla yer almasıdır. Ortaya çıkan bu sonuç, Karaman - Kepenekçi (2009) tara-
fından yapılan “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler (4-5) Ders Kitaplarında Bilgi Edinme 
ve Zararlı Yayınlardan Korunma Hakkı” isimli çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir. 
Çalışmada Hayat Bilgisi ve ilköğretimin birinci kademesinde okutulan sosyal bilgiler 
ders kitaplarında çocukların bilgi edinme hakkının; çocukların zararlı bilgilerden ko-
runma hakkından fazla yer aldığı tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu sonuçlar kitle ileti-
şim araçları yoluyla bilgi edinme ve zararlı bilgilerden korunma hakkı ile ilgili konula-
rın Sosyal Bilgiler ders kitaplarında eşit düzeyde yer almadığını ve Sosyal Bilgiler prog-
ramında yer alan kazanımların daha çok çocukların bilgi edinme hakkı ilişkili olduğu-
nu göstermektedir. Örneğin 7. sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programının “Birey ve Top-
lum” öğrenme alanında kitle iletişim ile ilgili birçok kazanım bulunmaktadır. Bu kaza-
nımlara şu örnekler verilebilir: İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolü-
nü tartışır…, Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim öz-
gürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder,… Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizlili-
ği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar…(MEB, 2011, Sosyal Bilgiler 
Öğretim Programı, 2011).

Çalışmada dikkat çeken diğer bir bulgu çocukların bilgi edinme hakkı ile ilgili ifa-
delerin daha çok yazılı kitle iletişimin bir aracı olan kitaplardan elde edilmiş olması-
dır. Bu sonuç Karaman-Kepenkçi (2009)’nin çalışmasıyla da örtüşmektedir. Kepenekçi 
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(2009) çalışmasında kitapların, çocuğun bilgi edinme ve bilgiye ulaşmasında diğer kit-
le iletişim araçlarından (dergi, gazete, radyo, televizyon, bilgisayar) daha fazla vurgu-
landığını tespit etmiştir. Kitap okuma ile ilgili konuların sıkça vurgulamalar yapılma-
sı sosyal bilgiler ders kitaplarında çocukların bilgi edinme hakkının kitaplarda görece 
öne çıkmasına yol açmıştır. Doğal olarak kitap alt kategorisi yapay bir üstünlük göster-
miştir. Bu durum yazılı kitle iletişim araçlarının önemini görsel – işitsel kitle iletişim 
araçlarından daha fazla öne çıkarmıştır. Çünkü okullarda çocukların bilgilenme hak-
kının gerçekleşmesini sağlayan en önemli araçlardan biri yazılı bir kitle iletişim aracı 
olan kitaplardır. Çevreden elde edinilemeyen eğitim açığı okullarda kitaplar vasıtasıy-
la sağlanmaktadır. Kitap bir eğitim ve bilgilenme aracı olarak çocuğun zihinsel, ruhsal 
ve sosyal gelişiminde aile, çevre, medya ve okul eğitiminin toplamına eşdeğerde eğitsel 
bir yarar sağlayabilir (Dayıoğlu, 1999 akt: Akyüz, 2012).

Ayrıca Sosyal Bilgiler’de ders kitaplarının metinlerinde çocukların zararlı yayınlar-
dan korunma hakkı ile ilgili ifadeler yok denecek kadar azdır. Sadece gazete, televizyon 
ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarının geçtiği konularda tespit edilmiştir. Diğer kit-
le iletişim araçlarında çocukların zararlı yayınlardan korunma hakkı ile herhangi bir 
ifade ile karşılaşılmamıştır. Bu sonuç Karaman – Kepenekçi (2009)’in çalışmasıyla da 
örtüşmektedir. Karaman – Kepenekçi (2009) çalışmasında çocukların zararlı yayınlar-
dan korunma hakkı ile ilgili ifadelerin sadece televizyon ve bilgisayar gibi kitle iletişim 
araçlarının geçtiği konularda yer aldığını tespit etmiştir.

Ayrıca ders kitaplarında çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bilgi edin-
me ve zararlı bilgilerden korunma hakkı ile ilgili içeriklerin sınıf düzeyi yükseldikçe 
artması gerekirken böyle bir artışın olmadığı görülmektedir. Bu sonuç daha önce ço-
cuk hakları ile ilgili yapılan çalışmalarda da tespit edilmiştir (Merey, 2012; Özdemir 
Uluç, 2008).

ÇHS’nin çocuklara tanıdığı bilgi edinme ve zararlı yayınlardan korunma hakkının 
sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alma durumu ile ilgili olarak aşağıdaki önerilerde 
bulunmuştur:

• Bu araştırma ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin çocuklara tanıdığı bilgi edinme ve zararlı yayınlardan korunma 
hakkı ile sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmanın ilköğretimin diğer ders kitapları 
için de yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

• Sosyal Bilgiler ders kitaplarında çocukların bilgi edinme ve zararlı yayınlardan ko-
runma hakkı ile ilgili çok az araştırma bulunmaktadır. Bu yüzden çocukların bil-
gi edinme ve zararlı yayınlardan korunma hakkı konusunda yapılacak yeni araş-
tırmalarla literatür geliştirilmelidir. 

• Çocukların “kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerine karşı korunması”, “kit-
le iletişim araçları aracılığıyla eğitilmesi” ve “doğru bilgiye ulaşması” için Sosyal 
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Bilgiler ders kitaplarında çocukların doğrudan “bilgi edinme ve zararlı yayınlar-
dan korunma hakkı” ile ilgili metinler oluşturulmalıdır. 

• Sosyal Bilgiler ders kitaplarında çocukların zararlı bilgilerden korunma hakkı ile 
ilgili konular çocukların gelişim düzeylerine ve sınıf seviyesine uygun bir şekilde 
yeniden yapılandırılmalı.

• Bu çalışmanın sonucunda görüldüğü gibi ders kitapları hazırlanırken çocukla-
rın gelişim düzeyine ve sınıf seviyesine pek dikkat edilmediği tespit edilmiştir. 
Bu nedenle ders kitapları hazırlanırken çocuk hakları uzmanlarından yararla-
nılmalıdır. 
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ÇOCUĞUN BİLGİ EDİNME VE 
ZARARLI YAYINLARA KARŞI KORUNMA HAKKI

Emine AKYÜZ

Prof. Dr., 
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZET

Çoçuk toplumsal, ruhsal, ahlaki ve zihni sağlığını geliştirebilmek için çeşitli kaynaklar-
dan doğru ve güvenilir bilgilere ve yayınlara ulaşma hakkına sahiptir. Bu yayın araçla-
rının başında da medya gelir.
Medyanın çocuğa ilişkin bu görevi çocuğun onuruna saygı gösterme, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin temel ilkeleri ile uyumlu bir çocuk imajı oluşturma, çocuğu her alanda 
koruma ve bilgilendirme, çocuk haklarına karşı yapılan olumsuz girişimleri izleme ve 
kınama, vb. şeklinde özetlenebilir.
Çocuğun zararlı yayınlara karşı korunmasında ailesine ve okula, medya kuruluşlarına 
ve devlete düşen görevler vardır. Örneğin çocuk haklarını ve onun bilgi edinmesini yay-
gınlaştırmak ve geliştirmek, çocuğu zararlı yayın ve medya programlarına karşı koru-
mak medyanın çok önemli bir görevidir. Bu konularda bilinç, farkındalık, ve kamuoyu 
oluşturmak medyanın yanında öğretmenlere ve ailelere düşer. Öğretmenler, öğrencile-
rin medyanın olumsuz ve zararlı etkisinde kalmamaları için özellikle 2007-2008 öğretim 
yılında programlara konulan “Medya Okur-Yazarlığı” dersinden yararlanmalıdırlar. Bu 
derste öğrencilere bilgi edinmeye hakları bulunduğu ve bu haklara uyulmasını isteme-
leri konusunda bilinç kazandırabilirler. Bu konularda devlete düşen başlıca görev ve so-
rumluluk da uluslararası ilkelere uygun yasal düzenlemeler yapmak ve uygulamaktır.
Ülkemizde çocukların zararlı yayınlara karşı korunması ve onun bilgi edinmesi için son 
yıllarda bazı yararlı çalışmalar yapılsa da bunların henüz yeterli olduğu söylenemez.

Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, çocuğun korunması, çocuğun bilgi edinme hakkı, 
medya-çocuk ilişkileri.

ABSTRACT

Children have the right to access correct and reliable information and publications from 
various sources in order to develop their social, spiritual, ethical, and mental abilities. 
Among these sources of information the media is of paramount importance.
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The role of the media concerning children can be summarized as to respect their hon-
or, to create an image of the child that is in accord with the Declaration of the Rights 
of the Child, to protect and inform children in all aspects, to watch and condemn all 
negative ventures against children’s rights.
Families, schools, media organizations, and the states all have responsibilities for pro-
tecting children against harmful publications. For example, generalizing children’s 
rights, facilitating accessing of information, and protecting against harmful broadcasts 
and publications is a crucial responsibility of the media. Creating consciousness, aware-
ness, and public opinion in these topics is also a responsibility of teachers and fami-
lies besides media. To protect students against the negative and harmful influences of 
media, teachers should benefit from the “Media Literacy” class which was put in pro-
grams in 2007-2008 education year. In this class, teachers can raise an awareness in 
their students about their rights for acquiring information. The primary responsibil-
ity of the state in this area is to create and apply legal regulations that are in line with 
international principles.
In our country, although some useful studies have been conducted in the recent years 
about the protection of children’s rights and their right to access information, the body 
of research in this area is still limited.

Keywords: Children’s rights, protection of the child, children’s right to access informa-
tion, media-child relationships.

Bu çalışma, çocuğun bilgi edinme ve zararlı yayınlara karşı korunmasını çocuk hak-
ları ve kitle iletişim araçları ilişkisi bağlamında incelemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kitle iletişim araçları (medya) çocukların bilgi edinme ve kendilerini ifade etme 
hakları açısından çok önemlidir. Ancak bunun için çocuklarla iletişim kuran bir med-
yanın varlığı gereklidir. Medya çocukla iletişim kurarken, onun başta yüksek yararı 
olmak üzere yaşama, gelişme, katılım ve ayrımcılıktan korunma haklarına saygı gös-
termelidir.

Medya cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine de önemli katkılar sağlayabilir. Ancak bu-
nun için medya kız ve erkek çocuklara ilişkin dengeli ve kalıplara dayanmayan imgele-
ri yansıtıp benimsetmeye; çocuk pornografisinin ve kız çocuğa yönelik şiddet ve aşağı-
lama içeren yaklaşımların sona erdirilmesine yönelik yayınlar yapmalıdır. 

Çocuk çeşitli kaynaklardan yazılı, sözlü, basılı ve sanatsal biçimde bilgi edinme ve 
düşüncesini açıklama hakkını kullanırken, kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerin-
den de korunmalıdır.

Bu konuların yer aldığı aşağıdaki çalışma iki ana başlık altında ele alınmıştır. Birin-
ci ana başlık altında çocuğun bilgi edinme hakkı üzerinde durulmuştur. İkinci olarak 
çocuğun zararlı yayınlara karşı korunma hakkı bakımından aileye, medya kuruluşları-
na ve devlete düşen görevler irdelenmiştir.
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I. ÇOCUĞUN BİLGİ EDİNME HAKKI

Çocuk toplumsal, ruhsal, ahlâkî esenliği ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çe-
şitli kaynaklardan bilgilere ve yayınlara ulaşma hakkına sahiptir. Çocuğun bilgi edinme 
hakkını gerçekleştirmeye yönelik olarak devlet, kitle iletişim araçlarının çocuklar açı-
sından sosyal ve kültürel yarar sağlayacak bilgiler yaymasını teşvik etmek ve çocukları 
zararlı yayınlardan korumakla yükümlüdür (ÇHS m.17).

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (ÇHS)’nin bu maddesi, kitle 
iletişim araçlarının çocuk hakları ile olan ilişkisini vurgulamakta ve bu araçlara ilişkin 
etik ilkeleri belirlemektedir (ÇHS m.17/a,b,c,d,e). Bütün bu ilkeler, görüş ve düşüncele-
rini açıklama hakkı (m.12,13), gelişme hakkı (m.6), sağlık hakkı (m.24) ve eğitim hak-
kı (m.29) bakımından önemlidir.

Kitle iletişim araçlarının çocuk haklarının korunmasındaki temel sorumlulukları; 
çocuk haklarıyla ilgili ihlalleri izleme, çocuğun onuruna saygı gösterme, Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi’nin temel ilkeleri ile uyumlu bir çocuk imajı oluşturma, çocukların ileti-
şim araçlarına ulaşımı ve katılımını kolaylaştırma, çocukları zararlı etkilere karşı koru-
ma, eğitsel ve kültürel programlar üretme şeklinde özetlenebilir. Bu sorumluluklar ye-
rine getirilirken çocuğun yüksek yararı ve onuru her durumda korunmalıdır.

Kitle iletişim araçlarının çocuklara ulaştıracağı bilgi ve belgeler, ÇHS’nin 29. mad-
desinde belirlenen eğitimin hedeflerine uygun nitelikte olmalıdır. Buradaki amaç ço-
cuğun kişiliğinin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin gelişmesi, özgür bir 
toplumda etkin bir yetişkin yaşam için hazırlanması, kültürel kimliğine, kendi dili ve 
değerleri ile başkalarının kültürel kimliklerine saygısının güçlendirilmesidir. Bu bağ-
lamda, kitle iletişim araçları, yaptığı yayınlar ile çocuk haklarını ve bunları ihlâl eden 
olayları duyurma, eleştirme ve kınama yoluyla, bu hakların toplumda bilinmesi ve ko-
runması bakımından etkin rol oynayabilirler.

Kitle iletişim araçlarının (medya) kapsamına televizyon, radyo, kitap, dergi, gaze-
te, film, video oyunları ve internet gibi çok değişik araçlar girmektedir. Ancak, haya-
tımızda tuttuğu yer ve hareketli görselliği de içermesi nedeniyle televizyon bu araçlar-
dan en etkilisidir. Günümüzde kitle iletişim araçları herkesi farklı biçimlerde ve düzey-
lerde etkilemektedir; en çok etkilenen grubu da çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. 
Çocukluk bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal değişikliklerin çok yoğun ve hızlı ya-
şandığı bir dönemdir. 

Bu nedenle, çocuklara televizyondan aktarılan bilgi ve görüntülerin, bu dönemin 
özelliklerine uygun plânlanması ve sunulması gerekir.1 Çocukların televizyon mesaj-
larına açık olmalarının getirdiği önemli bir sorun da, gördüklerini “gerçeklik” olarak 
algılamaları, gerçek yaşamda karşılığını aramaya çalışmaları ve ekranda gördükleri-

1. GÜNEY/BAĞLI/ŞENER/ÇOK (2007), s.72. 
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nin kurgu olduğunun ayrımını yapamamalarıdır. Bu nedenle kitle iletişim araçları-
nın olayları ve olguları nasıl ve neden belli yönleriyle yansıttığı çocuklara anlatılma-
lıdır. Çocuklar ilkokul çağından başlayarak eleştirel medya izleyicisi olarak yetişti-
rilmelidir. Gerçeklik ile medyada sunulan gerçeklik arasındaki fark çocuklara ne ka-
dar erken yaşta öğretilirse medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri de o de-
rece azalır. İlkokul öğrencilerine eğlendirici videolar ve yaratıcılıklarını da geliştiren 
oyunlarla verilen derslerde, temel olarak medyadan gelen bilgi ve iletilerin sübjektif, 
dikkatlice seçilmiş ve kurgulanmış bir yeniden üretim olduğu anlatılmalıdır. Özellik-
le reklam metinlerinde ve filmlerde kullanılan sözlerin, müziğin ve görüntülerin ça-
ğımız insanını tüketime yöneltmek üzere kurgulandığı medya okur-yazarlığı dersle-
rinde vurgulanmalıdır.2

Çocukların bilgilenme hakkının gerçekleşmesini sağlayan en önemli araçlardan 
biri de kitaptır. Aile, çevre, medya ve okullarda ortaya çıkan bilgilenme ve eğitim 
açığı “kitap”la olabildiğince giderilebilir. Gerçekten eğitsellik bilinciyle yazılmış ro-
man, öykü, şiir ve vb. kitaplarla bu açık önemli ölçüde kapatılabilir.3 Bu yararın sağ-
lanması için öncelikle ülke çapında kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması en 
önemli koşuldur. Kitap, bir eğitim ve bilgilenme aracı olarak çocuğun zihinsel, ruh-
sal ve sosyal gelişiminde aile, çevre, medya ve okul eğitiminin toplamına eşdeğerde 
eğitsel bir yarar sağlayabilir. Ancak kitabın bu işlevlerini yerine getirebilmesi için, 
“toplumu geriye çeken ya da önyargı ve çarpık serüvenlere sürükleyen ideolojik gö-
rüşlerin dayatıcı bir yaklaşımla aktarılmasından kaçınılmalıdır. Toplumsal değerle-
rin ortak paydaları bulunup, çocuk çağdaş ve çok yönlü görüşlerle yazılmış kitaplar-
la eğitilmelidir.”4

Millî Eğitim Bakanlığınca ilk ve orta öğretim öğrencileri için oluşturulmaya çalışı-
lan “100 Temel Eser” dizisi kuşkusuz öğrencilere yararlı olması için düşünülmüştür. An-
cak, çocukların çeşitli haklarının ele alınması ve onların bu konuda bilinçlendirilmele-
ri açısından incelendiğinde, bu dizide yer alan kitapların yeterli bir duyarlılıkla yazıl-
madığı görülmektedir.5

Teknolojik gelişmelere rağmen ülkemizde halen arzulanan nitelik ve sayıda kitap 
üretilmediği düşünülünce, kütüphanelerin önemi daha iyi anlaşılır. Çeşitli kütüphane-
lerin yanında özellikle okul ve semt kütüphaneleri çocuklar için son derece yararlıdır. 
Onlar, bir taraftan okuma alışkanlığı kazanırlarken, bir taraftan da kendi haklarını öğ-

2. TBMM Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştı-
rılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Ko-
misyonu Raporu, S. Sayısı 323, Kasım 2008, s.325.

3. DAYIOĞLU (1999), s.331.
4. DAYIOĞLU (1999), s.333.
5. KEPENEKÇİ, K.Y.: An Analysis on Children’s Rights in stories recommended for Children in 

Turkey. Journal of Peace Education, 7(1), 65-83.
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renirler. Ne var ki ülkemizde yeterli sayı ve nitelikte kütüphane yoktur. Nüfus sayısına 
oranlandığında kütüphane sayısı uluslararası ölçütlere göre çok düşüktür.6 

Video, TV ekranına film görüntüsü aksettiren bir araçtır ve 1980’den sonra yaygın-
laşmaya başlamıştır.

Sinemalar bilgilenme ve eğitim hakkı açısından yararlı araçlardır. Ancak Türk sine-
masının, genel olarak, halkın kültür ve bilgi düzeyini yükseltmek için ciddî çabaları gö-
rülmemektedir. Son yıllarda kaliteli filmler yapılmakla birlikte bunlar azınlıktadır. “Sa-
nat” değeri tartışılır, eğitimsel içerikten yoksun, kaba, şiddet içeren ve küfür niteliği ta-
şıyan kelimelerin sık kullanıldığı yerli filmlerimiz de vardır. Bunlar “bir kuşağın büyü-
mesinde” etkili olmuştur. Yıllardır TV ekranlarında tekrar tekrar gösterilen bu tür film-
lerin günümüzde bile “reyting rekorları kırdığına” bakılırsa, “ikinci bir kuşak” da onla-
rın etkisi altında yetişmektedir.7 Öte yandan sinema, çocuk imgesinin yer aldığı filmle-
rin çoğunda çocuğu sömürmüştür. Bu filmlerin, çocuk trajedilerini istismar ederek ço-
cuk hakları ihlalleri yaptıklarını söylemek mümkündür.8

Tiyatrolar Cumhuriyet döneminde oldukça gelişme göstermişlerdir ve devlete ve 
özel kişilere ait olanları vardır. Tiyatro, çocuk ve gençlerin bilgi edinme ve eğitim hak-
ları açısından önemli bir araçtır.

Yazılı basın faaliyetleri olarak ifade edilen kitle iletişim faaliyetleri ise, görsel ve işit-
sel kitle iletişim faaliyetlerinden farklılıklar taşımaktadır. Yazılı basın, ülkelerin siyasî 
geçmişinde önemli roller almış ve almakta olan gazete ve dergileri ifade etmek için kul-
lanılır. Kişilerin, etrafında olup bitenden haber alma ihtiyacını karşılama görevi, basın 
yayın faaliyetlerinin ilk ve öncelikli görevidir. Ancak basının haber verme görevi kap-
samında yüklendiği kamusal işlev, kişilerin doğru haberleri almasına yönelik olmalıdır. 
Doğruluğu şüpheli, toplumun ve bireylerin ne yönde düşünmeleri gerektiğini planla-
yarak bu doğrultuda çaba sarfeden bir basın yayın faaliyetinin toplum ve birey yararı-
na olduğu söylenemez.9

Basının bir başka temel işlevi de, yönetimin denetlenmesi ve görülen aksaklıkların 
basın yoluyla eleştirilmesidir. Basının bu işlevi demokratik bir yönetimin hayata geçi-
rilebilmesi açısından çok önemlidir. 

Ancak Türkiye’de basın büyük ölçüde tekelleşmekte ve çocukların özgür düşünme 
yeteneğinin gelişmesine olumsuz etkide bulunmaktadır. Ayrıca tekelleşme, ÇHS’nin 29. 
maddesinde hükme bağlanan “çocuğun anlayış, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik, tüm 

6. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı hizmet veren kütüphane sayısı: Halk Kütüphanesi (1117), 
Çocuk Kütüphanesi (47), Gezici Kütüphane (60)’dır. (TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, 
S. Sayısı 1413, s.324).

7. AKYÜZ, Y. (Türk Eğitim Tarihi 2010), s.406.
8. KARKAYA (2011), s.371.
9. ÇOLAK (2010), s.37.
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insanlar arasında dostluk ruhuyla yetişmesi” biçiminde ifade edilen eğitimin amaçla-
rına ters düşmektedir.

Tüm bu kitle iletişim araçlarının özgürce faaliyette bulunması kuşkusuz çok önem 
taşımaktadır. Ayrıca bunlar yaygın ve örgün eğitime katkıda bulunmaktadırlar. Ancak 
bunların bekleneni veremediği, çocuk ve gençlerin bilgi, görgü, kültür düzeyini yükselt-
mediği görülmektedir. Örneğin; TV’nin reklamlarla, çoğu niteliksiz yerli, yabancı film 
ve dizilerle; basının havaî, yararsız, hatta zararlı konularla çocukları ve gençleri olum-
suz etkilediğini, tüm bu ve öteki kitle iletişim araçlarının okulun ve öğretmenin etkisi-
ni zaman zaman baltaladığını ileri süren eğitimciler vardır.10 

TV kanallarının çoğalması, bunlar arasında topluma yararlı programlar hazırlayıp 
gösterme yarışı başlatacakken, aksine basit eğlence ve çok yüksek ödüllü basit bilgi prog-
ramları gösterme yarışına yol açmış, çocuk ve gençlere çalışıp yorulmadan, kolay ve kı-
sa yoldan zengin olma zihniyeti vermeye yönelmişlerdir. Teknik buluşlar ve iletişimde-
ki gelişmelerin toplumumuzun bilgi ve kültür düzeyini yükseltmesi için yeterince kul-
lanılmaması, çocuk ve gençlerin yetişmesi açısından büyük bir tehlikedir.11

II. ÇOCUĞUN ZARARLI YAYINLARDAN KORUNMA HAKKI

Kitap, gazete, dergi, radyo, sinema, video, internet ve televizyon’un oluşturduğu kit-
le iletişim araçlarından etkisi en çok araştırılanı televizyondur. Çünkü en çok izlenen 
kitle iletişim aracı televizyondur.

TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi İle Okullarda Meydana Gelen 
Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Komisyonu’nun ortaöğretim kurumlarında yaptığı araştırmaya göre, öğrenciler arasın-
da her gün televizyon izleme oranı %92.6’dır. Öğrencilerin en çok izledikleri programlar 
sırasıyla diziler (%40.7), filmler (%23.3), spor programları (%14), belgeseller (%11.8), 
yarışma programları (%8.2) ve magazin programları (%2.1) şeklindedir.12

Yoğun olarak izlenen televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri konusunda da pek 
çok görüş ileri sürülmüştür. Bunları özetlemek gerekirse: Televizyon saldırganlık ve şid-
dete neden olmakta, bireyi bir fantezi dünyasına çekerek gerçeklerden uzaklaştırmakta, 
tüketim ve beklentilerini değiştirmekte, aile ve arkadaşlık ilişkilerinden koparmaktadır. 
Televizyon göz sağlığını bozduğu, hareketsizliğe neden olduğu için çocukların beden-
sel gelişimlerini de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca kolay ve yüzeysel bilgi edinme alış-
kanlığı vererek okumaya olan ilgi ve zevki azaltmaktadır.13

10. AKYÜZ, Y. (Türk Eğitim Tarihi 2010), s.406,407.
11. AKYÜZ, Y.: Reklamlar Gibi Düşünmek ve Çocuklar, Millîyet 11.7.1979.
12. TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, S. Sayısı 1413, s.152.
13. SINGER/SINGER (1983), s.203-223.
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Çocuğun aşırı biçimde televizyon izlemesi onu okumaktan, sinema ve tiyatroya git-
mekten, hatta arkadaşlarıyla oyun oynamaktan yoksun bırakmaktadır. Bütün bunların 
sonucunda çocuğun bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimi olumsuz etkilenmekte, çocuk-
lar yaşamaktan yoksun bırakılmaktadırlar.

Televizyonun olumlu etkileri de vardır. Bunlar arasında bilgilendirme ve sosyalleştir-
me işlevleri bulunduğu, dil ve zihin gelişimini teşvik edici olduğu, kişinin günlük çevre-
sinde ulaşamayacağı görüntüleri getirerek çevresini zenginleştirdiği vs. sayılmaktadır.

Özetle, çocukların izledikleri televizyon programları onların gelişimlerini ve gün-
lük sosyal yaşamlarını etkilemektedir. Bu etkinin olumlu ya da olumsuz olmasında iz-
lenen programın niteliği, içeriği, o programın izlenme süresinin kısa ya da uzunluğu 
ve programın sunuluşunda gerçekleştirilen yönlendirilmeler önemli rol oynamaktadır. 
Bu nedenle, televizyonda çocuk ve gençlere yönelik program yapımcılarının bu konu-
larda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Türkiye’de, televizyonda çocukların en çok seyrettikleri saatlerde gösterilen filmlerde-
ki şiddet düzeyini araştıran bir çalışmada, beş özel televizyon kanalında, hafta içi 16.00 
– 21.30 ve hafta sonu 09.00 – 21.30 saatleri arasında yayınlanan 80 filmden toplam beş 
bin altı yüz saniyenin izlenmesi sonucunda, bu filmlerdeki şiddet oranının %33.1 oldu-
ğu, toplam sürenin %13.8’ini fiziksel şiddetin (vurma, yaralama, öldürme), %10.9’unu 
sözel şiddetin, %8.4’ünü ise psikolojik şiddetin oluşturduğu belirlenmiştir.14

Bu araştırmalar gösteriyor ki, televizyonlarda şiddete aşırı derecede yer verilmekte-
dir. Şiddet sunumu, en çok izlenen zamanda, ana haberlerden başlayarak, bunu izleyen 
programların çoğunda görülmektedir.15

Medyadaki şiddetten etkilenen küçük yaşlardaki çocuklar, kendilerinin de şiddet 
kurbanı olabileceğini düşünmekte, korku ve kaygı geliştirmektedirler. Bu çocuklarda 
sık sık ağlama, kucak isteme, saldırganlık eğilimi, uyku bozuklukları, kekeleme, tuva-
let alışkanlıklarında bozulma, güven sorunları, sosyal etkileşimden kopma, psikosoma-
tik bozukluklar, benlik değerinde düşme, dikkat toplama sorunları ve depresyon eğili-
mi artmaktadır.16

“Okulöncesi dönemdeki çocukların televizyonla olan ilişkileri, keşifte bulunma ama-
cıyla özdeştir. Televizyondaki parlak, canlı ögeler ve hızlı değişen, hareketli görüntüler, 
kuvvetli ses ve ışık bu yaş dönemindeki çocukları etkiler. Okulöncesi çocukların şiddete 
hazır hale gelmesinde, bu canlı ve parlak görüntülerin, özellikle de çizgi filmlerin payı 

14. AYRANCI/KÖŞEGEROĞLU/GÜNAY (2004), s.133-140; Televizyon izleme düzeyi ve yayın-
larda rahatsız olunan programların neler olduğu hakkında bkz., RTÜK, Televizyon İzleme Eği-
limleri Araştırması 2013.

15. ÖZER (2005 a), s.127-161.
16. RTÜK (2005): Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet 

İhlâllerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Araştırması, 2005. 
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büyüktür. Okul çağı, çocukların şiddet eğilimindeki ve saldırgan davranışlarındaki etki-
si açısından çok daha önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocukların dikkatleri artarak 
gelişir, kavrama yetenekleri ile hikâyelerdeki devamlılıkları izlerler; üstü kapalı olarak 
anlatılan olaylardan sonuçlar çıkarırlar ve karakterlerin eylemlerini ya da hareketlerini 
onaylar ve taklit ederler. Bu dönemde çocuklardaki şiddet eğilimi, şiddet içerikli prog-
ramları izleyip izlemediklerine göre değişir. Özellikle bu tür programları izleyen, ora-
daki şiddetin gerçek dünyayı yansıttığına inanan ve bunlardan kendine şiddet eğilimli 
bir kahraman seçen çocuklarda saldırgan davranışlarda artma görülür.”17

Çocuklarda ve gençlerdeki alkol, sigara ve madde kullanımı, hırsızlık, obezite, okul 
başarısındaki düşüşler gibi riskli davranışlarla radyoda duydukları, televizyonda ya da 
video kliplerde izledikleri programlar arasında ilişki bulunmuştur.18

Medyada, özellikle televizyonda çocukları etkileyen diğer önemli bir konu da rek-
lamlardır. Reklamlar, dikkat çekici özellikleri yoğun olarak kullanan, çocukların ilgi ve 
beğenilerine ulaşabilen ve bellekte kolay tutulan programlardır. Reklamların çocuklar 
üzerinde olumsuz etkileri vardır. Türkiye’de çocuk ve reklam denince, reklamların ge-
nellikle ekonomik zararları tartışılmaktadır. Örneğin, reklamların çocukta gereksiz tü-
ketim ve savurganlık eğilimleri geliştirdiği söylenmektedir. Kuşkusuz konunun ekono-
mik yönleri bu kadar değildir. Ancak ekonomik yönleri yanında reklamlar çocukları 
düşünsel alanda önemli bir tehlikeyle de karşı karşıya bırakmaktadır. O da, “reklamlar 
gibi düşünme” alışkanlığının gelişmesidir. Çocuk, kendisi gibi bir çocuğun bir mal ya 
da hizmete övgüler yağdırdığını görünce, taklit içgüdüsü daha da güçlü biçimde uyarı-
larak reklamın kolayca etkisi altında kalmakta, onu ezberlemekte ve diline dolamakta-
dır. Düşünce, kavramlar ve dilin geliştiği çocukluk yaşlarında böyle koşullanma çocuk 
için önemli bir tehlikedir. Ne yazık ki birçok ana baba, çocukların reklamlardaki teker-
lemeleri ezberlemelerini ve kullanmalarını üstün zekâlılık belirtisi sayarak sevinmekte, 
çocuklarını över tutum takınıp bilinçsizce onların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi artır-
maktadırlar. Oysa reklamları düşünmeden kabul etme ve benimseme olgusu, çocukta 
düşünme, eleştirme, tartışma ve özgürce karar verme yetilerinin gelişmesini engeller.19

Reklamlar, çocukların beslenme alışkanlıklarını da etkiler. Araştırmalar, çocukla-
rın televizyonda izledikleri yiyecek, içecek reklamlarında gördükleri besinleri aldıkla-
rını göstermektedir. Genellikle reklamlarda beğenilen ve beğenilenin ardından alınan 
besinler çikolata, cips ve koladır. Büyüme ve gelişimin hızlı olduğu dönemde bu çeşit 
besinlerin vücudun gereksinimlerini karşılayamayacağı, yetersiz ve dengesiz beslenme-
ye yol açacağı açıktır.20

17. TBMM Araştırma Komisyonu Raporu (S. Sayısı 1413), s.153.
18. KLEIN/BROWN/CHILDERS/OLIVER/DYKERS (1993), s.24-31.
19. AKYÜZ, Y.: “Reklamlar Gibi Düşünmek ve Çocuklar”, Millîyet Gazetesi, 11.07.1979.
20. DİKMEN (2007), s.235.
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Reklamların çocuklar üzerindeki olumsuz diğer bir etkisi de şudur: Özellikle büyük 
kentlerde çocuklar oyun oynama, koşma, zıplama gibi doğal gereksinimlerini uygun bi-
çimde giderme olanaklarından yoksundur. Televizyonu kendilerine bu imkânları sun-
mayan kısır çevrelerinden kaçış aracı olarak görmektedirler. Bunun sonucunda ekran 
karşısında çok fazla zaman harcayarak reklamların ve çocuklar için olumsuz mesaj içe-
rebilecek diğer programların daha çok etkisine girme durumunda kalmaktadırlar.21

Bilgi teknolojilerinin en önemli yeniliği olarak çocuklardan yaşlılara her bireyin ko-
laylıkla kullanabileceği internet, yaşamın tüm alanlarını içine almış, birey, aile ve toplum 
yaşamını çok yönlü etkileyen bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin 
çocuk ve gençlere eğitim, eğlence ve gelişimi destekleme anlamında olanaklar sunduğu 
açıktır. Buna karşın bu teknolojilerden, özellikle de internetten en fazla etkilenen ço-
cuklar ve gençlerdir. Gerçek dünyada olduğu gibi, siber ortamda da çocuklar ve ergenler 
için bir takım riskler bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalar 
internetten en fazla etkilenen grubun 15-17 yaş grubu olduğunu göstermektedir.22

Çocuklar internete girdiklerinde çoğunlukla tanımadıkları kişilere güvenmekte, ki-
şisel bilgilerini paylaşmakta ve bunun sonucunda da akran istismarı, cinsel istismar ve 
çocuk pornografisi gibi önemli risklerle karşılaşmaktadırlar.23 ABD’de yapılan bir araş-
tırmaya göre çocukların %75’i aileleri veya kendilerine ait kişisel bilgileri hiçbir endişe 
duymaksızın ve gönüllü olarak tanımadıkları kişilerle paylaşmakta ve kendilerine bu 
bilgiler karşılığında herhangi bir şey verileceği vaadine inanabilmektedirler.24 Çocukla-
rı televizyondan internete oradan da mobil internete giden süreçte kitle iletişim araçla-
rının olumsuz etkilerine karşı korumak ana babaların, devletin, eğitimcilerin ve med-
ya kuruluşlarının görevidir.25

A. Aileye ve Öğretmenlere Düşen Görevler

Ana babalar her şeyden önce, açılışından kapanışına kadar ekran karşısında oturma 
alışkanlığını bırakma çabası göstermelidirler. Kendilerini böyle bir bağımlılıktan kur-
tardıkları ölçüde çocuklarını da kurtarabilirler ve onları özellikle bazı olumsuz etkile-
re karşı koruyabilirler. Bunun için aile bireylerinin topluca okumayı, tartışmayı, sohbet 
etmeyi öğrenmeleri, çeşitli yararlı boş zaman uğraşıları bulmaları, birbirleriyle özellik-
le de çocuklarıyla daha çok ilgilenmeleri, onlara çok zaman ayırmaları gerekir.

21. AKYÜZ, Y. (1979, C.12, S.1-4’den ayrı bası).
22. TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, Haziran 2012, S. sayısı 381, s.475. 
23. TBMM Komisyon Raporu, 2012, S. sayısı 381, s.475.
24. TBMM Komisyon Raporu, 2012, S. sayısı 381, s.475.
25. AKYÜZ, Y.: “Çocukların TV Reklamlarının Olumsuz Etkilerinden Korunması” (1991), s.245-

260.
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Anne babalar çocukları ile reklamlar üzerinde konuşarak, reklamların asıl amaçla-
rını açıklayarak, gösterdikleri her şeyi almanın çocukların gerçek yararına uygun ol-
madığını anlatarak onları bir dereceye kadar olumsuz etkilerden koruyabilirler. Başka 
bir anlatımla anne babalar TV programlarını ve reklamlarda yer alan bilgileri, mesajla-
rı nasıl değerlendirebileceklerini çocuklara öğretebilirler.

Ancak anne babanın göstereceği bu davranışlar onların kültür düzeyine bağlıdır. Bu 
nedenle ailenin, özellikle de annenin kültür düzeyini yükseltmek, çocuğun gerek med-
yanın olumsuz etkilerinden, gerekse başka alanlarda korunması için alınabilecek ön-
lemlerin başında gelmektedir. Araştırmalar, eğitim düzeyi yükseldikçe, annelerin ço-
cuklarıyla TV reklamları üzerinde konuşma oranının arttığını göstermektedir. Hiç oku-
la gitmeyen ya da ilkokul mezunu anneler çocuklarıyla bu konuyu hemen hemen hiç 
konuşmamaktadırlar.26

Çocukları medyanın olumsuz etkilerinden korumanın önemli yollarından biri de, 
toplumun ve öğrencilerin bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmek, onlara eleştirel bir 
medya okur-yazarlığı eğitimi vermek, onlarda şartlanmaya karşı direnç oluşturmaktır. 
Bu nedenle okul programlarına konulan medya okur-yazarlığı dersinin zorunlu hale 
getirilmesi çok yararlı olacaktır.

Medya okur-yazarlığı, yazılı, yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki 
(televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vb.) mesajlara ulaşma, bunları çözümle-
me, değerlendirme, eleştirme ve iletme yeteneği kazanabilmek olarak tanımlanmakta-
dır. Medya okur-yazarlığı,

• İzleyicinin medyayı bilinçli okumasına katkı yapar, kendini rahat ifade edebilme-
sini, toplumsal hayata daha etkin ve yapıcı biçimde katılmasını sağlar.

• Medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahip olma ve zamanla iletiler 
üretebilme yeteneğini kazandırır.

Çocuklar, anne babalar ve öğretmenler medya okur yazarlığı konusunda bilgi-
ye sahip olurlarsa, gerçek dünya ile medyanın inşa ettiği dünya arasındaki sınırı ko-
lay fark edebilirler ve medyadan bilgi alırlarken zararlı etkilerinden kendilerini ko-
ru ya bi lir ler.27

22 Ağustos 2006 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile MEB Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı arasında “Öğretim Kurumlarında Medya Okur-Yazarlığı 
Dersi Konulmasına Dair İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. “İlköğretim Seçmeli Med-
ya Okur-Yazarlığı Dersi Öğretim Programı”, 31.08.2006 tarihinde MEB Talim ve Ter-

26. TOKGÖZ (1982), s.93-110.
27. TBMM Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araş-

tırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Ko-
misyonu Raporu, Kasım 2008, S. Sayısı 323, s.324.
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biye Kurulu Başkanlığında görüşülerek kabul edilmiştir. Seçmeli medya okur-yazarlığı 
dersi MEB tarafından 2007-2008 öğretim yılı ders müfredatına alınmıştır.

Medya okur-yazarlığı dersinden beklenen yararların sağlanabilmesi için, program-
ların ve ders içeriğinin sadece korumacı yaklaşımla değil, eleştirel medya okur-yazarlığı 
ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesi gerekir. Çünkü, çocukların toplumsal, kültürel 
ve ahlâkî açılardan uygun görülmeyen medya metinlerinden korunmasına yönelik ge-
leneksel medya okur-yazarlığı anlayışı, medya metinlerinin hâkim ideoloji ve temsil 
pratikleri açısından sorgulanmasına imkân tanımamaktadır.28 Eleştirel medya okur-
yazarlığı, medya eğitiminin sadece korumacılık çerçevesinde ahlâki bir sorun olarak 
görülmesi yerine, çocukların etkin medya kullanıcıları olarak yetiştirilmelerini hedef-
leyen eleştirel pedagoji anlayışından beslenen bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirir. 
Bu anlayışın benimsenmesi Türkiye’de çocukların eleştirel yurttaşlar olarak yetiştiril-
mesi açısından da çok önemlidir.29

B. Medya Kuruluşlarına Düşen Görevler

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Aidan White’ın belirttiği gibi, 
çocuk hakları farkındalığını toplumsal düzeyde yükseltmek ve çocuk haklarını yaygın-
laştırmak medyanın görevlerinden biridir ve medyanın bu konuda rolü büyüktür. Çün-
kü, medyanın çocukları temsil etme biçimi toplumun çocukluğa karşı tutumu üzerin-
de derin etki yaratmaktadır. 30 Bu nedenle medya çalışanları ürettikleri medya çıktıları-
nın ne tür sonuçlara yol açacağının bilincinde olmalıdırlar. Çocuk haklarının yaygın-
laştırılmasına destek olmakla birlikte medyanın çocuk hakları ve hak temelli haberci-
lik ilkelerinden uzaklaşması çocuk haklarının ihlaline yol açacaktır. Bu nedenle medya 
çalışanlarının çocuk haklarının korunması ve çocukların insan onuruna yaraşır bir ya-
şam sürdürmelerine katkı sağlayıcı bir görev üstlenmeleri gerekir. 31

Bu görev Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun hazırladığı “Çocuklara İlişkin 
Habercilik Rehberi”nde tanımlanmış ve ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Federasyon’a göre, haberciler bulundukları ülkede hükümetin Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin sundukları raporları eleştirel bir gözle değerlen-
dirmelidirler. Medya, çocukların içinde bulundukları koşulları yalnızca bir “olay” mer-
ceğinden ele alıp bildirmemeli, bu olayların ortaya çıkmasına yol açan süreçler üzerin-
de de durmalıdır.

28. BEK GENCEL (2011), s.352; OKTAY (2011), s.361.
29. BEK GENCEL (2011), s.352. 
30. ARCAN (2011), s.259.
31. ARCAN (2011), s.259.
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Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN) da çocuklarla ilgili haber yaparken başvurulacak 
etik ilkeleri belirlemiştir. 32

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, British Council ve BBC işbirliğiyle “medyanın top-
lumsal katılımdaki rolünü desteklemek amacıyla “Medya ve Çeşitlilik Klavuzu” adlı bir 
belge hazırlanmıştır. Bu klavuzda öncelikle “gazete, dergi, radyo, televizyon ve inter-
neti kullanarak, kamuoyuna bilgi ve görüşler sunan medya ortamında mesleki faaliyet 
gösterenler, yaptıkları iş ne olursa olsun, sonuçta ürettikleri içeriğin çocuklara ulaştığı-
nın bilinciyle ve gerektirdiği sorumlulukla hareket etmelidir” denilerek çocukların bi-
rer okur (izleyici) dinleyici olarak korunmasına vurgu yapılmıştır.

Klavuzda medya içeriklerinin, çocuklara yaklaşımı şöyle ifade edilmiştir:

• Yaş, cinsiyet, sakatlık, ırk ya da etnik köken, dinî inanç, sosyal ve ekonomik statü 
farkına bakılmaksızın medya içeriğinde çocuklar arasında ayrımcılığı önlemek, 
onurlarının korunmasına gerekli duyarlılığı göstermek bütün medya çalışanları-
nın görevi olmalıdır.

• Çocuğa yönelik şiddet hiçbir biçimde meşru gösterilmemelidir. Özendirici ola-
bileceği göz önünde bulundurularak çocuğa yönelik şiddet ve taciz haberlerinde, 
bu eylemleri uygulayanların eyleme dair uzun açıklamalarına yer verilmemeli bu 
açıklamalar mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve eleştirilerek aktarılmalıdır.

• Haberciliğin olumsuzluklara odaklanan yaygın anlayışının dışına çıkılarak, çocuk-
larla ilgili olumlu gelişmelere ve onların başarı öykülerine de yer verilmelidir.

• Çocukların yaşamında rol modeli olacak örneklerin daha çok temsil edilmesi için 
çaba gösterilmelidir.

Medya ve çeşitlilik klavuzunda medya profesyonellerine düşen temel görevler ise 
şöyle sıralanmaktadır:

• Çocuklarla ilgili konularda haber ve yorum hazırlarken doğruluk ve duyarlılık 
bakımından en yüksek mükemmellik standartlarına ulaşmaya çalışmak medya 
profesyonellerinin temel hedefi olmalıdır.

• Çocuklara yönelik hazırlanan içerikte onlara zararlı olabilecek unsurların yer al-
masını engellemek için gereken özen gösterilmelidir.

• Çocukların medya içeriğinde cinselliği çağrıştıracak şekilde konumlandırıl ma-
sından ve görselleştirilmesinden kaçınılmalıdır.

• Herhangi bir medya içeriğinde söz konusu edilen ya da katkısı sağlanan çocuğun 
maddi ve manevi güvenliğinin sağlanması öncelikle medya kuruluşlarının ve pro-
fesyonellerin sorumluluğu kapsamındadır.

32. Bu ilkeler hakkında bknz., Çocuk Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları, UNICEF, 2007, s.64; 
BEK (2011), s.30 vd.; Türk basınına ilişkin etik ilkeler hakkında bkz., BEK (2011), s.38 vd.
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Uygulamada medyanın bu sorumluluklarının yeterince bilincinde olduğu söylene-
mez. Medya kuruluşları, genellikle sansasyon peşinde ve reyting kaygısıyla konulara yak-
laşmaktadır. Bu bakış çerçevesinde çocuklar nesneleştirilmiş malzemeler olarak med-
yada yer almakta ve hakları göz ardı edilmektedir. Medyanın çocuk hakları söz konusu 
olduğunda olaylara bakış açısını değiştirmesi önemlidir.

Medya kuruluşları, çocuklar söz konusu olduğunda, izlenme kaygısından, çocuğun 
yüksek yararını kendilerinin de gözetmekle yükümlü olduğunun bilincine vararak vaz-
geçmelidirler. Medya, çocukla ilgili bir haberi yaparken elinde, bir kefesinde çocuğun 
yararı, diğer kefesinde yapacağı çocuk haberi olan bir terazi tutmalıdır. Ağırlık her za-
man çocuğun yararından yana olmalıdır.

C. Devlete Düşen Görevler

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, çocukların televizyonda, video filmle-
rinde ve diğer medyada giderek yaygınlaşan şiddet içerikli yayınlardan gereği gibi ko-
runmadıklarından endişe duyduğunu belirtmektedir. Komite devletlerden çocukların 
gelişmelerine zarar verecek bilgiler ve yayınlardan, özellikle pornografi içerikli yayın-
lardan korunmasını amaçlayan ilkeleri ve yasal düzenlemeleri titizlikle yaşama geçir-
melerini istemektedir.33

Türk hukukunda çocukların bilgi edinmesi ve zararlı yayınlara karşı korunmaları-
na ilişkin çeşitli kanunlarda hükümler bulunmaktadır.

Türkiye’de kitle iletişim hukukunun temel çerçevesi Anayasa’da yer alan düzenleme-
lerle belirlenmiştir. 1982 Anayasası’nın haberleşme özgürlüğü başlığını taşıyan 22. mad-
desine göre, haberleşme bir özgürlüktür. Devlet bu özgürlüğün kullanılmasına engel 
oluşturmamalıdır. Haberleşme, gizliliğine dokunulmaksızın gerçekleşmelidir. Haber-
leşme özgürlüğü ancak Anayasa’da öngörülen şartların varlığı halinde, yine Anayasa’da 
belirtilen usullerle ve belirlenen makamlarca kısıtlanabilir.

Anayasa’nın 21. maddesinde düşünce ve kanaat özgürlüğü düzenlenmiştir. Düşün-
ce ve kanaatin özgürce şekillenmesi kitle iletişim organları yoluyla doğru bilgilendir-
melerin sağlanmasına bağlıdır.

Anayasa’nın 26. maddesi ise, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü düzenle-
miştir. Çünkü, sahip olunan düşünceleri yayma özgürlüğü güvenceye alınmadıkça dü-
şünce özgürlüğünün bir anlamı olmaz.

Anayasa’nın 27. maddesine göre; herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğret-
me, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bilim ve sa-
nat hürriyeti kitle iletişim hukuku ile yakından ilgilidir.

33. Bkz., HODGKIN-NEWELL (2003), s.242-243.



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi128

Basın hürriyeti kitle iletişim hukukunun temelini oluşturur. Basın özgürlüğü kapsa-
mında yazılı, sesli, sesli ve görsel kitle iletişim faaliyetlerinin bütünü Anayasal güven-
ceye kavuşturulmuştur. Basın hürriyetinin sınırlandırılmasında, Anayasanın düşünce-
yi açıklama ve yayma hürriyeti ile bilim ve sanat hürriyetinin sınırlandırılmasına iliş-
kin hükümler uygulanır.

Türkiye 4.11.1993 tarihli “Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi”ni34 ve Ek Pro-
tokolünü onaylamıştır. 35 Bu Sözleşme, “çocukların ve ergenlerin zihinsel ve ahlâkî ge-
lişimine zarar verebilecek, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek yayınların ço-
cukların izleyebileceği saatlerde yapılmasını yasaklamıştır (m.7/3). Ek Protokol’e göre, 
çocuklara yönelik olan veya çocukları kullanan reklamlar ve tele alışveriş onların çıkar-
larına zarar verebilecek şeylerden kaçınacak ve onların özel hassasiyetini göz önünde 
bulunduracaktır. Tele alışveriş küçükleri mal ve hizmetleri almaya ve kiralamaya zor-
lamayacaktır (m.15/3,4).

Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, kitle iletişim hukukunun uluslararası kay-
nakları arasında bu alanı doğrudan düzenleme konusu yapan en önemli metindir. Bu 
Sözleşme iç hukukumuzda bir kanun metni gibi doğrudan uygulanmakta, idari yargı 
yerleri tarafından uyuşmazlıkların çözümünde yol gösterici olmaktadır. 36

Söz konusu Sözleşme ilkeleri doğrultusunda düzenlenen “Radyo ve Televizyon 
Kuruluşları Hakkında Kanun”da çocukların korunması amacıyla önemli hükümler 
getirilmiştir:37

• Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlâkî gelişimini zedeleyecek türden 
programlar onların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanamaz (m.4/z).

• Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddet ve ayrımcılık teşvik edilemez 
(m.4/u).

• Şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı ve müsteh-
cen nitelikli yayın yapılamaz (m.4/t,v).

• Çocuklara yönelik veya içinde çocukların kullanıldığı reklamlarda, onların yarar-
larına zarar verecek unsurlar bulunamaz ve çocukların özel duyguları göz önün-
de tutulur (m.19).

Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,38 çocukla-
rın korunmasına ilişkin ayrıntılı hükümler içermektedir.

34. Onay Kanunu 04.11.1993.
35. Onay Kanunu 15.07.2003.
36. ÇOLAK (2010), s.27.
37. 13.04.1994 tarih ve 3984 Sayı, RG 20/04/1994 – 21911. Aynı kanunda 15/05/2002 tarihinde de-

ğişiklik yapılarak m.4’de yayın ilkeleri düzenlenmiştir.
38. RG 17.04.2003 – 25082.
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Yönetmelikte çocukların reklamlara konu ve muhatap olmaları da ciddî sınırlama-
lara tabi tutulmuştur (m.6,7,9,10,18,59):

• Çocukların doğrudan kullanamadıkları veya kullanamayacakları ürün ve hizmet-
lerin tanıtılmasında çocukların yer aldığı ifade ve görüntülere yer verilmemeli-
dir.

• Çocuklara yönelik ve içinde çocukların kullanıldığı reklamlarda çocukların çı-
karlarına zarar verecek unsurlar bulunmamalı ve çocukların özel duyguları gö-
zönünde bulundurulmalıdır.

Çocuklara yönelik reklam ve alışveriş yayınları aşağıdaki ilkelere uygun olarak ya-
pılmalıdır:

• Çocukların deneyimsizliğini ve sağlığını kullanarak, bir ürün veya hizmeti satın 
almaları doğrudan teşvik edilmemelidir.

• Bir ürün veya hizmete sahip olmanın veya kullanmanın, diğer çocuklara göre fi-
ziksel, sosyal veya psikolojik bir üstünlük sağlayacağını veya bu ürüne sahip ol-
mamanın aksi yönde sonuç yaratacağını ileri sürecek mesajlar verilmemelidir.

• Çocukların sahip olduğu deneyimi gözönünde bulundurarak, bu kapsamdaki yaş 
gruplarında gerçek dışı beklentilerin yaratılmasına neden olunmamalıdır.

• Çocukların reklamı yapılan bir malın veya hizmetin satın alınması için, ana ba-
balarını veya başkalarını ikna etmelerine yönelik doğrudan bir çağrı içermeme-
lidir.

• Çocukların ana babalarına, öğretmenlere veya diğer kişilere duyduğu güven kö-
tüye kullanılmamalı, otoriteyi veya sorumluluk duygusunu ortadan kaldıracak 
biçimde yayın yapılmamalıdır.

• Çocuklar kendileri veya çevreleri için tehlikeli araç, gereç veya nesneleri kullanır-
ken veya oynarken gösterilmemelidir.

• Çocukları tehlikeli duruma sokabilecek veya tanımadıkları kişilerle ilişki kurma-
ya veya bilmedikleri veya tehlikeli yerlere gitmeye teşvik edebilecek hiç bir ifade 
veya görsel sunum içermemelidir.

• Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe gö-
re, çocukların beden ve ruh sağlıklarını ve yetişmelerini olumsuz etkileyebilecek 
olan film, video ve müzik eserlerinin onaltı yaşından küçük çocukların eline geç-
mesine izin verilemez (m.12).

• Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, onsekiz yaşından küçüklerin ma-
neviyatı üzerinde zararlı etki yapacağı anlaşılan süreli yayın veya süreli yayın ta-
nımına girmeyen diğer basılmış eserlere sınırlamalar getirerek bu tür yayınlar-
dan küçükleri korumaya yönelik hükümler içermektedir.
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• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3984 sayılı Kanun’un 4. maddesindeki “gençle-
rin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlâkî gelişimini zedeleyecek türden prog-
ramların onların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması” ilkesinden 
hareketle, çocukların yayınlardan olumsuz etkilenmelerini engellemek amacıyla 
“Akıllı İşaretler Sınıflandırma Sistemi” oluşturmuştur. Akıllı işaretler, televizyon 
yayınlarının içeriği ile ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir. Bu sistem 
iki konuda bilgi vermektedir. Bunlar programın olası zararlı içeriği ve programın 
hangi yaş grubuna uygun olduğudur.

• Programın olası zararlı içeriği, zararlı etkileri olabilecek içerik alanları, şiddet ve 
korku, cinsellik ve örnek oluşturabilecek olumsuz davranışlar (ayrımcılık, alkol 
ve sigaranın aşırı kullanımı, madde kullanımı, yasa dışı davranışlar ile kaba ko-
nuşma/küfür) olarak belirlenmiştir.

• Programın hangi yaş grubuna uygun olduğu; programlardan etkilenme düzeyle-
rine göre yaş grupları, tüm izleyici, 7 yaş, 13 yaş ve 18 yaş olmak üzere dört grup-
ta ele alınmıştır.

İnternet ortamında işlenen suçlarla ve özellikle de çocuklar için risk oluşturabilecek 
içeriklerle mücadele etmek amacıyla, dünyanın birçok ülkesinde düzenlemeler yapıl-
maktadır. Bu çerçevede Türkiye’de de, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınla-
rın Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun” çıkarılmıştır. 5651 sayılı Kanun ile çocukların cinsel istismarı başta olmak üze-
re sekiz suçla sınırlı erişim engellemesi düzenlemesine yer verilmiş, temel yöntem ola-
rak da “uyar-kaldır” usulü benimsenmiştir. 5651 sayılı Kanun; Anayasa’nın özel olarak 
korunmasını öngördüğü, başta aile ve çocuklar olmak üzere belirli sosyal kesimlere yö-
nelik suçların kolayca işlenmesini önleyici özel bir kanun niteliğindedir. 39

SONUÇ

Devlet çocukların bilgi edinme ve zararlı yayınlardan korunmalarına yönelik önemli 
yasal düzenlemeler yapmıştır. Bu hükümlerin uygulanmasına yönelik önlemler de alın-
maya çalışılmaktadır. Ancak bunda başarılı olunduğunu söylemek mümkün değildir. 
Medya aracılığı ile alkollü içeceklerin reklamını yapan reklâm filmleri, şiddet içeren di-
ziler, hatta haber programları vardır. Sinemalarda da film öncesi reklâm sırasında alkol-
lü içeceklerle ilgili reklam filmleri yoğun biçimde gösterilmektedir.

Türkiye’de çocuklara yönelik yayıncılık da yeterli değildir. Aktif çocuk kütüphaneleri 
ya da halka açık kütüphanelerdeki çocuk bölümlerine ilişkin belgeseller hazırlanıp yay-

39. 5651 sayılı Kanun ve uygulamaları hakkında geniş bilgi için bknz., TBMM Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu 2012, S. sayısı 381, s.730 vd.
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gınlaştırılmalıdır; çocuk kitaplarının, dergilerinin, gazetelerinin müzik, tiyatro ve diğer 
sanatsal anlatımların çocuk yönelimli film ve videoların gelişebilmesi ve özümsenebil-
mesi için devlet kaynak ayırmalıdır.

Diğer kitle iletişim araçları da çocukların bilgi edinme haklarına uygun yeterli dü-
zeyde sosyal ve kültürel yayınlar yapmamaktadırlar. Bunun aksine, televizyonda çocuk-
ların duygularını sömüren, tüketim isteklerini artıran, onları reklam ve eğlence prog-
ramlarının malzemesi yapan, şiddet ve gayri ahlâkî görüntülerle onların zihinsel ve duy-
gusal güvenliğine zarar veren yayınlar sıklıkla yer almaktadır.

Yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında çocuklara yönelik bilimsel, onların beden-
sel, zihinsel ve duygusal gelişimleri için yararlı bilgi ve belge akışını sağlayan bir politi-
ka gözlenmemektedir. Buna ilâveten, çocuğun masumiyeti hiç dikkate alınmadan özel 
hayatın gizliliği, kişiliğin ve kimliğin korunması ve gözler önüne serilmemesi ilkesi de 
zaman zaman ihlâl edilmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen yasaların uygulanma-
sı sağlanmalı, medyada çocukların özel yaşamlarının gizliliği hakkının daha etkin ko-
runmasına yönelik yasal, yönetsel ve adli önlemler alınmalıdır. 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN 
ÇOCUKLARIN KATILIM HAKKI: MEDYA ORTAMINA KATILIMI1

Zihni MEREY

Yrd. Doç. Dr., 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

ÖZET

Bu çalışmada, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddeleri ve Çocuk 
Hakları Komitesinin kararlarında, çocukların medya ortamına katılımı açısından in-
celenmiştir. İnceleme sonucunda BM Çocuk Hakları Sözleşmesinde ve Çocuk Hakları 
Komitesinin kararlarında çocukların medya ortamına katılımı ile ilgili olarak çocuk-
ların toplumsal, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik bilgi ve belge 
edinme hakkı ile ilgili birçok maddenin yer aldığı tespit edilmiştir. Örneğin BM Ço-
cuk Hakları Sözleşmesinde, çocukların kitle iletişim araçlarıyla doğru bilgiye ulaşma-
sı, elde edilmesi ve doğru bilgi verilmesi özgürlüğüne sahip olma gibi hakların veril-
diği görülmüştür.

ABSTRACT

This study investigated children’s participation in media environment in relation to the 
United Nations Convention on the Rights of the Children and the decisions made by 
Children’s Rights Committee. Study results showed that many articles and decisions 
associated with the right to obtain information and documents about improving chil-
dren’s social, emotional, physical, and cognitive health took place in the UN Conven-
tion on the Rights of the Children and among the decisions of the Children’s Rights 
Committee, in relation to children’s participation in media environment. For instance, 
it was observed that children were given the rights such as accessing and obtaining ac-
curate information in mass media, and having the freedom to be informed accurate-
ly by the mass media. 

Key Words: United Nations, Children Rights, Convention on the Rights of Child, Child, 
Right to Participation, Media.

1. Bu çalışmanın bir kısmı “Türkiye ve ABD’deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çocukların Ka-
tılım Haklarına Yer Verilme Düzeyinin Karşılaştırılması” adlı yayınlanmamış doktora tez çalış-
masından türetilmiştir.
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GİRİŞ

Çocuk Hakları kavramı çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal, ahlaki ve eko-
nomik bakımlardan özgürlük ve haysiyet içinde, sağlıklı ve normal biçimde yetişebil-
mesi için ona hukuk kurallarınca tanınan ve korunan yararlardır (Akyüz, 1999). Ço-
cuk Hakları Sözleşmesi’nde çocuk hakları farklı başlıklar altında ifade edilse de yaşam-
sal haklar, gelişme hakları, korunma hakları ve katılma hakları olmak üzere dört grup-
ta toplamak ve incelemek mümkündür (Akyüz, 1999; Karaman Kepenekçi, 2010; Ka-
raman Kepenekçi ve Aslan, 2011). Çalışmanın konusu olan katılım hakkı: Çocuğun ai-
lede ve toplumda aktif bir rol kazanmasını sağlamaya yönelik haklardır. Bu haklar, gö-
rüşlerini açıklama ve kendisini ilgilendiren konularda karara katılma, dernek kurma ve 
barış içinde toplanma haklarıdır. Çocuk haklarına dair sözleşmenin 2. 3. 12. 13. 14. 15. 
17. ve 31. maddeleri çocuğun katılım hakkı ile ilgilidir. Çocukların okul, aile, toplum, 
çevre, genel politika ve medyaya katılımları çocukların görüşlerini açıklamaları ve alı-
nan karalara katılımlarından ulusal ve uluslararası düzeyde derneklere katılıma kadar 
bir dizi hakkı içerir. 

Sözleşmenin 2. maddesi “Çocuklar arasında ayrım gözetmeme” ilkesini hükme bağ-
lamıştır. Buna göre hiçbir şart gözetilmeksizin, her çocuk haklardan eşit olarak yarar-
lanacaktır. Bu durumla ilgili olarak, 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Platformu’nda 
şöyle bir ifade yer almaktadır: “Kız çocukları, erkek çocuklara göre toplumun sosyal, eko-
nomik ve siyasal işlevlerin katılıp buradan yeni şeyler öğrenmeye daha az teşvik edilmek-
tedirler. Böylece karar alma süreçlerine katılım açısından kız çocuklar erkek çocuklara ta-
nınan fırsatlardan yararlanamamaktadırlar. Bu durum kız çocukların eşit katılım hakla-
rına sahip olmaları ve görüşlerine saygı duyulması için eğitsel nitelikte ve diğer stratejileri 
gerekli kılmaktadır.” (Hodgin ve Newell, 2002). Sözleşmenin 3. maddesi çocuğun yük-
sek yararıyla ilgilidir. Toplum, tüm kurum ve kuruluşlarıyla oluşturduğu düzeni önce-
likle çocukların yararına olacak şekilde düzenlemelidir. Çocuğun aile içerisinde bakı-
mının yapılamadığı, gelişiminin sağlanamadığı durumlarda devletin çocuk yararına bu 
sorumluluğu üstlenmesi ve çocuğun refahının sağlaması önemlidir.

Sözleşmenin 12. maddesi çocuğun görüşlerini bildirmesi hakkıyla ilgilidir. Bu mad-
deye göre çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak, ülke sınırları-
na bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka 
bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi öz-
gürlüğünü içerir. Bu madde ile sözleşme, çocuğun kendi düşüncelerine özen verilmesi 
gerektiğini açıkça ifade etmektedir (Akyüz, 2000). Bu madde, çocukla ilgili her türlü ad-
li ve idari işlemde çocuğun görüşünün alınması ya da temsil edilmesini öngörmektedir. 
Bunun mümkün kılınabilmesi için çocukların öncelikle kendi hakları konusunda bilgi-
lendirilmesi gerekmektedir. Çocuk Hakları Komitesi 12. madde ile, Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme’nin uygulanmasına ve diğer bütün maddelerin yorumlanmasına ilişkin 
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her bakımdan temel önem taşıyan bir madde olduğunu vurgulamıştır. Çocuğa kendi-
sini ilgilendiren her hangi bir adli ya da idari kovuşturmada sesini duyurma hakkı ta-
nımaktadır. Bu, mahkeme duruşmalarından çocuğu etkileyen resmi karar süreçlerine 
kadar uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır. Eğitim, sağlık, planlama, çevre vb. ile ilgi-
li kararlar da bu kapsama girmektedir (Hodgin ve Newell, 2002). 12. madde ile çocuğu 
etkileyen adli ve idari süreçlerde sesini duyurma fırsatı sağlamaktır (Freeman, 1997). 
Çocuğun görüşlerinin nasıl dinleneceği devletin takdirine bırakılmıştır. Çocuk değişik 
yollardan dinlenebilir. Örneğin, bir temsilci aracılığıyla ya da uygun bir makam yoluyla 
çocuk dinlenebilir. Temsilci olan kişi çocuğun ana-babası ya da varisi olacağı gibi özel 
olarak görevlendirilmiş kişi de olabilir (Akyüz, 2001: 17). 12. maddenin iki paragrafın-
da, çocuğun kendi geleceğini tayin hakkı değil kararlara katılma hakkı olduğu anlatılır. 
12. madde çocukların katılım hakkını garantiler, taraf devletlere çocukların kendini ifa-
de etmeleri ve özgürce hareket etmelerini konusunda bir zorunluluk yükler. Çocukla-
rın karar süreçlerine katılımı çerçevesinde ÇHS 5. ve 14. maddelerde “çocuğun gelişen 
yeteneklerine” yapılan atıflar, karar verme süreçlerinde çocuğun gelişim halindeki ye-
teneklerini dikkate alma gerekliliğini vurgular (Polat ve Gezer, 2008: 36).

Sözleşmenin 13. maddesi çocuğun görüşlerini ifade edebilme hakkı ile ilgilidir. Ço-
cuk haklarına dair sözleşmenin 13. maddesine göre: Çocuk, düşüncesini özgürce açıkla-
ma hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanat-
sal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştı-
rılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir. Bu madde aynı zamanda çocuğun 
ifade özgürlüğünü de hükme bağlamıştır. Buna göre, çocuk, görüşlerini serbestçe ifade 
etme, kendisini ve toplumu ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşle-
rinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir. Çocuk haklarının korunmasına ilişkin 
Avrupa Sözleşmesinde çocukla ilgili karar şu şekilde ifade edilmiştir: Çocuğun ifade et-
tiği görüşe gereken önemi vermelidir. 

Çocuk ifade özgürlüğü kapsamında sınırlara bakılmaksızın sözlü, yazılı veya bası-
lı olarak sanat eseri biçiminde veya çocuğun seçeceği herhangi bir iletişim aracı vası-
tasıyla her türden bilgi ve fikir peşinde koşma, bunları elde etme ve başkasına aktarma 
hakkına sahip olur (Oktay, 1990: 210).

Lansdown, (1994)’a göre, Çocuk Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 
12. ve 13. maddeleri çocukların sesi - temsili olmaktan ziyade vatandaşlık gelişimleri 
için son derece önemli maddelerdir. Madde 12, çocuk hakkına odaklanır, düşüncele-
rini özgürce ifade etme ve çocuğu etkileyen süreçlere çocuğun katılımını öngörür. 13. 
Madde ile de kendi görüşlerini ifade edebilme, sınırları ne olursa olsun, fikir ya da bi-
linen bilgileri edinebilme hakkı tanır. Katılım hakları temelini bu iki madde oluşturur. 
Çocukların katılım hakkı yetişkinler tarafından dikkate alındığında, çocukların görüş-
lerini ifade etmelerine izin verilip görüşleri desteklendiğinde, dikkate aldığında, karar 
alma süreçlerinde yardımcı olunduğunda, güç ve sorumluluk paylaşıldığında bir an-
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lam kazanır. Ancak bu şekilde sözleşmede çocuklara tanınan katılım hakkı sağlanmış 
olur (Shier, 2001). 

Sözleşme, çocukların görüşlerine ilişkin her hangi bir yaş sınırlaması getirmemiş; 
yaş sınırlaması yerine “görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip olma” ifadesini kullan-
mıştır. Buna göre çocuğun görüşlerini oluşturduğuna dair kanaat getirdiğinde bu hak-
ları kullanma imkânı tanımaktadır. Ayrıca, sözleşme çocuklara görüşlerini ‘’Serbestçe 
ifade edebilme’’ hakkını tanımıştır. Bu, çocuğun görüşlerini ifade ederken ya da görüş-
lerini ifade etmek istememesi gibi durumlarda hiçbir baskıya, sınırlandırmaya ve et-
kilenmeye maruz bırakılmaması gerektiğini ifade etmektedir (Akyüz, 2001:14). Ço-
cuk Hakları Komitesi, bu madde kapsamında, mahkemelerde (mağdur veya suçu işle-
yen) çocukların görüşlerini ifade ederken veya tanıklık yaparken psikolojik yardım al-
malarını ve bu konuda itina gösterilmesini taraf devletlere bildirmektedir. Çocukların 
bu özgürlüğü, sözleşmenin 14. maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin 14.(a) Mad-
desine göre; Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına say-
gı gösterirler. Madde (14), çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlük1eri hakkına saygı 
gösterilmesini emreder. Bu madde ile çocuklar arasında ayrımcılık yapılmaması ilke-
sine (madde 2) atıfta bulunulmaktadır. Düşünce özgürlüğü ve düşüncenin ifade edil-
mesi birbiriyle kaynaşmıştır. Bu anlamda, çocuğun dernek kurma özgürlüğünü düzen-
leyen Madde (15)’de de çocuklar arasında oluşmuş düşüncelerin topluca ifade edilme-
si kavramı mevcuttur (Polat ve Gezer, 2008: 36). Sözleşmenin 15. maddesine göre; Ta-
raf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin hak-
larını kabul ederler.

Sözleşmesinin 31. maddesi, çocukların dinlenme, boş zaman değerlendirme, sosyal 
ve kültürel etkinliklere katılması ile ilgili bir maddedir. Bu maddede, “Taraf Devletler 
çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinlik-
lerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.” de-
nilmektedir. Bu madde kapsamında yerel yönetimler ve otorite, çocuğun kültürel ve sa-
natsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak bu haklarını tanımalı, bu hak-
lara özendirmeli; çocuklar için, boş zamanlarını değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata 
ve kültüre ilişkin etkinlikler konusunda uygun ve eşit fırsatlar sağlanmasını teşvik et-
melidirler (Polat ve Gezer, 2008: 38).

ÇOCUKLARIN MEDYA ORTAMINA KATILIMI

Bilgiye ulaşmanın toplumsal hayattaki katılımına binaen, sözleşmenin 17. madde-
si çocuğun bilgiye ulaşım hakkını tanımlamaktadır. Bu maddeye göre: Taraf Devletler, 
kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ah-
laki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslara-
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rası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. Bu madde çocuğun genel anlam-
da bilgiye erişim hakkına yer vermektedir. Yine aynı maddenin a fırkasında, kitle ileti-
şim araçları çocuk bakımı, toplumsal ve kültürel yararı açısından ve 29. maddenin ru-
huna uygun bilgi ve belgeyi yaymak için sözleşmeye taraf olan devleti aşağıdaki mad-
delerle teşvikte bulunur. 

• Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgele-
rin üretimi, değişimi ve yayımı amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik ederler;

• Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler;

• Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil 
gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler;

• 13 ve 18’inci maddelerde yer alan kurallar gözönünde tutularak çocuğun esenliği-
ne zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilke-
ler geliştirilmesini teşvik ederler.

Sözleşmenin bu maddesi, 29. maddeye atıfta bulunmasından dolayı Türkiye tara-
fından çekince koyulan maddeler arasında yer almaktadır. Ancak, uygulamada çocu-
ğun bilgiye ulaşmasında herhangi bir yasal kısıtlama mevcut değildir. Burada, çocuğun 
aktif katılımda bulunabilmesi için bilgilenmesinin gerekliliğine vurgu yapılmalıdır. Bu 
maddede, çocukların zararına olacak yayın yapılmaması konusunda da düzenlemeye 
ihtiyaç vardır. Zararlı bilgi ve belgelere dair aynı maddenin (e) fırkasında Sözleşmeye 
olan taraf devletlere; 13 ve18. ci maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocu-
ğun esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici 
ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 13 maddesi “Çocuk, 
düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak ülke sınırları ile bağlı olmaksızın; 
yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü ha-
ber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü taşır.” 

SONUÇ

Bilgi toplumunda, çocukların gereksinim duydukları bilgiye ulaşabilmeleri, ulaştık-
ları bilgileri de kullanarak kendi görüşlerini oluşturmaları ve bunları açıklamaları top-
lumsal katılımının temelini oluşturur (Koren, 2000). 

Çocukların medya ortamına katılım hakkı sözleşmeyle hükme bağlanmıştır. Söz-
leşmenin tüm maddeleri içerisinde, uygulamada çocuğun medya ortamına katılımının 
gerekeceği durumlarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin, çocuk haklarına dair söz-
leşmenin 12. 13. 14. 17. 27. ve 29. maddeleri çocuğun medya ortamına katılım hakkı 
ile ilgilidir. Örneğin, 27. madde ile de taraf devletler çocukların katılım haklarını yerine 
getirebilecek yaşamsal standart sağlanması taraf devletlere yükümlülük verir. Bu mad-
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de ile çocuklara sağlıklı bir ortamda fırsatların sağlanmasına olanaklar sağlar (Land-
sdown, 2005). 

Sözleşme’nin ilkelerinden biri çocukların görüşlerinin dinlenmesi ve bu görüşlere 
gerekli saygının gösterilmesidir (madde 12). Bu ilke aynı zamanda ifade düşünce din ve 
vicdan özgürlükleri ile ilgili maddelerde de yansıma bulmaktadır (13. ve 14. maddeler ). 
Bu maddelerin özü açısından çocuklar yalnızca bilgi sağlayan materyalleri kullanmakla 
kalmamalı medyaya bizzat kendileri de katılmalıdırlar. Çocuk Hakları Komitesi çocuk-
ların katılımcılık deneyimlerini ve yeteneklerini geliştirecek mekanizmaların oluşturul-
masını da gerekli kılmaktadır. Çocuk hakları sözleşmesi, her yaşta çocuğun bakımının 
ve korunmasının yanı sıra; onun kendisini özgürce ifade edebilmesi için gerekli şartla-
rın sağlanması konusuna önemli yer vermektedir. Yine Çocuk Hakları Komitesi “Ço-
cuk ve Medya Konulu Genel Görüşmesi”nin özetinde, çocuklara görüşlerini dile getir-
me olanağı sağlaması açısından medyanın önemini vurgulamıştır (Hodgin ve Newell, 
2002). Çocuk Hakları Komitesinin tam katılımlı toplantılarında yapılan grup çalışma-
larında taraf devletlerce tartışılmak üzere medyaya çocukların aktif katılımının sağlan-
ması, internet çocuk forumunun oluşturulması, aktif çocuk kütüphanelerinin kurul-
ması, halk kütüphanelerinde çocuklarla ilgili bölümler oluşturulması ve medya ile ilgi-
li bilgilerin medyanın etkilerinin ve işleyiş biçiminin okulların her kademesinde öğre-
tilmesi için öneriler sunulmuştur.
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ÖZET

Çocuğun ifade özgürlüğü ve katılım hakkı temel hak ve özgürlüklerin başında gelir. Bu 
çalışmada çocuğun ifade özgürlüğünün ve katılım hakkının medya aracılığıyla sağlan-
ması için hangi etik ve evrensel normların kamu otoritesi tarafından düzenlenmesi ge-
rektiği tartışılacaktır. Çocuk Hakları Sözleşmesi normları ile ulusal mevzuat karşılaş-
tırmalı hukuk bilimi metodolojisi çerçevesinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuğun ifade özgürlüğü, çocuğun katılım hakkı, paternalist ço-
cuk paradigması, medyada çocuk katılımı, Çocuk Hakları Sözleşmesi.

ABSTRACT

The child’s participation and freedom of speech rights is one of the fundemantal rights 
of children. This study will try to examine which universal norms and ethic codes needs 
to be provided by the public authorities. Convention on the rights of the children will 
be compared to the national legislation by the science of law as a methodology.

Keywords: Children’s freedom of speech, children participation, children participa-
tion in media, Convention On the Rights of Children, the paternalistic children’s right 
paradigm. 

Bu çalışmanın amacı, çocuk haklarına duyarlı bir medya ya da habercilik anlayışı-
nın yerleşebilmesi ve çocuğun medya aracılığıyla kamusal katılımının sağlanabilmesi 
için çocuk ve medya alanında düzenlenen uluslararası ve ulusal mevzuatı karşılaştır-
malı hukuk bilimi metodolojisi çerçevesinde ortaya koymaktır. Çocuk hakları ile ilgi-
li bir çalışmada mutlaka göz önünde bulundurulması gereken husus, çocuk haklarını 
düzenleyen normların ihlalinin sadece hukuk değil aynı zamanda ağır etik ihlali oldu-
ğudur. UNICEF verilerine göre dünya nüfusunun üçte biri 18 yaşın altındaki çocuk-
lardan oluştuğu halde, medya, çocukların görüş ve gerçekliklerini nadiren yansıtmak-
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ta; çocukların medyaya katılım haklarını ve kendilerini ilgilendiren konularda görüş-
lerini ifade etme haklarını kullanmaları için sınırlı fırsatlar tanımaktadır.1 Çocuk hak-
larının hukuki ve siyasi güvencelerden yoksun bir toplumun hoşgörülü, çoğulcu ve her 
şeyden önce vicdan sahibi bireylerden oluşan bir toplum olduğu iddia edilemez. Ço-
cukluk, yetişkin insanın ölünceye kadar taşıyacağı “ötekilik” olduğundan çocuk hakla-
rının öncelikle insan haklarının yapı taşını oluşturduğunu söylemek gerekir. Bu neden-
le çocukların farklılığına ve ötekiliğine saygı duymak, aslında kendi içimizdeki farklı-
ya/ötekiye, içimizdeki çocuğa, yaşlılığımıza saygı duymak demektir.2 Çünkü çocuklar 
hakkında konuşmak, kendimiz (yetişkinler) hakkında konuşmaktır : “Modern çocuk-
luk paradigmasının, modern yetişkin paradigması da olduğunu anımsamalıyız. Çocuğun 
ne olmasını söylediğimizde, kendimizin ne olduğunu söyleriz.”3

Demokrasinin güçlü, sağlam dayanaklara sahip olması, siyasal bilince sahip yurt-
taşların, özgür ve özerk iradeleriyle gerçekleşen kamusal tartışmalar aracılığıyla si-
yasal iktidarı rasyonelleştirmesi ile mümkündür. Yurttaşların katılımı olmadan güç-
lü bir demokrasiden söz edilemez. Bu nedenle yurttaşların bilgilendirilmesi, tartış-
malara katılma potansiyellerinin açığa çıkartılması, demokratik-siyasal bir güce dö-
nüşebilmeleri, aktif ve örgütlü olabilmeleri, kamusal platformlarda söz sahibi olabil-
meleri gerekir. Çocuğun “potansiyel yurttaş” olduğu ve yetişkinlik ile çocukluk ara-
sındaki “sınırların muğlaklığı” göz önüne alındığında yurttaşların katılımcı bir de-
mokrasi için gereken siyasal bilinçle donanmasını çocukluktan başlayacak bir süreç 
olarak görmek gerekir. Yurttaşlar, çocukluktan itibaren ifadelerini özgürce ifade ede-
rek ve medya katılımcısı olarak kamusal tartışma, konuşma ve müzakere etme yoluy-
la toplumu ve devleti şekillendiren bir etkileşim arenası yaratmayı; kamusal tartışma 
süreçleri ile alternatif demokrasi modelleri geliştirmeyi ve mevcut demokrasinin sı-
nırlarını genişletmeyi yetkin biçimde öğrenebilirler. Çocuğun medyaya katılımı aynı 
zamanda kamusal yaşama katılımı anlamına gelir. Çocukların edineceği bu deneyim, 
medya aracılığıyla kamusal tartışmaları diğer çocuklara (potansiyel yurttaşlara) taşı-
yacak ve katılımcı bir demokrasinin temellerini atacaktır. Bunun önkoşulu da “potan-
siyel yurttaş” olan çocukların söz söyleme özgürlüklerinin hukuksal ve kurumsal ola-
rak güvence altına alınmış olmasıdır. Çocuğun kendisini ifade edebilme özgürlüğü-
nün güvence altına alınmadığı bir toplumda kamusal bir katılım gerçekleştirme şan-
sı mümkün olmayacaktır. 

Çocuk hakları ve medya bağlamında dikkate alınması gereken bir diğer husus, ço-
cuklara ilişkin olarak zihinsel anlamda üretilmiş “himaye altına alma”, “kontrol etme”, 

1. Unicef, Children’s rights and journalism practice, http://elearning-events.dit.ie/UNICEF-TK/
module_intro.htm, erişim:03.09.2013 

2. Alankuş Sevda “Neden Çocuk Odaklı Habercilik Kitabı?”, Çocuk Odaklı Habercilik, Hz. Alan-
kuş Sevda, IPS İletişim Vakfı yayınları, İstanbul, 2007, s. 25-71 

3. Postman, Neil (1995), Çocukluğun Yokoluşu, (çev.) Kemal İnal, Ankara: İmge, s.85 
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“kollama”, “denetleme” gibi disipline edici kavramlardan mümkün olduğunca uzak 
durmak, bu kavramları kullanmamaktır. Bu kavramlar çerçevesinde hareket eden kla-
sik paternalist çocuk paradigması, yaşlarının küçüklüğünden dolayı çocukların “eksik” 
olduğu gerekçesiyle koruyucu/kollayıcı mekanizmalara ağırlık verir. Yetişkin bireyler 
tarafından kurgulanan toplumsal gerçeklikte, çocuklara ilişkin bu paradigma ya da ba-
şat (dominant) söylem, onların yeterince büyümemiş, korunmaya muhtaç, “üzerine 
titrememiz gereken eksik varlıklar” olarak kodlar. Bu paradigma, “rasyonel irade sa-
hibi olarak görülen” yetişkinlerin kendilerini çocukların üstüne, onların eğitmeni ko-
numuna yerleştirmelerini ve çocukları dışarıda bırakmalarını öngörür. Net olarak ifa-
de etmek gerekirse bu söylem, yetişkin dünyası ile çocuk dünyası arasında katı bir ay-
rım çizgisi çekmekte ve çocukları (ve elbette kadınları, yoksulları, azınlıkları vb.) ka-
musal alandan dışlamaktadır. Çocukların “yetersizliklerinden” ötürü kamusal yaşam-
da bir özne olarak yer almalarının mümkün olmadığına işaret eden bu korumacı yak-
laşımın sonucu olarak ortaya çıkan çocukların “yetersiz ve irrasyonel canlılar” oldu-
ğu görüşü, yetişkin insanı “insan” statüsü için esas alan görüşün uzantısıdır. İnsan sta-
tüsünden çocukların dışlanması, yetişkinler üzerine kurulu bir toplum ve hukuk diz-
gesi oluşmasına neden olur.4 Bunun pratik sonucu, çocukların kamusal katılımı an-
lamına gelen söz hakkının, karar mekanizmalarına, uygulama ve değerlendirme sü-
reçlerine aktif olarak müdahale etme hakkının sınırlandırılmasıdır. Çocuk hakları sa-
vunucularının sık referans verdikleri çalışmasında Postman, yetişkin dünyası ile ço-
cuk dünyası arasında yapılan katı ayrımın tarihsel köklerinin -Ortaçağ için devrimci 
bir yenilik olan- iletişim teknolojisindeki niteliksel dönüşümde olduğuna işaret eder. 
Postman’a göre matbaanın icadı asla tarafsız bir enformasyon iletimi sürecine yol aç-
mamış; ana dilleri ilk kez kitlesel bir iletişim aracı yapmış; yaratılan yeni simgesel çev-
re yeni bir bireysel bilinç biçimini, bireyselliğin, kavramsal düşünmeye yönelik bir ka-
pasitenin, basılmış metinlerin otoritesine yönelik artan bir inancın, aklın ve yazılı kül-
türün yükselişinin kısaca okur-yazar insan türünün yaratılmasını sağlamıştır. Mat-
baa, yeni bir “yetişkinlik biçimini” icat etmiş ve önceleri yetişkinlerle aynı enformas-
yon ortamını paylaşmış olan çocuklar, yeni çağla birlikte geri plana itilmeye başlan-
mıştır. Matbaanın icadı ile çocukluk artık bir “eksiklik”; yetişkinlik ise okuma-yazma 
öğrenerek, eğitim alarak, bunun için okullara giderek kazanılması gereken “simgesel 
bir başarı” haline gelmiştir.5 Böylece çocuk, “ giderek artan bir biçimde bir saygı nes-
nesi, yetişkin dünyasından ayrılıp korunmayı gerektiren ve farklı bir doğası olan özel bir 
varlık olmaya başlamıştır”.6 Feodalizmden kapitalizme geçiş, işbölümü, kentleşme ve 

4. Atılgan,Eylem Ümit&Atılgan, Aydın, Çocuk Hakları Paradigması Ve Çocuk Ceza Yargılama-
sına Hâkim Olan İlkeler Açısından Türkiye’deki Düzenleme Ve Uygulamaların Değerlendiril-
mesi (Rapor), İnsan Hakları Ortak Platformu, Ankara, 2009, s.15

5. Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.47-52
6. Plumb, akt.Postman, a.g.e., s.53 
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sanayileşme süreçleri ile toplumsal roller yeniden tanımlanmış; yetişkin/çocuk kate-
gorileri oluşturulmuştur.

Bu noktada Postman’ın çocukluk fikrinin çözülmesine yol açan değişimlerin 17. yüz-
yılla birlikte hızlanmasına dair fikirleri Bakhtin’in gülmenin alanının daralmasına dair 
fikirleri ile örtüşür. 17. yüzyıl sonu ve özellikle 18. yüzyıl ile birlikte gülmenin felsefi ve 
evrensel anlamının ortadan kalkmış; grotesk halk mizahı ile seçkin edebiyatın yolları 
birbirlerinden ayrılmıştır. Bakhtin’e göre bunun nedeni, Descartes’ın akılcı felsefesinin 
ve klasisizmin estetiğinin yeni bir kültürün bileşenlerini oluşturduğu yeni bir disiplin-
ci mutlak monarşi düzenidir.7 Klasik dönemden önceki yaratıcı damarlarından birisi-
ni “Grotesk gerçekçilik” oluşturmuştur. Grotesk gerçekçilik, maddi bedensellik alanı-
na ait bir ilke olarak bedeni tamamlanmamış, bitmemiş ve kendi sınırlarını ihlal eden 
bir nesne olarak kavrar. Rönesans’ın Grotesk yorumuna göre her türlü ayrım geçersiz-
dir, sınırların ihlal edilmesi, birbirini dışlayan unsurların birleşmesi, ayrı düşen şeyle-
rin bir araya gelmesi (akıl-duygu, yetişkin-çocuk, doğu-batı,uygarlık-doğa vb.) ile dün-
ya ile beden birleşir, her şey eşit hale gelir.8 Konumuz bağlamında yetişkin ile çocuk ara-
sında yapılacak olan katı bir ayrım, eşitsizliğin tasdiki anlamına geleceğinden hiyerar-
şik ayrımların, normların, yasakların ve ayrıcalıkların meşrulaştırılması anlamına gelir. 
Böylece klasik dönemle birlikte (17. yüzyıl ve sonrası) dünyaya ve insana dair temel ha-
kikatler, akılcı bir felsefi yöntemiyle ifade edilmeye başlanacak; çocukluğun ve grotesk 
gülüşün alanı giderek daralacaktır. Aydınlanma fikri ve modern “disiplinci söylem” ile 
birlikte Akıl, her şeyin ölçütü haline gelecek; folk mizahı, popüler gülme, grotesk abar-
tı ve yüceltme ile birlikte “eksik varlık” olarak kodlanan çocukluk da kamusal alandan 
dışlanmaya başlanacaktır.9 

Modern dünyada disipline edici her söylem, iktidar ilişkilerinin meşrulaştırılması-
nı sağlar. Çocuklara “himaye etme” amacı ile yönelen her yaklaşım onları cezalandır-
ma hakkını da beraberinde getirecektir. Yetişkinlerin, çocuklara paternalist ve koruyu-
cu yaklaşımı son tahlilde “kendi kendine yetemeyen” bu grup üzerinde vesayet kurarak 

7. Bakhtin, Mikhail, Karnavaldan Romana, Ayrıntı Yayınları, Çev: Cem Soydemir, 2001, s.121
8. Bakhtin Mikhail, Rabelais ve Dünyası,Çev.Çiçek Özbek,Ayrıntı yayınları, İstanbul, 2005, s. 46-

62
9. Bu olgunun nedeni, modernitenin tep tip ve homojen değil; iki ayrı ve birbiriyle çatışan gele-

nek tarafından kurulmuş bir zihniyet olmasıdır. Birinci gelenek, Martin Luther ve belli bir öl-
çüde Descartes’te karşılığını bulan “Akılcılaştırma” ile doğaya ve evrene ilişkin dışlayıcı mutlak 
ikilikler kuran, modern egemenlik anlayışını güçlendiren baskıcı bir gelenektir. Modern dün-
ya tarihine egemen olan gelenek budur. İkinci gelenek ise Erasmus ve Spinoza’nın temsil ettiği 
Rönesans hümanizminin sürdürücüsü olan, “Öznelleşme” ile tekillik ve farklılıkları kutsayan, 
içkinlik felsefesine dayanan ütopyacı ve özgürleştirici çekirdeğe sahip bir anlayışı ifade eden ge-
lenektir. Bkz. Touraine Alain (2000), Modernliğin Eleştirisi, Çev.Hülya Tufan, YKY, İstanbul, 
s.54 ve Hardt M.& Negri A. (2001), İmparatorluk, Çev.Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul, 
s.158-159.
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hakların öznesi olma imkânlarını ortadan kaldırır.10 Yetişkinlerin “henüz akli ve beden-
sel gelişimlerini tamamlamamış” olarak görülen çocuklara yaklaşımı ile otoriter yöne-
timin yurttaşlarına yaklaşımı arasında paralellik vardır. Otoriter bir rejim, vatandaşla-
rına “çocuk muamelesi” yapar. Bu rejimde tarif edilen ve gerçekleşmesi için tüm gücü-
nü seferber ettiği toplum ve vatandaş imgesi, çocuk tarifini de belirler.11 İktidar sahip-
leri, “çocuk” vatandaşları için “en iyisini bilen” veli ya da vasi konumundadır. Vasi, hu-
kuk düzeninde akıl ve fizik sağlığı yerinde olmayan, kötü yaşam koşullarına sahip veya 
yaşı kemale ermemiş kişileri kontrol etmesi için görevlendirilen kişidir. Vasiler, vesayet 
altında olanların çıkarları ve menfaatleri için “en iyisini bildikleri” iddia ederler. Kuş-
kusuz bu durum egemenlik ilişkisinden başka bir şey değildir ve vasilerin konumlarını 
suiistimal etme ihtimali her zaman vardır. Çocuk muamelesine tabi tutulan yetişkinler 
için “vesayet” artık kalıcı ve değişmez bir kategoridir. Adorno ve Horkheimer, Aydın-
lanmanın Diyalektiği isimli yapıtlarında Aydınlanmanın totaliter bir boyutu da oldu-
ğuna dikkat çekerek nesnelere karşı tutumunun diktatörün uyruklarına olan tutumun-
dan bağımsız olmadığına işaret etmiştir.12 Bu çerçevede çocukların ötekiliğine/farklılı-
ğına ve farklılaşma özgürlüğüne, öznelliğine ve kişiliğine saygı duymak yerine “himaye 
altına alınması”, “hassasiyetle korunması gereken” ya da “korunmaya muhtaç” varlık-
lar gibi onlara davranılması iktidar dünyasının içinden çocuklara yönelik bir bakış an-
lamına gelir. Çocuğun ne olduğu sorusuna aranan cevabın toplumda iktidar ve otori-
teye sahip olanlar tarafından verilmesi ve bu cevabın iktidarın içerdiği dayatan/boyun 
eğen biçimlerine bağımlı olması, çocuğa ilişkin kategorinin irdelenmesinde ihmal edi-
lemeyecek bir boyuttur.13

“Zayıf olanları koruma yönünde bir ahlaki vecibe” olarak ortaya çıkan himaye kül-
türü, bu nedenle ataerkil hiyerarşik ilişki biçimlerini yeniden üretme tehlikesini kendi 
içinde barındıracaktır. Zizek’in Charlie Chaplin’in filmlerindeki çocuk kahramanlar ile 
ilgili gözlemi ilginçtir. Chaplin filmlerinde çocuklar hiç de alışık olmadığımız bir biçim-
de temsil edilir. Çocuklarla alay edilir, onlara gülünür ve kendilerine hiç iyi davranıl-
maz. Bu filmlerde çocuklar hiçbir şekilde “korunmaya muhtaç, kırılgan varlıklar” ola-
rak görülmez. Çünkü Chaplin, yetişkinlerin yapamadığını yapmış ve çocukların bakı-
şıyla, kendilerine ait bir bakışla çocukları anlatmıştır. Çünkü yalnız çocuklar çocukla-
ra bu şekilde davranır. Zizek’in ifadesiyle çocuklara karşı alınan bu mesafe, kendileri-
nin bakışıyla simgesel özdeşleşme kurulduğunu ima eder.14 

10. Atılgan&Atılgan, Çocuk Hakları Paradigması…, s.16 
11. Ozansoy Cüneyt, Öznesini Arayan Nesneler: Çocuk ve Çocuk Hakları, Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, 1999/1, Yıl:12, s.40
12. Adorno&Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği, Çev. Oğuz Özügül, Kabalcı Yayınevi, İstan-

bul, 1995, s. 19-62 
13. Ozansoy, Öznesini Arayan…s.45
14. Zizek Slavoj, İdelojinin Yüce Nesnesi, Çev.Tuncay Birkan, Metis Yay., 2002, İstanbul, s.123
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Bu nedenle çocukların hakları ile ilgili bir konuda yapılacak çalışmalarda aktif bir 
özne olarak çocukların simgeleştirilmesi etik bir zorunluluktur. Böylece çocuklar ye-
tişkinlerle aynı haklara sahip olacak; “paternalist bir himayenin” nesnesi olmaktan çı-
kıp potansiyel bir yurttaş özne olacaktır.15 

Medya ya da kitle iletişim araçlarının katılımcı bir demokratik sistem açısından 
vazgeçilmez kılan nokta, yurttaşların özel/kısmi alanlarda oluşturdukları bilgi ve fi-
kirleri kamusal bilgilere dönüştürme potansiyelidir. Bilgi, enformasyon ve fikir, med-
ya aracılığıyla zaman ve uzam sınırlarını aşarak kamusal ya da kolektif düşünce ve ey-
lem alanlarını/zeminlerini biçimlendirir. Farklı mekan ve uzamlarda yer alan “potan-
siyel” ve aktüel yurttaşlar kamusal-politik sorunların çözümü için birbirleriyle ileti-
şim ve etkileşim kapasitelerini arttırabilecekleri kitle iletişim araçlarını ya da medyayı 
kullanılırlar. Bir ülkedeki kamusal alandaki ifade etme, bilgiye erişme, tartışma, top-
lanma, örgütlenme özgürlüklerinin sınırları demokratik bir kültürün gelişkin olup ol-
madığını ortaya koyar.

“Çocuğun yüksek yararı”, “çocuğun ifade özgürlüğü”, “çocuğun katılım hakkı” ya da 
en genel hak kategorisi anlamında çocuk hakları kavramını “etik değer” kazanmış ev-
rensel bir nitelik olarak ele almak gerekir. İnsan Hakları Katalogunda sayılan birçok hak 
kategorisi gibi çocuk hakları da tarihsel süreç içinde Batı’da ortaya çıkmış ve Batı ta-
rihsel deneyiminin ürünü olmalarına karşılık “kültürler üstü” evrensel değerleri içerir. 
Çocuk haklarının parçası olduğu İnsan Hakları kavramının tarihsel ve felsefi temelleri 
bilindiği gibi “Doğal Hukuk” un yerleştiği Antik Yunan döneminden ve Roma Hukuku 
aracılığıyla Aydınlanma düşüncesine içkin olarak BM İnsan Hakları Evrensel Bil dir ge-
si’ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taşınmıştır. Çocuk haklarının Batı siyasal 
ve kültüre tarihi içerisinde biçimlenmiş olması, bu kategorinin “Batı’ya özgü” olarak ta-
nımlanmasını gerektirmez. Batı dışındaki kültürler de kendi içlerinde evrensel norm-
lar barındırabilir. “Adalet”, “zayıf olanı koruma ve kollama”, “hakkaniyet”, “dayanışma”, 
“misafirperverlik” vb. normlar daha çok Batı-dışı kültürlerde baskın olmalarına rağmen 
“evrenselleştirilebilir normlardır” ve bu noktada evrensel hak kategorilerine dönüşme 
potansiyeli içerirler. Bu nedenle “kültürler-üstü” bir norm olarak kabul edilmesi gere-
ken birçok hak gibi çocuk hakları da “etik ve evrensel bir değer” içerir. Çünkü Kant ve 
Habermas’ın kavramsallaştırdığı biçimde ancak yukarıda belirtilen“evrenselleştirilebilir 
etik normlar”, tüm insanlık için aidiyetlerin, geleneklerin, kültürel normların ötesinde 
özgürleşme imkanı vermektedir.16

15. Kaldı ki Çocuk Hakları Sözleşmesinin önsözünde her çocuğun bir birey, özne ve yurttaş ola-
rak haklara sahip olduğu vurgulanmıştır: “İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin doğuştan varlıkları-
na özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilmez haklara sahip olmalarının tanınmasının, 
dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu ...”.

16. Çocuk hakları açısından yapılan bu değerlendirmelerin bir çok hak kategorisi için de geçerli ol-
duğunu düşünüyoruz. İfade Özgürlüğü de bu hak kategorileri arasında sayılmalıdır. 
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Bu çalışma, çocuğun ifade özgürlüğü, medyaya katılım ve erişim özgürlüğü ya da 
çocuğun katılım hakkı çerçevesinde karşılaştırmalı (mukayeseli) hukuk bilimi yönte-
mi kullanılarak çocuk ve medya alanında alanındaki uluslararası hukuk standartları, 
antlaşma ve sözleşmelerden doğan yükümlülükler, demokratik bir toplumun gerekli-
liği için asgari normlar çerçevesinde Türkiye’deki Anayasa ve ilgili kanunların değer-
lendirilmesini amaçlamaktadır. Ulusal hukuktaki çocuk hakları ve medya bağlamın-
da ilgili anayasal ve yasal düzenlemeler ile uluslararası kurumların aynı konu ile ilgi-
li düzenlemeleri karşılaştırılacaktır. Bu noktada uluslararası normların saptanmasında 
Türkiye’nin henüz onaylamadığı bazı sözleşmelerin de dikkate alınması gerekmektedir. 
Türkiye’nin 1990 yılında imzaladığı; 1994 yılında TBMM tarafından çıkarılan bir ka-
bul yasası ile onayladığı toplam 54 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nin 17,29 ve 30. maddelerine çekince konulmuştur. Türkiye’nin imza-
layarak onayladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek olarak hazırlanarak 2000’de Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen ve imzaya açılan “Çocuk Satışı, Çocuk Fa-
hişeliği ve Çocuk Pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokol”, “Çocukların Silahlı Çatışma-
lara Katılmalarına İlişkin İhtiyari Protokol” ile BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcı-
lığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi ve bu Sözleşme’ye Ek Protokol; 1996 tarihli Av-
rupa Konseyi Çocuk Haklarının Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi; Çocuk İstih-
damına İlişkin 138 ve 182 sayılı ILO Sözleşmeleri; BM Sınır Ötesi Suçlarla Mücadele 
Sözleşmesi’ne Ek Başta Kadın ve Çocuk Ticareti Olmak Üzere İnsan Kaçakçılığının Ön-
lenmesi, Bastırılması ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol; 2011 tarihli Kadına Yöne-
lik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi, UNICEF tarafından 2002 yılında yayınlanan “Çocuklar ve Gençlerle ilgili 
Etik Kurallar Çerçevesinde Habercilik İçin İlkeler ve Kılavuz” ve Türkiye’nin 1990 tari-
hinden itibaren zorunlu yargı yetkisini kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
İçtihatları da çocuk hakları ve medya bağlamında gözden kaçırılmaması gereken diğer 
önemli uluslararası düzenlemelerdir. Sayılan bu Ek Protokoller, İlke ve Kılavuzlar, Etik 
Kodlar, Konsey ve Komisyon kararları başka bir çalışmanın konusunu oluşturacak; bu 
çalışmada çocuğun ifade özgürlüğü, katılım hakkı ve medya bağlamında öne çıkan te-
mel metinler (ÇHS vb.) tartışılacaktır. 

Çocuk ve medya ya da çocuğun kamusal katılımı çerçevesinde düzenlenen ulusla-
rarası insan hakları normları ve iletişim özgürlüğü standartları çerçevesinde Türkiye’de 
internetle ilgili düzenlemelerin tartışılması, özgürlükleri “kanunların çerçevesinde” 
tanımlamaktan ve hukuki düzenlemeleri de kanun koyucunun koyduklarından iba-
ret olarak saymaktan kaçınmayı gerektirir. Kuşkusuz hukuk kuralları, toplumsal ih-
tiyaçlara cevap vermek durumunda olduğu için sabit kalmayan, sürekli değişen ve 
farklılaşan toplumsal hayata uygun olarak düzenlenmek zorundadır Hukuk, toplum-
sal hayatı ve ihtiyaçları geriden takip eder. Fakat bu mesafe ne kadar az olursa hu-
kuk düzenlemeleri de toplumsal ihtiyaçlara (çocukların ve yetişkinlerin ihtiyacına) 
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o kadar uygun olacaktır. Çalışmanın varsayımı da Türkiye’de çocuğun ifade özgürlü-
ğü ile kamusal katılım hakları ile ilgili hukuk düzenlemelerinin yetersiz ve söz söy-
leme özgürlüğünü güvence altına almaktan uzak olduğudur. Çalışmanın sınırlarını 
da çocuk haklarının medya dolayımıyla katılım boyutunu ilgilendiren hukuki dü-
zenlemeler oluşturacaktır. Ulusal düzenlemelerin konu ile ilgili uluslararası normla-
ra uygunluğunun tartışılması da çalışmanın kapsamı içindedir. Kuşkusuz çocuk hak-
ları ve medya bağlamında iletişim sosyolojisi disiplini açısından sorgulanması gere-
ken çok fazla husus vardır. Konu çocukların hakları olduğunda “hassasiyet” duygu-
sunun artması şaşırtıcı değildir. Çocuk haklarına yönelik hassasiyetin ve sorumlu-
luk duygusunun giderek artmasının bir nedeni de yerleşik medya temsilinde çoğun-
lukla -yukarıda da tartıştığımız üzere- “eksik yurttaş” olarak kodlanan dışlanmışlık 
kategorilerinin (Örn. kadınların, farklı ırk,etnik köken, dini inanç grupların, farklı 
cinsel tercihlere sahip bireylerin, azınlıkların vb.) aleyhine giderek artan hak ihlalle-
ridir. Çocuklar da medyada yeterli ölçüde temsil edilemeyen dışlanmışlık kategori-
leri içinde kötüye kullanılmaya ve sömürüye en açık ve savunmasız kategoriyi oluş-
turmaktadır. Bu anlamda katılımı teşvik eden demokratik ifade araçları tasarlamaya 
dönük her girişimde çocukların diğer dışlanmışlık kategorilerine göre öncelik sahi-
bi olması gerektiği düşünülebilir.17

Çocuklara yönelik hak ihlallerinin hem hukuki hem de etik boyutları vardır. İleti-
şim sosyolojisi de belirli aşamaları izleyerek kitle iletişim araçlarını tarihsel, toplum-
sal ve kültürel bağlamda kavramak, tanımlamak ve sınıflandırmak ister. Sonraki aşa-
ma, olgular arasında nedensellik ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri gözlem yoluyla sına-
yıp açıklayarak bu genellikleri, kuramlar biçiminde dile getirmektir. Hukuk ise sosyo-
lojiden farklı olarak toplumsal hayatı düzenlemek ister; kaçınılmaz olarak da “değer 
yargısı” içerir. Bu nedenle “ideal olanı” evrenselleştirmek ister; “olması gerekeni” gös-
terir. Hukuk kurallarının doğruluğu ya da yanlışlığını “bilimsel deneylerle” kontrol et-
mek mümkün değildir. Ancak karşılaştırmalı hukuk metodolojisi ile eleştirel bir çerçe-
vede ele alınabilir, toplumsal fayda, yarar ya da vicdani açıdan mahkum edilebilir. Ço-
cuk hakları ve medya bağlamında iletişim sosyolojisi, çocukların medyada temsiliye-
ti; nasıl haber konusu yapıldıkları; kamusal alanda nasıl var oldukları; çocukları katılı-
mıyla nasıl haber yapılabileceği; medyanın “zararlı” etkilerinden korunmak için med-
ya okur-yazarı olabilme vb. konuları açıklayacaktır. Hukuksal boyut ise mevcut ulusal 
ve uluslararası düzenlemeleri eleştirel bir açıdan dikkate alarak çocuk haklarının etik 
ilkelerle desteklenmesi için “ideal olan” yeni hukuki düzenlemelerin kanun koyucu ta-
rafından yapılmasını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle çocukların ötekiliğine/farklılığı-
na saygı duyan, kamusal katılım kapasitesini arttıran, farklılaşma özgürlüğünü güven-

17. Güney, H.S.&Rızvanoğlu Kerem, Bir Topluluk İletişimi Modeli: İnternette Çocuk Radyosu, 
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&c=ebsco&c=summon&c=ebs
co&ano=106172_5cb9b8b2516a5b0842be89e95eaee630, erişim: 05.09.2013 
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ce altına alan hukuk düzenlemelerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak bu ça-
lışmanın saiklerinden biridir.

Çocuğun ifade özgürlüğü ya da medyaya erişim özgürlüğü çerçevesindeki düzenle-
meler yalnızca hukuki düzenlemeler değildir. Medya alanında çalışma yapan uluslara-
rası ya da ulusal kurum, kuruluş, meslek örgütleri ve sektör temsilcileri de (UNICEF, 
BBC, Gazeteciler Cemiyeti, Doğan Medya Grubu Yayın İlkeleri, Basın Konseyi vb.) bu 
konuda etik kodlar oluşturmuştur. Hukuki kodlar referans alınarak oluşturulmuş etik 
kodlar, çalışmada oldukça sınırlı bir çerçevede yer alınacaktır. Çocuk hakları ve medya 
alanındaki bir hukuki kod, etik boyutundan yoksun olamaz, kuşkusuz. Bu nedenle ça-
lışmada hukuki ve etik kodlar birbirinden bağımsız olarak değil birbirinin tamamlayı-
cısı olarak ele alınacaktır. 

1. ULUSLARARASI HUKUK BELGELERİNDE 
ÇOCUĞUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE MEDYAYA ERİŞİM HAKKI 

1.1. Birleşmiş Milletler 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1945 yılında ilan edilen Birleşmiş Milletler Antlaşması 
yeni bir uluslararası düzenin kurulması amacıyla “ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı gözet-
meksizin” herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı ve demokrasi teme-
linde, uluslararasında barışı kurma çağrısında bulunacak ve bu amaçla İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi, BM Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de Paris’te ilan edile-
cektir. İnsan Hakları Bildirgesi, evrensel niteliğiyle sonradan düzenlenerek kabul edile-
cek olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşme ve bildirgeler için temel bir referans 
olacaktır. 1959 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi ve 1989 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi bunlar arasında sayılmalıdır. 1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Ço-
cuklara Yardım Fonu (UNICEF), başlangıçta İkinci Dünya Savaşı sonrası savaştan kötü 
etkilenen Avrupa ülkelerindeki çocuklara yardım etmek amacıyla kurulmuşsa da 1953 
yılından itibaren Birleşmiş Milletler içinde kalıcı bir örgüte dönüşmüş; çocukların sağ-
lık, eğitim, korunma ve katılım haklarının uluslararası bir çerçevede hayata geçirilebil-
mesi için önemli adımlar atmaya başlamıştır.

1.1.1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi

1959 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, “çocuk” yurttaşın hakla-
rına özel bir vurgu yapan ilk metin olmasına karşılık hükümetleri bağlayıcı bir sözleş-
me niteliğinde değildir. On temel ilkenin kabul edildiği bildirge, çocukların yetişkin-
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lerden farklı özellikleri olduğu ve fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal açıdan 
toplumda özel olarak korunmaları gerektiğini düzenlemektedir. Bildirge, İnsan Hak-
ları Bildirgesinin temel felsefesini ilk ilke olarak belirlemektedir. Buna göre “dünya ço-
cukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siya-
si, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın” yararlanacaktır. Bildirgenin 2. ilkesi taraf devlet-
ler tarafından çıkarılacak kanunlarda özellikle “çocuğun yüksek yararını” felsefesini or-
taya koyduğu için önemlidir:“Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumla-
rın yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşul-
lar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaç-
la çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir.” 

“Çocuğun yüksek yararı” ilkesi, yapılacak düzenlemelerde çocukların ifade özgür-
lüğü, medyaya kamusal katılım ve erişim hakkı çerçevesinde kamu otoritelerine özel 
bir sorumluluk yüklemektedir. Bu noktada İnsan Hakları Bildirgesi gibi Çocuk Hakla-
rı Bildirgesi de hukuki bir güvence ve bağlayıcılıktan ziyade uluslararası alanda “ahla-
ki değere” sahiptir. Göz önüne alınması gereken bildirgenin “etik” boyutudur. Bildirge-
nin ortaya koymuş olduğu ilkeler, çocuk hakları için uluslararası hukukta geliştirilme-
si gereken emredici normlar açısından bir referans noktası oluşturur. Sonuç olarak Ço-
cuk Hakları Bildirgesi için ulaşılması gereken hedefleri belirleyen ilkeler listesi olduğu 
söylenebilir. Tıpkı İnsan Hakları Bildirgesi’nin “insan hakları uluslararası hukuk nor-
munun minimum standardını ”oluşturması gibi Çocuk Hakları Bildirgesi de “çocuğun 
yüksek yararını” hedefleyen sonraki çocuk hakları ile ilgili hukuki düzenlemelerinin 
minimum standardını oluşturur. 

1.1.2. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk haklarına ilişkin ilkelerin uluslararası bağlayıcı bir sözleşme haline dönüştü-
rülmesi oldukça geç bir tarihte, 1989 yılında olmuştur. 1989 tarihinde Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu’nda kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BM 
ÇHS) bilindiği üzere çocukların “evrensel anayasası” olarak kabul edilmiş; medya pro-
fesyonellerine “çocuk odaklı bir bakış ve habercilik” anlayışı ve sorumluluğunu verme-
si ve çocuklara ilişkin duyarlılığın ve etik sorumluluğun bir sonucu olarak ortaya çık-
mıştır. Türkiye’nin 1990 yılında imzaladığı ve 1994 yılında TBMM tarafından çıkarı-
lan bir kabul yasası ile onaylanarak iç hukuk kuralı haline dönüştürülen Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi, çocukların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının yanı sıra onların si-
vil ve siyasi haklarının korunmasında hükümetlere bir takım özel sorumluluklar yük-
lemiştir. 27 Ocak 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Söz-
leşmenin 17, 29 ve 30. Maddelerine Türkiye, çekince koymuş ve bu madde hükümleri-
ni Anayasa ve Lozan Antlaşması hükümlerine uygun olarak yorumlama hakkını saklı 
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tutmuştur.18 Sözleşmede yer alan tüm hak ve özgürlükleri tanıyan taraf devletler, kendi 
vatandaşları ve ülkedeki yabancılar için Sözleşmeye uyma yükümlülüğü altına girmiş-
tir. Bu yükümlülüğün gereği olarak taraf devlet, Sözleşmede düzenlenen yargı, idari ve 
siyasi organların verecekleri kararlara uymak ve bunların iç hukukta hayata geçirilme-
si için gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir. Taraf devlet olarak Türkiye de kendi 
anayasasında uluslararası antlaşmaların iç hukuk düzeninde doğrudan etki yaratacağı-
nı kabul etmiştir.19 Sözleşmenin taraf devletler açısından her hangi bir yaptırımı olma-
masına karşılık taraf devletlere çocuk haklarına saygı gösterilmesi, hakların korunması 
ve geliştirilmesi konusunda yükümlülük vermektedir. Taraf devletlerin yükümlülükle-
ri Sözleşmenin 44. maddesinde yer almaktadır. Buna göre taraf devletler, Sözleşmenin 
onay tarihinden iki yıl sonra başlayarak ilgili Komite’ye başlangıç raporu sunmak zo-
rundadır. Daha sonraki ilerleme raporlarının her beş yılda bir verilmesi gerekmektedir.20 

18. Türkiye’nin çekince koyduğu maddeler etnik azınlıklardan ve yerel halktan çocukların anadil-
lerini medya aracılığıyla okullarda ve eğitim kurumlarında kullanma hakkını düzenlemektedir. 
ÇHS’nin tarafı olan ülkelerden düzenli aralıklarla raporlar alarak her ülkedeki çocuk haklarının 
durumunu izleyen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin 2012 Türkiye Ülke Raporun-
da yürütülen, çok sayıda anayasal düzenlemeleri ve yasal reform paketlerini olumlu karşılamak-
la birlikte Sözleşmenin 17., 29. ve 30. Maddelerine ilişkin çekincelere yönelik kaygılarını yinele-
mektedir. Ayrıca Komite, özellikle eğitim, ifade özgürlüğü ve kendi kültürlerini yaşama hakkı ve 
kendi dillerini kullanma hakkı gibi durumlarda, söz konusu çekincelerin, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve 1923 Lozan Barış Antlaşması ile azınlık olarak tanınmayan etnik gruplara ait, özel-
likle Kürt kökenli çocuklar üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini belirtmektedir.Bkz. Çocuk 
Hakları Komitesi Sözleşmenin 44. Maddesi Uyarınca Taraf Devletler tarafından Sunulan Rapor-
ların Değerlendirilmesi Sonuç Gözlemleri: Türkiye, http://www.cocukhaklariizleme.org/cocuk-
haklari-komitesinin-turkiye-sonuc-gozlemleri-turkce-olarak-yayimlandi, erişim:03.09.2013.

19. Anayasa’nın 90. Maddesine göre “usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar 
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz.” 2004 yılında 5170 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği ile 90. madde-
nin son fıkrasına eklenen cümleye göre “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgür-
lüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi ne-
deniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” Bu düzen-
leme, uluslararası antlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yeri ile ilgili tartışmaya temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar bakımından son vermekte, bunların normlar hi-
yerarşisinde, yasaların üstünde olduğunu öngörmektedir. Böylece ÇHSve Ek Protokoller, Türk 
mahkemeleri tarafından doğrudan uygulanması ve referans alınması gereken hukuk kaynakla-
rının başında yer almaktadır.

20. Sözleşmenin 44. Maddesi aşağıdaki gibidir: 
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakları yürürlüğe koymak için, aldıkları önlemleri 

ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporları: 
a. Bu Sözleşmenin, ilgili Taraf Devlet bakımından yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak iki 

yıl içinde, 
b. Daha sonra beş yılda bir, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komiteye sun-

mayı taahhüt ederler. 
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Sözleşmenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslar arası antlaşmalardan fark-
lı olarak yumuşak bir denetim sistemi kurduğu; bu haliyle, denetimden ziyade bir bil-
gilendirmenin söz konusu olduğu ve bu bilgilendirme ve izleme safhaların somut yaptı-
rımlarla ilişkilendirilmediği söylenebilir.21

Çocuğun ifade özgürlüğü ve medyaya erişimi bağlamında Sözleşmenin kamu otori-
telerine yüklediği “özel sorumluluğu” içen ilk madde Sözleşmenin 3. maddesinde dü-
zenlenen temel ilkedir:

“1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya ya-
sama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocu-
ğun yüksek yararı temel düşüncedir.

2. Taraf Devletler, çocuğun anne-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken so-
rumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerek-
li bakım ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar.

3. Taraf Devletler, çocukların bakımı ve korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve 
faaliyetlerin özellikle güvenlik,sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeter-
liliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler.”

İlk kez 1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirgesi’nde geçen “çocuğun yüksek yararı” kav-
ramı, Sözleşme’nin kendi metni içinde diğer maddelerde de kendini ortaya koymakta; 
çocuk merkezli bir bakış açısını desteklemekte ve çocuğun birbiriyle ilişkili hak ve ihti-
yaçlarına dikkat çekmektedir. Böylece çocuğa sağlanan koruma kanunlarının, politika-
larının ve uygulamalarının değerlendirilmesinde, çocuğun yüksek yararının göz önünde 
tutulması ve çocuklara yönelik temel hizmetlerin ve öncelik verilmesi gözetilmelidir.22 
Örneğin Çocukların Ceza Yargılamasında “çocuğun yüksek yararı” nın gözetilmesi-

2. Bu madde uyarınca hazırlanan raporlarda, bu Sözleşmeye göre üstlenilen sorumlulukların, 
şayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Raporlarda 
ayrıca, ilgili ülkede Sözleşmenin uygulanması hakkında Komiteyi etraşıca aydınlatacak bi-
çimde yeterli bilgi de bulunacaktır. 

3. Komiteye etraflı bilgi içeren bir ilk rapor sunmuş olan Taraf Devlet, bu maddenin 1 (b) ben-
di gereğince sunacağı sonraki raporlarında daha önce verilmemiş olan temel bilgileri tek-
rarlamayacaktır. 

4. Komite, Taraf Devletlerden Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her türlü ek bilgi isteminde 
bulunabilir. 

5. Komite, iki yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ile Genel Kurula faaliyetleri hak-
kında bir rapor sunar. 

6. Taraf Devletler kendi raporlarının ülkelerinde geniş biçimde yayımını sağlarlar.
21. Ozansoy, Öznesini Arayan…,s.58
22. Gündem Çocuk: Türkiye Çocuk Politikası, http://www.gundemcocuk.org/dokumanlar/gc_tur-

kiye_cocuk_politikasi/1.1.%20insan%20haklari%20cocuk%20haklari%20ve%20hak%20temel-
li%20yaklasim.pdf, erişim:06.09.2013
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nin nedeni, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, duygusal ve eğitim gereksinim-
leri açısından yetişkinlerden farklı olması ve bu nedenle daha az sorumlu tutulmaları-
nı öngören ayrı bir çocuk ceza adaleti sistemine duyulan ihtiyaçtır. Çocuk Ceza yargı-
lamasında örneğin sanık çocuk söz konusu olduğunda ceza adaletinin geleneksel araç-
larının (baskı kurma, cezalandırma) yerini rehabilitasyona ve onarıcı adalete bırakır.23 
Bu ilke, çocukla ilgili bütün girişimlerde, çocuğun öncelikli yüksek yararının tam ola-
rak gözetilmesini esas alır. Ana babalar ve sorumluluk taşıyan diğer kişiler bu sorum-
luluğu yerine getirmedikleri takdirde, kamu otoritesi niteliğiyle devlet, çocuğa yeterli 
dikkati ve desteği gösterecektir.24 

Böylelikle “şemsiye hak”25lardan birini oluşturan çocuğun yüksek yararını düzenle-
yen 3. madde, çocuk hakları alanında yapılacak tüm düzenlemelerin çocuk odaklı, ço-
cukların bireyliğine saygı gösteren, eşitlikçi ve hakkaniyet ilkelerini içermesi gerektiği-
ni düzenler. Bu ilke, çocuk hakları ve medya bağlamında medyanın habercilik anlayışı-
nın çocuk odaklı olarak değişmesini içerdiği gibi çocuk öznelerin habercilik ve yayın-
cılık süreçlerine aktif olarak katılımının da hukuksal zeminini oluşturur.

Kamusal yaşamın bir parçası olmak anlamına gelen “kamusal katılım” ilkesi de Söz-
leşmenin 12. 13. ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir. 12/1 maddesi kamusal katılım 
hakkının güvence altına alınması yanında çocuğun ifade özgürlüğünü de güvence altı-
na almaktadır: “Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini 
ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı 
ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar.”

Bu madde çerçevesinde çocuklar kendilerini ilgilendiren toplumsal, kamusal vb. 
olaylarda söz hakkına sahiptir. Adli ya da idari işlemlerde “çocuğun yüksek yararı” il-
kesinin temel alınarak hareket edileceği ve çocuğun kendisini özgürce ifade edebileceği 
koşulların yaratılması gerektiği; çocuğun kendisini ifade etmede sorun yaşaması duru-
munda belirli kurallar çerçevesinde kendisini bir temsilci (avukat, çocuk uzmanı, psi-
kolog vb.) aracılığıyla bu fırsatın sağlanması gerektiği madde hükmünün yorumundan 
ortaya çıkmaktadır.

Sözleşmenin 13. maddesi ise kamusal bir katılımın olmazsa olmaz şartını oluşturan 
çocuğun ifade ve iletişim özgürlüğünü düzenlemektedir. Çocuk haklarının medya pra-
tikleri ile buluştuğu kavşak bu madde, çocukların fikirlerini, kanaatlerini, inançlarını 

23. Atılgan&Atılgan, Çocuk Hakları Paradigması…,s.29 
24. Şirin, Mustafa Ruhi, Şiddet, Televizyon ve Çocuk Dostu Medya, Çocuk hakları ve Medya El Ki-

tabı, Hz. Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları, 2011,İstanbul, s.165-166
25. Sözleşme’nin bir parçası olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, Çocuk Hakları Söz-

leşmesinde beş “şemsiye hak” öngörmüştür. Bunlar: Ayırım gözetmeme (Madde 2), Çocuğun 
yüksek yararı (Madde 3), Yaşama, hayatta kalma ve gelişme (Madde 6), Katılım (Madde 12) ve 
Kaynaklar ve uygulama (Madde 4)’dır. Böylece Şemsiye haklar terimi, Çocuk Hakları Komite-
si tarafından ‘temel ilkeler’ yerine kullandıkları bir kavram olarak ortaya çıkar.
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ifade hakkını, medyaya erişim hakkını ve medya aracılığıyla fikirlerini, kanaatlerini ve 
inançlarını kamusal kılma hakkını güvence altına almayı amaçlar. Madde 13/1’e göre:

“Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırları ile bağlı ol-
maksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her 
türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.”

Çocuk Hakları Sözleşmesinin çocuğun ifade özgürlüğünü düzenleyen maddesi ile 
uluslararası belgelerde ifade özgürlüğünü düzenleyen normlar arasında bir paralellik 
vardır. Sözleşmenin ilgili maddesinin, yetişkinler için öngörülen ve ifade özgürlüğünü 
güvence altına alan BM Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin 19. 
Maddesi; BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. Maddesi ve Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesinin 10. maddesi dikkate alınarak düzenlenmiş olması muhtemeldir. 

Sözleşmenin 13. maddesinin ilk fıkrasında açıklandığı gibi her çocuk ifade özgür-
lüğüne sahiptir. Çocuklar açısından güvence altına alınan ifade özgürlüğü, Sözleşmeyi 
imzalayan her ülke halkı ve yurttaşları için ulusal sınırlarına bakılmaksızın haber, en-
formasyon ve düşünce elde etme hakkını içermektedir. Madde hükmünden de anlaşı-
lacağı gibi ÇHS, çocuğun ifade özgürlüğünü geniş olarak yorumlamakta ve kavramın 
içine iletişim, basın-yayın, sanat, bilim, internet vb. düşünceyi aktarmak ve yaymak için 
kullanılan her türlü medium’ u da güvence kapsamı içine almakta ve hakları bir bütün 
olarak demokratik sürecin ayrılmaz bir parçası saymaktadır. Maddenin ilk fıkrası ço-
cuğun ifade ve iletişim özgürlüğünün şu üç unsurunu güvence altına almıştır:

Çocuğun kanaat sahibi olma özgürlüğü; 
Çocuğun bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğü;
Çocuğun bilgi ve kanaatlerini açıklama (ya da açıklamama) özgürlüğü. 

Çocuğun ifade özgürlüğünün aşamaları olarak yukarıda belirtilen haber, bilgi ve en-
formasyon hakkı, düşünce ve kanaat sahibi olma hakkı ve ifade hakkı, dar ve teknik an-
lamda düşünce özgürlüğünün unsurlarıdır. Çocuğun özgürce düşünme talebinin, hu-
kuk metinlerinde pozitifleşirken bu unsurlar üzerinden düzenlenmesi ile düşünce öz-
gürlüğü ideal normatif bir düzeye ulaşmış olmaktadır. Genelde “düşünce açıklamak”, 
özelde çocuğun “kitle iletişim araçlarına katılımı ile düşüncesini açıklamak özgürlüğü; 
“bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkının” gerçekleşmesini sağlayan vazgeçilmez bir te-
mel haktır. Bilgi ve kanaat edinme hakkı, hem çocuklar hem de yetişkinler için “özgür, 
doğru, yaygın bilgi ve haber dolaşımını” ve düşünce etrafında örgütlenme hakkını ön-
gören siyasal, yasal yapının gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Sözleşmenin 13/1 maddesi, çocuğun fikirlerini ifade etme özgürlüğünü geniş düzen-
lemekte; bir olayın yorumlanması ve düşüncelerin ifadesi yanında, sanatsal ya da bilim-
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sel faaliyetleri, basın özgürlüğünü de kapsamına almakta ve düşüncelerin, herhangi bir 
yolla (basın, radyo, televizyon, sinema, fotoğraf, kitap vs) kamuoyuna aktarılabilmesi-
ni içermektedir. Başka bir deyişle çocuğun aktardığı düşüncenin içeriği siyasi, kültürel, 
ekonomik, ticari ve sanatsal olabilir. 

13. maddenin 2. ve 3. fıkraları çocuğun ifade özgürlüğünün hangi hallerde kamu 
otoriteleri tarafından sınırlandırılabileceğini düzenlemektedir: “Bu hakkın kullanılma-
sı yalnızca:

a) Başkasının haklarına ve itibarına saygı,

b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlakın korunması nedenleriy-
le ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yapılan sınırlamala-
ra konu olabilir.”

Sözleşmenin 13/2 maddesi, çocuğun İfade özgürlüğünün ne zaman, nasıl ve hangi 
koşullarda sınırlandırılabileceği veya bir başka deyişle bu özgürlüğün kullanılmasının 
koşullarının neler olduğunu belirtmektedir. Elbette bu maddeyi “çocuğun yüksek yara-
rı”, “katılım” vb. şemsiye haklarla çelişkili olarak değil çocuğun ifade özgürlüğünü kul-
lanırken sorumlulukla hareket etmesi gerektiği biçiminde yorumlamak gerekir. 

Sözleşmenin 14/1-2 maddesi her çocuğun din, düşünce ve vicdan özgürlüğüne sa-
hip olduğunu düzenlemektedir:“1. Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din öz-
gürlükleri hakkına saygı gösterirler.

2. Taraf Devletler, ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin ge-
lişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusun-
daki hak ve ödevlerine, saygı gösterirler”

Sözleşmenin 14. maddesi bir önceki madde ile benzerlik taşımakta özel olarak ço-
cukların iletişim ve ifade özgürlüğünü tanımlamaktadır. Maddenin üçüncü paragrafı 
13. maddenin son paragrafı gibi çocukların din ve vicdan özgürlüğünün hangi koşul-
larda sınırlandırılabileceğini düzenlemektedir.

Sözleşmenin 15. maddesi çocuğun ifade ve iletişim özgürlüğünün, demokratik ka-
tılım hakkının doğal bir uzantısı olarak “çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplan-
ma özgürlüğünü” düzenlemektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi çocuğun ifade özgürlüğü ve medyaya erişim hakkını dü-
zenlemesi nedeniyle büyük önem arz eden Sözleşmenin 17, 29 ve 30. maddelerine Tür-
kiye sözleşmeyi imzalarken “İhtirazı Kayıt” yani çekince koymuştur. 

Sözleşmenin çekince konulan 17. maddesi, çocukların önceki maddelerde düzenle-
nen hak ve özgürlükleri hangi araçlarla kullanabileceğini belirttiği için önemlidir. Ço-
cukların bu özgürlükleri kullanabilmesinin en önemli aracı medyadır. “Taraf Devletler, 
kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ah-
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laki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslara-
rası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar”. 17. madde, çocukların bilgi edin-
me ve haberleşme hak ve özgürlüklerinin medya aracılığıyla gerçekleşebileceğini vurgu-
lamakta ve sözleşmeyi imzalayan taraf devletlerdeki medyaya çocuk haklarının özenli 
bir biçimde korunabilmesi için özel bir sorumluluk yüklemektedir. Buna göre medya, 
çocuk haklarının korunabilmesi için duyarlılık yaratmalı; çocukların toplumdaki olum-
lu rollerini öne çıkaran, çocuklar açısından toplumsal ve kültürel yararı olan bir yayın-
cılık politikası geliştirmelidir. Çocuk haklarına saygılı bir habercilik anlayışı ile çocuk-
lara yönelik olumsuz haber (şiddet, uyuşturucu, pornografi vb.) söyleminden kaçın-
ması gerekir.17. madde ayrıca ulus-devlet içerisinde azınlık gruplarına mensup çocuk-
ların kendi anadillerini özgürce kullanabilmeleri konusunda medyanın özel bir önem 
göstermesi gerektiğini de düzenlemektedir.26 Sözleşmenin çekince konulan diğer mad-
de 29/1, taraf devletlerin (medya aracılığıyla desteklenen) çocuk eğitiminin amaçları-
nın çocuklara yönelik yüksek yararın gerçekleştirmesini hedeflemesi gerektiğini belirt-
mesi açısından önemlidir. 27

Sözleşmenin çekince konulan son maddesi olan 30. madde, bir ülkedeki azınlık grup-
larına mensup çocukların ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte ken-
di kültüründen yararlanabileceği, kendi dinine inanabileceği ve kendi dilini kullanma 
hakkından yoksun bırakılamayacağını düzenlemektedir.28 

Sözleşmenin ilgili maddeleri toplumun dışlanmışlık kategorisinin içinde sayılan 
azınlık gruplarına mensup çocukların kendi anadillerini ve kültürünü özgürce ifade 

26. Avcı Artun, “Çocuk Haklarının Medya Boyutu: Sözleşmeler ve Yasal Düzenlemeler”, Çocuk Hak-
ları ve Medya El Kitabı, Çocuk Vakfı yayınları, Haz.Mustafa Ruhi Şirin,İstanbul 2011, s. 94-95

27. Madde 29/1 şu biçiminde düzenlenmiştir: 
 “1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler;

a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca 
geliştirilmesi;

b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Andlaşmasında benimsenen ilke-
lere saygısının geliştirilmesi;

c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldi-
ği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliş-
tirilmesi;

d) Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini 
gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir 
toplumda, yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması;

e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi” 
28. Madde 30:
 “Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu Devletlerde, böyle bir 

azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üye-
leri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini 
kullanma hakkından yoksun bırakılamaz”
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edebileceği hakkını güvence altına alınmıştır. Türkiye’deki çocuk hakları savunularının 
temel görevi, azınlık mensubu çocuklarının ifade özgürlüğü ve medyaya katılım hak-
kının önünde büyük engel oluşturan çekincenin kaldırılmasını sağlamak olmalıdır. Et-
nik azınlıkların anadillerini öğrenmeleri; anadillerinde eğitim görmeleri ve medya ara-
cılığıyla anadillerini kullanarak kamusal katılım olanağı bulmalarını uluslararası hu-
kukta tanınan demokratik bir haktır. ÇHS’nin ruhu da “çocuğun ayrımcılığa uğrama-
ması”, “çocuğun en yüksek yararını” , “katılım hakkını”, “gelişme” ve “korunma” hakkı-
nı gerçekleştirmek olduğuna göre bu çocukların kendi anadillerini kullanarak kamusal 
alana katılımı konusunda ülkede güçlü bir duyarlılık ve anlayışın geliştirilmesi gerekir. 
Türkiye’nin dil haritası içinde yer alan Ermenice, Rumca, İbranice, Kürtçe, Arapça, Za-
zaca, Gürcüce, Lazca, Abazaca, Boşnakça ve Kazakça anadillerini konuşan çocukların 
resmi dil Türkçenin yanı sıra kendi anadili ile ifade özgürlüğünü kullanmaları, med-
yaya erişim ve katılım haklarının tanınması ÇHS’nin temelini oluşturan “çocuk odak-
lı bakış açısı” anlayışı açısından temel önem arz etmektedir. Sözleşmenin ilgili madde-
leri üzerindeki “İhtirazı kayıt” sürdükçe “çocuğun ayrımcılığa uğramaması” ilkesi ze-
delenmeye devam edecek ve “ötekinin de ötekisi” olan yoksul ve azınlık mensubu ço-
cukların temel hakları yok sayılacaktır. Evrensel hukuk sisteminde hak ve özgürlükler 
sistematiğinin anlamı, hak ihlaline en çok maruz kalan kesimlerin haklarını korumak-
tır. Ulus-devlet sınırları sınırlar içerisinde en fazla etik ve hak ihlaline maruz kalan ço-
cuklar; yoksul, azınlık mensubu, engelli ya da kız çocuklardır. Çocuk hakları savunu-
cularına düşen görev geniş bir yurttaşlık anlayışıyla çocuklara yaklaşmak ve “yurttaş” 
çocukların haklarını sivil, siyasal ve sosyal boyutlarıyla kavramaktır.29 Bu nedenle Söz-
leşmenin ilgili maddelerine konulan çekinceler kaldırmalı ve ulusal mevzuat ÇHS’nin 
“ruhuna” uygun hale getirilmelidir. 

BM bünyesinde UNESCO, 1990’lı yıllarla birlikte iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte zararlı medya içeriğine karşı çocukların korunması için birtakım Eylem Planları 
ve Deklarasyonlar yayınlamıştır. Bunlar arasında öne çıkanlar Kalkınma için Kültürel Po-
litikalar Eylem Planı(1998) ile İnternette Çocukların Cinsel İstismarı,Çocuk Pornografisi 
ve Pedofili İçin Eylem Planı ve Deklarasyonu (1999) sayılabilir. Bu düzenlemelerin amacı 
çocuklar açısından güvenli ve düzenli bir medya ve internet ortamının oluşturulmasını 

29. Peter Dahlgren, Television and the public sphere isimli kitabında yurttaş haklarının üç boyutu 
olduğuna işaret eder: Sivil yurttaşlık hakları , 17.yüzyıldan itibaren birey özgürlüklerini devle-
te karşı koruyan haklarla ilgilidir; Siyasal yurttaşlık hakları, bireylerin politik kamusal alana ka-
tılımını sağlamaya dönük haklarıdır.Toplanma ve gösteri hakkı, ifade özgürlüğü, seçme ve se-
çilme hakkı vb. haklar bunlar arasındadır.Sosyal yurttaşlık hakları ise sosyal ve ekonomik bir 
refaha sahip olmak haklarıdır. Ayrıca bu haklara ilave olarak 20. Yüzyılın son çeyreğinden iti-
baren kültürel yurttaşlık hakları da temel hak ve özgürlükler arasında sayılmaya başlanmıştır. 
Bkz. Dahlgren Peter (1995), Television and The Public Sphere- Citizenship, Democracy and 
the Media , SAGE Publications, London, s.136-137 
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sağlamaktır. Bunun için taraf devletler, medya aracılığıyla gerçekleşmesi muhtemel ço-
cuk pornografisi ve çocuk istismarına karşı uluslararası alanda işbirliği yapmaya davet 
edilmiştir. Kuşkusuz çocuklar açısından güvenli bir medya ortamının oluşturulması ço-
cuğun ifade özgürlüğünü ve katılım haklarını da güvence altına alacaktır. Çocuk karşıtı 
bir medya ortamının çocuğun ifade özgürlüğüne engel oluşturacağı açıktır. Avrupa Bir-
liği ve ulusal mevzuat çerçevesindeki düzenlemelerde kabul gören bu görüş, çocuk por-
nografisine ve çocuk istismarına karşı hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve med-
ya endüstrisinin etik kuralları uygulamak için daha fazla işbirliğine yapılması orta fik-
rinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dikkat edilmesi gereken nokta, çocuk karşıtı medya 
ortamına karşı verilecek mücadelenin yalnızca kamu otoritesinin, devletin, hükümetle-
rin cezai ve idari tedbirlerine indirgenmemesi gerektiğidir. Anne-babalar, öğretmenler, 
uzmanlar, sivil toplum kuruluşları eğitim, kamuoyu ve duyarlılık yaratma vb. seçenekleri 
öne çıkararak çocuk karşıtı medya ortamına karşı etkin bir mücadele vermelidir.

1.2. Avrupa Konseyi 

1.2.1. Avrupa Konseyi Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi’nin medyaya ilişkin ortaya çıkardığı en kapsamlı metni Avrupa Sınır 
Ötesi Televizyon Sözleşmesi’dir. Sözleşme’nin yanı sıra Konseyin yürütme organı olan 
Bakanlar Komitesi’nin medyaya ilişkin Tavsiye Kararları, Prensip Kararları ve Bildiri-
leri bulunmaktadır. 1989 tarihinde Avrupa Konseyi’ne Üye Devletler ve Avrupa Birliği 
Üyesi devletlerin imzasına açılan Sözleşme, televizyon yayıncılığında Avrupa ülkeleri 
arasında ilke, esas ve uygulamalarda uyum sağlamayı amaçlamıştır. Türkiye, Sözleşmeyi 
1992’de imzalamış; 1994’te onaylamıştır. Sözleşmenin ulusal mevzuata etkisi 1994 tari-
hinde kabul edilen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın-
da Kanun olmuştur. 1998 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Sözleşme’de değişikliğe 
gidilmiş; değişikler neticesinde ortaya çıkan metin asıl metin olarak kabul edilmiştir. 
Çocuğun ifade özgürlüğü ve medyaya katılım hakkı çerçevesinde Sözleşmeye bakıldı-
ğında koruyucu önlemlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Sözleşmenin 7. maddesin-
de “yayıncıların sorumluluğu” başlığı altında program hizmetlerinin:

“7/1- a) Edebe aykırı olmayacak ve pornografi içermeyeceğini,
b) Şiddet eğilimini körüklemeyecek veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olma-
yacağını,
7/2. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyebilecek türden 
program hizmetleri, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmayacağı”,

hükme bağlanmıştır.
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Sözleşmenin 11/3-4 maddesi de reklamlara ilişkin temel bir standardı düzenlemek-
tedir. Buna göre:

“11/ 3.Çocuklara yönelik olan veya çocukları kullanan reklamlar ve tele-alışveriş onla-
rın çıkarlarına zarar verebilecek şeylerden kaçınacak ve onların özel hassasiyetlerini göz 
önünde bulunduracaktır.
11/4.Tele-alışveriş küçükleri mal ve hizmetleri satın almaya veya kiralamaya teşvik et-
meyecektir.” 

Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’nin 14. maddesi ise Reklâm ve Tele-Alışveriş’in yer-
leştirilmesini düzenlemektedir. Madde 14/5, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

“Herhangi bir dini ayin içine reklam ve tele-alışveriş yerleştirilmeyecektir. Süreleri otuz 
dakikadan kısa olduğu zaman haberler ve güncel programlar, belgeseller, dini program-
lar ve çocuk programları reklam veya tele-alışveriş ile kesilmeyecektir”.

Sözleşme bu madde ile çocuklara yönelik programların diğer programlardan farklı-
lığını ortaya koymuştur. Sözleşme, Avrupa ülkeleri arasındaki sınır ötesi televizyon ya-
yınlarını düzenlerken televizyon yayınları karşısında çocukları koruyucu düzenleme-
lere de yer vermiştir. 

1.2.2. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi, işlenen suçların küresel özellik göstermesi ne-
deniyle sadece Avrupa Birliği’ne üye ülkelere değil, diğer ülkelere de imzaya açılmıştır. 
Sözleşme 1 Temmuz 2004’te yürürlüğe girmiş ve şimdiye kadar 39’u Avrupa Konseyi 
üyesi olmak üzere toplam 43 ülke imzalamıştır. Türkiye, sözleşmeyi 10 Kasım 2010 ta-
rihinde imzalamış ancak 2003 tarihli Ek Protokolü imzalamamıştır.30 Sözleşmenin ama-
cı, taraf ülkelerde uygun düzenlemeler geliştirip ve uluslararası işbirliğini pekiştirerek, 
toplumu siber suçlara karşı korumayı hedeflemektir. Bunun için Sözleşme, siber suçla-
ra ilişkin ortak tanımların oluşturulmasında; bu suçlara ilişkin soruşturma yöntemle-
rin tanımlanmasında (veri saklama, trafik verisini arama, toplama ve el konulması ile 
iletişim yetkisi) taraf devletler arası işbirliğini düzenlemektedir. 

30. 2003 tarihli Ek Protokolünde, taraf devletlerin bilişim sistemleri yoluyla ırkçı ve yabancı düş-
manlığı nitelikli içeriğin yayılmasını/ propagandasını suç saymalarını gerektirirken “ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı” suçunun tanımını yapıyor. Özellikle antisemitizmi ve 1940-45 yılları ara-
sında gerçekleşen soykırım veya insanlığa karşı suçların inkârı, aşırı derecede küçümsenmesi, 
onaylanması veya meşru görülmesi dâhil ırkçılık ve yabancı düşmanlığı içeren tehdit ve aşağı-
lamalar da cezalandırılması gerekli içerik arasında görülmektedir.
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Sözleşmenin “içerikle ilişkili suçlar” bölümünde yer alan 9.maddede “çocuk pornog-
rafisi ile ilişkili suçlar” düzenlenmektedir. Sözleşmeye taraf olan imzacı devletler; bu 
maddede yer alan eylemlerin kasıtlı olarak yapılması durumunda bunların cezai bir suç 
olarak tanımlanması için iç hukuklarında gerekli yasal düzenlemeleri yapma yükümlü-
lüğe altına girmektedir. 9. maddenin birinci paragrafına göre bunlar sırasıyla;

“a. Bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtmak amacıyla çocuk pornografisi üretme,
b. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi sunma ya da çocuk pornografisi-

ne erişim sağlama,
c. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi dağıtma ya da yayma,
d. Kişinin,bir bilgisayar sistemi üzerinden kendisi ya da başkası için çocuk pornografisi 

temin etmesi,
e. Bir bilgisayar sisteminde ya da bilgisayar verilerinin saklandığı başka cihazlarda ço-

cuk pornografisi bulundurma halleridir”.

İkinci paragrafta “çocuk pornografisi” terimi açıklanmaktadır. Sözleşmenin içerdi-
ği anlamda pornografi kavramının içerisine; resim, film, çizgi film, yapay resim ve “si-
mülasyon” girmektedir:

“a. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit olmayan bir kişinin katılımı,
b. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit görünmeyen bir kişinin katılımı,
c. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit olmayan bir kişinin katılımını gösteren gö-

rüntüler”,

içeren malzeme, “çocuk pornografisi” olarak kabul edilmektedir. Burada nelerin por-
nografik malzeme olarak değerlendirileceği Sözleşmeye taraf devletlerin kendi iç hukuk 
düzenlerine bırakılmıştır. Üçüncü paragrafta “reşit olmayan kişinin” tanımı yapılmış-
tır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu’nda yer alan “çocuk” tanımında-
ki yaş olan 18 yaş esas alınmıştır. Çocukların haklarının koruması açısından Siber Suç 
Sözleşmesi, “Çocuk pornografisi” konusunda taraf devletlerin gereken tedbirleri alma-
sı yükümlülüğünü düzenlemektedir.

1.2.3 AB Komisyonu İnternette Hukuka Aykırı ve Zararlı İçerik

Avrupa Bilgi Toplumu politikalarının bir parçası olarak AB Komisyonunun 1996 yı-
lında çıkardığı “İnternette Hukuka Aykırı ve zararlı İçerik” isimli bildirimde internet 
içerikleriyle ilgili olarak önceliğin “özgür enformasyonun akışının ve kamusal çıkarın 
korunmasının güvence altına alınmasına”31 verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Komis-

31. European Commission Communication on Illegal and Harmful Content on the Internet (1996), 
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yon “Hukuka Aykırı İçerik” ile “Zararlı İçerik” arasındaki ayrımın net ve mutlak olarak 
yapılması gerektiğini belirtmiştir.32

Komisyon raporlarında internetteki hukuka aykırı suç içeriği, hukuk düzenini ih-
lal eden, kanunda suç olarak sayılan fiilleri içermektedir. Avrupa Konseyine üyelerinin 
hemen hepsinin ulusal mevzuatında hukuka aykırı olarak sayılan suç içerikleri Çocuk 
pornografisi ve Irkçı/Nefret söylemidir. Hukuka aykırı içerikte esas amaç, içeriğin en-
gellenmesi ve içeriğin kaynağı ile savaşılmasıdır. Taraf devletler çocuk pornografisi ile 
olan mücadelede ceza kanunu hükümlerini yürütecek; ceza normlarının belirlenmesin-
de Uluslararası Ceza Hukuku ilkelerini temel alacaklardır. 

Zararlı içeriğin hukuka aykırı içerikten farkı, kültürler arası farklılıklara göre inter-
net içeriğinin vereceği zararın değiştiğidir. Bu anlamda zararlı içeriğin tespitini yap-
mak zorlaşmaktadır. Her üye devlet zararlı içeriğin önlenmesi için hangi içeriğin mü-
saade edileceği hangisine müsaade edilmeyeceğine ilişkin sınırları kendisi belirleme-
lidir. Komisyon, bu konuda uluslararası girişimler ifade özgürlüğüne zarar vermeden 
toplumu zararlı ve saldırgan içeriğe karşı korumak amacıyla uygun düzenlemeleri ya-
parken farklı ülkelerdeki farklı etik standartları dikkate almasının zorunlu olduğu-
nu belirtmiştir.33 Zararlı içerik, ülkeler arasındaki farklılıklara göre belirlenen bir kav-
ram olduğundan kamu otoritelerinin bu konudaki keyfi müdahalelerine izin verme-
yecek ortak standartların belirlenmesi gerekir. Bunun için özellikle çocukların zarar-
lı içerikten korunması amacıyla internet kullanıcıları ve kamu kurumları “kendi ken-
dine denetim” sistemleri geliştirmeli ve hükümetler bu konuda yurttaşları ve kurum-
ları desteklemelidir. Örneğin gelişim çağındaki çocukların internette yetişkin pornog-
rafisine erişimleri zararlı içerik sayılmalıdır. Suç içeren ya da zararlı içeriklere karşı 
önleyici ve filtreleyici yazılımların devlet/hükümet eliyle tüm yurttaşları kapsayacak 
bir biçimde kullanılması, yurttaşların ve çocukların ifade ve iletişim özgürlüğüne mü-
dahale edilmesi anlamına gelecektir. Suç içeren içerikler konusunda fazlaca bir ihti-
laf olmamasına karşılık hangi içeriklerin zararlı olduğu hususunda görüş farklılıkla-
rı vardır. Bu durumda “merkezi filtreleme” sistemi yerine internet kullanıcıları yararı-

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0487:FIN:EN:PDF, erişim 
tarihi:08.10.2010

32. “Hukuka aykırı içerik ile ve zararlı içerik kavramları arasındaki farkı anlamak büyük önem arz 
etmektedir. Bu farklı içerik kategorileri radikal bir biçimde birbirinden oldukça farklı ilkesel so-
runlar çıkarır, ve bu sorunlara birbirinden çok farklı yasal ve teknolojik önlemlerle müdahale edil-
mesi gerekir. Yetişkinlerin çocuk pornografisine erişmesi ile çocukların yetişkin pornografisine eriş-
mesi konularını birbirine karıştırmak tehlikeli olabilir. Bu konuda öncelikler açık ve net olarak 
belirlenmeli ve tüm kaynaklar en önemli meselelerin çözümlenmesinde harekete geçirilmelidir ki 
bu çocuk pornografisinin engellenmesi ya da yeni teknoloji olarak internetin suç işlemek için kul-
lanımı gibi hukuka aykırı içeriklere karşı savaşmaktır.” European Commission Communication 
on… erişim :08.10.2010 

33. European Commission Communication on… erişim :08.10.2010
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na, öz-düzenleyici ve içerik izleyici programların geliştirilmesi ile kullanıcıları koru-
yacak uluslararası uyumluluğu olan derecelendirme ve filtreleme programlarının kul-
lanımını teşvik edilmelidir.

1.2.4. Avrupa Birliği Sınır Ötesi Televizyon Direktifi

1997 tarihli Direktif, AB ortak pazar politikalarına uygun olarak tek bir görsel ve 
işitsel pazarın gerçekleştirilebilmesi amacıyla televizyon yayınlarının serbestçe dolaşı-
mını düzenlemektedir. Direktifin 22. maddesi, 18 yaşından küçüklerin fiziksel, zihin-
sel ve moral gelişimlerinde olumsuz etki yapan yayınların düzenlemesine ilişkindir. Bu-
na göre:

“1. Üye Devletler, yargı yetkileri dahilindeki yayıncıların televizyon yayınlarında, çocukla-
rın fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerini ciddi şekilde olumsuz etkileyebilecek prog-
ramlara, özellikle pornografi veya gereksiz şiddet içeren programlara yer vermemeleri-
ni sağlamak için uygun önlemleri alırlar.

2. Paragraf 1’de alınabilecek önlemler, yayının yapıldığı bölgede bulunan çocukların bu 
tür yayınları görmelerine veya duymalarına engel olabilmek için yayın saatlerinin be-
lirlenmesi veya teknik araçların kullanılması halleri istisnası kaydıyla, çocukların fi-
ziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerini etkilemesi muhtemel diğer programlara da uy-
gulanabilir. 

3. Buna ilaveten, bu tür programların şifresiz yayınlanması haline, Üye Devletler, bu prog-
ramlardan önce sesli bir uyarının yapılmasını veya yayın süresince görsel bir sembolle 
tanımlanmasını sağlarlar.”

Direktifin 22/a maddesi, taraf devletlerin televizyonda ırk, cinsiyet, din veya milli-
yetçilik bazında kin ve nefret duygularına sevk eden unsurlara yayınlarda yer verilme-
mesi gerektiğini düzenlemiştir. 22/b maddesi de çocukların televizyon yayınlarından 
korunmasına ilişkin alınması gereken önlemleri düzenlemektedir.

Direktifin 10,15 ve 16. maddeleri televizyon reklamları, tele-alışveriş ve yanıltıcı rek-
lamla ilgilidir. Televizyon reklamları ve tele-alışveriş kolaylıkla ayırt edilebilecek biçim-
de düzenlenmeli; alkollü içeceklerle ilgili televizyon reklamları ve tele-alışveriş çocuk-
lara yönelik olmamalı ve çocuklar bu içecekleri tüketirken gösterilmemeli; televizyon 
reklamı, çocuklarda ahlaki ve fiziksel zararlara sebebiyet verecek şekilde yapılmamalı 
ve çocukların korunması için birtakım kriterlere uygun olmalıdır.34

34. Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997, http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0036:EN:HTML, 
erişim:05.09.2013 
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Ceza yargılamalarında çocuk sanıkların haklarının korunması için 1996 yılında Avru-
pa Konseyi tarafından kabul edilen Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Söz-
leşmesi, yargılama usul hukuku açısından önemli hükümler içermektedir. Sözleşme ana 
hatlarıyla çocukların doğrudan ve diğer kişiler veya organlar tarafından bir adli mercii 
önünde temsil edilmeleri ve özellikle çocuğun yüksek yararı ilkesi gereği çocukların ken-
dilerini ilgilendiren davalar hakkında bilgilendirilmeleri; davalara katılmalarına izin veril-
mesi ve görüşlerinin alınması vb. ÇHS ile tanınan haklarının kullanımını içermektedir. 

2. ULUSAL MEVZUATTA ÇOCUĞUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE 
MEDYAYA ERİŞİM HAKKI

2.1. T.C. Anayasası

12 Eylül 2010 tarihli referandum sonucuyla birlikte 1982 Anayasası’nın bazı mad-
deleri değişmiştir. Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10.maddesi de 
değiştirilen maddeler arasında yer almaktadır. Değiştirilen kanun önünde eşitliği dü-
zenleyen madde aşağıdaki gibidir:

“Kanun önünde eşitlik 
MADDE 10.– Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşit-
liğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu 
maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitleri-
nin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sa-
yılmaz.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde eşitlik ilke-
sine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Bu hüküm kamu otoritesinin toplumun dezavantajlı gruplar mutlak bir eşitlik zih-
niyeti ile yaklaşılmasının yeterli olmadığını; eşitsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için 
dezavantajlı gruplara (kadınlar, yaşlılar, engelliler, çocuklar vb.) pozitif ayrımcılık yapıl-
masını öngörmektedir. Bu hüküm çocuklar lehine avantajlar içeren kanunların ve dü-
zenlemelerin yapılabilmesinin anayasal dayanağını oluşturmaktadır.35

2010 referandumu ile değişikliği kabul edilen maddelerden birisi de Sosyal ve Eko-
nomik Haklar ve Ödevler bölümünde düzenlenen ailenin korunması ve çocuk hakları-

35. Avcı,Çocuk Haklarının…, s. 99
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nı düzenleyen 41. maddedir. Madde hükmüne eklenen son iki fıkra ile “çocuğun yük-
sek yararı” hükmü anayasal bir hak olarak tanınmıştır:

“MADDE 41.– (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eş-
ler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planla-
masının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek 
yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve 
sürdürme hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları ko-
ruyucu tedbirleri alır.” 

Anayasanın 61. maddesi sosyal haklar ve sosyal güvenlik bakımından özel olarak ko-
runması gerekenler arasında “çocukları” da saymıştır. Buna göre:

“Madde 61/4: Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her 
türlü tedbiri alır.” 

Çocuğun ifade özgürlüğü ve kamusal katılım hakkı çerçevesinde Anayasa hüküm-
lerine bakıldığında yetersiz olduğu söylenebilir. 2010 yılındaki kısmi iyileştirmeler de 
dahil olmak üzere 1982 Anayasası’nın “çocuk dostu” bir temel metin olduğunu söyle-
mek mümkün değildir. Yalnızca çocuklar değil toplumun dışlanmışlık kategorisinde 
yer alan kesimleri de (farklı köken, kimlik, inanç sahipleri, azınlıklar, yoksullar, kadın-
lar vb.) Anayasadan dışlanmıştır. Kuşkusuz bu olgunun temel nedeni 1982 Anayasası’na 
rengini veren “ otoriter ruh” tur. Temel haklar ve özgürlükler açısından sorunun kay-
nağını Başlangıç bölümünde karşılığını bulan “Anayasal Öz” oluşturmaktadır. Başlan-
gıç ilkeleri, Anayasayı yurttaşların ve yönetilenlerin özgürlüklerinin ana güvencesi ol-
maktan ziyade devlet otoritesini koruyan anlayışını öne çıkarmaktadır. Sonraki yıllar-
da yapılan Anayasa değişiklikleri “otoriter” niteliğini değiştirmeye yetmemiştir. Mev-
cut Anayasada yer alan bir çok hüküm yurttaşların hak ve özgürlüklerini güvence altı-
na almaktan çok devlet otoritesini korumayı amaçlamaktadır. Özellikle mevcut Ana-
yasasının ifade ve iletişim özgürlüğü ile ilgili hükümleri demokratik bir toplum anlayı-
şı ile bağdaşmamakta; konumuz çerçevesinde çocuğun ifade özgürlüğünü, kamusal ha-
yata katılma hakkını güvence altına almamaktadır.

2.2. Basın Kanunu

2004 yılında yürürlüğe giren ve AB uyum yasaları çerçevesinde medya alanında-
ki düzenlemelerden birini oluşturan ve birçok hukukçuya göre basın hukuku tarihi-
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nin en özgürlükçü-liberal kanunu olarak kabul edilen 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 
21. maddesi “Cinsel istismar ve cinsel suç mağdurlarının ve 18 yaşından küçük suç fai-
li ya da mağdurlarının kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde 
yayın yapmayı” yasaklamakta ve yayın yapanlar hakkında ağır para cezası öngörmek-
tedir. Kanunun bu hükmü Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de 
gazetecilik etik kodları arasında da sayılmıştır: Buna göre “Çocuklarla ilgili suçlarda 
ve cinsel saldırılarda, sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin 
açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır”. Medya uygulamasında sanık çocukla-
rın kimliklerini, adreslerini açık kılacak şekilde yayın yapmak yazılı basının ve med-
yanın en fazla yaptığı etik ihlaller arasında yer almaktadır. Kanun maddesi ile etik ku-
ral, çoğu zaman haber söylemlerinde çocukların damgalanması; masumiyet ilkesine 
uyulmaması, çocukların haberin nesnesi haline getirilerek sansasyonel biçimde kimli-
ğinin teşhiri, çocuğun ayrımcılığa maruz bırakılması gibi hak ihlallerinin önüne geç-
me noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu noktada kanunların sağladığı güvencelerden 
çok çocuk hakları savunucularının ve duyarlı yurttaşların “uyanık bekçiliği” ne ihti-
yaç duyulmaktadır. 

2.3. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanun

2011 yılında kabul edilen yeni 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Ya-
yın Hizmetleri Hakkında Kanunun radyo ve televizyonların uymaları gereken yayın il-
keleri arasında saydığı 8. Maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi yayınların “Irk, renk, dil, 
din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri neden-
lerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemeyece-
ğini”; (n) bendi yayınların “müstehcen olamayacağı”; (ş) bendi “şiddeti özendirici ve-
ya kanıksatıcı olamayacağını”; (ğ) bendi “çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı is-
tismar içeremez ve şiddeti teşvik edemeyeceğini”; sanık çocuklar açısından da önem-
li bir ceza yargılaması ilkesi olan masumiyet karinesini düzenleyen (i) bendi de suç-
lu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluy-
muş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber nite-
liği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamayacağını” düzen-
lemektedir. 8. Maddesin ikinci ve üçüncü fıkrası da Avrupa Birliği Sınır Ötesi Tele-
vizyon Direktifi ve Avrupa Konseyi Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’ne paralel bir 
düzenleme içermektedir:

“(2) Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya 
ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebi-
leceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.
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(3) İsteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî 
gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yayın hizmetlerinin, bunların bu tür hiz-
metleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde sunulması-
nı sağlamakla yükümlüdür.”

Kanunun 9, 10 ve 13. maddelerinde uluslararası düzenlemelere paralel biçimde te-
levizyon ve radyo yayın hizmetlerinde ticari iletişim, reklam ve tele-alışverişlerde “ço-
cukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemek, deneyimsizliklerini ve-
ya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kirala-
maya doğrudan yönlendirilemeyeceği”; “ aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve mad-
deler içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya 
bu programların içinde yer verilemeyeceği”; “çocuk programlarında ürün yerleştirme-
ye izin verilemeyeceği”; “çocuk programlarının otuz dakikadan fazla olması hâlinde, her 
otuz dakikalık yayın süresi için bir kez olmak üzere reklamla kesilebileceği” ni hükme 
bağlanmıştır.

Türkiye’de radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla kamu tüzelkişili-
ği niteliğiyle gören yapan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanunun 24. maddesi 
gereğince “Akıllı İşaretler” adı verilen çocuk ve gençleri cinsellik, şiddet, olumsuz örnek 
oluşturabilecek davranışları (kötü dil kullanımı, sigara, alkol, kumar ve madde bağım-
lılığına özendirme, her türlü ayrımcılık ve intihar sahnelerinin gösterilmesi gibi) içe-
ren zararlı yayın içeriğine karşı korumak için geliştirilmiş olan görsel-işitsel uyarı siste-
minin uygulanmasını görsel-işitsel medya için zorunlu tutmuştur. Buna göre program-
lardan etkilenme düzeylerine göre yaş grupları, tüm izleyici, 7 yaş, 13 yaş ve 18 yaş ol-
mak üzere dört grupta ele alınmış ve programların sınıflandırılmasının bu biçimde ya-
pılması gerektiği öngörülmüştür. 

Kanunda radyo ve televizyon yayıncılık hizmetlerinde çocuk programlarının arttı-
rılması ve medyada çocuk katılımının sağlanmasına ilişkin bir düzenleme yoktur. Kuş-
kusuz kamu hizmeti yayıncılığı (TRT) dışında çocuk dostu bir radyo ve televizyon ya-
yıncılığı hizmeti, piyasanın acımasız rekabet koşullarının belirleyiciliğine bırakılmaya-
cak kadar önemlidir.

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde çeşitli yasalarda değişiklik yapan 2003 tarih-
li 6. Uyum Paketi ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nda yapı-
lan değişiklikle Türk vatandaşlarınca günlük yaşamda geleneksel olarak kullanılan 
farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması imkanı, hem kamu hem de özel radyo ve te-
levizyon kuruluşları aracılığıyla sağlanmıştır. Söz konusu değişiklikler -yetersiz ol-
sa da- azınlık mensubu çocukların kendi anadilleri ile ifade özgürlüğünü kullanma-
ları ve medya aracılığıyla kamusal katılımının sağlanması hakkının bir “prelüd”ü gi-
bi düşünülmelidir. 
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2.4. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

2007 yılında yürürlüğe giren ve internet içeriğine erişim engelleme yöntemini dü-
zenlemesi ile çokça tartışılan 5651 sayılı kanunun genel gerekçesi olarak “aileyi, çocuk-
ları ve gençleri internet dahil elektronik iletişim araçlarının suiistimal edilmesi suretiyle 
uyuşturucu ve uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınların içeriklerinden korumak için gerekli ön-
leyici tedbirlerin alınmasını ve elektronik ortamda çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır 
ve vahim nitelikteki saldırıların önlenmesi” belirtilmektedir. Bu amaçla Anayasa ve ya-
saların özel olarak korunmasını öngördüğü, aile, çocuklar ve gençler olmak üzere be-
lirli sosyal kesimlere yönelik suçların kolayca işlenmesini engellemek amacıyla yeni bir 
kanun düzenlemesi yoluna gidilmiştir. Kanunun 7. maddesi çocukların internetteki za-
rarlı içerikten korunması amacıyla, toplu kullanım sağlayıcıların (internet cafelerin) ça-
lışma esas ve usullerinin düzenlenmesini öngörmüş; çocukların cinsel istismarı, müs-
tehcenlik ve fuhuş suçların içeriklerini taşıyan sitelere yönelik filtreleme ve bloke et-
me yazılım program ve donanımlarının kullanılmasını mecburi hale getirmiştir. Kanu-
nun 8. maddesi, erişimin engellenmesi kararlarının alınmasını gerektiren internet or-
tamında yapılan ve içeriği açısından Türk Ceza Kanununda yer alan bazı katalog suç-
larını saymıştır. Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve uya-
rıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma gibi suçların internet ortamında gerçekleşme-
si halinde görevli mahkemeler ve görevli idari kurum başkanlığı “erişimin engellenme-
si kararı” alabilecektir.36 

SONSÖZ

Mevcut Anayasanın ilgili maddelerinde ve medya ile ilgili hukuk düzenlemelerin-
de çocuklar “koruma” kapsamında birtakım haklara sahiptir. Çocukların kamusal ala-
na ve medyaya katılım haklarını güvence altına alan, çocuğun ifade özgürlüğüne özel 
bir vurgu yapan hükümlerin Anayasa ve ulusal mevzuatta yeterli olduğu söylenemez. 
Bu noktada Türkiye’nin ulusal mevzuatının “katılımcı” bir anlayışı içermediği; “koru-
macı” bir çerçevede kaldığı söylenebilir. Meclis komisyonları bünyesinde yeni Anaya-
sa hazırlık çalışmalarının yapıldığı ülkemizde, Anayasa hükümlerinin yapım sürecine 
aktif bir özne sıfatıyla katılmak, çocuğun “hak sahibi yurttaş” kimliğini pekiştirecek 
bir husustur. Katılımcı bir süreçle hazırlanan bir anayasanın toplumsal meşruiyet ze-
mininin daha güçlü olacağı açıktır. Çocukların yetişkinlerle eşit haklara sahip olmala-
rının önünde hiçbir engel bulunmadığı gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinden ol-

36. Avcı, Çocuk Haklarının…s. 104 



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi168

duğu için çocukların “pozitif ayrımcı” hukuk düzenlemelerin yapılması katılım hak-
kını güçlendirecektir. Habermas’ın “kamusal alan” kavramında ifadesini bulan “mo-
dernist katılım anlayışı”, demokratik bir şekilde genel toplumsal normlardan ve kolek-
tif politik kararlardan etkilenenlere norm ve kararların oluşturulmasında, değiştiril-
mesinde ve benimsenmesinde söz hakkı tanıyacak prosedürlerin yaratılmasıdır. Ka-
tılım ilkesi, modernliğin, güçlü bir demokrasinin önkoşullarından biridir. Yetişkinle-
rin olduğu gibi çocukların da demokrasiyi içselleştirmesini ve bir arada yaşama anla-
yışı geliştirmesini mümkün kılan tek süreç katılımdır. Çocuk katılımı, çocukları etki-
leyen her konuda, onların etkin biçimde katılmalarını sağla mak; görüşlerini ifade et-
melerine olanak yaratmak ve bu görüşleri karar alma süreçlerinde dikkate almaktır.37 
Türkiye’de mevzuatın çocuğu etkileyen adli işlemlerde, idari işlemlerde, çocuğun din-
lenmesi veya görüşünü bildirebilme hakkını oldukça sınırlı tuttuğu söylenmelidir. Uy-
gulamaya bakıldığında bütünlüklü bir çocuk dostu hukuk sisteminden değil, bir tür 
küçültülerek, daraltılarak çocuğa giydirilmeye çalışılan yetişkin elbisesinden söz et-
memiz gerekmektedir.38 

Özellikle Çocuk Vakfı’nın yeni Anayasa hazırlık çalışmalarına çocuğun katılımı-
nın sağlanması için yaptığı çalışmalardan ortaya çıkan sorulardan biri şudur: Yeni 
Anayasa’da çocuk için yetişkinler gibi hak sahibi ve eşit birey olarak düzenleme yapılabi-
lecek mi?39 Kuşkusuz bu sorunun olumlu yanıtı -çocuk hakları savunucularının hem-
fikir olacağı gibi- ancak çocukların etkin katılımı ile mümkün olacağıdır. Çocukların 
kendilerini ilgilendiren konularda, karar larda ve süreçlerde etkin bir şekilde yer alması-
nın mümkün olmadığı bir düzenleme, çocuğun haklarını güvence altına almaktan uzak 
olacaktır. Yeni Anayasanın “çocuk dostu” bir olmasının koşulu, çocukların ‘gösterme-
lik’ değil; “merdiven”in yukarıdaki basamaklarına çıkıldıkça karar alma süreçlerinde-
ki öznellik payının arttığı bir katılımla mümkündür.40 Bu nedenle yeni Anayasa ve ulu-
sal mevzuat ÇHS hükümleriyle uyumlu hale getirilmeli;sosyologlar tarafından “öteki-
nin ötekisi” olarak tanımlanan yoksul, engelli, kız ve azınlık mensubu çocuklarının ifa-
de özgürlüğü ve medyaya katılım hakkının önünde engel oluşturan tüm çekinceler kal-
dırılmalı41; çocukların anadilinde eğitim hakkı, çalışan çocuk işçilerin sosyal hakları-

37. Anayasa, Anayasam- Çocukların Yeni Anayasa’ya Dair Görüşleri, Hz. Ayşe Beyazova vd., Gün-
dem Çocuk Derneği Yayınları, 2012, Ankara, s.5 

38. Atılgan&Atılgan, Çocuk Hakları Paradigması…, s.5
39. Bkz.”Yeni Anayasa Türkiye’nin Çocukla İmtihanı Olacaktır”, Çocuk Vakfı, 20.08.2013 tarihli 

Basın duyurusu 
40. Yurttaş katılımını “merdiven metaforu” ile açıklayan Sherry R. Arnstein’a göre katılımın ide-

al basamağı yurttaşların siyasal ve kamusal tüm karar alma süreçlerindeki kontrol sahibi oldu-
ğu bir durumdur. Bkz. Sherry R. Arnstein (1969) A Ladder Of Citizen Participation, Journal of 
the American Institute of Planners, 35:4, 216-224

41. Polat ve Gezer’in Türkiye’de 10 ilde 7-18 yaşları arasında toplam 10.000 çocukla görüştükle-
ri 2007 tarihli çalışmalarında erkek çocuklarının evlerinde kendilerini ilgilendiren konularda 
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nın gözetilmesi gibi temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır. Çocuklar hu-
kukun nesnesi olmaktan kurtulmalı ve yetişkinlerin zihniyet dünyasında hakların öz-
nesi olarak kurgulanmalıdır.

Çocuk ve medya ilişkisi açısından “çocuğun yüksek yararı” ve “katılım hakkı” 
nın gerçekleştirilebilmesi için özellikle TBMM’de oluşturulan Çocuk Hakları İzleme 
Komitesi’nin ÇHS ile ulusal mevzuatın uyumunun sağlanmasına yönelik önemli bir iş-
lev üstlenmesi gerekir. Potansiyel yurttaş olan çocukların, “yetişkin” kamu otoritesine ya 
da “yetişkin” medya profesyonellerine kamusal sorumluluklarını düzenli olarak hatırla-
tacak kamusal alanlara ihtiyacı vardır. Medyanın kamusal kılma yetisi burada önem ka-
zanır. Çocuklar, medya kamusal alanında kendilerini özgürce ifade edebildikleri oran-
da “geleceğin yetişkinleri” olarak kamusal denetleme, gözleme ve eleştiri mekanizma-
ları geliştirebilirler ve katılımcı, canlı bir kamusal hayatın, demokrasinin öznesi olabi-
lir. Bu konuda sonsözü 1. Çocuk Hakları Kongresi’nde çocukların katılım hakkı ve ifa-
de özgürlüğü ile ilgili bildiri sunan bir çocuğa vermek doğru olacaktır:

“Büyükler, anne babalar her konuda her şeyi çok iyi bildiklerini düşünüyorlar ve bu yüz-
den çocuklarıyla ilgili kararlar alırken kimseye danışmadıkları gibi biz çocuklara da sor-
muyorlar. Ama bu arada bizim en iyi şekilde yetişmemizi, kendi kararlarını alabilen, ken-
dine güvenen bireyler olmamızı istiyorlar. Bize hiçbir şey sormadan bu nasıl olacak?(...)fi-
kirlerimizi söyleyebilmemiz için büyümemizi bekliyorlar. Ama belki de büyüdüğümüzde 
şimdiki fikirlerimizi unutacağız ya da artık söylememize gerek kalmayacak”.42 

söz söyleme ve kararlara katılım oranı %13,5 iken bu oran kamusal hayatın önemli bir parça-
sını oluşturan okullarda %12,3’tür. Konu kız çocukları olduğunda çocuğun ifade özgürlüğü ve 
katılım hakkı daha da gerilemektedir. Kız çocuklarının evlerinde kendi hayatlarını ilgilendiren 
konularda söz söyleme ve kararlara %9,7 iken bu oran okulda %8,9’a gerilemektedir. Bkz. Po-
lat Oğuz ve Gezer Tanzer , Çocukların Sosyal İçerilmesi ve Katılım Haklarının Hayata Geçiril-
mesi. İstanbul: Planet Ajans, 2008. Hiç kuşkusuz engelli, yoksul ve azınlık mensubu çocuklar-
da katılım oranı çok daha dramatik bir boyuttadır. 

42. Süt Naciye Betül(2011), “Hayata çocuğun penceresinden bakmak”. 1. Türkiye Çocuk Hakları 
Kongresi Çocuk Bildirileri Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları,İstanbul, s.161 
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FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ OLARAK ÜLKEMİZDE 
YAYINLANMIŞ KİTAPLARIN İNCELENMESİ

Oya GÜNGÖRMÜŞ ÖZKARDEŞ

Prof. Dr., 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ülkemizde farklı gelişim gösteren çocuklara yönelik olarak ha-
zırlanmış kitapların sorun alanları, türleri, hedef kitlesi göz önüne alındığında dağı-
lımlarının nasıl olduğunu değerlendirmektir. Bu amaçla yapılan taramada 128 yayına 
ulaşılmıştır. Dikkati çeken en önemli bulgulardan biri sorun alanları içinde en fazla 
otizm ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite hakkında kitap yayınlanmış olmasıdır. Kitap-
ların önemli bir bölümü başvuru kitabı niteliğindedir. Çocuk ve gençlere yönelik ola-
rak hazırlanmış kitapların ise çok az olduğu görülmüştür.

ABSTRACT

The purpose of this study is to judge the distribution of books prepared for children of 
different development spectrums, considering the scope, types and target audience of 
them. 128 is the number of books covered in this study. One of the significant findings 
of the study is that most of the books are in the field of Autism and Attention Deficit 
Hyperactivity Disorders Most of them are reference books. It has been observed that 
very few of the books are for the children and youngsters.

Anahtar Kelimeler: Medya, farklı gelişen bireyler, engelli bireyler, özel eğitim, yazı-
lı basın.

Farklılıkları kabul etmek ve saygı göstermek hem bireylerin hem de toplumların ge-
lişmişliklerinin önemli bir göstergesidir. Görme, işitme, zeka vb. alanlarda çeşitli en-
gelleri olan bireyler önceleri toplumdan soyutlanmıştır. Ancak yıllar içinde hem hü-
manistik anlayışın gelişimi hem ekonomik, kültürel zenginliğin artması ve eğitim dü-
zeyinin yükselmesi bu bireylerin de sağlık, eğitim vb. gereksinimlerinin karşılanma-
sında diğer bireylerle aynı haklara sahip olduğu gerçeğinin anlaşılmasına yardımcı ol-
muştur. 1900’lü yıllardan önce özel eğitim alanındaki gelişmeler yok denecek kadar 
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azdır. 1900-1960 yılları arasında ise özel eğitime gereksinim duyan çocukların eğitil-
meleri gerektiği gerçeğinin kavranmasına paralel olarak özellikle özel eğitim okulla-
rının açıldığı görülmektedir. 1960’lı yıllardan başlayarak ise “kaynaştırma program-
ları” yaygınlaşmaya başlamıştır (Sucuoğlu & Kargın, 2010). Bu uygulamalar çerçeve-
sinde engelli çocukların sağlıklı akranları ile aynı öğrenme ortamlarında eğitilmele-
ri mümkün olmuştur. 

Ülkemizde de kaynaştırma programları özellikle 1980’li yıllardan başlayarak yay-
gın olarak uygulanmaya başlamıştır. Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşabil-
mesi pek çok faktöre bağlıdır. Olumsuz öğretmen tutumları, özellikle öğretmen ye-
tiştirme programlarında kaynaştırma ve bireyselleştirilmiş eğitim konusunda yete-
rince ders olmaması ve öğretmenlerin bu konudaki bilgilerinin azlığı, uygun perso-
nel ve destek servislerinin olmayışı ya da yetersizliği, fiziksel çevre düzenlemesinde-
ki sorunlar (Sucuoğlu & Kargın, 2010) ile sorunu olmayan bireyler (Turhan, 2007) 
ve ailelerin bu konudaki bilgisizlikleri (Öncül & Batu, 2005) gibi faktörler bu uygu-
lamaların etkin biçimde uygulanamamasına yol açmaktadır. Farklılıklara saygı gös-
termede, önyargılardan kurtulmada ve bu tür programların başarıya ulaşmasında en 
önemli yolunun bilgilendirmeden ve eğitimden geçtiği açıktır. Bu bilgilendirmelerin 
yapılmasında ve yaygınlaştırılmasında medyanın da çok önemli bir yeri olduğu ne-
redeyse tartışılmazdır. 

Yurt dışında farklı gelişen bireyler hakkında hem toplumun bilgilendirilmesi hem 
de bu bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları zorluklar ve bunları aşmak için buldukları 
yöntemleri anlatan otobiyografi, öykü, başvuru kitapları, kamu spotları vb. pek çok ya-
yın ve gazete haberleri yayınlanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de benzer konularda 
yayınların artmaya başladığı dikkat çekmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı ülkemizde farklı gelişim gösteren çocuklara yönelik olarak ha-
zırlanmış kitapların sorun alanları, kitap türleri, hedef kitlesi göz önüne alındığında da-
ğılımlarının nasıl olduğunu değerlendirmektir. Araştırma süresince aşağıdaki sorula-
ra yanıt aranmıştır;

1. Farklı gelişim gösteren çocuklara yönelik olarak hazırlanmış kitapların basım yıl-
ları ve baskı sayılarının dağılımı nedir? Bu kitaplarda çeviri / yerli olanların ora-
nı nedir?

2. Çalışma kapsamı içinde incelenmiş olan kitaplar daha çok hangi sorun alanına 
yönelik olarak hazırlanmıştır?

3. Sorun alanları basım yıllarına göre farklılaşmakta mıdır? 
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4. Bu alana yönelik olarak hazırlanmış kitaplar ağırlıklı olarak hangi türde yazıl-
mıştır?

5. Yazın türleri basım yılı, sorun alanı, çeviri/ yerli eser, baskı sayısı değişkenleri göz 
önüne alındığında nasıl bir dağılım göstermektedir?

6. Yaşam öyküsü türündeki kitaplar kimler tarafından yazılmıştır, sorun alanı ve çe-
viri/ yerli eser olup olmamalarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

7. Kitapların hedef kitleye göre dağılımı nasıldır?

8. Hedef kitle basım yılı, sorun alanı, yazın türleri, çeviri olup olmaması ve baskı sa-
yısı dikkate alındığında nasıl bir dağılım göstermektedir?

EVREN/ÖRNEKLEM

Bu çalışmadaki verilere ulaşabilmek için iki kaynaktan yararlanılmıştır. Öncelikle 
ağustos 2013 yılında internetteki İdefix, Kitap Yurdu, D&R, Hepsi Burada, Kitapzen, 
Oku Oku ve İlk Nokta olmak üzere 7 kitap sitesinde araştırma yapılmıştır. İkinci ola-
rak Türkiye Görme Engelliler, Türkiye İşitme Engelliler, Türkiye Ortopedik Özürlüler, 
Türkiye Zihinsel Engelliler federasyonları ve Tohum Otizm Vakfı ile telefon görüşme-
leri yapılmış bu derneklerin sözü edilen alanlarda yayınladıkları yazılı materyaller hak-
kında bilgi alınmıştır. 

SINIRLILIKLAR

Bu araştırmadaki veriler;

• Ağustos 2013 yılında internetteki 7 kitap satış sitesindeki kitaplar ve 5 dernek ile 
yapılan telefon görüşmelerinden alınan verilerle sınırlıdır.

• Konuyla ilgili olarak yazılmış olan ders kitapları araştırma kapsamı dışında bıra-
kılmıştır.

VERİLERİN ANALİZİ

Araştırmada incelenen makalelerden elde edilen veriler betimsel istatistikî yöntem-
ler (yüzde ve frekans) kullanılarak çö zümlenmiştir. Oluşturulan veri tabanında kayıtlı 
bulunan veriler ile ilgili olarak, her bir araştırma sorusunun cevabına karşılık gelecek 
şekilde verile rin frekansları ve bu frekanslara bağlı olarak yüzde oranları hesaplanmış-
tır. Sonuçta elde edilen sayısal veriler tablo ve grafiklere dönüştürülmüştür.
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KISALTMALAR

DEHB: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
ÖÖG: Özel Öğrenme Güçlüğü
DB: Davranış Bozuklukları
OKB: Obsesif Kompulsif Bozukluklar
ZE: Zihinsel Engellilik
ÜZ: Üstün Zekalılar

BULGULAR

Farklı gelişim gösteren çocuklara yönelik olarak hazırlanmış kitapların basım yılları, 
baskı sayıları nedir? Bu kitaplarda çeviri / yerli eserlerin olanların oranı nedir?

Kitapların yayın yılları beşer yıllık dilimlere bölünerek verilmiştir. Kitapların % 
44’ünün 2011 ve sonrasında basıldığı (bk. Tablo 1) görülmektedir. Ulaşılabilen en eski 
yayın ise 1982 de basılmıştır. Bir kitapta ise basım yılı belirtilmemiştir. Bu nedenle bu 
bölümde değerlendirmeler 127 veri üzerinden yapılmıştır.

Tablo 1: Basım Yılına Göre Dağılım

Kitapların baskı sayısına bakıldığında yaklaşık % 90’nın 1. baskısının yapıldığını gö-
rülmektedir (bk. Tablo 2).
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Tablo 2: Kaçıncı Baskı Olduğuna Göre Dağılım

Çalışma sırasında kitapların ne kadarının çeviri olup olmadığına da bakılmış ve yak-
laşık % 60’ ının yerli olduğu görülmüştür (Bk. Tablo 3).

Tablo 3: Çeviri/ Yerli Olmalarına Göre Dağılım
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Çeviri ve yerli eserlere yıl değişkeni açısından bakıldığında göze çarpan en önemli 
bulgulardan biri yerli eserlerin sayısının çeviri eserlere oranla artışının 2011 yılından 
sonraki dilimde daha fazla olmasıdır (Bk. Tablo 4).

Tablo 4: Yıl Değişkenine Göre Çeviri/ Yerli Kitapların Dağılımı

Çeviri Olup Olmadığı
Toplam

Çeviri Yerli

Yıl

1990 ve öncesi
Frekans 1 0 1

% ,8% ,0% ,8%

1991-1995
Frekans 0 2 2

% ,0% 1,6% 1,6%

1996-2000
Frekans 1 4 5

% ,8% 3,1% 3,9%

2001-2005
Frekans 7 15 22

% 5,5% 11,8% 17,3%

2006-2010
Frekans 20 21 41

% 15,7% 16,5% 32,3%

2011 ve sonrası
Frekans 18 38 56

% 14,2% 29,9% 44,1%

Toplam
Frekans 47 80 127

% 37,0% 63,0% 100,0%

Kitapların çeviri olup olmamalarına göre kaç baskı yaptıklarına bakıldığında dikkati 
çeken nokta çeviri eserlerin ağırlıklı olarak 1. baskılarının yapılmış olmasıdır. Yerli ki-
taplarda bu oranın yaklaşık yarı yarıya olduğu görülmektedir (bk. Tablo 5).

Tablo 5. Çeviri/ Yerli Kitapların Baskı Sayılarının Dağılımı

Baskı Sayısı
Toplam

1 2 3 4 13

Çeviri Olup 
Olmadığı

Evet
Frekans 46 0 2 0 0 48

% 35,9% ,0% 1,6% ,0% ,0% 37,5%

Hayır
Frekans 66 10 2 1 1 80

% 51,6% 7,8% 1,6% ,8% ,8% 62,5%

Toplam
Frekans 112 10 4 1 1 128

% 87,5% 7,8% 3,1% ,8% ,8% 100,0%
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Çalışma kapsamı içinde incelenmiş olan kitaplar daha çok hangi sorun alanı-
na yönelik olarak hazırlanmıştır? Sorun alanları basım yıllarına göre farklılaşmak-
ta mıdır? 

Kitaplarda ele alınan sorun alanı açısından bakıldığında (bk. Tablo 6) en fazla Otizm 
(% 36) hakkında kitap yayınlandığı, ikinci sırada ise DEHB’nin (% 23) yer aldığı görül-
mektedir. Kitapların yaklaşık % 10’nun zihinsel engellilik, % 5’nin ÖÖG, % 4’nün ise 
bedensel engel hakkında olduğu dikkati çekmektedir. Diğer sorun alanlarındaki yayın-
ların dağılımı ise çok daha düşüktür.

Tablo 6: Sorun Alanına Göre Dağılım

Sorun Alanı Frekans Yüzde %

DEHB 30 23,4

ÖÖG 6 4,7

DEHB / ÖÖG 2 1,6

Zihinsel Engel 12 9,4

Üstün Zekalı 4 3,1

Ü.Z. &.Z.E 1 ,8

Z.E.& Otizm 1 ,8

Otizm 46 35,9

DB 2 1,6

OKB 1 ,8

Sorun alanlarının basım yılına göre dağılımına bakıldığında otizm ile ilgili olarak 
2001/2005 yılları arasından başlayarak yayınlanan kitap sayısında her yıl grubunda dü-
zenli bir artış olduğu görülmektedir. DEHB ile ilgili kitapların sayısında da yine aynı 
yıl diliminden başlayarak bir artış olduğu ancak bu artışın düzenli olmadığı görülmek-
tedir (bk. Tablo 7). 
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Tablo 7: Basım Yılı Değişkenine Göre Sorun Alanlarının Dağılımı

Engel Türü * Yıl

Yıl
Toplam1990 ve 

öncesi
1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011 ve 
sonrası

Engel 
Türü

DEHB
Frekans 0 0 0 10 8 12 30

% ,0% ,0% ,0% 7,9% 6,3% 9,4% 23,6%

ÖÖG
Frekans 0 0 0 1 3 2 6

% ,0% ,0% ,0% ,8% 2,4% 1,6% 4,7%

DEHB / 
ÖÖG

Frekans 0 0 0 0 1 1 2

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,8% 1,6%

Zihinsel 
Engel

Frekans 0 2 0 2 2 6 12

% ,0% 1,6% ,0% 1,6% 1,6% 4,7% 9,4%

Üstün Zekalı
Frekans 0 0 0 0 1 3 4

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% 2,4% 3,1%

ÜZ & ZE
Frekans 0 0 0 0 0 1 1

Toplam ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,8%

Z.E.&Otizm
Frekans 0 0 0 0 0 1 1

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,8%

Otizm
Frekans 0 0 4 6 16 20 46

% ,0% ,0% 3,1% 4,7% 12,6% 15,7% 36,2%

DB
Frekans 0 0 0 0 2 0 2

% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% ,0% 1,6%

OKB
Frekans 0 0 0 0 1 0 1

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,0% ,8%

Tourette
Frekans 0 0 0 1 0 1 2

% ,0% ,0% ,0% ,8% ,0% ,8% 1,6%

Çocukluk 
Psikozu

Frekans 0 0 0 1 0 0 1

% ,0% ,0% ,0% ,8% ,0% ,0% ,8%

Isitme Engel
Frekans 0 0 0 1 1 1 3

% ,0% ,0% ,0% ,8% ,8% ,8% 2,4%

Gorme 
Engeli

Frekans 0 0 0 0 0 1 1

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,8%

Ortopedik 
Engel

Frekans 1 0 0 0 2 2 5

% ,8% ,0% ,0% ,0% 1,6% 1,6% 3,9%
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Engel 
Türü

Suregen 
Hastalik

Frekans 0 0 1 0 3 0 4

% ,0% ,0% ,8% ,0% 2,4% ,0% 3,1%

Genel
Frekans 0 0 0 0 1 5 6

% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% 3,9% 4,7%

Toplam
Frekans 1 2 5 22 41 56 127

% ,8% 1,6% 3,9% 17,3% 32,3% 44,1% 100,0%

Bu alana yönelik olarak hazırlanmış kitaplar ağırlıklı olarak hangi türde yazılmış-
tır? Yazın türleri basım yılı, sorun alanı, çeviri/ yerli eser, baskı sayısı değişkenleri göz 
önüne alındığında nasıl bir dağılım göstermektedir?

Yayınların yaklaşık % 60’nın bilgi aktarımı amacıyla yazıldığı görülmektedir. İkinci 
sırayı ise %25 ile yaşam öyküleri almaktadır (bk. Tablo 8). Çizgi roman türündeki ya-
yınlar ise en az yüzdeye sahiptir.

Tablo 8: Yazın Türüne Göre Dağılım

Yazın türlerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında (bk. Tablo 9) bilgi aktarımı tü-
ründeki kitapların sayısının 2001/2005 yılları arasında % 11 iken düzenli artmaya başla-
dığı 2011 yılı ve sonrasında bu oranın % 32’ye çıktığı görülmektedir. Yaşam öykülerinin 
yıllara göre artışına bakıldığında en fazla yayının 2006/2010 yılları arasında olduğu daha 
sonraki yıl aralığında ise yarı yarıya bir düşme olduğu dikkati çekmiştir. Resimli kitap ve 
çizgi roman türündeki kitapların 2001 yılından önce hiç olmadığı göze çarpmaktadır.
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Tablo 9: Yıl Değişkenine Göre YayınTürlerinin Dağılımı

Yıl * Tür

Tür

ToplamBilgi 
Aktarimi

Yaşam 
Öyküsü

Roman / 
Öykü

Çizgi
Roman

Resimli 
Kitap

Yıl

1990 ve 
öncesi

Frekans 0 1 0 0 0 1

% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,8%

1991-1995
Frekans 2 0 0 0 0 2

% 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%

1996-2000
Frekans 2 2 1 0 0 5

% 1,6% 1,6% ,8% ,0% ,0% 3,9%

2001-2005
Frekans 14 5 2 0 1 22

% 11,0% 3,9% 1,6% ,0% ,8% 17,3%

2006-2010
Frekans 17 16 3 0 5 41

% 13,4% 12,6% 2,4% ,0% 3,9% 32,3%

2011 ve 
sonrası

Frekans 40 7 4 2 3 56

% 31,5% 5,5% 3,1% 1,6% 2,4% 44,1%

Toplam
Frekans 75 31 10 2 9 127

% 59,1% 24,4% 7,9% 1,6% 7,1% 100,0%

Sorun alanı dikkate alındığında (bk. Tablo 10) bilgi aktarımı yapan kitapların yak-
laşık % 20’sinin DEHB, % 19’zunun otizm alanında olduğu görülmektedir. Yaşam öy-
küsü türündeki kitaplarda ise ağırlıklı olarak paylaşılan sorun alanının otizm olduğu 
görülmektedir. Diğer türlerde sorun alanlarına göre bir yığışım olmadığı dikkati çek-
mektedir.

Tablo 10: Sorun Alanına Göre Yazın Türlerinin Dağılımı

Engel Türü * Tür

Tür

ToplamBilgi 
Aktarimi

Yaşam 
Öyküsü

Roman 
/ Öykü

Çizgi 
Roman

Resimli 
Kitap

Engel 
Türü

DEHB
Frekans 26 2 1 0 1 30

% 20,3% 1,6% ,8% ,0% ,8% 23,4%
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Engel 
Türü

ÖÖG
Frekans 5 0 0 0 1 6
% 3,9% ,0% ,0% ,0% ,8% 4,7%

DEHB / 
ÖÖG

Frekans 2 0 0 0 0 2
% 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%

Zihinsel 
Engel

Frekans 8 3 0 0 1 12
% 6,3% 2,3% ,0% ,0% ,8% 9,4%

Üstün Zekalı
Frekans 4 0 0 0 0 4
% 3,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,1%

ÜZ & ZE
Frekans 1 0 0 0 0 1
% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8%

Z.E.&Otizm
Frekans 0 1 0 0 0 1
% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,8%

Otizm
Frekans 24 13 8 1 0 46
% 18,8% 10,2% 6,3% ,8% ,0% 35,9%

DB
Frekans 0 2 0 0 0 2
% ,0% 1,6% ,0% ,0% ,0% 1,6%

OKB
Frekans 0 0 0 0 1 1
% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,8%

Tourette
Frekans 0 1 0 0 1 2
% ,0% ,8% ,0% ,0% ,8% 1,6%

Çocukluk 
Psikozu

Frekans 0 0 1 0 0 1
% ,0% ,0% ,8% ,0% ,0% ,8%

Isitme Engel
Frekans 1 0 0 1 1 3
% ,8% ,0% ,0% ,8% ,8% 2,3%

Gorme Engeli
Frekans 0 1 0 0 0 1
% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,8%

Ortopedik 
Engel

Frekans 0 4 0 0 1 5
% ,0% 3,1% ,0% ,0% ,8% 3,9%

Suregen 
Hastalik

Frekans 0 3 0 0 1 4
% ,0% 2,3% ,0% ,0% ,8% 3,1%

Genel
Frekans 4 2 0 0 1 7
% 3,1% 1,6% ,0% ,0% ,8% 5,5%

Toplam
Frekans 75 32 10 2 9 128
% 58,6% 25,0% 7,8% 1,6% 7,0% 100,0%

Bilgi aktarımı türündeki kitapların yaklaşık % 15’şi çeviri % 44 ise yerlidir. Yaşam öy-
küsü türündeki kitaplarda çeviri olanların yüzdesi 7 iken, yerli eserlerin yüzdesi 17’dir. 
Çizgi roman ve resimli kitap türündeki kitapların ise hepsi çeviridir (bk. Tablo 11).
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Tablo 11: Yazın Türüne Göre Çeviri Olan/olmayan Kitapların Dağılımı

Tür * Çeviri Olup Olmadığı
Çeviri Olup Olmadığı

Toplam
Çeviri Yerli

Tür

Bilgi Aktarımı
Frekans 19 56 75
% 14,8% 43,8% 58,6%

Yasam Öyküsü
Frekans 10 22 32
% 7,8% 17,2% 25,0%

Roman / Öykü
Frekans 8 2 10
% 6,3% 1,6% 7,8%

Çizgi Roman
Frekans 2 0 2
% 1,6% ,0% 1,6%

Resimli Kitap
Frekans 9 0 9
% 7,0% ,0% 7,0%

Toplam
Frekans 48 80 128
Toplam 37,5% 62,5% 100,0%

Kitap türü değişkenine göre kitapların kaç baskı yapıldığına da bakılmıştır (bk. Tab-
lo 12). Yalnızca bilgi aktarımı ve yaşam öyküsü türündeki kitapların birden fazla bas-
kısının yapıldığı görülmektedir.

Tablo 12: Yazın Türüne Göre Baskı Sayısının Dağılımı

Tür * Kaçıncı Bakkı Olduğu
Baskı Sayısı

Toplam
1 2 3 4 13

Tür

Bilgi 
Aktarımı

Frekans 65 6 3 1 0 75
% 50,8% 4,7% 2,3% ,8% ,0% 58,6%

Yasam 
Öyküsü

Frekans 26 4 1 0 1 32
% 20,3% 3,1% ,8% ,0% ,8% 25,0%

Roman / 
Öykü

Frekans 10 0 0 0 0 10
% 7,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,8%

Çizgi 
Roman

Frekans 2 0 0 0 0 2
% 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6%

Resimli 
Kitap

Frekans 9 0 0 0 0 9
% 7,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,0%

Toplam
Frekans 112 10 4 1 1 128
% 87,5% 7,8% 3,1% ,8% ,8% 100,0%

Yaşam öyküsü türündeki kitaplar kimler tarafından yazılmıştır, sorun alanı ve çevi-
ri/ yerli eser olup olmamalarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir?



Bildiriler Kitabı 185

Yaşam öykülerini yazanların ağırlıklı olarak anneler olduğu görülmektedir. Farklı ge-
lişen bireylerin kendi yaşam öykülerini anlattığı kitapların yüzdesi ise % 28’dir. Babala-
rın yazdıkları kitaplar ise % 16 ile üçüncü sırada yer almaktadır (bk Tablo 13).

Tablo 13: Yaşam Öyküsü Kitaplarını Kimin Yazdığına Göre Dağılım

Yaşam Öyküsü Anlatanlar
Toplam

Anne Baba Kendi Büyük Baba

Tür
Yasam 
Öyküsü

Frekans 17 5 9 1 32
% 53,1% 15,6% 28,1% 3,1% 100,0%

Toplam
Frekans 17 5 9 1 32
% 53,1% 15,6% 28,1% 3,1% 100,0%

Sorun alanı değişkeni göz önüne alınarak yaşam öykülerine bakıldığında hem otizm-
li çocuğa sahip anne ve babaların hem de otistik bireylerin kendi yaşamlarını anlatma 
yüzdelerinin daha fazla olduğu görülmektedir (bk. Tablo 14). 

Tablo 14: Sorun Alanı Değişkenine Göre Yaşam Öyküsünü Anlatanların Dağılımı

Yaşam Öyküsü Anlatanlar
Toplam

Anne Baba Kendi Büyük Baba

Engel 
Türü

DEHB
Frekans 1 1 0 0 2
% 3,1% 3,1% ,0% ,0% 6,3%

Zihinsel Engel
Frekans 3 0 0 0 3
% 9,4% ,0% ,0% ,0% 9,4%

Otizm
Frekans 6 2 4 1 13
% 18,8% 6,3% 12,5% 3,1% 40,6%

Z.E.&Otizm
Frekans 1 0 0 0 1
% 3,1% ,0% ,0% ,0% 3,1%

DB
Frekans 0 2 0 0 2
% ,0% 6,3% ,0% ,0% 6,3%

Tourette
Frekans 1 0 0 0 1
% 3,1% ,0% ,0% ,0% 3,1%

Gorme Engeli
Frekans 0 0 1 0 1
% ,0% ,0% 3,1% ,0% 3,1%

Ortopedik Engel
Frekans 1 0 3 0 4
% 3,1% ,0% 9,4% ,0% 12,5%

Suregen Hastalik
Frekans 2 0 1 0 3
% 6,3% ,0% 3,1% ,0% 9,4%

Genel
Frekans 2 0 0 0 2
% 6,3% ,0% ,0% ,0% 6,3%

Toplam
Frekans 17 5 9 1 32
Toplam 53,1% 15,6% 28,1% 3,1% 100,0%
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Yaşam öyküsü türündeki kitaplarda çeviri ve yerli eser oranına bakıldığında soru-
nu olan bireylerin kendilerini anlattıkları ve babaların yazdıkları kitap oranları birbi-
rine yakın bulunmuştur. Annelerin yazdıkları kitaplarda ise yerli eserlerin yüzdesi çok 
yüksektir (Bk. Tablo 15). 

Tablo 15: Çeviri/ Yerli Kitaplarda Yaşam Öyküsü kitabı yazarlarının Dağılımı

Yaşam Öyküsü Anlatanlar
Toplam

Anne Baba Kendi Büyük Baba

Çeviri 
Olup 
Olmadığı

Çeviri
Frekans 1 3 5 1 10
% 3,1% 9,4% 15,6% 3,1% 31,3%

Yerli
Frekans 16 2 4 0 22
% 50,0% 6,3% 12,5% ,0% 68,8%

Toplam
Frekans 17 5 9 1 32
% 53,1% 15,6% 28,1% 3,1% 100,0%

Kitapların hedef kitleye göre dağılımı nasıldır? Hedef kitle basım yılı, sorun alanı, 
yazın türü, çeviri olup olmaması ve baskı sayısı dikkate alındığında nasıl bir dağılım 
göstermektedir?

Kitapların hedef kitlesinin yaklaşık % 86’sının ile yetişkinler olduğu görülmektedir 
(bk. Tablo 16). Farklı gelişim özellikleri gösteren bireylerin kendilerine yönelik kitap-
ların oranı ise yalnızca % 10’luk bir bölümü oluşturmaktadır. 

Tablo 16: Hedef Kitleye Göre Dağılım
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Yine yıl değişkeni dikkate alındığında hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik 
olarak hazırlanmış kitapların sayısında 5 yıllık dilimlerde istikrarlı biçimde bir artış ol-
duğu göze çarpmaktadır (bk. Tablo 17).

Tablo 17: Yıl Değişkenine Göre Hedef Kitle Dağılımı

Hedef Kitle
Toplam

Yetişkinler Çocuk Genel

Yıl

1990 ve öncesi
Frekans 1 0 0 1

% ,8% ,0% ,0% ,8%

1991-1995
Frekans 2 0 0 2

% 1,6% ,0% ,0% 1,6%

1996-2000
Frekans 5 0 0 5

% 3,9% ,0% ,0% 3,9%

2001-2005
Frekans 20 1 1 22

% 15,7% ,8% ,8% 17,3%

2006-2010
Frekans 35 6 0 41

% 27,6% 4,7% ,0% 32,3%

2011 ve sonrası
Frekans 46 8 2 56

% 36,2% 6,3% 1,6% 44,1%

Toplam
Frekans 109 15 3 127

% 85,8% 11,8% 2,4% 100,0%

Sorun alanı türüne göre hedef kitlenin kimler olduğuna bakıldığında hem yetişkin-
lerde hem de çocuk grubunda otizm hakkında daha fazla yayın yapıldığı görülmekte-
dir (bk. Tablo 18). 

Tablo 18: Sorun Alanı Değişkenine Göre Hedef Kitlenin Dağılımı

Engel Türü * Hedef Kitle

Hedef Kitle
Toplam

Yetişkinler Çocuk Genel

Sorun 
Alanı

DEHB
Frekans 28 2 0 30

% 21,9% 1,6% ,0% 23,4%

ÖÖG
Frekans 5 1 0 6

% 3,9% ,8% ,0% 4,7%

DEHB / ÖÖG
Frekans 2 0 0 2

% 1,6% ,0% ,0% 1,6%
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Engel Türü * Hedef Kitle

Hedef Kitle
Toplam

Yetişkinler Çocuk Genel

Sorun 
Alanı

Zihinsel Engel
Frekans 11 1 0 12

% 8,6% ,8% ,0% 9,4%

Üstün Zekalı
Frekans 4 0 0 4

% 3,1% ,0% ,0% 3,1%

ÜZ & ZE
Frekans 1 0 0 1

% ,8% ,0% ,0% ,8%

Z.E.&Otizm
Frekans 1 0 0 1

% ,8% ,0% ,0% ,8%

Otizm
Frekans 39 4 3 46

% 30,5% 3,1% 2,3% 35,9%

DB
Frekans 2 0 0 2

% 1,6% ,0% ,0% 1,6%

OKB
Frekans 0 1 0 1

% ,0% ,8% ,0% ,8%

Tourette
Frekans 1 1 0 2

% ,8% ,8% ,0% 1,6%

Çocukluk 
Psikozu

Frekans 1 0 0 1

% ,8% ,0% ,0% ,8%

Isitme Engel
Frekans 1 2 0 3

% ,8% 1,6% ,0% 2,3%

Gorme Engeli
Frekans 1 0 0 1

% ,8% ,0% ,0% ,8%

Ortopedik Engel
Frekans 4 1 0 5

% 3,1% ,8% ,0% 3,9%

Suregen Hastalik
Frekans 3 1 0 4

% 2,3% ,8% ,0% 3,1%

Genel
Frekans 6 1 0 7

% 4,7% ,8% ,0% 5,5%

Toplam
Frekans 110 15 3 128

% 85,9% 11,7% 2,3% 100,0%

Kitap türleri değişkeni açısından hedef kitle dağılımına bakıldığında bilgi aktarımı 
türündeki kitapların ağırlıklı olarak yetişkinlere yazıldığı görülmektedir. Resimli kitap 
türündeki kitapların tamamı ise çocuklara yönelik hazırlanmıştır (Bk. Tablo 19).
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Tablo 19: Hedef Kitleye göre Yazın Türlerinin Dağılımı

Hedef Kitle
Toplam

Yetişkinler Çocuk Genel

Tür

Bilgi Aktarımı
Frekans 72 2 1 75

% 56,3% 1,6% ,8% 58,6%

Yasam Öyküsü
Frekans 32 0 0 32

% 25,0% ,0% ,0% 25,0%

Roman / Öykü
Frekans 6 2 2 10

% 4,7% 1,6% 1,6% 7,8%

Çizgi Roman
Frekans 0 2 0 2

% ,0% 1,6% ,0% 1,6%

Resimli Kitap
Frekans 0 9 0 9

% ,0% 7,0% ,0% 7,0%

Toplam
Frekans 110 15 3 128

% 85,9% 11,7% 2,3% 100,0%

Hedef kitle değişkenine göre kitapların çeviri olup olmadığı da incelenmiştir. Tablo 
20’de de görüldüğü gibi yetişkinlere yönelik olan kitaplarda yerli eserler ağırlığı oluştu-
rurken bu oran çocuklara yönelik kitaplarda çok küçük bir yüzdeyi oluşturmaktadır.

Tablo 20: Hedef Kitle Türüne Göre Çeviri/ Yerli Kitapların Dağılımı

Hedef Kitle * Çeviri Olup Olmadığı

Çeviri Olup Olmadığı
Toplam

Çeviri Yerli

Hedef Kitle

Yetişkinler
Frekans 33 77 110

% 25,8% 60,2% 85,9%

Çocuk
Frekans 13 2 15

% 10,2% 1,6% 11,7%

Genel
Frekans 2 1 3

% 1,6% ,8% 2,3%

Toplam
Frekans 48 80 128

% 37,5% 62,5% 100,0%
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Hedef kitle değişkenine göre baskı dağılımına bakıldığında çocuk kitaplarında ve 
hedef kitlesi genel olanlarda bütün kitapların yalnızca tek baskısı olduğu görülmekte-
dir (Bk. Tablo 21).

Tablo 21: Hedef Kitle Türüne Göre Baskı Sayısının Dağılımı

Hedef Kitle * Kaçıncı Baskı Olduğu

Baskı Sayısı
Toplam

1 2 3 4 13

Hedef Kitle

Yetişkinler
Frekans 94 10 4 1 1 110

% 73,4% 7,8% 3,1% ,8% ,8% 85,9%

Çocuk
Frekans 15 0 0 0 0 15

% 11,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,7%

Genel
Frekans 3 0 0 0 0 3

% 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,3%

Toplam
Frekans 112 10 4 1 1 128

% 87,5% 7,8% 3,1% ,8% ,8% 100,0%

TARTIŞMA

Basım Yılları, Baskı Sayıları ve Çeviri/ Yerli Eserler. Bu alanda ulaşılan en eski ya-
yın 1982’de yılında basılmıştır. Kitapta kaza sonucu felç olan bir kişinin yaşam öykü-
sü anlatılmaktadır (Eareckson,1982). Farklı gelişim özellikleri gösteren çocuklara yö-
nelik olan yayınların özellikle 2006 yılından sonra artmaya başladığı dikkati çekmek-
tedir. Kitapların yaklaşık yarısının 2011 ve sonrasında basıldığı da vurgulanması gere-
ken bir noktadır. Bu bulgu alana giderek artan bir ilgi oluştuğunu düşündürmekle bir-
likte kitapların yalnızca 1/10 gibi bir bölümünün birden fazla baskısının yapılması bu 
ilginin yeterince fazla olmadığını da akla getirmektedir. 

Bu alandaki eserlerin yaklaşık % 60’nın yerli eser olduğu ve özellikle son yıllarda çe-
viri eserlere oranla sayısında daha fazla bir artış olduğu görülmektedir. Yerli eserlerin 
biraz daha fazla olması ülkemizde hem bilgi aktarımı hem de bireysel deneyimlerin pay-
laşılması konusundaki istekliliği ve ilgiyi göstermesi açısından sevindiricidir. 

Sorun alanı. Farklı gelişim gösteren bireyler hakkında yazılmış kitapların sorun alan-
larına göre dağılımlarının eşit olmadığı dikkati çekmiştir. Yazılan kitapların yaklaşık ya-
rısı Otizmli ve DEHB’li çocuklar hakkındadır. Ancak otizm hakkındaki kitaplar bütün 
yayınların yaklaşık 1/3’ünü oluştururken DEHB konusundaki kitaplar bütün kitapla-
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rın ¼’ü kadardır. Zihinsel engelle ilgili kitaplar ise 3. sırada yer almakla birlikte bütün 
kitaplar içindeki oranı ancak 1/10’na ulaşabilmektedir. Diğer nöro- psikolojik ve psiki-
yatrik sorunlar hakkındaki yayınların ise oldukça sınırlı olduğu dikkati çekmiştir. Gör-
me, işitme ve bedensel engel grupları arasında ise en çok ortopedik engel hakkında ki-
tap yayınlanmıştır. Elimizde otizm hakkındaki yayınların diğer yayınlardan neden da-
ha fazla olduğunu açıklayacak yeterli veri olmamakla birlikte bu sorun alanına dünya-
da genel olarak artan bir ilginin oluşu, filmlerde romanlarda özellikle Asperger Sendro-
munun çokça işlenmesi bunun nedenlerinden biri olabilir. Bu sorun alanı ile ilgili ola-
rak kurulmuş sivil toplum örgütlerinin aktif biçimde yürüttükleri faaliyetler de bu yo-
ğunluğu açıklayacak olası bir başka nedendir. 

Dikkati çeken bulgulardan biri özellikle okul başarısızlıklarına yol açan nedenler 
arasında önde gelen sorunlardan biri olan ve DEHB’ nin en sık eşlikçisi olarak karşı-
mıza çıkan ÖÖG hakkındaki yayınların sayısının azlığıdır. Bunun nedenlerinden biri 
ÖÖG’nin tanınması, tanılanması ile ilgili zorlukların olmasından dolayı toplumda ye-
terince tanınmaması olabilir. Ayrıca bu konuda ülkemizde çalışan uzman sayısının az-
lığı özgün eserlerin yaratılmasını engelleyebilecek bir başka faktördür.

Yazın Türleri. Yayınlanan kitapların türüne bakıldığında bilgi aktarımı türündeki ya-
yınların daha ağırlıklı olduğu, yaşam öykülerinin ise yayınların ancak ¼ ünü oluşturdu-
ğu görülmüştür. Bilgi aktarımı türündeki kitapların sayısında 2001/2005 yıl aralığında-
ki dönemde artış olmaya başladığı özellikle 2011 yılından sonra bu artışın %10’lardan 
% 30’lara çıktığı dikkati çekmektedir. Yaşam öyküsü türündeki kitapların sayısındaki 
dikkati çeken artış ise 2006/2010 yılları arasındaki dilimdir. Bilgi aktarımı biçiminde-
ki yayınların daha fazla olması beklenebilecek bir sonuçtur. Çünkü bireylerin gelişimi 
etkileyen farklı sorun alanları hakkında bilgilenmeleri, bilinçlenme ve kendi deneyim-
lerini paylaşma için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Ancak yaşam öyküsü türün-
deki kitapların sayısının neden her yıl diliminde düzenli bir artış göstermediği araştı-
rılmaya değer bir konudur.

Yazın türlerinin dağılımına sorun alanları açısından bakıldığında dikkati çeken bir 
bulgu bilgi aktarımı türündeki kitaplarda otizm ve DEHB ile ilgili kitapların sayısının 
birbirine yakınlığıdır. Ancak yaşam öyküsü türündeki kitaplarda otizm daha fazla ele 
alınmıştır. DEHB, ÖÖG gibi sorun alanları otizme oranla daha sıklıkla görülen bir so-
run alanı olmasına karşın bu türden sorunu olan çocukların ailelerinin kendi yaşam öy-
külerini neden daha az yazdıkları üzerinde düşünülmesi gereken bir noktadır. Bu ko-
nu hakkında yapılmış araştırmalar olmadığı için kesin bir sonuca varamamakla birlik-
te otizmin hem çocuklar hem aileler için yaşamı daha zorlayıcı bir sorun olması, bu so-
runa önyargı ile yaklaşmanın daha fazla olması, ailelerin özellikle de annelerin yaşadık-
ları güçlükleri paylaşmada daha istekli olmalarına yol açmış olabilir.

Bilgi aktarımı türündeki kitapların ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik olduğu çiz-
gi roman ya da resimli kitapların ise çocuklar için hazırlandığı görülmektedir. DEHB 
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ve ÖÖG’si olan bireylerin genelde okuma konusundaki isteksizlikleri düşünüldüğünde 
çizgi roman biçimde hazırlanmış ve yetişkinleri hedef alan kitapların hazırlanmasının 
önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Yazın türlerine göre çeviri ve yerli eser oranlarında da dikkati çeken bir fark vardır. 
Bilgi aktarımı türündeki kitaplarda yerli eserler çeviri eserlerden yaklaşık % 30 daha faz-
layken, yaşam öyküsü türündeki kitaplarda bu fark yalnızca % 10’dur. Bu bulgu yaşam 
öyküsü yazma geleneğimizin çok fazla olmadığını akla getirmektedir. Ancak buna yöne-
lik yapılacak başka araştırmalar bize daha ayrıntılı açıklama yapma şansını verecektir.

Farklı gelişen bireylere yönelik olarak hazırlanmış çizgi roman, resimli kitap sayıla-
rı hem çok az hem de hepsi çeviri eserlerdir. Bu tür kitapların hedef kitlesinin daha çok 
çocuklar olduğu dikkate alındığında ve çocuklara yönelik kitapların yetişkinler için ha-
zırlananlara oranla çok daha az olduğu düşünüldüğünde bu sonuç şaşırtıcı değildir.

Yaşam Öykülerini yazanlar. Yaşam öyküsü türündeki kitapların yaklaşık yarısı anne-
lerin anlattığı öykülerden oluşmaktadır. Annelerin çocuk bakımında daha aktif rol al-
maları ve yaşadıkları sorunları babalara oranla daha kolay paylaşabilmeleri bunu açık-
layabilecek bir neden olarak düşünülmektedir. Kendi sorunlarını ve farklılıklarını an-
latan bireylerin annelerden sonra ikinci sırada olmaları sevindiricidir. Çünkü bu tür-
den eserlerin fazlalığının toplumun önyargılarını değiştirebileceği ve empatik anlayışın 
gelişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Sorun alanı değişkeni dikkate alındığında yaşam öyküleri anlatanların dağılımına 
bakıldığında dikkati çeken en önemli noktalardan biri kendi yaşam öykülerini anlatan-
ların sorunlarının otizm ya da bedensel engel olmasıdır. 

Yaşam öyküsü türündeki kitapların çeviri olup olmamalarına göre dağılımına bakıl-
dığında yalnızca annelerin yazdıkları kitaplarda yerli eserlerin yüzdesi daha fazla bu-
lunmuştur. Konuyla ilgili olarak başka dillerde yayınlanmış ama Türkçeye çevrilmemiş 
eserlerde bu oran bilinmemektedir. Dolayısıyla bu farkı doğuran Türkiye’de yaşayan 
annelerin kendi öykülerini paylaşma konusunda daha fazla istekli olmaları mıdır yok-
sa çevrilmek için seçilen eserlerde rastlantısal olarak mı diğer bireylerin öykülerine yer 
verilmiştir yeterince bilinmemektedir. 

Hedef Kitle. Kitaplar ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Ço-
cuk ve ergenlere yönelik olarak hazırlanan kitaplar ise ancak % 10’luk bir dilimi oluş-
turmaktadır. Çocuk ve ergenlere yönelik kitapların sayısının azlığını açıklayabilecek 
yeterli araştırma verisi olmamakla birlikte ülkemizde sorunlar ile ilgili olarak bireyle-
rin özellikle de çocuk ve gençlerin bilgilendirilmelerine ve bilinçlendirilmelerine iliş-
kin duyarlılığın yeterli düzeyde olmadığı düşünülmektedir.

Yıl değişkeni açısından bakıldığında her iki gruba yönelik olarak hazırlanan kitap-
ların sayısında istikrarlı bir artış olduğu göze çarpmaktadır. Kuşkusuz bu alandaki ya-
yınların artıyor olması sevindiricidir.
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Sorun alanına göre hedef kitle dağılımına bakıldığında otizm ile ilgili olarak hem ye-
tişkin hem de çocuklara yönelik daha fazla yayın yapıldığı görülmektedir. Dikkati çeken 
bir başka nokta da çocuklar için hazırlanmış kitaplarda görme engeli, üstün zeka, dav-
ranış bozukluğu ve psikoz dışındaki diğer sorun alanlarında da sayıları az da olsa kitap 
yayınlanmış olmasıdır. Bunun nedenlerinden biri görülebilir engellerin ya da farklılık-
ların çocuklara açıklanmasının daha kolay olması olabilir. 

Yetişkinler ve çocuklara yönelik olarak hazırlanan kitapların çeviri olup olmama-
ları açısından da bir farklılık göze çarpmaktadır. Yetişkinler için olan kitaplarda çeviri 
eserler yerli eserlerin yaklaşık yarısı kadarken çocuklar için olan kitaplarda yerli eser-
lerin yüzdesi çok daha düşüktür. Ayrıca hedef kitlesi çocuk olan kitapların birden faz-
la baskısı yapılmamıştır. 

ÖNERİLER

• Bu çalışmanın sınırlılıklarından biri farklı gelişim gösteren bireylere yönelik ola-
rak ders kitabı dışındaki başvuru kitaplarına ulaşmadaki zorluk olmuştur. Bu 
yayınlarla ilgili yapılacak araştırmalara kolaylık sağlanması açısından özellikle 
STK’ların kendi ilgilendikleri sorun alanlarına yönelik olarak hazırlanan kitap-
ları izlemeleri, web sayfalarında bu eserlere yer vermeleri yararlı olacaktır.

• Bu alandaki çalışmaların özellikle de içerik analizlerinin yapıldığı araştırmaların 
arttırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

• Çalışmada özellikle çocuk ve gençlere yönelik olarak yapılan yayınların çok az ol-
duğu görülmüştür. Bu alandaki yayınların arttırılması hem farklı gelişim gösteren 
bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olacağından hem de normal 
gelişim gösteren çocuk ve yetişkinlerin bu sorunları daha iyi anlamalarını ve birey-
sel farklılıklara saygı göstermelerini kolaylaştıracağından son derece önemlidir.

• Ülkemizde sorunlu olan bireylerin ya da sorunlu çocuğa sahip olan ailelerin pay-
laşım toplantıları yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yaşam öyküsü türünde-
ki kitapların basılmalarının ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi bu açıdan da 
çok önemlidir. Çünkü bu yolla bireyler kendilerinin yalnız olmadıklarını, onla-
rı ne tip güçlüklerin ya da olanakların beklediğini, güçlükleri aşmada ne tip yön-
temlerin yararlı olabileceğini görüp yararlanabilirler.

• Çocuk ve gençlere yönelik olarak özellikle çizgi roman, resimli kitap türündeki 
kitapların sayısının arttırılmasında da yarar vardır.

• Okul ders programlarında özellikle Türkçe ve edebiyat derslerinde farklı gelişim 
gösteren bireylerle ilgili kitaplardan da seçip işlemek yararlı olabilir.
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ÖZET

Bildirimizin amacı, Psiko-Teolojik eleştirel bakış açısıyla çocuğa saygılı medya anla-
yışının nasıl gelişebileceğini ve hangi varoluşsal ve kuramsal temellerden beslenebile-
ceğini tartışmaktır. Bildiri metnimiz, metin analizlerine bağlı tümdengelim yöntemi-
ni içeren kuramsal yorumlamaya dayanmaktadır. Çalışmamızın I. Türkiye Çocuk ve 
Medya Kongresi’nde çocuğa ve çocuk haklarına saygıyı temel alan bir medya perspek-
tifinin gelişimine katkı sağlayabileceği düşünülebilir. Bildirinin kuramsal çerçevesinin 
özeti şöyledir: 
Tabula Rasa Teorisi’nin aksine çocuk, doğuştan getirdiği ontolojik ve kozmolojik inanç 
ve değerlerini koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Bu hak ile yaşıyla birlikte gelişim 
çizgisine uygun fizikî ve fizikötesi süreçlerle evren ve evrende var olan her şeyle bütün-
leşebilme potansiyelinin farkına varabilmesi için algılama düzeyini geliştirebilecek çev-
resel koşullara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması da çocuğun haklarından biridir. 
Ancak seküler paradigmaya dayalı bilinç inşasının özellikle çocuk ve gençlere transfe-
rini öncelikli görev bilen bazı medya kuruluşları, görselliğin cazibesi ve imajinasyona 
dayanan otoritesiyle çocuğun saf ben’ini yıpratabilmektedirler. 
Çocuğa saygılı medya anlayışı, çocuğun varoluşuyla getirdiği doğallığını koruma ve ge-
liştirme iradesini göstermesiyle belirginleşebilir. Özellikle son yüzyılın güç kavramı-
na ve belirli cinsel projeksiyonlara dayalı olarak tanımlamaya çalıştığı beden imajları-
nın baskısına rağmen medya, çocuğun gelişim görevlerine uygun “kendilik” bilincine 
ve kendi kültür havzasında yaşadığı medeniyet perspektifine dayalı insan prototipinin 
göstergesi olan beden kabulüne hakkı olduğu gerçeğiyle hareket etmelidir. Çocuğun 
ahlâkî ve kişilik gelişiminin fiziksel ve bilişsel gelişimi kadar önemli olduğu gerçeği ka-
bul edildiği zaman, medyada, çocuğun duygu ve düşünce dünyasının dinamiği olarak 
estetik algı düzeyini kozmik düzlemde artıracak çağrışımlara sahip sanat ve edebiyat 
ürünleriyle daha fazla karşılaşabileceğiz demektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuğa Saygı, Medya, Zaman Algısı, Saf Ben, Kendilik Bilinci, Be-
den Algısı, Estetik Algı.
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ABSTRACT

The purpose of this paper, the concept of psycho-theological how to critically devel-
op in children, and which respect the media to discuss the existential and theoreti-
cal foundations. Papers treatise, containing the theoretical interpretation of the text is 
based on the analyzes of the deductive method. This study can contribute to the devel-
opment of a media perspective should be considered in the First Children and Media 
Congress in Turkey is based on respect for the rights of the child. Summary of the the-
oretical framework of the paper is as follows:
Contrary to the Theory of Tabula Rasa, child innate ontological and cosmological be-
liefs and values have the right to protection and development. This line of development 
in accordance with the right physical and metaphysical processes with the age of the 
universe and everything in the universe in order to reach the detection level to realize 
the potential of delivering integration needs to improve environmental conditions. This 
need is one of the rights of the child. However, the construction of the secular para-
digm, based on the awareness of children and young people, especially the transfer of 
some of the media organizations who know the priority task, corroded the pure ego of 
the child by the authority of the visual charm and imagination.
Sense of respect for the child media, demonstrating the will to protect and improve the 
naturalness of the child’s existence brought magnified. Especially in the last century, the 
concept of power and tried to define specific sexual body images based on projections, 
despite pressure from the media, the child’s developmental tasks appropriate “self ” aware-
ness of their culture and civilization lived in the basin based on the perspective of the right 
to accept the fact that the human body should act as an indicator of the prototype. Moral, 
and physical and cognitive development of the child’s personality development is as im-
portant as the fact that the time of adoption, the media, the level of aesthetic perception 
of the child’s feelings and thoughts as a cosmic level, will improve the dynamics of the 
world of art and literature have connotations products means that more may face. 

Keywords: Children Respect, Media, Time Perception, Pure Ego, Self Awareness, Body 
Image, Perception on Aesthetics.

* * *

“Her çocuk kendisi keşfeder
hayatı öğreten aynayı

Her şey yeniden başlar
her şey çocuk için yeni

oyun da rüya da”

M. Ruhi Şirin
(1998a: 16)
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Çocuk, renk tayfaları arasında bizler için sonsuzluk elçisi ve hayatın merkezinde kü-
çük ayaklarıyla yürümeyi göze alabilen büyük bir varlıktır.

Çocuk, yaratılışın safiyetini ve onurunu taşıdığı için doğal haklarıyla birlikte dünya-
ya gelmektedir. O, insan varlığını, öncesi ve sonrasıyla ve tüm potansiyelleriyle temsil 
etmektedir. Bu temsil kabiliyetinden dolayıdır ki çocuk, sadece geleceğimiz değil, biz-
lere ânı yaşatabilen ve zamanı bütünüyle ihata edebilen tertemiz bir varlıktır. “Çocuk-
lar için gelecek öylesine soyuttur ki neredeyse gelecek diye bir şey yoktur. Onlar şim-
dide yaşarlar.” (Firestone, 2011: 52) Çocuğa saygılı medya anlayışı, sunulan yayınların 
geçmiş-gelecek dizgesine dayanması yerine çocukta şimdiyi derinleştiren ve/veya onu 
masalsı bir formla zamanötelerine taşıyabilen karakterde olmalıdır.

Çocuğun ilâhî gerçeklikle ilişkili dünyası vardır ki bu dünya, “çocuk dini” kavramıy-
la adlandırılır. Çocuk bu dünyayı, samimi, sıcak ve duygusal doğasıyla birlikte yaşar. 
(Şirin, 2006: 124) Çocuğun varoluştan gelen bu özünü/doğallığını koruma hakkı, onun 
doğuştan getirdiği ilahi ve insani nitelikleri ve yetenekleri dolayısıyla psikolojiyi hem 
kapsayan, hem aşan asalet odaklı bir potansiyele dayanmaktadır. Plotinus, “İlk’ten son-
ra bir varlık varsa, bu basit bir varlık değildir; çokluk olan birliktir. Çokluk olan birlik 
nereden gelir? İlk olandan.” (Platinus, 1996: 40) şeklinde tanımlamaya çalıştığı türüm 
(sudûr) teorisi, insan varlığının suçsuz ve günahsız formu olan çocuğa “Bir”in sıfatları-
nı yüklemektedir. Çocuğa saygılı medya paradigması, bugünün çocuğuna psikoloji ötesi 
anlayışlarla (metapsychological considerations) sunabileceği rol modelleriyle (Wiggins, 
2003: 63-67) çocuğun asil olma potansiyelini destekleyebildiği ölçüde onun yabancı un-
surlarla karışmadan özünü/arılığını koruma hakkına saygı göstermiş olacaktır.

Çocuğun duygu ve düşünce dünyasının hayallerle bezenmiş olması, onun farklı za-
man boyutlarının dışavurumudur. Tarih dediğimiz kavram da aslında sadece geçmi-
şin aktarılması değil, zaman algısının mekâna göre yorumlanmasıdır. Bu bakış açısıy-
la, her türlü medya ile çocuk iletişiminin, onun zamanını tüketmekten ziyade, zama-
nın Frank Dance’nin Sarmal İletişim Modeli’nde (Gürüz & Eğinli, 2008: 44) vurguladı-
ğı gibi, çocuğun geçmiş ve gelecek “ben”ler arası iletişimleri “şimdi”de kurmasını geliş-
tirecek düzeyde olması beklenir.

Tabula Rasa Teorisi’nin aksine çocuk, doğuştan getirdiği ontolojik ve kozmolojik 
inanç ve değerlerini koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Carl Gustav Jung’un arke-
tiplerle dizayn ettiği kolektif bilinçaltı teorisi (Jung, 1991: 345, 519) bile, psişenin öne-
mine yaptığı aşırı vurgunun tartışılmasına rağmen, ataların izlerinin bilinçte yaşatıldı-
ğını, bir başka ifadeyle hayata sıfır noktasından başlamadığı gerçeğini ifade eder. Böyle 
olunca çocuk, inanç ve değerlerini kendisine göre yeniden geliştirmeyip, hazır bulduğu 
ve/veya bilincinde var olanları koruma ve pekiştirme süreçlerini sürdürmeye çalışır.

Çocuk sahip olduğu inanç ve değerlerini koruma hakkı ile yaşıyla birlikte gelişim 
çizgisine uygun fizikî ve fizikötesi süreçlerle evren ve evrende olan her şeyle bütünleşe-
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bilme potansiyelinin farkına varabilmesi için algılama (örgütleme-yorumlama-anlam 
verme) düzeyini (Munn, 1962: 400-402) geliştirebilecek çevresel koşullara ihtiyacı var-
dır. Bu ihtiyacın, medyada sunulabilecek düzeyde hazırlanacak metafiziksel içerikli çiz-
gi filmlerle ve/veya çocukta dünya ve evren tasarımının belirginleşmesine katkı sağlaya-
bilecek çocuk belgeselleriyle karşılanması da çocuğun medyadan bekleyebileceği hak-
larından biridir.

Çocukta kendiliğinden var olan canlıcılığın en saf hali “her şey bilinçlidir” (Piaget, 
1988: 112, 135) şeklindeki birinci aşamasında güneşin ve ayın bizi izlediğini düşünme-
siyle paralel olarak teolojik bir biçimde Tanrı’nın bizleri görmesi ve bizlerle olması his-
sini yaşatacak çocuk programları sunabilmek, medya yayıncıların yerine getirmesi ge-
reken çocuk ödevlerinden biridir. Çünkü Pierre Bovet’in Din Duygusu ve Çocuk Psiko-
lojisi başlıklı eserinde Ovide’den aktardığı şu mısra (Bovet, 1958: 9), çocuk doğasının 
dua etmeye ontolojik olarak ne kadar yatkın olduğunu göstermektedir:

“Os homini sublime dedit caelumque tueri

Jussit et erectas ad sidera tollere palmas.”

(Tanrı, insana göklere yönelmiş bir yüz verdi; ona göğe bakmasını, ellerini yıldızla-
ra doğru kaldırmasını emretti.)

Çocuk, gelişim ve din psikologlarından oluşan uzman görüşlerine başvurmadan ço-
cuk benliği ile dinî tecrübe (religious experience) süreçlerinin gelişimi (Hyde, 1990: 167-
168) yeterince dikkate alınmadan yapılan programlar, çocuğun sadece Tanrı tasavvur-
larının kırılmasını değil, aynı zamanda dünyaya ve evrene olması gerektiği gibi anlam 
verememesi sonucunu da doğurabilmektedir. Oysa dinî tecrübenin çocukta ahlâkî an-
lamda olumlu ve kişiliğini geliştirici etkileri bilinmektedir (Albayrak, 2005: 75). Wach 
da bu tecrübenin arkadaşlık ilişkilerinde bile ifade tarzını bulduğunu vurgular (Wach, 
1958: 59, 97, 121).

Çocuğun imajinasyona dayalı görselliğin hâkimiyetine dayanan görsel ve işitsel med-
ya ürünlerine karşı kendi algılama derinliğini koruma ve geliştirme hakkı vardır. Se-
küler ve rasyonel paradigmaya dayalı bilinç inşasının özellikle çocuk ve gençlere trans-
ferini öncelikli görev bilen bazı medya kuruluşları, görselliğin cazibesi ve imajinasyo-
na dayanan otoritesiyle çocuğun saf ben’ini (pure ego) yıpratabilmektedir. Çocuk de-
mek, görünen ve görünmeyen gerçekliğin ifadesi demektir; ancak medya görüntüleri 
arasında kayboluş, bir okyanusta olmaya karşın deniz kenarında küçücük bir bardağın 
içinde yüzmek demektir.

Postman, televizyonun enformasyonu sayesinde çocuk ve yetişkin arasındaki bü-
tün sırların ifşa olmasıyla çocuk masumiyetinin kaybolduğunu söyler. (Yorumu için Şi-
rin, 1998b: 133-135) Oysa çocuğun safiyetini sürdürebilmesi, varoluşsal bir hakkıdır ve 
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medya yayınlarında buna uygun zemin hazırlamak, çocuğa saygının bir göstergesidir. 
Oysa çoğu kez özellikle televizyon merkezli medya, âdeta mit üretme aracına (Kaplan, 
1993: 83-92) dönüşerek çocukta algı kırılmasına sebep olabilmekte ve içeriği ve formu 
tartışılabilecek yeni bir bilinç inşasını oluşturabilmektedir. İnsan haklarının geçmişle 
ilişkisini irdeleyen Thomas Paine, sorgulamasını şu sözleriyle ilk insanın üstünlüğüne 
kadar götürebilmektedir:

“… Fakat geçmişte daha öncesine ve daha öncesine doğru gitmekte devam eder-
sek nihayet gerçeğe varır, insanın Yaradanın elinden çıktığı zaman ulaşırız. O zaman 
o ne idi? İnsandı. Onun yüksek ve biricik unvanı “İnsan” idi ve ona bundan daha yük-
sek bir unvan verilmesi de kabil değildir.” (Paine, 1988: 51) Doğan her çocuk bu unva-
nı tam hakkıyla taşıyabilen bir varlıktır ve biz büyükler safiyetimiz açısından yıpran-
mış bile olsak, çocukları Varlık temsili açısından kıskanmadan, aksine onlara imrene-
rek medya ürünlerimizle sadece bu dünya ile sınırlı olan ve aşırı somutlaşmış nesne-
ler yerine onları yıldızlar ötesi evrenin sonsuzluk diyarlarına ulaştırabilecek açılımlar 
sunabilmeliyiz.

Medya, bilgilendirme ve eğlendirme misyonuyla birlikte, farkında olarak veya olma-
yarak, özellikle türlü etkilere açık çocuğun algı dünyasını, önceden belirlemiş olduğu 
kültürel bir formla (Kaplan, 1993: 13-22) yeniden yapılandırma sürecinin aktörü olabil-
mektedir. Cemil Meriç, medyanın ve özellikle televizyonun kültürel bir altyapısı olma-
dığını, kitaba alternatif bir yapı oluşturduğunu ve okumayan ve dolayısıyla düşünmeyen 
insanlar için icat edildiğini sert ifadeleriyle dile getirmektedir. (Meriç, 1986: 404)

Televizyon başta olmak üzere internet ve cep telefonlarından izlenebilen görüntü-
ler, Batılı bir model olarak, sürekli olarak dikkat eden ve dikkat çeken, dikkati üstün-
de toplamak isteyen bir insan tipinin oluşmasına zemin hazırlamaktadırlar. Rönesans, 
kendi kültürel coğrafyasında dikkat çekme özelliğine dikkat etme özelliğini de ekleye-
rek psikolojik bir enerji oluşturmuş (Karakoç, 1997: 45) ve görüntülü teknolojiye teo-
rik açılım sağlamıştır.

Modern enformasyon çağında her yaştan insanın televizyon karşısında eşit düzey-
de olmasıyla karşımıza haberli köleler, yani kendisini ilgilendirsin veya ilgilendirmesin 
her şeyden haberli olmaya çalışan modern insan tipleri çıkmaktadır. Bu sınıfın en yay-
gın ve mağdur grubu ise çocuklardır. (Şirin, 2006b: 57) 

Bu perspektifle ele aldığımızda, Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistemler Teorisi’ne gö-
re bir ekosistem öğesi olarak teknoloji tabanlı medya araçları çocuğa çevresel etki yap-
makta, onların giyim tarzlarından canlandırdıkları karakterlere kadar davranışlarını et-
kileyebilmektedirler (Ertürk, 2011: 53).

Bu etkilerin izleri özellikle son çocukluk ve ilk ergenlik dönemlerinin gelişim psi-
kolojisinde ciddi etkileri olan beden ve ruh dengesinin sağlanmasında görülmektedir. 
Adler, tek yanlı olarak fiziksel süreçte bedene ağırlık verilirse, bir vücut bilgeliği görü-
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şüne ulaşılacağını vurgular. Ona göre çocuğun eşzamanlı olarak ruhsal süreci de bu bil-
geliğe katılırsa denge sağlanmış olur. (Adler, 2000: 47).

Günümüz medyasında çağdaş dünyanın çocuğa ısrarla sunduğu âdeta standartlaş-
mış ve tek tipleştirilmiş beden imajları vardır ki bu baskı, çocuğun kendi bedenî varlı-
ğını ruhsal varlığı ile birlikte olduğu gibi kabullenme hakkının ihlali anlamına gelmek-
tedir. Aynı zamanda çocuk, medyada sunulan karakterlerden hareketle ruh-beden iliş-
kisini ruhun lehinde değerlendiremezse, bir başka ifadeyle, ruhun bedende keşfedebi-
leceği tüm olanakları harekete geçirebilen (Adler, 2003: 31) öncü ve merkez kuvvet ol-
duğu düşüncesinden uzak kalırsa yaşamın anlam ve amacını keşfedemeyecektir ki bu 
durum, medya sarmalı içerisinde kalmış gösteri çağının çocuğu (Şirin, 2006a) için en 
azından mutsuzluk demektir.

Çocuğun yaş dönemlerine bağlı duyuşsal ve bilişsel gelişim çizgisini sürdürebilme 
hakkı vardır. Örneğin, medyada çok sayıda görüntü ve gerekli-gereksiz her türlü bilgi 
yığını ile çocuğun karşılaşması geçici hafızayı aşırı bir biçimde zorlayabilmekte, bu du-
rum da kalıcı hafızanın yıpranmasına zemin hazırlayabilmektedir. Hafıza yıpranması-
na (kayıp, dağınıklık) bağlı olarak benlik/kendilik algısının zaman ve mekân açısından 
idealleştirme ve/veya büyüklenmeci narsisistik aktarıma (Kohut, 1998: I. ve II. bölüm-
ler) dönüşümüne sebep olmak bir insan ve çocuk hakkı ihlalidir.

Zihin paraşüt gibidir, eğer açık değilse çalışamaz. Televizyondan cep telefonuna ve 
internete kadar medya aktarımları çocuk zihnini aktifleştiriyor mu yoksa pasifleştiri-
yor mu? Çocuğun bilişsel gelişim çizgisini sürdürebilme hakkının ihlali bu noktada da 
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu konuda henüz pozitif verilere dayalı akademik bir ça-
lışma ile karşılaşamamış olsak bile, çocukta pasif zihin sonucu kendilik algısının fark-
lılaşması veya dönüşümüyle ortaya çıkan tutum ve davranışla reklamlara dayalı tüke-
tim ilişkisi medya hakları açısından ayrıca sorgulanmalıdır.

Çocuğun güvenliği kavramı çevresinde medya kuruluşlarının çocuk için her açı-
dan en yararlı olanı sunmaları, ulusal ve uluslar arası hukuk açısından da bir zorun-
luluktur. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, çocuğun korunması ile ilgili temel ilkelerin-
den biri, “çocuğun yüksek yararı” ilkesidir. Ayrıca 20 Kasım 1959 tarihli Çocuk Hakla-
rı Bildirgesi’nin ikinci maddesinde çocuğun güvenliği kavramını belirlemeye katkı sağ-
layacak şu ilke öngörülmüştür:

“Çocuğun özgürlük ve saygınlık içinde sağlıklı ve normal biçimde beden, fikir ve 
ruh gelişiminin sağlanabilmesi için güvenliğinin korunması gereklidir.” (Akyüz, 2000: 
79-82)

Çocuğun kültürel hakları (Akyüz, 2000: 396-399) çerçevesinde çocuğun kendi psi-
kolojisine uygun sanat ve edebiyat ürünleriyle donanma hakkı vardır. Medyanın ço-
cuğa sunacağı sanat ve edebiyat ürünleri, çocuğa saygı çerçevesinde, onun içinde ya-
şadığı “ân” ile paralellik içermelidir. Aslında geçmiş ve gelecek, özellikle ilk ve orta ço-
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cukluk dönemleri çocuk algılamasında iç içe bir bütündür. Ayrıca bu dönem çocuk-
ları için sanatsal ürünler, ne sadece hayal ürünü ne de sadece aşırı gerçekçi olmalıdır. 
Bu anlamda her bir yapımcı firmanın ve/veya gösterime sunacak medya kuruluşunun 
bünyesinde iyi eğitimli çocuk psikoloğu istihdam etmesi, çocuğa saygılı medya anlayı-
şının bir gereğidir.

Charlie Chaplin, makinelerden çok insanlığa, zekâdan çok şefkat ve kibarlığa ihti-
yacımız olduğunu söylemektedir. Bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her şeyi 
kaybederiz der. Çocuklarımızı mutlu yarınlara taşıyabilecek medya teknolojilerini na-
sıl iyilik ve merhamet oluklarına dönüştürebileceğimizi, hem medya sahipleri, hem de 
medya izleyicileri olarak sürekli düşünmeliyiz.

Öncelikle ülkemizde çocuğa saygılı medya anlayışı, ilgili kurumların çocuğun varo-
luşuyla getirdiği doğallığını koruma ve geliştirme iradesini göstermesiyle belirginleşebi-
lir. Çocuğa saygılı medya, keşfedilebilmiş kadarıyla bile olsa onun hayal dünyasını yok 
eden veya ortadan ikiye ayıran değil, hayal dünyasını bütünleştiren ve geliştiren medya 
olmalıdır. Özellikle son yüzyılın güç kavramına ve belirli cinsel projeksiyonlara dayalı 
olarak tanımlamaya çalıştığı beden imajlarının baskısına rağmen medya, çocuğun ge-
lişim görevlerine (Havighurst) uygun (Hurlock, 1953: 6-7; Bacanlı, 2012: 52-59) “ken-
dilik” bilincine ve kendi kültür havzasında yaşadığı medeniyet perspektifine dayalı in-
san prototipinin göstergesi olan kişilik gerçeğiyle hareket etmelidir. Çocuğun ahlâkî ve 
kişilik gelişiminin fiziksel ve bilişsel gelişimi kadar önemli olduğu gerçeği kabul edildi-
ği zaman, medyada, çocuğun duygu ve düşünce dünyasının dinamiği olarak estetik al-
gı düzeyini kozmik düzlemde artıracak çağrışımlara sahip sanat ve edebiyat ürünleriy-
le daha fazla karşılaşabileceğiz demektir.

Bildirimi çocuk dünyasının çocuk dostu ve bilge şairi Mustafa Ruhi Şirin’in çocuğa 
güçlü bir ideal fısıldayan şu mısralarıyla (1998a: 13) bitirmek istiyorum:

“İneceksin sana ait
yeni bir merdivenle
ışıldakların süslediği derin kuyulara

Değnekten atınla çıkacaksın ince yokuşları
yükselmek için daha büyük sulara.”
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SOYUTUN SOMUTLAŞTIRILMASI: 
ÇİZGİ FİLMLERİN KÜLTÜREL İŞLEVLERİ

Deniz A. GÜLER

Prof. Dr., 
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ÖZET

Çizgi filmlerin kullanım alanları ve kullanım amaçları değişkenlik göstermektedir. Yay-
gın biçimde kullanılan çizgi filmlerin kültürel işlevlerinin neler olduğunu araştırmak 
bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda içerik çözüm-
lemesi yapılacaktır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar, çizgi filmlerin işlevlerinin 
neler olduğunu irdelemek açısından önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Çizgi film, kültürel işlevler.

ABSTRACT

The areas of and the purpose for using cartoons are changeable. The main purpose and 
research of this study is to explain the cultural functions of cartoons.. According to the 
purpose, content will be analysed.. It is important to understand the functions of car-
toons by the help of results of this researching.

Key Words: Cartoons, cultural functions.

“Ohio’lu iki genç, Shuster ve Siegel, 1933 yılında bir çizgi roman kahramanı yarat-
tılar. Kahramanlarını olağanüstü yeteneklerle donattılar ve adınıda Superman koydu-
lar. Superman bu iki gencin yarattığı düş dünyasında adalet ve gerçeğin savunucusu ol-
du:.Toplumda pek öyle “saygıdeğer” yeri olmayanları haksızlıklara karşı korudu. Ka-
ranlık işler çevirenler, toplumdaki genel çöküntüden etkilenen (polis, ordu, yerel yöne-
tim gibi) kurumlar “kendi halindeki” insanlara zarar verici davranışları karşısında hep 
Superman’i buldular. O kadar ki, haksız yere ölüme mahkum edilenleri bile elektrikli 
sandalyeden son anda Superman kurtarıyordu.

İki gencin hayaller kurmalarında 1929 krizinin kuşkusuz büyük etkileri olmuştur. Su-
perman 1942 yılına kadar kendisine verilen özellikleri korudu. 2. Dünya Savaşı ile bir-
likte önemli bir değişime uğradı; güvenlik kuvvetlerinin safına katıldı. Bu tarihten sonra 
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Superman artık adalet ve gerçeğin değil, “yasaların ve düzenin savunucusu” oldu. 1962 
yılında uluslararası güvenlik konularında da çalışmaya başladı. Birleşmiş Milletler üyesi 
bütün ülkelerin fahri yurttaşı oldu ve pasaportsuz girip çıkma hakkı kazandı.1970’lerde 
sinemanın el atmasıyla bir film kahramanı ve Hollywood’un gerçekleştirdiği en pahalı 
film oldu” (Korkmaz–Kaya, 1983:1-3). Böylece çizgi romandan, filme, çizgi filme dönü-
şerek günümüze kadar ulaştı. Değişikliğe uğradığı yıllara bakıldığında gerek Superman’i 
yaratan gençlerin, gerekse film endüstrisinin ülkenin ve dünyadaki toplumsal-kültürel, 
ekonomik gelişmelerden soyutlanamadığı görülür.

Kracauer (1971:163-164), filmin konusu olarak sunulan bütün yapımların, gerçe-
ğin düşe aktarılışı ya da düşün somut biçimde ortaya konulmasına dayandığını vurgu-
lar. Bu durumda bir filmin yapısında önemli olanın, filmin konusu ve anlatım biçimi-
nin seçimi olduğu ortaya çıkmaktadır.

ÇİZGİ FİLMLERİN YAPISI VE KULLANIM ALANLARI

Çocukların izlediği televizyon kanallarında, internet oyunlarında (ipad, play stati-
on), sinema filmlerinde, reklam kuşaklarında canlandırma, özellikle canlandırmanın 
bir türü olan çizgi filmler ilk sırada yer almaktadır. Çocuk için üretilen herşeyde çiz-
gi filmlerdeki karakterler, kahramanlar, tiplerle süslenmiş kalemler, çantalar, kumbara-
lar, oyuncaklar, nevresim takımları …vb. tecim alanı oluşturmaktadır. Genelde çocuk-
lar için dendiğinde ilk başta çizgi filmler akla gelir. Dünyadaki ve Türkiye’deki uygula-
malar bunu göstermektedir.

Durgun olan nesne ve resimleri devinimlendirme sanatı olan canlandırma (anima-
tion), başlangıcından günümüze üretim, dağıtım, gösterim ve uygulama alanları açı-
sından büyük gelişmeler kaydederek önem kazanmıştır. Gerçekte durgun olan bir şeye 
hareket kazandırılarak, canlı hale dönüştürülmesi, canlandırma tekniğinin en büyüle-
yici yanıdır (Halas-Manvell, 1973:3). Bir anlamda canlandırma sinemanın sanatsal (ar-
tistic) ve teknik çocuğu olarak nitelendirilebilir.

“Çizilmiş olanların hareketlendirilmesi sanatı” (Hoffer, 1981:6) olarak betimlenebi-
len canlandırma, insanın göremediği ya da giremediği yerlerdeki devinimleri verme-
sinde kolayca kullanılır. Canlandırmanın bir dalı olan çizgi filmler de belirtilen durum 
için kullanılan sempatik ve dikkat çeken bir araçtır. Bu açıdan bakıldığında çizgi film-
lerin kullanılmasında yararlar vardır. Bunlar:

• Sinir sistemi, kulağın iç yapısı gibi insan vücudunun içsel işlevlerini tanıtmada 
kullanılabilir.

• Anlaşılması güç, karışık bilgilerin aydınlatılmasında yardımcı olur. 
• Bir atomun içindeki nükleer eylemin gösterilmesi gibi, gözle görülemeyen, küçük 

devinimleri büyülterek görülebilir duruma getirir.
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• Hoşgörü, özgürlük gibi açıklanması zor, soyut kavramları iyilik- kötülük düşün-
cesinin uygulanmasını gösterir.

Geniş anlamda canlandırma sineması tarihinin dört belli başlı evre geçirmiş olduğu 
söylenebilir (Halas,1979:259-260).

• Başlangıçtaki büyücülük ve gözbağcılık dönemi,

• 1920’lerde, çizgi filmin sinema endüstrisinin tecimsel eğlence araçlarından biri 
durumuna gelmesi,

• 1930 ve 40’larda, canlandırma filminin uzun sarımlı (metraj) eğlenti film biçimi-
ne dönüşmesine yol açan, teknik gelişim dönemi.

• İçinde bulunulan ve canlandırma filminin, televizyon reklamından özel deneme 
ve eğitim filmlerine değin hemen hemen her alanda büyük ölçüde yaygınlaşma-
sı dönemi.

Canlandırma- çizgi film dünyasındaki asıl büyük buluş 1980’li yıllar ve bilgisayarla-
rın hayatımıza girmesiyle olmuştur. Özellikle bilgisayar grafiği alanında.

Tarihsel gelişimin ilk yıllarından itibaren yalın bir dekor ve çizgilerle yaratılan çiz-
gi film tiplerinin çeşitli serüvenleri ilgi toplayarak, izleyiciler tarafından beğeni ile izle-
nen, güldürücü, eğlence olarak benimsenen bir film türü haline gelmiştir.

Çizgi filmler zamanla o kadar çok beğeni kazanmıştır ki, sanatçı eliyle ortaya çıkan 
çizgi film kahramanı, daha sonra kalemden ayrılarak , kendine özgü ve bağımsız bir ya-
şam kazanmıştır (Halas,1979:260). Hayvansal tipleme ya da gerçek insan çizimli olan 
çizgi film kahramanları, giderek yaşayan film yıldızları kadar ünlenmişlerdir.

Canlandırmanın- çizgi filmlerin kullanıldığı alanları şu şekilde sıralamak olasıdır 
(Halas, 1979:266-267).

• Sinemalar için tasarlanarak, eğlendirmek amacıyla yapılan uzun sarımlı filmler.

• Sinemalarda gösterilmek amacıyla sınırlı ölçüde üretilen kısa eğlence filmleri.

• Sinema için hazırlanan reklam filmleri.

• Halkla ilişkileri geliştirmek, endüstri, bilim, teknoloji, propaganda ya da satış art-
tırımı sağlamak için çeşitli alanlarda kullanılmak için yaptırılan film.

• Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yaptırılan film.

• Özellikle televizyon için üretilen ve çocuklar için hazırlanmış eğlence filmleri ve 
kukla filmleri.

• Üniversitelerde ve liselerde çeşitli bilim dallarında öğretim amacı ile üretilen film-
ler. Özellikle bilgisayar canlandırma filmleri.

• Öğretim kurumlarında öğrenciler ve sanatçılar tarafından bireysel anlatım ve de-
vinim çalışması biçiminde gerçekleştirilen deneme filmleri.
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Çizgi filmin temel gizil gücü (potansiyeli), karmaşıklığı açıklığa kavuşturacak, gö-
rünmez olanı görselleştirerek ivedi ve özlü bir öğretim sağlamada yoğunlaşmaktadır. Bir 
olay, oluşum, devinim canlandırma yoluyla irdelenebilmekte ve simgelerle yalınlaştırı-
larak etkin bir öğrenme sağlanabilmektedir. Çizgi film de konu, gerçekçi bir yaklaşımla 
verilebildiği gibi, karikatürize edilerek ya da güldürülü bir biçimde sunulabilmektedir. 
Böylece izleme süreci sevimli bir hale dönüştürülerek, iletiler verilmektedir. 

ÇİZGİ FİLMLERİN KÜLTÜREL İŞLEVLERİ

Tarihsel süreç içinde çizgi filmlerin sinemada bir eğlence aracı olarak gelişimine ne-
den olan ve çizgi film endüstrisini kuran Walt Disney’dir. Disney ortalama Amerikilı-
yı ölçü olarak yarattığı ve hepsi hayvanlardan oluşan çizgi film tiplerine, birer insan ki-
şiliği verdi (Özön,1964:88-89). Hayvanlara insan davranışları vererek, çizgi filmleri ile 
ders vermek amacını yerine getirdi. Böylece Amerika’nın günlük önemli konularını çizgi 
filmlerinde kullanan Disney’i bir La Fontaine, bir Aisopos olarak görmek olasıdır.

Özcesi, bir sinema türü olan ve televizyonda yaygın bir biçimde kullanılan çizgi film-
lerin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki amaç, öğreticiliktir. Baş-
ka deyişle , eğlendirirken eğitmek amaçlanmaktadır. Eğlendirirken eğitmek işlevi de çiz-
gi filmlerin içeriğinden ve onu üretenin kahramanlarına verdiği kişiliğinden kaynaklan-
maktadır. Örneğin, 1930 yıllarında Amerika’da şöyle bir kampanya başlatılmıştı: “Miki 
Fare sigara içmez, içki kullanmaz, sahtekarlık yapmaz ve yalan söylemez…”; propagan-
da aracı olarak kullanılan Red Kit’in bir zamanlar ağzından eksik olmayan sigarası, si-
gara içmenin kötülüklerinin artık iyice anlaşılması ve benimsenmesinden sonra bir sa-
man çöpüne dönüştürülmüştür. Böylece hem izleyen sigaraya özenmemiş oluyor, hem 
de Red Kit evrensel olarak yürütülen anti sigara kampanyasına karşı bir tutum içinde 
gözüküyor (Kongar, 1986: 83).

Çizgi filmlerde sonuçta bir ders vermek amacıyla kullanılan kavramlar, bilgilendirici 
niteliktedir. Soyut kavramların (birliktelik, adalet, yardımlaşma, hoşgörü vb.) bir anlamda 
somut olarak kişiliklerin eyleminde gösterilmesi bilgilendirici işlevini göstermektedir. 

Çizgi filmler çocuk seyirciye nasıl iletiler göndermektedir? Bu iletilerin anlamı nedir? 
Başka deyişle çizgi filmler nasıl bir kültürel bilgiler vermektedir? Yıllardır çizgi filmle-
rin etkililiği, özellikle de şiddet gösterimi üzerinde yoğunlaşıldı. 

Çizgi filmlerin sevilmesine neden olan Disney’in çalışmaları da başlangıcından beri 
eleştirildi ve yorumlandı. Sanatına ilişkin yorumlamalarda bulunulduğu gibi, yarattığı 
karakterlerden ya da öyküden yola çıkarak kişiliğine varan sonuçlara da gidildi. Top-
lumsal kurumlara ilişkin tutucu yaklaşımlara, kapitalizmin değerlerini öven söylemle-
rine, kaderciliğe değin incelendi, yayılımcı ideolojinin savunucusu olarak tanımlandı. 
(Dorfman-Mattelart, 1977).
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Toplumbilim açısından “Disney’in çizgi filmlerine bakarsak belli düşünce ve yaşam bi-
çimlerinin ifadesini görürüz. Disney’de mülkiyetin yitirilme tehlikesi egemendir. Varye-
mez Amca’da sık sık seyredilen bir serüvene göz atalım: Varyemez Amca nasıl zengin ol-
duğunu yeğenlerine anlatıyor. Hikayede verilen ideolojik dersler açık; zengin olmak için 
çok çalışmak, aklını kullanmak, bireyci olmak, kimseye güvenmemek, şansa inanmamak, 
sebat etmek, mülkiyeti hırsızlara (= mülkü olmayanlara) karşı korumak ve tabii ki yeğen-
lere sahip olmak (= sömürülecek aile) gerekiyor” (Alemdar – Erdoğan, 1994: 16-17).

Disney’in çalışmaları toplumbilim açısından bakıldığı gibi, psikoanalitik açıdan da 
incelenmiştir. Yakından bilinen Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy gibi Disney’in ya-
rattığı karakterlerin birçoğunda kişiliğin evrensel boyutu olan id, ego ve superego bulun-
maktadır. Örneğin; “Bir çizgi filmde Donald Duck, yüzünde afacan ve mutlu bir ifade ile 
okula giderken çatal bir yol ağzına gelir. Yollardan biri okulu, diğeri de balık avlamayı 
göstermektedir. Yol ağzında durur. Durduğu anda da başının çevresinde iki küçük Do-
nald Duck dönmeye başlar. Biri melek, diğeri şeytan görünümlüdür. Melek görünümlü 
olan Donald Duck’I okula gitmesi için özendirir. Şeytan görünümlü ise, balığa gitmesi-
ni, biraz eğlenmesi gerektiğini söyler. Donald doğal olarak balık avlamayı, eğlenceyi se-
çer ve okula gitmez. Sonuçta okula gitmediği için cezalandırılır” (Berland, 1982: 96).

Çizgi filmlere yönelik eleştirilerde şiddet kavramından sıkça sözedilmektedir. Ger-
çekten de televizyon kanallarında gösterilen çizgi filmlere kısa bir bakış attığımızda bile 
sorunların çözümü için şiddete başvurmayı önerdiklerini, şiddet içeren sahnelerin gül-
dürücü ögelerle desteklendiğini ve böylece şiddetin sevimli kılındığı görülebilir. 

Filmlerin çocuğun psiko-sosyal gelişiminde önemli rolü olduğu da belirtilmektedir. 
Film kahramanının iyi seçilmiş olduğu durumlarda, çocuğun kişiliğini geliştirirken ken-
disini özdeşleştireceği bir model olarak olumlu etkisi görülebileceği gibi; çocuk filmle-
rine seçilecek konuların toplumun sosyo-kültürel gerçeklerini yansıtan, eğitici ve uya-
rıcı nitelikte olması gerektiği vurgulanmaktadır (Yavuzer, 1996: 234-235).

Çizgi filmler insan benliğini iki yönden sarmaktadır. Biri sunulan konuların içeriği, 
söz ve davranışlar iletilen konu, diğeri de bu konunun sunuluş biçimidir. Başka deyişle 
çizgi filmlerin çekiciliğini sağlayan biçim ve içeriktir. Biçim ve içerik, birlikte bir uyum 
içinde, birbirini bütünleyen ögelerdir. 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda çizgi filmlerin kültürel işlevlerini şu şekilde sı-
ralayabiliriz:

• Öğreticilik

• Doğruyu göstermek

• Eğlendirmek

• Eğlendirirkeneğitmek

• Toplumsal paylaşım
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İçeriksel özellikler konu ve karakterler olmak üzere iki alt başlıkta incelenebilir.

Konu: Üzerinde söz söylenen, yazı yazılan, yapıt meydana getirilen düşünce, olay 
ya da durumdur. Bu durumda konuya, somut olanı kapsayan denilebilir. Başka deyiş-
le konu, doğrudan doğruya algılanan dış eylemlerdir. (Kagan, 1982: 405). Gerçek ya da 
gerçek dışı bir çok olaylar, yaşanmış ya da yaşanması olası olan bir takım yaşam koşul-
larını kapsar.

Çocuğu ilgilendiren yapıtlarda konu seçimi, çocukların evrensel nitelik taşıyan ruh-
sal özellikleri yanında, onların dünyasına ayrı bir renk ve kişilik kazandırmaktadır. Ço-
cuk yapıtlarında ele alınan konular genellikle, eğlendirici ve dinlendirici nitelikte bulun-
maktadır. Aile, ulus, doğa ve yaşama sevgisi, güzelliğe karşı bağlılık ve sevecenlik (sem-
pati); başkalarına karşı nazik, saygılı ve dürüst olma, gelenek ve göreneklere karşı bağ-
lılık ve duyarlılık, genelde üzerinde durulan konulardır. 

Simgesel ve soyut amaçlar (birliktelik, varolmak), ve toplumsal bir durumla ilgili so-
nuç amaçlar (yaşam, toplumsal düzen, barınma) konularını işleyen çizgi filmlerde ey-
lem sürekli ortaklaşa yapılmaktadır (Güler, 1997:75). Gereksinimler bireye değil, gru-
ba ilişkindir. Bu tür çizgi filmlerin konusu, eğitsel olarak nitelendirilebilir. Gerek eğit-
sel gerekse eğitsel yapıda olsun, çocuk yapıtlarında genelde varolma savaşı söz konu-
sudur. İyi-kötü, otorite ilişkileri, kendini kanıtlama, kuvvetli-zayıf biçimde konu veril-
mektedir. Olaylar hiç bir zaman gerçekçi bir biçimde sunulmaz. Eylemde, karakterler-
de, zaman ve mekanda simgesel bir anlatım vardır. Yapıtların türü ne olursa olsun (eğ-
lendirici ya da eğitsel) evren düşsel ve canlandırıcıdır. Bu tür yapıtlarda, özellikle çiz-
gi filmlerin seyredilme nedeni konuya dayandırılmakta ve tek konu-bir çok çeşitleme-
si olduğu belirtilerek şu örnek gösterilmektedir:

“Küçük bir varlık dev bir yaratık tarafından tehdit edilmektedir, öldürülme ya da yu-
tulma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Küçük varlık kaçar ve sonunda kurtulmayı başarır, 
hatta bazen kaçarken düşmana zarar verir” (Fromm, 1985: 126-127).

Kendi duygusal yaşantılarına yakın olmasa, çocuklar bu konunun yüzlerce çeşitle-
mesini izlemeye meraklı olmazlardı. Bu güçlü, acımasız bir düşmanın tehditi altında-
ki küçük yaratık, izleyenin kendisidir. Kuşkusuz çocuk yapıtlarında mutlu son olmasa, 
sürekli bu tür yapımları izleme isteği de olmazdı.

Karakterler- Tiplemeler

Çocuk yapıtlarını ve çizgi filmleri sevecen yapan karakterlerdir. Bir yapıtın karak-
teri insani nitelikleri gösteren, onunla özdeşleşen ve duygularını ortak kılandır. Karak-
terlerin yaratılmasında şunlar belirtilmektedir: 
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“Filmlerine öyle bir baş kahraman seçmelidir ki, seyirci tüm özlemlerini onda ger-
çekleştirsin, kendinde arayıp bulamadığı herşeyi onda bulsun. Ancak, bu kahraman ke-
sinlikle insan olmamalıydı. Seyirci, insanda bağışlamadığı tüm güçsüzlükleri, yanlışları, 
korkuları, yanılgıları o sevimli yaratıkta bağışlayabilirdi” (Oral, 1976: 9).

Çizgi filmlerde karakterler; hayvanlar, insanlar ve düşsel kişiler olmak üzere üç grup-
ta toplanabilir. Gerçekte çocuk filmlerinin, masallarının, oyunlarının hayvansal karak-
terlerle dolu olması rastlantısal değildir. Hayvansal özellikler karakterlere bir masumi-
yet kazandırırken, doğada karmaşık ilişkilerin açıklanmasında kolayca yararlanılır. Ço-
cuğun önceleri hayvanların sezgisel, oyun dolu yanlarını algılamaya, benimsemeye yat-
kın olduğu gerçeği söz konusudur. Başka deyişle çocukla ilgili yapımlarda hayvanlar ara-
cılığıyla çocuğun iç dünyasını yansıtma olanağından yararlanılır.

Hayvan karakterlerinin kullanımının iki biçimde gerçekleştiği söylenebilir. Bunlar:

• Yapıtın baş kahramanı olarak,

• İnsanlara yardım eden olarak.

Birinci biçimde kullanımda, hayvanlar ya doğanın bir parçası ya da olayların odak 
noktası olarak geçerler. Hayvanlar doğanın bir parçası olarak ele alındığında, kendi özel-
liklerini de yansıtmaktadırlar. Tek farkları konuşabilme özelliklerinin olması, insanı an-
lamasıdır. Masallarda ya da çizgi filmde kullanıldığında, insanın bir simgesi haline ge-
lebilmektedir. Başka deyişle insanı oynayan simgedir. 

Hayvan karakterlerinin ikinci kullanım biçimi, insanlara yardım etmesidir. Bu du-
rumda da konuda anlatıldığı gibi her zaman haksızlığa uğrayan, doğru ve iyi olandan 
yanadır. 

Çizgi filmde kullanılan çocuk figürleri ve insan şekilleri, yetişkinin bir öz simge-
sidir.

Konunun, karakterlerin masallarda, filmlerde düşsel ve canlandırmacı olması za-
man ve mekan (uzam) ile ilgili çerçeveyi de etkilemektedir. Bugünün gerçeği geçmişe 
ve geleceğe, geçmiş ve geleceğin gerçeği bugüne kaydırılabilir. Örneğin, Kral ve Kra-
liçelerin eski zamana değin elbiseler giydiği bir filmde füze, lazer ışınları gibi çağ-
daş ögeler de yer alabilmektedir. Olayların belli bir dönemde yer almaması, insanla-
rın ya da tiplerin evrimleşme süreci göstermemesi, evrensel bir ileti vermek kaygısın-
dan doğmaktadır. 

Çizgi filmlerin görsel ve işitsel duyulara yönelik etkili ve sevecen bir iletişim aracı 
olması nedeniyle olumlu hizmetlerinin yanısıra, iyi değerlendirilmediği zaman olum-
suz sonuçlara da neden olmaktadır. Genellikle çalışma ve araştırmalarda çizgi filmle-
rin şiddet ve saldırganlığı yönlendirici boyutu ele alınmaktadır. Bu durum yadsınma-
makla beraber, soyut kavramları somuta dönüştürerek verilmesi, bilgilendirici boyutu 
gözönünde tutulmamaktadır.
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Biçim düşüncenin sözcüklere dökülmesi gibi bir duyuş ve düşünüş özünün dökü-
müdür. Biçim bu özü yazan, tanımlayan, gösteren anlatan bir öğe olarak bütünü kap-
samaktadır. Bu durumda çizgi filmlerde kullanılan renk, ışık, çizgi biçimsel özellikle-
ri oluşturmaktadır.

Renk: Bir sinema kuramcısı, renklerin kültürden kültüre değişebileceğini ve rengin an-
lamını içerikle bağlantılı olarak değişebileceğini belirtmektedir (Arnheim,1969:285).

Buna karşın çocuklarda renk evrensel bir nitelik taşımaktadır. Çocuk 4-5 yaşları-
na kadar hiç bir ayırım gözetmeksizin ve önceden kararlaştırılmadan renkleri kulla-
nır. Özellikle üç ana renk olan sarı, kırmızı ve mavi daha dikkat çekmektedir. Çocuk-
ların kolaylıkla algıladığı ve yakın olduğu, dikkat çekici renklere her karede rastlamak 
olasıdır.

Bu özellikler çocuk resimlerinde, filmlerinde konunun içeriği ile birlikte verilmek-
tedir. Doğru-güzel-iyi genellikle açık ya da canlı renklerle; kötü-yanlış-çirkin ise koyu 
renklerle verilmektedir. Genellikle kızgınlık koyu mavi, beğeni açık mavi, bir düşünce-
nin oluşması da yeşil renkle simgelenmektedir. 

Işık: Çağlar boyunca sanatta bir biçim anlatımı içinde kendini belli etmiştir. Koyu ve 
açık olarak ışıkların çerçeve içine, dengeli bir biçimde yerleştirilmesi, anlatımın tam ve 
sağlam olmasını kılmaktadır. Bu karşıtlık, biçim anlayışının bilincine varılmasını sağ-
lar. Bu durum karşıt (contrast) ışık olarak belirmektedir.

Çoğu çizgi filmde ışık karakterlerin duyguları ve düşüncelerini yansıtan nitelikte-
dir. İyiliğin gösterimi aydınlıkla, karamsar ve kötülüğün eyleme dönüşmesi de karan-
lık ya da loş ışıklandırma ile gösterilmektedir. Işık genelde renk ve çizgiyi bütünleye-
cek biçimde kullanılmaktadır.

Çizgi: Zengin bir anlatım aracıdır. Kalın-ince, yuvarlak-düz, geometrik vb. değişken-
ler çizgilere çeşitli anlamlar kazandırır. Fakat yine de içerik olmadıkça, çizgi tek başına 
bir anlam ifade etmeye yeterli değildir.

Çizgi filmlerde genelde dairesel biçim ve hareketler kullanılmaktadır. İnsanın gelişi-
minde dairenin önemi büyüktür. Filmi sevecen yapan da karakterlerin çiziminde kul-
lanılan geometrik biçimin insana olan yakınlığıdır.

Evrensel iletilerin verildiği çizgi filmlere bakıldığında onları üreten, yaratan insan-
ların yaşadığı ülkenin kültürel- toplumsal yapılarının etkililiği söz konusudur. Örne-
ğin “Şirinler Ülkesi” olarak adlandırılan, zamanı belli olmayan bir mekanda geçen çizgi 
film. İnsan-insan ilişkilerinde, sevgi ve saygı ilişkilerinin korunduğu, her kültürde oldu-
ğu gibi önemli haftaların kutlandığı konuları da içermektedir. Zaman zaman deneme-
yanılma ile, yaşayarak öğrenmenin insanlara kazandırdığı deneyimlerin önemi vurgu-
lanmaktadır. Teknolojinin yer almadığı bir ülke. Tarıma dayalı, insanın doğaya, çevre-
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sine önem vermesi gerektiğine ilişkin, iletilerle dolu. İnsanların amaçları doğrultusun-
da evrende istediğini başarabilecek yetenek ve beceriye sahip görünmektedir. Tabii iyi-
liğin karşısında kötülüğü simgeleyen Gargamel ve kedisi ile birlikte. 

Her dizide bir kavram somutlaştırılarak aktarılmaktadır. “Birliktelik” şu görüntüler-
le verilmiştir. Şirin Baba, Bilgin’e yerden bir dal almasını ve kırmasını ister. Bilgin dalı 
alır ve kolay bir biçimde kırar. Bunun üzerine Şirin Baba, bir deste dal alarak kırması-
nı ister. Bilgin kıramayınca ekip çalışmasının önemini açıklar. Bu durum kültürümüz-
de yaygın olarak kullanılan “bir elin nesi var, iki elin sesi var” deyiminin güzel bir açık-
lamasıdır. 

Pakistan’ın Burkalı kahramanı. “Burkalı İntikamcı” aynen diğer süper kahraman-
lar Catwoman (Kedi Kadın), Spiederman (Örümcek Adam) ya da Süperman gibi. Ha-
vada uçan ve burka giyen kadın kahraman, kitap ve kalemle kötülere karşı savaşıyor. 
Pakistan’da kadının güçlendirilmesi adına Burqa Avenger/Burkalı İntikamcı hiç alışıl-
madık bir rol model oluşturuyor. 

Öğretmenlik yaptığı okulu kapatmaya çalışan Baba Banduk’tan (Talibanvari), yolsuz 
siyasetçi Vadero Pacero’ya uzanan birbirinden ilginç kötü adamlarla savaşmak için dö-
vüş sanatlarını kullanan bir kadın söz konusu. Pakistanlılara, ABD’deki “Wonder Wo-
man” benzeri yeni bir kültürel ikon sunabilir mi? Burka tartışmasının merkezinde ise 
super kahramanın örtünmesinin, bir baskı simgesinin ters yüz edilmesi mi, yoksa pe-
kiştirilmesi mi çelişkisi yatıyor. 

Burkalı İntikamcı karakterinin, kızların eğitim almasını savunduğu için geçen yıl Ta-
liban militanları tarafından vurulan 16 yaşındaki Pakistan’lı öğrenci Malala Yusufzay’ı 
çağrıştırdığı bir gerçek. Çizgi filmin olay örgüsü genelde eğitime erişim ve yolsuzluk gi-
bi toplumsal sorunlar etrafında dönüyor. Yapımcı Aaron Harun Raşid; “Malala’nın uğ-
radığı saldırının, çizgi filmin ana teması olan, kızların eğitiminin koruma altına alın-
ması sorununa dikkatleri çektiğini belirtiyor. Çizgi filmin olay örgüsü genelde eğitime 
erişim ve yolsuzluk gibi toplumsal sorunlar etrafında dönüyor. Hepsi de olumlu me-
sajlarla bitiyor, bilgisini verirken, kız ya da oğlan olman fark etmez, eğitim almak en 
temel hakkındır. Kimsenin bu hakkı elinden almasına izin verme, diyor. (12. Ağustos. 
2013, Taraf, s:17) 

Bütün yabancı çizgi film kahramanlarının yanı sıra, kendi ülkemizde de Nasrettin 
Hoca ve Keloğlan en çok kullanılan masal kahramanlarındandır. Nasrettin Hoca ne-
den- sonuç ilişkileri üzerinde durarak sonuçta doğruyu gösterir. Keloğlan ise tıpkı Do-
nald Duck gibi önce yaramazlığını yapar, sonra doğruyu öğrenir. Ne olursa olsun dai-
ma mutlu sonla biter. 
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ÇOCUK VE REKLAM: 
ÇOCUKLAR OLMASI GEREKENDEN ERKEN BÜYÜYOR

Hande Bilsel ENGİN

Yrd. Doç. Dr., 
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi (Öğretim Üyesi)

ÖZET

Bu çalışmada televizyon reklamları üzerinden çocukların birer hedef tüketici olarak 
yapılandırılması sorunsallaştırılmaktadır. Çocuklara yönelik reklam iletişimi çalışma-
larında bulunmak yasal bir süreçtir ancak bu süreçte çocuklara yönelik reklam iletile-
ri tasarlama aşamasında reklamcıların sorumlu ve basiret sahibi birer iletişimci olarak 
düşünmeleri ve hareket etmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak, medya okur-yazarlığı 
bağlamında, ebeveynlerin çocukların maruz kaldıkları ileti türlerinin bilincinde ve far-
kında olmaları ve çocuklarıyla birlikte reklam içeriklerini izleyerek onları bu yönde bi-
linçlendirmeleri ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaları gerekmektedir. Böylesi bir 
otokontrol çocukların reklam içerikleri karşısında daha etken konum almaları açısın-
dan büyük önem taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Çocuklara yönelik pazarlaaı, reklam okur yazarlığı, reklam ve 
çocuk. 

ABSTRACT

This paper explores the issues related to targeting children as consumer through TV ad-
vertising. Regardless of the level of regulation and self regulation in a particular market-
place, parents can do much to inhibit materialistic behaviour as well police the propa-
ganda aimed at their children – thereby helping them become savvy consumers. One 
effective means of combatting commercialism is by simply setting limits to TV view-
ing and puchase behaviour and by discussing the differences between wants and needs 
with children. Regarding commercial messages targeted at children, parents can take 
an active role if they begin to teach media literacy- helping children to be critical view-
ers and consumers of the media.

Key words: Kids marketing, advertising literacy, advertising and children. 
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1. ÇOCUK PAZARINA GENEL BAKIŞ

Çoğu Batı ülkesinde, özellikle de Amerika Birleşik Devleri’nde çocuklar reklamve-
renler tarafından karlı bir pazar olarak ele alınmaktadır. Günümüzde Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşları 13 ve altı düzeyinde 52 milyonu aşkın çocuk yaşamakta ve bu ço-
cuklar yılda yaklaşık aldıkları hediyeler, cep harçlığı ve ufak tefek işlerden edindikleri 
girdiyi kapsayan 24 milyar dolar ederinde kişisel harcama yapmaktadırlar. Bunun yanı 
sıra ebeveynlerin kazançlarının 188 milyar dolarına tekabül eden bir harcama mikta-
rı da çocuklara yönelik olarak yapılmaktadır. Hatta çocuklar günümüzde aile içerisin-
de satın alacak araba, gidilecek tatil ve edinilecek bilgisayar türüne kadar birçok fark-
lı erişkin tipi satın almalarda dahi söz sahibi olabilmekte, bu satın alımlar üzerinde bü-
yük bir etkiye sahip olabilmektedirler. Farklı nedenlerden ötürü çocuklarının üzerine 
aşırı biçimde titreyen bir grup ebeveynin satın alım gücü de eklendiğinde ortaya yak-
laşık 500 milyar dolarlık bir pazar çıktığı görülmekte ve bunun sonucunda reklamve-
renlerin ilgisi giderek daha yoğun biçimlerde bu genç kitlenin üzerine odaklanmakta-
dır. Türkiye’de 2012 sonu itibariyle 22 milyon 692 bin 174 çocuk bulunuyor. Yaş gru-
buna göre incelendiğinde, geçtiğimiz yıl çocuk nüfusun yüzde 27,3’ünü 0-4 yaş grubu, 
yüzde 27,1’ini 5-9, yüzde 28,6’sını 10-14 ve yüzde 16,9’unu ise 15-17 yaş grubu çocuk-
lar oluşturdu1. Bu anlamda Türkiye’de de çocuk nüfusunun oldukça dinamik ve yoğun 
bir demografik kesim olduğu görülmekte, Türkiye çocuk pazarı da marka ve reklamve-
renler açısından kazançlı bir alan olarak ele alınmaktadır.

Dünya geneline bakıldığında yenilik peşinde koşan reklamcıların 1920 gibi çok er-
ken bir pazarlama döneminde çocukları hedef almaya başladığı görülmektedir. Ancak 
1950’li yılların çocuklara yönelik pazarlama faaliyetleri açısından en yoğun dönem ola-
rak karşımıza çıkar. Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında Bebek Patlama-
sı Kuşağı olarak da adlandırılan bu dönemde çocuk nüfusunda savaş sonrası bir artış 
kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra yine bu dönemde tipik orta sınıf ailenin hanesine çok 
farklı türde ve hacimde tüketici ürününün girdiği görülmektedir. Büyük Bunalım yılla-
rı sürecinde ve 2. Dünya Savaşı döneminde çok büyük ekonomik sıkıntılar çekmiş olan 
ebeveynler, çocuklarının onların yaşadığı maddi yoksunluğu yaşamamaları yönünde ant 
içtiğini birçok Amerikan filminde dahi şahitlik etmişizdir. Bu dönemi izleyen elli yıllık 
süreç içerisinde de çocuklara yönelik pazarlama faaliyetleri giderek ivme kazanmıştır. 
Son on yıllık süreç içerisinde çocuklara yönelik reklamlarda yılda yüzde on beş ila yir-
mi oranında bir artış olduğu kaydedilmiştir (Levingston, 1999). En erken dönemlerde 
reklamı yapılan çocuklara yönelik ürünler şekerleme, kahvaltılık gevrekler ve oyuncak-
lardı. Ancak günümüzde giderek çok daha fazla oranlarda ve sıklıkta çocuklara yöne-
lik olarak fotoğraf makineleri, saatler, tablet bilgisayarlar, cep telefonları gibi lüks tüke-

1. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23105525.asp
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tim ürünlerinin tanıtımı yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Sports Illustrated for Kids 
dergisinin bir sayısında Chevrolet’nin yeni Venture minivan model arabasının reklam 
kampanyası çerçevesinde “Warner Bros Edition” başlığı altında bir lisanslama anlaşma-
sı yapılmış, arabanın içine yerleştirilen monitör ve video oynatıcı ile “kilometreler bo-
yunca küçük çocuk ordusunun eğlenmesini” sağlamak hedeflenmiştir. 

Şekil 1: Chevrolet Venture Minivan Warner Bros. Edition reklamı

Aynı şekilde Türkiye pazarında da çocukları bir hedef kitle olarak belirlemeyeceği-
ni düşüneceğimiz bir sektör olan bankacılık alanında Garanti Bankası’nın Mini Bank 
projesi kapsamında yine Warner Bros karakterleri lisanslama anlaşmaları çerçevesinde 
10 yaşındaki bir çocuk da çok küçük bir meblayla ebeveynleri yardımıyla banka hesa-
bı açabilmeye teşvik edilmekte böylelikle “para” kavramıyla tanışmaktadır. Bu söz ko-
nusu banka çocuğun zihninde bir ilk olarak sevimli çizgi film karakterleriyle yer ede-
cek ve yıllar boyunca belki de o ilk sempatinin ivmesi marka algısı ve tercihi açısından 
etkili olabilecektir. Pazarlamacılar açısından da asıl hedeflenen şey bu olumlu duygu-
ların tohumunun bu denli erken bir dönemde atılmış olmasıdır. Tüm farklı pazarlarda 
faaliyet gösteren bu markaların hepsi de çocuklara neleri satın almaları ve tüketmeleri 
gerektiğine işaret etmektedir. 

Çocukları hedef alma sürecinde hatalar yapan herhangi bir şirket er ya da geç güç-
lü bir biçimde rekabet etme şansını kaybedecektir. Üreticiler, erken dönemde yaratılan 
marka sadakatinin, markalarının geleceği açısından çok şey ifade ettiğinin bilincinde 
hareket etmektedir. Bu “erken” dönemin de giderek daha genç yaş sınırlarına çekildiği 
bir dönemden geçtiğimiz hiç şüphe götürmemektedir. Araştırmalar, bebekler altı aylık 
olduklarında, bu süreç içerisinde reklam içeriğine maruz kalmışlarsa, markaların lo-
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golarını tanımaya başladıklarını göstermektedir; üç yaşına geldiklerinde ise çoğu kimi 
ürünleri belirli marka tercihleri üzerinden edinmek isteyebilmektedir (Burns, 1999). Or-
talama bir çocuk on yaşına geldiğinde, 400 adet markayı ezberlerine almış olabilmekte-
dir. Marka sadakati, büyük şirketler için çok büyük önem taşımaktadır. Her bir olası tü-
ketici bu şirketler açısından yüz bin dolarlık bir değere denk düşmektedir. Günümüzde 
reklamverenler, çocuklara yönelik olarak yılda iki milyar dolardan fazla reklam yatırımı 
yapmaktadır. Bu miktarın, on yıl öncesiyle kıyaslandığında, yaklaşık yirmi katına çıkmış 
olduğu görülmektedir (O’Crowley, 2000). Çocuklara yönelik reklamlar ise reklamcılık 
söylemi içerisinde en tartışmalı konulardan biri olarak varlığı sürdürmektedir. 

 

Şekil 2: Garanti Çocuk Filmleri Afişi      Şekil 3: Garanti Mini Bank Örnek Kredi Kartı

Genellikle çocuklara yönelik gerçekleştirilen pazarlama ve satış teknikleri kötücül 
olarak nitelendirilmekte ve pazarlamacılar bu yönde birçok farklı eleştiriyle karşı karşı-
ya kalabilmektedir. Örneğin çocuk gelişimi uzmanları, çocuk sağlığındaki olumsuz eği-
limlerin, giderek artış gösteren pazarlama faaliyetleriyle paralel bir görünüm arz ettiği-
ne işaret etmektedir. Çocukların, pazarlamanın en geniş segmentlerinden biri olan ha-
zır ve paketlenmiş yiyeceklere rağbet ettikleri bu günlerde, çocuklarda görülen obezite 
oranlarında ciddi bir artış gözlenmektedir. Merkezi Londra’da bulunan bir sivil toplum 
kuruluşu olan Consumers International’ın bulgularına göre Britanya televizyonunda 
gösterilen çocuklara yönelik reklamların %95’i yağ, şeker ya da tuz oranı yüksek besin-
ler için yapılan reklam çalışmaları olarak kaydedilmişti. Aynı araştırma sonuçlarına gö-
re Britanya’da yaşayan çocuklar Avrupa genelinde obezitenin en fazla oranlarda görül-
düğü çocuk grubunu oluşturmaktaydı (Ford, 1999). Çocuk gelişimi uzmanları, lisanslı 
karakterlerin oynadığı dizi ve filmlerde işlenen hazır ve basma kalıp hikayeler yüzün-
den çocukların doğal ve spontan oyunlar oynamaktan giderek uzaklaştıklarını bildir-
mektedir. Örneğin Alman psikologlar uzun zamandır ebeveynlerin kafalarını kurcala-
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yan bir meseleyi araştırmalarında ele alarak şu sonuca varmışlardır: Çocukların, paza-
rın mutlaka edinilmesi gerekliliğini dayattığı oyuncakların hiçbirine gereksinim duy-
madıklarını ortaya koymuşlardır. Çocukların oyuncaklar olmaksızın çok daha yaratıcı 
biçimde oyunlar oynayabileceklerini kanıtlama girişiminde bulunan Strick ve Schubert, 
Almanya’nın Münih kentindeki bir kreşte gerçekleştirdikleri araştırmalarında, kreşteki 
oyuncakları üç ay süresince dolaplarda saklatmışlar ve bu koşullar altında çocuklar sa-
dece sandalye, masa, battaniye ve kendi düş güçleriyle başbaşa bırakılmışlardır. Önce-
leri çocuklar sıkılmış gibi görünseler de, ikinci günden itibaren çocukların tutumların-
da bir takım değişiklikler gözlenmeye başlamıştır. Kendi eğlencelerini kendileri yarat-
maya başladıklarında heyecan duymaya başladıkları, mağaralar yaptıkları, kendi arala-
rından evcilikler kurdukları gözlemlenmiştir (Poulter, 1999). 

Kimi başka psikologlar da birçok ürüne ait mesaj stratejilerinin çocukların kimlik 
duygularının şekillenmesi üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedirler. California Ber-
keley Üniversitesi psikologlarından Allen Kanner’a göre reklam mesajları, çocukların an-
cak tanıtımını yaptıkları ürünleri edinmeleri durumunda arkadaşları arasında beğenile-
ceklerini, başarılı bulunacaklarını ve popüler olabileceklerini ifade etmektedir. Bunları 
yapmadığı ya da edinemediği takdirde çocuğun kaybetmeye mahkum olacağı okuma-
sını yapmamak neredeyse imkansızdır. Bilinçli olarak bu durum çocukların bilinçlerine 
belirli tekrarlarla işlenmekte, kimlik algılarına yerleşmektedir (O’Crowley, 2000). Ebe-
veynler de bu görüşü paylaşmaktadır. Center for the New American Dream’in gerçek-
leştirmiş olduğu Çocuklar ve Ticari Gelenekler araştırmasına göre, ebeveynlerin %78’i, 
reklamların çocuklar üzerinde kimi ürünleri satın almaya yönelik baskı oluşturduğunu 
ifade etmektedirler. Katılımcıların %70’i çocuklara yönelik reklamların, çocukların de-
ğerleri ve dünya görüşlerinin şekillenmesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu 
söylemektedir. Ebeveynlerin üçte ikisi çocuklarının, kendilerini sahip oldukları nesne-
ler üzerinden değerlendirdiklerini ifade etmektedir. Kimi ebeveynler de, “mız mız fak-
törüne” karşı koyamayıp çocuklarına tutturdukları şeyleri önünde sonunda almak zo-
runda kaldıklarını itiraf etmektedir (Burns, 1999). 

2. ÇOCUKLARIN REKLAMLARA KARŞI TEPKİLERİ

Dünya genelinde bakıldığında, 1970’lerden beri çocuklara yönelik reklamlara olan 
ilgide artış görülmektedir. 1969 yılında James McNeal’ın çocuk pazarını tanımlayan ilk 
adademisyen olduğunu görmekteyiz. Bu noktadan itibaren reklamcılık ve gençlik pa-
zarı üzerinde yürütülen araştırmaların temelde süreç ve sonuç etkileri üzerine odak-
landığı görülmektedir. Raju ve Lonial (1990) bu alanda sürdürülmüş olan çalışmaların 
ilk yirmi yıllık süreci üzerine eksiksiz bir çalışma yürütmüşlerdir. Süreç etkileri araştır-
maları, çocukların reklam mesajlarına ne ölçüde ilgi gösterdikleri, reklamları program-



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi222

lardan ne ölçüde ayrıştırabildikleri ve reklamların doğasını ne ölçüde kavrayabildikle-
ri noktaları üzerine odaklanmıştır. İletişim sonuç etkileri ise daha ziyade, reklamların, 
tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak çocukların tutum ve davranışları üze-
rindeki etkisi, reklam iletilerinin çocuklarla ebeveynlerin arasındaki ilişkiye yansıyan 
etkileri ve çocukların sosyalleşmesi üzerine odaklanır. 

Yaşla ilintili bilişsel gelişim kavramının, çocuk ve reklamın işleyişine ilişkin literatü-
rün içinde yerini almış olduğu görülmektedir. İsviçreli psikiyatrist Jean Piaget bilişsel 
gelişim kuramlarını ilk kez ortaya atan araştırmacı olmuştur. Bu kuramlar, çocukların, 
çevrelerinde olup bitene dair bilgiyi işleme yetilerinin evrilen doğasının altını çizmek-
tedir. Piaget’ye göre bilişsel gelişim dört aşamada ilerler:

• Duyusal-motor dönemi (0-2 yaş): Bebek bu aşamada dış dünyayı keşfetmede du-
yularını ve motor becerilerini kullandığından bu döneme duyusal motor adı ve-
rilmektedir. Bütün bebekler doğuştan refleksif davranışlara sahiptir. Yeni doğan 
bebeğin dudaklarına dokunduğunuzda emmeye başlar; elinizi avucuna koyduğu-
nuzda yakalar. Bu refleksler, çocuğun ilk biliş şemalarını oluşturur.

• İşlem öncesi dönem (2-7 yaş): İşlem öncesi dönem ikiye ayrılır. Bunlar;

• Sembolik ya da kavram öncesi dönem (2-4 yaş)

• Sezgisel dönem (4-7 yaş)tır. 

Sembolik ya da kavram öncesi dönemde çocukların dilsel yetileri çok hızla gelişir 
ancak geliştirdikleri kavramlar ve kullandıkları sembollerin anlamları tamamen ken-
dilerine özgüdür; çoğu zaman gerçeklikle ilgisi olmayabilir. 2-4 yaşlarındaki çocuk gö-
zünün önünde bulunmayan ya da hiç mevcut olmayan nesne, olay, kişi, varlığı temsil 
eden semboller geliştirmeye başlar. Bu dönemdeki çocuklar ben merkezlidir, empati ge-
liştiremezler. Tek yönlü düşünürler. 

Sezgisel dönemde ise mantık kurallarına uygun düşünme yerine, sezgilerine daya-
lı olarak akıl yürütürler ve problemleri sezgileriyle çözmeye çalışırlar. Dil, hızla geliş-
mekte, yaşantılar yoluyla kazanılan davranışların sembolleştirilmesine yardım etmek-
tedir. Çocuklar bu dönemde nesnenin dikkat çekici özelliklerine odaklanmakta, diğer 
özelliklerini gözden kaçırmaktadır. 

• Somut işlemler dönemi (7-11 yaş): İlkokul dönemindeki çocuklar, bilişsel yeter-
lilik bakımından çok hızlı değişim gösterirler. İlkokul çocuklarının düşünüş bi-
çimleri okul öncesi çocuklarınkinden çok farklıdır. Bu dönemde çocuklar nesne-
leri belli özelliklerine göre sınıflandırabilirler, kavramsal düşünebilirler. 

• Soyut işlemler dönemi (11-15 yaş): Ergenlik döneminin başlangıcından itibaren 
çocukların düşünme biçimleri, yetişkinlere benzer hale gelir. Bu dönemde artık 
soyut düşünce başlar. Bir problemin çözümü somut yollarla sınırlanmaz. Çocuk, 
problemde bulunan değişkenler arası ilişkileri kavramaya başlar. Bu dönemde tü-
mevarımsal ve tümdengelimsel akıl yürütme biçimleri gözlenir. Bu dönemdeki 
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çocuk, toplumun yapısıyla, felsefesiyle, politikayla ilgilenerek bir değerler siste-
mi örgütlemeye başlar (Senemoğlu, 2007). 

Dünya genelinde çocukların reklama olan ilgileri gözlemciler (genellikle de ebeveyn-
ler) kullanılarak inceleme altına alınabilmektedir. Bu süreçlerde çocuklar aileleri tara-
fından, doğal ev ortamlarında televizyon izlerlerken gözlenmektedirler. Genel olarak 
bakıldığında çocukların dikkatine yönelik çalışmalar bizlere dikkatin, TV programla-
rından reklamlara doğru bir düşüşe geçtiğini göstermektedir. Çocuklar %76 oranında 
film, %55 oranında ise reklam izlemekteydi (Bechtel, Achelpohl ve Akers, 1972). Ward 
(1978) ise çocukların, reklamların yalnızca %55 kadarını izlediklerini ve bu oranın da-
ha fazla reklam silsilesine maruz kalındığında daha da düştüğünü bulgulamıştır. Buna 
benzer çalışmalar ve bir takım yönetmelik baskıları sonucunda, televizyon kanalları 12 
yaş altındaki çocuklara yönelik programlarla reklam arasındaki farkı daha da belirgin-
leştirici bir takım görsel-işitsel teknikler kullanma yoluna gitmişlerdir. Nickelodeon ço-
cuk kanalında programlardaki reklam aralarından önce bunun haberini vermek üzere 
kullanılan “Face” karakteri buna bir örnek olarak verilebilir. Ancak yine de birçok farklı 
çalışma da bu tarz “separatörlerin” küçük yaştaki çocukların reklamlarla dizi ya da film-
ler arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olma niteliğinin etkin bir yöntem olduğu id-
diasını doğrulamamıştır (Butter et al., 1981; Stutts, Vance ve Hudelson, 1981). 

Medyanın en etkili iletişim aracı olarak kabul edilen televizyonun her ne olursa ol-
sun çocuklar üzerindeki etkisi yadsınamaz. Keşfetme güdüsüyle hareket eden merak-
lı ve algıları açık çocuklar açısından televizyon vazgeçilmez bir kitle iletişim ortamıdır. 
En az aile, okul, arkadaş etkileşimi kadar televizyon çocuklar açısından başlıca öğren-
me aracı olan üst anlatısal alanlardan biri olarak karşımıza çıkar. Televizyon akışı içe-
risinde belki de en filtresizce ve sürekli bir frekans ve tekrar dahilinde çocukların algı 
eşiklerinden akıp geçen içerikler reklamlardır. Reklamlar içerdikleri kurgu, yaratıcılık, 
renkler, müzik, oyuncular, mekan gibi estetik ögeler ve çekicilik unsurlarıyla çocukla-
rın dikkatini ve ilgisini çekmekte, tüketim kültürünün ve ritüellerinin başlıca katalizö-
rü olarak işlev görmektedir. Reklamların çocuklar üzerindeki etkisi tek bir faktör üze-
rinden elbette değerlendirilemez. İçinde yaşadıkları toplumun, kitle iletişim araçları-
nın, ailelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ve reklama bakışları ile birlikte bi-
çimlenmektedir. 

Temelde, tüketiciye pazardaki farklı ürün ve hizmetlere dair bilgi aktarımında bulu-
nan başlıca pazarlama iletişimi araçlardan biri olan reklam; işletme açısından “duyuru-
culuk ve ikna etme özellikleri ile malın veya hizmetin içeriği ve özellikleri üretim biçimi 
kullanıldığı yer, kökeni ve fiyatı konularında bilgi vererek insan davranışlarını belli bir 
yönde etkilemek amacıyla kullanılan kitle iletişim tekniğidir” (Elden ve Ulukök, 2004). 
Bu doğrultuda etkin bir kitle iletişim biçimi olarak reklam, şirketlerin hedef kitleleriyle 
buluşmaları ve hedef tüketicilere kurumlarını ya da ürün/hizmetlerini tanıtmaları aşa-
masında elzem bir pazarlama iletişimi bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklamın, 
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birebir satışları arttırma amacına koşut olarak tüketici ile arasında büyük mesafeler ve 
aracı kanallar giren üreticiyi buluşturup yakınlaştırarak aralarında duygusal bir bağ ku-
rulmasını sağlamak açısından iletişim boyutu ve amacı dikkati çekmektedir (Elden ve 
Ulukök 2004). Bu anlamda reklamda kullanılan marka imgeleri ve mitolojisi üzerin-
den bir marka ne kadar erken bir zamanda bir çocuğun yaşamına dahil olabilirse, bi-
reyin yaşamında o denli yerleşme ve köklenme şansı bulabilecektir. Örneğin Türkiye’de 
gıda pazarında bebeklere yönelik bisküvi kategorisinde yıllardır kategori lideri konumu 
koruyan Eti Cici Bebe markasının reklam yüzü çocuk büyüdüğünde dahi belleklerden 
silinmemekte taşıdığı nostaljik ağırlık, çocukluğa dair saf ve temiz anı yükü nedeniyle 
neredeyse modern bir mit olarak karşımıza çıkar. O “cici bebek” olması gereken sağlık-
lı bir Türk çocuğunu imgelemekte, o paketin içindeki “mineral ve vitamin katkılı” bis-
küviler de bu vaadin ivmesiyle yetişkin Türkiye orta sınıf insanının hala daha kaçamak 
“sütle bisküvi” fantezisinin başlıca malzemesi olarak varlığını sürdürmektedir.

Şekil 4: Eti Cicibebe Ambalajı

3. REKLAMLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

2000’li yılların başlarında kaleme aldığı ve çocuklarla markaların ilişkisi üzerine yü-
rütülen büyük ölçekli uluslararası nitelikteki pazar araştırması Brandchild başlıklı çalış-
mada Martin Lindstrom; günümüzde artık çocukların daha erkenden hızlı bir biçim-
de büyüdükleri ve küçük yaşlarda adeta birer erişkin gibi göründükleri ve davrandık-
larını savunmaktadır (Lindstrom, 2004). Çocuklar, artık aile içerisinde karar verici du-
rumundadır. Örneğin bilgisayar ve internet teknolojileriyle ilgili konularda, çocuklar 
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ebeveynlerine teknoloji koçluğu hizmeti vermekte, yani ailelerini yönlendirebilmekte-
dirler. Reklamcılar ve marka yöneticileri açısından, özellikle 4-12 yaş aralığındaki ço-
cuk tüketiciler stratejik bir öneme sahiptir. Çocuk, bir markayla arasında duygusal bir 
bağ kurduğu zaman, ona bağlanmakta ve pazarlamacılar açısından büyük bir değer ar-
zeden “sadık” bir müşteriye dönüşmektedir. Markalar, çocuklar ile ne kadar sağlam iliş-
kiler geliştirirlerse, geleceğe de o denli güçlü bir yatırım yapmış olmaktadır. 

Ancak markalar ve çocuk ilişkisi hiç şüphesiz birçok farklı değişkenden oluşmakta-
dır. Çocuklar özellikle televizyon karşısında oldukça korumasız bir duruş sergilemek-
tedir. Televizyonda ya da internette maruz kaldığı içeriği sorgulamadan bir bilgi olarak 
kabul edebilmektedir. Dolayısıyla çocuklar, belirli pazarlama iletişimi içerikleri karşısın-
da edilgen bir konumdadırlar. Reklamlardan belki de en çok etkilenen pazar segmenti 
olan çocukların reklamlar karşısındaki konumunu yansıtan bir takım araştırma sonuç-
larına bakıldığında şunlar göze çarpmaktadır (Elden ve Ulukök, 2006):

1. Çocuklar televizyonda izlediklerine dikkatle bakmakta ve kendilerini hedef al-
mayan reklamlarda bile yetişkinlerden daha fazla ayrıntıyı anımsamaktadırlar. 

2. Çocuklar yetişkinlere göre reklamları yedi kat daha fazla sevdiklerini belirtmek-
tedirler.

3. Televizyon görsel işitsel ve hareketli bir mecra olarak, iletileri, çocuğun dünyası-
na, çocuk için çok önemli olan çarpıcı görsel öğeleri, eğlenceli ve dikkjat çekici 
müzik ve seslerle birleştirerek aktarabilme özelliğine sahiptir.

4. Televizyon uyarıcı ve paylaşılabilen bir deneyimdir. Çocuklar arkadaşlarıyla te-
levizyon oturup, orada ve o anda gösterilenlerle ilgili bilgi paylaşımında buluna-
bilmekte ve yorum yapabilmektedirler.

5. Televizyon, reklamverenin ekonomik hedefleme stratejileri açısından, çocuklar-
la anne-babalara aynı iletişim kanalından erişimi kolaylaştırmaktadır.

6. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, bir çocuk 18 yasına gelene kadar yakla-
şık 140.000 Televizyon reklamı seyretmektedir.

Elden ve Ulukök’e göre; 5-6 yasındaki çocukların %60’ı okuma yazma bilmedikleri 
halde bir meyve suyunu, markasını söyleyerek ve bu marka üzerinde ısrar ederek iste-
mektedirler. ABD’de NBC tarafından yapılan bir araştırmada televizyonda reklamı ya-
pılan bir ürünün çocuklar tarafından sadece tanınmakla kalmayıp aynı zamanda iste-
nildiği de saptanmıştır. Yine aynı araştırma çerçevesinde her 5 anneden 3’ünün çocuk-
larının isteğini karşılamak amacıyla kullandıkları markalardan vazgeçerek reklamı ya-
pılan markayı satın almak durumunda kaldıkları belirlenmiştir. Okula giden çocukların 
reklamda söylenenlerin doğru olduğunu kabul etme oranı %43, gösterilenlerin gerçeğe 
uygun olduğu düşüncesini taşıyanların oranı ise %58, bütün reklamları sorgulamadan 
kabul edenlerin oranı ise %20-22 arasındadır. Hiç şüphesiz çocukların yaşları ilerledik-
çe reklamlarda söylenen ve gösterilenlere inanma oranları giderek düşmektedir. Daha 
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önceden değinildiği gibi; bu göreceli olarak reklam ve program ayrımının sağlanmasıy-
la gerçekleşmeye başlamaktadır. Bu ayrımı yapabilme yaşı Türkiye’de ortalama 9. yaşı 
bulmaktadır. 10 aylık bir bebeğin bile reklamlara karşı tepkisiz olmadığının bulgulan-
mış olması çocuğun geleceğe dönük potansiyel bir tüketici olarak tüketim kalıpları, sa-
tın alma modelleri, marka bağımlılığı, marka taraftarlığı gibi kavramların çocukta yer-
leşmesinde ve şekillenmesinde televizyon reklamlarının önemine vurugulu bir biçim-
de işaret etmektedir (Elden ve Ulukök, 2006).

ABD’de bir çocuğun yılda 41 bin, Avustralya’da 35 bin, İngiltere’de 34 bin televiz-
yon reklamına maruz kaldığı düşünüldüğünde, etkinin ne denli büyük olabileceği da-
ha kolay görülebilir. Reklamların ulaştığı hedef kitlede, etkilenme yaşı da akıl almaz öl-
çüde düşmektedir. Lindstrom’a (2004) göre, etkilenme bir buçuk yaşında başlamakta-
dır. Beş yaşında çocuklar markaların bir bedeli olduğunu öğrenmekte, altı yaşında pa-
ranın farkını bilmekte ve on yaşında da marka bilinci yerleşmektedir. Bu denli önemli 
etkisi olan hedef kitle olarak çocuklara yönelen reklamların nasıl yapılandırılması, ço-
cukların reklamlarda nasıl yer alması gerektiği çok uzun zamandır tartışılagelen bir ko-
nu olarak yerini korumaktadır. 

4. BİR ÜST-ANLATI ALANI OLARAK REKLAM

Çocuklar maruz kaldıkları iletişim mesajlarını kişisel algılayarak, bu iletilerle ile doğ-
rudan bağlantı kurma eğilimi içine girerler, filtreleri çoğunlukla yoktur. Buradaki önem-
li olan nokta enformasyonun farklılaşmamış biçimde ortaya koyuluşudur. Televizyon 
söyleminin yetişkinlikle çocukluk arasındaki kesin çizginin aşındırıldığı bir metafor ol-
duğu noktasından yola çıkarak Neil Postman’nın (2004) “Bir kültüre alfabeyi sokarsa-
nız, o kültürün bilme alışkanlıklarını, toplumsal ilişkilerini, topluluk tarih ve dinle il-
gili nosyonlarını değiştirirsiniz. Bir kültüre taşınabilir türde matbaayı sokarsanız gene 
aynı sonucu elde edersiniz. Görüntülerin ışık hızıyla iletilmesini sağlarsınız ve bir kül-
tür devrimi yaparsınız. Tek bir oya gerek duymaksızın” saptaması çocukların televizyon 
içeriğiyle olan ilişkisinin önemini çarpıcı bir özetle ortaya koymaktadır. 

Pazarlama iletişiminin tutundurma yaklaşımı çerçevesinde, reklam iletişimiyle, rek-
lamverenler, hedef kitlelerine belirli mesaj stratejileri ve çekicilik unsurları üzerinden bir 
takım bilgiler, mesajlar ve imajlar doğrultmaktadırlar. Bu kapsamda, reklamlarla çocuk-
lara birtakım marka iletileri aktarılmakta ve bunlar daha rahat sindirilmeleri , özüm-
senmeleri ve kalıcı olmaları açısından belirli davranış kalıpları, roller ve değer kurgula-
rı üzerinden aktarılmaktadır. Reklam iletişimi özellikle televizyon mecrası söz konusu 
olduğunda alımlanma ve kodun çözülmesi aşamalarında geniş tüketici ve izleyici kit-
lelerin çok fazla zamanı yoktur. Dolayısıyla mesajın doğrudan, ekonomik bir biçimde 
ve hemen anlaşılacak biçimde aktarımı gerçekleşmelidir. Bu açıdan belirli kültürel de-
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ğerler, tüketim kalıpları, alternatif yaşam biçimleri ve cinsiyet rolleri ve dağılımları üze-
riden daha stereotipik kurgularla hareket edilmektedir. Reklamlar bir yandan mevcut 
kültürel değerleri çocuklara aktarma aşamasında bir araç olarak kullanılabileceği gibi 
öte yandan da belirli bir toplum için yabancı olan veya hedef kitlenin küçük bir bölü-
mü tarafından kabul edilen değerleri de aktarır. Örneğin bir reklamda evin çocuğu “Eli-
ne Sağlık” demeyi öğrenirken bunun yanında ürünü büyüklerden alıp küçüklere ver-
me yoluyla yeni bir değer iletilmekte ve zaman içinde toplumda kabul görmesine kat-
kıda bulunulmaktadır (Elden ve Ulukök, 2006).

Şekil 5: EviBaby Çocuk Bezi Reklamları

Reklamlarda çocuklara aktarılan başlıca unsur cinsiyet rolleri olarak karşımıza çıkar. 
Çocuk, küçük yaşlardan başlayarak toplumun gelecekte kendisinden beklediği davra-
nış kalıplarını, cinsiyet rollerini bir anlamda aile, okul, arkadaş, diğer popüler kültürel 
araçlardan olduğu kadar reklamlardan da öğrenir. Bu çerçevede erkek çocuk, para ka-
zanan, iş kovalayan, dışarıda mücadele eden, askerde savaşan ve sonuçta eve ekmek ge-
tiren güçlü baba motifi ile özdeşleştirilirken; kız çocuk, bebeklerle oynayan, ev işleriy-
le uğraşan, çocuklarını büyüten, fiziksel güzelliği ve bakımıyla ilgilenen, yuvanın de-
vamını sürdürücü anne motifi ile temsil edilerek buna doğru bir yönlendirme yapılır. 
En fazla söylenebilecek şey “çocuk da yaparım kariyer de” olacaktır. Ama kadın yine de 
bir multi-tasker’dır; günün sonunda her şeyi yapmak, her şey olmak zorunda, dünya-
yı sırtlanmak durumundadır. Reklamlar da tıpkı postmodern dünyanın diğer amorf ve 
eklektik biçimleri gibi “belirsizlik” ilkesinden faydalanarak, her türlü karşıt imgeyi har-
manlayıp bir arada kullanarak en alternatif radikal biçim ve formları dahi merkeze çe-
kerek güçlerini pazar açısından “nötralize” etmekte ve kusursuz bir simyacı hüneriyle 
tüm bu çelişkileri ekonomiye tahvil etmektedir. Bir yandan reklamlarda babasına araba 
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tamirinde yardımcı olan erkek çocuk ve bunların temizliğinden sorumlu anne gösteri-
lirken; öte yandan babasının yaptığı pasta için “babam bu işin sırrını biliyor” diyen kız 
çocuğu imgesi yer alabilmektedir. Dolayısıyla reklamlarda bir açıdan toplum nezdinde 
geçerli olan, yerleşik tutum, davranış ve yaşam biçimleri gösterilirken diğer taraftan da 
toplum için yeni veya aykırı olan yaşam biçimleri de sunulmaktadır. 

5. EBEVEYN ETKİLERİ VE 
ÇOCUKLARA DOĞRULTULAN TİCARİ İLETİLERİN REGÜLASYONU

Doğaları gereği çocukların inanma eğilimi dolayısıyla, çocuklara yönelik reklamla-
rının tercih berlirleme ve satın alma davranışına dönüşme olasılığı yetişkinlere yönelik 
reklamlarla kıyaslandığında çok daha yüksektir. Çocuklar sadece birkaç kez maruz kal-
mış olsalar dahi, reklamı hatırlayabilir ve o ürünü tercih eder hale gelebilirler. Bunun 
yanı sıra reklamlarda ve medya planlamada kullanılan tekrar stratejisi, çocuğun ürün-
le ilgili isteğini pekiştirip güçlenmesine yol açabilmektedir. Özellikle çocukların kolay-
lıkla özdeşim kurdukları bir süper kahraman, çizgi film ya da oyun karakterlerini li-
sanslamak suretiyle kurgulanan reklamlar çocukları yönlendirme konusunda son de-
rece etkili olabilmektedir. Ebeveynlerin ise reklamlarda teşvik edilen eksik, yanlış ya da 
abartılı algıları kırabilmesi ve çocuğu doğru ya da gerçek olana yönlendirmesi güçleşe-
bilmektedir. Bu noktada en büyük görev belki de ebeveynlere düşmektedir. Bu sorunun 
çözümü için her şeyden önce, ebeveynlerin çocuklara erken yaşlardan itibaren medya 
okuryazarlığı becerisi kazandırabilmesi elzemdir. Çocukların televizyonda izledikleri-
ne ilişkin eleştirel ve gerçekçi bir yaklaşım geliştirebilmeleri için yönlendirmeleri gere-
kir. Örneğin reklamların çocuk üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek içinen 
baştan itibaren reklamlar üzerine şu tarz yorumlar yapılabilir: “Bu çikolatanın sana ger-
çekten güç vereceğini nereden bilebiliriz ki? Sabah kahvaltıda yediğin bal ve peynir se-
ni çok daha iyi besler. Sence bu reklamı yapan kişiler senin ne düşünmeni istiyorlar?” 
Farkındalık yaratıcı ve çocukta sorgulama becerisi geliştiren bu türden ebeveyn yakla-
şımları, çocuğun doğru davranış alışkanlıklarını kazanması ve gerçekle uyumlu algılar 
geliştirip sağlıklı bir bilinç düzeyine ulaşması için belki de tüm regülasyonların ötesin-
de en etkili yöntemdir (Olcay, 2011).

Reklam mesajlarında ve görsellerinde genellikle pembe tablolar çizilmekte, mutlu, 
sorunsuz ve pürüzsüz yaşamlar vaat edilmekte ve bu kusursuz sonuçlara ulaşmanın tek 
yolunun o ürüne ya da hizmete sahip olmaktan geçtiğine işaret edilmektedir. Reklam 
iletişimine karşı farkındalık düzeylerinin gelişkin olacağını farzedebileceğimiz yetişkin 
bireyleri bile zaman zaman anında etkileri altına alabilen bu mesajlar, henüz toplum-
sallaşma ve yetişkin birey olma yolundaki çocuğu hiç şüphesiz daha fazla etkilemek-
tedir. Dolayısıyla algıları tamamen açık ve filtresiz çocuk zihni, çalışmak, başarılı ol-
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mak, erdemli olmak, kendisi olmak gibi insani boyuttaki pek çok değer yargısının ye-
rine salt edinerek ve tüketerek mutlu olunacağı yolundaki düşünceye yönlenebilmek-
tedir (Kuruoğlu, 2001).

İkinci’ye (2011) göre aileler çocukları televizyon seyrederken üç farklı tutum sergi-
lemektedir. Kimi ebeveynler çocuklarıyla reklamları seyrederken reklamın içeriği ko-
nusunda herhangi bir yorumda bulunmuyor, kimileri ise reklamın içeriğini ve niyetini 
çocuklarına anlayabilecekleri bir şekilde açıklama yoluna gidiyor. Diğer bir kesim ise 
çocuklarının seyrettiği reklam süresini ve reklam içeriğini kontrol kontrol altında tut-
mayı tercih ediyor. Araştırmacılar ikinci ve üçüncü yolu tercih eden ailelerin çocukla-
rının, reklamı yapılan ürüne karşı taleplerinin azaldığını belirtiyor. Örneğin bir çalış-
maya göre 8-10 yaşındaki çocukların reklamı yapılan ürünlere ilgisi annelerinin mü-
dahalesiyle etkilenip şekillenebiliyor. Ancak çok çekici bir reklam formatıyla sunulan 
ürünlerin seçiminde annelerin izlediği üç yolun da çocukların seçiminde çok az etki-
si olduğu da görülmüş. Diğer yandan çocuğunun televizyonla olan ilişkisine dair be-
lirli kurallar koymuş ebeveynler de çocuklarının ürünler konusunda taleplerini azal-
tabilmişler. Dahası televizyon izlemelerine aileleri tarafından belirli kısıtlamalar geti-
rilmiş çocukların reklamı yapılan ürünler konusunda daha az istekte bulunduğu, çün-
kü isteklerinin büyük olasılıkla reddedileceğini öğrendikleri ortaya çıkmış. Çocuklarla 
beraber reklamları edilgen bir biçimde izliyor olmanın da reklamların etkisini engelle-
mede çok başarılı olmadığı düşünülüyor. Zira çocuklar o sırada ebeveynlerinin sessiz 
kalmasını reklamların içeriğinin ebeveynleri tarafından onaylandığı şeklinde algılaya-
biliyorlar. Bu yüzden ebeveynlerin özellikle de küçük çocuklarını reklamları algılama-
ları konusunda aktif yönlendirme sergilemeleri gerekiyor.

Reklamları çocuklar açısından tamamen şeytani içerikler olarak damgalamak da 
abartılı olduğu kadar geçersiz de bir yaklaşım olacaktır. Belirli etik ve insani yaklaşım-
lar çerçevesinde, hiç şüphesiz klasik masallardan görece uzak büyüyen günümüz çocuk-
ları açısından tıpkı masallar ya da mitik öyküler gibi, çocuğa güven veren, onu eğlendi-
ren ve rahatlatan bir etkiye sahiptir. Yapısal açıdan, genellikle dramatik nitelikteki di-
ğer programların yanında, yaşamın ve insanlığın olumlu yönlerine yer veren bölümler 
gibi görünmektedir. “Televizyon Çağı”ndan önce, daha çok dedelerin, ninelerin, aşık-
ların, nağıl analarının anlattıkları masalların yerini, günümüzde artık evlerimizin baş 
köşelerindeki modern mitlerin anlatıcısı televizyonun aldığı görülmektedir. Televizyon 
reklamları, özellikle küçük çocukları dış dünya üzerine bilgilendirmekte, eğlendirmek-
te ve çocuğun sosyal yönden gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu tür reklamlar, özel-
likle küçük çocukları, anne ve babalarından istekte bulunmaları için teşvik etmektedir. 
Burada önemli olan, reklamlar ile çocuklara yönelik olmayan ürünler için duyulan is-
tekler arasındaki ilişkinin incelenmesidir (Asena,2009).

Dolayısıyla reklamları tamamen reddetmek ya da karşı olmak düşünülemez zira te-
melde reklam tüketici için yararlı bir pazar bilgisi aktarımı işlevine sahiptir. Televizyon 
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tüketici olarak sosyalleşme sürecinde olumlu bir rol oynayabileceği gibi, televizyon rek-
lamları da kimi zaman, küçük çocukları dış dünyada olup bitenlere yönelik olarak bil-
gilendirmektedir. Çocuğun nesneler dünyasına, özellikle, yetişkinlere yönelik nesne-
ler dünyasına girişini sağlamaktadır. Reklamlar bir bakıma yeni nesnelerle yakınlaş-
masını sağlaması açısından, çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır (Baba-
oğul ve Şener, 2010). Çocuklar kimi reklamlar sayesinde, dişlerini fırçalamaları gerek-
tiğini, tuvaletten çıkarken ellerini yıkamaları gerektiğini, sütün sağlıklı olduğunu ve iç-
meleri gerektiğini, bir kez daha hatırlamakta bu yönüyle reklamlar eğitici ve hatırlatı-
cı olabilmektedir.

Çocuklar savunmasız, filtresiz ve korunmaya muhtaç olduklarından reklamların 
denetlenmesi, belirli açılardan reklamlara sınırlamalar getirilmesi ve gerektiği durum-
larda yasaklanması hiç şüphesiz toplumsal faydaya hizmet edecektir. Çocuklara yöne-
lik reklamlara uygulanan kısıtlamalar, hem ebeveynler ve politika üreticilerin hem rek-
lamların etik kurallara uygun olmadığı konusundaki kaygılarına hem de reklamların 
çocuklara zarar verdiği konusundaki inanışlara dayanmaktadır. Dünya genelinde de, 
Türkiye’de reklamlara ilişkin çeşitli yasaklama, kısıtlama ve düzenlemeler getirilmiştir. 
Amerika’da yasalar çocuklara yönelik reklamlara 1970’lerde sınırlama getirmiştir. An-
cak 1984 yılında ABD’de Reagan yönetimi sırasında, daha önce yasak olan televizyon 
programlarında oyuncak reklamı yapılması ve pazarlanması yasal kabul edilmiştir. Ay-
nı zamanda çocuklara yönelik programlarda daha önce sınırlı bulunan, her saat başına 
reklam süresi kısıtlaması kaldırılmıştır. Ancak kongre, Ekim 1990’da çocuklara yönelik 
televizyon programlarında reklamlara tekrar bir kısıtlama getirmiş ve eğitim program-
larını teşvik eden bir kanun çıkarmıştır. 1990’larda çok sayıda Avrupa ülkesi de doğ-
rudan çocuklara yöneltilen reklamlara ilişkin kurallar ve yasalar uygulamıştır. Örne-
ğin, Belçika’da 1995’de, çocuk programlarının hemen öncesinde veya hemen sonrasın-
da çocuklara yönelik reklamların yayınlanmasını yasaklayan 5 dakika kuralı uygula-
maya koyulmuştur. Aynı dönemde Yunanistan reklamlara kısmi yasak getirerek sabah 
7 ile akşam 10 arasında çocuk oyuncaklarına yönelik reklamları yasaklamıştır. 1995’de 
Norveç’de 1996’da İsveç’de doğrudan çocuklara yönelik reklamlar tümüyle yasaklan-
mıştır (Babaoğul ve Şener, 2010).

Avrupa ülkelerinin birçoğunda reklamlarda çocuk kullanımına da belirli kısıtlamalar 
getirilmiştir. Örneğin; Fransa’da televizyon kanallarının reklam kuşaklarının satışından 
sorumlu reklam kurumu, “Bir ürün ya da hizmetin tüketimini önermek amacıyla rek-
lamda çocuk kullanılamayacağını sözleşme koşulu olarak koymaktadır. Yani çocukla-
rın reklamlarda ticari bir rolde bir ürünü ya da hizmeti açıkça destekleyen söz ve dav-
ranışlar içinde gösterilmesi yasaktır. Ancak Fransız Reklam Kurumu’nun 15. maddesi-
ne göre, halkın da benimsediği bazı ürün reklamlarında (diş macunu, yara bandı gibi) 
belli kurallar içerisinde çocuklar yer alabilmektedir. Yine Fransa’da çocuklar ancak koro 
şeklinde sesleri yetişkinlerinkine karıştırılarak ve katılımları görüntü ve ses bütünü için-
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de kaybedilerek reklamda yer alabilmektedir. Finlandiya’da ise çocuklar ancak sağlık ve 
eğitim içeren reklamlarda yer alabilmektedirler (Babaoğul ve Şener, 2010). Türkiye’de ise 
1993 yılında çıkarılan “Reklam Yönetmeliği”nin 5. maddesinde “Reklamlar çocukların 
ve gençlerin beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, onları bunalıma, özen-
tiye ve çaresizliğe düşürecek nitelikte olamaz. Reklam yayınlarında, çocukların inanç ve 
sadakat duygularını zedeleyecek sözlere, görüntü ve yöntemlere yer verilemez. Çocuklar 
reklamlarda görüntü unsuru olarak bir ailenin üyesi gibi yer aldıklarında, davranışları-
nın görgü ve terbiye kurallarına uygun olması gerekir” hükümleri yer almaktadır (Ba-
baoğul ve Şener). Ancak Türkiye’deki özdenetim yönetmelikleri de tıpkı Amerika’daki 
(CARU – Children’s Advertising Review Unit Guidelines) gibi ya yaptırım gücü düşük 
ya da yalnızca şikayet üzerine vaka bazında işleyen birimlerdir. İrlanda, Yeni Zelanda, 
İtalya, Polonya, Danimarka ve İsviçre gibi ülkelerde okulöncesi televizyon programları 
arasındaki reklam kuşaklarında çok daha sıkı yönetmelikler işletilmektedir.

6. SON SÖZ

Televizyon reklamlarının ürün ve hizmetlere ilişkin olarak çocuk tüketicileri bilgi-
lendirdiği, çocuğun tüketici olarak gelişim sürecinde etkin ve faydalı bir rol oynadığı 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu hususta reklamcılara düşen görev çocuklara yönelik rek-
lamları etik çerçeveler içerisinde kurgulamak ve yayınlamaktır. Yasaların da bu bağlam-
da reklamları daha sıkı denetlemek, çocukların reklamlardan zarar görmesini en aza 
indirecek önlemleri almaktır.

Çocukların her türlü etkiye açık bir zihinsel ve psikolojik yapıya sahip oldukları 
gerçeği göz önünde bulundurularak alınan önlemler, hiç şüphesiz bir ülkeden diğeri-
ne farklılık göstermektedir. Ancak her ne olursa olsun, bu sınırlamalar, pazar-reklam-
çocuk ilişkisini belli ölçülerde dengeleyebilmketedir. Ancak reklamlar etkilemek için ya-
pılmakta ve bu amaçlarına, konulmuş olan sınırlar çerçevesinde bile, çok ince düşünül-
müş yaratıcı mesaj stratejileriyle de ulaşabilmektedirler. Sonuç olarak reklamlar getiri-
len yasal sınırlamalara rağmen çocukları etkilemeyi sürdürmekte ve özellikle 8 yaş altı 
çocukları, daha büyük yaştakilere göre çok daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle yasal 
düzenlemeler aşamasında iki seçenek mevcut gibi görünmektedir. Ya pazarlama ileti-
şimi içerikleri (reklam) üzerinde daha etkin ve yaptırımsal önlemler alınacak ya da bu 
uyarıcıların etkisini büyük ölçüde değiştiren değişkenlerle ilgili düzenlemeler getirile-
cektir. Birincisi seçenek yasal denetime, ikincisi de eğitim stratejisine işaret etmektedir. 
Yukarıda görüldüğü gibi ülkeler bazında çeşitli önlemler alınmış olmakla birlikte rek-
lam mesajlarını denetim altına alabilme olasılığı giderek zayıflamaktadır. Bu durumda, 
reklamların etkisini büyük ölçüde değiştiren başka etkenler ve aktörler üzerinden ha-
rekete geçmek, mümkün olan tek strateji olarak görünmektedir. Reklamların her ço-
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cuk üzerindeki etkisi aynı değildir. Anne-babanın ilgisine, aile içi ilişkilere, eğitim dü-
zeyine göre bu etki daha az veya çok olabilir. Bu etki, çocuğun ulaştığı “reklam bilin-
cine” göre de büyük ölçüde değişmektedir. O halde çocuğu reklamlar konusunda eğit-
mek için bu değişkenlerden bazıları hedef alınabilir. Bu etkenler, reklamın çocuk üze-
rindeki etkisini azalttıklarına göre, bunları çocukta ve çevresinde geliştirmek yapıcı so-
nuçlar verebilecektir. Girişilecek olan eğitsel etkinliklerin amacı bu olmalıdır. Bu giri-
şim ikili bir hamleyi gerektirecektir. Bir yandan, reklam ve iletişim araçlarının mesaj-
ları karşısında çocuğun eleştiri kapasitesini, öte yandan onu iyi ve bilinçli bir tüketici-
ye dönüştürecek becerilerin geliştirilmesi şarttır. Çocuğun eleştiri kapasitesi geliştirile-
rek mesajla arasına eleştirel bir mesafe koyabilmesi, görüntü ve imgeleri daha net an-
lamlandırabilmesi, görüntü ve ses aracılığıyla vurgulama tekniklerini ayırt edebilme-
si, reklamın ikna etme niyetini deşifre edebilmesi öğretilmelidir. İkinci olarak da çocu-
ğa akılcı biçimde karar verme ve satın alma davranışı sergilemesine yönelik eğitim, kı-
sa vadede pazarlama uyarıcılarının etkisini hafifletmek, uzun vade de ise geleceğin ye-
tişkinleri olan çocuklarda, sağlıklı ve özgür karar verme modelleri geliştirmek açısın-
dan son derece önemlidir. Okul bu formasyon için doğal ortam oluşturmakla birlikte, 
bu konudaki en büyük sorumluluk bana göre ebeveynlere ve aile içindeki başlıca rol 
modellerine düşmektedir.

Neil Postman (2004) izleyicinin kendini savunabilmesi için, hazırlıklı bir kafaya ve 
birbirini bütünleyen bir değer sistemine sahip olması gerektiğini belirtir. Bizi bu sağ-
lıklı sonuca götürecek yollar okuma alışkanlığı kazanmak, düşünme, tartışma ve eleşti-
ri yetisine sahip olmak, yararlı sosyal etkinliklere katılmak ve düşünce üreterek eylem-
de bulunmaktan geçmektedir. Çocukların vakitlerinin büyük çoğunluğunu televizyon 
karşısında geçirdikleri düşünüldüğünde, ebeveynlere düşen ilk görev öncelikle çocuğu 
televizyon izlerken yalnız ve savunmasız bir biçimde bırakmamak, mümkün olduğunca 
çocuğuna eşlik etmek olacaktır. Reklamlar hakkında çocukla konuşulmalı, çocuğa net 
açıklamalar yapılmalı, görüş ve düşünceler çocukla paylaşılmalıdır. Çocuklar mümkün 
olduğunca okumaya teşvik edilmeli ve televizyon izlemelerine belli ölçülerde sınırlan-
dırmalar getirilmelidir. Çocukların algılarının gelişip şekillenmesinin en önemli evre-
si 0-6 yaş arasındaki dönemdir. Televizyon görsel ve işitsel açıdan birincil alanı kapsar. 
Bu bağlamda televizyon reklamlarının çocuk gelişimi açısından görselliği ve işitselliğiy-
le yerinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
yapılan bir araştırmada çocukların boş zamanlarını en çok televizyon izleyerek geçir-
dikleri saptanmıştır. Bu da çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda özellikle 5–6 yaş 
arası çocukların reklama çok yoğun maruz kaldıklarına işaret etmektedir. Toplumda, 
televizyondan ve televizyon reklamlarından en çok etkilenen grubun çocuklar olduğu 
apaçık ortadadır. Çocuklar büyüklerine öykünerek toplumsal yaşama karışırlar. Çocuk-
ların toplumu yansıtmalarından, ya da topluma yansımalarından etkilenen reklamcı-
lar, oyuncu çocuklar yoluyla, çocuk izleyicilere mesaj ileten çarpıcı bir grup yaratmak-
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tadır. Büyükleri gibi davranış sergileyen bu çocuklar günümüzde “büyümüş de küçül-
müş” olarak adlandırdığımız amorf çocuklardır. Televizyon, böylesi çocukları toplum 
değerleri üzerinden kodlayarak büyüklerin yansımaları biçimine getirmiştir. Çocukla-
rın reklamların istenmeyen etkilerinden korunmaları için önerilen; ailelere ve okulda-
ki eğitmenlere önemli görevler düşmektedir. Özellikle okullara seçmeli olarak konu-
lan medya okuryazarlığı derslerinin ve bilinçli ebeveynlerin yardımlarıyla çocukların 
bu yönde erken yaşlarda eğitilmesi gerekir. Bu şekilde özenle eğitilen çocuklar yapılan 
araştırmalardan da görüleceği üzere televizyonun istenmeyen etkilerini en aza indirge-
mektedir. Medya okuryazarlığı içerisinde tüketimin etkili bireylerini özellikle reklam-
ların istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla reklam okuryazarlığının da verilme-
si ya da medya okuryazarlığı eğitiminin önemli bir parçası durumuna getirtilmesi ge-
rekmektedir (Barokas, 2011).

Reklam bilgilenmek ve pazardaki rekabeti okumak açısından bizler için gereklidir. 
Genel anlamda reklamın her ne kadar yarardan çok zararlı olduğu sonucuna varılsa da 
reklamların biz yetişkinler ve çocuklar üzerinde ne düzeyde ve hangi yönde etkili ola-
cağı özellikle bilinçli ebeveynlerin elindedir. Bunun için farkındalık düzeyimizi her za-
man diri tutmak, bilinçli olmak, üzerimize düşenleri bilmek ve uygulamak, gerektiğin-
de önlemler almak ve çocuklara karşı koruyucu, kollayıcı ve zarar vermeden eğitici bir 
tutum geliştirmek durumundayız.
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ÖZET

Günümüzde toplum yapısı artık ne ataerkil ne de anaerkil’dir. Toplum yapısı bugün çocuk 
erkil bir yapı üzerinde varlığını sürdürmektedir. Çünkü toplumu en küçük yapı taşı olan 
ailelerde artık çocuk ne isterse o olmaktadır. Eve alınacak mobilyanın modeli, perdenin 
şekli, arabanın rengi, halının deseni vb. çocukların isteklerine göre belirlenmektedir. 
Böyle bir yapı içinde özgüveni yüksek bireylerin yetiştiği düşüncesi ortaya çıksa da ço-
cukların her isteklerine karşılık vermek ilerleyen süreçte aileler için bazı tehlikeleri or-
taya çıkarabilmektedir. Bunlar; çocuk üzerinde otoritenin kurulamaması, çocuğun ba-
şarısı için gerekli adımların atılamaması, çocuğun gerekli durumlarda doğru karar ve-
rememesi vb. 
Durum böyleyken, medya organları sayesinde evlerin davetsiz misafirleri olan reklam-
lar çocuklar üzerinde son derece etkili olmaktadır. Ebeveynler için ucuz bir çocuk ba-
kıcısı olarak görülen televizyonda yayınlanan reklamlar çocuklar ve aileler için bazen 
tehlikeli bir durum oluşturabilmektedir. 
Çocuk erkil bir aile yapısının söz konusu olduğu bugün reklamlarda her gördüğünü al-
mak isteyen çocuklar aile bütçesinin dengesini bozmanın yanı sıra birey olarak da duy-
gusal zeka anlamında problemler yaşayabilmektedirler. 
“Bireyin kendisi veya başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt 
edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılması, yönlendirilmesi, 
yönetilmesi” (akt. Beceren, Møller, 1999: 219) olarak ifade edilen duygusal zeka kavra-
mı; kişiler, özelliklede çocukların etki altına alınabilmesi için kullanılan bir araç olarak 
kendini göstermektedir. Bu aracı bugün kullananların başında; insanları herhangi bir 
şekilde etkileyerek ürün ve hizmet satışını gerçekleştirmek adına reklamcılardır. 
Reklamcılar, bireylerin duygularını harekete geçirecek, değerlerin ve kavramların rek-
lamlarda kullanılmasıyla amaçlarına daha kolay ulaşabileceklerini öngörmektedirler. 
Bu strateji çerçevesinde en kolay etkilenebilecek kesim olan çocuklar üzerinden amaç-
larına ulaşmaya çalışmaktadırlar. 
İnsanlarda beynin duygusal parçası beynin düşünen parçasını yönlendirmektedir (akt.
Beceren, Goleman, 1996). Reklamcılarda bundan dolayı, insanların duygularına ses-
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lenmek suretiyle duygusal zekalarını harekete geçirerek ürün ve hizmetlerine talebi art-
tırmak istemektedirler. Ancak bu strateji tüm tüketicilerin özelliklede çocukların üze-
rinde olumlu ve olumsuz bir takım düşünce ve davranış şekillerinin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. 
Bu çalışmada; televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda kullanılan davranış, de-
ğer ve kavramların çocukların duygusal zekaları bağlamında ortaya çıkardıkları olum-
lu ve olumsuz davranışlar, yapılacak reklam analizleri aracılığıyla tespit edilmeye çalı-
şılacak ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Reklam, Duygusal Zeka, Televizyon. 

ABSTRACT

Today, no longer, the structure of society is neither patriarchal nor matriarchal. The 
structure of society is associated with the children today. Because, in the families, 
which is the smallest building block of society, whatever children want is done by par-
ents. The furniture model to be bought for home, the shape of the curtains, the car’s 
color, the carpet pattern, and etc. are determined in accordance with the wishes of the 
children.
Even if the idea of individuals growing up with high self-confidence in a   such struc-
ture comes out, to respond to the every wishes of children can reveal some problems 
for families in the future period. These problems are the failure of taking control over 
the child, the failure of taking the necessary precaution for the success of the child, the 
inability of the child in making the right decision if necessary and etc.
In that case, advertisements that are uninvited guests of houses via media are highly 
effective on children. Advertisements seen as a cheap babysitter by parents can some-
times pose a problematic situation for children and families. 
In the case of a family structure associated with children today, children want to have 
everything posed in advertisements. As a result of this children cause to disturb the 
balance of the family budget and they may have problem in terms of emotional intel-
ligence as an individual.
“Emotional intelligence is defined as reflecting the him/her own or others’ feelings and 
emotions, distinguishing them and using of this information in the person’s thinking 
and act, conducting, managing” (Ref. Beceren, Møller, 1999: 219). Therefore, emotion-
al intelligence presents itself as a tool to affect people, especially children. Today, this 
tool is used mostly by the advertisers as well.
Advertisers predict that, getting the objectives will be easier by using values and con-
cepts that prompt individuals’ feelings. Within this strategy they try to reach their ob-
jectives through children that can be affected easily. 
In humans, the emotional part of the brain’s directs the thinking part of the brain (Ref. 
Beceren, Goleman, 1996). Therefore, Advertisers also want to increase demand for 
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products and services by prompting their emotional intelligence. However this strate-
gy leads a number of positive and negative patterns of thought and behavior on all con-
sumers, especially children. 
In this study, the positive and negative behaviors on children’s emotional intelligence 
occupied by the elements (behavior, values, and concepts) used in advertisements on 
television will be tried to detect and present solutions through analysis of advertise-
ment. It is predicted that results that is found will contribute the field.

Keywords: Children, Advertisement, Emotional Intelligence, Television.

ÇOCUK KİMDİR?

“Çocuk candır, geleceğin teminatıdır, evin neşesidir, korunmaya muhtaç insan yav-
rusudur.”

Çocuk, doğuş ile ilkgençlik dönemi arasında bulunan kız veya erkek olarak adlan-
dırılabilir. Başka bir ifadeyle çoğu zaman olgun yaştaki erkek ve kadınlara oranla ta-
nımlanmasına rağmen çocuk, bir erişkinin küçük örneği değildir. Evrimi, birbirini iz-
leyen çeşitli aşamalardan geçen, bambaşka bir yaratıktır. Çocuk, doğuştan on sekiz ay-
lığa kadar yeni doğmuş bebek, sonrada süt çocuğu olarak adlandırılmaktadır. Bu aşa-
madan sonra çocuk hızla büyür. Eşdeğiyle hızla gelişir, ağırlığı artar, boyu uzar, yürü-
meyi ve konuşmayı öğrenir. Altı yedi yaşına geldiğinde ise artık konuşmayı ve yürü-
meyi öğrenmiştir. Gün geçtikçe dili zenginleşir ve çevresiyle daha iyi anlaşarak anla-
şılır bir şekilde ilişki kurmayı becerebilmektedir. Bu çağa ise çocuğun akıl çağı den-
mektedir. Akıl çağı ile birlikte ikinci çocukluk başlar ve çocukluk erinlikle son bulur 
(www.kulturelbellek.com, 2013). Kanunen ise 18 yaşında çocuk olmaktan yetişkinli-
ğe adım atmış olur. 

‘Doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilen ve doğumdan itiba-
ren vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve 
onlar tarafından bakılma hakkına sahip olan’, (BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı, 
2011:23) insan yavrusu çocuk BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan maddeleriy-
le tüm dünyada korunmaktadır.

İnsanlık tarihi kadar eski olan bir gerçekte çocukların bir kısmının biçim ve şiddeti 
değişmekle beraber zalimce muameleye maruz kalmasıdır. Bu nedenle çocuk istismarı 
insanlık tarihi kadar eskidir (Çocuk Vakfı Yayınları No 85:15). Günümüzde çocuk is-
tismarına reklam karşısında istismar edilen ‘ekran kuşağını’ da ilave edebiliriz. Çünkü 
çocuklar hem reklamlarda oyuncu olarak, hem de reklamlar sayesinde tüketim cana-
varı haline getirilerek istismar edilmektedirler.
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REKLAM GERÇEĞİ

İnsanları (hedef kitleyi) gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, 
belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çek-
meye gayret etmek, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştir-
melerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla ya-
pılan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak suretiyle sergilenen veya başka 
biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan, bir ücret karşılığı yayınlanan, veren kişi veya kuruluşun 
belli olduğu duyuruya reklam adı verilmektedir (tr.wikipedia.org, 2013). Günümüzde 
reklamlar insanlar için vazgeçilmez gerçeklerden biridir. 

Başka bir ifadeyle reklam, herkesin tükettiği ölçüde var olduğu bir dünyada temel 
ihtiyaçların yanı sıra saygınlık, kabul, konum, itibar vb. değerleri de nesnelere katmak 
kaydıyla üretim ve tüketim ile bütünleşme sürecine hız kazandıran bir olgudur. Rek-
lamlar bu şekilde var olanı aktarmak yerine insanları eğlendiriyormuş gibi yaparak as-
lında yorumlanmış olanı sunmaktadır. İnsanlara ait olan sevgi, mutluluk, heyecan, kor-
ku gibi tepkilerle ürünlerin çevresini süsleyerek, tüketilmek üzere yine insanlara sun-
maktadır (Topçuoğlu akt. Şimşek, 2006: 17-18). 

Reklam, pazarlama’nın ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurmadan oluşan dört 
bileşeninden tutundurmanın içinde yer alan bir unsurdur (tr.wikipedia.org, 2013). An-
cak günümüzde üretici ve tüketici arasındaki mesafenin artmasından dolayı ürünün he-
def kitleye duyurulması ve tanıtılmasında en önemli unsur reklamdır. 

ÇOCUK-REKLAM VE BU KONU İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Goethe’nin; üçbin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan 
insandır (Çoban, 2004: 23). Dediği gibi reklamcılarda günü kurtarmak, iş yaptıkları şir-
kete para kazandırmak için, çocuklarımızın geleceğini düşünmeden, onların sağlığını 
hiçe sayarak, ruhi yapılarının nasıl bir hal alabileceğini umursamadan reklamlara im-
za atmaktadırlar. Öyle ki son 20 yılda göç dalgasıyla gelip birçok şehrin eteklerinde tu-
tunmaya çalışan milyonlarca çocuk ve gencin tamamen reklam sektörü tarafında finan-
se edilen ve yönlendirilen tv programlarıyla tüketim kışkırtması ile sersemletilmekte-
dir (Çocuk Vakfı Yayınları No 83: 269). Aslında çocuk ve reklam denilince; en temel 
sorun, pazarlamacıların çocuk pazarına bakış açılarında yatmaktadır. Bir pazarlama 
akademisyeninin de ifade etmeye çalıştığı gibi pazarlamacılar onları çocuk olarak gör-
mek yerine “tüketici” olarak tanımlamaktadırlar. Pazarlama dünyasının tüm gerçekle-
rinden habersiz çocukları, sadece cebindeki harçlıkları alınacak tüketiciler olarak gör-
mektedirler. Çocuklar ise kendilerini önce çocuk olarak tanımlamaktadırlar. İşte bel-
ki de yıllardır bitmeyen çekişmenin sebebi de burada yatmaktadır. Çocuklara, onların 
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anlayamayacağı ve kavrayamayacağı bir tanımlamayla bakmak, başta etik olmak üzere 
tüm sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Ancak, çocukların harçlık ve harcama öz-
gürlüklerinin çoğalması, geleceğin tüketicileri olarak pazarlamacıların hedefi olmaları 
ve ailenin satın alma kararlarında ikna edici rol oynamaları vb. gibi olgular nedeniyle 
son yıllarda onlara yönelik pazarlama etkinlilerinin yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
(zeynepozata.wordpress.com, 2013). Günümüzde küreselleşen dünya sayesinde küçük 
bir köy haline gelmiş olan dünyada özellikle batı tarafından medya kanallarında yayın-
lanan reklamlar sayesinde çocuklara sunulan çekici tüketim nesnesneleri, çocuk ların 
yaşamlarının bir parçası olmuştur. Üstelik bu durum her sosyoekonomik düzeydeki ai-
lelerin çocukları için geçerlidir. Kimi zaman ailelerin bu nesneler için ayırdıkları büt-
çeler, çocuk ların eğitimleri için harcanandan fazla olabilmektedir. Örneğin çocuğa ki-
tap ya da eğitici oyuncak almak yerine bir fastfood zincirinde yemek yedirip çizgi film 
kahramanlarını içeren (lisanslı ürünler) oyuncakları almak daha önemli hale gelmiştir 
(Lindberg, 2013:7). Günümüzde lisanslı olan bu çizgi film kahramı basılı ürünler ço-
cuk olan hemen hemen her evde bulunmakta ve çocuklar arasında bir gösteriş malze-
mesi olarak kullanılmaktadır.

Çocuklar 7-8 yaşına gelene kadar verilen mesajın ikna edici niyetini algılayamadıkla-
rı için reklamdan daha fazla etkilenmeye yatkındırlar. Bu durum, bir çocuğun sağlıksız 
beslenme alışkanlıkları edinmesine ve obezite insidansının artmasına neden olmaktadır. 
Dahası çocuklar aileleri üzerinde de bir ürünün alım kararı sırasında baskı uygulayarak 
etkili olabilmekte, eğer aile çocuğun isteğini yerine getirmezse, aile ile çocuk arasında 
sorunlar yaşanabilmektedir (Bülbül. 2008:1). Bu nedenle eve mobilya, perde alınırken, 
modeline ebeveynler karar verirken rengine çocuklar karar verebilmektedirler. 

Reklamlar, diziler, filmler yoluyla sunulan yeni kadın, erkek, ebeveyn ve çocuk rol-
leri ya da sorumlulukları toplumsal değer ve inançlarda değişimlere de neden olmakta-
dır. Bu toplumsal değişimlerden en çok zararı ise çocuklar görmektedir. Örneğin, gele-
neksel toplumlara özgü toplulukçu ve çocuğun bağımlılı ğını destekleyen değerlerin ye-
rini, bireyselleşmenin ve aileden bağımsızlığı destekleyen değerler almaya başlamıştır 
(Lindberg, 2013: 4). Eşdeyişle reklamlarda, dizilerde ve filmlerde gösterilen lüks hayat-
lar, özgürlükçü yaklaşımlar çocuklar ve gençler üzerinde tasarruftan uzak, israfa kaçan 
ve ailelerinden uzakta sorumsuz hayatlar yaşama yönünde davranışlara neden olmak-
tadır. Bu sorumsuz hayatlar ve israfa varan sömürünün karşısında bazı çocuklar isyan 
etmekte ve isyanlarını da dile getirmektedirler. Örneğin; Mert Samancı 13 yaşındayken 
‘Sömürülmek ve sömürmek istemiyorum’ (2004: 106) diye düşüncelerini dile getirmiş-
tir. Samancı bu sözünde reklamcıların çocukları para kazanmak ve kazandırmak uğru-
na sömürmelerine tepki göstermiştir. 

Fakat bu isyanlara rağmen günümüzde reklamcılar her türlü reklamı; Karagöz oyun-
larının Nev-i İcad bölümünde yer alan ‘Çiçeklerle Süslenmiş Bahara Benzer Perdemiz’ 
perde gazelinde (Çocuk Vakfı Yayınları No:83, 2011: 22) olduğu gibi allayıp pullamak-
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ta, çocukları reklamın süsleme malzemesi gibi kullanmakta ve hem oyuncu olarak hem 
de seyirci (tüketici) olarak acımasızca kullanmaktadırlar. 

Çocuk hakları; çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımlardan 
özgürlük ve saygınlık içinde, sağlıklı ve normal biçimde gelişebilmesi için hukuk kural-
ları ile korunan yararlardır (Akyüz’den Akt. Çocuk Vakfı Rapor No:14: 10). Tüm Dün-
yada ve Türkiye’de çocukların reklam dahil olmak üzere tüm medya ürünlerinde ister 
hedef kitle (tüketici) isterse ürün içinde bir aktör olarak kullanılmasında karşılaşacağı 
olumsuzluklardan korunması için bir çok düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de, 4077 sa-
yılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinde çocukları reklam-
lardan korumak için “…çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam, ilanlar ve örtü-
lü reklamlar yapılamaz.” Denmiştir. Yine bu kanunun 17. maddesiyle tüketicilerin rek-
lamlar karşısında aldatılmasını önlemek için Reklam Kurulu kurulmuştur (www.tapdk.
gov.tr, 2013). Reklamları düzenleyen diğer temel kaynak, Radyo ve Televizyon huku-
kunu düzenleyen mevzuattır. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kurulması-
nı da sağlayan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında 
Kanun’un birçok maddesi’de reklamları düzenlemekle ilgilidir (19-23 arasındaki mad-
deler). Bu kanunun 19. maddesi “…çocuklara yönelik veya içinde çocukların kullanıl-
dığı reklamlarda, onların yararlarına zarar verecek unsurlar bulunmayacak, çocukla-
rın özel duyguları göz önünde tutulacaktır.” İbaresi göze çarpmaktadır (www.rtuk.org.
tr, 2013). Uluslararası Reklam Uygulama ve Esaslarının 17. ve 18. maddelerinde de ço-
cuklarla ilgili düzenlemeler yer almaktadır (www.rok.org.tr, 2013).

HAYATI YÖNLENDİRMEDE ETKİN ROL OYNAYAN 
DUYGUSAL ZEKA KAVRAMI VE ÇOCUK İLİŞKİSİ

Reklamın insanlar üzerinde kavramaya, duygusal dünyaya ve davranışa ilişkin ol-
mak üzere üç tipte etkisi olmaktadır. Endüstriyel toplumların yan ürünü olan reklam-
lar okullar, parklar, eğlence yerleri, spor sahaları gibi toplumsal alanları öyle hızlı is-
tila etmektedir ki, çocuklar önüne geçilemeyecek bir şekilde reklamlarla karşı karşıya 
kalmaktadırlar (Bülbül, 2008:1). Çocuklar yukarıda da değinildiği gibi reklamlar tara-
fından verilen mesajın ikna edici özelliklerini algılayamadıkları için duygusal zekala-
rının yön vermesiyle hareket etmekte ve reklamcıların suiistimaline açık hale gelmek-
tedirler. 

Son dönemde insan gelişimine dair yapılan bilimsel araştırma ve gözlemler duygu-
sal zekanın insanın sosyal uyumu, mutluluğu ve hayattaki başarısı için oldukça önem-
li bir araç olduğunu göstermiştir (Kademoğlu, 2013). Seksenli yılların başında, İsrail-
li bir Psikolog olan Dr. Reuven Bar-On, duygusal zekayı: “Bir kişinin çevresel baskılar-
la ve isteklerle başa çıkmak için başarılı olma yetisinde; duygusal kişisel ve sosyal yete-
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neklerinin bir bütünüdür.” şeklinde tanımlamıştır. Son yıllarda yapılan birçok araştır-
ma IQ’nun hayattaki başarıya etkisinin %10’dan fazla olmadığını göstermektedir. Yük-
sek IQ’nun akademik hayatta başarıya etkisi gözardı edilmezken mutlu bir yaşamın ve 
prestijin garantisi olmadığı hep gözardı edilmektedir. Bununla birlikte duygusal zekası 
eşdeyişle duygusal ve sosyal becerileri gelişmiş insanlar hayatta daha mutlu ve başarılı 
olmaktadırlar. Çünkü duygularını iyi bilen ve onları kontrol edebilen kişiler hayatları-
nın gerek özel gerekse mesleki alanlarında daha avantajlı olmaktadırlar. Örneğin; Ro-
bert Sternberg yüksek IQ’nun insana akademik başarı getirebileceğini ama hayatın di-
ğer alanlarında hedefe ulaşmada başka eylemlere yol açmayacağını söyleyerek duygusal 
zekanın önemine atıf yapmıştır. Bunun gibi, ünü Beyaz Saray’a kadar uzanan ve 1995’te 
‘Duygusal Zeka’ kitabını yazan Daniel Goleman’da duygusal zekanın insan hayatında-
ki önemini vurgulamıştır (Beceren, 2004:1).

Özellikle çocukluk yıllarında temeli atılan duygusal farkındalık aslında yaşam bo-
yu gelişen bir süreçtir. Bir çocuğun hem kendi duygularının hem de karşısındaki kişi-
lerin duygularının farkında olarak büyümesi için anne-babanın bu konuda duyarlı ol-
ması gerekir. Çünkü küçük çocuklarının duyguları yoğundur ve bu duygular başkala-
rı tarafından, (Kademoğlu, 2013) özellikle de çalışmanın konusu gereği reklamcılar ta-
rafından suiistimal edilebilirler.

DAVRANIŞ ÇEŞİTLERİ VE REKLAMLAR KARŞISINDA 
ÇOCUKLARIN GÖSTERDİĞİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bi-
lişsel, duyuşsal ve bedensel-fiziksel tepkilerin genel adıdır (tr.wikipedia.üorg, 2013). 

Davranışlarda genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

1- Öğrenilmemiş davranışlar 

a) Doğuştan gelen, içgüdüsel ve refleksif davranışlar. Örneğin; bebeklerin em-
mesi 

b) Geçici davranışlar. Örneğin; uyuşturucu, alkol, sigara bağımlılığı, 

c) Büyüme, sakatlanma ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar. Örneğin; 
yürüme, dik durma, kambur durma vb. 

2- Sonradan öğrenilmiş davranışlar 

a) İstendik davranışlar. Örneğin; yazı yazma, okuma vb.

b) İstenmedik davranışlar. Örneğin; kopya çekmek, okuldan kaçmak vb. (biyo-
loglar.com, 2013).
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Reklamların insan üzerinde, olumlu ve olumsuz birçok etkileri vardır. Bu etkiler 
insanların davranışlarını köklü biçimde etkileyebilmektedir. Bununla birlikte reklam-
ların; insanlar üzerindeki etkileri; insanlarda bulunan temel iç dürtüleri uyandırmak, 
harekete geçirmek ve etkilenmeler sonucu davranışlar meydana getirmek şeklindedir. 
Reklamlar, en çok çocukları derinden etkilemektedir. Çocuklar hep heyecan verici il-
ginç şeylere ilgi duymaktadırlar. Reklamlar bu felsefe doğrultusunda onların taze be-
yinlerine işlemektedirler (www.forumalev.net, 2013). Reklamlar çocukların duyguları-
na seslenerek duygusal zekalarını etkilemek ve bu şekilde de ürün satışlarını artırma-
yı hedeflemektedirler. 

Medyada yayınlanan programlar günümüzde kişilerin zihinsel ve duygusal süreç-
lerini etkileyen faktörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Elektronik kitle ileti-
şim araçları (tv, radyo, internet) aracılığıyla her gün karşımıza çıkan reklamlar özel-
likle çocukları hem psikolojik hem davranışsal olarak ciddi şekilde etkilemektedir. Se-
kiz yaş ve altı çocuklar, televizyon reklamlarını eleştirel bir gözle değerlendirme be-
cerisine sahip değildir. Küçük çocuklar reklamlarda verilen abartılı ve taraflı mesaj-
ları doğru ve güvenilir olarak görüp sunulan bilgilere kolayca inanma eğilimindedir. 
Bu durum çocukların reklamlardan etkilenerek materyalistik değerlere odaklanma-
sı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları edinmesi, belirli ürünlerle ilgili yersiz istekler ge-
liştirip ebeveynle çatışma yaşaması gibi gelişimsel açıdan ciddi sakıncalar doğurabil-
mektedir (Kademoğlu, 2013). Çünkü çocuklar ikna edilme yetilerinden çok duygu-
larıyla hareket etmektedirler. Bunu bilen reklamcılarda onların duygusal zekalarına 
hitap edecek reklamlara imza atmaktadırlar. Bu tür reklamların etkisinde kalan ço-
cuklarda reklamlardan öğrendikleri bilgiler ışığında satın alma davranışlarını oluş-
turmaktadırlar. 

Çocukların inanma eğilimi dolayısıyla, çocuk reklamlarının tercih oluşturma ve satın 
alma davranışına dönüşme gücü yetişkin reklamlarına göre oldukça yüksektir. Çocuk-
lar bir kez bile görmüş olsalar reklamların içeriğini hatırlayabilmekte ve o ürünü tercih 
eder hale gelebilmektedirler. Ayrıca, tekrarlanan reklamlar çocuğun ürünle ilgili iste-
ğini arttırıp güçlenmesine neden olmaktadır. Özellikle çocukların özdeşleşmek istedi-
ği bir süper kahraman, çizgi film ya da oyun karakteri üzerinden yapılan reklamlar ço-
cukları yönlendirme konusunda oldukça etkilidir. Çoğu reklamda karşılaşılan özendi-
rici içerikler ve dürüst olmayan bilgiler çocuk zihninde ürünle ilgili gerçekdışı ve yan-
lış imajların oluşması için yeterli olmaktadır. Örneğin, bir çocuk reklamını seyrettiği 
çok şekerli ya da yağlı atıştırmalıkları yemesi gereken, kendisi için uygun ürünler olarak 
zihnine yerleştirebilmekte veya yaşına uygun olmadığı halde reklamda gördüğü oyun-
cağı kararlı şekilde isteyebilmektedir. Ebeveynlerin reklamlar tarafından teşvik edilen 
yanlış algıları kırabilmesi ve çocuğu doğru olana yönlendirmesi oldukça zor olmakta-
dır (Olcay, 2013). Hatta çoğu zaman zararlı ve gereksiz olduğu çok açık bir şekilde gö-
rünse bile birçok ürün çocukların ısrarı yüzünden satın alınmaktadır. 
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Reklamların etkisiyle çocuklarda oluşması mümkün olumsuz davranış biçimleri ve 
bu davranış sonucunda karşılaşabilecekleri tehlikeler:

– Reklamlarda kullanılan süper kahramanlar gibi tehlikeli hareketler yapabilir. Bu-
nun sonuncunda da zarar görebilir. Örneğin; İtalya’nın Brindisi şehrinde yaşayan 
6 yaşındaki bir çocuk iplerle oynarken boğularak ölmüştür (www.haberler.com, 
2013).

– Reklamlarda yer alan özendirici içerikler çocuğun yaşından büyük hareketler yap-
masına sebep olabilir. 

– Reklamlarda verilen dürüst olmayan bilgiler, çocukların yalan söyleme gibi olum-
suz davranışlar sergilemesine neden olabilir. 

– Reklamlarda gösterilen ve obeziteye neden olan fastfood yiyecekleri alma yönün-
de davranış sergileyebilirler.

– Reklamlarda sık sık yer alan ve çocukların hemen hepsinin vazgeçilmezi şekerli 
yiyeceklerin aşırı tüketilmesi sonucunda diş sağlıklarını kaybedebilirler.

– Reklamlarda gördükleri yaşına uygun olmayan oyuncak ve türevlerini almak için 
kararlı bir duruş sergileyebilirler.

– Reklamlarda gösterilen ünlüler gibi bir hayat yaşama hayallerine kapılabilirler.

– Reklamlarda gösterilen karakterlerin olumsuz davranışlarını taklit etmeye çalışa-
bilirler.

– Kaynakların israf edilmesine neden olabilirler.

– Aile bütçesinin sarsılmasına neden olabilirler.

– …………

– ………….

Günlük alış-veriş sırasında; marketlerde anne-babasının bacağına yapışmış ve rek-
lamlarda gördüğü bir ürünü satın aldırmak için bağıran, yalvaran çocuk görüntüleri ar-
tık doğal bir hal almıştır.

Reklamların zararları yanında elbette ki çocuk ve gençler üzerinde faydalı tarafla-
rı da vardır. Örneğin; reklamlar tanımlanmış net mesajlar verilebilirse radyo/TV yar-
dımıyla gençlere ve çocuklara ulaşılması mümkündür. Bu sayede çocukların ve gençle-
rin yaklaşım ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmede ilk adımın atılabilir. Radyo-
da yapılan bir yıllık sözlü reklamlardan sonra 9-13 yaş grubu çocuklarda fiziksel akti-
vite ve spor aktivitelerinin önemi konusundaki algılamalarında % 74 artış olduğu tes-
pit edilmiştir (Huhman M, Potter LD’den akt. Bülbül, 2008: 2). 
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Reklamların etkisiyle çocuklarda oluşması mümkün olumlu davranış biçimleri:

– Fiziksel aktivitelerin önemini kavrayabilir

– Spor aktivitelerin önemini kavrayabilir.

– Olayları kavramaları kolay olabilir.

– Bilinçli tüketici olarak yetişebilirler.

– …………

– ………….

Görüldüğü üzere reklamların çocukların davranışlarını etkilemede olumlu yanla-
rı oldukça sınırlıyken, onların olumsuz davranış sergilemeleri anlamında etkileri ol-
dukça fazladır.

UYGULAMA

Bu çalışmada göstergebilimsel yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemin temel taşını gös-
tergeler oluşturmaktadır. Göstergelerin anlamsal işleyiş biçimleri; göstergebilimin ko-
nusunu oluşturmaktadır. Gösterge; fiziksel nesne (gösteren), zihinsel ürün (gösterilen) 
arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiler toplum tarafından benimsenip, kabul edilen kurallar, 
kodlar tarafından oluşturulur ve semiyolojinin asıl anlatmak istediği bu kodların açık-
lanması ve anlaşılmasıdır. Bu çözümleme yönteminin temeli dilbilimci Ferdinand de 
Saussure ve Amerikalı filozof Charleb Bauhrenb Qeince’e dayanmaktadır. Saaussure’e 
göre gösterge bir gösteren ve gösterilenden meydana gelmektedir. Peirce ise gösterge ile 
nesne ilişkisini incelemiştir. Göstergelerin mantıksal işlevi üzerinde durmuştur. Uzlaşı-
mın göstergelerin toplumsal boyutu olduğunu söyleyen Peirce, göstergelerin ikon (gö-
rüntüsel gösterge), belirti (belirtisel gösterge) ve simge olarak üç boyutu olduğunu ile-
ri sürmüştür (İmaçer ve Ark., 2006).

Pierce’ın ortaya attığı diğer bir ayrım ise gösterge, yorumlayan ve nesne üçlüsüdür: 
Göstergelerin Anlamlandırılması

Anlamlandırma, alıcının bir göstergenin diğer gösterilenler arasında gerçekten ifa-
de ettiğine inandığı şeydir. Saussure’i takip eden Barthes, anlamı düz anlam (gösterge-
nin neyi temsil ettiği) yan anlam (göstergenin nasıl temsil edildiği) olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır. 

Düzanlam: Gerçek dünyadaki nesnenin, zihinde oluşturduğu yansımadır. Her rek-
lam fotoğraflardaki nesnelerin tanınması gibi bir düzanlam şifresi taşır.

Yananlam: Göstergenin izleyicinin duygu heyecan ve kültürel değerleriyle buluş-
tuğunda meydana gelen etkileşimi betimlemektedir. Toplumda yaygın olan saygınlık, 
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seçkin sayılma vb. bilinen değerlere dayanmaktadır. Reklamlarda açıkca söylenmeyen 
mutlaka bir mesaj vardır.

Mitler:Bir kültürün, doğanın veya gerçekliğin açıklamasını ya da anlaşılmasını sağ-
layan öyküdür. 

Örneğin; Marlboro reklamındaki kovboy, şehirde yaşayan insanların kırsal alanlar-
da yaşamanın özgürlüğünün, özlenen bir yaşamın hikayesini taşımaktadır. 

Eğretileme (Metafor): Bir sözün anlamı dışında başka bir söz yerine kullanılmasıdır. 
Örneğin Sevgilim kırmızı bir güle benzer.

Düz Değişmece (Metonimi):Bir şeyin anlamını ifade etmek için ona ait başka birşe-
yin gösterilmesidir. Örneğin; orduyu anlatmak için askerlerin, silahların gösterilmesi. 

Göstergelerin Anlamlandırılma Biçimleri

Paradima (Dizisel Boyut): Kısaca seçme işlevidir. Bu anlamlandırma çeşitinde ikili 
karşıtlıklar ve seçilmeyen şeyler seçilen şeyin anlamını belirler.

Syntagm (Dizimsel Boyut): Seçilen öğelerin yerleştirilmesidir. 

Kodlar: Gösterglerden anlam çıkarmak ve içinde kültürden alınan veya öğrenilen 
saymaca sistemleri olarak sayılabilir. Kod insanlar tarafından kabul edilmiş kuralları 
açıklayan düzenlenmiş işaretlerden oluşan sistemin adıdır. Reklamlarda kullanılan kod-
lar sunum (vücut teması, duruş, jest, mimic dış görünüş, dokunma, yönelme), tekrar su-
num (aydınlatma, renk, manken, fotoğrafmakinesi açısı vb.) ve yazılı (reklamın başlığı, 
slogan, açıklayıcı metin vb.) olmak üzere üç türdür (İmaçer ve Ark., 2006).

Çalışmanın uygulama kısmında Türk televizyon kanallarında yayınlanan, çocukla-
rın duygusal zekalarına seslenerek onların davranışlarını yönlendirdiği öngörülen bazı 
(İş Bankası, Çokonat, Evy Baby) reklamlardan alınan görüntüler göstergebilimsel yön-
tem kullanılarak incelenmiştir.

GÖRÜNTÜSEL ÇÖZÜMLEMELER

1-İŞ BANKASI REKLAMI

a-Reklamın Görüntüsel Anlamı:

Reklamda Cem Yılmaz trenle yolculuk yapmaktadır. Bu arada köylü kıyafetleri için-
de şapka takmış bir çocuk elinde gazete ile gelerek

Çocuk:

– İş Bankası reklamında oynayan adam siz değilmisiniz der. 
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Cem Yılmaz:

– Evet benim diyerek gazeteye alır ve karşısındaki ihtiyar adama gösterir. 

Çocuk:

– Abi isterseniz yanında çay ve poğaçada verebiliriz der. O sırada ekrana iki küçük 
çocuk daha girer. 

Cem Yılmaz:

– Ver bakalım der ve çayı alarak çocuğa parasını uzatır. 

Çocuk:

– Parayı küçük çocuk alarak, Cem Yılmaz’ın verdiği kumbaraya parayı atar. 

Cem Yılmaz:

– Siz şimdiden küçük, orta, büyük boy işletme olmuşsunuz der.

İş Bankası Reklamı (Cem Yılmaz)

b-Gösterge Çözümlemesi

Gösterge

İnsanlar
Tren
Kurum
Nesne
Manzara

Gösteren

Cem Yılmaz, çocuklar
Yolculuk
Banka
Gazete, Para, Kumbara, Poğaça,çay
Bozkır
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Gösterilen

Ünlü, zengin, çalışkan, çalışmak zorunda olan, boş vakit
Yavaş, güvenli, 
Para, kredi, güvenlik
Araçlar
Anadolu

Birinci gösterge insanlardan birincisi Cem Yılmaz ünlü bir komedyendir. Ünlü, zen-
gin ve toplumda sevilen, izlenen bir komedyendir. Diğer insanlar ise reklamda rol alan 
çocuklardır. Çocuklar boş zamanlarında trende gazete, çay, poğaça vb. satarak aile büt-
çesine katkıda bulunmaktadırlar. Ancak reklamcılar tarafından daha çok yetişkinlere 
hitap eden bir kuruluş olan banka reklamında çocukların oynatılması onların suistimal 
edildiği anlamına gelmektedir. İkinci gösterge tren yolculuğunu göstermektedir. Yavaş 
ama güvenli bir yolculuğu ifade etmektedir. Üçüncü gösterge kurum bankayı göster-
mektedir. Parayı, krediyi, güvenliği işaret etmektedir. Dördüncü gösteren nesne gaze-
te, kumbara, çayı ifade etmekte ve araç olarak kullanılmaktadır. Beşinci gösterge man-
zaradır. Göstereni bozkırı işaret etmektedir. Bozkır altın sarısı rengiyle uçsuz bucaksız 
verimli Anadolu topraklarını, bereketi, zenginliği simgelemektedir.

c-Dizisel ve Dizimsel Çözümleme

Bu başlık altında ikili karşıtlıklar verilmiştir. 
Zengin-Fakir
Tasarruf-Müsriflik
Çocuk-Yetişkin
Tren-Uçak
Çay-Su
Güven-Güvensizlik

Reklam film karesinin çözümlenmesinde oluşturulan bu farklılıklar hedef kitleye 
verilmek istenen mesajın öğelerini meydana çıkarmaktadır. Zengin bir adamı canlan-
dıran Cem Yılmaz çalışan çocuklara tasarrufun önemini anlatmaktadır. Trende geçen 
yolculuk İş Bankası’nın güvenli bir banka olduğuna gönderme yapmaktadır. Türkle-
rin geleneksel içeceği olan çay yolculuğun keyifli geçmesi için bir araç olarak kulla-
nılmıştır. 

d-Kodlar

Reklam film karesinde kullanılan başlıca kodlar, dizisel çözümlemede belirtilen gös-
tergelerdir. Kodlar toplum içinde var olan kültürün ürünüdür. Geçmişe veya kullanan-
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lar arasındaki anlaşmaya dayanmaktadır. Cem Yılmaz kişi olarak toplum tarafından bi-
linmektedir. Reklamdaki giyimi ve davranış şekli ünlü ve zengin bir kişi olduğunu gös-
termektedir. Çocuklar ise fakir ama çalışkandırlar. Cem Yılmaz gösterdiği gazete rekla-
mı ve çocuklara verdiği kumbara ile İş Bankası’na dikkat çekmektedir. 

e-Metafor ve Metonimi Kullanımı:

Metafor: Tasarrufla birikime işaret edilmektedir. 

Metonimik anlam: Banka yerine kumbara gösterilmektedir. 

2-ÇOKONAT REKLAMI

a-Reklamın Görüntüsel Anlamı:

Sınıfta boş vakitlerinde coşkuyla dans eden kız ve erkek öğrenciler çokonat yemek-
tedirler. Kıyafetlerinden özel bir okul olduğu anlaşılan çocukların bulunduğu sınıf san-
ki bir parti ortamını çağrıştırmaktadır.

Çokonat Reklamı

b-Gösterge Çözümlemesi

Gösterge

Çocuklar
Tahta
Eğlence
Nesne
Ortam
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Gösteren

Kız, erkek
Reklam
Dans
Çokonat
Sınıf

Gösterilen

Öğrenci
Tanıtım
Coşku
Tatlı
Eğitim

Reklamın birinci göstereni insanlar kız ve erkek öğrencilerdir. İkinci göstereni tah-
tada derslerle ilgili yazılar olması gerekirken Çokonat reklamı ile kaplanmıştır. Çocuk-
lar için zararlı olan, dişlerinin çürümesine neden olan bir ürünün tanıtımı yapılmak-
tadır. Üçüncü gösterge olan eğlenmek için çocuklar dans etmekte ve coşku gösterisin-
de bulunmaktadırlar. Dördüncü gösterge olan nesne reklamı yapılan çikolatalı bir ürün 
olan tatlı bir yiyecektir. Beşinci gösterge olan ortam sınıftır. Çocukların eğitim aldık-
ları mekandır. 

c-Dizisel ve Dizimsel Çözümleme

Bu başlık altında ikili karşıtlıklar verilmiştir. 
Kız-Erkek
Tatlı-Acı
Eğlence-Üzüntü
Ev-Okul
Sıra-Masa
Hareket-Hareketsizlik

Reklam film karesinin çözümlenmesinde oluşturulan bu farklılıklar hedef kitleye ve-
rilmek istenen mesajın öğelerini meydana çıkarmaktadır. Karma bir sınıfta eğitim gö-
ren öğrenciler dişleri için tehdit olsada ev ortamı dışında oldukları sınıfta hep birlikte 
parti vererek eğlenmekte dans ederek enerjik hareketler yapmaktadırlar.
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d-Kodlar:

Reklam film karesinde kullanılan başlıca kodlar, dizisel çözümlemede belirtilen gös-
tergelerdir. Bütün çocukların ilk tercihi arasında olan tatlı yiyeceklerden biri olan ço-
konat eğlencenin adresi olarak gösterilmekte ve sıraların arasında çocuklar çılgınca eğ-
lenmektedirler.

e-Metafor ve Metonimi Kullanımı:

Metafor: Dansla çokanatın kazandırdığı enerjik duruma işaret edilmektedir. 

Metanomik Anlam: Çokonat yerine tahtada ki reklamı gösterilmektedir.

3-EVY BABY ÇOCUK BEZİ REKLAMI

a-Reklamın Görüntüsel Anlamı: 

Fondaki müzik eşliğinde büyük bir kadın gibi giydirilmiş, makyaj yapılmış, şapka 
ve güneş güzlüğü takmış bir kız çocuğu salınarak yürümektedir. Üst kısmında siyah-
beyaz bir buluz olan çocuğun alt kısmında sadece bebek bezi görülmektedir. Bir cafe-
nin önünden geçen kız çocuğu sanki büyümüşte küçülmüş gibi bir hava sergilemekte-
dir. Beyaz sandalyelerin, kırmızı güneş şemsiyelerinin bulunduğu ortam lüks ve zengin 
bir semt izlenimi vermektedir.

Evy Baby Çocuk Bezi Reklamı

b-Gösterge Çözümlemesi

Gösterge

Çocuk
Nesne
Ortam
Abartı
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Gösteren

Kız çocuğu
Bebek bezi 
Sokak
Davranış, çocuğun giyimi

Gösterilen

Şıklık
Güven
Huzur
İlgi çekme

Birinci gösterge olan çocuk bir kız çocuğudur. Büyük çalışan bir bayan edasında olan 
kız çocuğu kıyafetiyle çok şıktır. Makyajlı ve büyük bir bayan gibi giydirilen kız çocu-
ğu tanıtılan ürün çocuklara yönelik olmasına rağmen, bu şekilde giydirildiği ve büyük 
bir insan gibi davranışa itildiği için reklamcılar tarafından suiistimal edilmiştir. İkinci 
gösterge olan nesne bebek bezidir. Annelerin gece-gündüz güvenle kullanabilecekleri 
bir üründür. Üçüncü gösterge reklamın çekildiği ortam sokaktır. Masa ve sandalyeler-
de kullanılan renkler, direkteki çiçekler huzurlu bir ortamı göstermektedir. Dördüncü 
gösterge olan abartı çocuğun davranışları, giyimindeki aşırılıkla kendini göstermekte-
dir. Reklamcılar bunu izleyenlerin dikkatini çekmek için yapmışlardır. 

c-Dizisel ve Dizimsel Çözümleme

Bu başlık altında ikili karşıtlıklar verilmiştir. 
Çocuk-Yetişkin
Kız-Erkek
Huzur-Huzursuzluk
Temizlik-Kirlilik
Pişik-Sağlık
Abartı-Sadelik
Sokak-Cadde

Reklam film karesinin çözümlenmesinde oluşturulan bu farklılıklar hedef kitleye 
verilmek istenen mesajın öğelerini meydana çıkarmaktadır. Bir çocuğun yetişkin gi-
bi giydirildiği reklam filminde huzurlu bir sokak ve çiçek sepetinin bulunduğu elekt-
rik direği dikkat çekmektedir. Abartılı bir şekilde giydirilen kız çocuğunun altında be-
bek bezi gözükmektedir. Üstünde etek ya da pantolon yoktur. Temiz ve pişiksiz çocuk-
lara vurgu yapılmaktadır. 
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d-Kodlar

Reklam film karesinde kullanılan başlıca kodlar, dizisel çözümlemede belirtilen gös-
tergelerdir. Kız çocuğu bir yetişkin gibi giydirilmiş ve ürün tanıtımında abartıya kaçıl-
mıştır. Bebeklerde pişik olmasın ve altları hep temiz olsun mesajının verildiği reklam-
da çocuklar rahat olursa anne-babalarda huzurlu olur vurgusu yapılmaktadır.

e-Metafor ve Metonimi Kullanımı:

Metafor: Büyük insan gibi rahat hareket edebilmek için kız çocuğu yetişkin gibi giy-
dirilmiştir. 

Metonomik anlam: Etek ya da pantolon yerine bebek bezi kullanılmıştır. 

SONUÇ

Çocuk konusu toplumsaldır ve çocukla ilgili bütün birimlerle birebir ilişkilidir. Tek 
başına var olmuş bir çocuk sorunu olmadığı gibi tek tek çocuk sorunlarının çözümü 
de mümkün değildir (Çocuk Vakfı Yayınları No 83: 11). Bu nedenle reklamlarda yer 
alan çocukların veya reklamları izleyerek satın alma davranışında aile üzerinde belirle-
yici olan çocukların reklamcılar tarafından sömürülmesinin önüne geçmekte yine tüm 
toplumun sorunudur. Çünkü bireysel değil toplumsal hareketler sonucunda bazı yap-
tırımlara ulaşılabilir. 

Örneğin küçük yaştaki çocukların reklamlarda büyük insanlarmış gibi makyajlı vb. 
görüntülenmelerinin önüne geçilmelidir. Çocukların doğrudan faydalanamayacağı ürün 
reklamlarında araç olarak kullanılması ya da çocukların sağlıklarını tehdit eden görün-
tülerin yer aldığı reklamların yayınlanması engellenmelidir. Bunun yanı sıra duygusal 
zeka anlamında çocukların duygularına seslenerek ürün satışı yapmayı hedefleyen her 
türlü tanıtım ve reklam faaliyetine izin verilmemelidir. 

Okullarda, “Özellikle, her türlü zekaya hitap eden ve öğrencilerin ilgilerini çeken bir 
ders proğramı” (Akçin, 2004: 28) uygulanmalıdır. Bu sayede belki; çocukların hem bi-
lişsel hem de duygusal zekalarına yapılacak saldırılar (reklamcıların duygusal zekaları-
na yapacakları saldırılar) önlenebilir.

Mevcut olan sorunun çözülebilmesinin en etkili yolu ise anne-baba ve çocukların 
medya okuryazarlığı becerisinin çeşitli eğitim programları ve yöntemleri ile geliştiril-
mesidir. Belki de böylelikle çocukların: Gizem Kuru’nun 12 yaşındayken söylediği gi-
bi “Masallardaki gibi mutlu, başarılı, güvenli, sağlıklı ve zengin bir hayat sürmeleri” 
(2004:136) sağlanabilir. 
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ÇOCUK MEDYALARINDA DİNİN SUNULUŞU

Cemil ORUÇ

Yrd. Doç. Dr., 
Muş Alparslan Üniversitesi

ÖZET

Medyanın insan hayatındaki etkisi giderek artmakta, eğitim, kültür ve sanat alanla-
rında olduğu gibi dinin sunumu açısından da medya önemli bir araç haline gelmekte-
dir. Medyanın etkilediği hedef kitlenin büyük bir çoğunluğunu ise yetişkinlerden ziya-
de çocuklar oluşturmaktadır. Medya dinin sunumunda dinin kutsallık ve derinlik bo-
yutunu ihmal etmekle beraber çocuk dindarlığı ve maneviyatı açısından, yapılan dinî 
programların niteliğine bağlı olarak olumlu bir rol üstlenmektedir. Bu konuda özellik-
le dinin doğrudan sunumu yerine, dolaylı bir sunumun tercih edilmesi, medya-çocuk 
ilişkisi bağlamında daha etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk teolojisi, çocuk ve medya, din dili, çocuk dindarlığı ve ma-
neviyatı, dinî gelişim. 

ABSTRACT

The influence of media in human life is increasing and media, as well as in the area 
of education, culture, and art, is becoming an important tool in the terms of religious 
presentation. In the vast majority of the target audience affected by media are children 
rather than adults. Despite the fact that media ignores the holy and depth of the sacred 
religion, it plays a positive role in terms of religiosity and spirituality in children de-
pending on the nature of the religious program. On this subject, especially instead of 
direct presentation of religion, choosing an indirect presentation will be more effective 
in the context of media-child relationship.

Keywords: Child theology, children and media, religious language, child religiosity and 
spirituality, religious development.

GİRİŞ

20. ve 21. yüzyılda kitle iletişim araçları bir modernleşme aracı olarak hayatın her 
alanında etkili olmaktadır. Bu çerçevede geniş halk kitlelerinin bilgilendirilmesi, dö-
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nüştürülmesi ve yönlendirilmesi büyük oranda medyanın kontrolü altına girmiş bu-
lunmaktadır. Medyanın yeni rolü endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçişle daha 
da güç kazanarak kadim birçok olguyu da sarsmaktadır. Medya ve iletişim ağı sürek-
li gelişme gösterirken eğitimin bu sürecin dışında kalması veya bu sürece duyarsız kal-
ması düşünülemez. 

Önceki dönemlerde belli mekânlarda ve sınırlı bir şekilde yürütülen eğitim süreç-
leri kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir strateji belirlemek duru-
munda kalmıştır. Bu süreçte eğitim artık yalnızca okul, eğitim müfredatları ve sınıflar-
la sınırlandırılamaz.1 Çünkü bu sürece dâhil olan kitle iletişim araçları farklı öğretim 
materyalleri ve yeni öğretim stratejileri kullanarak eğitimin geniş bir alana yayılmasına 
olanak sağlamış, üstelik eğitimi okul ve sınıfların dışına taşıyarak yeni eğitim ve sosyal-
leşme araçları üretmiştir. Bu araçlar, klasik eğitim yaklaşımlarının aksine, çocuklar açı-
sından hem bir eğlence aracı olarak görülmekte hem de eğitimin başlıca amaçlarından 
biri olan kültürel devamlılığın sağlanması hedeflenmektedir. 

Bugün artık mevcut okulların en büyük alternatifi haline gelen medya iletişim araç-
ları bilgi sunma, düşünceleri örgütleme, değerleri yayma, beklentiler oluşturma ve dav-
ranış modelleri geliştirme gibi eğitimin temel hedefleri açısından önemli bir fonksiyon 
üstlenmektedir.2 Şüphesiz bu sürecin en önemli muhatapları hemen birçok alanda pro-
fesyonel desteğe ihtiyacı olan çocuklardır. Modern kitle iletişim araçlarının olumlu et-
kileri yanında olumsuz etkileri de söz konusudur. Bu yüzden, gerekli önlemler alınma-
dığı takdirde bu süreç çocuklar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çocuğun bir 
tüketim aracı olarak kullanıldığı bir süreçte eğitimin bütünüyle kitle iletişim araçlarına 
bırakılması düşünülemez. Çünkü kitle iletişim araçları yetişkinler kadar çocuklar üze-
rinde de etkili olmaktadır. Bu bakımdan medya çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal ge-
lişimi yanında dinî gelişimini de etkilemektedir. 

Din-medya ilişkisi kapsamında gerçekleştirilen bazı araştırmalar, klasik tezlerin ak-
sine, modern dönemlerde dinî fenomenlerin medyada daha fazla yer alacağını ve bu-
nun bazı sosyal temeller üzerinde şekilleneceğini ileri sürmektedir. Bu çerçevede ‘gele-
cekte artık dinî-din dışı veya seküler-kutsal şeklinde bir ayrımın yeterli olmayacağı, bü-
tün bu ayrımların ötesinde daha eklektik bir bakış açısı gerekeceği’3 önemle vurgulan-
maktadır. Son yirmi yılda kitle iletişim araçları çeşitlenip yaygınlaştığı gibi dine yakla-

1. Chi-Kim Cheung, “Media Education as a Vehicle for Teaching Religion: A Hong Kong Case”, 
Religious Education: The official journal of the Religious Education Association, 101:4, 2006, 
ss.504-515, s.514. 

2. Carlos E. Cortes, “How the Media Teach”, Yearbook of the National Society for the Study of 
Education, 104:1, 2005, ss.55-73, s.55. 

3. Daniel A. Stout & Judith M. Buddenbaum, “Approaches to the study of media and religion: No-
tes from the Editors of the Journal of Media and Religion with recommendations for future re-
search”, Religion, 38:3, 2008, ss.226-232, s.230. 
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şım biçimleri de bütün bu gelişmelerden etkilenmiştir. Bu çerçevede bireysel, kültürel, 
kurumsal ve popüler din anlayışlarının ortaya çıktığı görülmektedir.

Din-medya ilişkisi bağlamında çocukların önemli bir taraf olduğu açıktır.4 Bu ko-
nuda özellikle Batı toplumlarında çocuğun dinî gelişiminde medyanın rolü üzerine çok 
sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. ‘Çocuk teolojisi’, ‘çocuk maneviyatı’, ‘çocuklar 
için teoloji’, ‘çocuk dindarlığı’ gibi özel araştırma konuları bunlardan bazılarıdır.5 Bu baş-
lıklar altında yapılan çalışmalarda çocuğun dünyasını anlama ve ona özgü bir ‘din dili’ 
geliştirmenin hedeflendiği görülmektedir. Bu çalışmalar çoğunlukla kutsal metinlerden 
yola çıkarak çocuk pedagojisine uygun bir ‘çocuk teolojisi’ geliştirmeyi hedeflemektir.6 
Çocuk-din ilişkisi üzerine yoğunlaşan bu çalışmalar ister istemez çocuk ve medya iliş-
kilerini de araştırmak zorundadır. Bu bakımdan çocuk medyasındaki dinî sunumlar sü-
rekli araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Çünkü medyada bir değerler sistemi ve dün-
ya görüşü çerçevesinde dinî sunumlar gerçekleştirilmekte, çocuklar kendilerine sunu-
lan modellerden hareketle bazı davranışlar geliştirmektedir. Bu anlamda çocuk med-
yasındaki dinin sunumu doğrudan veya dolaylı olarak bir hayat tarzını özendirme ve-
ya nefret ettirmesi bakımından oldukça etkili olmaktadır.

Bu tebliğde modern dönemlerde medya ve çocuk ilişkisi üzerinde durulacak, çocu-
ğun dinî gelişimi bakımından medyada dinin sunumu çocuk dindarlığı ve maneviya-
tı, çocuk din dili ile çocuk teolojisi bağlamında incelenerek bu sunumların çocukların 
duygu, düşünce ve davranışları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri deneysel araştır-
malar ışığında ele alınacaktır. 

MEDYA VE DİN

Son yıllarda medyada dinî temaların giderek arttığı görülmektedir. Bu durum mu-
ha fa za kâr bir iktidarın yönetimde olmasıyla açıklanabilir. Ancak bu yalnızca ülkemize 

4. Brandon S. Centerwall, “Television and Violence-The Scale of the Problem and Where to Go 
From Here”, Special Communication-Jama, 267:22, 1992, s. 3059-3063, s.3059. 

5. 1996 yılından itibaren yayımlanmaya başlayan Uluslararası Çocuk Maneviyatı Dergisi (Internati-
onal Journal of Children’s Spirituality) bunlara örnek gösterilebilir. Bu dergi 2000 yılına kadar yıl-
da iki sayı; 2007 yılına kadar üç sayı olarak yayınlanmıştır. 2007 yılından beri yılda dört sayı olmak 
üzere yayımını sürdürmektedir. Bkz., http://www.tandfonline.com/loi/cijc20#.UkgJWdKZUuc

6. Friedrich Schweitzer, “Children as Theologians: God-talk with Children, Develpomental Psycho-
logy, and Inter-religious Educationî (eds. Dennis Bates vd.) Education, Religion and Society: Es-
says in Honour of John M. Hull, London: Routledge 2006; Donald Ratcliff, (ed), Children’s Spi-
rituality: Christian Perspectives, Research, and Applications, Oregon: Cascade Eugene, 2004; Vi-
vienne Mountain, “Four Links Between Child Theology and Children’s Spirituality”, Internatio-
nal Journal of Children’s Spirituality, 16:3. 2011; John M. Hull, God-talk with Young Children-
Notes for Parents and Teachers, Birmingham: CREDAR, 1997; David Hay & Rebecca Nye, The 
Spirit of the Child, London: Fount, 1998. 
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özgü bir durum değildir. Son yıllarda özellikle Batı medyasında dinî temaların önemli 
ölçüde arttığı gözlenmekte ve bu konuda birçok araştırmalar yapılmaktadır.7 Örneğin, 
yaklaşık on iki yıldır yayımlanan Din ve Medya Dergisi (Journal of Media and Religi-
on) editörleri din-medya ilişkisi çerçevesinde geliştirilen yaklaşımları göz önüne aldık-
larında şu sonuca ulaşmaktadırlar: Bireyler popüler kültürün medyası aracılığıyla dinî 
deneyimler yaşamaya gittikçe daha gönüllü olmaya başlamışlardır.8 

Konuyla ilgili literatüre bakılırsa modern, çoğulcu ve seküler toplumlarda dinin bazı 
yapısal değişikliklerle beraber sosyal hayatta daha etkin bir rol alacağı, dinî sembol ve 
iddiaların medyada sıklıkla tartışılacağı, buna paralel olarak dinî otoritenin niteliğinde 
de bazı değişikliklerin yaşanacağı anlaşılmaktadır.9 Medya teknolojilerinin popüler kül-
tür ve dinî gelenekleri eklektik bir yapıda ele almasının kaçınılmaz olarak dinin doğa-
sını da değiştireceği vurgusu, öyle görünüyor ki gelecek yıllarda teolojinin ana mesele-
lerinden biri haline gelecektir. Şimdi dinin medyadaki sunumunun getirdiği bazı prob-
lemlere işaret etmek istiyorum.

Son yıllarda medyada dinî konular ve tartışmaların yapıldığı programlar sıklıkla ek-
ranlarda yer almaktadır. Bu programlarda dinî açıdan bir problem olarak süregelen ko-
nular tartışmaya açılarak kimi zaman geleneksel inanç ve alışkanların gerçekliği sorgu-
lanmaktadır. Medya araçlarının, özellikle de televizyonun inanç sistemlerini ve dinle-
rin değer yargılarını aşındırarak yerine yeni ölçütler koyduğuna işaret eden birçok in-
celeme, özü itibariyle seküler bir aygıtın dinin formlarını seküler bir araç içerisinde dö-
nüştürdüğü sonucuna varmaktadır.10 Medya eğitim konusunda okul ve ders müfredat-
larının sınırlarını aşarak alternatif eğitim-öğretim ortamları hazırladığı gibi dini de iba-
det mekânları ve belli bir kutsallık alanlarından çıkararak daha seküler bir alana taşır. 
Medya bir enformasyon aracı olarak etkileme, eğitme, yetiştirme ve bazı değerleri aşı-
lama rolleri üstlenir; dinî konular bu sürecin dışında değildir. İşte bu noktada önemli 
bir problemle karşılaşırız. Esas itibariyle yaşama dönük, belli bir zaman ve mekân for-
mu içinde yaşanan dinin sanallaşması, pratik alandan çıkarak teorik bir hüviyete dö-

7. David E.J. Herbert, “Theorizing religion and media in contemporary societies: An account of 
religious ‘publicization’”, European Journal of Cultural Studies, 14:6, 2011, ss.626-648, s.629; 
Stewart M. Hoover, Religion in the Media Age, Oxon: Routledge, 2006. 

8. Stout & Buddenbaum, “Approaches to the study of media and religion: Notes from the Editors 
of the Journal of Media and Religion with recommendations for future research”, s.226. 

9. Stout & Buddenbaum, “Approaches to the study of media and religion: Notes from the Editors 
of the Journal of Media and Religion with recommendations for future research”, s.226; Her-
bert, “Theorizing religion and media in contemporary societies: An account of religious ‘pub-
licization’”, s.640.

10. Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence-Gösteri Çağında Kamusal Söylem, (çev. Osman 
Akınbay), İstanbul: Ayrıntı Yay., 2012, s.163; Mustafa Ruhi Şirin, “Çocuk ve Gençlere Yöne-
lik Dinî Yayınların Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik Öneriler (Din, Aile, Çocuk, Genç ve 
Medya)”, Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi, Anara: DİB Yay., 2003, ss.81-88, s.82.
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nüşmesi; medya programları arasında dinin herhangi bir program düzeyine indirilme-
si. Acaba medyada dinî bir programı izlemekle herhangi bir programı izlemek arasın-
da ne tür bir farklılık vardır? 

Dinin medyadaki sunumuyla kutsal içeriğinden soyutlanarak sınıf ortamında sunu-
mu arasında bir benzerlik söz konusudur. Bu konuda Fenomenolojik din eğitimi yak-
laşımının önemli temsilcilerinden biri olan Ninian Smart dinlerin altı boyutuna işaret 
eder. Smart’a göre her dinin doktrin, mitoloji, etik, ritüel, pratik ve sosyal olmak üzere 
altı boyutu vardır.11 Medya dinin sunumunda her biri birbiriyle yakından ilişkili olan 
bu boyutların tümünü gözetmek durumundadır. Ancak dinin bütün boyutlarıyla su-
numu bakımından dinin okulda veya herhangi bir kamu alanında sunumunun, dine 
ait topluluk veya kutsal mekândaki sunumundan büyük oranda farklı olacağı ve bu ne-
denle de okullardaki veya medyadaki dinî sunumun bilgilendirici boyuttan öteye ge-
çemeyeceği ileri sürülmektedir. Aynı şekilde dinin kendisi ve medyadaki sunumu ara-
sında benzer bir durum söz konusudur. İlk olarak medyanın ideolojik yaklaşımının di-
ni çarpıtıcı sunumu ki bunun örneklerini ülkemizde oldukça yoğun bir şekilde görebi-
liriz. İkincisi ise dinin sunumunda, Smart’ın da belirttiği gibi, dinin boyutlarının nere-
deyse tamamının buharlaşması olgusudur. 

Medyada dine ideolojik yaklaşımlar özellikle çocuklar üzerinde ileri düzeyde olum-
suz etkiye sahiptir. Çünkü medya çocuklar hiç farkına varmadan, toplum ve kültü-
rün yaşam standartlarını, yaşam biçimlerini, insanların birbirleriyle ilişkilerini, davra-
nış kalıplarını, sosyal sorunları ve tüketim alanlarını etkilemektedir.12 Yine birçok in-
san dünya görüşünü ve hayat tarzını medyada kendilerine sunulan örnekler üzerinden 
şekillendirmektedir.13 Bu fiili durum karşısında dinin veya dini hatırlatan herhangi bir 
olgunun art niyetli veya çarpıtılarak sunumu veya dinin eğlence konusu yapılması din 
eğitimi açısından en önemli engellerden biri haline gelmektedir. Medyada bir eğlence 
aracı olarak izlenen dinî hayat tarzının çocuklar için bir anlam ifade etmeyeceği açıktır.14 
Böyle bir betimleme karşısında çocukların dinî hayat tarzını içselleştirmesi beklenemez. 

11. Ninian Smart, Secular Education -the Logic of Religion, London: Faber and Faber, 1968, s.7-8. 
12. Ünal Ayrancı vd., “Televizyonda Çocukların En Çok Seyrettikleri Saatlerde Gösterilen Filmler-

deki Şiddet Düzeyi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 2004, ss.133–135, s.134. 
13. Örneğin Amerika toplumunun yaklaşık % 65’i dünya görüşlerini medya aracılığıyla şekillendir-

diklerini belirtmişlerdir. Bkz., Emmanuel N Kuntsche, “Hostility Among Adolescent in Swit-
zerland? Multivariate Relations Between Excessive Media Use and Forms of Violence”. Journal 
of Adolescent Health, 34, 2004, ss.230-236. 

14. İnsanların ibadetlere yada dini olgulara yönelik ilgisizliğini araştıran bir çalışmada katılımcıla-
rın büyük bir çoğunluğu (% 19.62) bu ilgisizliğin sebebini medyada dini olguların sunumuna 
bağlamaktadır. Bkz., Hamdi Uygun, Halktaki Din Adamı İmajı ve Din Görevlilerinden Bek-
lentileri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi S.B.E. Samsun 1992, 
s. 54 
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İşte bu Herbert’in belirttiği ‘medyadaki gelişmeler dinî kimliklerin şekillenmesinde bir 
enstrümandır’15 iddiasını haklılandırır. 

İkinci olarak, dinî öğretinin birçok bileşenin yüzeyselleşmesi ve sıradanlaşması ko-
nusuna gelince, medya dinin özellikle kutsallık boyutunu ve hakikat iddiasını neredey-
se bütünüyle yüzeyselleştirerek sunmaktadır. Çünkü medyanın beklentileri dinî olgula-
rın önüne geçmiş durumdadır. Postman’ın deyişiyle din tarihsel, derinlikli ve kutsal bir 
insani etkinlik durumundan uzaklaşmış, bu özellikler silinmiştir. Burada ne ritüel, ne 
gelenek, ne teoloji ne de bir ruhsal aşkınlık duygusu söz konusudur.16 Dinin en önem-
li boyutlarından birinin kutsal ile olan iletişimi sağlama ve güçlendirme olduğu düşü-
nüldüğünde17 medyanın bunu başarma oranı düşüktür. Örneğin insanların ekran kar-
şısında herhangi bir programı izlerken hissettiği duygular ve bu programlara karşı hazır 
bulunuşluk düzeyi ile dinî bir programı izlerken hissettikleri arasında nasıl bir farklılık 
görülmektedir. Muhtemelen bu ikisi arasındaki farkın büyük olmadığı söylenecek, kişi 
dinî bir programdan herhangi bir programa rahatlıkla geçecektir. İşte medyanın sun-
duğu din bu yönleriyle kutsallığını ve derinliğini kaybetmiştir. 

Hal böyle iken, yukarıda sözünü ettiğimiz “çocukta dinî kimliğin oluşumunda med-
yanın rolü nedir?” sorusu akla gelebilir. Medyanın çocuklar üzerinde büyük bir etki-
si olduğu açıktır. Bu durumda dinî olgu ve sembollerin çocuğun dünyasını olumlu ve 
olumsuz yönde etkileyeceğini açıkça belirtmemiz gerekir. ‘Medya çocuğun dindarlığı 
ve maneviyatı üzerinde oldukça etkilidir’18 ve bu etki doğrudan dinî içerikli program-
larda olduğu gibi dinin dolaylı sunumuyla da ilgilidir. Ancak dinin sunumunda dolay-
lı bir yöntemin tercih edilmesi daha uygun gözükmektedir. Örneğin salt dinî olguların 
anlatımı pek çok insan için sıkıcı olabildiği gibi bir film ve sanatsal bir olguya eklenen 
anlatımlar izleyicinin ilgisini çekebilmektedir. Bu bakımdan dinin sunumunda kutsal-
lık ve derinlik aramak yerine dinî bir yaşam tarzının örnekleriyle yetinmek daha doğ-
ru görünmektedir.

ÇOCUK MANEVİYATI VE DİNDARLIĞI

Bireyin yetişkinlikte sahip olduğu birçok niteliğin temeli çocukluk döneminde atılır. 
Bilişsel gelişimde işlem öncesi dönemi başarılı bir şekilde atlatamamış bir çocuğun so-
mut işlemler dönemine geçişi oldukça zordur. Başka bir ifadeyle erken çocukluk döne-

15. Herbert, “Theorizing religion and media in contemporary societies: An account of religious 
‘publicization’”, s.639.

16. Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence, s.132. 
17. Rudolf Otto, The Idea of the Holy, London: Oxford University Press, 1958, s.112. 
18. Sandra Bosacki vd., “The spiritual component of children’s lives: the role of media”, British Jo-

urnal of Religious Education, 32:1, 2010, ss.49-61, s.51.
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minde sosyal ve duygusal gelişim açısından güven duygusunu kazanamamış bir çocu-
ğun yetişkinlikte sağlıklı ilişkiler geliştirmesi düşünülemez. Acaba benzer durum dinî 
gelişim açısından da aynı mıdır? Bundan daha da önemlisi din sadece gençleri ve yetiş-
kinleri ilgilendiren, belli bir yaşa gelinince sahip olunan bir olgu mudur? 

Dinî gelişim, Batı literatürü incelendiğinde, tıpkı bilişsel gelişim, sosyal gelişim gibi 
bütün gelişim alanları ile bağlantılı olarak başlı başına bir gelişim süreci olarak ele alı-
nır. Yani dinî gelişim süreci kendine ait ilkeleri ve kritik bazı dönemleri olan, aşılma-
dığı takdirde gelecekte kişinin dinî hayatında birçok olumsuzluğa sebep olabilecek bir 
süreci ifade eder.19 Çocuğun erken dönemlerden itibaren geliştirdiği birçok duygu doğ-
rudan dinle de irtibatlıdır. Çocuk bu süreçte güvenebileceği, sığınabileceği ve şefkat gö-
rebileceği bir çevrede yetişme ihtiyacı duyar; karşılıksız sevgi ve adalet düşüncesini yö-
neltebileceği bir varlık arar. Bütün bu sosyal ve duygusal özellikler aslında dinle doğ-
rudan ilgilidir. Bu dönemde çocuklar bütün öğrenmelere açıktır; dinî konuları öğren-
meye aşırı istek duyarlar. Onların herhangi bir dinî konuya verdikleri ani tepkiler göz 
önünde bulundurulduğunda Sunden’in ifadesiyle güvenli dinî aktarım20 rol modeller-
den öğrenme yoluyla gerçekleşir. Yani çocuğun en önemli öğrenme kaynağı kendisine 
sunulan rol modellerdir. 

Yaklaşık altı yaşlarından itibaren güven arayışıyla beraber kültürel kodların etkisiyle 
çocuk yeni bazı kurumsal öğrenme süreçlerine dâhil olur. Bilişsel gelişimle ilişkili olarak 
çocukta dinî alanlara yönelik ilgi daha gerçekçi hale gelir ve bazı dinî kavramlar çocuğun 
gündelik konuşmalarına yansır. Aile, sosyal çevre ve okul dinî gelişimde temel faktörler 
olarak yerlerini korur. Ancak çocuk dindarlığında birincil faktör olarak aile etkin konu-
munu sürdürmekle beraber,21 son yıllarda medya bu rolü paylaşmaya başlamıştır.

Çocukluk dönemi din olgusunu yetişkinlikten farklı olarak dört ana başlık altın-
da inceleyebiliriz. Bunlar; kolay inanırlık, ben merkezci yönelim, antropomorfik yak-
laşım ve spontane gelişim şeklinde özetlenebilir.22 Çocuk dindarlığı açısından, özellikle 

19. Donald Ratcliff, (ed), Children’s Spirituality: Christian Perspectives, Research, and Applicati-
ons, Oregon: Cascade Eugene, 2004; David Heller, The Children’s God, Chicago: University of 
Chicago Press, 1986; Robert Coles, The Spiritual Life of Children, Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1990; Ronald Goldman, Readiness For Religion-A Basis For Developmental Religi-
ous Education, New York: The Seabury Press, 1965; Ernest Harms, “The Development of Reli-
gious Experience in Children”, The American Journal of Sociology, The University of Chicago 
Press, 50:2, 1944, ss.112-122. 

20. Sunden güvensiz, güvenli ve aşırı güvenli üç dini aktarım modelinin olduğunu belirtir. Daha 
geniş bilgi için bkz., Holm G. Nils, Din Psikolojisine Giriş (çev. Abdulkerim Bahadır), İstanbul: 
İnsan Yay., 2004, s.87. 

21. Bosacki vd., “The spiritual component of children’s lives: the role of media”, s.58. 
22. Mustafa Köylü, “Çocukluk Dönemi Dini İnanç Gelişimi ve Eğitimi”, Ankara Üniversitesi İla-

hiyat Fakültesi Dergisi, XLV, II, Ankara 2004, ss.137-154, s.139-140; Donald Ratcliff & Rebec-
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erken çocukluk döneminde çocuk din hakkında kendisine anlatılan her şeye inanma-
ya hazır ve isteklidir. Özellikle duyularının ötesinde yer alan soyut varlıklar konusun-
da kendilerine anlatılan şeylere hemen inanır, bu konularda sürekli sorular sorar, bü-
yük bir merakla yeni öğrenmeler edinmenin yollarını ararlar. Bu anlamda çocuk din-
darlığı yetişkinin sunduğu dinî model temeline dayanır. Bu modelin davranışları, tel-
kinleri ve her şeyden önemlisi dinî nitelikli davranışlarındaki samimiyet çocuğun dinî 
alana dâhil olmasını temin eder. Özellikle erken çocukluk döneminde çocuğun bu tür 
davranışları benimseyerek kendisine verilen yanıtlara hemen inanması ve herhangi bir 
sorgulama ihtiyacı hissetmemesi sebebiyle konunun gerçek yada hayali, somut veya so-
yut olmasının bir önemi yoktur.23

İkinci olarak çocuğun benmerkezci yönelimi dinî gelişim açısından oldukça önem-
lidir. Çocuk yaklaşık yedi yaşlarına kadar baskın bir şekilde, olgunlaşmaya bağlı ola-
rak da ileri yaşlarda kendisini her şeyin merkezine koyma eğilimdedir. Allah çocuğun 
ihtiyaçlarını karşılayan, onu seven, her an ona yardım eden, güneşi, yıldızları kendisi 
için yaratan, aile ve çevresini var eden bir varlık şeklinde tasavvur edilir.24 Kısaca çocuk 
dindarlığında benmerkezcilik evrendeki her şeyin kendisi için yaratıldığı ve bunun da 
büyük oranda Allah’ın gücüyle gerçekleştiği şeklindedir. Ancak bu, çocuğun bütünüyle 
egoist bir yönelim taşıdığı anlamına gelmez. Çocuk bu dönemde yalnızca başkalarının 
bakış açısını hesaba katmadığı için henüz özgeci bir bakış geliştiremeyebilir. 

Üçüncü olarak çocuk dindarlığı antropomorfik bir nitelik arz eder. Yaratıcıya ve-
ya soyut varlıklara insanî nitelikler yükleme ve bu yönde açıklamalara yönelme şeklin-
de tanımlayabileceğimiz antropomorfizm, yaklaşık sekiz yaşlarına kadar ileri düzeyde 
gözlenirken on yaşlarından itibaren bu düşünce biçiminde gerilemeler yaşanır.25 Ço-
cuklar yaratıcının varlığı ve niteliği konusunda problem yaşadıklarında veya bu yönde 
bazı zihinsel arayışlara yöneldiklerinde muhtemelen, önceden şahit oldukları ve dene-
yimledikleri düşünce kalıplarını kullanacaklardır. Çünkü Piaget’nin de belirttiği gibi, 
öğrenmenin en temel araçlarından biri şema geliştirme ve mevcut düşünce kalıpların-
dan hareketle yeni öğrenmelerin gerçekleşmesidir. Her ne kadar çocuğun Allah tasav-
vuru başlangıç düzeyinde bazı somut nitelikler taşısa da, bu tasavvur çocuğun kutsal-

co Nye, “Childhood Spirituality: Research Foundation”, (eds. Eugene G. Roehlekpartain), The 
Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence, California: Sage Publica-
tions Inc., 2006, p.473.

23. E.D. Starbuck, The Psychology of Religion-An Empirical Study of the Growth of Religious Cons-
ciousness, New York: The Walter Scott Pub. Co., 1908, s.189. 

24. Jean Piaget, Judgment and Reasoning in the Child, Edinburg: The Edinburg Press, ty, s.202; Bel-
ma Özbaydar, Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Baha Matba-
ası, 1970, s.12. 

25. Ronald Goldman, Religious Thinking from Childhood to Adolescence, New York: The Seabury 
Press, 1964, s.3, 54. 
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lık hissine zarar vermez. Çocukta Allah tasavvurunun dinî gelişim açısından büyük bir 
önemi vardır. Bu tasavvurun somut niteliklerinin çocuğun dinî gelişimini olumsuz et-
kileyeceği yönündeki kaygıların bilimsel açıdan bir kıymeti yoktur. Bu konuda yapılan 
araştırmalar çocukta Allah tasavvurunun gelişiminde bu düşünce şeklinin bir basamak 
olduğu ve çocuğun bu süreçten geçmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.26 Başka bir 
ifadeyle çocuğun Allah tasavvuru henüz erken çocukluk döneminden itibaren bazı so-
mut olgular üzerinden gelişir. Dinî gelişimin başlangıç düzeyini temsil eden bu aşama 
mutlaka geçilmesi gereken temel bir süreçtir. İslam kültürü ve eğitim anlayışı çocuğun 
Allah tasavvurunun mümkün olduğunca erken yaşlardan itibaren soyut Allah tasavvu-
runa dönüşmesini öngörür. Ancak Hıristiyan kültüründe somut birçok imgenin yer al-
ması, örneğin yaratıcı için baba metaforunun sıklıkla kullanılması bu tasavvurun soyut 
bir Allah inancına dönüşmesine mani olmakta veya bunu geciktirmektedir.

Dördüncü olarak, çocuğun dinî tecrübe alanı onun sosyal çevresine bağlı olarak sü-
rekli genişler ve çocuk bu çevre ile kendiliğinden bir inanç etkileşimi içine girer. Bu du-
rumda çocuk, ebeveynler istemese bile, kaçınılmaz bir şekilde dinî konulara muhatap 
olur. Çünkü cennet, cehennem, ölüm, ruh, melek, kader vb. kavramlar çocuğun zihin 
dünyasını meşgul ederken bunlara yönelik ilgi, merak ve yeni arayışlar da kendini gös-
termeye başlar. Çocuklar her şeyden önce dinle ilgili kavramları bilmek ve anlamak is-
ter ve bunu da imkânları ölçüsünde gerçekleştirmeye ve eksik yönleri farklı kaynaklar-
la tamamlamaya çalışırlar.27 Bu arayış süreci sonunda çocuk kültürel inanç unsurlarıy-
la yüz yüze gelir, her şeyden önemlisi kurumsal dinle tanışmaya başlar. 

Çocuk dindarlığının bu niteliklerinin yanı sıra yine çocuk maneviyatının Batı litera-
türünde öne çıkan bazı özellikleri söz konusudur. Bunlara kısaca değinecek olursak;

1. İlişkilere dayalı yaşam. Modern dünyanın sunduğu enstrümanlar bireyselleşmiş 
bir yaşam biçimini ortaya çıkararak çocuğu büyük oranda çevreden soyutlamak-
ta ve onu kendisiyle baş başa bırakmaktadır. Ayrıca çıkara dayalı ilişkiler, şiddet 
ve materyalizm gibi olgular çocuğu büyük oranda olumsuz yönde etkiler. İşte ço-
cuk maneviyatı diğerleriyle kurulan ilişkiyi ön plana çıkararak çıkar ilişkisi yeri-
ne karşılıksız bir ilişki tarzını geliştirmeyi hedefler. 

2. Zafiyet ve kırılganlık içerisinde yaşama. Kutsal metinlerde belirtildiğine göre Tan-
rı bazı topluluklara birer kurtarıcı göndermiş, bu kişilerin çocuklukları ise bü-
yük oranda problemlerle, zafiyet ve çaresizlik içinde geçmiştir. Günümüz çocuk-
larının da aslında büyük bir çoğunluğunun aynı problemlerle karşılaştıkları dü-

26. James W. Fowler, “Faith Development At 30: Naming The Challenges Of Faith In A New Mil-
lennium”, Religious Education, 99:4, 2004, ss.405-421, s.412; Gordon W. Allport, Birey ve Dini 
(çev. Bilal Sambur), Elis Yay., Ankara 2004, s.48-50. 

27. Kerim Yavuz, Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., An-
kara 1983, s.70. 
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şünülebilir. İşte çocuk maneviyatının ikinci önemli yönü çocukluğa teolojik ba-
kış açısı, yani kutsal metinlerdeki örneklerden hareketle çocukluğun problemle-
rinin ele alınmasıdır. 

3. Oyun ve yaratıcılıkta yaşama. Çocuğun duygusal gelişiminin önemli yönlerinden 
biri de yaşamın bütününe ‘oyun’un yerleştirilmesidir. Ayrıca din kavramların an-
laşılması ve içselleştirilmesinde oyun bir eğitim yöntemi olarak kullanılmaktadır. 
Bir yöntem olarak oyunun din eğitimine uyarlanması başta Avustralya olmak üze-
re birçok Batılı ülkelerdeki okullarda uygulanmaktadır.28 

4. Açık görüşlü olma ve umutla yaşama. Çocukların mistik yeterlilik konusunda ye-
tişkinlerden daha istekli ve donanımlı olduklarına dair pek çok araştırma söz ko-
nusudur. Ayrıca dinî düşünce tarzının dogmatik bir baskı unsuruna dönüşmedi-
ği takdirde düşünceyi harekete geçirme, bilişsel ve duygusal gelişime katkıda bu-
lunma gibi fonksiyonları da vardır. Bu anlamda çocuk maneviyatı mistik yeterli-
liklerle çocuğun dinî birçok kavram konusunda kendi bakış açısını geliştirmesi-
ne de imkân tanır.29 

Çocuk dindarlığı ve maneviyatı konusundaki ana vurgulardan sonra bu bölümde 
son olarak çocuklar için geliştirilebilecek bir din diline vurgu yapmak istiyorum. Ön-
celikle din dili kavramına açıklık getirmek gerekir. 

Din dili özü itibariyle teolojik dilden farklıdır. Bu farklılığı açıklamak için din di-
linden kastedilen şeyi açıklamakla başlayalım. Din dili kavramıyla, Arapça’nın Müslü-
manlar için kutsalı ifade eden bir dil olması veya ilahiyatçıların ve teologların geliştir-
dikleri teknik dil kastedilmez. Bunun ötesinde ‘vahiy’, ‘peygamber’ ve ‘Tanrı’ gibi kav-
ramların belli bir anlamda kullanılması, o ifadenin dinî bir ifade olmasını sağlamayabi-
lir. Örneğin ‘Müslümanlar Hz. Muhammed’in resul olduğuna inanırlar’ gibi bir cümle 
doğrudan bildirme kipi olduğu için dilin dinî kullanımıyla hiçbir ilgisi olmayabilir. Bu 
ifadeler en fazla dinin akademik incelemelerinde kullanılan ve bunun ötesine geçme-
yen ifadelerdir. Oysa dinî öğretiler birtakım tarihi öğretilere dayanırlar; ama mahiyet-
leri gereği bu iddialarının ötesine uzanırlar. Yani bir ifadenin dinî olabilmesi için, onun 

28. Brendan Hyde, “Montessori and Jerome W. Berryman: Work, Play, Religious Education and the 
Art of Using the Christian Language System.” British Journal of Religious Education, 2011, 33:3, 
ss.341-353.

29. Bkz., Vivienne Mountain, “Four Links Between Child Theology and Children’s Spirituality”, In-
ternational Journal of Children’s Spirituality, 2011, 16:3; John M. Hull, “Theological Conversa-
tion with Young Children”, British Journal of Religious Education, 20:1, 1997; Friedrich Schwe-
itzer, “Children as Theologians: God-talk with Children, Develpomental Psychology, and Inter-
religious Education” (eds. Dennis Bates vd.) Education, Religion and Society: Essays in Hono-
ur of John M. Hull, London: Routledge, 2006; Cemil Oruç, “Din Eğitimi Açısından Çocuk Te-
olojisi ve İlahiyat Fakülteleri İçin Bir Öneri”, İlahiyat Fakültelerinde Kalite ve Verimlilik Sem-
pozyumu, İstanbul, 2013, s.14-15. 
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salt tarihsel ve antropolojik bir ifade olma düzeyini aşıp, inanç bağlamında bir rol oy-
naması ve kanaate dayanan bir dil olma özelliği taşıması gerekir. Daha açık söylemek 
gerekirse, ifadenin, her şeyden önce, normal bağlamlarda hayata karşı çok kapsamlı ve 
temel bir tutumu dile getirmesi ve bu durumu çağrıştırıcı özellikte olması; ikinci ola-
rak da bu tutumun nesnesinin bir bağlanma ve teslimiyet nesnesi olması gerekir. Kısa-
ca din dili inananın anlayışlarını yöneten ve hayatlarına yön veren temel bakış açısı ve 
tutumları dile getiren bir dildir.30 

Din dili herhangi bir dinî kavramın veya dinî bir anlatımın salt aktarımı veya anlatı-
mında kullanılan teorik, akademik bir dil değildir. Aksine çeşitli bakış açılarından, bel-
li bir hayat ve düşünce tarzına dayalı kanaat, tutum ve gerçekliği ne olarak gördüğümü-
ze ilişkin kavrayışların belli bir dilde, belli kurallar çerçevesindeki ifadesidir. Bu bakım-
dan din dilinin muhtevasını değerlendirmeye yönelik bir faaliyet, dinî ifadelerin nesnel 
karşılıkları ve anlatımlarının ne olduklarının belirlenmesi kadar, bu dilin kişinin temel 
tutum ve bakış açısını yansıttığını da göz önünde bulundurmak zorundadır.31 Yani din 
dili hem kişinin psikolojik olarak söz konusu dinî ifadeye yönelik bir tutumunu hem 
de bu ifadeye ait bir hakikat iddiasını dile getirmek durumundadır. Bunu da ifadenin 
kullanıldığı bağlamı ve dinin kendi dünyası içerisindeki kullanımıyla daha açık bir şe-
kilde ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. O halde böyle bir kullanımda özellikle çocuk-
ların dinî kavramları bu bağlamda ele almaları mümkün müdür?

Çocuk din dilinin özellikle erken çocukluk döneminden itibaren yetişkinlerden farklı 
olarak daha fazla öznel değerlendirme ve hakikat iddiası taşıdığını söyleyebiliriz. Çün-
kü çocuk dindarlığının başta gelen özelliklerinden biri kolay inanırlık ve kendilerine 
anlatılanları ileri düzeyde sorgulamadan kabul etmeleridir. Bu durum beraberinde din 
dilinin iki önemli unsuru olan kişisel bir tutumu yansıtma ve mutlak bir hakikat iddia-
sı taşıma konusunda çocukların daha istekli olduklarını gösterir. Dinî gelişim dönem-
lerini inceleyen araştırmalar, çocukların kullandıkları dinî ifadeler, gerçekleştirdikleri 
dinî içerikli sohbet ve konuşmaların aslında onların din dilini etkili bir şekilde ve bir 
inanca dönüştürerek kullandıklarını göstermektedir.32 Burada söz konusu araştırmala-
rın büyük oranda Hristiyanlığın egemen olduğu ve yine oldukça erken yaşlardan itiba-
ren okullarda din eğitimi derslerin verildiği çevrelerde yapıldığını hatırlatmamız gere-
kir. Örneğin Goldman dinî gelişim ve dinî hazır oluş çerçevesinde yaptığı araştırmalar-
da altı yaşından itibaren çocukların etkili bir şekilde din eğitimi aldıkları İngiltere’deki 
kilise okullarını seçmiştir. Ne var ki Müslüman çocuklar üzerinde ayrıntılı incelemeler 
yapılamadığı için bu konuda kesin bir kanıya varamıyoruz. Sonuç olarak çocuk din dili 

30. Turan Koç, Din Dili, İstanbul: İz Yay., 1998, s.16-17. 
31. Koç, Din Dili, s.27. 
32. Bkz., Elizabeth Ashton, Religious Education in the Early Years-Teaching and Learning in the 

First Three Years of School, London: Routledge. 2000, s.67; Hull, “Theological Conversation 
with Young Children”, ss.7-13. 
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çocuğun birinci derecede kendisini ilgilendiren konuları kendi kavramsallaştırmaları 
ile belirli bir tavır ve hakikat iddiasıyla ortaya koymasıdır. Bu ise çocukların kendi teo-
lojik yaklaşımlarını geliştirmeleri ile mümkündür. 

ÇOCUK MEDYALARINDA 
DİNİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI SUNUMU

Medya inanç ve değer yargılarının oluşması ve yeni davranışların kazanılmasında 
oldukça karmaşık bir rol üstlenmektedir. Medyanın içeriği bunların gelişme istikame-
ti açısından önem kazanır.33 Bu bağlamda medya bütün boyutlarıyla çocukların dün-
ya görüşlerini ve değerlerini şekillendirmede etkili araçlardan biri haline gelmiştir.34 Bu 
etki büyük oranda çocukların his, düşünce, değer ve davranışlarında yavaş ve sinsice 
gerçekleşir.35 Çünkü henüz hayal ile gerçeği ayırt edemeyen, büyük oranda gördükle-
rinin etkisiyle bir dünya kuran çocuğun kişilik gelişimi, benlik oluşumu ve kültürleme 
gibi eğitim süreçleri medyanın etki alanının dışında değildir. Bu bakımdan medyadaki 
davranış kalıpları, düşünce tarzları, model olabilecek kişilerin genel özellikleri çocuğun 
dünyasında önemli bir yer tutmaktadır.36 Bu etkilenmenin çocuk dindarlığı ve manevi-
yatını ilgilendiren boyutu, dinin medyadaki sunumu ile doğrudan ilgilidir. Çünkü klasik 
aile-çocuk-sosyal çevre etkileşimi, özellikle ailenin güçlü olmadığı çevrelerde medyanın 
tartışmasız baskınlığıyla sonuçlanmaktadır. Ailenin güçlü olduğu yapılarda ise pozitif 
medya kullanımın dinî inanç ve pratikler konusunda olumlu etkiler sağladığı yönünde 
bazı veriler söz konusudur.37 Yani çocuk-ebeveyn ilişkisinin güvene dayalı olduğu aile-
lerde, medya kullanımı büyük oranda çocuğun gelişimine pozitif etki ederek çocuklar-
da özgeci değerlerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ancak böyle bir ilişki tarzının ge-
liştirilemediği ailelerde medyanın hâkimiyeti söz konusu olmaktadır.

Medyanın kendi kaynaklarını oluştururken veya programlarını hazırlarken hedef 
kitlenin dinî duyarlılıklarını göz önünde bulundurması gerekir. Biz burada dinin çocuk 
medyasındaki sunumu bakımından doğrudan ve dolaylı sunum örnekleri üzerinde du-

33. Carolyn McNamara Barry vd., “The Role of Mothers and Media on Emerging Adults’ Religi-
ous Faith and Practices by Way of Internalization of Prosocial Values”, Journal of Adult Deve-
lopment, 2012, ss.66-78, s.75. 

34. Cheung, “Media Education as a Vehicle for Teaching Religion: A Hong Kong Case”, s.513. 
35. Graham Rossiter, “The Shaping Influence of Film and Television on the Spirituality and Iden-

tity of Children and Adolescents: an educational response- part 3”, International Journal of 
Children’s Spirituality, 4:2, ss.207-224, s.208. 

36. Cemil Oruç vd., “Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Kişilik Gelişiminde Rol Modellik ve Çizgi 
Filmler”, EKEV Akademi Dergisi, 15:48, 2011, ss.281-292, s.283. 

37. McNamara Barry vd., “The Role of Mothers and Media on Emerging Adults’ Religious Faith 
and Practices by Way of Internalization of Prosocial Values”, s.69.
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racağız. Burada bahsedeceğimiz dinî sunum, ilk bölümde ele aldığımız, medya din iliş-
kisinin belirli yönleriyle daraltılmış, kutsallık vurgusu büyük oranda bilişsel ve duygusal 
düzeye indirgenmiş dinî sunum örnekleri çerçevesinde olacaktır. Çünkü dinin kutsallık 
iddiasının medyada bütün boyutlarıyla aktarılması çok mümkün görünmemektedir. 

Çocuk dindarlığı ve maneviyatının öngördüğü çocuk programları ve din dilinin kul-
lanımı Avrupa ülkelerinde oldukça gelişmiş bir düzeyde iken ülkemiz medyasında he-
nüz başlangıç düzeyindedir. Bu konuda Avrupa ülkelerinden iki örnek vermek müm-
kündür. Bunlardan ilki kutsal kitapların çocuk din diline aktarılması ve çocukların ken-
dilerini ifade edecekleri veya çocukların kendilerini bulabilecekleri yazılı medya ile il-
gilidir. Çocuk dindarlığının en önemli yönlerinden biri şüphesiz çocuğun kutsal ile bu-
luşmasını sağlayacak enstrümanlar geliştirmektir. Din felsefecisi Otto kutsalın insan-
da a priori bir kategori olarak var olduğunu ileri sürer. Onun bu tezinin din eğitimi uy-
gulamalarındaki karşılığı ise erken yaşlardan itibaren kutsal kitap ve kutsal mekânlarla 
buluşmasını temin etmek gibi çocuğun birinci derecede tecrübe edeceği fırsatlarının 
oluşturulmasıdır.38 Kutsal kitap genel itibariyle yetişkinlere yönelik bir kitaptır, ancak 
bu durum onun çocuklarla buluşmasına mani değildir. Bu konuda özellikle Hıristiyan-
lığın yaygın olduğu ülkelerde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Sadece İncil üzerinde ya-
pılan çalışmalara baktığımızda bile gelişim basamaklarına göre hazırlanmış yirminin 
üzerinde farklı İncil örnekleri olduğunu görürüz. Bebek incili, okul öncesi incili, çocuk 
incili sadece bunlardan birkaçıdır. Bunların dışında hazırlanan dinî içerikli materyalle-
rin sayısı burada sayamayacağımız kadar çoktur. Söz konusu dinî materyaller başta İn-
giltere ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde din eğitimi derslerinin başla-
dığı erken çocukluk döneminden itibaren belli bir bütünlük içerisinde ve eğitim siste-
mi ile entegre bir şekilde verilmektedir. 

Çocuk medyalarında dinin doğrudan sunumuna ilişkin diğer bir örnek ise BBC’nin 
1940’lı yıllardan itibaren savaş yıllarında uygulamaya koyduğu ve 1960’lı yıllara kadar 
devam eden ‘Çocuk Saati Duaları’ programıdır.39 Bu program eğitimin önemli enstrü-
manlarından biri olarak İngiliz okulları ve medyasında dinin İngiliz hayat tarzını devam 
ettirmedeki rolüne vurgu yapar. Çünkü hem okullardaki din eğitimi hem de medyada 
dinin temsili ‘İngiliz halkının geleneksel Hıristiyan karakteri’ çerçevesinde şekillenmiş 

38. Otto, The Idea of the Holy, s.112; Michael Grimmitt vd., A Gift to the Child: Religious Educa-
tion in the Primary School-Teachers’ Source Book, London: Simon&Schuster, 1991, s.8-15.

39. Children’s Hour Prayers, BBC’nin eğitim programlarında öncülüğü üstlendiği ve Hıristiyanlığın 
İngiliz kimliğinin bir parçası olarak düşünüldüğü bir dönemde çocuklar için düzenlenen kısa 
bir dua programıdır. Bu program 1960’lara kadar yaklaşık 20 yıl devam etmiştir. Program ço-
cukların dua kültürünü belli bir olgunluk düzeyine kadar geliştirme, dini deneyimlerine değer 
verme ve güvenli bir iletişim kurma temelleri üzerine kurgulanmıştır. Bkz., Stephen G. Parker, 
“Teach them to pray Auntie: Children’s Hour Prayers at the BBC, 1940-1961î, History of Edu-
cation: Journal of the History of Education Society, 39:5, 2010, ss.659-676, s.659. 
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ve ‘dinî yayınlar pedagojik amaçların yanı sıra Hıristiyanlığı temsil etme’40 fonksiyo-
nunu üstelenmiştir. Bu program aynı zamanda çocuğun ailesiyle birlikte din eğitimine 
dâhil olması ve dinî duyarlılığının geliştirilmesini hedeflemiştir. Programla ilgili olarak 
yapılan değerlendirmelere bakılacak olursa, çocuklara dinî bir deneyim kazandırma ve 
yetişkinlerden farklı olarak çocuklar için yapılan pedagojik bir programın mevcut din 
eğitimi anlayışında da bazı pozitif değişikliklere yol açtığı gözlenmiştir.41 

Kısaca değindiğimiz bu iki örnek dinin doğrudan sunumuyla ilgilidir. Örnekler in-
celendiğinde konunun muhataplarının büyük oranda dine ilgi duyan insanlar olduğu 
görülür. Yani dinin doğrudan sunumu birinci derecede dinî alanla ilgili olan, dinî bil-
gi aktarmayı hedefleyen, mesajını açık bir şekilde iletmeye çalışan bilgilendirme, heye-
canlandırma ve bilinçlendirme amaçlarına yöneliktir. Bunlara doğrudan dinî kişilikle-
rin hayatını inceleyen, belgesel ve din eğitimi amaçlı diğer yayınları da ekleyebiliriz.

Dinin dolaylı sunumuna dair örneklere gelecek olursak, bu konuda medyada doğ-
rudan dinî bir sunum ve ima yerine dolaylı olarak mesajını alt metinlerde sunan, sem-
bolik ifadelerin gücünden faydalanan ve böylece izleyiciye fark ettirmeden belli bir ha-
yat tarzını idealleştiren bir sunum söz konusudur. Bu tür bir sunumda doğrudan her-
hangi bir konuyu dine dayandırma veya dinî propaganda yapma söz konusu değildir. 
Ortak insanî değerlerin sunumu veya doğa olaylarının anlatımı gibi dinî alanlarla da 
yakından ilişkili olabilen konuların sunuluşu buna örnek gösterilebilir. Çocuk mane-
viyatı açısından düşünüldüğünde alt metinlerde veya satır aralarında dinî alana vurgu 
yapan, örneğin dağların uçsuz bucaksız görüntüsü maneviyatın ana unsurlarından bi-
ri olan sonsuzluğa işaret ederken, bir çöldeki sessizlik veya yalnızlık manevî alanla iliş-
kilendirilebilir.

Ülkemizdeki çocuk medyalarında özellikle Avrupa ülkelerinden ithal edilen prog-
ramlarda dolaylı dinî sunum örneklerinin etkili bir şekilde yapıldığı görülür. Ancak 
bu programların çoğu Hıristiyan inancı temeline dayanmaktadır. Bu bakımdan mev-
cut çocuk programlarının İslamî esaslar ve değerle uyumlu olduğunu söylemek güçtür. 
Örneğin genelde bütün dinler, özelde ise İslam dini temel olarak bir yaratıcı fikrinden 
hareket etmekle birlikte bu yaratıcının nitelikleri dinlere göre farklılık arz eder. Mesela 
Hıristiyanlıktaki Tanrı fikri etrafında gelişen birçok ifade, sembol ve benzetmenin İs-
lam dini açısından kabul edilmesi mümkün değildir. Ayrıca büyü ve mitolojik unsur-
lar, olağanüstü güçlerle donanmış her şeyi anında yapabilen çizgi kahramanlar, birbir-
leriyle savaşan tanrılar veya yüzyıllarca hiç ölmeden yaşayan varlıklar aslında özü itiba-
riyle İslam inancı bakımından kabul edilemez. Benzer bir durum Hıristiyanlıkta sıklık-
la somutlaştırılan melek inancında da söz konusudur. Kilise duvarlarında yer alan ka-
natlı melek figürleri, büyük oranda da aşk, cinsellik vb konularla ilişkilendirilen resim 

40. Parker, “Teach them to pray Auntie: Children’s Hour Prayers at the BBC, 1940-1961”, s.661. 
41. Parker, “Teach them to pray Auntie: Children’s Hour Prayers at the BBC, 1940-1961”, s.675. 
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ve heykeller, hemen her programda görülebilecek dinî semboller İslam inancına uygun 
değildir. Oysa bütün bu figürler Batıdan alınan çocuk medyalarında bol miktarda yer 
almaktadır. Bunlar Hıristiyan inancı bakımından bir problem teşkil etmediği gibi dinin 
dolaylı sunumunu da gerçekleştirmiş olur. Dinî gelişim alanında yapılan araştırmala-
rın odak noktasında Allah inancı vardır ve dinin sunumu büyük oranda bu çerçevede 
gerçekleştirilir. Dinî gelişim teorisyenlerinden David Elkind salt bir yaratıcı Tanrı fik-
rinin ancak semboller ve bu yöndeki arayışlarla anlam kazanacağını belirtir.42 Hıristi-
yanlıktaki somut sembollerin aksine İslam’da Allah’ın ‘Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur 
tarafından kuşatılamayacağı’43 ilkesi özellikle vurgulanır. Bu bakımdan İslam’da somut 
semboller veya doğrudan Yaratıcının zatına yönelik örneklerden ziyade yaratılan şeyler 
üzerine vurgu yapılır. İslam’da Allah fikri onun evrendeki kesintisiz işlevinin sonuçları-
nın gözlemlenmesi yoluyla anlatılır ve semboller bu çerçevede oluşur.44 

Din dili daha ziyade dolaylı dinî sunumda ve sunumun biçiminde kendini göste-
rir. Bu dil özellikle çocuklar üzerinde yavaş ve sinsice etkileme ve belirli hayat tarzları-
nı meşrulaştırma ve idealleştirme eyleminde ortaya çıkar. Dinî sembol ve kişilikler do-
laylı olarak bilinçaltını yönlendirmeyi hedefler. Örneğin ülkemizde gösterimi yapılan 
birçok film ve dizide Hıristiyan din adamları dünyanın ve insan hayatının geleceğine 
dair kritik zamanlarda yahut insanların çaresiz, mutsuz, endişeli olduğu durumlarda 
mucizevî bir kurtarıcı olarak ortaya çıkar ve problemi daha makul bir düzeyde değer-
lendirerek akışı iyi yönde etkiler. Aynı şekilde Hıristiyan bir aileyi konu eden yayınlar-
da da büyükten küçüğe tüm aile bireyleri birer iyilik, dürüstlük, yardımseverlik ve ça-
lışkanlık örneği olarak sunulur. Ailede herkes sorumluluğunu bilir; bir arada bulunu-
lan zamanlarda dinî ritüeller beraberce gerçekleştirilir; yemek öncesi veya yatağa git-
meden önce belirlenmiş dualar yapılır, Pazar günlerinde ise dinî sorumluluk bilinciy-
le dinî ayinlere katılmak üzere kiliseye gidilir ve ilahiler okunur.45 Böyle bir modelle-
me aslında çocuğa dinî bazı değerlerin kazandırılmasında en etkili dolaylı dinî sunum-
lardan biridir. Belki de çocuk hiç farkına varmadan ideal bir hayat modeli çerçevesin-
de idealleştirilmiş bir dinî yaşam tarzını karşısında bulur.

Bu konuda ülkemizde yapılan programlara bakacak olursak, Hıristiyanlık için tas-
vir ettiğimiz yaşam tarzının aksi yönde bir durumla karşılaşırız. Türkiye’deki yerli ya-
pımların büyük bir bölümü yukarıda Hıristiyan hayat tarzını idealleştiren yaklaşımlar 

42. David Elkind, “The Origins of Religion in The Child”, Review of Religious Research, 12:1, 1970, 
ss.35-42, s.39. 

43. En’am Sûresi, 6/103.
44. Muhammed Esed, Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir (çev. C. Koytak, A. Ertürk), İstanbul: İşaret Yay., 

2002, s.1059. 
45. Abdülkerim Bahadır, “Çocukluk Dönemi Din ve Değer Yapılanmasında TV Yayınlarının Olum-

suz Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, Rize, 2005, ss.548-
606, s.581. 
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bir yana, mevcut dinî ve kültürel hayatı temsil etmekten oldukça uzaktır. Yani Batıda-
ki toplum sorunlarını ve insanların kişisel dramlarını çözmeye çalışan barışçı rahibin 
İslam’da bir karşılığı olmadı.46 Çocuklar tarafından sıklıkla ve büyük çoğunlukla eğlence 
amaçlı izlenen birçok filmde de dinî semboller veya dinî kişilikler çoğu zaman bir alay 
konusu olarak sunulur. Bunun yayın ilkeleri açısından hiçbir dayanağı yoktur.47 Bu tür 
mesajlar dinî bilgisizlik veya kasıtlı ideolojik yaklaşımlar yüzünden genel kategorilere 
dönüşerek zihinlere kazınmakta ve toplumda saygı duyulan dinî sembol, kişi veya ku-
rumlar aşındırılmaktadır. İşte çoğu kez bir magazin veya eğlence örgüsü içerisinde su-
nulan bu temalardan en büyük zararı gören çocuk maneviyatıdır.48

Çocuğun davranışlarını açıklayabilmek için, çocuğun gelişme çevresinde gördüğü 
‘model davranışlar’a bakmak gerekir.49 Albert Bandura insan davranışlarının neredey-
se tamamının gözlemleme ve model alma yoluyla şekillendiğini belirtir.50 Ona göre bu 
süreç üç aşamadan oluşur. Bu aşamalar şöylece sıralanabilir: Birçok uyarandan gelen 
özellikleri alma; bu bilgileri bileşik kurallarla bütünleştirme; bu kuralları yeni davra-
nış kalıpları geliştirmek için kullanma.51 Gelişimin henüz başlangıcında çocuğun rol 
modeller araması ve bunlar aracılığıyla kendi kişiliğini kazanması özdeşim kurabilece-
ği örnekler aracılığıyla sağlanır. Çocuk bu özdeşim kurma işlemi sırasında benimseye-
ceği ve bir hayat tarzına dönüştüreceği her şeyi çevreden edinir. Bu etkilenme sürecin-
de şüphesiz aile başı çeker. Aile aynı zamanda medyanın etkilerini pozitife çevirme ko-
nusunda da etkili olur.52

46. Ertuğrul Özkök, ‘Laikliğin Anavatanında Bir Manşet’, Hürriyet, 21.03.2003. 
47. Örneğin BBC’nin, din konusundaki yayın ilkelerinden biri ‘dinlerin görüş ve inançlarının sap-

tırılması, suiistimali yada ayrımcılığa maruz bırakılmasına karşı olma’ şeklindedir. Bu konular-
daki rehberlik ve danışmanlığı ise, BBC’nin kendi bünyesinde kurduğu Din ve Etik Birimi ye-
rine getirmektedir. Bkz., http://www.bbc.co.uk/radio4/programmes/genres/religionandethics

48. Ömer Menekşe, “Türk Sinemasında Din ve Din Adamı İmajı”, II. Uluslar Arası Dinî Yayınlar 
Kongresi, Ankara: DİB Yay., 2005, ss.45-66, s.63; M. Akif Enderun, Beyaz Perdenin Din Algısı 
Sinema-Din İlişkisi Üzerine Bir Analiz, İstanbul: Işık Yay., 2008, s.115-148. 

49. Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı-Psikolojinin Temel Kavramları, İstanbul: Remzi Kitabe-
vi, 2002, s.334. 

50. Albert Bandura, “Human Agency in Social Cognitive Theory”, American Sychologist-American 
Psychological Association, 44:9, 1989, s.1175-1179; Marvin D. Krohn vd., “Social Learning and 
Deviant Behavior: A Specific Test of a General Theoryî, American Sociological Review, 44, 1979, 
s.636-638.

51. Bandura, “Social Cognitive Theory of Mass Communication”. Mediapsychology III-Theoretical 
Integration and Research Synthesis Essay, 2001, s.275; Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar, 
İstanbul: Evrim Yay., 2005, s.275. 

52. Son dönem araştırmaları çocuğun dinî sosyalleşmesinde ailenin özellikle annenin etkisine vur-
gu yapar. Anneler modern çağda da evin ve inancın koruyucusu olarak yerini korurlar. Bu an-
lamda kadınların erkeklerden daha dindar, annelerin de çocuğun dinî gelişiminde babadan da-
ha etkili olduğu belirtilir. Bkz., Geoffrey L. Ream & Ritch C. Savin-Williams, “Religious Deve-
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Bocaski’ye göre medyanın çocuklar üzerindeki etkisini olumluya çevirme konusunda 
aile başı çeker. Aile popüler kültürün medya araçlarındaki programları üzerine evde ba-
zı tartışmalar açarak çocuğu pasif alıcı durumundan kurtarmaya çalışır.53 Bu bakımdan 
medyadaki dinî sunumların açıklanması, tartışılması, düzeltilmesi veya yorumlanması 
büyük oranda ailenin sorumluluk alanına girer. Özellikle dinî açıdan problemli bir du-
rum karşısındaki ebeveyn duyarlılığı bazı olumsuz etkilenmeleri önleyebilir. Çocuğun 
ekranda gördüğü her şeyi, özellikle erken çocukluk döneminde, doğru olarak kabul et-
mesi, -bunlara mitolojik, hayali, kurgusal programlar da dâhildir- çocukla güvene da-
yalı bir ilişki kurulmasıyla önlenebilir. Başka bir ifadeyle, medyanın ‘çocuk bakıcılığına’54 
dönüşmemesi için asıl sorumluluk büyük oranda aileye düşer. 

İngiliz din eğitimci John Hull, bu konuda çocukla yapılan konuşmaları ‘teolojik ko-
nuşmalar’ olarak isimlendirir. Hull, Otto’nun kutsalı temele alan yaklaşımından hare-
ketle, çocuğun kutsala yüksek düzeyde ilgi duyduğunu bu yöndeki konuşmaların da, 
çocuktaki kutsallığı geliştireceğini ifade eder. Bu bakımdan çocukla yapılacak teolojik 
konuşmaların çocuğun dinî ve manevi gelişimine katkı sağlayacağını belirtir.55

SONUÇ

Çocuk medyalarında dinin sunumu önemli bir problem olarak kendini göstermekte-
dir. Bu konunun problemli olduğu konusunda ortak endişeler söz konusu olmakla bir-
likte bu konuda yapılan inceleme ve araştırma sayısı yok denecek kadar azdır. Avrupa 
ülkelerinde bu konudaki çalışmalar giderek yaygınlaşmakta, bu konu akademik düzey-
de yoğun bir şekilde tartışılmakta, dinin genç nesillere aktarılması açısından bu konu-
lara daha fazla yatırım yapılmaktadır. Oysa ülkemizde çocuk dindarlığı, çocuk teoloji-
si, çocuk maneviyatı gibi konular henüz konuşulmaya bile başlanmış değildir.

Çocuk medyalarında dinin sunumundan söz ederken, çocuk medyalarının bütü-
nüyle din teması üzerine kurulması gerektiğinden söz etmediğimizi açıkça ifade etmek 
isterim. Ancak konuyu çocuk medyası ve dinin sunumu açısından ele aldığımızda sö-
zünü ettiğimiz problemler üzerine yoğunlaşmak gerektiği konusunda da bir mutaba-
kat olması gerekir. 

lopment in Adolescence”, Blackwell Handbook of Adolescence, (eds. Gerald R. Adams & Mic-
hael D. Berzonsky), Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003, ss.51-59, s.54; Cheung, “Media 
Education as a Vehicle for Teaching Religion: A Hong Kong Case”, s.506. 

53. Bosacki vd., “The spiritual component of children’s lives: the role of media”, s.51.
54. Giovanni Sartori, Görmenin İktidarı, (çev. G. Batuş, B. Ulukan), İstanbul: Karakutu Yay., 2004, 

s.26. 
55. Hull, “Theological Conversation with Young Children”, s.8, 12; Grimmitt vd., A Gift to the 

Child: Religious Education in the Primary School, s.8-9.
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Herhangi bir çocuk programında dinî-kültürel ifadelerin kullanılması yahut çocu-
ğun ezan sesi duyması, yetişkinlerle birlikte bir rekât namaz kılması, bayramlarda ba-
basının elinden tutarak camiye gitmesi, yemeğe besmeleyle başlaması, uyumadan ön-
ce Allah’a dua etmesi, aynı sofra etrafında toplanan ailenin iftar sevincini birlikte ya-
şaması veya herhangi bir durum karşısında çocuğun Allah’ı hatırlamasının ne gibi bir 
mahzuru olabilir? Bütün bunlar çocuğun dini algılamasındaki en önemli deneyimler-
dir. Bu bakımdan çocuk medyasında bu tabloların yer alması çocuk maneviyatı açısın-
dan oldukça önemli görünmektedir. 
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GÖRÜNÜMLERİ VE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİYLE 
SİBER ZORBA VE SİBER KURBANLAR

Özgür ERDUR-BAKER

Doç. Dr., 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ÖZET

Bu çalışmada siber zorbalığın ülkemizdeki sıklık ve görünümleri, siber zorba ve kur-
banların özellikleri özetlenmiştir. 2005 ve 2009 yıllarında toplanmış veri setlerine da-
yalı olarak siber zorbalığın sıklık ve doğasındaki değişimiyle öfke, geleneksel zorbalık 
ve problem çözme stilleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Siber zorbalık, internet, siber kurban, siber zorba. 

ABSTRACT

This presentation summarizes the nature and severity of cyber bullying in Turkey and 
the characteristics of cyber bullies and victims. Data sets of 2005 and 2009 were com-
pared to examine the trend. The relations of cyber bullying to anger, traditional bully-
ing and problem solving styles were investigated. 

Key Words: Cyber bullying, internet, cyber bully, cyber victim.

Farklı davranış ve söylem biçimleri, kendilerini tanımlamaları, sosyal ve fiziksel çev-
releriyle kurdukları farklı ilişki örüntüleriyle yeni bir internet kuşağı yetişmiştir. Bu kuşak 
bir önceki kuşaktan farklı olarak dünyanın bilgisini her an, her yerde hem de inter aktif 
sunan internet teknolojileri sayesinde biçimlenen yeni yaşamların mimarlarıdır. İnterak-
tif internet teknolojilerindeki gelişmeler bilgi ve iletişim alanlarına getirdiği yeniliklerle 
tüm fiziksel sınırları ortadan kaldırmış ve daha özgür bir kuşağın yetişmesine yol açmış-
tır. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bunun bir fiyatı olduğu anlaşılmaktadır. Zira cep te-
lefonları, elektronik posta, blog kullanımı, sosyal paylaşım siteleri, web sayfaları, gibi ye-
ni gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kişilerin taciz edilecek kurban olarak seçilme-
sini kolaylaştırmıştır. Gerçek kimliği saklayarak incitici, aşağılayıcı, tehdit ve tahrik edici 
mesajların hızla ve defalarca, binlerce insana gönderilmesi artık çok kolay hale gelmiştir. 
Kimlik saklayabilme imkanı kötü niyetli kişiler için cesaretlendirici olabilmektedir. 
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Ayrıca, bu teknolojilerin gelişimi ile benzer suçları işlemek daha az zaman ve ener-
ji gerektirmekte, eylem internet ya da cep telefonu aracılığıyla anında binlerce kişiye 
ulaştırılabilmektedir (Shariff ve Gouin, 2006). Bu teknolojiler sayesinde insanlar arası 
iletişimin önündeki tüm fiziksel engeller kalkmış görünse de iletişimde önemli bir ye-
ri olan sözsüz iletilerin ve kişisel fiziksel özeliklerin algılanmasına olanak tanımama-
sı nedeniyle iletişim sürecini ve sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Bargh 
ve MacKenna, 2004). İnternet teknolojileriyle çocuk ve gençlerin pornografik sayfalara, 
şiddet içeren oyunlara uygunsuz materyallere, cinsiyet/ırk ayrımcılığını körükleyen, yı-
kıcılığı yücelten söylemlere her zamankinden daha fazla ve daha kolay maruz kalmak-
tadırlar (Berson ve Berson, 2002). Artık internet bağımlılığı gibi yeni psikolojik sorun-
lar tanımlanmıştır (Chiu, Lee, Huang, 2004). Sanal dünya çocukların hayal ile gerçek 
dünya arasındaki ayrımı yapmalarını da güçleştirmektedir (Okita, 2004).

Söz edilen bu olumsuzluklar çocukların internette ne kadar zaman geçirdiği, inter-
nette neler yaptıkları ve kaç yaş arası çocukların internette zaman geçirdiği sorularını 
akla getirmektedir. Bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanımları, 2010 yılının Ekim 
ayında Avrupa Çevirim İçi Çocuklar Projesi (AÇİÇP) ile ve Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından 2013 yılının Nisan ayında raporlanmıştır. AÇİÇP 9-16 yaş arası ço-
cuklar ve gençlerin bilgi iletişim teknolojileri kullanımlarını dikkate alırken TÜİK’in 
katılımcıları 6-15 yaş grubu çocuklar ve gençlerden oluşmaktadır. TÜİK’e göre çocukla-
rın ve gençlerin bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama sekizdir. Çocuk ve gençle-
rin %24.4’ü kendilerine ait bir bilgisayarı var. AÇİÇP’in raporu, katılımcıların %40’ının 
bilgisayara veya dizüstü bilgisayara sahip olduklarını göstermiştir. Her iki rapora gö-
re de ortalama sekiz yaşında bilgisayar kullanmaya başlayan çocuklar, 9-10 yaşlarında 
internet kullanmaya başlamaktadırlar. Günlük internet kullanım süreleri, AÇİÇP’e gö-
re 74 dakikadır. Çocuklar ve gençler hem evde (%65.6, TÜİK) ve hem de okulda (%60, 
AÇİÇP) internete bağlanmaktadırlar. İnternet kafelerin de çocuk ve gençler arasında 
(AÇİÇP, %51; TÜİK, %21.4) rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. 

Çocuklar ve gençler interneti, ödev yapmak (%92), video klip izlemek (%59), oyun 
oynamak (%49), sosyal ağlarda paylaşımlarda bulunmak (%48), haber okumak/izlemek 
(%40), müzik ya da film indirmek (%40) için kullanmaktadırlar (AÇİÇP). Çocuklar ve 
gençler arasında sosyal paylaşım sitelerini kullanmanın oldukça yaygın olduğu rapor-
lanmıştır (%49, AÇİÇP). Aynı raporda, üyelik yaş sınırı 13 olmasına rağmen sosyal pay-
laşım sitelerinde hesabı olan çocukların, üçte birinin 13 yaşın altında olduğu tespit edil-
miştir. TÜİK’e göre çocuklar ve gençler cep telefonu kullanmaya ortalama 10 yaşında 
başlamaktadırlar. Çocuklar ve gençler, cep telefonunu konuşmak (%98), oyun oynamak 
(%66.8), mesajlaşmak (%65.4) ve internete girmek (%30.7) için kullanmaktadırlar. 

Almanya, İtalya, ve Fransa gibi 25Avrupa ülkesinin katıldığı Avrupa Çevirim İçi Ço-
cuklar Projesi (AÇİÇP) verileri, ülkemizdeki internet ve bilişim teknolojilerinin kulla-
nımını diğer ülkelerle kıyaslamak için de kullanılabilir. AÇİÇP’e göre Türkiye’de inter-
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net kullanmaya başlama yaşı olan 8 yaş, Avrupa ülkeleriyle benzerdir (Kuzey Avrupa 
ülkelerinde 8, İsveç’te 7). Ülkemizdeki ve Avrupa’daki internet kullanım süreleri dik-
kate alındığında, internetin hem ülkemizde hem de Avrupa’da çocukların ve gençlerin 
yaşantılarının bir parçası haline geldiği ortaya çıkmaktadır. Örneğin, ülkemizdeki in-
ternet kullanım süresi günlük 1-1,5 saati bulurken, Avrupa’daki gençlerin ve çocukla-
rın 9-10 yaşındakilerin üçte biri her gün 15-16 yaşındakiler ise %80’i her gün internet 
kullanmaktadırlar. Avrupa’da sosyal paylaşım siteleri kullanımının sıklığı, 9-16 yaş ara-
sındaki çocuklar arasında %59 olarak raporlanırken ülkemizdeki oran %49dur. Ayrı-
ca sosyal paylaşım sitesi kullanımı, birçok Avrupa ülkesinde (örneğin; Hollanda (%80), 
Litvanya (76%) ve Danimarka (%75)) çocuklar ve gençler arasında oldukça popülerdir; 
9-10 yaşındakilerin %26’sı, 11-12 yaşındakilerin %49’u, 13-14 yaşındakilerin %73’ü ve 
15-16 yaşındakilerin %82’si sosyal paylaşım sitelerinde bir hesaba sahiptir.

Çocuk ve gençler arasında internet teknolojilerinin kullanım oranları hâlihazırda bu 
kadar yaygınken, yukarıda sözü edilen internete bağlı olumsuzlukların da artarak çeşit-
lendiği gözlenmektedir. Medya ve şiddet ilişkisi zaten uzun yıllardır farklı disiplinlerden 
gelen uzmanların ilgisini çeken bir konudur. Medyada yer alan şiddetin çocuk ve genç-
lerin şiddete öykünmeyi kolaylaştırdığı, saldırgan davranışları normalleştirdiği vurgu-
lana gelmektedir. Örneğin, Rodgers ve Thorson’a (2001) göre medya, izlenirliğini ar-
tırmak amacı ile şiddetin yüceltmesine ve şiddetin kabul edilebilir bir olgu olarak algı-
lanmasına neden olmaktadır. Gerçek hayattaki şiddet ve saldırganlıkta özellikle ekran 
temelli medyanın (TV, şiddet içeren filmler, bilgisayar oyunları ve web siteleri oyunları 
v.b.) önemli bir yeri olduğunu ifade edilmektedir (Slater, 2003). Siber zorbalıkta inter-
net teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak günlük hayattaki yerini almış bir zor-
balık türüdür. Okullarda sık karşılaştığımız akran zorbalığının siber ortama taşınmış 
formudur. Siber zorbalık konusu ülkemizde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2006 yı-
lında düzenlenen Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabi-
lecek Tedbirler başlıklı Sempozyumda Erdur-Baker, Yerin-Güneri ve Akbaba-Altun ta-
rafından sunulan bir bildiride dile getirilmiştir. İlk çalışma sonuçları ise 2007 yılında 
(Erdur-Baker ve Kavşut) yayınlanmıştır. O günden bu yana hem ülkemizde hem de di-
ğer ülkelerde yoğun çalışılan bir konudur. Türkiye de çocuk ve ergenler arasında siber 
zorbalık konusunun doğrudan ele alındığı çalışmalar örneklem grupları ve çalışılan de-
ğişkenleriyle birlikte Tablo 1’de özetlenmeye çalışılmıştır. 

SİBER ZORBALIK NEDİR? 

En yaygın tanımıyla siber zorbalık bir kişi ya da grup tarafından elektronik-temelli 
iletişim araçlarının kendini savunamayan bir kurbana karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı 
bir biçimde kullanılmasıdır (Smith, Mandavi, Carvalho, Fisher, Russel ve Tippett, 2008). 
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Örnek siber zorbalık davranışları olarak şunlar sıralanabilir: elektronik posta ya da cep 
telefonu mesajı ile aşağılayıcı, alay edici, tehditkâr, cinsel taciz veya şiddet içeren mesaj-
lar göndermek, kurbanın web sayfasına ya da bloglarına incitici, küçük düşürücü, teh-
dit edici mesajlar ya da resimler eklemek, siber ortamda kurbana ilişkin dedikodular 
yaymak, birini kötüleyen ya da utandıran web sayfaları hazırlamak, kameralı cep tele-
fonları aracılığı ile kurbanların uygunsuz görüntülerini anında internete yönlendirmek 
(örneğin soyunma odaları ya da tuvaletlere yerleştirilen kameralar aracılığı ile kurba-
nın görüntülerini çekmek), bir kişinin cep telefonuyla gizlice utanç verici fotoğrafları-
nı çekmek, kurbana ilişkin küçültücü web sayfaları hazırlamak. 

Bir davranışın zorbalık sayılabilmesi için bazı kriterleri sağlıyor olması beklenmek-
tedir. Bu kriterler başlangıçta siber zorbalığı kavramlaştırmak için de kullanılmıştır. Bu 
nedenle siber zorbalık hakkındaki ilk çalışmalar daha çok doğasını anlama, bildiğimiz 
akran zorbalığıyla benzer ve farklı yönlerinin belirlenme amacıyla yapılan çalışmalar-
dır. Gelinen noktada araştırmacıların bir kısmı siber zorbalığın yeni bir olgu olmadığı-
nı geleneksel akran zorbalığının bir uzantısı olduğunu iddia ederken, bir kısmı da siber 
zorbalığın farklı dinamikleri olduğunu vurgulayarak akran zorbalığıyla ortak yanları ol-
sa da siber zorbalığın yeni bir olgu olduğunu iddia etmektedirler. Nitekim çalışmalar za-
manla geleneksel akran zorbalığı kriterlerinin siber zorbalıkta farklı görünümler aldığını 
göstermiştir. Şöyle ki, bir davranışın zorbalık sayılabilmesi için gerekli olan üç temel kri-
terden birisi bu davranışın tekrarlanıyor olmasıdır. Tekrarlama kriterinin siber zorbalık 
için farklı işlediği aşağıdaki örnekle açıklanmıştır; bir kişinin uygunsuz bir videosunun 
ya da fotoğrafının herhangi bir sosyal paylaşım sitesine bir kere yüklenmesi tekrarlanan 
bir davranış değildir. Fakat kurbanın ya da diğer izleyicilerin bu video ya da fotoğrafı bir-
den fazla kez görme imkânı olacaktır. Dooley, Pyzalski, ve Cross (2009) verdikleri benzer 
bir örnekte 22 yaşında bir kızın bir parti esnasında sarhoş dans ederken çekilen görün-
tülerinin İnternete yüklendiğini ve videonun görüntülenme sayısı arttıkça kızın video-
nun ilk yüklendiği zaman yaşadığı olumsuzlukların tekrarlandığını söylediği görülmek-
tedir. Bu örnekten hareketle geleneksel akran zorbalığının tekrarlanma kriterinin farklı 
çalıştığını fakat siber zorbalık için de benzer sonuçlar doğurduğunu görebiliriz.

Geleneksel akran zorbalığının ikinci kriteri ise zorba ve kurban arasındaki güç den-
gesizliğidir (Olweus, 1993). Buna göre zorba kurbandan fiziksel ya da bilişsel olarak da-
ha güçlü olmalıdır. Dooley ve ark. (2009)’na göre bu kriteri de siber zorbalığa uyarla-
mak güçtür. İlk bakışta zorba ve kurban arasındaki güç eşitsizliğinin teknoloji kullan-
ma becerisinden kaynaklandığı düşünülebilir. Fakat yukarıda bahsedilen, dans ederken 
görüntüleri çekilen sarhoş kız örneğinden devam edersek birinin utandırıcı fotoğraf ya 
da videosunu çekip bunu internette paylaşmanın çok ileri teknoloji kullanma becerile-
ri gerektirmediğini görebiliriz. Siber zorbalıkta bir eşitsizlikten söz edilmesi gerekiyor-
sa bu eşitsizlik aslında kurbanın zorbanın kim olduğunu bilmemesidir (Dooley ve ark., 
2009). Bu sayede zorba hem kimliğini gizli tutarak kurban üzerinde yarattığı belirsiz-



Bildiriler Kitabı 281

likle durumun etkisini arttırabilir hem de yaş, cinsiyet gibi kişisel bilgilerini yanlış ve-
rerek kurbanının kendisinin isteği bilgiye inanmasını sağlayabilir. Ayrıca, fiziksel or-
tamda yapılan zorbalıktan evine saklanarak ya da zorbalığa uğradığı okul bahçesi, so-
kak gibi yerlere gitmeyerek bir nebze olsun kurtulabilen kurbanın siber zorbalıkta böy-
le bir imkânı yoktur. Cep telefonu ve internet kullanımını tamamıyla durduramayaca-
ğı için kişi her an siber zorbalığa uğramaya açık durumdadır. 

Fiziksel ortamda yapılan akran zorbalığının üçüncü kriteri ise karşı tarafa zarar ver-
me niyetidir (Olweus, 1993). Buna göre eğer bir davranış zarar verme niyetiyle değil de, 
şaka olarak ya da kazara yapılıyorsa onu zorbalık olarak tanımlamak yanlış olacaktır. Si-
ber zorbalık yapma motivasyonlarını inceleyen çalışmalara bakıldığında siber zorbalığın 
karşı tarafa zarar verme niyetiyle yapılmasının yanı sıra şaka olarak yapıldığını söyleyen 
katılımcıların da olduğu görülmektedir (Topcu, Yıldırım ve Erdur-Baker, 2012).

SİBER ZORBALIĞIN YAYGINLIĞI VE SONUÇLARI

Siber zorbalık için kaygılanmalı mı? Ya da ne kadar kaygılanmalı? Bu sorunun ya-
nıtı siber zorbalığın ne kadar sık karşılaşılan bir sorun olduğu ve çocuklar üzerinde ne 
gibi olumsuzluklar yarattığı sorularına verilecek yanıtlarla beraber değerlendirilmelidir. 
Yapılan çalışmalar siber zorbalığın her şeyden önce evrensel bir sorun olduğunu göster-
mektedir. Farklı ülkelerden rapor edilen çalışmalar siber zorbalık tanımına uyan davra-
nımların hemen her ülkede gözlemlenebileceğini gösteriyor. Örneğin, Almanya’da hem 
siber zorbalık yapma hem de siber zorbalığa uğrama oranlarının %16 civarında olduğu 
görülmektedir (Schultze-Krumbholz ve Scheithauer, 2009). Belçika’da siber zorbalıkla 
ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre gençlerin %12’sinin siber zorbalık mağduru 
olduğunu dile getirdiği, %18’inin ise siber zorbalık yaptığını ifade ettiği görülmektedir 
(Vandebosch ve Van Cleemput, 2008). Li’nin (2005) Kanada’da yaptığı araştırmada ise 
katılımcıların %40.9’u siber zorbalık mağduru olduğunu bildirmiş, %55’i ise siber zorba-
lık yaptığını söylemiştir. Amerika’da 1000 kişinin üzerinde örneklemlerle yapılmış araş-
tırmalar incelendiğinde siber zorbalık yapma oranının %4.1 ile %21 arasında (Kowals-
ki ve Limber, 2007; Williams ve Guerra, 2007), siber zorbalık mağduru olma oranının 
ise %9 ile %35 arasında değişmekte olduğu görülmektedir (Kowalski ve Limber, 2007; 
Wolak, Mitchell ve Finkelhor, 2007; Ybarra, Diener-West ve Leaf, 2007). 

Ülkemizde ise bilinen sistematik yaygınlık çalışması yoktur. Ancak araştırmacılar 
kendi çalıştıkları örneklemde yaygınlık oranlarını raporladıklarında ortaya çıkan oran-
lar Tablo 1’deki gibidir. Dikkat edilirse, ilk çalışmalarda hem siber zorba hem de siber 
kurban olma oranının birbirine yakındır. Son yıllarda yapılan araştırma sonuçları ise 
siber zorbalık ve siber kurban olma oranlarının birbirinden farklılaştığı görülmektedir. 
Bazı çalışmalarda (örn., Arıcak, 2009; Dilmaç ve Aydoğan, 2010) siber zorbalık oranı-
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nın düşük, siber kurban olma oranının ise yüksek olduğu görülmektedir. Siber kurban 
olduğunu söyleyen çocuklara siber zorbalık yapması gereken yüzdenin azalması akla iki 
durum getirmektedir. Aynı siber zorbalar birden fazla kişiye siber zorbalık yapıyor ola-
bilirler. Bir diğer ihtimal ise son on yılda ilgi çekici bir konu olan siber zorbalığa karşı 
farkındalık yaratmaya yönelik yapılan çalışmaların bir sonucu olarak siber zorbaların 
siber zorbalık yaptıklarını itiraf etmek ve deşifre olmak istememeleridir. 

Siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda ne yazık ki intihara varan akademik, psikolo-
jik, ailevi, sosyal ve fiziksel alanlarda olumsuz tepkiler gözlemlenebilmektedir. Erdur-Baker 
ve Tanrıkulu (2010) yaşları 10 ve 14 arasında değişen, 165 öğrenci ile yaptıkları çalışma 
sonucunda siber zorbalık mağduru olan çocukların diğerlerine göre daha fazla depresif 
belirti gösterdiğini bulmuşlardır. Psikolojik olarak yaşadıkları sorunlar ise hayal kırıklığı, 
öfke, üzüntü ve korku olarak sıralanmıştır (Hinduja ve Patchin, 2005; Price ve Dalgleish, 
2010; Ybarra, Mitchell, Wolak ve Finkelhor, 2006). Bir çalışmaya göre (Price ve Dalgleish, 
2010) siber zorbalık mağdurlarının %78’i özgüvenlerinin sarsıldığını, %35’i akademik ola-
rak olumsuz etkilendiklerini, %28’i okula devamlarının azaldığını, %19’u ise ailevi sorun-
lar yaşadığını dile getirmiştir. Bu çalışmada ayrıca katılımcıların %2’si kendine zarar ver-
diğini, %3’ü ise intihar etmeyi düşündüklerini açık uçlu cevaplar bölümüne yazmıştır. 

Kısacası, siber zorbalığın yaygınlığı ve sonuçları üzerine yapılan çalışmalar bu su konu-
nun üzerinde durulması gerektiğini göstermektedir. Her şeyden önce siber zorbalık üzerine 
hem ülkemizde hem de diğer ülkelerden raporlanan araştırma sonuçları bu sorunun evren-
sel olduğunu ortaya koymaktadır. Aşağıda Türkiye’de siber zorbalık üzerine yapılan çalışma-
lardan ulaşılabilenler tablo halinde sunulmuştur. Bu tablonun siber zorbalığın ülkemizdeki 
görünümleri hakkında bilgi vereceği düşünülmektedir (Erdur-Baker ve Topçu, 2012). 

Tablo 1: Türkiye’den Yayınlanmış Siber Zorbalık Çalışmaları

Çalışma Türü
Örneklem

Değişkenleri Temel Bulgular
Yaş Cinsiyet

Erdur-Baker ve 
Kavşut (2007)

Nicel 14-19 101 
kadın, 
126 
erkek 

Siber zorbalık, 
internet ve cep 
telefonu kullanım 
sıklığı 

Siber zorbalık yapma oranının 
%28’e, maruz kalma oranının ise 
%30’a ulaştığını göstermiştir.

Topcu ve 
Erdur-Baker 
(2007) 

Nicel 14-19 162 
kadın, 
194 
erkek 

Yaş, cinsiyet, 
geleneksel 
zorbalık, siber 
zorbalık

Kız öğrencilerin %53.6’sının siber 
zorba, %64.2’sinin siber kurban 
olduğu bulunmuştur. Erkeklerin 
ise %62.6’sı siber zorba, 
%69.5’inin siber kurban olduğu 
raopr edilmiştir. 
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Çalışma Türü
Örneklem

Değişkenleri Temel Bulgular
Yaş Cinsiyet

Topcu, Erdur-
Baker, ve Çapa-
Aydın (2008)

Nicel 14-15 81 
kadın, 
102 
erkek 

Yaş, cinsiyet, gelir 
düzeyi, okul türü 
(özel, devlet), 
bilgi iletişim 
teknolojileri 
kullanım sıklığı, 
intenette yapılan 
aktivite, siber 
zorbalığa verilen 
tepki, yardım 
istenen kaynak

• Siber zorbalık davranışları 
tek tek incelenmiş ve görülme 
sıklığı %3.8 ile %34.3 arasında 
değişmektedir. 

• Özel okul öğrencilerinin bilgi 
iletişim teknolojilerini daha 
sık kullandıkları tespit edildiği 
halde devlet okul öğrencilerinin 
özel okul öğrencilerinden daha 
çok siber zorba ve siber kurban 
oldukları görülmektedir.

Arıcak, 
Siyahhan, 
Uzunhasanoğlu, 
Sarıbeyoğlu, 
Çıplak, Yılmaz 
ve Memmedov 
(2008) 

Nicel 12-19 135 
kadın,
134 
erkek

Siber zorbalık 
çeşitleri, başa 
çıkma yöntemleri

• Gençlerin siber zorbalık yapma 
oranı %35.7, siber kurban olma 
oranı ise %5.9’dur.

• Siber zorbalığa uğrayan 
çocukların çoğu gelen mesajı 
bloklamak, zorbadan davranışını 
sonlandırmasını istemek, 
büyüklerine durumu anlatmak 
gibi aktif baş etme stratejileri 
kullandıklarını söylemişlerdir.

Erdur-Baker 
(2010) 

Nicel 14-18 123 
kadın, 
151 
erkek

Yaş, cinsiyet, 
internet 
kullanım sıklığı, 
riskli internet 
kullanımı, 
geleneksel 
zorbalık

• Katılımcıların %32’si hem 
fiziksel hem de siber ortamda 
kurban olduklarını söylerken, 
%26’sı hem siber hem de fiziksel 
ortamda zorbalık yaptıklarını dile 
getirmişlerdir. 

• Erkeklerin kızlardan daha 
fazla siber zorbalık yaptığı ve 
daha fazla siber kurban olduğu 
bulunmuştur. 

Erdur-Baker 
ve Tanrıkulu 
(2010)

Nicel 10-14 
yaş 
aralığı

94 
kadın, 
71 
erkek

Yaş, cinsiyet, 
depresyon, siber 
zorbalık

• 14 yaşındaki kızlar hem yaşıtı 
erkeklerden hem de 10, 11, 12, ve 
13 yaşındaki kızlardan daha fazla 
siber zorbalık yapıyorlar.

• Siber zorbalık mağduru 
çocukların depresyon düzeyi 
yüksektir. 
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Çalışma Türü
Örneklem

Değişkenleri Temel Bulgular
Yaş Cinsiyet

Topcu, 
Yıldırım, 
Erdur-Baker 
(2010)

Nitel 15 1 kadın, 
6 erkek

Siber zorbalık 
çeşitleri ve 
nedenleri, 
siber zorba ve 
siber kurban 
profili, önleme 
çalışmaları

• Siber zorbalık çeşitleri: Dedikodu 
yayma, özel hayata müdahale, 
şifre çalma

• Siber zorbalık nedenleri: Şaka 
yapmak, kasıtlı olarak zarar 
vermek, siber ortamın zorbalık 
yapmayı olaylaştırması, intikam 
almak

• Siber zorba özellikleri: dışlanmış, 
sevilmeyen, kaba, düşüncesiz, 
kendini beğenmiş, empati 
kuramayan

• Siber kurban özellikleri: içedönük 
ya da fazla dışadönük ve popüler, 
herhangi bir engeli ya da 
eksikliği olan çocuklar, güvenli 
internet kullanım bilgilerine 
sahip olmayan veya bunları 
uygulamayanlar

• Siber zorbalığı önlemeye 
yönelik öneriler: Eğitimler 
işe yaramayacaktır, bu sayede 
yeni zorbalar ortaya çıkabilir. 
Temel güvenlik uygulamaları 
işe yarar. Zorbalık yapan kişinin 
cezalandırılması ve deşifre 
edilmesi caydırıcı olacaktır.

Dilmaç ve 
Aydoğan (2010)

Nicel 13-15 195 
kadın, 
105 
erkek

Siber zorbalık 
ve değerler 
(sorumluluk, 
hoşgörü, saygı, 
dürüstlük ve 
yardımseverlik)

• Siber zorbalık oranı %19.6, siber 
kurban olma oranı ise %56.2’dir. 

• Siber zorbalık ilişkisi incelenen 
bütün değerlerle ilişkili 
bulunmuştur. 

Siber zorbalık konusunda araştırma yapmanın güçlüklerine değinmekte de fayda 
vardır. Bu güçlüğün başında internet teknolojilerindeki baş döndürücü hızdır. Bu hız-
lı değişimler hem toplumsal yaşantıyı biçimlendirmekte hem de toplum içindeki bi-
reylerin davranım ve iyi oluşlarını etkilemektedir. Öte yandan interaktif internet tek-
nolojisi sayesinde bireylerde internet ortamı manipüle edebilmektedirler. Diğer bir de-
ğişle yetişen kuşaklar sadece kendilerine sunulanı izleyen değil artık kendi kimlik dav-
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ranımlarını, sosyal ve fiziksel çevreleriyle kurdukları ilişkileri kendilerini tanımlayan 
bir kuşaktır. 

Siber Zorba ve Siber Kurbanlar

Yukarıda ifade edilen siber zorbalık oranları (maruz kalma ve siber zorba olma) as-
lında her çocuk ve gencin siber zorbalık deneyimi olmadığını gösteriyor. O halde kimdir 
bu siber zorba ve kurbanlar? Acaba bu çocuk ve gençlerin belli başlı ortak özellikleri var 
mı? Ne tür risk faktörlerinden söz edilebilir? Bu soruların yanıtları aynı zamanda bize si-
ber zorbalığı önleme ve müdahale programları hazırlarken de yardımcı olacaktır. Ülke-
mizde ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalar bu sorulara ışık tutmaya başlamışsa da aslın-
da alınacak hayli yol vardır. Hâlihazırdaki araştırma bulguları çevrimiçi ortamda zorbalık 
yapanların aslında fiziksel ortamda zorbalık yapanlarla benzer özellikleri olduğunu orta-
ya koymaktadır (Vandebosch ve Van Cleemput, 2009). Bundan da öte araştırma bulgula-
rı çevrimiçi ortamda zorbalık yapanların gerçek hayatta da zorbalık yaptıklarını göster-
mektedir. Örneğin 276 ilköğretim ve lise öğrencisiyle yapılan bir çalışmada (Erdur-Baker, 
2010) öğrencilerinin %32’sinin hem fiziksel hem de çevrimiçi ortamda zorbalığa maruz 
kaldığını, %26’sının da her iki ortamda da zorbalık yaptıkları bulunmuştur. Aynı çalışma, 
toplumsal cinsiyet farkı gözetmeksizin siber zorbalık yapmayla siber zorbalığa maruz kal-
ma arasında da önemli bir ilişki olduğuna işaret etmektedir ki bu bulgu başka araştırma-
cılarca da ifade edilmiştir (örn., Kowalski and Limber, 2007; Ybarra and Mitchell, 2004). 
O halde siber zorbalar aynı zamanda siber kurban da olabileceği gibi, bu çocuklar fizik-
sel ortamda da akran zorbalığının aktörleri (zorba ya da kurban) olabilirler. Öte yandan, 
sanal ortamın bazı özellikleri düşünüldüğünde geleneksel akran zorbalığıyla siber zorba-
lığı aynı kefeye koymanın da bazı sakıncaları olabilir. Özellikle kimliği gizleyebilme (Gre-
ene, 2006; Ybarra ve ark., 2007), farklı kimliklere bürünebilme, yakalanma/ceza alma ih-
timalinin daha az olması (Kowalski ve ark., 2008) gibi nedenlerle siber ve geleneksel ak-
ran zorbalığının farklı doğaları ve dinamikleri olduğunu göz ardı etmek bu sorunla baş 
etmeyi güçleştirebilir. Önlem ve müdahale programları başarısız olabilir. 

Siber zorba ve kurbanların yaş ve cinsiyetleri incelendiğinde biraz karmaşık bir tab-
lo ortaya çıkmaktadır. Bazı çalışmalar geleneksel zorbalığa paralel olarak erkek öğrenci-
ler arasında daha yaygın olabileceğini savunurken (Arıcak ve ark., 2008;Li, 2006; Slonje 
ve Smith, 2007) diğer bazı araştırmacılar siber zorbalıkla ilişkisel zorbalık arasında ilişki 
kurarak kız öğrenciler arasında daha yaygın olabileceğini ileri sürmektedirler (Kowalski 
ve Limber, 2007). Türk öğrencilerle yapılan çalışma sonuçları ise genellikle erkek öğren-
cilerin siber zorba veya siber kurban olma olasılıklarının daha fazla olabileceğini göster-
mekteyse de (Topcu ve Erdur-Baker, 2007; Erdur-baker, 2010) kız öğrencilerin oranları-
nı daha yüksek raporlayan çalışmalar da mevcuttur (Erdur-Baker ve Tanrıkulu (2010).
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Benzer şekilde yaş konusunda da belli bir örüntü yakalamak güç görünmektedir. 
Araştırmaların bazılarına göre yaş büyüdükçe siber zorbalık riski artmaktadır (Raska-
uskas ve Stoltz, 2007; Smith ve ark., 2008). Bazılarına göre ise yaş büyüdükçe risk azal-
maktadır (Slonje ve Smith, 2007). Williams ve Guerra (2007)’ya göre ise siber zorbalı-
ğın en sık görüldüğü yaş 14’tür. Ancak ilginç olarak geleneksel akran zorbalığı çalışma-
larından farklı olarak, siber zorbalık sadece çocuk ve ergenler arasında değil üniversite 
öğrencileri arasında da gözlenmektedir (örn., Arıcak, 2009; Mura, Topcu, Erdur-Baker, 
ve Diamantini, 2011). Türkiye’de yaklaşık 1000 ilköğretim ve lise öğrencisiyle (564 ka-
dın, 434 erkek) yapılan bir araştırma ise yaş ve cinsiyet örüntülerinin birlikte incelen-
mesinde fayda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre (Top-
cu, 2008) erkek öğrenciler hem daha fazla siber zorbalık yapmakta hem de daha sık si-
ber zorbalığa maruz kalmaktadırlar. Dahası, bu örüntünü çalışılan tüm yaş grupların-
da gözlenmiştir. Hem erkeklerin hem de kızların siber zorbalığı 16-17 yaşlarına kadar 
artarak devam etmekteyken, sonrasında ise her iki cinsiyet için de siber zorbalık yap-
ma oranlarının düştüğü görülmektedir. 

 Kız ve Erkeklerin Yaşlara göre  Kız ve Erkeklerin Yaşlara göre
 Siber Zorbalık Yapma Oranları Siber Kurban Olma Oranları

  

Şekil 1: Siber zorbalık deneyimlerinin yaş ve toplumsal cinsiyete göre değişimi.

Siber zorba ve kurbanlar haliyle internet teknolojilerine ulaşımı olan çocuk ve ergen-
lerdir. Siber zorbalık deneyimi olan çocukların (özellikle erkeklerin) siber zorbalık de-
neyimi olmayanlara oranla daha fazla internette zaman geçirdiklerini ortaya konmuştur 
(Erdur-Baker, 2010). Pratik hayatta da ebeveynler çocuklarını internetin olumsuzlukla-
rından korumak için kısıtlı bilgisayar/internet kullanımına izin verirler. Ancak Erdur-
Baker ve Akbaba-Altun (2010) tarafından yaşları 14 ve 16 arasında değişen 274 ergen-
le yapılan bir çalışma siber zorbalık deneyimiyle internette geçirilen zaman arasındaki 
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ilişkiyi belirleyen değişkenin riskli internet kullanımı olduğunu ortaya koymuştur. Bu-
radan hareketle internet ve bilgisayarı sık kullanmanın değil riskli kullanmanın siber 
zorbalık deneyimi olasılığını arttırıyor olduğu sonucuna varılabilir. 

Yaş, cinsiyet, sık ve riskli internet kullanımı, fiziksel ortamda da siber zorbalık de-
neyimi gibi değişkenlerin yanı sıra, belli başlı kişilik özelliklerinin de siber zorba veya 
siber kurban olmayla ilgili olduğu düşünülebilir. Bu konudaki çalışmalar göreli olarak 
biraz daha sınırlıdır. Şu ana kadar ülkemizde ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen araş-
tırmalar siber zorbaların özgüvenlerinin düşük, sosyal kaygılarının yüksek olduğunu 
(Kowalski ve Limber, 2007) göstermektedir. Akranlarının siber zorbaları dışlanmış, 
sevilmeyen, kaba ve düşüncesiz, kendini beğenmiş ve empati kurma becerisine sahip 
olmayan kişiler olarak tanımladığı görülmektedir (Topçu, Yıldırım ve Erdur-Baker, 
2012). Topçu, Yıldırım ve Erdur-Baker (2012) tarafından gerçekleştirilen nitel çalış-
manın sonuçlarına göre siber zorbalık mağduru olan öğrenciler ise etraflarındaki ki-
şilerce ya fazla içedönük ya da dışadönük ve dikkat çekici olarak tanımlanmıştır. İçe-
dönük çocuklar tıpkı fiziksel ortamda olduğu gibi kolay hedefler olduğu için kurban 
olarak seçildiği, dışadönük çocukların ise popülerlikleri nedeniyle fiziksel ortamdaki 
kıskançlığın intikamının alınması amacıyla siber ortamda kurban seçildikleri görül-
mektedir. Aynı çalışmanın sonuçlarına göre siber zorbalık mağdurları genellikle her-
hangi bir engeli ya da eksikliği olan, internet kullanımı bilgilerine sahip olmayan ve-
ya bunları uygulamayan çocuklardır. Siber zorbalığın ahlaki bir sorun olduğunu dü-
şünen ve sorumluluk, hoşgörü, saygı, dürüstlük ve yardımseverlik gibi ahlaki değer-
lerle ilişkisini inceleyen Dilmaç ve Aydoğan (2010) tarafından yapılan çalışma, siber 
zorbalığın bütün bu değerlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Neden bazı çocukla-
rın zorbalığa eğilimi olduğunu açıklamak üzere önerilen Genel Gerilim Kuramı (Ge-
neral Strain Theory) hem fiziksel ortamda hem de siber ortamda zorbalık göstermeye 
eğilimli çocukların bir engel ya da zorlantıyla karşılaştıklarında yaşadıkları olumsuz 
duygudan kurtulmak için zorbalığa başvurduklarını savunmaktadır (Patchin ve Hin-
duja, 2011). Bu olumsuz duyguların arasında öfke duygusunun baskın olma olasılığı 
yüksektir. Özellikle eğer bu çocuklar kişilik olarak öfkeliyse ve öfkelerini kontrol et-
mede sorunlar yaşıyorlarsa zorbalığa başvurma olasılıkları artabilir. Eğer bu çocuklar 
zorbalığı bir baş etme yolu olarak kullanıyorlarsa problem çözmede de çok başarılı ol-
madıkları akla gelmektedir. Ancak öfke ve problem çözme değişkenlerinin siber zor-
balıkla ilişkisi fazla çalışılmış bir konu değildir. 

Aşağıda çocukların öfke düzeyleriyle, öfke kontrol ve problem çözme stilleriy-
le siber zorbalık deneyimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma kısaca özet-
lenmiştir. Ayrıca internet teknolojilerindeki baş döndürücü gelişme çocukların si-
ber zorbalık deneyimlerinin doğasını ve sıklığını değiştirebilir düşüncesiyle bu ça-
lışmada ayrıca farklı yıllarda benzer ölçüm aracıyla toplanan veri setleri karşılaştı-
rılması sunulmuştur. 
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METOT

Katılımcılar ve Veri Toplama Süreci: Bu çalışmada iki farklı veri seti kullanılmıştır. 
2005 yılında toplanan birinci veri setinin örneklemi 12-15 yaş arası toplam 226 öğren-
ciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 101’i kız, 125’i erkek öğrencidir. 2009 veri setinin 
örneklemi ise benzer yaşlardan gelen 101 kız ve 83 erkek, toplam 184 öğrenciden oluş-
muştur. Her iki veri setindeki katılımcılara ulaşılabilir örneklem süreciyle ulaşılmış ve 
gönüllük esas alınmıştır. 2005 yılı veri seti siber zorbalık anketi ve problem çözme stil-
leri soru formuna verilen yanıtları içermekteyken, 2009 veri seti aşağıda kısaca tanıtı-
lan ölçüm araçlarının problem çözme stilleri dışında kalan ölçüm araçlarının tamamı-
nı içermektedir.

Ölçüm araçları: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş, cinsiyet, devam ettikleri okul ti-
pi, sınıf, alan, anne-babalarının eğitim ve meslek durumu ve ailenin aylık gelir bilgile-
ri Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. 

Siber zorba veya kurban olma durumu Erdur-Baker ve Kavşut (2006) tarafından ge-
liştirilen anket formundan seçilen 16 soruyla belirlenmiştir. Katılımcılardan bu 16 so-
ruyu “ben yaptım” ve “bana yapıldı” soru formlarıyla iki kez yanıtlamaları istenmiştir. 
Katılımcılar yanıtlarını 4lü likert tipi derecelendirme sistemini (1= hiçbir zaman, 2= bir 
ya da iki kez, 3= üç ya da dört kez, 4= beş ve beşten fazla kez) kullanarak vermişlerdir. 

Öfke ve öfke ifade stilleri Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği ile ölçülmüştür. Durum-
luk Sürekli Öfke Ölçeği (State Trait Anger Scale; STAS) 1983 yılında C.D. Spielberger 
tarafından geliştirilmiş, Özer (1994) (akt., Savaşır ve Şahin, 1997) tarafından Türkçe-
ye kazandırılmıştır. Ölçek, öfke duygusunu ve bu duygunun ifade edilişini ölçmektedir. 
Kendini değerlendirme ölçeği olan Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği 44 maddeden oluş-
maktadır. Bu 44 madde öfke içte, öfke dışta, öfke kontrolü ve sürekli öfke alt boyutla-
rı altında toplanmıştır. Katılımcılar yanıtlarını 5li likert tipi derecelendirme ölçeği kul-
lanarak vermişlerdir. 

Problem çözme stilleri ise Deluty (1979) tarafından geliştirilen ve Özgülük (2009) 
tarafından Türkçeye çevrilen Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeği ile ölçülmüştür. Öl-
çek problem durumlara verilen atılgan, itaatkar ve agresif tepkileri ölçmektedir. Bunun 
için de ölçekte 13 problem durum verilmiştir. Her problem durumunu 3 alternatif ya-
nıtı olan setler tarafından takip edilmektedir. Bu yanıtlar çiftler halinde verilmiştir. Bu-
nun sonucunda, 3 alternatif yanıtın kombinasyonları elde edilmekte ve her bir prob-
lem durum için 3 yanıt alınmaktadır. Ölçek uygulanan çocukların agresif, itaatkar ya 
da atılgan cevaplardan birini diğerine tercih etmeleri beklenmektedir. Bir katılımcı her 
soru için maksimum ya 2 atılgan ya 2 itaatkar ya da 2 agresif puan alabilmektedir. Bu 
ölçekte skorlar 0 ile 26 aralığındadır. 

Son olarak Geleneksel zorbalık Olweus (1996 akt. Dölek, 2002) tarafından geliştirilen 
ve Dölek (2002) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Akran Zorbalığı Envanteri’nin 
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akran zorbalığı ve kurban olma durumlarını ölçen 6 madde ile ölçülmüştür. Bu altı soru 
geleneksel kurban ve zorba olma deneyimini belirleyecek paralel formlar hazırlanarak 
katılımcılara sunulmuştur. Katılımcılar yanıtlarını 4lü likert tipi derecelendirme siste-
mini (1= hiçbir zaman, 2= bir ya da iki kez, 3= üç ya da dört kez, 4= beş ve beşten faz-
la kez) kullanarak vermişlerdir. 

BULGULAR VE YORUM

Yapılan karşılaştırmalı analizler farklı problem çözme stilleri olan öğrencilerinin si-
ber zorbalık deneyimleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (tüm p >.05). 
Siber zorbalık deneyimi (siber zorba ve siber kurban olma) ile geleneksel zorbalık, öf-
ke ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişki ise yapısal eşitlik-MIMIC (multiple indicator 
multiple causes) model analizi ile test edilmiştir. Elde edilen uyum indeksleri CFI=0.92, 
GFI=0.91 ve RMSEA=0.068’dir. Bu değerler test edilen modelin iyi uyum verdiğine işa-
ret etmektedir. Sonuçlar Şekil 1’de gösterilmiştir. 

0.17**0.30**

Siber Zorba Siber KurbanÖfke dışarıda

Öfke içerde

Geleneksel Kurban

Geleneksel Zorba

Sürekli öfke 

Öfke kontrolü
0.29**

-.13

-.02

-.08

0.41**
0.20**

0.64**

-.07

0.33**

0.13

Şekil 2: Siber zorbalık deneyimi ile çalışılan değişkenlerin ilişkisi.

Bu sonuçlara göre siber zorbalar fiziksel ortamda da zorbalık yapan, öfkeli ve bu öf-
kesini dışarı yansıtan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin öfke kontrolleriyle siber zorba ol-
ma durumları arasında bir ilişki yoktur. Siber zorbalığa maruz kalan öğrenciler ise fi-
ziksel ortamda da kurban seçilen ama kendilerinin de zorba olma ihtimali olan yalnız 
çocuklardır. Bu çocuklar mizaç öfke düzeyleri düşük ve öfkelendiklerinde ise öfkeleri-
ni daha çok içe yansıtan çocuklardır. Bu sonuçlar beklenen ve ilgili alan yazınla tutar-
lıdır. Zorbalar hem çevrimiçi hem de fiziksel zorba, kurbanlar hem internette hem de 
çevrimiçi ortamda kurbandır. 



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi290

İnternet teknolojilerindeki hızlı gelişmeler düşünüldüğünde siber zorbalığın doğası 
ve sıklığının nasıl bir değişim gösterdiğini anlamak üzere 2005 ve 2009 yıllarında farklı 
zamanlarda benzer ölçme araçlarıyla toplanmış verilerin karşılaştırmalı analizleri ger-
çekleştirilmiştir. Bu analizlerin sonuçları aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu tablo-
daki “İzin almadan kişisel bilgisayardaki bilgileri (dosya, fotoğraf, messenger konuş-
ma kayıtları vb.) almak” maddesindeki sıklıkta önemli bir artış gözlenmektedir. Sohbet 
odalarının gittikçe popülerliliğini yitirmesine paralel olarak sohbet odası yoluyla yapı-
lan zorbalıkta da düşüş gözlenmektedir. SMS ve elektronik posta yoluyla tehdit ve ha-
karet etmede de düşüş olduğu gözlenmektedir. Bu düşüş bu tür davranımların dava ko-
nusu olmaya başlamasıyla ilgili olabilir. Öte yandan Facebook, Twitter gibi yeni sosyal 
paylaşım kanallarının açılmış olmasının da bu düşüşte etkisi olabilir. 

Tablo 2: 

Siber Kurban Siber Zorba

2005 f(%) 2009 f(%) 2005 f(%) 2009 f(%)

1) İzin almadan kişisel bilgisayardaki 
bilgileri (dosya, fotoğraf, messenger 
konuşma kayıtları vb.) almak.

27(11.9) 56(28.4) 30(13.5) 51(25.9)

2) Facebook, Yonja gibi arkadaşlık 
sitelerinde birini kötüleyici/
utandırıcı web sayfaları/gruplar 
oluşturmak.

10(4.4.) 8(4.0) 8(3.5) 12(6.1)

3) İnternette biri hakkında 
dedikodular/olumsuz söylentiler 
yaymak.

12(5.3) 34(17.2) 12(5.3) 32(16.2)

4) İnternette fotomontaj fotoğraflar 
kullanarak birini küçük düşürmek.

11(4.9) 21(10.7) 7(3.1) 12(6.1)

5) İnternet ortamında tanışılan 
kişi(ler)den zarar görmek.

11(4.9) 2(1.0) 11(4.9) 11(5.6)

6) Nedensiz yere sohbet odasından 
atmak.

64(28.3) 16(8.1) 34(15.0) 16(8.1)

7) Sohbet odasında tehdit etmek. 25(11.1) 10(5.0) 11(4.9) 9(4.5)

8) Sohbet odasında hakaret etmek. 50(22.1) 27(13.7) 44(19.5) 26(13.1)

9) Web kamerası aracılığıyla özel 
görüşme yaparken başkalarına 
izlettirmek. 

44(19.5) 29(14.7) 68(30.1) 27(13.7)



Bildiriler Kitabı 291

10) Elektronik posta aracılığıyla tehdit 
içeren, utandırıcı, kırıcı mesajlar 
göndermek.

23(10.2) 15(7.6) 24(10.6) 19(9.6)

11) Elektronik posta hesaplarının 
şifrelerini ele geçirerek erişimi 
engellemek.

36(15.9) 26(13.1) 46(19.9) 22(11.1)

12) Elektronik posta hesaplarının 
şifrelerini ele geçirerek mesajlara 
ulaşmak.

32(14.2) 28(14.2) 35(15.5) 20(9.1)

13) SMS aracılığıyla tehdit edici, 
utandırıcı, kırıcı mesajlar 
göndermek.

38(16.8) 20(10.0) 33(14.6) 19(9.6)

14) Kameralı cep telefonu ile izin 
almadan birinin utandırıcı 
fotoğraflarını çekmek.

22(9.7) 26(13.1) 18(8.0) 20(10.1)

15) Kameralı cep telefonu ile 
başkalarının izin alınmadan 
çekilen utandırıcı fotoğraflarını 
İnternet ve/veya cep telefonu 
aracılığıyla diğer insanlarla 
paylaşmak.

---- 12(6.0) ---- 13(6.6)

16) Cinsiyeti farklı göstererek karşı 
tarafı kandırmak.

---- 34(17.2) ---- 32(16.3)

SONUÇ

Yukarıda ülkemizde yapılan çalışmalara özellikle ağırlık verilerek siber zorbalık alan 
yazını özetlenmeye çalışılmıştır. Siber zorbalık görece yeni bir alan olmasına rağmen hay-
li ilgi çeken bir alandır. Bu ilgiye bağlı olarak da alan yazın hızla gelişmektedir. Çalışma-
lar siber zorbalığın diğer ülkelerde de olduğu gibi önemli ve gelişen bir sorun olduğunu 
ortaya koymaktadır. İnternet teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak siber zorbalığın 
gerçekleştiği kanallarda farklılaşabilmektedir. Siber zorbalık gerçekleştiğinde mağdurların 
psikolojilerini olumsuz yönde etkilemektedir. İlgili araştırma sonuçları siber zorba ve kur-
banların profillerinin anlaşılmasına yardım ettiği gibi risk etmenlerinin de anlaşılmasına 
yardımcı olmaktadır. Ancak yine de siber zorbalığın kuramsal yapısının anlaşılması ve bu-
na bağlı olarak önleme ve iyileştirme çalışmalarına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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İnternet teknolojilerinin hızla ilerlemesi, kullanımının kolaylaşması, yaygınlaşması 
ve ulaşılabilir olması siber zorbalık gibi bazı internet temelli mağduriyetlerinde devam 
edebileceği sinyallerini vermektedir. Üstelik bu teknolojilerin kullanımında yaşın gittik-
çe küçüldüğü gözlenmektedir. Yaş küçüldükçe, bilgisayar ve akıllı telefon kullanım be-
cerilerinin artması düşündürücüdür. Zira çocukları gözetmek, yönlendirmek, rehber-
lik etmekle sorumlu olan yetişkinlerin zaman zaman bu teknolojileri kullanmada ço-
cuklar kadar ilgili ve becerili olmadıkları da görülmektedir.

Araştırmalara ek olarak siber zorbalığın ve geleneksel akran zorbalığının önlenmesi 
için çeşitli tedbirlerin alınması gerektiği açıktır. Bunların başında gençleri, aileleri, öğ-
retmenleri ve diğer okul personelini bu iki tip zorbalığı ve aralarındaki ilişki konusun-
da bilgilendirerek farkındalık yaratmak gelmektedir. Çocuk ve ergenlerin hem fiziksel 
hem de siber ortamda kendilerini koruma ya da baş etme becerilerini kazanmaları ge-
rekmektedir. Ayrıca siber zorbalık yapmalarını önlemek için de yine aile ve okul idare-
si ve öğretmenler tarafından öğrencilere sorumlu internet kullanma alışkanlığı kazan-
dırılmalıdır. Zorbalık konusunda gençlerin başvurabileceği kaynaklar olan öğretmen, 
aile ve okul idarelerinin de eğitilmesi ve bilgilendirilmesi faydalı olacaktır. Öğretmen 
ve okul idarecileri eğitimi milli eğitim bakanlığı tarafından sistemli bir şekilde düzen-
lenecek hizmet içi eğitim yöntemiyle aile eğitimleri ise veli toplantılarıyla sağlanabilir. 
Okul idarecileri ise daha geniş kapsamlı koruma ve müdahale programları hizmeti ala-
bilmek için okul rehberlik servisleri aracılığıyla ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yapma-
lıdırlar. Ayrıca okullarda ve aileler tarafından çocuklara empati ve sorumluluk duygu-
sunun, çatışma çözme ve iletişim becerilerinin kazandırılması hem siber zorbalığı hem 
de geleneksel akran zorbalığını önlemek için koruyucu olacaktır. Günümüzde internet 
temelli iletişim araçlarının kullanımının yasaklanması gibi bir durum çok da gerçekçi 
olmayacağından ve gençlere yarar yerine zarar vereceğinden etik ve kontrollü bilgisa-
yar kullanımını özendirmek daha akılcı olacaktır.
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SOSYAL KONTROL, ÇOCUK VE İNTERNET

Nurgün OKTİK

Prof. Dr., 
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZET

Aile çocuğun dış dünyaya açılan ve sosyalleşmesini sağlayan ilk gruptur. Sosyalleşme 
sürecinde çocuk, dış dünyayı, çevresini ve kendi sini keşfedip, sosyal dünyada kendine 
bir yer edinerek diğerleriyle ortak bir yaşam oluşturur. Aile toplumda var olan düzenin 
taşıyıcısı olup çocuğa sevgi, şefkat, güven duygusunun yanı sıra, düzenin sürdürülmesi 
için ana amaç olan kontrolü sağlar. Kontrol, sosyalleşme sürecinde, çocuğa toplumdaki 
kuralların öğretilmesi ve neyin toplumca onaylandığı neyin onaylanmadığının aile ve 
yakın çevre tarafından anlaşılır kılınmasıyla mümkün olur. Sosyal kontrolün olmadı-
ğı yerde düzenden söz etmek mümkün değildir. Sosyal düzenin olmadığı bir sistemde, 
düzensizlik, kaos, kuralların ve örgütlenmenin olmaması yaşanırken, bireylerin birbi-
rini yok sayarak uzlaşmayı reddetmeleri söz konusu olur. Sosyal yapıda kontrolü sağ-
layan norm ve değerlerdir. Toplumda var olan norm ve değerler bizlere yol gösterici 
oldukları gibi, bizleri yönlendirip, diğerleriyle bağlayıp, ilişkimizi kolaylaştırırlar. Bir-
birimiz anlamamızı kolaylaştıran bu yaşam örüntüleri ayrıca birbirimizi anlayıp nasıl 
tepki vereceğimiz konusunda da ipucu sağlarlar. Bu norm ve değerler ayrıca bizim rol-
lerimizi de belirleyen en önemli öğelerdir. 
Günümüz teknolojik değişmelerin hızla dönüştürdüğü bir dünyada yaşamayı zorun-
lu kılıyor. Son dönemde elektronik medya olarak kabul edilen internet kullanımı yaşa-
mın temel gereksinmesi olarak sunulurken, eğitimde de zorunlu bir gereksinim olarak 
görülüyor. Ancak evlerde kullanılan internetin ne kadarının kontrol edilebilir olması 
da ayrı bir sorun olarak kabul ediliyor.
Bu çalışmada, evlerde internet kullanımının aile içi ilişkileri nasıl etkilediği konusuna 
açıklık getirildikten sonra, ailede sosyal kontrolün değişimi ve sağlanmasında yaşanan 
sorunlar irdelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Aile, İnternet, Sosyal Kontrol.

ABSTRACT

The family is the first group which introduces a child to the outside world and pro-
vides opportunity for socialisation. Through the process of socialisation, children cre-



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi298

ate common life connections in the social world through discovery of the outside world, 
their environment and themselves. The family is the carrier of the existing social or-
der; as well as giving the child love, compassion and trust, family also instils control 
which is imperative for the continuation of order. Control is possible through teach-
ing the child the rules of the society and creating an understanding of what is and what 
isn’t acceptable by the standards of family and immediate environment. It is not pos-
sible to talk of order in the absence of social control. In a system with no social order; 
chaos, disorder, lack of organisation or rules, and individuals living in ignorance of 
each other while refusing compromise is generally the outcome. These are the norms 
and values that allow control within the social structure. Norms and values that ex-
ist in society guide us, shape us, connect us with others and facilitate easier relation-
ships. These patterns embedded in our lives make it easier to understand and interact 
with each other. Norms and values are also the most important elements when defin-
ing our own roles in society.
Today, we live in a world transformed by rapid technological changes. Use of the in-
ternet as electronic media is presented as a basic requirement in life and in education 
is seen as a mandatory requirement. However, the amount of control that is had over 
home internet usage is considered as a separate issue.
In this study, after clarifying how internet use in the home affects relationships within 
the family, problems that arise in the family when social control changes or is imple-
mented will be analysed.

Keywords: Child, Family, Internet, Social Control.

1. AİLE

Aile, geleneksel ya da modern toplumlarda sosyal örgütlenmenin çekirdeğini oluş-
turur. Toplumun en temel birimi olan ve toplumun sürdürülmesini sağlayan ailenin, 
Fletcher’a göre, “yeni neslin sosyalizasyonu” işlevi, bu gün dünden daha önemlidir. Özel-
likle devletin çocuk yetiştirme işlevini aileye verdiği modern toplumda, yeni yetişen bi-
reylerin “ruh ve beden sağlıkları”nın kontrolünün aileler tarafından gerçekleştirildiği; 
bu nedenle de düne göre ailenin toplumun sürdürülmesini sağlayan temel kurum ol-
ma özelliğinin ön plana çıktığı vurgulanmaktadır (Fletcher,1988).

Ailenin sürekliliğini sağlayan organik ve sosyal içerikli işlevler biri birinin içine geç-
miş olarak varlığını sürdürür. Her toplumda var olan kadın ve erkeğin birlikteliği, cin-
sellik, anne şefkati gibi organik niteliklerin yanı sıra; aşk, evlat sevgisi, ekonomik olarak 
güvenlik sağlama, nesli sürdürme, eşler arasındaki dayanışma gibi sosyal içerikli özel-
likler ailenin sürdürülmesinde en önemli mihenk taşlarıdır. Bunların yanı sıra bir ku-
rum olarak aile, nüfusu yenileme, kültürü kuşaklar arasında taşıma, çocukları toplum-
sallaştırma, korunma ve barınma, sağlıklı yaşam, ekonomik, biyolojik ve psikolojik do-
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yum gibi özellikleri de içinde barındırır (Haralambos & Holborn,1991:453-500; Hara-
lambos & Holborn, 2008: 460-521).

Günümüzde toplumun sürdürülmesinde en önemli öğe olan sosyal kontrol da ai-
lenin en temel işlevleri arasındadır. Aile evrensel, sürekli bir kurumdur. Üyeleri ara-
sında dayanışmanın yüzyıllardır sürdüğü aile, her toplumda kutsal ve mahrem olup, 
kendi içinde kapalı bir kutu olarak değerlendirilebilir. Sosyologlar aileye işlevi, sos-
yal sistemlerle ilişkisi ve birey için toplumsal yapıdaki önemi açısından bakılması ge-
rektiği konusunda çalışmalar yaparlarken, modern toplumda, ailenin çocukları top-
luma kazandırma, yetişkin kişiliğinde denge ve istikrarı sağlama gibi özellikler at-
fetmişlerdir. Geleneksel topluluklarda aile, üretimin yapıldığı ekonomik bir birim, 
norm ve değerlerin ve zanaatın öğretildiği bir eğitim kurumu, mülkiyetin kuşaktan 
kuşağa aktarıldığı bir dayanışma grubudur. Başka bir deyişle aile tüm toplumsal ku-
rumların varlığını üstlenmiştir. Bu yapıda çocuk ise üretim mekanizmalarına katı-
lan ve ailenin bir ekonomik birimi olan nüfus unsurudur. Ancak, yirmi birinci yüz-
yıl, ailenin kim için ve ne için var olduğu konusunda yeni tartışma boyutları ve sor-
gulamaları gündeme taşımıştır. Son dönemde ailenin, çocuk ve eğitiminden kaynak-
lanan yarışçı tutumu nedeniyle, stres üreten bir mekanizma olduğu konusu tartışıl-
maktadır (Oktik, 2009). 

Çocukların ailenin merkezine alınarak şekillenmesi nedeniyle oluşan yeni yapı, 
çocuk merkezli, tecrit edilmiş çekirdek aile yapısıdır. Kentlerde, çocuk merkezli aile-
lerde çocukların geleceği ve eğitimi ile ilgili olarak hem ebeveynlere hem de çocukla-
ra yoğun bir baskı kurulmaktadır. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve eği-
timleri konusunda oluşturulan yarışçı yapı, aileleri buna mecbur kılarken, çocukla-
rı da bir alandan diğerine koşuşturan ve bir alandan diğerine yönlendiren ancak da-
ha az zaman ve özgürlüğe sahip olan yeni bir boyuta taşımaktadır. Tüm toplumlar-
da, aile içinde çocuğun gelişimi ve eğitimiyle ilgilenen kişi anneler, başka bir deyiş-
le kadınlardır.

Yirminci yüzyılın sonundan itibaren teknolojik yenilikler, evlerde kullanılan tek-
nolojik aygıtların gelişimi de çocukların önünde inanılmaz boyutlarda yeni bir açılıma 
neden olmakta, adeta, çocukları uzmanlaştırmaktadır. Dolayısıyla, yeni yetişen neslin 
“uzmanlık alanı”, bir yandan yarışçı eğitim, öte yandan da gittikçe karmaşıklaşan yeni 
teknolojik aygıtlar olmaktadır. Her tür bilgiye erişim ve bilişim teknolojilerinin zengin-
liğiyle gittikçe karmaşıklaşan çocukların dünyası da, ailelerin, özellikle de kadınların, 
bilgisini aşan ve hatta onları çağın gerisinde bırakan bir konum halini almakta, aileleri 
bu konuda “göçmen” kılmaktadır. Ayrıca, cep telefonu, bilgisayar, ipad gibi teknolojik 
aygıtlar karmaşıklaştıkça çocuklar daha fazla uyarıcı ile yüz yüze kalmaktadır. Bu uya-
rıcı, baskıcı ve yüksek beklentili dünyada çocuklar duygusal açıdan rahatsız edilmekte 
ve Vogel ve Bell’in deyimiyle aileler stres üreten bir mekanizmaya dönüştürebilmekte-
dir (Vogel, Bell; Cooper, 1998). 
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2. SOSYAL KONTROL VE AİLE

Sosyalleşme süreci, topluluğun bir ilk örneklerinden olan ve sosyal bağların oluşma-
sında en etkin role sahip ailede başlar. Birey, bu süreçte, dış dünyayı, çevresini ve ken-
disini, benzer özelliklerini taşıdığı topluluğun sosyal kalıtımı aracılığı ile keşfedip, sos-
yal dünyada kendine bir yer edinerek diğerleriyle ortak bir yaşam oluşturur. Bu yaşam, 
bireyin ilk varoluş çevresi olan aile ve topluluk ile şekillenir. Sosyal kontrolün olmadığı 
yerde düzenden söz etmek mümkün değildir. Sosyal düzenin olmadığı bir sistemde, dü-
zensizlik, kaos, kuralların ve örgütlenmenin olmaması yaşanırken, aktörlerin birbirini 
yok sayarak uzlaşmayı reddetmeleri söz konusu olur. Eylemler kontrol edilemez, örgüt-
ler önemsenmeden her bir birey kendi kendini kontrol etmeye çalışır. Uzlaşma yok olur. 
Toplumsal düzenin olması ancak sosyal kontrolle mümkün olup, hem bireyler hem de 
toplum, ancak sosyal kontrolle varlıklarını sürdürebilirler (Oktik, 2013: 3-14). 

Kontrolün ne kadar olacağı ciddi bir sorun olup, sosyal yapı ve değer sisteminin kont-
rol için en gerekli olgu olduğu bilinmek konumundadır. Sosyal yapıda var olan yaşam 
örüntüleri bizlere yol gösterici oldukları gibi, bizleri yönlendirip, diğerleriyle bağlayıp, 
ilişkimizi kolaylaştırırlar. Birbirimiz anlamamızı kolaylaştıran yaşam örüntüleri ayrıca 
birbirimizi anlayıp nasıl tepki vereceğimiz konusunda da ipucu sağlarlar. Bu örüntüler 
ayrıca bizim rollerimizi de belirleyen en önemli öğelerdir. 

Sosyalizasyon süreci boyunca çocuk, hem ailesinin hem de okulun kurallarına uy-
mak konumundadır. Sosyal kontrole direnen çocuklar bu kurallara uymamanın sonuç-
larını gelecekteki eylem ve davranışlarına yansıtırlar. Yetişkin yaşamında farklı çelişki, 
çatışma ve dinamiklerle yüz yüze olan birey ise yaşamın hızlı akışında bazı kuralları ka-
bul edip, bazı kuralları da kendi yaşantısına göre şekillendirirler.

3. İNTERNET VE KULLANIM YERLERİ

İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini bir-
birine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. Türk Dil Kurumu, İnternet ya da net sözcüğü-
ne karşılık olarak genel ağı önermektedir (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet). 
İnternet, “bilgisayarla sağlanan, uluslararası bilgi iletişim ağı” olarak tanımlanabilir 
(http://internet.nedir.com/#ixzz2grhySWsz).

Bir başka tanıma göre de internet, dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile 
bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan, ulus-
lararası bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır. İnternet üzerinde yaklaşık olarak 5.000.000 bilgisa-
yar ana sistem (host) ile kişisel olarak 100 milyonu aşan bağlantı mevcut olup ilk kez Ame-
rikan ordusunun birimleri arasında iletişimi sağlamak için düşünülmüş olan ARPANET 
ile başlayan süreçte geliştirilen bir bağdır (http://internet.nedir.com/#ixzz2grhXJA9U). 
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Hareketli internet aygıtları ile her yerden internete erişilebildiği gibi kablosuz ağ 
bağlantısını destekleyen cep telefonları, taşınabilir oyun konsolları, dizüstü bilgisayar-
lar gibi cihazlarla kullanıcılar istedikleri zaman istedikleri yerden internete ulaşabilir-
ler. Wikipedia’ya göre radyo, televizyon ve internetin bulunuşundan 50 milyon kulla-
nıcıya ulaşmak için geçen süre incelendiğinde; radyo için 38 yıl, televizyon için 13 yıl 
iken, internet için sadece 5 yıldır.

Bugün milyonlarca insan internet üzerinden kaynağı belli olmayan her tür bilgiye 
erişmekte, hiç tanımadığı insanlarla şahsi bilgilerini paylaşmakta, kendini bu ortamda 
olmadığı bir dünyanın içinde bulmaktadır. Dünyanın neresinden olursa olsun, ya da 
hangi yaşta olursa olsun sanal ortamda insanlar sohbet etmekte, kendilerini farklı ta-
nımlayıp sunmaktadırlar. Oyun odalarında oyunlar oynanmakta, sosyal ya da siyasi ko-
nularda fikir alışverişinde bulunulmakta, dostluklar kurulmakta ya da hırsızlık, sübyan-
cılık, teşhir, taciz, tecavüz ve hatta cinayete varan tehditler de yaşanmaktadır. Özellikle 
pornografiye erişimin hızlı ve kolay olması, her yaşta pornografi bağımlılığı riskini ar-
tırmakta, şahısların cinsel hayatını, aile hayatını ve zaman zaman da psikolojilerini teh-
dit etmektedir. Bu alanda tehlikenin tam ortasında bulunan çocuklar çok küçük yaşta 
pornografiye kolayca erişebilmekte, ileriki yaşlarda bu erişimin cinsel ve psikolojik bo-
yutları tahayyül dışı kalmaktadır (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet). 

Dünyanın düşünsel yapısını değiştirme gücünü elinde bulunduran internete her yaş-
tan insan bilgi edinme, sorgulama, haber okuma, dizi izleme, alışveriş yapma, müzik 
dinleme, oyun oynama ve arkadaşlarla iletişim kurma ya da etkileşime geçme gibi bir-
çok alan için kullanmaktadır. Bu gün otel rezervasyonundan biletlere, yemek tarifin-
den ansiklopedik bilgiye kadar her tür bilgiye karşıt binlerce, milyonlarca açıklama ve 
tanım için ideal bir yol olarak kabul edilmektedir. İnternette saatlerce aylak bilgi için 
vakit geçirebileceği gibi, bu gün, büyük şirketler çalışma tanımını da büyük değişime 
uğratmışlardır. Yeni bir sektör haline gelen ve ofise gereksinim duyulmaksızın 24 saat 
çevrimiçi internet üzerinden çalışma hızla artmaktadır. Özellikle ofis kirasının da ol-
maması bu çalışma şeklini son dönemde cazip hale getirmiştir. 

Tüm bu bilgilerden hareketle, internetin insanlığın en önemli buluşlarından birisi 
olması söz konusuyken kullanımının hem olumlu hem de olumsuz yanları söz konusu-
dur. Olumsuz yanlarından en çok zarar görebilecek olanlarsa kullanım konusunda sağ-
lıklı bilgisi olmayanlar ve çocuklardır.

4. TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI

İnternet Türkiye’ye 1994 yılında girmiş ve büyük bir hızla kullanımı yaygınlaşmış-
tır. Her yaştan ve her statüden insanın yaygın olarak kullandığı internette bilgi, her gün 
yenilenen ve zenginleşen bir teknolojik araç olarak kabul edilebilir. 2012 yılı itibariy-
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le dünyada yaklaşık olarak iki buçuk milyara yaklaşan kişi internet kullanmakta olup 
bu sayısının %53,8’i Asya kıtasındadır (http://royal.pingdom.com/2012/04/19/world-
internet-population-has-doubled-in-the-last-5-years/). Türkiye’de internet kullananla-
rın sayısının 30 milyonu aşması söz konusudur. TÜİK’in 2013 hane halkı anketlerine 
göre de nüfusumuzun %49,1’i düzenli olarak internet kullanmaktadır (TÜİK 2013).

2012 TÜİK verilerine göre, ülkemizde halen kadınların %8’i okuma yazma bilme-
diği gibi, %24’ü de herhangi bir okulu bitirmemiştir. Dolayısıyla toplam kadın nüfu-
sunun %32’si herhangi bir okulu bitirmemiştir. Çocuklarla en yakın etkileşimde bulu-
nan ve çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu olan kadınların bilgisayar ve internet kul-
lanımları aşağıdaki tabloda görülebileceği gibi erkeklerden çok aşağılardadır. Kadınla-
rın ağırlıklı ortalamalara göre %38,5’u bilgisayar, %37’si de internet kullanabilirken yaş 
ilerledikçe bu yüzde gerilemektedir. 

Tablo 1: Türkiye’de Cinsiyete Göre Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

Bilgisayar (%) İnternet (%)

Yaş Grubu Erkek Kadın Erkek Kadın 

16-24 81,1 56,4 80,6 55,4 

25-34 70,0 48,1 69,6 47,2 

35-44 54,3 32,7 53,3 31,8 

45-54 36,3 17,0 34,8 16,2 

55-64 19,1 6,1 18,5 5,6 

65-74 6,9 1,3 6,4 1,3 

Toplam 59,0 38,5 58,1 37,0 

http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=60

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı verileri araştırmaları, 2013 yılından iti-
baren, 06-15 yaş grubunu da içerecek şekilde oluşturulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı, Bil-
gi Teknolojileri İletişim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının iştirakleriyle kurulan Gü-
venli Web tarafından 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen 06-15 yaş grubunu kapsa-
yan “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri ve Medya” adlı araştırmada, ülkemizde bilgisa-
yar kullanımı yaşı ortalama olarak, 8 olarak tespit edilmiştir. Aynı araştırmada çocuk-
ların internet kullanımına 9 yaşında başladığı görülmektedir. Aynı yaş grubundaki ço-
cukların %24,4’ünün kendi kullanımına ait bilgisayarları bulunmaktadır. Bu verilere gö-
re, 6-15 yaş grubundaki çocukların %60,5’u bilgisayar, %50,8’i internet ve %24,3’ü cep 
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telefonu kullanmaktadır. Bu yüzdeleri biraz daha irdelediğimizde 06-10 yaş grubunda-
ki çocukların %48,2’si bilgisayar, %36,9’u internet ve %11’i cep telefonu kullanmıştır. 
11-15 yaş grubunda bu oranlar daha da yüksek olup %73,1’i bilgisayar, %65,1’i internet 
ve %37,9’u cep telefonu kullanmıştır. Güvenli web’in istatistik sitesinde ise çocukların 
%45,6’sı hemen her gün İnternet kullandığı belirtilmektedir.

Tablo 2: 06-15 Yaş Grubu Bilişim Teknolojileri Kullanımı

Yaş Bilgisayar Kullanımı (%) İnternet Kullanımı (%) Cep Telefonu (%)

06-15 60,5 50,8 24,3

06-10 48,2 36,9 11

11-15 73,1 65,1 37,9

(http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/06-15-ya%C5%9F-grubu-
%C3%A7ocuklarda-bili%C5%9Fim-teknolojileri-kullan%C4%B1m%C4%B1-ve-medya-
2013). 

Alternatif Bilişim sitesine göre ise internetin en çok kullanıldığı yaş grubu 16-24 
yaş grubu olup erkeklerde daha yüksektir. Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentselde 
%57 civarındayken, kırsalda %27 kadardır. Yine aynı çalışmaya göre bilgisayar ve İnter-
net kullanım oranlarının, cinsiyetten bağımsız olarak eğitim düzeyi arttıkça yükseldiği 
görülmektedir(http://www.alternatifbilisim.org/wiki/T%C3%9CRK%C4%B0YE%E2%8
0%99DE_%C4%B0NTERNET%E2%80%99%C4%B0N_DURUMU_-_2013). 

Grafik 1: 06-15 Yaş Çocuklarının İnternette Kalma Süreleri 
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Yine Güvenli Web sitesinin yaptığı araştırmada, 06-15 yaş grubunun internette kal-
ma süreçleri incelendiğinde de %38,2’si iki saat, %47,4‘ü 3 ila 10 saat arasında %11,8’i 
de 11 ile 24 saat internet ağında vakit geçirirken %2,6’sı da 24 saatten daha uzun süre 
kullanmıştır. 

Grafik 2: 06-15 Yaş Grubu Neden İnternete Giriyor?

06-15 yaş grubundaki çocukların %84,8’i ödev ve öğrenme, %79,5’u oyun oynama 
%56,7’si bilgi, %53,5’u sosyal medya ağlarına katılım amacıyla %65,4 ile evlerinde in-
terneti kullanmaktadırlar. Ancak bu istatistikler tamamen beyan usulüne göre oluş-
turulmaktadır. Yine aynı bağlamda 06-10 yaş çocuklarının %8,7’si internet kafelerde 
interneti kullandıklarını belirtmektedirler(http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/
content/06-15-ya%C5%9F-grubu-%C3%A7ocuklarda-bili%C5%9Fim-teknolojileri-
kullan%C4%B1m%C4%B1-ve-medya-2013). 

Ailelerin teknolojik gelişimlere ayak uydurabilmesi için belirli bir bilgi birikimine sa-
hip olmaları gerekirken, özellikle ülkemizde çocukla en çok vakit geçiren kadınların, bu 
konuda bilgi birikimleri ve eğitimleri yeterli değildir. Ailelerin bu konuda yetersiz olması 
çocuklarını korumak konusunda ciddi bir bilgi eksikliği ile yüz yüze olduklarının göster-
gesidir. Çocukların teknolojik gelişmelere yatkınlığı göz önüne alındığında, aileler, bilişim 
teknolojileri konusunda çoğu zaman çocuklarının yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Ço-
cuklarını korumak için filtreleyebilecekleri internetin kullanımını ve neye kadir olduğu-
nu bilmeyen aileler, daha çok okul için gerekli olduğuna inandıkları internet erişiminin, 
aslında çocuklarına verdikleri zararın farkında değillerdir. Oysa internetin Aile Kontrol 
Mekanizması (Parental Control Mechanism) internete erişimden daha fazla önemlidir. 
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İnternet kullanımıyla ilgili olarak 2007 yılında yürürlüğe giren 5651 numaralı, “İn-
ternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suç-
larla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” internetin kötüye kullanımı ile ilgili sert ön-
lemleri içerse de henüz çok yeni olması nedeniyle uygulamalarda aksaklıklar ve sorun-
lar söz konusudur. Özellikle şikayetler sonucu verilen cezalar da bu konuda sorunların 
kaynağını oluşturmaktadır. 

5. İNTERNET VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

İnternet haber okuma, dizi izleme, alışveriş, bilgi edinme, müzik dinleme, oyun oy-
nama ve arkadaşlarla iletişim ve etkileşim için ideal bir yol olarak kabul edilebilir. An-
cak göz ardı edilmemesi gereken nokta ne kadar güvenli olduğu konusudur. Özellikle 
çevrimiçi bilgilerin (online info) ne kadar doğru ve güvenilir olduğu tartışmalıdır. Her-
kesin internete bilgi koyabileceği bir ortamda, özellikle çocukların, hangi bilginin doğ-
ruluğunu ölçebilmeleri mümkün olmayıp, oldukça risklidir. Ayrıca açılan her hangi bir 
bilgi adresi çocuğu şiddet ya da porno içeren bir başka yere yönlendirebilmektedir. Bu 
nedenle özellikle ailelerin bu konuda bilinçli olması ve çocukların internete erişimi sı-
rasında kontrol etmeleri gerekmektedir.

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi (EU Kids Online Project) 2009 yılında başlamış 
ve 2011 yılında bitirilmiş, 2013 yılında da sonuç raporunu oluşturmuş bir projedir. Bu 
projenin sonuç raporunda Livingstone, 25 ülkede yirmi bin çocukla konuşulduğunu ve 
güvenli bir internet ortamının bulunmadığına dikkat çekmektedir.

Aynı araştırmanın Türkiye ayağı koordinatörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Kürşat Çağıltay’ın bulgularına göre:

• Çocukların %85’i Facebook kullanmakta ve bu sayının yarısı hesabını herkese gö-
rünür şekilde ayarlamaktadır.

• Çocukların %9,6’sı İnternet üzerinden üzücü bir durumla karşılaştıklarını ifade 
ederken, ailelerin yarısının bu durumdan haberdar olduğu görülmüştür.

• Çocukların %15’i zararlı bilgiler içeren web sitelerini ziyaret ettiklerini belirt-
miştir.

• Türkiye’de babaların internet kullanımı %49 oranındayken annelerin kullanım 
oranı sadece %24’tür (http://elearningtalks.com/2012/10/17/turkiyede-internet-
kullanan-cocuklar-eu-kids-online-odtu/).

Livingstone, çocukların internet kullanımının güvenli hale getirilmesi konusunda ai-
lelere yönelik tavsiyelerde bulunurken, ebeveynlerin ve özellikle annelerin internet kul-
lanıcısı yapılıp, riskler konusunda bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi gerektiğine vur-
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gu yapmıştır. Özellikle çocukların internet risklerinden kendilerini nasıl koruyabile-
cekleri ile ilgili olarak ailelerin bilgi sahibi olup, çocuklarını bilgilendirmeleri önem-
li bir nokta olarak belirtilmektedir. 25 Avrupa ülkesini kapsayan bu raporun bulgula-
rına kısaca bakılırsa:

1. Çocukların %36’sı ailelerinden daha iyi internet kullanmayı bildiklerini belirtmiş-
lerdir.

2. Çocukların çoğunluğu internette kendi sitelerini ya da simgelerini oluştururken 
hazır paketler kullanmaktadırlar. Başka bir deyişle yaratıcılık değil, kopyala ya-
pıştır mantığı geçerlidir. 

3. Birçok sosyal ağ sitesi 13 yaş altının kullanımını yasaklamışsa da (örneğin facebo-
ok), 9-12 yaş aralığındaki çocukların %38’inin bir sosyal ağda profili bulunmak-
tadır.

4. Yedi çocuktan biri (%14), sosyal ağlarda cinsellik içeren görüntülerle karşılaştık-
larını belirtmişlerdir.

5. Çocukların %60’ı sosyal ağlarda sanal zorbalıkla karşılaşmış ve aynı şekilde %60’ı 
da zorbalıkla sindirilmiştir. Ayrıca zorbalık gören çocuklar da daha sonra zorba-
lığa başvurmuştur.

6. Çocukların sosyal ağlarda karşılaştıklarının çoğu önceden tanıdıklarıyken, %9’u 
daha önce tanımadıklarıyla karşılaşmış ve bağlantı kurmadıklarını belirtmişler-
dir. Ancak bu %9’luk grubun %1’i de bağlantı kurarak, bu insanlarla kötü dene-
yim yaşamışlardır.

7. Bilgisayarı oturma odasına taşımak bir yol olabilirken, yine de, bu yolla çocuk-
ları kontrol etmek pek de mümkün olamamaktadır. Ailelerin çocuklarla riskler 
konusunda açık ve net konuşarak çocukları korumaları mümkün olabilmekte-
dir.

8. Çocuğun sosyal ağlarda çevrimdışı ya da çevrim içi olması onları tehlikeli ve risk-
li ağlardan korumamaktadır. 

9. Çocukların dijital bilgilerini artırarak korumak, çocukları daha fazla sosyal ağ ve 
internet kullanımına yöneltmektedir. 

10. Ailelerin çocuklar için filtre oluşturması, çocukları bu filtreleri değiştirmekten 
alıkoymazken, ailelerin interneti sınırlama çalışmalarını çocuklar daha anlamlı 
bulmaktadır.

11. Aileler çocuklarının sosyal ağlarda yabancı tehlikelerle yüz yüze olmalarından 
korkarken, çocuklar daha çok sanal zorbalıktan (cyber bullying) korktukları-
nı belirtmişlerdir. (http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/
EU%20Kids%20Online%20reports.aspx.). 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Günümüzde aile çocuk etkileşimi artık sanal ortamlar ve onlardan kaynaklanan 
bilgi ve tehlikelerle şekillenmektedir. Ailede sosyal kontrol toplumdaki norm ve de-
ğerlerin de ötesine geçerek sanal dünyanın kontrolü şekline dönüşmüştür. Bu gün tek-
nolojik değişimlerin hız kazanmasıyla birlikte çocukların eğitimi ve sosyalleşme araç-
ları da farklılaşmıştır. Çocuğun eğitiminde etken olan annelerin yeni teknolojik dün-
yada daha çok bilgi ve yeni teknolojik gelişimlerle donatılması kaçınılmaz olarak ka-
bul edilmektedir. 

Bugün ve gelecekte internet kullanımı bir sosyal gerçeklik olarak kabul edilmekte 
olup toplumun bu gerçekliğin bilincinde olarak, aileleri değişen çocuk yetiştirme ko-
nusunda bilinçlendirmek gerekmektedir. 

İstatistiksel verilerde de görülebileceği gibi, internet kullanım yaşı gittikçe aşağı çe-
kilmektedir. Evlerimizin ya da telefonla erişimin bir parçası haline gelen internetin ai-
le içinde en güvenilir şekliyle kullanılması, başka bir deyişle kontrolünün nasıl ve kim 
tarafından yapılması gerektiği önem kazanmaktadır. Yapılan tüm çalışmalarda ailenin 
burada anahtar bir role sahip olduğu ve ancak ailelerin eğitilerek çocuklarını bilgilen-
dirip daha güvenli bir kontrol sağlayabileceği belirtilmektedir. Buradan hareketle aile-
lerin sosyal kontrolü sağlaması için aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir:

• Ülkemizde internet ve internetin toplumsal yönlerini içeren çalışmalar yok dene-
cek kadar azdır. Bu konuda daha detaylı ve çocukların karşılaşacakları tehlikeler 
ve riskler konusunu içeren daha fazla çalışma yapılmalı ya da araştırmacılar bu 
konuya özendirilmelidir.

• Ailelerin, öncelikli olarak kadınların, yeni nesli topluma hazırlayıcı özelliği göz 
önüne alınarak internetteki riskler konusunda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmele-
ri önem kazanmaktadır. 

• İnternetin güvenli olması ve güvenlik duvarlarının oluşturulması konusunda da 
aile, okul ve medyanın ortak çalışmaları gerekmektedir.

• Avrupa ülkelerinde ailelerin internetin risk faktörleri konusunda yaptıkları far-
kındalık çalışmalarına ülkemizde de başlanmalıdır. 

• Ailelerin daha sağlıklı bir nesil ve toplum yetiştirebilmeleri için internet kullanı-
mı ve riskler konusunda çocuklarından daha fazla bilgi edinmeleri ve onlara açık, 
yalın bir yol gösterici olmaları gerekmektedir. 

• Çocukların internette kendilerini farklı bir isimle tanıtmaları söz konusuyken kar-
şılarındaki sanal kişiliklerin de aynı şekilde kendilerini sahte kimlikle tanıtması 
söz konusudur. Bu konuda yapılacak tek şey çocukların internette yalnız bırakıl-
mamaları; başka bir deyişle ebeveyn kontrolüdür.
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• Çok fazla bilgi içeren sitenin olması da çocukların bilgiye erişiminde kafalarını 
karıştırabileceği gibi hangi bilginin doğru olduğu da tartışmalıdır. Çocukların bu 
konuda yönlendirilmesi gerekmektedir.

• Çocukların kendine has değil, aile bilgisayarından internete girmesi sağlanmalı, 
bu sayede de hangi sitelere girdiği kontrol edilebilmelidir. 

• Sosyal ağlara girişte ailenin kontrolü kaçınılmazdır. Çocukların sosyal ağlara gi-
rişte kesinlikle kontrolü oluşturulmalıdır.

• Bu güne kadar yapılan çalışmalarda çocukların internete girişinin sınırlandırıl-
ması işler göründüğünden, ailelerin çocukları kısıtlı sürelerde ve kontrollu ola-
rak internete girmeleri sağlanmalıdır. 

• Bu gün ailenin varlığını sürdürdüğü ve sürdüreceği var sayımından hareketle ai-
leye kontrol bağlamında daha fazla yük düşerken bu işin daha bilinçli ve sistema-
tik yapılması için ebeveynlerin dijital dünyada göçmen değil ev sahibi olmaları-
nı sağlayıcı eğitimin de devlet tarafından verilmesi gereklidir. 
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ELEKTRONİK MEDYA’DAKİ (Filmler, diziler, video oyunları) 
İMGELERİN ÇOCUKLARIN HEYECANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
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ÖZET

Elektronik Medya, gönderdiği uyaranlar ile bireylerin heyecan duymalarını sağlamak-
tadır Günümüzde Ekman’ın (1993), sınıflandırdığı heyecanlardan farklı daha karma-
şık heyecan türlerinin oluşumuna rastlamaktayız. Eskisine oranla daha hızlı , ses ve 
görüntü efektleri fazla olan bu uyaranlar merak etme sürecini uzatmakta korku, umut 
ve belirsizliğin bir arada yaşandığı özel durumlar oluşturmaktadır. Film izleyicilerin-
de de kısmen rastlanılan bu durum. Video oyunu oynayanlarda çok yoğun yaşanmak-
tadır. Video oyunu oynayanlar oyun heyecanı, öykü heyecanı, artifact ve ekolojik ola-
rak adlandırılan yeni tür heyecanlar sergilemektedirler Bu heyecanlar pozitif ya da ne-
gatif olabilir. Birey üzerinde de farklı yansımaları neden olabilir. Bu konuda çeşitli çe-
lişen çalışmalara rastlanılmaktadır. Çağın gereği uzak kalamayacağımız bu teknolojik 
durumu sağlıklı değerlendirmek ve uygun önlemleri almak gerekir.

ABSTRACT

Films and videogames both generate emotions in the viewer and player. Nowadays we 
have different kind of classifications for emotions.. They are more complex compare to 
the Ekman’s classification.Visual and auditary effects and velocity as as stimuli creates a 
new emotion type called suspense. Major componenets of suspense are fear, hope and 
cognitive uncertainity.Besides suspense there are other types of emotions named as: game 
emotions, narrative emotions, artififact and ecological emotions.These may be positive or 
negative.and their reflection s on player differs.There are huge amount of researches on 
the effects of these but their results are contradictory.It is not possible being away from 
the outcomes of technological improvement.We have to be cautious when we use them.

GİRİŞ

Heyecanlar organizmayı iyi olma durumuna yönlendiren fenomenolojik “duygu-
ların” eşlik ettiği belirli bir uyarana verilen tepkilerdir (Wilson, 2008). Heyecanlar ya 
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da duygular (Türkçe çevirilerde) olarak adlandırılan tepkiler, (Ekman, 2002) tarafın-
dan birincil ve ikincil heyecanlar olarak sınıflandırılır. Korku, öfke, sevgi vb. gibi heye-
canlarımız birincil, gurur, utanma, aşağılık duygusu adı verilenler de ikincil heyecan-
lara örnek gösterilir. 

Bazıları (Ortony, Clore, and Collins,1998) heyecanları pozitif ve negatif heyecanlar 
olarak sınıflandırırken, (Damasio, 2003) heyecanları kendi yönelimli, dışarıdan yöne-
limli olarak sınıflandırmıştır. (Frome, 2009), heyecanları bilgisayar oyunları doğrultu-
sunda yeniden yorumlamış ve sınıflandırmıştır (Akt, Frome, 2010)

Gelişim Psikologları ve medya bilimcileri çocukların elektronik medya aracılığı ile 
temel heyecanları ayırt etme özelliği kazandığını ileri sürerler ancak erken yaştaki ço-
cuklar karmaşık heyecanların üstesinden gelemez. Ortalama sekiz yaş civarında özel-
likle kızlar, karakterlerin affektif yapılarını anlayabilir ve eğer program gerçeğe yakın 
ise duyguları değerlendirmeleri daha yoğun oluyor (Houston, 1995). 

Susam Sokağı gibi diziler geleneksel ve okul bazlı edinilen heyecanlardan daha fazla 
heyecanla karşılaşmasını sağlar. Örneğin 1980 ve sonrası yıllarda doğum, ölüm, evlenme, 
2001’den sonra yaşanılan felaketleri (örneğin kasırga ve 11 Eylül olayları, okula silahlı sal-
dırı vb.) konu edinen içeriğe sahip filmler aracılığı ile çocuklar hem yeni heyecanlar yapı-
landırmış hem de o özel durumlara ilişkin başa çıkma özellikleri ile karşılaşmışlardır. Cal-
vert ve Kotlet’in (2003) çalışmalarında çocukların TV’nin içeriğinden heyecan türlerini ve 
ayırımını öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Eğitsel programlar çocuklara korku ile nasıl baş 
edeceklerini, farklı heyecanları nasıl sıralandıracaklarını, kişilerarası iletişim becerilerin, 
saygı, paylaşma ve sadakatin ne olduğuna ilişkin içerikler sunar. Sosyo-emosyonel içerikli 
dersler öncelikle kızlar tarafından daha iyi değerlendirilir (Akt. Frome, 2006). 

Son yıllarda yapılandırılan Frome’un sıralamasına geçmeden önce, öfkenin dışa vu-
rumu olan saldırganlık ve şiddet ile elektronik medyadan aktarılan imgeler arasında iliş-
kiyi ortaya koymaya çalışan araştırma sonuçlarına bakıldığında, çok sayıda araştırma 
yapıldığı ve çelişkili sonuçlara rastlandığı görülmüştür. Kimi şiddeti elektronik medya 
çıktısı olarak kabul ederken bir başka araştırma grubu saldırganlık ve şiddetin aynı ek-
sende olmadığını ve şiddet olaylarının arkasında yatan oldukça karmaşık bir yapılan-
ma olduğunu ileri sürmüştür.

Korku adını verdiğimiz heyecan türü öğrenme psikologlarından (Watson’a, 1924) gö-
re, insanoğlunun ilk günlerinde yüksek ses ve beden desteğinin kesilmesi gibi uyaran-
lara gösterilen refleks bir tepkidir. Bu uyaranlara maruz kalan bebeklerden alınan fiz-
yolojik ölçümler kalp atışı, nefes alıp verme sıklığı ve beyindeki elektrik dalgalarındaki 
değişikliklerle bir heyecan yaşandığını ortaya koymuştur. Ayrıca bebeklerin yüz ifade-
leri de korkunun mimiklerde yansımasıdır (Akt, Crain, 2004).

Doğuştan getirdiğimiz yatkınlıkla korku üretmek her zaman söz konusudur. Wat-
son’un ifade ettiği gibi iki özgün uyarana verilen refleks korku tepkileri klasik koşullan-
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ma yoluyla nötr birçok uyarana genellenebilir. Ayrıca disiplin amacıyla yapılan bazı ebe-
veyn davranışları çocuğun çeşitli mesleklerden, Tanrı’dan korkmasına neden olur.

Çocuklar korkuyu Sosyal öğrenme yoluyla da kazanabilirler. Yetişkin prestij model-
lerinin korkularını içselleştirebilirler (Bandura, 1965). Korkusu nedeni ile ödüllendi-
rilen bireylerin davranışlarını içselleştiren ve o bireylerle özdeşleşen örnekleri görmek 
mümkündür (Çelen, 2010).

Çocukların bilişsel özellikleri korku nesnelerinin seçiminde rol oynar. Erken yaşta-
ki çocuklar çirkin iyi niyetli bir figürden korkarken, güzel ama kötü niyetli bir figürden 
korkmayabilir. Onların korktukları imgeler somut olanlardır. Yaş büyüdükçe soyut du-
rumlar da korku imgeleri olarak değerlendirilir. Herhangi bir sitcom’da çocuklar eğer 
ilk bisiklet sürme deneyiminde düşen birisini izledikten sonra böyle bir durumun kor-
ku yaratabileceği görüşüne sahip olurlar. Ya da deprem sonucu izledikleri filmde yaşa-
nılan korkuyu bilişsel şema olarak saklayabilirler. Hatta bazı çalışmalar heyecan yüklü 
öğelerin çocuklar tarafından diğer öğelerden daha yoğun olarak algılanıp öğrenildiğini 
gösterir (List, Collins and Westby, 1983). Ancak izlenilen öyküde mizah varsa, negatif 
heyecanların ciddiyeti azalır. Eğer bir çocuk deprem ile ilgili bir film izlerken burada 
mizahi bir anlatımla karşılaşırsa gerçek yaşantıdaki depremlerden daha az korkar. Mi-
zah çocuğun negatif duygusal olay algısını bozar, gerçek yaşantıdaki ciddiyetini azaltır 
(Jenkins and Oatley, 1998).

Çocukların korkularını ortaya koymak üzere kurgulanmış ölçeklere bakıldığında 
en çok kullanılan ölçeklerden Fear Schedule for Children FSSC-R (Oflendick, 1983) ve 
Kaola Fear Questionaire (Murris,P.; Meester, C. & Bogie, N 2003) rastlanmaktadır. Ne-
fes alamama, araba kazası, yangın, ölüm, hastalık, hırsız, deprem, yılanlar gibi uyaran-
lara verilen korku tepkilerini elde etmek üzere yapılandırılmışlardır (Akt. Çelen& Su-
mer 2008). 

Araştırmada 5-9 yaş arasında 50 kız ve 54 erkek çocuk örneklem grubunu oluştur-
muştur. Ölçme aracı olarak, Kaola Fear Questionaire (Murris,P.; Meester, C. & Bogie, 
N 2003) kullanılmıştır. (Cronbach’s Alpha .92) yapılandırılmış ölçek uygulamasının ya-
nısıra Çocuklar 5-7 yaş 8-9 yaş gruplarına ayrılmış ve odak grup çalışması yapılmıştır. 
Bu çalışmanın içeriğini oynadıkları video oyunlarını tartışmak ve korkularını paylaş-
mak olarak planlanmıştır. 

Kullanılan ölçek, çocukların hangi alanlarda korkuları olduğunu ortaya konulması-
na yardım etmektedir.. Bu alanlar şöyle sıralanabilir. Korku alanları doğal olaylar, okul, 
fantastik karakterler (hayalet, yapılandırılmamış nesneler), somut (yangın), soyut hava 
kirliliği), batıl inanç (kara kedi vb) ve gelişimsel (ebeveyni kaybetme, incinme)

Ölçek değerlendirildiğinde cinsiyet farkının olduğu ortaya çıkmıştır. Kızların erkek 
öğrencilere göre farklı alanlarda anlamlı farklılık göstermişlerdir Kızların daha kor-
kulu ve kaygılı oldukları alanlar; Doğal olaylar, okul, batıl inançlar, fantastik karakter-
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lerdir.Kızlar realiteye ve fantastik imgelere daha duyarlı bulunmuştur. Ancak ölçekte-
ki herhangi bir madde video oyunlarına yönelik değildir ve fantastik karakter başlığın-
daki uyaranlarda sadece çizgi film ve TV film ve dizileri için genellenebilir. Elde edi-
len bilgiler korkunun yoğunluğunu belirtmemektedir sadece ölçekle sınırlanan korku 
alanlarını belirlemektedir.

Çalışmanın ikinci aşamasında çocuklarla yapılan odak grup çalışmasında, Çocuk-
ların sıklıkla oynadıkları video oyunların Minecraft, Temple Run, Candy Crash, Ben 
10, Bakugan olduğu öğrenilmiştir. Çocuklarla oynadıkları video oyunları tartışılmış 
ve içerikleri öğrenilmiş fantastik ya da gerçeğe yakın sahneleri içeren oyunların kla-
sik korku tepkileri oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmiştir. Uyku, yeme bozuk-
luğu zaman zaman sinirli olma gündelik olaylarda tedirginlik gibi korku yansımala-
rının olmadığı izlenmiştir. Çocuklar her bir oyunu araştırmacıyla paylaşırken kork-
madıklarını üzerine basarak söylemiş ve gerçek ile sanal yapıyı ayırt ettiklerini belir-
ten açıklamalar yapmışlardır. Video oyunu sürecini anlatırlarken de coşku türü heye-
can sergilemişlerdir. Hatta “video oyunları olmasa ölürüm” diyerek bu oyunların ken-
dinde yarattığı adını koyamadığı heyecanı paylaşmışlardır. Bu sonuçlar video oyunla-
rının ürettiği heyecanların alışagelmişin dışında olduğunu düşündürerek daha ayrın-
tılı araştırmaya gidilmiştir. 

VİDEO OYUNLARI VE YENİ HEYECAN SINIFLAMALARI

TV film, ve dizilerinin yanı sıra günümüzde video oyunların çocukların dünya ve 
gençlerin dünyasını I Pod . I Phone ve bilgisayarlar aracılığı ile işgal etmiştir. 1958 yı-
lından beri gittikçe gelişen ve karmaşıklaşan video oyunları da çocuk ve gençlerde he-
yecan üretmektedir. İlk Video oyunu tenis maçıyla ilgilidir. 1962 piyasaya sürülen oyun 
“Space War”dur. Heyecan tipleri oyuncuların oynadığı oyuna göre değişir. Simulasyon, 
narrative, game qua game, crafted piece of art. Video oyunları karmaşık bir fenomen-
dir çeşitli metodolojik yaklaşımlarla değerlendirilir. Bazı araştırmalar video oyunları-
nın gerçek dünyayla baş etmeye yarayan bir eğitim aracı olarak görme eğilimindedir. 
Bazıları video oyunlarını dijital olmayan oyunlarla karşılaştırır. Bazıları video oyunla-
rı ve diğer elektronik medya ile ilişkisini araştırır. Birçok araştırmacıda hangi oyunla-
rın hangi heyecanları ortaya çıkardığını ve niye insanların oyuna bu kadar motive ol-
duğu sorusunun cevabını araştırır. 

Frome (2009), Video oyunlarından söz ederken alışagelmiş heyecan sınıflandırma-
larından farklı heyecan tipleri sıralamıştır.Bunlar; Oyun heyecanları, Narratif (Öykü) 
heyecanları, Artifakt heyecanlar ve Ekolojik heyecanlarıdır. Oyun heyecanları: reka-
bet, kazanma, kaybetme donakalım stilinde sosyal heyecanlardır. Oyun partnerine 
saygı, partneri koruyamama pişmanlığı, başkalarının başarısızlığının getirdiği haz da 
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bu grubun içinde yer alır. Burada heyecanları üreten oyun sırasındaki performans-
tır. Örneğin: Robotron oyununu izleme sırasında öldürücü robotların saldırısına uğ-
ramanın kaygısı, öldürme oranının yüksek olması sonucu elde edilen doyum sonu-
cu sahip olunan heyecanları temsil eder. Narratif (Öykü) heyecanları ise video oyu-
nun karakterlerine, oyunun olaylarına ve ortama bağlı olarak gelişen heyecanlardır. 
Artifact (insan eliyle yapılan) Heyecanlar, oyun sırasında işleme verilen tepki sonu-
cu ortaya çıkan heyecanlardır. Öfke, hayranlık,haz alma, sürpriz ve donakalım heye-
canları bu sınıfa yerleştirilebilir. Ekolojik Heyecanlar oyuncunun gerçek dünyadaki 
uyaranlara verdiği heyecanlara benzer. Survival Horror- Fatal Frame korkudan bağı-
rılır ama odadan dışarı da çıkılmaz. Cliff Sprinter oyununda oyuncu uçurumdan aşa-
ğıya bakarken yaşanılan gerçek korkuyu yaşar ama oyunu bırakmaz. Zihnimizde çe-
şitli sistemler vardır. Algıladıklarımızı yorumlar ve oynarken bize zarar vermeyecek 
heyecanlarımıza eşlik eden davranışlarda bulunuruz. Beklenmedik bir ikon saldırı-
sında sıçramak gibi.

Video oyunlarında somut uyaranlar, imgeler, ve sesler gibi birçok çok farklı durum-
lar vardır. Her oyuncu bunları farklı algılayarak farklı heyecanlar yaşar. Yaşanılan he-
yecanların bireye zarar verip vermediği, sıklıkla tekrarlanan davranış özelliklerine iliş-
kin şemaların bireyin günlük yaşantısına etkisini araştırıldığında oyuncunun oyun sı-
rasında aldığı rolleri de bilinmesi gerekir. Oyuncuların rollerini gözlemci katılımcı, ak-
tör katılımcı olarak ikiye ayrılmaktadır.. 

Gözlemci katılımcı oyunun materyalini (karakterler, müzik ve sesler gibi) değişti-
remez. Bilişsel olarak sadece imgeleri pozitif ya da negatif olarak anlamlandırır. Rock 
Star Games ve Grand Theft Auto’da olduğu gibi oyuncunun tepkisi ne gördüğüne ne 
işittiğine ve hissettiğine bağlıdır . Girdileri farklı biçimde yorumlar ama girdileri değiş-
tiremez.Aktör katılımcı ise oyunun materyalini imgeleri, ortamı ve kullanılan gereçle-
ri değiştirebilir. The First Person Shootes Halo oyunu oynayan oyuncu bu duruma ör-
nek olarak verilebilir. Bu durumda katılımcının heyecanları ne gördüğüne değil ne yap-
tığına bağlıdır. 

Bu bilgiler doğrultusunda Ekman tarafından sınıflandırılan heyecanlara eşlik eden 
ama oldukça karmaşık heyecanlarla karşılaşılmaktadır. Video oyunlarını oynayan oyun-
cularda izlenen Ortony, Clore ve Collins tarafından (1998) “suspense” olarak adlandırı-
lan karmaşık bir heyecan türü korku, ümit ve belirsizliğin bilişsel durumunu barındırır 
(Akt.Frome & Smuts, 2004). Bu bakış açısında; korku; arzu edilmeyen bir olayın orta-
ya çıkmasından duyulan rahatsızlık durumudur. Ümit ise arzulanan bir durumun or-
taya çıkmasından duyulan memnuniyettir. Bireyler kötü çıktılardan korkup, istenilen 
beklenti konusunda ümitli ve hangi çıktının ne zaman oluşacağı konusunda belirsizlik 
yaşadıklarında suspense (meraklı bekleme- bir konuda güvensiz olma) duyumu ya da 
heyecanını yaşarlar. Gerçek yaşantıda geceleyin, bilmediğimiz, alışık olmadığımız teh-
likeli alanlarda yürürken yaşadığımız da bu duygudur. Saldırıya uğrayacağımızdan kor-
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kar, salimen yolumuzu bulacağımızı ümit eder ama bir sonraki adımda neyle karşılaşa-
cağımızın belirsizliği ile yola devam ederiz. Belirsizlik, merakta beklemenin en önemli 
boyutudur. Oyuncuyu çaresiz (helplessness) kılar. 

Oyuncular güvensiz ya da merakta kaldıklarında, heyecanlarını belirsizlik yaşama 
ile değil coşma, konsantre olma, hoşnut olma gerilme ve donakalım tepkileriyle açık-
lamaktadırlar. Oyunun öyküsü (narrartive) yeterince güçlü değilse merakta bekleme 
(suspense) güçlü değildir.

Yansıma merakta kalmanın bir diğer önemli öğesidir. Merakta kalma verilen nokta-
dan olası çıktıları belirleme yeteneğidir ve oyuncular bunu çok hızla yapmak zorunda-
dırlar. Bir çok oyuncu bu noktada çok fazla odaklanmaları gerektiğini ifade eder.

Video oyunları ilk çıktıklarında oyunun sonunda elde edilen puanlar önemli idi ve 
oyunun bir zaman limiti vardı. Bu tip oyunlarda merakta kalma da sınırlıydı. Oyunlar 
geliştikçe daha da karmaşık hale geldiler. Farklı düzeyler farklı ödüller ortaya çıktı bu 
yeni yapılanma oyuncunun merakta kalma duyumunu arttırdı. Bitmeyen sürekli yeni 
açılımları olan oyunlardan bir tanesi de Grand Theft Auto III’dür .Burada önemli olan 
oyunu kazanmak değil en iyi, en mükemmel öldürme oranını yakalamaktır . Oyunlar 
oyuncuyu merakta bırakıp kendi kendiyle ya da başkaları ile yarışa sokmak üzere plan-
lanmaktadır. Oyunlar her bir basamakta daha da zorlaşarak, ilk basamakta kullanılan 
taktiklerin işe yaramayacağı bir yapıya bürünerek devam etmekte ve oyuncuyu merak-
ta ve belirsizlik içinde bırakmaktadırlar. Merakta bırakmada daha öncede ifade edildi-
ği gibi oyuncunun çaresizlik duygularını ortaya çıkarmaktadır. Çaresizlik, interaktif ya-
pıdaki sınırlılıklarla sağlanmakta ve oyuncuda donakalım duygusu oluşmakta sınırlılı-
ğı aştı mı da doyum duygusu yaşanmaktadır.

Online oynanan oyunlarda ise oyuncu tek başına oynayan bireyden daha fazla oyu-
nun başarısızlığından korkar. Ya da oyundaki performansının diğerleri tarafından bi-
linmesini daha fazla umut eder.Rol alma ve cinsiyet rolü değişiminde ise merakta kal-
ma ve belirsizlik daha fazladır. 

Yaşanılan heyecanların pozitif ya da negatif olması, bireyin ne yoğunlukta bu he-
yecanları deneyimlediği ve heyecanlara bağlı tepkilere ilişkin nasıl bilişsel şema ge-
liştirdiği onun fiziksel ve zihinsel sağlığı için önemlidir. Video oyunları tüm dünya-
da büyük bir rant oluşturmaktadır. 2009 da İlk kez piyasaya sürülen GTA oyunu 500 
milyon dolar hasılat yapmışken 2013 de piyasaya sürülen GTA 5 bir milyar hasılat 
yapmıştır.En çok video oyunu oynayan yaş grubu 11-14 yaşları arasındadır (hafta-
da 20 saatten fazla).Kızları %94 ü erkeklerin %99 u bu oyunları oynamaktadır (Len-
hart, ve ark. 2008). 

Video oyunlarının pozitif etkilerini unutmamak gerekir. Bunlar: Acılı, sancılı rahat-
sızlıklarda baş etmeyi kolaylaştırır (Kirsch,2010) Bilişsel olarak koordinasyon ve yön 
bulmada yeni şemalar geliştirir. Diyabetle nasıl baş edilir? Pilot eğitimi simulasyonu, 
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fotoğrafçılık, cebir öğretimi gibi eğitim alanında katkıda bulunur. Negatif yansımala-
rının arasında video oyun bağımlılığı, aile yapısına, sosyal yaşantıya ve okul devamına 
ve bireyin psikolojik fonksiyonlarına zarar verdiği söylenmektedir. Bunların yanı sıra 
dikkat eksikliği, saldırganlık ve duyarsızlaşmanın artışı, empati kuramama gibi olum-
suz özellikleri sıralanmaktadır. Ancak negatif ve pozitif yönlerinin hangisi ağır basar 
bu konuda kesin sonuçlara ulaşılamamaktadır. Özelliklede şiddet içeren video oyunla-
rı üzerinde çok spekülasyonlar yapılmaktadır. 

Ferguson (2009), “Violent Video Games: Dogma, Fear & Pseudoscience” başlıklı 
makalesinde “tüm şiddetler saldırganlık temellidir ama her saldırganlık şiddet değil-
dir” diyen Anderson ve Bushman’ın (2002) tümcesini alıntı olarak göstermiştir. Med-
ya aracılığı ile dünyanın ahlaki bir panik yaşadığından söz eder. Her bir silahlı katli-
amın arkasında mutlaka video oyunları olduğuna ilişkin medyatik görüşü reddede-
rek bu tür davranışları arkasında daha farklı nedenlerin olduğunu ifade ederek med-
ya aracılığı ile bu korkuların abartıldığını ifade etmektedir. Yapılan çalışmaların yete-
rince sistematik olmadığını, örneklem gruplarının iyi seçilmediğini ifade etmiştir. “Vi-
deo Oyunlarının Yanlış Değerlendirilmesi” adlı makalesinde (2010)1996 ve 2006 yıl-
ları arasında yapılan çalışmayı grafik olarak sunarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 
gençlik şiddeti ile video oyun satışları arasında negatif ilişkiyi ortaya koymuştur (Fer-
guson & Kilburn, 2010, s. 176). 

Oyun içerikleri her bireyi aynı düzeyde etkilememektedir. Düşük şiddet sergile-
yen kollektif yapıya sahip ülkelerde daha tepkiye rastlanılırken, yüksel şiddet eğilim-
li bireyci toplumlarda tepkiler daha yoğundur. Yine yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik sta-
tü oyun sistemi ve oyun türleri bireyin heyecan türlerini etkiler (Barlett, 2009), Oyun 
karakterleriyle özdeşleşen bireylerde heyecan tepkileri yoğundur Cantor, 1994; Hu-
esman ve ark. 2003).Tekrar, oyun karakterlerinin özelliklerinin bellekte alıkonulma-
sını güçlendirir. Oyun tipi nedeni ile oyuncu eğer aktör katılımcı ise yaparak öğren-
me sonucu heyecanlar bellekte uzun süre saklanır. Üstelik oyundaki eylemlerin ce-
zasız kalması yaşanılan heyecan ve davranışa dönüşümünü engellemez. Oyunun içe-
riği yüzünden dünya kötü olarak algılanıyorsa korkular, düşmanca ve anti sosyal tu-
tumlar kaçınılmazdır. 

Ferguson’un (2010) söylediklerine tam olarak katılınmasa bile günümüz gerçeğini 
reddetmek mümkün değildir. Bir çok araştırmacı eski sokak veya masa oyunlarının ye-
rini alan bu elektronik oyunlara ateş püskürmektedir. Unutulmaması gereken bir du-
rum vardır ki geriye dönüş yoktur. Hem video oyunlarının gerçekleştirdiği rant hem de 
teknolojik hızlı farklılaşma bu oyunların çocuk ve gençlerin yaşantısında ileriki günler-
de de yer alacağı rahatlıkla öngörülebilir. Alınacak önlemler önemlidir. Video oyun ya-
pımcılarının oyun içeriğine dikkat etmesi uluslararası bir politika işidir. Bunların kont-
rolü ne yazıkki sıradan ebeveynlerin elinde değildir. Ancak ebeveynler , öğretmenler ve 
psikolojik danışmanlar bazı konularda dikkatli olması gerekmektedir: 
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Tüm ana babalar çocuğunun sağlıklı gıdalar yemesi konusunda duyarlıdır. Aynı du-
yarlılığı sağlıklı medya diyetinde de göstermelidir. Beyin yoğun uyaran bombardma-
nına tutulduğunda heyecan düzeyi yükselir. Yönetici süreçlerin aktivitesi düşer. Oyun-
lar şiddet içersin ya da içermesin heyecanlar konusunda aynı etkiyi yaptığını unutma-
malıdırlar. 

Çocuklarının çok fazla ve onlara zarar verecek sıklıkta oyun oynamalarını kontrol 
ettikleri gibi çocuklarını sağlıklı, zarar vermeyen video oyunlarını seçmede sorumlu 
kılıp, oyun oynama saatlerini kontrol edebilecek kendini kontrol edebilen bireyler ol-
masını sağlamalıdır.

Çocuklarını elektronik medya etkilerinden haberdar etmelidirler.

Çocuklarının belirli zaman dilimi içinde oyun oynamalarıyla rekabet edecek akti-
vite bulmalıdırlar.

Çocuklarının hangi oyunları oynadıklarını bilmek zorundadırlar.

Çocuklarının yatak odalarında oyun konsolları bulundurmamalıdırlar.

Çocuklarıyla birlikte oyun oynayıp sonuçları ve içeriği onlarla tartışmalıdırlar.

Çocuklarına oyun içindeki zihinsel sağlığına zarar verecek imgelerle baş etme me-
kanizmalarını öğretmelidirler.

Gerçek ve fantezi ayırımı yapılmasına yardım etmelidirler.

Medya konusunda kritik tüketici olarak örnek olmalıdırlar (Huesman, 1986).
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GÜNLÜK GAZETELERDE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK 
HABERLERİN İNCELENMESİ

Faruk LEVENT

Yrd. Doç. Dr., 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

ÖZET

Her çocuğun doğuştan getirdiği özellikler birbirlerine benzerlik göstermektedir. Bu-
nunla birlikte üstün yetenekli çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor gelişim 
ve kişilik özellikleri açısından yaşıtlarından farklı yönleri olduğu birçok araştırmada 
ortaya konmuştur. Bilişsel kapasite olarak üst düzeyde dünyaya gelen üstün yetenekli 
çocuklar, normal yaşıtlarından farklı oldukları için medyada bu çocuklar ile ilgili ha-
berlere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bağlamda üstün yetenekli çocuklar ve bu çocuk-
ların kapasitelerinin geliştirilmesinde sosyal paydaşlardan biri olan medyaya önemli 
sorumluklar düşmektedir. Bu çalışmanın amacı gazete haberleri aracılığıyla on iki ay 
zaman aralığında, Türkiye’de üstün yetenekli çocuklara yönelik haberlerin sayısını ve 
içeriklerini belirlemektir. Araştırma kapsamında, 2012 yılı itibariyle ülkemizde en çok 
okunan ve satışı en fazla olan ilk beş gazetenin haber kaynakları taranacaktır. Bu gaze-
telerde, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yer alan haberler içerik ana-
lizi yöntemiyle değerlendirilecektir. Bunun yanında belirlenen her bir haberde, üstün 
yetenekli çocuklar ve bu çocukların eğitimine yönelik faaliyet gösteren kurum, orga-
nizasyon ve kişilerin sayıları da tespit edilecektir. Bu çalışma ile, medyanın üstün yete-
nekli çocuklara yönelik farkındalık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanabileceği dü-
şünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Günlük gazete, üstün yetenekli çocuklar, haberler.

ABSTRACT

The characteristics that every child has brought since their births have similarities. How-
ever it is pointed out in many researches that gifted children differ from their peers in 
terms of their cognitive, socio-emotional, psychomotor development and personality 
traits. Since gifted children born with high cognitive capacity differ from their normal 
peers, it is often possible to see news about these gifted children in media. In this sense 
media which is a social stakeholder has important responsibilities for developing these 
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gifted children and their capacities. The purpose of this research is to determine the 
content and the frequency of the news related with gifted children in Turkey in the last 
12 months. In this research the first five of the most widely sold and read newspapers 
in Turkey in 2012 will be scanned. The news from these newspapers from 1st January 
2012 to 31st December 2012 will be analyzed using content analysis. Moreover with 
every news detected, the number of institutions, organizations and persons that works 
for educating these gifted children will be determined. It is thought that media can in-
crease their awareness towards gifted children with the help of this study. 

Keywords: Daily newspaper, gifted children, news.

GİRİŞ

Kitle iletişimi, demokratik toplumun ve bu toplumu oluşturan bireylerin gelişmesi-
nin vazgeçilmez bir parçasıdır (Timisi, 2003). Kitle iletişiminin yapıldığı araçlar toplu-
luğu ise kitle iletişim araçları olarak tanımlanmaktadır (Aziz, 2006). Kitle iletişim araç-
ları bir ülkede yaşayan insanlara; evlerinde ve işyerlerinde, sokakta, kısacası her yerde 
ulaşarak, çeşitli mesajları süratle ve kolaylıkla iletirler (Köknel, 1998). Bu araçlar, yap-
tıkları yayınlarla bireylerin düşüncelerini etkileyebilmekte, duygularını yönlendirebil-
mekte ve davranışlarında değişikliğe neden olabilmektedir (Singer ve Singer, 1998).

İlgili literatürde, bireyler arası iletişimi kolaylaştırıp geliştiren kitle iletişim araçları-
nın farklı şekillerde sınıflandırması yapılmıştır. Duyu organlarına göre yapılan sınıflan-
dırmaya göre kitle iletişim araçları “görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar” olarak ele alı-
nırken; mesaj sunum biçimlerine göre “yazılı, sözlü ve yazılı-sözlü araçlar” şeklinde sı-
nıflandırılmıştır. Görsel iletişim araçları olan gazete ve dergiler; siyasi, ekonomik, sos-
yal ve kültürel içerikli haber ve bilgileri periyodik zamanlarda hedef kitleye yazılı ola-
rak sunarlar. Dolayısıyla bu iki iletişim aracı, mesaj sunum biçimine göre de yazılı ile-
tişim araçları grubuna girmektedir (Işık, 2000). Yazılı kitle iletişim araçları; haber ve 
olayların verilmesinde kanaat ve düşüncelerin geniş kitlelerine ulaştırılmasında, toplu-
mun dikkatini ülkenin temel davaları üzerinde toplamada ve okuyucuların genel kül-
türlerini arttırmada son derece önemli rol oynamaktadır (Bektaş, 2002). 

Kitle iletişim araçlarının temel işlevi toplumun bilmediği şeyler, görmediği yerler ve 
nesneler hakkında haber ve bilgi vermektir (Tokgöz, 1994). Bu araçlar, ülke ve dünya-
da meydana gelen olaylar, gelişmeler ve değişen şartlarla ilgili bilgi vermek suretiyle ül-
ke ve dünyadaki sorunların toplum ve bireyler tarafından öğrenilmesini sağlar. Bu işlev; 
kitle iletişim araçlarının habere esas olacak olay, fikir ve gelişmeye ulaşmalarını, bunla-
rı üretmelerini ve yaymalarını içermektedir (Güz, 2005).

Demokratik bir düzende kitle iletişim araçlarının bir başka işlevi kamuoyu oluştur-
mak ve onu yönlendirmektir. Bunun yanında bu araçların toplumdaki mevcut görüş 
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ve fikirleri herhangi bir ayrım yapmaksızın duyurma ve inceleme sorumluluğu vardır. 
Bu anlamda kitle iletişim araçları, çeşitli görüşlerin aktarıcısı ve tercümanı rolündedir 
(Gökçe, 1998). 

Üstün yeteneklilik; “genel kabiliyetler, kişisel düşünce ve motivasyonun bir bileşkesi” 
(Feldhusen, 2005) ya da “duygusal ve bilişsel deneyimleri anlama ve transfer etme ye-
teneği bakımından akranlarına göre farkındalık, duyarlılık ve yetenek ortaya koymak” 
olarak ifade edilmektedir (Kokot, 1999). Üstün yetenekli çocuklar; daha hızlı öğre-
nebilme, bilgiyi daha uzun süre akılda tutabilme, daha geniş ve derinliğine kavraya-
bilme, olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme gibi birçok zihin-
sel kapasiteyle normal akranlarından farklılık gösterirler. Üstün yetenekliler; yeni-
likleri takip etmekte, orijinal ve yeni fikirler ileri sürmekte, mal ve hizmet üretimin-
de normal akranlarına göre daha etkin olmaktadırlar. Bu nedenle örgütlü toplumlar-
dan üstün yeteneklilere sahip çıkması, onların eğitimini özel olarak ele alması ve on-
lara yönelik eğitim uygulamalarını geliştirmeleri beklenmektedir (Şirin, Kulaksızoğ-
lu ve Bilgili, 2004).

Üstün yetenekli çocukların ileride önemli roller oynayacak yetişkinler haline gele-
bilmesi için öncelikle onların erken farkedilmesi ve doğru tanı konulması gerekmekte-
dir. Bu çocukların bazıları olağanüstü gelişimleri ve başarıları ile kendilerini daha ko-
lay fark ettirebilmektedir. Fakat bazılarının yetenekleri çeşitli nedenlerden dolayı giz-
li kalmaktadır. Her toplumun her kuşağında böyle gizli kalmış, keşfedilmeden eriyip 
gitmiş pek çok üstün yetenekli birey bulunmaktadır. Sosyal, ekonomik ve kültür düze-
yi düşük ailelerde, azınlık gruplarında, okula gidememiş ya da okuldan çok erken ay-
rılmak zorunda kalmış olanlarda üstün yeteneklerin farkedilmesi kolay değildir. Hatta 
okula devam edenler arasında farkına varılamayıp tersine kanılarla damgalanmış, ger-
çek yetenekleri sonradan ortaya çıkmış olanlar bulunmaktadır (Özsoy, Özyürek ve Eri-
pek, 1989). Bu bakımdan üstün yetenekli çocukların tespit edilmesi ve yetiştirilmesin-
de anne-babalara, öğretmenlere ve yakın çevreye önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Aynı zamanda üstün yetenekli çocukların toplumda farkedilmesi ve eğitimi konusun-
da sosyal paydaşlardan biri olan medyanın kritik rolü vardır.

Bilişsel kapasite olarak üst düzeyde dünyaya gelen üstün yetenekli çocuklar, normal 
yaşıtlarından farklı oldukları için medyanın ilgisini çekmektedir. Üstün yetenekli ço-
cukların elde ettiği başarılar, kazandığı ödüller ve bu çocukların eğitimine yönelik ya-
pılan faaliyetler medyada zaman zaman haber olarak yer almaktadır. Buna bağlı olarak 
bu çocuklarla ilgili haberlerin medyada yer alış şekli, konunun topluma sunuluş süre-
cinin ve bu süreçte medyanın konuya duyarlılığının önemli göstergesidir. Bu çalışma-
nın amacı, gazete haberleri aracılığıyla, on iki ay zaman aralığında, Türkiye’de üstün ye-
tenekli çocuklara yönelik haberlerin sayısını ve içerik lerini belirlemektir. Bu amaç doğ-
rultusunda, üstün yetenekli çocuklara yönelik haberlerin gazetelerde ne oranda yer al-
dığı ve bu haberlerin topluma nasıl aktarıldığı incelenmiştir.
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YÖNTEM

Çalışmanın örneklemini, Basın İlan Kurumu’nun sayısal verilerine göre Ocak 2012 
itibariyle Türkiye’de en çok okunan ve satışı olan ilk beş gazete oluşturmaktadır. Araş-
tırma kapsamına alınan gazetelerin seçiminde ulusallık ve tiraj kriter olarak belirlen-
miştir. Ele alınan gazetelerdeki haberler, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri ara-
sında taranmıştır. Bu beş gazetede üstün yetenekli çocuklara ilişkin toplam 54 haber ya-
yımlanmıştır. Bu haberler içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve bu haberlerin tema-
lar oluşturularak gruplanması uygun bulunmuştur. Ayrıca haberlerde, ilişkili olan ku-
rum veya ilgili kişilerin bağlı oldukları kurumlar ortaya konmuştur.

BULGULAR VE YORUMLAR

Araştırma kapsamında ele alınan 5 farklı gazetede, bir yıllık zaman dilimi içinde ya-
yımlanmış bütün haberler taranmış ve üstün yetenekli çocuklara ilişkin haberler belir-
lenmiştir (Bkz. Tablo 1). 

Tablo 1: Gazetelere Göre Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Haberlerin Dağılımı

Gazete 
Üstün Yetenekli 

Çocuklara İlişkin 
Haber Sayısı

Yüzde 

A 15 27,78

B 1 1,85

C 16 29,63

D 16 29,6

E 5 9,26

Toplam 54 100

Tablo 1’de görüldüğü üzere incelenen gazetelerde, üstün yetenekli çocuklarla ilgi-
li olduğu tespit edilen 54 haberlerin 15’i A Gazetesi’nde, 1’i B Gazetesi’nde, 16’sı C 
Gazetesi’nde, 16’sı D Gazetesi’nde ve 5’i ise E Gazetesi’nde yayımlanmıştır. İlgili haber-
lerin %96,3’ü Türkiye, % 3,7’si ise yurt dışı kaynaklı haberlerden oluşmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki gazetelerde, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasın-
da, üstün yetenekli çocuklarla ilgili 47 farklı başlıkta haber yayımlanmıştır (Bkz. Tab-
lo 2). Bazı haberlerin birden çok gazetede yayımlandığı görülmüştür. “Üstün zekâlı öğ-
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renciler ‘atık yağdan sabun’ üretti”, “THK üstün zekâlı çocukları uçuracak” ve “Çocu-
ğunuz erken okuyorsa üstün yetenekli olabilir” başlıklı haberler, ele alınan 5 gazetenin 
3’ünde birden haber yapılmıştır. “Berk Uğurlu’dan büyük başarı” başlıklı haber ise iki 
ayrı gazetede birden aynı başlıkla yayımlanmıştır. 

Tablo 2: Gazetelerde Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Haberlerin Başlıkları 

Haberin Başlığı
İlgili Haber 

Sayısı

Üstün zekâlı çocuklar, özürlü çocuklar kadar ilgi istiyor 1

Üstün zekâlı öğrenciler keşfedilmeyi bekliyor 1

Fatih Koleji, üstün zekâlı çocukları eğitecek 1

Hiperaktivite zekâ göstergesi değil! 1

Geleceğin bilim adamları Bursa’da yetişiyor 1

Geleceğin Nobel adayları Bursa’dan yetişecek 1

Geleceğin yönetmenlerinden 3 boyutlu çizgi film 1

Yeni olimpiyat sporcuları buradan yetişecek 1

Üstün zekâlılara yeni okul binası yapılacak 1

Mevlana Üniversitesi’nden üstün zekalılar okulu 1

Konya’da ‘’Üstün Zekalılar Okulu’’ açıldı 1

Üstün zekalılar için ikinci proje Elbistan’da hayata geçiyor 1

Bakan Ergün: Memlekete topçu, popçu lazım ama bilim adamı da lazım 1

Üstün zekâlı öğrenciler ‘’atık yağdan sabun’’ üretti 3

Üstün zekâlı çocuklar Ankara’da toplanacak 1

Dâhi çocuğu çaldırmayın 1

Aydın’a Bilim Sanat Merkezi 1

Bakan Dinçer: 40 bin kişi alacağız 1

IQ testi out kişiye özel test in 1

THK üstün zekâlı çocukları uçuracak 3

Meclis’ten zeki çocuk komisyonu 1
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Haberin Başlığı
İlgili Haber 

Sayısı

Hedefim ünlü olmak değil Bach ödevimi iyi hazırlamak 1

Öğretmenler öğrenci oldu 1

Ders saati artacak 1

7 yaşında teniste Türkiye Şampiyonu 1

10 bin 960 üstün yetenekliye özel eğitim 1

Üstün yetenekler TBMM gündeminde 1

Açık eğitim üstün zekâlı için 1

Berk Uğurlu’dan büyük başarı 2

Çocuğunuz erken okuyorsa üstün yetenekli olabilir 3

Öğrenci velilerine teklif yağıyor 1

Üstün yeteneklilere eğitim verilemiyor 1

Üstün yetenekli öğrencilere erken mezuniyet 1

50 dahi çocuğa burslu eğitim fırsatı 1

Otist denilen kız üstün zekâ çıktı 1

“Dâhi olmak sizin elinizde” 1

“Geri zekâlı” dediler “üstün zekâlı” çıktı 1

Taciz cezasız kalmadı 1

Türk ‘Einstein’lar geliyor 1

Bu çocuklar çağ açıp kapatacaklar 1

Genç dâhilere sınavsız üniversite 1

TEV’den üstün yetenekli öğrencilere burs 1

2 milyon 250 bin üstün zekâlı insanımız var 1

Başarılı öğrenciye ücretsiz eğitim 1

Dâhi çocuğa bile 5 yaşında okul yasak 1

Küçük Ufuk’un büyük başarısı 1

Üstün zekâlı çocukların keşfi 1

Toplam 54
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Tablo 2’de görülen haber başlıkları içinde en ilgi çekici olanı “Taciz Cezasız Kal-
madı” başlıklı haberdir. C Gazetesi’nin 12.03.2013 tarihli bu haberinde, Türkiye’de üs-
tün zekâlı çocuklara eğitim veren tek devlet okulu olan Beyazıt Ford-Otosan İlköğre-
tim Okulu’nda yaşanan olaylarla ilgili mahkemeye yansıyan iki farklı dava konusun-
dan bahsedilmiştir. 

Birinci davanın konusu haberde şu şekilde aktarılmıştır: 

“İstanbul’da Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu’nda 22 Nisan 2011’de meydana gelen 
olayda, iddiaya göre sınıf öğretmeni … , yanındaki arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle 9 
yaşındaki öğrencisi …’nin boğazını sıktı. …’nin boynundaki izi gören anne … okula gele-
rek, öğretmen … ile tartıştı. Tartışmaya müdahil olan okul müdürü … de anneye, ‘Salak 
kadın’ diyerek hakaret etti. Tarafların karşılıklı olarak şikâyetçi olmaları üzerine öğret-
men … hakkında yaralama iddiasıyla 1 yıla kadar, okul müdürü … hakkında ise haka-
ret suçundan 3 aydan, 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, anne … hakkında ise 
hakaret suçundan dava açıldı.” 

İkinci dava konusu ise haberde şu şekilde aktarılmıştır: 

“Bu olaylar nedeniyle okulda yaşanan gerginlik sürerken, 27 Nisan 2010’da öğretmenler-
den … ,iddiaya göre, 9 yaşındaki … ve yaşıtı …’ya okul içinde yaşananların okul dışın-
daki kişilere anlatılmaması gerektiğini ifade ederek, ‘Okulda yaşananlar okulda kalacak. 
Olanları evinizde anlatırsanız …’in babasının silah dükkânı var, gelir annenizi babanı-
zı öldürür. …’ın da babası iki tane adam tutar, anne babalarınızı sırtından bıçaklar’ şek-
linde sözler söylemek suretiyle tehdit etti. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen … hakkın-
da da, İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde ‘mobbing’ suçlamasıyla dava açıldı. Yargı-
lama sırasında ifade veren … hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.” 

Ayrıca ilgili haberde iki davanın seyri ve sonuçları hakkında da bilgilendirme ya-
pılmıştır: 

“Mahkeme, disiplin yetkisini kötüye kullandığı ve doktor raporlarına göre öğrenci …’nın 
ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu, böylelikle terbiye hakkından doğan disiplin yet-
kisini kötüye kullandığının sabit olduğu gerekçesiyle …’yi 5 ay hapse mahkûm etti. Mahke-
me, sanığın ileride suç işlemekten çekineceği yolunda kanaat oluştuğundan ‘hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına’ ve 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına 
karar verdi. Diğer iddialarla ilgili yargılamalar sürerken, karardan memnun olmayan ço-
cukların velilerinin karara itiraz edecekleri öğrenildi. 160 IQ’ya sahip olan kız çocukları … 
ve … olaylar nedeniyle 23 Mayıs’tan beri okula gitmezken, erkek öğrenci 11 yaşındaki … 
da yine okulda psikolojik taciz gördüğü gerekçesiyle, 14 Şubat tarihinden bu yana okulu 
boykot ediyor. Yaşadıklarını bir mektupla Başbakan Erdoğan’a da ileten … mektubunda, 
‘Tek umudumuz sizsiniz. Sorunlarımız çözülene kadar okula gitmeyeceğiz’ demişti.” 
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C Gazetesi’nin okuyucularına duyurduğu bu haberde; çocukların ad ve soyadlarının 
ilk harfleri kullanılırken okul müdürü, öğrenci velisi ve öğretmenlerin adlarının tama-
mı, soyadlarının ise ilk harfi belirtilmiştir. Oysa çocuk hakları ve gazetecilik uygulama-
ları konusunda UNICEF (2007)’in belirlediği ilkelere göre çocuklarla ilgili haberlerde, 
çocukların kimliğinin tespitine yol açacak bilgilerin verilmesinden kaçınılması gerekir. 
Bu nedenle “Taciz Cezasız Kalmadı” başlıklı haberde bulunan ifadeler bu çalışmada ay-
nen aktarılmış ancak kişilerin ad ve soyadları “üç nokta işareti” ile gösterilmiştir. 

İlgili haberde, 9 yaşında iki çocuğun maruz kaldığı iddia edilen fiziksel ve psikolo-
jik taciz olaylarının ayrıntılı bir şekilde işlenmesi ve taraflar arasında geçen diyalogla-
rın okuyucularla paylaşılması oldukça düşündürücüdür. Bu konuda Çocuk Hakları Bil-
gi Ağı CRIN (Child Rights International Network)’in belirlediği, çocuklarla ilgili haber 
yaparken başvurulacak etik ilkelerden biri şöyledir: “… çocuğun travmatik olaylara iliş-
kin acı ve üzüntüsünü tekrar canlandıracak soru, tavır ve yorumlardan kaçının.”

Ayrıca bu haberde, iki çocuğun zihinsel kapasitesine ilişkin IQ düzeylerinin rakam-
sal olarak ifade edilmesi son derece sakıncalıdır. Çocukların zekâ durumu ile ilgili bil-
gilerin gazetede deşifre edilmesi, çocukların hem psikolojik hem de sosyal gelişimleri-
ni olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda gazeteler, çocuklara yönelik hazır-
lanan haber içeriklerinde onlara zararlı olabilecek unsurların yer almasını engellemek 
için gereken özeni göstermelidir.

Tablo 3: Gazetelerdeki Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Haberlerin Konulara Göre Da-
ğılımı

Haberin İçeriği
İlgili Haber 

Sayısı
Yüzde

Üstün yetenekli çocukların tanılanması 1 0,6

Üstün yetenekli çocukların özellikleri 4 7,4

Üstün yetenekli çocukların başarıları 11 20

BİLSEM’lere ilişkin faaliyetler 4 7,4

Özel öğretim kurumlarının üstün yetenekli çocukların eğitimine 
yönelik faaliyetleri

2 3,7

Üniversitelerin üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik 
faaliyetleri

12 22

STK’ların üstün yetenekli çocuklara yönelik faaliyetleri 3 5,5

TBMM Üstün Yetenekliler Araştırma Komisyonu’nun faaliyetleri 5 9,2

Bakan / milletvekili açıklamaları 5 9,2
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Haberin İçeriği
İlgili Haber 

Sayısı
Yüzde

Uzman görüşleri 6 11,1

Üstün yetenekli çocuklara yönelik hak ihlalleri 1 0,6

Toplam 54 100

İçerik analizi yapılan gazetelerde üstün yetenekli çocuklara ilişkin haberle rin konu 
dağılımlarına baktığımızda, 11 farklı konuda gruplandırıldığını görmekteyiz. Tablo 3’te 
görüldüğü üzere 12 adet haberde “üniversitelerin üstün yetenekli çocukların eğitimine 
yönelik faaliyetleri” konusu, 11 adet haberde “üstün yetenekli çocukların başarıları” ko-
nusu, 6 adet haberde “uzman görüşleri”, 5 adet haberde “bakan / milletvekili açıklamala-
rı” ve “TBMM Üstün Yetenekliler Araştırma Komisyonu’nun faaliyetleri” konusu, 4 adet 
haberde “BİLSEM’lere ilişkin faaliyetler” ve “üstün yetenekli çocukların özellikleri” ko-
nusu, 3 adet haberde “STK’ların üstün yetenekli çocuklara eğitimine yönelik faaliyetleri” 
konusu, 2 adet haberde ise “özel öğretim kurumlarının üstün yetenekli çocukların eğiti-
mine yönelik faaliyetleri” konusuna yer verildiği tespit edilmiştir. Buna karşın “üstün ye-
tenekli çocukların tanılanması” ve “üstün yetenekli çocuklara yönelik hak ihlalleri” ko-
nularının ise gazetelerde yalnızca 1 kere haber konusu olduğu belirlenmiştir. 

Her çocuğun doğuştan getirdiği özellikler birbirine benzemekle birlikte üstün yete-
nekli çocukların zihinsel, motor, dil, psikososyal ve kişilik özellikleri yönünden yaşıt-
larından farklılık gösterdiği birçok araştırmada vurgulanmıştır (Ömeroğlu, 2004). Bu 
özellikleri, üstün yetenekli çocukların normal akranlarından daha başarılı olmalarını 
ve olağanüstü ürünler ortaya koymalarını sağlamaktadır. Buna paralel olarak incelenen 
gazetelerdeki haberlerin %20’si, üstün yetenekli çocukların elde ettiği başarılar ve yap-
tıkları projelerle ilgilidir. Bu özellikteki çocukların ulusal ve uluslararası alanlarda elde 
ettiği başarılarına ilişkin haberlerin günlük gazetelerde yer alması, ülkenin kalkınma-
sında bu çocukların katkısının anlaşılması açısından önemlidir.

Araştırma kapsamındaki gazetelerdeki ilgili haberlerin %11,1’inde, üstün yetenek-
li çocuklar ve bu çocukların eğitimi alanında uzmanlık bilgisine sahip akademisyen ve 
eğitimcilerin görüşlerine yer verilmiştir. Okuyucuları doğru kaynaklardan bilgilendir-
meye yönelik bu haberlerin, toplumun üstün yetenekli çocuklar konusunda bilinçlen-
dirilmesi bakımından oldukça faydalı olduğu söylenebilir.

Bürokratlar, bir ülkenin gelişmesinde ve ekonomik anlamda kalkınmasında büyük 
öneme sahip olan üstün yetenekli çocukların eğitimi konusuna ilgili olduklarını halka 
gösterme eğilimindedir. Buna bağlı olarak siyasi parti temsilcileri ve politikacılar, top-
lumun geleceğini ilgilendiren bu konuda zaman zaman gazetelere açıklama yapmakta-
dır. Bazı durumlarda ise gazeteciler, bakanlara ya da milletvekillerine bu özellikteki ço-
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cukların eğitimiyle ilgili sorular yöneltmektedir. Dolayısıyla incelenen gazetelerdeki 5 
adet haber, üstün yetenekli çocukların eğitimi hakkında bakan ya da bazı milletvekil-
lerinin görüşlerini içermektedir.

Üstün yetenekli çocukların tanılanması, onlara uygun eğitim olanaklarının sunul-
ması açısından büyük önem taşımaktadır (Moore, 1992). Bununla birlikte bir çocukta-
ki mevcut yetenekler ne kadar erken fark edilirse, o ölçüde çocuğa yeteneklerini geliş-
tirilmesi için uygun ortam sağlanabilir. İncelenen gazetelerde, üstün yetenekli çocuk-
ların tespit edilmesi ve tanılanmasıyla ilgili çok az haber yapıldığı tespit edilmiştir. Bu 
noktada günlük gazetelerin üstün yetenekli çocukların toplumda farkedilmesi konusu-
na gereken dikkati göstermemesinin bir eksiklik olduğu söylenebilir. Oysa bir çocuğun 
sahip olduğu yeteneklerin erken belirlenmesi sadece çocuk için değil çocukla ilgili olan 
herkes için önemlidir. Erken tanılama; çocuğu potansiyelini kullanmaya teşvik ederek 
düzenli bir çalışma sistemi benimsemesine yardımcı olabilmekte; aile ve öğretmenle-
rin, çocuğun ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanması yönünde destek sağlayıcı 
düzenlemeler yapmalarına aracı olmaktadır (Cutts ve Moseley, 2004).

Gazetelerdeki üstün yetenekli çocuklara ilişkin haberler, ilgili kurumlar açısından 
analiz edildiğinde; 12 adet haberde üniversiteler, 5 adet haberde Bilim ve Sanat Mer-
kezleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4 adet haberde Milli Eğitim Bakanlığı, 3 adet 
haberde Sivil Toplum Örgütü, 2 adet haberde Özel Öğretim Kurumları, 1 adet haber-
de Bilim Sanayi ve Teknoloji Sanayi Bakanlığı ve Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Oku-
lu ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu kurumlar içinde üniversitelerin öne çıktığı gö-
rülmektedir. Bu durumun, üniversitelerdeki” üstün yetenekli çocukların eğitimine yö-
nelik faaliyetlerin artmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Tablo 4: Gazetelerdeki Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Haberlerin İlgili Olduğu Ku-
rumlar

İlgili Kurum İlgili Haber Sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 4

Üniversiteler 12

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 5

Bilim Sanayi ve Teknoloji Sanayi Bakanlığı 1

Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu 1

Sivil Toplum Örgütleri 3

Özel Öğretim Kurumları 2
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İçerik analizinde ele alınan gazetelerdeki 5 adet haber, BİLSEM’lerle ilişkilidir. Bi-
lim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ilk olarak 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bün-
yesinde okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün yetenek-
li öğrencilerin örgün eğitimleri dışındaki zamanlarda ilgi ve yetenekleri doğrultusun-
da eğitim almalarını sağlamak amacıyla açılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itiba-
riyle, toplam 70 adet BİLSEM bulunmakta olup bu merkezlerde yaklaşık 8000 öğren-
ci yetenekleri doğrultusunda eğitim almaktadır. BİLSEM’lerde yöntem olarak öğren-
cilerin kendi seçtikleri projeler etrafında kendilerinin geliştirdikleri çözümü uygula-
maları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınmaktadır. Bu merkezlerde; öğren-
ciler lider öğretmenler rehberliğinde plânlama, uygulama ve değerlendirme aşamala-
rını yaparak-yaşayarak öğrenen; üreten, problem çözen, yaratıcı düşünebilen, bilimsel 
araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Araştırma 
kapsamında ele alınan gazetelerdeki BİLSEM’lerle ilgili olan haberlerin içeriğine baktı-
ğımızda, bu merkezlerin açılışı hakkında bilgiler, bu merkezlerden hizmet alan öğren-
cilerin başarıları ve bu merkezlerde görevli olan öğretmenlerin eğitimi konularının iş-
lendiği görülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminden resmi olarak birin-
ci derecede sorumlu olan kurumdur. İncelenen gazetelerdeki 4 adet haber, MEB’in üs-
tün yetenekli çocukların eğitimine yönelik çalışmaları ve dönemin MEB Bakanı’nın bu 
konuda basına yaptığı açıklamaları içermektedir. Bu haberlerin içeriğinden de anlaşı-
lacağı üzere, üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitimi alanında MEB üzerine 
düşen sorumlulukları yeterince yerine getirememektedir. BİLSEM dışında MEB’e bağ-
lı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bu özellikteki çocukların eğitsel ihtiyaçlarına 
cevap verilememektedir. Bu durum, ülkemizdeki hem üstün yetenekli çocukların hem 
de bu çocukların ailelerinin mağduriyetine neden olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile “üstün yetenekli çocukların keşfi, eği-
timleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdam-
larının sağlanması” amacıyla 6 Mart 2012 tarihinde TBMM Üstün Yetenekli Çocukla-
rı Araştırma Komisyonu kurulmuştur. İncelenen gazetelerdeki 4 adet haberin, TBMM 
kararı ile kurulan bu komisyonla ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu komisyon; Kocaeli, 
Yalova ve İstanbul’da bulunan 10 eğitim kurumunda incelemeler yapmıştır. Ayrıca ko-
misyon üyeleri, üstün yeteneklilerin eğitiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında 
bulunduğu gerekçesiyle Yeni Zelanda, Güney Kore ve Almanya’da gözlemlerde bulun-
muştur. Dolayısıyla gazetedeki ilgili haberlerin içeriğinde, bu komisyonun faaliyetleri 
ve bu faaliyetler hakkında yapılan açıklamalar yer almaktadır. 

Ele alınan gazetelerdeki haberlerin 3’ü STK’ların, 2’si özel öğretim kurumlarının üs-
tün yetenekli çocukların eğitimine yönelik yürüttüğü faaliyetlerle ilgilidir. Bu çalışma-
ların daha geniş kitlelere duyurulması bakımdan gazete haberleri oldukça etkili bir ta-
nıtım aracıdır. Özel öğretim kurumlarının ve STK’ların üstün yetenekli çocukların eği-
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timine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerin sayısının artması bu alandaki alternatifle-
rin zenginleşmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak özel öğretim kurumlarının 
bu öğrenciler için sunduğu eğitim faaliyetlerinin iyi planlanmamış olması ve bilimsel 
altyapısının sağlıklı oluşturulmamasından kaynaklanan birtakım sıkıntılar söz konu-
sudur. Bununla birlikte özel öğretim kurumlarının bu hizmet karşılığında yüksek üc-
ret talep etmesi, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının bu imkânlardan faydalanma-
sına engel teşkil etmektedir.

SONUÇ

Basın İlan Kurumu’nun Ocak 2012 sayısal verilerine göre Türkiye’de en çok okunan 
ve satışı olan ilk beş gazetede, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yayın-
lanmış haberler incelenmiş ve 54 adet haberin üstün yetenekli çocuklarla ilgili oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bu haberlerin %96,3’ü Türkiye, % 3,7’si ise yurt dışı kaynaklı ha-
berlerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamındaki gazetelerde, üstün yetenekli çocuk-
larla ilgili 47 farklı başlıkta haber yayımlanmıştır. Bazı haberlerin birden çok gazete-
de aynı başlıkta yayımlandığı görülmüştür. “Üstün zekâlı öğrenciler ‘atık yağdan sa-
bun’ üretti”, “THK üstün zekâlı çocukları uçuracak” ve “Çocuğunuz erken okuyorsa 
üstün yetenekli olabilir” başlıklı haberler incelenen 5 gazetenin 3’ünde birden haber 
yapılmıştır. Bunun yanında üstün yetenekli çocuklara yönelik incelenen gazetelerde-
ki haber başlıklarından en ilgi çekici olanı “Taciz Cezasız Kalmadı” başlıklı haberdir. 
C Gazetesi’nin 12.03.2013 tarihli başlıklı haberinde, Türkiye’de üstün zekâlı çocukla-
ra eğitim veren tek devlet okulu olan Beyazıt Ford-Otosan İlköğretim Okulu’nda yaşa-
nan ve mahkemeye intikal etmiş birbirine bağlı olaylardan bahsedilmektedir. Çocuk-
ların ad ve soyadlarının baş harflerinin kullanıldığı bu haberde, 9 yaşında iki çocuğun 
maruz kaldığı olayların gazetede ayrıntılı bir şekilde işlenmesi ve taraflar arasında ge-
çen diyalogların okuyucularla paylaşılması oldukça düşündürücüdür. Mahkemede da-
va konu olmuş fiziksel ve psikolojik taciz olaylarının, C Gazetesi tarafından haber ya-
pılış tarzı, bu iki çocuğun çeşitli yönlerden gelişimini zedeleyici nitelikler taşımakta-
dır. Oysa bütün medya kuruluşları, çocuklara yönelik haberlerin içeriklerinde, onla-
rın gelişimlerini olumsuz etkileyecek unsurların yer almasını engellemek için gereken 
özeni göstermelidir. 

Yapılan içerik analizi sonucunda gazetelerdeki üstün yetenekli çocuklara ilişkin 
haberle r, 11 farklı konuda gruplandırılmıştır. Bu haberler içinde “üniversitelerin üs-
tün yetenekli çocukların eğitimine yönelik faaliyetleri” konusu öne çıkmaktadır. Üni-
versitelerde üstün yetenekli çocuklara ilişkin çalışmaların sayısının artması ve bu ça-
lışmalarla ilgili haberlerin gazetelerde yer alması olumlu bir gelişmedir. 2013 yılı itiba-
riyle Türkiye’deki 21 üniversitede bu özellikteki çocukların eğitimine yönelik program 
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yürütülmektedir. Üniversiteler bünyesinde üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmala-
rın ülke çapında genişletilerek diğer üniversitelerde de hayata geçirilmesi, bu çocukla-
rın olağanüstü potansiyellerinin geliştirilmesi adına olumlu bir etki oluşturacağı düşü-
nülmektedir. 

İncelenen gazetelerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile 6 Mart 2012 
tarihinde kurulan TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu ve bu ko-
misyonun faaliyetleriyle ilgili 4 adet habere yer verilmiştir. Bu komisyon, üstün yete-
nekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine kat-
kı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrul-
tusunda, hem yurt içinde hem de yurt dışında bir dizi gezi ve temaslar yapılmıştır. Ko-
misyon, yapmış olduğu bu çalışmaları tamamlayarak bir rapor oluşturmuş ve bu rapo-
ru TBMM Başkanlığı’na sunmuştur. Raporda; üstün yetenekli çocukların tespit edilme-
si ve eğitimi alanında bazı tespit ve önerilerde bulunmuştur. Ancak bu komisyon, ku-
rulduğu tarihten bu yana, ülkemizdeki üstün yetenekli çocuklar ve ailelerinin hakları-
na yönelik işlevsel ve somut bir katkı sağlayamamıştır. Bu noktada günlük gazetelerin 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araş-
tırma Komisyonu’nda sunulan önerilerin ve alınan kararların hayata geçip geçmeme-
sinin takipçisi olmalıdır. 

Üstün yetenekli çocukların ileri zihinsel kapasitelerine uygun imkânlara sahip ola-
mamaları, onların mutsuz olmasına ve yeteneklerinin körelmesine yol açmaktadır. Bu-
nun yanında üstün yetenekli çocukların doğuştan getirdikleri yeteneklerini geliştirme-
sini sağlayacak, onların meraklarını teşvik edecek olanaklara kavuşması için toplumun 
duyarlılığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda; anne-babalara, eğitimcilere, üniver-
sitelere, rehberlik merkezlerine, okul-aile birliklerine, sivil toplum kuruluşlarına, çocuk 
derneklerine ve medyaya kritik roller düşmektedir. Kitle iletişim araçları içinde özellik-
le gazete ve dergilerin desteği, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinde çok önem-
lidir. Son olarak günlük gazeteler, yalnızca üstün yetenekli çocukların başarıları ve bu 
çocuklara yönelik etkinlikleri duyurmakla kalmayıp, toplum içinde olağanüstü yetenek-
lerin farkedilmesi ve geliştirilmesine yönelik ülke ölçekli politikaların oluşturulmasın-
da itici bir güç olmalıdır. 
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0-5 YAŞ ÇOCUK ve AİLELERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ DİL 
GELİŞİMİ STRATEJİLERİ, MEDYA ve OKUMA KÜLTÜRÜ PROJELERİ1

Ilgım VERYERİ ALACA

Doç. Dr., 
Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

ÖZET

Bu makalenin amacı, farklı ülkelerde okul öncesi dönemde uygulanan dil gelişimi stra-
tejilerinin hedef, süreç ve sonuçlarını incelemektir. Okulöncesi dönemde çocuklarda 
dil gelişiminin başarılı biçimde gerçekleşmesinin ekonomik, sosyal, kültürel faydaları 
öngörülmektedir. Ailenin desteği ile çocuklara verilecek etkin okuma kültürü, okulda 
başarı ve ülke kalkınmasının anahtarıdır.

Anahtar Kelimeler: Dil gelişimi, okur yazarlık, devlet, çocuk, aile programları.

ABSTRACT

The goal of this paper is to study the purpose, the process and the outcome of the lan-
guage development strategies geared towards children in different countries. It is sug-
gested that the realization of successful early literacy projects have economic, social 
and cultural benefits.The effective early literacy environment created at home with the 
support of parents is studied as a key element for success in school as well as econom-
ic growth for the country.

Keywords: Language development, literacy, government, child, family interventions.

GİRİŞ

Okur yazar olmak, günümüz bilgi çağında alfabeyi bilmek ve okumayı sökmüş ol-
maktan çok farklı bir boyuta gelmiştir. Okuma kültürü edinmek birey için yerel, küresel 
ve dijital ortama entegre olmak ve karar verme yetisi ile ilişkilendirilir. (UNESCO 2005, 

1. Ilgım Veryeri Alaca’nın 2013-2014 yılında gerçekleştirdiği çocuk kitapları ve kültür konulu araş-
tırmaları, Türk Kültür Vakfı tarafından doktora sonrası bursuna layık görülmüştür.
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Yokota 2013) Okumanın farklı ortamlarda hayat boyu sürdürülecek bir beceri haline 
gelmesi, ülke kalkınmasının da ön koşulu olmuştur. Okuma kültürünün özünü oluştu-
ran basılı ve dijital medyanın, olumlu toplumsal bir araç olarak kullanılması hayatidir. 
Küresel ölçekte yenilenen bilginin takip edilmesi, elektronik ortamda bilginin ayrıştı-
rılıp seçilmesi ve yeni bilgi üretimi, 0 yaş itibari ile ailede temelleri atılan okuma ve öğ-
renme alışkanlığı ile yakından ilişkilidir. Bebeklikten başladığı bilinen dil gelişimi, do-
laylı olarak okuma alışkanlığı, çocuğun okuldaki başarısı ve ülke refahı ile bağlantılıdır. 
Örneğin, Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı PISA (Program for Inter-
national Student Assessment), 15 yaşına gelmiş çocuklar ve aileleri arasında yapmış ol-
duğu araştırma sonucunda, okul öncesi dönemde bebek ve çocuklarıyla kitap okumuş 
ailelerin çocuklarının okuma konusunda en az kendilerinden bir yaş büyük çocuklar 
kadar iyi olduğunu saptamıştır. Okulöncesi dönemde evdeki okuma kültürü ile 15 yaş-
taki okul başarısı arasında bağlantı olduğu görülmüştür. (OECD 2012) Bu saptama, in-
celemenin ilerleyen kısımlarında daha ileriki yaşlardaki başarı ve ülke ekonomisi ile di-
rek olarak ilişkilendirilecektir.

Birçok devlet ve yerel yönetim Head Start, Perry Preschool, Milwaukee, CARE 
ve IHDP gibi çocuklara yönelik programları ile çocuğun zihinsel, bedensel ve sosyal 
gelişimini desteklemeyi garanti altına almak istemis, farklı gelir düzeyinden vatan-
daşa temel hak ve ihtiyaçlar yolunda yardımcı olmayı ilke edinmiştir. Kimi zaman 
bu projeler sınırlı sürelerle uygulanmış ve yok olmuştur; kimileri ise vakıf ile bakan-
lıkların desteği ile milli eğitim sistemlerine entegre edilmiş ve olumlu uygulamalar 
sürdürülebilmiştir. Bu makalede, Hollanda, Japonya, İngiltere, Amerika ve Alman-
ya başta olmak üzere farklı ülkelerde okul öncesi çocuklar ve aileleri için yürütülen 
dil gelişimi, medya ve okuma kültürü projelerinden bir seçki ele alınmaktadır. İnce-
leme, dil gelişiminde aile desteğinin önemini, bireyin yaşamına katkısını, toplumsal 
ve ekonomik faydaları sunmayı amaçlar. Okulöncesi dönemde uygulanan sağlık test-
leri ile harmanlanmış dil gelişimi taraması testlerine değinilecek, çocukların okuma-
ya hazır olup olmadığını ölçen projelere yer verilecek, dil gelişiminde kullanılan gör-
sellerin önemine ve görsel düşünmeye dikkat çekilecektir. Üretilen projelerin, ülke-
lerde var olan kütüphane, müze, üniversite gibi kurumlar ile nasıl ortaklaşa yürütül-
düğüne örneklerle yer verilecektir. Projelerin tasarlanması ile ölçülmesinde, ulusla-
rarası akademik araştırma, bulgu karşılaştırması ve iş birliğinin verimliliği arttırma-
sı ele alınacaktır. 

Son yirmi yıl içinde artış gösteren dil gelişimi programları hükümetler tarafından 
süratle benimsenmektedir. Almanya’da 2013’de “Hayata Hazırlan!” isimli uluslararası 
konferans ve sergi, okulöncesi okuma kültürü konusunda farkındalık yaratmayı amaç-
lamaktadır. Yirmiyi aşkın ülkede sistemli olarak uygulanan projeler, uzmanlar tarafın-
dan paketlerin hazırlanmasından, farklı kurumlar tarafından bilgi vererek dağıtım ya-
pılmasına ve sonuçların ölçülmesine dek aşamalı olarak yapılmakta, 1, 3 ve 5 yaş çocuk-
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lara genellikle üç çanta kitap hediye edilmektedir (bakınız Ek 1: Erken Okuma Projeleri 
Karşılaştırmalı Tablosu.) Ardından, ailelerin daha fazla kitap temin edebileceği kütüp-
hanelere yönlendirilmesi söz konusudur. Aile ortamında okuma kültürünün başlama-
sı, yaygınlaşması, sürdürülürlüğü hedef alınmakta, okumaktan zevk duymaya yönelik 
klasik ve sıra dışı stratejiler geliştirilmektedir. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren prog-
ramlar, örneğin Hollanda’da Stichting Lezen Flemenk Okuma Vakfı, Halk Kütüphane-
leri Enstitüsü işbirliği ile hayata geçirilirken, ulusal ve yerel yönetimler ile kütüphane-
ler tarafından fonlanmaktadır. Ülke çapında gerçekleştirilen proje, bütün yeni doğmuş 
bebek ailelerinin evlerine yakın bir kütüphaneden “Kitapla Başla-Boekstart” hakkın-
da bilgi içeren bir mektup ve ücretsiz kitap paketi için bir hediye kuponu verilmesi ile 
başlar. Ardından bebek, kütüphaneye ücretsiz üye olabilir, ailesi paketini teslim alır ve 
çocuk bölümünde oyuncak ve kitaplarla oynayabilirler. Kütüphanede bebek ve çocuk-
lara yönelik oyun, şarkı, aktivite ve masal saatlerine katılabilir, evde okumak için yaşı-
na uygun ödünç kitap alabilirler. 

Almanya’da ise Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından fonlanan 
okulöncesi çocuklara yönelik okuma projesi Stiftung Lesen (Alman Okuma Vakfı) ta-
rafından ülke çapında üç aşamada uygulanmakta ve ardından değerlendirmelerle başarı 
ölçümleri yapılmaktadır. Aktif araştırmacı ve uzman kadrosu ile Stiftung Lesen, hayat 
boyu okuma kültürünü aşılama bağlamında, uluslararası konferanslar düzenlemekte, 
çocuklara yönelik dijital medya ve basılı medya üzerine detaylı araştırmalar ve ar-ge ça-
lışmaları yapmaktadır. Kurum, okulöncesi projesi kapsamında, ilk adımda ülke çapın-
da 12 aylık bebeklerin yarısına ulaşılabilmektedir. Çocuk doktorları, çocukların sağlık 
kontrolünü takiben ilk okuma çantalarını hediye olarak dağıtırlar. Çocukların boyuna 
uygun biçimde tasarlanmış bez çanta üzerinde projenin maskotu, kitap taşıyan anne 
kanguru ve kesesinde yavru kanguru bulunmaktadır. Paket, çocukların odasına asabi-
lecekleri bir poster, aile için bir CD içinde okuma belgeseli, okuma rehberi, aile içinde 
okumayı anlatan resimli bir çocuk kitabı ile bebeklerin yırtamayacağı karton kitap gi-
bi farklı yayından oluşmuştur. Setlerin hazırlanmasında kullanıcı ailelerin alışkanlıkla-
rı ve beğenileri göz ardı edilmemiş, aksine Polonya, Rusya ve Türkiye’den göçmen aile-
lere yönelik olarak söz konusu dillerde tercümeler ilave edilmiştir. Görseller seçilirken 
yine her aile ve bebeğin temel olarak evinde bulunabilecek, oyuncak tren, plastik ko-
va, balon, bez bebek, bere, yara bandı, havuç, elma, bisküvi, diş fırçası gibi ortak form-
lar seçilmiş ve alttlarında da isimleri yazılmıştır. Bu şekilde bebek için on iki aylıkken 
renkli bir görsel ve yazıyı ilişkilendirme imkanı yaratılmış, sayfa çevirme ve kitabı bir 
oyuncak gibi algılaması kolaylaştırılmıştır. “En baştan okuma keyfi” olarak adlandırı-
lan okuma rehberi, velilerin aklına takılabilecek soruları yanıtlamakta, önerilerde bu-
lunmakta ve bilimsel verileri her kesimden ebeveyn için sadeleştirilmiş bir dilde aktar-
maktadır. Örneğin, kılavuzda çocukların doğumdan sonra kitapla tanışmasının neden 
gerçekten önemli olduğunu şöyle açıklar:
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Evet, ilk üç yaşına kadar çocuğunuzun zihinsel ve dilsel gelişimi için temeli oluşturmuş 
olursunuz. Bebekler bile kitapları incelediklerinde dünyalarını daha iyi bir şekilde anla-
mayı öğrenirler. Bu da kelimenin tam anlamıyla gerçekleşir, zira resimli kitapları tüm du-
yuları ile algılarlar. Tadına bakarlar, koklarlar, ağızlarına alıp oynarlar. Kitaplara çocuk-
larla birlikte bakmak, hikayeleri canlandırmak ve birlikte anlatmak çok kolaydır. Böyle-
ce çocuğunuza zaman ayırmış, ilgi ve yakınlık göstermiş olursunuz. (Lesestart Veli El Ki-
tabı: bakmak, okumak ve anlatmak için kitaplar, Önsöz)

Resim 1: Almanya’da okul öncesi (1 yaş-3 yaş-5 yaş) çocuklara verilen 
ücretsiz okuma seti (http://www.lesestart.de/set.html)

Projenin internet sitesinden de ücretsiz indirilebilen veli el kitabı, “Okumak bakmak-
la başlar” ve “Okumak zekayı geliştirir” notları ile devam eder ve aileleri kütüphanele-
re davet eder. Kütüphanelerin insanların sessiz kalması gereken sıkıcı bir yer olmadığı-
nı, aksine göz alıcı resimli kitapların çocukları beklediğini ve görevlilerin yardımcı ola-
bileceğini belirtir. Uzmanlarca hazırlanmış kılavuz, sık sık kütüphaneye uğramayan bir 
veliyi dahi yüreklendirir niteliktedir. (Kurum tarafından yürütülen “Babam Bana Ki-
tap Okuyor/Mein papa liest vor!” adlı proje de özellikle erkek çocukların örnek aldık-
ları babalarının çocuklarla okumalarını özendirir.) Bebeklerin ve çocukların kitaplara 
bakarken şarkılar söyleyebileceğini, gülebileceğini, velilerin ise okuma konusunda bil-
gilendirme seanslarına katılarak kendilerini geliştirebileceğini yazar. El kitabı, çocuk ki-
taplarından bir seçki ile devam eder ve evde okuma ortamı yaratmak isteyen veliye yol 
gösterir. Broşürde, Türk, Rus, Polonyalı ve Alman okuma elçilerinden okumayı özendi-
rici tavsiyeler de bulunmaktadır. Aynı zamanda el kitabındaki “Her yerde harf var, oku-
mak her derde devadır, çocuğunuzun ilk yaşlarında dil gelişimi hayatidir, okumayı öğ-
renmek resimlerle başlar, veliler için okuma kontrol listesi, şarkılar, kafiyeler ve parmak 
oyunları gibi farklı bölümler, konu ile fazla ilgisi olmayan bir veliyi bile detaylı şekilde 
bilgilendirir (bakınız Lesestart Okuma Seti.) Proje ikinci kısmında, üç yaşına gelmiş ço-
cuklara üye oldukları kütüphane tarafından ikinci okuma çantalarının hediye edilmesi 
ile devam eder. Çocuğun bu yaşa kadar kütüphaneye gelme alışkanlığının da gelişmesi 
desteklenmiştir. Bu çantadaki kitaplar, çocuğun algısına uygun hikayelerden oluşmakta-
dır. Bu kitaplarda aynı zamanda çocuğun karton kapakları açarak keşfedebileceği sürp-
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riz alanlar da mevcuttur. Son kilometre taşında, çocuk beş yaşına gelmiştir ve üçüncü 
hediye kitap çantasını alır. Bu uygulamaya katılmış çocukların bebeklikte dil gelişimini 
bilinçli bir şekilde sağlayacağı, ardından okuma zevki edinebileceği ve ilkokula daha ko-
lay adapte olacağı öngörülmektedir. Çocuk proje süresince alfabeye aşinalık kazanarak 
kelimelerin nasıl oluşturulduğunu algılamış, yazılı kelimelerin sözel olarak okunduğu-
nu gözlemlemiş ve okumaya karşı motivasyon duyma şansı kazanmıştır. Kitapla evde ta-
nışmamış çocuklarda ise bu becerilerin eksikliği okumayı, dolayısıyla okumayı sevme-
yi güçleştirir (Snow ve ark. 1998.) Çocukların okuma yazma gelişimleri sanılanın aksi-
ne okula başlamadan önce filizlenmekte, birinci sınıftaki başarı, tüm eğitim hayatını et-
kileyebilmektedir (Whitehurst ve Lonigan 1998.) Birinci sınıfta okumada zorlanan ço-
cukların, ilkokulun sonunda dahi yaşıtları kadar yetkin okuma becerisi elde edemediği 
gözlemlenmiştir. Ortaokulda iyi düzeyde okuyan bir öğrencinin bir senede 10,000,000 
kelime okuduğu, okuma becerisi gelişmemiş öğrencinin 10,000 kelime ile sınırlı kaldığı 
tespit edilmiştir (Lonigan 2006.) Bu nedenle, çocukların ilk öğretmen olarak anne ba-
balarının elinde kitap görmeleri, ebeveynle kitap okumaları, okula adaptasyon, öğrenme 
arzusu ve zihinsel gelişim için araçtır. (Mol ve Bus 2011, Kümmerling-Meibauer 2011) 
Bebeklerdeki dil gelişiminin, okuma, okul yaşamında verimlilik ve akademik başarının 
ötesinde matematik ile doğrudan ilişkisi de gözlemlenmektedir. (Snow, Burns ve Griffin 
1998, Storch ve Whitehurst 2002, Demir ve Küntay 2012)

Ana Babalık adlı derleme kitapta “Dil ve İletişim Becerilerinin Gelişiminde Ana Ba-
ba Etkileri” makalesi dil gelişiminin en az genetik etkenler kadar çevresel etkenlerle de 
geliştiğini vurgular Dil gelişimine sözcük gelişimi, gramer bilgisinin gelişimi, anlatı be-
cerisinin gelişimi ve akademik becerilerin gelişimi bağlamında yaklaşan inceleme, be-
beğin çevresindeki bireylerin dil gelişimini etkileyen en önemli unsur, çocukla duygu-
sal ve düşünsel boyutta diyalog kurarak kitap okumanın da en etkili aktivite olduğunu 
belirtir. Bu noktada ilkokula gelmiş farklı çevrelerden çocuklar arasındaki sözcük da-
ğarcığı dikkat çekicidir:

Sözcük gelişiminde çocuklar arasındaki farklılıklar çocukların yaşları ilerledikçe daha da 
belirginleşmektedir. İlkokulun başlangıcında bazı çocuklar sadece 3000 sözcük bilirken, 
diğerleri bunun sekiz katına varan sözcük dağarcıkları ile okula başlamaktadır. 
Beş saatlik bir ebeveyn-çocuk etkileşiminde bazı anneler sadece 700, diğerleri ise 7000 fark-
lı sözcük kullanmıştır. Bu farklılıkların sözcük dağarcığı gelişimi üzerinde etkileri büyük-
tür. Annesinden 7000 sözcük duyan çocuğun, aynı süre içerisinde 700 kelime duyan ço-
cuğa kıyasla 16 aylıkken 33 çeşit, 20 aylıkken 131 çeşit ve 24 aylıkken 295 çeşit daha fazla 
sözcük ürettiği görülmüştür. (Hart ve Risley 1995, Demir ve Küntay 2012)

Bir semboller sistemi olarak da irdelenebilecek dil, eğitimin ve iletişimin vazgeçil-
mez unsurudur. Okuma, yazma, anlama, anlatma, öğrenme, öğretme, analiz etme, al-
gılama ve konuşmanın yapı taşı olmasından ötürü dil gelişimi, dil politikalarından ay-
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rıştırılamaz. (Karakaya 2007) Farklı ülkeler tarafından yürütülen dil projeleri de bu öl-
çüde, hem kültürel, hem sosyo-ekonomik alanda kalkınmayı hedefleyen birer dil poli-
tikası olarak değerlendirilebilir. 

Okulöncesi dönemde, çocuklara bu uygulamalar ile okuma öncesi becerileri kazan-
dırmanın, ilkokulda okumada zorlanan çocuklara yardım etmekten çok daha kolay ve 
ekonomik olduğu araştırmalarla sunulmuştur (Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Ulusal 
Enstitüsü-National Institute of Child Health and Human Development-NICHD destek-
li rapor 1: Çocuklarda Okuma Zorluklarını Önleme Raporu, rapor 2: Çocuklara Oku-
ma Öğretme Raporu) (Lonigan 2006.) Okul öncesi dönemde doğru medya ile özellik-
le aile ortamında tanışmış çocuklar için hayat boyu sürebilecek bir başarı kapısı arala-
nırken, yanlış medyaya maruz kalmış veya kitapla hiç tanışmamış çocuklar, ekonomik 
ve sosyal zorluklar ile karşı karşıya kalma riskini taşırlar. 

Resim 2, 3: Almanya’da Leipzig tren istasyonunda bulunan kitapçıda çocuk köşesi ve 
Haribo harf şeker, 2013 (Fotoğraf: I. Veryeri Alaca)

Okuma projeleri bu riski ortadan kaldırmaya yöneliktir; ilk öğretmen olarak ebe-
veynleri hem evde, hem de halk kütüphaneleri, sağlık merkezi gibi sosyal ortamlar-
da çocuklarıyla birlikte kitap okumaya teşvik etmekle başlarlar. Uzmanlar, yeni işbir-
likleri kurgular, sürdürülebilirlik için restoranlar ve özel sermaye ile işleyen farklı sek-
törlere okuma olgusunu entegre ederler. Örneğin, Montréal’de yiyecek otomatı yerine 
“machin-o-livres” isimli kitap otomatları eski çocuk kitaplarını ilgililere 1 Kanada Do-
ları karşılığında sunmaktadır. Kütüphanelerin bulunmadığı yerlerde, projenin yaygın-
laştırılması düşünülmektedir. Almanya’da çocuklara kitapları cazip kılmak için kitap-
çılar trenden oyuncak raflar yapmakta, üretilen şeker, makarna gibi çeşitli yiyecek, harf 
şeklinde tasarlanmak şartıyla çocukları okuma kültürüne yaklaştırmaktadır. (Resim 2, 
3) İngiltere’deki bir araştırma ise her üç çocuktan birinin hiç kitabı olmadığı verisinden 
yola çıkarak okuma teşvik programlarının (British National Literacy Trust) McDonalds 
ile işbirliği içinde yapılmasını tetiklemiştir. Araştırmalar, her yıl çocuklu on aileden se-
kizinin en az bir kere McDonalds’a gittiğini göstermiştir. İsviçre ve Almanya’da sürdü-
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rülen uygulamada okuma ve çocuk vakıflarının desteği ile McDonalds’larda dağıtıla-
cak kitapların içerik ve kalitesi uzmanlarca onaylanmış ve fon desteğinde bulunulmuş-
tur. Almanya’daki uygulama, kitapları hem görünür hem de ulaşılır kılmakla kalmamış, 
Eylül 2012’de çocuk mönüsü alan dört milyon çocuğun kaliteli bir çocuk kitabına sahip 
olmasına imkan tanımıştır. (Reading Worldwide 2013) 

UNICEF ve Child to Child Trust (Eğitim Fakültesi, Londra Üniversitesi) işbirliği ile 
yürütülen okuma projesi ise, ilkokuldaki çocukların okul öncesi kardeşlerine ve arkadaş-
larına kitap okumalarını sağlar. Bangladeş, Çin, Kongo, Etyopya, Tajikistan ve Yemen’de 
2007’den bu yana uygulanan proje başarılı bulunmuştur. (Getting Ready for School 2010) 
Hippy programı ise –ki Türkiye’de bir kısmı hayata geçirilmiştir- öğrenme alışkanlığının 
evde başladığından yola çıkarak bir model oluşturmuştur. Öğretmenler, aile ziyaretleri 
yaparak, okul öncesi dönemdeki çocuklar için eğitim önerilerinde bulunmuşlardır.

DİL GELİŞİMİ VE OKUMA KÜLTÜRÜ: 
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM

Son yıllarda yaygınlaşan dil gelişimi projeleri –okuma kültürünün gelişmesine en 
çok ihtiyacı olan ülkelerden ziyade- özellikle İngiltere gibi okuma kültürü azımsanma-
yacak ölçüde gelişmiş ülkelerde başlatılmış ve ülkedeki her çocuğun kitaplara ulaşımı-
nı sağlamayı amaçlamıştır. Yakın gelecekte, varolan okuma kültürü, araştırma, altyapı 
ve dil gelişimi projelerinin harmanlanması ile, söz konusu ülkelerdeki okuma kültürü-
nün (basılı ve dijital medya) azami ölçüde ilerlemesi beklenebilir. Zira çocuk edebiyatı, 
İngiltere, İsveç, Almanya, Japonya başta olmak üzere bir grup ülkede günlük yaşamın 
yüz yılı aşkın bir süredir parçasıdır. Avrupa’daki kütüphanelerde 15. yüzyıla ait çocuk 
kitapları incelenebilir. 2010 itibariyle Amerika’da 16,549, Çin’de ise 51,000’in üzerinde 
halk kütüphanesi olduğu tespit edilmiştir (IFLA World Report 2010.) İsveç’te çocuk ki-
taplarına ne kadar önem verildiği, İsveç kronu üzerinde (Resim 4, 5) Nils Holgersson’ın 
hikayesinden bir ilüstrasyona yer verilmesinden anlaşılabilir. Paranın diğer yüzünde 
ise 1909’da çocuk kitapları ile Nobel ödülü almış yazar ve öğretmen Selma Lagerlöf ’un 
(d.1858-ö.1940) resmi bulunmaktadır.

Resim 4, 5: 20 İsveç Kronu, Ön ve Arka yüzü



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi342

Dünyaca üne sahip Astrid Lindgren (1907-2002) Pippi Uzunçorap serisi ile tanın-
mış İsveç’li bir diğer çocuk kitabı yazarıdır. Yazarın vefatının ardından, İsveç hüküme-
ti tarafından desteklenen Astrid Lindgren ödülü, yazarın okuma kültürüne ve çocuk 
edebiyatına katkısını uluslararası platformda taçlandırmakta ve kültürlerarası diyaloğu 
çocuk kitapları ile sağlamayı amaçlamaktadır. Ödül, tüm dünyada çocukları okumaya 
teşvik eden kurumları (örn. Banco Del Libro 2007 ödülü, Tamer Enstitüsü 2009 ödülü) 
ile seçkin çocuk kitabı çizer ve yazarlarını (örn. Shaun Tan 2011 ödülü, Maurice Sen-
dak 2003 ödülü) teşvik etmektedir. Astrid Lindgren anısına düzenlenmiş tematik park 
ve tiyatro ise kitaplardan karekter ve mekânların çocuklar tarafından keşfedilebilece-
ği bir oyun alanıdır (Astrid Lindgren’s World 2013). 1981’de Lindgren’in doğduğu ka-
sabada kurulmuş olan park kısmen Vimmerby belediyesi tarafından desteklenmekte, 
her yıl yerli ve yabancı 450 bin çocuğa ev sahipliği yapmakta, onları oyunlarla okuma-
ya ve yazmaya özendirmektedir. Okumaya motive eden kamusal alanlar, en az kamu-
sal projeler kadar etkilidir ve altyapı bağlamında okuma kültürünü destekler. Bu nokta-
da, okumayı ve çocuklara yönelik yayımcılığı destekleyen yasalar da etkilidir. Fransa’da 
1981’de yürürlüğe giren yayın sektörüne vergi muafiyeti, kredi ve ekstra fonlar sağla-
yan karar- yaratıcılığı arttıran çocuk kitaplarını özel olarak teşvik eder, basımı aksi tak-
dirde çok maliyetli olacak çocuk kitaplarını destekler. Buna bağlantılı olarak Paris, Val-
de-Marne’de 1990’dan bu yana doğan 19,000 bebeğe bir kitap armağan edilebilmiştir 
(Derrien 2005) Yayıncıların fark yaratacak kitaplar üretmesi için teşviği, sektörün ulus-
lararası başarısını arttırmıştır.

Hükümetler tarafından desteklenen –özellikle ortalama ve düşük sosyoekonomik ko-
şullara sahip ailelere yönelik olup- aile ve ev merkezli, kütüphane ve uzman destekli dil 
gelişimi projelerinin hayat boyu sürebilen bireysel ve toplumsal getirileri deneylerle öl-
çülmüş ve ölçülmektedir. 0-3 yaş aralığındaki erken dönem, çocuk için okuma kültürü-
nün başlayabileceği en etkili zaman olarak düşünülmektedir. 19. yy. itibari ile kitapların 
dünyaya ait görselleri çocuğa taşıması bakımından önemine işaret edilmiştir. Apseloff 
ve Nodelman görsel iletişim yetisi ve dili öğrenme bağlamında çocuk kitaplarını “eğit-
sel oyuncak” olarak tanımlamışlardır. Karton ve bez kitapların, çocuk için kitapla tanış-
ma, hayal gücünü tetikleme, hikaye kavramının oluşması, farklı ilüstrasyonları algılama 
ve bir büyük ile bağ kurma yolunda araç olduklarını öne sürmüşlerdir (Kümmerling-
Meibauer 2011.) Okuduğunu daha iyi anlayan ve daha çok kelime bilen çocukların, iler-
leyen yıllarda –bunları başaramayanlara göre- daha fazla kitap okuması, bu ve ilişkili 
alanlarda sürekli kendini geliştirmesi söz konusudur. Okulöncesinde resimli çocuk ki-
tabı, dergi ve basılı materyal ile tanışmış çocuklar –karşılaşmamışlara göre- sözlü dili % 
12 daha iyi kullanabilmekte ve bu becerileri, ilkokulda % 13, ortaokulda % 19, lisede % 
30, üniversitede % 34 olarak devamlılık göstermektedir. Benzer şekilde okuma zevki ve 
okuma kültürü edinmiş kişilerin –edinmemiş olanlara göre- sözlü ve yazılı iletişim be-
cerileri ileri düzeyde olabilmekte ve daha başarılı olabilecekleri öngörülmektedir (Mol 
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ve Bus 2011.) İngiltere’de okulöncesi dönemde Kitapla Başla projesine entegre olmuş ço-
cukların, ilkokulda, okuma ve matematikte, projeye katılmayan çocuklardan daha önde 
oldukları gözlemlenmiştir (Wade ve Moore 1998.) Kimi zaman “Matthew Etkisi” olarak 
tanımlanan araştırma bulguları, okul öncesinde evde periyodik olarak çocuklarına oku-
yan ailelerde yetişen kişilerin hayat boyu daha çok okuduklarını, ekonomik, akademik 
ve sosyal alanlarda daha üst düzeye çıkabildiklerini, diğerlerinin ise bu durumun aksi-
ne bir performans gösterdiklerini belirtir (Bast ve Reitsma 1998.) 

Yoksul ailelerin çocukları sadece dil gelişimi konusunda değil, aynı zamanda sinir 
sistemi ve beyin gelişiminde de geri kalma riski taşır. UNICEF, çocuk yoksulluğunun 
–ki hayat boyu gelişimi engellemesi ve kalıcı bir risk oluşturması söz konusudur- ancak 
son zamanlarda yetişkin yoksulluğundan ayırt edildiğine vurgu yapar. “Zihnin Araçla-
rı” projesi, salt dil gelişimine değil 3-5 yaş aralığındaki çocukların tüm zihin gelişimine 
odaklanan projelerdendir. (Tools of the Mind 2013, Lipina ve Colombo 2009) Harlem 
Çocuk Alanı projesi ise Amerika’da Obama yönetimi tarafından 20 ayrı şehirde tekrar-
lanması tasarlanmış (Obama 2008) ve yüzde elli devlet, yüzde elli bağışçılar tarafından 
fonlanan kent bazında bir pilot projedir. Harlem Çocuk Alanı (Harlem Children’s Zone) 
projesi bebek bekleyen ailelerle “Bebek Üniversitesi” kapsamında çalışmaya başlaması ve 
ilk üç senenin çocuklar için önemini öğretmesi bakımından istisnaidir. (HCZ 2013) 

Dil gelişimi ve okuma kültürü projelerinin ülke ekonomisine katkısı incelendiğinde 
en az yedi kat kâr sağlandığı görülmüştür. Amerika’da 0-5 yaş çocukların gelişimi için 
harcanan her 1$ için 7$ dolar geri dönüş sağlandığı hesaplanmıştır (National Institute 
for Early Childhood Education Research.) Ekonomi dalında Nobel ödüllü Amerikan 
hükümeti danışmanı Prof. Dr. James J. Heckman, özellikle sosyoekonomik risk altın-
daki 0-5 yaş çocuklara yapılan nitelikli eğitim desteğinin ülke ekonomisine, 5 yaş üs-
tü kişilere yapılan yatırımdan çok daha fazla fayda sağladığını ispatlamıştır. Eğitim al-
mış yetişkin kişilerin ülke ekonomisine artısını hesaplayan Heckman, okulu terk eden 
bir bireyin hem kendi yaşamı boyunca zorluklar ile karşılaşacağını, hem de içinde bu-
lunduğu ekonomiyi ileri götüremeyeceğini ifade eder. Örneğin, lise eğitimini tamam-
lamış bir bireyin hayat boyu elde edeceği kazanç, liseden terk bir öğrenci ile karşılaş-
tırıldığında 400,000 $ daha fazla olabilmektedir. Çözüm olarak Heckman, 0-5 yaş ço-
cuklu ailelerin ev ortamında desteklenmesini önerir. (Heckman Denklemi/The Heck-
man Equation) 

Ekonomi profesörü Hanushek, PİSA testlerinde alt düzeylerde başarı göstermiş ül-
kelerin, okul öncesi başta olmak üzere, kaliteli eğitime yapacakları yatırımın getirisi-
nin diğer ülkelere nazaran geri dönüş bakımından çok daha fazla olacağını belirtir. Er-
ken çocuklukta Perry, ABC gibi Amerika’daki okuma programlarının ulusal kalkınma 
başta olmak üzere, ekonominin büyümesi ve üretimin artması bakımından etkili ola-
cağını işaret eden Hanushek, dil gelişimi projelerinin eşitlik için bir araç, yoksul aile-
ler için bir başarı sıçraması olacağını ifade eder. Bu sistemlerin sürdürülebilir olması 
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için ulusal eğitim sistemine entegre edilmesi gerektiğini savunur. Hanushek, gelişmek-
te olan ülkelerde çocukların sadece eğitime ulaşmalarının, okullanma oranının ekono-
mik büyümeyi getirmeyeceğini, eğitim altyapısının elden geçirilmesi gerektiğini belir-
tir (Shultz ve Hanushek 2012, Hanushek 2013). Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerde yay-
gın biçimde uygulanmakta olan dil gelişimi projelerini incelerken, bu ülkelerde mevcut 
bulunan kaliteli altyapının incelenmesi de gerekmektedir. Altyapı kavramı, bu maka-
lede bebek ve çocukların aileleri ile eğitim alabileceği kütüphane, kreş gibi merkezlerle 
sınırlı kalmamış, uluslararası kurumların taranması sonucunda okul öncesi eğitim alt-
yapısını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilecek kurum, arşiv, vakıf, müze, bilgi bi-
rikimi ve paylaşımı, yetişmiş uzman ve uygulanan aktivite kapsam alanına alınmıştır. 
Bu noktada, farklı ülkelerdeki çocuk medyasının ön araştırma ile beslenen üretim sü-
reci, üretimi besleyen ödül (örn. Caldecott, Newberry, H.C.Andersen), teşvik ve burslar 
önem kazanır. Sahadaki kaynak yayınlar, alan taraması yapmak için eşsiz bir zenginlik 
sunar (Trelease 2006, Eccleshare 2009, Colomer, Kümmerling-Meibauer ve Silva-Diaz 
2012) Basılı, görsel medya üretimi ve değerlendirmesi için aktif çalışan eğitim kurum-
ları, üretimin bilimsel ölçütler içinde irdelenmesini ve bulguların uluslararas ortam-
da paylaşımını sağlar. Araştırmalar, araştırma fonları ve merkezleri (örn. Florida Oku-
ma Araştırmaları Merkezi/Florida Center for Reading Research; Uluslararası Çocuk 
Edebiyatı Araştırmaları Derneği/International Research Society for Children’s Litera-
ture, Erken Eğitim Araştırmaları Ulusal Ensititüsü/National Insitute for Early Educati-
on Research-Rutgers University, Çocuk Kitapları ile Öğretim Merkezi/Center for Teac-
hing through Children’s Books, Gençlik-Medya-Eğitim Araştırmaları Merkezi/Research 
Center Youth-Media-Education) öğretmenler ve ailelerin ücretsiz veya düşük ücretle 
faydalanabileceği birimler (örn. Burg Wissem Müzesi), ekonomik ve fiziki açıdan ula-
şılabilir kaynaklar, okuma kültürünün özümsenmesini sağlar. Örneğin, Danimarka’da 
uzun yıllardır uygulanan Çocuk Dil Merkezi destekli dil tarama testi, ailelere çok geç 
olmadan çocuklarındaki dil geriliğini bildirebilmektedir. Dil gelişimini ilerletmeyi he-
defleyen projelerin yanı sıra, riskli durumların tespiti, erken yaşta normlara ulaşılma-
sı bakımından kritiktir (Law, Boyle, Harris, Harkness ve Nye 2000.) Ülke çapında gö-
nüllü ailelere açık olan bu testleri, İsveç, Norveç ve Hollanda’daki aileler genel sağlık ta-
ramalarının kapsamında alabilmekte, böylece genel nüfusa göre çocuklarının düzeyi-
ni öğrenebilmektedirler (Sprogvurdering.) 3 yaş çocukları için 30 dakika kadar süren 
test, sadece dil gelişiminde geri kalmış çocukları tespit etmeyi amaçlamaz, her çocuğa 
kişisel geri bildirimde bulunmak şartı ile, bireysel dil gelişimini daha ileri bir noktaya 
getirmeyi hedefler. Testlerin bir kısmı ailenin kendisinin doldurduğu bir form ile, bir 
kısmı ise kreş tarafından tamamlanır. Test, sözcük dağarcığı, telaffuz, gramer, kavram-
lar ve hafıza gibi bir çok farklı alanda çocuğun dili kullanmasını ölçebilmektedir. Bu 
bağlamda % 85 çocuğun normları yakaladığı tespit edilmiş, geri kalan çocuklar için ise 
eksikleri giderebilecekleri bir program sunulmuştur. Dil gelişiminin değerlendirilmesi, 
Danimarka’da uluslararası çalışmaların incelenmesinin yanı sıra, ulusal boyutta yaşa-
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nılan dil güçlüklerinin tespiti ile sürdürülmektedir. (LLEAP) Amerika’da ise 42-55 ay-
lık çocuklar üzerinde uygulanan Okumaya Hazır Ol! (the Revised Get Ready to Read! 
-GRTR-R) ve Bireysel Büyüme ve Gelişim Göstergeleri (the Individual Growth and De-
velopment Indicators -IGDIs) testleri aileler için sorunları tespit etmeye yarar. Bu test-
ler ki on dakika gibi kısa bir sürede yapılabilmektedir, çocuğun okula başlamadan ön-
ce okumaya hazır olup olmadığını 1-fonolojik farkındalık, 2-harf algısı 3-sözlü dil kul-
lanımı bazında ölçer.

0-5 YAŞ ÇOCUKLARA YÖNELİK MEDYA VE GÖRSEL DÜŞÜNME

Bebek ve çocuklara sunulan kitap ve e-kitaplarda görseller merak uyandırma, bilgi 
verme, somut ve soyut olguları ve ilişkileri çağrıştırma bakımından öncüdür zira gör-
me konuşmadan ve okumadan önce başlar (Berger 1999.) Dolayısıyla, bebek ve çocuk-
ların, okuyucu kişiyi uzun süre dikkatle dinlemeleri, kitaplara ilgi duymaları belli oran-
da görsellere bağlıdır. Bu durumda ilk etapta göz ardı edilen bir unsur, resimli çocuk ki-
taplarında görsel tasarımın ve görsel algının önceliğidir. Görsel algılama, zihinde prob-
lem çözümü ile ilişkilidir ve görsel düşünmeyi kapsar. Görsel algı, geçmişte görülmüş 
olanlar ile de ilişkiye girer ve anlık düşünceyi etkiler. (Arnheim 2007) Bu noktada, re-
simli çocuk kitaplarının üretim faslı hakkında bilgi aktarımı yapan birçok yayın vardır. 
(Bang 2000, Nikolajeva 2005, Bryan 2011) Bu kitaplarda tasarım fasıllarında çocuklar, 
sanatçılar, eğitmenler ile çalışılmış, etkileri raporlanmış, edebi, estetik ve teknik konu-
lara yer verilmiştir. Okuma bilmeyen bebek, örneğin annesini dinlerken, resimlere ba-
karak zihnini çalıştırmakta, kelimeler ile kelimeleri temsil eden görseller arasında iliş-
kileri incelemektedir. 0-5 yaş çocuklara yönelik medya tüketiminde çocukların gözleri 
ile odaklandığı noktalar kayıt edildiğinde, kitaptaki yazıdan ziyade resimlere baktıkla-
rı gözlemlenmiştir. (Evans ve Saint-Aubin 2005, Justice, Pullen ve Pence 2008, Mol ve 
Bus 2008) Görsellerin nasıl çizildiği, neyi kapsadığı, renk seçimi ve metin ile nasıl iliş-
kiye girdiği çocukların kitaptan daha fazla faydalanmasına veya aksine kitaptan uzak-
laşmasına sebep olabilir. Bebek kitapları için kullanılan yalın görseller git gide karma-
şık ilişkilere evrilmekte, çocuk kitapları kategorilere ayrılarak farklı amaçlara hizmet et-
mektedir (örn. bilgi aktaran kitaplar, alfabeler, hikayeler, masallar, aktivite kitapları, üç 
boyutlu -pop up- kitaplar, hareketli kitaplar, etkileşimli elektronik kitaplar.) Çocuklar 
için sunulan örneğin kelimesiz (wimmelbook) kitaplar, bir sayfada en az altı yedi hika-
yenin anlatılabileceği senaryolar sunabilmektedir. Bu karmaşık ve renkli kitaplarda, her 
sayfada aynı karakterleri bulmak, neler yaptıklarını takip etmek küçük bir çocuk için 
oldukça eğlenceli ve eğiticidir. 

Metin ve görselin ilişkisini inceleyen çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Simetrik 
tasarım denilen, yazının görsel ile tamamiyle aynı amaca hizmet etmesi en sık rastla-
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nan metin-görsel ilişkisidir. Aynı bilginin tekrarı söz konusudur. Geliştirici veya arttırıcı 
(enhancing) ilişkide ise yazı görselin ötesine geçerek daha derinlemesine bir etki yara-
tabilmekte veya resim yazının ötesine geçerek, daha detaylı bir betimlemeye ulaşmakta-
dır. Bu ilişki, simetrik ilişkiden daha karmaşık bir sistemdir ve iki unsurun birbirini ta-
mamlayıcı etkisi mevcuttur. Kontrpuan (counterpointing) sisteminde ise görsel ile me-
tin birbirleri ile ilişkilenmekte olup, birbirlerinden bağımsız değerlere sahip iki güçlü ya-
pı taşı oluştururlar. Bu durumda, görsel ve metin ortak işleyen bir makina gibi düşünü-
lebilir ve ayrı ayrı ele alındıklarında kitabın değeri azalır. Bu noktada araştırmalar, be-
timlenmiş/resimlenmiş kitaplar (illustrated books) ile resimli çocuk kitaplarını (picture-
books) birbirinden ayırır. Andersen masalları gibi klasikleşmiş hikayelerde metnin bas-
kınlığı, resimlerin önüne geçmektedir ve resimlerin ancak ilk kategoride değinildiği gi-
bi hikayeyi betimlemesi düşünülür. Resimli çocuk kitaplarında ise, görseller baskındır 
ve yazılar daha azdır. Görsellerin ilişkilenmesi hikayeyi oluşturan ana unsurdur. David 
Wiesner, Chris Van Allsburg kitapları bu kategoriye girebilir. (Nikolajeva ve Scott 2000, 
Nikolajeva ve Scott 2006) Bu bağlamda, kitap ilüstrasyon ve tasarımlarının yetkinliği, 
anne ve çocuk arasındaki diyaloğu tetikleyebilmekte, çocuğun bir kez daha aynı kitaba 
bakmak istemesi için onu şevklendirmekte, daha çok kelime ve farklı beceri kazanmasını 
sağlamaktadır. Hanushek’in ancak kaliteli eğitimin kalkınmayı sağlayacağı düşüncesin-
den yola çıkarak kitaplarda da kalitenin aranması, dil ve zihin gelişimine katkısının tar-
tılması çocuk hakları ile örtüşür. Bilimsel çalışmalarla desteklenmiş çocuk kitaplarının 
daha faydalı olabilmesi kaçınılmazdır. Çocuk kitabı editörlerinin, yayınevlerinin, yazar 
ve ilustratörlerin, çağdaş kitap teorisi, tasarımına ilişkin araştırmaları takip ediyor olma-
ları, dünya çocuk edebiyatı ve dijital çocuk edebiyatı eserlerine ulaşabilecekleri kütüp-
hanelerin varlığı, bu sahada düzenli eğitim ve çalıştay düzenleyen merkezlere gitmeleri 
veya bu sahada üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim almış olmaları, elde edilen so-
nucun evrenselliği ve dünya kültürüne mal olması bakımından önemlidir. Konuşmaya 
teşvik eden, merak uyandıran görsel kompozisyonların yanı sıra, baştan sağma tasarlan-
mış kitaplar, okumayı özendirmeyebilir. Çocuklara yönelik medyanın, çocukların yaşı-
na uygun, olumlayıcı, çocuğun benliğini güçlendirici, iyi örneklerle eğitmeyi hedefleyen, 
farklılıklara saygı duyan, etkileşimi destekleyici ve basmakalıp (stereotip) karakterlerden 
kaçınan bir yaklaşımda olması yeğdir. Örneğin, UNICEF tarafından 2010’da desteklen-
miş Lesotho pilot çalışmasında zor şartlarda yaşayan bir grup aile ile çocuk kitabı ve çe-
şitli medya üretimi yapılmış, halk arasında kanıksanmış basmakalıp düşüncelerin ötesi-
ne geçilmeye çalışılmıştır. Üretilen eserlerde, hasta bir çocuğun diğer çocuklarla uyum 
içinde oynayabilmesi, engelli bir annenin “en iyi anne” ödülüne layık görülebilmesi, kör 
bir kızın spor yapabilmesi gibi konulara değinilmiş ve hayatın her türlü sorunsalı edebi 
ölçütler içinde yoruma açılmıştır. Pilot çalışmanın ardından hazırlanan medya ile tanı-
şan çocuklar, örneğin engelli kişilerle oyun oynamak istemiş, engelli bir annenin çocu-
ğuna iyi şekilde bakabileceğini düşünmüş, yetişkin erkeklerin de annelere benzer şekil-
de çocuklarla ilgilenebileceğini farketmişlerdir. (Lemish ve Kolucki 2013)
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ÇEVRESEL FAKTÖRLER: 
DİL GELİŞİMİ PROJELERİ VE OKUMA KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEYEN ALTYAPI

Çocuğun ilerleyen yıllardaki gelişimine destek verecek ve ailede başlayan dil geli-
şimi, bir çok ülkede çevresel faktörler ile de desteklenir. Okuma programı yürüten ül-
kelerde, süreli olan projelerin yanı sıra, kurumsal olarak kökleşmiş ve sürekli dinamik 
halde bulunan, okumayı teşvik eden bir ekolojiden söz edilebilir. Bu noktada, aile ve 
çocukları bünyesine davet eden okuma projeleri, yeri geldiğinde kütüphane, kreş, okul, 
yayınevi, kamu, özel kuruluş, bakanlık, çocuk merkezi, vakıf, üniversite, müze ve araş-
tırma merkezi ile ortak olarak yürütülmektedir. Ulusal boyuttaki işleyiş kadar, ulus-
lararası konferans, toplantı ve yayınlar ile parallel çalışmaların karşılaştırılması, fark-
lılıkların gözlemlenmesi, uluslararası araştırmacı, öğretmen ve üretim yapan kişilerin 
fikir alışverişi, projelere ivme ve verimlilik kazandırmaktadır. Hükümetlerin son yıl-
larda daha çok desteklediği çocuklara yönelik okuma projeleri ve bu bağlamda sunu-
lan kitap ve dijital medya, süratle yenilenen uluslararası akademik araştırmalar ışığın-
da kurgulanmakta ve değerlendirilmektedir. Örneğin, Routledge tarafından yayınlanan 
Çocuk Edebiyatı üzerine araştırma serisi yüz ellinin üzerinde kaynak kitap ile sahada-
ki yeni gelişmeleri belgelemektedir. John Benjamins, Scarecrow ve daha bir çok yayı-
nevi ile hakemli akademik yayın gözönünde bulundurulduğunda teorik, pratik ve ku-
ramsal bilginin yakından takip edilmesi ve gerektiğinde tercüme edilmesi varolan de-
neyimi vakit kaybetmeden incelemek açısından elzemdir. Bu birikimin Türkçe’ye ak-
tarımı, çocuk medyasının gelişimini, üretimini, değerlendirilmesini kolaylaştıracak, 
ardından Türkiye’deki birikimi ve deneyimi uluslararası çevrelere taşımak için bir yol 
haritası belirlenebilecektir. 

Kütüphaneler ki projelerin atar damarıdır, sundukları kemikleşmiş sistem ve ye-
ni bilgi ile çocuklara ev sahipliği yaparlar. Kültür politikası içinde, kültürün oluşturul-
ması, sürdürülmesi ve zenginleştirilmesi için vazgeçilmez kurumlardır (Yılmaz 2009.) 
19. yüzyılda Amerika’da ve Avrupa’da büyüyen “kütüphane hareketi” bir çok aydın ta-
rafından desteklenmiştir. Jess Torrey Jr. 1804 yılında New York’ta halka açık kurduğu 
çocuk kütüphanesi ve bu alanda yazdığı Entellektüel Meşale (The Intellectual Torch) 
isimli kitabı bilginin ücretsiz halk kütüphaneleri ile yaygınlaştırılması bakımından kri-
tiktir. 1875’de 188 halk kütüphanesinin açılmasının ardından, Carnegie’nin şahsi ser-
vetini bağışlaması ile 1886’da Amerika’daki kütüphane sayısı 600’e ulaşmış, daha sonra-
ki yıllarda Carnegie insanlığın ilerlemesi vizyonu ile -333 milyon dolar bağış yaparak- 
1600 açık raf sistemli halk kütüphanesi yapımını desteklemiştir. Carnegie’nin kütüp-
hanelere duyduğu yakınlık çocukluğunda James Anderson’un 400 kitaplı açık kütüp-
hanesinde geçirdiği zaman ile bağlantılıdır ve Amerika’daki okuma kültürünü tetikle-
yen çok önemli bir kilometre taşıdır. (Murray 2009) Avrupa Parlamentosu’na aktarılan 
“Modern Dünyada Kütüphanelerin Rolü” adlı raporda halk kütüphanelerinin toplum-
sal eşitlik açısından önemi halen vurgulanmaktadır (Martin 1998). AB’de halk kütüp-
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haneleri Avrupa Kültürü’nün oluşturulmasında ve bilgiye erişimde eşitsizliklerin gide-
rilmesinde rol oynar. Okuma kültürünün oluşmasında kütüphanelerin yeri sağlamlaş-
tırılmıştır. Halk kütüphanelerinde okul öncesi çocuklara uygun salonlar bulunmakta-
dır. Okul kütüphaneleri ile sınıf kütüphaneleri, öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına 
yönelik iken, araştırma kütüphaneleri sahadaki teorik bilgiye ulaşmak için önemlidir. 
Örneğin, İsveç Çocuk Kitapları Araştırma Enstitüsü’nde yirmi bini aşkın kuramsal ki-
tap, seksenbin çocuk edebiyatı eseri bulunmaktadır. Yabancı dillere çevrilen İsveç ço-
cuk edebiyatı da koleksiyonun parçasıdır. 1960’larda kurulmuş Stockholm’de bulunan 
merkez, aynı zamanda İsveç’te 15. yüzyıldan bu yana üretilmiş çocuk kitaplarının ula-
şılabileceği önemli bir adrestir. Enstitütü, İsveç İlüstratörler Birliği, çocuk yayıncıları gi-
bi önemli grupları da bünyesinde toplaması bakımından bir şemsiye görevi görmekte 
ve faaliyetleri Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Merkezin diğer işlevleri 
arasında sahada araştırma yürütmek, baskısı tükenmiş nitelikli İsveç çocuk kitaplarını 
tekrar basmak, ulusal ve uluslararası araştırmacılara burs vererek merkezden faydalan-
malarını sağlamak ve her yıl bu sahadaki istatiki bilgileri sunmaktır. Örneğin, İsveç’te 
2012 yılında 1761 çocuk kitabı yayınlanmıştır ve yarısından çoğu İsveçli yazar ve çizer-
lerin eserleridir. (The Swedish Institute for Children’s Books 2013)

Resim 6, 7, 8: Open Bare Halk Kütüphanesi, Amsterdam, Hollanda, 2013 
(Fotoğraf: I. Veryeri Alaca)

Dil gelişimi projelerini bünyesinde sunan bir kütüphane de Hollanda’daki OBA’dır. 
Hollandalı mimar Jo Coenen tarafından Amsterdam’ın en görkemli noktalarından 
biri olan liman bölgesinde inşaa edilmiş halk kütüphanesi 2007’de tamamlanmış ve 
Avrupa’nın en büyük halka açık kütüphanesi Open Bare Bibliotheek Amsterdam-OBA 
olarak ünlenmiştir. Her katı farklı konulara adanmış kütüphanenin zemini tamamiyle 
çocuklar için düzenlenmiştir (Resim 6, 7, 8). Mekan, yetişkinlere göre değil çocuklara 
göre düzenlenmiştir. Yarım ay şeklinde kırmızı beyaz renklerle oluşturulmuş raflar, iç-
lerinde büyük minderler, gizli merdivenler ve oyun köşeleri barındırır. Okulöncesi ve 
erken çocukluk için kütüphanenin bir çok hizmeti mevcuttur. Örneğin, mini bir anfi 
tiyatro şeklinde düzenlenmiş okuma alanı çocukların masal dinleme seanslarına katıl-
dıkları köşedir. Kütüphane aynı zamanda çocuklarla çalışan kreş gibi kurumlara danış-
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manlık yapmakta, kendi mekanlarında kullanmak için kitap setleri ödünç vermektedir. 
Kütüphane misyonunu hayat boyu okuma kültürünü aşılamak olarak belirtmekte ve is-
tatistikler sunarak bebek ve çocuklara yönelik okumanın önemini öğretmektedir: Her 
gün çocuğunuza 15 dakika kitap okursanız, yılda 1000 kelime daha fazla öğrenir. 

Resim 9, 10, 11: Burg Wissem Resimli Kitap Müzesi, Troisdorf, Almanya, 2013 
(Fotoğraf: I. Veryeri Alaca)

Burg Wissem Resimli Kitap Müzesi ise, dünyadaki sayılı çocuk kitabı müzesi arasın-
dadır. (Resim 9, 10, 11) Müze, 1982 yılında Troisdorf ’da yaşayan bir işadamının 300 ço-
cuk kitabı ilüstrasyonunu bağışlaması ile başlamıştır; şu anda bir kaç vakfın ortak ola-
rak desteklediği bir kurumdur. 1982 yılında müzenin açılması ile 350’nin üzerinde ayrı 
koleksiyon geliştirilmiştir. Troisdorf ve Siegburg Valilikleri ise İlüstrasyon Vakfı’nı ku-
rarak, bu sanatın tanıtımı ve korunmasını amaçlamış, bu alanda müze bünyesinde ko-
leksiyon geliştirilmiştir. Heinz-Müller Vakfı ise müze ve kurucusunun fotoğraflarını ve 
belgelerini korumak ve tanıtmaya adanmıştır. Müze, aynı zamanda sunduğu sergi, akti-
vite ve eğitimler bağlamında çeşitli yayın evi ve kurum ile de işbirliği yapmakta, izleyi-
ci kitlesini her yaştan ve kesimden halkı cezbedecek biçimde tasarlamaktadır. Cologne 
ve Bonn arasında bir masal şatosu olan mekan, Almanya ve Avrupa başta olmak üze-
re yaklaşık elli çocuk kitabı yayıncısı ile işbirliği yapmaktadır. 1498-1950 arası üretil-
miş 30,000 kitabı barındıran koleksiyon, 21. yy için de zengin örnekleri sunabilmekte-
dir. Müzedeki mekanların oyuncak köşeleri ile bezenmiş olması, çocukların her an bir 
oyun alanında oldukları hissini vermektedir. Aynı zamanda, Robinson Cruise koleksi-
yonuna (Stach 2012) eşlik eden okyanus temalı oda, okuma sürecini bir oyun atmosfe-
ri içinde gerçekleştirmeyi olası kılmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Seçilmiş medya ile çocuklu ailelerin tanıştırılması, ilkokul öncesinde temel eğitimin 
parçası haline gelmekte, UNESCO başta olmak üzere ulusal ve uluslararası oluşumlar-
la desteklenmektedir. İngiltere’de öncü Kitapla Başla/Bookstart projesi ve benzeri pro-
jeler doğumdan ilköğretime dek çocuklar ile medyayı faydalı biçimde buluşturmak-
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ta, bakanlıklar, yerel kütüphane, özel sektör veya kreşler ile etkileşimli çalışmaktadır-
lar. Araştırmalar, anne ve babanın çocuğa kitap okuyarak geçirdiği günlük yirmi da-
kikalık diyaloğun faydasının, diğer medya araçları ile ölçüşemeyeceğini belirtmekte-
dir. Kitapla Başla/Bookstart projesine katılan çocukların %68’i kitap okumayı en sev-
dikleri aktivite olarak değerlendirmişlerdir, projeye katılmayan çocuklar ise %21 dü-
zeyinde kalmıştır. Kitapla Başla/Bookstart projesine katılmış ailelerden %75’i çocuk-
larına hediye olarak kitap aldıklarını belirtmişlerdir, katılmayan aileler ise %10 (Rea-
ding Worldwide 2013.)

Resim 12, 13, 14: Okuma Projeleri Sergisi, Leipzig, Almanya, 2013 
(Fotoğraf: I. Veryeri Alaca)

Beyin gelişiminin ilk altı yılda hızlı ve gelecek yıllar için belirleyici olmasından do-
layı (Eliot 2009) çocuklara ve ailelere verilen bilinçli medya ve okuryazarlık eğitimi ül-
ke kalkınmasında hayati rol oynayacak, uzun vadede beyin fonksyonlarını olumlu et-
kileyecek (Flynn 2012), farklı gelir düzeyinden bir çok çocuğa temel hak ve ihtiyaçlar 
yolunda destek verecektir. Araştırmalar ışığında, doğru medyaya ulaşabilmiş çocuklar, 
ulaşamayanlardan çok daha fazla kazanç sağlamışlardır: gelecek için umutları çoğalmış, 
yaşadıkları coğrafya ve dünya kültürleri hakkında bilgi edinme şansı elde etmişler, oku-
la hazırlanma şansları olmuştur. Olumlu ve eğitsel medya, çocukların dil gelişimi başta 
olmak üzere tüm beyin gelişimine destek verebilmiştir. Çocukların, barışsever bireyler 
olma kapasitesi, farklılıkları olan kişilere saygı göstermeleri, yaşamdan zevk almaları 
medyanın doğru mesajları ile sağlanabilmiştir. (Lemish ve Kolucki 2013)

Sonuç olarak, okul öncesi için başlatılacak programlarda her çocuğa ulaşabilmek ma-
liyetli olduğundan, kurumlar arası işbirliği çok önemlidir. Milli Eğitim sistemine entegre 
edilebilecek yapıların kurulması, sürdürülebilirlik için vazgeçilmezdir. Kamu spotu gibi 
uygulamalarla, 0 yaş itibari ile okumanın öneminin belirtilmesi, konuya olan duyarlılı-
ğın artmasına neden olacaktır. Bu bağlamda yayınevlerini, sağlık birimlerini ve araştır-
ma merkezlerini projeye dahil etmek, verimlilik adına kazanç sağlayacaktır. Özellikle, 
dil gelişimi ve okula hazırlık boyutunda tarama testleri yapılması, çocuklara geç olma-
dan nasıl destek verilebileceği konusunda ışık tutabilecektir. Bağlantılı olarak kütüpha-
nelerin desteklenmesi, içerik ve teorik bilgi üretiminin teşvik edilmesi, mobil sistemle-
rin geliştirilmesi daha fazla çocuğa ulaşılmasını sağlayabilir.
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EK 1. Erken Okuma Projeleri Karşılaştırmalı Tablosu (The Bookstart Country Pa-
nel, Stiftung Lesen. “Exhibition of Bookstart-Projects from all over the world” during 
the “Prepare for Life - Raising Awareness for Early Literacy Education, Leipzig, March 
2013”. URL: http://readingworldwide.com/fileadmin/dokumente/bookstart_country_
panel.pdf, Kaynak, Stiftung Lesen tarafından hazırlanmış olup işbu makale kapsamın-
da kullanımına izin verilmiştir.)
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ÖZET

Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kit-
le iletişim araçlarını kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişki incelenmiştir1. Araştırma, 

1. Bu araştırma, ilkokul, ortaokul ve lise 4.sınıf öğrencileri ile öğretmenleri üzerinde gerçekleştiril-
mek üzere tasarlanmış; ancak bu bildiride, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden toplanan veriler değer-
lendirilmiştir. 
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ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veriler, araştırmacılar tarafından ha-
zırlanan sormacalar ile toplanmıştır. Çalışma, 2012-2013 ders yılında Ankara’ya bağlı 
Çankaya İlçesinde 649 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenci-
lerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlık-
ları arasında ilişki olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Temel okuma becerisi, okuma alışkanlığı, eleştirel okuma, okuma 
kültürü, kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlığı.

ABSTRACT

This research investigated the relationship between acquisition levels of reading cul-
ture and media habits of 4th graders in primary school2. In this present research, be-
ing a descriptive study in relational screening model, data was gathered from the form 
that was constructed by researchers of this study. The research was realized with 649 
students at schools from the municipality of Çankaya, Ankara in the academic year of 
2012-2013. Results showed that there is a relationship between the acquisition levels of 
reading culture and media habits of 4th graders in primary school.

Key words: Basic reading skill, reading habit, critical reading, reading culture, media 
habits.

1. GİRİŞ

Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kültürü edinme düzeyleri ve kit-
le iletişim araçlarını kullanma alışkanlıkları incelenmiş; bu değişkenler arasında bir iliş-
kinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

2. PROBLEM DURUMU

Çağdaş ve demokratik toplumlarda okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı birey-
lere gereksinim duyulmaktadır. Toplumda okuma kültürünün yaygınlaşması için kişi-
lerin, temel okuma-yazma becerilerini, okuma alışkanlığı ve eleştirel okuma becerisine 
dönüştürebilmeleri; bu becerilerin birikimiyle de bilişim teknolojilerinden amaca uy-
gun olarak yararlanabilmeleri gerekir (Sever, 2013).

2. This research was designed to include the teachers and 4th graders of primary, secondary and high 
schools, but in this paper only the data from 4th graders of primary school have been evaluated.
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Okuma kültürü, bireylerin okuma eylemini, bireysel ve toplumsal düzlemde yaşam 
biçimine dönüştürmesiyle yapılanır. Bu kültürün oluşması ve gelişmesi ise okulönce-
si dönemde okuma sevgisi ve bilincinin kazandırılmasına önemli ölçüde bağlıdır. Sever 
(2007:108)’in belirlemesiyle okuma kültürü, “yazılı kültür ürünlerinin dünyasıyla tanış-
mış; tanıştığı bu dünyanın kendine sunduğu iletileri paylaşma, sınama, sorgulama yeter-
liğine ulaşmış; bunların sunduğu olanaklarla yaşamayı alışkanlık haline getirmiş bireyle-
rin edinmiş olduğu” davranışlar bütünüdür. Yılmaz (2009:134)’a göre, okuma kültürü “bir 
bireyin, bir toplumsal grubun ya da bir toplumun okuma eylemiyle ilişkilerinin düzeyi 
ve niteliği anlamına gelir. Bir başka deyişle okuma kültürü, sözü edilen birey, grup ya da 
topluma ait yaşam biçiminin ‘okuma’ alanına yansıyan bölümüdür. Kısaca, okuma kültü-
rü, okuma eylemine ilişkin bireysel ve toplumsal yaşama biçimidir”. Öz bir belirlemey-
le okuma kültürü, bireyin doğduğu andan başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar 
uzanan süreçte edinmesi ve yaşam boyu sürdürmesi gereken davranışlar bütünüdür.

Sever (2010)’e göre okuma kültürü edinme süreci çeşitli evrelerden oluşmaktadır. Bu 
evreler sırasıyla “dinleme becerisi, okuma yazma becerisi, okuma alışkanlığı, eleştirel 
okuma becerisi ve okuma kültürü (evrensel okuryazarlık) becerisi” olarak adlandırıla-
bilir. Belirtilen evrelerde ailenin ve okulun bilinçli çabalarıyla anlama ve anlatma bece-
rileri gelişmiş, yaşam ve insan gerçekliğine duyarlı, yazılı kültürün olanaklarından ya-
rarlanmayı bilen, okuma kültürü edinmiş, böylece kitle iletişim araçlarını da amaca uy-
gun biçimde kullanan bilinçli bireylerin yetiştirilebileceği düşünülmektedir. 

“Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar 
taşıyan, belirli bir okur kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan; gazete, 
dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle 
iletişim araçları denilmektedir” (Savaş, 2004:2-3). Günümüz toplum yapısında son de-
rece önemli ve etkili olan kitle iletişim araçlarının bazı önemli işlevleri bulunmaktadır. 
Bunlar özellikle, kamuoyunu bilgilendirme, kamuoyunun serbestçe oluşmasını sağla-
ma, toplumsal bütünleşme ve vatandaşların siyasal sürece katılmalarını sağlama; ayrıca 
eğitici, eğlendirici özellikleri nedeniyle toplumun gelişmesinde, değişmesinde önemli 
rol oynamadır (Can, 2005:42). 

Kitle iletişiminde kişi her tür iletiyle (mesajla) karşı karşıyadır. Bunlar eğitici, eğlen-
dirici, hoş vakit geçirtici, bazen de kişi ya da toplumu olumsuz etkileyici nitelikte ola-
bilir. Bu nedenle, bireylerin kitle iletişim araçlarının (medyanın) sunduklarını, kendi 
amaçlarına uygun olarak seçebilme yetisine sahip olması beklenir (Aydın, 2010).

Kitle iletişim araçları, günümüzde insan yaşamının ayrılmaz birer parçası konumun-
dadır. Gelişen teknoloji ile iletişim araçlarının hızla yaygınlaşması, çocukluk evresin-
den başlayarak bireylerin bu araçlarla amaca uygun bir etkileşim olanağı yaratabilme-
si sorununu güncel kılmaktadır.

Kitle iletişim araçlarının, iletişim ile toplumun değişik düzeyleri arasındaki etkileşim-
de oynadıkları toplumsal işlevler, UNESCO komisyonu tarafından hazırlanan ve “Mac 
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Bride Raporu” olarak bilenen çalışmada, sekiz başlık altında toplanmıştır. Bunlar: Haber 
ve bilgi sağlama, toplumsallaştırma, güdüleme, eğitim, tartışma ortamı hazırlama, kül-
türün gelişmesine katkı, eğlendirme ve bütünleştirme (Toruk, 2008:476)’dir. Toplumsal 
ve bireysel yaşamımızı geliştirici birçok sonuçlarının yanı sıra sözü edilen yeni kitle ile-
tişim araçlarının sorun yaratabilecek etkilerinin olduğu da genel olarak kabul edilmek-
tedir. Bu araçlar bireylerde var olan bazı olumlu alışkanlık ve davranış biçimlerini de-
ğiştirebilmekte, yeni tutumlar geliştirmektedir (Aksaçlıoğlu ve Yılmaz 2007:5). Bu bağ-
lamda kitle iletişim araçlarını bilinçli olarak kullanabilecek ve değişen koşullara uyum 
sağlayabilecek bireyler yetiştirebilmek ayrı bir önem kazanmaktadır. Diğer bir deyişle 
bireylerin entelektüel açıdan yeterli düzeye getirilmesi ve bu entelektüel birikimin toplu-
mun yararına sunulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Gömleksiz, 2004:186). Bireyin, 
kitle iletişim araçlarını ilgi ve gereksinmelerine uygun kullanma yetisinin, yaşamdaki 
farkındalık düzeyiyle ilgili olduğu; bu farkındalıkta bireyin okuma eylemini yaşamının 
doğal bir uygulaması durumuna getirmesinin önemli bir etken olduğu söylenebilir. 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeleri ve değişimleri izleyebilmek ve bunlardan et-
kilice yararlanabilmek için bireylerin anlama ve anlatma becerisi gelişmiş; yaratıcı, araş-
tırıcı, eleştirel düşünebilen, çevresi ile barışık özelliklerle donatılmış olması gerekir. Bu 
becerilerin kazanılması, kişinin okuma eylemini sürekli ve düzenli olarak istekle ger-
çekleştirmesi; başka bir söyleyişle, okumayı alışkanlığa dönüştürmesi, okuma eylemini, 
yaşamının her evresinde sürekli ve düzenli bir biçimde sürdürmesi ile olanaklıdır (Sev-
mez, 2009:6; Şahin, 2012:368). 

Alışkanlıklar ve tutumlar bireyin doğduğu andan başlayarak merak ve öğrenme süreci 
sonucu gelişmektedir. Bu nedenle, özellikle okulöncesi dönemden başlamak üzere oku-
manın bir alışkanlık, bir yaşam biçimine dönüştürülmesi eğitimin önde gelen amaçların-
dan biri olmalıdır (Arslan, Çelik ve Çelik, 2009:114; Aslantürk, Saracaloğlu, 2010:156). 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte etki alanlarının daha da genişlemesi, 
modern zamanların yalnızlaşan insanlarını kitle iletişim araçlarına daha fazla yöneltmek-
te; kitle iletişim araçlarının olayları ve yorumları çok kısa zamanda geniş kitlelere yayabil-
meleri bireylerin tutumlarına ve davranışlarına yön verebilmektedir (Harputlu, 2012). 

Aksaçlıoğlu ve Yılmaz (2007:5), televizyonu “elektronik dadı” ya da “aptal kutusu” 
olarak adlandırmakta; televizyon ve bilgisayarı eğlence, eğitim ve boş zamanları değer-
lendirmede kullanılan araçlar olarak nitelendirmektedir. Bir yandan, çocuklarda yeni bir 
yaşam biçimi yaratacak denli güçlü etkilere sahip bu araçların toplumsal ve bireysel bir 
etkinlik/ alışkanlık olan okumayı etkilemesinin güçlü bir olasılık olduğu düşünülmek-
te, diğer yandan bilgisayar ve diğer görsel kitle iletişim araçlarının çocukların fiziksel, 
psikolojik ve sosyal gelişimine olumlu etkilerinin de olabileceği vurgulanmaktadır.

Araştırmacılar, kitle iletişim araçlarından bazılarının amaca ve yaşa uygun olmayan 
biçimde kullanılmasını “teknolojik bağımlılık” olarak adlandırmaktadır. Yapılan araş-
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tırmalarda çocukların ve gençlerin zamanlarının önemli bir bölümünü televizyon ve 
bilgisayar başında geçirdikleri belirlenmiştir (Odabaş vd., 2008; Aksaçlıoğlu ve Yılmaz, 
2007). Oysa televizyon ve internet (bilgisunar) başında üç saatten fazla zaman geçiren 
çocukların ilerleyen yaşlarda dikkat toplama sorunu yaşadıkları uzmanlarca dile geti-
rilmektedir (Odabaş vd., 2008). 

Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlı-
ğı (2011)’nın destekleriyle 9-16 yaş grubu çocukları ile gerçekleştirilen bir çalışmada, 
çocukların yaklaşık %70’inin günde en az bir kez interneti, %66’sının günde en az bir 
kez sosyal ağları kullandığı; bu süreçte ise çocukların, ortalama 72 dakika zaman har-
cadıkları belirlenmiştir. Bu oran, çocukların internette harcadıkları zamanlarının bü-
yük çoğunluğunu sosyal ağlarda geçirdiklerini göstermektedir.

Sözlü kültürden yazılı kültüre ve sesli görüntülü yazılı iletişime geçişin yaşandığı bir 
dünya gerçekliği, edebiyatın bütün türlerini etkilediği gibi, okuma kültürünü de etkile-
mektedir. Medyanın bu bağlamda okuma alışkanlığına olumsuz etkilerinin olduğu be-
lirtilebilir (Şirin, 2007a, 2007b).

Aksaçlıoğlu ve Yılmaz (2007)’ın araştırmasında, ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri-
nin okuma alışkanlıkları ile bilgisayar kullanma ve televizyon izleme alışkanlıkları ara-
sındaki ilişki incelenmiş; sonuçta, öğrencilerin kitap okuma yerine bilgisayar kullanma 
ve televizyon izleme etkinlikleri için daha çok zaman ayırdıkları belirlenmiştir.

Demirer, Yıldız ve Sünbül (2011:1031), bilgisayarın ve internet teknolojilerinin bi-
reylere geniş bilgi kaynağı sunduğu gibi oyun ve diğer amaçlarla gerçekleştirilen kulla-
nımlarının zaman kaybına neden olduğunu belirterek bu durumun okuma eylemini de 
olumsuz etkileyebileceğini dile getirmektedir.

Yılmaz (2004)’ın yapmış olduğu bir çalışmada ise Ankara’nın çeşitli ilçelerindeki il-
köğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaklaşık % 70’inin hiç kitap okumadığı ya da yal-
nızca iki ayda bir kitap okuduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocukların okuma eylemine 
karşı düzeyleri belirlenirken aileler de benzer sorular eşliğinde araştırmaya katılmış ve 
öğrencilerin annelerinin yaklaşık % 50’sinin hiç kitap okumadığı görülmüştür. Bir baş-
ka araştırmada ise babası okuryazar olmayan katılımcıların yaklaşık % 84’ünün hiç ki-
tap okumadığı, babası üniversite mezunu olanların ise % 10,3’ ünün kitap okuduğu be-
lirlenmiştir (Yılmaz, 1995). 

Yalınkılıç ve Ülper (2011)’in ilköğretim 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık 
düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmada; öğrencilerin %59,2’sinin 
düzenli kitap okuma alışkanlığını edinmediği, okuma alışkanlık düzeylerinin bekleni-
lenin altında olduğu, %74’ünün günde ortalama 1-5 saat televizyon izlediği saptanmış-
tır. Ülper (2011)’in, öğretmen, aile, arkadaş ve kitap boyutları üzerinden öğrencilerin 
okumaya isteklendirici etmenlerle karşılaşma durumunu incelediği çalışmasında ise il-
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köğretim birinci kademe öğrencilerinin sık sık, ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ise 
ender olarak okumayı güdeleyici etmenlerle karşılaştığı belirlenmiştir. Araştırmacı, öğ-
rencilerin içinde bulundukları ortamın öğrencilerin okumaya yönelmesinde önemli ol-
duğu varsayımıyla sorunun anlaşılması açısından, öğretmen, aile, arkadaş ve kitap et-
kenlerinin incelenmesini önermiştir.

Oğuz, Yalınkılıç ve Ülper (2011)’in ilköğretim okulu öğretmenlerinin okuma alış-
kanlık düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmada, Amerikan Kü-
tüphaneciler Derneği’nin belirlediği ölçütlere göre, öğretmenlerin orta düzeyde okuma 
alışkanlığına sahip olduğu saptanmıştır. 

Adnan Menderes ve Uludağ Üniversitesinde okuyan 465 sınıf öğretmeni adayının 
okuma ilgi ve alışkanlıklarının incelendiği araştırmada, katılımcıların okuma ilgisinin 
“orta”, okuma alışkanlıklarının “yetersiz” düzeyde olduğu belirlenmiştir (Saracaloğlu, 
Karasakaloğlu ve Aslantürk, 2010). 

Sanatın bireysel ve toplumsal işlevlerinden yararlanılabilmesi için kişilerin erken 
çocukluk döneminden başlayarak dil ve anlam evrenine uygun, nitelikli yazılı ve sözlü 
metinlerle buluşturulması gerekir. Okuma alışkanlığının edinilmesi için atılabilecek bu 
ilk adımların ardından, çocuğun kitapla etkileşime girmesi sonucu eleştirel okuma be-
cerisini edinmesi beklenmektedir. Eleştirel okur, demokratik toplumların bireylere ka-
zandırmayı amaçladığı temel bir beceridir. Bireylerin bu beceriyi yaşam biçimine dö-
nüştürmesiyle okuma eylemi yerleşik bir davranışa dönüşür. Okuma kültürünü yapı-
landıran temel etken de bu kazanımlardır. Her gün kitle iletişim araçlarıyla edindiğimiz 
bilgilerin doğruluğunu sınama, ülke ve dünyadaki gelişmeleri izleme çeşitli kaynakla-
ra başvurmayı gerektirir. Yazılı kaynaklardan etkili bir biçimde yararlanma, erken yaş-
larda kitapla kurulan etkileşimin sağladığı bir beceridir. Okuma alışkanlığının edinil-
mesiyle yapılanan eleştirel okuma becerisi, “okuma kültürü” edinmenin de temel önce-
liği olarak görülmelidir. Günümüzde teknolojinin sunduğu olanaklardan etkili biçim-
de yararlanabilme, öncelikle bir kültür birikimi gerektirir. Bir başka deyişle, kitle ileti-
şim aracılığıyla elde edilen bilgileri sınamak ve üretim sürecinde bu bilgilerden yarar-
lanmak için okurun öncelikle bir bilinç ve kültür edinmiş olması gerekir. Çünkü kitle 
iletişim araçlarının ilettiklerini/sunduklarını değerlendirebilmek, onlardan amaca uy-
gun olarak yararlanabilmek; ancak okuma kültürü edinmiş bilinçli bir okurun gerçek-
leştirebileceği bir süreçtir (Sever, 2010).

Kitle iletişim araçlarının (medyanın), bireylerin davranışlarında, dünyayı anlama ve 
açıklamalarında etki yaratacak bir güç olduğu genellikle kabul edilen bir görüştür. Bu 
nedenle, günümüzde, bireylere eleştirel düşünme, kendini ifade etme; medyanın sayı-
sız iletileri (mesajları) karşısında kendilerini yönetme ve yönlendirme yeteneği kazan-
dırma; kişileri medya bağımlılığından kurtarma, onlara görsel iletişimin temel ilkelerini 
kavratma; öğretmen ve öğrencilere bilgi kaynaklarını ve bunların kimlerin çıkarına kul-
lanılabileceği konusunda çeşitli görüşler sunma bağlamında yeni bir becerinin kazandı-
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rılması amaçlanmaktadır. Günümüzde bu beceri, “medya okuryazarlığı” olarak adlan-
dırılmaktadır (Thoman, 2008: 14, Len Masterman’dan akt. Elma ve Kesten). 

Medya okuryazarı olarak adlandırılan kişilerin yeterlikleri incelendiğinde, bu ye-
terliklerin okuma kültürü edinmiş bireylerin kazanımları ile önemli benzerlikler taşı-
dığı görülmektedir. Yazılı, görsel ve işitsel araçların çeşitli biçimlerde sundukları ileti-
lere ulaşma; bunları anlama, çözümleme ve değerlendirme süreçlerinden geçirerek ye-
ni iletiler üretebilme; kişilerin iletilenleri doğru anlaması, sınıflandırması, çıkarımlar 
yaparak eleştirebilmesini gerektirir. Bu yeterlikler dilsel, bilişsel ve toplumsal bir hazır-
bulunuşluk düzeyinin göstergeleridir. Bunun için erken dönemden başlayarak ailenin 
ve okulun, çocukları renk, çizgi ve sözcüklerin duygu ve düşünceyi geliştirici iletileriy-
le buluşturması, okuma kültürü olarak adlandırılan sürece bilinçli ve duyarlı çabalar-
la yönlendirilmesi beklenir.

Okuma kültürü edindirme sürecinde kitle iletişim araçlarının önemli etkileri oldu-
ğu bilinen bir gerçekliktir; ancak bu gerçeklik doğru yönlendirmelerle olumlu sonuç-
lara evrilebilir. Çocuk ve gençlerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim 
araçlarını kullanma alışkanlıklarının araştırmalarla sürekli sınanması, verilerin tanık-
lığında varsa sorun ya da sorunların tanımlanması, önerilerin geliştirilerek sorunla-
rın çözümüne yönelik uygulamaların yaşama geçirilmesi için bilimsel çabalara gerek-
sinim vardır. İşte bu çalışma, öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle ile-
tişim araçlarını kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi sorumluluğu-
nu üstlenmiştir.

3. YÖNTEM

Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veriler araştırmacılar tarafın-
dan hazırlanan sormacalar ile toplanmıştır. 

3.1. Araştırmanın Modeli

Araştırma ilişkisel tarama modeline göre şekillendirilmiştir. Bu model, iki ya da da-
ha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirle-
meyi amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2012: 81). 

Bu araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kültürü edinme düzeyi ile kit-
le iletişim araçlarını kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlan-
mıştır. Karasar (2012: 82), tarama yoluyla bulunan ilişkilerin gerçek bir neden sonuç 
ilişkisi olarak yorumlanmayacağını ancak bir değişkendeki durumun bilinmesi halinde 
ötekinin kestirilmesinde yararlı sonuçlar elde edileceğini belirtmiştir. 
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3.2. Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evrenini 2012-2013 ders yılında Ankara’ya bağlı Çankaya İlçesinde-
ki devlet okullarında okuyan 7376 (yedi bin üç yüz yetmiş altı) ilkokul 4. sınıf öğren-
cisi oluşturmuştur.

Araştırmanın amacına uygun olarak en çok (maksimum) çeşitlilik örnekleme yön-
temiyle okullar birim olarak seçilmiş ve sosyo-ekonomik düzey (alt-orta-üst) de göz 
önünde bulundurularak örnekleme yoluna gidilmiş, her sosyo-ekonomik düzeyde 4’er 
olmak üzere toplamda 12 devlet okulunda eğitim gören 649 (altı yüz kırk dokuz) 4. sı-
nıf öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.

3.3. Verilerin Toplanması

Çalışmada, veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen sormacalar yoluyla elde edil-
miştir. “Okuma Kültürü Edinme Düzeyi” ve “Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkan-
lığı” sormacaları önce uzman görüşlerinden alınan dönütler uyarınca düzenlenmiş ve 
649 öğrenciden bağımsız olarak 159 öğrenci üzerinde ön uygulama yapılarak sorma-
calara son biçimi verilmiştir. “Okuma Kültürü Edinme Düzeyi ve Kitle İletişim Araçla-
rını Kullanma Alışkanlığı Sormacası” üç bölümden oluşmuştur. Sormacanın ilk bölü-
münde kişisel bilgilere, ikinci bölümünde kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlığı-
na, üçüncü bölümünde ise okuma kültürü edinme düzeyini belirlemeye yönelik mad-
deler yer almıştır.

Sormacanın ilk bölümünde kişisel bilgilere yönelik 15 soruya yer verilmiştir. Öğren-
cilerin okuma kültürü edinme düzeyini sınamayı amaçlayan bölümde; Okuma Alışkan-
lığını sınayan 9, Eleştirel Okuma düzeyini sınayan 10 ve Okuma Kültürü düzeyini sına-
yan 10 olmak üzere toplam 29 madde; Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlığını 
sınayan bölümde ise 32 madde bulunmaktadır.

Okuma alışkanlığı düzeyine erişemeyen öğrencilerin, bu çalışmada en alt basamak 
olarak kabul edilen temel okuma becerisi basamağında kaldığı varsayılmış, sormacada 
bu düzeyi sınamaya yönelik maddelere yer verilmemiştir. 

4. AMAÇ

Çalışmanın amacı, öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim 
araçlarını kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
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1. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kültürü edinme düzeyleri nedir?

1.1. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ve cinsiyetleri arasında ilişki 
var mıdır?

1.2. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ve sosyo-ekonomik durum-
ları arasında ilişki var mıdır?

1.3. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ve anne-baba eğitim durum-
ları arasında ilişki var mıdır?

1.4. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ve kitap okuma sıklıkları ara-
sında ilişki var mıdır?

2. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim 
araçlarını kullanma alışkanlığı arasında ilişki var mıdır?

2.1. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile süreli yayınları izleme du-
rumları arasında ilişki var mıdır?

2.2. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile hafta içi ve hafta sonu te-
levizyon izlemeye ayırdıkları zaman arasında ilişki var mıdır?

2.3. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile bilgisayar/internet kullan-
ma durumları arasında ilişki var mıdır?

2.4. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile hafta içi ve hafta sonu bil-
gisayar/internet kullanmaya ayırdıkları zaman arasında ilişki var mıdır?

2.5. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile gazete/dergi okuma du-
rumları arasında ilişki var mıdır?

2.6. Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile hafta içi ve hafta sonu ga-
zete/dergi okumaya ayırdıkları zaman arasında ilişki var mıdır?

5. SINIRLILIKLAR

Bu çalışma, Ankara’ya bağlı Çankaya İlçesindeki devlet okullarında, üç farklı sosyo-
ekonomik bölgede bulunan ilkokullardaki 4. sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.

6. SAYILTILAR

Araştırma sürecinde öğrenciler, sormaca maddelerine içten yanıtlar vermişlerdir.

Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ve kitle iletişim araçlarını kullanma 
alışkanlıklarını belirlemek üzere kullanılan sormacalara yönelik uzman görüşleri ge-
çerlidir. 
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İlkokul 4. sınıf öğrencileri yaş ve gelişim açısından okuma alışkanlığı düzeyine ulaş-
mıştır. 

7. TANIMLAR

Temel Okuma Becerisi: Kişileri okuryazar kılan temel okuma düzeyi.

Okuma Alışkanlığı: Yazılı kültürün olanaklarından yararlanmanın doğal bir gerek-
sinmeye dönüşmesi.

Eleştirel Okuma: Okuma eyleminde sunulanların geçerliğini, doğruluğunu sınama; 
olayları ve olguları değişik kaynakların tanıklığına başvurarak inceleme becerisi.

Okuma Kültürü: Okumanın alışkanlığa ve eleştirel okuma becerisine dönüşmesiyle 
erişilen okuma düzeyi, evrensel okuryazarlık. Yazılı kültür ürünlerinden ve bilişim tek-
nolojisinin olanaklarından etkilice ve amaca uygun biçimde yararlanma becerisi.

8. BULGULAR

Araştırmada öğrencilerin, okuma kültürü edinme düzeyleri ve bu düzeylerin “cinsi-
yet, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba eğitim durumu ve kitle iletişim araçlarını kullan-
ma alışkanlıkları” ile ilişkileri araştırılmıştır. Elde edilen bulgular aşağıdaki çizelgeler-
de sunulmuştur:

Çizelge 1’de öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeylerine ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir. 

Çizelge 1: Öğrencilerin Okuma Kültürü Edinme Düzeyleri

Sayı Yüzde

Temel Okuma Becerisi 414 64,8

Okuma Alışkanlığı 186 29,1

Eleştirel Okuma 25   3,9

Okuma Kültürü 14   2,2

Toplam 639145 100

3

3. Çizelgelerdeki toplam öğrenci sayısının değişiklik göstermesi, bazı öğrencilerin sormacaki her mad-
deye yanıt vermemiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Çizelge 1’e göre, araştırmaya katılan ve öğrencilerin okuma kültürü edinme düzey-
lerini belirlemek amacıyla hazırlanan sormacaya yanıt veren 639 öğrenciden %64,8 
(414)’inin temel okuma becerisi, %29,1 (186)’inin okuma alışkanlığı, %3,9 (25)’unun 
eleştirel okuma, %2,2 (14)’sinin ise okuma kültürü düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık üçte ikisi, bu çalışmada en alt okuma beceri-
si olarak adlandırılan “temel okuma becerisi” düzeyinde yer almıştır.

Çizelge 2’de öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleriyle cinsiyetleri arasındaki iliş-
kiye bakılmış ve düzeylerin nasıl bir dağılım gösterdiğine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

Çizelge 2: Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Okuma Kültürü Edinme Düzeyleri Arasındaki İlişki

Kız Erkek Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma Becerisi 194 46,9 220 53,1 414

Okuma Alışkanlığı 108 58,1 78 41,9 186

Eleştirel Okuma 17 68,0 8 32,0 25

Okuma Kültürü 10 71,4 4 28,6 14

Toplam 329 51,5 310 48,5 639

Çizelge 2’ye göre, temel okuma becerisi düzeyindeki öğrencilerin % 46,9’u kız, % 
53,1’i erkek; okuma alışkanlığı düzeyindeki öğrencilerin % 58,1’i kız, % 41,9’u erkek; 
eleştirel okuma düzeyindeki öğrencilerin % 68’i kız, % 32’si erkek; okuma kültürü dü-
zeyindeki öğrencilerin % 71,4’ü kız, % 28,6’sı erkektir.

Çizelge 2’ye göre, okuma kültürü düzeyinde yer alan kız öğrencilerin sayısı erkek öğ-
rencilere göre üçte iki oranında daha fazladır. 

Çizelge 3’te öğrencilerin sosyo- ekonomik düzeyleri ile okuma kültürü edinme dü-
zeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Sosyo- ekonomik düzey alt, orta ve üst olmak üze-
re üç boyutta ele alınmış ve bu boyutların okuma kültürü edinme düzeylerine göre na-
sıl bir dağılım gösterdikleri incelenmiştir.

Çizelge 3’e göre, öğrencilerin, 59’u alt, 272’si orta ve 306’sı üst sosyo-ekonomik dü-
zeyde yer almaktadır. Okuma becerisi düzeyindeki öğrencilerin % 9,2’si alt, % 40,3’ü or-
ta, %50,2’si üst sosyo-ekonomik düzeyde; okuma alışkanlığı düzeyindeki öğrencilerin 
% 10,8’i alt, % 46,8’i orta, % 42,5’i üst sosyo-ekonomik düzeyde; eleştirel okuma düze-
yindeki öğrencilerin % 4’ü alt, % 44’ü orta, % 48’i ise üst sosyo-ekonomik düzeydedir. 
Okuma kültürü düzeyindeki öğrencilerin, % 50’si orta, % 50’si de üst sosyo-ekonomik 
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düzeyde yer alırken, alt sosyo-ekonomik düzeyde okuma kültürü edinmiş herhangi bir 
öğrenci belirlenmemiştir. Öte yandan okuma kültürü düzeyinde yer alan, orta ve üst 
sosyo-ekonomik yapıdaki öğrencilerin sayıları eşittir. 

Çizelge 3: Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri ile Okuma Kültürü Edinme Düzeyle-
ri Arasındaki İlişki

Alt Orta Üst Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma Becerisi 38 9,2 167 40,3 208 50,2 413

Okuma Alışkanlığı 20 10,8 87 46,8 79 42,5 186

Eleştirel Okuma 1 4 11 44 12 48 24

Okuma Kültürü 0 0 7 50 7 50 14

Toplam 59 9,2 272 42,6 306 47,9 638

Çizelge 3’e göre, öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyi yükseldikçe, okuma kültürü 
düzeyine doğru bir artış gösterdikleri söylenebilir. 

Çizelge 4’te annenin eğitim durumu ve Çizelge 5’te babanın eğitim durumu ile öğ-
rencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri arasındaki ilişkileri yansıtan bulgulara yer 
verilmiştir.

Çizelge 4: Öğrencilerin Anne Eğitim Durumu ile Okuma Kültürü Edinme Düzeyleri Ara-
sındaki İlişki

Okuma 
Yazma 

Bilmiyor
İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Lisansüstü Toplam

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

 

Temel Okuma 
Becerisi

6 1,6 35 9,3 45 12 95 25,3 162 43,1 33 8,8 376

Okuma Alışkanlığı 2 1,1 20 11,4 15 8,6 45 25,7 79 45,1 14 8 175

Eleştirel Okuma 0 0 1 4,2 2 8,3 8 33,3 11 45,8 2 8,3 24

Okuma Kültürü 0 0 0 0 0 0 3 23,1 7 53,8 3 23,1 13

Toplam 8 1,4 56 9,5 62 10,5 151 25,7 259 44 52 8,8 588
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Çizelge 4’e göre, annelerin %1,4 (8)’ünün okuma yazma bilmediği, %9,5 (56)’inin il-
kokul, %10,5 (62)’inin ortaokul, 25,7 (151)’sinin lise, %44 (259)’ünün üniversite,%8,8 
(52)’inin ise lisansüstü eğitim mezunu olduğu saptanmıştır. Okuma kültürü düzeyin-
deki öğrenci annelerinin eğitim durumlarına bakıldığında, % 53,8 (7)’i üniversite, % 
23,1’(3)’i lisansüstü ve % 23,1(3)’i lise mezunudur. 

Çizelge 4’e göre, okuma kültürü düzeyindeki öğrencilerin anneleri arasında okuma 
yazma bilmeyenlerin, ilkokul ve ortaokul mezunu olanların yer almaması; annelerin 
eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeylerinin de yüksel-
diği varsayımını güçlendirmektedir.

Çizelge 5: Öğrencilerin Baba Eğitim Durumu ile Okuma Kültürü Edinme Düzeyleri Ara-
sındaki İlişki 

Okuma 
Yazma 

Bilmiyor
İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Lisansüstü Toplam

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

Yü
zd

e

Sa
yı

Yü
zd

e
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yı

Yü
zd

e
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zd

e
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yı

Temel Okuma 
Becerisi

4 1,1 17 4,5 34 9 72 19,1 193 51,3 56 14,9 376

Okuma Alışkanlığı 3 1,8 10 6 9 5,4 36 21,7 87 52,4 21 12,7 166

Eleştirel Okuma 1 4,2 0 0 3 12,5 8 33,3 9 37,5 3 12,5 24

Okuma Kültürü 0   0 0 0 0 0 4 30,8 8 61,5 1 7,7 13

Toplam 8 1,4 27 4,7 46 7,9 120 20,7 297 51,3 81 14 579

Çizelge 5’e göre, babaların %1,4 (8)’ünün okuma yazma bilmediği, % 4,7 (27)’sinin 
ilkokul, % 7,9 (46)’unun ortaokul, % 20,7 (120)’sinin lise, % 51,3 (297)’ünün üniversi-
te, %14 (81)’ünün ise lisansüstü eğitim mezunu olduğu saptanmıştır. Okuma kültürü 
düzeyindeki öğrenci babalarının, % 61,5(8)’i üniversite,% 30,8 (4)’i lise ve %7,7 (1)’si li-
sansüstü eğitim mezunudur.

Çizelge 5’e göre, okuma kültürü düzeyindeki öğrencilerin babaları arasında okuma 
yazma bilmeyenlerin, ilkokul ve ortaokul mezunu olanların yer almaması; babaların 
eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeylerinin de yüksel-
diği varsayımını güçlendirmektedir.

Çizelge 6’da öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitap okuma sıklıkla-
rı arasındaki ilişkiye bakılmıştır.
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Çizelge 6: Öğrencilerin Kitap Okuma Sıklıkları ile Okuma Kültürü Edinme Düzeyleri 
Arasındaki İlişki

Her gün
Haftada 

3-4
Haftada 1

15 günde 
1

Ayda 1 3 ayda 1 6 ayda 1 Toplam

Sa
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Yü
zd

e
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Yü
zd
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e
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Temel Okuma 
Becerisi

124 41,5 174 43,7 80 16,6 19 4,8 10 2,5 4 5 3 8 414

Okuma 
Alışkanlığı

107 58,2 60 32,6 13 7,1 0 0 1 5 2 1,1 1 5 184

Eleştirel Okuma 18 75,0 5 20,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Okuma Kültürü 8 57,1 6 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Toplam 257 31,2 245 42,9 94 16,6 19 4,8 11 1,8 6 4 4 6 636

Çizelge 6’ya göre, temel okuma becerisi edinmiş öğrencilerin %41,5’i her gün kitap 
okuduğunu belirtirken, bu oran okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerde %58,2’ye, eleş-
tirel okuma düzeyinde yer alan öğrencilerde ise %75’e ulaşmaktadır. Temel okuma bece-
risi düzeyinde yer alan öğrencilerin %16, 6’sı haftada 1, %4,8’i 15 günde bir, %2,5’i ayda 
bir, %5’i 3 ayda 1, %8’i ise 6 ayda bir kitap okurken okuma kültürü düzeyinde yer alan 
öğrencilerin tamamı her gün ya da haftada 3-4 kez kitap okuduklarını belirtmişlerdir. 

Çizelge 6’ya göre okuma kültürü düzeyine doğru yükseldikçe kitap okuma sıklığın-
da da artış olduğu söylenebilir.

Çizelge 7’de öğrencilerin süreli yayınları izleme durumları ile okuma kültürü edin-
me düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır.

Çizelge 7: Öğrencilerin Süreli Yayınları İzleme Durumu ile Okuma Kültürü Edinme Dü-
zeyleri Arasındaki İlişki

Evet Hayır Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma Becerisi 207 50,2 203 49,3 410

Okuma Alışkanlığı 149 80,5 36 19,5 185

Eleştirel Okuma 19 76,0 6 24,0 25

Okuma Kültürü 10 71,4 4 28,6 14

Toplam 385 60,5 249 39,2 634
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Çizelge 7’ye göre, öğrencilerin %60,5 (385)’i süreli bir yayını izlerken, %39,2 (249)’si 
ise herhangi bir süreli yayın izlemediğini belirtmiştir. Düzeylere bakıldığında temel oku-
ma becerisi düzeyinde yer alan öğrencilerin %50,2 (207)’si, okuma kültürü düzeyinde 
yer alan öğrencinin ise %71,4 (10)’ü süreli bir yayın izlediklerini belirtmişlerdir.

Çizelge 7’ye göre, temel okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yüksel-
dikçe öğrencilerin süreli yayınları izleme durumlarında da artış olduğu söylenebilir.

Çizelge 8 ve Çizelge 9’da öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu televizyon izlemeye ayır-
dıkları süre ile okuma kültürü edinme düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır.

Çizelge 8. Öğrencilerin Hafta İçi Televizyon İzleme Süresi ile Okuma Kültürü Edinme 
Düzeyleri Arasındaki İlişki 

1 saatten az 1-2 saat 2-3 saat 3-4 saat
4 saatten 

çok
Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma 
Becerisi

102 25,1 161 39,7 64 15,8 35 7,9 47 11,6 409

Okuma Alışkanlığı 82 44,3 68 36,8 25 13,5 0 0 6 3,2 181

Eleştirel Okuma 10 40,0 14 56,0 1 4,0 0 0 0 0 25

Okuma Kültürü 7 50,0 3 21,4 4 28,6 0 0 0 0 14

Toplam 201 31,9 246 39,0 94 14,9 35 5,6 53 11,6 629

Çizelge 8’e göre, temel okuma becerisi düzeyinde yer alan öğrencilerin %25,1(102)’inin 
hafta içi 1 saatten az, %39,7’(64)’sinin 1-2 saat, %15,8 (35)’inin 2-3 saat, % 7,9’(47)’unun 
3-4 saat ve %11,6 (47)’sının 4 saatten fazla televizyon izlediği görülmektedir. Okuma 
kültürü düzeyinde yer alan öğrencilerin %50’si ise bir saatten daha az televizyon izle-
diğini belirtmiştir. Okuma kültürü düzeyinde 4 saatten fazla televizyon izleyen öğren-
ci bulunmamaktadır.

Çizelge 8’e göre, temel okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yüksel-
dikçe, öğrencilerin hafta içi televizyon izlemeye ayırdıkları sürenin de azaldığı söyle-
nebilir.

Çizelge 9’a göre, temel okuma becerisi düzeyinde yer alan öğrencilerin %20 
(65)’sinin hafta sonu 1 saatten az, %30,1 (122)’inin 1-2 saat, %23,7 (96)’sinin 2-3 sa-
at, % 11,4 (46)’ünün 3-4 saat ve %15,1 (76)’inin 4 saatten fazla televizyon izlediği gö-
rülmektedir. 
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Çizelge 9: Öğrencilerin Hafta Sonu Televizyon İzleme Süresi ile Okuma Kültürü Edinme 
Düzeyleri Arasındaki İlişki 

1 saatten az 1-2 saat 2-3 saat 3-4 saat
4 saatten 

çok
Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma 
Becerisi

65 20,0 122 30,1 96 23,7 46 11,4 76 15,1 405

Okuma Alışkanlığı 35 18,9 70 37,8 47 25,4 16 8,6 1 7,1 169

Eleştirel Okuma 5 16,0 7 28,0 9 36,0 3 12,0 1 4,0 25

Okuma Kültürü 2 14,3 8 57,1 3 21,4 0 0 1 9,2 14

Toplam 107 17,0 207 32,9 155 24,6 65 10,3 79 18,8 613

Çizelge 9’a göre, temel okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yük-
seldikçe, öğrencilerin hafta sonu televizyon izlemeye ayırdıkları sürelerinin de azaldı-
ğı söylenebilir.

Çizelge 10’da öğrencilerin bilgisayar kullanma durumları ile okuma kültürü edinme 
düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çizelge 10: Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Durumları ile Okuma Kültürü Edinme Dü-
zeyleri Arasındaki İlişki

Evet Hayır Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma Becerisi 380   93,4  26 6,4 406

Okuma Alışkanlığı 173   93,0  12 6,5 185

Eleştirel Okuma  23   92,0    2 8,0   25

Okuma Kültürü  14 100,0    0   0   14

Toplam 590   93,4  40 6,3 630

Çizelge 10’a göre, “Bilgisayar/internet kullanır mısınız?” sorusuna temel okuma be-
cerisi düzeyindeki öğrencilerin %93,4 (380)’ü “Evet”, %6,4 (26)’ü “Hayır” yanıtını ver-
miştir. Okuma kültürü düzeyindeki öğrencilerin tümü, bilgisayar/internet kullandık-
larını belirtmiştir.
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Çizelge 10’a göre temel okuma becerisi ile okuma kültürü düzeyindeki öğrencilerin 
bilgisayar kullanma durumlarını karşılaştırdığımızda her iki düzeyde de yüksek oran-
da bilgisayar kullanımının söz konusu olduğu görülmektedir.

Çizelge 11 ve Çizelge 12’de ise öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu günlük bilgisa-
yar kullanma sürelerinin okuma kültürü edinme düzeylerine göre dağılımına yer ve-
rilmiştir.

Çizelge 11. Öğrencilerin Hafta İçi Günlük Bilgisayar Kullanma Süreleri ile Okuma Kül-
türü Edinme Düzeyleri Arasındaki İlişki

1 saatten az 1-2 saat 2-3 saat 3-4 saat 4 saatten çok Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Temel Okuma 
Becerisi

174 46,5 127 34,0 30 8,0 15 4,0 28 7,5 374

Okuma Alışkanlığı 92 53,5 51 29,7 13 7,6 7 4,1 9 5,2 172

Eleştirel Okuma 15 65,2 8 34,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 23

Okuma Kültürü 7 50,0 5 35,7 0 ,0 2 14,3 0 ,0 14

Toplam 288 49,4 191 32,8 43 7,4 24 4,1 37 6,3 583

Çizelge 11’e göre, temel okuma becerisi edinmiş öğrencilerin %46,5’i hafta içi 1 saat-
ten az bilgisayar kullandıklarını belirtirken, bu oran okuma alışkanlığı kazanmış öğren-
cilerde %53,5’e, eleştirel okuma düzeyinde yer alan öğrencilerde ise %65,2’ye ulaşmak-
tadır. Temel okuma becerisi düzeyinde yer alan öğrencilerin %7,5’i hafta içi 4 saatten 
çok bilgisayar kullandıklarını belirtirken, eleştirel okuma ve okuma kültürü düzeyinde 
ise hafta içi 4 saatten çok bilgisayar kullandığını belirten öğrenci yoktur. 

Çizelge 11’e göre, okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldik-
çe, öğrencilerin hafta içi bilgisayar/internet kullanımına ayırdıkları sürelerinin de azal-
dığı söylenebilir.

Çizelge 12’ye göre, temel okuma becerisi edinmiş öğrencilerin %24,4’ü hafta sonu 
1 saatten az bilgisayar kullandıklarını belirtirken, bu oran okuma alışkanlığı kazanmış 
öğrencilerde %27,8; eleştirel okuma düzeyinde yer alan öğrencilerde ise %29,2 olarak 
görülmektedir. Temel okuma becerisi düzeyinde yer alan öğrencilerin %13,6’sı hafta 
sonu 4 saatten çok bilgisayar kullandıklarını belirtirken, eleştirel okuma düzeyinde ise 
hafta sonu 4 saatten çok bilgisayar kullandığını belirten öğrenci yoktur. Okuma kültü-
rü düzeyinde ise yalnızca 1 öğrenci hafta sonu 4 saatten çok bilgisayar kullandığını be-
lirtmiştir.
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Çizelge 12: Öğrencilerin Hafta Sonu Günlük Bilgisayar Kullanma Süreleri ile Okuma Kül-
türü Edinme Düzeyleri Arasındaki İlişki 

1 saatten az 1-2 saat 2-3 saat 3-4 saat 4 saatten çok Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Temel Okuma 
Becerisi

93 24,4 138 36,2 66 17,3 32 8,4 52 13,6 381

Okuma Alışkanlığı 49 27,8 66 37,5 36 20,5 11 6,3 14 8,0 176

Eleştirel Okuma 7 29,2 12 50,0 4 16,7 1 4,2 0 ,0 24

Okuma Kültürü 3 21,4 6 42,9 3 21,4 1 7,1 1 7,1 14

Toplam 152 25,5 222 37,3 109 18,3 45 7,6 67 11,3 595

Çizelge 12’ye göre, temel okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yük-
seldikçe, öğrencilerin hafta sonu bilgisayar/internet kullanımına ayırdıkları sürenin de 
azaldığı saptanmıştır. Ayrıca çizelge 11 ve 12’ye bakıldığında tüm düzeylerde hafta içi 
bilgisayar kullanım süresinin hafta sonundan daha az olduğu görülmektedir.

Çizelge 13’te öğrencilerin gazete/dergi okuma durumları ile okuma kültürü edinme 
düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Çizelge 13: Öğrencilerin Gazete/Dergi Okuma Durumu ile Okuma Kültürü Edinme Dü-
zeyleri Arasındaki İlişki

Evet Hayır Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma Becerisi 291 72,8 108 27,0 399

Okuma Alışkanlığı 167 93,8 10 5,6 177

Eleştirel Okuma 21 87,5 3 12,5 24

Okuma Kültürü 12 85,7 2 14,3 14

Toplam 491 79,7 123 20,0 614

Çizelge 13’e göre, öğrencilerin %79,7 (491)’si bir gazete ya da dergiyi düzenli olarak 
izlediğini belirtirken, %20 (123)’si bu tür bir alışkanlığının olmadığını belirtmiştir. Bir 
gazete/dergiyi düzenli olarak izleme bakımından okuma kültürü edinme düzeyleri bağ-
lamında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. 
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Çizelge 14 ve Çizelge 15’te öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu günlük gazete okuma 
sürelerinin okuma kültürü edinme düzeyleri ile ilişkisi incelenmiştir.

Çizelge 14: Öğrencilerin Hafta İçi Günlük Gazete Okuma Süreleri ile Okuma Kültürü 
Edinme Düzeyleri Arasındaki İlişki 

1 saatten az 1-2 saat 2-3 saat 3-4 saat 4 saatten çok Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma 
Becerisi

193 65,6 73 24,8 18 6,1 6 2,0 4 1,4 294

Okuma Alışkanlığı 94 47,6 55 32,5 9 5,3 3 1,8 8 4,7 169

Eleştirel Okuma 10 55,6 6 28,6 2 9,5 1 4,8 2 9,5 21

Okuma Kültürü 3 25,0 3 25,0 4 33,3 1 8,3 1 8,3 12

Toplam 300 60,5 137 27,6 33 6,7 11 2,2 15 3,0 496

Çizelge 14’e göre, hafta içi günlük gazete okuma süreleri incelendiğinde temel okuma 
becerisi düzeyindeki öğrencilerin %65,6’sı 1 saatten az gazete okuduklarını belirtirken, bu 
oran okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerde %47,6, eleştirel okuma düzeyinde yer alan 
öğrencilerde ise %55,6’dır. Temel okuma becerisi düzeyinde yer alan öğrencilerin %1,4’ü 
hafta içi 4 saatten çok gazete okumaya zaman ayırdıklarını belirtirken, bu oran eleştirel 
okuma düzeyinde %9,5’e ve okuma kültürü düzeyinde ise %8,3’e yükselmektedir. 

Çizelge 14’e göre, okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldikçe 
gazete/dergi okumaya ayrılan sürenin de arttığı görülmektedir. 

Çizelge 15: Öğrencilerin Hafta Sonu Günlük Gazete Okuma Süreleri ile Okuma Kültürü 
Edinme Düzeyleri Arasındaki İlişki 

1 saatten az 1-2 saat 2-3 saat 3-4 saat 4 saatten çok Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Temel Okuma 
Becerisi

163 55,6 91 31,1 24 8,2 8 2,7 7 2,4 293

Okuma Alışkanlığı 62 37,1 66 39,5 24 14,4 8 4,8 7 4,2 167

Eleştirel Okuma 4 19,0 10 47,6 4 19,0 0 ,0 3 14,3 21

Okuma Kültürü 3 25,0 5 41,7 2 16,7 1 8,3 1 8,3 12

Toplam 232 47,1 172 34,9 54 11,0 17 3,4 18 3,7 493
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Çizelge 15’e göre, hafta sonu günlük gazete okuma süreleri bağlamında temel oku-
ma becerisi düzeyindeki öğrencilerin %55,6’sı 1 saatten az gazete okuduklarını belirtir-
ken, bu oran okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerde %37,1 iken, eleştirel okuma dü-
zeyinde yer alan öğrencilerde ise %19’a düşmektedir. Temel okuma becerisi düzeyinde 
yer alan öğrencilerin %2,4’ü hafta sonu 4 saatten çok gazete okumaya zaman ayırdıkla-
rını belirtirken, bu oran eleştirel okuma düzeyinde %14,3’e ve okuma kültürü düzeyin-
de ise %8,3’e yükselmektedir. 

Çizelge 15’e göre, temel okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yüksel-
dikçe hafta sonu gazete/dergi okumaya ayrılan sürenin de arttığı söylenebilir.

9. SONUÇ VE ÖNERİLER

9.1. Sonuçlar

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim araç-
larını kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışma kap-
samında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

• Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin, okuma alışkanlığı düze-
yinin altındaki “temel okuma becerisi” düzeyinde olduğu belirlenmiştir.

• Okuma kültürü düzeyinde yer alan kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilere gö-
re üçte iki oranında daha yüksektir.

• Sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe, okuma kültürü düzeyindeki öğrenci sayısı 
da artmaktadır.

• Annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe, öğrencilerin okuma kültürü düzeyleri de 
yükselmektedir.

• Babaların eğitim düzeyi yükseldikçe, öğrencilerin okuma kültürü düzeyleri de 
yükselmektedir.

• Öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri yükseldikçe, kitap okuma sıklık-
ları da artmaktadır.

• Okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldikçe, öğrencilerin 
süreli yayınları izleme durumları da artmıştır.

• Okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldikçe, öğrencilerin 
hafta içi televizyon izlemeye ayırdıkları süre azalmıştır.

• Okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldikçe, öğrencilerin 
hafta sonu televizyon izlemeye ayırdıkları süre azalmıştır.

• Genel olarak, her düzeydeki öğrencinin bilgisayar kullanma oranının yüksek ol-
duğu belirlenmiştir.
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• Okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldikçe, öğrencilerin 
hafta içi bilgisayar/internet kullanımına ayırdıkları süre de azalmıştır.

• Okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldikçe, öğrencilerin 
hafta içi bilgisayar/internet kullanımına ayırdıkları süre de azalmıştır.

• Öğrencilerin çoğu bir gazete/dergiyi düzenli olarak izlediğini belirtmiştir.

• Okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldikçe, hafta içi gaze-
te/dergi okumaya ayrılan süre de artmaktadır.

• Okuma becerisi düzeyinden okuma kültürü düzeyine yükseldikçe, hafta sonu ga-
zete/dergi okumaya ayrılan süre de artmaktadır.

Sonuç olarak öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim araçla-
rını kullanma alışkanlıkları arasında ilişki olduğu söylenebilir.

9.2. Öneriler

• Öğrencilerin erken dönemden başlayarak kavram tasarımı sürecini zenginleştire-
cek, duyu algılarını eğitecek nitelikli kitaplarla buluşturulması temel bir ilke ola-
rak benimsenmeli; okul türü öğrenme ve öğretme süreçleri, öğrencilere okuma 
alışkanlığı, eleştirel okuma ve okuma kültürü becerisi edindirme amacına yöne-
lik olarak yapılandırılmalıdır.

• Öğrencilerin bilişim teknolojilerini kullanma amaçları ile okuma düzeyleri ara-
sındaki ilişkiyi yordayan araştırmalar yapılmalıdır.

• Çeşitli bölgelerde, değişik yaş gruplarını içeren daha büyük örneklemler üzerin-
de, öğrencilerin okuma kültürü edinme düzeyleri ile kitle iletişim araçlarını kul-
lanma alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen yeni çalışmalar yapılmalıdır.
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GELECEK KURGULARI VE MEDYA ALGILARI

Nilüfer PEMBECİOĞLU

Doç. Dr., 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

ÖZET

Gençlerin yerel-ulusal-küresel konularda ilgi ve eylemleri ile, değişim meydana geti-
rebilecek demokratik süreçleri kullanmaya ne kadar hazır olduklarını bilinmemekte-
dir. Daha etkin vatandaşlar olmaya ve politik süreçlere katılım için hazır oldukları-
nı sergileyen bu çalışmada, medya okuryazarlığının ve medya algısı ile dil becerile-
ri arasındaki ilişkinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Çocukların, medyaya olan yak-
laşımları ile medyayı bilgi kaynağı olarak görme eğilimleri üzerine odaklanan çalış-
ma, çocukların kişisel, yerel ve küresel gelecekle ilgili umut ve korkuları hakkında bil-
gi edinmeyi, medyanın yaşamda konumlandırılışını ve varolan medya algısını ölçme-
yi amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Gelecek Kurgusu, Medya ve Çocuk, Medya Algısı.

ABSTRACT

We have limited knowledge about young people’s interest and actions in local-na-
tional - global issues.Again the knowledge of how young people could make use of 
the democratic processes of change and to what extent they may make use of it is still 
blurred .Even if we’re not yet certain about how to turn them to be active citizens, 
this research proves that they are ready to become more active for participation into 
the political process; it also proves that there is a close link between the medialitera-
cy, language skills as well as media perception. This study focuses on the approaches 
and trends of children under the age of 18 making use of media as a source of infor-
mation. The study focuses on the readiness level of children, their desire and com-
mitment to take action to change the world they live in. The study also concentrates 
on the perception and positioning of media in their lives as well as the gathering in-
formation about the Europe-wide children’s hopes and fears about the future of lo-
cal and global issues. 

Key words: Future Constructing Future, Media and Children, Media Perception.
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1. GİRİŞ

Her ülke, her kültür, kendi içinden yetişen yeni kuşaklar tarafından farklı bir değer-
ler dizgesine doğru yönelir. Zamanın değerleri, kuşakların seçimleri ile yenilenir, kimi 
zaman güçlenir, kimileyin de zayıflar. Bu çalışma, erken çocukluk döneminden başla-
yarak çocuların ve gençlerin geleceği nasıl kurguladıkları, bu kurguları gerçekleştirme 
aşamalarında medyayı nasıl algıladıklarını ve medya kaynaklı gündemden nasıl yarar-
landıklarını ele almaktadır. Hızla değişen teknolojik ve kültürel yapılar, ortaya çıkan ye-
ni medya ve uygulamaları, güncel yaşamda karşılaşılan zorluklar ve uzlaşmazlıklar bizi 
geleceğin gençleri hakkında düşünmeye zorlamakatadır. Her ne kadar sosyal sorumlu-
luk ve vatandaşlık bilinci genç nesillere aktarılmaya çalışılsa da 21. yüzyılda ortaya çık-
maya başlayan dünya sorunları ve Avrupa Birliği katılım sürecinde “çocuk ve çocukluk 
olgusu”nun güncel durumunu irdelemek kaçınılmazdır. Gelişen teknolojik altyapı çer-
çevesinde, çocukların çocukluklarını yaşayamadan, gereğince oyun oynayamadan, do-
ğayı ve kendini keşfedemeden, bilgileri kendi hızında kendine katamadan yetişkinleşme-
leri gerekmektedir. Bu hızlı yetişkinleşme, bilginin katlanarak artması ve hızlıca bireye 
katılması gerekliliğiyle birleştiğinde, 21. yüzyılın çocukları, hızlı düşünen, çabuk karar 
veren, aceleci, yerinde duramayan ve her an değişebilecek bir görüntü çizmektedir. 

Çocukluktan başlayarak her bireyin karmaşık ve hızla değişen bir dünyada kendi-
lerini yeniden ve yeniden konumlandırmalarını gerektirmektedir. Ancak, bu yapılan-
dırma ve konumlandırma için bireyin kendini yeterince iyi tanıması, algılarını, içinde 
bulunduğu iletişim süreçlerini çok iyi çözümleyebilmesi, sorgulayabilmesi gerekmekte-
dir. Her alınan yeni bilgi, o ana dek edinilen tüm bilgilerin yeniden gözden geçirilme-
sini ve denetlenmesini gerektirmekte ve karar verme süreçleri, sosyal katılım ve sosyal 
sorumluluk, teknolojik altyapı ile de birleştiğinde daha etkin bir bireysel katılım kaçı-
nılmaz hale gelmektedir. 

Bu çalışmada temelde medyanın bu dinamiklere etkisini, gerçek anlamda bir bilgi 
kaynağı olarak görülüp görülmediğini sorgulamayı amaçlamaktadır. Günümüz bireyle-
ri, çocukluktan başlayarak son derece duyarlı yaklaşımlarla, yalnızca kendileri ve yakın 
çevreleri ile ilgili değil, genel anlamda dünya ve küresel konularda bilgilenmeyi amaç-
lamaktadır. Çocukların dünyaları yalnızca izledikleri çizgi filmlerle ya da onlara uygun 
olduğu söylenen filmlerle değil, izledikleri belgesel ve haber kanalları ile de biçimlen-
mektedir. Yetişkin medyasına maruz kalan çocuklar, yetişkin konuları ile ilgili söz sahi-
bi halinde gelmekte ve onların kullandığı değişim, karar verme ve uygulama süreçleri-
ni de uygulamaya yönelebilmektedirler. Bu öngörüler, Geleneksel Politik Etkinlik, Sos-
yal Hareketlere Katılım, Sosyal Değişim İçinde Eylemde Bulunma ve Girişimci Vatan-
daşlık olmak üzere dört başlık altında toplanabilir.

Albert Einstein, düş gücünün bilgiden daha önemli olduğunu söyler. ‘İnsan Tasa-
rımı’ günümüzün önemli konularından birini oluşturmaktadır. Öngörüleri, beklenti-
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leri ve bireysel yetileri ile ‘Birey’, kendini tasarlayabilen bir noktada durur. Gelecek ta-
sarımları kurguları ise bireyin beslenme biçimi ile çok yakından bağlantılıdır. Kimile-
rine göre, ‘gereksinimler icatların anasıdır’ yani, yenilikler bir gereklilikten doğar, ki-
milerine göre ise, yenilik kendisi gelir, yerleşir ve bizi değişime zorlar. Her iki durum-
da da, bireyin ‘yeni bilgi’ ile karşılaşması ve bunu bir şekilde ‘kendine katması’, kendi-
ni geliştirerek daha farklı bir algı, tutum, davranış düzeyine yükselmesi beklenmekte-
dir. Bilginin nereden geldiği ise günümüzde pek fazla sorgulanmamaktadır. Bilgi, san-
ki hep vardır ve oradadır. Bu yüzden, toplumdaki ‘biliyorum’ diyen bireylerin sayısı, 
‘sanırım biliyorum’ diyenlerden daha yüksektir. Konuyla ilgili bilgisinin olmadığını, 
ya da yeterli olmadığını ‘hisseden’ ve araştırma gereği duyan, yani bilginin ‘peşine dü-
şen’ birey sayısı bundan da azdır. Aslında ‘bilmediğini kabul etmek’, ‘bir erdem’ olma-
sına karşın, 21. yüzyıl insanı için neredeyse bir kabus niteliğini taşır. Çünkü ‘bilmiyo-
rum’ demek, bireyin acizliğini, hiçliğini kabul etmesi gibi korkunç bir anlam taşır hale 
gelmiştir. Oysa bilginin çok azı gerçekten bizim elimizde ve denetimimizdedir ve bi-
ze gelip bir şekilde ‘yerleşmiş olan bilgi’ ise kaynağı belirsiz, ikinci el ya da sözde, sah-
te bilgi olabilir. 

Yaşam içinde, seçimler yaparız, ancak, bu seçimlerin gerçekte pek azı ‘bize ait’ se-
çimlerdir. Çünkü, toplumsal kalıplar, yargılar, baskılar, inançlar ve geleneklerle daha 
pek çok etmen nedeniyle, bu seçimlerin sonuçları aslında önceden belirlenmiştir. Biz 
ise, gerçekten ‘seçtiğimizi’ düşünürüz, yanılırız. Örneğin, gerçekleştirmekte olduğu-
muz bir araştırma sırasında yüzlerce çocuğa bir seçim hakkı sunduk. Onlardan, bir 
dergide yer alan farklı renk biçim ve büyüklükteki evlerden birini seçmelerini istedik. 
Bu çerçevede yapılan seçimlerde, genellikle ‘büyük’ evlerin, zenginliğin toplumsal bir 
göstergesi olarak önemsendiğini gördük. Bunun yanı sıra, cinsiyetin bu sözde ev se-
çiminde oldukça büyük bir etkisi olduğunu kavradık. Nedense, 3-5 yaş grubundaki 
bu çocuklardan kız olanlar, yoğunlukla ‘pembe’ evi seçiyordu ancak, seçenler arasın-
da hiçbir erkek çocuk bulunmaması dikkatimizi çekti. Bu bir tesadüf olamayacak ka-
dar belirgin bir farklılıktı. 3-5 yaş grubundaki hiçbir erkek çocuğun pembe evi seç-
memesi, onlara öğretilen bir ‘bilgi’ değildi. Bu, sezgilerle ve göstergelerle kavranmış, 
süzgeçten geçirilmiş, kendilerine katılmış bir bilgiydi. Seçim yaparken pembe dışın-
daki beyaz, kahverengi, yeşil hatta beyaz evleri bile seçip, pembeyi seçmemelerinin 
başka bir açıklaması olabilir mi? Bu örnekte de vurgulandığı gibi, ‘bilgi’ denilen kav-
ramın, ne zaman, hangi kaynaktan nasıl gelip bize yerleştiği ve hangi bilgi kaynakla-
rının ‘daha üstün’ tutulduğu da bir tartışma konusudur. Bizim önem atfettiğimiz, de-
ğer verdiğimiz bilgi kaynaklarına baktığımızda, bunların da gerçek anlamda ‘ikinci el 
bilgi’ olduğunu görüyoruz. ‘Annem dedi ki, doktorlar böyle söylüyor, gazetede yazdı-
ğına göre…’ tanımlamaları için önemsenen bilgilerin belki de hiç biri gerçek anlam-
da bir bilgiyi içermemesine karşın, yaşamın merkezine oturtulacak denli önemsene-
bilmektedir. 
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1.1. Teknoloji Temelde Çocuklukla Bağlantılı

Günümüz toplum yapısında “aile” kavramı değişmekte ve bu aile kavramı içindeki 
“çocuk” kavramı da değişik biçimlerde önem kazanmaktadır. Değişen toplum yapıla-
rı ve çocuk kimliği de çocuğun toplumdaki yerini ve işlevini değiştirmektedir. Yeri ve 
işlevi değişen çocuk da iletişim ortamları içinde farklı biçimde yer almaya, bu yeni bi-
çim ve işlevinden dolayı iletişim ortamlarından farklı biçimde etkilenmeye başlamak-
tadır. Çocuklar ve gençlerle ilgili olarak yapılabilecek herhangi bir çalışmanın bu deği-
şimlerin neler olduğunu ve yönünü saptaması, günümüzdeki çocuk ve genç kimliğinin 
nitelikleri ile toplumun, bugünkü gençlerden ve gelecek nesillerden beklentileri belir-
lemesi kaçınılmazdır. 

Değişen çocuk kimliği ile birlikte, çocuğun etkileşim içine girdiği anlatı türleri ve ile-
tişim ortamları ve metinleri ile ilişkisinin saptanması da kaçınılmaz hale gelmiştir. Fark-
lılaşan çocuk ve gençlik kavramı, kimlik, temsil ve etkilenim boyutunda ilginç değişim-
leri de beraberinde getirmektedir. Genellikle yetişkinlerin ürettiği metinler ile sınırlan-
dırılmış bir dünyada yaşayan çocuk, etkin ya da edilgin olarak bu metinlere katılmakta, 
bunlardan olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkilenmekte, gelecek dünyasını da bu me-
tinlerin üzerine kurarak kendini topluma ve diğer toplumlara konumlandırmaktadır. 

18 yaşın altında olduklarından dolayı genelde “çocuk” olarak nitelendirilen gençler, 
toplumun yarınları, yetiştirilen beyin ve işgücünü oluşturmaktadırlar. Bu yüzden iyi ye-
tiştirilmeleri, sorumluluklarının ve haklarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Doğ-
ru biçimde yapılan ekimlemeler, çocukların gelecekte oluşturacağı toplumun ana hatla-
rını da oluşturacaktır. Çocukluk, ilginin, belleğin, motivasyonun en yüksek olduğu dö-
nemdir. Çocuk ise, herşeyi keşfetmek üzere hazır bekleyen bir varlık. Teknolojik dona-
nımlar da en çok çocukların ilgisini çekmekte, onları heyecanlandırmakta. Hızla deği-
şen teknolojik ve kültürel yapılar, ortaya çıkan yeni medya ve uygulamaları, güncel ya-
şamda karşılaşılan zorluklar ve uzlaşmazlıklar bizi geleceğin gençleri hakkında düşün-
meye zorlamaktadır. Her ne kadar sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci genç nesil-
lere aktarılmaya çalışılsa da 21. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan dünya sorunları ve 
Avrupa Birliği katılım sürecinde “çocuk ve çocukluk olgusu”nun güncel durumunu ir-
delemek kaçınılmazdır. 

Herhangi bir iletişim kaynağı, çocukla yalnızca belli bir zaman dilimi içinde iletişim 
kurabildiğinden, çocuklarda kalıcı olması planlanan iletilerin çocuğa sıklıkla ulaşma-
sının ve farklı paydalardan gönderilen iletilerin birbirlerini perçinlemesinin gerekliliği 
ortaya çıkar. Bu yüzden, çocukları ve zaman içinde gençleri, iyi bir vatandaş haline ge-
tirebilmek, bu sürecin sonucunda ortaya çıkabilecek, olumlu ve istendik bir durumdur. 
Bununla birlikte, var olan yetişkinlerin ve gelecekte yetişkinlecek olan gençlerin ‘vatan-
daşlık’ kavramını oluşturmaları ve ‘iyi’ ancak aynı zamanda ‘etkin’ birer vatandaş olabil-
meleri için oldukça yoğun çalışmalar gerektiği ortadadır. 
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Burada, teknolojiyi yenilik ya da farklılık olarak ele almamak gerekir. Karışık ya da 
bilinmez de değildir. Teknoloji, olması gereken şeydir ve yaşamı kolaylaştıran bir yer-
de durmaktadır. Teknoloji bir araçtır. Teknoloji sayesinde zamanın ötesine geçebiliyor, 
enerji ve zaman tasarrufu sağlıyor, kalıcı ve erişilebilir bilgiler üretebiliyoruz. Teknoloji 
yardımıyla, sınırların ötesinde bir yerde durabiliyor, sürekliliği sağlayabiliyor ve her an 
değiştirilebilir bir durumda, değişikliklere, gelişime açık durabiliyoruz. Yine teknolo-
ji sayesinde her zaman bir adım ileri gidebiliyoruz. Teknoloji bize zamana ve yere bağ-
lı kalmadan fiziksel sınırları aşabileceğimiz bir altyapı sunuyor. Teknoloji aynı zaman-
da bizi besleyerek, yenilikçi ve yaratıcı düşünce çerçevesinde, merak odaklı öğrenmeye, 
keşfetmeye olanak tanıyor. Teknolojinin beraberinde getirdiği hız ve seçim olanakları 
ile, ağ bağlantılarımızı genişletebiliyor ve her an her yerde istediğimiz bilgilere ulaşabi-
liyor ve kendimiz de erişilebilir kalabiliyoruz. Çevremizde, dünyamızda var olan bilgi-
yi yeterince açık, şeffaf, net bir biçimde alternatif kaynaklardan yararlanarak algılaya-
biliyoruz. Böylelikle hoşgörü ve esneklik payımızı daha fazla tutabiliyor, başkalarına ve 
kendimize katkıda bulunabilme oranımızı yükseltebiliyoruz. 

Karmaşık ve hızla değişen bir dünya bireylerin, kendilerini yeniden ve yeniden ko-
numlandırmalarını gerektirmektedir. Bu konumlandırma, ancak ve ancak, bireylerin 
bilgileri ve öngörüleri çerçevesinde olabilmektedir. Bu noktada, bireyin ve toplumun 
‘bilinci’, edinilmiş alışkanlıklar, inançlar ve toplumsal eğilimler önemli rol oynamakta-
dır. Ancak en önemlisi, bilgidir. Bilginin ise tam olarak ne olduğu, nasıl bireye ulaştı-
ğı, bireyin ne kadar bir parçası ve yaşam temeli haline gelebildiği ise sorgulanması ge-
reken noktada durmaktadır. Teknolojik altyapının gelişimi ile birlikte, gerçek bilgi, sa-
nal bilgi, değerli/değersiz, önemli/önemsiz, genel ya da detay ayırımı ortadan kalkacak 
şekilde birey, adeta bir bilgi bombardımanı yaşamaktadır. 

1.2. Teknoloji Bizi Biçimlendiriyor

Ancak, tüm bu katkıların yanı sıra, teknoloji bize bir tür bağımlılık ve beraberinde 
başka olumsuzluklar da getirebiliyor. Günümüz insanının günlük zaman kullanım oran-
larına baktığımızda bunun %53 gibi büyük bir bölümünün edilgen bir ‘dinleme’ orta-
mında geçtiğini görebiliyoruz. Günlük zamanımızın gitgide azalan bir süresini (%17) 
okumaya, daha azını konuşmaya (%16) ayırıyoruz, ve artık neredeyse hiç yazmak istemi-
yoruz (%14). Hatta, denilebilir ki, geçmişin dinleyici kitlesi günümüzün ‘izler kitlesi’ne 
dönüşmüş durumda. Biliyoruz ki, sürekli dinler ya da izler konumda kalmak, beyinin 
diğer işlevlerinin yerine getirilmesini engelleyen ya da yavaşlatan bir sorunlar dizisi ya-
ratabilir. İnsanların sabah kalkıp radyo, televizyon, bilgisayar ya da cep telefonlarını aç-
maları ile başlayan ‘başkalarını dinleme’ alışkanlığı, kendilerini sürekli yeni edindikle-
ri bilgilere göre konumlandırma eğilimleri, onlara kim olduklarını, ne yaptıklarını, ne-
reye gittiklerini unutturabiliyor. Bu demektir ki, kendimizi ifade edecek ortamlar, ola-
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naklar aslında çok sınırlı. Giderek hep başkalarını düşünerek, dinleyerek onlara özene-
rek ve onlara dönüşerek yaşıyoruz. Kendimizi dinleyecek ve ifade edecek paylaşım or-
tamları oluşturmazsak, kendimizi keşfedecek zaman dilimleri yaratmazsak, yakında ile-
tişimsiz, etkileşimsiz bireylerle çevreleneceğiz.

Oysa, beynimizin, edilgenliğe değil, etkinliğe, harekete gereksinimi var. Farklılıklara 
ve yaşamsal olarak değer verdiğimiz şeylere hergün yeni bir gözle bakmaya ihtiyacımız 
var. Var olan kavramları yeniden değerlendirmeye, aralarında yeni ilişkiler kurmaya da. 
Oysa, medya bize artık her şeyi hazır olarak verdiğinden, yeni bir ilişki, tutarlılık ya da 
yeni bir sorgulama da sanki gereksiz görülüyor ve ‘medyanın sunduğu gerçeklik’ ‘ger-
çek gerçeklik’ gibi sorgulanmaksızın kabul ediliyor. Medyanın, sürekli yenilikleri gün-
deme getirmesi ve hızlı bir bilgi akışına önderlik etmesi nedeniyle, medyanın yeni bir 
bilgi kaynağı olarak görülmesi de gündemde. Medya yalnızca yeni bilgilere akışkanlık 
sağlamıyor, aynı derecede, belki de daha fazla, toplumsal değerlerin de aktarım biçimi 
olarak karşımıza çıkıyor ve ‘sunulan geçmişin’ pekiştirilmesini sağlıyor. Medya bir yan-
dan haber kaynağı, bir diğer yandan da toplumun sesi işlevini üstlenirken, toplumu kat-
manlara ayırıp her birine farklı bir biçimde seslenmeyi de ihmal etmiyor. 

Tüm bu bilgileri çocukluk ve gelecek kurguları ile birleştirdiğimizde karşımıza şöy-
le bir döngü çıkıyor. Yaşam deneyimleri Beynimizi Değiştirir. Çocuğa verilen her şey ço-
cuğa normal görünür. Çocuk, doğru yanlış – iyi kötü arasındaki farkı göremez. Bebekler 
iletişime hazır bir biçimde dünyaya gelir ve gördükleri herşeyi, herkesi taklit eder. Tele-
vizyon alışkanlıklar oluşturur: Bağlanma, bunların başında gelen en tehlikeli alışkanlık-
tır. Çocuk, kiminle uzun bir zaman dilimi geçirirse, onun alışkanlıkları ve bakış açısı ile 
biçimlenir. Televizyon, çocuklara bir ilişki biçimi sunar ve çocuk bunları sorgusuz bir bi-
çimde kabullenir. Televizyon – bilgisayar, birlikte zaman geçirme süresi, gönderdiği ileti-
leri, renkli ve hareketli uyaranları ile diğer kaynaklardan (kimi zaman anne babadan) da-
ha belirleyici bir rol üstlenebilir. Bebeklikten başlayarak ilişki motifleri oluşturur ve sonra, 
yaşam boyu bunları kullanırız. Bunların oluşması çok kolay, kaybolması çok zordur. İm-
geler, belleğin yokedilemez bir parçası haline gelir ve deneyim, belleğe işlenerek, kişiliğe 
dönüşür. Çocuklar kendilerini ifade etme noktasında kimi zaman dilsizdir. Duydukları, 
gördükleri, hissettikleri herşeyi bir bir anlatmaları olanaksız olabilir. Kaygılarını, korku-
larını, paylaşmak konusunda çekinceleri vardır. Çocuklar, iletişimsel bağlamı, eylemleri, 
duyguları, renkleri, kokuları, birbiri ile bağlantılı bir biçimde anımsarlar ve çok güçlü bir 
bellekleri vardır. Çağrışım ve bağdaştırma yetenekleri de olağanüstü gelişmiştir. 

1.3. Teknoloji Düşünme Becerilerine Ket Vurabilir

Teknolojinin düşünme becerilerine ne denli katkıda bulunduğu ya da ket vurduğu 
halen sorgulanan bir noktada durmakta. Denilebilir ki, hesap makinesi çıktığından be-
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ri, akıldan dört işlemi yapan çocukların sayısı azaldı. Düşünme becerileri, dil becerile-
ri, matematik becerileri, el göz koordinasyonunu gerektiren diğer beceriler de tekno-
lojik donanımlarla birlikte azalmaya başladı. Örnek vermek gerekirse, dil becerilerinin 
zaman içinde geliştiğini değil, gerilediğini gösteren pek çok çalışmadan söz edilebilir. 
Sıradan insanlar dakikada ortalama 450 sözcükle düşünür. Bunun ancak üçte biri yani 
150-175’i konuşmaya – sözcüğe dökülebilmektedir. ABD’deki San Diego Üniversitesi 
bilim adamları modern yaşamın beynimize fazla yüklendiğini ortaya koymuştur. Araş-
tırmalara göre internet, televizyon ve diğer yayın organları her gün sıradan bir insana 
ortalama 100 bin 500 sözcük yüklemektedir. Bu da saniyede 2.3 sözcük anlamına gel-
mektedir. Üstelik beyinde çok uzun süreler televizyon izleme, bilgisayar başında dur-
maya bağlı herhangi bir hücre yıkımı söz konusu olduğunda, bu yıkım genellikle gör-
me ile işitme ve dile getirme becerileri arasındaki bölgede yer almakta, sonuçta, gördü-
ğünü anlamayan, gördüğünü anlatamayan ya da bununla ilgili yaratıcı yorum yapama-
yan, yalnızca gördüklerini yineleyen bireyler kalmaktadır elimizde. 

Çocukların kendi hızında öğrenmesi, deneyimlemesi ve yaparak öğrenmesini gerek-
li kılan görüşler göz önünde bulundurulduğunda, bu, hiçbir çocuğun kavrayamayaca-
ğı bir bilgi hızını beraberinde getirmektedir. Bu yüzden, hemen her şeyi ‘biliyorum’ sa-
nan bireylerle çevrelenmiş durumdayız. Bu yanılgı, bilgi ile genellikle rastlantısal ola-
rak ve yalnızca birkez karşılaşmaktan kaynaklanmaktadır. Oysa, bilginin, örneğin ye-
ni bir sözcüğün bireyde yerleşebilmesi onunla en az sekiz kez karşılaşılmış olması ge-
rekmektedir. Bundan daha az karışlaşma, bilginin uçup gitmesine, unutulmasına ya da 
önce kullanıma geçip sonra terk edilmesine neden olacaktır. 

Günümüz sayılarının neyi gösterdiğini bilemiyoruz ancak, daha önceden yapılan 
çalışmalar, kalıtımsal olarak var olan zekanın belirli çevresel öğeler yardımıyla arttı-
rılmasının mümkün olduğunu söylemekte. Bununla birlikte, zekanın % 50’sinin 4 ya-
şa kadar, % 30’unun 4-8 yaş arasında, %20’sinin ise 8-17 yaş arasında geliştirildiği bul-
gulanmış durumda. Bu demektir ki, sekiz yaşına dek çocukların içinde bulunduğu or-
tamların onları tüm yaşam boyu destekleyebilecek nitelikte zenginleştirilmesi gerekli. 
İnsanın tüm hayatı boyunca kullanacağı zekasının ve algılama gücünün %80’inin 8 ya-
şına kadar geliştirildiği göz önünde bulundurulacak olduğunda, çocukluk döneminin 
ne denli önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Eğitsel anlamda, düşünsel gelişimleri, 
alışkanlıkları, yazılımları bu çocukluk sürecinde oluşan çocukların, kaybettikleri zama-
nı ve eksik gelişimi telafi edebilmeleri ise olanaksız görünüyor. 

Daha doğmadan çevrelerinde sunulan bilgiyi alabilmek üzere, ‘donanımlı’ hale ge-
len bebek, doğduğu ilk andan başlayarak gelişimini sürdür ve ilk dokuz ay boyunca ina-
nılmaz derecede hızla gelişir. Anne karnında, beşinci aydan yedinci aya kadar etkinli-
ğinin doruğunda olan embriyonun beyni, dakikada 250.000 ya da saatte 15 milyon be-
yin hücresi üretmektedir. Bu da kabaca 15 milyon yeni bilgi anlamına gelmektedir. Bil-
giye aç bir halde yüklenebilecek yeni bir bilgi parçası için bekleyen buhücreler, kısa za-
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manda türlü çeşitlilikte bilgi ile doldurulabilir. Ancak, bilginin sağlam, sağlıklı ve kalıcı 
olabilmesi için, bilgilerin birbiriyle bağlantısının kurulması, her bir bilginin sınanması 
ve yeni çıkarımların da kaydedilmesi gereklidir. Sistematik ve süreklilik içermeyen bil-
gi akışı, bilgi birikimine değil, kirliliğe sebep olur. 

Bilginin bellekte depolanma yöntemlerinden en etkini, en iyisi ve geçerlisi kitap oku-
maktır. Çünkü okuma eylemi sürecine eşlik eden beyin hücreleri yalnızca kitapta yazı-
lı olan harfleri, sözcükleri, cümleleri görmemizi sağlamaz, onların ‘gösterdiği, içerdiği, 
anlatmaya çalıştığı’ diğer tüm bağlantıları da taşır beraberinde. Okumak, beynin yalnız-
ca belli bir bölgesini çalıştıran bir etkinlik olmasına karşın, eğer etkin okuma yöntem-
leri kullanılırsa, beynin tamamını etkinleştirebilir. Elbette, bu yalnızca, klasik anlam-
da, kağıda bakarak göstergelerin soyut anlamda bellekte canlandırılması ve anlamın ir-
delenmesi sırasında oluşabilecek bir zenginliktir. Öte yandan, şu anda küresel anlamda 
‘kitap’ kavramı oldukça farklılaşmakta, artık elektronik kitaplar bile ‘yeni’ olarak kabul 
edilmemektedir. Yani, gerçek anlamda bir okuma etkinliği de neredeyse tarih olmaya 
başlamıştır. Uzmanlar, bir yıldan daha az bir zamanda artık mobile aksesuarların ileti-
şimde daha büyük roller oynamaya başlayacağını, 2-3 yıldan daha az bir zamanda ise 
sanal gerçekliğin gerçek gerçeklikten daha etkin bir rol üstleneceğini öngörmekteler. 
Tüm bu gelişmelerle birlikte, ‘öğrenme’ alanlarımızın da bütünüyle değişeceğini, ‘oyun 
temelli ve hareket öğrenme’nin tüm öğrenme biçimlerinin yerini alacağını, dört bey yıl 
içinde ise insanlığın daha çok analitik düşünceyi temel alan bilgiler çerçevesinde yaşa-
mını sürdüreceğini öngörmekte. Bunlardan ortaya çıkan sonuç ise, gelecek nesillerin, 
okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin tümüyle izleme ve eylem becerileri-
ne dönüşebileceği öngörüsü. 

2. ARAŞTIRMA AMACI

Gençlerin yerel-ulusal-küresel konularda ilgi ve eylemleri hakkında bilgimiz sınır-
lıdır. Gençlerin daha etkin vatandaşlar olmaya nasıl hazırlayabileceğimizi, ya da deği-
şim oluşturabilecek demokratik süreçleri kullanmaya ne kadar hazır olduklarını da tam 
olarak bilemiyoruz ancak seçme ve seçilme yaşı gitgide geriliyor. Bu çalışma gençlerin 
ve çocukların politik süreçlere katılım için hazır olup olmadıklarını sorgulamakta. Bu 
amaçla, medya okuryazarlığının ve medya algısı ile dil becerileri ve matematik beceri-
leri arasındaki ilişkinin irdelenmesi önem taşımakta, böylelikle medyanın kullanıcılar 
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulmaktadır. 18 yaş altındaki çocuk-
ların, medyaya olan yaklaşımları ile medyayı bilgi kaynağı olarak görme eğilimleri üze-
rine de odaklanan çalışma, ülkemizdeki ve farklı Avrupa ülkelerindeki çocukların ki-
şisel, yerel ve küresel gelecekle ilgili umut ve korkuları hakkında bilgi edinmeyi, med-
yanın yaşamda konumlandırılışını ve varolan medya algısını ölçmeyi amaçlamaktadır. 
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Çalışma, çocukların değişim için harekete geçmeye ne kadar istek ve bağlılık duyduk-
larını belirlemeyi de odaklamıştır. 

2.1. Yöntem

Çalışmanın temel yöntemi olarak nicel ve nitel sorgulamaların birlikte yürütülmesi-
ne karar verilmiş olup, çalışma sırasında her ülkeden 100 kişilik denek grupları oluştu-
rulması hedeflenmiştir. Çalışma sürecinde nitel ve nicel veri toplama yoluna gidilmiş, 
bunların birlikte değerlendirilmesi yolu ile bilginin gerçek anlamda ortaya konulabile-
ceği düşünülmüştür. Çalışmaya katılan her ülkedeki araştırmacıların benzer örneklem-
lere ulaşmaları sağlanmış, yaş grupları, sosyal düzey ve diğer değişkenler açısından eş-
değerdeki gruplarla çalışılmaya özen gösterilmiştir. 

2.2. Uygulama Alanı ve Çalışma Grubu

İngiltere, İspanya, Türkiye ve Polonya’dan oluşan proje ekibi1 araştırmalarını bir bü-
yük kent-bir küçük kent çerçevesinde ve karşılaştırmalı olarak yürütmeyi planlamış-
tır.İngiltere, İspanya, Polonya ve Türkiye bağlamında, bir büyük kent bir küçük kent 
üniversitesi odaklanarak oluşturulan araştırmacılar tarafından, yürütülen çalışma, bu 
kentlerin özellikle göç alan bölgelerine odaklanarak gerçekleştirdiği araştırmalarda, te-
mel sorunsal olarak gençlerin geleceğe bakışını ortaya koymayı ele almıştır. Oluşturu-
lan çalışma takviminde her dört ülkenin de eş zamanlı olarak geliştirilen anketleri uy-
gulaması ve sonuçları paylaşması öngörülmüştür. Bunun dışında Türkiye genç nüfu-
sa yönelik medyayı ve medyanın çocuklar üzerindeki etkisini araştırmaktadır. İngilte-
re, öğretmenlerin gençlerin ilgilerini, algılarını ve etkin vatandaş olma hazırlığındaki 
rollerini araştırmayı üstlenmiştir. İspanya, ‘vatandaşlık eğitimi’ dersinin okullarda na-

1. Araştırmaya, Polonya Warmia & Mazury Üniversitesi’nden Dr. Beata Krzywosz-Rynkiewicz 
başkanlık etmiş, Varşova Sosyal Psikoloji Yüksek Okulu’ndan Prof. Anna Zalewska ve Mrg. 
Agnieszka Pyrka ile Warmia & Mazury Üniversitesi’nden Mgr Wijciech Siegien’in desteğinde-
ki ekiple araştırmalar yürütülmüştür. İngiltere London Metropolitan Üniversitesi’nden Prof. 
Alistair Ross’un başkanlığında bir ekiple Exeter Üniversitesi’nden Dr Cathie Holden’in des-
teğiyle çalışmıştır. İspanya, Barcelona Autonomous Üniversitesi’nden Dr Melinda Dooly baş-
kanlığındaki Dr Miquel Angel Essomba, Ms Maria Villanueva ve Dr. Antoni Luna ile Cordoba 
Üniversitesi’nden Dr Carmen Tabernero desteğindeki ekiple çalışmalarını yürütmüştür. Türki-
ye, İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Nilüfer Pembecioğlu ve Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Erol 
Nezih Orhon başkanlığındaki ekiple çalışmaya katkıda bulunmuştur. 06 ECRP FP007 olarak 
kayıtlı bu proje Türkiye’de Tübitak tarafından 1001 araştırma projeleri kapsamında 107K366 
numaralı proje olarak desteklenmiştir.
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sıl verileceği konusunda öğretmenlerin görüşlerine odaklanmaktadır. Polonya, bireysel 
kaynaklara odaklanarak vatandaşlık kavramına çocukların getirdikleri kişisel kaynaklar 
(değerler, tutumlar, sorumluluk ve mizaç) açısından ışık tutabilmeyi amaçlamaktadır. 
Türkiye temelinde oluşturulan çalışma ve araştırma gruplarında, üç yıl süren bu araş-
tırma kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Muğla illerinde seçilen okullarla çalışıl-
mıştır. Her aşamada iki pilot, iki uygulama merkezi olmak üzere toplam 16 okulla ça-
lışılarak, genel bir ülke profili çıkarılmış, iyi bir örneklem yakalanması hedeflenmiştir. 
Her bir grupta, farklı cinsiyet/yetenek/gelir gruplarını temsil eden, 9-10, 13-14 ve 16-
17 yaş gruplarından öğrenciler ile çalışılmıştır. 

2.3. Veri toplama araçları

Araştırma verileri üç farklı veri toplama aracı kullanılarak derlenmiş olup, bir yan-
dan genel anketler kullanılmış, diğer yandan anketlerin uygulandığı öğrencilerden se-
çilen odak grupları ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, gerek görülen noktalarda da yüz-
yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

2.3.1. Anket Çalışmaları: Anket çalışması ile çocukların gelecekte kendi yaşamları, ken-
dilerini düşleme ve kendilerini topluma konumlandırma biçimleri, saptanmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla, yaşadıkları yakın çevre ile ilişkileri, yerel topluluk – ma-
halleleri ve dünyaya ilişkin umut ve korkularının saptanması amaçlanmaktadır. 
Anket sonuçları ile, şiddet, işsizlik, kültürler arası hoşgörü, çevresel sorunlar, sağ-
lık ve yoksulluk gibi küreselleşme ile yakından ilgili konularda çocukların geleceği 
nasıl şekillendirdikleri ile medyanın etkisini ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. 

2.3.2. Odak görüşmeler: Anketlerin uygulanmasının ardından çeşitli grupları temsil 
eden 3-4 kişilik odak grupları ile mülakatlar yapılarak ve görüşmelerin sesli ka-
yıtları tutulmuş, böylelikle, anket sonuçlarına verilen yanıtların nedenlerinin or-
taya çıkarılması amaçlanmıştır. Yarı-yapılandırılmış mülakatlarda öncelikle te-
mel sorunlar ele alınmış olup, sonrasında teşvik edici sorular ile konunun daha 
derin olarak ele alınabilmesi amaçlanmıştır.

2.3.3. Yüzyüze Görüşmeler (Mülakatlar): Görüşmeler sırasında ortaya çıkan farklı nok-
taları, dikkat çekilmesi gereken yerleri daha iyi irdeleyebilmek amacıyla anket ve 
odak görüşmelerinden sonra bireysel olarak yüzyüze mülakatlar gerçekleştiril-
miş, böylelikle, katılımcıların, bir aradayken söylenmesinde sakınca duymuş ola-
bilecekleri paylaşımların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Grup ruhuna uygun 
davranmak için farklı fikirlere tam olarak katılmasa da katılıyormuş gibi onayla-
yanların bazı durumlarda kendi düşüncelerini de açıklama gereksinimi duyduk-
ları gözlemlenmektedir. 
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2.4. Kuramsal Çerçeve

Türkiye açısından önem taşıyan gençlerin ve çocukların medya karşısındaki tutumla-
rı ve medyadan etkilenimleri büyük ve küçük kentlerdeki okullarda yapılan çalışmalar-
la açıklığa kavuşturulmuştur. Film gösterimleri, çekimler, anketler, yüz yüze görüşme-
ler ve odak grup çalışmaları ile toplanan veriler incelenmiştir. Bir Avrupa Birliği araş-
tırma projesi olarak bu çalışma farklı ülkelerde yaşayan, farklı kentlerde, farklı ölçekler-
deki eğitim kurumlarında bulunan gençlerin değerlerini bulgulamayı, elde edilen veri-
ler ışığında ortaya çıkan fotoğrafı sorgulamayı amaçlamaktadır.

Gençlerin umut ve korkuları üzerine uluslararası bir tarama çalışmasının bir parça-
sı olan bu araştırma, 1994 yılında gerçekleştirilen ve Hicks ve Holden (1995) tarafın-
dan “Gelecek Görüşleri: Neden Yarın İçin Öğretmeliyiz” başlıklı kitapta yayınlanan ba-
kış açısını sürdürmektedir. Çalışma, 2006 yılında Avrupa Birliği Projeleri kapsamında 
ECRP II çalışmasında (European Collaborative Research Project – Avrupa Ortak Araş-
tırma Projesi) desteklenmesi onaylanan beş projeden biri olup, karmaşık ve hızla deği-
şen günümüz dünyasında yerel ve ulusal konuların anlaşılmasının yalnızca yaşanılan 
çerçeve bağlamında değil ancak küresel bağlamda ele alınmaları ile mümkün olabile-
ceğini ileri sürmektedir. Bu da erken çocukluktan başlayarak hedefler koymak, ideal-
ler edinmek, bunları gerçekleştirmeye çalışmakla, bir vizyon ve misyon sahibi olmak-
la çözülebilecek bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların, kendilerini oluş-
turmaya ve tanımaya başladıkları ilk dönemlerden başlayarak oluşturdukları idealler, 
onları daha iyi bir geleceğe taşıyabilmekte ve onların hedeflerine ulaşmalarını kolay-
laştırabilmektedir. 

Çocukların gelecekle ilgileri ve yönelimleri konusunda ülkemizde yapılan pek az 
araştırma bulunmaktadır. Çalışma, günümüzde hem, çocukların ve gençlerin medya-
yı yaşama konumlandırmaları noktasında hem de çocuklar adına geleceğe dönük çıka-
rımların yapılabilmesi açısından ulusal ve uluslararası bağlamda bilgiyi bir araya getir-
mesi anlamında önemli ve değerlidir. Yalnızca ülke sonuçlarını değil, uluslararası bağ-
lamda ülkemizin durduğu yeri de göstermesi bakımından bir karşılaştırma olanağı sun-
duğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra cinsiyet, sosyo-ekonomik ve 
kültürel farklar, farklı değişkenlerin ışığında olgunun taranması çalışmayı zenginleşti-
ren bir noktada durmaktadır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE YORUMLAR

Araştırma, katılan tüm ülkelerde, yerel konular kadar hatta ondan daha fazla kü-
resel konuların ‘gündemde’ olduğunu göstermektedir. Küreselleşme tam anlamıyla bir 
diğerini ötekinin yerine aynen getiriyor olmasa da bir miktar kendine benzetmektedir. 
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Dünyada küreselleşme ve bunun Türkiye’de yansıması, var olan değerleri değiştirmek-
tedir. Ancak bu değişim genelde medya aracılığıyla gelişmiş ülkelerin istek ve çıkarla-
rı doğrultusunda olmaktadır. 

Küreselleşmenin medya kuruluşlarına etkisi kamu hizmeti modelinin yok olarak ti-
cari iletişim modelinin egemen olmasını sağlamıştır. Vatandaş olma bilincinin geliş-
mesi, kendi geleceğine, yaşamına, ülkesine, toplumuna kültürüne sahip çıkma bilinci-
nin oluşması ile gerçekleşir. Bu nedenle doğru bilgilenmemiz ve medyadan doğru bil-
giye ulaşmamız çok önemlidir.

Küreselleşme ve bunun yarattığı değişimler aile yapısına ve çocuk ilişkisine de yan-
sımaktadır. Değişen aile yapısı, günümüzde çocukların medya üzerinden toplumsallaş-
masına neden olmaktadır. Medya okuryazarlığı uygulaması, çocukları ve gençleri med-
yanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla,medyaya eleştirel gözle bakmasını ve 
doğru değerlendirme yapmasını sağlamaya yönelik bir eğitimdir

Her ülkenin gençlerinin sorulara verdikleri yanıtlarla yalnızca bireysel değil, toplum-
sal eğilimlerini de belirledikleri düşünülebilir. Ülkeler bazında yaş grupları arasında-
ki farklılıkları ölçmeyi amaçlayan bölümde öngörülen veriler 10, 14 ve 17 yaşlık grup-
lar halinde ele alınmış olup, yaş gruplarına göre beklentiler ve gelecek biçimlendirme-
leri açısından yükselişler ya da düşüşler olup olmadığı sorgulanmıştır. Katılımcılar yaş-
larına göre üç gruba ayrılmış, yapılan çalışmalarda da özellikle İspanya ve Polonya’da 
gruplar arasında nitel farklılıklar bulunduğu saptanmıştır.

Cinsiyet etmeninin yanıtlara etki edip etmediği ile ilgili yapılan çözümlemeler, araş-
tırmada, cinsiyetin yalnızca belli sorularda bir etmen olarak ortaya çıktığı yönündedir. 
Ülkelerin birbirlerinden ne derece farklı ya da birbirlerine ne derece benzer olduklarının 
saptanabilmesi amacıyla, verilerin karşılaştırmalı çözümlemesi sırasında yapılan değer-
lendirmelerle hangi toplumsal eğilimlerin hangi ülkede göreceli olarak nasıl olduğunu 
belirleme yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede, ülkeler arasında yaşam standardı ve algı ile 
beklentiler açısından belirgin farklar olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. 

Anketlerin Kişisel, Yerel Ve Küresel İyimserlik bölümünde ülke etmeni ve cinsiyet 
etmeni açısından bakılıp çözümlemeler yapıldığında yalnızca ülke ve cinsiyet açısın-
dan doğrudan etkide anlamlı farklılık bulunduğu görülmektedir. Ülke açısından Polon-
yalılar, Türkler ve İspanyollara gore gelecekteki hayatları ve yerel çevrelerindeki insan-
ların gelecek hayatları konusunda daha iyimsedir. Ayrıca Polonyalıların Türkler ve İs-
panyollara göre dünya insanlarının hayatları konusunda daha iyimser oldukları ve İs-
panyolların bu konuda en karamsar oldukları görülmüştür. Ülkeler arasındaki farklara 
ek olarak yerel ve küresel anlamdaki sorunların çözümüne yaklaşım konusunda cinsi-
yet ile iligli doğrudan etkiler açısından anlamlı fark bulgulanmıştır. Buna göre, Erkek-
ler kızlara oranla daha iyimserdir. Ülke ve cinsiyet arasında etkileşim etkilerine bakıl-
dıığında, yalnızca Polonyalılarda cinsiyet farkı tespit edilmiştir. Polonyalı erkekler kız-
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lara göre yerel bölgelerinde insan sağlığına kızlardan daha olumlu bakmaktadır. Kişi-
sel, yerel ve küresel iyimserlik ölçümleri göz önünde bulundurulduğunda ve ülkeler 
arasında bir sıralama yapmak gerektiğinde, Polonya gençliğinin genel anlamda gelece-
ğe Türk ve İsyanyol gençlerinden daha iyimser baktığı ortaya konmaktadır. Hem yerel 
hem de küresel konular gündeme geldiğinde de Polonya gençlerinin iyimserlik oranı-
nın Türk ve İspanyol gençlerinden daha yüksek olması dikkati çekmektedir. Genel top-
lumsal sorunlar olarak görülen şiddet, işsizlik, hoşgörü, çevresel sorunlar, yoksulluk 
ve sağlık konularındaki temel algı ve beklentilerin ölçümlendiği sorular karşısında ise, 
farklı yanıtlar bulunmaktadır. 

3.1. ‘Gündem’in ‘Bilgi’ ile Yer Değiştirmesi

Günümüzde, bilgi gerçek ve ham haliyle bulunmaz olmuştur. Bilgi dediğimiz bellek 
yükü, nedense hep ikinci el, başkalarından edindiğimiz, asla kaynağına inemediğimiz 
ve takip edemediğimiz, elimizde tutup somutlaştıramadığımız bir biçimde devinmekte-
dir. Bu da beraberinde, ‘kulaktan kulağa oynamak’ gibi bir durumu getirmekte, çocuk-
luktan başlayarak ‘bilgi’ edinme süreçlerini ve yöntemlerini etkilemektedir. 

Herhangi birinden, bir odasını, salonunu ya da evini dekore etmesini istesek, karşı-
lığında da istediği kadar zaman ve parayı kullanabileceğini söylesek, oldukça fazla dü-
şünüp, emek, zaman ve para harcayarak evin ne ihtiyacı olduğunu, neyin neyle yanya-
na durmasının daha işlevsel ya da estetik durduğunu, toplumsal statüsünü, iç mimari 
tasarımlarını, günün moda renklerini, kendi rahatını, kendisini ziyaret edebilecek kişi-
lerin düşüncelerini ve bunun gibi pek çok farklı detayı göz önünde bulundurarak ‘öze-
nir’. Ancak yine herhangi birine pırıl pırıl bir beyin ve dilediği kadar da zaman ve pa-
ra versek, beyninize, size tüm yaşam boyu gerekebilecek bilgileri, sistematik bir biçim-
de yerleştirin desek, bunun gerekliliğini ve önemini çok az kişi gerçekten tartabilir. Bu-
nun yerine, önemli önemsiz ayırımı yapmaksızın, rastlantısal olarak ele geçen tüm ak-
tarımları ‘bilgi’ olarak kaydetmek daha kolaydır. Bu yüzden, bilgi ile ‘gündem’ arasın-
da bir ikilem oluşur ve bilgi, kolay akışmadığı, başkalarını da pek ilgilendirmediği için 
‘gündem’ daha ağır basar ve toplumdaki bireyler ‘bilgi’ yerine ‘gündem’i takip etmeyi 
yeğlerler. Ancak, aslında ‘gündem’ kaynağına inilmediği, gerçekten araştırılmadığı sü-
rece, ‘ikinci el bilgi’ olarak değerlendirilmelidir. 

Bilginin yerine geçmesi ve belki de ondan daha fazla önemsenmesi nedeniyle “gün-
dem” günümüzün sihirli sözcüklerinden ve önemli kavramlarından biri haline dönüş-
müştür. Gündemi belirleyen bilgi akışı, iletişim biçimi, teknolojik altyapı kadar birey-
sel ve toplumsal farkındalık ile girişimcilik de günümüzde önem kazanmaya başlamış-
tır. Vatandaş olma bilincinin gelişmesi, kendi geleceğine, yaşamına, ülkesine, toplumuna 
kültürüne sahip çıkma bilincinin oluşması ile gerçekleşir. Bu nedenle bireylerin ve top-



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi410

lumların doğru bilgilenmesi çerçevesinde doğru bilgiye ulaşılması son derece önemli-
dir. Ülkemizde ve genelde dünyada “gündem” kavramı ile bağlantılı olarak yaşanan so-
runların temelinde, küreselleşme ve medyanın belli şirketlerin eline geçmesi, haberin 
bir mal olarak algılanır olması ve medyanın temel işlevlerinin değişmesinin bulunduğu 
öngörülebilir. Ayrıca şirket medyalarının mülkiyetlerinin giderek tek elde toplanması 
ve tekelleşmesinin yol açtığı ikinci olumsuz durum nedeniyle farklı kaynaklardan bilgi 
alarak birleştirme olanağı da azalmaktadır. Bilginin özgür dolaşımının bulunmadığı bir 
ortamda ise gerçek anlamda bir demokrasi ve vatandaşlık bilincinden söz edilebilme-
si olanaksızlaşır. Gündemin kaynağı olarak karşımıza medya çıkmaktadır. Medya, her 
türden sözlü, yazılı, basılı, görsel işitsel metin ve imgeleri içeren çok geniş iletişim araç-
larını kapsayan bir kavramdır. Medyanın temel işlevi haber ve bilgi vermektir. Böyle-
ce kitlenin yakın ve uzak çevre hakkında bir bilgi edinmesine katkıda bulunur. Bunun 
içinde medyanın doğru ve tarafsız olarak ‘gerçekleri’ duyurması gerekmektedir.

Uluslararası katılımlı çalışmanın dışında, Türkiye’de gerçeekleştirilen bir başka alan 
çalışmasında2 çocukların bilgiyi büyük oranda televizyondan ve özellikle bilgisayardan 
- internetten almakta olduğu, okuldan alınan bilginin aileden alınan bilgiden sonra gel-
diği, küçük yaşlardan başlayarak çocukların ekran karşısında en az günde bir saat ge-
çirdikleri ve az zaman geçirenlerin ekranı eğlence amaçlı, daha fazla zaman geçirenle-
rin ise bilgilenme ve eğlenme amaçlı kullandıkları saptanmıştır. Bununla birlikte, okul-
da öğrenme oranının düşük olmasının bir nedeni, okulun artık eskisi kadar önemli bir 
bilgi kaynağı olarak görülmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durum da bilginin 
yerini gündemin aldığını ve çocukluktan başlayarak, toplumda genel kabul görmek ve 
akranlar arasında ‘prestij sahibi bir yer edinmek’ için gündemin takip edildiğini orta-
ya koymaktadır. Çocuklar ve gençler, gündemi takip etmeyi bir ‘gereklilik’ olarak gör-
mekte, gündemden habersiz olmayı ise olumsuz olarak değerlendirmektedirler. Gün-
lük konuşmaları ve birbirleri ile sohbetleri de genellikle gündem üzerine kurulu oldu-
ğundan, gündemi takip etmemek demek, onlar açısından ‘sosyalleşme olanağının or-
tadan kalkması’ anlamına gelmektedir. 

3.2. “İyi Vatandaş” ya da “Çocuk Suçluluğu”

Günümüz, medyadan yayılan şiddet haberleri, ulusal ve uluslararası anlamdaki bi-
reysel, ekonomik, sosyal ve küresel sorunlar ile tümüyle medya bağlantılı olarak biçim-
lendirilmektedir. Medyadan yayılan olumsuzluk haberleri, bir yandan toplumda olan 
biteni toplumsal anlamda kamusal alana taşıyıp herkesin görebileceği denli büyütürken, 
diğer yandan da, sürekli olumsuz haberlerin verilmesi ile birlikte bireysel ve toplumsal 
kaygıların artmasına, gitgide daha karamsar bir dünya algısına neden olmaktadır. Tüm 

2. TRT Projesi 2013 – Nilüfer Pembecioğlu 
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bu yayınların bireylerin özellikle de çocukların üzerindeki etkileri ise kaçınılmazdır. Bir 
yandan sürekli olumsuz haberleri görselleştirerek toplumsallaştırarak sunan medya di-
ğer yanda ise bu haberlerden etkilenerek şiddete özenen bir toplum yapısı ile başetmek 
zorunda kalınmaktadır. Oysa, medyanın daha iyi, bilinçli ve etkin vatandaşlık örnekle-
rini daha sıkça sergilediği bir ortamda gençlerin farkındalıklarını arttırabilecekleri, ör-
nek alabilecekleri çok daha farklı konular gündeme gelebilecektir. 

Tüm dünyada çocuk suçluluğu, gençlerin kötü alışkanlıklara sahip oluşu tedirgin edi-
ci boyutlara varmaktadır. Esslin’e göre, “Amerikan televizyonunun hem kültürel hem de 
sosyal yönden en kesin tehlikeli görünen kısmı televizyon filmleridir” ve ona göre bu 
filmler çocukların karakterini bozmakta, şiddet dolu ve benmerkezlidir, bu da çocuk-
taki olumsuz yönleri öne çıkarmaya sebep olmaktadır.3 Sinemaya oranla çocuk, tele-
vizyon karşısında hem savunmasız kalmakta hem de yeterli paylaşma ortamı bulama-
dığında, yalnız izlemeleri sırasında bu yakınlıktaki karakterlere daha hızlı ve etkin bir 
biçimde özdeşleşme eğilimindedir. 

Amerika’da “Christian Science Monitor” tarafından yaptırılan bir araştırmada, en çok 
izleyicinin televizyon izlediği semtlerde yayınlanan 85,5 saatlik bir programda 84 adam 
öldürme veya şiddet olayı gösterdiği saptanmıştır. Yine aynı araştırmaya göre, 2-7 yaş-
ları arasında 26 milyon çocuğun izleyebileceği saatlerde yayınlanan programları 16.3 
dakikada bir şiddet olayı yer almaktadır.4 1978 yılında yapılan farklı araştırmalara gö-
re ise, Amerikan okullarında her ay 282.000 çocuk fiziksel olarak saldırıya uğramakta, 
Amerikan okullarındaki çocukların %8’i ayda en az bir gün okula gidemeyecek kadar 
şiddetten korktuğu için okula gitmemekteydi. 1985-1986 öğretim yılında polise intikal 
eden suç sayısı 433.000, okul yasal olmayan silahla gelen öğrenci sayısı yaklaşık 1.500 
idi. Bu da öğrenciler arası ırza geçme, silahlı soygun gibi ciddi suçların önlenemeyecek 
derecede artması anlamına gelmekteydi.5

Çocuk suçluluğunun görsel iletişim metinleri ile ilintilendirilmesi durumunda, so-
nuçlar hiç de iç açıcı görünmemekte. 1982’de savaşı konu alan çizgi filmler haftada 1.5 
saati kapsıyordu. 1986’da buna haftanın 43 saatini kaplamaya ve ortalama saat başı 48 
değişik suç göstermeye başladılar. Ortalama bir Amerikan çocuğu 1.000 saatlik savaş 
oyuncakları reklamları ve 250 saatlik bu oyuncakların satışını arttırmak için hazırlan-
mış çizgi film izliyor. Bu süre, okulda iyi bir konu ya da davranış öğretmek için hazır-
lanan 22 günlük bir öğretim programına eşit. 1982’den beri bu tür oyuncakların satı-
şının 700 kat arttığını da söylemekte yarar var.6 Kısa dönem kar amaçlı bu tür girişim-

3. Esslin, 1991: 49
4. Onur, 1980: 201
5. Elkind, 1989:16.
6. P. Tuscherer, “The New High Tech Threat to Children”, Bend, Oregon: Pinnaro Publishing, 

1988
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lerin çocukların gelecekteki yaşamlarını nasıl etkileyecekleri ise belirsiz görünmekte. 
1960’tan bu yana çocuklar arası intihar girişimlerinin üç kat arttığını eklemek, onlar-
da ortaya çıkan gerçek yaşama uyum sağlayamama durumunu yeterince açıklıyor. İn-
tihar girişiminden kurtarılan çocukların yakındığı temel konu ise anne-babalarından 
ve çevrelerinden yeterince ilgi, sevgi ve anlayış görmemeleri, bağımsız bir birey olarak 
kabul edilmemeleri.7

Televizyonda sunulan çizgi filmlerde ve diğer filmlerde de şiddet öğeleri çok fazladır. 
Bazı yazarlar bireylerin şiddet öğeleri fazla olan filmleri izlediklerinde saldırganlıkla-
rından arındıklarını, (Katharsis varsayımı) ileri sürmektedirler. Büyük ölçüde toplum-
sallaşmış olan yetişkinler, saldırgan davranışları izlerken suçluluk ve tedirginlik duya-
bilmekte, saldırgan eğilimlerini denetleyebilmektedirler. Oysa küçükler, yeterince top-
lumsallaşmadıkları için, saldırganlık eğilimlerini denetleyemedikleri gibi, gördüklerini 
de taklit etmektedirler. Ancak çocukların içinde saldırganlık öğeleri bulunan yayınları 
izledikten sonra saldırgan davranışlarda bulunmaları büyük ölçüde içinde bulundukla-
rı ortama bağlıdır. Eğer öğrendikleri saldırgan davranışları uygulayabilecek bir ortam-
da iseler, saldırganlık gösterebilirler, hatta suça yönelebilirler.8

Çocukların ve ergenlerin içinde bulundukları dönemlerin psikolojik özellikleri ne-
deniyle yayınlardan yetişkinlerden daha fazla etkilenmeleri doğaldır. Bireyin özellikle-
ri ve eğilimleri her şeyden önce onun izleyeceği yayınları seçmesinde etkili olur. Cinsi-
yet, yaş ve içinde bulundukları ortam, çocukların izleyecekleri yayınları belirlediği gi-
bi, yayınlardaki kahramanlara ve olaylara gösterdiği ilgiyi de belirler. Örneğin kız ço-
cuklar daha fazla romantik filmlere ve filmin kadın kahramanına ilgi gösterdikleri hal-
de erkek çocuklar filmin erkek kahramanlarına ve onun becerilerine ilgi duymaktadır-
lar. Öte yandan yetişkinler seyrettikleri gerçeğin, kendi gerçekleri olmadığını çok iyi bi-
lirler ve film bittikten sonra hemen kendi gerçeklerine dönebilirler. Küçükler ise, film-
deki olaylarla kendi gerçeklerinin farklı olduğunu bilseler bile, gördükleri olayların et-
kisi altında kalmakta ve hemen kendi gerçeklerine dönememektedirler. Ayrıca çocuk-
lar izlediklerinin etkisi altında kendi gerçeklerini yavan bulmakta, heyecan verici olay-
ların peşinde koşmak eğilimi göstermektedirler. Televizyon ve sinema filmlerinde, ör-
nek alınabilecek ideal tipler azınlıktadır. Bu durum, medyadan etkilenen genç beyinle-
rin iyi ve etkin vatandaşlık kazanımlarını olumsuz biçimde etkileyecek bir önemli en-
gel olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çocukların belirli alışkanlıkları kazanmalarını isterken aynı alışkanlıklara anne-
babanın ve toplumun genelinin sahip olup olmadığı üzerinde durulmalıdır çünkü, ço-
cuğu yönlendiren, sözlerden çok örnek davranışlardır. Örnek davranışlar çocuk üze-
rinde daha olumlu yönlendirici bir etki yapar. Çocuk, yaşıtlarının değil, tam tersine bü-

7. “Suicide belt” Time magazine, September 1, 1980
8. Onur, 1980: 203
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yüklerin davranışlarını kendine örnek alır. Özellikle çocuğun büyüklerine özendiği ve 
onlarla kendisini özdeşleştirme çabasında olduğu gelişim evrelerinde gözlenen büyük-
ler ve onların davranışları önem taşır. Çocuk unutmaz. Çocuğa yapılamayacaklar söz 
verilerek kandırılmamalıdır. Yapılacak olan şey unutulmuş olabilir, ancak çocuk unut-
maz. Giderek, çocukta artan düşkırıklıkları bir çöküntü ve davranış bozukluğu yaratır. 
Çocuğa herhangi bir söz verilip de yerine getirilmediğinde güven duygusu zedelenir. 
Kendine ve çevresine güvenmeyen bir kişilik oluşur. Saldırganlığın öykünmesi araştı-
rıldığı gibi toplumsal davranışlar olan, insanlara yardımda bulunmak, nesneleri paylaş-
mak gibi etkileri de araştırılmaktadır. Çocukların davranışlarında TV ve sinema film-
lerinin etkisi araştırıldığı gibi, yetişkin davranışlarında da bu tür etkileşimler kanıtlan-
mış durumdadır. Bu araştırmalar içinde Stein ve Friedrich’in yapmış olduğu laboratu-
ar çalışması önemlidir. Bu çalışma sonucunda çocukların büyüklerini, arkadaşlarını ve 
televizyon modellerini öykünerek başka birine yardımcı olduğu başka deyişle yardım 
etmeyi öğrendiği, özgecilik ve paylaşma olgusunu ortaya çıktığı, başkalarının hakkına 
saygılı davranışlarda bulunulduğu ortaya çıkmıştır.

Gerbner’in “Televizyon ve Kültürel Göstergeler” (TV and Cultural Indications) ad-
lı projeli çalışmasındaki bulgulara göre, Amerikan TV programlarında gerçek dün-
ya çarpıtılarak verilmektedir. Bu programlarda gösterilen dünya, gerçekte olduğundan 
çok kötülüklerle doludur.9 Bu programların dünyayı dolaştığını düşünürsek, dünyanın 
tek bir yönde olumsuz olarak algılandığını söyleyebiliriz. Neredeyse bütünüyle med-
ya imajları ile yaratılmış bir dünyada yaşamaktayız, bu imajları kullanmakta, onlardan 
toplumsal, politik ve diğer alanlarda anlamlar çıkarmaktayız.10 Baudrillard’ın da dedi-
ği gibi, teknolojideki ve yeniden üretimdeki son gelişmeler gerçeklik ve gerçekliği tem-
sil eden imajların çoğalmasına, enflasyonuna sebep olmuşlardır. Fiske’nin belirttiği gi-
bi, televizyonun neredeyse homojen bir yapıdaki topluma ulaşması ile, bireyler, izleyi-
ciden çok birer okuyucu konumuna geldiler. Bunun da sebebi, gerek kitle iletişim araç-
ları nedeniyle ulaşan iletilerin çözümlenmesi, belki de eskisinden daha fazla dikkat ve 
zaman gerektiren bir şekilde çözümlenmesi gerekmektedir. Toplumun bireyleri, izle-
dikleri programlardan aynı iletileri, aynı anlamları ve aynı ideolojileri aldıklarından ve 
genellikle edilgen durumda olduklarından, algılama açısından temelde aynı ve homo-
jen olarak kabul edilirler.11

Gelişmiş ülkeler bakımından yapılan araştırmalarda, kitle iletim araçlarını izleme-
nin çocuğun çok zamanını aldığı artık açıkça kanıtlanmış bulunmaktadır. Özellikle te-
levizyon, evde en kolay erişilebilir araç olmasından ötürü, çocuk tarafından ilk yarar-
lanılan araç olmaktadır. Hatta Batı ülkelerinde yapılan bazı araştırmalarda küçük ço-

9. Mowlana, 1985: 30
10. Gamson, Croteau, Hoynes & Sasson, 1992, 18: 373-393
11. Gamson, Croteau, Hoynes & Sasson, 1992, 18: 374
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cuk oyun alanlarının televizyon alıcıları önüne kurulduğu ve çocuğun televizyona açık 
kalmasına ailece önayak olunduğu ortaya çıkarılmıştır. Çocuklar daha okuma yazma 
öğrenmeden önce, belirli sürelerde televizyon izlemekte, kendine göre olan televizyon 
programlarını seçmektedir. 

3.3. Çocukların İletişim Aracına Erişimi

Çocukluk ve gençlik döneminde medya seçimi, genç beyinlerin nasıl etkileneceğini 
de belirleyen bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Okulöncesi çocukların gelişmiş 
ülkelerde, ikinci olarak en çok açık kaldıkları kitle haberleşme aracı kitaplardır. Çocuk-
lar kitaplara belki televizyonu bilinçli olarak izlemeye başlamadan önce anne babaları-
nın okuduğu masal kitapları ile açık kalmaktadırlar. Resimler ise yeni okul öncesi çocu-
ğun yazılı basına açılmasına bir basamak oluşturmaktadır. Çocuk, gazetelerdeki resim-
li romanlar ve karikatürler yardımıyla gazete-dergi ile tanışmaktadır. Bununla beraber, 
yazılı basının çocuk tarafından izlenmesi, çocuğun okuma-yazma yeteneğini kullana-
bilmesi ile birlikte gelişmektedir. Aynı durum dergi okuma için de söz konusu olmak-
tadır. Radyo dinleme ve film izleme ise küçük çocuklar arasında yaygın olmakla bera-
ber ilkokuldan sonra hızla artış göstermektedir. 

Kız ve erkek çocuklar arasındaki izleme farklılıkları bir yana, ilkokulun birinci sını-
fındaki çocuklar artık büyükler için yapılan hatta korkunç diye nitelenen programla-
rı izleme yeteneğini kazanmaktadırlar. Genellikle Batı ülkelerinde küçük çocuklar kit-
le haberleşme araçlarında fantazya, masal gibi eğlence içeriğini daha fazla izlemekte-
dirler. (Örneğin: Masal kitapları, televizyon programları.) Ancak, çocuğun yaşı büyü-
dükçe zamanının çoğunu yazılı basına vermekte, gerçekçi içerik aramakta, bu tür içeri-
ğe yönelmektedir. Bununla beraber, yaşı büyüse de çocuklar görsel-işitsel araçlar olan 
radyo ve televizyonu izlemekte, fantazyaya yöneliş yine de sürmektedir hatta yoğunlaş-
maktadır. Çocuk, yaşantısının çok erken dönemlerinde erginlere yönelik içeriği izleme 
alışkanlığını kazanmaktadır.

Televizyon izlerliği konusunda, bilişsel gelişimle birlikte farklı izleme modellerinin 
takip edildiği görülmektedir. İlkokul birinci sınıftaki çocuk televizyon program içeriği-
nin güdülemesi ve sonuçlarını çok az anlarken, ilkokul ikinci sınıf çocuğu ise reklam-
ların kendisine bir şeyler satmak istediğinden haberdardır. Dördüncü sınıftan itibaren 
ise, reklamlar bakımından eleştirici ve kuşkulu tavırlar takınma eğilimi ortaya çıkmak-
tadır. Genelde, dar gelirli ailelerin çocuklarının, genellikle görsel iletişim araçlarına yö-
neldikleri, yüksek ve orta gelirli ailelerin çocuklarının ise yazılı iletişim yeğledikleri ve 
görsel iletişime daha az önem verdikleri kanısı büyük oranda doğru görünmektedir. 

ABD’de Stanford Üniversitesince gerçekleştirilen bir araştırma ile, yazılı basına ço-
cuğun küçük yaşlardan yönelmesinin genellikle eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocuk-
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ları arasında görüldüğü ileri sürülmüştür, benzer araştırmalar da ailenin eğitim dü-
zeyi ve gelir düzeyi düşükse, çocuklarının daha çok resimli roman okuduklarını bul-
gulamışlardır. ABD’de Michigan Üniversitesinde yapılan bir araştırmada ise, siyah ır-
ka mensup çocukların, sosyo-ekonomik değişkenlere bağımlı olmaksızın, daha çok te-
levizyon ve film izledikleri, beyaz ırka mensup çocukların ise gazete okudukları orta-
ya çıkarılmıştır. Televizyonun ayrıca eğlence ve bilgi veren programlarının çocuğun si-
yasal toplumsallaşması bakımından da önemli rol oynağı ileri sürülmektedir. Özellik-
le televizyon haberleri ve kamusal içerikli programların, siyasal toplumsallaşma bakı-
mından en kritik uyarıları oluşturduğu üzerinde 1970’lerden itibaren durulmaya baş-
lanılmıştır. Gelişmiş ülkeler yönünden sıralanan ve bulguları anlatılan araştırmalarda 
çocuğun ailesinin toplumsallaşma ölçüsü ile çocukların kendi bireysel kimlikleri, be-
ğenileri, özellikleri ve yeteneklerinin, onların belli iletişim ortamlarına yönelmesinde 
etken olduğu vurgulanmaktadır. 

Konularını günlük yaşamdan, gelecekten ya da tarihten alan resimlere taşkın bir an-
lamsallık yüklendiğinde, en ufak ayrıntıya dek bir çok konu ardarda sıralanarak betim-
lenebilmekteydi. Günümüzde “Comics” diye genellenen, çizgi romanları, çizgi filmleri 
bu anlayışın kitlelere yaygınlaştırılmış uzantıları olarak görmek olasıdır. İlginç olan şu-
dur ki, açıklayıcı metinler, hemen her zaman bu çizim ve resimlerde yer almaktadır. Re-
sim, yani imge, kesin olarak simgesel anlatım gücünü yitirip, sözel bir iletinin yalnızca 
süslenmesi olma durumuna gelmiştir. Görme duyusu ile kavram geliştirme ve imgele-
me arasında bağlantı açısından bakıldığında, çocuğun gördüğü şeyleri, nesneleri, birey-
leri, resimleri, eylemleri kendi imgelem dünyası içinde bilinçli ya da bilinç-üstü bir şe-
kilde sınıflayıp bir yere yerleştirdiği görülmektedir. Bu yerleştirimden daha sonra hoş-
nut kalmayıp değiştirmesi de olasıdır. Ancak bunu yapabilmesi için çizgisel düşünme 
yeteneğine ek olarak çok yönlü olan imgesel düşünme, çok anlamlı, çok boyutlu düşü-
nebilme yeteneğini geliştirmiş olması gerekmektedir. Bu yeteneğin ise 14 yaşından ön-
ce tam olarak gelişmediği düşünülecek olursa, bu yaşa değin çocuğa verilen kavramlar, 
imgeler, yeniden değiştirilmediği, değiştirilmesi yönünde çok güçlü içsel bir etki oluş-
madığı, ya da bunlar toplumsal yaşam ve toplumsal kurallarla çatışmadığı sürece ya-
şam boyu kalıcı olacaklardır.

İletişimsel metinlerin sunduğu kavramların çocukta oluşması ile bu metinlerin yine-
lenme sıklığı arasında da sıkı bir bağ bulunmaktadır. Çocuklara yönelik iletişim araç-
ları içinde, radyonun, günümüzde inanılanın tam tersine, çocuklar üzerinde daha be-
lirgin bir düşünsel, imgesel etkiye sahip olduğu söylenebilir. Çünkü televizyonda ço-
cuk düşünmeye pek fazla vakit bulamamaktadır. Görüntü akar, dilsel yapılar da zorla-
yıcı olmamasına karşın, görüntülerle ilgili olduklarından fazla kalıcı olmazlar. Üstelik, 
çizgi filmlerde verilen imgeler, genellikle hazır, devinen imgeler olduklarından, yeni bir 
kavram vermedikçe, çocuğun zihinsel düşünme gücünü arttırıcı hiçbir etkileri olmaz. 
Oysa radyo, yalnızca sözel iletişimi kullandığından, sözel aktarım da art arda gelme-
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sine karşın, dinleyin çocuğun birtakım imgeleri zihninde canlandırmasına yol açaca-
ğı için görünüşte çizgisel düşünmenin aktarımı iken, imgesel düşünmeye yol açmakta-
dır. Tam tersine, televizyonun ise görüntüler eşliğinde daha çok imgeyi çocuğa verebi-
leceği düşünülürken, bunun çocukta çizgisel düşünmeye yol açtığı saptanmıştır. Ben-
zer biçimde bilgisayar ortamındaki imgelerin de çocukta kalıcı izler bırakması söz ko-
nusu olmaktadır. Yapısı gereği, radyonun, televizyonun, videonun ve sinemanın bütün 
işlevlerini üstlenmiş olan bilgisayar, belleğinde tuttuğu bilgileri her an yineleme özelli-
ği de taşıdığından çocuğun doğasına daha uygun bir iletişim aracı konumundadır. Bu 
nedenle, çocukların özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde genellikle zamanla-
rının çoğunu bilgisayar başında geçirmeleri söz konusu olmaktadır. Bilgisayar, hem ya-
zılı iletişim araçlarının hem de görsel iletişim araçlarının işlevlerini de yüklenmesi ile 
çocuğa etkileşimsel bir iletişim ortamı sunması ve deneme yanılma olanağı tanımasıy-
la da oldukça etkin bir biçimde çocuğun yaşamına girebilmektedir.

İletişim teknolojisindeki son değişiklikler ve gelişmeler, sonuçta bilgisayarların da 
çocukların dünyasına girmesini sağlamıştır. Ya da tam tersi olarak çocukların bilgisa-
yar dünyasına girdikleri de düşünülebilir. Özellikle Batı ülkelerinde, zamanlarının ço-
ğunu okulda ve daha sonra da ek bir eğitim kurumunda ya da evde geçiren çocukların 
en yakın arkadaşı durumundadır bilgisayarlar. Öncelikle eğitim amaçlı olarak okulla-
ra giren bilgisayarların, okuldaki kullanımı başlangıçta grup içi bir eğitim aracı biçi-
mindeydi. Teknolojinin yaygınlaşması ve ucuzlaması ile okulda öğrenci başına bir bil-
gisayarın düşmesi ile artan tanışıklık, daha sonra evde ev ödevi yapma, ya da eğitime 
evden katılma gibi biçimlerle evlerdeki çalışma ortamlarına da taşınmış olduğu söyle-
nebilir. Bilgisayarların eğitim dışındaki eğlence amaçlı kullanımlarının da yaygınlaşan 
programlar yardımıyla artmasının ardından, internet bağlantıları da çocukların ileti-
şim dünyasına bireysel olarak katılmalarına olanak sağladı. Bu açıdan bakıldığında ço-
cuğun üretici ve tüketici olmasında çok önemli bir rolü bulunan bilgisayarın ayrı bir 
çalışma konusu olarak detaylı bir biçimde incelenmesi gerektiği düşünülebilir. Bunun 
da ötesinde, çocukların bilgisayar konusunda adeta uzmanlaşmaları, onların toplumsal 
konumlarını ve toplum içinde diğer bireylerle olan ilişkilerini de belirler duruma gel-
di. Bugün bilgisayarı artık yalnızca bireysel bir araç olarak değil, bir kitle iletişim ara-
cı olarak da görmek olası. Bilgisayara kolayca monte edilebilen radyo kartı, TV-video 
kartı dışında, internet gibi bir iletişim ağına katılabilmek, belli sitelere girip istenilen 
programları ve filmleri izleyebilmek de olasıdır. Bu yüzden, bilgisayarı ile baş başa olan 
ve özgür olan bir çocuk açısından bilgisayar, radyo, televizyon ve sinemadan daha ya-
kın daha ulaşılabilir ve daha değerli bir iletişim aracı konumuna geçmiştir. CD’lerden 
filmler izleme yoluyla gerçek yaşama izleyici olarak katılımın yanı sıra, bilgisayar ço-
cukların sanal dünyalarının da gelişimine sayısız oyun ve program ile olanak tanımak-
tadır. Bütün bunlar, çocukların algılarını, kavrama ve düşünme güçlerini arttıran özel-
likler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bilgisayarın çocukların yaşamındaki bir başka önemi de yeni gelişmekte olan bilgi-
sayarla sipariş kabul eden firmaların çocuklara getirdiği yeni bir açıdır. Zamanlarının 
büyük bir bölümünü yalnız ve bilgisayar başında geçiren ve yeme içme gibi bir takım 
günlük sorunlarını tek başına çözmek durumunda kalan çocuk, genelde büyüklerin de 
desteği ile bu tür siparişler verebilmekte, bu da çocuğun tüketici kimliğinde değişiklikle-
re yol açmaktadır. Daha önce almayı düşünmediği seçenekler karşısında bireysel olarak 
sipariş verme durumunda kayıtsız kalamayan çocukların, yetişkinlere oranla çok daha 
mantıklı ve tutarlı harcamalar yaptıkları da ileri sürülebilir. Bu tür bilgisayar marketle-
rinden alışveriş eden çocuklar, genellikle yaptıkları harcamalar açısından çevrelerinde-
ki yetişkinler tarafından nakit ya da kredi kartları ile desteklenmektedir. Ortaya çıkan 
bu yeni durum ise, çocukların çocuk kimliklerinden çok kısa bir sürede çıkıp, seçici ve 
yönetici yetişkin kimliklerine geçmelerini sağlamaktadır.

Bir yanda elimizde, tanımı, görevi, hareket alanı belirli bir ‘birey’ kavramı bulun-
makta, bir diğer yanda ise topluma ilişkin herşeyi kendine görev edinebilen, hare-
ket alanına kendisi karar verebilen ve tanımı gerçekten zor bir ‘medya’ bulunmakta-
dır. Çünkü, medya, teknolojik değişimlerden de güç olarak sürekli değişmekte, kimlik 
değiştirmekte ve karşımıza her an yeni bir kılıkta çıkabilmektedir. Medya, daha önce 
hiç kullanılmamış konuları kullanabilmekte, elimizdeki olanakların dışına çıkarak bi-
zi kendine mecbur bırakabilmektedir. Örneğin daha dün büyük umutlarla alınan ‘te-
leteks’ yayın yapan televizyonların çoğu bugün çöpe atıldı bile, çünkü onların yerine 
çok daha kapsamlı, çok daha etkin yeni yapılar ortaya çıktı. Aylık paketler halinde sa-
tılan tematik haber kanalları çıktığında pek çok insan hemen üye olmuştu ancak cep 
telefonu bilgilendirme servisleri kurulduğunda, bu üyelikler de demode oldu. Bu ve 
bunun benzeri onlarca örnek verilebilir elbette, günümüzün medya uzmanları, ‘haber 
herşeydir’ diyorsa, bunun bir nedeni var. Robert Abelson’un “İnanç İkilemi” çalışma-
ları da yeni bir ileti ile karşılaşan bireylerin bu iletideki inanç önerisi karşısında na-
sıl bir duruma girdiklerini açıklar. Ancak burada önemli olan, inanç ikilemini çözüm 
biçimlerinin inkar, abartma, ayrımlaştırma ve aşımlama yolları ile ortaya konabilece-
ğini göstermişlerdir. Bu kavramlar, medyanın etik kavramları nasıl altüst ettiğini öy-
le güzel açıklamaktadır ki! 

Türkiye’de gerçekleştirilen alan çalışmasında12 çocukların ülke genelinde 200 kanal 
ile 2000 kanal arasında televizyon erişimine sahip oldukları, bunlar arasından ise izle-
meyi seçtikleri ortalama iki ile 6 kanalın bulunduğu saptanmıştır. İnternet erişiminin 
bölgesel farklılıklar göstermesine karşın, hemen her çocuğun bir tablet ya da dizüstü 
bilgisayara gün içinde erişiminin bulunduğunu, televizyonun ise çocukların odalarına 
girmesinin korkulan boyutlarda olmadığı saptanmıştır. Okul ödevleri ve ailenin titiz 
takibi nedeniyle televizyona getirilen sınırlamaların ‘ödev hazırlama’ amacı ile ‘bilgisa-
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yar’ kullanımına dönüştüğü gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, cep telefonu sahipliği-
nin de genelde 6-7. sınıfta başladığı belirlenmekle birlikte, pek çok anne babanın ‘oyun’ 
amaçlı olarak da olsa, çocuklarının cep telefonu ile iletişim kurmalarına izin verdikle-
ri gözlemlenmektedir. 

Zaman içinde her bir yeni medeniyet kendi değerlerini yaratır ve diğerlerini kendi-
ne katar ya da yok eder. Bir medeniyetten diğerine geçen, geçebilen çok az şey vardır 
aslında. Bu kalıt aslında çok yoğun ve somut olsa bile, genellikle çok daha farklı bir açı-
dan ve farklı biçimlerde ele alınır ve değerlendirilir. Diğerlerinin alışkanlıkları, değerle-
ri, kuralları, genellikle yeni düzen tarafından kabul edilmez, yok sayılır, alışkanlıklardan 
yaşam biçimlerine dek hemen herşey bir anda değişir. Yeniliklerin yayılımı kuramları-
nın da yeni değerlerin oluşması ve eski değerlerin yeniden ve farklı yerlere oturtulma-
sı konusunda oldukça etkin olduğunu söylememiz gerekir. Her bir yeni bilgi, eski tüm 
bilgilerin yeniden değerlendirilmesini ve yaşama yeniden konumlandırılmasını gerekli 
kılar. Ancak, insanoğlu biraz ekonomi yapabilme amacıyla, daha çok şablonlarla düşün-
me ve eski yeni herşeyi bildik çerçeveler içinde değerlendirme eğilimindedir. Özündeki 
bu tembellik, ya da zaman zaman öngörülü insanlar tarafından yıkılmaya çalışılsa da, 
peşin hükümler ve alışıldık yakıştırmalar yıllar – yüzyıllar boyu sürer gider. Bugün, bi-
liyoruz ki eğitim yalnızca okulda dört duvar arasında ve belli bir zaman diliminde ger-
çekleşmiyor, yaşam boyu eğitim olanakları, bireyleri günümüzün kalıplarının ve hazır-
cı düşüncenin yerini yaratıcı düşüncenin olgunluğun ve hoşgörünün aldığı bir dünya-
ya hazırlamayı amaçlamakta. 

3.4. Hoşgörü

Yabancılara ve yakınlarına karşı gösterilen hoşgörü konusunda Polonyalılar İspan-
yollardan ve Türklerden daha iyimserdir. Polonya’nın çevresel konusundaki tutumunun 
ülkemiz gençlerine oranla daha iyimser olduğu da bulgulanmaktadır. Öte yandan, Türk-
ler yoksulluk konusunda İspanyol ve Polonyalılara göre daha az iyimserdir. Sağlık ko-
nusundaki umutlar gündeme getirildiğinde ise İspanyol gençler Polonya ve Türk genç-
lerine göre daha iyimserdir ve Türk gençleri bu konuda en az iyimser olan ülke genç-
leridir. Sağlık söz konusu olduğunda da yaş gruplarının arasında farklar olduğu görül-
mektedir. Diğer konularda da olduğu gibi, en küçükler orta yaş grubu ve en büyükler-
den daha iyimserdir. Ülkeler arasında karşılaştırmaya gidildiğinde, İspanyollar en iyim-
serdir, onları Polonyalılar takip etmektedir ve Türkler en az iyimser konumunda bu-
lunmaktadır. Polonya’da en küçük yaş grubu orta yaş grubu ve en büyükler arasında et-
kileşim etmeninden kaynaklanan farkla bulunmaktadır. İspanya’da da tüm yaş grupla-
rı arasında fark bulundğu gözlenmektedir: En küçükler orta yaş grubu ve en büyükler-
den daha iyimserdir.
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Hoşgörü konuları ele alındığında, temel olarak Polonyalı gençlerin hoşgörü konu-
sunda İspanyol ve Türk gençlerinden daha iyimser olduğu görülmektedir. Türkiye’de 
ve İspanya’da çevresel sorunlar karşısında en küçükler orta ve en büyük yaş grubun-
dan daha iyimserdir. Polonya’da ise yaş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamış-
tır. İspanya’da yaş grupları arasında anlamlı farklar bulunmuştur, bulgular en küçükle-
rin orta ve en büyüklerden daha iyimser olduğunu desteklemektedir. İspanya’nın aksi-
ne, çevresel sorunlar karşısında Türkiye’de en büyükler en küçük ve orta yaş grubun-
dan daha iyimserdir. Burada, daha önce deprem, afet, sel gibi durumlarla karşılaşıldı-
ğında, kayıpların en çok orta grupta olduğu verisini anımsatmakta yarar bulunmakta-
dır. Çünkü, en küçükler, bir şekilde yetişkinlerin himayesinde bulunmakta büyükler ise 
zaten başlarının çaresine bakabilecek olarak görülmektedir. Ancak, en büyük kayıplar 
her ikisinin arasında kalan orta grupta yaşanmaktadır. 

Türkiye’de gerçekleştirilen alan çalışmasında13 çocukların hoşgörü konusunda genel-
likle televizyonda izledikleri programlar ve haberler çerçevesinde bilgilendikleri, izle-
dikleri ‘gerçek yaşam öyküleri’ne daha duyarlı oldukları, insanların, aile içinde ve yakın 
çevrede daha hoşgörülü, düşünceli ve anlayışlı olmalarını bekledikleri bulgulanmıştır. 
Hoşgörü değerlendirmeleri milliyetçilik, yurttaşlık, komşuluk, sınıf arkadaşlığı ya da 
aynı kentte yaşama konularında yoğunlaşmakta, özellikle hayvan hakları, diğer uluslar 
çerçevesinde de örneklenebilmektedir. 

3.5. Şiddet

Şiddet ile ilgili sorular göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte dünyada şiddet ile 
ilgili Türklerin Polonyalı ve İspanyollardan daha duyarlı ve karamsar olduğu görülmüş-
tür. Polonyalılar dünyada kültürlerarası hoşgörü ve yoksulluk konusunda Türkler ve İs-
panyollardan daha iyimserdir. Bu konularda Türklerin İspanyollardan daha karamsar 
olduğu görülmüştür. Dünya sağlığı konusunda İspanyollar, Polonyalı ve Türk gençle-
rinden daha iyimserdir ve Türkler, Polonyalılardan daha karamsardır. Cinsiyet açısın-
dan doğrudan etkiye bakıldığında dünyada çevre sorunları ve yoksulluk konusunda er-
keklerin kızlardan daha iyimser oldukları görülmektedir. Türkler yoksulluk konusun-
da Polonyalı ve İspanyollardan daha az iyimserdir. Bununla birlikte, yaşın küçüklüğü-
nün konuya daha iyimser bir bakış açısını beraberinde getirmekte olduğu görülmekte-
dir. En küçük grup orta ve en büyük yaş grubundan daha iyimserdir. 

Örneğin, Türk gençleri yerel şiddet konusunda Polonya gençlerine oranla daha faz-
la iyimserdir ve şiddetin azalacağına inanmaktadırlar. Bununla birlikte, Polonyalılar, 
işsizlik konusunda Türk ve İspanyol gençlerine oranla daha iyimser görünmektedirler 
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ve işsizliğin zamanla azalacağına ya da yeni iş olanakları ortaya çıkacağına inanmakta-
dırlar. Yaş temel etkisi göz önünde bulundurulduğunda, en küçük yaş grup şiddet ko-
nusunda orta ve en büyük yaş gruplarından daha iyimserdir. Polonya’da en küçük grup 
orta yaşlı gruptan daha iyimserdir. Türkiye’de en küçük grup orta ve en büyük gruptan 
daha iyimserdir. İspanya’da ise en küçük grup orta ve en büyük yaş gruplarından da-
ha iyimserdir. 

Genellikle şiddet, işsizlik ile ya da yabancı olma kavramı ile ilintilendirilmektedir. 
Sonuçlara göre, Türkler yerel çerçevede şiddet konusunda Polonyalılardan daha iyim-
serdir. Türk ve İspanyollarla karşılaştırıldığında, Polonyalılar yerel bölgelerinde işsizlik 
ile ilgili daha iyimserdir. Polonyalılar, gelecekte yerel bölgelerinde farklı kültürler ara-
sında hoşgörü açısından İspanyol ve Türklere göre daha iyimserdir. Ayrıca, bu konuda 
İspanyollardan ve Türklerden daha olumludur. Polonyalılar yerel bölgelerinde çevre-
sel sorunlar açısından Türklerden daha iyimserdir. Türkler, gelecekte yerel bölgelerinde 
yoksulluk konusunda Polonyalı ve İspanyollardan daha karamsardır. İspanyollar, yerel 
bölgelerinde insan sağlığı açısından Türk ve Polonyalılara göre daha iyimserdir ve bu 
hususta Polonyalılar Türklerden daha iyimserdir.

İşsizlik ile ilgili sorulara verilen yanıtlar göz önünde bulundurulduğunda, Polonya-
lılar işsizlik konusunda İspanyol ve Türklerden daha iyimserdir. Yanıtlar yaş ile ilinti-
lendirildiğinde, en küçük yaş grubun orta ve en büyük gruplardan daha iyimser oldu-
ğu görülmektedir. Ancak, yaş ve ülke etkileşim etkisi ele alındığında, işsizlik konusunda 
Polonyalılarda yaş etkisinin anlamlı bir bulgu içermediği görülmektedir. Ancak, Türk-
lerde yaş etkisi anlamlıdır - en genç grup çarpıcı olarak orta yaş grubundan daha iyim-
serdir. İspanyollarda yaş etkisi anlamlıdır en gençler orta ve en büyük yaş grubundan 
daha iyimserdir. Küçükler arasında bir değerlendirme yapıldığında, Türkler’in İspan-
yollar ve Polonyalılardan daha az iyimser olduğu görülmektedir.

Gençlere yöneltilen sorular, yerel, ulusal ve küresel anlamda aynı konuyu nasıl de-
ğerlendirdiklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Küresel konularla ilgili sorulara verilen ya-
nıtlara bakıldığında ise, ülkemiz gençlerinin yerel bakış açısında oldukları kadar iyim-
ser olmadıkları gözlenmektedir. Örneğin, Türk gençlerinin şiddet ve çatışma konusun-
da Polonya ve İspanya gençlerine göre daha az iyimser oluşu, belki de medyada sürekli 
yayınlanan çatışma haberlerini gündemlerine fazlaca almalarından kaynaklanmakta-
dır. Ülkeler arasındaki algı söz konusu olduğunda, Polonyalılar hoşgörü konusunda en 
iyimser gençler olurken, onları İspanya gençleri takip etmektedir ve en az iyimser olan 
grup ise Türk gençleridir. 

Türkiye’de gerçekleştirilen alan çalışmasında14 ise çocukların şiddeti büyük oranda 
televizyon haberlerinden ve dizilerden deneyimlediği, bu tür örneklerin onları olduk-
ça yoğun biçimde etkilediği görülmektedir. Bununla birlikte, televizyondan ya da in-
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ternetten deneyimlenen şiddetin davranış ve tutumlara yansımasının, ancak yoğun iz-
lemeler yapan ve zaten risk grubunda olan çocuklar tarafından gerçekleştirebilme ris-
ki olduğunu ortaya koymaktadır. 

3.6. Küresel Sorunlar

Küresel çevre sorunları konusunda söz konusu ülke gençleri arasında herhangi bir 
anlamlı fark görülmemesine karşın, yokulluk hakkında düşünceleri alınan tüm ülke 
gençleri arasında Polonyalılar yoksulluk konusunda en iyimser gençler olurken, on-
ları İspanya gençleri takip etmektedir ve en az iyimser olan grup ise Türk gençleridir. 
Konu küresel sağlık sorunlarına odaklandığında ise, İspanyollar küresel sağlık konu-
sunda en iyimser gençler olurken, onları Polonya gençleri takip etmektedir ve en az 
iyimser olan grup ise Türk gençleridir. Yerel ve küresel konular açısından üç ülkenin 
karşılaştırılması söz konusu olduğunda ise, Polonya gençleri yerel gelecek konusun-
da en iyimser gençler olurken, onları İspanya gençleri takip etmektedir ve en az iyim-
ser olan grup ise Türk gençleridir. Konu küresel gelecek olduğunda da sıralama de-
ğişmemektedir. 

Türkiye’de gerçekleştirilen alan çalışmasında15 çocukların televizyon kanalı seçimle-
rinde belgesellere ağırlık verildiğini, bu bağlamda küresel sorunlardan, ısınmadan, hay-
van yaşamlarından ve çevre ile ilgili diğer genel bilgilerden haberdar oldukları ve bun-
ları özellikle takip ettikleri bulgulanmıştır. Çocukların ve gençlerin yalnızca kendi ye-
rel çevreleri ile ilgili olmakla kalmayıp küresel sorunları da oldukça fazla gündemleri-
ne aldıkları, bununla ilgili düşündükleri ve yaratıcı çözümler üretmeye çalıştıkları da 
gözlemlenmiştir. 

3.7. Bilginin Kaynağı

Gençlerin bilgi kaynaklarının sorgulanmasında ise ilginç bulgular ortaya çıkmak-
tadır. Örneğin, Türk gençleri, tüm ülkeler arasında arkadaşlardan bilgiyi en çok alan-
lar yani bilgiye en çok önem verenler konumundadır. Bunu İspanya takip etmekte ve 
arkadaşlardan edinilen bilgi en az Polonya’da karşımıza çıkmaktadır. Bilginin kaynağı 
önemlidir. Ailenin bilgi kaynağı olması durumuna ise en çok İspanyol gençlerinde rast-
lanmaktadır. İspanyollar, Polonya ve Türk gençlerine göre aileden daha çok bilgi edin-
mektedir. Türk gençleri İspanyol ve Polonyalılara göre arkadaşlarından daha çok bilgi 
edinmektedir. En küçükler orta yaş grubu ve en büyüklere gçre arkadaşlarından daha az 
bilgi edinmektedir. Polonyalı gençler İspanyollar ve Türklere göre arkadaşlarından daha 
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az bilgi edinmektedir. Bu durumda, Polonyalı gençler üzerinde akran etkisinin Türk-
lerden çok daha az olduğu görüşü ortaya konulabilir. Bununla birlikte, İspanyol genç-
ler Türk ve Polonyalı gençlere göre daha çok aileden bilgi edinmektedir. Polonya’da en 
küçük ve orta yaş grupları arasında fark vardır. Türkiye’de en küçükler orta ve en büyük 
yaş gruplarına göre aileden daha az bilgi edinmektedir. İspanya’da en büyük yaş grubu 
orta ve en küçük yaş gruplarına göre aileden daha az bilgi edinmektedir. 

Okulun, bilgi kaynağı olup olmadığı hemen tüm ülkelerde sıkça tartışılan konular-
dan biridir. Yapılan çalışmada, örneklemden edinilen bulgulara göre, en çok İspanyol 
gençleri okuldan bilgi edinmektedir. bunu Türkiye ve Polonya takip etmektedir. Okur-
yazarlık konusunda ise, ülkemiz gençleri diğer ülke gençlerinden birkaç adım daha ile-
ride görünmektedir. Ancak, kent yaşamının okuldan bilgi edinmeye etkisi olduğu or-
taya konmuştur. Bu açıdan bakıldığında, küçük yerleşimlerde yaşayanların büyük kent-
lerde yaşayanlara göre okuldan daha çok bilgi edinmekte olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumda, küçük yerleşim bölgelerinde okulun bilgi kaynağı olarak doğru konum-
landırılması ve işlevlendirilmesi gerekmektedir. 

İspanyol gençler Türkler ve Polonyalılara göre okuldan daha çok bilgi edinmekte-
dir. Yaş temel etkisi – en küçükler orta yaş grubu ve en yaşlılara göre okuldan daha 
çok bilgi edinmektedir. Polonya’da en küçükler orta yaş grubu ve en büyükler arasın-
da anlamlı bir fark bulunmaktadır. İspanya’da en küçükler orta yaş grubu ve en bü-
yüklere göre okuldan daha çok bilgi edinmektedir. Gazete okurluğu açısından değer-
lendirildiğinde Türk gençleri daha çok gazetelerden bilgi edinmekte olduğu bulgu-
lanmıştır. Bilgiyi gazeteden edindiğini söyleyen ikinci grup olarak karşımıza ikinci 
olarak çıkan grup İspanyol gençleri olmakta Polonyalılar ise son grupta yer almakta-
dır. Çalışma verileri, Türk gençlerinin Polonyalı ve İspanyol gençlere oranla gazete-
lerden daha çok bilgi edinmekte olduğunu destektelemektedir. Verilere göre, özellik-
le, Türkiye’de büyük kentlerde yaşayanlar küçük yerleşimlerde yaşayanlara göre gaze-
telerden daha çok bilgi edinmektedir. En küçük yaş grubu orta yaş grubu ve en bü-
yüklere göre gazetelerden daha az bilgi edinmektedir. Polonya’da en küçük grup orta 
yaş grubu ve en büyüklere göre internetten daha az bilgi edinmektedir. Türkiye’de en 
küçük grup orta yaş grubu ve en büyüklere göre internetten daha az bilgi edinmekte-
dir. İspanya’da en büyük grup orta yaş grubu ve en küçük gruba göre internetten da-
ha fazla bilgi edinmektedir. 

İspanyol gençler Türkler ve Polonyalılara göre internetten daha az bilgi edinmekte-
dir. Görünüşe göre, İspanyol gençleri Türkler ve Polonyalılara göre doğrudan kaynak-
lardan daha çok bilgi edinmektedir ve İspanyollar en çok doğrudan kaynaklardan bilgi 
edinmektedir, onları Türk ve Polonyalılar takip etmektedir. Her üç ülkede de, en küçük 
grup orta yaş grubu ve en büyüklere göre medyadan daha az bilgi edinmektedir. Bilgi-
nin dolaşımı göz önünde bulundurulduğunda, küçük kentlerde yaşayanlar büyük kent-
lerde yaşayanlara göre doğrudan kaynaklardan daha çok bilgi edinmektedir.
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Tüm ülkelerde en küçük grup orta yaş ve en büyük yaş grubuna göre internetten daha 
az bilgi edinmektedir. Türkiye’de en genç grup orta yaş gruba göre doğrudan bilgi kaynak-
larından daha az bilgi edinmektedir. İspanya’da en büyük grup orta yaş ve en küçüklere 
göre doğrudan bilgi kaynaklarından daha az bilgi edinmektedir. Gazete ile karşılaştırıl-
dığında, İspanyollar internetten daha az bilgi edinmekte, onları Polonyalılar ve Türkler 
izlemektedir. Görsel medya söz konusu olduğunda, sinema giderliği diğer ülke gençle-
rine oranla daha az olmasına karşın, Türkler kendi içindeki bilgi kaynakları arasında te-
levizyon ve sinemadan daha az bilgi edinmekte olduklarını ifade etmişlerdir. Türk genç-
leri İspanyol ve Polonyalılara göre sinema ve televizyondan daha az bilgi edinmektedir. 
Yaş temel etkisi göz önünde bulundurulduğunda, en küçük grubun, orta yaş ve büyük 
yaşlardan daha çok sinema ve televizyondan bilgi edindiğini görmekteyiz. 

Çalışmanın genelinde, Türk gençleri İspanyol ve Polonyalılara göre televizyon ve si-
nemadan daha az bilgi edinmekte olduklarını ifade etmişlerdir. Genel olarak bakıldı-
ğında, İspanyollar’ın, Polonya ve Türkiye’ye oranla medyadan daha az bilgi edinmekte 
oldukları görünmektedir. Buna karşın, İspanyollar’ın Türkler ve Polonyalılara göre doğ-
rudan kaynaklardan daha çok bilgi edinmekte olmaları daha dikkat çekicidir. 

Türkiye’de gerçeekleştirilen alan çalışmasında16 çocukların sistematik bir okuma kül-
türleri olmadığı, pek çok çocuğun evinde erişiminde çok az kitap bulunduğu, ailede oku-
ma alışkanlığı olmamasının çocuğu da görsel medyaya yönlendirdiği çok açık bir bi-
çimde bulgulanmıştır. Ailenin diğer üyelerinin okuma alışkanlıklarının neredeyse oto-
matik olarak çocuklara yansıdığı bulgulanmış, evdeki kitap oranının da çocuğun ba-
şarısı ile birebir orantı içinde bulunduğu görülmüştür. Kitap okuyan çocukların ken-
dilerini ifade, yaratıcı düşünme ve gelecek planlamalarının daha üst düzeylere ulaştığı 
da bulgulanmıştır. Bilgi kaynaklarının kitap dışında ekran odaklı olduğu durumlarda, 
çocukların kendilerini ifadelerinde boşluklar ve sorunlar olduğu, tekrarlar ve bozuk-
cümle yapıları ile karşılaşıldığı da dikkatten kaçmamalıdır. Evin dışında, okulda sağla-
nan okuma olanakları ve okumaya ayrılan zamanın da çocukların bilişsel gelişiminde 
ve kendilerini ifade etme biçimlerinde ve gelecek algılarında olağanüstü farkılılklar ya-
rattığı da bulgulanmıştır. 

3.8. Bilinçli ve Etkin Vatandaşlık Olgusu

Toplumsal Eyleme Hazır Olma Durumu söz konusu olduğunda, ancak kimliği geliş-
miş, bilinçli ve gelecek yöneylemleri belirlenmiş gneçlerin toplumsal eyleme hazır ol-
ma durumu söz konusu olabilir. Bu açıdan bakıldığında, yetişkin olduklarına neler ya-
pacaklarını düşünen, düşleyen gençlerin olması, hangi ülkede olursa olsun son derece 
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umut verici bir noktada durmaktadır. Geleceğini planlayan, kendini tanıyan, kendini 
topluma konumlandıran bir noktada olarak gençlerin bu konuyla ilgili görüşler ifade 
edebilmesi geleceğin ne kadar ciddiye alındığının da bir göstergesidir. 

Öte yandan, silikleşen sınırlara, yeniden çizilen vatandaşlık kavramına, artan hoş-
görüye bakıldığında, geleceğin vatandaşlarının ne denli bilinçli olduğunun şimdiden 
ortaya konulabilmesi son derece önemli nüfus projeksiyonlarını da beraberinde getir-
mektedir. Çocukların ideallerinin, girişimciliklerinin, gençlerin umutlarının belirlen-
mesi ve bunların gerçekleşebilmesi için kaynakların seferber edilmesi gereklidir. Bu 
konuda, Türk gençlerinin, oy kullanmada İspanyol ve Polonyalılardan daha istekli ol-
dukları görülmektedir. Etkin vatandaşlığa diğer ülkelerden daha hazır durumda olan 
gençlerimiz, aynı zamanda hem seçilmeye çalışma konusunda hem de politika hakkın-
da konuşma konusunda Polonya ve İspanyol gençlerinden daha isteklidir. Konu poli-
tik bir partiye katılma ve politik bir kampanyaya katılma noktasına geldiğinde de en is-
tekli olan gençler grubunda Türkiye başı çekmektedir, onları İspanyollar ve Polonyalı-
lar izlemektedirler. 

Türk gençleri oy kullanmaya İspanyol ve Polonyalılardan daha istekli olduklarını di-
le getirmişlerdir. Verilere göre, Türkiye’de ve Polonya’da oy kullanma isteği, yaşla bir-
likte artan bir istek durumundadır, en küçük çocuklar en büyüklere göre oy kullanma-
ya daha az isteklidir. İspanya’da ise orta yaş grubu oy kullanmaya en büyük gruptan da-
ha az isteklidir. Türkler politika hakkında konuşmaya Polonyalı ve İspanyol gençler-
den daha isteklidir. Türkiye’de en küçük çocuklar politika hakkında konuşmaya en bü-
yüklerden daha az isteklidir. Benzer biçimde, Polonya’da en küçükler politika hakkın-
da konuşmaya orta yaş grubundan daha az isteklidir. İspanya’da en büyükler politika 
hakkında konuşmaya orta yaş grubu ve en küçüklerden daha isteklidir. Türkiye’de bü-
yük kentlerde yaşayanlar küçük yerleşimlerde yaşayanlara göre oy vermeye daha istek-
lidir. İspanya’da küçük yerleşimlerde yaşayanlar büyük kentlerde yaşayanlara göre oy 
vermeye daha isteklidir. 

Veriler ülke bazında çözümlendiğinde, Türk gençlerinin Polonyalılara ve İspanyol-
lara göre politika hakkında konuşmaya daha istekli oldukları görülmektedir. Aynı za-
manda, büyük kent küçük kent etkisi değerlendirildiğinde, büyük kentlerde yaşayan in-
sanların küçük yerleşimlerde yaşayanlara göre politika hakkında konuşmaya daha çok 
istekli oldukları görülmektedir. 

Çalışma, Türk gençlerinin Polonyalılara ve İspanyollara göre seçilmeye çalışmaya 
daha istekli olduklarını ortaya koymaktadır. Üstelik, verilere göre, küçük yerleşimler-
de yaşayanların büyük kentte yaşayanlara göre seçilmeye çalışmaya daha istekli olduk-
ları bulgulanmıştır. Türkiye’de büyük kentlerde yaşayanlar küçük yerleşimlerde yaşa-
yanlara göre seçilmeye daha az isteklidir. Yaş temel etkisi göz önünde bulunduruldu-
ğunda, seçilmeye çalışmaya konusunda en küçükler orta yaş grubu ve en büyükler-
den daha isteklidir. Polonya’da yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunamaz-
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ken, İspanya’da en küçüklerin orta yaş grubu ve en büyüklere oranla en istekli grup ol-
ması söz konusudur. 

Türk gençleri İspanyollara ve Polonyalılara göre politik bir partiye katılmaya daha is-
teklidir ve küçük yerleşimlerde yaşayanlar büyük kentlerde yaşayanlara göre bir politik 
partiye katılmaya daha isteklidir. Bunu onaylayan bir şekilde, sonuçlara göre, Türkiye’de 
büyük kentlerde yaşayanlar küçük yerleşimlerde yaşayanlara göre politik partiye katılma 
konusunda daha az isteklidir. Türk gençleri politik bir partiye katılmaya İspanyollardan 
daha isteklidir ve Polonyalı gençler bu konuda en az isteklidir. Türkiye’de tüm yaş grup-
ları arasında anlamlı farklılık vardır. En küçükler politik bir partiye katılma konusun-
da orta yaş ve en büyüklerden daha isteklidir. Genel anlamda, politaya atılma eğilimi-
nin yaş ilerdikçe azaldığı görülmektedir. En küçük çocuklar politik bir partiye katılma 
konusunda orta yaş grubundan daha isteklidir ve en büyükler bu konuda en az istekli 
grubu oluşturmaktadır. Türk gençlerinin politik bir partiye kampanyaya katılım konu-
sunda İspanyol ve Polonyalılardan daha istekli olduğu görülmektedir.

Siyasal ya da sosyal sorumluluk kampanyaları konusunda etkin katılım konusunda, 
Türk gençleri bir kampanaya katılmaya İspanyollara ve Polonyalılara oranla daha istek-
li oldukları ortaya çıkarılmıştır. Yaşanan yer ile ilgili çözümlemelerde ortaya çıkan so-
nuçlara göre, yalnızca İspanya’da büyük kentlerde yaşayanlar küçük yerleşimlerde ya-
şayanlara göre kampayalara katılmaya daha az isteklidir, diğer ülkelerde ise tam tersi 
bir durum söz konusudur. 

Türkiye’de gerçeekleştirilen alan çalışmasında17 çocukların adalete ve adaletin yeri-
ne getirilmesine büyük önem verdikleri, bu nedenle daha çok asker, polis, savcı ve ha-
kim olmak istedikleri görülmektedir. Çocukların meslek seçimlerini etkileyecek denli 
hak ve hukuk konuları ile ilgilenmeleri bir yandan bu konuya ne kadar duyarlı olduk-
larını diğer yandan ise bu konu ile ilgili karar verme ve uygulama süreçlerine ne kadar 
etkin katılımı planladıklarını göstermektedir. 

3.9. Dünyayı Değiştirecek Olan Türkler

Olası katılım algısı ele alındığında, Türkiye gençleri İspanyol ve Polonyalılara göre 
dünyayı değiştirmek için yapacakları daha çok şey olduğunu düşünmektedir. Polonya’da 
büyük kentlerde yaşayanlar küçük yerleşimlerde yaşayanlardan daha çok şey yapabile-
ceklerini düşünmektedir. Büyük kentlerde yaşayanlar açısından Türkiye ile Polonya ve 
İspanya arasında farklılıklar vardır. Küçük yerleşimlerde yaşayanlar açısından Türkiye, 
İspanya ve Polonya arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye gençleri bunun İs-
panyol ve Polonyalılara göre daha önemli olduğunu düşünmektedir. 
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“Sizce dünyanın daha güzel bir yer olması için yapabileceğiniz bir şey var mı?” so-
rusunun yanıtı söz konusu olduğunda, Türkler Polonyalılara ve İspanyollara göre dün-
yayı daha güzel bir hale getirebilmek için yapacak daha çok şeyleri olduğunu düşün-
mektedirler. Bununla birlikte bilgiye verilen önem söz konusu olduğunda, bilgi edin-
menin bir gereklilik olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilginin kaynağı konusunda ise, Türk-
ler, Polonyalılara ve İspanyollara göre önemli konular hakkında okulda bilgi edinme-
nin önemli olduğuna daha çok inanmaktadırlar. 

Olası Katılım Algısı göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin temel etkisi bulundu-
ğu ortaya çıkarılmıştır. Örneğin, Türk gençleri, Polonya ve İspanyol gençlerine oranla 
yapabilecekleri daha çok şey olduğunu düşünmektedir. Öte yandan, Polonyalı gençler 
temel konular hakkında bilgi edinmenin İspanya ve Türkiye’ye oranla daha az önem-
li olduğunu düşünmektedir.

Türk gençleri dünyayı daha güzel bir hale getirmek için Polonyalı ve İspanyollar-
dan yapabilecekleri daha çok şey olduğuna inanmaktadır. Polonyalı gençler İspanyol ve 
Türklere göre bu konuları okulda öğrenmenin en az önemli olduğunu düşünmektedir. 
Yaş temel etkisi olası katılım algısı çerçevesinde de etkinliğini sergilemektedir. Tüm yaş 
grupları arasında fark ların bulunduğu, en küçüklerin orta yaş grubu ve en büyüklere 
göre yapabilecekleri daha çok sey olduğunu düşünmektedir. Verilere göre en küçük yaş 
grubu, en iyimser grup olarak karşımıza çıkmaktadır. En küçük İspanyol ve Polonya-
lılar en büyük İspanyol ve Polonyalılardan daha iyimserdir.Verilere göre en küçük İs-
panyollar hayatları konusunda en büyük İspanyollardan daha iyimser oldukları görül-
mektedir. Benzer bir biçimde, en küçük İspanyol ve Polonyalıların hem yakın çevrele-
rindeki insanların hayatları konusunda hem de dünya insanlarının hayatları konusun-
da en büyük yaş grubundakilerden daha iyimser oldukları bulgulanmıştır. Ancak Türk 
grupta bu bulgulara zıt bir eğilim görülmüştür; en küçükler en büyüklerden daha ka-
ramsardır.

Ülke temel etkisi göz önünde bulundurulduğunda, Polonyalı gençler kişisel gelecek-
leri konusunda Türkler ve İspanyollardan daha iyimserdir. Polonyalı gençler yerel gele-
cekleri konusunda Türk ve İspanyollara göre daha iyimserdir. İspanyol gençleri küresel 
gelecek konusunda Türk ve Polonyalılardan daha az iyimserdir. Kent temel etkisi göz 
önünde bulundurulduğunda, büyük kentlerde yaşayanların küresel gelecek konusunda 
küçük yerleşimlerde yaşayanlardan daha az iyimser oldukları bulgulanmıştır. 

Aslında, tüm ülkelerde küçük yerleşimlerde yaşayanların büyük kentlerde yaşayan-
lara göre daha iyimser olduğu saptanmıştır. Ancak, etkileşim etkisi göz önünde bulun-
durulduğunda, İspanya’da büyük kentlerde yaşayanların şiddet konusunda küçük yer-
leşimlerde yaşayanlara göre daha az iyimser olduğu görülmektedir. Ülke bazında de-
ğerlendirildiğinde ise, Polonyalı gençlerin İspanyollara ve Türklere oranla daha iyim-
ser oldukları görülmektedir. Kent temel etkisi – küçük yerleşimlerde yaşayanlar büyük 
kentlerde yaşayanlara göre daha iyimserdir.
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Etkileşim etkisi açısından bakıldığında, İspanya’da büyük kentte yaşayanların işsiz-
lik konusunda küçük yerleşimlerde yaşayanlardan daha az iyimser oldukları görülmek-
tedir. Benzer biçimde, Türkiye’de de büyük kentlerde yaşayanların küçük yerleşimlerde 
yaşayanlardan daha az iyimserdir. Ancak, Türkiye’de büyük kentlerde yaşayan insanla-
rın hoşgörü konusunda küçük yerleşimlerde yaşayanlardan daha iyimser oldukları da 
önemli bir veri olarak karşımızda durmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de büyük kentlerde ya-
şayanların çevre konusunda küçük yerleşimlerde yaşayanlardan daha iyimser oldukla-
rı bulgulanmıştır. Temel olarak bakıldığında iki genel konu belirgin olarak ortaya çık-
maktadır. Türk gençleri Polonyalılardan ve İspanyollardan daha az iyimserdir. Küçük 
yerleşimlerde yaşayan insanlar kentlerde yaşayanlardan daha iyimserdir. 

Etkileşim etkisi göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de büyük kentlerde ya-
şayan insanların küresel şiddet ve çevre konusunda küçük yerleşimlerde yaşayanlar-
dan daha az iyimser olmalarına karşın, büyük kentlerde yaşayanların hoşgörü ko-
nusunda küçük yerleşimlerde yaşayanlardan daha iyimser oldukları bulgulanmıştır. 
İspanya’da büyük kentlerde yaşayan insanlar küçük yerleşimlerde yaşayanlardan da-
ha az iyimserdir.

Türkiye’de gerçeekleştirilen alan çalışmasında18 çocukların yönetim, politika, seç-
me ve seçilme konularına oldukça bilgiyi büyük oranda televizyondan ve özellikle 
bilgisayardan almakta olduğu, okuldan alınan bilginin aileden alınan bilgiden sonra 
duyarlı ve aday oldukları ortaya konmuştur. Çoğunlukla adalet ve iyilik çerçevesin-
de gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler, seçilen meslekler dikkati çekmektedir. Bu-
nunla birlikte, çocukların bazılarının tümüyle medya merkezli bilgilerden yola çıka-
rak geleceklerini biçimlendirdikleri görülmektedir (Örneğin, bir çocuk, önce futbol-
cu sonra başbakan olmayı hedeflediğini söylemekte, bir başkası ise, cumhurbaşkanı 
olup Amerika’ya gitmeyi planladığından söz edebilmektedir). Bu bulgular, çocukla-
rın yaşlarına uygun olmamasına karşın haberleri ve politik gündemi yakından takip 
etmekte olduklarını ve yaşamlarını buradan edinilen bilgilerle biçimlendirmeye ça-
lıştıklarını göstermektedir. 

Tüm bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, gençlerin şu anda içinde bulun-
duğumuz dünyayı nasıl algıladıkları ve gelecekten neler bekledikleri, hangi konularla il-
gili ve ne yoğunlukta kaygılarının olduğu görülmektedir. Olayların algılanışı ile sorun-
ların nesnel ve analitik çözme biçimleri, çözüm üretme ve uygulama arayışları ülkeden 
ülkeye farklılıklar gösterse de, belli yaşlardaki gençlerin gerek en yakınlarından gerekse 
sosyal medya, televizyon, gazete, okul arkadaşlar ve diğer kaynaklar çerçevesinde ben-
zer bilgilere eriştikleri ve benzer kaygıları taşıdıkları düşünülebilir. 

Uzun süremli bu çalışmanın sonucunda, temelde ülkemiz çocuklarının diğer ülke 
çocuklarından çok daha fazla detaylı düşündüğü, diğer anketlerle ortaya konulan veri-
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lere göre yurtdışındaki yaşıtlarından çok daha fazla duyarlı ve girişimci oldukları, top-
lumsallaşma ve yardımlaşma eğilimlerinin çok daha fazla olduğu ortaya konmuştur. 
Yapılan çalışmalarda, Türkiye örneklemi bağlamında, dostluk, arkadaşlık, yardımlaş-
ma, saygı, sevgi gibi paradan daha önemli kavramların varlığı ortaya konmuş, gençle-
rin gelecek konusunda kendisine güvenen, düşleri ve bunları gerçekleştirebilecek güç-
leri olan bireyler oldukları görülmektedir. Çocukların ve gençlerin medyadan oldukça 
fazla etkilendikleri, ‘bilgi’ yerine ‘gündem’i takip ettikleri, geleceklerini şu anda edin-
dikleri ‘medya algısı’ çerçevesinde biçimlendirdikleri de bulgulanmıştır. Bilgi kayna-
ğının temel olarak önce medya, sonra aile ve sonra okul üçgeninde yer aldığı, çocuk-
ların kendi kendilerine öğrenme deneyimlerinin çok az olduğu ve belli bir sistemati-
ğe oturmadığı da bulgulanmıştır. Bununla birlikte, medyanın yalnızca eğlence değil, 
bilgilenme amaçlı kullanılıyor olması önemli bir bulgudur. Çocukların içinde bulun-
dukları ailesel, çevresel ve küresel değerlerin farkında oldukları, içinde bulundukları 
olumsuzlukları yok edebilmek için düşündükleri ve planlar yaptıkları da önemli bul-
gulardan birini oluşturmaktadır. Asıl önemlisi ise gelecek düşlerinin medya algıları-
na neredeyse birebir bağlı olmasıdır ki, bu bulgu, medyada dolaşımda olan bilgilerin, 
imgelerin, programların, reklamların neden titizlikle irdelenmesi gerektiğini yeterin-
ce vurgulamaktadır. 

Gelecekte konu ile ilgili yapılacak diğer çalışmalarda, çocukların geçmiş yaşantıla-
rının gelecek düşleriyle karşılaştırılması, paranın artan bir değer olup olmadığı, genç-
lerin vatandaşlık konusundaki etkinliklerinin ne derece gerçekleştiğinin sorgulanabil-
mesi iyi olacaktır. En iyiyi en güzeli hedeflemek ve bu hedefe doğru ilerlemek hepimi-
zin sorunu. Siyah ya da beyaz, kız ya da erkek, yaramaz ya da uslu, tembel ya da çalış-
kan diye sınıflamadan, etiketlendirmeden gençlerin hepsini kazanmamız gerek. Her bi-
rine, kendini ifade etme, kendi ayakları üzerinde durabilme, dilediğince üretebilme, etik 
değerlere sahip bireyler olabilme şansını vermeliyiz. Onları, toplumun ya da yaşamın 
kenarında yaşayan değil, merkezinde yer alan bireylere dönüştürebilmemiz gerekiyor. 
Onları, tedirgin, ürkek, güvensiz, edilgin varlıklar olarak değil, değerleri olan, bunla-
ra sahip çıkan, kendine güvenen, cesur ve mert bireyler olarak yetiştirebilmemiz gere-
kiyor. Onlara doğru, dürüst ve iyi bir insan olabilme hakkını tanımamız gerekiyor. Ve 
bizim, tek bir bireyi kaybetmeye, geride bırakmaya hakkımız yok. Hepsini kucaklama-
mız, hepsini ileriye taşımamız gerekli.
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ÇOCUKLARDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE MEDYA, 
2013

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Sanayi Ürün, 
Bilim ve Teknoloji İstatistikleri Grubu

BİLGİSAYAR, İNTERNET VE CEP TELEFONU/
AKILLI TELEFON KULLANIMI

• Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, hanelerde ve bireylerde bu-
lunan bilgi ve iletişim teknolojileri ile bunların kullanımları hakkında bilgi der-
lemek amacıyla 2004 yılından itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teknolo-
jilerin kullanımı hakkında bilgi veren temel veri kaynağıdır. Bu araştırma ile aşa-
ğıdaki alanlarda veri derlenmektedir: 

– Hanelerde bulunan bilgi ve iletişim teknolojileri
– Bilgisayar (Bireylerin bilgisayar kullanımı, sıklığı v.b.) 
– İnternet (Hanelerde İnternet erişimi sahipliği, bağlantı tipleri, bağlı araçlar, bi-

reylerin İnternet kullanım sıklığı, kullanım amaçları v.b) 
– e-Ticaret 
– e-Devlet uygulamaları 
– Bilişim güvenliği
– e-Yetenek

Bilgisayar Kullanımına Ortalama Başlama Yaşları

Yaş Grubu Ortalama Yaş
6-15 8
6-10 6

11-15 10

İnternet Kullanımına Ortalama Başlama Yaşları

Yaş Grubu Ortalama Yaş
6-15 9
6-10 6

11-15 10
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Cep Telefonu Kullanımına Ortalama Başlama Yaşları

Yaş Grubu Ortalama Yaş
6-15 10

6-10 7

11-15 11

• 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırmasının kapsamı ilk defa 6-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde ge-
nişletilmiştir. Bu araştırmada 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha 
iyi gözlemleyebilmek için 6-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, İnternet 
ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları yanında medya 
ile ilişkileri de irdelenmiştir.

• 6-15 yaş grubundaki bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar kullanmaya başla-
ma yaşı ortalama 8 iken, İnternet kullanan çocukların İnternet kullanmaya baş-
lama yaşı ortalama 9’dur. 

• 6-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu/akıllı telefon 
kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve %24,3’tür.

• Haftalık ortalama İnternet kullanım süreleri dikkate alındığında, 6-15 yaş gru-
bundaki İnternet kullanan çocukların %38,2’si İnterneti iki saate kadar, %47,4’ü 
üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında %2,6’sı ise yir-
mi dört saatin üzerinde kullanmıştır. 

• 6-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip 
iken, %13,1’i cep telefonuna ve %2,9’u oyun konsoluna sahiptir. 



Bildiriler Kitabı 435

İnternet kullanımı nedeniyle değişen zaman kullanımı (%)

Yaş Değişen Zaman

6-15
Daha az ders (30,5)
Daha az kitap (30,1)

6-10
Daha az kitap (25,3)
Daha az ders (25,2)

11-15
Daha az ders (33,6)
Daha az kitap (32,8)

İnternet Kullanım Amaçları

Yaş Amaç

6-15 Ödev veya öğrenme

6-10 Oyun oynama

11-15 Ödev veya öğrenme

Cep Telefonu Kullanım Amaçları (%)

Yaş/Amaç 6-15 6-10 11-15

Konuşma 92,8 83,8 95,5

Mesaj 65,4 29,4 76,2

Oyun 66,8 80,0 62,9

İnternet 30,7 11,8 36,3
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• 6-15 yaş grubu çocuklar İnterneti en çok %84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla 
kullanırken, bunu %79,5 ile oyun oynama, %56,7 ile bilgi arama, %53,5 ile sosyal 
medya ağlarına katılma takip etmektedir.

• 6-15 yaş grubu İnternet kullanan çocuklar için İnternet en kullanım yerlerine göre 
%65,6 ile ev ilk sırada yer alırken İnternet kafe, %21,4 oranında tercih edilmiştir.

SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN VERİLER

• Çin’de 2012’de yapılan araştırmaya göre 10-19 yaş grubundaki internet kullanımı, 
bu yaş grubundaki nüfusun azalmasına paralel olarak 2011 yılına göre %26,7’den 
%24’e düşmüştür. 10 yaşın altındaki grupta ise %1,7 olan oran korunmuştur. 

Çin’de Yaş Gruplarına Göre İnternet Kullanımı (%)
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• İtalya’da 2012 yılında yapılan çalışmada 6-10 yaş grubunun bilgisayar kullanım 
oranı %53,1 iken internet kullanım oranı ise %40,7’dir. 11-14 yaş grubunda söz-
konusu oranlar sırasıyla %80,6 ve %76,3 olarak gerçekleşmiştir.

İtalya’da İnternet Kullanımı (%)

• Almanya’da 2012 yılı sonuçlarına göre 10-15 yaş grubu için hemen hemen her gün 
internet kullananların oranı %63, haftada en az bir kez kullananların oranı %28, 
ayda bir ya da daha az kullananların oranı ise %8’dir.

Almanya’da İnternet Kullanım Sıklığı, 2012

• Portekiz’deki 15 yaşın altındaki gruba ait veriler ise 2006, 2008, 2010 ve 2012 yıl-
larına dayanmaktadır. Bu yıllardaki internet kullanım oranları sırasıyla %75, %95, 
%92 ve %97 olarak gerçekleşmiştir.
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Yıllara Göre Portekiz’de 15 Yaş altı İnternet Kullanımı (%)

• Çek Cumhuriyeti ise yine Portekiz gibi 16-74 yaş grubu aralığına yıllık olarak uy-
guladığı araştırmayı 15 yaş grubunun altına ilk kez 2006 yılında uygulamıştır. 2006 
yılı sonuçlarına göre ilgili yaş grubundaki internet kullanımı oranı %75’tir. 2010 
yılında araştırma tekrarlanmış ancak düşük kalite/güvenilirlik nedeniyle sonuç-
lar açıklanmamıştır.

En Çok İzlenen Program Türleri

Yaş Program

6-15 Çizgi Film

6-10 Çizgi Film

11-15 Film, Dizi

Günlük Televizyon İzleme Süreleri (%)

Yaş/Süre 6-15 6-10 11-15

0-2 saat 48,7 48,0 49,4

3-4 saat 39,3 39,5 39,0

5-8 saat 11,7 12,1 11,2

8+ 0,4 0,4 0,4
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Basılı Ortamda Dergi Okuma Sıklıkları (%)

Yaş/Sıklık 6-15 6-10 11-15

Her gün 14,3 15,3 13,7

Haftada bir 37,5 38,1 37,3

Ayda bir 31,9 34,9 30,5

2-3 ayda bir 16,3 11,7 18,5

Basılı Ortamda Gazete Okuma Sıklıkları (%)

Yaş/Sıklık 6-15 6-10 11-15

Her gün 19,1 14,7 21,0

Haftada bir 47,8 42,9 49,8

Ayda bir 22,8 26,6 21,2

2-3 ayda bir 10,3 15,8 8,0

Dergi ve Gazetelerde En Çok Okunan Konular/Yazı Türleri

Yaş/Tür Dergi Gazete

6-15 Çocuk Tv, Magazin, Eğlence

6-10 Çocuk Komedi ve mizah yazıları

11-15
Spor, 
Sağlık

Tv, Magazin, Eğlence

• ABD’de 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre 3-17 yaş grubu arasında en az 
bir bilgisayara sahip evde yaşayanların oranı %83,2’dir. Aynı yaş grubunun her-
hangi bir yerden internete erişim oranı ise %60,2’dir. 3-17 yaş grubu içinde bir-
den fazla cihazla evden internete bağlananların oranı %8,9 iken sadece bir cihaz-
la bağlananların oranı ise%7’dir. Evden ve herhangi bir yerden bağlanma açısın-
dan ise ilgili oranlar, sırasıyla %25,7 ve %13,4’tür.
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TELEVİZYON İZLEME VE 
GAZETE/DERGİ OKUMA ALIŞKANLIĞI

• 6-15 yaş grubundaki çocukların %92,5’i hemen her gün TV izledi. Bu oran 6-10 
yaş grubundaki çocuklarda %94,8 ve 11-15 yaş grubu çocuklarda ise %90,2’dir. 
Günde ortalama dört saatin üzerinde TV izleyen çocukların oranı 6-15 yaş gru-
bunda %12 iken, 6-10 yaş grubunda %12,5, 11-15 yaş grubu çocuklarda ise 
%11,6’dır. 

• 6-15 yaş grubundaki çocukların %16,6’sı basılı ortamda gazete, %15,8’i dergi oku-
du. Aynı yaş grubundaki çocukların %19,1’i gazeteyi, %14,3’ü dergiyi hemen her 
gün okurken, %10,3’ü gazeteyi, %16, 3’ü dergiyi iki üç ayda bir okudu. Basılı or-
tamda gazete ve dergi okuma oranı 6-10 yaş grubu çocuklarda %9,7 ve %10,1 iken, 
11-15 yaş grubu çocuklarda %23,6 ve %21,6’dır.

• 6-15 yaş grubundaki çocuklar gazetede en çok %40,9 ile TV, magazin, eğlence ya-
zılarını, dergide ise %42,2 ile çocuk dergileri okudu. 6-10 yaş grubu çocuklarda 
%34,2 ile komedi ve mizah yazıları en çok okunurken, dergi türüne göre %72 ile 
çocuk dergisi okunmuştur. 11-15 yaş grubu çocuklarda ise bu oranlar %45,7 ile 
en çok TV, magazin, eğlence haberleri, %31,7 ile bilim ve teknik konulu dergiler 
olmuştur.
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Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta ika-
met eden, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan bir veya birden fazla kişinin oluştur-
duğu topluluktur.

Kurumsal Nüfus: Üniversite yurtları, yetiştirme yurtları, huzurevi, hapishane, hasta-
ne, kışla, çocuk yuvası, misafirhane gibi yerlerde ikamet eden nüfusu kapsar.

Hanehalkı Ferdi: Hanehalkını meydana getiren topluluğun bir üyesidir. Bununla bir-
likte kurumsal nüfus kapsamında yer alanlar, hanede kalış süresi 12 aydan az olan misa-
firler, hanehalkından evlenme, askere gitme, çalışmaya gitme, eğitime gitme, torununa 
bakmaya gitme vb. gibi nedenlerle kesin olarak veya uzun süreli (12 ay veya daha fazla 
süre için) olarak ayrılanlar hanehalkı ferdi olarak kapsanmamaktadır.

Sayılarla Araştırmanın Boyutu

14302 Hane
43369 Fert

30139 fert (16-74)
7900 fert (6-15)

3 Büyük İlde Durum
1892 Hane – İSTANBUL
990 Hane – ANKARA
706 Hane - İZMİR

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

• Kapsanan kişiler ve coğrafi kapsam: Türkiye sınırları dahilinde bulunan tüm yer-
leşim yerlerindeki hanehalklarıdır. Kurumsal nüfus olarak tanımlanan okul, yurt, 
otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve ordu 
evlerinde ikamet edenler kapsanmamıştır. Ayrıca nüfusu toplam nüfusun %1’ini 
geçmeyecek şekilde yeterli (küçük köyler, oba, mezra vb.) örnek hane sayısına ula-
şılamayacağı düşünülen yerleşim yerleri kapsam dışı bırakılmıştır. 20 001 ve da-
ha fazla nüfuslu yerleşim yerleri KENT olarak tanımlanmıştır. 20 000 ve daha az 
nüfuslu yerleşim yerleri KIR olarak tanımlanmıştır. 16-74 yaş grubu yetişkin fert-
lerin yanı sıra 06-15 yaş grubundaki çocuklar da araştırmanın kapsamındadır.

• Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın kapsamı ilk defa 2013 
yılında 06-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Kapsam-
daki bu genişlemeye paralel olarak; 6-15, 6-10 ve 11-15 yaş gruplarındaki çocuk-
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lar için bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanımları (sıklık, kullanım süreleri, 
başlangıç yaşları, amaçlar vb.) ile gazete, dergi ve televizyon alışkanlıklarına iliş-
kin istatistikler üretilmiştir.

• Tahmin Boyutu: 6-15 yaş grubu için Türkiye Toplam ve Türkiye Kır-Kent; (16-
74) yaş grubu için Türkiye Toplam, Türkiye Kır-Kent ve İBBS Düzey1 toplamla-
rı bazında tahminler üretecek şekilde tasarlanmıştır.

• Örnekleme Yöntemi: Araştırmanın örneklem yöntemi 2 aşamalı tabakalı siste-
matik küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 hane ihtiva eden kü-
meler (bloklar) örneğe seçilmiştir. İkinci aşamada ise örneğe seçilen bu kümeler-
den sistematik seçim yöntemi kullanılarak, örnek hane adresleri belirlenmiştir. 
Fert sayısı yan tabloda belirtilmiştir.

• Veri Derleme Yöntemi: Anket, anketörler tarafından yüzyüze görüşme yöntemi 
ile uygulanmakta ve veriler alan uygulaması esnasında doğrudan dizüstü bilgisa-
yarlara kaydedilmektedir (Bilgisayar destekli kişisel görüşme yöntemi). Bu çalış-
mada TÜİK tarafından tasarlanan bir yazılım olan Harzemli Veri Giriş Programı 
kullanılmıştır.

• Araştırmanın soru kağıdı (ekte sunulmuştur) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EU-
ROSTAT) tarafından hazırlanan ve önerilen model soru kağıdı esas alınarak ha-
zırlanmaktadır. Bu soru kağıdı Türkiye koşullarına adapte edilmekte, aynı za-
manda Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi’ni yürüten kurum / kuruluşların ihtiyaç-
ları doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu kapsamda Hanelerde Bilişim Tekno-
lojileri Kullanımı Araştırması’nın 16-74 yaş olan kapsamı genişletilerek 6-15 yaş 
arası çocukları da kapsayacak şekilde paydaşlarımızın talepleri dikkate alınarak 
çocuk modülü eklenmiştir.

• Araştırma her yıl Nisan ayında gerçekleştirilmektedir. Referans dönemi araştır-
manın gerçekleştirildiği haftaya göre belirlenmektedir.

ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN YAŞ GRUPLARI

• Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının yaş gruplarına göre da-
ğılımı ülkeden ülkeye çeşitlilik arzedebilmektedir. Bu araştırmalar, sürekli olabil-
diği gibi çocuklara özgü olanlar sadece belli bir yıl bazında da gerçekleşebilmek-
tedir. Genel itibariyle AB üyesi ve aday ülkelerde AB İstatistik Ofisi ölçütü olan 
16-74 yaş uygulaması kullanılmaktadır.
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Ülke Yaş Grubu
Araştırma 
Dönemi

Çin 6+ 2007

Japonya 6+ 2006

Kore 5+ 2007

Almanya 10-15, 16-74 Yıllık

İtalya 6-15, 16-74 Yıllık

Portekiz 10-15, 16-74 Yıllık

Çek Cumhuriyeti 10-15, 16-74 Yıllık

Finlandiya 10-15, 16-74 Yıllık

Brezilya 10+ 2005

ABD 3+ 2003

Araştırmaya ilişkin detaylı bilgi ve tablolar (11 adet), 22/08/2013 tarihinde Türkçe 
ve İngilizce olarak haber bülteni şeklinde ve http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_
id=1028 adresinde yayınlanmıştır. 

Tablo1 Yaş gruplarına göre çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımları

Tablo 2
Yaş grubuna göre çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımına 
ortalama başlama yaşları

Tablo 3
Yaş gruplarına göre çocukların sadece kendi kullanımına ait bilişim 
teknolojileri bulunma oranı

Tablo 4 Yaş gruplarına göre çocukların bilgisayar kullanımı

Tablo 5 Yaş gruplarına göre çocukların İnternet kullanımı

Tablo 6 Yaş gruplarına göre çocukların cep telefonu kullanımı ve kullanım amaçları

Tablo 7
İnternet kullanan çocukların yaş gruplarına göre, İnternet kullanımı nedeniyle 
değişen zaman kullanımı

Tablo 8 Yaş gruplarına göre çocukların basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranları

Tablo 9 Yaş gruplarına göre basılı ortamda gazete okuyan çocuklar

Tablo 10 Yaş gruplarına göre basılı ortamda dergi okuyan çocuklar

Tablo 11 Yaş gruplarına göre çocuklarda televizyon izleme
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Yaş grubuna göre çocukların bilgisayar, İnternet ve 
cep telefonu kullanımına ortalama başlama yaşları, 2013

6-15 yaş 6-10 yaş 11-15 yaş

Bilgisayar 8 6 10

İnternet 9 6 10

Cep telefonu 10 7 11

KAYNAK-VERİLER: TÜİK, Eurostat, Ulusal İstatistik Ofisleri
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ÇOCUKLARIN GELENEKSEL MEDYA VE 
YENİ MEDYA İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tuğba Asrak HASDEMİR

Doç. Dr., 
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

ÖZET

Bildiride, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören çocukların geleneksel ve yeni medya ile 
olan ilişkilerinin özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelendiği MEDYAK projesinin 
bulgularından hareketle, çocuk-medya ilişkisi irdelenmektedir. MEDYAK Projesi, or-
ta eğitime devam eden çocukların da dahil olduğu genç izleyicilerin, geleneksel med-
yadan yeni medyaya kadar çeşitlenen medya ortamlarındaki durumunu araştırmayı 
ve anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışmada, çocuklara dört grup soru yönel-
tilmiştir: Demografik özelliklerle ilgili sorular, geleneksel ve yeni medya araçlarına sa-
hiplik durumuna ilişkin sorular ve bu araçları kullanma biçimlerine ilişkin sorular ile 
medya okuryazarlığı dersinde özellikle medya araçları hakkındaki ünitelerle ilgili so-
rular. Genç izleyicilere “ne”, “ne zaman”, “ne sıklıkta” ve “hangi amaçlarla” biçiminde 
başlayan sorular sorulmuştur. Bir bütün olarak, çocuk haklarına dayalı yaklaşımıyla, 
çocuk izleyicilerin görüş ve deneyimlerine odaklanan çalışmanın sonuçlarının, çocuk 
haklarına duyarlı medya politika ve uygulamalarının biçimlenmesine katkıda bulun-
ması beklenmektedir. Buna uygun olarak, sunumun son bölümü de, MEDYAK bulgu-
ları temelinde, yapılan değerlendirmelere ve önerilere ayrılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Medya, Yeni Medya ve Çocuklar; Çocuk Hakları ve 
Medya, Çocuk İzleyiciler ; Medya Okuryazarlığı; Dijital Okuryazarlık; Çocuk Hakları 
Temelli İletişim Politika veUygulamaları; MEDYAK Projesi.

ABSTRACT

In this presentation, child-media relationship is elaborated by considering the findings 
of the MEDYAK Project (Media in Comparison-MEDCOM) on the characteristics of 
the relation of children educated at the 5, 6, 7 and 8th grades of the secondary schools, 
with the traditional and the new media in comparative manner. The MEDYAK Project 
aims at exploring and understanding the position of young audiences in the secondary 
schools, in the diverse forms of the media settings, from the traditional to the new me-
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dia. For this aim, four groups of questions are posed to the children in the study: Ques-
tions related with demographic characteristics; questions on the ownership of new and 
traditional communication tools as well as the usage patterns of these tools, and also 
there is a group of questions on the content of media literacy course, especially related 
with the units of the course on media tools. As a whole, it is expected that the outcomes 
of the study with the child’s-right based approach, focusing on views and experiences of 
the children as audiences may contribute to form media policies and practices sensitive 
to child’s rights. In that regard, based on the findings of the MEDYAK, the last part of 
the presentation is reserved for certain evaluations and recommendations.

Keywords: Traditional Media, New Media and Children; Children as Audiences, Me-
dia Literacy, Digital Literacy; Child’s Rights based Communication Policies and Prac-
tices; MEDYAK Project. 

“Çocuk ve medya” konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda farklı düzey-
lerde yürütülen pek çok çalışma, girişim sözkonusudur. Başta Türkiye’nin taraf oldu-
ğu 1989 tarihli BM Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere, çocuk haklarıyla ilgili ola-
rak yürütülen çalışmaların önemli bir başlığını da çocuk-medya ilişkisi oluşturmak-
tadır. 1999 tarihli Oslo Çağrısı da tümüyle medya-çocuk ilişkisine odaklanmış bir gi-
rişim ve belgedir ve başlangıcında şöyle demektedir: “Çocuk-medya ilişkisi, çocukla-
rın ve onların haklarının –eğitim, ifade özgürlüğü, oyun, kimlik, sağlık, onur ve ken-
dine saygı, korunma- engin ve çok yönlü dünyasına bir giriş noktasıdır ve çocuk hak-
larının her alanında, çocuğun yaşamının her öğesinde çocukla medya arasındaki iliş-
kinin rolü vardır.” 

(http://www.unicef.org/magic/briefing/oslo.html).

Bildirinin temel amacı, çocukların, geleneksel medya yanında yeni medyayı da içine 
alacak biçimde iletişim araçlarından yararlanma biçimlerinin incelenmesi ve varılan so-
nuçlardan hareketle öneriler sunulmasıdır. Bildiride, çocuğun iletişim araçlarından ya-
rarlanma biçimleri konusunda, özellikle yakın dönemde yapılmış kuramsal ve uygula-
malı çalışmaların sonuçları da dikkate alınarak, “Ortaokulda Eğitim Gören Çocukların 
Geleneksel ve Yeni Medya ile Olan İlişkileri ve İlişkilerinin Doğasının Karşılaştırılması-
MEDYAK”1 başlıklı projenin ana bulguları serimlenecek ve incelenecektir. Türkiye Rad-
yo Televizyon Kurumu tarafından desteklenen proje, Ocak-Mart 2013 tarihleri arasında 
yapılmıştır ve ilk sonuçları 16-18 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 23 Nisan 
Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi’nde de kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

1. MEDYAK Projesi kapsamında, Doç. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir (yönetici), Doç. Dr. Ruhdan 
Uzun (danışman) ve araştırmacılar (alfabetik sırayla) Arş. Gör. Hülya Eraslan, Arş. Gör. Özgül 
Güler, Arş. Gör. Dr. Z. İnci Karabacak ve Arş. Gör. Bilge Narin ile Öğr. Gör. Dr. İsmail Karaka-
ya (veri inceleme-raporlama) görev almışlardır. 
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Araştırmanın nüfusunu., Ankara ili Çankaya ilçesinde, 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam 
eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, 1821 öğrenciyle görüşülerek, 
anket uygulaması yoluyla veriler toplanmıştır2. Projede, bu sınıflarda eğitim görmekte 
olan çocukların, günümüz dünyasında iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere de 
bağlı olarak yeni medyayı da kapsayacak biçimde oldukça çeşitlenen medya araçların-
dan yararlanma biçimleri karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Proje kap-
samında, ileride yapılacak çalışmalara da bir ilk adım oluşturmak üzere, ortaokulda-
ki çocukların araştırma nüfusunu oluşturduğu bir grupta, “hangi medya araçları, han-
gi amaçlarla, ne sıklıkta ve nereden” kullanılıyor sorularına yanıt aranmış ve araştırma 
bulgularından hareketle, öneriler geliştirilmiştir.

DÜNYA’DAN VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLERLE 
ÇOCUKLAR VE İLETİŞİM ARAÇLARI

Çocukların medyayı alımlama süreleri ve biçimleri, iletişim araştırmalarının başlı-
ca konularından biri olagelmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlık kazanması ve 
bu teknolojilere genç kuşakların daha kolay uyum sağlayabilmesi, medya ve çocuk iliş-
kisinde yeni dinamiklerin incelenmesini gerektirmektedir. Çocukların basılı kitle ileti-
şim araçları ve ilk ekranlar (televizyon) karşısındaki konumuna ilişkin çok sayıda araş-
tırma olmakla birlikte, yeni medyayı kullanımlarına ilişkin sınırlı sayıda araştırma bu-
lunmaktadır.

Çocuk ve medya ilişkisinin doğasını ve özelliklerini karşılaştırmalı biçimde incele-
yen bir çalışmanın iki kolu olmak durumundadır: Çocuğun geleneksel medya ile olan 
ilişkisi; çocuğun yeni medya ile olan ilişkisi. Günümüzde özellikle çocuklar ve gençlerin 
yeni medya araçlarını daha yoğun biçimde kullandığı gözlense de, bu grup bakımından 
geleneksel medyaya ilişkin veriler göz ardı edilmemelidir. Çünkü kitle iletişim araçla-
rının birbirlerine üstün gelip bir diğerini dışladığı değil; eklemlendiği, birbirine yakın-
laştığı bir medya ortamı ile karşı karşıya bulunmaktayız. Örnekle açıklayacak olursak, 
günümüzde geleneksel bir kitle iletişim aracı olan televizyonun temel anlatı türlerin-
den biri olan dizilere bilgisayar ekranlarından da ulaşılabilmektedir. Bu anlamda, med-

2. Örneklem oluşturulurken, öncelikle Ankara İli Çankaya ilçesindeki okullar ve öğrenci sayısı 
belirlenmiş ve bu sayı üzerinden örneklem sayısı hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya göre, çalış-
ma kapsamında, 1466 öğrenci ile görüşme yapılması yeterlidir. Ancak anket uygulaması yapı-
lacak okullar belirlendikten sonra, aynı düzeydeki sınıfların bir kısmını seçip diğerlerini dışa-
rıda bırakmanın, okul ortamı içinde öğrencileri olumsuz yönde etkileyeceğine ilşikin uzman 
görüşleri doğrultusunda, aynı okul içerisinde örneklem grubuna uygunluk gösteren tüm sınıf-
lar için uygulama yapılmasına karar verilmiştir. Böylece çalışmanın örneklemini oluşturan öğ-
rencilerin sayısı 1821 olmuştur. 
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yaya “nereden” ulaşıldığı konusunda farklı seçenekler karşımıza çıkmaktadır, bir başka 
deyişle, medya kullanımı bakımından “mekan” anlayışı da değişmektedir. Geleneksel 
medya ile yeni medya ilişkisine bir başka örnek olarak sosyal medyada çok konuşulan 
konuların, ertesi günün gazetelerinde ayrıntılı biçimde yer alabilmektedir. Kitle iletişim 
araçları arasındaki bu bağlantı, çocukların medyayı kullanma biçimlerine ilişkin araş-
tırmaların hem geleneksel hem de yeni medya mecralarını kapsayacak biçimde oluş-
turulmasını gerekli kılmaktadır. Medya-çocuk ilişkisine yoğunlaşmış farklı çalışmalar-
da, farklı kuşakların geleneksel ve yeni medyayı kullanma biçimleri ve kullanım sürele-
ri üzerinde çeşitli faktörlerin etkilerini araştıran araştırmalara rastlanılmaktadır3. İçin-
de yaşanılan çağın “enformasyon toplumu”, “bilgi çağı” gibi adlarla anılması bu tür ça-
lışmalara duyulan ihtiyacın bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Dünyanın farklı yerlerinde yapılan araştırmalarda, araştırmanın yapıldığı bölgenin 
özelliklerinden kaynaklı farklılıklar olmakla birlikte, medya araçlarına sahiplik ve kul-
lanım biçimi konusunda önemli benzerlikler sözkonusudur. Çin’in kentsel ve kırsal ke-
simlerinde çocukların medya kullanımını araştıran bir çalışma, şehirde yaşayan ebe-
veynlerin, çocuklarının medya başında geçirdiği zamana ilişkin daha fazla endişe duy-
duğunu ortaya koymuştur. Kentte yaşayan çocuklar televizyon izleme, internette za-
man geçirme, bilgisayar oyunu oynama gibi medya tüketim biçimlerine kırsal kesim-
de yaşayan çocuklara göre daha fazla zaman ayırmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan ai-
leler daha yoksul olduklarından bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarına sahiplik ve kul-
lanım oranları düşmektedir. Öte yandan kırsal kesimde yaşayan çocukların büyük bir 
bölümü ise kendi yatak odalarında televizyon olduğunu ve yemek yeme gibi gündelik 
aktivitelerini televizyon izlerken gerçekleştirdiklerini belirtmiştir (Davey, 2008). Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir başka çalışmada, sosyo-demografik faktörlerin, 
yaşanılan semtin kalitesinin, aile içindeki tartışma ortamının, ebeyenlerin süre kısıtla-
masının çocukların medya kullanımı üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır. Aynı araştır-
mada akranlarla etkileşim, okul ortamı gibi diğer parametrelerin de medya kullanım 
alışkanlıkları üzerinde etkisi olabileceği, bu konuların tartışmaya açık alanlar olduğu 
belirtilmiştir (Lee, 2009).

Tayvan’daki gençlerin internete erişimi ve online aktivitelerine ilişkin bir çalışma, 
cinsiyet faktörünün önemli bir değişken olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmaya 
göre kızlar interneti enformasyon arama, arkadaşlara e-posta gönderme gibi amaçlarla 
kullanma eğilimindeyken; erkekler genellikle oyun oynama gibi eğlence amaçlı etkin-
likler ve yazılım indirme gibi teknik uğraşlar için kullanmaktadır (Lin, 2008).

3. Çocukları “dijital yerli” olarak adlandıran Prensky’nin çalışması başta olmak üzere farklı ku-
şakların geleneksel ve yeni medyayı kullanma biçimleri konusunda bkz. M. Prensky, “Digital 
Natives, Digital Immigrants”, On the Horizon, 9(5), 1-6, 2001.

 D. Tapscott, Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, New York, NY: McGraw-Hill, 
1998.
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Türkiye’yi de içine alacak biçimde Avrupa ülkelerinde internet kullanımı konusu-
nu çalışan Sonia Livingston’un yöneticiliğinde yapılan çalışmalar, içeriği kadar, ülke-
ler arası karşılaştırma yapma olanağını tanıması bakımından da önem taşımaktadır. 
25 Avrupa ülkesinden 9-16 yaş arasında tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 25.142 ço-
cuk ile yapılan internet kullanımına ilişkin bir araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşılmış-
tır. Her ülkeden ortalama 1000 çocukla görüşülen araştırmanın Türkiye’ye ilişkin veri-
leri şöyle sıralanabilir:

• Türkiye çocukların evden internet kullanımı konusunda %49 oranla diğer ülke-
lere göre çok daha alt düzeydedir (Livingstone ve diğerleri, 2011: 21).

• Türkiye, Romanya ve Macaristan’daki çocukların interneti güvenli bir biçimde kul-
lanma, istenmeyen mesaj ve reklamları engelleme, istenmeyen/tanınmayan kişi-
lerden gelecek mesajları önleme, filtreleme seçeneklerini değiştirme, enformas-
yonu farklı internet sitelerinden doğrulama gibi dijital medya okuryazarlığı be-
cerileri diğer ülkelere göre daha düşüktür (Livingstone ve diğerleri, 2011: 27).

• Ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımına aracılık ve müdahale etme du-
rumunun en alt düzeyde olduğu ülkelerden biri %73’lük oranla Türkiye’dir. Bu 
oran Hollanda ve Norveç gibi ülkelerde %100’e yakındır (Livingstone ve diğerle-
ri, 2011: 106).

• Araştırmaya Türkiye’den katılan çocukların %49’u sosyal ağlarda profile sahiptir. 
Sosyal ağlara üye çocuk sayısı en fazla olan ülke %80’lik oranla Hollanda’dır. (Li-
vingstone ve diğerleri, 2011: 5).

UNICEF’in düzenleyiciliği ile 2011 yılı Kasım ayında yapılan 12. Çocuk Forumu’nun 
teması da “daha gelişkin ve güvenilir internet” olmuştur. Biri çocukların oluşturduğu, 
diğeri akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bulunduğu grup olmak 
üzere iki ayrı atölye çalışmasının sonuçları, beklentiler ve öneriler, 23 Kasım günü Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir toplantıyla açıklanmıştır. Yetişkinler ve ço-
cuklar adına iki ayrı bildirinin okunduğu toplantıda, çocukları, gençleri yönlendirecek 
öğretmenler ve anne babalar da dahil olmak üzere yeni medya okuryazarı niteliklerine 
sahip olmanın önemine de vurgu yapılmıştır.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban’ın ise bu konuda şöyle demektedir:

“BİT daha önce açık olmayan bir pencereyi açmış bulunuyor. Çocukların riskler-
le nasıl başedilebileceğini bilmeleri ve bu fırsat penceresini mümkün olduğunca yapıcı 
biçimde kullanmaları gerekiyor. BİT bilgi edinmede, demokraside, katılımda ve fikir-
lerin paylaşımında bir araç olabilir.” 4 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ye-
ni medya okuryazarı olmayı yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de gerekli kıl-

4. http://www.unicef.org.tr/tr/content/article/917/turkiye-de-cocuklar-herkes-icin-daha-geliskin-
veguvenli-internet-erisimi-istiyor-2.html, e.t. 23 Mart 2013
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maktadır. Binark’a göre, “yeni medya okuryazarlığın çözüm aktörleri” geniş bir yelpa-
ze oluşturmaktadır: “aileden, arkadaş çevresine, her düzeyde eğitim kurumuna, gele-
neksel ve yeni medya kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarından, tekno-sosyal politika 
üreten ve uygulayan aktörlere değindir” (Binark,2012).

Türkiye’de çocukların yeni medya kullanımı, disiplinlerarası çalışmaların yoğun ol-
duğu bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların yeni medya kulla-
nımı ve bu kullanımın etkileri iletişim bilimciler yanında bilişim, eğitim, psikoloji, psi-
kiyatri, halk sağlığı, kütüphanecilik gibi farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar tara-
fından da ele alınmıştır.

İnternet konusundaki araştırmalar genellikle bağımlılık, olumsuz etkiler ya da eği-
tim aracı olarak kullanım konularında yoğunlaşmıştır. “Ergen Yaş Grubunda İnternet 
Bağımlılığı Düzeyinin Belirlenmesi” adlı araştırmalarında, Akbulut ve Yılmazel (2012), 
ergenlerin %43.6’sının interneti ödev hazırlamak, %37.6’sının film/mp3 indirmek ama-
cıyla kullandıklarını saptamışlardır.

Ekici ve Uçak (2012), “İlköğretim Öğrencilerinin İnternet’te Bilgi Arama Davranış-
ları” adlı araştırmalarında biri devlet okulu diğeri özel okul olmak üzere iki ilköğretim 
okulunda gerçekleştirdikleri anket sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin büyük çoğun-
luğunun bilgisayar ve İnternet kullanmaya 6-7 yaşlarında başladığını, en fazla sosyal ağ-
lara girmek ve sohbet etmek amacıyla İnterneti kullandıklarını saptamışlardır. Araştır-
madan elde edilen sonuçlar öğrencilerin bilgiye gereksinim duyduklarında ilk önce ve 
yoğunlukla internet’e başvurduklarını; özellikle ödev ve araştırmalarını İnternet üze-
rinden yaptıklarını göstermiştir.

Canbek ve Sağıroğlu (2007), çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet kullanır-
ken karşılaşabilecekleri güvenlik tehlikelerini gözden geçirdikleri çalışmalarında, çocuk-
ların ve gençlerin zarar görmemesi için sorumluların ve ailelerin konu hakkında bilgi 
birikimini artırmaları ve duyarlılığını artırılması üzerinde durmuşlardır.

Elazığ il merkezindeki 6720 ilköğretim öğrencisi ile yaptıkları araştırmalarında, De-
veci ve arkadaşları (2007), ilköğretim öğrencilerinin cep telefonu, bilgisayar, televizyon 
gibi elektromanyetik alan oluşturan cihazları kullanım sıklıklarının yüksek olduğunu 
ortaya çıkarmışlardır. Söz konusu çalışmaya göre, öğrencilerin ortalama bilgisayar kul-
lanım süreleri hafta içi 2.17, hafta sonu 2.68 saattir. Öğrencilerin ortalama televizyon 
izleme süreleri ise hafta içi 5.87, hafta sonu ise 5.22 saattir.

Aksüt ve arkadaşları (2012) ise ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin sosyal paylaşım si-
telerine ilişkin tutumlarını Facebook örneği üzerinden araştırmışlardır. 357 öğrencinin 
katıldığı araştırmanın bulgularına göre, ilköğretim öğrencileri “Facebooktaki paylaşım-
lar sayfa sahibinin popülerliğinin göstergesidir” (3,61) ve “Facebookta görüntülü ko-
nuşmayı yararlı buluyorum” (3,53) görüşünde birleşirken, ortaöğretim öğrencileri “Fa-
cebook hesabımı dondurabilme hakkı beni rahatlatır (3,40)” ve “Facebooka mobil bağ-
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lanabilme olanağı yararlıdır” (3,03) görüşünü benimsemişlerdir. Araştırma sonucun-
da; ilköğretim öğrencilerinde görsellik ön plana çıkarılırken, ortaöğretim öğrencilerin-
de güvenlik ve internete kolay bağlanabilme önemsendiği görülmüştür.

Ankara’da 6., 7. ve 8. sınıflardaki 482 öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri çalışma-
larında, Numanoğlu ve Bayır (2012), öğrencilerin sınıf düzeylerine göre internet kul-
lanımlarını araştırmışlardır. Araştırmada, en yoğun olarak 8. sınıfların evinde bilgisa-
yar bulunduğu ve tüm sınıflardaki öğrencilerin %30-31’inin interneti kullandığı, sınıf-
lar büyüdükçe her gün bilgisayar kullanma oranın da arttığı, en yüksek oranda 6. daha 
sonra 7.sınıfların interneti kullanırken, kendilerine süre sınırlaması koydukları ve bu-
na uydukları, ama 8. sınıf öğrencilerinin ise kendilerine süre sınırlaması koymadığı or-
taya çıkmıştır. Arnas Aktaş (2005), 3-18 yaş grubu çocuklar üzerinde yaptığı bir çalış-
mada, ailelerin % 35.7’sinin evinde bilgisayar ve % 21.7’sinin evinde internet olduğu-
nu belirlemiş, ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça evde bulunan elektronik cihazla-
rın sayısının da arttığını göstermiştir.

673 lise öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada, cinsiyete göre öğrencilerin inter-
net kullanım süresi açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu 
saptayan Kelleci ve arkadaşları ise (2009), kız öğrencilerin % 70.2’sinin, erkek öğren-
cilerin ise % 60.2’sinin günde 1-2 saat internet kullandıklarını, günde 5 saat ve daha 
fazla internet kullanımının erkek öğrencilerde daha yüksek (% 16.8) olduğunu belir-
lemişlerdir.

MEDYAK PROJESİ: 
Bulgular ve Yorumlar

Bu aşamada, daha önce de belirtildiği gibi “Ortaokulda Eğitim Gören Çocukların 
Geleneksel ve Yeni Medya ile Olan İlişkileri ve İlişkilerinin Doğasının Karşılaştırılması-
MEDYAK” başlıklı araştırmanın bazi temel bulgularından hareketle, çocuk-medya iliş-
kisi ele alınarak sonuçlara gidilecektir. 

MEDYAK projesinin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları şöyle belirtilebilir:

• Gelişmekte olan bireyler olarak toplumumuzun çok önemli bir grubunu oluş-
turan çocukların, günümüzde oldukça çeşitlenen medya araçlarından, hangi bi-
çimde, ne sıklıkla, hangi amaçlarla yararlandığının karşılaştırmalı biçimde ince-
lenmesi.

• Sözkonusu çalışmanın bulgularından hareketle, çocuk hakları temelli bir yakla-
şımla, çocuklara yönelik medya politikaları başta olmak üzere, medya programla-
rı, medya ürünlerinin oluşturulması sürecinde dikkate alınabilecek bilimsel öne-
rilerin sunulması.
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• Her beş yılda bir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen müfredat ye-
nileme ve gözden geçirme çalışmaları sırasında iletişim eğitimi ile ilgili derslerle 
(Medya Okuryazarlığı, Okuma Becerisi ve Bilişim Teknolojileri vb.) ilgili yapıla-
cak değerlendirmelerde kullanılabilecek verilerin sağlanması. 

• Çocuklara yönelik “Güvenli İnternet Kullanımı” konusundaki politika ve uygu-
lamaların şekillenmesine katkı sağlayacak bulguların paylaşılması. 

• Çalışma sonunda elde edilecek bulguların, uzun vadede akademik alanda yapıla-
cak diğer çalışmalara veri oluşturması .

İlk olarak, araştırmanın birinci alt problemi doğrultusunda, öğrencilerin medya araç-
larına sahip olma durumlarına ilişkin veriler değerlendirilecektir. Sözkonusu frekans-
lar ve yüzde değerleri aşağıda yer alan Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1: Öğrencilerin Medya Araçlarına Sahiplik Durumları

Medya Araçları f % Medya Araçları f %

Televizyon
Evet 1791 98.4

Elektronik 
oyun sistemi

Evet 736 40,4

Hayır 30 0.6 Hayır 1085 59,6

Radyo
Evet 1140 62,6

VCD-DVD 
Oynatıcı

Evet 1314 72,2

Hayır 681 37,4 Hayır 507 27,8

Masa Üstü 
Bilgisayar

Evet 1270 69,7 İnternet 
Bağlantısı

Evet 1606 88,2

Hayır 551 30,3 Hayır 215 11,8

Dizüstü Bilgisayar
Evet 1298 71,3

Gamemaster 
PSVita

Evet 323 17,7

Hayır 523 28,7 Hayır 1498 82,3

Tablet Bilgisayar
Evet 667 36,6

Ipod
Evet 422 23,2

Hayır 1154 63,4 Hayır 1397 76,7

Tablo 1’de görüldüğü üzere, öğrencilerin yaklaşık tamamının evlerinde televiz-
yon bulunmaktadır. Bunun yanında evlerinde internet kullanımı, dizüstü bilgisayar 
VCD-DVD oynatıcı gibi araçların da en fazla sahip olunan araçlar arasında yer aldı-
ğı söylenebilir. Diğer taraftan en az sahip olunan medya araçları ise Gamemaster ve 
Ipod’dur.
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Öğrencilerin yararlandıkları medya araçlarının sınıf düzeyleri bakımından kar-
şılaştırılmasını sağlayacak verileri ele aldığımızda ise karşımıza şöyle bir tablo çık-
maktadır:

Tablo 2: Öğrencilerin Yararlandıkları Medya Araçlarının Sınıf Düzeylerine Göre Karşı-
laştırılması

İletişim Araçları
5.Sınıf 6.Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam

f % f % f % f % f %

Gazete
Evet 139 27,6 161 34,0 119 28,2 130 30,9 549 30,2

Hayır 365 72,4 312 66,0 303 71,8 291 69,1 1271 69,8

Dergi
Evet 265 52,5 243 51,4 176 41,7 171 40,6 855 47,0

Hayır 240 47,5 230 48,6 246 58,3 250 59,4 966 53,0

Radyo
Evet 123 24,4 122 25,8 112 26,5 121 28,7 478 26,2

Hayır 382 75,6 351 74,2 310 73,5 300 71,3 1343 73,8

Televizyon
Evet 422 83,6 395 83,5 371 87,9 354 84,1 1542 84,7

Hayır 83 16,4 78 16,5 51 12,1 67 15,9 279 15,3

İnternet
Evet 443 87,7 438 92,6 373 88,4 379 90,0 1633 89,7

Hayır 62 12,3 35 7,4 49 11,6 42 10,0 188 10,3

Sinema
Evet 204 40,4 203 42,9 177 41,9 210 49,9 794 43,6

Hayır 301 59,6 270 57,1 245 58,1 211 50,1 1027 56,4

Kitap
Evet 329 65,1 321 67,9 248 58,8 214 50,8 1112 61,1

Hayır 176 34,9 152 32,1 174 41,2 207 49,2 709 38,9

Tablo 2’de görüldüğü üzere, öğrencilerin en çok yararlandıkları medya araçlarının 
başında sırasıyla internet (%89), televizyon(%84) ve kitap (%61) gelirken daha az yarar-
landıkları araçlar ise radyo (%26) , gazete (%30) ve sinemadır (%44). 

Sınıf düzeylerine göre kullanılan medya araçları karşılaştırıldığında sınıf düzeyi yük-
seldikçe yalnızca dergi ve kitap kullanım oranı düşerken, internet başta olmak üzere, si-
nema ve radyo kullanımı artmaktadır. Televizyon izleme ile gazete okuma durumunun 
sınıf düzeylerine göre farklılık göstermediği söylenebilir.
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İkinci olarak ele alınacak başlık, öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu televizyon ve in-
ternet başında harcadıkları sürelerinin belirlenmesine ilişkindir. Bu amaca yönelik ola-
rak öğrencilerin hafta içi ve hafta sonuna ait televizyon ve internet kullanım sıklıkları-
na ilişkin frekanslar ve yüzde oranları, sırasıyla Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 3: Öğrencilerin Hafta İçi ve Hafta Sonu Televizyon İzlemelerinin Sınıf Düzeylerine 
Göre Karşılaştırılması

Sınıf Düzeyi
1 saatten 

az
1-2 saat 3-4 saat

4 saatten 
fazla

Hiç 
İlgilenmiyorum

Toplam*

H
af

ta
 iç

i g
ün

de
 o

rt
al

am
a 

ka
ç 

sa
at

 
te

le
vi

zy
on

 iz
liy

or
su

nu
z?

5.sınıf
N 60 223 115 70 15 483

% 11,9 44,2 22,8 13,9 3 95,6

6.sınıf
N 48 206 140 70 4 468

% 10,1 43,6 29,6 14,8 0,8 98,9

7.sınıf
N 24 182 130 76 6 418

% 5,7 43,1 30,8 18 1,4 99,1

8.sınıf
N 59 162 135 52 9 417

% 14 38,5 32,1 12,4 2,1 99

Toplam
N 191 773 520 268 34 1786

% 10,7 43,3 29,1 15,0 1.9 100
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5.sınıf
N 36 138 180 129 9 492

% 7,1 27,3 35,6 25,5 1,8 97,4

6.sınıf
N 36 128 190 111 4 469

% 7,6 27,1 40,2 23,5 0,8 99,2

7.sınıf
N 26 127 153 106 3 415

% 6,2 30,1 36,3 25,1 0,7 98,3

8.sınıf
N 40 120 146 86 26 418

% 9,5 28,5 34,7 20,4 6,2 99,3

Toplam
N 138 513 669 432 42 1794

% 7,7 28,6 37,3 24,1 2,3 100,0

Tablo 3’te görüldüğü üzere hafta içerisinde öğrencilerin genel olarak öğrencilerin % 
87.4’ü 1saat ve üzerinde televizyon izlerken, bu oran 3 saat ve üzerinde % 44 düzeyinde-
dir. Bu durumda ise, genel olarak öğrencilerin yaklaşık yarısı 3 saat ve üzerinde televizyon 
izlemektedir. Televizyon izleme süresi, 5. sınıfta ve 8. sınıfta, diğer sınıf düzeylerine göre 
kısmen azalmaktadır. Bu durum, 8. sınıf öğrencilerin sınavlara daha ağırlık verdikleri, 5. 
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sınıf öğrencilerinin ise diğer sınıf düzeylerine göre daha çok oyun oynayarak zaman har-
cadıkları biçiminde yorumlanabilir. Öğrencilerin hafta sonu televizyon izleme oranlarına 
bakıldığında ise genel olarak 3 saat ve üzerinde televizyon seyrettikleri söylenebilir. Ör-
neğin grubun % 44’ü hafta içi 1-2 saat, % 29,1’i de 3-4 saat arası televizyon izlerken, hafta 
sonunda, grubun % 28,6’sı 1-2 saat, %37,3’ü 3-4 saat arası televizyon izlemektedir. Sınıf 
düzeylerine göre bakıldığında ise hafta içinde olduğu gibi hafta sonunda da 6. ve 7. sınıf 
öğrencilerinin kısmen daha fazla televizyon seyretmekte olduğu söylenebilir.

Tablo 4: Öğrencilerin Hafta İçi ve Hafta Sonu İnternette Kalma Sürelerinin Sınıf Düzey-
lerine Göre Karşılaştırılması 

Sınıf Düzeyi
1 saatten 

az
1-2 saat 3-4 saat

4 saatten 
fazla

Hiç 
İlgilenmiyorum

Toplam

H
af

ta
 iç

i g
ün

de
 o

rt
al

am
a 

ka
ç s

aa
t 

in
te
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et

e z
am

an
 g

eç
ir

iy
or

su
nu

z?

5.sınıf
N 127 191 65 53 61 497

% 25,1 37,8 12,9 10,5 12,1 98,4

6.sınıf
N 112 201 61 53 39 466

% 23,7 42,5 12,9 11,2 8,2 98,5

7.sınıf
N 102 157 62 55 40 416

% 24,2 37,2 14,7 13 9,5 98,6

8.sınıf
N 87 152 80 57 38 414

% 20,7 36,1 19 13,5 9 98,3

Toplam
N 428 701 268 218 178 1793

% 23,9 39,1 14,9 12,2 9,9 100,0

H
af
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ç s
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m
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? 5.sınıf
N 60 223 115 70 15 483

% 11,9 44,2 22,8 13,9 3 95,6

6.sınıf
N 68 156 126 89 24 463

% 14,4 33 26,6 18,8 5,1 97,9

7.sınıf
N 61 127 119 82 26 415

% 14,5 30,1 28,2 19,4 6,2 98,3

8.sınıf
N 79 126 104 80 24 413

% 18,8 29,9 24,7 19 5,7 98,1

Toplam
N 274 594 469 349 97 1783

% 15,4 33,3 26,3 19,6 5,4 100,0

Tablo 4’te yer alan verilere göre, hafta içinde, öğrencilerin yalnızca % 10’u interne-
ti hiç kullanmazken, % 24’ü 1saatten az, % 39’u 1-2 saat, % 14’ü 3-4 saat ve % 12’si 4 sa-



I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi456

atten fazla internette kalmaktadırlar. Sınıf seviyelerine göre öğrencilerin hafta içi inter-
nette geçirdikleri zamanlara bakıldığında ise; 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda sırasıyla % 23, % 
24, % 28 ve % 33’ünün 3 saat ve üzerinde olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin, hafta sonu internette geçirdikleri zamanlara bakıldığında ise, % 5.4’ü 
hiç kullanmazken, % 15.4’ü 1 saatten az, % 33,3’ü 1 -2 saat arası, % 26.3’ü 3-4 saat ara-
sı ve % 19.6’sı 4 saatten fazla internette kaldıklarını belirtmektedir. Hafta sonunda öğ-
rencilerin yaklaşık yarısı (% 46) 3 saatten fazla internette zaman geçirmektedir. Hafta 
sonunda öğrencilerin hafta içine göre biraz daha fazla internette kaldıkları söylenebi-
lir. Sınıf seviyesine göre bakıldığında da 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda, öğrencilerin sırasıyla 
% 37, % 45.4, % 48 ve % 44’ü 3 saat ve üzerinde internette kalmaktadır.

Televizyon izleme ile internette kalma süreleri karşılaştırıldığında; öğrencilerin hem 
hafta içinde hem de hafta sonunda internete oranla daha fazla televizyon seyrettikle-
ri söylenebilir. 

Tablo5: Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre İnterneti Kullanım Durumları

5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf Evet Toplam

f % f % f % f % f % %

Ödev Yapmak 483 95,6 443 93,7 395 93,6 390 92,6 1711 94,0 6.0

Eğitim Sitelerinden 
Yararlanmak 

323 64,0 299 63,2 219 51,9 185 43,9 1026 56.3 43.7

Ders Başarı Durumunu 
Takip Etmek (E-okul)

442 12,5 432 8,7 374 11,4 373 88,6 1621 89,0 11.0

Arkadaş Edinmek 179 35,4 169 35,7 154 36,5 178 42,3 680 37,3 62.7

Fotoğraf, video vb. 
paylaşmak

290 57,4 309 65,3 267 63,3 284 67,5 1150 63,2 36.8

Oyun oynamak 453 89,7 401 84,8 332 78,7 312 74,1 1498 82,3 17.7

Dizi izlemek 211 41,8 188 39,7 182 43,1 212 50,4 793 43,5 46.5

Film izlemek 310 61,4 321 67,9 285 67,5 310 73,6 1226 67,3 32.7

Müzik dinlemek 432 85,5 412 87,1 373 88,4 373 88,6 1590 87,3 12.7

e-posta göndermek 216 42,8 229 48,40 183 43,4 199 47,3 827 45,4 54.6

Haber-Bilgi Paylaşmak 152 30,1 156 33,0 137 32,5 145 34,4 590 32,4 67.6

Haber Okumak 135 26,7 150 31,7 141 33,4 145 34,4 571 31,4 68.6

Etkinlikleri Takip Etmek 237 46,9 248 52,4 224 53,1 241 57,2 950 52,2 47.8

İnternette Sohbet Etmek 325 64,4 333 70,4 283 67,1 305 72,4 1246 68,4 31.6

Diğer 42 8,3 39 8,2 35 8,3 34 8,1 150 8,2 91.6
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Tablo 5’de görüldüğü üzere öğrenciler interneti en çok ödev yapmak amacıyla kul-
lanmaktadır. Öğrencilerin % 94’ü interneti ödev yapmak için kullanmaktadır. Sınıf 
düzeylerine göre bakıldığında ise 5. sınıf öğrencilerinin % 96’sı interneti ödev yap-
mak amacıyla kullanırken bu oran 8. sınıflarda % 92,6’ya düşmektedir. İkinci ola-
rak, öğrenciler, interneti, ders başarılarını izlemek amacıyla kullanmaktadır. Burada-
ki en önemli bulgu ise 8. sınıf öğrencilerinin % 88.6’sının ders başarılarını kendileri-
nin takip ettikleri, bu oranın diğer sınıf düzeylerde ise oldukça düşük olduğu bulgu-
sudur. Öğrencilerin, sırasıyla müzik dinlemek (% 87,3) ve oyun oynamak (% 82) için 
interneti aktif olarak kullandıkları söylenebilir. Öğrencilerin sınıf seviyesi yükseldil-
çe, oyun oynama oranları düşerken, müzik dinleme ve film izleme oranlarının göre-
li olarak arttığı söylenebilir. Diğer taraftan öğrencilerin; diğer amaçlarla (%8.2), ha-
ber okumak (% 31.4), haber-bilgi paylaşımı (% 32.4) amacıyla interneti daha az kul-
landıkları söylenebilir. Sınıf seviyesi yükseldikçe öğrencilerin haberleri kısmen daha 
çok okudukları söylenebilir.

Çocuk-medya ilişkisinde çok önemli bir başlık olan iletişim aracının kullanılmasın-
da sürenin ayarlanması ve ebeveyn gözetimine ilişkin bulgular, MEDYAK araştırma-
sında da yerini bulmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerin televizyon izleme ile interne-
ti kullanım durumlarına ilişkin olarak anne-babaların koydukları zaman sınırlamala-
rının öğrencilerin sınıf düzeylerine göre karşılaştırılmasına ilişkin veriler aşağıda Tab-
lo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6: Anne-Babaların Öğrencilerin Televizyon ve İnternet Kullanımları Üzerine 
Etkileri

5.Sınıf 6.Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam

f % f % f % f % f %

İnternet 
Kullanımı

Evet 275 57,1 287 62,5 255 62,5 240 58,5 1057 60,1

Hayır 207 42.9 172 37.5 153 37.5 170 41.5 702 39.1

Toplam 482 459 408 410 1759

Televizyon 
İzleme

Evet 180 38,4 201 44,2 167 41,9 142 34,6 690 39.8

Hayır 289 61.6 254 55.8 232 58.1 268 65.4 1043 60.2

Toplam 469 455 399 410 1733

Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin % 57, % 63, % 63 ve % 59’u 
anne ve babalarının internet kullanımlarına sınırlama koyduklarını söylerken, öğrenci-
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lerin yaklaşık % 40’ı da herhangi bir sınırlama getirilmediği biçiminde yanıt vermişler-
dir. Livingston da Türkiye’nin de içinde yer aldığı araştırmasında, diğer Avrupa ülkele-
rine oranla, “ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımına aracılık ve müdahale et-
me durumu”nun en alt düzeyde olduğu ülkelerden biri olarak Türkiye’yi işaret etmek-
tedir. Bununla birlikte, Türkiye’de çocukların internet erişiminin sözkonusu araştırma 
kapsamındaki diğer Avrupa ülkelerine oranla az olması, ebeveyn gözetiminin alt dü-
zeyde olmasından da kaynaklanacak güvenlik sorunlarının yoğun biçimde yaşanması-
nı engellemektedir. Anne-babaların internet kullanımına ilişkin sınırlamalarının tele-
vizyon izlemeye oranla daha fazla olduğu söylenebilir. Televizyon izleme sürelerine iliş-
kin olarak öğrenciler, sınıflarına göre sırasıyla % 38, % 44, % 42 ve % 35 düzeyinde an-
ne babalarının televizyon izlemelerine sınırlama koyduklarını belirtmektedir. Sınıf dü-
zeylerine göre, televizyon izleme sürelerinin sınırlandığını söyleyen öğrenciler ağırlık-
lı biçimde 6. ve 7. sınıf öğrencileri olurken sure sınırlamasıyla en az karşılaşan öğrenci 
grubunun, 8. sınıf öğrencileri olduğu söylenebilir. 

Anne-Babaları Öğrencilerin İnternet Kullanımları Üzerine Etkisi

MEDYAK araştırmasında, öğrencilere, yeni medya başlığı altındaki iletişim mecra-
larından nasıl yararlandıklarını saptamak amacıyla da sorular yöneltilmiştir. Öğrenci-
lerin internet kullanımı sırasında kullanmış oldukları sosyal medya adreslerinin sınıf 
düzeylerine göre karşılaştırılmasına ilişkin veriler Tablo 7’de yer almaktadır.
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Tablo 7: Öğrencilerin Sosyal Medya Adreslerinin Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması

Hesap Kimin Üzerine?
5.Sınıf 6.Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam

f % f % f % f % f %

Kendi Adıma 386 78,8 372 81,2 331 80,0 339 82,9 1428 80,6

Takma Ad 14 2,9 14 3,1 3 0,7 7 1,7 38 2,1

Hem Kendi Hem de 
Takma Ad

34 6,9 32 7,0 41 9,9 35 8,6 142 8,0

Sosyal Medyada 
Hesabım Yok

56 11,4 40 8,7 39 9,4 28 6,8 163 9,2

Toplam 490 100,0 458 100,0 414 100,0 409 100,0 1771 100,0

Tablo 7’de görüldüğü üzere, 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencilerinin sırasıyla % 78,8, % 81.2, 
% 80 ve % 82.9’unun, genel toplamda ise öğrencilerin % 81’nin kendi adına hesabı bu-
lunmaktadır. Burada önemli bulguların başında öğrencilerin takma adı yüksek oranda 
kullanıyor olmaları gelmektedir. Öğrencilerin yaklaşık % 10’nun ise hiçbir sosyal med-
ya hesabı bulunmamaktadır. 

Araştırmanın alt başlıklarından birini de internetten sonar en çok kullanılan araç 
olduğu bulgulanan televizyonda hangi programların izlendiği oluşturmaktadır. Bu aşa-
mada, MEDYAK projesi kapsamında elde edilen veriler arasında, çocuklara yönelik 
olarak hazırladığı programların yanısıra iki kanalı bulunan Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu’nun program ve kanallarına ilişkin bulguların bir bölümüne yer verilecektir. 

Tablo 8: Öğrencilerin (5-8.Sınıf) TRT Çocuk ve TRT Okul Kanallarını İzleme Sıklıkları-
nın Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması

Sınıf 
Düzeyi

Çoğu zaman Bazen
Hiç 

izlemiyorum
Toplam

T
R

T
 Ç

oc
uk

5.sınıf
f 92 193 181 466

% 19,7 41,4 38,8 100

6.sınıf
f 88 157 209 454

% 19,4 34,6 46,0 100

7.sınıf
f 43 139 218 400

% 10,8 34,8 54,5 100

8.sınıf
f 29 89 284 402

% 7,2 22,1 70,6 100

Toplam f 252 578 892 1722

% 14,6 33,6 51,8 100,
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Sınıf 
Düzeyi

Çoğu zaman Bazen
Hiç 

izlemiyorum
Toplam

T
R

T
 O

ku
l

5.sınıf
f 14 61 394 469

% 3,0 13,0 84,0 100

6.sınıf
f 10 48 388 446

% 2,2 10,8 87,0 100

7.sınıf
f 15 46 334 395

% 3,8 11,6 84,6 100

8.sınıf
f 12 34 350 396

% 3,0 8,6 88,4 100

Toplam f 51 189 1466 1706

Tablo 8 ve grafik incelendiğinde, 5.sınıf öğrencilerinin TRT Çocuk kanalını izleme 
oranının 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin oranından biraz daha fazla olduğu saptanmak-
tadır. TRT Çocuk kanalını hiç izlemediklerini söyleyen 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencilerinin 
oranı ise sırasıyla, % 39, % 45, % 55 ve %71’dir. Sözkonusu değerlerden hareketle, bek-
lenildiği üzere, öğrencilerin, sınıf düzeyleri yükseldikçe Çocuk kanalını izleme oranla-
rının düştüğü söylenebilir. 

Öğrencilerin TRT Okul kanalını izleme oranlarına bakıldığında ise, 5, 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerinin sırasıyla % 84, % 87, % 85 ve % 88’inin kanalı hiç izlemediklerini belirt-
tikleri görülmektedir. Burada, başta, Okul kanalının yayına başladığı saatten kaynak-



Bildiriler Kitabı 461

lanan nedenler olmak üzere, kanalın adında bulunanan “okul” kelimesine kadar farklı 
gerekçeler ileri sürülebilir. Bununla birlikte, kanalın izleyicisine ulaşmak için yenilik-
lere gitmesi gerektiği açıktır.

TRT Çocuk kanalına dönecek olursak Tablo 9’da, çocukların bu kanalda yayınla-
nan programlar içinde en çok ve en az izledikleri programlara ilişkin frekanslar yer al-
maktadır.

Tablo 9: TRT Çocuk Kanalında Yayınlanan Programların İzlenme Oranları

Programlar Frekans Programlar Frekans

Keloğlan 603 Bayan Mallard’ın Maceraları 5

Pepe 426 Jibber ve Jabber 5

Köstebekgiller 191 Kuzucuk 5

Nane ile Limon 128 Leylek Kardeşler 5

Mancınık 102 Pak ile Pırpır 5

Cille 94 Tatonka 4

Yarışçı 54 Üçüzler 4

Arı Maya 41 Kahverengi Ayıcık 3

Laura’nın Yıldızı 41 Rüzgar Gülü 3

Dede Korkut Hikayeleri 40 Yılkı Atı 3

Tel Ali 39 Arkabahçede Bilim 2

Canım Kardeşim 32 Arkadaşım Bıdı 2

Artur 21 Ben Yaparım 2

Haberin Olsun 17 Çizgi Film Makinesi 2

Biz İkimiz 16 Karagöz Hacivat 2

Çufçuflar Diyarı 14 Marsu Pilami 2

Tilki 11 O kadar Seviyorum ki 2

Anka 8 Şapkadaki Kedi 2

Dinozor Treni 8 Canlı Serüven 1

Kimin Tarlası 8 Rüya’nın Günlüğü 1

Çatlak Yumurtalar 6 Sid ile Bilim 1

Balıktronot 5 Trotro 1

Toplam 1967

Tablo 9’da görüldüğü üzere, öğrencilerin en çok izledikleri programların başında sı-
rasıyla Keloğlan, Pepe, Köstebekgiller ve Nane ile Limon gelmektedir. Öğrencilerin en 
az izledikleri programların başında ise Trotro, Sid ile Bilim, Rüya’nın Günlüğü ve Can-
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lı Serüven gelmektedir. TRT Çocuk kanalında öğrenciler tarafından etkili olarak seyre-
dilen programların ilk altı program olduğu söylenebilir. 

MEDYAK projesinin amaçlarından biri de, medya okuryazarlığı dersi başta olmak 
üzere öğrencilerin iletişim bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ders-
lerin programlarının ve müfredatlarının gözden geçirilmesi ve yenilenmesi çalışmala-
rına katkıda bulunacak bilimsel verilerin sağlanmasıdır. Araştırmanın bütününe iliş-
kin verilerin yanı sıra, okullarda halihazırda okutulmakta olan medya okuryarlığı der-
sine özgülenen sorulara öğrencilerin verdikleri yanıtların değerlendirmesiyle ulaşılan 
bulgular bu amaca hizmet edecek niteliktedir. 

Ülkemizde, medya okuryazarlığı dersi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu arasında yapılan protokol uyarınca, 2007-2008 öğretim yılından başlayarak, 
“seçmeli ders” olarak ülke genelinde okutulmaya başlanmıştır. Ancak ders kaynakların-
dan başlayarak, dersi veren öğretmen grubu, dersin belirtilen sınıflardan yalnızca birin-
de alınabilmesi, ders süresinin yetersizliği, dersin amacına uygun olarak öğrenciye kendi 
medya ürününü yaratma olanağının verilmemesi/verilememesi gibi sorunlar nedeniyle 
medya okuryazarlığı dersi, öğrencilere bilinçli ve eleştirel bakışa sahip bir medya izleyicisi 
olma, hatta kendi medya ürünlerini tasarlama yaratma yolunda pek katkı sağlayamamak-
tadır (Asrak Hasdemir, 2009). Bu aşamada, medya okuryazarlığı dersinin iletişim araçla-
rıyla ilgili ünitelerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili verilere bir göz atalım. Öğrenci-
lerin iletişim araçlarıyla ilgili ünitelerden hangisi/hangilerini yararlı bulduklarına ve ay-
rıca sözkonusu ünitelerden hangisi/hangilerinin geliştirilmesini istediklerine ilişkin ola-
rak verdikleri yanıtlardan hareketle elde edilen veriler aşağıda yer almaktadır.

Medya Okuryazarlığında Yararlı Üniteler
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Tablo 10: Medya Okuryazarlığında Yararlı Üniteler

Responses
Percent of Cases

N Percent

Gazete ve Dergi 360 28,1% 54,5%

Radyo 147 11,5% 22,3%
Televizyon 365 28,5% 55,3%
İnternet/Sanal Dünya 409 31,9% 62,0%
Total 1281 100,0% 194,1%

Medya okuryazarlığı dersi kapsamında en yararlı ünite olarak, “İnternet/Sanal Dün-
ya” başlığını taşıyan ünite (%31 ile) belirtilirken, televizyon (%28,5) ve gazete ve der-
gi (%28,1) konulu üniteler onu izlemektedir. En düşük oran ise, radyonun konu edildi-
ği üniteye aittir: %11,5.

Medya Okuryazarlığı Ayrıntılandırılması Gereken Üniteler

Tablo 11: Medya Okuryazarlığı Ayrıntılandırılması Gereken Üniteler

Responses
Percent of Cases

N Percent
Gazete ve Dergi 310 25,4% 47,4%
Radyo 154 12,6% 23,5%
Televizyon 341 27,9% 52,1%
İnternet /Sanal Dünya 417 34,1% 63,8%
Total 1222 100,0% 186,9%
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Öğrencilerin %34,1’i, “İnternet/Sanal Dünya” başlıklı ünitenin daha ayrıntılı hale 
gelmesini isterken bu oran televizyon için %27,9, “Gazete ve Dergi” başlıklı ünite için 
%25,4’tür. Radyoya ilişkin ünitenin ayrıntılı hale getirilmesini isteyen öğrencilerin ora-
nı ise %12,6’dır.

Tablo 12: Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Dersindeki Ünitelerin Yararlılığına İlişkin 
Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Kay-Kare Sonuçları

Gazete ve 
Dergi

Radyo Televizyon İnternet
Toplam

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

Kız

N 196 699 69 826 181 714 179 716 895

Satır % 21,9 78,1 7,7 92,3 20,2 79,8 20,0 80,0

Sütun % 55,2 48,7 47,6 50,2 50,3 49,9 44,9 51,4 50

Erkek

N 159 73 76 820 179 717 220 676 896

Satır % 17,7 82,3 8,5 91,5 20,0 80,0 24,6 75,4

Sütun % 44,8 55.2 52,4 49,8 49,7 50,1 55,1 48,6 50

Toplam N 355 1436 145 1646 360 1431 399 1392 1791

Satır % 19,8 80,2 8,1 91,9 20,1 79,9 22,3 77,7

Sütun % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

χ2 =4.841, 
Sd=1, p=0.027

χ2 =0.359, 
Sd=1, p=0.549

χ2 =0.017, 
Sd=1, p=0.897

χ2 =5.362, 
Sd=1, p=0.021

Tablo 12 incelendiğinde, medya okuryazarlığı dersi kapsamındaki; gazete-dergi, rad-
yo, televizyon ve internet ünitelerinin yararlılığına ilişkin öğrenci görüşlerinin cinsiyete 
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine dair yapılan kay-kare analizleri sonucun-
da gazete-dergi ile internet ünitelerinin yararlılığına ilişkin görüşler, cinsiyete göre an-
lamlı farklılık göstermektedir. Ancak radyo ile televizyon ünitelerinin yararlılığına iliş-
kin öğrenci görüşleri, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Kız ve erkek öğrencilerinin % 80’ni televizyon ünitesinin yararlı olmadığına yönelik 
görüş bildirirken, % 92’si ise radyo ünitesinin yararlı olmadığı yönünde görüş bildirmiş-
lerdir. Kız öğrencilerin % 22’si erkek öğrencilerin ise % 18’i gazete-dergi ünitesinin, kız 
öğrencilerin %20’si, erkek öğrencilerinin de %25’i internet ünitesinin yararlı olduğuna 
dair görüş bildirmişlerdir. Buradan kitap okuma sıklığı ile internet kullanım sürelerine 



Bildiriler Kitabı 465

bakıldığında anlamlı bir sonuç çıktığı söylenebilir. Çünkü kız öğrencilerin erkek öğren-
cilere oranla kitap okuma, erkek öğrencilerinin de kız öğrencilere oranla internet kul-
lanım süreleri daha fazladır. Tablo 1’de dikkat çekici bir diğer bulgu ise radyo ünitesi-
nin yararlılığına ilişkin kız ve erkek öğrenci görüşlerinin oldukça düşük olduğunu gös-
termektedir. Öğrencilerin medya okuryazarlığı dersi içerisindeki ünitelerin ayrıntılı iş-
lenip işlenmemesine yönelik görüşleri, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğine kay-kare ile bakılmış analiz sonuçları Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13’teki verilere göre, öğrenciler gazete-dergi, radyo, televizyon ve internet üni-
teleri için sırasıyla %17, % 8,4, %18,9 ve %23’ü daha ayrıntılı işlenmesi gerektiğini söy-
lemişlerdir. Her bir ünitedeki öğrenci görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı farklılılık olup 
olmadığına dair kay-kare sonuçlarına bakıldığında görüşlerin cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık göstermediği görülmüştür. Bu bulgu ise kız ve erkek öğrencilerin benzer bir gö-
rüşe sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Tablo 2’ye bakıldığında ünitelerin ayrın-
tılı işlenmesine yönelik kız ve erkek öğrencilerin birbirine yakın değer aldıkları söyle-
nebilir. Ancak internet ünitesinde erkekler kızlara oranla internet ünitesinin daha ay-
rıntılı işlenmesini istemektedir.

Tablo 13: Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Dersinde Ünitelerin Ayrıntılandırılmasına 
Yönelik Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Kay-Kare Sonuçları

Gazete ve 
Dergi

Radyo Televizyon İnternet
Toplam

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

kız

N 162 733 67 828 167 728 189 705 894

Satır % 18,1 81,9 7,5 92,5 18,7 81,3 21,1 78,9

Sütun % 53,1 49,3 44,7 50,5 49,4 50,1 46 51,2 50

erkek

N 143 753 83 813 171 725 222 673 895

Satır % 16,0 84 9,3 90,7 19,1 80,9 24,8 75,2

Sütun % 46,9 50,7 55,3 49,5 50,6 49,9 54 48,8 50

Toplam N 305 1486 150 1641 338 1453 411 1378 1789

Satır % 17 83 8,4 91,6 18,9 81,1 23 77

Sütun % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

χ2 =1,452, 
Sd=1, p=0.228

χ2 =1,843, 
Sd=1, p=0.175

χ2 =0,053, 
Sd=1, p=0.818

χ2 =3,392, Sd=1, 
p=0.066
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Tablo 12 ile Tablo 13 karşılaştırıldığında, öğrencilerin, yaklaşık % 75-%80’nin üni-
telerin yararlı olmadığı biçiminde görüş bildirmektedir. Bununla birlikte, ünitele-
rin daha geliştirilmesine yönelik soruya yanıt olarak, ünitelere göre %8-%23 arasın-
da değişen oranlarla öğrenciler, ünitelerin ayrıntılandırılmasını istemektedirler. Bu 
durum bir çelişki gibi görülse de, öğrenciler tarafından dersin halihazırdaki müfre-
datının yetersiz görüldüğü ve bu çerçevede, ünitelerin genişletilmesinin istendiği bi-
çiminde yorumlanabilir. Ayrıca yüzde değerlere bakıldığında ise öğrencilerin rad-
yo ünitesine ait görüşleri diğer ünitelere oranla daha olumsuzdur. Bu durum öğren-
cilerin radyo dinleme davranışları ile radyo ünitesine yönelik önemli bir bulgu ola-
rak ifade edilebilir. 

Öğrencilerin ünitelerin yararlılığına ilişkin görüşlerinin sınıf düzeylerine göre an-
lamlı bir farklılık gösterip göstermediği kay-kare istatistiği kullanılarak bakılmış ve ana-
liz sonuçları Tablo 14’de verilmiştir. 

Tablo 14’de görüldüğü üzere; öğrencilerin gazete-dergi, radyo, televizyon ve inter-
net ünitelerinin yararlılığına ilişkin görüşleri sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Gazete ve dergi ünitesinin yararlı olduğuna yönelik 5, 6, 7, ve 8.sınıf öğrencilerin sı-
rasıyla % 5.7, % 23.3, %28.2 ve % 24.2’ü yararlıdır şeklinde yanıt vermiştir. Öğrenci ya-
nıtlarına bakıldığında öğrencilerin olumlu görüşlerinin oranının, sınıf düzeyi yüksel-
dikçe arttığı söylenebilir. 

Öğrenci görüşlerine göre en yararlı ünite internet iken en az yararlı ünite ise 
radyo’dur. İnternet ünitesine yönelik öğrencilerin % 6.1, %24,3, %30.6, %31.8’i olum-
lu görüşe sahip iken radyo ünitesine ilişkin %1.6,% 11,%12,1, %8.6’sı olumlu görü-
şe sahiptir. 

Tablo 14: Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Dersindeki Ünitelerinin Yararlılığına İliş-
kin Görüşlerinin Sınıf Düzeylerine Göre Kay-Kare Sonuçları

Gazete ve 
Dergi

Radyo Televizyon İnternet
Toplam

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

5.sınıf

N 29 476 8 497 24 481 31 474 505

Satır % 5,7 94,3 1,6 98,4 4,8 95,2 6,1 93,9

Sütun % 8,1 32,6 5,4 29,7 6,6 33 7,6 33,6 27,7
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Gazete ve 
Dergi

Radyo Televizyon İnternet
Toplam

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

6.sınıf

N 110 363 52 421 109 364 115 358 473

Satır % 23,3 76,7 11 89 23 77 24,3 75,7

Sütun % 30,6 24,8 35,4 25,1 29,9 25 28,1 25,4 26

7.sınıf

N 119 303 51 371 128 294 129 293 422

Satır % 28,2 71,8 12,1 87,9 30,3 69,7 30,6 69,4

Sütun % 33,1 20,7 34,7 22,2 35,1 20,2 31,5 20,8 23,2

8.sınıf

N 102 319 36 385 104 317 134 287 421

Satır % 24,2 75,8 8,6 91,4 24,7 75,3 31,8 68,2

Sütun % 28,3 21,8 24,5 23 28,5 21,8 32,8 20,3 23,1

Toplam

N 360 1461 147 1674 365 1456 409 1412 1821

Satır % 19,8 80,2 8,1 91,9 20 80 22,5 77,5

Sütun % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

χ2 =90,451, 
Sd=3, p=0.000

χ2 =43,375, 
Sd=3, p=0.000

χ2 =109,91, 
Sd=3, p=0.000

χ2 =115,328, 
Sd=3, p=0.000

Öğrenci görüşleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde dört üniteye ilişkin olarak en 
düşük katılım 5. sınıflarda en yüksek katılım da 7. sınıflardadır. 5., 6., ve 7. sınıflarda, 
sınıf düzeyi yükseldikçe, üniteleri yararlı bulan öğrenci sayısında da yükselme görül-
mektedir. 8. sınıfta ise 7. sınıfa oranla azalma görülmektedir. İnternet ünitesinde ise 5. 
sınıftan 8. sınıfa kadar artış aynı hızla devam etmektedir. Bu durum diğer araştırma bul-
gularıyla paralellik göstermektedir. Sınıf düzeyi arttıkça internet kullanma durumu art-
tığı için bu ünitenin de kullanım süreçlerine katkılarının artmakta olduğu, dolayısıyla 
öğrencinin de bu yararı ifade ettiği söylenebilir.

“Öğrencilerin medya okuryazarlığı derslerindeki ünitelerinin genişletilmesine ilişkin 
görüşleri sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna veri-
len yanıtlar önemlidir. Üniteler üzerinde yapılacak revize çalışmalarına yönelik öğrenci 
görüşlerinin sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
belirlemek için kay-kare analizi yapılmış , analiz sonuçları Tablo 15’te verilmiştir. 
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Tablo 15: Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Dersindeki Ünitelerin Ayrıntılandırılması-
na Yönelik Görüşlerinin Sınıf Düzeylerine Göre Kay-Kare Sonuçlar

Gazete ve 
Dergi

Radyo Televizyon İnternet
Toplam

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

5.sınıf

N 29 476 7 498 20 485 30 475 505

Satır % 5,7 94,3 1,4 98,6 4 96 5,9 94,1

Sütun % 9,4 31,5 4,5 29,9 5,9 32,8 7,2 33,9 27,8

6.sınıf

N 90 383 51 422 111 362 121 350 471

Satır % 19 81 10,8 89,2 23,5 76,5 25,7 74,3

Sütun % 29 25,3 33,1 25,3 32,6 24,5 29 25 25,9

7.sınıf N 103 319 57 365 120 302 136 286 422

Satır % 24,4 75,6 13,5 86,5 28,4 71,6 32,2 67,8

Sütun % 33,2 21,1 37 21,9 35,2 20,4 32,6 20,4 23,2

8.sınıf

N 88 333 39 382 90 331 130 291 421

Satır % 20,9 79,1 9,3 90,7 21,4 78,6 30,9 69,1

Sütun % 28,4 22 25,3 22,9 26,4 22,4 31,2 20,8 23,1

Toplam

N 310 1511 154 1667 341 1480 417 1402 1819

Satır % 17 83 8,5 91,5 18,7 81,3 22,9 77,1

Sütun % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

χ2 =67,615, 
Sd=3, 

p=0.000

χ2 =50,173, 
Sd=3, 

p=0.000

χ2= 107,418, 
Sd=3, 

p=0.000

χ2 =120,226, 
Sd=3, 

p=0.000

Tablo 15’te görüldüğü üzere, öğrencilerin gazete-dergi, radyo, televizyon ve internet 
başlıklı ünitelerin ayrıntılandırılmasına yönelik görüşleri sınıf düzeyine göre istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Dört üniteye bakıldığında, 5 ila 7. sınıf-
lar arasında sınıf düzeyleri yükseldikçe, ünitelerin ayrıntılandırılmasını isteyen öğren-
cilerin oranı da artmaktadır; 8. sınıfta ise 7. sınıfa oranla bir düşüş sözkonudur. Genel 
olarak öğrenciler, en çok internet ünitesinin ayrıntılandırılması yönünde olumlu görüş 
bildirmişlerdir; ayrıntılandırılması konusunda en az olumlu görüş bildirilen ünite ise 
radyonun konu alındığı ünitedir. 
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SONUÇ OLARAK

Geleneksel medyadan yeni medyaya, medya araçlarına sahip olma durumu ve kul-
lanma biçimlerini karşılaştırmalı biçimde incelediğimiz MEDYAK projesi kapsamın-
da, kullanım yüzdeleri ve amaçları özellikle sınıflara göre farklılıklar göstermekle bir-
likte, örneklemimiz dahilindeki 5., 6., 7 ve 8., sınıfta eğitim görmekte olan çocukların 
yaşamlarını sürdürürken, başta yeni medyanın önemli bir medyumu olan internet ol-
mak üzere medya araçlarından yoğun biçimde yararlandıkları bulgulanmaktadır. İn-
ternet kullanmanın ardından ise televizyon izleme gelmektedir. Medya araçlarına sa-
hiplik durumunda ise, yeni medya araçları, çeşitleri ve sahip olma oranları ile öne geç-
mektedir. Medya araçlarını kullanma mekan ve biçimlerinde de farklılıklar görülmek-
tedir. Örneğin radyo artık evde dinlenen bir araç olmaktan çıkmıştır. Öğrencilerin bü-
yük bir çoğunluğu radyoyu arabada dinlediklerini belirtmektedirler. Öğrencilerin fark-
lı amaçlarla yoğun biçimde kullandıkları internete ise, evdeki bilgisayarın yanı sıra cep 
telefonunu kullanarak ulaştıkları görülmektedir. 

S. Livingston’un araştırmasının daha önce de değindiğimiz önemli bulgularından bi-
ri de, günümüzde medya okuryazarlığının ayrılmaz hatta öne çıkan parçası olarak ye-
ni medya okuryazarlığına ilişkindir. İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği dünyamız-
da, çocuklara yeni iletişim araçlarını nasıl güvenli biçimde ve amaçlarına uygun ola-
rak kullanacakları konusu başta olmak üzere farklı bilgi ve becerileri kazandıracak olan 
medya okuryazarlığı eğitimine ülkemizde de önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle 
Livingston’un, Romanya ve Macaristan yanında Türkiye’de de, çocukların interneti gü-
venli bir biçimde kullanma, istenmeyen mesaj ve reklamları engelleme, istenmeyen/ta-
nınmayan kişilerden gelecek mesajları önleme, filtreleme seçeneklerini değiştirme, en-
formasyonu farklı internet sitelerinden doğrulama vb. yeni medya okuryazarlığı bece-
rilerinin düşük olduğu saptaması anımsandığında medya okuryazarlığı dersinin prog-
ram ve müfredatının gelişmeleri ve gereksinimleri göz önünde tutarak yenilenmesi el-
zem hale gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2013 Ha-
nehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine göre, bilgisayar ve inter-
net kullanım oranları 2012 yılına göre artmış durumdadır (TÜİK, 2013a). 16 ila 74 yaş 
aralığında, farklı yaş gruplarına göre bilgisayar ve internet kullanımı oranlarını da ve-
ren araştırmanın verileri göz önüne alındığında, “son üç ay” diye belirtilen Ocak-Mart 
2014 tarihleri arasında bilgisayar kullanım oranı en yüksek olan grubu, %70,6 ortalama 
ile 16-24 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler oluşturmaktadır (bu gruptaki erkek kul-
lanıcılara ait oran %82 iken kadın kullanıcılara ait oran %59,5’tir). Bu grubu % 59,6’lık 
ortalama oranla 25-34 yaş grubundaki kullanıcılar izlemektedir. Aynı araştırmanın in-
ternet kullanımına ilişkin verileri incelendiğinde de, benzer bir durumla karşılaşılmak-
tadır: 16-24 yaş aralığındaki gençler, %68,7 ortalama ile internet kullanım oranı en yük-
sek olan grubu oluşturmaktadır (bu gruptaki erkek kullanıcılara ait oran %80,1; kadın 
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kullanıcılara ait oran %57,5’tir). Sözkonusu grubu, %58,8 ortalama oranla, 25-34 yaş 
aralığındaki kullanıcılar izlemektedir (TÜİK, 2013). Bu sonuçlar da göstermektedir ki, 
ülkemizde, kimi Avrupa ülkelerindeki neredeyse yüzde yüzlere ulaşan bilgisayar ve kul-
lanım oranları sözkonusu olmasa da, bilgisayar ve internet kullanıcılarının çok önem-
li bir bölümünü çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Bu genç nüfus göz önüne alındı-
ğında, yeni medya okuryazarlığı eğitimi yoluyla kazandırılacak bilinç, bilgi ve becerile-
rin yaşamsal önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

İnternet/Sanal Dünya başlıklı ünite, medya okuryazarlığı dersinin son ünitesidir. 
Gerek bu nedenle, gerekse özellikle bu konunun farklı yönleriyle uygulamalı biçimde 
işlenmesini olanaklı kılacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına dayanan dona-
nımın okullarda olmaması nedeniyle ünite, genellikle konuyla ilgili okumalar yaparak 
geçmektedir. Oysa bu dersten yararlanarak çocukların diğer medya araçlarına göre da-
ha fazla ilgi duydukları ve kullandıkları yeni medya araçlarını daha bilinçli kullanma, 
öğrencileri, “yeni medya okuryazarı” nitelikleriyle tanıştırmanın ilk adımları atılabilir 
(Asrak Hasdemir, 2012). Ankara’da medya okuryazarlığı dersiyle ilgili olarak yaptığı-
mız bir başka araştırmanın sonuçlarına göre, dersi veren öğretmenler de öğrencilerin 
internetin olanaklarından yararlanmaları ama çevrimiçi tehlikelerden korunmaları ko-
nusunda medya okuryazarlığı dersinin önemine işaret etmektedirler (Asrak Hasdemir 
ve Demirel, 2012). Benzer biçimde öğrencilerin hem yararlı buldukları, hem de ayrıntı-
landırılmasını istediklerini ünitelerden biri de televizyonla ilgilidir ki bu araştırmamız-
da da öğrencilerin yüksek oranlarda yararlandıkları iletişim araçlarından biridir. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde, “…görüşlerini 
oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini ser-
bestçe ifade etme hakkını” tanımakta ve bu görüşlere gereken özenin gösterilmesini is-
temektedir. Sözleşmenin 17. maddesinde “kitle iletişim araçlarının önemi” kabul edil-
mekte ve bu araçlarla çocuğun “özellikle toplumsal,ruhsal ve ahlaki esenliği ile beden-
sel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan 
bilgi ve belge edinmesi” konusunda taraf devletlere yükümlülükleri bildirilmektedir. 
Çocukların medya araçlarıyla ilişkilerini, deneyim ve görüşlerini aktarmayı amaçlayan 
bu ve benzeri araştırma ve çalışmalarla elde edilen bulgular ve veriler, iletişim politika 
ve uygulamalarını gözden geçirmek, çocuk haklarına dayalı politika ve uygulamalarını 
oluşturmak bakımından önem taşımaktadır. 1. Türkiye Medya ve Çocuk Kongresi’nden 
bir kez daha hep birlikte seslenelim: Çocuk Haklarına Duyarlı İletişim Politika ve Uy-
gulamaları İçin, Çocuk Dostu Bir Medya İçin Haydi İşbirliğine!
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TRT ÇOCUK / 
ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM HEDEFLERİNİN 

EĞLENCELİ İÇERİĞE DÖNÜŞMESİ SÜRECİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Nilüfer PEMBECİOĞLU

Doç. Dr., 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

ÖZET

Bu çalışma, çocukların dil ve matematik alanındaki soyut düşünce kavramlarını bel-
li yaş gruplarında nasıl geliştirdiklerini uygulayımsal olarak görebilmeyi ve öğrenilen-
lerin kalıcılığı ile bağlantılı olarak bu sürecin nasıl daha etkin ve eğlenceli hale getiri-
lebileceğini araştırmayı hedeflemektedir. Çalışma temelde çocukların soyut düşünce-
yi nasıl daha etkin ve daha kalıcı bir biçimde alabileceklerini, içeriğin güncel ve eğlen-
celi bir biçime nasıl dönüştürülebileceğinin sorgulanmasını amaçlamaktadır. Bu çer-
çevede, çocuklardan alınan ön bilgilerle, gerçekleştirilen örnek uygulamalar çerçeve-
sinde, çocuklardan alınacak geribildirimlerle oluşacak yeni öğretim teknikleri geliştir-
meyi, yeni materyal örnekleri sergileyebilmeyi, yeni televizyon programları üretebil-
meyi hedefliyoruz.

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Öğrence, Matematik, Dil, Çocuk. 

ABSTRACT

This study aims to explore how it can be made effective and fun to learn the concept of 
abstract thought such as language and mathematics is technically developed and prac-
ticed in childhood at certain agegroups. The research concentrates mostly questioning 
how the abstract idea could be learned more effectively and in a permanent way, how 
to form the content into an ‘edutainment’ opportunity. In this context, getting the pre-
liminary information from children and within the framework of planned case stud-
ies, the research aims to develop new teaching techniques, demonstrate examples of the 
new material and produce television programs targeting children.

Key words: Education, Edutainment, Maths, Language, Child.
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1. GİRİŞ: 
21. YÜZYILDA TOPLUM, ÇOCUK VE MEDYA

İletişim insanın temel sorunlarından biri. Binyıllardır iletişim içinde olan insanoğlu, 
çok kısa zamanda çok şeyler üretti. Mağaralara çizilen resimlerden başlayarak, çivi yazı-
sından, çeşit çeşit sözlü ve yazılı dillerden, iletişimi kolaylaştıran her türlü donanımdan 
söz etmek olası. Teknoloji günümüzde 21. yüzyılın en güzel günlerini ve tüm kolaylık-
larını yaşamakta. Ancak, insan insana iletişim denildiğinde, nedense hemen herkes so-
runlu. Kimi zaman bireyleri yaşamımıza konumlandırmada ortaya çıkan kararsızlıklar, 
kimileyin ast üst ilişkileri, çoğunlukla da yanlış anlaşılmalar ya da peşin hükümler in-
sanların birbirleri ile sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmasını engeller konumda. 

İletişim, bir yaşam deneyimidir. Ancak, başkalarının deneyimlerinden edinilen bil-
giler, tutum ve davranışlar, gelecekteki bir iletişim ortamı için içsel bir hazırlığı bera-
berinde getirir. Birey, içinde bulunduğu toplum yardımıyla, kendisinden nasıl bir ileti-
şim beklendiğini bilir ve zamanı geldiğinde bu iletişimi yerine getirir. Çocuk, dünyaya 
geldiği ilk andan başlayarak çevresindeki her şeyi kaydeden bir kamera gibidir. O anda, 
kayıda geçen olayların yeterince bilincinde değildir ama yine de kaydeder. Bu şekilde, 
edinmiş olduğu bilgi birikimini günün birinde kayıtlarda gördüğü biçimde gerçekleş-
tirebileceğini bilir. Sevgi biçimleri, nefret tipleri, fedakarlıklar, yalanlar, ağlama biçim-
leri, yemek yeme alışkanlıkları, gülümsemeler, saç tarama biçimleri, aklınıza gelebile-
cek tüm eylemler vardır bu kayıtlarda. O durumla, olgu, süreç ya da davranış modeli 
ile karşılaştığında, belleğinden –genellikle bilinç dışı bir seçimle – çıkarıp uygulamaya 
koyduğu davranış biçimi de bu kayıtlarda durmaktadır. 

Pek çok bilim insanı, gerçekleştirdikleri çalışmalarla, yetişkinlikteki iletişim strate-
jilerinin çoğunun, hatta neredeyse tümünün çocukluğun ilk dönemlerinde oluştuğu ve 
yaşamın daha sonraki yıllarında ortaya çıktığı saptamıştır.1 Bu iletişim stratejileri de ço-
cuğun algılarının gelişmesi ile oldukça bağlantılıdır. Algıların gelişmesi, gelişme hızı ve 
yoğunluğu çocuktan çocuğa değişebileceği, çocuğun içinde bulunduğu çevreden etki-
lenebileceği gibi, genelde belli bir yönde ilerleyen ve zaman geçtikçe çevreyi ve iletişim 

1. Faerch, C., & G. Kasper, Strategies Of Interlanguage Communication, London, Longman, 
1983.

 Cherry, C., On Human Communication, Cambridge University Press, 1957 
 Chomsky, C. , Acquisition Of Syntax İn Children From 5 To 10, Cambridge, Mass: The MIT 

Press, 1969.
 Dale, P.S., Language Developlement: Structure And Function, New York: Holt, Rinehart, 

Winston,1975.
 Shuy, R.W. & R.W. Fasold, (Eds), Language Attitudes:Current Trends & Prospects, Washington: 

Georgetown Uni.P.1973. 
 Mussen, P.H. , Conger, J.J & Kagan, J., Child Development & Personality, Harper & Row Pub. 

N.Y., 1979, (5th Ed) S. 110-128 
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olanaklarını daha iyi görüp daha iyi değerlendirmeyi sağlayan bir araç niteliğindedir. Bu 
da çocukların belli bir yaşa gelmeden içinde bulundukları iletişim ortamını bir yetişkin 
gibi görmediğini, bunun olanaklarından da bir yetişkin gibi yararlanamadığını göster-
mektedir. Onu birey olarak kabul edecek, sarıp sarmalayacak, içine girip uzlaşacağı ve 
kendini konumlandıracağı bir toplumsal zemin olmadıkça, birey, tek başına birey ola-
mıyor ne yazık ki. Bu toplumsal yapı, bireyi ister kabul etsin, isterse dışlasın, tek başına 
düşünen ve karar veren bireylerden de oluşmuyor. Daha çok toplumsal uzlaşı ile kabul 
edilen kararlar, davranışlar, olgular, durumlar, etik duruşlar toplumun içindeki bireyin 
konumunu belirler durumda. Medya dediğimiz devasa yapı ise, ister görsel, ister yazın-
sal isterse işitsel isterse etkileşimli olsun, bu medya ortamlarına ve iletişim metinleri-
ne erişimi olan bireyleri biçimlendirebiliyor bir süreliğine. Medyanın kalıcı ya da geçici 
etkileri tartışıladursun, temel sorunlar ‘bireysel’ katmanda hiç çözülmeden olduğu gibi 
durmakta. Medyanın bireyleri ve toplumları nasıl biçimlendirdiği tartışılıyor çok uzun 
süredir. Teknoloji ne denli ilerlerse ilerlesin, medya ne denli gerçeği ya da sanalı yansı-
tırsa yansıtsın, ideal toplum yapısını oluşturacak bireyler üretmeyi başaramadı henüz. 
İşte bu yüzden iletişim hep sorunlu bir konu, öyle olmaya da devam edecek.

Bir aktarım ve bir anlatım biçimi olarak ‘medya’, bireylere, toplumlara ‘öyküler’ anla-
tır, bir anlamda binlerce yıldır, sözlü kültürün gereklerini yerine getirir. Medyanın an-
lattığı öykülerin, nesnesinde yine bireyin ve toplumun kendisi bulunmaktadır. Ancak 
medya, geleneksel iletişim biçimleri olan yüzyüze iletişimden, söylenlerden çok daha 
etkin, bireyi çok daha fazla sarıp sarmalayan ve kuşatan bir şekilde karşımıza çıkmak-
tadır. Sinemanın, yazılı ve sözlü edebiyatın, tiyatronun yerine geçen günümüz medya-
sı ise, kullanım sıklığı, yoğunluğu ve etkinliği bakımından en etkili durumdaki araçlar-
dan biri konumundadır. İnsanlar, gerek başka bireylerin, yaşamların sevinçlerini, hü-
zünlerini, zorluklarını paylaşmak ve deneyim kazanmak amacı ile bilinçli olarak, gerek-
se, boş zamanlarını değerlendirmek amacı ile olsun, medyayı seçmektedirler. Medya, 
sözcük anlamıyla, bir ortamı çağrıştırmaktadır. Bu iletişimsel özelliği ile sürekli çağrı-
şımda kalması da bu yüzden çok olağandır. Medya, insanların kendilerini kendini ku-
cağına bıraktığı bir salıncak gibidir. Bu seçim, kimi zaman evin en rahat köşesinde, ki-
mileyin bir kahvenin hasır iskemlesinde ya da vapurun bekleme salonunda gerçekleş-
mektedir. Bireyler, toplumlar, kendilerini bırakıp, gözlerinin önünden geçip giden gö-
rüntüleri izlemekle çağdaşlaşıp, sosyalleşip bilinçlendiklerini düşünmektedirler. Günü-
müzde, bireyin medya ile birlikte geçirdiği zaman dilimi gitgide daha üst boyutlara var-
makta ve alanla ilgili çalışma yapanlar, bunun ekonomik, sosyal ve eğitimsel boyutları-
nı araştırmakta, bireyin boş zaman değerlendirme alışkanlıkları ile medyadan edindi-
ği bilginin yaşamlara ne kadar, ne sıklıkla ve nasıl konumlandırıldığını ortaya koyma-
ya çalışmaktadırlar. 

Dünyanın kuruluşundan bu yana yaşamakta olan insan toplulukları kimi zaman yal-
nız kimi zaman da gruplar halinde yaşamayı daha avantajlı gördüler. Toplumsal yaşa-
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ma dönüşümün tamamlanması ve giderek toplumsal sistemlerin yerleşmesi ile birlik-
te iletişim daha derin bir toplumsal boyut kazanmaya başladı. Yüzyıllar boyunca tek-
nolojinin yardımı ile çeşitli evrelerden geçen insanoğlu 21. yüzyıla eriştiğimizde geç-
miştekinden çok daha farklı kuralları, dayanakları ve dinamikleri olan bir iletişim ağı 
içinde buldu kendini. Daha önceki yüzyıllardan farklı olarak 21. yüzyıl insanı, kendi-
ni hem dünyaya daha çok bağlayan hem de bir o denli yanlızlaştıran bir ağın içinde ar-
tık. Dünyayı medya aracılığı ile keşfeder, anlar ve yaşar olduk. Tüm kavramların geli-
şimi, değişimi, dönüşümü medya ile gerçekleşir oldu. Gerçeklik ve medya aracılığı ile 
yansıtılan gerçeklik arasında ne kadar fark olursa olsun, medya yaşamın vazgeçilmez-
leri arasında yer almakta. 

Modern olmanın gereği, medya günümüzde oldukça fazla yer tutmaya ve temel bil-
gi kaynağı olarak görülmeye başlamıştır. Burada en önemli etken, örneğin, çocukların, 
bilgilerinin büyük bir bölümünü, eskisi gibi anne-babalarından, aile ya da okul orta-
mından değil, televizyon, radyo ya da gazeteden özellikle de internetten almaya başla-
malarında yatmaktadır. Bu, dolaşımda olan bilgilerin, doğru ya da yanlış, yanlı ya da 
tarafsız, abartılı ya da önemsizleştirilmiş ayrımları yapılmadan doğrudan tüketime ge-
çilmesi anlamına gelmektedir ve beraberinde çok büyük bir tehlikeyi de getirmektedir. 
Gerekli altyapısı olmadan, okuryazarlık ya da medya okuryazarlığı becerileri yeterince 
gelişmeden girişilen bu medya tüketimi, medyanın çeşitli tuzaklarına düşmeyi de ka-
çınılmaz kılar. 

Medya ve sorunları bir yana, “Eğitim Süreci”, yüzyıllardır değişe gelişe günümüze 
dek gelen ve altyapısı teknolojinin getirdiği yenilikler çerçevesinde sürekli güncellenen 
bir süreçtir. Günümüz eğitim anlayışının eğitimin başlangıcından çok daha farklı nok-
talara taşındığı yirmibirinci yüzyıl bağlamında, eğitimin, çocuklara daha farklı biçim-
lerde, daha farklı araçlarla ve daha kalıcı bir biçimde nasıl aktarılabileceği sorunu ise 
hemen hiç değişmeden karşımızda durmaktadır. Sonuç olarak, çocuk ve ergenler, med-
ya için iyi bir kaynaktır. Ama bu kaynak iyi ve olumlu kullanılmazsa bizzat medyanın 
kendisi tarafından tüketilecektir. Bize düşen hem kendimizi çocuklarımızı kullanarak 
bizi izlemeye, almaya, tüketmeye sevk eden medyanın etkileri konusunda bilinçlenmek 
ve çocuklarımıza bu değerleri aktarmak olmalıdır. Belki de yanlış seçimler yapma ne-
denimiz; önemli şeylere gereken önemi vermeyip, gereksiz şeyleri önemli hale getire-
rek çözümler için çaba göstermekten kaçarak, hazır çözümlere ve yaratılmış mutluluk-
lara konma eğilimimizdir.

1.1. Öğrenme ve Medyanın Öğrenmeye Etkisi

Beynimiz öylesine güçlü bir yapıya sahiptir ki, pek çok şeyi kaydettiğimizin farkına 
bile varmayız genelde. Bu kayıtlar, çocuğun dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte netlik-
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le başlar ve sanki bir kayıt aracı açık bırakılmış gibi, önemli önemsiz ayırımı gözetmek-
sizin karşılaşılan tüm bilgileri depolar. Daha sonra bunlara yüklenen anlam ve işlevle 
birlikte bilgiler kullanılmaya hazır duruma gelir ve bu arşiv, beynimizde çoktan seçme-
li bir test gibi sürekli kullanımda durur. Bu yüzden, aynı bilgiyi almış, aynı ortamlar-
da büyümüş, fiziksel ve düşünsel yapıları birbirine benzer özellikler gösteren bireyler 
söz konusu olsa bile, bu çoktan seçmeli testte kimin ne zaman hangi yanıtı seçeceğinin 
hiçbir garantisi yoktur. Bizi biz yapan, beynimiz, düşüncelerimiz ve duygularımızdır. 
Her insanda, başka bir insanda bulunmayan, özgün bir beyin bulunmaktadır. Doğuş-
ta 400 gram kadar olan beyin, 3 yaş civarına geldiğinde 1200 grama, yetişkinleştiğinde 
ise ortalama 1500 grama ulaşmaktadır. Beynimizin %78’ini su % 10’unu yağ ve %8’ini 
ise protein oluşturmaktadır. Başka canlılardan örnek vermek gerekirse, bir balinanın 
beyni 7800 gram, filin 6000 gram, yunusun 1816 gram ve gorilin 454 gram, şempanze-
nin 400 gram, timsahınki 80 gram, köpeğin beyni ise 72 gram gelmektedir. Kertenke-
le beyni 0,08 gram, timsahınki 80 gram, tavşanınki 10 gram, deveninki 760 gram, atın-
ki 500 gram, koyununki 140 gram, fareninki 2 gram, kutup ayısınınki 500 gram, züra-
fanınki 680 gram, kedininki 30 gram, baykuşunki 3 gram, kaplumbağanınki 0,3 gram, 
aslanınki 240 gram, su aygırınınki 580 gram, kirpininki 25 gramdır.2 Zeka, bireyin do-
ğuştan beraberinde getirdiği çok önemli bir güçtür. Ancak, zekanın gelişiminde içinde 
bulunulan ortamın çok büyük etkisi bulunmaktadır. Günümüzde, zekanın % 50’sinin 
4 yaşa kadar, % 30’unun 4-8 yaş arasında, % 20’sinin ise 8-17 yaş arasında geliştirildiği 
bulgulanmıştır. Beynin kendizinin siz olduğunuzu anlamanızı sağlayan bilinçlilik bö-
lümü ise hala tartışmalıdır. İnsanın vücut ağırlığının %2’sini oluşturmasına karşın, be-
den enerjisinin yaklaşık % 20’sini harcayan beyin, tüm değerlendirme ve uygulama ka-
rarlarının alındığı karışık bir yapıya sahiptir. 

Beyin, vücuttaki oksijenin beşte birini kullandığından, sağlıklı düşünebilmek için 
gerçekten sağlıklı bir ortama gereksinim duyulduğu da bir gerçektir. Yaratıcılık ve öz-
gün düşünme açısından, oksijeni bol olan bölgelerde yaşayan insanların daha şanslı ol-
duklarını daha kabul etmek gerekir. Dikkatin üst düzeyde olabilmesi, konsantrasyo-
nun sağlanabilmesi, zihinsel işlevlerde yetkinlik ve aktif katılım hep beyinle ve oksijen-
le bağlantılı bir noktada durmaktadır. Beyinin iyi düşünebilmesi için gereken şeylerden 
biri de dik bir duruştur. Çünkü, omurganın ancak dik durduğu durumlarda bedende-
ki dolaşım en üst düzeyde gerçekleşmekte ve en sağlıklı değerlendirmeler ancak bu şe-
kilde ortaya çıkabilmektedir.

Galileo Galilei “Aslında bir insana yeni hiçbir şey öğretemezsiniz. Siz ona yalnız 
ve kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olursunuz” demiş, ne kadar doğ-
ru bir saptama! Gerçekten sormak gerekli, ‘Öğreniyor muyuz?’ Neyi, ne zaman öğ-
rendiğimizin farkında mıyız? Ne kadar öğreniyoruz, ne kadar bilgiyi doğruymuş gi-

2. Pembecioğlu, 2010
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bi ‘kabulleniyoruz’!3 Bilişsel düzlemde öğrenme, beynin entelektüel bölümü ile gerçek-
leştirilir. Ancak, üç katman olarak karşımıza çıkan beyinin temelinde, otomatik olarak 
‘ilkel beyin’ tarafından algılanan özellikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, ‘duygusal 
beyin’in yine otomatik olarak algıladığı özellikler bulunmaktadır. 

Öğrendiklerimizin ne kadarını okulda öğreniyoruz. Eğer nasıl öğrendiğimiz soru-
sunun yanıtını doğru belirlersek ilk adımı atmış oluruz. Burada asıl sorun öğrendik-
lerimizi gerçekten bilip bilmeme arasındaki farkı görebilmemizdir. Çoğu kez bildiği-
mizi bile bilmiyoruz. Bu da nasıl öğrenebileceğimizi fark edemediğimizdendir. Bildik-
lerimizin çoğunu ‘Medya’dan öğreniyoruz. Hatta günümüzde medya çocukların ‘Ye-
ni Anne-Baba’sı olarak tanımlanır oldu. Ancak, medyada her gördüğümüz, duydu-
ğumuz şey gerçek olmayabilir. Bu noktada, kaliteli bir medya okuryazarlığı eğitimi ve 
bilginin sorgulanması kaçınılmaz bir noktada duruyor. Günümüzde öğrenmek kav-
ramı tümüyle teknolojiye bağlı kavranır hale gelmiştir. Gerek genel teknolojik araç-
ların gelişimi gerekse öğrenme teknolojilerindeki gelişmeler, hem bireysel ortamda, 
hem de okullarda öğrenmenin altını çizmektedir. Günümüzde ‘Medya’, kitleleri yön-
lendiren, dilediği olayı ‘zoom’ yapıp ‘abartarak’ dilediğini ise ‘öteleyerek’ ya da ‘sıra-
danlaştırıp önemsizleştirerek’ duyuran, böylelikle de ‘medya okuryazarlığı’ becerile-
ri pek gelişmemiş izleyicilerin algıları ve kanıları ile dilediği gibi oynayabilen, göster-
geleri kamuoyu oluşumunu dilediği yönde gerçekleştirebilecek şekilde kullanabilen 
son derece manüplatif bir noktada durmaktadır. Çeşitlenen medya ise, içinde yaşanı-
lan toplumun çoksesliliğine ve gereksinimlerine yanıt verecek düzeyde olmaktan çok, 
birbirine sıkı bağlarla bağlı, birbirini yineleyen ve devinimde olan kavramları imge-
leri, imajları daha hızlı ve daha yoğun devindirmeye yardım eden bir yapıda karşımı-
za çıkmaktadır. Gerek küreselleşen basının ülkeye yansıyan sorunları, gerekse tekel-
leşme yönündeki ‘önceden belirlenmiş’ bakış açısı nedeniyle olsun, medyada kullanı-
lan imgeler, devinmektedir. Gelişen teknolojik yapının etkisiyle, internet tabanlı ga-
zetelere ve cep telefonuna kadar yaygınlaşan haber alma kaynaklarına karşın, içeriğin 
aslında pek de fazla değiştirmeden sunulmakta olduğu görmekteyiz. Bu yüzden, ana 
akım medyada da alternatif medyada da, sorunlar pek de fazla değişmemektedir. Gü-
nümüzde yaşanan bilgi bombardmanının ardında, ‘gerçekte neye maruz bırakıldığı-
mız’ ise bir soru işaretidir. 

Tüm bunların ayırdında olabilmek, medyadan öğrendiklerimizi yaşamımıza katma-
dan önce bilinç süzgecinden geçirebilmekle olasıdır. Medya, yığınları etkileyen, birey-
lere model alma ve çevrelerinde olup bitenden haberdar olma olanağı sağlayan, toplu-
mun çeşitli katmanlarına birlikte ve birbirinden ayrı bir biçimde hitap edebilen, ileti-
ler gönderebilen sihirli bir araç. Medyanın gücü, yalnızca ele aldığı konularda, haber-
leri aktarma hızında ve sunma gücünde değil, aynı zamanda, çeşitli imgeleri yaratabil-

3. Müyesser Saka: http://mat.dunyasi.tripod.com/pro3.htm
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me, sunabilme, yineleme, onlarla dilediği herşeye yapabilme esnekliğinde yatıyor. Gör-
sel, yazınsal ya da düşünsel bir metin, bireyin bakış açısına göre bazı şeyleri anlamlan-
dırdığı, anımsattığı, çağrıştırdığı için ve bu işlevleri yerine getirdiği süre içinde geçerli-
dir. Bu durumda, bize bir şey anlatmayan, anımsatmayan ya da çağrıştırmayan metin-
leri yaşamın içinde görmeyiz, algılamayız; bunları görüp algılasak bile kısa süre içinde 
unuturuz, çünkü onlar bizim için yaşamsal bir önem taşımazlar.

Sıklıkla görülen duyulan, hissedilen ve anlamlandırılan hiç bir şey kolay unutulmaz. 
Görsel, işitsel ve anlamsal olarak bir bütünlük ifade eden iletiler, daha kolay anımsanır 
ve bellekte daha uzun süre kalır. İnsan beyni, sürekli bize doğru akan bilgilendirmeler 
nedeniyle, benzer parçaları birarada anımsamaya eğilimlidir. Bu yüzden, yaşam boyun-
ca aynı konu ile ilgili gelen anlam kümeleri de bu anlamlandırma sistemi üzerine ku-
rulur. Öyleyse şu gerçeği göz ardı etmemezi gerekli: yaşadığımız dünya, algıladığımız, 
zihnimizde yarattığımız dünyadan aslında farklı olabilir. Çünkü imgeler, genellikle bi-
zim dışımızda yaratılan ve tüketilen, belli bir yoğunlukla bize sunulan bir biçimde kar-
şımıza çıkmaktadır.En basit bilgileri bile belirli bir süreci tamamlamadan öğrenemeyiz. 
Bu süreç tüm insanlarda aynıdır: Gözlem ve Algılama, Anlama ve Yorumlama, Uygu-
lama -Deneme, Yansıtma. Eğer bu süreçlerden biri kesintiye uğrarsa bilme de bu süre-
ce karşı gelen düzeyde kalır ve bilgi sahibi değil malumat sahibi oluruz. Bilgi ise en son 
sürece yansıtmaya dek olan süreci kapsar. Yalnız bilgiyi diğer alanlara yansıtabiliyorsak 
süreç tamamlanmış olur.

Gözlem ve algılama aşamasında, yeterince ve kaliteli gözlemler yapıp yapmadığı-
mızı, bilgilerimizden ne kadar emin olduğumuzu, algılarımızın ne kadarının bize so-
mut ve değişmez bilgiler kazandırdığını sorgulamamız gereklidir. Anlama ve yorum-
lama aşamasında bu bilgiler temel alınacağı için, bu temel bilgilerin bir kez daha göz-
den geçirilmesi kaçınılmazdır. Uygulama, deneme ya da yansıtma aşamalarında, bi-
ze düşen, en iyi çözümü öngörebilme, bu çözümü uygun bir biçimde gerçekleştire-
bilmedir. Eğer sonuç çözüme yardımcı olmadıysa bunun nedenlerinin yeniden dü-
şünülüp değerlendirilmesi gereklidir. Uygun bir zeminde gerçekleştirilmeyen bir çö-
züm denemesi, hatalı sonuçlar verebilir. Çözümden eminsek, sonsuza dek deneme-
ye devam edebiliriz. 

Görme duyma konuşma ve anlama işlevleri beyinin farklı yerlerinde yerine getiril-
diğinden, bireyin algı ve yorumlama kapasitesine ve hızına bağlı olarak eşleştirilmeleri 
gerekmektedir. Örneğin, kimi bireylerin dinledikleri ve gördükleri müzik ve görüntüyü 
yeniden eşleştiremedikleri saptanmıştır. Bu tür bireylerin iki iletiyi bir arada beyinleri-
nin gereken bölümlerine depolayamadıkları, ayrı ayrı yerlere depoladıkları saptanmış-
tır. Bununla birlikte, çağrışım denilen önemli bir başka etmen de farklı türdeki iki gös-
tergenin birbirleri yerine kullanılabilecek denli benzeştirilmesi anlamını taşımaktadır. 
Birinin anımsanmasında ortaya çıkabilecek bir sorun, diğerinin de anımsanmaması an-
lamına gelecektir. Medya, sunduğu çeşitlilik çerçevesinde, bireylerin birşeyleri birlikte 
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ya da çağrışımlı olarak algılamasına yeterince izin verir mi? Ne yazık ki hayır! Çünkü, 
medya günümüzde yalnızca görsel iletilere yoğun bir kilitlenme anlamına gelmektedir 
ve bunun anlamı, insanların yemek yerken bile yediğini fark etmemesi, obezite, dikkat 
bozuklukları, dinleme ve anlam kayıpları, izlediğini bile bellekte yeterince uzun tuta-
madığı için daha sonra izlediğini dile getirememe gibi önemli eksikliklerdir. 

1.2. Medya Aracılığı ile Öğrenme ve Çoçuk

Tüm eleştirilere karşın, medya aracılığı ile öğrenmek de olasıdır. Neuhart’a göre, ba-
zı eğitimci ve ailelerin düşündüklerinin tam tersine, televizyon da çocukların eğitimi 
ve öğrenimi açısından en önemli araç konumunda.4 Uygun biçimde kontrol edilerek 
verilen dozlardaki ilaçlar gibi, televizyon da sağlıklı bir öğrenme ve dış dünyayı keşfet-
me aracı olarak kullanılabilirse, Cartoon Network, Nickelodeon, Animal Planet, CNN 
gibi kanallar çocukların tüm dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyor. Neuhart’a göre, 
Amerika’daki en şanssız çocukların, 750.000 dolayındaki evde eğitim gören çocuk gru-
bu olduğunu söylemek olası. Bunlar arasında, özürlerinden dolayı herhangi bir oku-
la gidemeyecek durumda olanlar dışında, anne babaların özellikle evde eğitim verme-
yi seçtiği çocuklar açısından en büyük olumsuzluk, onların korunaklı ve izole yaşam-
larından sıyrılıp gerçek dünyaya çıkmaları gerektiğinde kendi ayakları üzerinde dura-
mamaları ya da yürümekten vaz geçmeleridir. 

TV ve video oyunlarının çocukların eğitimine katkıda bulunduğu, onları zekalarını 
kullanmaya, dünyayı yorumlamaya ve becerilerini geliştirmeye ittiği de bir gerçek. Ör-
neğin, bilgisayarlı eğitime geçilmesi ile birlikte, öğrencilerin notlarında da değişiklikler 
gündeme geldi. Bunların bazıları olumlu bazıları da olumsuz biçimde yorumlanabile-
cek nitelikte. Çocukların okul dışı bütün zamanlarını TV karşısında ya da video -bilgi-
sayar oyunları ile geçirdikleri bir gerçek. 

Bir medya ne kadar çok ve gerçek yaşam algısal ve bilişsel işaretleri sunuyorsa o 
kadar az zihinsel değişime gereksinim duyacak ve çocuğa o kadar çabuk ulaşılabilir 
ve faydalı olacaktır. Bu anlamda işitselliği ile birlikte gerçek yaşamın statik ve dina-
mik işaretlerini taşıyan televizyon küçük çocuklar için çok uygun görünmektedir. Sta-
tik ve yalın formda işitsel unsurları olmayan ve daha az gerçekçi işaretler içeren re-
simli kitaplar, okul öncesi veya okul çağındaki çocuklar için uygundur. Yalnızca sem-
bolik temsili formda olan ve fiziksel dünya ile ilişkili olmayan basılı kitaplar ise soyut 
düşünce kavramlarını geliştirmiş olan daha ileri yaş ve yetişkinlere, uygun olacaktır.5 

4. “USA students have no Improvement of Reading Skills for thirty years” İletim Gazetesi, March, 
2001, p. 12.

5. Subrahmanyam & Greenfield, 2011
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Medya çocuklar üzerindeki etkilerini o kadar çok hissettirmektedir ki çocukların boş 
vakitleri bile artık onların eğitim, toplumsal etkinliklere katılımı ile iş ve görevlerin-
den ayrıştırılamamaktadır.6 Televizyonun çocuklar üzerinde yıllar içinde bilişsel, et-
kensel, duygusal ve davranışsal etkileri olduğu saptanmıştır.7 Çocukların, izledikleri 
programlarda bile sunucuları ile özdeşim kurma eğilimi içinde oldukları bilgisi olduk-
ça yenidir. Çocuğun izleme sırasında kendisine yol arkadaşı olarak seçtiği sunucu bi-
le öğrenme deneyimi konusunda büyük bir etkendir. Pembecioğlu ve arkadaşlarının 
24 ülkede yaptıkları bir çalışmada çocukların yeğlediği öğrenme yardımcılarının bil-
gi programları olduğu ortaya çıkmıştır.8 Buna göre birçok çocuk ideal öğrenme yar-
dımcısı olarak kendi cinsiyetinden ve kendisinden biraz büyük birini tercih etse de yi-
ne de genç bir yardımcı istemektedir. Dış görünüş özelliklerinin ayrıntılarına inildik-
çe kendi dış görünüşünü öğrenme ve yardımcısınınkinde görme eğiliminin çok belir-
gin olduğu gözlenmiştir. 

Bulgular sosyal olarak ideal atfedilen mavi göz, sarı saç, ince fiziksel yapı ve açık ten 
gibi bazı özelliklerin ve bu özellikleri taşıyan çocukların benzer özellikleri ideal sunu-
cularında da görmek istedikleri algısını ortaya koymuştur. Eğer çocuklar koyu ten, aşı-
rı kilo, yeşil göz ve kırmızı saç gibi diğer dış özelliklere sahip olarak algılarlarsa kendi-
lerine benzeyen bir sunucu çoğu kez daha az tercih etmekteler. Öte yandan bu çocuk-
ların kendilerini değerlendirme açısından yorumlanabilmektedir. Bunun sebebi kar-
maşık gözükse de çocuk kanalları tarafından değil de sosyal olarak ideal algısı tarafın-
dan güçlendirildiği daha büyük bir olasılıktır. Bu da bazı ülkelerdeki çocukların olum-
lu bilinen koyu tenli, kilolu ve Kafkas açık teni olmayan çok az TV sunucusu tanıdık-
larına dayanıyor olabilir ve bu sebeple çekici bir sunucucunun gözükebileceğini anla-
makta zorlanabilir. Çocuk kanallarında kaliteyi arttırmak için iyi bir başlangıç nokta-
sı olarak çocukların kendi ülkelerindeki görünüm ve fiziği yansıtan erkek ve kadın su-
nucular olabilir.9

Kısaca çocukluktan bireyselleşme sürecine kadar öğrenme, etkileşim ve iletişim 
bağlamında sosyalleşme, zihinsel ve bedensel potansiyelleri kullanabilmede ‘oyun’ 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Oyunun ya kahramanı veya kahramanları ya da 
kuralları ve kurgusu yani bir öyküsü vardır. Bu kural ve öyküyü iyi anlamış olma-
sı çocuğun hayal gücünün medyatik yanıltmalarla baş edebilmesi açısından önem-
lidir. Bununla birlikte, son zamanlarda, çocuğun daralan fiziksel alanı ve yalnızlaş-
ması nedeniyle oyunun yerini alan medya çocuk üzerinde en az oyun kadar etkili 
olabilmektedir. 

6. Livingstone, 2002
7. Hargrave, 2009
8. Pembecioğlu, 2012’den aktaran Öngün, 2013
9. Aktaran Öngün, 2013
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1.3. Yeni Medya ve Çocuk Kültürü: Dijital Çocukluk

1960’larda çocuklar okulda bulunduklarından daha çok televizyon karşısında za-
man geçirmekteydi. Oyun konsolları, videolar, internet araçları, bilgisayar ve tablet gi-
bi diğer dijital medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte çocukların televizyon izleme süresi 
son yıllarda yavaşça azalmıştır. Ortaya çıkan resim çok açıktır. Çocukların uyku dışın-
da herhangi bir iletişim aracı ile geçirdikleri zaman ilgilendikleri başka herhangi bir et-
kinlikten çok daha fazladır. Gelişen teknoloji sadece anne babalar ile çocuklar arasın-
daki sayısal bölünmüşlüğü değil okul dışı ve sınıf içi teknoloji kullanımı konusundaki 
sayısal bölünmüşlüğü hızlandırmaktadır. Livingstone İngiltere’de çocukların artan bir 
şekilde medya ile dolu yeni bir “yatak odası” kültürü yarattığı ve ev dışındaki hareket-
liliğinin azaldığını belirtmiştir.10

Çocuk medya kültürü nadiren araç odaklıdır. Çocuk medya kültürü metin ve gele-
neksel medya biçimleri arasındaki sınırları aşmaktadır. “Ninja Turtles”, “Pokemon” ve 
“Power Rangers” gibi fenomenler buna verilebilecek en güzel örneklerdir. Bu bağlam-
da orijinal metnin kimliği çok net olmayıp bir mal veya ürün şeklinde bir fenomen ola-
rak pazarlanmaktadır. Teknolojideki bu değişimler yeni kültürel formlar sosyal kim-
liğin yeni form ve ifadelerinin oluşmasına yol açarak gençlerin ve çocukların kendi-
lerini ifade etme ve iletişim kurma konusunda önlerini açmıştır.11 Öğrence (Edutain-
ment) genel tanımıyla öğrencilerin ilgi ve katılımını arttırabilmek amacıyla eğlendiri-
ci öğelerle harmanlanmış eğitim olarak görülebilir. Bu kapsamda eğitsel içerik, eğlen-
dirici bir kitapla sunulabileceği gibi televizyon filmi ya da müzelerdeki çeşitli oyunlar 
aracılığıyla da iletilebilir. Öğrence felsefesi ile hazırlanmış materyaller büyük ilgi gör-
se de bu materyallere yöneltilen en büyük eleştiri eğlence vurgusunun eğitimin önüne 
geçtiği düşüncesidir.

Satar’a göre, ‘öğrence’, 1990’larda eğitim/öğretim (education) ve eğlence (entertain-
ment) sözcüklerinin harmanlanarak birleştirilmesi ile oluşturulmuşsa da öğrence kav-
ramının özelliklerini çok daha eski materyallerde de görmek mümkündür. 19. yüzyıl-
da üretilen birçok kitapta renkli görsellerle okuyucuların ilgisi çekilmeye çalışılmıştır.12 
Sürükleyici öyküler yoluyla çeşitli ahlaki ve sosyal dersler veren çocuk kitapları da öğ-
rence kavramının örneklerindendir. Kırmızı Başlıklı Kız, Hansel ile Gratel, Pinokyo ve 
Çizmeli Kedi şüphesiz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler olmuş 
ve olmaya devam etmektedir. Son yıllarda sinemalarda gösterime giren Kayıp Balık Ne-
mo ve Şrek gibi animsyon filmleri de benzer bir yaklaşım sergilemektedir. Öğrence ma-
teryalleri 1990’lı yıllardan itibaren görülmeye başlarken, gelişen teknolojinin de yar-
dımıyla çok farklı biçimler almıştır. Çeşitli televizyon programları, filmler, bilgisayar 

10. Livingstone 2012’den aktaran Buckingham,2007’den aktaran Öngün, 2013
11. Buckingham, 2007’den aktaran Öngün, 2013
12. Satar, 2013
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oyunları, simulasyonlar ve müzelerde etkileşimli etkinlikler yaygınlaşmıştır. Bu mater-
yallerin daha çok çocuklara yönelik olduğu düşünülse de, yetişkinlere yönelik mater-
yaller de bulmak mümkündür.13

Satar’a göre, öğrencenin amacı eğlendirerek öğretmektir.14 Öğrencenin faydalarını sa-
vunanalar arasında temel görüş düz ve kuru bir anlatımla sunulan içeriğin öğrencilerin 
dikkatini çekmede yetersiz kalması ve bu nedenle ve eğitsel içeriğin yeterince özümse-
nememesidir. En temelde bu görüş, yazıların yoğun olduğu bir metne kıyasla renkli ve 
görsellerle bezenmiş bir posterin daha akılda kalıcı olduğunu savunur. Ancak öğrence 
konusunda en büyük endişe, eğitim ve eğlence unsurları arasındaki dengenin kaybol-
ması ve eğlencenin ağırlık kazanmasıdır. Aynı zamanda öğrence, öğrencilerde öğren-
menin her zaman eğlenceli olması gerektiği algısı yaratacağı ve öğrencilerin çekici ol-
mayan materyallere olan ilgisini düşüreceği için de eleştirilmektedir. 

Malone ve Lepper öğrence etkinliklerinin öğrenmenin dışında bir motivasyon içer-
diğini savunmaktadır.15 Yani tüketiciler eğlenmek için bir oyun oynamak ya da bir film 
izlemek istemektedir ve eğitim ya zaten amaç değildir ya da ikincil bir amaçtır. Egeneldt-
Nielsen’a göre ise öğrence çok nadir olarak oyun amacı taşır ve eğlence sadece öğrenme 
peşinde gerçekleşen ikincil bir amaçtır. İnsanlar öncelikle öğrenmek için öğrence tüke-
tirler, eğlence ise ürünün pedagojik tasarımının bir yan ürünüdür.16

Carlson’a göre17 ‘öğrence’ son 10 yılda giderek artan ve popülerlik kazanan öğrence, 
geleneksel tanımıyla “eğlence taktik ve stratejilerini kullanan pedagojik bir yöntem” ola-
rak görülebilir. Öğrence, ağırlıklı olarak görsel materyal, öyküleme, resmi olmayan ve 
daha az didaktik bir anlatım şekli kullanan melez bir türdür. Öğrencenin amacı renkli 
animasyonlar içeren bilgisayar ekranı yoluyla öğrencilerin duygularını harekete geçire-
rek onların dikkatini çekmek ve ilgiyi canlı tutmaktır. Wheeler, öğrenceyi aslen öğren-
me için tasarlanmamış teknolojileri kullanan pedogojik bir yaklaşım olarak tanımlar.18 
Egeneldt-Nielsen, öğrence kavramını çokluortam doğasını ve karmaşılığını göz önüne 
alarak daha geniş bir alanda tanımlamaya çalışmıştır.19 “Öğrence, bilgisayar oyunlarını 
içeren farklı medya platformlarının eğitsel ve eğlence amaçlı kullanımlarının karışımı-
nı kapsayan geniş bir terimdir.”

Öğrence olarak kullanılan ürünlerin hepsi aslen öğrence olarak üretilmediğinden 
akademik olarak neyin öğrence olduğu ya da nelerin eğitmenlerin kullanacağı pedago-

13. Satar, 2013
14. Satar, 2013
15. Malone ve Lepper, 1987’den aktaran Satar, 2013
16. Carlson, 2012: 13’ten aktaran Satar, 2013
17. Carlson, 2012: xii’den aktaran satar 2013
18. Wheeler, 2009’den aktaran satar 2013
19. Egeneldt-Nielsen, 2007a: 1’den aktaran satar 2013
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jik araçlar olduğuna karar vermek zordur. Öğrence üzerine çok çeşitli çalışmalar bu-
lunmakla birlikte öğrenceyi derinlemesine inceleyen bir alan yazın ve öğrenceye adan-
mış hakemli bir dergi ne yazık ki bulunmamaktadır. Öğrence ile ilgili kaynakların ço-
ğu eğitim ve teknoloji ile ilgili yayınlarda bulunmaktadır. Aynı zamanda bilişsel psi-
koloji, eleştirel çalışmalar, sosyoloji ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda da yayınla-
ra rastlanmaktadır.20

Öğrencenin çeşitli biçimleri arasında televizyon (Susam Sokağı, Dadı, Sihirli An-
nem, Çocuklar Duymasın, İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri) ve sinema ürünlerini (Ce-
sur Yürek, 300 Spartalı, The Other Boleyn Girl), müzeler ve müze ziyaretleri (Walking 
with Dinosaurs, Body Worlds), Bilgisayar Oyunları sayılabilir. Oyunların öğrence ola-
rak görülmelerinin temel sebepleri şöyle sıralanabilir. Son yirmi yıllık eğitim araştırma-
ları, dijital oyunların eğitsel de olabileceğini göstermiştir; Günümüzün yeni nesli, tüme-
varımlı akıl yürütmeye olanak tanıyan ve hızlı ve sık etkileşim içeren “çok kanallı bilgi 
akışı” (multiple streams of information) talep etmektedir; Sadece oyunların popülerli-
ği milyon dolarlık bir endüstri yaratmıştır.

Oyun oynama eylemi, bireyin etkinliğe kendi isteği ile katıldığını, eklendiğini var-
sayar. Ancak elbette, bu durum bireyin yalnızca eğlenme amacıyla etkinliğe dahil ol-
duğu anlamına gelmez. Kişi, bir beceri edinmek, oyunu oynayan diğer kişilerle iletişi-
me geçerek sosyal toplumun bir parçası olmak ve seçtiği etkinlik ile zaman geçirmek 
de isteyebilir. Oyun oynayan kişi için etkinliğin bireysel olarak seçilmiş olması oldukça 
önemlidir. Eğlence ve işbirliğinin yanında oyunlar, İngilizce’ye karşı olumlu tutum ge-
liştirilmesine de katkıda bulunur. Oyunlar katılımcılar arasında etkin katılımı özendi-
rir ve böylelikle oyuncunun kendine güven duygusunu arttırır. Oyunlar, öğrenme he-
defleri göz önünde bulundurularak rekabet içerecek şekilde tasarlanmalı ve kesin ku-
ralları olmalıdır. Oyunun başlangıç ve bitişi net olmalı ve oyuncuların ilgi ve dikka-
ti oyun boyunca canlı tutulmalıdır. Yabancı dilin öğretilmesinde öğretmenler oyunun 
amaçlarının net olduğundan emin olmalıdır çünkü oyunlar, oyuncular yabancı dilde 
idafeler öğrendikleri ve ürettiklerinde anlamlıdır.21 Erken yaşlarda oynanan dil oyunla-
rı öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine ve dil öğrenme için olumlu temellerin atıl-
masına yardımcıdır.22

Öğrencenin temel kuramları arasında, Bilişsel Öğrenmeyi, Yapılandırmacı Öğren-
meyi ve Sosyal Bilişsel Öğrenmeyi sayabiliriz. Öğrence ürünlerinin üretilmesi ve tüke-
tilmesinde motivasyon da önemli bir kavramdır. Birçok çalışma motivasyonun hem iç-
sel hem dışsal etkenlerin karmaşık bir birleşimine dayandığını öne sürmektedir.23 Öğ-

20. Carlson, 2012: 11-14’den aktaran satar 2013
21. Lee, 2012: 4-5’den aktaran satar 2013
22. Read, 2007’den aktaran satar 2013
23. Okan, 2003’den aktaran satar 2013
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renceye ilişkin üç yaklaşıma da değinmek gerekir. Neil Postman’a göre, öğrencenin ince-
lenmesinde üç bakış açısı önemlidir: Ekolojik Yaklaşım, Eğlence Sektörü Ve Teknopoli.24 
Öğrencenin daha açık bir şekilde yorumlanabilmesi için anlaşılması gereken bir diğer 
kavram da öğrenme biçimleridir. İki önemli öğrenme biçimi vardır. Bunlardan ilki ör-
gün eğitim ya da geleneksel sınıf odaklı eğitimdir. Bu biçimde öğretmenler ve eğitmenler 
(bilgi, konum ya da sosyal etkileri nedeniyle) otorite kabul edilirler ve öğrenciler ikincil 
konumdadır.25 İkinci tür eğitim ise rastlantısal öğrenmedir (casual learning). Rastlantı-
sal öğrenme bireylerin örgün öğrenme çerçevesi dışında genellikle edilgin olarak medya 
ürünlerini tüketerek öğrenmeleridir. Geleneksel öğrenme yöntemlerinde öğrenme du-
rumları öğrenci ve öğretmen üzerindeki kısıtlamalar tarafından belirlenirken, rastlantı-
sal öğrenmede, öğrenme türü ve zamanlarını önceden belirlenmiş seçenekler arasından 
öğrenci kendisi seçer. Örneğin, örgün öğrenimde üniversite öğrencisi okul tarafından 
belirlenen yer ve zamanda derse gelir ve eğitmen var olan olanaklar ve belirlenen zaman 
çerçevesinde gerçekleştirebileceği eğitimi verir. Rastlantısal öğrenmede öğretmen farklı 
seçenekler de oluşturarak içeriği hazırlar ve sunar; öğrenciler de kendilerine uyan yer ve 
zamanda bu eğitimleri seçer ve materyali tüketirler. Rastlantısal öğrenme fırsatlarının 
akreditasyon kuruluşları ya da hükümet tarafından düzenlenmiyor olmasıyla birlikte, 
yetişkin öğrencilerin öğrenme faktörlerindeki seçimleri oldukça önem kazanmaktadır.26 
Öğrencede ise durum biraz daha farklıdır çünkü seyirciler verilen bilginin doğru oldu-
ğunu kabul etme ve bilgi veren kişiyi otorite kabul etme eğilimindedir. Ancak eğlence 
faktörünün varlığı, verilen tüm bilgilerin doğru olmamasını gerektirir. 

Öğrence kavramı ve bu kavramın temsil ettiklerine çeşitli eleştiriler getirilmiştir. 
Bunlardan en yaygın olanı büyük olasılıkla bazı öğrence etkinlikleri ve materyallerinde 
eğitimin geri planda kalarak eğlence öğesinin fazlaca vurgulanmasıdır. Ancak etkinlikler 
ve materyaller eğitim ve eğlence dengesini iyi kurmuş olsa bile eğlencenin eğitime dahil 
ediliyor olması çeşitli kaygıları beraberinde getirmektedir. Bir başka eleştiri ise teknolo-
ji ile birlikte öğrenmeye eklenen eğlence işlevi ve etmeninin, genellikle önceki bilgilere 
ciddi olarak bakma, üstbilişsel stratejileri kullanma, önceki düşünceleri sorgulama, ör-
nekler üretme, alternatif çözümleri karşılaştırma, yeni deneyimlerle karşılaşma, bu ye-
ni deneyimleri anlama, yeni bağlantılar kurma ve daha önce kurulan bağlantıların bir 
anlam ifade edip etmediğini çözümleme gereksinimini azaltmasıdır.27 

Teknoloji ile yakından ilgili bir başka eleştiri ise bilgisayarda kullanılan öğrence 
materyallerinde öğrencilerin okuma biçimleri ile ilgilidir. İnsanların bilgisayarda ve 
özellikle internet üzerinde gerçekleştirdikleri okuma davranışının kitap ve gazete oku-

24. Carlson, 2012: 23’den aktaran satar 2013
25. Carlson, 2012: 112’den aktaran satar 2013
26. Carlson, 2012: 114’den aktaran satar 2013
27. Kazancı ve Okan, 2009’den aktaran satar 2013
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ma davranışlarından farklı olduğu belirtilmekte, bilgisayar ekranında okumaların da-
ha hızlı ve atlayarak gerçekleşmesi nedeniyle derinlemesine okuma yerine öğrenci-
lerin göz atma eğiliminde oldukları belirtilmektedir. Bu nedenle de öğrenciler dura-
ğan bir odak ile tekrar tekrar okumaları gereken bir metinle karşılaştıklarında tepki 
verememektedirler.28

Öğrencenin temelden hatalı olduğunu savunanlar olduğu gibi öğrenceyi eğitim aşı-
rı ticari hale geldiğinde başvurulan bir olgu olarak görenler de vardır. Öğrencenin ti-
cari amaçlar için kullanılması sadece-adı-öğrence olan, ticari amaçların desteklendiği 
ve eğitsel güvenirliğin sorgulandığı ürünlere yol açabilir.29 Bir başka eleştiri ise öğrence 
ürünlerinde yer alan anlatı tarzı ile ilgilidir. Öğrenceye karşı çeşitli eleştiriler olmasına 
karşın, öğrence ürünlerinin gerek televizyonlarda gerekse bilgisayarlarda yaygın olarak 
üretilmeye ve takip edilmeye devam edileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. An-
cak burada en önemli nokta, eğitim teknolojilerinin ve eğlence unsurlarının eğitimde 
bir yöntem değil, etkili öğrenim ortamlarının yaratılmasında faydalı araçlar oldukları-
nın unutulmamasıdır.

2. ARAŞTIRMA BİLGİLERİ

Bu çalışma, çocukların dil ve matematik alanındaki soyut düşünce kavramlarını bel-
li yaş gruplarında nasıl geliştirdiklerini uygulayımsal olarak görebilmeyi ve öğrenilen-
lerin kalıcılığı ile bağlantılı olarak bu sürecin nasıl daha etkin ve eğlenceli hale getiri-
lebileceğini araştırmayı hedeflemektedir. Çalışma temelde çocukların soyut düşünce-
yi nasıl daha etkin ve daha kalıcı bir biçimde alabileceklerini, içeriğin güncel ve eğlen-
celi bir biçime nasıl dönüştürülebileceğinin sorgulanmasını amaçlamaktadır. Bu çerçe-
vede, çocuklardan alınan ön bilgilerle, gerçekleştirilen örnek uygulamalar çerçevesin-
de, çocuklardan alınacak geribildirimlerle oluşacak yeni öğretim teknikleri geliştirme-
yi, yeni materyal örnekleri sergileyebilmeyi, yeni televizyon programları üretilebilme-
si amaçlanmıştır.

2.1. Amaç ve Kapsam

Bu çalışma çerçevesinde, Türkiye’nin yedi bölgesinden nüfus oranlarına göre örnek-
lem olarak seçilmiş olan iller çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarla genel olarak 
ülke çocuklarının öğrenim süreci araştırılmıştır. Türkiye’yi 7 coğrafi bölge olarak ele 

28. Quill, 2011’den aktaran satar 2013
29. Carlson, 2012’den aktaran satar 2013
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alan ve her bölgeden seçilen bir büyük ve bir küçük şehir örnekleminde işleyen pro-
je, genelde göç alan bölgelerdeki odaklanmasıyla hemen her farklı bölgedeki çocuğun 
çocukluk kültürünü yaşayışı, medya kullanım alışkanlıkları ve beklentileri konusun-
da bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Elbette, başlangıçta, eğitsel, ekonomik, sosyal ve 
kültürel açıdan bakıldığında coğrafi bölgeleri hedefleyen bu çalışma anlamsızmış gibi 
görünebilir. Ancak biz, yine de, farklı kentlerin çocuklarının farklı çocukluk kültürleri 
oluşturduğunu da gözlemledik. Zaman ve bütçe elverdiğince, tüm kentlerden örneklem 
alabilmek isterdik, ancak çeşitli kısıtlamalar nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Çalış-
manın temelinde, yalnızca çocukların medya kullanım alışkanlıkları, öğrenme biçim-
leri, olası sorunlar üzerinde durulmakla birlikte, büyük kent küçük kent, erkek-kız, yaş 
faktörlerinin etkileri de araştırılmaktadır. Bunun dışında, çocukların kendilerini med-
yada görmeleri, kendilerini merkezde, değerli, düşüncelerini, duygularını önemsenmiş 
ve saygın hissetmeleri yaratıcı güçlerini adeta doruğa taşımış, son derece verimli üre-
timler gerçekleştirmişlerdir. Örneklem olarak seçilen illerde gerçekleştirilen eş zaman-
lı araştırmalarda bilgilenme amaçlı ön çekimler ve röportajlar ile her yaş grubunun ko-
nuya olan yakınlığı, bilgisi, farkındalığı örneklenmeye çalışılmıştır. Süreç içinde gitgi-
de yoğunlaşan odak grup çalışmaları sonrasında elde edilen bilgilerin uygulandığı da-
ha geniş bir örneklemin yeniden değerlendirilmesi planlanmaktadır.

2.2. Yöntem

Araştırmanın ilk bölümü nitel veri toplanmasına, matematik, dil, eğitim ve iletişim 
gibi farklı bilim dallarında, günümüze dek gelinen noktaların birleştirilmesine ayrılmış-
tır. Çalışma süresince bir yandan yurt dışındaki gelişmelerle ilgili olarak literatür tara-
ması yapılmış, projenin altyapısı ile gerçekleştirilen araştırma bölümünün temel kurgu-
su oluşturulmuştur. Diğer yandan da sürekli anketler, odak çalışmaları, film ve fotoğraf 
çekimleri ile eğitsel uygulamalar çerçevesinde yeni bilgi üretimine öncelik tanınmakta-
dır. Yaş gruplarına yönelik olarak seçilen anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden 
oluşan önce 500 kadar öğrenci grubu hedeflenmiştir. Daha sonra 1000’e kadar ulaşan bu 
örneklem grubunun verileri kayıt altına alınmış ve her bir yaş grubundaki çocukların 
gelişimleri sistematik olarak kontrol edilmiştir. Somut veri toplama aşamasından baş-
layarak, düzenli, sistematik bilgi girişleri ile çalışmanın dokusu oluşturulmuştur. Mar-
mara Bölgesinde toplam 180 (İstanbul 90+Çanakkale 90), İç Anadolu Bölgesinde top-
lam 90 (Ankara 45+ Konya 45), Karadeniz Bölgesinde toplam 150 (Tokat 45 + Trabzon 
60 + Artvin 45), Akdeniz Bölgesinde toplam 95 (Antalya 45 + Osmaniye 30 + Adana 
20), Ege Bölgesinde toplam 66 (İzmir 36 + Muğla 30), Doğu Anadolu Bölgesinde top-
lam 108 (Erzurum 72 + Kars 36) Güney Doğu Anadolu Bölgesinde toplam 135 (Gazi-
antep 45 + Mardin 45 + Şırnak 45) katılımcı ile görüşülmüştür. 
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3. BULGULAR VE YORUMLAR

3.1. Dil Becerilerinin Gelişimi

Dil Becerilerinin Geliştirilmesi açısından bakıldığında, yoğun televizyon izlerliği ko-
nusunda oldukça geniş yankı bulan olumsuz eleştiriler söz konusudur. Araştırma so-
nuçlarına göre, yoğun izlemeler yapan televizyon izleyicilerinin dil becerilerinde geri-
lemeler olduğu, uzun saatler televizyon izlemenin ‘dil yitimi’, ‘ifade güçlüğü’ ya da ben-
zeri dil sorunları ile karşılaşılabileceğini bulgulamaktadır. 

Düşünme ve iletişim aracı olarak bireylerin iletişim yeteneğini ve dili kullanabilme 
becerisini belirleyen dil, hem anlama hem de anlatma aracıdır. Dilin gelişerek zengin-
leşmesi insanın ve insanlığın da duygu ve düşünce bakımından gelişmesi ve zenginleş-
mesi anlamına gelir. Bireylerin ve toplumun kendini daha iyi ifade edebilmesi de daha 
mutlu ve sağlıklı bir yapı içinde yaşanabilmesini sağlar. Aksan’a göre “dil, sözlü ve yazılı 
olarak iletişimde kullandığımız, doğduğumuzda hazır bularak edinmeye başladığımız, 
doğrudan doğruya insana özgü, çok güçlü, büyülü bir düzendir; düşünme ve düşünüleni 
aktarma dizgesidir.”30 Dil, bir toplumun kültür birikimini aktarmada, bir milletin men-
suplarını da duygu ve düşünce yönünden kaynaştırmada büyük rol oynamaktadır.

21. yüzyılın insanları, geçmiş çağlardakilerden çok daha farklı olarak, artık belli stan-
dartlarda yaşamayı arzulayan, ihtiyaç hissetmese de daha fazlasını isteyen, çağın gerek-
tirdiği teknoloji ürünlerini kullanan, üstelik ancak ve ancak bunlarla mutlu olabilen bir 
yapıya ve anlayışa sahiptir. Çocukluktan başlayarak ulaşabileceği en üst düzeydeki araç 
gereci mutluluk nesnesi olarak görmeye başlayan insanoğlu, bunların yan etkileri nede-
niyle gerçek iletişim aracını, dili unutmaya başlamıştır. Oysa, gelişmenin ve çağın gerek-
tirdiği bilgi ve kaynaklara ulaşmanın, dünyayı, başka kültürleri tanımanın ve tanıtmanın 
yolu dilden geçmektedir. Gerçek anlamda dil gelişimini tamamlayamayan çocukların, 
dil becerilerinde eksikler olan, sağlıklı düşünemeyen ve düşüncelerini ifade edemeyen 
bireylerin düşünsel gelişimlerine ket vurulduğu anlamı ortaya çıkmaktadır. 

Dil durağan bir yapıya sahip değildir. Canlı bir varlık, gerçek anlamda bir organizma 
olduğu için sürekli gelişir ve değişir. İnsanlar yeni kelime ve kavramlar oluştukça, onla-
rı temel beceriler doğrultusunda davranış haline getirmek zorundadırlar. Genel anlam-
da, dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma başlığı altında dört temel becerinin bu-
lunduğu bunlardan konuşma ve yazmanın etken, dinleme ve okumanın ise edilgen be-
ceriler olduğu kabul edilmiştir. Ancak, son dönemlerde yapılan çalışmalar dinlemenin 
de okumanın da sanıldığı kadar edilgen olmadığını ortaya koymaktadır. 

Dinleme; anlamlı bilgilerin başka kişilerden veya başka ses araçlarından duyularak 
anlaşılması eylemidir. Dil-kulak-beyin ilişkisinin devrede olduğu anda dinleme gerçek-

30. Aksan, 1999: 13
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leşir. Burada seslerin ve sözlerin anlaşılır olması esastır. Özetle, her dinleme bir anla-
ma ifade etmediğini, ancak anlamanın ilk aşamasının dinleme olduğunu söyleyebiliriz. 
İşitmek ile dinlemek de aynı şeyler değildir. İşitme istek dışı gerçekleşen bir etkinlik ol-
masına karşın, dinlemenin özünde belli bir amaca yönelik olması yatar. 

Aksan’a göre “insanlar arasındaki sesli bildirişme, bir konuşan, bir dinleyen, bir de 
ikisi arasında anlaşmayı sağlayan aracı’yla (dil) gerçekleşir. Ses açısından alınacak olur-
sa verici, alıcı ve ses dalgaları, bu üç öğenin bir başka açıdan görünümüdür. Konuşanın 
zihnindekiler, beyinden verilen komutla ve konuşma organlarınca dil seslerine dönüş-
türülerek açığa vurulduktan sonra, dinleyenin işitme organları aracılığıyla beynine ula-
şır; orada çözümlenerek konuşanın açıklamak istediği düşüncenin belirmesi sağlanmış 
olur.”31 Sever’e göre “dinleme, iletişimin ve öğrenmenin en temel yoludur. İletişim süre-
cinde, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, ‘kaynak’ tarafından iletilenlerin ‘alıcı’ tarafın-
dan paylaşılması gerekir. İletilenlerden alıcının yeni yaşantılar kazanabilmesi ise, dinle-
me becerisindeki birikimleriyle yakından ilgilidir. Kaynak tarafından söze dönüştürülen 
bilgi, haber, tutum, duygu ve düşüncelerin algılanıp anlamlandırılması, kavranması ve 
yorumlanması, bir takım bilgi, beceri ve alışkanlıklar gerektirir.”32 Demirel (1999,s.35)’e 
göre “dinleme, konuşan kişinin vermek istediği mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve 
söz konusu uyarana karşı tepkide bulunabilme etkinliğidir.”33

Dinleme becerisinin geliştirilmesi çevresel etmenlerin zenginleştirilmesi, uygun 
bir birikim ve sistematik bilgi girişi ortamının oluşturulması, uygun işitsel ve işitsel-
görsel araçlardan gelen anlaşılabilir iletiler gereklidir. Dinleme, dil edinimi ve dil öğ-
renimi için ilk basamaktır. Çünkü, çocuk, doğduğu andan başlayarak sürekli bir dil 
ortamının içinde kalmakta, çevresindeki dünyayı ve temel kavramlarını, seslerin, söz-
cüklerin ve eylemlerinin senkronize bir biçimde eşleştirildiği bu dünyayı gözlemleye-
rek algılamaktadır. Bu algılamalar belli bir düzeye ulaştığında da modellenen biçim-
leri ve eylemleri gerçekleştirebilecek yetiye artık sahip olan çocuk, dili üretmeye ve 
çevresindekilere iletişim kurabilmeye başlar. Belli bir dozda dinleme yapılmadan dil 
öğrenmenin gerçekleşmesi olanaksızdır. Bunu, tıpkı bir su bardağının suyla dolması-
na benzetebiliriz. Bardak dolmadan dışarıya su taşmayacak, yani bir bireysel bir üre-
tim gerçekleşmeyecektir. Bardağın dolabilmesi için ise, bilginin sürekli akması, suyun 
buharlaşıp uçmasına izin vermeyecek denli hızlı ve yoğun olması sağlanmalıdır ki, bi-
reysel anlamda bir üretime yeterince hazır olunabilsin. Bu çerçeveden bakıldığında, 
araştırmamız sırasında, temel anlamda, okullarda da uygulanan dinleme-anlama ça-
lışmalarını uygulamadık, bunun yerine soru cevaplarla onların dil becerisi düzeyle-
rini denetlemiş olduk. 

31. Aksan, 1989: 58
32. Sever, 1995: 15
33. Demirel, 1999:.35
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Okuma becerisi dil becerilerinin temel öğelerinden biri olarak, yazılı bir metnin ve-
ya sözün duyu organlarıyla algılanması, yorumlanmasına yönelik zihinsel bir etkinlik 
olarak bilinir. Okuma, yazılanların gönderdiğ iiletiyi algılama ve düşüncelerin değer-
lendirilmesi gibi fizyolojik ve zihinsel yönlere sahip karmaşık bir alandır. Görme, ses-
lendirme ve hatırlama, okuma etkinliğinin alt yapısını oluşturmaktadır. Beyin, bir yan-
dan okuma etkinliğine odaklanmış durumdayken, bir diğer yandan da okunanlar hak-
kında düşünmeye, değerlendirmeler yapmaya ve kendince çözümlemeler üretmeye ça-
lışmaktadır. Okuma etkinliği, öğrenmenin en önemli yollarından biridir. Yüksek ses-
le yazıları seslendirerek ya da içten okuma ile satırlara göz gezdirerek de okunanı tam 
olarak anlamadan da okuyabilmek mümkündür. Ancak, anlama eyleminin gerçekleş-
mediği durumlarda okuma etkinliğinin hiçbir yararı yoktur. 

Okuma becerisinin geliştirilmesi için, okumanın süresi, sıklığı ve yoğunluğu son 
derece önemlidir. Kendi düzeyine uygun okuma metinleri ile karşılaşmayan çocuklar 
okumaktan kaçabileceği için, okunan metnin okuyucunun düzeyine uygunluğu da çok 
önemlidir. Okuma becerisi de dil ve diğer dil becerileri gibi durağan bir beceri değildir; 
sürekli olarak gelişmesi, ilerlemesi ya da gerilemesi de söz konusudur. Okuma etkinli-
ğinin gerçek önemi, okuma sürecindeki düşünme ve algılama sürecinde bireylerin me-
tinle kendi anlam evrenleri arasındaki örtüşmeyi sağlayabilmeleri, okuma metnini an-
lamlandırma oranında, düşsel ve düşünsel bir gerçekliği kavrayabilmelerinde yatar. 

Okuma etkinliği okunan metinle sona ermez, çünkü, okunanların zihindeki etkile-
şimi belki de sonsuz denebilecek denli yoğun ve devingen bir sarmal yaratır ve okunan 
metin ile ilgili düşünme, düşleme, konumlandırma süreci devam eder. Metin gündeme 
geldikçe ya da çağrışımla yeniden anımsandıkça, bu devinimlerin devam etmesi de ka-
çınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında, İletişim, sonsuz bir algılama, gelişim ve öğrenme 
sürecidir. Sever’in Leibniz’den aktarımına göre, “dil, aklın aynasıdır.”34 

Konuşma; duygu, düşünce, tasarım ve isteklerin sözle bildirilmesidir. Başka bir de-
yişle bir konunun zihinde tasarlandıktan sonra karşımızdakilere sözle iletilmesi etkin-
liğidir. Bireyin duygularını, düşüncelerini, tasarımlarını ve gözlemlerini yaş, toplumsal 
statü, eğitim ve ekonomik düzeyine uygun bir kelime dağarcığı ile veya söz varlığı ile 
ifade edebilmesi beklenir. Konuşma yalnızca sözleri ses aracılığıyla başkalarına aktar-
mak da değildir. Konuşmada özellikle öğrenilen dilin ses özelliklerini kavramış olmak, 
anlamı vurgulayacak sözcükleri ve yapıları seçebilmek çok önemlidir. 

Konuşma becerisi ile diğer beceriler arasında sıkı bir ilişki vardır. Dinlediklerini anla-
yan bir birey başkalarına ait söz ve yorumlardan yola çıkarak kendi duygu, düşünce, göz-
lem ve tasarımlarını dile getirebilmek ister. Düzeye uygun sözcük dağarcığını yerinde ve 
doğru kullanma; dilin, ses yapısına uygun bir biçimde telaffuz etme; dildeki tümce yapısı-
nı, yeni öğrenilen sözcük ve dilbilgisi kurallarının anlam ilişkisini kavramış olarak anlamlı 

34. Sever,1995: 18
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bir biçimde kullanabilmek önemli ve geliştirilmesi gerekli becerilerdir. En önemlisi, bireyin 
düşüncelerini ifade edebilmesidir. Konuşma becerisi, beden dilinin, kültüre ilişkin jest ve 
mimiklerin de eşliğinde gelişen bir beceridir. Düşüncelerini dile getirmenin ötesinde, ele 
alınan konuları tartışabilmek, savları kanıtlayacak örnekler sunabilmek ve ikna edici ola-
bilmek de konuşma becerisinin geliştirilmesi gereken yönleri arasında yer almaktadır. 

Bireyler için en son öğrenilen ve en önemli becerilerden biri olarak karşımıza çıkan 
yazma becerisidir. Genel anlamda yazılı anlatım ya da yazma, duyduklarımızı, düşün-
düklerimizi, tasarladıklarımızı, gözlemlerimizi, yorumlarımızı yazı ile anlatmaktır. Yaz-
ma deneyimi, yalnızca alfabedeki harflerin yazılabilmesinden çok, dili işlek bir biçim-
de kullanabilen, yaratıcı bir yazma etkinliğini ele almaktadır. Okunanların yazılması, 
dinleme sırasında not tutulması gibi teknik yazma becerilerinin yanı sıra, bireyin duy-
duklarını, düşündüklerini, tasarladıklarını, gözlemlerini, yorumlarını öğrendiği uygun 
bir biçimde yazı ile ifade edebilmesi gereklidir. 

Yapılan araştırmalara göre, dinleme etkinliği, okul saatlerinin %20’sini, uyanık olu-
nan zamanın %50’sini ve sınıf zamanının %80’ini içermektedir. Bu durumda, temel öğ-
renme biçimleri arasında katılımcıların ‘dinleyerek öğreniyorum’ ifadeleri son derece 
yerinde ve doğru saptamalardır. Ancak, dinlemenin ‘etkin’ bir biçimde gerçekleştirile-
bilmesi son derece önemlidir. Dinlemenin kendi içinde geliştirilmesi gereken pek çok 
alt becerisi bulunmaktadır. Önemli önemsiz ayırımının yapılabilmesi, basit ve karma-
şık yapıların çözümlenebilmesi, hızlı dinleme, özel bir bilgiyi yakalamak için dinleme, 
geneli anlama amaçlı dinleme, niyeti ya da gönderimleri yakalayabilme amaçlı dinle-
me gibi pek çok farklı alt beceri sayılabilir. Dinlemenin anlama ve anımsama ile de son 
derece sıkı bağlantıları bulunmaktadır. Dinlenilen bilginin çağrışımsal yankıları, dinle-
nilen metnin özetlenebilmesi ya da dinleyicinin kendi ifadesine dönüştürülebilmesi de 
yine farklı alt beceriler olarak geliştirilmesi gereken noktalarda durmaktadır. 

3.2. Matematiksel Düşüncenin Gelişimi

Matematiksel Düşünme ve Matematiği Öğrenme “Erken Çocuklukta” gelişen bir do-
nanımdır. Çoğu zaman değerlendirildiği gibi matematik, bir zihinsel işlem yapmaya ya 
da sembollere indirgenemeyecek denli zengin bir düşünme biçimini içermektedir. Elbet-
te, matematiğin kendine özgü semboller dizgesi ve terminolojisi vardır ancak, bu dizge 
yalnızca bu bilim alanı için kullanılmaktan öte, matematik temelli bir bakış açısı sunar 
bize. Böylelikle, dünyayı algılama, anlama, düşünme, değerlendirme, konumlandırma 
noktalarında gözlemci, sorgulayacı ve üretici olmamızı sağlayan bir değerler dizgesini 
uygulamaya koyar. Sonuçta, matematiğin kendisi soyut olmakla birlikte, somut dünya-
ya somut bir biçimde uygulanabilmektedir. Özetle, matematik bir iletişim yoludur, bir 
düşünme biçimidir, yaşamı kolaylaştıran bir araçtır. Üstelik, kıvrımlı düşünce yolları, 
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karşımıza çıkabilecek şaşırtıcı sonuçları ile eğlenceli bir araçtır da! Tüm kültürler, tüm 
uygarlıklar için kabul edilmiş bir evrensel dili ve değerler dizgesini taşıyan matematik, 
sembolik ve soyut düşünceye verdiği önemle aslında sanatın da temelini oluşturmakta-
dır. Her bir disiplinin matematikle birleştiği bir kesişim kümesi bulunmaktadır. 

Yıldız Güven’in aktardığına göre35 Silberman36 matematiği, aritmetik, geometri, ce-
bir, büyüklük, uzunluk, ağırlık, hacim, grafik, sayılar gibi matematiği oluşturan kavram-
lar ve bunların birbirleri ile ilişkilerini ve sembollerini kapsayan bir bilim dalı olarak 
tanımlamaktadır. Matematik ilişkileri keşfetme ve bu ilişkileri sembolik, soyut biçimde 
yeniden ifade etmedir. Hemen tüm eğitimciler ve eğitim filozofları, eğitimin amacının 
belli bilgileri ezberlemek değil, bireye düşünmeyi öğretmek olduğu konusunda uzlaş-
maktadır. Piaget’e göre, “Eğitimin temel amacı başka nesillerin yaptıklarını tekrarlayan 
bireyler değil, yeni şeyler yapan, yaratıcı, icatçı, araştırıcı bireyler yetiştirmek olmalıdır. 
İkinci amacı ise eleştirel, sorgulayıcı ve kendisine verilen her şeyi hemen kabul etme-
yen beyinler oluşturmak olmalıdır.”37 Sessiz ya da içsel bir konuşma olarak değerlendi-
rilebilecek olan düşünmenin yolu ise matematikten geçmektedir, çünkü en basit anla-
tımıyla düşünme bir problem çözme etkinliğidir. Dilsel anlamda da bir matematik diz-
ge söz konusudur aslında. Yani, düşünceye eşlik etmekte olan dil, oluşturduğu dil içi ve 
dil dışı göstergeler ile düşünmeyi kolaylaştıran araçlar sağlar. Hjelmslev’ci bir bakış açı-
sıyla değerlendirilecek olsa, dilsel anlatımın ve içeriğin oluşturulabilmesi de yine ma-
tematiksel bir işlemler dizgesi içermektedir denilebilir. Çünkü, nedensiz seçilen bir dil-
sel gösterge, zaman içinde bir töz ve bir biçimle özdeşleştirilebilir, buna yüklenen an-
lam ve katılan kullanım zenginliği ile farklı içerikler geliştirilebilir. 

Anlatım İçerik

Töz Anlam

Biçim Kullanım

Düşünen bir beyin hücresinin bilgi yüklü ve bu bilgiyi başka hücrelere aktarabilecek 
donanımlara sahip olması gerekir. Bu da, beynin sistematik ve koordineli bir biçimde 
çalışmasını gerekli kılan bir düzen gerektirmektedir. Düşünme işlemi, görme, işitme, ha-
reket etme, dokunma, koklama, tatma gibi beyinsel ve otomatik işlevlerin dışında bun-
ları süzme, değerlendirme, anımsama ve yeniden kullanabilmeyi de gerekli kılar. 

35. Güven, Yıldız, Erken Çocuklukta Matematiksel Düşünme ve Matematiği Öğrenme, Küçük 
Adımları Eğitim Yayınları, 2005, İstanbul

36. Silberman, C.E., 1973, “Why We Teach Mathematics”, C.E. Silberman (Ed.) The Open Clasro-
om Reader, New York: Vintage Boks. 

37. Güven, Yıldız, 2005: 20
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Matematiksel becerilerden biri olan ‘sıralama’ becerisi, katılımcıların çoklu yanıt 
verdikleri ortamlarda, hangi sözcüğü ya da kavramı daha önce kullandığı ile örnekle-
nebilir. Özellikle günlük yaşam akışının aktarıldığı bölümlerde, çocuların öncelikli ya 
da ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri eylemleri, diğerlerinden önce ‘sıraladıkları’ görül-
mektedir. Benzer bir durum, ‘Kumanda kimde?’ sorusu için de geçerlidir. Katılımcılar, 
öncelikle, kumandayı en çok tutandan başlayarak kumandanın kimde olduğunu ifade 
etmektedirler. 

Matematiksel düşünme becerilerinden olan ‘Desenleme: Desen (örüntü) ve Seri (di-
zi) kopyalama, tamamlama ve oluşturma’ becerisini, yapboz oyunları çerçevesinde de-
neyimleyen katılımcılar, bu becerinin uygulanışı sırasında oldukça heyecanlanıp eğlen-
diklerini de ifade ettiler. Çünkü, desenin ne olduğunu, seninin nasıl devam etmesi ge-
rektiğini tek başına ya da grup arkadaşları ile birlikte düşünmek, bir eyleme ve bir ‘bi-
çime’ dönüştürmek, kısa zaman içinde gerçekleştirilmesi gereken bir etkinlikle, örne-
ğin, küp yapma, tetris, tangram ile birleştirildiğinde, onları oldukça güdüleyen bir nok-
tada durmaktaydı. Bu tür bir becerinin daha ileriki yaşlarda gelişeceğini düşünerek, kü-
çük yaş gruplarına yalnızca ellerindeki malzemeleri örneğin oyun küplerini, şekilleri ya 
da sayıları sıralayıp birşeye benzetme etkinliğini sunduk. Çocuklar, burada kendi öz-
gün desenlerini ve sıralarını bizle paylaşırken de oldukça heyecanlı, istekli ve özellik-
le yaratıcıydılar. 

Çocukların ‘görsel işitsel tamamlama’ yetenekleri, kendilerine sunulan küpler, oyun-
lar, işlemler ile becerinin kullanılması sağlanmıştır. Benzer biçimde, katılımcıların he-
men her grubunda ‘akıl yürütme, sebep-sonuç ilişkisi kurma’ becerisi sorgulanmıştır. 
Son varılan noktada, çocukların medya üretimine katkıda bulunma, kendi yaratıcılık-
ları ile sevdikleri, istedikleri bir program geliştirilmesi düşüncesi yaşama geçirilmiştir. 
Bu etkinlik, onlara, bir yandan kamera önünde olma, kayıda geçirilme, ünlü, önemli 
ve biricik hissetme duygusu verirken, diğer yandan da ‘yaratıcı düşünme (akılcılık, es-
neklik, özgünlük, detaylandırma’ gibi matematiksel becerilerini geliştirme ve uygula-
ma olanağı tanımaktadır. 

Medyanın eleştirildiği bölümde ise katılımcıların eleştirel düşünme becerileri sor-
gulanmakta ve hangi programlar, içerikler ve onların üzerindeki etkileri ile ilgili olarak 
deneyimlerini paylaşmaları istenmektedir. Eleştirel düşünen bir beyin sürekli etkin ça-
lışır, üretir, süreci en verimli şekilde görür ve değerlendirir. Bu nedenle, katılımcılarla 
yapılan görüşmelerde, sürecin nasıl bir süreç olacağı açıklık ve netlikle kendilerine tek 
tek açıklanmış, olası sorular yanıtlanmış ve onlardan neler bekleneceği belirlenmiştir. 
Bu çerçevede, her adımda, katılımcıların kendilerine verilen problemle ilgili düşünme, 
değerlendirme ve çözüm üretme basamaklarını takip ederek gerçek anlamda bir ‘prob-
lem çözme’ becerisini uygulamaya koymaları beklenmektedir. Bu bağlamda, bazı katı-
lımcıların, yaratıcı problem çözme becerilerinin diğerlerinden çok daha hızlı ve etkin 
geliştiğini görmek mutluluk vermektedir. 
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Temelde, her yaş grubunda gerçekleştirilenn görüşmelerde, problem çözmeye daya-
lı bir öğrenme modeli uygulanmaya çalışılmış olup, katılımcıların ‘sezgisel düşünme ve 
kestirim’ becerileri ile ‘gerçek deneyim’ yaşantılarını eşleştirerek özgün modeller oluş-
turmaları ve bireysel kazanımlarını arttırmaları planlanmaktadır. Matematik konusun-
da araştırmalar yapan araştırmacılar, sağ ve sol beyin yarım kürelerinin farklı özellik-
lerinden söz ederek, sağ beyinin tümdengelimci, bütünleştirici, senzetci, benzeştirme-
ler yaparak ve sezgisel olarak düşünmeyi sağladığını ileri sürerler. Sol beyin ise, tüme-
varımcı bir şekilde çalışarak, çözümleyici, mantıksal, sayısal, sembolik ve soyut düşün-
ce konusunda daha yetkin olduğunu bulgularlar. Bu araştırmalara göre, sol beyin oku-
ma, konuşma gibi dil ile ilgili anlama ve çözümlemeleri gerçekleştirir. Mekansal bece-
riler, el göz koordinasyonu, konumlandırma gibi beceriler ise sağ beyinin işlevleri ara-
sında yer almaktadır. Beyin, sol yanı ile dinlemeye ve sistemli bir bilgi akışına gerek-
sinim duyarken, kopyalama, tamamlama gibi işlemler ise sağ beyinde gerçekleştiril-
mektedir. Bu bilgiler ışığında, toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemler sırasında genel-
de beynin sol tarafı daha yoğun olarak çalışmaktadır. Bu bilgilerden hareketle, özellik-
le 6-9 yaş ve 9-12 yaş katılımcılarla paylaştığımız ve bu araştırma için geliştirilmiş olan 
‘çarpım tablosu’ etkinliğini uyguladık. Bu uygulama, çocukların yalnızca düşünmele-
rini değil, aynı zamanda başkalarının yanıtlarını da dinlemelerini gerekli kılıyor, onla-
rın yanıldığı noktada kendi düşüncelerini dışa vurmayı gerekli kılıyordu. Sorular, ba-
zen tek yanıtlar, bazen de çoklu yanıtlar gerektirebiliyor, bu şekilde, yarışmanın sonun-
da kazanmak, sürekli etkin düşünmeye ve yorumlamaya, üstelik, yalnızca bilgiye değil, 
biraz da şansa dayanıyordu. 

Matematiği hem katılımcılarla birlikte eğlenceli bir oyuna dönüştürmenin, hem de 
bir televizyon programı içeriği geliştirmenin temel nedeni, çocukluktan başlayarak ma-
tematik bilgilerinin ve becerilerinin kazanılması, yaşamı, daha nitelikli yaşayabilmenin 
bir yolu olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. 

3.3. Çocukların Oyun Deneyimleri

Veri toplama aşamasının bir bölümünde çocukların medyayı yaşamlarına nasıl ko-
numlandırdıklarını anladıktan sonra onlarla matematik ve dil becerilerinin gelişimine 
yönelik oyunlar oynandı ve bu deneyimleri hakkında sorular soruldu. 

3.3.1. Küçük Grupla Gerçekleştirilen Etkinlikler

• Hangi Ev Senin Olsun? Matematiksel anlamda düşünme, düşüncenin her boyu-
tunu kaplayan ve geliştirilebilen bir yetidir. Örneğin, niteliklerin farkına varma 
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ya da onları birbirinden ayırabilme, önemli bir matematiksel düşünme becerisi-
dir. Anaokulunda yapmış olduğumuz çalışmalarda, çocuklara, içinde farklı tür-
de, renkte ve boyutta evlerin bulunduğu bir dergi sayfası göstererek, bu evlerden 
hangisinin kendi evleri olduğunu sorduk. Bu bağlamda, onların hem düşsel, as-
lında kendilerinin olmayan bir seçim yapabilmelerini hem de evlerin farklı ni-
teliklerinin farkında olup olmadıklarını sorgulamayı amaçladık. Çocukların he-
men hepsi belli bir evi seçerken bunu niye seçtiğini kendince gerekçelendirebili-
yor ve niteliklerini sayabiliyordu. 

Bu noktada çocuklara farklı renk ve tipteki evlerin olduğunu bir dergi sayfası gös-
terilerek hangi evde oturmayı seçecekleri, hangi pencerenin onların olduğu, pencere-
den neler görüldüğü gibi sorular soruldu. Burada amaçlanan çocuğun, seçme, değer-
lendirme, karşılaştırma, eşleştirme, düşgücünü geliştirme gibi etkinlikleri sergilemele-
riydi. Katılımcıların pek çoğu bu aşamayı sorunsuz geçti. Erken yaşta matematik bece-
rilerinin yeterince gelişip gelişmediğini kontrol etmeye yarayan bu soruyu çocuklar eğ-
lenceli bir biçimde yanıtladılar, hangi seçimleri neden yapacaklarını da gerekçelendi-
rerek bizimle paylaştılar. 

Sorunun ikinci bölümünde, çocukların bu evin hangi odasında oturduklarını öğ-
renmek istedik. Bu da yine düşlemeye devam edebilmeleri için onlara sağlanan olanak-
lardan biri idi. Soyut düşüncenin belli bir düzeyde akışkanlığı, bir yerde tıkanıp kalma-
ması da düşünmeye devam edebilmek açısından son derece önemli bir noktada durur. 
Katılımcı çocukların pek çoğu gerçek dünya ile bağlantı kurarak evlerin kaçıncı katın-
da oturduklarını göstererek bununla ilgili konuşmayı başardılar. 

Eşleştirme becerisi de erken çocukluk döneminden başlayarak gelişen bir bece-
ridir. Bu bağlamda, çocukların kendi özlemini çektikleri oda ile gerçekte olmayan 
bir odanın niteliklerini sayabilmelerini istemiştik. Çünkü, gerçek anlamda eşleştir-
me, yalnızca olan varlıklarla eşleştirmeyi gerekli kılmaz, olmayanların da eşleştirile-
bildiği, düşsel bir seçim alanı da sunar. Özetle, çocuğun var olan seçenekler arasın-
dan uygun olanları birbirleri ile eştirmelerinin dışında, ayrıca uygun eşleştirme için 
düş ve düşünce üretebilmesidir hedef. Bizim çocuklara hangi pencerenin kendi oda-
larının penceresi olduğunu sormamız, bu tür bir eşleştirme becerisinin ortaya kon-
masını gerektirmektedir. 

Son olarak, evlerle ilgili olarak seçtikleri pencereden bakıldığında neler göründüğü-
nü sormuştuk katılımcılara.Bu da bir eşleştirme ve düşleme alıştırmasıydı ve çocukla-
rın pek çoğu bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirerek, büyük olasılıkla kendi evlerin-
den, pencereden baktıklarında neler görebildikleri ile yani gerçek yaşam deneyimleri 
ile düşsel öğleri birleştirmeyi başardılar. Birebir eşleme, yani olanların ya da olabilecek 
olanların birbirleri ile birlikte düşünülmesi yalınzca küçük gruplarla değil, 6-9 yaş ve 
9-12 yaş katılımcılarla da deneyimlediğimiz bir noktada durmaktaydı. Çocuklar, med-
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yadan beklentilerini dile getirirken ya da gelecek düşsel programlar üzerinde üzerin-
de konuşurken, adeta var olan programlar ve içerikler ile birebir eşlemeler yaptılar ve 
bunların kendilerince düzenlenmiş biçimlerini sundular.

• Tangram Tavşan ve Diğerleri: Küçük grupla gerçekleştirilen oyun etkinliklerin-
den biri olan küçük geometrik parçaların, daha önceden çizilmiş bir kağıt zemine 
yerleştirilmelerini içeren bu oyun, katılımcıların matematik öğelerini kavramala-
rı, konumlandırmaları, el-göz- düşünce koordinasyonunu sağlamaları açısından 
önemliydi. Farklı tangramları yapan çocukların, bazen renk etkisinde kaldığını, 
örneğin yeşili hatasız yaparken, aynı oyunun sarı malzemeli olanını gerçekleşti-
remediğini de gördük. Çocukların matematiksel şekillerin üç boyutlu olduğunu 
örneğin, şeklinde arkasını çevirmeyi akıl edemediklerini erken yaşta fark edeme-
miş olduğunu da gözlemledik. 

• Tetris Oyunu: Sayıların, renkli şekillerin belli bir biçimde oyun tahtasına yerleş-
tirilmesini gerektiren bu oyun, pek çok matematiksel özelliği beraberinde taşı-
maktaydı. Hem sayı kavramını, hem şekil kavramını hem de renk kavramını göz 
önünde bulundurmayı gerektiren bu oyun, çocukların sevdiği ama pek fazla ya-
pamadığı bir oyun olmakla birlikte, çocukların tüm dikkatlerini verdikleri du-
rumda, oldukça iyi sonuçlar veren bir noktada duruyordu. 

• Erken yaş Çocuklar için Sayılar: Genelde yüze kadar saymayı bilen çocuklar-
la karşılaştık. Üzerinde bir sayı olan küçük kartları onlara sunduğumuzda onlar-
dan, tanıdıkları sayılarla tanımadıklarını birbirinden ayırmalarını istedik. Pek ço-
ğu, bunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında çocukların sayı, büyüklük, 
küçüklük kavramlarına oldukça ısınmış olduğunu, sayısal büyüklüğün farkında 
olduklarını gözlemledik. Bu çerçevede, sayıların sıkıcı değil eğlenceli bir biçim-
de kullanılabileceği iletisini vermeyi amaçladık ve başarılı olduk. Çocukların he-
men hepsi bu etkinlikten mutlulukla ayrıldılar. 

• Üç Boyutlu Şekillerin Oluşturulması: Çocukların büyük ya da küçük küpleri bel-
li bir düzen içinde bir araya getirebilmelerini ve şekiller oluşturabilmelerini sağ-
lamaya çalıştık. Bu noktada hem bireysel, hem de grup çalışmaları yapıldı, bir-
birlerinin hareketlerini gözlemlemeleri, ne yapıldığını anlamaları, buna katkıda 
bulunacak yeni bir hareketin ortaya konması etkinliğin önemli aşamalarındandı. 
Çocuklar bu etkinlikte üç boyutlu şekilleri nasıl başka bir şeylere dönüştürebile-
ceklerini deneyimlediler. Bu bağlamda, sorgulama, eşleştirme, denge kurma, ben-
zetme, bir şekil oluşturma, tamamlama, sıralama gibi matematiksel becerilerini 
kullandılar. Grup halinde gerçekleştirdikleri etkinlikler çerçevesinde birbirberi-
ni sorguladılar, eylemlerini gerekçelendirdiler ve düşüncelerini diğerlerine kabul 
ettirebilmek için en iyi biçimde dile getirmeye çalıştılar. Sorgulayıp değerlendir-
me becerilerini de kullandılar. 
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• Küpler: Katılımcıların bireysel olarak yapabilecekleri küçük renkli küpler verildi-
ğinde, bunları gerçekten çok önemsedikleri, kendilerine ait bir şeye oldukça büyük 
değer verdikleri gözlemlendi. Küp yapmak etkinliğinin çocukları çok fazla düşün-
dürdüğü, eğlendirdiği, birbirlerine bakıp model aldıkları ve başarmak için olduk-
ça çabaladıkları gözden kaçmadı. Kendilerine tanınan süre bitmiş olmasına kar-
şın, hala küp yapmaya çalışan, etkinliğe devam eden çocukların sayısı çoktu.

3.3.2. Büyük Grupla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Büyük grup katılımcılar, oyunlarla ilgili yönergeleri aşağıdaki gibidir. 

• Tangram Tavşan ve Diğerleri: Büyük grupla gerçekleştirilen oyun etkinliklerinden 
biri olan Tangram, küçük geometrik parçaların, daha önceden çizilmiş bir kağıt 
zemine yerleştirilmelerini içermektedir. Küçük grupta bireysel ve grup halinde oy-
nanan bu oyunu, büyük grupla bireysel uyguladık. Hızlıca bitirenlere, tangramın 
dört farklı uygulamasını önerdik. Farklı tangramları yapan katılımcıların, kendi-
lerini daha iyi hissettiklerini, bunu başarı hanelerine yazdıklarını gördük. Çün-
kü, çocuklar, aynı grupta bulundukları akranlarından daha hızlı ve farklı birşey-
ler yapabileceklerini, kendi hızlarında ilerleyebileceklerini farkettiler ve bununla 
ilgili olarak gerçekten ‘ayrıcalıklı’ hissettiler. Eğitim ortamlarında, herkesin hızı-
na ve becerisine göre farklı değerlendirmelerden geçebileceğini ve bundan mut-
luluk duyabileceğini deneyimlemiş oldular. 

• Pentagram, tangramdan biraz daha zor, biraz daha uğraş gerektiren bir oyundu. 
Bu yüzden büyük yaş gruplarının matematiksel becerilerini ortaya koymalarını 
sağlayacak güzel bir ölçme, denetleme ve eğlence aracı olarak kullandık pentag-
ramı. Tangramı yapanların bir üst düzeye geçmesini temsil ediyordu. Bu düzey-
lendirme sistematiği, çocukların bilgisayar ortamlarındaki oyunlardan çoktan ta-
nışık oldukları bilgisayar oyunları düzeylerine benzetildi ve pek çok katılımcı, bir 
üst düzeyde ‘yarışmacı’ olmaktan büyük mutluluk duydu. 

• Tetris Oyunu: Sayıların, renkli şekillerin belli bir biçimde oyun tahtasına yer-
leştirilmesini gerektiren bu oyun, standart ve ileri düzeyde pek çok matematik-
sel özelliği beraberinde taşımaktaydı. Hem sayı kavramını, hem şekil kavramını 
hem de renk kavramını göz önünde bulundurmayı gerektiren bu oyun, katılımcı-
ların zevkle üzerinde çalıştığı bir bulmaca gibi işlev gördü ve sıklıkla, her çalışma 
grubunda bir ya da iki tane zeki çocuğu ortaya çıkarmamıza yardımcı oldu. Tıp-
kı Tangram ve Pentagram gibi, Tetris Oyununun da farklı oyun tahtaları ve daha 
farklı düzende yerleştirilmesi gereken parçaları bulunmaktaydı. Her bir tahtada, 
parçaların yerleştirilmesinden sonra farklı bir sayı açıkta kalmaktaydı. Bu özel-
liği nedeni ile çocuklar tetrisi defalarca oynama isteği duydular. Bu durum, eği-
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tim programlarının ya da oyunların oynanıp ‘biten’ değil tıpkı dizi filmler ya da 
bilgisayar oyunları gibi sayısızca ‘sürdürülebilen’ olması gerektiğine dikkatimizi 
çekti. 

• Büyük Yaş Çocuklar için Sayılar: Büyük yaştaki katılmıcılar, sayıların daha gi-
zemli hallerine büyük ilgi duymaktaydı. Biz, bildiğimiz ya da bilmemiz gereken 
çarpım tablosunu onlara bir ‘guessing game’ tahmin oyunu şekline getirerek sun-
duk. Bu durumda, çarpım sonucu olarak sunduğumuz sayının kaçla kaçın çar-
pımı olduğunun bilinmesi gerekiyordu. Ancak, asıl sorun, çarpanların farklı bir 
sıra ile dizilmiş olmasındaydı. Yani, altı kere sekiz ya da sekiz kere altı denmesi 
puan kazanmaya ya da kaybetmeye neden olabileceği gibi, kendinden önce ko-
nuşan arkadaşını dinleyip dinlememekte de başarıyı etkileyen bir noktada yer al-
maktaydı. Katılımcılar, çarpım tablosu oyununu oldukça fazla sevdiler ve sürekli 
yarış hali onları çok motive etti. Hemen tüm örneklem gruplarında övgüyle söz 
edilen bir iz bıraktı ve katılımcılara, matematiğin de çok zevkli bir oyun gibi oy-
nanabilir, kazanılabilir, keşfedilebilir olduğunu gösterme amacını yerine getirdi. 

• Küplerle Sayılar: Katılımcıların sayılarla karşılaştıkları bir diğer etkinlik de küp-
lerden oluşan sayıların yan yana getirilerek toplama, çıkarma, çarpma bölme iş-
lemlerinin yapılmasını ve bunun 3x5’lik bir tahta kutuya sığdırılması zorunlulu-
ğu idi. Her tarafında sayılar yazan küpleri, belli sayıları yazarak yan yana getirdi-
ğinizde doğru işlemleri gerçekleştirmiş olabiliyordunuz. Bu da hem oldukça zor, 
hem de oldukça kolay bir işti. Pek çok katılımcı, sayılarla oynamamın bu tür eğ-
lenceli yönlerini keşfetmekten dolayı büyük mutluluk duydu. Bu etkinlikleri ser-
gileme amacımız, katılımcıların matematiğin genelde algılandığı gibi korkulacak, 
uzak durulacak, anlaşılamayan bir noktada durmasından çok, paylaşılan, oyna-
nan, eğlenceli etkinliklerle deneyimlenerek kavranabilecek bir yönü olduğunu 
keşfetmesi idi. 

• Sözcük Oyunu: İnanılmaz yaratıcılık gerektiren ve her yönüyle açık bir ‘scrabb-
le’ tipi bir oyun sunan bu sözcük üretme etkinliği, bireylerin ya da grupların belli 
bir zaman diliminde oyun tahtasının üzerinde daha fazla sözcük oluşturabilme-
sini sağlamayı amaçlıyordu. Kim daha yaratıcı bir biçimde sözcükleri eklemle-
yebilirse, kim daha uzun bir sözcük üretmeyi başarabilirse, daha yüksek bir pu-
an alıyordu. Zamanın kısa olması, oyunu heyecanlı bir noktaya taşırken, harfle-
rin torbadan tek tek çekilmesinin getirdiği gerilim, oyunu daha eğlenceli kılıyor-
du. Katılımcılar, bu oyunu, zaman zaman tahtasız ve ikili üçlü gruplar halinde da-
ha serbest kurallarla da oynadılar. Bu noktadan bakıldığında, kuralları değişebi-
len, katılımcı grubuna göre şekillenebilen, hatta kurallarını katılımcıların koydu-
ğu bir oyuna dönüşebilmekte olması, çalışmada oldukça büyük katkı sağladı. Dil 
becerilerinin yanı sıra, çocukların arzu ettiği şeyleri yazabildiği, komik şeyler de 
üretebildiği, kendini ifade edebildiği eğlenceli bir düzeneğe dönüştü. 
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• Üç Boyutlu Küplerin Oluşturulması: Katılımcıların kendilerine verilen bir tah-
ta küpü oluşturmasının amaçlandığı bir büyük küp yapma etkinliği ile bir küçük 
tabaka halinde verilen renkli parçalardan üç boyutlu küpler oluşturmasını amaç-
layan bireysel etkinlikler, oldukça büyük beğeni topladı. Büyük küpün yapılışın-
da, tek başlarına çalışınların yanı sıra, grup halinde çalışmalar da yapıldı. Bu et-
kinlik sırasında bireyler, ellerindeki parçaları, nereye nasıl yerleştirebileceklerini 
daha iyi gözlemlediler, değerlendirdiler ve deneyip görerek karar verebildiler. 

• Renkli, küçük, sünger küplerin yapımı ise bireysel bir etkinlikti. Bu küplerin et-
kinlik sonrasında katılımcılarda kalabilmesi ise onları son derece sevindirdi. Bu 
etkinlikte, genellikle bireysel olarak küpleri belli bir düzen içinde bir araya getire-
bilmelerini ve üç boyutlu düşünebilmelerini, tıpkı satranç oyununda olduğu gibi, 
şekillerin birbirine oluşturabilmelerini sağlamaya çalıştık. Renklerine göre zorluk 
derecesi değişen bu küplerin üç düzeyi bulunmaktaydı. Mavi renk en basit olan 
düzey, sarı ikinci düzey, kırmızı ise üçüncü düzeyi oluşturmaktaydı. Bu noktada 
da hem bireysel, hem de grup gözlemleri yapıldı, çünkü katılımcılar, küpleri yap-
ma sırasında, birbirlerinin hareketlerini gözlemleyerek, birbirleri ile kendilerini 
karşılaştırarak, birbirlerinin ne yaptığını anlamaya çalışıyorlardı. Bu bağlamda, üç 
boyutlu ve çokyönlü düşünebilme, sorgulama, eşleştirme, denge kurma, benzet-
me, bir şekil oluşturma, tamamlama, sıralama gibi matematiksel becerilerini kul-
lanıldı. Zaman etmeni oldukça önemliydi. Kendilerine tanınan süre bitmiş olma-
sına karşın, hala küp yapmaya çalışan, küpü yapmadan etkinlik ortamından ay-
rılmak istemeyen katılımcılar çoğunluktaydı. En çok hangi etkinliği beğendikleri 
sorulduğunda, pek çoğu, yapamamış olmalarına karşın, küp yapma etkinliğinin 
en favori etkinlik olduğunu dile getirdi. Çocuklarla birlikte kullanılacak olan so-
yut kavram geliştirme etkinlikleri çerçevesinde gerek düşünsel gerekse sistematik 
materyal gelişimi konusunda Türk Beyin Takımından aldığımız tüm destek için 
kendilerine teşekkür ederiz. 

4. SONUÇ

4.1. Çocuklarla Tanışma ve Meslek Seçimi

Yaşlarının, isimlerinin, olmak istedikleri mesleklerinin kayıt altına alınması, bölü-
münü kapsayan bu tanışma, bize çocuğun idealleri, gelecek düşleri, nelerden nasıl et-
kilendiği konusunda veriler sunmaktadır. Veriler göz önünde bulundurulduğunda, ço-
cukların genellikle çevrelerinden kendilerine verilen, sunulan, düşünceleri kabullendi-
ği, toplumsal standartları, olası bir konumlandırmayı düşünerek seçimler yaptıklarını 
göstermektedir. Öğrencilerin büyük oranda çevreden verilen motivasyonu göz önünde 
bulundurarak belki de ‘geçici’ kararlar verdikleri öne sürülebilir. Bununla birlikte, ço-
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cukların, geleceği gerçek anlamda düşledikleri, kendilerini mesleklerine adapte ettik-
leri, hatta doktorluğu seçenleri, göz doktoru, çocuk doktoru gibi branşlarına bile karar 
verdikleri görülmektedir. 

Bununla ilgili olarak dikkati çeken bir başka detay da çocukların alçakgönüllülükle-
ri ve yüreklerinin sesini dinleyebilmesidir. Çocukların balıkçı, market sahibi, resim öğ-
rentmeni gibi toplumsal açıdan pek de perstijli konumlandırılmayabilecek meslekleri 
de seçtikleri ve bu seçimlerinin arkasında durabildikleri gözlemlenmiştir. Meslek seçi-
minde, çocukların grup içinde birlikte bulundukları arkadaşlarından da oldukça faz-
la etkilendiklerini de söylemek olası. Düşlemek, düşleyebilmek çocuklukla sıkı sıkıya 
bağlı bir kavram. Bu nedenle, çocukların geleceği, mesleklerini düşleyebilmeleri de son 
derece önemli bir noktada bulunmakta. Çocukların meslek sahibi olmaları, aileleri açı-
sından da son derece önemli, çünkü, onların uzun süren eğitim yaşamlarındaki itici gü-
cü aslında aileler sağlamakta. Buda ailelelerin ve toplumun ümidinin hala eğitimde ol-
duğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Çocukların ayrıca liderlik ve yöneticilik 
konusunda da oldukça istekli ve bilinçli oldukları görülmektedir. Her sınıftan bir ya da 
iki kişinin başbakan ya da cumhurbaşkanı olmayı amaçladığı görülmektedir. Çocukla-
rın meslek seçimleri sırasındaki ifadeleri politik gündemi de yakından takip ettiklerini 
gösteren nitelikler de taşımaktadır. 

4.2. Günlük Zaman Kullanımı Konusu

Çocukların, içinde bulundukları ailenin, yaşam alanının elverdiği biçimde günleri-
ni nasıl planladıklarını, bir gün içinde neler yaptıklarını bazen bir cümleyle bazen de 
detaylı bir biçimde özetledikleri bu bölümde, zaman planlaması, gelecek kurgusu, ho-
biler, alışkanlıklar, günlük rutin etkinlikler ile hafta sonu etkinlikleri yer almaktadır. 
Anlatılar içinde sıklık taraması ve sözcük kullanımı araştırması yapılmamakla birlikte, 
çocukların kullandıkları etken çatı göz önünde bulundurularak genelde günlerini ‘tek 
başlarına’ yaşadıkları izlenimi edinilmektedir. Her ne kadar, büyük kent dışındaki böl-
gelerde, anneanne ve babaanne ile dedelerin, hala, dayı ve amcaların da yer aldığı daha 
geniş bir aile tipi gözlemlense de, çocukların ‘okul ve ev’ arasındaki sıkışmışlıkları çok 
az yerde kırılabilmektedir. 

4.3. Medyanın Günlük Yaşamdaki Yeri

Çocukların pek azının okul dışı zamanlarında arkadaşlarını görebildikleri, kitap oku-
yabildikleri, ya da bahçede sokakta geleneksel çocuk oyunları oynayabildikleri çok net 
bir biçimde görülmektedir. Ev ortamına sığıdırılmaya çalışılan enerji ise genelde bilgi-
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sayar ya da tablet, ipad hatta cep telefonu gibi çeşitlemelerle bireysel olarak kullanıla-
bilen elektronik medyaya kaymaktadır. Televizyon izlerlik düzeyinin genelde derslere 
verilen önemle birlikte ya da artık çekiciliğini yitirmesi nedeniyle televizyona ayrılan 
zamanın daha önceki zaman dilimlerinde gerçekleştirilenlere oranla düştüğü öne sü-
rülebilir. Araştırma örnekleminde ortalama bir çocuğun günde onbeş dakika ile üç sa-
at arasında değişen oranlarda televizyon izlediği, genelde tek başına olduğu ortamlarda 
seçimlerini kendisinin yaptığı ve denetimin çok az olduğu, tek başına olmadığı durum-
larda ise aile içi kurallara uyarak ya kumandayı tümüyle babaya verdiğini ya da sırayla 
seçimler önermeye razı olduğunu görmekteyiz. Çocuk, her şekilde, birlikte izleme yap-
tıklarının denetimindeki seçimlere bağlı olarak kendisine sunulanlara ‘maruz kalmak-
ta’ ve seçim yapması gerektiğinde de ne seçeceği konusunda genelde büyük ya da kü-
çük kardeşlerle birlikte karar vermek zorunda kalmaktadır. Televizyon sahipliği konu-
sunda çocukların çok yaygın bir televizyon kullanım sahipliği bulunmamakla birlikte, 
bazı yerlerde hemen herkesin bir bilgisayarı ve en az yarısının da cep telefonu bulun-
ması pek şaşırtıcı değildir. Çocukların anlatımlarında etkinlikler sayılırken, televizyon 
izleme ya da bilgisayar kullanma etkinliği ya hiç yer almamakta, ya da şöyle bir değini-
len, önemsiz bir noktada durmaktadır. Bu da medyaya verdikleri önemi ya da medyayı 
nasıl önemsizleştirdikleri konusunda bir ipucu olarak görülebilir. 

Bu bölümdeki görüşmeler çerçevesinde, çocukların medya kullanım alışkanlıkları 
konusu açıklığa kavuşturulmuş, çocukların yaşamında televizyonun, bilgisayarın, rad-
yonun, gazetenin, kitabın yeri sorgulanmıştır. Görünen o ki, gelecek düşleri belirgin-
leşmiş ve amaca dönüşmüş olan çocukların dünyasında televizyon da bilgisayar da da-
ha işlevsel olarak yer almaktadır. Risk grubuna ait çocuklarda ise medya kullanımı ge-
lişigüzel ve bilinçsiz olarak gerçekleşmekte olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle anne ba-
ba denetiminden uzak, risk grubundaki çocukların medya kullanımının daha yoğun ve 
sakıncalı içeriklerden oluşmakta olduğu görülmektedir. Seçilen ve izlenilen diziler, iz-
leme saatleri göz önünde bulundurulduğunda, çocukların izleme şartlarının seçimleri-
ne nasıl etki ettiği görülebilmektedir. Şöyle ki, kardeşi olan çocuklar, çizgi filmlerle bo-
ğulabilmekte, evdeki yaşlı akrabaları ile birlikte televizyon izleyen çocuk ise haber izle-
mek zorunda kalabilmektedir. Kendi seçimlerini yapabilen çocuklar söz konusu oldu-
ğunda ise, 50 ile 2000 kanal arasından seçim yapabilen kendilerine yönelik 2-6 kana-
lı belirleyebilen çocuklar söz konusu olmaktadır. Çocukların, yaptıkları bu seçimlerde, 
oldukça seçici ve bilinçli oldukları gözlemlenmiş, herhangi bir biçimde seçimlerinden 
ödün vermedikleri saptanmıştır. 

Bununla birlikte, yüzyüze ve sözlü olarak gerçekleştirilen görüşmelerde, çocukların 
medya kullanımı konusunda son derece bilinçli oldukları, zamanlarının yalnızca önce-
den planlanmış bölümlerini medya kullanımına ayırdıkları, bu noktada da son derece 
seçici oldukları, zaman zaman da akran etkisinde kaldıkları gözlenmiştir. Gelişmiş böl-
gelerde anne babanın yönlendirici olmasına karşın, pek gelişmemiş kırsal kesimde ise 
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yapılması gereken iş güç ve bakımı üstlenilen kardeşler nedeniyle medyaya gerçek an-
lamda çok fazla zaman ayırılmadığı da görülmektedir. Özetle, bilinçsiz bir biçimde 6-7 
saatini televizyon karşısında geçiren çocuklarla hiç karşılaşmadığımızın özellikle belir-
tilmesi gereklidir. 

İletişim araçları çerçevesinde genelde televizyon, bilgisayar ve cep telefonu en yoğun 
kullanılan araçlar konumunda. Bunların dışında radyo, sinema, kitap, dergi, gazete gi-
bi diğer medyanın seçilebilirliğinin oldukça kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir. Çocukların 
günlük yaşamın büyük bir bölümünü okulda geçirdikleri bilgisinden hareketle, çoğu-
nun eve gittiğinde ödevleri ve araştırmaları ile ilgilendikleri, test çözme oranının çok 
yüksek olduğu, evde de ders kitaplarını takip ettikleri bulgulanmıştır. 

Özetle, çocuğa ve çocukluğa yüklenen anlam, okullaşmak, çalışmak, derslerinde ba-
şarılı olmaktır. Çocukların kendilerini başka bir alanda geliştirmelerine, gerçekleştir-
melerine pek fazla ortam yaratılmamaktadır. Araştırma yaptığımız birkaç okulda sat-
ranç oynayan ve bu alanda ödüller kazanan öğrencilerle karşılaştık. Bir okulda da ken-
di kurdukları müzik grubu ile konserler veren bir grubu gördük. Bunun dışında, ken-
dine ‘hobi saati’ ayırabilme alışkanlığını edinmiş çocukların oldukça az olduğu gözlem-
lenmektedir. Bu gibi ders dışı düzenli etkinlikler, pek sık olmamakla birilikte bisikle-
te binme, futbol oynama, yüzme ya da bir müzik aleti çalma gibi medya dışındaki di-
ğer etkinliklerle gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, çocukların gereksinim ve is-
teklerinde, medya ve medyanın aracı olduğu diğer etkinlikler daha fazla yer tutmakta, 
özlemini çektikleri ‘eğlence’ ve ‘bilgilenme’ ortamını medya ile telafi etmeye çalıştıkla-
rı gözlenmektedir.

4.4. Hangi Medya?

Çocuklara içlerinden birini seçmeleri gerekse, bilgisayarı mı, televizyonu mu yok-
sa telefonu mu seçecekleri konusu sorulduğunda, işlevsellik ölçütleri daha önem ka-
zanmakta ve yanıtların pek azı televizyon seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
da gösteriyor ki, tüm yaş gruplarında bilgisayarın televizyona, cep telefonunun bilgisa-
yara olan üstünlüklerinin bilincinde bir çocuk nüfusuna sahibiz. Tüm bunların yanın-
da, bir şekilde televizyondan uzaklaştırılan, ya da televizyon kanallarına erişimi kısıtla-
nan, belki de televizyonda aradığını tam olarak bulamayan çocukların bilgisayara yö-
neldiğini, araştırma ve bilgilenme amaçları dışında televizyon kanallarının izlenmesin-
de, dizilerin takip edilmesinde de bilgisayarın yeğlendiğini söylemek gereklidir. Bu du-
rum, gelecek planlamaları açısından internet yayıncılığının ne denli ön plana çıkaca-
ğının küçük ölçekteki bir göstergesi olarak ele alınabilir. Karşılaştığımız pek çok çocuk 
telefondan da dizi film izlediklerini ve henüz kendileri sahip olmasalar da telefonu ge-
leceğin medyası olarak gördüklerini de ifade ettiler. Bazıları ise araçtan çok tek başına 
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‘internet’ kavramının hangi araca uygulanırsa uygulansın yeterli olabileceğini ifade et-
ti. Televizyonun seçiminde, buna ayrılan zaman ve içeriğin de ön planda olduğu görül-
mektedir. Örneğin, çocuklar televizyonu ‘tek başlarına izleyebileceklerini varsayarak’, 
kendilerine ait bir araç olarak istemektedirler. Benzer bir saptama bilgisayar için de söz 
konusudur. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, ‘bilgisayar’ ile masa üstü bir bilgisayar-
dan çok dizüstü bilgisayarı, tablet ya da ipad’i ve ortak kullanımda olan değil, kendile-
rine ait bir bilgisayarı kastetmektedir. Cep telefonu dendiğinde ise sıradan bir cep tele-
fonu yerine, ‘akıllı’ ve özellikleri çoktan saptanmış telefonlar gündemdedir. Özetle söy-
lemek gerekirse, çocuklar, medya seçiminde kendilerine özgü ölçütleri çoktan geliştir-
miş, bu çerçevede medyanın türünü, biçimine ve takip edecekleri içeriğe çoktan karar 
vermiş görünmektedirler.

4.5. Kumanda Kimin Elinde

Veriler çerçevesinde, korkulduğunun aksine, çocukların televizyon sahipliği ve bil-
gisayar sahipliği oranlarının onları tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığı görüşüne 
sahip olduk. Daha önceki araştırmalar, çocukların televizyon izlerliğinin tehlikeli bo-
yutlarda olduğunu göstermekteydi. Ancak, biz yaptığımız araştırmada televizyon izler-
liğinin endişe verici boyutlarda bulunmadığını, saptadık. Aslında, buradaki gerçek teh-
like, televizyon izleme biçimi ve süresi kısıtlanan çocuğun, ‘ödev yapma’ bahanesi ile sı-
ğındığı bilgisayar olabilir. Çünkü, çocukların pek çoğunun bilgisayar ortamında oyun 
oynadığı, dizi izlediği ya da istediği bir içeriğe erişebildiği görülmektedir. Burada as-
lında kumanda tümüyle çocukların elinde olduğundan, denetimsiz bir medya kullanı-
mı da söz konusu olabilmektedir. Kumanada Kimin Elinde sorusu, yalnızca televizyo-
na ait bir soru imiş gibi görünmekle birlikte, aslında medyanın kimin denetiminde ol-
duğu da sorgulanmakta, televizyon izlemelerinin ne kadarının çocuk tarafından tek 
başına, ne kadarının da ailenin hangi üyeleriyle birlikte gerçekleştirildiğini saptama-
yı amaçlamaktadır. 

Çocukların pek azının odalarında ve yalnızca kendi erişimlerinde olan, denetim-
sizce kullanabilecekleri televizyon oranlarının oldukça düşük olduğu sonucuna vardık. 
Bununla birlikte evlerinde iki, üç, dört televizyonu olan çocukların varlığı her ne kadar 
endişe verici gibi görülse de, bu tip ortamlarda izlemelerin genellikle aile ile birlikte ya-
pılıyor olması içimizi rahatlatan bir unsur olarak görülebilir. Burada vurgulanması ge-
reken bir önemli nokta da çocukların televizyon izlerliğini, yalnızca televizyonu odak-
layarak gerçekleştirmemeleri. Çocuk, bunu genelde aile ile birlikte geçirilen zaman di-
limi, bir paylaşım biçimi olarak görmekte. Örneğin, annesi ya da anneannesi ile birlik-
te televizyonda ‘haberler’i izleyen çocuk, bunu, o kişiyle paylaşımlı gerçekleştirilen bir 
etkinlik olarak algılamakta. 
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Denetimli medya kullanımı çerçevesinde temel olarak iki tip aile yapısı saptandı. 
Birinde, çocuklar özgürce seçimlerini yapabilmekte ve hangi kanalı, hangi programı 
istiyorlarsa onu izleyebilmekteler. Bu tür izlemelerde, genelde çocukların yanların-
da kendilerinden küçük bir kardeşleri olduğunu ve seçimleri onların adına da ger-
çekleştirdiklerini görüyoruz. Zaman zaman da ağabeyler ya da ablalar eşliğinde ger-
çekleştirilen izlemeler söz konusu olabiliyor. Kimi evlerde, kumandanın demokratik 
bir biçimde aile üyeleri arasında el değiştirdiğini görmekteyiz. Bu gibi durumlarda, 
herkesin önceden seçilmiş bazı programları olabiliyor ve bu programın izlenmesine 
herkesin katılımı bekleniyor. Kimi evlerde ise, okuldan gelince çocuğun, sonrasında 
baba gelene kadar annenin, baba geldikten sonra da babanın elinde yapışan bir ku-
mandadan söz etmek olası. Bu tip ailelerde çocuğun kendi seçiminden söz edebil-
mek olanaksız. 

4.6. Kaç Kanal Erişimleri Var

Çocukların bilgileri dahilinde yaklaşık 50-2000 kadar hatta daha fazla kanala eri-
şimleri olduğunu öğrendik. Onların kendi seçimleri ise 3-6 arasında sınırlı kalmakta. 
Küçük yaş grubu henüz televizyonda kanal kavramının ayırdında değil. 6-9 yaş ve 9-12 
yaş ise bu konuda oldukça bilinçli ve sorulduğunda hemen tüm kanalları sayabiliyorlar. 
En çok televizyon izleyen çocuğun 10-12 favori kanalı olduğu söylenebilir. Kanal sayı-
sının çocuklar tarafından bilinirliği, aslında bir çeşit farkındalığı da simgeliyor. Karşı-
mızdaki izleyici kitlesinin ne denli geniş bir seçim alanına sahip olduğunu ve ne denli 
özenli seçimler yaptığını görebilmemiz için bu önemli bir faktör. Yerli yabancı kanalla-
rın hepsi izlenebilir durumda olsa da, çocuğun seçimi yalnızca belli kanallardan özel-
likle de Türkçe olanlardan yana gibi görünüyor. Bunun belirleyicisi de genelde içinde 
yaşanılan kültür ve sosyo ekonomik durum. 

4.7. Temel Bilgi Kaynağınız Nedir?

Bu soruyu sorarken temel hedefimiz, çocukların ‘bilgi’ye nasıl eriştiklerinin farkı-
na varmalarını sağlamak, onları da bilgi kaynağı olarak gördüğümüzü onlara hissettir-
mek. Genelde, mizah kullanarak, ‘Ne kadar çok şey biliyorsunuz siz, nereden öğreni-
yorsunuz bu bildiklerinizi?’ şeklinde bir soru ile yaklaşıldığında, çocuklar, kendilerine 
ve bilgilerine değer verildiğini hissediyorlar. Bu şekilde, ayrıca bilgi kaynaklarını da ye-
niden bir gözden geçirmeleri gerektiğinin farkına varıyorlar. Temel Bilgi Kaynağı so-
rusuna çocuklar genelde ‘aile’ diye yanıt vermekteler. Özellikle küçük yaş çocukları her 
şeyi annelerinden öğrendiklerini söylediler. Yaş grubu büyüdükçe, okul yanıtının art-
ması, okulun verdiği bilginin zaman içinde farkına varıldığını ve öğretmenlerin özve-
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rili çabalarının kıymetinin de zamanla anlaşıldığını göstermekte. Bazı gruplarda, aile 
ve aile üyeleri temel bilgi kaynağı olarak çok ön planda görünürken, büyük oranda öğ-
retmen ve okul kavramının öne çıktığı okullarla karşılaşıldı. Hatta bazı çocuklar bilgi-
nin zaten kendilerinde, beyinlerinde var olduğunu ve bunu istedikleri zaman kendile-
rinin ortaya çıkardıklarını bile söylediler. 

Çocukların kendi kendine çalışma ve bilgi edinme oranları arttıkça, medya erişim-
lerinin de arttığını böylelikle bilgilenme kaynaklarının değiştiğini çok açık bir biçim-
de görmekteyiz. Özellikle elektronik medya diyebileceğimiz bilgisayar tabanlı araştır-
ma yöntemlerine yönelen ileri yaş grubundaki katılımcıların bu tür ‘tek başına’ öğre-
nimleri, neredeyse okullaşmanın getirdiği okul ve öğretmen yardımıyla öğrenme ora-
nında. Yaş oranı ile birlikte katılımcıların üzerinde medyanın etkisinin arttığı da göz-
lenmekte. Daha geniş bir sosyal çevreye katılmak isteyen, akranlarının onayına daha 
çok gereksinim duyan katılımcıların, medyayı daha sıkı takibe aldıkları ve günlük ko-
nuşmalarının büyük bölümünü medya üzerine kurguladıkları söylenebilir. Katılımcı-
lar, küçük yaş gruplarında, televizyonun eğlence, bilgisayarın ise bilgi amaçlı kullanıl-
dığını söylediler. 

4.8. Ne Yaparken Öğreniyorsunuz

Bu soru karşısında çocuklar son derece bilinçli olarak kendi öğrenme biçimlerini ta-
nımlayabiliyorlar. Yani bireysel öğrenme şartlarının ve süreçlereinin farkındalar. Çoğu 
bunu yaparak öğrendiği şeklinde yanıtladı. Pek çoğunun yazarak öğrendiğini bir o ka-
darının da okumayı bir öğrenme yolu olarak benimsediğini görebildik. 

4.9. Kahramanınız Kimdir

Bu soruya verilen yanıtlar özellikle yapılan fedakarlıklar ve özverili davranışlar ne-
deniyle ‘aile’ye verilen önemi ortaya koydu. Hatta, Calliou çizgi filminden örnek veren 
bir çocuk, ‘ailenin önemini ve herkese nasıl davranılması gerektiğini ondan öğrendi-
ğini’ söyledi. Kahramanlar arasında spiderman, batman, Süpermen gibi sanal kahra-
manlardan çok, abi, dayı, dede, anne gibi gerçek kişiler, Atatürk, öğretmen, itfaiyeci-
ler ve polisler yer almaktaydı. Kahramanlar konusu önemli, çünkü, çocuklar, filmler-
deki kahramanların gerçek yaşamda olmadığını sanırım çoktan anlamışlar. 3-6 yaş ço-
cuklarında, sembolik ya da medyatik kahramanlara duyulan hayranlık %40 dolayında 
iken, kahramanlarını aile üyeleri ya da arkadaş gibi gerçek kişilerden seçenlerin oranı 
da %70’i buluyor.
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4.10. Okumaya Ne Kadar Zaman Ayrılıyor, Ailede Okuyan Kimler Var?

Ne yazık ki, okumaya düşkün belli bir grup öğrenci dışında, ailedeki okuma etkinli-
ği oldukça az yer kapladığını bulguladık. Pek çok eve bir günlük gazete girmediği gibi, 
ailedeki okuma etkinliklerini de yalnızca görüşülen öğrenci gerçekleştiriyor. Çocukla-
rın gelecek başarısının kitap okuma alışkanlıkları ile okullarında ve özellikle de evlerin-
de erişimlerinde olan kitapların sayısı ile bağıntılı olduğu yaklaşık 30 yıldır Avrupa ve 
Amerika çerçevesinde bulgulanmış durumda. Türkiye’nin okumaya verdiği önem göz 
önünde bulundurulduğunda, gerek basılan kitap sayısı açısından gerekse kişibaşına dü-
şen kitap oranı söz konusun olduğunda, yani daha üretim aşamalarında dünya geneli-
ne göre çok alt sıralarda yer almaktayız. Bunun yanı sıra, bireysel okuma alışkanlıkla-
rı söz konusu olduğunda, kişibaşı kitap okuma oranı yılda 5-6 kitabı geçmiyor. Çocuk-
ların, eylemlerden öğrendiğini ve modelleme yaptığını göz önünde bulunduracak ol-
duğumuzda, evde okuyan bir aile büyüğünün varlığı son derece önemli. Burada vurgu-
lanması gereken bir noktanın önemli olduğunu düşünüyorum: Araştırmamız sırasın-
da, okuma alışkanlığının sosyal ve kültürel ya da ekonomik gelişmişlik düzeyi ile ilinti-
li olmadığını fark ettik. Verilerdeki oranını şu anda tam olarak ifade edemesek de, ba-
zı ailelerin hem anne hem de baba olarak çocuklara okuma konusunda örnek olduk-
larını duymak, hatta bazı ailelerin televizyonsuz okuma saatleri, günleri ayırdıklarını, 
bu yönde uygulamalar gerçekleştirdiklerini bilmek içimizi biraz daha sevinçle doldur-
sa da, pek çok çocuğun evinde okuyabileceği yeteri kadar kitabı olmadığını bilmek de 
bir o kadar üzücü. Bu durumda, hepimize, ancak özellikle ailelere, okullara ve öğret-
menlere çok iş düştüğünü söylemek gerekli. 

4.11. “Okumak, Yazmak, Dinlemek, Konuşmak Eylemleri İçinden Yalnızca 
Birini Seçecek Olsanız, Hangini Seçerdiniz” 

Bu soru özünde önemli bir soru. Bireylerin dört dil becerisinden hangisine kendile-
rini daha yatkın hissettikleri, tümüyle onların öğrenme biçimlerini, değerlendirmele-
rini ve zaman kullanımlarını belirler nitelikte. Bu soruya, çocuklar genellikle okumak 
olarak yanıt vermekte. Yalnızca üreten ve üretmekten zevk alan, yaratıcı gruba ait ço-
cukların bu yanıtı ‘yazma’ olarak verdikleri özellikle gözlemlenmekte. Yazmayı seçen 
çocukların gelecek vaad eden, üreten ve lider konumunda çocuklar oldukları düşünü-
lebilir. Çocukların pek çoğunun dinlemeyi seçtiğini görüyoruz. Bu noktada, çocukla-
rın bilgiye olan açlıkları gündeme gelmekte. Dinleyerek, bilgilenerek bu açlıklarını bas-
tırmaya çalışmaktalar. Karşılarındakini anlamanın öneminin bilincine varmış olan bu 
çocuklar, genelde, dinlemeyi tek taraflı bir etkinlik olarak görmekteler. Bununla birlik-
te, örneğin, radyo dinleyiciliği değil dinleme etkinliği. Grupların bazılarına ‘izleme’ se-
çeneğini eklediğimiz durumlarda bile yalnızca ‘izleme’ odaklı bir yaşam, yeğlenen bir 
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yaşam olmaktan uzakta görüldü. Bu çocukların yaşama etkin bir biçimde katılma istek-
lerinden, yaşamın yalnızca izleyicisi olmaktan hoşlanmamalarından kaynaklanmakta 
olabilir. Çocukların yoğunlukla okuma ve dinleme üzerine odaklanmaları henüz bilgi-
ye aç oldukları bir yaşta, yetkinlikle söyleyebilecek sözleri olmadığını düşünmelerinden 
kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, asıl tehlike, onların işlevsel ve eylemsel olarak 
konuşmayı ve yazmayı unutacak derecede aza indirgeyebilmeleri tehlikesi. Sürekli din-
leyen, zaman zaman okuyan ancak düşüncelerini ve deneyimlerini dile getiremeyen ye-
ni bir nesil mi geliyor endişesini duymamak elde değil. 

4.12. Medyadan Beklentiler Konusu

Her birinin bilinçli ve seçici birer medya tüketicisi olduğu günümüzde, çocukların 
medyadan somut beklentileri olduğunu görmek oldukça heyecan verici. Çocuklar med-
yanın, özellikle de televizyonun daha geniş bir içerik önermesini, daha yeni, daha ma-
ceracı, heyecanlı ve bilgisel içerik sunmasını beklemekteler. Çocuklar, eğlenceli, bilgi-
lendirici, içinde politika, didaktik öğretim unsurları ve aşk konuları bulunmayan, ma-
sum öğrenme konularını talep etmekteler. Çocuklar, küfürlü ve argo konuşmaları, kötü 
örnekler içeren, şiddet ve kötü örnekler oluşturabilecek programları ise sakıncalı bul-
maktalar. “Çocuk programı izlememizi istiyorlar ancak bunları, biz okulda iken yayın-
lıyorlar” eleştirisi özellikle dile getirilen eleştiriler arasında. 6-9 yaş grubu ile 9-12 yaş 
grubu, oldukça şikayetçi çünkü onlara göre programlar olmadığını düşünüyorlar. Bu 
çerçeveden bakıldığında, ya çizgi filmler var, ya da yetişkin programları. Şöyle, eli yüzü 
düzgün, onların yaşında çocukların yer aldığı, macera, bilgi ve heyecan dolu, eğlence-
li programlar özellikle de bilimsel içerik talep ediyorlar. Bu beklentilerini, uluslar arası 
belgesel kanalları yardımıyla gidermeye çalışsalar da kendilerine yönelik yerli yapımla-
rın olmasını istiyorlar. Akıllı işaretler konusunda çocuklar şikayetçi ve bunların doğru-
ları yansıtmadığını ifade etmekteler. Ayrıca “Haydi çocuklar uykuya” uyarısının genelde 
programların ortasında verilmesini anlamsız bulduklarını ifade ediyorlar. Onlara göre 
izlenmeye başlanan programlar yarım bırakılamayacak kadar değerli. Yayın saatlerinin 
bunun göz önünde bulunduracak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyorlar. Akıl-
lı işaretler konusunda dile getirilen bir başka değerlendirme de, bu işaretlerin gerçek-
leri yansıtmadığı konusunda. Yedi yaş üstünün izleyebileceği programlarda çocukların 
izlememeleri gereken sahneler ve kavramlar bulunduğuna dikkat çekiliyor. 

4.13. Medya Üretimi Konusu

Çocuklardan bazıları programlardan olabildiğince etkilendiğini gösterircesine ge-
nel anlamda dolaşımda olan programların benzerlerini ya da gülünçleştirilmiş taklitle-
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rini sundularsa da, aralarından bazıları, kendilerine bir şans verilecek olsa, kendi prog-
ramlarını oluşturmaya neredeyse hazırlar. Çok güzel program önerileri sunabilmekte-
ler ve bunu gerçekleştirecek altyapıya ve kapasiteye sahipler. Önerilen programlar göz 
önünde bulundurulduğunda, belli başlıklar altında toplanabilir.

• Yarışma programları: Çarpım tablosu, matematik işlemleri, genel bilgi ve kültür 
sorularını içeren, sıradan ya da ünlü yarışmacıların yer alacağı canlı programlar

• Büyüyünce ne olalım: Çocukların genel kariyer gelişimine yönelik programlar 
öneriler arasında

• Belgeseller: Gezilecek görülecek yerler, öneriler, ya da bilinmeyen dünyaları tanı-
tan özellikle de hayvan belgesellerinin çocuklar açısından son derece önemli ve 
kalıcı etkiler yarattığını bizzat gözlemledik. 

• Spor programları: Çocuklar, yaşlarının getirmiş olduğu hareketliliği spora ve üre-
time dönüştürebilmek, spor yapabilmek, nasıl bilinçli spor yapılacağını öğrenmek 
istiyorlar. Bu çerçevede çeşitli spor dallarını onlara tanıtan programlar istedikle-
rini söylediler.

• Kültürel programlar: Çocuklar, bilgiyi gerçekten alabilecekleri kültürü deneyim-
leyebilecekleri programlar arzu ediyorlar. 

Kendi yaşlarına uygun sunucular ve katılımcıların olduğu çocukların konu ve içerik 
katkısında bulunduğu programlar öneriliyor. 

Bu çalışmalar sırasında, çocukların ne kadar yaratıcı olabildiklerini, ne kadar he-
yecanlandıklarını, kendilerini nasıl bir ‘ünlü’ gibi hissettiklerini görüp deneyimledik. 
Kendilerine verilen kısa zaman dilimi içinde ne kadar yaratıcı düşünceler üretip uygu-
lamaya koyabildiklerine de şahit olduk. Çocukların danışmanlığında gerçekleşecek olan 
çocuk programlarının son derece iyi sonuçlar verebilecek, genel kabul görecek bir ya-
pı üreteceğini düşünüyoruz. 

İletişim araçları, toplum ve bireyler için son derece önemli bir yer tutmaktadır. 
Özellikle eğitim sürecinde olan 3-6 yaş çocuklar için, büyük bir farkındalık ve öğren-
me aracı olarak zenginlik sunan medya, gönderdiği uyaranlarla çocukların belleklerin-
de bir yaşam boyu yer tutacak önemli kazanımlara ya da kayıplara neden olabilmek-
tedir. 6-9 yaş ve 9-12 yaş çocukların medyadan daha çok karşılaştırmalı bilgi alabil-
mesi, öğrendiklerini uygulamaya, uyguladıklarını ise deneyime dönüştürebilme şan-
sı vardır. Bu araştırma çerçevesinde, medyanın Türkiye’nin genelinde çocukluk döne-
mine oldukça büyük bir etkisi olduğunu saptadık. Hemen her çocuğun farklı düzey-
lerde ve farklı biçimlerdeki medyaya erişebildiğini, bunlar arasında seçimler yapabile-
cek bilgi, birikim ve deneyime sahip olduğunu bulguladık. Çocukların artık kendile-
rine ne sunulursa onu tüketen varlıkları olmadığını, onların kendi ifadeleri ile tekrar 
tekrar duyduk, mutlu olduk. 
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Bildiğimiz gibi, öğrenme ve etkili iletişim için dört dil becerisi gerekmektedir. Bu 
dizge, genellikle, dilin öğrenilme sürecindeki sırayı izler: dinleme, konuşma , okuma ve 
yazma . Bu adımlar evrenseldir. Çocuklukta dil gelişimi gerçekten önemli bir noktada 
durmaktadır, çünkü bireyin yaşamı boyunca kendini ifade olanağı uygun biçimde ge-
lişmez ise, diğer becerilerin de gelişmesi eksik kalabilir. Buradaki temel tehlike, katılım-
cılar çerçevesinde yapılan sorgulamaların bizi, edilgen dil becerilerinin daha çok yeğ-
lendiği, günümüz insanının daha edilgen bir konumda kalmayı seçtiği bulgusuna gö-
türmektedir. Etkin bir biçimde katılım ise, toplumsal anlamda %3-5 arasında kalmak-
tadır. Çocukların kendi hızında, kendi bilgi ve birikimleri çerçevesinde, okumaya, din-
leme, konuşmaya ve yazmaya da gereksinimleri vardır. Bu becerilerin de yeterince uy-
gulanabileceği, anlamlı, paylaşımsal ve işlevsel ortamların yaratılması, hem evde, hem 
toplumda hem de okul çerçevesinde önemlidir. Bu ortamların eksikliği, çocukluğun 
deneyimsel zenginliklerinin kısıtlanması, beyinin öğrenme işlevlerinin tekdüzelşme-
si anlamına gelecektir. Yeterince ilgi çekici ortamla karşılaşmayan, öğrendikleri karşı-
sında heyecan duymayan ve öğrenilenleri kullanıma sokup paylaşmayan bir beyin ise 
kısa süre sonra öğrenmekten vaz geçebilir. Dil becerileri, matematik becerisi gibi di-
ğer becerilerle de bağlantılıdır. Çünkü, matematik de bir ‘dil’ dir ve bu dilin yaşam bo-
yu kalıcı olması gereken işlevleri söz konusudur. Dolayısıyla, bir kişinin dil becerileri-
deki sorun, onun dünyayı algılama, yorumlama ve kendini konumlandırma biçimleri-
ne de yansıyabilir. 

İletişim araçları ve teknolojik gelişimler desteği ile toplumsal dönüşümler hızlanmak-
ta, bugününün çocukların çok farklı, eskisinden çok değişik bir gelecek beklemektedir. 
Pek çok araştırma, geleceğin çocukların tablet bilgisayarlardan, cep telefonlarından kitap 
okuyacağını, hareket temelli çalışan araçlarla iletişim kuracaklarını, daha farklı okurya-
zarlık becerilerine sahip olacaklarını öngörmektedir. Medyanın daha hakim ve güçlü ol-
duğu bu yeni dünyada, medya kağıttan çıkıp ışına bürünmekte, yetkinlik ve performans 
ölçütleri değişmekte, sayısal ve sanatsal beceriler daha ağırlıklı bir değer kazanmaktadır. 
Üstelik bu değişim, coğrafi konumlandırma, sosyo-ekonomik durum, eğitim ve cinsiyet 
farklılıkları ile pek fazla ilintilendirilmeden medyanın toplumun hemen her katmanına 
erişebildiğini ve eriştiği her alanda farklılıklar yarattığını ortaya koymaktadır.
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