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DAHA Efi‹TL‹KÇ‹ B‹R
HABERC‹L‹K ‹Ç‹N

Medyan›n bizim meseleleri nas›l alg›lad›¤›m›z›n ve yorumlad›¤›-
m›z›n üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktad›r. Kendi günlük ya-
flant›m›zda, insanlar ve olaylar üzerine edindi¤imiz düflünceleri
sadece tamamlayan de¤il, s›kl›kla karar verici bir rol oynayan re-
simler sunar bize. Bunlar sayg› ve ilgi uyand›raca¤› gibi ön yarg›
ve de¤iflmeyen klifleler de oluflturabilir.

Bu kitap bu resimlerin alt›na "benzer bir imza" atmak istemiyor.
Daha çok bir önceki aflamadan, haberin bafllad›¤› yerden itibaren
ele al›yor. Dolay›s›yla sadece var olan hikâyeyi de¤il, hikâyeyle
ilgili kiflileri de dikkate al›yor. Kitap, bilgiyle ilgili hassas ve adil,
bilgiyi haberlefltirirken dengeli olunmas› gerekti¤ini savunuyor,
hele de söz konusu olan toplumun en yaralanmaya müsait ve de-
¤er verilmeyen üyeleri, yani çocuklar olunca. 

bianet y›llard›r tam da bu standartlar›n, sorumlulu¤unun bilincin-
de gazetecili¤in esaslar› olmas› için çaba gösteriyor. Hak gözeten
habercilik, hikâyelerin baflka bir ›fl›kla ve baflka bir perspektifle
ortaya konulmas›, elefltirel bir kamunun oluflturulmas› – bunlar
demokratik bir toplumun vazgeçilmezleri.



Friedrich-Ebert-Stiftung Derne¤i olarak, bianet'in gerçeklefltirdi¤i
bu önemli çal›flmay› destekledik. Kitab›n ikinci bas›m›n›n, gaze-
tecilerin ve medya temsilcilerinin çocuk haklar›na daha duyarl›
habercilik yapmalar›na genifl bir katk› sunaca¤›na inançla mutlu-
lu¤umuzu paylaflmak isteriz.

Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Yard›mc› Temsilcisi
Alexander Geiger 



VAKIF'TAN

‹flte yeni bir dizi daha, "Hak Habercili¤i" dizisi de elimizde. ‹nsan
Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik, Çocuk Odakl› Ha-
bercilik kitaplar›, bu kez 2003-2006 aras›ndaki üç y›ll›k bir döne-
min bütün emek, kofluflturmaca, telafl, kayg›, düflünme, tart›flma
ve keyiflerinin toplam›. Bu toplam› sizlerle, gazeteci adaylar›yla,
gazetecilerle, bütün okurlarla paylafl›yoruz. Mutluyuz! 

Çocuk Odakl› Habercilik kitab›yla IPS ‹letiflim Vakf›'n›n on birin-
ci kitab› da yay›mlanm›fl oluyor. Vak›f 1993'te fiahika Yüksel, Fü-
sun Özbilgen, Tu¤rul Ery›lmaz, Ertu¤rul Kürkçü ve Nadire Ma-
ter'in yayg›n medya d›fl›nda da "bir fleyler yapman›n mümkün"
olabilece¤i hayalleriyle kurulmufltu. 

Bu hayaller yaln›zca hayal olarak kalmad›. Kas›m 2006'da ta-
mamlad›¤›m›z "Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zle-
me ve Haber A¤›" (B‹A2) ile "baflka bir habercili¤in mümkün" ol-
du¤u iddias›n› alt›nc› y›l›na tafl›d›k. Elinizdeki dizi, bu iddiay›
meslektafllar›m›zla paylafl›rken ortaya ç›kan ürünlerden biri yal-
n›zca. 

"Haklar için habercilik, haberciler için özgürlük" ça¤r›s›yla sür-
dürdü¤ümüz çabalar›m›z›n merkezinde alt› y›ld›r her gün "hak
habercili¤i" anlay›fl›yla haber üreten bianet (www.bianet.org) yer



al›yor. Yerel haberciler, hak savunucular› ve ba¤›ms›z gazeteci-
lerle kurdu¤umuz üretim temelindeki dayan›flma üzerinde kad›n,
insan, çocuk ve ifade özgürlü¤ü odakl› bir yay›n sürdürüyoruz.
D›fllananlar›n, ihmal edilenlerin, haklar› çi¤nenenlerin, susturu-
lanlar›n sesi olmaya çal›flarak habercilik yap›yoruz. Türkiye ve
dünyan›n gündemine buradan bak›yor ve buradan her gün bir
baflka dünya sunuyoruz. 

bianet haber sitesinde anahaber sayfas›n› Kad›n›n Penceresi, Ço-
cuk sitesi, News in English alt siteleri tamaml›yor. Haftal›k on-line
magazin dergisi BiaMag de her cumartesi yay›nda. 

Vakf›m›z› kurdu¤umuz 1993'te büromuz Sultanahmet'teydi. Bi-
zi Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤›'na (B‹A) ulaflt›ran ilk fikirler, imkânlar›n
ipuçlar›n› bize sunan ilk araflt›rmalar orada ortaya ç›kt›. Gazete-
ler ve gazeteciler Ca¤alo¤lu'nu terk ettikten sonra 1999'da Be-
yo¤lu Kallavi Sokak'taki büromuza tafl›nd›k. 2000-2006 aras›nda
çal›flmalar›m›z›n geniflleyip daralmas›na ba¤l› olarak yer de¤iflti-
re de¤ifltire flimdi Çukurcuma'day›z. 

Bütün bu y›llar içinde haber yay›n› her gün bianet bürosunda
bafllam›fl ve bitmifl olsa da memleketin ve dünyan›n baflka flehir-
lerinden, kasabalar›ndan tan›d›k tan›mad›k gazetecilerin, izleyi-
cilerin, merakl›lar›n, katk›da bulunmak isteyen herkesin yaz›lar›,
haberleri, karikatürleri, foto¤raflar›, çizgileri de bizimkilere kat›l-
d›. Yerel gazetelerin ve radyolar›n, yerel habercilerin emeklerin-
den çok yararland›k, onlar›n da bizim emeklerimizden yararlan-
malar› için çaba gösterdik. Özetle yapt›¤›m›z her bir fleyde tam
da hayal etti¤imiz gibi, belki hayallerimizi de aflan bir ortaklafla-
l›k, bir dayan›flma var oldu. 

Geriye dönüp bak›nca Vakf›m›z› kural› 14 y›l oldu¤unu görüyo-
ruz. ‹nan›l›r gibi de¤il. 1997, bu 14 y›l›n belki de en kritik ân›. O
y›l›n Nisan ay›nda Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i'nin
(TMMOB) k›flk›rtmas›yla bafllad›¤›m›z, daha sonra Ba¤›ms›z ‹leti-
flim A¤› (B‹A) ad›yla bilece¤imiz bir araya geliflin ilk ad›m›n› att›k.
Türkiye'nin her yerinden gelen yerel medya temsilcileri, iletiflim
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akademisyenleri, TMMOB ve Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) temsilci-
leri Ankara'daki "Ulusal Konferans"ta "Yerel Medyan›n sorunlar›
ve çözüm imkânlar›"n› tart›flt› ve B‹A'n›n çat›s›n› çatt›. Fikri sonu-
cuna vard›rmak IPS ‹letiflim Vakf›'n›n omuzlar›na yüklendi. B‹A'y›
bafllatacak kayna¤› yaratmak için üç y›l beklemek gerekti. 2000'
de Avrupa Birli¤i'nden TMMOB'un giriflimleriyle sa¤lanan hibe
gereken maddi gücü yaratt›. "Baflka bir iletiflim" aray›fl›m›z B‹A'
n›n Ocak 2001'de ‹zmir'deki "Kurulufl Konferans›"yla pratik ad›m-
lar›n› atmaya bafllad›: bianet, yerel medya e¤itimleri, yerel radyo-
lar için radyo programlar›, bafl› dertte gazeteciler için hukuksal
destek birimi ve yeni bir habercilik anlay›fl›n› derinlefltiren Haber-
cinin Elkitab› dizisiyle tamamlanan projeyi; her bir alan›n daha da
zenginleflmesiyle B‹A2 izledi. Bu dizi yay›na verilirken "Haklar
için gazetecilik, gazeteciler için özgürlük" (B‹A3) projesine bafll›-
yoruz. Bu, B‹A4, B‹A5, B‹A6... diye gidecek...

Yola ç›karken, "zaman› gelmifl bir fikir"in peflinden gitti¤imizden
o kadar emin olmayabilirdik. Ancak geçti¤imiz yedi y›l boyunca
ayn› aray›flla dünyan›n baflka birçok yerinde harekete geçen çok
say›da yay›nc›, haberci, gazeteci ve iletiflimcinin farkl› kapsam-
larda ve farkl› yollardan da olsa ayn› hayali gerçeklefltirmeye gi-
rifltiklerini gördük. Türkiye'nin ve dünyan›n "B‹A"lar›ndan bizim
ulaflabildiklerimizle Kas›m 2006'da ‹stanbul'da düzenledi¤imiz
"Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu" ile bugün egemen olan-
dan "baflka bir iletiflim"in mümkün oldu¤unu hep birlikte ulusla-
raras› bir ölçekte bir kez daha do¤rulad›k. 

fiimdi çok daha umutluyuz. Yeryüzünün her bir köflesinde ba-
¤›ms›z medyalar› yaratan gazetecilerle, bu alan› tart›flmaya aç›p
bu konuda durmadan yaz›p çizen akademisyenlerle, bugün yar›n
medyaya ayak basacak iletiflim ö¤rencileri ve haber alma hakk›
peflinde koflan insanlarla bir araya geldik. Ço¤alarak devam ede-
ce¤iz, sessizler seslerine kavuflana kadar...

Nadire Mater - Ertu¤rul Kürkçü
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B‹A2 ve HAK HABERC‹L‹⁄‹
E⁄‹T‹M ÇALIfiMALARI ÜZER‹NE

Sevda Alankufl

IPS ‹letiflim Vakf› taraf›ndan daha önce yay›mlanan kitaplar›m›z›
okuma f›rsat› elde edenlerin ya da bianet okuru olanlar›n bilebi-
lece¤i gibi, 1997 y›l›nda IPS ‹letiflim Vakf›, iki meslek birli¤i, Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ve Türk Tabipleri
Birli¤i (TTB), yerel medya kurulufllar›, serbest gazeteciler ve bir-
kaç akademisyenin rüyas› olarak bafllayan, 2000 y›l›nda Avrupa
Birli¤i (AB) destekli olarak hayata geçme imkân› bulan Ba¤›ms›z
‹letiflim A¤› (B‹A) projesinin bir aya¤›n› yerel medyaya yönelik
e¤itim çal›flmalar› oluflturuyordu. Yerel medyaya yönelinmiflti,
çünkü B‹A bir yan›yla bir yerel medya inisiyatifiydi, di¤er yan›y-
la bu inisiyatifin yayg›n medyan›n habercili¤inden memnun ol-
mayan di¤er paydafllar›, ba¤›ms›z bir haber a¤› etraf›nda toplana-
cak yerel medyan›n içerik ve kalite olarak güçlenerek, yayg›n
medya d›fl›nda bir haber kayna¤› haline gelmesini Türkiye'deki
medya ortam›n›n ço¤ulculaflmas› ve demokratikleflmesi aç›s›n-
dan elzem görüyorlard›. Dolay›s›yla proje, yerel medya kurulufl-
lar›yla birlikte kendisini ba¤›ms›z bir haber a¤›na (bianet'e) dö-
nüfltürürken, bu a¤›n içinde yer alan ya da almak isteyecek yerel
medyan›n, etik ve politik olarak sorumlu bir habercilik anlay›fl›
etraf›nda, nitelikli ve ortak haber üretimiyle haber paylafl›m›na



dayal› bir yay›nc›l›k anlay›fl›yla varl›¤›n› sürdürebilmesini sa¤la-
mak üzere e¤itim çal›flmalar›na bafllad›.

‹ki aflamal› olarak düzenlenen e¤itim çal›flmalar›n›n birinci afla-
mas› 9 bölgedeki kent merkezinde 141 yerel medya kuruluflun-
dan 270, ikinci aflamas› ise 3 bölgedeki kent merkezinde 169 ye-
rel medya kuruluflundan 213 kat›l›mc›ya, dolay›s›yla toplam 483
gazeteciye ulafl›larak tamamlanm›fl oldu. E¤itim çal›flmalar› çer-
çevesinde iletiflim akademisyenleriyle, B‹A'n›n habercilik anlay›-
fl›n› paylaflan gazeteciler taraf›ndan gerçeklefltirilen seminer ve
atölye çal›flmalar›n›n metinleri 2003 y›l›nda Habercinin Elkitab›
dizisini oluflturmak üzere; Medya ve Toplum, Medya, Etik ve Hu-
kuk, Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve Medya, Gazetecilik ve Haber-
cilik, Radyo ve Radyoculuk bafll›klar›yla kitaplaflt›r›lm›fl, 2005 y›-
l›nda ise içindeki kimi metinler yenilenerek dizideki kitaplar›n
ikinci bask›s› yap›lm›flt›.

Elinizdeki kitab›n bir parças› oldu¤u üçlü kitap dizisinin öyküsü
ise, bu birincisinin benzeri, daha do¤rusu onun devam› niteli¤in-
de. Çünkü Habercinin Elkitab› dizisi de 2003 y›l›nda B‹A2'ye dö-
nüflerek yoluna devam eden projenin yine önemli bir aya¤›n›
oluflturacak flekilde yerel medya çal›flanlar›na yönelik gerçeklefl-
tirilen e¤itim çal›flmalar›nda kullan›lan metinleri ve bunlar› des-
tekleyen kimi eklerin kitaplaflt›r›lmas›yla oluflturuldu ve ‹nsan
Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik, Çocuk Odakl› Ha-
bercilik olmak üzere üç kitaptan olufluyor. Ancak hepsi bu kadar
de¤il! Bu nedenle öykünün bu ikinci k›sm› üzerine biraz daha
vurgu yapay›m.

...

Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤›
olarak da bilinen B‹A2'nin amac›, toplumu enformasyonun sosyal
ve kültürel de¤eri konusunda bilgilendirmek; her alandaki hak
ihlalleri ile ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› geniflletmek üzere ger-
çeklefltirilen düzenlemelerin uygulan›fl›n› izlemek ve haberlefltir-
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mek; çok seslili¤i ve kamu yönetimine kat›l›m› art›rmak için ye-
rel medyay› desteklemeye ve güçlendirmeye devam edebilmek;
insan, kad›n ve çocuk haklar›n›n medyada daha s›k ve daha nite-
likli bir biçimde ele al›nmas›n› özendirmek ve gazetecilik stan-
dartlar›n› ve profesyonel etik anlay›fl›n› yerlefltirmek ve gelifltir-
mek biçiminde belirlenmiflti.

Böylelikle bir yandan hak habercili¤i yap›larak bu kavram ve pra-
ti¤in akademik dünyada tart›fl›l›r, yayg›n/yerel medyada ise uy-
gulan›r hale gelmesine çal›fl›l›rken, di¤er yandan konuyla ilgili
kamusal duyarl›l›k ve bilinç oluflmas› sa¤lanmas›, medyay›, in-
san, kad›n ve çocuk haklar›n›n korunmas›, gelifltirilmesi ve uygu-
lanmas› konular›nda takipçi haline getirilmesi amaçlan›yordu.

B‹A2'nin e¤itim çal›flmalar›n›n oda¤›nda yine yerel medya vard›.
Ancak Türkiye'deki yayg›n medya ortam›nda eksikli¤i duyulan
etik ve politik olarak sorumlu habercilik anlay›fl›n› temsil etmesi
ve onun zorunlu bir dura¤› olarak hak habercili¤i yapmas› bekle-
nen yerel medyan›n yan› s›ra, hak aray›fllar›yla hak habercili¤inin
korunmas› ve yayg›nlaflmas›nda önemli rolleri olan iki grup –hak
örgütleri ve avukatlar– ile de e¤itim çal›flmalar› yap›ld›. E¤itim ça-
l›flmalar›n›n içeri¤i, odaklan›lan bu üç grubun –yerel medya, hak
örgütleri, avukatlar– hak aray›fllar› ve haklar›n korunup gelifltiril-
mesinde üstlendikleri ya da üstlenmeleri gereken rollere göre dü-
zenlendi.

Hak örgütlerine yönelik olarak gerçeklefltirilen e¤itim çal›flmalar›
bu örgütlerin takipçisi olduklar› hak ihlallerini raporlaflt›r›p, ha-
berlefltirme ve yayg›n/yerel medya ile iliflkiler konular›nda güç-
lendirilmesini hedefledi. Dört merkezde düzenlenen bu e¤itim-
lerde kullan›lan metinler de B‹A e¤itmenlerinden Gülgün Erdo-
¤an Tosun'un editörlü¤üyle bu elinizdekiler gibi kitaplaflt›r›ld›.
Avukatlara yönelik çal›flma ise, B‹A projesinin en bafl›ndan beri
yerel medyaya karfl›laflt›klar› hukuki sorunlar karfl›s›nda yard›mc›
olmak üzere uygulamaya koydu¤u "hukuki destek birimi"nin ye-
rel medyaya sa¤lad›¤› deste¤i, yeni dönemin koflullar›na uygun
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olarak gelifltirebilmek üzere tasarlanm›flt›. ‹stanbul merkezli ola-
rak 2004 ve 2006'da 34 ilden ifade özgürlü¤ü alan›nda çal›flan
57 avukat›n kat›ld›¤› buluflmalarda Türk Ceza Kanunu, Bas›n Ka-
nunu, 3984 say›l› "radyo ve televizyon yay›nlar›n›n düzenlenme-
sine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) görev, yetki ve
sorumluluklar›na iliflkin yasa" ile Türkiye'nin AB üyelik görüflme-
leri nedeniyle gündeme gelen ve k›saca "Uyum Yasalar›" olarak
bilinen düzenlemeler tart›fl›ld›. Avukatlar bulunduklar› illerde
karfl›laflt›klar› "ifade özgürlü¤ü" yarg›lamalar› ve dolay›s›yla ilgili
dosyalar› birbirleriyle paylaflt›, deneyimlerini aktard›.

Buna karfl›l›k yerel medyaya yönelik olarak düzenlenen ve Hak
Habercili¤i dizisinin yay›mlanmas›yla sonlanan e¤itim çal›flma-
lar›n›n hedefi, yerel medya mensubu gazetecilerin etik ve politik
olarak sorumlu habercilik anlay›fl›n›n bir uzant›s› olarak hak ha-
bercili¤i yapman›n gere¤i ve biçimleri konusunda düflünmelerini
ve uygulamaya geçmelerini sa¤lamak, ayr›ca habercilik yapar-
ken –ço¤u defa fark›na var›lmadan– neden olunan hak ihlalleri-
nin önlenmesini sa¤lamakt›. 

2003-06 döneminde "‹nsan Haklar› Habercili¤i"nde 227, "Kad›n
Odakl› Habercilik"te 248, "Çocuk Odakl› Habercilik"te 257 yerel
haberciyle bulufltuk. Üç y›lda gerçekleflen bu üç e¤itim turunda
Türkiye'nin 19 ilinde s›ras›yla 42, 47 ve 62 ilden haberciye ulafl-
m›fl olduk. ‹nsan Haklar› Habercili¤i e¤itimlerimiz, Çiler Dursun,
Gülgün Erdo¤an Tosun, Hüsnü Öndül, Levent Köker, Murat Çe-
likkan, O¤uz Haksever, Ömer Madra, Rag›p Duran; fierif Erol;
Kad›n Odakl› Habercilik e¤itimlerimiz, Aksu Bora, Beyhan De-
mir, Eser Köker, Filiz Kerestecio¤lu, Hülya Gülbahar, Hülya U¤ur
Tanr›över, ‹pek Çal›fllar, Nadire Mater, Nermin Y›ld›r›m, Selen
Do¤an; Çocuk Odakl› Habercilik ise, Ahmet fi›k, Ezgi Koman,
Gülgün Erdo¤an Tosun, ‹ncilay Cangöz, Kemal Özmen, Rag›p
Duran, Seda Akço, Sema Hosta, Serdar De¤irmencio¤lu, Tu¤rul
Ery›lmaz, Yasemin Onat olmak üzere ö¤retim üyesi, hukukçu,
gazetecilerden oluflan toplam 30 e¤itmen taraf›ndan yürütüldü.
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Özetle, öykünün bafllang›c›n› bilenler için çok önemli olan An-
kara'daki "Yerel Medyan›n Sorunlar› ve Çözüm Olanaklar›" bafl-
l›kl› "Ulusal Konferans" ile 1997 y›l›nda temeli at›lan, 2000-03
döneminde Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A), 2003-06 döneminde
Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤›
(B‹A2) adlar›yla yürütülen yüzde 80'i Avrupa Birli¤i destekli pro-
jeler kapsam›nda gerçeklefltirilen yerel medyaya yönelik e¤itim
çal›flmalar› sonunda toplam 34 buluflma ile 1271 gazeteci, 51
e¤itmen taraf›ndan verilen B‹A e¤itim çal›flmalar›ndan yararlan-
m›fl oldu. Kad›n Odakl› Habercilik e¤itim program›n›n ‹sveç ‹s-
tanbul Baflkonsoloslu¤u ve Çocuk Odakl› Habercilik e¤itim prog-
ramlar›na UNICEF-Türkiye katk›s›n› da ayr›ca belirtmek istiyoruz.
Hemen ve k›vançla söyleyeyim, bu Türkiye'de her aç›dan emsal-
siz bir örnek. Gerek kat›l›mc›lar›n ve e¤itmenlerin say›s› ve çeflit-
lili¤i, gerek kapsanan konular, gerekse gerçeklefltirilen e¤itimle-
rin karfl›l›kl›-etkileflimli ve uygulamal› atölye çal›flmas› niteli¤in-
de oluflu nedeniyle B‹A/B‹A2 art›k bir ba¤›ms›z habercilik projesi
olman›n ötesine geçip alternatif bir gazetecilik /habercilik okulu-
na dönüflmüfl durumda. Üstelik sadece, ço¤unlu¤u iletiflim e¤iti-
mi almam›fl kadrolarla çal›flan, çal›flanlar›n›n meslek-içi e¤itimle-
ri için bütçe ay›ramayacak durumda olan yerel medya çal›flanla-
r› için de¤il, ‹letiflim Liselerinde ve Fakültelerinde okuyan ö¤ren-
ciler için de alm›fl olduklar› e¤itimi tamamlayan bir uygulama
okulu niteli¤i tafl›yor.

Ancak hepsi bu kadar da de¤il: B‹A/B‹A2 Projelerinin, B‹A e¤it-
menlerinin e¤itim çal›flmalar›n›n sonucunda kat›l›mc›lar›n katk›-
lar›yla yeniden biçimledikleri sunufllar› ile kat›l›mc›larla birlikte
biçimlenen seminer /atölye çal›flmas› metinlerini kitaplaflt›rmak
sözü vard›. Bu sözünü de önce befl kitaptan oluflan Habercinin
Elkitab› dizisi ile tuttu, flimdi de üç kitaptan oluflan Hak Haberci-
li¤i dizisini yay›ml›yor. Böylelikle IPS ‹letiflim Vakf› taraf›ndan ya-
y›mlanan kitaplar›n say›s› 13'ü buldu. Bu da yukar›da "B‹A'n›n bir
okula dönüflmüfl oldu¤unu" söylerken hakl› oldu¤umu do¤rulu-
yor asl›nda.
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Çünkü, flimdiye kadar pek çok ‹letiflim Fakültesi'nin program›na
ya da ders içerikleri aras›na henüz gir(e)memifl konular› kapsayan
içeri¤iyle bu kitaplar, ‹letiflim alan›ndaki telif kitaplar say›s› bak›-
m›ndan henüz yolun bafl›nda olan Türkiye'de önemli bir e¤itim
kitapl›¤› oluflturuyor. Ayr›ca birçok kuruma/kifliye ise ücretsiz
olarak ulaflt›r›ld›klar›, hiçbir kâr amac› gütmeyen fiyatlarla erifli-
lebilir olduklar›, dahas› "www.bianet.org" internet adresinden te-
min edilebildikleri için yay›nlar›m›za eriflim daha flimdiden hayal
etti¤imiz rakamlar› çoktan aflm›fl durumda. Bunun bir anlam› da
–art›k ad›n› koyal›m– "Ba¤›ms›z ‹letiflim Okulu"nun e¤itimlerin-
den yararlananlar›n sadece yukar›da sözünü etti¤im buluflmalara
kat›lanlarla ya da ‹stanbul'daki B‹A merkezine staj yapmak için
u¤rayan ö¤rencilerle s›n›rl› olmamas› demek. 

Bu kitaplar aras›nda baflka hangileri var? B‹A'n›n 1997 Ankara
buluflmas›ndan sonra bas›lan Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› /B‹A: Ulusal
Konferans ve Belgeler, ikisi de çeviri olmak üzere Gazeteciler
‹çin Pratik K›lavuz ile Cins Bak›fl› Sözlü¤ü; yukar›da sözünü etti-
¤im, Habercinin Elkitab› dizisinin Medya ve Toplum, Medya, Etik
ve Hukuk, Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve Medya, Gazetecilik ve
Habercilik, Radyo ve Radyoculuk isimli befl kitab›; bu elinizde-
kiyle birlikte toplam üç kitaptan oluflan Hak Habercili¤i dizisi;
editörlü¤ünü Gülgün Tosun'un yapt›¤› Hak Örgütleri ve Medya
ve 2006 Kas›m›nda düzenlenen ‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z
Medya Forumu'nda yap›lan sunumlar› ‹ngilizce ve Türkçe olmak
üzere iki dilde bir araya getiren, editörlü¤ünü Sevilay Çelenk'in
yapt›¤› ‹stanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu bafll›kl›,
Türkiye'de "ba¤›ms›z medya" ile ilgili olarak bas›lm›fl olan ilk /
öncü kitap. 

Hak habercili¤i: Neden ve nas›l?

Hak Habercili¤i dizisindeki bütün kitaplar bu iki soru etraf›nda
kuruldu: "Neden insan, kad›n, çocuk odakl› habercilik ve bunlar
Nas›l (yap›lmal›)?" Bu soru(n)lara ayn› anda yaklafl›lmas›, birlikte
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cevaplanmaya çal›fl›lmas› ise elinizdeki dizinin kitaplar›n› emsal-
lerinden farkl› k›l›yor. Baflka ifadeyle bu diziyi oluflturan kitaplar-
da sadece yayg›n habercilik anlay›fl›n›n ve uygulamalar›n›n ne-
den sorunlu oldu¤u tart›fl›lm›yor, yerine konulabilecek gazeteci-
lik /habercilik anlay›fl›n›n çerçevesi de çiziliyor, gazeteci adayla-
r›na, genç gazetecilere, yerel medya mensubu olup da, yayg›n
medyadan farkl› bir gazetecilik /habercilik yapmak gibi bir derdi
olanlara yeni adresler gösteriliyor. Oysa Türkiye'de özellikle de
son y›llarda Elefltirel iletiflim kuramlar›n›n etkisiyle ve birkaç ön-
cü çal›flmay› izleyerek yayg›n medyan›n farkl› türlerde / formatlar-
la sundu¤u içerikler üzerine yo¤unlaflarak gerçeklefltirilen araflt›r-
malar›n say›s› giderek artt›. Buna ra¤men, örne¤in "yayg›n med-
yan›n yapt›¤›ndan 'farkl›' türden bir habercili¤in nas›l yap›lmas›
gerekti¤i" konusunda, ilk kuflak akademisyenlerin yazm›fl oldu¤u
geleneksel habercili¤in ABC'si niteli¤indeki kitaplar›n yerini ala-
cak yeni bir kaynak kitap henüz yaz›lmad›. 

Bu nedenle Hak Habercili¤i dizisi kitaplar›n›n "hak habercili¤i-
nin neden ve nas›l yap›lmas› gerekti¤i?" sorular›na birlikte cevap
vermeye çal›fl›yor olmas› önemli bir katk›. Dizinin bunu baflara-
bilmesi ise büyük ölçüde, kitaplar›m›z›n bianet'in bizzat hak ha-
bercili¤ini amaç edinen bir haber sitesi olarak yaratm›fl oldu¤u
bilgi ve uygulama birikimiyle, akademisyenler ve yerel gazeteci-
lerin bulufltu¤u bir ortam –son alt› y›la yay›larak bir okul /ekole
dönüflen e¤itim süreçleri– içinde biçimlenmifl olmas›yla ilgili. 

Asl›nda IPS ‹letiflim Vakf› taraf›ndan daha önce yay›mlanan Ha-
bercinin Elkitab› dizisini oluflturan kitaplar›m›z› bilenler, onlar›n
da bir yandan mevcut olan› elefltirirken, di¤er yandan yerlerine
farkl› fleyler önerecek bir aray›fl çerçevesinde derlendi¤ini hat›r-
layabilirler. Nitekim özellikle Medya Etik ve Hukuk kitab›m›z›n
Önsöz'ünde gereksinim duydu¤umuz "yeni" gazetecilik /haberci-
lik anlay›fl›na "etik ve politik olarak sorumlu gazetecilik" gibi ge-
nel bir ad koyarak bir kap› aralamaya çal›flm›fl, bu arada böyle bir
gazetecilik /habercilik anlay›fl›n› temsil eden aray›fllardan ikisinin
ad›n›, Gazetecilik ve Habercilik kitab›m›zda telaffuz etmifltik. ‹n-
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cilay Cangöz ve Rag›p Duran'a ait "Yurttafl Gazetecili¤i" ile ilgili;
Esra D. Arsan imzal› "Çat›flma ve Savafl Dönemlerinde Gazeteci-
lik" bafll›kl› sunufl metinleri dolay›s›yla, Yurttafl Gazetecili¤i ve
Bar›fl Gazetecili¤i'ni yola koyulunabilecek adresler olarak göster-
mifltik. 

Hak Habercili¤i dizisinin kitaplar›nda ise bu aray›fl aç›s›ndan
önemli bir "u¤rak"tay›z. Çünkü bianet'in habercilik yapmaya bafl-
lad›¤› andan itibaren uygulad›¤› bir fleyi art›k, "hak habercili¤i"
olarak kavramsallaflt›r›p, hem bir model olarak gösteriyoruz hem
de etik ve politik olarak sorumlu gazetecili¤in olmazsa olmaz› sa-
y›yoruz. Hak Habercili¤i kavram›n› ‹nsan Haklar› Habercili¤i,
Kad›n Odakl› Habercilik, Çocuk Odakl› Habercilik gibi üç bafll›k
alt›nda ayr›nt›land›rarak daha önce Türkiye'de, gazetecilik /ha-
bercilik ba¤lam›nda kullan›lmayan bütün bu kavramlar› da ileti-
flim yaz›n›na kazand›rm›fl oluyoruz. 

Ancak tabii ki bu iddiam›z, bianet ve Habercinin Elkitab› dizisi
ile bafllayan aray›fl›m›z›n sona erdi¤i biçiminde anlafl›lmamal›.
Dolay›s›yla hak habercili¤i ile ilgili metinlerimiz böyle bir aray›-
fl›n sonucunda u¤rad›¤›m›z bir "durak", ancak –ayn› metaforu
sürdüreyim– bir "bafl durak", yani durulmadan baflka adreslere
yol al›namayacak bir "olmazsa olmaz konum" olarak görülmeli.
Bu arada da aralar›ndaki bu süreklilikten ötürü bu iki dizinin ki-
taplar› birlikte okunmal›. Ya da baflka ifadeyle; e¤er birincisi ha-
bercilik /gazetecilik anlay›fl› konusunda kap›lar aralayarak bize
nereye gidilmesi konusunda birkaç yol gösteren ise; ikincisi de
bu aralanan kap›lardan ilerlendi¤inde mutlaka durulmas› gere-
ken bir adrese götüren metinlerden olufltu¤u için her iki dizideki
kitaplar›n birlikte okunduklar›nda daha yararl› olacaklar›n› düflü-
nüyoruz.
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Neden yeni bir habercilik kavram›na/uygulamas›na
ihtiyaç var? 

Asl›nda bütün bu e¤itim çal›flmalar› içerisinde böyle yeni kav-
ramlar›n /uygulamalar›n pefline düflmek yerine, Bar›fl Gazetecili-
¤i kavram›n›n kimi gazeteci ve akademisyenlerce "iyi gazetecilik"
zaten Bar›fl Gazetecili¤inin önerdiklerini kaps›yorsa, yeni bir kav-
rama ne gerek var? diye karfl›lanmas› gibi1, biz de hak habercili-
¤i yapmak yerine, sadece "iyi gazetecilik yapmak gereklili¤in-
den" söz edebilirdik. Ancak o zaman da "iyi gazetecilik" diye san-
ki bir zamanlar alt›n ça¤›n› yaflam›flken, sonradan yolundan ç›k-
m›fl bir gazetecilik prati¤i ya da bütün zamanlar için geçerli ve
de¤iflmez k›l›nabilecek bir gazetecilik ideali varsaym›fl olurduk ki
bu da "do¤ru" de¤il.

Kimi yazarlar "ideal / iyi" gazetecili¤in, örne¤in 18. yüzy›lda var
oldu¤unu, ancak 19. yüzy›ldan itibaren bafllayan bir süreçle
medyan›n da bir endüstri halini almas›, tekelleflmesi, küresellefl-
mesi nedeniyle yolundan ç›kt›¤› –bozuldu¤u– iddias›nda olsalar
bile, ben bizim burada önerdi¤imiz anlamdaki bir habercili¤in
ne gazetecili¤in ortaya ç›kt›¤› dönemde ne de daha sonra yayg›n
bir gazetecilik /habercilik anlay›fl› ya da prati¤i olmad›¤›; böyle
örneklerle ise ancak (o da olabildi¤i kadar›yla) "alternatif medya"
anlay›fl› ve pratikleri içerisinde karfl›lafl›ld›¤› iddias›nday›m. As-
l›nda, e¤er tarihi –ilerlemeci ve teleolojik anlamda anlafl›lmaks›-
z›n– ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel birlikte, dünyay› anlama
biçimimizde de de¤ifliklikler getiren bir süreç olarak görüyorsak,
bu da çok anlafl›l›r bir fley. Dahas›, geleneksel gazetecili¤in soru-
nunun bu tekelleflme, küreselleflme gibi "geliflmeler"in neden ol-
duklar›yla s›n›rl› olmad›¤›n›, baflka ifadeyle "yap›sal" bir sorun-
dan mustarip oldu¤unu düflünenler aras›nday›m: Örne¤in aç›kça
cinsiyetçi olan gündelik hayat›n dilinin haber dili –ve asl›nda bü-
tün anlat› türleri– içinde yeniden-üretiliyor olmas›nda, böylelikle
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en masum sözcük seçimiyle bile, örne¤in bir kad›n haklar› ihla-
linde bulunuluyor olmas›nda; geleneksel habercili¤in neyin ha-
ber de¤eri tafl›y›p neyin tafl›mad›¤›na dair yaratt›¤› "uzlafl›m"da,
böylelikle yoksullar›n, kad›nlar›n, çocuklar›n ço¤unlukla "suçlu"
ya da "kurban" olduklar›nda haber olabilmelerinde. Böyle alt al-
ta s›ralamaya kalk›nca ise flöyle k›flk›rt›c› bir önerme ortaya ç›k›-
yor: Haber bizatihi, hak ihlali yapan bir kurgu/kurmaca/yap›n-
t›'dan2 ibaret hale geliyor.

Ancak dizilerimizdeki metinlerde imzas› olan yazarlar›n hepsi
haberin bizatihi hak ihlali yapan bir anlat› oldu¤u konusunda be-
nimle ayn› fikirde de¤iller. Muhtemelen de iyi yap›yorlar ve be-
nim örne¤in dilin evrensel olarak seksist ya da (belirli bir feminist
yaklafl›m içinden söylersem) "fallusmerkezli"3 olarak yap›land›r›l-
m›fll›¤›ndan hareket ederek di¤er bütün anlat›lar gibi haberi de
"toplumsal› bir bildirme/bilme türü"4 olarak "erkek" sayan; dola-
y›s›yla okuyana sanki "bu" dilden ve haberden bütünüyle vazgeç-
mek gerekti¤i öneriliyormufl gibi düflündürten bir konumuma u¤-
ramadan ilerliyorlar5. Bir yandan kimlerin ve nelerin haber ya-
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2. Bunlar›n hepsini s›ralad›m, çünkü Hak Habercili¤i dizisinin farkl› metinlerinde
bunlardan biri ya di¤eri ile karfl›laflabileceksiniz ve hepsi afla¤› yukar› ayn› fleyi anla-
t›yor: post-yap›salc› bir dil / söylem yaklafl›m›ndan hareketle bütün "gerçeklik" iddiala-
r›na ra¤men, haberin di¤er anlat› türlerinden bir üstünlü¤ü bulunmad›¤›n›, onlar gibi
bir "kurmaca", bir baflka bilgiyi söyleyen "öykü" anlatma yöntemi oldu¤unu ima edi-
yor, ayr›ca bu bilgiyi söyleme biçimiyle toplumsal/siyasal iktidar›n yeniden-üretilme-
sini sa¤lad›¤› ima ediliyor. Bu iddialarla ilgili olarak, Habercinin Elkitab› dizisinin ilk
kitab› Medya ve Toplum'un Önsöz'üne ve Ayfle ‹nal'›n ve Beybin D. Kejanl›o¤lu'nun
yaz›s›na, ayr›ca dördüncü kitab›m›z Gazetecilik ve Habercilik'te ise Çiler Dursun'un
yaz›s›na bakabilirsiniz. Bu dizimizde ise yine Dursun ile elinizdeki kitapta bulunan
Cangöz imzal› yaz›lardaki tart›flmalar d›fl›nda, art›k ne demek istedi¤imizin anlafl›ld›-
¤› varsay›m›yla –bu dipnotla yap›ld›¤› gibi– flöyle bir de¤inerek geçiyoruz. 

3. Bu kavram› Luce Irigaray'den (to Speak is never neutral, Londra, New York: Con-
tinuum, 2002) alarak kullan›yorum. Kavram›n daha kapsaml› bir aç›klamas› için Ka-
d›n Odakl› Habercilik'in Önsöz'üne bak›lmal›. 

4. Haberin toplumsalla ilgili bir bilgi olmas› konusundaki tart›flma için bkz. Çiler Dur-
sun, "Haberde Gerçekli¤in ‹nfla Edilmesi Ne Demektir?", Çiler Dursun (der.), Haber,
Hakikat ve ‹ktidar ‹liflkisi, Ankara: Elips, 2004, s. 37-67 ile ‹nsan Haklar› Habercili¤i
kitab›m›zdaki yine ayn› yazar›n "Haklar Habercili¤inin Do¤as› ve Olana¤›" bafll›kl› ya-
z›s›na bak›n›z.

5. Tabii ki böyle bir "konum"da de¤ilim, ancak ilgili tart›flman›n yeri bu Önsöz olma-
d›¤i için yanl›fl anlafl›lma tehlikesini göze al›yorum.



p›l(ma)d›¤›n› ve haber konusu olduklar›nda da bunun nas›l so-
rumsuzca ve cinsiyetçi, ›rkç›, ayr›mc› vb. biçimlerde yap›ld›¤›n›
sorgularken, di¤er yandan "iyisini" koyman›n mümkünlü¤ünden
hareket ediyorlar ve "kötü" olan›n yerine konulmas› gereken ko-
nusunda yol gösteriyorlar. Ortak iddialar› ise flunlar: Öncelikle
yayg›n medya için hak-ihlalleri haber de¤eri tafl›m›yor. ‹kinci ola-
rak yayg›n medya "ma¤dunlar› /çekinikleri" (yoksullar›, kad›nlar›,
çocuklar›) temsil etmiyor, "ötekiler" söz konusu ise görmezden ve
göstermezden gelmeyi tercih ediyor. Üçüncü olarak, "ötekiler"
haber yap›lmaya kalk›ld›¤›nda bu ço¤unlukla onlar› ya "suçlu / fa-
il" ya da "kurban/nesne" gösteren bir temsil oluyor. Böylelikle as-
l›nda –belirli konular› ve kesimleri– haber yapmad›¤›nda da, yap-
t›¤›nda da yayg›n medya hak ihlalinde bulunuyor. Bütün bunlar
da esas olarak ideal habercilik anlay›fl›n›n gününümüzde tekel-
leflme ve küreselleflmenin kazanm›fl oldu¤u boyutlar nedeniyle
mecras›ndan ç›km›fl olufluyla aç›klan›yor. Ancak aralar›nda be-
nim gibi, sorunun daha yap›sal / içkin bir sorun oldu¤unu düflü-
nenler de var.6

Hak habercili¤inden ne anlamal›?

O halde gazetecinin/habercinin yola ç›karken u¤ramak zorunda
oldu¤u ilk durak üç anlam›yla da hak habercili¤i olmal›. Yani;
hak ihlallerini görmezden gelmeyen, "ötekileri" haber yapmak
için mutlaka bir hak ihlalinin konusu / faili olmalar›n› bekleme-
yen, herhangi bir haberi yaparken hak ihlaline yol açmayan bir
habercilik. Ancak hak habercili¤inin "hak" k›sm›ndan ne anlad›-
¤›m›z› burada biraz daha açmam›z gerek. Dizimize "Hak Haber-
cili¤i" gibi genel bir ad koymakla birlikte, kitaplar›m›z›n adlar›n›n
‹nsan Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik ve Çocuk
Odakl› Habercilik olmas›n›n da gösterdi¤i gibi, asl›nda insan
haklar› habercili¤inden daha kapsaml› bir habercilik anlay›fl›n›
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6. Çiler Dursun'un, ‹nsan Haklar› Habercili¤i kitab›m›zdaki "Haklar Habercili¤inin
Do¤as› ve Olana¤›" bafll›kl› yaz›s›n› kastediyorum.



anl›yoruz. Acaba sadece ‹nsan Haklar› Habercili¤i bafll›kl› tek bir
e¤itim verip, tek bir kitap ç›karamaz m›yd›k? Öyle ya, kad›n hak-
lar›ndan, kad›nlara yönelik olumlu ayr›mc›l›ktan her söz edildi-
¤inde, adeta bir refleks ile "kad›n, erkek olmaktan önce, insan›z"
diye tepki gösterenler burada da benzeri tepkiyi gösterip; "kad›n
ve çocuklar da insan de¤il mi? Neden onlar için yap›lacak gaze-
tecili¤in farkl› olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz?" diye sorabilirler.
Gerekçemiz ise asl›nda, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu taraf›n-
dan 10 Aral›k 1948 tarihinde kabul edilip üye ülkelerin imzas›na
aç›lan ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi'nin (‹HEB) arkas›ndan,
ekonomik ve siyasal, kültürel eflitlikler ve bunlar› sa¤lamak üze-
re pozitif politikalar söz konusu olmay›nca hak ve özgürlüklerin
kâ¤›t üzerinde kalaca¤›ndan hareketle –ve tabii uzun bir feminist
mücadeleler süreci sonucunda– 1952 y›l›nda Kad›nlar›n Siyasi
Haklar›na Dair Sözleflme'nin; 1959 y›l›nda Çocuk Haklar› Bildir-
gesi'nin; 1966 y›l›nda Medeni ve Siyasal Haklar Sözleflmesi'nin
(MSHS) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi'nin
(ESKHS); bunlarla da yetinilmeyip, 1979 tarihinde Kad›na Karfl›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi'nin (CEDAW); 20
Kas›m 1989 tarihinde ise Birleflmifl Milletler Çocuk haklar›na Da-
ir Sözleflme'nin (ÇHS) ve di¤er ilgili bütün uluslararas› belgelerin
kabul edilmesinin gerekçesi ile ayn›. Çünkü, bütün "evrensel" ol-
ma iddias›na ra¤men, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi, "beyaz",
vars›l, eriflkin erke¤in hak ve özgürlüklerini s›ral›yordu.7 Böyle
olunca da önce kad›nlarla, sonra da ayn› mant›¤›n uzant›s› ola-
rak çocuklarla ilgili sözleflmelerin kabul edilmesine gereksinim
duyulmufltu.8

‹flte biz de bu nedenle, Hak Habercili¤i bafll›¤› alt›nda sadece in-
san haklar› habercili¤i'nden söz etmeyi yetersiz bulduk. "‹nsan"
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7. T›rnak içinde kullanarak "beyaz" derken, egemen ulustan olan vars›llar› anlatmak
istiyorum, t›rnak içinde kullanmad›¤›mda ise ›rk anlam›nda kullan›yorum. Böylelikle
"beyaz", yerine göre, ötekilerden (örne¤in siyah) olup da egemen olan vars›llar›, erkek-
leri vb. anlatmak üzere kullan›lan bir metafor yerine geçiyor. 

8. Bu konuda dizinin ‹nsan Haklar› Habercili¤i kitab›nda yer alan Levent Köker'e ait
ve bütün dizinin hak habercili¤iyle ilgili sorunsal›n› çerçeveleyen yaz›ya bak›labilir. 



denilirken hâlâ ço¤unlukla "beyaz" eriflkin erkek esas al›nd›¤›
için; kad›nlarla çocuklara, mevcut eflitsizlikler nedeniyle olumlu
ayr›mc›l›klarla yaklafl›lmas› gerekti¤ini düflündü¤ümüz için; ka-
d›n ve çocuk haklar›na özel bir vurgu yapmak istedi¤imiz için;
kad›n odakl› habercilik ve çocuk odakl› habercilik gibi kavramsal
ve pratik ayr›mlara da gitmek gereksinimi duyduk.9 Ayr›ca gele-
neksel haberin bizzat hak ihlali yapan bir anlat› türü oldu¤u ka-
bulünden yola ç›kt›¤›m›z için, dizimizin ad›n› Hak Habercili¤i,
ilk kitab›m›z›n ad›n› ‹nsan Haklar› Habercili¤i koymakla birlikte,
esas olarak kastetti¤imiz, sadece hak ihlallerini haber yapan so-
rumlu bir gazetecilik de¤il, geleneksel haber anlay›fl›n› da dönüfl-
türecek flekilde rutin haberlerini yaparken de hak ihlali yapma-
yan, haklar› gözeten bir gazetecilik. Bu nedenle ikinci ve üçün-
cü kitaplar›m›z› Kad›n ve Çocuk Hak Habercili¤i olarak de¤il,
Kad›n Odakl› Habercilik ve Çocuk Odakl› Habercilik olarak ad-
land›rd›k.

Ancak elinizdeki kitab›n sorunsal›n› belirlemek üzere Önsöz'e
geçmeden önce Çocuk Odakl› Habercilik e¤itimleri ve kitab›-
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9. Bu noktada "neden sadece kad›n odakl› ve çocuk odakl› habercili¤i insan haklar›
habercili¤i'ndan ay›rmak gereksinimi duydu¤umuz" sorusu ile karfl›laflabilir, ya da ör-
ne¤in "az›nl›k haklar› habercili¤i" gibi bir kavram› /prati¤i d›flar›da b›rakmaktan ötürü
elefltirilebiliriz. Bunun çeflitli nedenleri var. En önemlisi de projemizin kapsam› ve s›-
n›rlar› içinde kalmal›yd›k, öyle de yapt›k. Ancak yine de –bianet habercili¤ine bak›l-
d›¤›nda görülece¤i gibi– hak habercili¤ini bir bütün olarak gördü¤ümüzü, birini di¤e-
rinden daha çok ya da daha az önemli saymad›¤›m›z› eklemeliyim. Ayr›ca "az›nl›k"
(minority) sözcü¤ünü sadece niceliksel anlamda almad›¤›m›zda, kad›nlar ve çocuklar
da birer az›nl›k (minority group) oluflturuyor. ‹kinci olarak, niceliksel anlamdaki az›n-
l›k (minority) durumunun kad›n ve çocuk olundu¤unda daha da katmerleflti¤ini, örne-
¤in Üçüncü dünyan›n ucuz eme¤inin en ucuz katman›n› kad›n/çocuk eme¤inin olufl-
turdu¤unu biliyoruz. Dolay›s›yla kad›n ve çocuk vurgular›m›zla her iki (niceliksel ve
niteliksel) anlamda da az›nl›k haklar› habercili¤i boyutunu kaps›yoruz. Bu arada bir
baflka elefltiri de "neden bu kadar (kad›n/çocuk vurgulu) ama neden illa da insan-mer-
kezli kald›¤›m›z?" olabilir. Öyle ya, dünyay› insanlar, hayvanlar, bitkiler'den oluflan
canl›lar›n bütünlüklü bir sistemi olarak da düflünmek zorunday›z ve s›rf bunu böyle
düflünebilmek yetisine sahip olman›n da bize, her fleye insan-merkezli olarak bakmak
ayr›cal›¤›n› tan›mamas› gerekir. Ancak bununla ilgili olarak da hemen, yapt›¤›m›z ve
yayg›nlaflmas›na çal›flt›¤›m›z bütün haklara bütünlük içerisinde bakan habercili¤in,
"bu kadar insan haklar›, kad›n ve çocuk haklar› ihlalleri varken hayvan haklar›ndan
söz etmeye gerek olmayaca¤›" gibi bir anlay›fltan ya da ontolojik tercihten kaynaklan-
mad›¤›n› belirtmeli, sadece projenin s›n›rlar› dolay›s›yla vurgumuzun kad›n ve çocuk-
lar üzerine oldu¤unu tekrarlamal›y›m.



m›zla ilgili olarak belirtmek istedi¤im iki önemli konu var: Bu e¤i-
timler ve sonucu olarak ortaya ç›kan kitap Birleflmifl Milletler Ço-
cuklara Yard›m Fonu (UNICEF) Türkiye deste¤i ve UNICEF-Türki-
ye ile ortaklafla gerçekleflti. Asl›nda çocuk haklar›, dolay›s›yla da
çocuk odakl› habercilik denilince zaten UNICEF'siz düflünüp
davranmak mümkün de¤il. Bu nedenle kitab›m›zdaki metinler
UNICEF'in yaz›l› kaynaklar›na göndermelerde bulunuyor, dahas›
bu kaynaklar›n kimisi çevrilerek kitaba dahil edildi. Bu arada da
UNICEF'i tan›tan, ayr›ca kurumun çocuk odakl› habercilik konu-
sunda rehber al›nmas› gereken metinlerini de içeren bir yaz›y› da
kitab›m›zda bulacaks›n›z. Söz konusu yaz› d›fl›ndaki metinler ise
çocuk haklar›nda uzmanlaflm›fl hukukçular, yayg›n medyan›n
çocuklar üzerine etkisi ve çocuklar› temsil etme biçimi ile ilgili
sorun kuran psikoloji ve iletiflim alanlar›ndan akademisyenler,
hak habercili¤ini ve çocuk odakl› habercili¤i uygulayan gazete-
cilerden oluflan B‹A e¤itmenlerinin, Aral›k 2005-Mart 2006 tarih-
leri aras›nda Erzurum, Diyarbak›r, Ankara, Mu¤la, Adana, Sam-
sun ve Kocaeli merkezlerinde olmak üzere 7 bölgede düzenle-
nen Çocuk Odakl› Habercilik konulu e¤itim seminerlerinde, 62
il ve ilçeden 83'ü kad›n olmak üzere 257 yerel haberciyle ger-
çeklefltirilen e¤itim buluflmalar›nda yapt›klar› sunufllar›n kat›l›m-
c›lar›n katk›lar›yla biçimlenmesiyle olufltu.10
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10. Tam çocuk haklar› habercili¤i e¤itimlerimizi tamamlam›flt›k ki, Uflak Valili¤i'nden
gelen bir teklif üzerine, Uflak yerel medyas›ndan kat›l›mc›lara yönelik olarak ek bir
e¤itim çal›flmas› daha gerçeklefltirdik. 



ÖNSÖZ
NEDEN ÇOCUK ODAKLI HABERC‹L‹K K‹TABI?

Sevda Alankufl

fiimdi gelelim dizimizin Çocuk Odakl› Habercilik kitab›n›n so-
runsal›na: Çocuklar "yetiflkin, vars›l, 'beyaz' erkek" merkezli bu
dünyada "eksik-yurttafllar" olarak görüldükleri ölçüde –ve sadece
derecesi geliflmifllik düzeyine, siyasi rejimin niteli¤ine ve "çocuk-
luk" alg›s›n›n kültürel olarak kurulma biçimine ba¤l› olacak flekil-
de de¤iflmek üzere– hak ihlallerine u¤ruyorlar ve ülkemizdeki
durum da bu aç›dan hiç iç aç›c› de¤il. Yayg›n medya ise, bir yan-
dan örgütlenme biçimi ve k›smen bu örgütlenme biçimi içerisin-
de biçimlenen editöryel süreçler ve profesyonel gazetecilik ide-
olojisi, di¤er yandan "gerçeklik" iddias› ve etkisi olan bir tür ola-
rak haber'in üstlendi¤i hegemonik rol çerçevesinde bu hak ihlal-
lerinin yeniden-üretildi¤i bir mecra sa¤l›yor. Bunun anlam›, "yay-
g›n medyan›n gücü ve etkinli¤i" ölçüsünde 0-18 yafl aras› dönem
olarak tan›mlanan çocukluk evresinde olanlar›n –2 yafl›nda olan
bir çocukla, 12 yafl›nda olan› ayn› kefeye koyan bir anlay›flla– ko-
runmalar› gerekti¤i ve yeterli ehliyete sahip olmad›klar› gerekçe-
siyle, kamusal ve siyasal alandan d›fllanmaya devam etmelerinin
meflrulaflmas› demek. Ba¤l› olarak, çocuklar›n kendi eylemleri-
nin öznesi de¤il, yetiflkinlerin temsil etti¤i iktidar(lar)›n bekas›
ad›na her türlü kontrol, disipline etme çabalar›n›n, suistimallerin



nesnesi k›l›nmalar› cinsel, entelektüel, emek olarak sömürülme-
ye devam etmelerine göz yumulmas› demek. Dolay›s›yla, med-
yan›n katk›s›yla katmerlenerek meflrulaflan çocuk haklar› ihlalle-
ri nedeniyle, hiyerarflik iliflkilerle de¤il, özerk bireylerin karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›¤›na dayanan bir ortakl›k olarak tasarlanmas› gereken
toplumsal, kamusal, siyasal yaflam›m›z›n (yok bir klifleyi tekrarla-
yarak "çocuklar/gençler yar›nlar›m›z›n teminat› olduklar› için ge-
lece¤imizi tehlikeye at›yoruz" demeyece¤im!),11 "bugününü göz-
den ç›karmak" demek (Roche, 1999: 484 ve Minow, 1987: 1910'
dan akt. Roche). O halde bu kitab›m›zla "çok uzun bir yolun bafl-
lang›c›" olarak görünse de yayg›n ve yerel medyaya, gazeteci
adaylar›na, çocuk haklar›yla ilgili sorumlulu¤un, esas olarak bu-
günümüze dair bir sorumluluk oldu¤unu hat›rlatmak gibi bir id-
dia tafl›yoruz.

Böylelikle bu Önsöz'ün flimdiden sonraki kurgusu içerisinde ise,
öncelikle neden çocuk odakl› habercilik e¤itimlerine ve kitab›na
gereksinim oldu¤unu aç›klamak üzere örnekler üzerinden Türki-
ye'deki yayg›n medyan›n habercilik anlay›fl› üzerine odaklan›p,
yap›lan çocuk haklar› ihlallerini belirlemeye çal›flaca¤›m, sonra
da çocu¤un bir yurttafl /birey olarak görülmesi gerekti¤inden ha-
reketle "çocukluk" ve "yurttafll›k" kavramlar›n› masaya yat›r›p,
ÇHS'nin çocuklar için sa¤lad›¤› yurttafll›k anlay›fl› çerçevesinde
çocuklarla ilgili haberlerin nas›l yap›lmas› gerekti¤i konusundaki
çerçeveyi çizmeye çal›flaca¤›m, ancak neler yapmak gerekti¤i
konusundaki tart›flmalar› esas olarak bu önsözde de¤il, metinle-
rimizde bulacaks›n›z. Bunlar› yaparken, bafll›ca referanslar›m do-
¤al olarak kitab›m›z› oluflturan metinler olacak, ancak yer yer tar-
t›flmay› geniflletmek ve baflka bak›fl aç›lar›n› sergilemek üzere, il-
gili di¤er metinlere de göndermelerde bulunaca¤›m.
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11. Jeremy Roche'un (1999: 490) ve "Children and Citizenship in Britain" (Childhood,
5/1: 99-117) makalesinde gönderme yapt›¤› Cockburn (1998: 107); "sürekli olarak ço-
cuklar›n gelecek potansiyellerinden söz etmenin, onlar›n bugünkü varl›klar›n›n /yap-
maya muktedir olduklar›n›n az›msanmas›na yol aç›yor" diyerek bu söylemin tehlike-
sine karfl› uyar›yorlar. 



Neden çocuk odakl› habercilik gerekiyor?

Asl›nda bu soruya afla¤›da yapmaya çal›flaca¤›m gibi uzun uzun
cevap vermeye giriflmeden, sadece bir-iki örnek vermem yeterli
olabilirdi. Çünkü, tam bu Önsöz'ün yaz›ld›¤› günlerde, yayg›n
medya bir yandan "vahfletin görüntüleri" deyip "onaylam›yor-
mufl" gibi yaparak Saddam Hüseyin'in önce boynuna ip geçiril-
di¤i görüntüleri ve internet arac›l›¤›yla cep telefonuyla çekildi¤i
iddia edilen "saniye saniye ölüm görüntülerini" ailecek en fazla
televizyon bafl›nda olunan saatlerde dakikalarca ve günlerce tek-
rarlayarak gösterirken, di¤er yandan bu defa büyük bir ikiyüzlü-
lükle "üzülmüfl" gibi yaparak –birisi Türkiye'den di¤eri Hindistan'
dan– iki çocu¤un nas›l bunlar›n etkisi alt›nda kalarak kendilerini
ast›klar› haberlerini yay›nl›yor(du). Yine ayn› s›ralarda çocuk por-
nosu müptelas› olduklar›, bunlar›n ticaretini de yapt›klar› iddi-
as›yla çeflitli mekânlara yap›lan bask›nlar› ve sorumlular›n yaka-
lanmas›n› birbiri ard›na yay›nlayan medya, çok de¤il sadece bir-
kaç ay önce, 17 ayl›k bir k›z çocu¤unun maruz kald›¤› tecavüz-
leri –hep yapt›¤› gibi yaparak– günlerce ve adeta pornografik bir
teflhirle haberlefltirmiflti. Bu arada, tam bu haberler öncesi /sonra-
s›nda araya giren Turkcell reklamlar›nda çok sevimli, çok güzel,
çok sar›fl›n ve mavi gözlü, yani çok "beyaz" bir k›z çocu¤u bir pi-
yanonun üstünde (bu kadar "beyaz" bir çocuk için baflka bir mü-
zik aleti uygun olabilir miydi?) söyledi¤i "Turkcell ile ba¤lan ha-
yata" flark›s›yla "çocuk severli¤in" bütün ikiyüzlülüklerini hareke-
te geçirecek flekilde izleyicinin yüzlerini gülümsetiyor(du). 

Bu örneklere bakarak bir ç›rp›da "yayg›n medyan›n –özellikle de
televizyon olmak üzere– gösterime soktu¤u fliddet ile özellikle
çocuklar› fliddetin failleri ve / veya ma¤durlar› k›lacak flekilde et-
kiledi¤ini12; ma¤dur –tercihan yoksul ve taciz / tecavüz ma¤duru
k›z– çocuklar›(n›) ona arzu duyabilen erkek gözlerini k›flk›rtacak
flekilde gösterek pornografik bir nesne halinde teflhir etti¤ini; ay-
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12. "Çocuklar›n medyadan etkilendikleri" iddias›n› Önsöz'ün sonlar›nda, Serdar De-
¤irmencio¤lu'nun yaz›s›n› sunarken tart›fl›yorum. 



n› anda bir baflka gösterimle "melek kadar masum, güzel ve be-
yaz" bir baflka k›z çocu¤u imgesini de dolafl›ma sokarak bir taflla
birden çok kufl vurdu¤unu; "böyle" k›z çocuklar›na karfl› hissedi-
lebilecek her türlü duyguyu serbest b›rakt›rarak onlar› sadece ye-
tiflkinlerin tüketim arzular›n› k›flk›rtmak için kullanmakla kalma-
y›p, bizzat tüketiciler haline getirmeyi hedefledi¤ini; böylelikle
birden çok çocuk hakk› ihlalinde bulundu¤unu" söylemek müm-
kün(dü). 

Ancak daha uzun bir yoldan giderek, ilerlemek istiyorum, çünkü
afla¤›daki tart›flmalar sonunda sözü getirip ba¤layaca¤›m yer; ço-
cuklar›n nas›l eksik bir yurttafl olarak görüldükleri ve bunun nas›l
ataerkil bir birey /özne anlay›fl›ndan kaynakland›¤› meselesi ola-
cak. Bu da feminist perspektifin sa¤layaca¤› bir zemin üzerinde
olmak üzere, elefltirel iletiflim kuramlar›n›n yan› s›ra siyaset, hu-
kuk, sosyoloji gibi disiplinlerin yaklafl›mlar›n› da yard›ma ça¤›r-
may› gerektiriyor.

Çocuklar dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlas›n›
oluflturduklar› halde medya onlar› yok say›yor... 

Uluslararas› Gazeteciler Federasyonu'nun (FIJ) "Medyada Çocuk
Haklar›n› Tan›tmak" konulu bir atölye çal›flmas›nda belirtildi¤ine
göre; çocuklar dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlas›n› olufltur-
duklar› halde, medyan›n kapsad›¤› konular›n yüzde beflinden az›
çocuklarla ilgili. Medya çocuklar› haber konusu yapt›¤›nda ise,
bu "çocuk fuhuflu, organ kaçakç›l›¤›, cinsel istismar, e¤itim ve
sa¤l›k hizmetlerinden mahrum b›rak›lmalar›, çocuk eme¤i sömü-
rüsü, sokak çocuklar›, yak›nlar taraf›ndan cinsel taciz, baban›n
(ensest) ya da ö¤retmenlerin cinsel tacizi" gibi konularda oluyor
(http://www.ifj.org/29.10.2003). Dolay›s›yla bu rapora göre yay-
g›n medyan›n çocuklar söz konusu oldu¤unda yapt›¤› iki önemli
hak ihlali var ve t›pk› kad›nlara yap›ld›¤› gibi; çocuklara da yok-
larm›fl gibi davran›l›yor, var olduklar› ise, ço¤unlukla olumsuz ör-
nekler üzerinden hat›rlan›yor.
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Bir baflka çal›flmaya göre, özellikle Bat›'da ya da geliflmifl ülke-
lerde medyada çocuklar eskisine göre giderek "görünür" hale gel-
mifl durumda. Bunun bir nedeni –özellikle de Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'nin (ÇHS) kabul edilmesinden
sonra– k›smen bir bilinçlilik oluflmas›, ancak daha etkili oldu¤u-
nu düflünebilece¤imiz baflka nedenler daha var (Ponte, 2005:
21-2). John Hartley'in (1998) "Juvenation: News, Girls and Po-
wer" bafll›kl› makalesindeki iddias›na göre, medya haber konula-
r› anlam›nda "gençleflmeyi" (juvenation) izleyici /okuyucu yarat-
ma stratejisinin bir parças› haline getirmifl durumda (aktaran Pon-
te 2005: 22). Ya da daha genel olarak söylenirse, günümüzde ha-
ber medyas›n›n çocuklara / gençlere göstermifl oldu¤u artan ilgi,
onlar›n tüketim dünyas›na olabildi¤ince erken yafllardan baflla-
yarak davet edilmek istenmesinden kaynaklan›yor.13 Dolay›s›yla,
geliflmifl kapitalist ülkelerde çocuklar›n medyada görünürlü¤ü-
nün artmas›, ço¤unlukla yukar›da dikkat çekti¤im ikinci türdeki,
yani çocuklar haber konusu edildi¤inde meydana gelen çocuk
hak ihlallerinin artmas› anlam›na geliyor. Nitekim, yine Hartley'e
göre; haber medyas›, çocuklar› –özellikle de "erkek çocuklar›n
uslanmazl›¤›", "k›z çocuklar›n da cinselli¤i" ba¤lam›nda– konu
edinen negatif olaylar›n "sansasyonel", dolay›s›yla reyting art›ran
gücünün epeydir fark›nda (Hartley 1998: 51-2'den akt. Ponte,
2005: 22). 

Buna karfl›l›k yine Ponte'nin yaz›l› bas›na yönelik araflt›rmas›, ge-
liflmifl kapitalist ülkelerle k›yasland›¤›nda geliflmekte olan ülke-
lerde ya da kapal› siyasal rejimlerde çocuklar›n haber medyas›n-
da görünürlü¤ünün daha az oldu¤unu (2005: 31) ortaya koyuyor.
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13. Ponte'nin çal›flmas›nda kullan›lan bir di¤er kayna¤a göre –Hallin, D. C, "Commer-
cialism and Professionalism in American News Media", J. Curran ve M. Gurevitch
(haz.), Mass Media and Society içinde, Londra: Edward Arnold, 1996: 243-64)– ABD'
de çocuklar›n haber medyas›nda eskisinden daha fazla konu edilmeye bafllanmas›,
1980'lerden itibaren yayg›nlaflmaya bafllayan "pazarlama habercili¤i" takti¤inin bir
uzant›s› olan "kullan›labilecek haber yapma" ("news you can use") anlay›fl›ndan kay-
naklan›yor. Ancak Ponte bunun "Yurttafl Gazetecili¤i" anlay›fl›n›n savunup uygulad›¤›,
problem-çözmeye yönelik habercilik anlay›fl›n›n yayg›nlaflmas›yla da ilgisi oldu¤unu
söylüyor (2005: 25). 



Çocuklar›n haber medyas›nda temsil edilmesi aç›s›ndan Türkiye'
deki durumun ise, daha çok geliflmekte olan ülkelerdekine ben-
zedi¤i söylenebilir. Nitekim B‹A2 projesi çerçevesinde gerçeklefl-
tirilen Medya ‹zleme Raporlar› Türkiye'de yaz›l› bas›n›n say›sal
olarak çocuklar› ne kadar az temsil etti¤ini ortaya koyuyor. Bun-
lardan kitab›m›zda B‹A editörleri Erhan Üstünda¤ ve Kemal Öz-
men'e ait "Çocuklar› Görünür K›lmak ‹çin" bafll›kl› metne de al›-
nan bir veriye göre; Haziran 2004-fiubat 2005 tarihleri aras›nda
taranan 12 büyük gazetede çocuklarla ilgili haberlerin oran› na-
diren yüzde 1'i geçiyor, çok sat›fll›larda her zaman bunun alt›n-
da kal›yor.14 Buna karfl›l›k, Serdar De¤irmencio¤lu'nun "Çocuk
Haklar› Penceresinden Bas›n: Elefltirel, Kat›l›mc› ve Yap›c› Bir Ba-
k›fl" bafll›kl› yaz›s›nda verilerini kulland›¤› ve di¤er iki araflt›rma-
c› E. Tartar ve Ö. fiirin ile birlikte yaz›l› bas›na yönelik olarak ger-
çeklefltirdi¤i "Bas›nda 23 Nisan" ve "Bas›nda 19 May›s" araflt›rma-
lar›, çocuklar›n /gençlerin kendilerine atfedilen özel günlerde bi-
le yeterince haber olamad›klar›n› gösteriyor.

Çocuklar›n medya taraf›ndan yok say›lmalar› 
bir çocuk haklar› ihlalidir...

Çocuklar e¤er di¤er ötekilere de yap›ld›¤› gibi medyada yeterince
temsil edilmiyorlarsa bu bir hak ihlalidir. Yasemin Onat ile Seda
Akço'nun "Çocuk ve Habercilik" bafll›kl› yaz›lar›nda belirttikleri
gibi, 20 Kas›m 1989 y›l›nda Birleflmifl Milletler Genel Kurulu tara-
f›ndan kabul edilmesinin ard›ndan Türkiye Millet Meclisi taraf›n-
dan onaylanarak 27 Ocak 1995 tarihinde bir iç hukuk kural›na
dönüflen, dolay›s›yla ba¤lay›c›l›¤› aç›s›ndan kanun hükmünde
olan ÇHS'nin 1(1) Maddesi: 
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14. B‹A Medya ‹zleme Raporlar›'n›n tamam› için www.bianet.org/2006/05/12/hakhbr
clg.htm internet adresine, Ekim 2005 tarihine ait bir ayl›k ve sadece yüzde 2 olan ve-
risi için, Gülgün Tosun'un "Çocuklar ve Çocuk haklar›n›n Medyada Temsili", ‹ncilay
Cangöz'ün "Haberde Çocuk-Birey" bafll›kl› yaz›lar›na bak›labilir. Bu arada bu verile-
rin daha anlaml› olabilmesi için, UNICEF ve Devlet ‹statistik Enstitüsü rakamlar›na gö-
re Türkiye'de 18 yafl›ndan küçük olanlar›n toplam nüfusa oran›n›n yaklafl›k olarak
yüzde 33 civar›nda oldu¤u hat›rlat›labilir.



"Taraf Devletler, bu Sözleflmede yaz›l› olan haklar› kendi yetkile-
ri alt›nda bulunan her çocu¤a, kendilerinin ana-babalar›n›n veya
yasal vasilerinin sahip olduklar›, ›rk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya
da baflka düflünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sa-
katl›k, do¤ufl ve di¤er statüler nedeniyle hiçbir ayr›m gözetmek-
sizin tan›r ve taahhüt ederler" demektedir. Buna karfl›l›k Sözlefl-
me'nin 13. Maddesi'ne göre; "Her çocuk, düflüncesini özgürce
aç›klama hakk›na sahiptir." 14. Maddesi'ne göre "Her çocuk din
ve vicdan özgürlü¤ü ve oüflünce ve ifade özgürlü¤üne sahiptir";
17. Maddesi'ne göre ise; Her çocuk bilgi edinme, haberleflme
hakk›na sahiptir. Böylelikle çocuklar›n yetiflkinlerle k›yasland›-
¤›nda medyada yeterince temsil edilmiyor olmalar› bir ayr›mc›-
l›kt›r. Ayr›ca bu ayr›mc›l›k, onlar› düflüncelerini özgürce aç›kla-
mak, bilgi edinme ve haberleflme hakk›n› kullanmak haklar›ndan
da al›konulmas› –ayr›mc›l›¤a u¤ramas›– anlam›na gelmektedir. 

Nitekim kitab›m›z›n çerçeve yaz›s›n› oluflturan metinlerinde Onat
ve Akço di¤er hak ve özgürlüklerin de kullan›labilmesinin bafll›-
ca arac› olmas›ndan hareketle ÇHS'nin 17. Maddesi'ni özellikle
vurgulayarak medyadan, bilgilenme ve haberleflme hak ve öz-
gürlü¤ü çerçevesinde çocuklar›n ifade özgürlüklerini kullanabil-
meleri ve toplumsal yaflama kat›lmalar›n› sa¤lay›c› bir araç olma
ve çocuk haklar›n›n korunabilmesi için duyarl›l›k yaratmas›n›n
beklendi¤ini belirtmektedir. 

Çocuklar medyada temsil edildiklerinde de 
ayr›mc›l›klara konu oluyorlar

Öte yandan, çocuklar›n yok say›lmas› anlam›ndaki ayr›mc›l›k,
çocuklar medyada temsil edildiklerinde baflka baflka biçimler al›-
yor. En s›kl›kla karfl›lafl›lanlar da, s›n›fsal, cinsiyetçi, etnik / ›rksal
kökene göre yap›lan, engelli çocuklarla ilgili olan ayr›mc›l›klar.
Yani "ötekinin de "ötekisi" olan; yoksul, az›nl›k, engelli ve niha-
yet k›z çocuklar›n karfl›laflt›¤› ayr›mc›l›klar. Bu nedenle örne¤in
medyan›n temsil etme biçimine bakt›¤›m›zda vars›l "suçlu" (ka-
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nunla ihtilafl›)15 çocuklar›n durumu, "tekil" ya da "ola¤and›fl›" ör-
nekler olarak karfl›m›za ç›k›yor; buna karfl›l›k, yoksullar›nki, "ge-
nel" ve "ola¤an". Yani orta /üst s›n›f çocuklar, "h›z kurban›" de¤il-
lerse, "uyuflturucu âleminde" yakalanmam›fllarsa rahatlar; onlar›
potansiyel olarak suçlu, h›rs›z, katil gören, hepsini toparlay›p ay-
n› kefeye koyan "sokak çocuklar›" kavram›n›n muadili bir klifley-
le an›lm›yorlar örne¤in. Nitekim bu nedenle, Gülgün Erdo¤an
Tosun'un yaz›s›nda kulland›¤› kaynaklardan örnekledi¤i gibi,
dünyan›n her yerinde "sokakta yaflayan ya da çal›flan çocuklar",
"sokak çocuklar›" benzeri genelleyici sözcüklerle an›l›yorlar: ‹n-
giltere'de onlara "yabanileflmifl (feral) çocuklar" deniliyor (Lister,
2005: 3), Kolombiya'da "yatak böcekleri", Ruanda'da "kötü ço-
cuklar", Kamerun'da "sinekler", Vietnam'da "toz böcekleri", Bre-
zilya'da "marjinaller" deniliyor ve Tosun'un dikkat çekti¤i gibi
bunlar›n hepsinde ortak tema –vars›l olmad›klar› kesin olan bu
çocuklar›n– "haflereyle bir tutulmalar›". Böyle olunca da "kökleri-
ni kurutmaktan" baflka çare de çok az insan›n akl›na geliyor.16 Bu
arada "sokak çocuklar›" neyse de (!), bir de neredeyse art›k her-
kesin duydu¤unda tüylerini diken diken eden "tinerci çocuklar"
kliflesini düflünün.
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15. Yasemin Onat ve Seda Akço, yaz›lar›n›n sonuna koyduklar› EK III'te Çocuk Odak-
l› Habercilik yapabilmek için gelifltirdikleri k›sa bir "sözlük" sunuyor ve medyan›n yay-
g›n olarak kulland›¤› "suçlu çocuk" veya "suça itilen çocuk" kavramlar› yerine "kanun-
la ihtilafl› çocuk"; "sokak çocu¤u" yerine de "sokakta yaflayan/çal›flan çocuk" denilme-
sini öneriyorlar. Biz de kitab›m›zda e¤er bu önerilenleri kullanmad›¤›m›z zamanlarda,
yayg›n medya taraf›ndan "klifle" haline getirilen sözcükleri t›rnak iflareti içerisinde kul-
lanmaya dikkat ettik. Bu arada Cangöz'ün yaz›s›na/kulland›¤› kaynaklara gönderme
yaparak, medyan›n kulland›¤› bu kliflelerin basitçe betimleyici olmad›klar› "bu çocuk-
lar›n toplumsal yaflamda nas›l konumland›r›lmalar›" "onlara nas›l davran›lmas› gerek-
ti¤i" konular›nda da bir "gerçeklik" kurduklar› hat›rlat›lmal›d›r. 

16. Nitekim Brezilya'da "marjinaller" yak›n zamanlara kadar, kentin güzelli¤ini boz-
duklar›, yabanc›lar karfl›s›nda kötü bir imaja neden olduklar› ve tehlikeli bulundukla-
r› gerekçesiyle kayna¤› belli olmayan bir para karfl›l›¤›nda öldürtülüyorlar, yani "te-
mizleniyorlard›". ‹nsan›n neyseki Türkiye'de bu kimsenin akl›na gelmedi diyesi geli-
yor (!) Ancak bu arada yayg›n medyan›n bu tür haberleriyle ilgili olarak verdi¤i bir za-
rara, sokakta yaflayan/çal›flan çocuklara yönelik önemli bir sivil toplum giriflimi olan
Umut Çocuklar› Derne¤i'nin –Üstünda¤ ile Özmen'in yaz›lar›nda giriflimin öncülü¤ü-
nü yapan Yusuf Kulca'ya dayanarak belirttikleri gibi– ald›¤› yard›mlar durma noktas›-
na geldi¤i için neredeyse kapanmak üzere olmas› verilebilir. 



De¤irmencio¤lu'nun, "Bas›nda 23 Nisan" ve "Bas›nda 19 May›s"
araflt›rma bulgular› bu bayramlar s›ras›nda –örne¤in 23 Nisan söz
konusu oldu¤unda– ortaya ç›kan milliyetçi söylemin onun nas›l
"dünya çocuklar›na arma¤an" edilmifl bir bayram olma anlat›s›y-
la çeliflti¤ine dikkat çekiyor, hem de yap›lan "biz/biricik/Türkler"
ve "onlar" / "düflmanlar" vurgular›na, dolay›s›yla yap›lan örtük et-
nik ayr›mc›l›¤a. Buna karfl›l›k Üstünda¤ ve Özmen yayg›n med-
yan›n çok sevdi¤i [harika] "Türk Genci" ve "Türk K›z›" söyleminin
içerdi¤i çifte –etnik ve cinsiyetçi– ayr›mc›l›¤› sergiliyor. Çünkü
"Türk Genci" derken kastedilen "erkek" oldu¤undan, bir de "Türk
K›z›" demeye gerek duyuluyor. Bu arada "Türk O¤lu" ve "Türk Er-
ke¤i" gibi "bekâreti" imleyen "seslenme"de hiç bulunulmazken,
"Türk K›z›" demekteki ›srar, ataerkil kurgunun kad›n-k›z ayr›m›n›,
yeniden-üretiyor. 

Asl›nda k›z ve o¤lan çocuklar›n›n haber kurgular› içerisindeki
temsil farklar›na bak›ld›¤›nda cinsiyetçi ayr›mc›l›¤›n nas›l bütün
di¤er farklar› /ayr›mc›l›klar› çapraz kesen bir nitelik tafl›d›¤›n› gör-
mek mümkün. Bunun için sadece, cinsel tacize u¤rayan o¤lan
çocuklarla k›z çocuklar›n, medyan›n en çok yapt›¤› etik ve hak
ihlalleri aras›nda yer alan, ancak çocuklar söz konusu olunca ih-
lal edilmelerinin bedeli daha yüksek olan –kimlik gizlemek,
mahremiyeti korumak gibi– ihlalleri karfl›laflt›rmak bile yeterli
olabilir. Çünkü, medya k›z çocuklar›na yönelik suistimallerde, en
son olarak "17 ayl›k k›z çocu¤una tecavüz" olarak bilinen trav-
matik olayla ilgili olarak yapt›¤› gibi, "ma¤durun" kimli¤ini göz-
lerini flulaflt›rmakla saklad›¤›n› varsay›p, foto¤raflar›n› koymakta
›srar ederek; u¤rad›¤› tecavüzün –sözde "ibret olsun" diye– bütün
ayr›nt›lar›n› haberlefltirerek; "olay›" pornografik bir temsil haline
getirmektedir.17 Bu da etik kod ve hak ihlali aç›s›ndan o¤lan ço-
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17. Radikal gazetesindeki köflesinde Y›ld›r›m Türker çocuk tacizi-çocuk pornosu ko-
nular›nda bas›n›n savundu¤u "ibretlik" dilin asl›nda ticari bir k›l›f, böylece ancak por-
no filmlerdeki "bahane konu" kadar inand›r›c› oldu¤unu, 17 ayl›k bebe¤in foto¤raf›n›
–gözlerini flulaflt›rarak da olsa– ille de basman›n, ilgili adli t›p raporlar›n› en fütursuz
ayr›nt›lar›yla vermenin, bir ibret sunmak maskesi alt›nda nas›l pornografik bir teflhir ol-
du¤unu söylüyor (Radikal, 18 Aral›k 2006).



cuklar›n karfl›laflm›fl oldu¤u benzer durumlarda yap›lan haberci-
likle k›yaslanamayacak kadar sorumsuz bir tav›r olarak, kad›nla-
ra yönelik tecavüz ve tacizlerde yap›lan habercili¤i akla getirmek-
tedir.18

Dolay›s›yla daha çarp›c› olan, bütün bu etik kod/hak ihlali yapan
ve birbiriyle ilgisizmifl gibi duran haber metinlerinin birbiriyle ve
gündelik hayat›n di¤er metinleriyle nas›l bir ataerkil kurgu içinde
eklemlendiklerini ve tutarl›l›k kurduklar›n› görmek. Böylelikle
ataerkil söylem bütün bu anlat›lar aras›ndaki boflluklar› doldura-
cak bir çimento ifllevi görüyor. Ancak bu konuyu ayr›nt›land›r-
may› flimdilik erteliyor sadece, haber kurgusu içerisinde yap›lan
s›n›fsal, etnik, cinsiyetçi ayr›mc›l›klar, dolay›s›yla etik kod ile hak
ihlalleriyle ilgili örnekler çerçevesinde medyan›n statükonun he-
gemonik yeniden-üretimindeki rolüne iliflkin tart›flmalar için
Cangöz ve Tosun'un; bunun ataerkil niteli¤ine iliflkin vurgu için
de özellikle Üstünda¤ ile Özmen'in ve Rag›p Duran'›n yaz›lar›-
n›n okunmas›n› öneriyorum.19
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18. Benzerlik için Kad›n Odakl› Habercilik kitab›m›za bak›n›z. 

19. Medyan›n hegemonyay› yeniden-üretim (ideolojik) iflleviyle ilgili olarak ayr›ca
Habercinin Elkitab› Dizisi'nin Medya ve Toplum bafll›kl› birinci kitab›ndaki tart›flma-
lara; ek olarak–konuyla ilgili öncü çal›flmalar›n ço¤unu Türkçe'ye kazand›rm›fl olan ve
ne yaz›k ki kaybetti¤imiz–Mehmet Küçük taraf›ndan çevirilip, derlenen makalelerden
oluflan Medya, ‹ktidar, Ideoloji (2. Bask›, Ankara, Ark Yay., 1999.) bafll›kl› kitapta; ay-
n› flekilde Süleyman ‹rvan taraf›ndan yay›na haz›rlanan Medya, Kültür, Siyaset (2. Bas-
k›, Ankara: Alp Yay., 2002) bafll›kl› kitapta yer alan Stuart Hall imzal› yaz›lara bakabi-
lirsiniz.

20. E¤er geleneksel gazetecilik kitaplar›nda söylendi¤i gibiyse ve olumsuz olaylar›n
haber de¤eri varsa –örne¤in ‹srail ile Filistin'de sakin geçen bir gün de¤il de, silahla-
r›n patlad›¤› olayl› bir gün haber de¤eri tafl›yorsa–çocuklar›n da sadece olumsuz olay-
lar›n öznesi/nesnesi olarak haberlefltirilmelerinde bir sorun görmeyecekler için söyle-
yeyim, burada medyaya dair birden çok sorun var; birincisi bizatihi mevcut/gelenek-
sel haber anlay›fl›na içkin/yap›sal bir sorun. Nitekim daha önce etik ve siyasal olarak
sorumlu gazetecilik aray›fllar›n›n adresleri aras›nda sayd›¤›m Yurttafl Gazetecili¤i de,
Bar›fl Gazetecili¤i de bunu sorunlu görüyorlar. Dahas› alternatif bir haber-de¤eri anla-
y›fl› da sunuyorlar: Örne¤in Bar›fl Gazetecili¤i buna, bir yandan bombalar›n at›lmas›-
n›n haber de¤eri tafl›mad›¤› iddias›yla de¤il, bar›fl umudu için bir anlam› varsa e¤er,
silahlar›n at›lmad›¤› güne de haber de¤eri atfederek, bar›fl-yanl›s› olanlar›n i¤neyle oya
ifller gibi dokuduklar› her inisiyatifi, ulaflt›klar› her olumlu geliflmeyi de haber yapma-
y› gereklilik olarak görüyorlar. Di¤er yandan da, silahlar›n at›lmas› gibi bir olumsuz-
lukla ilgili haberin nas›l savafl› k›flk›rtacak yerde bar›fla özendirecek bir kurgu ya da



Medya çocuklar› ço¤unlukla olumsuz örneklerle
temsil ediyor...

Medyan›n –ya da yayg›n medyan›n– çocuklar› yok sayman›n ya-
n› s›ra yapt›¤› bir di¤er "evrensel" hak ihlalinin çocuklar›n haber-
lere ancak olumsuz örnekler üzerinden konu edinilmesi oldu¤u-
nu Önsöz'ün bafllar›nda söylemifltim.20 Gerçekten de yap›lan
karfl›laflt›rmal› çal›flmalar çocuklar›n bir uçta "suçlu" di¤er uçta
"kurban / ma¤dur / çaresiz" olarak temsil edilmesinin çok yayg›n
oldu¤unu gösteriyor (Ponte, 2005, Macdonald, 2003: 109-12).21

fiimdi bunun Türkiye'de nas›l bir söylemsel kurgu içerisinde ya-
p›ld›¤›na dair kitab›m›zda verilen haber bafll›klar› örneklerine ba-
kal›m. Bir yanda "tinerci çocuklar", "küçük A¤ca", "çocuk çetele-
ri" var; di¤er yanda "bu yavruya nas›l k›yd›lar", "vicdans›z bak›c›-
n›n kurban›" gibi kliflelerle temsil edilenler.22 Dolay›s›yla ortaya
iki baflat çocuk imgesi ç›k›yor: "fleytan (çocuklar)" ve "melek (ço-
cuklar)". Dahas› bu imgeler karfl›t gibi görünüyor olmalar›na ra¤-
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editöryal müdahale ile yap›labilece¤ini de örnekliyor. Bu arada ikinci bir sorun da di-
¤er ötekiler gibi çocuklar›n da –"ço¤unlukla" vurgusunun anlatmaya çal›flt›¤› üzere–
niceliksel olarak daha fazla olumsuz haberlerin konusu olmas›nda. Bir haf›zan›z› yok-
lay›n, e¤er bir ola¤and›fl›l›k gerçeklefltirmedilerse –örne¤in Bitlis'in bir lisesinden me-
zun olup da üniversite s›nav›nda dereceye girmediyse– "siyah" çocuklarla ilgili ne ka-
dar olumlu haber hat›rl›yorsunuz?

21. Myria Macdonald çocuklara dair bu z›t imgelerin (söylemsel kurgunun) Bat› med-
yas›nda alm›fl oldu¤u biçimleri, modern öncesinin H›ristiyan düflüncesinin çocu¤u
"do¤ufltan günahkâr" ve "do¤ufltan masum" sayan iki karfl›t dogmas›n›n –sonradan
Freud ile bafllayarak çocu¤un cinselli¤i üzerine vurgu yapan modern bilimin anlat›s›y-
la "çocu¤un do¤ufltan masumlu¤una" iliflkin olan imge sars›lm›fl olsa bile– modern dü-
flünceyle eklemlenmesiyle olufltu¤unu iddia ediyor (2003: 109-10). Sahiden de Bat›
kökenli popüler kültür ürünlerinde, hiç de birbirinin karfl›t› olmas› gerekmeyen bu iz-
lek(ler)le yayg›n olarak karfl›laflmak mümkün. Bu durumda, e¤er kad›n imgesi gibi ço-
cuk imgesi de ortak bir izlek de¤ilse ‹slam dünyas›nda da bununla karfl›lafl›labiliyor
olunmas›n›, ilgili teknolojiyle birlikte format›n, söylemin de Bat›' dan yay›lmas›yla,
Bat›l› popüler kültür ürünlerinin küreselleflmesiyle ve bu ikili imgenin çok sat›yor ol-
mas›yla aç›klamam›z gerekecek.

22. fierife Çam, çocuklar›n cinsel taciz veya tecavüze u¤rad›¤› durumlarda, medyan›n
"sap›k", "i¤renç", "hasta ruhlu" gibi nitelemelerle daha çok eylemi gerçeklefltireni mer-
cek alt›na alarak, eylemin ma¤durunu gözlerden saklayacak flekilde haber yapt›¤›n›,
bunun da, söz konusu durumlarda ma¤durun korunmas› için yap›lmas› gerekenler
ciddi bir zaman ve çaba, kültürel ve ekonomik dönüflüm gerektirdi¤i için medyan›n
daha çok kamuoyunu rahatlatma amac›yla eylemleri yapanlar› lanetlemek gibi kolay
bir yol tercih etti¤ini iddia ediyor. Bkz. fierife Çam (2003), "Çocuk Pornografisi Tart›fl-
malar›na ‹liflkin Sorular", ‹letiflim Araflt›rmalar›, 1(2): 55-86.



men, asl›nda birbirini d›fllam›yor, tamaml›yor. Nitekim sadece
medya haberleri de¤il, popüler kültür ürünleri "melek" ile "fley-
tan" olmak aras›nda gidip gelen çocuk imgeleriyle dopdolu. Böy-
le olunca da çocuklara yönelik olarak "çocukluk kavram›" icat
edildi edileli gelenekselleflen –Michel Foucault'nun kulland›¤›
anlamda söylersem– cezaland›rma, kontrol etme, koruma, hima-
ye alt›na alma gibi asl›nda birbirini tamamlayan türdeki bütün di-
sipline edici "söylemlerden"23 baflka bir fleyin icat edilip, uygula-
namam›fl olmas›na flafl›rmamak gerek.

Çocuklar›n yayg›n olarak olumsuz haberlere
konu olmalar› bir hak ihlalidir

Çocuklar›n/gençlerin medyada temsil edilmemeleri kadar, olum-
lu haberlerin konusu olamamalar› da bir hak ihlali. Çünkü ÇHS'
nin "Taraf Devletler, görüfllerini oluflturma yetene¤ine sahip ço-
cu¤un kendini ilgilendiren her konuda görüfllerini serbestçe ifa-
de etme hakk›n› bu görüfllere çocu¤un yafl› ve olgunluk derece-
sine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tan›rlar"
diyen 12. Maddesi ve medyan›n bütün bu ilgili maddelerle ilgili
sorumlulu¤unu tan›mlayan 17. Maddesi gere¤i, çocuklara /genç-
lere kendi görüflleri ve kanaatleri bulunan ve bunlar› ifade etme
hakk›na sahip bireyler olarak yaklafl›lmas› gerekli (McIntyre,
2003: 59).24

Medyada çocuklarla ilgili "olumlu" haberlerle veya çocuklar›n /
gençlerin "özne /birey /yurttafl" olarak temsil edildikleri haberler-
le hiç karfl›lafl›lm›yor mu? Bu soruya cevap verilebilmesi için ön-
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23. "Söylem" kavram›n›, bütün disipline edici kurumlar›, düzenlemeleri, pratikleri de
kapsayacak flekilde kullan›yorum. Bu kullan›mda da, Foucault'dan çok, Ernesto Lac-
lau ile Chantall Mouffe'un A. Kardam ve D. fiahiner taraf›ndan çevrilen, Hegemonya
ve Sosyalist Strateji (‹stanbul: Birikim Yay., 1992) kitab›nda gelifltirdikleri kullan›mdan
esinlendim. 

24. ‹nsan Haklar› Habercili¤i kitab›m›zdaki yaz›s›nda Çiler Dursun, olumsuz haberin
insan›n bütünlü¤üne, de¤erine karfl› oldu¤unu, böylelikle örtük/dolayl› olarak hak ih-
lali yapt›¤›n› söyleyerek, haberin yap›sal özelliklerinin nas›l hak ihlali oldu¤unu tart›-
fl›yor. 



ce "olumlu haberden" ne anlafl›lmas› gerekti¤inin belirlenmesi
gerekiyor. Bu arada da bir yanl›fl anlafl›lmay› önlemek üzere ge-
leneksel habercilik anlay›fl›n›n olumsuzlu¤a –s›rad›fl›l›¤a, düzeni
bozana, farkl› olana– haber de¤eri atfediyor olmas›n› elefltiriyor
olmam›z›n, savafltan, do¤al afetlerden, yoksulluktan zarar gören,
taciz ve tecavüze u¤rayan, çal›flmaya, sokakta yaflamaya mah-
kûm edilen, yasad›fl› yollara itilen, uyuflturucudan ölen çocukla-
r›n haber de¤eri tafl›mad›¤›n› söylemek anlam›na gelmedi¤inin
hemen aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerekiyor. Bu ba¤lamda anlat›l-
mak istenen daha çok; çocuklar /gençlere dair yayg›n medyada-
ki baflat imgeyi "bafl› derttekiler" ya da "bafla dert olanlar"›n olufl-
turmas› ve çocuklar / gençler olumsuz olaylar›n öznesi olup da
–kaç›n›lmaz olarak haber konusu olduklar›nda– haberlefltirme-
nin çocu¤u "daha da ma¤dur" k›lacak flekilde yap›lmas›. Böyle-
likle çocuklar / gençler için olumsuzluktan kurtuluflun tek çaresi
olarak yukar›da da söyledi¤im gibi, sadece disipline edici siyasa-
lar›n öngörülmesi. 

O halde "olumlu haber" derken, olumlu herhangi bir olay›n öz-
nesi olan çocu¤un / gencin, di¤er çocuklar için bir rol modeli
oluflturacak, temsil edilen olumlulu¤u yayg›nlaflt›racak biçimde
haberlefltirilmesini; ya da olumsuz bir olay›n öznesi olan çocuk/
genç için ya da ona benzer durumda olanlar için söz konusu so-
runlar› ortadan kald›racak "olumlu ayr›mc›" politikalar›n, çözüm-
lerin üretilebilmesine katk› koyan, müdahale eden bir habercilik
anlay›fl›ndan söz ediyoruz. Dolay›s›yla da, "tarafs›zl›k ve nesnel-
lik" gerekçesi ve iddialar›yla konusuna müdahale etmiyormufl gi-
bi yapan geleneksel gazetecilikten veya habercilikten farkl› bir
fley önerdi¤imiz. Böyle bir gazetecili¤in gereklili¤ini bizzat söy-
leyen de yine ÇHS. Sözleflme'nin 3. Maddesi; Kamusal ya da özel
sosyal yard›m kurulufllar›, mahkemeler, idari makamlar veya ya-
sama organlar› taraf›ndan yap›lan ve çocuklar› ilgilendiren bütün
faaliyetlerde, çocu¤un yarar›n›n esas oldu¤unu belirterek25 med-
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25. "Çocu¤un yarar›" ilkesinin yorumlanmas›; çocuk odakl› bak›fl›n bir gere¤i olarak
ÇHS'ye de esas teflkil eden 4 temel anlay›fltan biri oldu¤u iddias› için Onat ve Akço'



yaya, çocuk yarar›na haber yapma ve bilgi verme rolünü yükle-
mektedir. O halde çocu¤un olumsuz olaylar çerçevesinde temsil
edilerek bunun çocuklarla ilgili baflat haber türü haline gelmifl ol-
mas› kadar, söz konusu haberlerin çocu¤un yarar› ba¤lam›nda
bir soru ve çözüm etraf›nda kurulmamas› da bir hak ihlalidir.

Olumlu haberlerde bile çocuk haklar› ihlalleri var

De¤irmencio¤lu, medyan›n çocuklar› olumlu haberlerin konusu
olarak ele ald›¤›nda bile, onlar› bir özne olarak de¤il, nesne ola-
rak temsil etti¤ini söylüyor, bunu iddia ederken de –yukar›da ad-
lar›n› and›¤›m– iki meslektafl› ile birlikte 16 tane gündelik gaze-
te haberleri üzerinde iki y›l (2001 ve 2002) üst üste olmak üzere
an›lan bayram günleriyle, izleyen günü kapsayacak flekilde ger-
çeklefltirdi¤i içerik analizi verilerine dayan›yor. Araflt›rmalar›n,
çocuklar›n /gençlerin kendilerine ait yegâne günlerde, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› ile 19 May›s Gençlik ve
Spor Bayram›'nda bile olumlu haber öznesi olamad›klar›n› orta-
ya koymak aç›s›ndan çarp›c› sonuçlar› var. Genel olarak zaten
siyasi çevreler, e¤itim kurumlar› ve aileler taraf›ndan kendilerine
bir birey olarak yaklafl›lmayan çocuklar›n /gençlerin, bu durumu
elefltirerek haberlefltirmesi gereken medya taraf›ndan da ayn›
muameleye u¤rad›klar›n› gösteriyor. Böylelikle çocuklarla genç-
lerin "sözde" kendilerinin olan bu günlerde de, siyasi liderlerin
milliyetçi/hamasi söylemlerinin; bu söylemler aras›ndaki rekabe-
tin; nihayet –art›k böyle günler tüketimi art›rmak için bir vesile
haline getirildikleri için– tüketimin nesnesi haline getirildikleri
görülüyor.26
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nun yaz›lar›na, Sözleflmenin tam metni için de ayn› yaz›n›n sonunda bulunan EK II'ye
bak›n›z. Ayr›ca yine çocu¤un yarar› ilkesi ile buna uygun habercili¤in nas›l yap›labi-
lece¤i konular›nda, De¤irmencio¤lu, Üstünda¤ ve Özmen'in, Hosta'n›n yaz›lar›na ba-
k›n›z. 

26. De¤irmencio¤lu'nun verdi¤i bu örneklere bir eklemede bulunarak konuyu bir kez
daha gençler/çocuklar üzerindeki iktidar kurma biçimlerinin atarerkil bir nitelik tafl›-
d›¤› iddias›na getirmek istiyorum. Biliyoruz ki bu ulusal bayram günlerinde stadlar›
dolduracak ö¤rencilerin ancak daha çok da "k›z ö¤rencilerin ne giyecekleri" meselesi



Medyada çocuklar /gençlerle ilgili hiç mi olumlu haber yer alm›-
yor? Al›yor. Nitekim Onat ve Alço yaz›lar›nda ulusal gazetelerde
yay›nlanan iki olumlu haberi de örnekliyorlar. Buna karfl›l›k De-
¤irmencio¤lu ayn› olayla ilgili olarak iki yerel ve bir ulusal gazete-
de yay›nlanan haberleri karfl›laflt›r›yor, yerel gazetelerde yay›mla-
nanlar›n nas›l olumlu bir haber iken, ulusal gazetede yay›mlana-
n›n nas›l sansasyonel biçimde kurgulanm›fl oldu¤unu gösteriyor.
Ayr›ca yine De¤irmencio¤lu'nun yaz›s›nda Türkiye'den ve dün-
yan›n çeflitli yerlerinden çocuk yarar›na, çocuk odakl› olarak ya-
p›lan gazetecili¤e örnekler veriliyor. Ancak bunlar alternatif med-
ya örne¤i say›labilecek örnekler, yayg›n ulusal medya söz konusu
olunca, "örnek olumlu haber" çok az bulunabiliyor.

Olumluymufl gibi yapan haberler

Bir de, "olumluymufl gibi yapan" haberler var. Özellikle de tele-
vizyonun bafl›n› çekti¤i hab-e¤lence (infotainment) anlay›fl› ile
her fley sansasyonellefltirilirken, "olumluymufl" gibi yapan haber-
lerle epeyce karfl›lafl›l›yor. Yak›n zamanlarda, üç-dört yafl civar›n-
da bir "k›z çocu¤unun" ‹stiklâl Marfl›'n›n bestelenmeyen dizeleri
de dahil tümünü devlet erkân›n›n önünde ezberden okuyabildi¤i
için "minik ulusal kahraman" haline getirilerek günlerce haberle-
re konu edilmesi buna çarp›c› bir örnek. "Kendi evlerine ekmek
zor al›n›rken, üç befl kuruflluk cep harçl›¤›n› Pakistan'daki dep-
remzedelere gönderen ilkokul ö¤rencisi"; "Üstün zekâl› ç›kan ka-
p›c› çocu¤u"; yani bütün bu "harika çocuk haberleri" sadece
"olumluymufl gibi yapan" haberler. Çünkü bu türden haber kur-
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‹slamc› ve Laik iktidar merkezlerinin gerilim odaklar›ndan birisini oluflturuyor, bu he-
gemonik mücadelede medya da takipçisi oldu¤u iktidar çevrelerin peflinden giderek
davran›yor: Konunun öznesi olanlar›n (gençlerin/k›z ö¤rencilerin) düflüncelerini hiç
sormadan; bir arzu nesnesi olarak görülen genç bedenlerinin söz konusu iktidar mer-
kezlerinin nüfuz alan›na dönüfltürülüp, kontrol edilmesine hizmet ediyor. Böylelikle
ataerkinin esas›nda ayn› olan bu iki (‹slamc›, Laik) türünün, bedeni üzerinden kad›n
üzerinde kurmaya çal›flt›¤› iktidar› yeniden-üretip, perçinlefltiriyor. Bu iddiay› geliflti-
ren ortak çal›flma için bkz. Sevda Alankufl ve Ayfle Çavdar, "Laik ve ‹slamc› Medyada
Kad›n/Beden ve Temsil: Merve Kavakç› ve Ataerkinin ‹kiyüz(lülü¤)ü", Siyasal ‹letiflim,
I. Ulusal ‹letiflim Sempozyumu Bildirileri, 3-5 May›s 2000, s. 103-18).



gular› içinde asl›nda suistimal edilen çocuklardan sadece "birkaç
saniyelik kahramanlar" yarat›l›yor, sonra da –yukar›daki ikinci tür
örneklerde söz konusu oldu¤u üzere– kal›c› biçimde ait oldukla-
r› yerde hem bu (yoksul) "kahramanlar" unutuluyor hem de tem-
sil ettikleri yoksulluk. Daha kötü olan› bu olumluymufl gibi yapan
haberlerin neden oldu¤u çocuk haklar› ihlallerinin daha az göze
batmas›. Bu aç›dan Üstünda¤ ve Özmen'in verdikleri "gelece¤i-
mizin teminat›", [gö¤sümüzü kabartan] "Türk Genci / K›z›" gibi
"harika çocuk / genç" haberler örnekleri, kastedileni çok güzel
aç›kl›yor ve bunlar›n b›rak›n "çocuk yarar›na" bir perpektif tafl›-
may›, cinsiyetçili¤i, etnik ayr›mc›l›¤› nas›l yeniden-üretecek bir
nitelik tafl›d›klar›n› gösteriyor.27

Bütün bu belirlemelerden sonra, yayg›n medyan›n, temsil etti¤i
bu baflat habercilik anlay›fl› nedeniyle temel çocuk haklar› yan›
s›ra gazetecilik mesle¤inin uluslararas› / ulusal etik kodlar›n› ih-
lal eden bir konumda oldu¤unu, bu yüzden de –yine yaz›n›n bafl-
lar›nda kulland›¤›m metaforla söylersem– bütün gazetecilerin yo-
lunun geçmesi gereken bir "bafl-durak" olarak çocuk odakl› ha-
bercilik yap›lmas›na neden gerek oldu¤unu art›k daha net olarak
söyleyebilecek durumday›z. Ancak medyan›n yapt›¤› çocuk hak
ihlalleriyle ilgili bir soru daha akla geliyor. Çünkü, "Toplumsal bir
kategori, psikolojik bir koflul olarak çocuk kimdir / Kime denir?"
sorusunu cevaplamadan "medyan›n bu çocuk ihlallerini neden
ve nas›l yapt›¤›" sorusunu tam olarak anlamak imkâns›z. Baflka
ifadeyle, medyay› anlamak için toplumsal'a oda¤›m›z› çevirme-
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27. Tam burada, Radikal gazetesinin Radikal Genç ekinde (12 Aral›k 2006) Meriç So-
butay imzal› olarak yay›nlanan ve B‹A e¤itmenlerinin vurgulad›klar› soruna çok bafla-
r›l› biçimde dikkat çeken "Medya'n›n Türk K›z›" bafll›kl› yaz›dan bahsetmeden geçe-
meyece¤im. Ayr›ca yeri gelmiflken söyleyeyim, Radikal Genç de yayg›n medyada gör-
meye al›flk›n olmad›¤›m›z türden ve gençlerin kat›l›m›na, kendilerini ifade etme öz-
gürlüklerini kullanmalar›na, kamusal müzakereye kat›labilmelerine imkân veren çok
önemli bir giriflim. Bafllatan›n, di¤er s›fatlar›n›n yan›nda IPS ‹letiflim Vakf› üyesi ve B‹A
e¤itmenlerinden Tu¤rul Ery›lmaz olmas› ise flafl›rt›c› de¤il. Böylelikle Ek'in varl›¤› yay-
g›n medyan›n topyekün mahkûm edilmemesi gerekti¤ine de iyi bir gerekçe oluflturu-
yor. Bu arada bir hat›rlatmada da bulunarak, B‹A e¤itmenleri aras›nda Tu¤rul Ery›lmaz
gibi yayg›n medyadan gelen ancak hak habercili¤i yapan ‹pek Çal›fllar, Murat Çelik-
kan, O¤uz Haksever, Ahmet fi›k gibi gazetecilerin de bulundu¤unu tekrarlayay›m.



liyiz; çocukluk kavram›n›n ortaya ç›k›fl›, çocuk denilince kimin
anlafl›ld›¤› ve ne anlafl›lmak gerekti¤i, günümüzün yurttafll›k ta-
n›m(lar)› ile, çocu¤un yurttafl olarak görülüp görülmedi¤i –ÇHS

temel metin al›nmak üzere– çocuktan ve bir birey /yurttafl olarak
çocuk haklar›ndan ne anlamak gerekti¤i gibi konularda düflün-
meliyiz. Ayr›ca böyle yap›p oda¤›m›z› toplumsala kayd›r›nca
"medyan›n bir günah keçisi olmad›¤›n›" da gösterme f›rsat›n› bu-
laca¤›m. 

Çocuklu¤un icad› ya da çocuk kime denir?

Post-yap›salc› dil ve söylem yaklafl›mlar›yla tart›flmalar›na aflina
olmayanlar için ilk duyuflta yad›rgat›c› olabilir ama, Neil Post-
man'›n Çocuklu¤un Yokoluflu kitab›nda iddia etti¤i gibi, hem
toplumsal bir kategori hem de psikolojik bir koflul olarak "çocuk
/ çocukluk" Bat›'da Rönesansla birlikte yani 16. yüzy›lda ortaya
ç›km›flt› ve bir orta s›n›f icad›yd›.28 Bu "icat" ile matbaan›n bulun-
mas› ve yayg›nlaflmas› aras›nda yak›n bir iliflki vard›. Çünkü "mat-
baa yay›nlar› ile birlikte 'okuma yeterlili¤ine' dayanan yeni bir
yetiflkinlik tan›m(lamas)›, ve buna mukabil olarak 'okuma yeter-
sizli¤ine dayanan' yeni bir çocukluk anlay›fl›" yaratt›. Bebeklik
konuflman›n becerildi¤i noktada sona ererken, çocukluk okuma-
n›n ö¤renilmesiyle bafll›yordu. Böylelikle –tabii o dönemlerde
kimlerin okula gitmek imkân›na sahip olabilece¤i düflünülürse–
"çocukluk" okula gitmeyle birlikte tan›mlanmaya bafllanm›fl; "er-
kek ö¤renci" sözcü¤ü ile "çocuk" sözcü¤ü eflanlaml› duruma gel-
miflti (Postman, 1995: 8, 31, 58). Yani "ilk çocuklar" ya da oldu-
¤u kadar›yla çocukluk imtiyazlar›na sahip olanlar "vars›l erkek"
çocuklard›. Yine Postman'›n söyledi¤ine göre kavram›n alt s›n›f-
lara do¤ru yay›lmas› bir yüzy›l ald› (61). Bat›-d›fl› co¤rafyalarda
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28. Postman 17. yüzy›la kadar genç erkeklerle 30-50 yafl aras› erkekleri anlatmak için
kullan›lan sözcü¤ün ayn› oldu¤unu; çünkü 7-16 yafl aras›ndaki çocuklar için, Frans›z-
ca, Almanca ve ‹ngilizce'de hiç sözcük bulunmad›¤›n›, "çocuk" sözcü¤ünün de belir-
li bir yafl dönemini de¤il, bir akrabal›¤› ifade edecek flekilde kullan›ld›¤›n› da ekliyor
(1995: 26-7). 



çocuklu¤un icad› nas›l oldu, çocu¤un dünyas› ile yetiflkinin dün-
yas›n›n s›n›rlar› kültürden kültüre nas›l bir de¤ifliklik göstererek
çizildi, vars›l s›n›flardan di¤erlerine yay›lmas› ne kadar zaman al-
d›, bütün bunlar› net olarak söyleyemiyoruz, dahas› Türkiye'deki
durum konusunda da fazlaca bilgili de¤iliz. Ancak Bat›l› anla-
m›yla, yani Ayd›nlanma Düflüncesinin "ak›l› ve muktedir erke¤i"
gibi olmayan, bu nedenle de himaye ve kontrol edilmesi gereken
bir toplumsal kategoriyi olarak "çocukluk" kavram›yla, ilgili pra-
tiklerin, Bat›-d›fl› ülkelerde yayg›nlaflmas›n›n, bir model olarak
Bat›l› "modernleflme ö¤retisini" benimseme ve uygulamalar›n›n
h›z ve niteli¤ine göre oldu¤unu tahmin edebiliriz.

Burada önemli olan nokta, "evrensel" olan›n tan›m›n› yapmak ay-
r›cal›¤›na sahip olan Bat›-merkezli / referansl› bir dünyada, olum-
lu ve olumsuz yanlar›yla çocukluk tarifinin ve onunla ilgili her
türlü standart›n ço¤u zaman sorgulanmaks›z›n bizim zihniyet
dünyam›zda da yerleflmifl olmas›.29 Çocuklu¤un icat edilmifl ol-
mas›yla ilgili tart›flman›n metinlerimizin ortak sorunsal› aç›s›ndan
önemli iki anlam› var. ‹lk olarak –yine Michel Foucault'nun söy-
lem ile iktidar aras›ndaki iliflkiyi kuramlaflt›ran kitaplar›n›n dü-
flünce zincirini sürdürerek söylersem– "çocukluk" diye bir kav-
ram ortaya ç›k›p "yetiflkinlikten ayr›" bir toplumsal kimli¤i anlat›r
hale gelmesi; yetiflkinlerin olumlu ve olumsuz anlamlarda çocuk-
lar üzerindeki bir dizi disiplin kurucu pratiklerine konu olmas›,
dahas› bunun tart›fl›lmaz derecede meflru hale gelmesi demek.
Öyle ya, "çocukluk" kavram›n›n / anlay›fl›n›n, modern düflünce
içinde alm›fl oldu¤u biçime bak›l›rsa –iddia edilenlerin hepsi çok
problematik olsa bile– henüz aklî ve bedensel geliflimi anlam›n-
da tam olgunlaflmam›fl; yetiflkinlerden farkl› düflünüp, konuflan;
farkl› giyinip davranan; kendi ç›karlar›n›n nerede oldu¤unu bil-
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29. Burada Post-Kolonyal Elefltiri içinden ilerleyen üçüncü dünyal› kuramc›lar›n, ay-
d›nlanma düflüncesinin Bat›-d›fl› dünyan›n önüne koyduklar› birey, erkek-kad›n, Do-
¤u-Bat›, ilerleme, demokrasi, modernleflme kavramlar›yla, anlat›lar›n›, bunlar›n üzeri-
ne kuruldu¤u epistemoloji ve ontolojinin zeminini oynatan katk›lar›n› hat›rlatmak, bu
vesileyle Edward Said, Gayatri Chakravorti Spivak, Homi Bhabha gibi isimleri anmak
gerek.  



meyen "henüz tümüyle biçimlenmemifl" bir toplumsal kategori-
den söz ediyoruz (Postman, 1995 ve Roche, 1999: 477). "Do¤al
olarak" bu "eksiklik" içinde "ne zaman ne yapaca¤› bilinemeye-
ce¤i" ve o ölçüde de "tekinsiz" olaca¤› için, çocu¤un ("tam-birey"
olan) yetiflkinler taraf›ndan hem "himaye", hem de "kontrol edil-
mesi" gerekli.30 Yine ayn› nedenle –bu defa Jurgen Habermas'›n
tart›flmal› ancak yine de yeniden tan›mlanarak kullan›lmas› ya-
rarl› kavram› kullan›larak söylenirse– "kamusal alandan" kovula-
rak, ev içi alana (özel alana) gönderilmesi de gerekli31.

Özetle, "çocuklu¤un icad›"n›n –asl›nda bir o kadar kurgusal kav-
ram olan– "yetiflkinlerin" çocuklar› disipline edici söylemlerinin
nesnesi haline getirmesine ve kamusal alandan kovmas›na yol
açt›¤›n›, söylemek mümkün. Ancak tabii burada Foucaultcu aç›k-
lamaya sad›k kalarak bunu sadece olumsuz sonuçlar›yla de¤il,
olumlu yanlar›yla da bir iktidar tescili saymak gerek. Çünkü ye-
tiflkinler ile çocuklar aras›ndaki bu [tescillenmifl] yöneten-yöneti-
len iliflkisi (Tuncel, 1997: 68) çocuklar›n sessizlefltirilerek d›fllan-
malar›n› oldu¤u kadar, uygulanmas›nda son derece iki yüzlülük-
le davran›lsa bile, onlar›n cinsel, ekonomik, kültürel vb. anlam-
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30. Roche, nitekim bu nedenle çocuklara ya hep "bafllar› belada" (in trouble) ya da
"bafla bela" (trouble) olarak yaklafl›ld›¤›n›, bunlar›nda onu yoksaymakla ayn› anlama
geldi¤ini söylüyor (bkz. Roche, 1999: 477, 486). Bu arada yazd›klar›m› okurken mes-
lektafl›m Tu¤rul ‹lter, asl›nda çocu¤u zaten böyle –himaye ve kontrol edilmesi gereken
biçimde– varsayman›n onu yok sayma anlam›na geldi¤ine ve bunun –yap›çözümcü
bir yaklafl›mla– bizzat bir hak ihlali görülebilece¤ine dikkatimi çekti. 

31. Kavram Habermas'›n, ancak ben onun bir zamanlar ideal bir koflul ve ortak elefl-
tirel akl›n olufltu¤u bir müzakere ortam› olarak varken, sonradan yüzyüze iliflkilerin
yerini medya-dolay›ml› iliflkilerin almas›, kapitalizmin geliflim süreci vb. nedenlerde,
yokoldu¤u‚ sözde-kamusal alana dönüfltü¤ü" iddialar›n›n modernist, Bat›l›-erkek özne
merkezli, dolay›s›yla seksist kurgusunu elefltirenleri izliyorum, ancak yine de kavram›,
Laclau ve Mouffe taraf›ndan gelifltirilen agonistik bir radikal-demokrasi projesinin ze-
mini olarak kimliklerin(kamular›n) farkl›l›klar›ndan vazgeçmek yerine, farkl›l›klar›n›
koruyarak bir arada olabilecekleri bir hegemonik mücadele alan› olarak görmek kay-
d›yla kullan›lmas›ndan yana tav›r al›yorum. Habermas'›n görüfllerinin bir özeti için ki-
tab›m›zdaki Cangöz imzal› yaz›ya, Radikal Demokrasi anlay›fl› için Laclau ve Mouffe'
ün (1992) ortak çal›flmas›na, Fuat Keyman'›n baflta (Türkiye ve Radikal Demokrasi,
Ankara: Ba¤lam Yay., 1999) olmak üzere bu kavram› Türkiye için gelifltiren kitaplar›-
na, ayr›ca yine Habermas'›n kamusal alan kavram› ile bu kavram›n gözden geçirilmifl
haliyle 20. yüzy›l› anlamak üzere kullan›ld›¤› çal›flmalar› bir araya getiren Meral Öz-
bek (2005) imzal› derlemeye bak›labilir.



larda suistimal edilmesini önleyici pratikleri de beraberinde getir-
mifl durumda. Nitekim Postman da bu yüzden olmal›, "çocuklu-
¤un icad›n›" en "insani" icatlardan biri say›yor ve kitab›nda bunun
20. yüzy›lda yine bir teknoloji, bu defa elektronik teknoloji, özel-
likle de televizyon ile birlikte ölmeye bafllamas›na üzülüyor
(1995: 8). Do¤rusu bu düflünceye karfl› ç›kmak kolay de¤il. An-
cak yine de toplumsal çocukluk kurgusu ile medyan›n bu kurgu-
yu yeniden-üreten hallerini anlamak için hepimizin içine sinmifl
"modern çocukluk" anlay›fl›n› elefltirmek üzere biraz daha derine
dalmak, bu "insani" icad›n "do¤as›" ve sonuçlar› üzerine biraz da-
ha düflünmek gerek.

Yukar›da yazarlar›m›z›n çocuklar›n temsiliyle ilgili olarak med-
yadan vermifl oldu¤u örnekler ba¤lam›nda da ara ara belirtti¤im
gibi, çocuklu¤un icad›n›n problematik bir "do¤as›" var. Çünkü ilk
icat oldu¤undaki haliyle de, yüzy›llar içinde kazand›¤› modern
anlam›yla da "bu çocuk"; vars›l, beyaz ve erkek bir çocuk. fiimdi
Postman'›n sadece flöyle bir de¤inip geçti¤i bu sonuncu nokta
üzerinde duray›m. 

Çocu¤un kamusal alandan eve gönderilmesi ile, eflzamanl› ola-
rak yetiflkinlerin, çocuklar›, onlar için özel olarak gelifltirdikleri32

disipline sokucu kurum, kural ve uygulamalar›n nesnesi haline
getirilmelerinin arkas›ndaki zihniyetle, kad›nlar›n maruz b›rak›l-
d›klar› aras›nda, hiç de flafl›rt›c› olmayan bir benzerlik var. Bu da
asl›nda, "yetiflkinin" ya da Bat›l› ayd›nlanma düflüncesinin ak›l(c›-
l›k)la, zihinle, kültürle, medeni olmayla tarif etti¤i "insan"›n (hu-
man); duyguyla, bedenle, do¤ayla, vahflilikle, baflka ifadeyle er-
ke¤i iflaret eden bir kurgu olmas›yla ilgili.33
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32. Postman ‹ngiltere'de 1780'lerin sonlar›na kadar iki yüz kadar çocu¤un as›ld›¤›n›
söylüyor. Oysa çocuklar art›k en az›ndan as›lm›yorlar. Bu arada Türkiye'de 1980 as-
keri darbesi sonras›nda as›lan 17 yafl›n› doldurmam›fl –yani çocuk olan– Erdal Eren'i
hat›rlayal›m ve darbenin lideri Kenan Evren'in, Erdal gibi idam etti¤i gençler için söy-
ledi¤i; "asmayal›m da, besleyelim mi" sözünü, yetiflkinlerin çocuklarla ilgili korumak-
kontrol etmek ikili¤inin asl›nda nas›l birbirinin yerine geçebilecek, birbirini tamamla-
yan bir kurgu oldu¤una belki de "en kara" örneklerden biri olarak not düflelim. 

33. Bu tart›flmay› Kad›n Odakl› Habercilik kitab›n›n Önsöz'ünde de bulacaks›n›z. 



O halde "yetiflkin insan"' ve "çocuk" iliflkisi –t›pk› Bat›l› epistemo-
lojinin üzerinde yükseldi¤i bütün di¤er Bat› /Do¤u, medeni /bar-
bar, ak›l/duygu, zihin/beden, kültür/do¤a ikili karfl›tl›klar›nda ol-
du¤u gibi– önce gelenin "tam-birey" olarak erke¤i, ikincinin "ek-
sik-tamamlanmam›fl-birey" olarak kad›n› imledi¤i bir hegemonik
iliflki olarak tasarlanm›fl durumda.34 Böyle olunca da, bütün bu
karfl›tl›klar›n öteki taraf›nda duranlar›n birinciye tabi olmas›, onun
kontrol ve himayesinin nesnesi olmas› –duruma göre– tehlike
oluflturmas›nlar ya da tehlikeye girmesinler diye kamusal alandan
d›fllanarak eve gönderilmek istenmeleri de "do¤allafl›yor"!35

Tekrarlayay›m; kad›n ve çocu¤a yönelik bu d›fllay›c›, disipline
edici toplumsal yaklafl›m›n kayna¤›nda ataerkil ve fallusmerkezli
dünya görüflünün eriflkin-erkek d›fl›nda kalanlar› "eksik-insan, bi-
rey, özne" say›yor olmas› yatmaktad›r (dolay›s›yla toplumun d›-
fl›nda düflünülemeyecek olan medyaya düflen, yukar›da tart›fl›ld›-
¤› üzere bunun yeniden-üretimidir). Yanl›z sadece bu kadar de-
¤il; yetiflkinlerin kad›nlarla çocuklar› "eksik-insanlar" olarak bir-
likte nesnelefltiren bu ikili prati¤in, çocuklar›n da di¤er ötekiler
gibi kad›n olarak tasarlanmas›n›n ötesine geçen bir boyutu var.
O da anne ile çocuk aras›ndaki "do¤al" varsay›lan iliflki ya da as-
l›nda bu iliflkiye yani "annelik" ve "çocuklu¤a" ideolojik olarak at-
fedilenler. Nitekim, tam da bu nedenle, feminist bir yazar›n be-
lirtti¤i gibi, "kad›nlar›n ve çocuklar›n bask›lanmas› iç içe geçmifl
ve karfl›l›kl› olarak birbirini güçlendirmifltir" (Firestone'dan akt.
Roche, 1999: 480, 486). Yine tam da bu nedenle, çocuk haklar›
mücadelesi feminist mücadelenin bir parças› olmufltur36; çünkü
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34. Dolay›s›yla feminist Post-Kolonyal elefltirinin ortaya koydu¤u gibi, Bat› (erkek) ile
Do¤u (kad›n) gibi bir karfl›tl›k kuran Oryantalist tasavvur da, fallusmerkezli/ataerkil bir
epistemoloji ile ontoloji üzerinde yükseliyor (ilgili tart›flmaya bir örnek olarak bkz.
Meyda Ye¤eno¤lu, Colonial Fantasies, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999).

35. Demokrasilerin arketipi gibi görülen Antik Yunan'da Polis, kad›nlar›n, çocuklar›n,
kölelerin [ve yurttafl olmayanlar›n] oikos'un (özel alan›n) despotlu¤unda tutularak, ka-
musal alana yaklaflt›r›lmad›¤› (Habermas, 1997: 60) bir erkekler demokrasisiydi. As-
l›nda özellikle kad›nlar aç›s›ndan epey yol al›nm›fl olsa bile –kaçak iflçileri, göçmen-
leri "modern köleler" sayarsak– durum hâlâ daha pek farkl› de¤il.

36. Roche'un (1999: 490) makalesinde gönderme yapt›¤› F. Olsen ("Children's Rights:
Some Feminist Approaches to the UN Convention on the Rights of the Child" P. Als-



modern anlamdaki "çocuklu¤un icad›ndan" beri korunmak ad›na
kamusal alandan eviçine gönderilen çocu¤u do¤urmak ve bak-
mak birincil varl›k nedeni say›ld›¤› ölçüde, kad›n›n kamusal
alandan d›fllan›p, eviçi / özel alanla tan›mlanmas› meflrulaflt›r›l-
m›flt›r. Ancak Roche'un belirtti¤i gibi son 150 y›ld›r kad›nlar ka-
musal alanda temsil anlam›nda bir yol katedebildikleri halde, on-
lar› evde tutman›n gerekçelerinden birisi olan çocuklar›n kamu-
sal alandan d›fllanmas› devam etmektedir.

Çocu¤un (da) Kamusal Alandan D›fllanmas›

Çocu¤un kamusal alandan d›fllanmas› ise, çocuklu¤un icad› ile
bafll›yor, o zamana kadar yetiflkin dünyas› ile çocuklar›n dünya-
s› gibi bir ayr›m, dolay›s›yla "ay›p" yokken, çocuklarla yetiflkinle-
rin dilleri ayr›flmam›flken, çocuk yetiflkinler gibi çal›fl›yor, yafl›yor,
cezaland›r›l›yorken –bafllang›çta sadece orta s›n›f /vars›l çocuklar
için geçerli olmak üzere– bütün bu alanlarda farkl›laflma bafll›-
yor, sonuç çocu¤un "güvenli" diye ev'e, oyunun alan›na dönme-
si oluyor, kamusal alanda görünmesi sadece birer disipline edici
kurum olarak okul ile s›n›rlan›yor (Postman, 1995: 53-85 ve Roc-
he, 1999: 478). Kamusal alandan çocu¤un d›fllanmas› 20. yüzy›l-
la birlikte iyice art›yor (Roche, 1999: 478). Bunun ise çocuk için
hem olumlu hem olumsuz yanlar› var. Olumlu olan flu, çocuk
eme¤inin sömürüsü en az›ndan art›k savunulamaz duruma geli-
yor ve "geliflmifl Bat›'da" azal›yor (asl›nda Bat›l› vars›l eriflkinin
kendi çocuklar›na art›k reva görmedi¤ini "geliflmemifl" Do¤ulu
çocuk üstleniyor!). Ancak tabii bu çocuklar›n –yine kad›nlar gi-
bi– özel alanda da sömürülmedikleri, suistimallere u¤ramad›kla-
r› anlam›na gelmiyor. Nitekim yap›lan araflt›rmalar çocuklar›n
daha fazla birinci dereceden yak›nlar›n taciz, tecavüz, dayak gi-
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ton ve S. Parker, J. Seymour (haz.), Children, Rights and Law, Oxford: Clarendon Press,
1992: 192-220); çocuklar›n ihmal ve suistimal edilmelerinin, "çocuklara bakmak" bafl-
l›ca sorumlulu¤u olarak görülen kad›nlar›n ihmal ve suistimallerinin bir parças› oldu-
¤unu; kad›nlar›n durumunun çocuklar›n rol ve statüsünden yak›ndan etkilendi¤ini, ko-
flullar›n çocuklar lehine oldu¤u yerlerde, kad›nlar›n da lehine bir durum oldu¤unu
söylüyor. 



bi fliddet ve suistimallerine u¤rad›klar›n› gösteriyor (Macdonald,
2003:114). Ayr›ca önemli oranda çocuk –t›pk› ev içindeki kad›-
n›n eme¤inin görünmez ve ücretsiz olmas› gibi– özel alanda da,
sosyo-ekonomik olarak marjinalleflmeleri pahas›na bir de¤er ya-
rat›rken emek olarak sömürülmeye devam ediyorlar (Roche,
1999; Lister, 2005: 7).37 Bir baflka olumsuzluk ise, "kamusal alan-
dan kovulman›n" dünyan›n daha da yetiflkin /erkek-merkezli ha-
line gelerek, bebek yafltaki çocuklar›n de¤il ama, belirli bir yafla
eriflen ergenleflen, hatta suçlu muamelesi görebilecek ehliyete sa-
hip –on ya da on iki yafl üstü çocuklar›n– yurttafl olman›n gerek-
lerinden olan kat›lma hakk›ndan yoksun b›rak›lmalar› için daha
çok gerekçe oluflturmas›. Bu noktada iflte günümüzde Haber-
mas'›n (1997) bütün elefltirilerine ra¤men "kamusal müzakere"
için bafll›ca mecra olan medyan›n arac›l›¤› çok önemli hale geli-
yor. Oysa yukar›da, kitab›m›zdaki çal›flmalarda verilen örnekler
vesilesiyle belirtildi¤i gibi, yayg›n medya kamusal alandan kovu-
lan çocuklar›n kat›l›m›n› sa¤lamak, ya da Cangöz'ün yaz›s›nda
nedenlerini ayr›nt›l› olarak tart›flt›¤› gibi onlar› kamusal müzake-
reye dahil etmek gibi bir dert tafl›m›yor.38

Bir di¤er olumsuzluk ise, bütün bu geliflmelerin çok çifte stan-
dartla ve iki yüzlülükle uygulanmak üzere, çocu¤un edilginleflti-
rilmesi, böylelikle disipline edici pratiklerin hakl›laflt›r›lmas› için
bahane oluflturmas› ki, bütün bunlar kad›nlarla çocuklar›n "tam-
birey" say›lmamalar› öyküsünün birbirine ne kadar benzedi¤ini
bir kez daha gösteriyor. 
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37. Özel alanda çocuklar giderek, özellikle de yoksul ve tek-velili ailelerde, annenin
çal›flt›¤› durumlarda, yafll›lara, di¤er kardefllere refakatçilik, bak›c›l›k yap›yorlar ve as-
l›nda bu ev içinde gerçekleflen bir "sömürü" ve ödenmeyen bir emek. 

38. Bu arada geleneksel medyan›n çocuklar› kamusal alan›n kap›s›ndan kovarken, bil-
gisayar ve internet teknolojisi sayesinde yeni medyan›n onlar› bacadan içeri ald›¤›n›
söylemek mümkün. Çünkü çocuklar bu kamusall›klar yoluyla sörf ve chat yaparak,
bilgisayar oyunlar›n›n dünyas›nda gezinerek büyüklerin kamusall›klar›na –hem de
kendileri için en tehlikeli say›lanlar›nkine (çocuk pornografisi de dahil pornografinin
dünyas›na)– s›zabildikleri gibi, bilgisayar oyunlar› üzerinden kendilerine ait kamula-
r›n da yarat›c›s› olabiliyorlar. Nitekim John Keane çocuk kamular›n› "mikro kamusal
alanlar"dan biri say›yor ("Structural Transformation of the Public Sphere", The Com-
munication Review, 1/1:1-22).



Ancak yine de aradaki bu yak›n iliflkiye ra¤men "çocuk sorunu-
nun" "kad›n sorunundan" farkl› bir boyutu oldu¤unu ve farkl› bir
mücadelenin de konusu olmas› gerekti¤ini hat›rlamak gerekli
(1999: 481). Çünkü; kad›n kamusal alana kat›lma ve yurttafll›k
anlam›nda epey yol katetmeyi baflard›. Bunlar› yaparken de mü-
cadelesini, dalgalar halinde yayg›nlafl›p küreselleflen feminist ha-
reketlerin öznesi olarak kendisi omuzlad›. Oysa çocuklar›n –en
az›ndan flimdilik– böyle bir küresel mücadeleyle kendi haklar›na
sahip ç›kabileceklerinin ciddi göstergeleri yok. Bu nedenle çocuk
haklar› mücadelesi de çocuklar ad›na yetiflkinler taraf›ndan veril-
mektedir.39 Aradaki farka iliflkin olarak bir de flu eklenmelidir: Ye-
tiflkin-erkek merkezli ataerkinin söylemi içinde yetiflkin kad›n,
çocuk karfl›s›nda ço¤u zaman erke¤in kendi üzerinde oynad›¤›
disipline edici rolü tekrarlamaktad›r. Böylelikle asl›nda kad›n, ço-
¤u zaman çocu¤un suistimallerinde erke¤in suç ortakl›¤›n› yap-
maktad›r, ancak bu suç ortakl›¤› içinde, çocu¤un örne¤in ev içi
alanda yeterince himaye edilememesi, korunmamas› söz konusu
oldu¤unda, suç sadece onun üzerine kalmaktad›r: Medyadan bir
örnek; "Annenin büyük ihmali: Çocuklar›n› evde b›rakt›, yanm›fl
cesetlerini buldu!"

Buraya kadar söylenenlerden, kitab›m›z›n yaklafl›m› içerisinde
"çocukluk" diye bir fleyin icat edilmifl olmas›nda de¤il, bu icad›n
niteli¤inde, iki yüzlülü¤ünde ve nihayet her yaz›m›zda ayn› de-
recede vurgulanmasa bile ataerkil niteli¤inde, bir sorun görüldü-
¤ü sonucu ç›kar›lmal›d›r. Ayr›ca Önsöz'ün "çocuklu¤a" dair ge-
nel geçer söyleme elefltiri yöneltiyor olmas›, çocuklar›n korun-
mas›n›n ya da olumlu ayr›mc›l›klara konu olmas›n›n gerekmedi-
¤i gibi anlafl›lmamal›d›r. Ancak acaba çocuk kime demeliyiz? Ya
da "çocuklu¤u" nas›l anlamal›y›z?
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39. Feminist elefltirinin çocuklarla kad›nlar›n sorunlar›n›n benzeflip, ayr›flt›klar› nokta-
lara dair söylediklerinin bir özeti için, bkz. Lister, 2005:7-11.



Çocuk kime denir?

Çocuklu¤un ne zaman bafllad›¤› konusunda yayg›n bir uzlaflma
bulundu¤u halde, ne zaman bitti¤i konusunda bir belirsizlikten
söz edilebilir (Tuncel, 1997: 68). Yine de uluslararas› ve ulusal
belgelerde genel kabul, 0-18 yafl aras›n›n "çocukluk dönemi", 18
yafl›na kadar olanlar›n ise "çocuk" say›lmas›d›r. Bu da kimi hu-
kukçularla, yazarlar›n iflaret ettikleri gibi diyelim 5 ayl›k bir ço-
cukla, 15 yafl›ndaki –art›k genç diye an›lan– çocu¤un birbiriyle
ayn› say›lmas› gibi bir sorun do¤urmaktad›r (Tuncel, 1997: 68 ve
Roche, 1999: 483). Asl›nda bu fark, evlenme, mallar›n› yönetme,
çal›flma hayat›na bafllama, oy kullanma yafl›, devlet taraf›ndan
korunma, eylemlerinin sorumlusu olarak muamele görülüp gö-
rülmeme gibi sorunlara ba¤l› olarak, çocuklar› farkl› kültürlerde
farkl› uygulamalar›n konusu yapabilmektedir.40 Bütün bu tart›fl-
malar›n gelip dü¤ümlendi¤i nokta ise, 0-18 yafl aras› gibi genifl
bir yelpazenin farkl› yerlerinde bulunan –örne¤in "bebek" ile "er-
gen"in– ayn› muameleyi görerek hangi hak ve özgürlüklerin öz-
nesi olarak yurttafl say›labilecekleridir.

Yukar›daki tart›flma ile ba¤lant›land›r›rsam, cinsel, zihinsel, be-
densel ve psikolojik bir duruma –asl›nda durumlar› demek da-
ha do¤ru olur– iflaret eden "çocuk" ya da "çocukluk"; kendisine
"eksik yurttafl" olarak yaklafl›lmas›na neden olan ataerkil kurguyu
hakl›laflt›racak özellikler tafl›yor mu? Yoksa –"çocuk olma hakk›-
n›n tan›nmas›"n› da (akt. Lister, 2005: 10) içerecek flekilde– ço-
cu¤a hem yetiflkinlerden, hem de birbirlerinden farkl› olduklar›-
n› göz önüne alarak yaklaflacak, çocu¤un yurttafll›¤›na, yetiflkin-
le aras›ndaki iliflkinin mevcut ataerkil kurgusunu yerinden eden
bir anlay›flla de¤ifltirerek ona bir birey, özne, nihayet yurttafl sa-
yacak bir anlay›fl gelifltirmek mümkün mü?
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40. Örne¤in Onat ve Alço'nun yaz›lar›nda belirtildi¤i üzere; "TCK 31. Madde gere¤i
12 yafl›n›n alt›ndaki çocuklar›n eyleminden ise 'suç' diye bahsedilemez. Dolay›s›yla
kendilerine 'suçlu' denilemez. Bu 'masumiyet ilkesinin' gere¤idir. Ancak daha önem-
lisi 12 yafl›n alt›ndaki çocuklar taraf›ndan gerçeklefltirilmifl eylemin 'suç' kavram›n›n
tan›m›nda yer alan unsurlardan birisi, 'ehliyet' eksik (kusur) bulundu¤undan bu çocuk-
lar hakk›nda 'suçlu', eylemleri hakk›nda da 'suç' denilememesidir."



Yurttafl kimdir? Çocuklar yurttafl m›d›r? 

Yurttafll›k üzerine verilen mücadelenin 150 y›ll›k bir tarihi vard›r
ve bu mücadelede arkada b›rak›lanlar –yoksullar›n da "ötekileri"
olduklar› hat›rlan›rsa– özellikle kad›nlarla, çocuklar olmufltur.41

Dolay›s›yla da, hem birbirlerine ba¤›ml›l›klar› hem de birbirine
benzerlikleri bahanesiyle, "eksik yurttafl" muamelesi görmüfllerdir
ve görmeye de devam etmektedirler. Oysa yurttafl olmak demek,
bir ideal olarak; toplumun eflit bir üyesi s›fat›yla meflru ve de¤er
verilen bir sese / görüfle, haklara ve sorumluluklara sahip kabul
edilmek demektir (Roche, 1999: 478-9; Lister: 2005: 4-7). 

Yurttafll›k ile ilgili tart›flmalarda s›kl›kla gönderme yap›lan bir ya-
zar, T. H. Marshall, Citizenship and Social Class (1950) adl› kita-
b›nda yurttafll›¤›; kiflisel hak ve özgürlüklere sahip olmak anla-
m›nda sivil, siyasal süreçlere kat›lma anlam›nda siyasal, ekono-
mik refaha sahip olmak ve uygar bir yaflam sürdürmek anlam›n-
da sosyal boyutlar›na ay›rmaktad›r (akt. Roche, 1999: 479-80).
Ancak Marshall'›n bu tablosunda olumlu ya da olumsuz bütün
katk›lar›yla toplumsal bir varl›k olduklar› halde çocuklara yer
yoktur (Roche, 1999: 480; Lister, 2005: 2). Asl›nda çocuklar›n si-
vil yurttafll›¤› anlam›nda ÇHS ilan› gibi geliflmelerle önemli bir
yol al›nm›fl oldu¤u halde, sosyal yurtafll›k anlam›nda artan yok-
sulluk ile, azalan sosyal devlet uygulamalar› nedeniyle "ileri" ül-
kelerde bile geri gidilmifltir (Roche, 1999: 480). Yurttafll›¤a siya-
sal boyutuyla bak›ld›¤›nda ise, siyasal kat›l›mdan oy vermek ya
da karar verici konumunda olmak anlafl›ld›¤› sürece, çocu¤un si-
yasal alan›n bütünüyle d›fl›nda oldu¤unu söylemek gerekecektir.
Ancak kamusal yaflam›n bütünüyle d›fl›na at›l(a)mamalar› gibi,
çocuklar›n siyasal yaflam›n bütünüyle d›fl›nda olduklar›n› söyle-
mek mümkün de¤ildir. Çünkü, siyasete kat›l›m sadece karar veri-
ci konumlar›nda bulunmay› de¤il, karar verme süreçlerine kat›l›-
m› da içerir ve çocuklar› hem bu yönde içerecek geliflmeler var-
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41. Bu konuda ‹nsan Haklar› Habercili¤i kitab›m›zdaki Levent Köker'e ait, çerçeve ya-
z›ya bak›n›z. 



d›r (Roche, 1999: 483) hem de siyaset yapmaktan sadece formel
süreçler anlafl›lmad›¤› sürece ya da siyaset yapman›n tan›m›n›n
geniflli¤i ölçüsünde çocuklar bu süreçlerde de belli ölçülerde yer
almaktad›r (Lister, 2005: 5,10). Ancak tabii Lister'in de eklemek
zorunda kald›¤› gibi bu, çocuklar›n oy verme yafllar›n›n afla¤›ya
çekilmesinin ya da formel süreçlere kat›l›mlar›n›n desteklenmesi-
nin gerekmedi¤i gibi, anlafl›lmamal›d›r. Ya da yetiflkinlerin sade-
ce çocuklar› kendi ç›karlar› için içinde çektikleri informel kanal-
lardan olan siyasal kat›l›m biçimleri de sorgulanmal›d›r.42

Çocu¤un yurttafl say›l›p say›lmayaca¤› konusundaki görüflleri
Ruth Lister kabaca ikiye ay›rmaktad›r; bir uçta çocuklar› yurttafl
saymayanlar ya da yurttafll›¤› sadece yetiflkinlikle özdefllefltiren-
ler bulunmaktad›r. Bu grupta Marshall gibi çocuklar› "oluflmakta
olan yurttafl" (citizen in the making) yani henüz yurttafl olma ol-
gunlu¤una eriflmemifl sayanlar da vard›r.43 Lister karfl›t uca ise, 10
yafl üzerinde olan çocuklar› tam yurttafl sayanlar› yerlefltirmekte-
dir (2005: 2-3). Yazara göre bu karfl›tl›¤›n iki ucunda bulunanla-
r›n konumlar› yer yer hakl› gerekçeler içermekle birlikte, sorun-
ludur çünkü her ikisi de yurttafll›¤a "ya hep ya da hiç" bir durum
olarak yaklaflmakta, çocuklar›n yetiflkinlerle ve kendi aralar›nda-
ki farkl›l›klar›ndan kaynaklanan nedenlerle ara konumlarda yurt-
tafl olabilirli¤ini d›flar›da b›rakmaktad›r. Buna karfl›l›k Çocuk hak-
lar› kavram›na, dolay›s›yla çocuklar›n yurttafll›¤›na yaklafl›mlar›,
bir yanda Çocuk Koruyucular› ya da Korumac›lar, di¤er yanda
Özgürlefltirmeciler denilenlerin bulundu¤u iki gruba ay›ranlar da
bulunmaktad›r (Tuncel, 1997: 73-4). Bunlardan birinciler çocuk-
larla ilgili her konuda yetiflkinlerin müdahalecili¤ine a¤›rl›k verir-
ken, ikinciler yap›lanlar›n "çocuklar ad›na" de¤il, "çocuklar için"
yap›lmas› gerekti¤ini vurgulayarak, çocuklar›n yetiflkinlerle ayn›
haklara sahip olmalar› gerekti¤ini iddia etmektedir. Bugün için
egemen olan anlay›fl da korumac›l›kt›r. Bunun sonucu ise çocuk-
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42. Bunun örnekleri için, De¤irmencio¤lu'nun yaz›s›na bak›n›z. 

43. Lister ayr›ca baflka yazarlar›n "beklemedeki yurttafllar" (citizens-in-waiting) ve
"yurttafll›¤› ö¤renenler" (learner citizens) gibi kullan›mlar› da aktarmaktad›r.



lar›n korunmas› ile ilgili konularda eli aç›k olan yetiflkinlerin –ki
kan›mca uygulanma biçimiyle bu da sorunludur– ifl çocuklar›n
kat›l›m›na gelince cimrice davranmalar›d›r (Tuncel, 1997: 74). 

Nitekim Roche'a göre çocuklar›n yurttafll›¤› meselesinde iki te-
mel sorun bulunmaktad›r. Birincisi, çocuk tan›m›n›n –daha önce
de belirttildi¤i gibi– çok uzun bir dönemi kapsamas›, bu nedenle
bir bebek ile ergenin ayn› kategori alt›nda toplanm›fl olmas›d›r.
Nitekim araflt›rmalar bu yafl aral›¤›n›n ortalar›ndan itibaren çocu-
¤un –kültürden kültüre ve co¤rafyaya göre de¤iflmekle birlikte–
sorumluluk ve karar alabilecek olgunlu¤a eriflmifl varsay›labile-
ce¤ini göstermektedir, ayr›ca sivil yurttafll›k ba¤lam›nda çocu¤un
kat›l›m›ndan anlafl›lmas› gerekenin karar yap›m›na de¤il, süreçle-
re kat›l›m oldu¤u da vurgulanmaktad›r (1999: 483; Lister, 2005:
2)44. Çocuklar›n yurttafl say›lmalar›n›n önündeki ikinci engel ise
modern düflüncenin birey tan›m›na esas olan ak›lc›l›¤a ve otono-
miye sahip olmamalar›d›r – ki bunun nas›l beyaz ve erkek bir ta-
sar›m oldu¤unu Roche da elefltirmektedir (1999: 483). Buna kar-
fl›l›k Lister, çocuklar›n ba¤›ml›l›¤›n›, karar alabilecek ehliyette ol-
mamalar›n› aç›klamak üzere kullan›lan gerekçelere, yetiflkinlerin
de rasyonel olmayabilece¤ine, ayr›ca ehliyetli ve otonom say›l-
man›n görelili¤ine iflaret eden çal›flmalara gönderme yaparak,
elefltirel yaklaflmaktad›r (2005: 8).

Yine Roche'a göre, çocuk ve yurttafll›k tart›flmas›nda gerekli olan,
sadece çocu¤un de¤il, yetiflkinin ve yurttafl›n da ne oldu¤uyla il-
gili yaklafl›mlar›n gözden geçirilerek, yeni bir "sembolik ve pra-
tik" konumun gelifltirilmesidir (1999: 483). Di¤er yandan yazara
göre, ÇHS, temellendi¤i birbirini tamamlayan üç ilke; çocu¤un
refah›, ayr›mc›l›klara u¤ramamas› ve kat›l›m› –ki bunlar Onat ve
Akço'nun yaz›lar›nda ayr›nt›l› olarak tart›fl›lm›flt›r– çerçevesinde
daha genifl bir yurttafll›k anlay›fl›yla çocuklara yaklaflmaktad›r.
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44. Kitab›m›zda çocuklar›n kat›l›m›yla ilgili tart›flma, özellikle üç yaz›da yap›l›yor, Ez-
gi Koman'›n "Çocuklar›n Medyaya Kat›l›m›" bafll›kl› yaz›lar›yla Onat ve Akça'n›n, De-
¤irmencio¤lu'nun yaz›lar› (bu sonuncu yaz›da çocuk-merkezli, kat›l›ml› uygulamalar-
la ilgili örnekler de var. 



ÇHS çocuklara sivil, sosyal ve siyasal boyutlar›n birbirini tamam-
lad›¤› bir yurttafll›k anlay›fl›yla yaklaflmakta (Roche, 1999: 484)
ve Tuncel (1997) ile Lister'in (2005) sözünü ettikleri iki uçtaki dü-
flünceleri temsil edenlerin yaklafl›mlar›n› dengelemeye çal›flmak-
tad›r. Sorun ÇHS'nin sa¤lam›fl oldu¤u dengeli ve gelifltirilmeye
aç›k çerçevenin yeni bir anlay›flla hayata geçirilmesidir. Bunun
için de Roche'a atfen daha önce söyledi¤im gibi, "çocukluk" ve
"yetiflkinlik" kurgular›n›n yeniden yap›lmas› gerekmektedir. An-
cak anlat›lmak istenen çocuklar›n yetiflkinlerden farkl› olduklar›-
n› reddederek yaklaflmak de¤il –bütün farkl›l›klara oldu¤u gibi
çocuklar›n farkl›l›klar›na da– yaklaflma biçiminin de¤ifltirilmesi-
dir. Bu çerçevede sorgulanan da çocuklar›n "korumac›l›¤›n" ko-
nusu olmalar› de¤il –ki kitab›m›zda savundu¤umuz "medyadan
korunma" da bunun bir parças›d›r– bu koruman›n nas›l ve ne ad›-
na yap›ld›¤›d›r. Ya da "korumac›l›k maskesi" alt›nda çocuklar›n
–asl›nda gerek sistemin "kaçaklar›", gerek ikiyüzlülükleri, gerekse
koflullar›n zorlamas›yla zaten büsbütün d›fl›nda durmad›klar›– si-
yasal ve kamusal alana kat›l›mlar›n›n engellenmesidir. 

Dolay›s›yla önerilen, iktidar›n› yeniden-üretmenin bir arac› ola-
rak kad›n-erkek gibi karfl›tl›klara –bu arada da "yetiflkin çocuk"
(sözde) karfl›tl›¤›na– ihtiyaç duyan ataerkil kurguyu yerinden et-
meye yard›m edecek, bir düflünme fleklidir. Bu ataerkil kurgu ye-
rinden edildi¤inde, "yetiflkin çocuk" kurgusunun çocuk üzerinde-
ki kurdu¤u hiyerarflik iliflkinin niteli¤i de¤iflebilecektir. Üstelik ye-
tiflkinin lehine iflliyor görünen bu hiyerarflik iliflkinin niteli¤i de-
¤iflti¤inde, yetiflkin, geleceklerini kurtarmak ad›na bugününe el-
koydu¤u çocuklar› özgürlefltirdi¤i gibi; kendisinin gelece¤ini de
kurtarm›fl olacakt›r. Çünkü tam da bu yetiflkin merkezli kurgu ne-
deniyle yaflland›¤›nda, "yeniden çocuklaflm›fl" muamelesi göre-
cek olan yetiflkinin elinden ehliyeti, dün ehliyet vermemekte di-
rendi¤i yeni yetiflkinler taraf›ndan al›nmaktad›r.45
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45. Dolay›s›yla muktedir ve ak›ll›-erkek-merkezli modern düflüncenin bir di¤er ma¤-
duru da, bu ikisini birden yitirmifl oldu¤u varsay›ld›¤› için kendilerine art›k "çocuk gi-
bi" davran›lmaya bafllanan yafll›lard›r (Oysa modern anlat› taraf›ndan "gençlik" bu ka-



O halde baflka bir "çocuk-yetiflkin" iliflkisi için, nereden yola ç›k-
mak gerekti¤i konusunda art›k yeterince ipucumuz var.

Nas›l bir "çocukluk" tan›m›?

Roche, "Çocuklar hakk›nda söyleyip yapt›¤›m›z her fley, asl›nda
yetiflkinler olarak kendimiz hakk›nda, bu dünyada kendimizi ne-
reye yerlefltirdi¤imiz ve ne yapmak istedi¤imiz hakk›ndad›r," di-
yerek, "yetiflkin-çocuk" iliflkisini baflka bir biçimde tasarlayabil-
mek için bize cesaretlendirici bir zemin sa¤l›yor (1999: 484). Bu
zeminden ilerleyebilmemiz ise psikanalitik ve yap›-çözümcü bir
ak›l yürütme yard›mc› olabilir; e¤er "toplumsal öteki" (örne¤imiz-
de, çocuk) benim içimde olup da yüzleflemedi¤im, bafledemedi-
¤im öteki ben'in yerine koydu¤umsa, bu ikame ötekiye atfettik-
lerim, asl›nda benim içimdeki ötekili¤e atfettiklerimdir. Dolay›-
s›yla, "yetiflkinlik" ve "çocuklu¤u" bir karfl›tl›k olarak kurdu¤umuz
sürece, bu karfl›tl›¤›n öteki taraf›na att›¤›m›z çocuklara güvenmi-
yoruz demektir, bu da asl›nda içimizdeki ötekiye, yabana, vahfli-
ye, kötüye, onun tekinsizli¤ine güvenmedi¤imizdendir. Çocu¤u-
muz "büyük adam" olsun istiyorsak, bu asl›nda "küçük adam"
olarak eksikli¤imizi onun baflaracaklar› üzerinden tamamlamay›
umdu¤umuzdand›r. Yani "eksik-birey /özne olarak çocuk" imge-
si bizim "öz" imgemizin bir yans›mas›d›r. Çocu¤u disipline sok-
mak ad›na üzerinde kurmaya çal›flt›¤›m›z iktidar da asl›nda,
"kendimizi" kontrol etmek içindir.

Buna karfl›l›k "ben/biz" diyebilmemiz her zaman bir "ötekini" ge-
rektirdi¤i ölçüde, ötekisiz bir yaflam kurgusu da mümkün de¤il-
dir. O halde ihtiyaç duyulan; ötekinin ötekili¤ine/farkl›l›¤›na say-
g› duymay› ö¤renerek kurulacak, böylelikle asl›nda kendi içimiz-
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dar mitlefltirilmeden önce, yafll›lara "bilgelik" atfedilirdi). Böylelikle "yetiflkin-çocuk"
hiyerarflik kurgusunun mimar› olan "yetiflkin", kurtuldu¤unu sanarak geride b›rakt›¤›
çocuklu¤a, tam da bu kurgunun bir sonucu olarak geri-dön(dürül)mekte, yetiflkinlikle
kazand›¤› ehliyet / iktidar elinden al›nmaktad›r. Yani bu zihniyet kurgusunun zarar›,
sadece "yar›n›n yetiflkinleri olacak bugünün çocuklar›na" verilen bir zarar de¤il, yar›n
"yeniden-çocuk" olacak bugünün yetiflkinine, dolay›s›yla yetiflkinin kendi kendine ver-
di¤i bir zarard›r. (Bu noktalara dikkatimi çekti¤i için Tu¤rul ‹lter'e teflekkür ediyorum).



deki farkl›ya/ötekiye, kendi çocuklu¤umuza, içimizdeki çocu¤a,
yafll›l›¤›m›za sayg› duymak da anlam›na gelecek bir eti¤in kurul-
mas›d›r.46

Dolay›s›yla "yetiflkinleri" ("bizi") ve "çocuklar›" ("onlar›") hiyerar-
flik bir iliflki içinde de¤il, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisi içinde tasar-
layan (Roche, 1999: 484); ikisinin dünyas›n›n kaç›n›lmaz olarak
karfl› karfl›ya de¤il, yan yana/birlikte oldu¤u noktas›ndan yola ç›-
kan (Tuncel, 1995: 5) bir etikten söz ediyoruz. Çocuklu¤un da,
yetiflkinlik gibi bir süreç olarak görülmesi gerekti¤ini düflünüyor
ve bu ikisi aras›ndaki s›n›rlar›n mu¤lakl›¤›n› kabul ediyoruz. Ço-
cuklara birbirlerinden –cinsel, s›n›fsal, ›rka, kültürel, yafla dayal›,
bedensel geliflime, engelli olup olmamalar›na dayal›– farkl›l›klar-
la ayr›lan, bu farkl›l›klar›n "do¤al" sonucu gibi gösterilen ayr›mc›-
l›klara konu olan heterojen bir grup olduklar› hesaba kat›larak
yaklafl›lmas›n› öneriyoruz. Çocuklar›n farkl›l›klar›n› ço¤unlukta /
hâkim olana referansl› bir yaklafl›mla "eksiklik" olarak görmeye-
rek, sayg› duyan; e¤er farkl›l›klar› –toplumsal, siyasal, sivil yafla-
ma kat›l›m konusunda önlerine engeller ç›kar›yorsa ya da istis-
mar edilmelerine neden oluyorsa– çocuklar›n olumlu ayr›mc›l›k-
lar›n konusu olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Dolay›s›yla çocuk-
lara ve çocuk haklar›na "holistik/ tek-tiplefltirici olmayan" bir etik-
le yaklafl›lmas›n› öneriyoruz. Ancak burada hemen, hukuk ile
desteklenmeyen bir eti¤in ya da sözünü etti¤imiz etik anlay›flla
anlafl›l›p uygulanmayan bir hukukun eksik kalaca¤›n› da ekleye-
rek, hukuk ve etik ilkelerden birinin varl›¤›n›n yetmeyece¤ini vur-
gulayay›m. Nitekim bu nedenle, yazarlar›m›zdan Tosun ve Can-
göz metinlerinde medyan›n çocuk haklar› ihlallerinin hukuk ol-
du¤u kadar etik kod ihlalleri oldu¤unu da belirterek, çocuklarla
ilgili olarak medyan›n uymak durumunda bulundu¤u ulusal ve
uluslararas› etik kodlara dikkatimizi çekiyorlar. Bu arada Ön-
söz'ün bafllar›nda hak habercili¤ini, etik ve politik olarak sorum-
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46. Bu etik anlay›fl›n› daha önce, Habercinin Elkitab› dizimizin ikinci kitab› Medya,
Etik ve Hukuk'un Önsöz'ünde ve Simon Critchley (1999)'in Levinas ve Derrida'n›n
etik anlay›fllar›n› tart›flan kitab›n›n yol göstericili¤inde tart›flm›flt›m. Burada da ayn›
kayna¤a gönderme yap›yorum. 



lu gazetecili¤in durulmadan geçilemeyecek u¤raklar›ndan birisi
olarak sunmakla, hak habercili¤inin bir hukuk sorunu oldu¤u ka-
dar, etik sorun oldu¤unun da ima edildi¤ini hat›rlatay›m.

Medya ve toplum iliflkisi üzerine gerekli bir not 

Hat›rlarsan›z, medya ile ilgili tart›flmalar›m›za, "toplumsal bir ka-
tegori, psikolojik bir koflul olarak çocuk kimdir /Kime denir? so-
rusunu cevaplamadan medyan›n bu çocuk ihlallerini neden ve
nas›l yapt›¤› sorusunu tam olarak anlamam›z imkâns›z" diyerek
ara vermifl, medyan›n bu konudaki tutumunu anlamak için top-
lumsal'a oda¤›m›z› çevirmifltik. Burada yeniden toplumsaldan
medyaya dönerek, ikisi aras›ndaki iliflkinin niteli¤iyle ilgili, "med-
yan›n neden çocuk hak ihlalleri yapt›¤›" sorumuza vermeye ça-
l›flt›¤›m›z cevaplar› tamamlayacak son bir not düflmem gerekiyor:
kendisini medya yapan hiçbir fley –yani sahipleri, alt ve üst dü-
zey çal›flanlar›, kurumsal yap›s› ve iflleyifli, temsil etti¤i gazeteci-
lik anlay›fl› ve pratikleri– toplumun üstünde, d›fl›nda bir mevcu-
diyet tafl›mad›¤› ölçüde medya, gündelik hayat›n bütün dokular›-
na sinmifl olan hegemonik söylemi yeniden üretmekten ibaret bir
ifllev görüyor. Dolay›s›yla medya ataerkil kurgunun dünyay› ba-
flat-beyaz-vars›l-erkek lehine aç›klayan ikiliklerinden birisi olarak
"yetiflkin-çocuk" karfl›tl›¤›n› ve onun neden oldu¤u hak ihlallerini
yoktan var etmiyor, yeniden kuruyor, yayg›nl›¤› ve mesajlar›n›n
sorgulanmadan kabul edilmesi ölçüsünde de katl›yor.47

Böylelikle, yayg›n medyay› elefltirirken terazinin dengesini çok
fazla kaç›rd›¤›m›z› düflünecek olanlar için belirteyim; medyan›n
mevcut olumsuzluklar›n tek sorumlusu –yani bir günah keçisi ol-
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47. Medya ve toplum iliflkisinin niteli¤ini, medyan›n çok etkili oldu¤u mit'ini, medya-
n›n ve haberin yap›sal yanl›l›¤› ile hegemonik söylemi yeniden-üretme ifllevini Haber-
cinin Elkitab› dizisinin önsözleri ile içeriklerinde de tart›flm›flt›k; burada Elefltirel Ku-
ramlar içinden yap›lan bu tart›flmalar konusunda okuyucuya ilgili kaynaklar konusun-
da da yol gösterici olmak aç›s›ndan bir kez daha, Medya ve Toplum; Medya. Etik ve
Hukuk; Gazetecilik ve Habercilik kitaplar›m›zdaki yaz›lar›–bir de bu gözle okumala-
r›n›– öneriyoruz. Elinizdeki kitapta ise yeniden Cangöz ile Tosun'un yaz›lar›na gön-
derme yapabiliriz.



mad›¤›n›– biliyoruz. Ayr›ca onu böyle görmenin, hem medyaya
sahip oldu¤undan çok fazla bir güç atfederek, izleyici /okuyucu/
dinleyiciler olarak kendi gücümüzü yok saymak, hem de daha
kötüsü üzerimize –anne / baba, e¤itmen, gazeteci, izleyici, yurt-
tafl s›fatlar›yla– düflen sorumluluklar› atmak anlam›na gelece¤i-
nin fark›nday›z.

Eklemek istedi¤im bir fley de flu; yayg›n medyay› çocuklar –ve
bütün ötekiler– karfl›s›nda yapt›¤› etik ve hukuk ihlallerinden ötü-
rü bir bütün olarak mahkûm etmek gibi bir konumda da de¤iliz.
Çünkü, alternatif mecralar ne kadar güçlenirse güçlensin, yayg›n-
medyan›n hep olaca¤›n›, olmas› da gerekti¤ini düflünüyoruz; etik
olarak sorumlu habercili¤in mevcut medya ortam› ve geleneksel
habercilik anlay›fl›n›n belirledi¤i koflullar içinde bir ideal olarak
hayata geçirilebilece¤ine inanmamakla birlikte, gazetecilerin bi-
reysel inisiyatifleriyle de önemli yollar katedilebilece¤ini umut
ediyoruz. Nitekim, bunun kan›t› olarak metinlerimizde yayg›n
medyadan al›nan hak habercili¤i örnekleriyle karfl›laflabiliyorsu-
nuz, daha önemlisi B‹A e¤itmenlerimizin önemli bir k›sm› –daha
önce de belirtti¤im gibi– sorumlu gazetecilikleriyle bildi¤imiz
yayg›n medyadan isimler. Ayr›ca yayg›n medyan›n hak ihlalleri
konusunda editöryel siyasalar›n›n k›smen de¤iflti¤ine kimi iflaret-
ler de var; bunlardan bir tanesi de, eskiden "namus" ya da "töre
cinayetleri" denilerek meflrulaflmas›na hizmet edilen "kad›n kat'
li" konusunda, hâlâ uygun niteleme bulunamam›fl olmakla birlik-
te, haber içeriklerinin daha duyarl› / tav›rl› hale gelmesi.48

Asl›nda yayg›n medyay› elefltirirken "kantar›n topuzunu kaç›rm›fl"
gibi görünmemize neden olan fley, yayg›n medyan›n içindeki bü-
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48. fiimdilerde "namus cinayetleri" sözcü¤ünün yerini almaya bafllayan "töre cinayet-
leri" sözcü¤ü ile ilgili olarak B‹A dan›flman› /gazeteci Nadire Mater'in önerisi "kad›n
kat'li" denilmesi. Çünkü "töre cinayeti" denildi¤inde bu defa töre üzerinden bir mefl-
rulaflt›rmaya gidiliyor, dahas› "cinayetler" sadece "yeterince modernleflmemifl bir co¤-
rafyaya ait", dolay›s›yla "biz"den olmayanlara –Kürtlere, Araplara– mal ediliyor. Bura-
da, söz konusu tav›rla "Müslüman dünyada" daha fazla görülmesine bakarak, cinayet-
leri ‹slam'›n barbarl›¤›yla iliflkilendiren Bat›l› zihniyetin –oryantalist– tavr›n›n birbiriy-
le örtüfltü¤ünü de ekleyeyim. 



tün "kaçaklara" ra¤men, nihayetinde bu "kaçak / s›z›nt›" niteli¤in-
deki olumluluklar›n öne ç›kmas›n› engelleyen, birbiriyle iliflkisiz-
mifl gibi duran bütün yanl›l›klar›n›n aras›ndaki boflluklar› doldur-
mak üzere bir "tutkal / çimento" ifllevi gören hâkim hegemonik
söylemle olmazsa olmaz iliflkisi. 

Yine de hem yayg›n hem de onun d›fl›nda kalanlar›n, etik ve po-
litik olarak sorumlu bir gazetecilik ile çocuk odakl› habercilik
için yapabilecekleri çok fley var...

Çocuk odakl› habercilik ya da
"Çocuktan ver haberi" 

Kitab›m›z› oluflturan yaz›lardan ve ilgili literatürden yararlanarak
çocuk, medya ve hak habercili¤i iliflkisinin tart›fl›labilece¤i konu-
lar› tematik olarak harmanlayan, karfl›laflt›ran, özetle metinlerimi-
zin ortak derdini oldu¤u kadar, bu üçlünün tart›fl›labilece¤i genel
bir sorunsal› kurmaya çal›flan bu sunufltan sonra, s›ra yazarlar›m›-
z›n çal›flmalar›n›n her biri üzerinde ayr› ayr› durarak onlar› size
bütünlükleri içerisinde sunmaya geldi. 

Kitaplar›m›zdaki çal›flmalar›n esas olarak; "neden hak habercili¤i
yap›lmas› gerekti¤i" ve "bunun nas›l yap›laca¤›" gibi iki soru etra-
f›nda kurulduklar›n› en baflta belirtmifltim. fiimdi herbirinin bu so-
rular etraf›nda nas›l konumland›klar›n› görelim.

Önsöz'ü okumaya buradan da bafllayabilirsiniz!

Kitab›m›z›n çocuk haklar›ndan ne anlamak gerekti¤i konusunda-
ki çerçeve yaz›s›, B‹A e¤itmeni iki avukat, Yasemin Onat ve Seda
Akço'nun, "Çocuk ve Habercilik" bafll›kl› yaz›lar›. Onat ve Akço,
çocuk haklar› konusundaki evrensel standartlar› belirleyen temel
metinlerinden, özellikle de ÇHS'den yola ç›karak, Sözleflmenin
çocuk haklar›n›n korunmas› ve kullan›lmas› konusunda medya-
ya yükledi¤i sorumluluklar› betimliyorlar. Buna göre "çocuk
odakl› bak›fl aç›s›" sistemi ile düzenlenen dolay›s›yla her çocu-
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¤un bir birey olarak hak ve özgürlüklere sahip oldu¤unu, çocuk-
lar aras›nda ayr›mc›l›k yap›lmas›n›n yasak oldu¤unu, çocu¤un
yarar›na birincil öncelik verilmesi gerekti¤ini, çocu¤un görüflleri
al›narak, kat›l›m›n›n sa¤lanmas› gerekti¤ini söyleyen Sözleflme,
medyaya da, net olarak çocuk odakl› bir anlay›flla davranmak so-
rumlulu¤u veriyor. 

Yazarlar medyay›, esas olarak dörde ay›rd›klar› destek halkalar›
aras›nda aileden sonra gelen ikinci halkaya –yasama organ›, hü-
kümet, yerel yönetimlerle birlikte– yerlefltirmekle birlikte, med-
yan›n bütün bu destek halkalar›n›n rolünü yerine getirebilmesi ve
konuyla ilgili olarak gerek kamuoyunda gerekse görevli kurum-
larda duyarl›l›k yaratmak aç›s›ndan çok önemli bir yere yerleflti-
riyorlar. Asl›nda bu, e¤itim seminerleri s›ras›nda yerel gazetecile-
rin kendi rolleri üzerine yapt›klar› özelefltirel bir tart›flma sonucu
ortaya ç›kan bir belirleme ve Önsöz'ün bafllar›nda belirtti¤im gi-
bi, kitab›m›z› oluflturan metinlerin e¤itim çal›flmalar›n›n karfl›l›k-
l› etkileflime dayal› ortam› içerisinde olufltuklar›n›n bir gösterge-
si. Ayr›ca bir iç hukuk metini olarak muamele görmesi baflka ifa-
deyle uyulmas› gereken Sözleflmenin ruhuna da uygun, çünkü
yukar›daki tart›flmalar›m›z s›ras›nda söylendi¤i gibi ÇHS, sivil, si-
yasal, sosyal boyutlar›yla yurttafl olarak gördü¤ü çocu¤un sahip
oldu¤u bütün hak ve özgürlükleri kullanabilmesi, onlardan yarar-
lanabilmesini medyan›n sorumlulu¤uyla iliflkilendiriyor. 

Onat ve Akço, mevcut zihniyet örgümüzün ve bunun kurulma-
s›ndaki rolü nedeniyle medyan›n elefltirisinden yola ç›karak ilgi-
li hukuki metinlerin yaklafl›m› çerçevesinde hepimizin dikkatini
önemli bir konuya çekiyorlar; bu da çocuklar›n olumsuz duruma
kendilerinin düflmedikleri, d›fllar›ndaki çevresel faktörler nede-
niyle düflürüldükleri. Bu nedenle de çocuklara, yayg›n medyan›n
ço¤unlukta yapt›¤› gibi "tehlikeli" de¤il, tehlikede olduklar› göz
önünde tutularak yaklafl›lmas›n› hak habercili¤inin temel ilkesi
olarak belirliyorlar. Nitekim bizi "suçlu çocuklar", "tinerci çocuk-
lar", "çocuk çeteleri" gibi kullan›mlar konusunda uyar›rken, alter-
natif olarak ne söylenmesi gerekti¤ini de yaz›lar›n›n ekinde (Ek
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III) örnekliyorlar. Ba¤l› olarak habercileri uyard›klar› önemli bir
konu da, Türk Hukukuna göre, 12 yafl›ndan küçük çocuklardan
"suçlu" olarak söz edilmesinin mümkün olmad›¤›. 

Onat ve Akço'nun medyan›n çocuk haklar› konusundaki sorum-
luluklar›n› belirlemek aç›s›ndan önemli görerek üzerinde dur-
duklar› bir di¤er belge de, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu'nda
10 May›s 2002 tarihinde kabul edilen Çocuklara Uygun Bir Dün-
ya Bildirgesi. Bu Bildirgenin 32. Maddesi ise, medyaya çocuk
haklar› konusunda halk›n bilinç ve duyarl›l›¤›n› yükseltme ve
bunlar›n korunup gelifltirilmeleri konusunda çocuklar›, aileleri ve
genel olarak kamuoyunu bilgilendirme görevini veriyor. Söz ko-
nusu bilgilendirme görevinin yerel medya taraf›ndan nas›l yerine
getirilmesi gerekti¤ini birlikte belirlemek üzere gerçeklefltirilen
atölye çal›flmas›n›n sonuçlar› ise; çocuklar›n, ailelerin, toplumun
ve medya kurulufllar› sahiplerinin medyadan bekledikleri olmak
üzere dört bafll›k alt›nda toplan›yor. "Medyan›n çocuk haklar› ko-
nusunda sorumlulu¤unu nas›l yerine getirebilece¤i" ile "çocukla-
r›n kitle iletiflim araçlar›ndan yararlanma hakk›n›n gere¤i olarak
yap›labilecekler" yaz›n›n di¤er iki önemli oda¤›n› oluflturuyor.
Bütün bunlardan, medyan›n çocuk odakl› habercilik yapmas›n›n
etik bir sorumluluk oldu¤u kadar hukuki bir gereklilik oldu¤u so-
nucunu ç›karmak mümkün. 

Onat ile Akço'nun yaz›lar›n›n ikinci k›sm› ise çocuk odakl› ha-
bercili¤in nas›l yap›laca¤› konusuna ayr›lm›fl durumda. Nitekim
bu bölümde, yazarlar daha az karfl›lafl›lmakla birlikte, yayg›n
medyan›n çocuk odakl› habercilik yapabilece¤ini de göstermek
anlam›nda önemli iki olumlu haber örne¤i veriyorlar. Buna karfl›-
l›k bir olumsuz haber örne¤i üzerinden de yap›lmamas› gereken
hak ihlallerini örnekliyorlar. Habercilerin uymas› gereken dört te-
mel ilkeyi ise flöyle belirliyorlar: Haberler çocuklar›n olumlu ro-
lünü pekifltirici olmal›d›r; çocu¤u damgalayacak ifadelerden ka-
ç›n›lmal›d›r; masumiyet karinesine uyulmal›d›r; Anne-babalara
ve çocuklara karfl›lafl›lan olumsuz durumlarda alabilecekleri yar-
d›mlar konusunda bilgi verilmelidir. 
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Onat ve Akço'nun yaz›lar›, BM Çocuk Haklar› Bildirgesi'ni (Ek I),
ÇHS'yi (Ek II), medya çal›flanlar›n›n çocuklarla ilgili haber yapar-
ken do¤ru kullanabilmeleri için k›sa bir Hukuki Terimler Sözlü-
¤ü'nü (Ek III) içeriyor. Ayr›ca BM Genel Kurulu taraf›ndan konu-
lan Bin Y›l›n Hedefleri'ne (Ek IV) al›narak çocuklar konusunda
konulan hedeflerden haberlenmemiz, yan› s›ra Birleflmifl Millet-
ler Çocuk Haklar› Komitesi Sonuç ve Gözlemleri Raporu (Ek V)
eklenerek, Sözleflme gere¤i çocuklar›n durumlar›n›n iyilefltiril-
mesiyle ilgili raporlar haz›rlamak durumunda olan ülkelerden bi-
risi s›fat›yla Türkiye'nin ilgili Komiteye 1999 y›l›nda sunmufl ol-
du¤u rapor ile Komitenin bu rapora iliflkin de¤erlendirmesi konu-
sunda bilgilenmemiz sa¤lan›yor. Yani gerek bu yaz› ve ekleri, ge-
rekse Sema Hosta'n›n yaz›s›yla ekleri sonunda, çocuklar›n sorun-
lar›, giderilmesi için öngörülen ulusal / ulaslararas› hedefler, ço-
cuk haklar› ve bunlar›n korunmas›nda medyaya düflen sorumlu-
luklar konusunda kimsenin "bilmiyordum" demek gibi bir özürü
olamayacak!

Kitab›m›z›n ikinci yaz›s› Serdar De¤irmencio¤lu'nun "Çocuk
Haklar› Penceresinden Bas›n: Elefltirel, Kat›l›mc› ve Yap›c› Bir Ba-
k›fl" bafll›kl› yaz›s›. De¤irmencio¤lu B‹A'n›n e¤itmenleri aras›nda,
‹letiflim alan›ndan olmayan tek akademisyen, Psikoloji disiplinin-
den geliyor ve birçok çocuk merkezli kampanya ve projeye ön-
cülük etmifl, çocuklar ve medya konusunda çeflitli araflt›rmalara
imza atm›fl bir isim. De¤irmencio¤lu, medya ve çocuklar konu-
sunda bütün yazarlar›m›z›n paylaflt›klar›, medyan›n çocuklar›
yok sayd›¤›, göstermek durumunda kald›¤›nda ise bunun nas›l
sorunlu ve hak ihlalleri yapan bir temsil oldu¤u belirlemesiyle
yola ç›k›yor, ancak bu arada özellikle bu konuda en yayg›n arafl-
t›rmalar›n gerçeklefltirildi¤i ABD'den örnekler vererek, medyan›n
çocuklar üzerindeki –özellikle de fliddete yönlendirme konusun-
daki etkisi– meselesinin de önemli bir sorun alan› oluflturdu¤u
belirlemesinde bulunuyor. 

De¤irmencio¤lu'nun belirledi¤i üzere, medyan›n çocuklar üze-
rindeki etkisi sahiden de medya ile ilgili olarak kurulan en yayg›n
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problematiklerden birisi. Psikoloji kökenli araflt›rmac›lardan bafl-
lay›p yayg›nlaflarak, disiplinleraras› olarak gerçeklefltirilen bu
arada da belirli bir dönem ‹letiflim Çal›flmalar› alan›nda da hâkim
paradigma haline gelen etki araflt›rmalar›, medyan›n özellikle de
televizyonun, etkili bir araç oldu¤u varsay›m›ndan yola ç›karak,
özellikle de medya mesajlar› karfl›s›nda en korunmas›z kesim
olarak çocuklar› olumsuz yönde etkiledi¤i, fliddete yönlendirdi¤i
konular›nda oldukça çok veri sa¤lam›fl durumdalar. Bir araflt›r-
mac›n›n belirtti¤i gibi, ço¤u zaman bunlar birbiriyle çeliflen bul-
gular ortaya koymas›na ra¤men, medyan›n etkili oldu¤u kan›s›
yayg›n (Macdonald, 2003: 112-3).49

Ancak burada De¤irmencio¤lu'nun bu önemli sorun alan›na de-
¤inmesini f›rsat bilip, onun yaz›s›n›n çerçevesine ç›k›p uzun bir
parantez açarak, bu araflt›rmalar›n medyay› toplumda olup biten
bütün olumsuzluklar›n, artan fliddetin sorumlusu ilan ederek, so-
rumlulu¤u üzerimizden atmak gibi önemli bir sorun tafl›d›¤›na
iflaret etmek gerek. Ayr›ca söz konusu araflt›rmalarla ilgili olarak
belirtilmesi gereken baflka sorunlar da var; çocuklar da dahil ol-
mak üzere, izleyicileri "pasif", kendilerine ne sunuluyorsa oldu¤u
gibi kabul eden, Stuart Hall'un deyifliyle "kültürel [olarak] flapflal-
laflm›fl" (cultural dupes) saymak gibi paradigmatik sorunlar› tafl›-
yorlar. fiiddet içeren programlar› izleyen çocuklar›n fliddet e¤ili-
mi gösterecekleri gibi bir kestirmecilikte bulunup, fliddetin top-
lumdaki yanl›fl giden fleylerden kaynaklanan niteli¤inin üstünü
örtüyorlar. Do¤rudan bir etki varsay›m›na yol açt›klar› için, ya-
saklay›c›-muhafazakâr yapt›r›mlara, siyasalar› davet edip, meflru-
laflt›r›yorlar. 

Oysa Medya ve Toplum kitab›m›zda Ayfle ‹nal'›n belirtti¤i gibi,
e¤er medya fliddete yol aç›yor varsay›yorsak, iletiflim fakültelerin-
de ders verenler olarak, fliddetin haber de¤eri tafl›d›¤›n› ö¤retti¤i-
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miz için, önce kendimizi suçlayarak ifle bafllamal›y›z. Ayr›ca yi-
ne ‹nal'a göre –e¤er fliddeti haber olmaktan ç›karamayacaksak ki
bu mümkün de¤il– medyan›n fliddeti sunufl biçimlerini sorunsal-
laflt›rarak, indirgemeci olmaktan kaç›nmal›y›z. Çünkü medya ba-
sitçe fliddeti yans›tm›yor, hangi fliddetin suç, hangisini meflru ol-
du¤unu söylüyor; suçu/fliddeti kiflisellefltirerek, suça/fliddete kar-
fl› kullan›lan fliddeti meflrulaflt›r›yor (‹nal, 2005: 74-7). Bütün bu
belirlemeler ise bize yine, "toplumla iliflkisi yerli yerine oturtula-
rak bak›lmad›kça, medyan›n çocuklar üzerindeki 'etkisini' yete-
rince anlayamayaca¤›m›z›" hat›rlatmak aç›s›ndan önemli. 

Ancak bu söylenenler sakl› kalmak üzere, konumuz oldu¤u için
ve "gerçeklik" iddias› tafl›yan bir tür oldu¤u için, haberlerdeki flid-
det gösteriminin, çocuklar üzerinde "kurgusal" türlerde –örne¤in,
film ve çizgi filmlerde, bilgisayar oyunlar›nda– gösterilen fliddet-
ten daha etkili olabilece¤ini (Macdonald, 2003: 113) de hesaba
katarak davranmal›y›z. Bununla beraber, Saddam Hüseyin'i
idam sehpas›nda gösteren "gazetecili¤i" savunmak mümkün ol-
mad›¤› gibi, iki çocu¤un televizyonda izledikleri bu görüntüler
nedeniyle kendilerini asmaya kalkt›klar›n› iddia etmek de, flidde-
tin toplumsal bir olgu oldu¤unu ihmal etti¤i, yetiflkinlerin çocu¤u
televizyondaki fliddet ile bafl bafla b›rakma sorumlulu¤unu örttü-
¤ü ölçüde sorunlu bir iddia. Nitekim medya ve fliddet iliflkisi ko-
nusunda gerçeklefltirilen araflt›rmalar, çocu¤un televizyon haber-
lerini izleme biçimlerinin (örne¤in yaln›z izlemeyle, yetiflkinlerle
birlikte izlemenin) al›mlama üzerinde yaratt›¤› fark›n alt›n› çizi-
yor (Ertürk ve Akkor-Gül: 2006). Ancak kan›mca burada, çocuk-
lar› medya mesajlar›n›n pasif tüketicileri ve kurbanlar› saymak
yerine, onlara inanan bir tav›rla, medya karfl›s›nda güçlendirme-
ye odaklanan medya okur-yazarl›¤› e¤itimlerinin verilmesinin
önemi de vurgulanmal›. 

Nitekim çal›flmas›n› özetlemeye çal›flt›¤›m De¤irmencio¤lu,
2005-06 y›llar›nda iki y›l süreyle ve UNICEF deste¤i "Bas›n› Takip
Ediyoruz" ad› alt›nda gerçeklefltirilen bir kampanya ile, çocukla-
r› medya karfl›s›nda güçlendirecek bir medya okur yazarl›¤› pro-
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jesine öncülük etmifl bir araflt›rmac›.50 Ancak metninden öyle an-
l›yoruz ki, araflt›rmac›y› bunun gibi baflka çocuklar› medya karfl›-
s›nda güçlendirici projeler yapmaya iten neden, konuyla ilgili
gözlemlerinin ard›ndan Tartar ve fiirin ile birlikte 2001 ve 2002
y›llar›nda gerçeklefltirdi¤i; "çocuklar›n / gençlerin kendilerine ait
özel günlerinde bile medyada yeterince temsil edilmedikleri, di-
¤er yandan temsil edildikleri s›n›rlar içerisinde bile hak ihlalleri-
ne u¤rad›klar›" konusunda önemli bulgular sa¤layan –daha önce
üzerlerinde durdu¤um– iki araflt›rma olmufl. 

De¤irmencio¤lu bu araflt›rman›n verilerinden ve metnine ald›¤›
yayg›n medyaya ait haber örneklerinden hareketle, bir birey, öz-
ne, yurttafl olarak temsil edilmeyerek hak ihlallerine u¤rayan ço-
cuklar›n / gençlerin, ÇHS uyar›nca, çocu¤un yarar›n› gözeten ve
bunu onlar›n kat›l›m›yla yapacak bir habercilik anlay›fl› gelifltir-
mesi gere¤ine dikkat çekiyor. Çocu¤un yarar› için yap›lacaklar›;
çocuklara /gençlere daha fazla yer verilmesi, onlar› bilgilendire-
cek haberlerin anlafl›l›r olmas›n›n sa¤lanmas›, bunun için de ço-
cuklar› seslerine kulak verilmesi, ayr›ca habercilik ve yay›nc›l›k
süreçlerine kat›l›m›n›n sa¤lanmas› biçiminde özetliyor. 

Metnin bir di¤er önemi de, ÇHS gere¤ince çocuklar›n medyaya
kat›l›m›ndan ne anlamak gerekti¤ini aç›kl›¤a kavuflturmas›, ayr›-
ca çocuklar›n habercilik ve yay›nc›l›k süreçlerine nas›l kat›lacak-
lar› model oluflturabilecek (benim alternatif medya say›labilecek-
lerini düflündü¤üm) –Türkiye'den ve dünyan›n farkl› yerlerinden–
örnekler vermesi. Böylelikle, Yazar›n kendi ifadesiyle, bir "med-
yadan flikâyet manzumesi oluflturmak yerine", çocuklar›n yarar›-
na ve kat›l›m›yla nas›l habercilik yap›labilece¤ini hem söyleyen
hem örnekleyen; ayr›ca çocuklar›n korunmas›n› sadece yetiflkin-
lere b›rakmak yerine, onlara medya okur-yazarl›¤›n› ö¤reterek
kendi kendilerini güçlendirmelerini sa¤laman›n mümkün oldu-
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¤una dair ufkumuzu geniflleten bir çal›flma ile karfl› karfl›yay›z. Bu
arada De¤irmencio¤lu'nun yaz›s›n›n, özellikle de çocuklar›n
medyaya kat›l›m konusunda söylediklerinin, kitab›m›zdaki Ezgi
Koman'a ait, "Çocuklar›n Medyaya Kat›l›m›" bafll›kl› yaz› ile bir-
likte okunmas›n› öneriyorum. 

Üçüncü yaz›m›z Ege Üniversitesi, ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Gülgün Erdo¤an Tosun'un, "Çocuklar ve Çocuk Haklar›n›n
Medyada Temsili" bafll›kl› yaz›s›. Tosun, yaz›s›n› izleyen ‹letiflim
alan›ndan di¤er bir ö¤retim üyesine, ‹ncilay Cangöz'e ait yaz› gi-
bi Elefltirel ‹letiflim Kuramlar›n›n içinden ilerleyerek, haberin ger-
çeklik iddias› tafl›yan bir kurgu oldu¤u belirlemesinden yola ç›k›-
yor, medyan›n anlam üretme süreci üzerinde duruyor, bu süreç
içinde ortaya ç›kan çocuk imgesinin nas›l sorunlu bir temsil ol-
du¤u belirlemesinde bulunuyor. Tosun'a göre, bu çocuk imge-
sinde en önemli sorun "kendisini sahici gibi sunmas›". Di¤er yan-
dan, gazeteciler, meslek eti¤ini belirleyen uluslararas› / ulusal
kodlar ile ÇHS'nin kendisine yükledi¤i sosyal sorumluluk ile yü-
kümlülükler gere¤i, bu sahiciymiflçesine etki yapan haberlerin
yap›lar›nda karfl›m›za ç›kan hak ihlallerinden sorumlular. Bu hak
ihlallerinin ise Tosun'a göre iki nedeni var; birincisi nispeten ko-
lay çözülebilecek bir sorun, gazeteciler çocuk haklar›n› ve bu ko-
nudaki sorumluluklar›n› bilmiyorlar. ‹kincisi ise Önsöz'ün baflla-
r›nda de¤inildi¤i gibi yine ‹letiflim disiplini kökenli e¤itmenleri-
mizin üzerinde uzlaflt›klar› bir neden; medyan›n/haberin yap›sal
özelliklerinden kaynaklanan sorunlar. Bunlar›n sonucunda ise
Tosun'a göre "negatif olarak tarafl› bir habercilik" ç›kmaktad›r,
haklara duyarl› bir habercilikten beklenen ise, bunu çocuklar le-
hine pozitif bir tarafl›l›¤a çevirebilmektir. 

Buna karfl›l›k, Tosun'un medyan›n çocuklarla ilgili negatif tarafl›-
l›¤›na, yapt›¤› hak ihlallerine iliflkin olarak, bir baflka araflt›rmac›
Kurt ile birlikte "kimsesiz çocuklar›n devlet taraf›ndan koruma al-
t›na al›nd›¤›" iki kurumda –Barbaros Çocuk Köyü ile Bornova Ço-
cuk Yurdu'nda– yaflanan olaylarla ilgili olarak ulusal ve yerel ga-
zetelerde yay›nlanan haberler üzerine gerçeklefltirdikleri araflt›r-
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ma sonuçlar›n› bizimle paylafl›yor. Bulgular ise benzer koflullar-
daki çocuk yurtlar›nda ortaya ç›kan suistimallerle ilgili haberler
üzerine yap›lan gözlemler ile araflt›rmalarda elde edilen sonuç-
larla örtüflüyor; çocuklar ya "suçlu" ya da "kurban" olarak damga-
lan›yor, böylelikle bu tür çocuklara iliflkin önyarg›lar yeniden-
üretiliyor; haberlerde çocuklar›n sesi de¤il, sadece ilgili resmi
makamlar›n sesi duyuruluyor; olaylar ba¤lam›ndan kopar›larak
veriliyor; gazeteciler asl›nda yetiflkinlerin "kimsesiz çocuklara"
yönelik koruma anlay›fl›n›n nas›l iflas etti¤ini de kan›tlayan bu
"olaylar›" haberlefltirken, "çocuklar› daha fazla ma¤dur" etmeye-
cek bir korumac›l›kla davranmak yerine, ilgili otoriteler üzerin-
den sistemi korumak refleksi ile davran›yor, özetle haber bizzat
bir hak ihlaline dönüflüyor. 

Tosun'un yaz›s›, olumsuz bir tarafl›l›k örne¤i olan araflt›rma veri-
leri arac›l›¤›yla, gazetecilik mesle¤inin etik kodlar› ve çocuk hak-
lar›n› düzenleyen uluslararas› belgelerle gazetecilere yüklenen
sosyal sorumluluk gere¤i, çocuklarla ilgili haberleri nas›l poztif
bir tarafl›l›¤a dönüfltürebilecekleri konusundaki önerilerle ta-
mamlan›yor. Ayr›ca metnin sonunda, çocuk haklar›yla ilgili in-
ternet adreslerinin bir listesi de mevcut. 

‹ncilay Cangöz, Anadolu Üniversitesi, ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim
Üyesi ve B‹A'n›n Habercinin Elkitab› dizisine esas olan e¤itim ça-
l›flmalar›n›n da e¤itmenlerinden. "Haberde Çocuk-Birey" bafll›kl›
yaz›s›n›n önemi, bafll›¤›n›n da anlatt›¤› üzere, medyan›n çocuk
haklar› ihlallerinin nedenlerinden birisi olarak gördü¤ümüz bir
sorundan yola ç›k›yor olmas›; toplumun ve medyan›n çocu¤u bir
birey / özne, dolay›s›yla yurttafl olarak görmedi¤i tespitinde bu-
lunmas›. Cangöz, çocuklara bir birey olarak yaklaflan bir haber-
cilik anlay›fl›n›n geliflemeyiflinin nedenini, Jurgen Habermas'›n
gelifltirdi¤i, ancak sonradan ald›¤› elefltirilerle kendisinin de göz-
den geçirmek durumunda kald›¤›, son y›llarda ‹letiflim alan›nda-
ki çal›flmalar›n en fazla tart›flarak, gönderme yapt›¤› kavramlar-
dan birisi haline gelen kamusal alan›n dönüflümü izle¤i içerisin-
den ilerleyerek belirlemeye çal›fl›yor. Habermas'›n argümanlar›-
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n› izleyen Cangöz'e göre, çocuk odakl› habercilik yap›lm›yor
oluflunun nedenlerinden birisi, medyan›n günümüzde kamusal
alanda oynam›fl oldu¤u rolün de¤iflmesi. Belirtilen de¤iflme de,
medyan›n 19. yüzy›ldan itibaren içine girdi¤i endüstrileflme süre-
cinden kaynaklan›yor. Bu sürecin sözü edilen yüzy›lda ABD'de
alm›fl oldu¤u biçim, bugün haber dedi¤imizde anlad›¤›m›z anla-
t› ile bunun üretim süreçlerinin niteli¤ini de belirlemifl durumda.

Cangöz Elefltirel ‹letiflim kuramlar› ve Kültürel Çal›flmalar yakla-
fl›m›n›n çözümlemelerini izleyerek haberin günümüzde kazan-
m›fl oldu¤u biçimi sorunsallaflt›r›rken, post-yap›salc› dil ve söy-
lem tart›flmalar›n›n argümanlar›n› izleyerek gündelik hayat›n di-
linin bir yeniden-üretimi olarak medyan›n kulland›¤› dilin, bu
arada da haberin dilinin nas›l ideolojik ve yanl› bir nitelik tafl›d›-
¤›n› da vurguluyor. Buradan hareketle, çocuklarla ilgili haberle-
rin (de) basitçe bir olay betimlemesi yapmad›¤›n›; bize onlar›n
toplumsal yaflamda nas›l anlamland›r›lmas› gerekti¤ini söyledi¤i
belirlemesinde bulunuyor. Dolay›s›yla, çocuklarla ilgili haberle-
rin yap›s›n›n ve dilinin çocuklar›n lehine bir dönüflümün, çocuk
odakl› habercili¤in mecras› haline gelecek flekilde de¤ifltirilmesi
gerekiyor. Bunda da esas al›nmas› gerekenler sadece hukuk ku-
rallar› de¤il, gazetecilik mesle¤inin etik kurallar›. 

Cangöz'ün sunufl metninde de yayg›n medyadan al›nan çocuk-
larla ilgili olumsuz örnekler üzerine yap›lan bir haber çözümle-
mesi buluyoruz; "haberin yap›sal yanl›l›¤›" denirken ne anlat›lmak
istendi¤ini, bunun nas›l –di¤er yazarlar›m›z›n metinlerinde de be-
lirtilen türden– çocuk haklar› ihlallerine yol açt›¤›n› görüyoruz.

Beflinci yaz›m›z, B‹A habercileri / editörleri, Erhan Üstünda¤ ve
Kemal Özmen'e ait, "Çocuklar› Görünür K›lmak ‹çin" bafll›¤›n› ta-
fl›yor. Yaz›n›n özellikle odakland›¤› konu ise, çocuklar› medya da
daha görünür k›lman›n yollar› ve bu görünürlü¤ün nas›l sa¤lan-
mas› gerekti¤i. Bunun için de önce konuyla ilgili olumsuz örnek-
leri ortaya koyup yap›lan hak ihlallerini belirliyorlar. Yapt›klar›
belirlemeler di¤er metinlerimizde karfl›laflt›klar›m›za benziyor,
ancak Üstünda¤ ve Özmen karfl›m›za çocuk haklar› ihlallerinin
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ataerkil niteli¤iyle ilgili önemli bir vurguyla ç›k›yorlar. Çocuk
odakl› habercili¤in neden gerekli oldu¤una iliflkin bu belirleme-
lerden sonra, yaflad›klar› bianet deneyimini bizimle paylaflarak,
alternatif ve çocuk odakl› bir habercili¤in nas›l yap›lmas› gerekti-
¤i konusunda özellikle yerel medya habercili¤inde önemli bir
aç›l›m sa¤layacak ipuçlar›n› veriyorlar. Bu nedenle Üstünda¤ ve
Özmen'in yaz›lar›, bianet'in haberi çocuk odakl› k›lmak için B‹A

habercilerinin neler yapt›klar›n› görmek ve onlar›n deneyimlerin-
den yararlanabilmek için önemli bir kaynak oluflturuyor.

Di¤er yandan Üstünda¤ ve Özmen'in yaz›lar›, B‹A e¤itim çal›fl-
malar›n›n bir parças› olarak gerçeklefltirilen atölye çal›flmas› so-
nucunda kat›l›mc›lar›n›n önemli katk›lar›yla yeniden-biçimlenen
bir sunufl metni. Bu nedenle metnin sonunda iki tart›flma ile kar-
fl›lafl›yoruz. Önce olumsuz bir haber örne¤i üzerinden, nelerin
yap›lmamas› gerekti¤ine dair kat›l›mc›larla birlikte yap›lan belir-
lemeler var. Sonra da yerel medyadan kat›l›mc›lar, çocuk odakl›
habercilik için yapmalar› gerekenleri birlikte belirliyorlar, bu ara-
da o zamana kadar yapm›fl olduklar› habercilikle ilgili olarak
elefltirilerini de ifade ediyorlar.

Ahmet fi›k, gazeteci. Yayg›n medyadan geliyor ancak yapt›¤› ço-
cuk haklar›na duyarl›, sorumlu haberleriyle biliniyor. Ancak fi›k,
"Çocuktan Ver Haberi" bafll›¤›yla kitab›m›za giren sunufluna,
Üzeyir Garih isimli ifl-insan›n›n öldürülmesinin hemen ard›ndan
"suçlu" ilan edilip, boy boy foto¤raflar› yay›nlanan, adresi / kim-
li¤i aç›klanan böylelikle ihlal edilebilecek bütün haklar› ihlal edi-
len, sonra da baflka bir zanl›n›n bulunmas›yla serbest b›rak›lan
14 yafl›ndaki bir çocuk ile ilgili "habercilik" s›ras›nda, kendisinin
de nas›l benzer hak ihlalleri yapan bir habere imza att›¤›n› itiraf
ederek bafll›yor. Sonra bunun nas›l meslek hayat›nda bir dönüm
noktas› oluflturdu¤unu, arkas›ndan gazetesinde yazd›¤› özür ya-
z›s›n› bizimle paylafl›yor. Çocuklarla ilgili haberlerde yap›lan ih-
lalleri listeliyor, bu arada da bunun nedenlerini tart›fl›yor. fi›k'a
göre, Gülgün Erdo¤an Tosun'un da yaz›s›nda iflaret etti¤i gibi, ga-
zetecilerin çocuk haklar›n› bilmemeleri; çocuk hak ihlalleriyle il-
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gili, hatta çocuklarla ilgili uzman habercili¤in, gazetecilerin bu-
lunmamas›; yayg›n medyan›n sermaye yap›s› ve bu yap› içinde,
sendikas›z, ifl güvencesi olmayan gazetecilerin de hak ihlallerine
u¤ruyor olmas›. Bu arada yaz›s›n›n bafll›¤› "Çocuktan Ver Habe-
ri" de yerel deyiflimizin de¤ifltirilmifl bir hali olarak, çocuk hak ha-
bercili¤nin motto'su olabilecek nitelikte!

Rag›p Duran hem gazeteci, hem de Galatasaray Üniversitesi ‹le-
tiflim Fakültesi ö¤retim görevlisi. B‹A'n›n ilk e¤itmenlerinden,
yayg›n medyada da çal›flm›fll›¤› var, ama flimdi serbest gazeteci-
lik yap›yor. Duran'›n "Çocuk Haklar› Odakl› Habercilik ve Rö-
portaj" bafll›kl› yaz›s› di¤er çal›flmalar›m›zdakilerle örtüflen üç
önemli belirlemeyle bafll›yor; çocuklar›n da kad›nlar gibi, hem
haber yap›lmayarak hem de haber yap›lma biçimleriyle hak ih-
lallerine u¤rad›klar›; "çocuklar›n" birey olarak görülmeleri gerek-
ti¤i; çocuklarla do¤rudan ilgili olmayan haberlerde de çocuk
haklar› ihlalleri ile karfl›lafl›ld›¤›, bunun için de her haberin ço-
cuk-odakl› k›l›nmas›na ihtiyaç oldu¤u. Duran, bu arada Fran-
sa'daki bir deneyimi –Sar› Kart inisiyatifini– bizimle paylafl›yor,
bir yurttafl giriflimi olarak medyan›n nas›l izleyiciler taraf›ndan
çocuklar ad›na denetlendi¤ini ve medyan›n nas›l çocuk odakl›
yay›nc›l›k yapmaya özendirildi¤ini örnekliyor. Sözünü etti¤i Tür-
kiye için de esinlendirici olabilecek bir giriflim, ancak Fransa'da
da ömrü uzun olmam›fl. Duran yaz›s›n›n son bölümünde, çocuk
odakl› bir habercilik için gerekli, çocu¤un sesini medyada duyu-
rabilmek aç›s›ndan, çocu¤u haber kayna¤› haline getirmek aç›-
s›ndan önemli bir tür olan röportaj teknikleri üzerinde duruyor.
Röportaj öncesinde ve s›ras›na yap›lmas› gerekenleri s›ral›yor ki,
çocuk haklar› ihlali yapmayan bir röportajda en önemli hususun,
çocu¤a bir birey olarak yaklaflmak oldu¤unu anl›yoruz. Bu arada
çocuk odakl› bir habercilik için çocuklarla yap›lan görüflmelerde
uyulmas› gereken ilke ve kurallar›n UNICEF taraf›ndan gelifltiril-
mifl örne¤iyle Sema Hosta'n›n yaz›s›nda da karfl›laflacaks›n›z. Ay-
r›ca yine UNICEF taraf›ndan konuyla ilgili olarak haz›rlanan bir
k›lavuz da kitab›m›z›n son metni olarak mevcut.
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Ezgi Koman, Çoluk Çocuk dergisi ile Gündem Çocuk Derne¤i'n-
den. "Çocuklar›n Medyaya Kat›l›m›" bafll›kl› sunufl metni, daha
dar bir alanda yo¤unlaflarak kitab›n genel problemati¤i içerisinde
çocuklar ve medya iliflkisindeki sorun alanlar›ndan birisi olarak
belirlenen çocuklar›n medyaya kat›l›m›n› tart›flmaya aç›yor. Bu-
nun ÇHS çerçevesinde düzenlenen temel bir hak olmas›ndan ha-
reketle, kat›l›m›n anlam›, biçimleri ve ilkeleri üzerinde duruyor.
Çocuklar›n kat›l›m hakk›n›n hayata geçirilebilmesi için medyaya
düflen sorumluluklar› belirliyor ve çocuklar›n medyaya nas›l ka-
t›labilecekleri konusunda yap›labilecekleri örnekliyor.

Koman'›n yaz›s› böylelikle, Onat ve Akço'nun, yaz›lar›nda
önemli oldu¤unu belirttikleri, De¤irmencio¤lu'nun kendi gerçek-
lefltirdi¤i projelerle, di¤er örnekler üzerinden iflledi¤i konuyu ay-
r›nt›land›r›yor. 

Kitab›m›z›n son yaz›s› UNICEF Türkiye ‹letiflim Sorumlusu Sema
Hosta'n›n. Hosta'n›n, "UNICEF- Çocuk Dostu Medya" yaz›s› bize
kurumun geliflimini ve Türkiye'deki faaliyetlerini tan›t›yor, ço-
cuklarla ilgili olarak belirlenen öncelikli sorun alanlar›n› hat›rla-
t›yor ve UNICEF'in ÇHS çerçevesinde ve etik sorumlulukla yap›l-
mas› gereken habercili¤e verdi¤i önemin bir uzant›s› olarak ku-
rulan Çocuk Dostu ‹letiflim A¤›'ndan bizi haberlendiriyor. A¤,
2003 y›l›nda kurulmufl, paydafllar› aras›nda gazeteciler, akade-
misyenler, hukukçular ayr›ca çocuk haklar›na duyarl› kurulufllar
/kurumlar var; B‹A bunlardan bir tanesi. Amac›, çocuklara duyar-
l› habercilik yapan muhabirlerin yönelimlerini desteklemek. 

Hosta ayr›ca yaz›s›nda ÇHS çerçevesinde medyan›n sorumluluk-
lar›n›, çocuk haklar›na uygun bir habercilik için kollamas› gere-
ken genel ilkeleri s›ral›yor. Ek olarak, çocuklarla yap›lacak görüfl-
meler ve çocuklarla ilgili haberlerde gözetilecek kurallar› belirli-
yor. Böylelikle bize Onat ve Akço'nun sunmufl oldu¤u perspekti-
fi UNICEF aç›s›ndan yorumluyor, ayr›ca Duran'›n yaz›s›nda belir-
lenen röportaj tekniklerini ayr›nt›land›r›yor. Hosta'n›n yaz›s›n›n
iki de eki var. Bunlardan biri "18 Yafl›ndan Küçük Çocuklar ve
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Gençlerle ‹lgili Etik Kurallar Çerçevesinde Habercilik için ‹lkeler
ve K›lavuzlar (UNICEF)", di¤eri ise Çocuk Haklar›na Dair Sözlefl-
me'nin Kitle ‹letiflim Araçlar› ile ‹lgili Maddeleri.

Di¤er B‹A Kitaplar›nda görüflmek üzere...
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ÇOCUK VE HABERC‹L‹K

Yasemin Onat
Seda Akço

Öncelikle bir tespit yap›larak, çocuk haklar›n›n, hak literatürün-
de son derece önemli bir yeri bulunmas›na, ayr›ca bu konuda
ulusal politikalar çerçevesinde ve uluslararas› iflbirli¤i deste¤inde
gönüllülü¤e dayal› baflar›l› çal›flmalar yürütülmesine ra¤men he-
nüz yap›lanlar›n istenilen boyuta gelemedi¤i belirtilmelidir. Bu
sunuflun amac›, çocuk haklar›na duyarl› bir habercilik anlay›fl›-
n›n gelifltirilmesi için çocuk haklar› alan›nda düzenlenen belge-
ler hakk›nda bilgilenilmesini sa¤lamaktad›r. Ek olarak mevcut
mevzuat do¤rultusunda çocuk haklar›n›n geliflmesine medyan›n
yapabilece¤i katk›lar konusuna dikkat çekilmeye çal›fl›larak, ga-
zetecilik / habercilik yapanlar›n çocuk haklar› konusundaki du-
yarl›l›klar›n›n art›r›lmas› hedeflenmektedir. Belirlenen bu hedef
çerçevesinde flu tart›flma konular› üzerinde durulacakt›r. 

• Çocuk haklar›na dair temel standartlar.
• Çocuk haklar› alan›nda elde edilmek istenen geliflme.
• Çocu¤un kitle iletiflim araçlar›ndan yararlanma hakk›.
• Haberin konusu olan çocu¤un istismar ve hak ihlalinden ko-

runmas›.



I. Çocuk haklar›na dair temel standartlar

Çocuk haklar›na dair "temel standartlar" denilirken bu konudaki
ulusal ve uluslararas› nitelikte düzenlenmifl belgeler kastedilmek-
tedir. Bunlar›n anlat›lmas›na uluslararas› mevzuattan bafllamak,
Türk Hukuk Sisteminde çocuk haklar› konusundaki geliflmeyi ta-
kip edebilmek aç›s›ndan daha iyi olacakt›r.

Birleflmifl Milletler kuruluflundan bu yana çocukla ilgili konulara
özel bir önem vermektedir. Genel Kurulunun gerçeklefltirdi¤i ilk
çal›flmalardan biri, Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard›m Fonu'
nun (UNICEF) kurulmas› olmufltur. Çocuk haklar›na yönelik ola-
rak uluslararas› alanda haz›rlanan ilk metin 1959 tarihli Çocuk
Haklar› Bildirgesi'dir. Bu bildiride yer alan çocuk haklar›na ilifl-
kin prensiplerin uluslar› ba¤lay›c› bir Sözleflme haline dönüfltü-
rülmesi ise 20 Kas›m 1989 tarihinde Birleflmifl Milletler Genel
Kurulunda oybirli¤i ile kabul edilen Birleflmifl Milletler Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme ile olmufltur. Daha sonra ek protokoller
ve Avrupa Konseyi taraf›ndan kabul edilen Çocuk Haklar›n›n
Kullan›lmas›na Dair Avrupa Sözleflmesi gelmektedir. 

fiimdi s›ras›yla bu metinleri k›saca tan›tmaya çal›flaca¤›z.

1. Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Bildirgesi: Çocuklar›n erifl-
kinden farkl› fiziksel, fizyolojik, davran›fl ve psikolojik özellikleri
oldu¤u, sürekli büyüme ve geliflme gösterdi¤i bilincinin yerlefl-
mesi, çocuklar›n bak›m›n›n bir toplum sorunu oldu¤u ve bilimsel
yaklafl›mlarla herkesin bu sorumlulu¤u yüklenmesi gerekti¤i dü-
flüncesi Birleflmifl Milletler Genel Kurulu'nda "Çocuk Haklar› Bil-
dirgesi" ile kabul edilmifltir. Bildirge 20 Kas›m 1959' da kabul
edilmifltir. Bildirgenin temel özelli¤i çocuk haklar› alan›nda ka-
bul edilmifl ilk uluslararas› belge olmas›d›r. Bu nedenle son dere-
ce önemli bir yere sahiptir. Bildirge çocuk haklar› konusunda 10
temel ilkeyi düzenlemifltir (bkz. Ek I).

2. Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›'na Dair Sözleflme: Birleflmifl
Milletler Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme (ÇHS), Birleflmifl Millet-

76 • ÇOCUK ODAKLI HABERC‹L‹K



ler Genel Kurulu taraf›ndan 20 Kas›m 1989 tarihinde kabul edile-
rek 26 Ocak 1990 tarihinde imzaya aç›lm›fl, 2 Eylül 1990 tarihin-
de yürürlü¤e girmifltir. Türkiye, sözleflmeyi 14 Eylül 1990 tarihin-
de imzalam›flt›r. Sözleflme, Aral›k 1994'te Türkiye Büyük Millet
Meclisi taraf›ndan ç›kart›lan bir onay yasas› ile onaylanm›fl 27
Ocak 1995 tarihinde 22184 say›l› resmi gazetede yay›nlanarak
4058 say›l› yasa ile iç hukuk kural›na dönüflmüfltür. Bu son dere-
ce önemlidir. Çünkü; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n 90.
maddesi uluslararas› sözleflmeler konusunda temel bir düzenle-
me getirmifltir. Buna göre "Usulüne göre yürürlü¤e konulmufl mil-
letleraras› andlaflmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakk›nda
Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesi'ne baflvurula-
maz. Usulüne göre yürürlü¤e konulmufl temel hak ve özgürlükle-
re iliflkin milletleraras› andlaflmalarla kanunlar›n ayn› konuda
farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuflmazl›klarda
milletleraras› andlaflma hükümleri esas al›n›r". Bu itibarla ÇHS,
Anayasan›n 90. Maddesi gere¤ince yasa hükmündedir ve iç hu-
kuk normudur. Ancak Türkiye Sözleflmeyi imzalarken çekince
bildiriminde bulunmufltur. Bu çekince bildirimine göre, Türkiye
Cumhuriyeti, Sözleflmenin 17, 29 ve 30. maddelerini T.C. Anaya-
sas› ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaflmas›'n›n ifade ve ruhuna
uygun olarak yorumlay›p, uygulama hakk›n› sakl› tutmaktad›r. Bu
maddeler, çocuklar›n e¤itim ve kültürel haklar›n› düzenlerken;
"etnik az›nl›k" ve "yerli halk"tan olan çocuklar›n anadillerini, tele-
vizyon ve radyo gibi kitle iletiflim araçlar› ile okullarda kullanma-
lar›n› öngörmektedir. Sözleflmenin en temel özelli¤i, dünyada en
fazla ülke taraf›ndan kabul edilmifl belgelerden birisi olmas›d›r.
Sözleflmenin taraf› olmayan sadece iki ülke vard›r. Bunlar Ameri-
ka Birleflik Devletleri ile Somali'dir. Bu sözleflmenin ülkemizdeki
uygulamalar›n›n izlenmesi ve koordinasyonundan Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu sorumludur. 

Sözleflme "çocuk odakl› bak›fl aç›s›" sistemi ile düzenlenmifltir.
Bu noktadan bak›ld›¤›nda ÇHS'de öne ç›kan dört temel anlay›fl›n
alt›n›n çizilmesi gereklidir. 
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• 18 yafl›ndan küçük herkes çocuktur ve her çocuk bir birey ola-
rak hak ve özgürlüklere sahiptir,

• Çocuklar aras›nda ayr›mc›l›k yap›lmas› yasakt›r,
• Çocu¤un yarar›na birinci öncelik verilmelidir,
• Çocu¤un görüflü al›nmal› ve kat›l›m› sa¤lanmal›d›r

Sözleflmenin bafllang›c›nda, metnin temelini oluflturan bak›fl aç›-
s› ve insan haklar› standartlar› ortaya konulmaktad›r. Arkas›ndan
çocuk haklar› ayr›nt›l› bir biçimde düzenlenmifl ve daha sonra da
sözleflmenin imzalanmas› ve uygulanmas›n›n izlenmesi ile ilgili
hükümlere yer verilmifltir. ÇHS'de düzenlenen haklar› (bkz. Ek II)
4 temel kategoride incelemek mümkündür. 

• Yaflama
• Geliflme
• Korunma
• Kat›l›m

Sözleflme "çocuklar›n anne ve babalar› yan›nda yaflama" haklar›-
n› en önemli hak olarak düzenler. Devletler bu hakk›n tam ola-
rak kullan›lmas›n› sa¤lamakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri
gere¤i devletler, anne ve babalar›n çocu¤u bak›p / gözetme so-
rumlulu¤unu tam olarak yerine getirebilmelerini sa¤lay›c› destek
hizmetlerini vermekle de görevlidirler. Son olarak da çocu¤un ve
çocuk haklar›n›n korunmas› asl›nda insanl›k aleminin sorumlulu-
¤u oldu¤u için, uluslararas› alanda da devletleri, Sözleflmede ya-
z›l› sorumluluklar›n› yerine getirebilmeleri için destekleme gere-
¤ine, yani uluslararas› iflbirli¤ine dikkat çekilmektedir.

Bu noktada flunu da hemen belirtmek gerekir ki, çocu¤un hakla-
r›n› kullanmas› ve yarar›n›n korunmas› bak›m›ndan tek ve biricik
sorumlu kurum aile de¤ildir. Toplum tüm kurumlar› ile çocu¤un
ve haklar›n›n korunmas›ndan sorumludur. Hepimizin bildi¤i
üzere çocu¤un, hayata geldi¤i ilk andan bafllayarak yetiflkinlerin
bak›m ve korumas›na gereksinimi bulunmaktad›r. Bu nedenle ye-
tiflkinler dünyas›n›n çocu¤a karfl› sorumluluklar› vard›r. Yetiflkin-
ler dünyas› bu sorumluluklar› yerine getirdi¤i ölçüde çocu¤u yu-
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kar›da say›lan dört temel hakk›n kullan›m›na yaklaflt›r›r. Aksi tak-
dirde ya da yetiflkinlerin sorumluluklar›n› bu hayata yeni baflla-
yan bireye karfl› yerine getirmemeleri halinde, tüm bunlardan za-
rar görecek olan çocuk her türlü risk alt›na girebilir.

II. Çocuk haklar› alan›nda elde edilmek istenen
geliflme: Destek halkalar›

Çocuk Haklar› Alan›nda elde edilmek istenen geliflmeleri, ÇHS

çerçevesinde "çocuk odakl› bak›fl aç›s›" ile, "çocu¤un ve haklar›-
n›n korunmas›na iliflkin evrensel sorumlulu¤u yerine getirmek"
anlam›nda önemli olan "Destek Halkalar›" ile aç›klayabiliriz.
Afla¤›da görece¤iniz gibi, her bir halkada yer alan sorumlular
hem kendisinden önceki halkalar›n görevini gere¤i gibi yerine
getirebilmesi aç›s›ndan, hem de do¤rudan çocu¤a karfl› sorumlu-
lu¤un yerine getirilebilmesi aç›s›ndan önemlidir. Bu bak›fl aç›s› ile
bak›ld›¤›nda, toplumun her kesiminin sorumlulu¤unun bir di¤eri
ile eflit oldu¤u, çünkü di¤erinin varl›¤› ve etkilili¤i için her bir
ö¤enin vazgeçilmez oldu¤u görülür.

Sözleflme yukar›da da belirtildi¤i gibi çocu¤un bak›m ve gözeti-
minde ilk sorumlulu¤u aileye verir. Çocu¤un tüm temel haklar›-
na ulaflmas›nda ve bu haklar›n korunup desteklenmesinde ilk
destek halkas› aile, yani anne ve babad›r. Aile ayn› zamanda ço-
cu¤un yetiflmesi ve geliflmesinde de, onu yönlendirme hakk›na
da sahiptir. Fakat baz› durumlarda aile birtak›m nedenlerden do-
lay› çocu¤u bu haklar›n uygulanmas› için koruyup destekleye-
mez. Biz bu olumsuz durumlar› s›n›rl› say›da olmakla birlikte ör-
nekleyelim:

• Aile bazen e¤itimsiz oldu¤u için çocu¤u bu haklara do¤ru des-
tekleyemez ve çocu¤u bu flekilde koruyamaz.

• Aile yoksul olabilir.
• Anne ve /veya baba ölmüfl olabilir.
• Anne ve /veya baba hasta ya da engelli olabilir.
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• Anne veya /veya baba çocu¤u istismar veya ihmal ediyor ola-
bilir veya onu bir suça azmettiriyor olabilir.

Bu liste uzayabilir. Önemli olan ailenin yukar›da sayd›¤›m›z ne-
denler veya baflkaca nedenlerle, çocu¤u bak›p gözetemedi¤i du-
rumlarda afla¤›daki risk ortamlar› ile karfl›laflman›n kaç›n›lmaz ol-
du¤unu bilmektir.

• Sokakta çal›flma veya yaflama, 
• Suça itilme,
• Uçucu ve uyuflturucu madde kullanma,

Bu liste de çok uzayabilir. Önemli olan ise, ailenin çocu¤a iliflkin
rollerini yerine getiremedi¤i durumlarda, hem ailenin desteklen-
mesi, hem de ailenin bulunmad›¤› durumlarda onun yerine geç-
mek üzere s›rada bekleyen, toplumun di¤er kurumlar›n›n rolleri-
ne dikkat çekilmesidir. E¤er yukar›da aileye iliflkin olarak belirtti-
¤imiz olumsuz durumlarda aileyi desteklemek üzere sosyal gü-
venlik veya sosyal hizmet birimleri devreye girerek aile destekle-
nirse ya da ailenin olmad›¤› durumlarda onun yerine geçerek ço-
cu¤un bak›m›n› üstlenilirse, çocuk belirtilen risk ortamlar›ndan
korunabilir. 

Ailenin bu sorumlulu¤u yerine getirebilmesi için toplumun da ai-
leyi desteklemesi gerekmektedir. Bu nedenle yukar›da anlat›ld›¤›
gibi e¤er aile bu sorumlulu¤u belirtilen nedenlerle yerine getire-
mezse Sözleflme aileye destek olmas› için ikinci bir destek halka-
s› oluflturmufltur. Ailenin çevresindeki ilk destek halkas› çocukla-
r›n gereksinimlerine uygun hizmetleri sunmakla görevli kifli ve
kurumlardan oluflur. Bunlar ö¤retmenler (okul), hâkimler, savc›-
lar, avukatlar (adli mekanizma), doktorlar (hastane), polis, jandar-
ma, zab›ta (kolluk teflkilat›), sosyal hizmet uzmanlar› (Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) ve daha pek çok kifli /kurum
olabilir. Ailenin görevlerini yerine getirememesi nedeni ile çocu-
¤un risk içine girmemesi için aileye destek olacak kifli ve kurum-
lar›n da bir yandan ayn› halkadaki di¤er kurulufllar, di¤er yandan
da halkan›n hem içi hem de d›fl›na do¤ru iliflki ve iletifliminin
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güçlü olmas› beklenir. Ancak destek halkas›na giren kifli ve ku-
rumlar›n görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için hükü-
metler taraf›ndan politikalar üretilmesi ve tabiî ki bu politikalar›n
ayr›lacak bütçelerle ve /veya ulusal, uluslararas› sivil toplum ku-
rulufllar› ile birlikte projeler haz›rlanarak desteklenmesi gerek-
mektedir. Bu noktada medyan›n rolü de önemlidir. Medya hem
çocuklar›n toplumsal yaflama kat›l›m›n›n en önemli araçlar›ndan
biri olarak onlar›n sesine yer vermek aç›s›ndan, hem de destek
halkalar›n›n rolünü yerine getirebilmesi için gerek kamuoyunda
gerekse görevli kurumlarda duyarl›l›k yaratmak aç›s›ndan çok
önemli roller oynamaktad›r.

Çocu¤un risklerden korunmas› konusunda yerel ve ulusal nitelik-
le politika ile projeler üretilmesinin yan›nda, uluslararas› iflbirli¤i
de gereklidir ve destek halkalar› içinde yeri bulunmaktad›r. Asl›n-
da ulusal çal›flmalar›n pek ço¤u uluslararas› arenada da destek-
lenmekte ve birlikte planlanarak gerçeklefltirilmektedir. Bu son
destek halkas›nda uluslararas› iflbirli¤i konusunda öncülük eden
kurumlar olarak, BM, UNICEF, ILO ve WHO'nun adlar› say›labi-
lir. Bu flekilde Sözleflmeyi kabul eden ülkeler çocuk haklar›n›n
hayata geçirilmesi konusunda yaln›z b›rak›lmamaktad›r. Bu konu
ile ilgili olarak son olarak flunu tekrarlamak isteriz: Sözleflme ai-
leyi çocu¤un bak›m›, yetifltirilmesi konular›nda görevli ve sorum-
lu olarak kabul etmekle birlikte, çocu¤un haklar›n›n hayata geçi-
rilmesi ve korunmas›nda as›l sorumlulu¤u aileden bafllay›p ulus-
lararas› kurulufllara kadar gidecek flekilde tüm insanl›k âlemine
yaymaktad›r. fiimdi konumuzla ilgisi aç›s›ndan biz üçüncü grup
destek halkalar› içerisinde yer alan ayr›ca bu halka içindeki di¤er
kifli ve kurumlar›n harekete geçmesinde de önemli bir rol oyna-
yan medya üzerine odaklanaca¤›z.

Medyan›n destek halkalar› içinde yeri ne olmal›d›r? Bunun yan›-
t›, Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber
A¤› (B‹A2) projesi çerçevesinde düzenlenen ve UNICEF taraf›ndan
desteklenen e¤itim çal›flmalar›na kat›lan yerel gazetecilerin be-
lirtti¤i gibi; "medyan›n her destek halkas› içerisinde yer almas›-
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d›r". Medya, aile ve okul gibi, yani toplumun di¤er tüm kurumla-
r› gibi çocu¤un haklar›n›n korunmas› ve onlar› kullanarak gelifl-
mesine destek olmak gibi bir sorumlulu¤a sahip olmal›d›r.

Ancak "medya bu sorumlulu¤unu nas›l yerine getirilmelidir?" so-
rusunu cevaplamadan önce, önemli bir belirlemede daha bulun-
mak gerekmektedir. Yukar›da çocuk odakl› koruma sistemi "des-
tek halkalar›" çerçevesinde aç›klan›rken çocuklar›n içine düflebi-
lecekleri olumsuz durumlar belirtilmifltir. Burada önemli olan
nokta, çocuklar›n söz konusu oldu¤u olumsuz durumlarda, ken-
dileri d›fl›nda pek çok faktörün etkili oldu¤unun bilinmesidir. Ço-
¤unlukla Sözleflmenin ilk sorumlulu¤u yükledi¤i ailenin sorumlu-
luklar›n› yerine getirmemesi nedenlerden biridir, ancak onun ka-
dar önemli bir di¤er neden, di¤er kurumlar›n da görevlerini gere-
¤i gibi yerine getirmemeleri, böylelikle çocuklar›n risklere karfl›
korunmas›z b›rak›lmas›d›r. Dolay›s›yla çocuk haklar› konusunda
duyarl›l›¤› olan kifli ve kurumlarca kabul edilen temel görüfl; "ço-
cuklar›n tehlikeli olmad›klar›, tehlikede bulunduklar›" anlay›fl›d›r.
Oysa çocuklarla ilgili haberler söz konusu olunca medyan›n ço-
¤unlukla bu olguyu göz ard› ederek davrand›¤› görülmektedir.
Medyan›n bu tavr› nedeniyle de öyle bir hale gelinmifltir ki, oku-
yucu, izleyici ve dinleyiciler çocuklar›n içinde bulunduklar› risk-
lerle ilgili olarak tam tersini düflünmeye, böylelikle olumsuz ko-
flullar içindeki çocuklar› tehlikeli saymaya bafllam›flt›r. Nitekim
bu türden koflullar nedeniyle haberlere konu olan çocuklarla il-
gili haberlerdeki ifadelere bak›ld›¤›nda, ya sanki çocuklar›n iste-
yerek soka¤a, maddeye, suça ve benzeri tehlikelere yöneldikleri
gibi bir izlenim ç›kmaktad›r ya da onlar›n suç, madde kullan›m›,
sokakta yaflama veya çal›flma gibi risklere karfl› korumas›z kalma-
lar›n›n tek sebebi aile gibi gösterildikleri görülmektedir. 

Bu belirlememize örnek bir haberi birazdan inceleyece¤iz. fiim-
dilik sadece medyada bu tür çocuklarla ilgili olarak s›kça rastla-
nan "tinerci çeteleri", "suç makinesi halindeki çocuklar" gibi ifa-
deleri hat›rlatarak, kullan›lan bu tür ifadelerle haber kurgular›n›n
çocuk haklar›n› desteklemek bir yana, ihlal eder nitelik tafl›d›kla-
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r›n›, ayr›ca çocuklar›n yaflamakta olduklar› hak ihlallerinin mefl-
ru görülmesine neden oldu¤unu söyleyelim. Dahas› kavramlar›n
yanl›fl kullan›lmas›, baz› haklar›n bilinmesi ve kullan›lmas›n› da
engellemektedir. Örne¤in 12 yafl›ndan küçük bir çocuktan, "suç-
lu" diye söz edilmesi mümkün de¤ildir. Ancak gazetelerde "5 ya-
fl›ndaki h›rs›z" gibi bafll›klara çok s›k rastlanmaktad›r. Örne¤in,
polis taraf›ndan yer gösterme yap›lmas› hukuka ayk›r›d›r, ancak
bas›n›n bunu gayet normal bir davran›flm›fl gibi sunmas›, hukuka
ayk›r›l›¤›n kamuoyu nezdinde örtülmesine neden olmaktad›r.
Böylelikle çok titiz olunmas› gereken çocuklarla ilgili haberlerde,
yap›lan yanl›fll›klar tekrarland›klar› ölçüde mevcut flekilleriyle
yerleflerek kesin bir yarg›ya dönüflmekte, çocuk haklar› savunu-
cular› olarak biz de bundan ciddi bir üzüntü duymaktay›z.*

Bu arada bölümün bafl›nda sordu¤umuz "Medya bu sorumlulu-
¤unu nas›l yerine getirmelidir?" sorusuna verilebilecek en iyi ce-
vaplardan birisinin BM Genel Kurulu'nun 10 May›s 2002 tarihli
yirmi yedinci özel oturumunda kabul edilmifl olan Çocuklara Uy-
gun Bir Dünya Bildirgesi'nde yer ald›¤›n› belirterek, ilgili madde-
yi buraya alal›m:

"Madde 32 (8): Önemli rolü olan bir baflka kesim de kitle iletiflim
araçlar› ve bunlar›n kurulufllar›d›r. Bu kurulufllar, çocuklar›n du-
rumu ve karfl›laflt›klar› sorunlar konusunda halk›n bilinç ve du-
yarl›l›k düzeyini yükseltebilirler; çocuklar›n haklar›n› koruyup
gelifltiren giriflimler konusunda çocuklar›, ana-babalar›, aileleri
ve genel kamuoyunu bilgilendirebilir ve çocuklara yönelik e¤itim
programlar›na katk›da bulunabilirler. Medya çocuklar üzerinde
etkili olabilece¤ini bilip buna uygun özeni göstermelidir."

Bizim bu e¤itim çal›flmas›n› yaparken amac›m›z medyan›n, özel-
likle de yaz›l› bas›n›n yukar›da al›nt›lanan çocuk haklar›n›n ger-
çekleflmesini sa¤lamak üzere üstlenmesi gereken ve Çocuklara
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Uygun Bir Dünya Bildirgesi'ne de giren sorumluluklar› tart›flma-
ya açmak. Ancak daha önce yerel gazetecilerle birlikte gerçek-
lefltirdi¤imiz atölye çal›flmas›nda çocuklar›n haklar›n›n hayata
geçirilmesinde bütün di¤er kurumlar gibi sorumlulu¤a sahip olan
medyan›n rolünü belirlemek üzere sordu¤umuz sorular› ve med-
ya mensuplar›n›n tart›flma yolu ile atölyelerde belirledikleri ve
büyük gruba sunduklar› sonuçlar› burada da tekrarlamal›y›z:

Çocuklar medyadan ne bekler?

• Baflar›s›n›n kamuoyuna yans›t›lmas›n› ve ciddiye al›nmay› bek-
ler.

• Duygu, düflünce ve sorunlar›n›n bas›n yolu ile paylafl›lmas›n›
ve kiflilik haklar›na sayg› gösterilmesini bekler.

• Yetene¤i ile ürettiklerinin duyurulmas›n› olumlu haberlerin öz-
nesi olmay› bekler.

• Kendi geliflimine uygun ve anlayabilece¤i dilde e¤itim, kültür
ve e¤lence içeren yay›nlar›n yap›lmas›n› bekler.

• Haberin konusu oldu¤unda örselenmemeyi, deflifre edilmeme-
yi bunun karfl›l›¤›nda önemsenmeyi bekler.

Aileler medyadan ne bekler?

• ‹çeri¤i düzgün ve çocuklara uygun yay›nlar bekler.
• Hamilelik, do¤um ve çocuk yetifltirme konusunda e¤itici ve bi-

limsel programlar ve yay›nlar bekler.
• fiiddet içeren yay›nlar›n yap›lmamas›n› bekler.
• Ekonomik s›k›nt›lar›n kamuoyuna duyurularak giderilmesini

sa¤layacak haberler bekler.
• Yay›n ak›fl›n›n çocuklar dikkate al›narak düzenlenmesini bek-

ler.

Toplum medyadan ne bekler?

• Verilen haberin do¤ru ve detayl› olmas›n› ve yap›lan program-
lar›n bilimsel altyap›ya dayal›, iktidar güdümünden uzak, ço-
cu¤un zihinsel ve bedensel geliflimini destekleyen programlar
olmas›n› bekler.
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• Nas›l, nerede, ne zaman, ne için, neden ve kim sorular›n›n do¤-
ru cevaplar›n›n verilmesini bekler.

• Tarafs›z ve ilkeli haber yap›lmas›na özen gösterilmesini bekler.
• Haberde Türk dilinin do¤ru kullan›lmas›n› bekler.
• Her türlü istismardan uzak yay›n yap›lmas›n› bekler.

Medya kurulufllar› ve bunlar›n sahipleri bas›n mensubundan ne
bekler?

• Reytingi ve bask› say›s›n› art›ran haber bekler.
• Kamuoyunun ilgisini çekecek haber ve yay›n bekler.
• Genellikle kamuoyunda infial uyand›racak yay›nlar bekler.
• Medya kurulufluna zarar vermeyen haber bekler.
• Habere aktar›lan olay›n dramatize edilmesine önem verir, ço-

¤u zaman a¤layan, zor durumda olan figürleri ön plana ç›kar-
tan yay›n yap›lmas›n› bekler. 

Medya çocuk haklar› konusunda sorumlulu¤unu
nas›l yerine getirebilir?

Çocuklar›n pek çok konuyu genel anlamda medyadan ö¤rendik-
lerini ve medyada izlediklerini, duyduklar›n› örnek ald›klar›n› bi-
liyoruz. Bu konuda yap›lan araflt›rmalar›n ço¤u çocuklar›n med-
yada gördükleri her fleyi haf›zalar›nda tuttuklar›n› ve model ald›k-
lar›n› göstermektedir. Bu nedenle ÇHS merce¤inden bak›ld›¤›n-
da, medyan›n çocuklara hitap eden yay›nlarda özel bir özen gös-
termesi beklenmektedir. Dolay›s›yla yaz›l› bas›n da dahil olmak
üzere, medyan›n rolüne iliflkin ilk prensibi; özenli davranma yü-
kümlülü¤ü olarak belirleyebiliriz. 

Medyan›n en önemli ifllevlerinden birisinin kamuoyunu bilgilen-
dirmek oldu¤u bilinmektedir. O halde yaz›l› bas›n da dahil ol-
mak üzere, medyadan beklenen bu bilgilendirmeyi çocuk hakla-
r›na iliflkin düzenlemelerin yükledi¤i sorumlulukla yerine getir-
mesidir. Bu çerçevede medyan›n en önemli rolü, çocu¤un kat›-
l›m hakk›n› kullanabilmesinin ve görüfllerini ifade etme ve bilgi
alma haklar›n› kullanabilmesinin bir arac› olmas›d›r. 
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Çocu¤un kitle iletiflim araçlar›n› kullanarak ulusal ve uluslararas›
kaynaklardan ülke s›n›rlar›na ba¤l› kalmaks›z›n bilgi ve belge
edinme hakk›n› düzenleyen ÇHS'nin 17. Maddesi bunun bir hak
olman›n ötesinde çocu¤un temel özgürlüklerine ulaflmas› ve
bunlar› kullanmas›n›n da bir arac› oldu¤unu belirtmektedir. "Bu
özgürlükler nedir?" diye soruldu¤unda, yine çocuk haklar› savu-
nucular› için bir anayasa niteli¤inde olan ÇHS'ye bakmak yeterli
olacakt›r. Bu özgürlükleri flöyle anlatabiliriz. 
• Her çocuk, düflüncesini özgürce aç›klama hakk›na sahiptir

(Madde 13).
• Her çocuk din ve vicdan özgürlü¤ü ve düflünce ve ifade özgür-

lü¤üne sahiptir (Madde 14).
• Her çocuk bilgi edinme, haberleflme hakk›na sahiptir (Madde

17).

Çocu¤un bu özgürlüklerini kullanmas›n›n en önemli araçlar›n-
dan biri hiç kuflkusuz medyad›r. Bu nedenle Sözleflmenin 17.
Maddesinde belirtilen "bilgi edinme ve haberleflme hakk›", çocu-
¤un di¤er hak ve özgürlüklerini kullanmas›n›n da bir arac›d›r.
Baflka ifadeyle bu niteli¤i ile 17. Madde kendisi bir hak olman›n
yan› s›ra, Sözleflmede düzenlenen ve belirtilen di¤er özgürlükle-
rin de arac› haline gelmektedir. 

Medya ayn› zamanda, çocu¤un suç ve benzeri risklerden korun-
mas›n›n bir arac›d›r da. Medyan›n bu rolüne iliflkin en ayr›nt›l›
düzenleme ise Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesine ‹liflkin Birlefl-
mifl Milletler Yönlendirici ‹lkeleri'nde (Riyad ‹lkeleri) yer almak-
tad›r. Bu ‹lkeler, ulusal otoritelere kitle iletiflim araçlar›na afla¤›-
daki konularda özendirme, teflvik etme görevi vermektedir: 
• Gençlerin çeflitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan gelen bil-

gi ve belgelere ulaflmalar›n› sa¤lamak,
• Gençlerin toplumdaki olumlu rolünü öne ç›karmak,
• Gençler için sunulan hizmetler ve olanaklar hakk›nda kamu-

oyunu bilgilendirmek,
• Genelde kitle iletiflim ve özelde de televizyon ve sinema por-

nografi, uyuflturucu ve fliddete az yer vermeye, fliddet ve istis-
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mar›n sunumunu çocuk için olumsuz aç›dan vermemeye,
özellikle çocuklar, kad›nlar ve kiflisel iliflkiler söz konusu oldu-
¤unda gurur incitici ve afla¤›lay›c› sahnelerin gösterilmesinden
kaç›nmaya ve eflitlik ilkelerini ve eflitli¤e dayanan örnekleri ifl-
lemeye yönlendirmek,

• Gençlerin toplumsal plan üzerindeki rolleri ve sorumluluklar›-
n›n öneminin, keza gençler üzerindeki uyuflturucu ve alkol is-
tismar›yla ilgili mesajlar› arac›l›¤›yla yaratacaklar› etkinin bilin-
cinde olmal›d›rlar. Bu etkiyi de, mesajlar›n› tutarl› ve yans›z bi-
çimde vererek, söz konusu istismarlar› önleme hizmetine ada-
mal›d›rlar. Ayr›ca tüm düzeylerde uyuflturucu sorununa karfl›
duyarl›l›k kazand›racak etkili kampanyalar düzenlemeyi özen-
dirmelidirler.

Özetlemek gerekirse, medyan›n çocuk haklar› alan›nda üstlen-
mesi gereken sorumluluklar› üç ana bafll›kta toplamak mümkün-
dür:
1. Çocuklar›n ifade özgürlüklerini kullanabilmeleri ve toplumsal
yaflama kat›lmalar›n› sa¤lay›c› bir araç olma,
2. Çocuk haklar›n›n korunabilmesi için duyarl›l›k yaratmak,
3. Çocuk haklar›na duyarl› ve sayg›l› bir habercilik anlay›fl› yarat-
mak.

III. Çocu¤un kitle iletiflim araçlar›ndan yararlanma hakk›:
Ya da medya ve çocuk haklar› 

Öncelikle çocu¤un kitle iletiflim araçlar›ndan yararlanma hakk›-
n› kullanabilmesi için, bu araçlar›n çocuklar bak›m›ndan ulafl›la-
bilir ve elveriflli olmalar› gerekir. Yay›n politikas›yla ilgili sorum-
luluklara gelince: 

1. Kitle iletiflim araçlar› çocuk bak›m›ndan toplumsal ve kültürel
yarar› olan, çocuklara yönelik e¤itim programlar› ile 29. Madde-
nin ruhuna uygun afla¤›daki nitelikte bilgi ve belgeler yay›nlan-
mal›d›r: Bunun için de çocu¤un kiflili¤ini, zihinsel ve bedensel
yeteneklerini; ‹nsan Haklar›na ve temel özgürlüklere, Birleflmifl

ÇOCUK VE HABERC‹L‹K • 87



Milletler Antlaflmas›nda benimsenen ilkelere, ailesine, kültürel
kimli¤ine, dil ve de¤erlerine, yaflad›¤› veya geldi¤i menfle ülkenin
ulusal de¤erlerine ve kendisininkinden farkl› uygarl›klara, do¤al
çevreye sayg›s›n› gelifltirici; anlay›fl, bar›fl, hoflgörü, cinsler aras›
eflitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yer-
li halktan olsun, tüm insanlar aras›nda dostluk ruhuyla, özgür bir
toplumda, yaflant›y›, sorumlulukla üstlenecek flekilde haz›rlan-
mas›n› sa¤lay›c› nitelikte yay›nlar yapmal›d›r.

2. Çeflitli kültürel, ulusal ve uluslararas› kaynaklardan gelen ço-
cuk haklar› ile ilgili bilgi ve belgelerin üretimi, de¤iflimi ve yay›-
m› amac›yla uluslararas› iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r.

3. Çocuklar›n durumu ve karfl›laflt›klar› sorunlar konusunda hal-
k›n bilinç ve duyarl›l›k düzeyini yükseltici yay›nlar yapmal›d›r.

4. Çocuklar›n haklar›n› koruyup gelifltiren giriflimler konusunda
çocuklar›, ana-babalar›, aileleri ve genel anlamda kamuoyunu
bilgilendirici yay›nlar yapmal›d›r.1

5. Çocuk kitaplar› üretilmeli ve yay›mlanmal›d›r.

6. Kitle iletiflim araçlar› az›nl›k grubu veya bir yerli ahaliye men-
sup çocuklar›n dil gereksinimlerine özel önem göstermelidir: Bu
konuda 6. uyum paketi ile kabul edilen Türk Vatandafllar›n›n
Günlük Yaflamlar›nda Geleneksel Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil
ve Lehçelerde Yap›lacak Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Hakk›n-
da Yönetmelik, örnek olarak gösterilebilir. 

7. Çocu¤un esenli¤ine zarar verebilecek ve onun damgalanmas›-
na neden olan nitelikte yay›n yapmaktan kaç›n›lmal›d›r: Bas›n
Kanunu 21. Maddeyi bu kapsamda de¤erlendirebiliriz. Bu mad-
de on sekiz yafl›ndan küçük olan suç faili veya ma¤durlar›n›n
kimliklerini aç›klayacak ya da tan›nmalar›na yol açacak flekilde
yay›n yap›lmas›n› yasaklamaktad›r. Kimli¤e iliflkin unsurlara; ço-
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cu¤un resmi, ismi, aile ba¤lar›, yaflad›¤› yer, okudu¤u okul ve ya-
k›nlar› hakk›nda bilgiler gibi onun tan›mas›na olanak sa¤layacak
her türlü unsur girer. Burada önemli olan nokta, çocu¤un kimli¤i
gizlenerek, onun yak›n çevresine karfl› korunmas›d›r. Zira söz ko-
nusu durumlarda çocu¤u, sadece uzak çevreye karfl› de¤il, onun-
la ayn› okula giden, ayn› mahallede yaflayan yak›n çevresindeki
kifliler nezdinde de "damgalanmaya" karfl› korumak gerekmekte-
dir. Bas›n mensubu bu haber için yapt›¤› tüm araflt›rmalar sonu-
cunda elde etti¤i bilgilerle haber yaparken, çocu¤un ailesini, sos-
yal ve ekonomik durumunu, yaflad›¤› mahalleyi, devam etti¤i
okulu veya çal›flt›¤› iflyerini gizlemelidir. Bu kural sadece haber-
de "fail" olarak geçen çocuklar için de¤il, "ma¤dur" olan çocuk-
lar içinde geçerlidir. Çocu¤un bas›n yay›n arac›l›¤› ile damgalan-
mas›n› önlemek üzere, Çocuk Koruma Kanunu da özel bir dü-
zenleme içermektedir. Kanunun temel ilkeleri içerisinde yer alan
bu ilkeye göre; çocuklar hakk›nda yürütülen ifllemlerde, yarg›la-
ma ve kararlar›n yerine getirilmesinde kimli¤inin baflkalar› tara-
f›ndan belirlenememesine yönelik önlemler al›nmal›d›r. Yay›n
yasa¤›n›n gerekçesi en iyi flekilde Birleflmifl Milletler Çocuk Ceza
Adaleti Sisteminin Uygulanmas› Hakk›nda Asgari Standart (Be-
ijing) Kurallar›'nda aç›klanmaktad›r. ‹lke olarak, çocuk suçlunun
kimli¤ine iliflkin hiçbir bilginin yay›nlanmas›na izin verilmemeli-
dir. Çünkü "Genç insanlar 'damgalanmak' konusunda özellikle
çok hassast›r. Kriminolojik araflt›rmalar, genç insanlar›n kabahat-
li ve suçlu gibi s›fatlarla tan›nmaktan büyük çapta ve zararl› ola-
rak etkilendiklerini ortaya ç›kartm›flt›r" (Kural 8). 

8. Kitle iletiflim araçlar›, çocuklar›n toplumdaki olumlu rolünü
pekifltirici yay›n yapmal›d›r: Çocu¤a iliflkin iyi fleyler de mutlaka
haberlere yans›mal›, bu flekilde hem habere tafl›nan çocuk moti-
ve edilmeli ve desteklenmeli, oynanan olumlu rol pekifltirilmeli,
hem de bu haberi okuyacak çocuklar için örnek bir model olufl-
turulmal›d›r. Böylelikle birbirlerinin olumlu rollerini okuyan, iz-
leyen ve dinleyen çocuklar için toplumda örnek al›nacak model-
ler artacak ve yayg›nlaflacakt›r. 
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Kitle iletiflim araçlar›n›n yapmak durumunda bulunduklar› olum-
lu haberlere 1.11.2004 tarihli Zaman gazetesinde Erhan Gezer'in
haberi örnek olarak verilebilir.

BU ISLAHEV‹NDEN ÇIKAN SUÇ ‹fiLEM‹YOR (Zaman, 1.11.2004)

A. henüz 14 yafl›ndayken gasp suçu iflledi. Genç yafl›nda hüküm giydi, ›slahevi-
ne konuldu. Cezas›n›n bitimine 7 ay var. Ancak o ›slahevinden ç›kmak istemiyor.
"Garip bir durum, ama hüküm sürem bittikten sonra burada kal›p iflime devam
etmek istiyorum" diyor. Yunus B. ise h›rs›zl›ktan dolay› düflmüfl ›slahevine. Van'
da çobanl›k yap›yormufl ve 15 yafl›na kadar eline hiç kalem almam›fl. fiimdi ise
okuma yazmay› söktü¤ü gibi kitap ve gazete de okuyormufl. "Bundan daha güzel
bir mutluluk olabilir mi? Burada bir kimlik kazand›¤›ma inan›yorum" diyor. 

Türkiye'deki üç ›slahevinden biri olan Elaz›¤ Çocuk Islahevi'ne gelen 12-18 yafl
grubu çocuklar, kendilerini dünyaya yeniden gelmifl gibi hissediyor. Zira onlar
yatt›klar› süre içinde gerçekten ›slah oluyor. Okuma yazma bilmeyen ö¤reniyor.
Hemen hepsi ilk kez bilgisayarla tan›fl›yor. Kurslara kat›l›p kendilerine para ka-
zand›racak bir meslek ediniyorlar. Bofl vakitlerinde de kitap okuyorlar. Kendi
ifadeleriyle hayatlar›n›n ikinci bahar›n› yaflayan çocuklar, eski yaflamlar›ndan
söz edilmesini istemiyor. ‹çlerinde ›slahevi gözetiminde d›flar›da çal›flarak aile-
sine para gönderen bile var. Son üç y›lda ›slahevinden ç›k›p da suç iflleyen bir
kifli bile yok. Elaz›¤ Çocuk Islahevi'ne gelen her çocuk, Türkiye'de haf›zalara
yerleflen cezaevi koflullar›ndan bambaflka bir atmosferle karfl›lafl›yor. Burada ko-
¤ufllar bile her gün çiçek aç›yor. A veya B ko¤uflu yerine Manolya, Nergis, Pa-
patya, Orkide ve Lalegül isimleri tercih edilmifl. Ko¤ufllar çiçek aç›nca, çocuk-
lara da çiçek kokulu atmosferde kitap okumak düflüyor. Islahevi 200 kifli kapa-
siteli. 56 hükümlü çocu¤un bulundu¤u ›slahevinde mobilyac›l›ktan ekmek üre-
timine, cilt kaplamadan ayakkab› tamircili¤ine kadar çeflitli meslek dallar›nda
üretim yap›l›yor. Müdür Mehmet Olcar, ›slahevinde e¤itimi önde tuttuklar›n›
söylüyor. 17 yafl›nda okuma yazmay› ö¤renip ard›ndan ortaokul ve liseyi de
aç›ktan bitirenlerin bulundu¤unu bildiren Olcar, 3 hükümlü çocu¤un da üniver-
site s›nav›n› kazand›¤›n› kaydetti. 

Ç›kanlardan hiçbiri suç ifllememifl 

33 il ve ilçede hüküm giymifl çocuklar buraya getiriliyor. Teorik e¤itimini ta-
mamlayanlar önce meslek e¤itim merkezlerine kaydediliyor. Daha sonra da ce-
zas›n›n bitimine kadar bir iflyerinde ücret karfl›l›¤›nda çal›fl›yorlar. Ayda 100 ile
200 milyon lira aras›nda maafl alan 38 çal›flan çocu¤un son 8 ayda 65 milyar li-
ra para kazand›¤› dikkat çekiyor. Adalet Bakanl›¤›'n›n raporlar›na göre Elaz›¤ Is-
lahevi'nden son 3 y›lda tahliye olanlar›n aras›nda tekrar suç iflleyen yok. Islahe-
vinde verilen e¤itim ve flefkatin bunda etkili oldu¤una dikkat çeken Müdür Ol-
car, "Bu çocuklara birey olma flans›n› veriyoruz. Buna karfl›l›k toplum da bu ço-
cuklar›m›z› kabul etsin." diyerek ça¤r›da bulunuyor. 

Henüz ortaokul birinci s›n›ftayken gasptan dolay› ›slahevine düflen 17 yafl›nda-
ki fianl›urfal› Muharrem A. hayata yeniden sar›lmay›, dünyaya bir kez daha gel-
menin sevincini burada yaflad›¤›n› söylüyor. ‹flledi¤i suçtan dolay› utanç duydu-
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¤unu ifade eden Muharrem A. kendi tabiriyle "Benim için eski Muharrem art›k
öldü. Elaz›¤ Çocuk Islahevi'nde yeni bir Muharrem do¤du, elim ekmek tutuyor.
Bir mobilya fabrikas›nda kalfa olarak çal›fl›yorum. Sivil hayat›mda maafl nedir
bilmezken, burada her ay düzenli olarak elime para geçiyor. Kendi geçimimi
sa¤lad›¤›m gibi aileme de zaman zaman para gönderiyorum. Bilgisayar ve ‹ngi-
lizce kurslar›na giderek belge ald›m. Garip bir durum, tahliyeme 7 ay kald›; ama
hüküm süresi bittikten sonra burada kal›p iflime devam etmek istiyorum." ifade-
lerini kullan›yor. Liseye devam eden Muharrem A., Kur'an okumay› da ›slahe-
vinde ö¤renmifl. 17 yafl›ndaki Yunus B. ise Van'da çobanl›k yap›yormufl. H›rs›z-
l›k suçundan hüküm giymifl, duygular›n› flu ifadelerle aktar›yor: "Elime hiç ka-
lem alm›fl biri de¤ildim. fiimdi kitap ve gazete okuyorum. Bundan daha güzel
bir mutluluk olabilir mi? Bir kimlik kazand›¤›ma inan›yorum. Buraya düflmeden
önce me¤er bir hiçmiflim. Cahildik, bize do¤ruyu yanl›fl› gösteren olmad›. Dü-
flünüyorum da aileme en büyük sürpriz, tahliye olduktan sonra evde kitap veya
gazete okuyarak onlar› flafl›rtmak olacak. Düflündükçe hayata daha çok sar›l›yo-
rum. Oysa buraya düflmekle neredeyse seviniyoruz. Toplum bilse bizler ne ka-
dar güzel fleyler ö¤reniyoruz, eminim bize daha çok sar›l›rlar." 

9. Kitle iletiflim araçlar›, toplumda gençler için sunulan hizmetler
ve olanaklar hakk›nda bilgilendirici yay›n yapmaya özendirilme-
lidir: Böyle bilgilendirici nitelikte bir haber 4.12.2005 tarihli Hür-
riyet gazetesinde ‹pek Ar›o¤lu imzal› olarak yay›nlanm›flt›r. 

5 B‹N MUHAB‹R ÇOCUK
Çocuk gazeteciler aran›yor

Çankaya Belediyesi bünyesinde oluflturulan Çankaya Çocuk, 5 bin minik gaze-
teci yetifltirmeyi hedefliyor.

Her Cumartesi Çankaya Belediyesi'nin eski binas›nda bir araya gelen 5-13 yafl-
lar› aras›ndaki onlarca çocuk, büyük bir heyecanla, özgürce yaz›lar yaz›yor, rö-
portajlar yap›yor, resimler çiziyor, satranç oynuyor, halk danslar› ö¤reniyor,
'Güzel Türkçemiz' dersleri al›yor. Belediye Baflkan› Muzaffer Ery›lmaz'›n deste-
¤iyle Eylül 2004'de oluflturulan ücretsiz kurslara devam eden çocuklar, ayr›ca
her ay Çankaya Çocuk Dergisi'ni ç›kar›yor.

Çocuk Haklar› Derne¤i Genel Baflkan› Cengiz Kaplan yönetiminde her Cumar-
tesi saat 10.00-13.00 aras›nda bir araya gelen çocuklar, o gün için seçilen çe-
flitli konularda yaz›lar yaz›yor, resimler yap›yor, röportajlar gerçeklefltiriyor.
Kaplan, 'Kurs gazetecilik üzerine olsa da, çocuklar›n kapasitesini aflan gazeteci-
lik dersleri yerine serbest yaz›lar yaz›p, keyifli vakit geçirmelerini esas al›yoruz'
dedi. Çocuklar›n yazd›klar› yaz›larla, çizdikleri resimlerin ayl›k Çankaya Çocuk
dergisinde yay›nland›¤›n› da belirten Kaplan, flu an 30 bin adet bas›lan derginin
Çankaya'daki ilkö¤retim okullar›na ücretsiz da¤›t›ld›¤›na da dikkat çekti. Kap-
lan, 13 yafl ve üstü çocuklar›n da istedikleri takdirde dergide yay›nlanmak üze-
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re d›flar›dan kendilerine yaz› yollayabildiklerini söyledi. Kaplan, minik gazete-
cilerin Çankaya Çocuk Kulübü'nün de do¤al üyesi say›ld›¤›n›, çocuklara ayn›
zamanda satranç, koro, folklor gibi çok çeflitli konularda uzmanlarca kurslar ve-
rildi¤ini ifade etti. – ‹pek ARIO⁄LU

IV. Haberin konusu olan çocu¤un istismar ve hak ihlalinden
korunmas›: Bir haber çözümlemesi

Afla¤›daki örnekle haber arac›l›¤›yla medyan›n çocuklar› nas›l is-
tismar edip hak ihlali yapt›¤› görülebilir. Önce haberi okuyal›m.

"UYANIK L‹SEL‹" ALEMDE YAKALANDI!

Kendisine kaç›r›ld› süsü vererek ortadan kaybolan lise ö¤rencisi ... çal›nt› bir
otomobil ve iki k›zla birlikte yakaland›. ... h›rs›zl›k ve uyuflturucu satma suçun-
dan cezaevine girdi. 

....'da geçen hafta ..... önünden bir otomobile bindirilerek kaç›r›ld›¤› iddia edi-
len 16 yafl›ndaki ..., çal›nt› bir otomobilde iki k›z arkadafl›yla dolafl›rken yaka-
land›. ...'nin ailesinin kay›p ihbar›yla harekete geçen ‹stanbul Emniyet Müdür-
lü¤ü Çocuk fiube Müdürlü¤ü ekipleri ...'›n ...'taki bir ilkö¤retim okulunun bah-
çesinde ö¤retmenine ait çal›nt› oldu¤u ileri sürülen otomobil ile dolaflt›¤›n› tes-
pit etti. Bunun üzerine liseli genç ile polis aras›nda s›k› bir takip bafllad›. Pazar
günü iki k›z arkadafl› ile gezen ..., polis taraf›ndan fark edilince kaçmaya baflla-
d›. Kovalamaca sonucu ... ile otomobil içinde bulunan ve yafllar› 18'in alt›nda
olan ... ve ... isimli iki k›z› da gözalt›na al›nd›. ... polisteki sorgusunda, iki arka-
dafl›na okul önünde kaç›r›lma süsü vererek kendisinin otomobile bindirilmesi is-
tedi¤ini, bu süre içerisinde alem yapmay› planlad›¤› ve birilerinin zoru ile uyufl-
turucu satt›¤›n› itiraf etti¤i ö¤renildi.

K›zlar serbest kald›

Sorgusu yap›lan ... "Uyuflturucu satmak ve h›rs›zl›k" suçundan mahkemeye sevk
edildi. ... ve ... ise savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›. Mahkemeye ç›kart›lan ...
tutuklanarak Bayrampafla Kad›n ve Çocuk Tutukevi'ne gönderildi.

fiimdi de bu haberi çözümleyebilmek için, bir yandan haberin
genel anlat›s›na bakarak yukar›da sözünü etti¤imiz ilkelere uygun
olarak kaleme al›n›p al›nmad›¤› belirlenmeye çal›fl›l›rken, di¤er
yandan da kullan›lan sorunlu kavramlar üzerinde durulacakt›r.
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‹lke: Haber çocuklar›n olumlu rolünü pekifltirici olmal›d›r.

Örnek haberin "Uyan›k liseli, alemde yakaland›" fleklindeki bafl-
l›¤› olumlu nitelikten çok, olumsuz birkaç özelli¤e birden vurgu
yapmakta ve ayn› yaklafl›m haber metni içinde de sürdürülmek-
tedir. Genç "uyan›k" olarak nitelendirilmekte, "alem" yapmakla it-
ham edilmekte ve gencin/çocu¤un "uyuflturucu satmak ve h›rs›z-
l›k suçundan mahkemeye sevk edildikleri" belirtilmektedir. Dola-
y›s›yla bu haberin "gençlerin/çocuklar›n olumlu rolünü pekifltiri-
ci" bir nitelik tafl›mad›¤› söylenebilir. 

‹lke: Haberde çocu¤u damgalayacak ifadelerden kaç›n›lmal›d›r.

Haberin çocuk haklar› aç›s›ndan analizi yap›l›rken bakaca¤›m›z
bir di¤er nokta, haberde çocu¤un "teflhir edilmesine", "damgalan-
mas›na" neden olacak bilgilerin ya da tavr›n bulunup bulunma-
d›¤›d›r. Bu haberde ise çocu¤un / gencin okulunun ad›n›n tam
olarak yaz›lmas›, kendisinin ad›n›n bafl harfleri ile arkadafllar›n›n
adlar›n›n bafl harflerinin yay›nlanmas›, ek olarak tan›nmas›na ne-
den olacak biçimde bir foto¤raf›n bas›lmas› suretiyle kimlik hak-
k›nda gizlilik ilkesine uyulmam›flt›r. (Ancak biz söz konusu habe-
ri al›nt›larken ayn› hatay› tekrarlamamak için köken haberdeki
resmi ç›kararak, isim ve harf olarak belirtilen yerleri noktalama
ile belirtmeyi tercih ettik). Yani haberin konusu olan genç/çocuk
kimli¤i saklan›yormufl gibi yap›larak, teflhir edilmektedir. Arka-
s›ndan da "uyuflturucu satmak ve h›rs›zl›k suçlamas›yla mahke-
meye sevk edildi¤i" belirtilerek haber metnine, çocu¤un /gencin
"damgalanmas›na" neden olacak bir nitelik kazand›r›lmaktad›r. 

‹lke: Masumiyet karinesine uyulmal›d›r.

Sadece çocuklarla ilgili de¤il, genel olarak suçlarla ilgili haberler-
de "masumiyet karinesinin" gereklerine uymak büyük önem tafl›r.
Bu nedenle bak›lmas› gereken bir di¤er unsur, haberde masumi-
yet karinesini ihlal edici nitelikteki bilgilerdir. Örnek haberde,
suçlamalar hakk›nda bilgi verildikten sonra, çocu¤un "suçu itiraf
etti¤i" bildirilerek, suçlulu¤u konusunda bir kanaat oluflmas›na
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neden olunmak suretiyle masumiyet karinesinin ihlal edildi¤ini
söyleyebiliriz. Ayn› zamanda haz›rl›k soruflturmas›ndaki "gizlilik
ilkesi"nden de söz etmek gerekir, soruflturma kapsam›nda elde
edilen bilgilerin yay›nlanmas›n› yasaklayan bir ilkedir. Bu neden-
le, çocu¤un /gencin "itiraf›" hakk›nda bas›n›n bilgi sahibi olmas›
hukuka ayk›r›d›r. Oysa dikkat edildi¤inde ayn› haberde, çocu¤un
/gencin kendisine "zorla uyuflturucu satt›r›ld›¤›n›" söyledi¤ine da-
ir bir bilginin de yer ald›¤› görülecektir. Oysa haberin bafl›nda,
çocu¤un âlem yapmak istedi¤i bildirilmekteydi. Haberin sonun-
da yer alan, uyuflturucu satmaya zorlanma bilgisi çocu¤un risk
alt›nda oldu¤unu düflündürürken, haberde çocu¤un "suçlu oldu-
¤una" vurgu yap›lmakta ve bu imaj› güçlendirici bilgilere yer ve-
rilmektedir. 

‹lke: Anne-babalara ve çocuklara karfl›lafl›lan olumsuz durumlar-
da alabilecekleri yard›mlar konusunda bilgi verilmelidir.

Böyle bir haberle karfl›lafl›ld›¤›nda flunun da sorgulanmas› gerek-
mektedir; acaba haber çocuklara, anne – babalara benzer risk du-
rumlar›nda yard›m alabilecekleri kurum veya hizmetleri tan›tan
bir nitelik tafl›makta m›d›r? Görüldü¤ü gibi, haberde bu unsur da
eksiktir. Bir suçlama ile karfl›laflan çocu¤un hukuki yard›m alabi-
lece¤i kurulufllar veya madde ba¤›ml›l›¤› konusunda yard›m al›-
nabilecek kurulufllar hakk›nda ya da çocuk yarg›lamas›n›n özel-
likleri hakk›nda bilgi verilebilecek iken, bu tercih edilmemifltir.

Çocuklar / gençlerle ilgili haberlerin çocuk haklar› aç›s›ndan uy-
gunlu¤unu saptamak üzere yap›lacak analizleri ya da bir haber
metni içerisinde sorgulanabilecek noktalar› çocuk haklar›yla ilgi-
li di¤er temel ilkeler do¤rultusunda çeflitlendirmek mümkündür.
Biz kulland›¤›m›z olumsuz örnek çerçevesinde, çocuklarla ilgili
haberlerin hem çocuk haklar›na sayg›l›, onu teflhir etmeyecek ve
hemen suçlu olarak ilan etmeyecek biçimde, hem de benzer risk-
lerle karfl›laflan çocuklar› bunlardan korunma yollar› konusunda
bilgilendirecek içeriklerle haz›rlanmas› gerekti¤ini vurgulamaya
çal›flt›k. 
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EK I

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Bildirgesi

1. ‹lke: Tüm dünya çocuklar› bu bildirgedeki haklardan din, dil,
›rk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal s›n›f ay›r›m›
yap›lmaks›z›n yararlanmal›d›r.

2. ‹lke: Çocuklar özel olarak korunmal›, yasa ve gerekli kurumla-
r›n yard›m› ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal ola-
rak sa¤l›kl› normal koflullar alt›nda özgür ve onurunun zedelen-
meyecek flekilde yetiflmesi sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla ç›kar›lacak
yasalarda çocu¤un en yüksek ç›karlar› gözetilmelidir.

3. ‹lke: Her çocu¤un do¤du¤u anda bir ad› ve bir devletin vatan-
dafl› olma hakk› vard›r.

4. ‹lke: Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmal›, sa¤l›kl› bir bi-
çimde büyümesi için kendisine ve annesine do¤um öncesi ve
sonras› özel bak›m ve korunma sa¤lanmal›d›r. Çocuklara yeterli
beslenme, bar›nma, dinlenme, oyun olanaklar› ile gerekli t›bbi
bak›m sa¤lanmal›d›r.

5. ‹lke: Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bak›mdan özürlü çocu¤a
gerekli tedavi, e¤itim ve bak›m sa¤lanmal›d›r.

6. ‹lke: Çocu¤un kiflili¤ini gelifltirmesi için anlay›fl ve sevgiye ge-
reksinimi vard›r. Anne ve babas›n›n bak›m› ve sorumlulu¤u alt›n-
da her durumda bir sevgi ve güvenlik ortam›nda yetiflmelidir. Kü-
çük yafllarda çocu¤u annesinden ay›rmamak için bütün olanak-
lar kullan›lmal›d›r. Ailesi ve yeterli maddi deste¤i olmayan ço-
cuklara özel bak›m sa¤lamak toplumun ve kurumlar›n görevidir.
Çocuk say›s› fazla olan ailelere devlet yard›m› yap›lmal›d›r.
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7. ‹lke: Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü,
ahlaki ve toplumsal sorumlulu¤u gelifltirecek ve topluma yararl›
bir üye olmas›n› sa¤layacak e¤itim hakk› verilmelidir. Bu e¤itim-
de sorumluluk önce ailenin olmal›d›r. E¤itimin ilk aflamalar› pa-
ras›z ve zorunlu olmal›d›r.

8. ‹lke: Çocuk her koflulda koruma ve kurtarma olanaklar›ndan
ilk yararlananlar aras›nda olmal›d›r.

9. ‹lke: Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karfl› ko-
runmal› ve hiçbir flekilde ticaret konusu olmamal›d›r. Çocuk uy-
gun bir asgari yafltan önce çal›flt›r›lmayacak, sa¤l›¤›n› ve e¤itimi-
ni tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki geliflmesini engel-
leyecek bir ifle girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.

10. ‹lke: Çocuk ›rk, din ya da baflka bir ayr›mc›l›¤› teflvik eden uy-
gulamalardan korunacakt›r. Anlay›fl, hoflgörü, insanlar aras› dost-
luk, bar›fl ve evrensel kardefllik ortam›nda enerji ve yeteneklerini
di¤er insanlar›n hizmetine sunulmas› gerekti¤i bilinciyle yetifltiril-
melidir.
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EK II

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme

Önsöz

Bu Sözleflmeye Taraf Devletler:
Birleflmifl Milletler Andlaflmas›nda ilan edilen ilkeler uyar›nca in-
sanl›k ailesinin tüm üyelerinin, do¤ufltan varl›klar›na özgü bulu-
nan haysiyetle birlikte eflit ve devredilemez haklara sahip olma-
lar›n›n tan›nmas›n›n, dünyada özgürlük, adalet ve bar›fl›n temeli
oldu¤unu düflünerek,

Birleflmifl Milletler halklar›n›n, insan›n temel haklar›na ve bireyin,
insan olarak tafl›d›¤› haysiyet ve de¤ere olan kesin inançlar›n› Bir-
leflmifl Milletler Andlaflmas›nda bir kez daha do¤rulam›fl oldukla-
r›n› ve daha genifl bir özgürlük ortam›nda toplumsal ilerleme ve
daha iyi bir yaflam düzeyi sa¤lama yolundaki kararl›l›klar›n› ha-
t›rda tutarak,

Birleflmifl Milletlerin, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisinde ve Ulus-
lararas› ‹nsan Haklar› Sözleflmelerinde herkesin, bu metinlerde
yer alan hak ve özgürlüklerden ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal
ya da baflka görüfl, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, do-
¤ufltan veya baflka durumdan kaynaklanan ay›r›mlar dahil, hiçbir
ay›r›m gözetilmeksizin yararlanma hakk›na sahip olduklar›n› be-
nimsediklerini ve ilan ettiklerini kabul ederek,

Uluslararas› ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisinde, Birleflmifl Millet-
lerin, çocuklar›n özel ilgi ve yard›ma hakk› oldu¤unu ilan etti¤i-
ni an›msayarak,
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Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle ço-
cuklar›n geliflmeleri ve esenlikleri için do¤al ortam› oluflturan ai-
lenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumluluklar› tam
olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yard›m› görme-
sinin zorunlulu¤una inanm›fl olarak,

Çocu¤un kiflili¤inin tam ve uyumlu olarak geliflebilmesi için mut-
luluk, sevgi ve anlay›fl havas›n›n içindeki bir aile ortam›nda yetifl-
mesinin gereklili¤ini kabul ederek,

Çocu¤un toplumda bireysel bir yaflant› sürdürebilmesi için her
yönüyle haz›rlanmas›n›n ve Birleflmifl Milletler Andlaflmas›nda
ilan edilen ülküler ve özellikle bar›fl, de¤erbilirlik, hoflgörü, öz-
gürlük, eflitlik ve dayan›flma ruhuyla yetifltirilmesinin gereklili¤ini
göz önünde bulundurarak, 

Çocu¤a özel bir ilgi gösterme gereklili¤inin, 1924 tarihli, Cenev-
re Çocuk Haklar› Bildirisinde ve 20 Kas›m 1959 tarihinde Birlefl-
mifl Milletler Teflkilat› Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hak-
lar› Bildirisinde belirtildi¤ini ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisin-
de, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararas› Sözleflmesi'nde (özel-
likle 23 ve 24. maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflmede (özellikle 10. maddesin-
de) ve çocuklar›n esenli¤i ile ilgili uzman kurulufllar›n ve ulusla-
raras› örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tan›nd›¤›n› hat›rda
tutarak, 

Çocuk Haklar› Bildirisinde de belirtildi¤i gibi "çocu¤un gerek be-
densel gerek zihinsel bak›mdan tam erginli¤e ulaflmam›fl olmas›
nedeniyle do¤um sonras›nda oldu¤u kadar, do¤um öncesinde de
uygun yasal korumay› da içeren özel güvence ve koruma gerek-
siniminin bulundu¤u"nu hat›rda tutarak, 

Ulusal ve uluslararas› düzeyde çocuklar› aile yan›na yerlefltirme
ve evlat edinmeye de özel at›fta bulunan Çocu¤un Korunmas› ve
Esenli¤ine ‹liflkin Toplumsal ve Hukuksal ‹lkeler Bildirisi; Çocuk
Mahkemelerinin Yönetimi Hakk›nda Birleflmifl Milletler Asgari
Standart Kurallar› (Beijing Kurallar›) ve Acil Durumlarda ve Silah-
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l› Çat›flma Halinde Kad›nlar›n ve Çocuklar›n Korunmas›na iliflkin
Bildirinin hükümlerini an›msayarak, 

Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koflullar alt›nda yaflayan
ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocuklar›n bulun-
du¤u bilinci içinde, çocu¤un korunmas› ve uyumlu geliflmesi ba-
k›m›ndan her halk›n kendine özgü geleneklerinin ve kültürel de-
¤erlerinin tafl›d›¤› önemi göz önünde tutarak, her ülkedeki, özel-
likle geliflmekte olan ülkelerdeki çocuklar›n yaflama koflullar›n›n
iyilefltirilmesi için uluslararas› iflbirli¤inin tafl›d›¤› önemin bilin-
cinde olarak afla¤›daki kurallar üzerinde anlaflmaya varm›fllard›r:

I. KISIM

Madde 1: Bu sözleflme uyar›nca çocu¤a uygulanabilecek olan
kanuna göre daha erken yaflta reflit olma durumu hariç, on sekiz
yafl›na kadar her insan çocuk say›l›r.

Madde 2: 1) Taraf Devletler, bu Sözleflmede yaz›l› olan haklar›
kendi yetkilileri alt›nda bulunan her çocu¤a, kendilerinin, ana-
babalar›n›n veya yasal vasilerinin sahip olduklar›, ›rk, renk, cin-
siyet, dil, siyasal ya da baflka düflünceler, ulusal, etnik ve sosyal
köken, mülkiyet, sakatl›k, do¤ufl ve di¤er statüler nedeniyle hiç-
bir ayr›m gözetmeksizin tan›r ve taahhüt ederler.

2) Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n, yasal varislerinin ve-
ya ailesinin öteki üyelerinin durumlar›, faaliyetleri, aç›klanan dü-
flünceleri veya inançlar› nedeniyle her türlü ay›r›ma veya cezaya
tabi tutulmas›na karfl› etkili biçimde korunmas› için gerekli tüm
önlemi al›rlar.

Madde 3: 1) Kamusal ya da özel sosyal yard›m kurulufllar›, mah-
kemeler, idari makamlar veya yasama organlar› taraf›ndan yap›-
lan ve çocuklar› ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocu¤un yarar›
temel düflüncedir.

2) Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n, vasilerinin ya da ken-
disinden hukuken sorumlu olan di¤er kiflilerin hak ve ödevlerini
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de göz önünde tutarak, esenli¤i için gerekli bak›m ve korumay›
sa¤lamay› üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari ön-
lemleri al›rlar.

3) Taraf Devletler, çocuklar›n bak›m› veya korunmas›ndan so-
rumlu kurumlar›n, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sa¤-
l›k, personel say›s› ve uygunlu¤u ve yönetimin yeterlili¤i aç›s›n-
dan, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalar›n› taahhüt
ederler.

Madde 4: Taraf Devletler, bu Sözleflmede tan›nan haklar›n uygu-
lanmas› amac›yla gereken her türlü yasal, idari ve di¤er önlemle-
ri al›rlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliflkin olarak, Ta-
raf Devletler eldeki kaynaklar›n› olabildi¤ince genifl tutarak, ge-
rekirse uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde bu tür önlemler al›rlar.

Madde 5: Taraf Devletler, bu Sözleflmenin çocu¤a tan›d›¤› hak-
lar do¤rultusunda çocu¤un yeteneklerinin gelifltirilmesi ile uyum-
lu olarak, çocu¤a yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda
ana-baban›n, yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya toplu-
luk üyelerinin, yasal varislerinin veya çocuktan hukuken sorum-
lu öteki kiflilerin sorumluluklar›na, haklar›na ve ödevlerine sayg›
gösterirler.

Madde 6: 1) Taraf Devletler, her çocu¤un temel yaflama hakk›na
sahip oldu¤unu kabul ederler.

2) Taraf Devletler, çocu¤un hayatta kalmas› ve geliflmesi için
mümkün olan azami çabay› gösterirler.

Madde 7: 1) Çocuk do¤umdan hemen sonra derhal nüfus kütü¤ü-
ne kaydedilecek ve do¤umdan itibaren bir isim hakk›na, bir va-
tandafll›k kazanma hakk›na ve mümkün oldu¤u ölçüde ana-ba-
bas›n› bilme ve onlar taraf›ndan bak›lma hakk›na sahip olacakt›r.

2) Taraf Devletler, özellikle çocu¤un tabiiyetsiz kalmas› söz ko-
nusu oldu¤unda kendi ulusal hukuklar›na ve ilgili uluslararas›
belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun ola-
rak bu haklar›n ifllerlik kazanmas›n› taahhüt ederler.
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Madde 8: 1) Taraf Devletler, yasan›n tan›d›¤› flekliyle çocu¤un
kimli¤ini; tabiiyeti, ismi ve aile ba¤lar› dahil, koruma hakk›na
sayg› göstermeyi ve bu konuda yasad›fl› müdahalelerde bulun-
mamay› taahhüt ederler.

2) Çocu¤un kimli¤inin unsurlar›n›n baz›lar›ndan veya tümünden
yasaya ayk›r› olarak yoksun b›rak›lmas› halinde, Taraf Devletler
çocu¤un kimli¤ine süratle yeniden kavuflturulmas› amac›yla ge-
rekli yard›m ve korumada bulunurlar. 

Madde 9: 1) Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere gö-
re ve temyiz yolu aç›k olarak, ayr›l›¤›n çocu¤un yüksek yarar›na
oldu¤u yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler çocu¤un, ana-
babas›ndan onlar›n r›zas› d›fl›nda ayr›lmamas›n› güvence alt›na
al›rlar. Ancak, ana-babas› taraf›ndan çocu¤un kötü muameleye
maruz b›rak›lmas› ya da ihmal edilmesi durumlar›nda ya da ana-
baban›n birbirinden ayr› yaflamas› nedeniyle çocu¤un ikametga-
h›n›n belirlenmesi amac›yla karara var›lmas› gerekti¤inde, bu tür
bir ayr›l›k karar› verilebilir.

2) Bu maddenin birinci f›kras› uyar›nca giriflilen her ifllemde, ilgi-
li bütün taraflara iflleme kat›lma ve görüfllerini bildirme olana¤›
tan›n›r.

3) Taraf Devletler, ana-babas›ndan veya bunlardan birinden ay-
r›lmas›na karar verilen çocu¤un, kendi yüksek yarar›na ayk›r› ol-
mad›kça, ana-baban›n ikisiyle de düzenli bir biçimde kiflisel ilifl-
ki kurma ve do¤rudan görüflme hakk›na sayg› gösterirler.

4) Böyle bir ayr›l›k, bir Taraf Devlet taraf›ndan giriflilen ve çocu-
¤un kendisinin ana veya her ikisinin birden tutuklanmas›n›, hap-
sini, sürgün, s›n›rd›fl› edilmesini veya ölümünü (ki buna devletin
gözetimi alt›nda iken nedeni ne olursa olsun meydana gelen
ölüm dahildir) tevlit eden herhangi benzer bir ifllem sonucu ol-
muflsa, bu Taraf Devlet, istek üzerine ve çocu¤un esenli¤ine za-
rar vermemek koflulu ile; ana-babaya, çocu¤a veya uygun olursa,
ailenin bir baflka üyesine,söz konusu aile bireyinin ya da bireyle-
rinin bulundu¤u yer hakk›nda gereken bilgiyi verecektir.
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Taraf Devletler, böyle bir istemin bafll› bafl›na sunulmas›n›n ilgili
kifli veya kifliler bak›m›ndan aleyhe hiçbir sonuç yaratmamas›n›
ayr›ca taahhüt ederler.

Madde 10: 1) 9. Maddenin 1. f›kras› uyar›nca Taraf Devletlere
düflen sorumlulu¤a uygun olarak çocuk veya ana-babas› taraf›n-
dan, ailenin birleflmesi amaçlar›yla yap›lan bir Taraf Devlet ülke-
sine girme ya da onu terk etme konusundaki her baflvuru, Taraf
Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla ele al›nacakt›r.
Taraf Devletler, bu tür bir baflvurunun baflvuru sahipleri veya ai-
le üyeleri aleyhine sonuçlar yaratmamas›n› taahhüt ederler.

2) Ana-babas›, ayr› devletlerde oturan bir çocuk ola¤anüstü du-
rumlar hariç, hem ana hem de babas› ile düzenli biçimde kiflisel
iliflkiler kurma ve do¤rudan görüflme hakk›na sahiptir. Bu neden-
le ve 9. maddenin 1. f›kras›na göre Taraf Devletlere düflen sorum-
lulu¤a uygun olarak, Taraf Devletler çocu¤un ve ana-babas›n›n
Taraf Devletlerin ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terk etmeye ve
kendi ülkelerine dönme hakk›na sayg› gösterirler. Herhangi bir
ülkeyi terk etme hakk›, yaln›zca yasada öngörüldü¤ü gibi ve ulu-
sal güvenli¤i, kamu düzenini, kamu sa¤l›¤› ve ahlak veya baflka-
lar›n›n hak ve özgürlüklerini korumak amac› ile iflbu Sözleflme ile
tan›nan öteki haklarla ba¤daflt›¤› ölçüde k›s›tlamalara konu ola-
bilir.

Madde 11: 1) Taraf Devletler, çocuklar›n yasad›fl› yollarla ülke
d›fl›na ç›kar›l›p geri döndürülmemesi halleriyle mücadele için
önlemler al›rlar.

2) Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok tarafl› anlaflmalar ya-
p›lmas›n› ya da mevcut anlaflmalara kat›lmay› teflvik ederler.

Madde 12: 1) Taraf Devletler, görüfllerini oluflturma yetene¤ine
sahip çocu¤un kendini ilgilendiren her konuda görüfllerini ser-
bestçe ifade etme hakk›n› bu görüfllere çocu¤un yafl› ve olgunluk
derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle ta-
n›rlar.
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2) Bu amaçla, çocu¤u etkileyen herhangi bir adli veya idari ko-
vuflturmada çocu¤un ya do¤rudan do¤ruya veya bir temsilci ya
da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi f›rsat›, ulusal yasan›n
usule iliflkin kurallar›na uygun olarak çocu¤a, özellikle sa¤lana-
cakt›r.

Madde 13: 1) Çocuk, düflüncesini özgürce aç›klama hakk›na sa-
hiptir; bu hak, ülke s›n›rlar› ile ba¤l› olmaks›z›n; yaz›l›, sözlü, ba-
s›l›, sanatsal biçimde veya çocu¤un seçece¤i baflka bir araçla her
türlü haber ve düflüncelerin araflt›r›lmas›, elde edilmesi ve veril-
mesi özgürlü¤ünü içerir.

2) Bu hakk›n kullan›lmas› yaln›zca:

a) Baflkas›n›n haklar›na ve itibar›na sayg›,

b) Milli güvenli¤in, kamu düzeninin, kamu sa¤l›¤› ve ahlak›n ko-
runmas› nedenleriyle ve kanun taraf›ndan öngörülmek ve gerek-
li olmak kayd›yla yap›lan s›n›rlamalara konu olabilir.

Madde 14: 1) Taraf Devletler, çocu¤un düflünce, vicdan ve din
özgürlükleri hakk›na sayg› gösterirler.

2) Taraf Devletler, ana-baban›n ve gerekiyorsa yasal vasilerin; ço-
cu¤un yeteneklerinin geliflmesiyle ba¤dafl›r biçimde haklar›n›n
kullan›lmas›nda çocu¤a yol gösterme konusundaki hak ve ödev-
lerine, sayg› gösterirler.

3) Bir kimsenin dinini ve inançlar›n› aç›klama özgürlü¤ü kanun-
la öngörülmek ve gerekli olmak kayd›yla yaln›zca kamu güvenli-
¤i, düzeni, sa¤l›k ya da ahlaki ya da baflkalar›n›n temel haklar› ve
özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla s›n›rland›r›labilir.

Madde 15: 1) Taraf Devletler, çocu¤un dernek kurma ve bar›fl
içinde toplanma özgürlüklerine iliflkin haklar›n› kabul ederler.

2) Bu haklar›n kullan›lmas›, ancak yasayla zorunlu k›l›nan ve de-
mokratik bir toplumda gerekli olan ulusal güvenlik, kamu güven-
li¤i, kamu düzeni yarar›na olarak ya da kamu sa¤l›¤› ve ahlak›n
ya da baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amaçlar›y-
la yap›lan s›n›rlamalardan baflkalar›yla k›s›tland›r›lamaz.

ÇOCUK VE HABERC‹L‹K • 103



Madde 16: 1) Hiçbir çocu¤un özel yaflant›s›na, aile, konut ve ile-
tiflimine keyfi ya da haks›z bir biçimde müdahale yap›lamayaca-
¤› gibi, onur ve itibar›na da haks›z olarak sald›r›lamaz.

2) Çocu¤un bu tür müdahale ve sald›r›lara karfl› yasa taraf›ndan
korunmaya hakk› vard›r.

Madde 17: Taraf Devletler, kitle iletiflim araçlar›n›n önemini ka-
bul ederek çocu¤un; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenli-
¤i ile bedensel ve zihinsel sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik çeflitli
ulusal ve uluslararas› kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sa¤-
larlar. Bu amaçla Taraf Devletler:

a) Kitle iletiflim araçlar›n› çocuk bak›m›ndan toplumsal ve kültü-
rel yarar› olan ve 29. maddenin ruhuna uygun bilgi ve belgeyi
yaymak için teflvik ederler;

b) Çeflitli kültürel, ulusal ve uluslararas› kaynaklardan gelen bu
türde bilgi ve belgelerin üretimi, de¤iflimi ve yay›m› amac›yla
uluslararas› iflbirli¤ini teflvik ederler;

c) Çocuk kitaplar›n›n üretimini ve yay›lmas›n› teflvik ederler;

d) Kitle iletiflim araçlar›n› az›nl›k grubu veya bir yerli ahaliye
mensup çocuklar›n dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri
konusunda teflvik ederler;

e) 13 ve 18. maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak
çocu¤un esenli¤ine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karfl› ko-
runmas› için uygun yönlendirici ilkeler gelifltirilmesini teflvik
ederler.

Madde 18: 1) Taraf Devletler, çocu¤un yetifltirilmesinde ve gelifl-
tirilmesinin sa¤lanmas›nda ana-baban›n birlikte sorumluluk tafl›-
d›klar› ilkesinin tan›nmas› için her türlü çabay› gösterirler. Çocu-
¤un yetifltirilmesi ve gelifltirilmesi sorumlulu¤u ilk önce ana-ba-
baya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düfler. Bu kifliler
her fleyden önce çocu¤un yüksek yarar›n› göz önünde tutarak ha-
reket ederler.

2) Bu sözleflmede belirtilen haklar›n güvence alt›na al›nmas› ve
gelifltirilmesi için Taraf Devletler, çocu¤un yetifltirilmesi konu-
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sundaki sorumluluklar›n› kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin
durumlar›na uygun yard›m yapar ve çocuklar›n bak›m› ile görev-
li kurulufllar›n, faaliyetlerin ve hizmetlerin geliflmesini sa¤larlar.

3) Taraf Devletler, çal›flan ana-baban›n, çocuk bak›m hizmet ve
tesislerinden, çocuklar›n›n da bu hizmet ve tesislerden yararlan-
ma hakk›n› sa¤lamak için uygun olan her türlü önlemi al›rlar.

Madde 19: 1) Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, çocu¤un ana-ba-
bas›n›n ya da onlar›n yaln›zca birinin, yasal vasi veya vasilerinin
ya da bak›m›n› üstlenen herhangi bir kiflinin yan›nda iken beden-
sel veya zihinsel sald›r›, fliddet veya suistimale, ihmal ya da ih-
malkâr muameleye, ›rza geçme dahil her türlü istismar ve kötü
muameleye karfl› korunmas› için; yasal, idari, toplumsal, e¤itsel
bütün önlemleri al›rlar.

2) Bu tür koruyucu önlemler; burada tan›mlanm›fl olan çocukla-
ra kötü muamele olaylar›n›n önlenmesi, belirlenmesi, bildirilme-
si, yetkili makama havale edilmesi, soruflturulmas›, tedavisi ve iz-
lenmesi için gerekli baflkaca yöntemleri ve uygun oldu¤u takdir-
de adliyenin ifle el koymas› oldu¤u kadar durumun gereklerine
göre çocu¤a ve onun bak›m›n› üstlenen kiflilere, gereken deste¤i
sa¤lamak amac› ile sosyal programlar›n düzenlenmesi için etkin
usulleri de içermelidir.

Madde 20: 1) Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun
kalan veya kendi yarar›na olarak bu ortamda b›rak›lmas› kabul
edilemeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve yard›m görme
hakk›na sahip olacakt›r.

2) Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal ya-
salar›na göre, uygun olan bak›m› sa¤layacaklard›r.

3) Bu tür bak›m, baflkaca benzerleri yan›nda, bak›c› aile yan›na
verme, ‹slam hukukunda kefalet, evlat edinme ya da gerekiyorsa
çocuk bak›m› amac› güden uygun kurulufllara yerlefltirmeyi de
içerir. Çözümler düflünülürken, çocu¤un yetifltirilmesinde sürek-
lili¤in korunmas›na ve çocu¤un etnik, dinsel, kültürel ve dil kim-
li¤ine gereken sayg› gösterilecektir.
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Madde 21: Evlat edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin
veren Taraf Devletler, çocu¤un en yüksek yararlar›n›n temel dü-
flünce oldu¤unu kabul edecek ve afla¤›daki ilkeleri gerçeklefltire-
ceklerdir:

a) Bir çocu¤un evlat edinilmesine ancak yetkili makam karar ve-
rir. Bu makam uygulanabilir yasa ve usullere göre ve güvenilir
tüm bilgilerin ›fl›¤›nda; çocu¤un, ana-babas›, yak›nlar› ve yasal
vasisine göre durumunu göz önüne alarak ve gereken durumlar-
da tüm ilgililerle yap›lacak görüflme sonucu onlar›n da evlat
edinme konusunda onaylar›n› alma zorunlulu¤una uyarak, kara-
r›n› verir.

b) Çocu¤un kendi ülkesinde elveriflli biçimde bak›lmas› mümkün
olmad›¤› veya evlat edinecek veya yan›na yerlefltirilecek aile bu-
lunmad›¤› takdirde, ülkeler aras› evlat edinmenin çocuk bak›-
m›ndan uygun bir çözüm oldu¤unu kabul ederler.

c) Baflka bir ülkede evlat edinilmesi düflünülen çocu¤un, kendi
ülkesinde mevcut evlat edinme durumuyla eflde¤er olan güven-
ce ve ölçülerden yararlanmas›n› sa¤larlar.

d) Ülkeler aras› evlat edinmede, yerlefltirmenin ilgililer bak›m›n-
dan yasad›fl› para kazanma konusu olmamas› için gereken bütün
önlemleri al›rlar.

e) Bu maddedeki amaçlar›, uygun oldu¤u ölçüde, ikili ya da çok
tarafl› düzenleme veya anlaflmalarla teflvik ederler ve bu çerçe-
vede, çocu¤un baflka bir ülkede yerlefltirilmesinin yetkili veya or-
ganlar taraf›ndan yürütülmesini güvenceye almak için çaba gös-
terirler.

Madde 22: 1) Taraf Devletler, ister tek bafl›na olsun isterse ana-
babas› veya herhangi bir baflka kimseyle birlikte bulunsun, mül-
teci statüsü kazanmaya çal›flan ya da uluslararas› veya iç hukuk
kural ve usulleri uyar›nca mülteci say›lan bir çocu¤un, bu Sözlefl-
mede ve insan haklar›na veya insani konulara iliflkin ve söz ko-
nusu Devletlerin taraf olduklar› di¤er Uluslararas› Sözleflmelerde
tan›nan ve bu duruma uygulanabilir nitelikte bulunan haklar›
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kullanmas› amac›yla koruma ve insani yard›mdan yararlanmas›
için gerekli bütün önlemleri al›rlar.

2) Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birlefl-
mifl Milletler Teflkilat› ve onunla iflbirli¤i yapan hükümetler aras›
ve hükümet d›fl› yetkili baflka kurulufllarla bu durumda olan bir
çocu¤u korumak, ona yard›m etmek, herhangi bir mülteci çocu-
¤un ailesi ile yeniden bir araya gelebilmesi için ana-babas› veya
ailesinin baflka üyeleri hakk›nda bilgi toplamak amac›yla iflbirli-
¤inde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden
sürekli ya da geçici olarak ayr› düflmüfl bir çocu¤a bu Sözleflme-
ye göre tan›nan koruma, ayn› esaslar içinde, ana-babas› ya da ai-
lesinin baflkaca üyelerinden hiçbirisi bulunmayan çocu¤a da ta-
n›nacakt›r.

Madde 23: 1) Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü ço-
cuklar›n sayg›nl›klar›n› güvence alt›na alan, özgüvenlerini gelifl-
tiren ve toplumsal yaflama etkin biçimde kat›lmalar›n› kolaylaflt›-
ran flartlar alt›nda eksiksiz bir yaflama sahip olmalar›n› kabul
ederler.

2) Taraf Devletler, özürlü çocuklar›n özel bak›m›ndan yararlan-
ma hakk›n› tan›rlar ve eldeki kaynaklar›n yeterlili¤i ölçüsünde ve
yap›lan baflvuru üzerine, yard›mdan yararlanabilecek durumda
olan çocu¤a ve onun bak›m›ndan sorumlu olanlara, çocu¤un du-
rumu ve ana-baban›n veya çocu¤a bakanlar›n içinde bulunduk-
lar› koflullara uygun düflecek yard›m›n yap›lmas›n› teflvik ederler.

3) Özürlü çocu¤un, özel bak›ma gereksinimi oldu¤u bilincinden
hareketle bu maddenin 2. f›kras› uyar›nca yap›lmas› öngörülen
yard›m, çocu¤un ana-babas›n›n ya da çocu¤a bakanlar›n parasal
(mali) durumlar› göz önüne al›narak, olanaklar ölçüsünde sa¤la-
n›r. Bu yard›m; özürlü çocu¤un e¤itimi, meslek e¤itimi, t›bbi ba-
k›m hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir iflte çal›flabilecek
duruma getirme haz›rl›k programlar› ve dinlenme e¤lenme ola-
naklar›ndan etkin olarak yararlanmas›n› sa¤lamak üzere düzen-
lenir ve çocu¤un en eksiksiz biçimde toplumla bütünleflmesi ya-
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n›nda, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel geliflmesini gerçek-
lefltirmek amac›n› güder.

4) Taraf Devletler, uluslararas› iflbirli¤i ruhu içinde, özürlü çocuk-
lar›n koruyucu s›hhi bak›m›, t›bbi, psikolojik ve ifllevsel tedavi
alanlar›na iliflkin gerekli bilgilerin al›flverifli yan›nda, rehabilitas-
yon, e¤itim ve mesleki e¤itim hizmetlerine iliflkin yöntemlerin
bilgilerini de içerecek flekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki
güçlerini, anlay›fllar›n› gelifltirmek ve deneyimlerini zenginlefltir-
mek amac›yla bilgi da¤›t›m›n› ve bu bilgiden yararlanmay› teflvik
ederler. Bu bak›mdan, geliflmekte olan ülkelerin gereksinimleri,
özellikle göz önüne al›n›r.

Madde 24: 1) Taraf Devletler, çocu¤un olabilecek en iyi sa¤l›k
düzeyine kavuflma, t›bbi bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerini
veren kurulufllardan yararlanma hakk›n› tan›rlar. Taraf Devletler,
hiçbir çocu¤un bu tür t›bbi bak›m hizmetlerinden yararlanma
hakk›ndan yoksun b›rak›lmamas›n› güvence alt›na almak için ça-
ba gösterirler.

2) Taraf Devletler, bu hakk›n tam olarak uygulanmas›n› takip
ederler ve özellikle:

a) Bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n düflürülmesi;

b) Bütün çocuklara gerekli t›bbi yard›m›n ve t›bbi bak›m›n; temel
sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilmesine önem verilerek sa¤lanmas›;

c) Temel sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde ve baflka olanaklar›n ya-
n› s›ra, kolayca bulunabilen tekniklerin kullan›lmas› ve besleyici
yiyecekler ve temiz içme suyu sa¤lanmas› yoluyla ve çevre kir-
lenmesinin tehlike ve zararlar›n› göz önüne alarak, hastal›k ve
yetersiz beslenmeye karfl› mücadele edilmesi;

d) Anneye do¤um öncesi ve sonras› uygun bak›m›n sa¤lanmas›;

e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocukla-
r›n, çocuk sa¤l›¤› ve beslenmesi, anne sütü ile beslenmenin ya-
rarlar›, toplum ve çevre sa¤l›¤› ve kazalar›n önlenmesi konusun-
da temel bilgileri elde etmeleri ve bu bilgileri kullanmalar›na yar-
d›mc› olunmas›;
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f) Koruyucu sa¤l›k bak›mlar›n›n, ana-babaya rehberli¤ini, aile
planlamas› e¤itimi ve hizmetlerinin gelifltirilmesi; amaçlar›yla uy-
gun önlemleri al›rlar.

3) Taraf Devletler, çocuklar›n sa¤l›¤› için zararl› geleneksel uygu-
lamalar›n kald›r›lmas› amac›yla uygun ve etkili her türlü önlemi
al›rlar.

4) Taraf Devletler, bu maddede tan›nan hakk›n tam olarak ger-
çeklefltirilmesini tedricen sa¤lamak amac›yla uluslararas› iflbirli-
¤inin gelifltirilmesi ve teflviki konusunda karfl›l›kl› olarak söz ve-
rirler. Bu konuda geliflmekte olan ülkelerin gereksinimleri özel-
likle göz önünde tutulur.

Madde 25: Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve ba-
k›m alt›na alma, bedensel ya da ruhsal tedavi amaçlar›yla hak-
k›nda bir yerlefltirme tedbiri uygulanan çocu¤un, gördü¤ü teda-
viyi ve yerlefltirilmesine ba¤l› di¤er tüm flartlar› belli aral›klarla
gözden geçirme hakk›na sahip oldu¤unu kabul ederler.

Madde 26: 1) Taraf Devletler, her çocu¤un, sosyal sigorta dahil,
sosyal güvenlikten yararlanma hakk›n› tan›r ve bu hakk›n tam
olarak gerçekleflmesini sa¤lamak için ulusal hukuklar›na uygun,
gerekli önlemleri al›rlar.

2) Sosyal Güvenlik, çocu¤un ve çocu¤un bak›m›ndan sorumlu
olanlar›n kaynaklar› ve koflullar› göz önüne al›narak ve çocuk ta-
raf›ndan ya da onun ad›na yap›lan sosyal güvenlikten yararlanma
baflvurusuna iliflkin baflkaca durumlar da göz önünde tutularak
sa¤lan›r.

Madde 27: 1) Taraf Devletler, her çocu¤un bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlaksal ve toplumsal geliflmesini sa¤layacak yeterli bir
hayat seviyesine hakk› oldu¤unu kabul ederler.

2) Çocu¤un geliflmesi için gerekli hayat flartlar›n›n sa¤lanmas› so-
rumlulu¤u; sahip olduklar› imkânlar ve mali güçleri çerçevesin-
de öncelikle çocu¤un ana-babas›na veya çocu¤un bak›m›n› üst-
lenen di¤er kiflilere düfler.
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3) Taraf Devletler, ulusal durumlar›na göre ve olanaklar› ölçüsün-
de, ana-babaya ve çocu¤un bu hakk›n›n uygulanmas›nda yar-
d›mc› olmak amac›yla gerekli önlemleri al›r ve gereksinim oldu-
¤u takdirde özellikle beslenme, giyim ve bar›nma konular›nda
maddi yard›m ve destek programlar› uygularlar.

4) Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya baflka ülkede bu-
lunsun; ana-babas› veya çocu¤a karfl› mali sorumlulu¤u bulunan
di¤er kifliler taraf›ndan, çocu¤un bak›m giderlerinin karfl›lanma-
s›n› sa¤lamak amac›yla her türlü uygun önlemi al›rlar. Özellikle
çocu¤a karfl› mali sorumlulu¤u olan kiflinin, çocu¤un ülkesinde
baflka bir ülkede yaflamas› halinde, Taraf Devletler bu konuya
iliflkin uluslararas› anlaflmalara kat›lmay› veya bu tür anlaflmalar
akdinin yan› s›ra baflkaca uygun düzenlemelerin yap›lmas›n› tefl-
vik ederler.

Madde 28: 1) Taraf Devletler, çocu¤un e¤itim hakk›n› kabul
ederler ve bu hakk›n f›rsat eflitli¤i temeli üzerinde tedricen ger-
çeklefltirilmesi görüflüyle özellikle:

a) ‹lkö¤retimi herkes için zorunlu ve paras›z hale getirirler;

b) Ortaö¤retim sistemlerinin genel oldu¤u kadar mesleki nitelik-
te de olmak üzere çeflitli biçimlerde örgütlenmesini teflvik eder-
ler ve bunlar›n tüm çocuklara aç›k olmas›n› sa¤larlar ve gerekli
durumlarda mali yard›m yap›lmas› ve ö¤retimi paras›z k›lmak gi-
bi uygun önlemleri al›rlar;

c) Uygun bütün araçlar› kullanarak, yüksek ö¤retimi yetenekleri
do¤rultusunda herkese aç›k hale getirirler;

d) E¤itim ve meslek seçimine iliflkin bilgi ve rehberli¤i bütün ço-
cuklar için elde edilir hale getirirler;

e) Okullarda düzenli biçimde devam›n sa¤lanmas› ve okulu terk
etme oranlar›n›n düflürülmesi için önlem al›rlar.

2) Taraf Devletler, okul disiplininin çocu¤un insan olarak tafl›d›-
¤› sayg›nl›kla ba¤dafl›r biçimde ve bu Sözleflmeye uygun olarak
yürütülmesinin sa¤lanmas› amac›yla gerekli olan tüm önlemleri
al›rlar.
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3) Taraf Devletler e¤itim alan›nda, özellikle cehaletin ve okuma
yazma bilmemenin dünyadan kald›r›lmas›na katk›da bulunmak
ve ça¤dafl e¤itim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sa-
hip olunmas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla uluslararas› iflbirli¤ini
güçlendirir ve teflvik ederler. Bu konuda, geliflmekte olan ülkele-
rin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.

Madde 29: 1) Taraf Devletler çocuk e¤itiminin afla¤›daki amaçla-
ra yönelik olmas›n› kabul ederler;

a) Çocu¤un kiflili¤inin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yete-
neklerinin mümkün oldu¤unca gelifltirilmesi;

b) ‹nsan haklar›na ve temel özgürlüklere, Birleflmifl Milletler Ant-
laflmas›nda benimsenen ilkelere sayg›s›n›n gelifltirilmesi;

c) Çocu¤un ana-babas›na, kültürel kimli¤ine, dil ve de¤erlerine,
çocu¤un yaflad›¤› veya geldi¤i menfle ülkenin ulusal de¤erlerine
ve kendisininkinden farkl› uygarl›klara sayg›s›n›n gelifltirilmesi;

d) Çocu¤un, anlay›fl, bar›fl, hoflgörü, cinsler aras› eflitlik ve ister
etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun,
tüm insanlar aras›nda dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, ya-
flant›y›, sorumlulukla üstlenecek flekilde haz›rlanmas›;

e) Do¤al çevreye sayg›s›n›n gelifltirilmesi.

2) Bu maddenin veya 28. maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tü-
zel kiflilerin ö¤retim kurumlar› kurmak ve yönetmek özgürlü¤ü-
ne, bu maddenin 1. f›kras›nda belirtilen ilkelere sayg› gösterilme-
si ve bu kurumlarda yap›lan e¤itimin Devlet taraf›ndan konulmufl
olan asgari kurallara uygun olmas› kofluluyla, ayk›r› say›lacak bi-
çimde yorumlanmayacakt›r.

Madde 30: Soya, dine ya da dile dayal› az›nl›klar›n ya da yerli
halklar›n var oldu¤u Devletlerde, böyle bir az›nl›¤a mensup olan
ya da yerli halktan olan çocuk, ait oldu¤u az›nl›k toplulu¤unun
di¤er üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi di-
nine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakk›ndan
yoksun b›rak›lamaz.
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Madde 31: 1) Taraf Devletler çocu¤un dinlenme, bofl zaman de-
¤erlendirme, oynama ve yafl›na uygun e¤lence (etkinliklerinde)
bulunma ve kültürel ve sanatsal yaflama serbestçe kat›lma hakk›-
n› tan›rlar.

2) Taraf Devletler, çocu¤un kültürel ve sanatsal yaflama tam ola-
rak kat›lma hakk›n› sayg› duyarak tan›rlar ve özendirirler ve ço-
cuklar için, bofl zaman› de¤erlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve
kültüre iliflkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eflit f›rsatlar›n sa¤-
lanmas›n› teflvik ederler.

Madde 32: 1) Taraf Devletler, çocu¤un ekonomik sömürüye ve
her türlü tehlikeli iflte ya da e¤itimine zarar verecek ya da sa¤l›¤›
veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelifl-
mesi için zararl› olabilecek nitelikte çal›flt›r›lmas›na karfl› korun-
ma hakk›n› kabul ederler.

2) Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmas›n› sa¤la-
mak için yasal, idari, toplumsal ve e¤itsel her önlemi al›rlar. Bu
amaçlar ve öteki uluslararas› belgelerin ilgili hükümleri göz önün-
de tutularak, Taraf Devletler özellikle flu önlemleri al›rlar:
a) ‹fle kabul için bir ya da birden çok asgari yafl s›n›r› tespit eder-
ler.
b) Çal›flman›n saat olarak süresi ve koflullar›na iliflkin uygun dü-
zenlemeleri yaparlar.
c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmas›n› sa¤lamak için ce-
za veya baflka uygun yapt›r›mlar öngörürler.

Madde 33: Taraf Devletler, çocuklar›n uluslararas› anlaflmalarda
tan›mlad›¤› biçimde uyuflturucu ve psikotrop maddelerin yasad›-
fl› kullan›m›na karfl› korunmas› ve çocuklar›n bu tür maddelerin
yasad›fl› üretimi ve kaçakç›l›¤› alan›nda kullan›lmas›n› önlemek
amac›yla, yasal, sosyal ve e¤itsel nitelikler de dahil olmak üzere,
her türlü uygun önlemleri al›rlar.

Madde 34: Taraf Devletler, çocu¤u her türlü cinsel sömürüye ve
cinsel suistimale karfl› koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Ta-
raf Devletler özellikle:
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a) Çocu¤un yasad›fl› bir cinsel faaliyete giriflmek üzere kand›r›l-
mas› veya zorlanmas›n›;

b) Çocuklar›n, fuhufl ya da di¤er yasad›fl› cinsel faaliyette bulun-
durularak sömürülmesini;

c) Çocuklar›n pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede
kullan›larak sömürülmesini önlemek amac›yla ulusal düzeyde ve
ikili ile çok tarafl› iliflkilerde gerekli her türlü önlemi al›rlar.

Madde 35: Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde
olursa olsun, çocuklar›n kaç›r›lmalar›, sat›lmalar› veya fuhufla ko-
nu olmalar›n› önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanl›
iliflkilerde gereken her türlü önlemleri al›rlar.

Madde 36: Taraf Devletler, esenli¤ine herhangi bir biçimde zarar
verebilecek baflka her türlü sömürüye karfl› çocu¤u korurlar.

Madde 37: Taraf Devletler afla¤›daki hususlar› sa¤larlar:

a) Hiçbir çocuk, iflkence veya di¤er zalimce, insanl›k d›fl› veya
afla¤›lay›c› muamele ve cezaya tabi tutulmayacakt›r. On sekiz
yafl›ndan küçük olanlara, iflledikleri suçlar nedeniyle idam ceza-
s› verilemeyece¤i gibi sal›verme koflulu bulunmayan ömür boyu
hapis cezas› da verilmeyecektir.

b) Hiçbir çocuk yasad›fl› ya da keyfi biçimde özgürlü¤ünden yok-
sun b›rak›lmayacakt›r. Bir çocu¤un tutuklanmas›, al›konulmas›
veya hapsi yasa gere¤i olacak ve ancak en son baflvurulacak bir
önlem olarak düflünülüp, uygun olabilecek en k›sa süre ile s›n›r-
l› tutulacakt›r.

c) Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocu¤a insanc›l biçimde
ve insan kiflili¤inin özünde bulunan sayg›nl›k ve kendi yafl›ndaki
kiflilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davran›lacakt›r. Öz-
gürlü¤ünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yarar› aksini
gerektirmedikçe, özellikle yetiflkinlerden ayr› tutulacak ve ola¤a-
nüstü durumlar d›fl›nda ailesi ile yaz›flma ve görüflme yoluyla ilifl-
ki kurma hakk›na sahip olacakt›r.
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d) Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocuk, k›sa zamanda ya-
sal ve uygun olan di¤er yard›mlardan yararlanma hakk›na sahip
olaca¤› gibi özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmas›n›n yasaya ayk›r›-
l›¤›n› bir mahkeme veya di¤er yetkili, ba¤›ms›z ve tarafs›z makam
önünde iddia etme ve böylesi bir ifllemle ilgili olarak ivedi karar
verilmesini isteme hakk›na da sahip olacakt›r.

Madde 38: 1) Taraf Devletler, silahl› çat›flma halinde kendilerine
uygulanabilir olan uluslararas› hukukun, çocuklar› da kapsayan
insani kurallar›na uymak ve uyulmas›n› sa¤lamak yükümlülü¤ü-
nü üstlenirler.

2) Taraf Devletler, on befl yafl›ndan küçüklerin çat›flmalara do¤-
rudan kat›lmamas› için uygun olan bütün önlemleri al›rlar.

3) Taraf Devletler, özellikle on befl yafl›na gelmemifl çocuklar› as-
kere almaktan kaç›n›rlar. Taraf Devletler, on befl ile on sekiz yafl
aras›ndaki çocuklar›n silah alt›na al›nmalar› gereken durumlarda,
önceli¤i yaflça büyük olanlara vermek için çaba gösterirler. 

4) Silahl› çat›flmalarda sivil halk›n korunmas›na iliflkin uluslarara-
s› insani hukuk kurallar› taraf›ndan öngörülen yükümlülüklerine
uygun olarak, Taraf Devletler, silahl› çat›flmadan etkilenen ço-
cuklara koruma ve bak›m sa¤lamak amac›yla mümkün olan her
türlü önlemi al›rlar.

Madde 39: Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suisti-
mal, iflkence ya da her türlü zalimce, insanl›k d›fl› veya afla¤›lay›-
c› muamele ya da ceza uygulamas› ya da silahl› çat›flma ma¤du-
ru olan bir çocu¤un, bedensel ve ruhsal bak›mdan sa¤l›¤›na ye-
niden kavuflmas› ve yeniden toplumla bütünleflebilmesini temin
için uygun olan tüm önlemleri al›rlar. Bu tür sa¤l›¤a kavuflturma
ve toplumla bütünlefltirme, çocu¤un sa¤l›¤›n›, özgüvenini ve say-
g›nl›¤›n› gelifltirici bir ortamda gerçeklefltirilir.

Madde 40: 1) Taraf Devletler, hakk›nda ceza yasas›n› ihlal etti¤i
iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlal etti¤i kabul
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edilen her çocu¤un; çocu¤un yafl› ve yeniden topluma kazand›-
r›lmas›n›n ve toplumda yap›c› rol üstlenmesinin arzu edilir oldu-
¤u hususlar› göz önünde bulundurarak, tafl›d›¤› sayg›nl›k ve de-
¤er duygusunu gelifltirecek ve baflkalar›n›n da insan haklar›na ve
temel özgürlüklerine sayg› duymas›n› pekifltirecek nitelikte mu-
amele görme hakk›n› kabul ederler.

2) Bu amaçla ve uluslararas› belgelerin ilgili hükümleri göz önün-
de tutularak Taraf Devletler özellikle, flunlar› sa¤larlar:

a) ‹fllendi¤i zaman ulusal ya da uluslararas› hukukça yasaklanma-
m›fl bir eylem ya da ihmal nedeniyle hiçbir çocuk hakk›nda ceza
yasas›n› ihlal etti¤i iddias› ya da itham› öne sürülemeyece¤i gibi
böyle bir ihlalde bulundu¤u da kabul edilmeyecektir.

b) Hakk›nda ceza kanununu ihlal iddias› veya itham› bulunan
her çocuk afla¤›daki asgari güvencelere sahiptir:

i) Haklar›ndaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar ma-
sum say›lmak;

ii) Haklar›ndaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve do¤rudan
do¤ruya; ya uygun düflen durumlarda ana-babalar› ya da yasal
vasileri kanal› ile haberli k›l›nmak ve savunmalar›n›n haz›rlan›p
sunulmas›nda gerekli yasal ya da uygun olan baflka yard›mdan
yararlanmak;

iii) Yetkili, ba¤›ms›z ve yans›z bir makam ya da mahkeme önün-
de adli ya da baflkaca uygun yard›mdan yararlanarak ve özellik-
le çocu¤un yafl› ve durumu göz önüne al›nmak suretiyle kendisi-
nin yüksek yarar›na ayk›r› oldu¤u saptanmad›¤› sürece, ana-ba-
bas›n›n veya yasal vasisi de haz›r bulundurularak yasaya uygun
biçimde adli bir duruflma ile konunun gecikmeksizin karara ba¤-
lanmas›n›n sa¤lanmas›;

iv) Tan›kl›k etmek ya da suç ikrar›nda bulunmak için zorlama-
mak; aleyhine olan tan›klar› sorguya çekmek veya sorguya çekil-
mifl olmak ve lehine olan tan›klar›n haz›r bulunmas›n›n ve sorgu-
lanmas›n›n eflit koflullarda sa¤lanmas›;

ÇOCUK VE HABERC‹L‹K • 115



v) Ceza yasas›n› ihlal etti¤i sonucuna var›lmas› halinde, bu kara-
r›n ve bunun sonucu olarak al›nan önlemlerin daha yüksek yet-
kili, ba¤›ms›z ve yans›z bir makam ya da mahkeme önünde ya-
saya uygun olarak incelenmesi;

vi) Kullan›lan dili anlamamas› veya konuflamamas› halinde çocu-
¤un paras›z çevirmen yard›m›ndan yararlanmas›;

vii) Kovuflturman›n her aflamas›nda özel hayat›n›n gizlili¤ine tam
sayg› gösterilmesine hakk› olmak.

3) Taraf Devletler, hakk›nda ceza yasas›n› ihlal etti¤i iddias› ileri
sürülen, bununla itham edilen ya da ihlal etti¤i kabul olunan ço-
cuk bak›m›ndan, yaln›zca ona uygulanabilir yasalar›n, usullerin,
onunla ilgili makam ve kurulufllar›n oluflturulmas›n› teflvik ede-
cek ve özellikle flu konularda çaba göstereceklerdir:

a) Ceza Yasas›n› ihlal konusunda asgari bir yafl s›n›r› belirleyerek,
bu yafl s›n›r›n›n alt›ndaki çocu¤un ceza ehliyetinin olmad›¤›n›n
kabulü;

b) Uygun bulundu¤u ve istenilir oldu¤u takdirde, insan haklar› ve
yasal güvencelere tam sayg› gösterilmesi koflulu ile bu tür çocuk-
lar için adli kovuflturma olmaks›z›n önlemlerin al›nmas›.

4) Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararlar›, dan›flman-
l›k, flartl› sal›verme, bak›m için yerlefltirme, e¤itim ve meslek ö¤-
retme programlar› ve di¤er kurumsal bak›m seçenekleri gibi çe-
flitli düzenlemelerin uygulanmas›nda, çocuklara durumlar› ve
suçlar› ile orant›l› ve kendi esenliklerine olacak biçimde muame-
le edilmesi sa¤lanacakt›r.

Madde 41: Bu Sözleflmede yer alan hiçbir husus, çocuk haklar›-
n›n gerçeklefltirilmesine daha çok yard›mc› olan ve;

a) Bir Taraf Devletin yasas›nda; veya

b) Bu Devlet bak›m›ndan yürürlükte olan uluslararas› hukukta yer
alan hükümleri etkilemeyecektir.
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II. KISIM

Madde 42: Taraf Devletler, Sözleflme ilke ve hükümlerinin uygun
ve etkili araçlarla yetiflkinler kadar çocuklar taraf›ndan da yayg›n
biçimde ö¤renilmesini sa¤lamay› taahhüt ederler.

Madde 43: 1) Taraf Devletlerin bu Sözleflme ile üstlendikleri yü-
kümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri
incelemek amac›yla, görevleri afla¤›da belirtilen bir Çocuk Hak-
lar› Komitesi kurulmufltur.

2) Komite bu Sözleflme ile hükme ba¤lanan alanda yetenekleriy-
le tan›nm›fl ve yüksek ahlak sahibi on uzmandan oluflur. Komite
üyeleri Taraf Devletlerce kendi vatandafllar› aras›nda ve kiflisel
olarak görev yapmak üzere, adli bir co¤rafi da¤›l›m› sa¤lama ge-
re¤i ve bafll›ca hukuk sistemleri göz önünde tutularak seçilirler. 

3) Komite üyeleri, Taraf Devletlerce gösterilen kifliler listesinde
gizli oyla seçilirler. Her Taraf Devlet, vatandafllar› aras›nda bir
uzman› aday gösterebilir. 

4) Komite için ilk seçim, bu Sözleflmenin yürürlü¤e giriflini izle-
yen alt› ay içinde yap›l›r. Sonraki seçimler iki y›lda bir yap›l›r.
Her seçim tarihinden en az dört ay önce, Birleflmifl Milletler Tefl-
kilat› Genel Sekreteri, Taraf Devletleri, iki ay içinde adaylar›n›
göstermeye yaz›l› olarak davet eder. Daha sonra Genel Sekreter
böylece belirlenen kiflilerden, kendilerini gösteren Taraf Devlet-
leri de iflaret ederek, alfabetik s›raya göre oluflturdu¤u bir listeyi,
Taraf Devletlere bildirir.

5) Seçimler, Birleflmifl Milletler Teflkilat› Merkezinde, Genel Sek-
reter taraf›ndan davet edilen Taraf Devletler toplant›lar›nda yap›-
l›r. Nisab›, Taraf Devletlerin üçte ikisinin oluflturdu¤u bu toplan-
t›larda, haz›r bulunan ve oy kullanan Devletlerin salt ço¤unlu-
¤uyla en fazla oy alan kifliler Komiteye seçilir.
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6) Komite üyeleri dört y›l için seçilir. Aday gösterildikleri takdir-
de yeniden seçilebilirler. ‹lk seçimde seçilmifl olan befl üyenin
görevi iki y›l sonra sona erer, bu befl üyenin isimleri ilk seçimden
hemen sonra toplant› baflkan› taraf›ndan çekilen kura ile belirle-
nir.

7) Bir komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da baflka her
hangi bir nedenle bir üyenin Komitedeki görevlerini yapamaz ha-
le gelmesi durumunda adayl›¤›n› öneren Taraf Devlet, Komitenin
onaylanmas› kofluluyla, böylece boflalan yerdeki görev süresi do-
luncaya kadar, kendi vatandafllar› aras›ndan baflka bir uzman›
atayabilir.

8) Komite, iç tüzü¤ünü kendisi belirler.

9) Komite, memurlar›n› iki y›ll›k bir süre için seçer.

10) Komite toplant›lar› ola¤an olarak Birleflmifl Milletler Teflkilat›
Merkezinde ya da Komite taraf›ndan belirlenecek baflka uygun
bir yerde yap›l›r. Komite ola¤an olarak her y›l toplan›r. Komite
toplant›lar›n›n süresi gerekti¤inde, Genel Kurulca onaylanmak
kofluluyla, bu Sözleflmeye Taraf Devletlerin bir toplant›s›yla be-
lirlenir veya de¤ifltirilir.

11) Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekreteri gerekli maddi
araçlar› ve personeli bu Sözleflme ile kendisine verilen görevleri
etkili biçimde görebilmesi amac›yla, Komite emrine verir.

12) Bu Sözleflme uyar›nca oluflturulan Komitenin üyeleri, Genel
Kurulun onay› ile, Birleflmifl Milletler Teflkilat›n›n kaynaklar›ndan
karfl›lanmak üzere, Genel Kurulca saptanan flart ve koflullar çer-
çevesinde kararlaflt›r›lan ücreti al›rlar.

Madde 44: 1) Taraf Devletler, bu Sözleflmede tan›nan haklar› yü-
rürlü¤e koymak için, ald›klar› önlemleri ve bu haklardan yarar-
lanma konusunda gerçeklefltirilen ilerlemeye iliflkin raporlar›:

a) Bu Sözleflmenin, ilgili Taraf Devlet bak›m›ndan yürürlü¤e girifl
tarihinden bafllayarak iki y›l içinde,
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b) Daha sonra befl y›lda bir, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri
arac›l›¤› ile Komiteye sunmay› taahhüt ederler.

2) Bu madde uyar›nca haz›rlanan raporlarda, bu Sözleflmeye gö-
re üstlenilen sorumluluklar›n, flayet varsa, yerine getirilmesini et-
kileyen nedenler ve güçlükler belirleyecektir. Raporlarda ayr›ca,
ilgili ülkede Sözleflmenin uygulanmas› hakk›nda Komiteyi etrafl›-
ca ayd›nlatacak biçimde yeterli bilgi de bulunacakt›r.

3) Komiteye etrafl› bilgi içeren bir ilk rapor sunmufl olan Taraf
Devlet, bu maddenin 1 (b) bendi gere¤ince sunaca¤› sonraki ra-
porlar›nda daha önce verilmifl olan temel bilgileri tekrarlamaya-
cakt›r.

4) Komite, Taraf Devletlerden Sözleflmenin uygulamas›na iliflkin
her türlü bilgi isteminde bulunabilir.

5) Komite, iki y›lda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey arac›l›¤› ile
Genel Kurula faaliyetleri hakk›nda bir rapor sunar.

6) Taraf Devletler kendi raporlar›n›n ülkelerinde genifl biçimde
yay›m›n› sa¤larlar.

Madde 45: Sözleflmenin etkili biçimde uygulanmas›n› gelifltirme
ve Sözleflme kapsam›na giren alanda uluslararas› iflbirli¤ini teflvik
etmek amac›yla:

a) Uzmanlaflm›fl kurumlar, UNICEF ve Birleflmifl Milletler Teflkila-
t›n›n öteki organlar›, bu Sözleflmenin kendi yetki alanlar›na ilifl-
kin olan hükümlerinin uygulanmas›n›n incelenmesi s›ras›nda,
temsil edilmek hakk›na sahiptirler. Komite; uzmanlaflm›fl kurum-
lar›, UNICEF'i ve uygun buldu¤u öteki yetkili kurulufllar›, kendi
yetki alanlar›n› ilgilendiren konularda uzman olarak görüfl ver-
meye davet edebilir. Komite, uzmanlaflm›fl kurumlar›, UNICEF'i
ve Birleflmifl Milletler Teflkilat›n›n öteki organlar›n› kendi faaliyet
alanlar›na iliflkin kesimlerde Sözleflmenin uygulanmas› hakk›nda
rapor sunmaya davet edebilir.

b) Komite, uygun buldu¤u takdirde, Taraf Devletlerce sunulmufl,
bir istem içeren ya da teknik dan›flma veya yard›m ihtiyac›n› be-
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lirten her raporu, gerekiyorsa Komitenin bu istek veya ihtiyaca
iliflkin tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaflm›fl kurum-
lara, UNICEF'e ve öteki yetkili kurulufllara gönderir.

c) Komite, Genel Kurula Genel Sekreterden Komite ad›na çocuk
haklar›na iliflkin sorunlarda incelemeler yapt›rmas› iste¤inde bu-
lunulmas›n›, tavsiye edebilir.

d) Komite, bu Sözleflmenin 44 ve 45. maddeleri uyar›nca al›nan
bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde buluna-
bilir. Bu telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her Taraf
Devlete gönderilir ve flayet varsa, Taraf Devletlerin yorumlar› ile
birlikte Genel Kurulun dikkatine sunulur.

III. KISIM

Madde 46: Bu Sözleflme bütün Devletlerin imzas›na aç›kt›r.

Madde 47: Bu Sözleflme onaylamaya ba¤l› tutulmufltur. Onay
belgeleri Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekreteri nezdinde
tevdi edilecektir.

Madde 48: Bu Sözleflme bütün Devletlerin kat›lmas›na aç›k ola-
cakt›r. Kat›lma belgeleri Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekre-
teri nezdine tevdi edilecektir.

Madde 49: 1) Bu Sözleflme, yirminci onay ya da kat›lma belgesi-
nin Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekreteri nezdine tevdi ta-
rihini izleyen otuzuncu gün yürürlü¤e girecektir.

2) Yirminci onay ya da kat›lma belgesinin tevdiinden sonra bu
Sözleflmeyi onaylayacak ya da ona kat›lacak Devletlerin her biri
için, bu Sözleflme, söz konusu Devletin onay ya da kat›lma bel-
gesini tevdi tarihinden bir ay sonra yürürlü¤e girecektir.

Madde 50: 1) Bu Sözleflmeye Taraf herhangi bir Devlet bir de¤i-
fliklik önerisinde bulunabilir ve buna iliflkin metni Birleflmifl Mil-
letler Teflkilat› Genel Sekreteri nezdine tevdi edebilir. Genel Sek-
reter bunun üzerine de¤ifliklik önerisini Taraf Devletlere, öneri-
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nin incelenmesi ve oya konulmas› amac›yla bir Taraf Devletler
Konferans› oluflturulmas›n› isteyip istemediklerini kendisine bil-
dirmeleri kayd›yla, iletir. Böyle bir duyuru tarihini izleyen dört ay
içinde Taraf Devletlerin en az üçte biri söz konusu konferans›n
toplanmas›ndan yana olduklar›n› ifade ederlerse Genel Sekreter,
Birleflmifl Milletler Teflkilat› çerçevesinde bu konferans› düzenler.
Konferansta haz›r bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin ço-
¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilen her de¤ifliklik, onay için Birlefl-
mifl Milletler Genel Kuruluna sunulur.

2) Bu maddenin 1. f›kras›nda yer alan hükümlere uygun olarak
kabul edilen bir de¤ifliklik, Birleflmifl Milletler Genel Kurulunca
onayland›¤› ve bu Sözleflmeye Taraf Devletlerin üçte iki ço¤un-
lu¤u taraf›ndan kabul edildi¤i zaman yürürlü¤e girer.

3) Bir de¤ifliklik yürürlü¤e girdi¤i zaman, onu kabul eden Taraf
Devletler bak›m›ndan ba¤lay›c›l›k tafl›r. Öteki Taraf Devletler bu
Sözleflme hükümleri ve daha önceki kabul ettikleri her de¤ifliklik-
le ba¤l› kal›rlar.

Madde 51: 1) Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekreteri, onay
ya da kat›lma an›nda yap›labilecek çekincelerin metnini alacak
ve bütün Devletlere bildirecektir.

2) Bu Sözleflmenin amac› ve konusu ile ba¤daflmayan hiçbir çe-
kinceye izin verilmeyecektir.

3) Çekinceler, Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekreterince,
geri al›naca¤›na iliflkin bildirimde bulunma yoluyla her zaman
geri al›nabilir. Bunun üzerine Genel Sekreter, bütün Devletleri
haberdar eder. Böyle bir bildirim, Genel Sekreter taraf›ndan al›n-
d›¤› tarihte ifllerlik kazan›r.

Madde 52: Bir Taraf Devlet, bu Sözleflmeyi, Birleflmifl Milletler
Teflkilat› Genel Sekreterine verece¤i yaz›l› bildirimin Genel Sek-
reter taraf›ndan al›nmas› tarihinden bir y›l sonra geçerli olur. 

Madde 53: Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekreteri, bu Söz-
leflmenin tevdi makam› olarak belirlenmifltir.
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Madde 54: ‹ngilizce, Arapça, Çince, ‹spanyolca, Frans›zca ve
Rusça metinleri de ayn› derecede geçerli olan bu Sözleflmenin
özgün metni, Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekreteri nezdi-
ne tevdi edilecektir.

Hükümetleri taraf›ndan tam yetkili k›l›nan afla¤›da imzalar› bulu-
nan Temsilciler, yukar›daki kurallar›n ›fl›¤›nda, bu Sözleflmeyi
imzalam›fllard›r.

"‹htirazi Kay›t: Türkiye Cumhuriyeti ÇHS'nin 17, 29 ve 30. mad-
deleri hükümlerini T.C. Anayasas› ve 24 Temmuz 1923 tarihli
Lozan Anlaflmas› hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumla-
ma hakk›n› sakl› tutmaktad›r."
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EK III

Yanl›fl Kullan›mlar› Önlemek Üzere
Baz› Hukuki Terimler

fiüpheli: Soruflturma evresinde, suç ifllemifl olma flüphesi alt›nda
bulunan kifli.

San›k: Kovuflturman›n (iddianamenin kabul edilerek kamu dava-
s›n›n aç›lmas›n›n) bafllamas›ndan itibaren hükmün kesinleflmesi-
ne kadar, suç flüphesi alt›nda bulunan kifli. 

Suçlu (Hükümlü): Bir suçu iflledi¤ine mahkemece karar verilmifl
(kesinleflmifl) olan kifli.

Müdafi: fiüpheli veya san›¤›n ceza muhakemesinde savunmas›n›
yapan avukat.

Vekil: Kat›lan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kifliyi ce-
za muhakemesinde temsil eden avukat.

Soruflturma: Kanuna göre yetkili mercilerce (kolluk, savc›l›k gibi)
suç flüphesinin ö¤renilmesinden iddianamenin kabulüne kadar
geçen evre (kollukta veya savc›l›ktaki evre).

Kovuflturma: ‹ddianamenin kabulüyle bafllay›p, hükmün kesin-
leflmesine kadar geçen evre (mahkemedeki evre).

‹fade alma: fiüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savc›-
s› taraf›ndan soruflturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi. 

Sorgu: fiüpheli veya san›¤›n hâkim veya mahkeme taraf›ndan so-
ruflturma veya kovuflturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi.
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Suç: Yasalar›n yasaklad›¤›, cezaland›r›lmas› öngördü¤ü eylem. 4
unsurdan oluflur: Eylem, sonuç, eylemle sonuç aras›nda neden-
sellik ba¤›, kusur.

Çocuk: 18 yafl›ndan küçük birey.

Çocuklarla ‹lgili olarak "Damgalay›c›" Kabul Edilen Baz› Kav-
ramlar ve Yerine Önerilenler 

Sokak Çocu¤u: Sokakta yaflayan/çal›flan çocuk.

Suçlu Çocuk/Suça itilen çocuk: Kanunla ihtilaf halindeki çocuk.

Bir çocuk hakk›nda henüz bir mahkeme karar› yoksa, ona genel
olarak "suçlu" denemeyece¤i gibi, özel olarak "h›rs›z", "katil" gibi
suçlu oldu¤unu belirten ifadeler de kullan›lamaz. Bu "masumiyet
ilkesinin" ve yukar›da belirtilen "suçlu" kavram›n›n tan›m› gere¤i-
dir. TCK 31. Madde gere¤i 12 yafl›n›n alt›ndaki çocuklar›n eyle-
minden ise "suç" diye bahsedilemez. Dolay›s›yla kendilerine
"suçlu" denilemez. Bu "masumiyet ilkesinin" gere¤idir. Ancak da-
ha önemlisi 12 yafl›n alt›ndaki çocuklar taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifl eylemin "suç" kavram›n›n tan›m›nda yer alan unsurlardan bi-
risi, "ehliyet" eksik (kusur) bulundu¤undan bu çocuklar hakk›nda
"suçlu", eylemleri hakk›nda da "suç" denilememesidir. 
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EK IV

Bin Y›l›n Kalk›nma Hedefleri

2000 y›l›nda New York'ta yap›lan Bin Y›l Zirvesinde, taraf dev-
letler 2015 y›l›na kadar, yani on befl y›ll›k dönemde gerçekleflti-
rilmek veya gerçekleflmesi için hükümetler olarak çal›flma yap-
mak üzere 8 tane özlü hedef belirlediler. Bu hedefleri gösteren
bafll›klar ve UNICEF kaynaklar›ndan al›nan say›sal durumlar› flu
flekildedir:

1. Mutlak yoksulluk ve açl›¤›n ortadan kald›r›lmas›: Günde bir
dolardan az bir parayla geçinmek zorunda bulunan nüfusun ya-
r› ve açl›k çeken nüfusun yar› yar›ya azalt›lmas›.

1994 y›l› 2003 y›l› 2015 için nihai amaç

Günlük geliri 1 dolar›n
alt›nda olan nüfusun oran› %1.1 %0.01 Bu nüfusun yar› oran›nda

azalt›lmas›
Befl yafl alt›ndaki çocuklarda
düflük a¤›rl›k oran› %8.3 (1998) %3.9
Asgari enerji tüketimini karfl›layamayan
nüfusun oran› (g›da yoksullu¤u) %2.9 %1.3

2. Evrensel ilkö¤retimin gerçeklefltirilmesi: Tüm k›z ve erkek ço-
cuklar›n ilkö¤retimlerini eksiksiz tamamlamalar›.

1990 y›l› 2004 y›l› 2015 için nihai amaç

‹lkö¤retimde net okullaflma oran› %74.8 %93.6 %100
1. s›n›fa bafllayan ö¤renciler aras›ndan
5. s›n›fa ulaflanlar›n oran› ----- -----
15-24 yafl grubunda okuryazarl›k oran› %92.8 %95.6
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3. Kad›n-erkek eflitli¤inin sa¤lanmas› ve kad›nlar›n konumunun
güçlendirilmesi: ‹lkö¤retim ve orta ö¤retimde k›z-erkek ö¤renci
dengesizli¤inin tercihan 2005 y›l›na kadar ve her düzeyde gide-
rilmesi.

1990 y›l› 2004 y›l› 2015 için nihai amaç

‹lkö¤retimde k›z ö¤rencilerin
erkek ö¤rencilere oran› %84 %95.1 %100
Ortaö¤retimde k›z ö¤rencilerin
erkek ö¤rencilere oran› %64.7 %74.4 %100
Yüksekö¤retimde k›z ö¤rencilerin
erkek ö¤rencilere oran› %52.9 %74.5 %100
Parlamentoda kad›n milletvekillerinin oran› %1.8 %4.4 %17

4. Çocuk ölümlerinin azalt›lmas›: Befl yafl›ndan küçük çocuklar
aras›ndaki ölüm oran›n›n üçte iki azalt›lmas›.

1990 y›l› 2004 y›l› 2015 için nihai amaç

1000 canl› do¤um bafl›na befl yafl ölüm h›z› %52.1 %037 Befl yafl alt› çocuk 
ölümlerinin 2 / 3
oran›nda azalt›lmas›

Bebek ölüm h›z› %043 %029
K›zam›k afl›s› olan 1 yafl alt› çocuklar›n oran› %77.9 %79.4

5. Anne sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesi: Anne ölüm oran›n›n dörtte üç
azalt›lmas›.

6. HIV / AIDS, s›tma ve öteki hastal›klarla mücadele edilmesi:
HIV / AIDS'in yay›lmas›n›n durdurulmas› ve geri döndürülmeye
bafllanmas›. S›tma ve öteki önemli hastal›klar›n görülme s›kl›¤›-
n›n durdurulmas› ve geri döndürülmeye bafllanmas›.

7. Çevresel sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›: Sürdürülebilir kalk›n-
ma ilkelerinin ulusal politika ve proramlarla bütünlefltirilmesi;
çevresel kaynaklar kayb›n›n kazan›ma dönüfltürülmesi. Sa¤l›kl›
içme suyuna sürdürülebilir biçimde ulaflamayan nüfusun yar› ya-
r›ya azalt›lmas›. 2020 y›l›na kadar en az 100 milyon gecekondu
sakininin yaflam›n›n önemli ölçüde iyilefltirilmesi.
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8. Kalk›nma için küresel bir ortakl›k gelifltirilmesi: Kurallara ba¤-
l›, öngörülebilir ve ayr›mc›l›ktan ar›nm›fl aç›k bir ticari ve mali
sistem gelifltirilmesi (Ulusal ve uluslararas› düzeyde iyi yönetiflim,
kalk›nma ve yoksullukla mücadele taahhüdü de buna dahildir).
En az geliflmifl ülkelerin özel ihtiyaçlar›n›n ele al›nmas›. Bu ülke-
lerin ihracat›na gümrük vergisi ve kota ba¤›fl›kl›¤› sa¤lanmas›;
a¤›r borçlu yoksul ülkelere ödeme kolayl›¤› sa¤lanmas›; resmi iki
tarafl› borçlar›n iptal edilmesi; ve yoksullukla mücadele eden ül-
kelere daha eliaç›k resmi kalk›nma yard›m› yap›lmas›. Denize ç›-
k›fl› olmayan geliflmekte olan ülkelerle geliflmekte olan ada dev-
letçiklerinin özel ihtiyaçlar›n›n ele al›nmas›. Borcun uzun vade-
de sürdürülebilir k›l›nmas›na yönelik ulusal ve uluslararas› ön-
lemler arac›l›¤›yla geliflmekte olan ülkelerin borç sorununun kap-
saml› biçimde ele al›nmas›. Geliflmekte olan ülkelerle iflbirli¤i
içinde, gençlik için düzgün ve üretken ifl olanaklar› sa¤lanmas›.
‹laç flirketleri ile iflbirli¤i içinde, geliflmekte olan ülkelerde zorun-
lu ilaçlara makul fiyatlarla ulafl›labilmesinin sa¤lanmas›. Özel
sektör ile iflbirli¤i içinde, yeni teknolojilerin, özellikle enformas-
yon ve iletiflim teknolojilerinin yararlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›.
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EK V

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Komitesi
Sonuç Gözlemleri Raporu Hakk›nda
Bilgi Notu

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleflmenin taraf›
olan ülkelerden düzenli aral›klara raporlar alarak, her ülkede ço-
cuklar›n haklar›n›n durumunu izlemektedir. Sözleflmeyi imzala-
yan ülkeler, bu sözleflmede yaz›l› haklar› o ülkede bulunan tüm
çocuklar taraf›ndan tam olarak kullan›lmas›n› sa¤lama konusun-
da taahhüt alt›na girmifllerdir. Bu itibarla hükümetler Sözleflmeyi
imzalamakla kalmay›p, bu konuda çal›flmak ve yasalar› yapar-
ken, bütçeyi haz›rlarken ve her tür karar› al›rken çocu¤un yarar›-
na birinci önceli¤i verme görevini de üstlenirler. BM Çocuk Hak-
lar› Komitesi ülkelerden düzenli raporlar alarak bu geliflmeyi ve
çal›flmalar› de¤erlendirmektedir. Sözleflmenin denetim ve izleme
süreci de bu flekilde yürütülmektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi, her ülke raporunda yer alan bilgileri, o
ülkede bulunan sivil toplum kurulufllar›nca haz›rlanan raporda
yer alan bilgiler ve komitenin araflt›rmalar› sonucunda elde etti¤i
bilgiler ile birlikte de¤erlendirerek, o ülke için bir Sonuç Gözle-
mi haz›rlamaktad›r. 

Türkiye'de çocuk haklar›n›n izleme ve koordinasyon çal›flmala-
r›ndan sorumlu kurum olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu, ülke raporunun haz›rlanmas›na ev sahipli¤i yapmakta-
d›r. Komite, Türkiye taraf›ndan sunulan 7 Temmuz 1999 tarihin-
de sunulan ilk rapor (CRC/C/51 /Add.54) ve ek bilgiyi (CRC/C/
51/Add.8), 23 May›s 2001 tarihinde yap›lan 701 ve 702. toplan-
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t›lar›nda (bkz. CRC /C /SR. 701-2) de¤erlendirmifl ve 8 Temmuz
2001 tarihinde yap›lan 721. toplant›s›nda afla¤›da sunulan sonuç
gözlemlerini kabul etmifltir (www.shcek.gov.tr). Bu rapor Türki-
ye' de çocuk haklar›n›n durumunu ve çocuk haklar›n›n hayata
geçirilmesi bak›m›ndan Türkiye'de yap›lmas› gerekenleri göster-
mektedir. Bu bak›mdan da, çocuk haklar› alan›nda duyarl›l›k ya-
ratmay› amaçlayan yay›nlar için de önemli bir kaynakt›r.

TÜRK‹YE ÜLKE RAPORU

2000 y›l›nda yay›nlanan Türkiye Ülke Raporunda flu bafll›klar yer
almaktad›r.

Türkiye Profili: Türkiye'de çocuk haklar› hareketinin
hukuki örgütsel yönleri

• Genel Uygulama Önerileri
• Çocuk Tan›m›
• Genel ‹lkeler
• Medeni Haklar ve Özgürlükler
• Aile Ortam› ve Alternatif Bak›m
• Çocuklar›n Temel Sa¤l›k ve Refah›
• E¤itim, Bofl Zaman ve Kültürel Etkinlikler
• Özel Koruma Önlemleri

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Komitesi'nin sorular› 

‹lk Ülke Raporu ile ‹lgili Olarak BM Çocuk Haklar› Komitesi afla-
¤›daki konularda sorular sormufltur:

A. Veri ve istatistikler

• Demografik yap›ya iliflkin ayr›flt›r›lm›fl veri
• Bütçe
• Risk alt›ndaki çocuklarla ilgili veriler
• E¤itim hakk›n›n kullan›m›na iliflkin oranlar
• Sa¤l›k hakk›n›n kullan›m›na iliflkin oranlar
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• Kanunla ihtilaf halindeki çocuklara iliflkin say›lar
• Özel koruma tedbire gereksinimi olan çocuklarla ilgili say›lar

B. Resmi dil d›fl›ndaki dillerde sözleflme örnekleri

C. Di¤er sorular

• K›zlar›n evlilik yafl›
• Ayr›mc›l›¤› önlemek amac›yla uygulanan politikalar,
• Ayr›m gözetmeme(2), yarar(3),yaflama ve geliflme (6), dinlenme

(12) haklar›n›n pratikte uygulanmas›
• Nüfusa kay›t için al›nan önlemler
• Sa¤l›k, refah, hizmetlerin ulafl›labilirli¤i, kalitesi, verimi
• ‹stismar› önlemek için gelifltirilen stratejiler
• Töre cinayetleri
• ‹flkence ma¤duru çocuklara iliflkin raporlar
• K›z çocuklar›n›n e¤itimi
• Ekonomik sömürünün önlenmesi için al›nan önlemler
• Az›nl›k dillerinde e¤itim olana¤›
• Evsiz çocuklar›n durumu
• Çocuk ceza adalet sistemi konusunda al›nan tedbirler

Sonuç gözlemleri raporu 

Komite, 2001 y›l›nda yay›nlad›¤› sonuç gözlemlerinde afla¤›daki
bafll›klarla ilgili de¤erlendirmelerini bildirmifltir.

Olumlu yönler

• Uyum yasalar›n›n ç›kart›lm›fl olmas›,
• Çocuk Haklar›n›n ‹zlenmesi ve De¤erlendirilmesi Üst Kurulu
ve Alt Komitesinin kurulmufl olmas›,
• Zorunlu e¤itim yafl›n›n yükselmesi,
• ILO Sözleflmelerinin onaylanmas›,
• Çocuk haklar›n› tan›t›m kampanyas› yap›lmas›,
• Deprem sonras› çal›flmalar,
• ‹lk raporun sivil kat›l›m ile haz›rlanm›fl olmas›.
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Tespit edilen eksiklikler

• Sözleflme'nin 17, 29 ve 30. maddelerindeki çekincelerin kald›-
r›lmam›fl olmas›,

• Ulusal mevzuat›n sözleflmeyle tam uyumlu hale gelmemifl ol-
mas›,

• Çocuklara yönelik hizmetler aras›nda Koordinasyon'un yete-
rince güçlü olmamas› ve bu koordinasyonu sa¤lamak amac›y-
la kurulmufl bulunan Çocuk Haklar›n› ‹zleme ve De¤erlendir-
me Üst ve Alt Komitesinin yeterli mali ve insan kayna¤›na sa-
hip olmamas› nedeniyle etkili biçimde çal›flam›yor olmas›,

• Çocuklara ayr›lan bütçe ödene¤i ile bu ödenekten en çok ihti-
yac› olan çocuk grubunun ne ölçüde yararlanaca¤›n›n aç›kça
belirlenmemifl olmas›,

• Ombudsman veya Çocuk Komisyonu gibi ba¤›ms›z izleme
yöntemlerinin bulunmamas›,

• 18 yafl›n›n alt›ndaki tüm kiflileri kapsayan düzenli veri topla-
makla görevli birimin bulunmamas›, 

• Sözleflmenin tüm ülke düzeyinde yayg›nlaflt›r›lmam›fl olmas›,

• Çocuk tan›m›n›n hukukun bütün alanlar›nda ayn› olmamas›.
Özellikle evlilik yafl›n›n 18'den küçük olmas›, çocuklar›n istih-
dam edildi¤i bütün alanlar (tar›m, ev içi ifller dahil olmak üze-
re) için kesin bir asgari yafl›n belirlenmemifl olmas›, 

• Genel ilkelerin (ayr›mc›l›k yapmama, çocu¤un yüksek yarar›,
çocu¤un görüfllerine sayg›) hayata geçirilmesi konusunda ge-
rekli tedbirlerin al›nmam›fl olmas›,

• Ayr›mc›l›k yapmama ilkesinin özürlü çocuklar, evlilik d›fl› ço-
cuklar, mülteci çocuklar, iç göçe tabi tutulan çocuklar gibi ba-
z› çocuk gruplar› için tam olarak uygulanmad›¤› özellikle ye-
terli sa¤l›k ve e¤itim olanaklar›na eriflebilme imkân› bak›m›n-
dan k›rsal kesimlerde bulunan çocuklar›n dezavantajl› olmay›
sürdürmesi,

• Yaflama hakk›n› ihlal eden töre cinayetlerinde ma¤dur ve fail-
lerin genellikle çocuk olmas›,
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• Ülkedeki genel politika ve uygulamalar›n çocu¤un ifade özgür-
lü¤ünü teflvik bak›m›ndan yetersiz kalmas›, özellikle idari ve
adli usuller bak›m›ndan, yasalar›n öngördü¤ü hallerde dahi ço-
cuklar›n görüfllerinin yeterince dinlenmemesi,

Kiflisel haklar ve özgürlükler

• 5 yafl alt› çocuklar›n yaklafl›k yüzde 25'inin nüfusa kaydedil-
memifl olmas›,

• Medeni Kanunun 12. maddesinde yer alan "çocuklar›n kiflisel
haklar›n› kullanma yetkisine sahip olmamalar›na iliflkin hük-
mün Sözleflmenin 12. ve 17. maddelerine ayk›r› olmas› ve bu
düzenlemenin özellikle çocuklar›n düflünce özgürlü¤ü ve sen-
dika kurma ve üye olma da dahil olmak üzere dernek kurma
haklar›n› olumsuz etkilemesi,

• ‹flkence, kötü muamele ve fiziksel ceza uygulamalar› ile karfl›-
lafl›l›yor olmas›,

Aile ortam› ve alternatif bak›m

• Ana-baban›n, özellikle tek ebeveynlerin sorumluluklar›n› yeri-
ne getirmesini destekleyici yeterli hizmetin sa¤lanam›yor ol-
mas› (Aile Dan›flma Merkezleri, aileyi destekleyici tedbirler),

• Aile ortam›ndan yoksun b›rak›lm›fl çocuklar aç›s›ndan kurum
bak›m›ndaki çocuk say›s›n›n yüksekli¤i, koflullar›n yetersiz ve
olumsuz olmas›,

• Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili olarak fliddet, kötü muamele
ve sömürüyü engelleyecek ve ortadan kald›racak yöntemlerin,
kaynaklar›n ve konuya iliflkin verilerin bulunmamas›,

• Evde fiziksel ceza uygulamas›n›n kültürel ve hukuki aç›dan ka-
bul edilebilir olmas›.

Temel sa¤l›k ve güvenlik

• Kurumlara yerlefltirilen özürlü çocuk say›s›n›n yüksekli¤i ve bu
çocuklara ayr›lan kaynaklar›n k›t olmas› ve yeterli uzman ele-
man›n bulunmamas›,
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• Ana-çocuk sa¤l›¤›na iliflkin hizmetlerin yetersiz olmas› ve böl-
geler ile sosyo-ekonomik s›n›flar bak›m›ndan büyük farkl›l›kla-
r›n bulunmas›,

• Erken yaflta gebeliklerin, tütün ve uyuflturucu kullan›m›, cinsel
yolla bulaflan hastal›k vakalar›nda art›fl bulunmas›, buna karfl›n
ruh sa¤l›¤› da dahil gençlerin sa¤l›¤› alan›na iliflkin program ve
hizmetlerdeki s›n›rl›l›k.

E¤itim, bofl zaman ve kültürel etkinlikler

• K›z çocuklar›n›n okula bafllama ve devam oranlar›n›n erkek ço-
cuklar›na göre düflük olmas›,

• Genel olarak okula bafllama ve devam oranlar›n›n düflüklü¤ü,
• Özel Koruma Tedbirine Gereksimi Olanlar,
• Mülteci çocuklar›n e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlana-

mamas›,
• ‹ç göçe tabi tutulmufl olan çocuklar›n say›s›n›n yüksekli¤i ve bu

çocuklar›n sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinden yararlanma olanak-
lar›n›n s›n›rl›l›¤›,

• ‹fl yaflam›na girmifl çocuklar›n özellikle de yasal düzenlemeler
ile daha az korunan tarlada, ev ifllerinde, küçük kurulufllarda
ve sokakta çal›flan çocuklar›n say›lar›n›n çok oluflu,

• Çok say›da çocu¤un sokakta yafl›yor olmas›,
• Çocuk ceza adalet sistemi,
• Çocuk Mahkemelerinin görev alan›n›n 18 yafl›ndan küçük bü-

tün çocuklar› kapsamamas›, 
• Çocuklara özgü makamlar›n tüm yurtta teflkilatlanmam›fl olma-

s›,
• Özgürlü¤ün k›s›tlanmas› yöntemine s›k baflvuruluyor olmas› ve

çok say›da çocu¤un özgürlü¤ünün k›s›tlanm›fl olmas›,
• Cezai ehliyet yafl›n›n düflüklü¤ü,
• Çocuklar›n tutuldu¤u kurumlarda çocuklar›n toplumla yeniden

bütünleflmelerini sa¤lay›c› yeterli hizmetin verilmiyor olmas›.
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Sonuç Gözlemlerinin yay›nlanmas›ndan sonra ise, afla¤›daki
alanlarda de¤ifliklik meydana gelmifltir.

• Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na Dair Avrupa Sözleflmesi onay-
land›.

• Aile Mahkemeleri Kanunu yürürlü¤e girmifltir.
• Ailenin Korunmas›na Dair Kanun yürürlü¤e girmifltir.
• Dernekler Kanununda de¤ifliklik oldu.
• TCK, CMK, CGT‹HK'da de¤ifliklik yap›ld›.
• Denetimli Serbestlik ve Yard›m Kurullar› Kanunu yürürlü¤e gir-

mifltir.
• SHÇEK Kanunu'nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 
• Çocuk Koruma Kanunu yürürlü¤e girmifltir.
• Çocuk Mahkemelerinin görev alan› 15'den 18'e ç›kar›ld› (30

Temmuz 2003).
• DGM, Askeri Mahkeme ve OHAL istisnas› kald›r›ld› (30 Tem-

muz 2003). 
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ÇOCUK HAKLARI PENCERES‹NDEN BASIN:
ELEfiT‹REL, KATILIMCI VE YAPICI B‹R BAKIfi

Serdar M. De¤irmencio¤lu

Girifl

Dünyan›n hemen her yerinde bas›n›n çocuk ve gençleri oldukça
çarp›k yans›tt›¤› ve onlara çok az yer verdi¤i bilinmektedir. Ayn›
flekilde Türkiye'de de, bas›n›n çocuklara çok az yer verdi¤i yeni
bir araflt›rmada oldukça aç›k bir flekilde gösterilmektedir (Gencel-
Bek, 2006).1 Di¤er yandan çocuklara ve gençlere yer verildi¤in-
de, bunun "sorunlu" bir temsil oldu¤u da, yani bas›n›n çocuk ve
gençleri olduklar›ndan çok farkl› olarak yans›tt›¤› da bilinmekte-
dir. Örne¤in, ABD'de bas›n, gençleri s›k s›k korkulacak bireyler
olarak yans›tmakta ve gençlere yönelik ayr›mc›l›¤› k›flk›rtan ha-
berler yay›nlamaktad›r (Aitken ve Marchant, 2003: 151-64). Ben-
zer içerikte haberlerin yak›n zamanda okullarda yaflanan fliddet
olaylar›ndan sonra Türkiye'de de belirdi¤i rahatl›kla söylenebilir.
Bas›n›n çocuklar› ve gençleri ilgilendiren konularda bilgilendiri-
ci ve okuyucuyu çözümlere yönlendirici yay›n yapmad›¤› da bi-
linmektedir (Brittle ve Zint, 2003: 17-22).

Çocuk ve gençlerin medya ile iliflkisi genellikle bir etkilenme me-
selesi olarak ele al›nm›flt›r ve al›nmaktad›r.2 Böylelikle uzun sü-
redir ele al›nan temel sorunsal, medyan›n çocuk ve gençlere kö-

1. Söz konusu Araflt›rmada Ocak-Ekim 2005 tarihlerinde Hürriyet, Sabah, Akflam ve
Vatan gazetelerinde yay›mlanan toplam 16060 haber incelenmifltir.

2. Örnek olarak bkz. Da¤, ‹. ve ark. (2005), Televizyon Programlar›ndaki fiiddet ‹çeri-
¤inin, Müstehcenli¤in ve Mahremiyet ‹hlallerinin ‹zleyicilerin Ruh Sa¤l›¤› Üzerindeki
Olumsuz Etkileri. RTÜK Özel Çal›flma Grubu Sonuç Raporu. Ankara.



tü etkileri olup olmad›¤› olmufltur.3 Bu e¤ilim, internet gibi yeni
medya türleri için de geçerlidir.4 Daha yak›n zamanlarda ele al›-
nan bir di¤er sorun, kent yaflam› ve bofl zaman kullan›m›n›n gi-
derek daha fazla medya ile karfl›laflmay› (ya da maruz kalmay›)
içermesi ve özellikle çocuklar› etkilemeyi hedefleyen farkl› ama
çok yayg›n reklamc›l›k çabalar›n›n varl›¤›d›r (Kline, 2005: 239-
58). Öte yandan, etkileflimli medyan›n yayg›nlaflmas› ve giderek
daha eriflilebilir olmas›, hem çocuk ve gençleri pornografiye alet
eden ve ticari boyutu da olan çocuk pornografisi sorununu gün-
deme getirmifl, hem de çocuk ve gençlerin pornografi kullan›c›-
lar› olma olas›l›¤›n› art›rm›flt›r (Quayle ve Taylor, 2002: 331-61).

Çocuk ve gençlerin medya ile iliflkisi günümüzde giderek yaln›z-
ca bir etkilenme meselesi olman›n ötesinde, bir "hak meselesi"
olarak ele al›nmaya bafllam›flt›r. Bu çizgideki çal›flmalar, Birlefl-
mifl Milletler Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'yi (ÇHS) bir çerçe-
ve olarak kullanarak habercili¤in hem çocuklar›n yarar› göz
önünde tutularak hem de çocuklar›n kat›l›m›na olanak tan›yarak
yap›lmas› gerekti¤ini ve yap›labilece¤ini öne sürmektedir.

Kiflisel (bir) mesele(m) olarak bas›n

Ben bu sunuflta ÇHS çerçevesinde, bas›n›n özellikle çocuklar›n
yarar› göz önünde tutularak nas›l ele al›nabilece¤i, incelenebile-
ce¤i ve de¤ifltirilebilece¤i konular› üzerinde duraca¤›m. Bu ko-
nulardaki görüfllerimi sunarken de, bas›nda çok ama çok fazla ör-
ne¤i bulunan çocuk haklar› ihlallerini, neredeyse kal›plaflm›fl ya
da flablonlaflm›fl çocuk haberlerini s›ralamaktan ve bir flikâyet
manzumesi yazmaktansa, önce bas›na elefltirel ve yerel bir bak›fl
sunmay›, ard›ndan da bas›n›n nas›l daha kat›l›mc› olabilece¤i
üzerinde durmay› tercih edece¤im.
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3. Örnek olarak bkz. Smith, S.L. ve Wilson, B.J. (2002) "Children's Comprehension of
and Fear Reactions to Television News", Media Psychology , (4):1-26.

4. Örnek olarak bkz. Chou, C., Condron, L. ve Belland, J.C. (2005) "A review of the
Research on Internet Addiction" Educational Psychology Review (17) 4: 363-88.



Bu noktada, bu metnin asl›nda gayet kiflisel bir boyutu oldu¤unu
da vurgulamak istiyorum. Baflka deyiflle aktaracaklar›m asl›nda
bir geliflim psikolo¤unun daha önce haritas› çizilmemifl bir yolda
ad›m ad›m çözümler üretmesinin ve bunu çocuklarla iflbirli¤i
içerisinde yapabilmesinin öyküsüdür. Bu öykü, do¤al karfl›lana-
bilecek zorluklar›n ötesinde, afla¤›da k›saca ele alaca¤›m üzere,
suçlamalar ve gerginlikleri de içermektedir. Öyküde ayr›ca med-
ya üzerine pek düflünmeyen birçok psikolog taraf›ndan bir türlü
anlafl›lamama ve en hafif deyiflle garipsenmek de vard›r.

Çal›flman›n kiflisel boyutu asl›nda bir di¤er geliflimsel süreci de
içeriyor. Türkiye'de yetiflen benim de aralar›nda oldu¤um mil-
yonlarca çocuk, t›pk› günümüzdeki çocuklar gibi, kendilerini
umursamayan bir bas›n ile yaflad›lar; belki de bas›n›n hak ihlal-
lerine maruz kald›lar. Bu bireylerden ço¤u, çocuk sahibi oldular
ve onlar›n çocuklar› da ayn› deneyimleri yaflad›. Ele al›nan me-
sele, yani bas›n›n kat›l›mc› olup olamayaca¤› tart›flmas›, kiflisel
oldu¤u kadar beni ve toplumu ayn› anda ilgilendiren kitlesel bir
tart›flma. Bu ba¤lamda bu metnin kiflisel boyutu gizlemeyen bir
metin olmas› benim için oldukça önemli.

Tam da bu nedenle, bu metni ortaya ç›karan yolun nereden bafl-
lad›¤›n› ve nerelerden geçti¤ini ele almak ve bu çal›flman›n ken-
dine özgü geçmifline, tarihçesine bakmakta yarar görüyorum. Bu
çal›flma, televizyondan naklen yay›nlanan bir "Çocuk Bayram›"
(resmi ad›yla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›) töreninin b›-
rakt›¤› iz ve 23 Nisanlarda çocuklar›n gerçekten çocuklara uy-
gun, çocuklara yak›flan bir bayram yaflay›p yaflamad›klar› sorusu
ile flekillenmifltir.

Bir 23 Nisan "Çocuk Bayram›" ve bas›n

Çocuklara adanm›fl bir bayram›n, çocuklar için çal›flan bir kifli
için bir "mesele" haline gelmesi ilk anda bir çeliflki gibi görünebi-
lir. S›k s›k söylendi¤i üzere, "çocuklara bir bayram arma¤an eden
tek ülke Türkiye" ise, burada flikâyet edecek ne olabilir ki?
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Bu meselenin kristalleflmesine yol açan ve beni bas›na çocuk
haklar› çerçevesinde bakmaya iten yaflant›, her y›l Ankara'da dü-
zenlenen, geleneksel olarak mutlaka en üst düzeydeki devlet yet-
kililerinin kat›l›m› ile gerçekleflen ve TRT taraf›ndan Türkiye'nin
hemen her yerine, hatta uluslararas› yay›nlar ile baflka ülkelere de
tafl›nan 23 Nisan törenlerinin 1999 y›l›nda düzenlenmifl olan›na
dayan›r. Canl› televizyon yay›n›n› izleyen benim de aralar›nda
bulundu¤um milyonlarca insan›n gözü önünde gerçekleflen
"olay" ise flöyle özetlenebilir: Tören alan›ndaki çocuklar›n aylar
süren provalar sonras›nda gerçeklefltirmekte olduklar› hareketler-
den "sapt›¤›n›" gören üzerindeki giysiden, ses tonundan ve dav-
ran›fllar›ndan anlafl›ld›¤› üzere "yetkili" bir tören görevlisi, bulun-
du¤u kapal› tribünden elindeki mikrofonla ba¤›rarak çocuklara
"uyar›" da bulunur ve "hizaya girin" anonslar› yapar. 

Bu "anonslar›n" hiç s›rad›fl› olmad›¤›, y›llard›r Türkiye'nin birçok
yerinde ve benzeri törenlerde yap›ld›¤› söylenebilir. Hatta belki
de benzeri anonslar ayn› tarihte o s›rada Türkiye'de baflka yerler-
de yap›lan törenlerde de duyulmaktayd›. Ancak benim tan›k ol-
du¤umu di¤erlerinden ay›ran ve özellikle çarp›c› k›lan, anonsun
baflta Cumhurbaflkan› olmak üzere Türkiye'de hukuku ve huku-
kun koruyucusu devleti temsil eden en üst düzey yetkililerin "hu-
zurunda", yani gözlerinin önünde gerçekleflmesi ve bu inan›lma-
s› güç durumun televizyondan bütün Türkiye'ye naklen yay›nlan-
mas›yd›.

Canl› yay›nda olanlar› o an hissetti¤im flekilde özetlemek gerekir-
se, resmî bir çocuk bayram› töreninde resmî bir görevli, resmen
çocuklar›n haklar›n›, heyecanlar›n›, isteklerini bir yana b›rakarak,
bu törenin asl›nda çocuklar için bir bayram/tören oldu¤unu unu-
tarak alanda "düzenli" ve "uyumlu" hareketlerden oluflan, ama
çocu¤un öznesi de¤il, nesnesi oldu¤u bir resmîyeti yürütmeye
çal›fl›yordu. Dolay›s›yla "resmî olarak" korunmaya ve hatta öne
ç›kar›lmaya çal›fl›lan asl›nda çocuk bayram› ya da çocuklar›n is-
tekleri, görüflleri, e¤lenmeleri de¤il, yaln›zca bafltan sona "pürüz-
süz sürmesi gereken" resmî bir törendi. 
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Bu ba¤›r›larak yap›lan k›sa ve çarp›c› "anons", Cumhurbaflkan›
dahil, hukuku ve hukukun koruyucusu devleti temsil eden en üst
düzey yetkililerin gözlerinin önünde gerçekleflmesine karfl›n, yet-
kililer bu anonslara müdahale etmeyerek gerek alandaki çocuk-
lara, gerek tribünlerden ve ekranlardan töreni izleyen çok say›da-
ki kifliye çocuklar› bir yana b›rakman›n, hatta onlara kötü mu-
amele etmenin "resmen" ve hatta "naklen" yap›labilece¤i mesaj›-
n› vermekteydi.

Söz konusu gözlemin ard›ndan ertesi gün bas›n›n "çocuk bayra-
m›nda" yaflanan ve elefltirilmesi gereken tabloyu nas›l yans›taca-
¤›n› ve bu duruma duyarl› olmas› beklenebilecek kiflilerin ve ör-
gütlerin görüfllerini aktar›p aktarmayaca¤›n› merak ederek gaze-
teleri inceledim. Baflka yerlerde gerçekleflen törenlerde de yaflan-
m›fl olabilece¤ini tahmin etti¤im garip durumlar bas›nda hiçbir
flekilde yer alm›yordu. Çocuk Bayram› bir kez daha yaflanm›fl,
gerçekleflen törenlere gazeteler küçük ama mutlu haberlerle yer
vermifl ve anlatmaya çal›flt›¤›m türden elefltirilmesi gereken olay-
lar gazetelerde yer almam›flt›. Bas›nda görülen bu tablo, demok-
rasilerde "dördüncü kuvvet" oldu¤u söylenen bas›n›n da "Çocuk
Bayram›'nda" gerçekleflen küçüklü büyüklü hak ihlallerini pek
önemsemedi¤ini gösteriyordu. Törenlerdeki çocuk haklar› ihlal-
lerinin, hukukun koruyucusu devletin en üst düzey yetkililerinin
gözleri önünde gerçekleflmesi, yani yetkililerin bu ihlallere mü-
dahale etmeyince kamuoyuna verdikleri mesajlar bas›n taraf›n-
dan ya görülmüyordu ya da pek önemsenmiyordu.

Ertesi y›l da gazetelerin farkl› 23 Nisan haberleri yapt›klar› söyle-
nemez. Dahas›, çocuk haklar› alan›nda çal›flan kiflilerin ve ço-
cuklarla çal›flmak üzere uzmanlaflan akademisyenlerin de 23 Ni-
sanlarda olanlar üzerinde durduklar› söylenemez. Oysa çocukla-
r›n maruz b›rak›ld›klar›n›n ciddiye al›nmas›, çocuk haklar› ala-
n›nda çal›flanlar›n sürekli baflvurduklar› ÇHS'nin bir gere¤idir.
Buradan, yani 1999 ve 2000 y›llar›ndaki 23 Nisan törenlerine da-
ir gözlemlerimden ç›kard›¤›m temel sonuç; bas›n›n çocuklar›n
yaflad›klar›na da çocuklar›n seslerine de gayet kapal› oldu¤udur.
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Di¤er yandan vard›¤›m bu sonuç, beni hem bayramlara müdaha-
le etmeye hem de 23 Nisan "Çocuk Bayram›"n›n bas›n taraf›ndan
kamuoyuna ve çocuklara sunuluflunu incelemeye itti.

Çocuk Bayram›'nda çocuklar›n seslerini duyurmak

E¤er bas›n çocuklara ait oldu¤u iddia edilen, dolay›s›yla öznesi
çocuklar olmas› gereken bir törende / bayramda bile, çocuklara
birer nesne gibi yaklafl›lmas›na sessiz kal›yorsa, hatta bu yaklafl›-
m›n bir parças› ise, çocuklar›n seslerinin duyulmas› için bir bafl-
ka araç gerekti¤i ortadayd›. Bu arac› çocuklara ve gençlere ulafl-
t›rmak, 22 Aral›k 2000 tarihinde bafllatt›¤›m "Benim de Sesim Var
– Sesimi Duyun: Baflbakan'a Yaz›yorum" Kampanyas›n›n ana
amac›yd›.5

Bu kampanyaya 2001 Nisan ay›na dek yaklafl›k 1500 çocuk,
2001 May›s ay›na dek yaklafl›k 1500 genç kat›ld›. Kat›lan çocuk
ve gençler, Baflbakan'a iletmek istedikleri mesajlar› bir web site-
sinden (www.sesimiduyun.org), kampanya için haz›rlanm›fl
formlar, e-posta mesajlar› veya el ile haz›rlanm›fl zarflar içinden
ç›kan mektuplar arac›l›¤›yla ilettiler. Çocuklar›n gönderdi¤i me-
sajlar 23 Nisan (2001) günü "Çocuklar›n Sesleri" bafll›¤›yla, genç-
lerin gönderdi¤i mesajlar ise 19 May›s (2001) Gençlik ve Spor
Bayram›nda "Gençlerin Sesleri" bafll›¤›yla Baflbakana ve kamu-
oyuna sunuldu.

23 Nisan 2001 günü çocuklar›n gönderdi¤i mesajlar kimi gaze-
telerde farkl› bafll›klarla ve daha çok "çarp›c›" olanlar› öne ç›kar›-
larak yay›nland›. Kampanya ile bas›na aktar›lan mesajlar d›fl›nda
çocuklar›n sesleri bas›nda hemen hemen hiç yer almamaktayd›.
Bu gözlem, 1999 ve 2000 y›llar›ndaki 23 Nisan gözlemlerinden
ç›karsad›¤›m "bas›n›n çocuklar›n yaflad›klar›na ve seslerine gayet
kapal› oldu¤u" saptamas› ile tutarl›yd›.
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5. Bu kampanyay› arkadafl›m Trish Lindberg'in ABD'de gerçeklefltirdi¤i "Baflkan'a
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Kampanyan›n etkisi izleyen y›llarda de¤iflik flekillerde hissedildi.
Bu etkilerden birisi ise 2002 y›l›ndan bafllayarak kimi gazetelerin
23 Nisan'da çocuklara ay›r›lm›fl sayfalar ve ekler vermesi oldu.
Bu sayfalar ve ekler içerik aç›s›ndan oldukça yetersiz olsa da,
önemli bir ad›m olduklar› söylenebilir.

"Bas›nda 23 Nisan" araflt›rmas›

Bas›n›n çocuklara "Çocuk Bayram›"nda nas›l yer verdi¤ini siste-
matik olarak incelemek, gerek bas›n›n elefltirilmesi ve bu elefltiri
çerçevesinde yönlendirilmesi, gerekse çocuk haklar› alan›nda
çal›flan kiflilerin bu bayram›, çocuklar›n yarar› ve haklar› aç›s›n-
dan incelemeye teflvik edebilmek için yararl› olabilecek önemli
bir ad›md›r. Bu amaçla iki y›l üst üste 23 Nisan'da ve hemen iz-
leyen günde yay›nlanan gazeteler ve eklerinin içeriklerini incele-
yerek flu üç aç›dan de¤erlendirmek istedik:

– 23 Nisan Çocuk Bayram›, gazetelerde nas›l yer al›yor?
– 23 Nisan Çocuk Bayram› gazetelerde kamuoyuna ve çocukla-

ra nas›l sunuluyor?
– Dünyadaki tek çocuk bayram› olarak sunulan 23 Nisan Çocuk

Bayram› bas›nda çocuklar›n yarar› ve haklar› göz önünde tutu-
larak ele al›n›yor mu?

Araflt›rmada alfabetik s›rayla, Akit (ertesi y›l Vakit), Akflam, Cum-
huriyet, Dünya, Evrensel, Gözcü, Hürriyet, Milliyet, Ortado¤u,
Posta, Radikal, Sabah, Star, Takvim, Türkiye, Yeni fiafak, Zaman
gazeteleri incelenmifltir. 23 Nisan 2001 gazeteleri ve varsa 23 Ni-
san ekleri ile 24 Nisan gazeteleri, 23 Nisan 2002 gazeteleri ve
varsa bu gazetelerin 23 Nisan eklerini örneklem olarak ald›k. Ga-
zetelerdeki irili ufakl› 23 Nisan haberlerini, yorumlar› ve köfle ya-
z›lar›n› yedi somut soru ile içerik analizine tabi tutarak inceledik.6
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‹ncelenen gazeteler, aralar›nda önemli farklar olmas›na karfl›n,
ortak eksiklikleri içermekteydi. Bunlar flöyle özetlenebilir:7

• Çocuk Bayram›nda çocuklar›n sesleri gazeteler taraf›ndan du-
yurulmamaktad›r. Çocuklar›n düflüncelerine ve görüfllerine yer
verildi¤inde, bu görüfllere ayr›lan yer, devlet görevlilerinin, poli-
tikac›lar›n ve di¤er kiflilerin görüfllerine ayr›lan yere oranla çok
küçüktür.

• Çocuk Bayram›nda çocuklar birer "özne" de¤il, "nesne" olarak
sunulmaktad›r. Baflka ifadeyle çocuklar›n yapt›klar›, yapmak iste-
dikleri ve yapabilecekleri de¤il, çocuklar için yap›lmas› gereken-
ler, çocuklara yap›lanlar ve çocuklara törenlerde verilen geçici
payeler üzerinde durulmaktad›r. 

• Gazeteler 23 Nisan'›n törensel ve politik yönüne daha genifl
yer ay›rmakta, çocuklar›n bir politik araç olarak kullan›ld›¤› gö-
rüfl ve yaz›lara yer vermektedir. Yani çocuklar›n "daha önemli"
bir politik hedefi elefltirebilmek için kullan›ld›¤› görülmektedir.

• Çocuk Bayram›nda çocuk haklar›, özellikle çocu¤un kat›l›m
hakk› ve ÇHS'nin en önemli ö¤esi olan çocu¤un yarar› üzerinde
durulmamaktad›r. Gazetelerde çocuklar›n neleri hak etti¤i, han-
gi aç›lardan zor durumda b›rak›ld›klar› veya engellendikleri ve
çocu¤un yarar›n›n nas›l öne ç›kar›labilece¤i ele al›nmamaktad›r. 

• Çocuk Bayram› törenlerinde çocuklar›n yaflad›¤› s›k›nt›lara en-
der yer verilmektedir. Örne¤in çocuklar›n törenlerde örne¤in
ya¤mur alt›nda "yine ›sland›¤›" söylense bile bunun ötesinde bir
yorum veya görüfl belirtilmemektedir. Törenlerde çocuklar›n "tu-
valete gidememesi" gibi sorunlar ender olarak ele al›nmakta, ele
al›nd›¤›nda bile bu konuda özel bir duyarl›l›k, elefltiri veya karfl›
ç›k›fl olmad›¤› görülmektedir. Yine, uzun süren tören haz›rl›klar›
s›ras›nda yaflanan s›k›nt›lar› ise hiç ele al›nmamaktad›r.
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• Çocuk Bayram›nda milliyetçi söylem birçok di¤er ulusal bay-
ramda oldu¤u üzere genel olarak yayg›n, kimi gazetelerde ise
özellikle bask›nd›r. Gazetelerde "biriciklik" ifadeleri kullan›lmak-
ta; "Türk", "Türkî" gibi sadece Türk ulusuna aitli¤i belirten kelime-
ler koyultularak yaz›lmakta; kimi gazetelerde "Türkiye'nin dört
bir yan›n›n düflmanlarla çevrili" oldu¤unu anlatan cümleler bu-
lunmaktad›r. Bu yaklafl›m, "23 Nisan'›n dünya çocuklar›na da ar-
ma¤an edildi¤i" söylemi ile çeliflmekte ve bu bayram›n içeri¤ini
k›s›rlaflt›rmaktad›r.

• Çocuk Bayram›nda çocuklar›n sorunlar›n›n ele al›n›fl› çocukla-
r›n "zavall›laflt›r›larak" sunulmas›na varmaktad›r. Örne¤in "fiansl›
çocuk-fianss›z çocuk" gibi ayr›mlar yap›lmakta, "Çocuk olmak
çok zor" gibi bafll›klar ile çocuklar›n sorunlar› ve çocuk haklar›
ihlalleri bir umutsuzluk havas› yaratabilecek flekilde ele al›nmak-
tad›r. Sorunlar ve ihlaller hakk›nda neler yap›labilece¤i, çocukla-
r›n kendi sorunlar›na iliflkin neler yapabilece¤i ve yapt›¤› ele
al›nmamakta; bu konuda uzmanlar›n görüfllerine yer verilme-
mektedir. 

• Son olarak Çocuk Bayram›n›n özellikle çok satan gazeteler ta-
raf›ndan çocuklar› tüketime itmek için bir araç olarak kullan›lma-
ya baflland›¤› görülmektedir. "23 Nisan Çocuk Eki" olarak gaze-
telerle birlikte verilen ücretsiz eklerde, 23 Nisan bir "al›flverifl
bayram›" olarak sunulmakta ve çocuklar tüketime özendirilmek-
tedir. Bu aç›dan en çarp›c› örnekler Milliyet 23 Nisan 2001 özel
eki ile Sabah 23 Nisan 2002 özel ekidir.

Özetle, gazetelerin 23 Nisan Çocuk Bayram›'na iliflkin yay›nlar›-
na çocuk haklar› aç›s›ndan veya çocu¤un yarar› göz önünde tu-
tularak bak›ld›¤›nda, çocuklar›n kabul edilebilir bir flekilde ele
al›nd›klar› söylenemez. Dolay›s›yla çocuklar kendilerine adan-
m›fl bir bayramda bile haklar›, istekleri ve kendi sözleri ile bas›n-
da yer alamamaktad›rlar. Çocuk Bayram› hak ihlallerinin yaflan-
d›¤›, çocu¤un eziyet gördü¤ü bir bayrama dönüflse bile, bas›n ha-
berdar etme ve bilgilendirme görevini yapmaktan kaç›nmaktad›r.
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Çocuklar›n Çocuk Bayram›'nda bile ciddiye al›nmamas›, yafla-
d›klar›n›n ve hak ihlallerinin önemsenmemesi, ÇHS'nin ve bu
sözleflmenin getirdi¤i yükümlülüklerin hemen hiç vurgulanma-
mas›, bas›n›n çocuklar›n yaflad›klar›na da, çocuklar›n seslerine
de gayet kapal› oldu¤u görüflünü desteklemekte ve bas›na çocuk-
tan yana müdahale edilmesinin gereklili¤ini ortaya koymaktad›r.

"Müdahaleci, eylemci bilim insan›" modeli, bu müdahalenin bi-
lim ile u¤raflan ve çocuk haklar› alan›nda çal›flan bilimciler tara-
f›ndan da yap›labilece¤ine ve yap›lmas› gerekti¤ine iflaret eder.
Gerek hak ihlallerinin önlenmesi, gerek çocuklar›n daha iyi ko-
flullarda yaflayabilmesi ve gerekse çocuklar›n kendi haklar›na sa-
hip ç›kma u¤rafl›na kat›labilmeleri için bu "müdahaleler" çok ge-
reklidir. Ö¤rencilerimle gerçeklefltirdi¤im kampanya ve "Bas›nda
23 Nisan" ile bunu izleyen "Bas›nda 19 May›s" araflt›rmalar› böy-
le bir "müdahale" olarak görülmelidir.

"Bas›nda 19 May›s" araflt›rmas›

Bas›n› 23 Nisan Çocuk Bayram›nda incelemenin ard›ndan, ben-
zer bir araflt›rmay› 19 May›s Gençlik ve Spor Bayram›'nda yap-
man›n yararl› olaca¤› ortadayd›. Gerçeklefltirilen bu ikinci araflt›r-
ma, bas›n›n "Gençlik Bayram›nda" gençlerle ilgili haberleri verifl
biçiminin de çok "sorunlu" oldu¤unu gösterdi. Bu sorunlu çizgi,
kimi gazetelerde 19 May›s bayram› / törenleriyle ilgili haberleri-
nin içerikleri ve bafll›klar›n›n de¤iflmemesi, hatta ayn› bafll›¤›n
kullan›lmas›n› bile içeriyordu. Çal›flmada var›lan sonuçlar flöyle
özetlenebilir:

• Gençlerin sesleri gazeteler taraf›ndan duyurulmamaktad›r. Bu-
nun yerine kimi gazeteler, gençlerin a¤z›ndan söylenmifl gibi gö-
rünen bafll›klar› kullanmakta, hatta manflete ç›karmaktad›r. Genç-
lerin düflüncelerine ve görüfllerine yer verildi¤inde, bu görüfllere
ayr›lan yer, devlet görevlilerinin, politikac›lar›n ve di¤er kiflilerin
görüfllerine ayr›lan yere oranla çok küçüktür. Gençlerin duygu ve
düflüncelerine de¤inildi¤inde, bunlar yaz›da özel bir ö¤e olarak
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de¤il, bir politikac›ya verilen yan›t veya varolan bir görüflün savu-
nulmas› için bir araç veya malzeme olarak kullan›lmaktad›r. 

• Gençler özne de¤il nesne olarak sunulmaktad›r. Yay›nlanan fo-
to¤raflar incelendi¤inde, odak noktas›n›n düzenlenen törenler ve
resmi ziyaretler oldu¤u, gençlerin bu tören ve ziyaretlerde nere-
deyse bir "süs" olarak yer ald›¤› görülmektedir. Yay›nlanan haber-
lerde de benzer bir tablo sunulmaktad›r. Gençlerin yapt›klar›,
yapmak istedikleri ve yapabilecekleri de¤il, gençler için yap›lma-
s› gerekenler, gençlere yap›lanlar ve gençlerin törenlerde yapt›k-
lar› danslar›n nitelikleri ele al›nmaktad›r. Gençler hakk›nda söy-
lenen olumlu sözler –gazetelere yans›t›ld›¤› kadar› ile– incelendi-
¤inde, bu sözlerde bile, gençlere bu özel gün dolay›s›yla verilen
geçici payeler ve gençlerin üzerine düflen ödevler ve görevler
üzerinde duruldu¤u görülmektedir. Birçok aç›klamada gençlerin
resmi ideolojideki konumlar›n›n, yani "gelece¤in kendilerine tes-
lim edilece¤i", "ödevlerini iyi bilen, uyumlu" bir kitle olarak öne
ç›kar›ld›¤›, yukar›da da belirtildi¤i gibi gençlerin önemli bir poli-
tik hedefi elefltirebilmek için politik malzeme olarak kullan›ld›¤›
görülmektedir.

• Gençlerin haklar›, özellikle kat›l›m hakk› ve ÇHS'nin en önem-
li ö¤esi olan çocu¤un yarar› üzerinde durulmamaktad›r. Vatan-
dafll›k ders kitaplar›na da yans›yan, "haktan önce ödevler gelir"
söylemi gazetelere de yans›makta; gençlerin haklar›ndan çok,
onlara düflen–"E¤itime kenetlenin", "Bilgiyi kullanmal›s›n›z" ifa-
delerinde oldu¤u gibi–görevler üzerinde durulmaktad›r. Gençle-
rin törenlerde tango yapmalar› bir "ça¤dafll›k" göstergesi olarak
sunulurken; onlar›n tango yapmak konusunda ne kadar istekli ol-
duklar› üzerinde durulmamaktad›r. Gazeteler bu günün törensel
ve politik yönüne –"[Kemal] Dervifl de ‹zledi" bafll›¤›nda oldu¤u
gibi– daha genifl yer ay›rmakta, gençlerin bir politik araç olarak
kullan›ld›¤› görüfl ve yaz›lara yer vermektedir. Gazetelerde genç-
lerin neleri hak etti¤i, hangi aç›lardan zor durumda b›rak›ld›klar›
veya engellendikleri ve gençlerin yarar›n›n nas›l öne ç›kar›labile-
ce¤i ele al›nmamaktad›r.
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• 19 May›s Bayram› törenlerinde gençlerin yaflad›¤› s›k›nt›lar ga-
zetelere hemen hiç yans›mamaktad›r. Örne¤in gençlerin, "yine
s›cak bir günde alanlarda oldu¤u" söylense bile, bunun ötesinde
bir yorum veya görüfl belirtilmemekte; bu konuda özel bir duyar-
l›l›k, elefltiri veya karfl› ç›k›fl olmad›¤› görülmektedir. Tören haz›r-
l›klar› s›ras›nda yaflanan s›k›nt›lar ise hiç ele al›nmamaktad›r. Tö-
renler s›ras›nda yaflananlar›n ya törensel (örne¤in; "Tangolu Kut-
lama", "Bayra¤› Üç Kez Öperek Ald›") aç›dan ya da politik (örne-
¤in; "K›rm›z› Koltu¤a Oturmad›", "[Devlet] Bahçeli, [Cumhurbafl-
kan›] Sezer'in Elini S›kmad›") aç›dan önemli bulunanlar› gazete-
lere yans›t›lmaktad›r.

• Milliyetçi söylem birçok di¤er ulusal bayramda oldu¤u üzere
genel olarak yayg›n, kimi gazetelerde ise özellikle bask›nd›r.
Özellikle vurgulanan "biz" ve "biriciklik" söylemi, gerek geçmifle
(örne¤in; "Hedef Yine Ayn› Hedef", "Bu Yolculuk Bitmez", "fiah-
lan›fl›n Y›ldönümü", "Esir Milletlerin Lideri) gerekse Türkiye d›fl›n-
daki co¤rafyalara (örne¤in; "19 May›s K›br›s ve Kosova'da tören-
lerle kutland›.") yap›lan göndermeler gibi milliyetçi söylemlere
özgü ö¤elerin öne ç›kar›lmas› dikkati çekmektedir. 19 May›s'›n
tarihi önemi üzerine yaz›lan birçok yaz›da, "Türkiye'nin düflman-
lar› oldu¤u" gibi vurgular tafl›yan cümleler bulundu¤u görülmek-
tedir. Bu milliyetçi ve kavgac› söylem, 19 May›s Gençlik ve Spor
Bayram›'nda "bayram" ve "spor" denildi¤inde akla gelmesi gere-
ken bar›flsever ö¤elerin öne ç›kmas›n› engellemekte ve günün
içeri¤ini k›s›rlaflt›rmaktad›r.

• Yay›nlanan haberlerde gençlerin sorunlar›n›n ele al›n›fl›, genç-
lerin ç›karlar›n›n ve yarar›n›n vurgulanmas›ndan çok, durumlar›-
n›n politik malzeme yap›lmas›na veya gençlerin karikatürize edi-
lerek, hatta "zavall›laflt›r›larak" sunulmas› biçiminde olmaktad›r.
Politik aç›dan farkl› durufllara sahip gazetelerde, ortak bir tema
ile genç neredeyse bir "kurban" olarak sunulmaktad›r: "Türküz,
Genciz, ‹fl Ar›yoruz", "‹ç Burkan Bir Bayram", "Sap›k Kafa Sansür-
ledi" gibi bafll›klar, "Çocuklar›m›z›n beynine girererek, besmele-
yi bellemeden, 'hello, havaryu' dedirttiler" gibi cümleler ile genç-
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lerin sorunlar› ve haklar›n›n ihlal edilmesi neredeyse bir umut-
suzluk havas› yaratmak istenircesine a¤›r ve abart›l› bir dil / söy-
lem ile gündeme getirilmektedir. Ayr›ca 2001 y›l›nda 19 May›s
öncesinde yaflanan bir askeri uçak kazas›, "fiehitlerin Gölgesinde
Bayram", "Kara Günde Bayram", "Buruk Bayram" bafll›klar› örne-
¤inde görüldü¤ü gibi, belirtilen söylemin daha da a¤›rlaflmas› ile
sonuçlanm›flt›r Böylelikle gazetelerde gençlerin sorunlar› ve kar-
fl›laflt›klar› hak ihlalleri hakk›nda neler yap›labilece¤i, gençlerin
kendi sorunlar›na iliflkin neler yapabilecekleri ve yapt›klar› üze-
rinde durulmamakta; bu konuda uzmanlar›n görüfllerine yer ve-
rilmemektedir.

Araflt›rma sonras›nda bas›na öneriler ve tepkiler

Gerçeklefltirdi¤imiz Bas›nda 23 Nisan ve 19 May›s Araflt›rmalar›,
bas›n›n çocuklar› ve gençleri haklar›, görüflleri, istekleri olan öz-
neler ve yurttafllar olarak yans›t›lmak konusunda çok eksik kald›-
¤›n› göstermektedir. Ayr›ca bas›n, çocuklar› ve gençleri yapt›kla-
r›, yapmak istedikleri ve yapabilecekleri ile ele almad›kça, onla-
r›n ac›nacak ve kaç›n›lmaz olarak hafife al›nacak, hatta küçüm-
senecek birer "nesne" olarak yans›tacakt›r. Di¤er yandan bas›n›n
çocuklar› ve gençleri bir politik araç olarak kullanmas› hiçbir fle-
kilde kabul edilemez. Son olarak çal›flman›n ortaya ç›kard›¤› te-
mel bulgu, bas›n›n sözü edilen eksiklikleri aflabilmesi için ÇHS'
nin en önemli ö¤esi olan "çocu¤un ve gencin yarar›" üzerinde
durmaya bafllamas› gerekti¤ini göstermektedir.

Bu arada belirtilmesi gereken bir baflka husus da, 19 May›s Genç-
lik ve Spor Bayram›'nda gençlerin bas›nda nas›l yans›t›ld›¤›na
iliflkin olarak gerçeklefltirdi¤imiz ve bas›n›n gençlere t›pk› çocuk-
lar gibi haks›z davrand›¤›n› saptayan bu araflt›rman›n kimi "sivil
toplum örgütleri" taraf›ndan olumsuz olarak karfl›lanmas› ve geti-
rilen elefltirilerle "ulusal bir bayram›n kötü" gösterildi¤inin iddia
edilmifl olmas›d›r. Oysa tersine, 19 May›s törenlerinin stadyum-
lardan ç›kart›lmas› ve soka¤a, gündelik hayata tafl›nmas› için ça-
l›flan gençler araflt›rmay› sahiplenmifl ve Ankara'da düzenledikle-
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ri bir toplant›da, araflt›rma raporunu ço¤altarak da¤›tm›fllard›r. 19
May›s sonras› günlere de yay›lan bu tart›flmada, haklar›n› savu-
nan gençlere de¤iflik gazetelerdeki kimi köfle yazarlar›ndan çok
olumsuz, hatta "vatan haini" suçlamas› içeren tepkiler gelmifltir.
Bu suçlamalar ile alevlenen tart›flma, bir gazetenin 19 May›s ba-
s›n analizini bafl sayfaya tafl›mas›na varm›flt›r. Sonuç olarak, ger-
çeklefltirilen araflt›rman›n gençlerin haklar›na destek olmak üze-
re sa¤lad›¤› bulgular, bas›n› etkileyebilecek düzeyde önemli bir
görünülürlük elde etmifltir. 

Özetle söylersem, araflt›rmam›z bas›nda gençler ve çocuklar›n
temsil edilme biçimleri konusundaki olumsuz tablonun varl›¤›n›
saptamak ile kalmam›fl, bilim insan› sorumlulu¤u ve "eylemci bi-
lim insan›" modeline uygun olarak bulgular›n› bas›na ve kamu-
oyuna sunmufltur. Ancak kuflkusuz, çocuklar›n gerek özel günler-
de, gerek di¤er günlerde hak ettikleri muameleyi görebilmeleri
için çocuklar ad›na çocuk haklar› alan›nda çal›flan kiflilerin daha
yo¤un çabalar göstermesi gerekmektedir.

Bas›nda s›k karfl›lafl›lan yanl›fllar

Yukar›da özetlenen Bas›nda 23 Nisan ve 19 May›s Araflt›rmalar›'
n›n verileri d›fl›nda yayg›n medyan›n gündelik habercilik anlay›-
fl›na flöyle bir göz atmak bile, yaz›l› bas›n›n çocuklar› ve gençle-
ri nas›l sorunlu bir biçimde temsil etti¤ini göstermek aç›s›ndan
çarp›c›d›r. S›kl›kla karfl›lafl›lan sorunlar›n bafl›nda afl›r›ya ve olum-
suza odakl› habercilik gelmektedir. Afla¤›daki örneklerden görü-
lebilece¤i üzere, çocuk ve gençlerin kimi gazetelerde yer alabil-
meleri tümüyle "afl›r›l›k", "gülünçlük" veya "çok farkl› olmak" üze-
rinden mümkün olmaktad›r. Bu yeni bir al›flkanl›k de¤ildir, y›llar-
d›r sürmektedir.

• "Kaplumba¤a kan› içirilen çocuk komaya girdi" (Hürriyet,
2001).
• "Küçük k›zlar küt, o¤lanlar jöleli saç istiyor" (Hürriyet Cumarte-
si Eki, 2003).
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• "IQ'su 153 olan Erce, sekiz yafl›nda ilkokulu bitirdi" (Hürriyet,
2004).

Bu e¤ilimin bir di¤er çarp›c› örne¤i, 2005 y›l›nda Adana'da ger-
çekleflen bir dü¤ün hakk›ndaki haberlerde de görülebilir. Adana
Sokak Çocuklar› Derne¤i arflivinden edinilen küpürlerde, yerel
gazeteler dü¤ünün olumlu olan yönünü, yani zor ve olumsuz ko-
flullardan mutlulu¤a varan çiftin deneyimini öne ç›kart›rken, Hür-
riyet gazetesinin Çukurova eki "AB destekli aflk hikâyesi" gibi ga-
rip bir bafll›kla dü¤ünün çok uza¤›ndaki bir kurulufl üzerinden
"çarp›c›" bir haber yapmaya çal›flm›flt›r.

ÇOCUK HAKLARI PENCERES‹NDEN BASIN • 149



150 • ÇOCUK ODAKLI HABERC‹L‹K



Bas›nda çocuklar›n ve gençlerin ele al›n›fl›nda s›k karfl›lafl›lan bir
di¤er yanl›fl, çocuklar›n yetiflkinlerden gerek yetkinlikleri gerekse
yasal statüleri aç›s›ndan ayr› tutulmamalar›d›r. Afla¤›daki örnek-
ten görülebilece¤i üzere, haberin sonunda hukukçulardan görüfl
al›narak habere konu olan çocu¤un yafl›ndakilerde "öldürme bi-
lincinin oluflmad›¤›" belirtilmekte, dolay›s›yla ortada bir yetiflki-
nin benzer eyleminde kullan›labilecek bir ifadeyle ifade edilebi-
lecek bir fiil bulunmad›¤› halde haberin bafll›¤› ve verilifl flekli,
bütünüyle çocu¤un "suçlu" oldu¤u üzerine kurulmaktad›r.

BEBEK ÖLDÜREN ÇOCUK: SADECE TOKAT ATTIM (Vatan, 22.11.2004)*.

"Üsküdar'da komflusunun 23 günlük bebe¤ini bafl›na tahta ile vurarak ve tokat-
layarak öldüren 4,5 yafl›ndaki C.A'n›n daha önce kâ¤›t parayla evini yakt›¤› ö¤-
renildi. Hiperaktif özellikler gösteren C.A. 'Bebe¤i öldürmedim, a¤lad›¤› için
birkaç tokat att›m'..."

"Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Çaml›k Sokak 17 numarada önceki gün tüyler ür-
perten bir cinayet olay› meydana geldi. Cinayetin faili henüz 4,5 yafl›ndaki bir
çocuk, kurban ise 23 günlük bebekti. Ümraniye'de bir nalbur dükkân›nda çal›-
flan Sabahattin Özcano¤lu önceki gün sabah saatlerinde ifle gitmek üzere evden
ayr›l›rken, anne Mevlüde Özcano¤lu 23 gün önce dünyaya gelen bebe¤i Cen-
net'i beflikte uyuttuktan sonra 2 k›z çocu¤unu okula b›rakmak üzere yola ç›kt›.

"K›sa süre sonra evine dönen anne Mevlüde Özcano¤lu komflusunun 4,5 yafl›n-
daki o¤lu C.'yi elinde bir tahta parças›yla evden ç›karken gördü. Bebe¤in oda-
s›na girdi¤inde ise dehflet verici görüntüyle karfl›laflt›. Küçük Cennet her taraf›
kanlar içinde yerde cans›z yat›yordu. fioka giren anne Mevlüde Özcano¤lu Üm-
raniye'de bir nalbur dükkân›nda çal›flan efli Sabahattin Özcano¤lu'nu arayarak
olay› anlatt›. Baba Özcano¤lu ise yak›nlar›n› da arayarak komflusu Cihan A.'n›n
evini sopalarla bast›. Öfkeli aileyi güçlükle yat›flt›ran Cihan A., o¤lunu kaynana-
s›n›n evine kaç›rmay› baflard›. Bebe¤i dövdü¤ünü babas›na itiraf eden küçük C,
'A¤l›yordu, susturmak için odaya girdim. Bebe¤in yüzünde kan vard›. Kan silin-
sin diye birkaç tokat vurdum' dedi.

Evin tek çocu¤u...

Hiperaktif olarak tan›nan C.'nin daha önce de evini yakt›¤› ö¤renildi. Bir çocu-
¤unu zatürreden kaybeden C.'nin babas› Cihan A. ev yakma olay›n› flöyle an-
latt›: 'C. tek varl›¤›m›z. 1 y›l önce gece televizyon üzerine b›rakt›¤›m kâ¤›t pa-
rayla evi yakt›. Komflular son anda uyand›rmasa ben ve eflim ölecektik. Ancak
bunun d›fl›nda zarars›z bir çocuktur. Çok zekidir, flimdiden Almanca ö¤retiyo-
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rum ve çok iyi anl›yor. Bebe¤i bilinçli olarak öldürece¤ini düflünmüyorum.'
Otopside çocu¤un kafatas›nda çatlama, vücudunda çok say›da morluk ve bo¤a-
z›nda s›k›lmaya ba¤l› morluklar tespit edildi. Cesetle birlikte cinayet san›¤›
C.'den al›nan baz› örnekler de incelenmek üzere Adli T›p Kurumu'na gönderil-
di. Bebe¤in kesin ölüm nedeni gelecek raporlarla kesinlik kazanacak. 

Cezai ehliyeti yok...

Hukukçular, 4.5 yafl›ndaki C.'nin 11 yafl›ndan küçük oldu¤u için Çocuk Yarg›-
lamalar› Muhakemesi Kanunu çerçevesinde yarg›lanamayaca¤›n› belirtti. Bu
yafltaki çocuklar›n öldürme bilincinin oluflmad›¤›n› belirten hukukçular, C.'nin
psikolog gözetimine al›n›p olay›n ayd›nlat›lmas› gerekti¤ini söyledi."

Medyay› ele alman›n ve de¤ifltirmenin aciliyeti

Gerçeklefltirdi¤imiz iki araflt›rma ile yukar›da verdi¤im örnekler
Türkiye'de yaz›l› bas›n›n çocuk ve gençlere yönelik habercilik
anlay›fl›n›n niteli¤ini sergilemek ve bu sergileme biçimine bir mü-
dahalenin gereklili¤ini vurgulamak aç›s›ndan önemlidir. Ancak
bunlara ek olarak "medyadaki fliddetin çocuklar üzerine etkisi"
gibi daha özgül bir soruna odaklan›ld›¤›nda "medya ve çocuk"
iliflkisine müdahale ile yaklaflman›n önemini daha da çarp›c› bi-
çimde ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü dünyan›n çeflitli yerlerinde ve
genel olarak medya üzerine yap›lan araflt›rmalar medyan›n flid-
detle olan iliflkisini art›k red edilemeyecek ve geri çevrilemeye-
cek flekilde göstermektedir.8 Geliflimsel araflt›rmalar, yay›nlanan
programlar›n daha sonra yaflanan fliddete etkisi olmad›¤›n› gös-
termek için büyük paralar›n ak›t›ld›¤› televizyon sektöründe bile,
reddedilmez bulgular ortaya koymaktad›r. Geliflimsel araflt›rma-
lar›n özelli¤i, bireylerin uzun süre takip edilmesi ve önce yafla-
nanlar ile sonra yaflananlar aras›ndaki iliflkinin çok daha net fle-
kilde kurulmas›d›r. Çocukken fliddet içeren televizyon program-
lar› izleyen kiflileri takip eden araflt›rmac›lar, bu kiflilerin ileride-
ki davran›fllar›n›n fliddet içeren televizyon programlar› daha az
izleyen veya izlemeyen kiflilere göre daha sald›rgan ve fliddet içe-
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ren davran›fllar oldu¤unu göstermifllerdir (Huesmann, Moise-Ti-
tus, Podolski ve Eron, 2003: 201-21).

Bu noktada medyan›n art›k yeterince bilinen olumsuz etkileri
üzerine düflünmeyi bir yana b›rakarak, medyan›n iflleyifline mü-
dahale etmenin aciliyetini vurgulamak gerekmektedir. Çünkü
medya, özellikle de Türkiye'de, hemen her kesimden anne baba
için çözülemeyen bir "dü¤üm", bir "canavar" ya da "öcü" haline
gelmifltir.9 Afla¤›daki Dünden Bugüne Tercüman (29.7.2005) ga-
zetesinin "Y›ld›r›m Aktuna Cevapl›yor" bafll›kl› köflesinden al›nt›-
lanan mektup bir annenin medya karfl›s›nda kendisini ne kadar
güçsüz ve aciz hissetti¤ini çok iyi göstermektedir. 

"...Efendim pek ço¤u fliddet ve kaba kuvvetin zaferini alk›fllayan
ve özendiren TV dizi ve filmleri hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Ayr›ca yine benim çocuklar›m›n yafl›tlar› için haz›rlanan ve her
yerde rahatl›kla sat›lan bilgisayar oyunlar›ndaki fliddet yanl›s›
kurgular› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Ve bütün bunlardan önem-
lisi bizler anne babalar olarak çocuklar›m›z› nas›l koruyal›m? Ev-
de mani olsak bu oyunlar› internet cafelerde oynama flanslar› var.
Biz evde oldu¤umuz zaman mani olsak, evde olmad›¤›m›z za-
man bu çocuklar ekranlar ne veriyorlarsa onunla karfl›ya karfl›ya-
lar. Ben bu konuda kendimi son derece çok çaresiz ve aciz his-
sediyorum."

‹zleyen iki örnek ise çocuklar›n medyadaki fliddet karfl›s›nda ne-
ler duyduklar›n› ve nas›l etkilendiklerini göstermek aç›s›ndan çar-
p›c›d›r. 

"...Ben haberlerdeki kötü haberleri hiç sevmiyorum, kötü haber-
lerin kald›r›lmas›n› istiyorum. O haberler insan›n içini karart›yor.
Onun yüzünden haberleri izleyemiyorum, çok fliddet ve dehflet
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9. Medya hakk›nda anne babalar›n endifleleri Türkiye'yle s›n›rl› de¤ildir. Anne babala-
r›n endifleleri ve ald›klar› önlemler üzerine yap›lan araflt›rmalara örnek olarak bkz. Pa-
dilla-Walker, L.M (2006), "Peers I can Monitor, Its media that Really Worries Me": Pa-
rental Cognitions as Proactive Parental Strategy Choice", Journal of Adolsescent Rese-
arch, 21(1): 6-82. 



var" (5. S›n›f ö¤rencisi, Karfl›yaka, ‹zmir, Sesimi Duyun – Benim
de Sesim Var Kampanyas›na gönderilen bir mesajdan).

"...Annem gazetelerdeki kötü haberlerden etkileniyor. Geçenler-
de Eyüp'te çocuklar›n kaç›r›lmas› üzerine yap›lan haberler yü-
zünden annem benim soka¤a ç›kmam› istemiyor, beni engelli-
yor" (4. S›n›f ö¤rencisi, Eyüp, ‹stanbul, 2006 – bir okul ziyaretin-
den).

Dolay›s›yla, çocuklar gözünden bak›ld›¤›nda da, medyan›n de-
¤iflmesi gerekti¤i ortadad›r. Ancak çocuklar da t›pk› anne ve ba-
balar gibi, bu de¤iflimin nas›l gerçekleflece¤ini bilememektedir.
Bu nedenle, çocuk ve gençlerin yarar›n› gözeten ve bunu çocuk
ve gençlerin kat›l›m› ile yapabilecek yeni bir habercilik anlay›fl›-
na gerek vard›r.

Çocuklar›n yarar› ve yaz›l› bas›n›n gelece¤i için: "Kat›l›m"

Çocuk ve gençlerin yarar›n› gözeten bir habercilik için gerekli
ad›mlardan biri, çocuk ve gençlerin kat›l›m› üzerinde durmakt›r.
E¤er yeni bir habercilik anlay›fl› ortaya ç›kacaksa, bu anlay›fl›n
hem çocuk ve gençlere daha fazla yer vermeyi, hem de onlar›n
medya, haber ve habercilik üzerinde söz haklar›n›n oldu¤unu ka-
bul etmeyi gerektirir. Bu ba¤lamda ele al›nmas› gereken ÇHS'nin
ilgili maddeleri flöyledir:

• Madde 3: Çocuklar› ilgilendiren bütün giriflimlerde "Çocu¤un
Yüksek Yarar›" temel düflüncedir.

• Madde 12: Her çocuk kendisini ilgilendiren herhangi bir konu
ya da ifllem s›ras›nda görüfllerini serbestçe ifade etme, görüflleri-
nin dikkate al›nmas›n› isteme ve kat›lma hakk›na sahiptir.

Bu maddeler çerçevesinde medyan›n yeni bir habercilik anlay›fl›-
na do¤ru ataca¤› ilk ad›m, çocuk ve gençlere daha fazla yer ver-
mek olacakt›r. Çocuklar›n yarar› onlara yer verilmeden, onlarla
konuflulmadan anlafl›lamaz. Medya henüz özel günlerde bile ço-
cuk ve gençlere çok az yer vermektedir. Bu yer vermeme tutumu,
gazetelerde nelere yer verildi¤i ile karfl›laflt›r›l›rsa çok çarp›c› bir
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tablo ile ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in, bulmacalara ne kadar yer
verildi¤ine bak›labilir. Bulmaca, çok uzun süredir hemen her ga-
zetede her gün yer ald›¤› için kan›ksanm›fl bir gazete gerçe¤idir.
Bulmaca, hiçbir haber de¤eri tafl›mamas›na karfl›n gazetede mut-
laka yer alabilirken, çocuk ve gençlerin gazetede yer alabilmesi
için afl›r›, garip, abart›l› bir durum gerekmektedir. fiimdi karfl›lafl-
t›rmay› daha anlaml› k›labilmek aç›s›ndan gazetelerin her gün
verdikleri birkaç sayfal›k bulmaca ekleri üzerine taraf›m›zdan ger-
çeklefltirilen araflt›rmadan10 yap›lan afla¤›daki al›nt›ya bakal›m: 

"Günde dört sayfal›k bulmaca veren epey gazete bulduk... A¤us-
tos ay› tirajlar›na bakarak, bulmaca veren gazetelerin tirajlar›n›
toplad›k. Bu kabaca bir buçuk milyonluk bir tiraj etti. Bu tiraj›,
dört sayfa ile çarp›p, günde alt› milyon bulmaca sayfas› bulduk.
Bunu 365 ile çarp›nca, toplam y›ll›k bulmaca sayfas› iki milyar›
aflt›. Sonra düflündük, bu kadar sayfa ile neler yap›labilir? Akl›m›-
za çocuklar için kitaplar geldi ve çocuk kitaplar› haz›rlayan ve ya-
y›mlayan bir dostumuza sorduk. O flöyle bir hesap yapt›: Bir bul-
maca, yani gazete sayfas›, dört kitap sayfas› yapabilir denli bü-
yük; bulmacalar kaç kitap sayfas› yapar bulabilmek için toplam
y›ll›k bulmaca sayfas›n› dört ile çarpmak gerekir. Hesab› birlikte
yapt›k ve dokuz milyar sayfaya yak›n bir say› bulduk. Sayfalardan
kitap yapmak üzere dostumuzun önerisiyle küçükçe bir kitap bo-
yutu düflündük; 120 sayfal›k bir kitap. Sekiz küsur milyar sayfay›
120'ye bölünce, karfl›m›za yetmifl milyonu aflan kitap ç›kt›. Yani
hesaplamacada bir senelik bulmaca sayfas›ndan, Türkiye'deki
her çocu¤a, hatta tüm Türkiye nüfusuna yetecek kitap ürettik." 

Medyan›n çocuk ve gençlerle ilgili haberlere daha çok yer verip,
onlar›n sesine kulak vermesi gereklili¤i, asl›nda yaz›l› bas›nda ya-
vafl yavafl yayg›nlaflmaya bafllayan okurun görüfllerini alma ve bir
"okur temsilcisi" arac›l›¤› ile okurlar›n gazeteye müdahalesinin
gerçekleflmesi e¤ilimi ile örtüflmektedir. Bu arada e¤er habercilik
bir yarar içeriyorsa, yap›lan haberin yarar›n›n okuyucu aç›s›ndan
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anlafl›labilir olmas› gereklidir. Çocuklar›n yarar› da haberci tara-
f›ndan gözetilmenin ötesinde, haberin çocuklar taraf›ndan da an-
lafl›labilir olmas›yla gerçekleflebilir. 

Yeni habercilik anlay›fl› için at›labilecek ikinci ad›m, çocuk ve
gençlerin bizzat habercilik ve yay›nc›l›k süreçlerine kat›l›m›n› ko-
laylaflt›rmak olacakt›r, dahas› gazetecilerin çocuklara kulak ver-
mesi, onlar›n kat›l›m›n› sa¤lamas› asl›nda gazetecinin iflini kolay-
laflt›racakt›r. Bu süreç çeflitli flekillerde gerçekleflebilir. Ancak ön-
celikle kat›l›m›n tan›mlanmas› yararl› olabilir. Kat›l›m, karar sü-
reçlerinde ve etkinliklerde yer almak ve "etkili" olmakt›r; çocukla-
r›n ve gençlerin karar mekanizmalar›nda, uygulama ve de¤erlen-
dirme süreçlerinde aktif müdahalede bulunmalar›d›r. Bu tan›m,
çocuk ve gençlerin tek bafllar›na kararlar almalar›n› gerektirmez;
tam tersine burada sözü edilen kat›l›m, onlar›n yetiflkinlerle bir-
likte habercilik ve yay›nc›l›k süreçlerine kat›lmalar› demektir. 

ÇHS'nin 13. Maddesi, "çocuklar›n, isteklerini ve düflüncelerini
seçtikleri bir yolla özgürce aç›klama hakk›na sahip olduklar›n›"
belirtir. Maddede vurgulanan, çocuklar›n kendilerini ifade etme-
lerinin önemi ve de¤eridir. T›pk› di¤er maddelerde oldu¤u gibi,
bu hakk›n nas›l gerçekleflece¤i belirtilmemifltir. Bu hakk›n haya-
ta geçmesi, di¤er maddelerde oldu¤u gibi yetiflkinlerin çocukla-
r›n yarar›n› öne ç›kararak düflünmesini ve çocuklara kat›l›m yol-
lar›n› açarak destek vermesini gerektirir.

Bu noktada, kat›l›m süreçlerinin daha kolay anlafl›lmas› için s›k
kullan›lan "merdiven" benzetmesine baflvurmak yararl› olabilir.
Kat›l›m›n ilk basamaklar›nda, çocuklar›n bir süreçte göstermelik
olarak yer almas› söz konusudur. Bir gazetenin senede bir kere,
örne¤in 23 Nisan'da, yüzeysel çocuk haberleri yapmas› ancak bu
basamaklara uyabilir. Merdiven benzetmesinin en önemli yan›,
merdiven basamaklar›n› t›rmanman›n zor olmamas›d›r. Merdive-
nin üst basamaklar›nda, çocuklar›n yönlendirdi¤i ve yetiflkinlerle
birlikte çal›flarak ürünler elde ettikleri süreçler bulunabilir. Gaze-
telerde düzenli olarak yay›nlanan, çocuklarla yetiflkinlerin ortak
haz›rlad›¤› bir çocuk sayfas› buna bir örnek olabilir.
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8. Çocuklar›n bafllatt›¤›
ve yetiflkinlerle ortak
kararlar

7. Çocuklar›n bafllatt›¤›
ve yönetti¤i çal›flmalar

6. Yetiflkinlerin bafllatt›¤›
ve çocuklarla kararlafl-
t›r›lm›fl çal›flmalar

5. Dan›fl›larak ve
bilgilendirilerek kat›l›m

4. Bilgilendirilerek
görevlendirilenler

3. Maskot gibi
kullan›lma (tokenizm)

2. Dekorasyon veya
süs gibi kullan›lma

1. Bask› ile yapt›rma
(manipülasyon)
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Çocuklar projelere 8 farkl› basamakla kat›l›m
gösteriyorlar. (Merdiven metaforu Sherry
Arnstein'›n 1969'da yazd›¤› bir makaleden
al›narak kullan›ld›. Kategoriler yeni oluflturuldu.)



Çocuklara ve gençlere yönelik yeni bir habercilik anlay›fl›n›n or-
taya ç›kmas›n›n özellikle gazetelerin gelece¤i aç›s›ndan oldukça
önemli oldu¤unu burada bir kez daha vurgulamak gereklidir. Ga-
zetelerin çocuklar ve gençler taraf›ndan daha az okunur duruma
geldi¤i ve giderek haberi çok daha h›zl› yayan internet gibi tek-
nolojiler karfl›s›nda haber tafl›ma de¤erini yitirdi¤i bilinmektedir
(Wartella, Caplovitz ve Lee, 2004). Çünkü yeni medya, gazetele-
re göre çok daha etkileflimli bir araç sunmakta ve çok daha dina-
mik bir içerikle kullan›c›ya ulaflmaktad›r.11 Öte yandan popüler
kültür ürünleri, çocuk ve gençlere özellikle çekici gelecek, kolay
ulafl›lacak ve yak›nl›k hissi verecek flekilde sunulmaktad›r. Popü-
ler kültürün y›ld›zlar› bu ba¤lamda çocuklar ve gençlere gazete-
lerden çok daha yak›n durmaktad›r. Nitekim gazetelerin yeni
medya araçlar›na göre önemlerini yitirdiklerinin önemli bir gös-
tergesi, 2001 y›l›nda yay›mlanan Çocuklar ve Medya konulu el-
kitab›d›r (Singer ve Singer, 2001). Elkitab› incelendi¤inde, tele-
vizyon, filmler ve müzik gibi görece daha eski mecralar ile elekt-
ronik medya, digital oyunlar, internet ve çocuklar›n kulland›¤›
medya teknolojileri gibi yeni mecralara yer verildi¤i görülmekte-
dir. Elkitab›nda gazetelere hiç yer verilmemifltir.

Bu durum gazetelerin gelece¤i aç›s›ndan çok önemli bir ipucu
vermektedir. Çocuk ve gençlere uzak duran, onlara yer verme-
yen, onlar›n kat›l›m›na kapal› ve etkileflim içeren yeni medya gi-
bi dinamik olmayan gazetelerin ileride yetiflkin olacak çocuk ve
gençler aç›s›ndan hiçbir çekicilik veya ifllev tafl›mayaca¤› rahat-
l›kla söylenebilir. Bu da gazetelerin sonu anlam›na gelecektir.

Türkiye ve dünyadan çeflitli kat›l›mc› çal›flma örnekleri

Bas›n›n yeni bir habercilik anlay›fl›na do¤ru ad›m atabilmesi için
çeflitli kat›l›mc› çal›flma örnekleri yararl› olabilir. Bu örneklerde
de¤iflik kat›l›m süreçleri ve dereceleri bulunmakta, kullan›lan
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medya çeflitlilik göstermektedir. Çocuklar›n ve gençlerin düflün-
celerini dolays›z olarak yans›tmay› hedefleyen ve daha önce de-
¤indi¤im "Benim de Sesim Var – Sesimi Duyun"12 kampanyas› ye-
tiflkinler taraf›ndan yürütülmüfltür. Afla¤›da de¤inece¤im A¤ustos
gazetesi örne¤i ise yetiflkinler taraf›ndan bafllat›lan ve daha sonra
gençlerin üretimine dayal› olarak ilerleyen yay›nlara bir örnektir.
Bush Radio, Youth Radio ile Stonesoup, HighestWire ve Çocuk-
ça Dergileri ise birkaç profesyonel yetiflkin ile gençlerin ortak ça-
balar›na örnek olarak afla¤›ya al›nm›flt›r.

A¤ustos gazetesi (‹zmit, 2000-2001):

A¤ustos gazetesi, Marmara (17.8.1999) ve Düzce (12.11.1999)
depremleri sonras›, depremden etkilenen gençlere seslerini du-
yurabilecekleri ve depremle birlikte de¤iflen ve zorlaflan yaflama
müdahale etmelerini sa¤layacak bir araç olarak düflünülmüfltür.
Gazetenin "fikir annesi" genç bir iletiflim fakültesi mezunu, proje-
nin destekçileri ise UNICEF ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu'dur. 

A¤ustos, tüm yaz›lar›n› deprem bölgesindeki gençlerin haz›rlad›-
¤›, 5000 adet bas›lan ayl›k bir gazetedir. Gazeteye bafl›ndan so-
nuna dek 1000 kadar genç katk›da bulunmufltur. Gazeteye katk›-
da bulunan gençlerin ilk grubu, bir ay boyunca foto¤rafç›l›k, ha-
ber yaz›m› gibi de¤iflik e¤itimler ald›ktan sonra gazete ç›karma
aflamas›na geçilmifltir. Gazeteye katk›da bulunan gençler her-
hangi bir telif ücreti almam›fllard›r. Katk›da bulunan yazarlar›n
adlar› yan›nda, yafllar›, bulunduklar› il ve foto¤raflar› her yaz›n›n
bafl›nda mutlaka verilmifltir.

A¤ustos ücretsiz da¤›t›lan bir yay›n oldu¤u için da¤›t›m› elden ya-
p›lm›fl, bu nedenle gazetenin çok yayg›n olarak okunmas› müm-
kün olmam›flt›r. Yay›na bafllad›ktan yaklafl›k birbuçuk y›l sonra
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12. Kampanya yukar›da ele al›nd›¤› için burada yeniden aktar›lmayacakt›r. Kampan-
yaya gelen mesajlardan bir seçki 2005 y›l›nda Sesimi Duyun: Benim de Sesim Var bafl-
l›¤› ile Kök Yay›nc›l›k (Ankara) taraf›ndan yay›mlanm›flt›r.
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da gazetenin yay›n›na ara verilmifl ve ortaya ç›kan kurumsal des-
tek belirsizli¤i nedeniyle gazete bir daha yay›mlanmam›flt›r.

Bush Radio (Çal› Radyosu, Cape Town, Güney Afrika)

Bush Radio, yani Çal› Radyosu, 1980 sonlar›nda güçlenen, Gü-
ney Afrika'daki özgürlük mücadelesinin bir parças› olarak 1992'
de kurulmufl ve ›rkç› rejim karfl›t› mahalle radyolar›n›n aras›na
kat›lm›flt›r. Radyo, yerel güçlerden beslenece¤i ve kendili¤inden
ortaya ç›kan bir çaban›n sonucu oldu¤u için, Çal› Radyosu ola-
rak adland›r›lm›flt›r. Di¤er yandan mahalle radyolar›, televizyon
veya gazetelere ulaflamayacak denli yoksul, önemli bir bölümü
okuryazar olmayan halka ulaflmak ve onlar› bilgilendirmek için
çok uygun ve esnek bir kitle iletiflim arac› olarak özgürlük müca-
delesinin önemli bir parças› olmufltur. Irkç› rejim devrildikten
sonra da mahalle radyolar› halk› bilgilendirme ve bir kat›l›m ara-
c› olarak önemli bir ifllev görmeyi sürdürmüfltür.
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Bush Radio, 1996'da çocuklara her hafta bir saatlik yay›n dilimi
ay›rmaya bafllam›flt›r. Okul ça¤›na gelmifl ve henüz reflit olmaya
ad›m atmam›fl, 6-18 yafl›ndaki çocuk ve gençlerle yay›nc›l›k yap-
ma fikri güçlenince yaklafl›k 60 çocuk ve gençler radyo program-
c›l›¤›n› ö¤renebilecekleri atölyelere kat›lm›fllard›r. Çal›flmaya kat›-
lanlar, Cape Town'un yoksul mahallelerinde oturan, de¤iflik etnik
kökenlerden gelen, de¤iflik diller konuflan k›zlar ve erkeklerdir. 

Çal›flmalar›n ortak noktas›n› kat›l›m ve sesini duyurma olufltur-
maktad›r. Bir Afrika atasözü, "A¤lamayan bebe¤e kim kulak verir"
der. Bush Radio, bir yaflama ve haklar›na sahip ç›kma mücadele-
sinin arac›d›r. Radyo programlar›na, yafllara ve içeriklerine uygun
adlar verilmektedir: Bushtotz (6-10 yafl), Bushkidz (11-14 yafl),
Bushteenz (14-18 yafl), Street Philosophy (16-18 yafl). Bush Rad-
yo, radyo programlar› yan›nda radyo programc›l›¤› atölyeleri, çe-
flitli projeler ve konferanslar da düzenlemektedir. Bush Radyoyu
dinlemek veya daha fazla bilgi edinmek için http://www.youthra-
dio.org /adresi ziyaret edilebilir.

Youth Radio (Berkeley, ABD)

Youth Radio ise birkaç profesyonel yetiflkin d›fl›nda tümüyle
gençlerin yürüttü¤ü bir radyo kurulufludur. Ola¤an yay›n› s›ras›n-
da gençlere yer veren radyolardan farkl› olarak, tüm programlar
gençler taraf›ndan ço¤unlukla gençler için haz›rlanmaktad›r (Gle-
varec, 2005).

Stonesoup (Santa Cruz, ABD)

Stonesoup, yetiflkin-çocuk ortak ürünü olarak yay›mlanan, sipa-
rifl veya abonelik ile da¤›t›lan bir ayl›k edebiyat dergisidir. Dergi-
deki tüm yaz›lar› 8-13 yafllar›ndaki çocuklar yazmakta, derginin
bas›lmas› ve sürdürülmesine iliflkin iflleri ise yetiflkinler üstlen-
mektedir. Dergiye katk›da bulunan yazarlar›n adlar› yan›nda,
yafllar› ve foto¤raflar› her yaz›n›n bafl›nda mutlaka verilmektedir.
Derginin son say›s›na ve arflivine http://www.stonesoup.com /ad-
resinden ulafl›labilir.
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HighestWire (Michigan Üniversitesi, ABD)

HighestWire, tümüyle internet üzerinden yay›n yapan bir iletiflim
platformu olarak ifllev görmek üzere Michigan Üniversitesi'nden
iki profesörün giriflimi ile kurulmufltur. Platformun temel amac›,
yazmay› teflvik etmek, söyleyecek sözü olan gençlere tarafs›z, es-
nek, kullan›m› kolay, ücretsiz, sürdürülebilir ve gerekti¤inde bir
editör taraf›ndan destek de sa¤lanan kolektif etkileflimli bir sanal
gazete sunmakt›r. Platforma ABD'nin her yerinden veya ABD d›-
fl›ndan ‹ngilizce yazmak kofluluyla katk›da bulunmak mümkün-
dür. Platformdaki tüm yaz›lar› gençler yazmakta, platformun ma-
li ve teknik aç›dan sürdürülmesine iliflkin iflleri ise yetiflkinler üst-
lenmektedir. Platforma, http://www.highestwire.com / adresinden
ulafl›labilir.

‹çimizdeki Çocuk (Çocukça Dergisi)

Çocukça Dergisi çocuklar›n yaz›, foto¤raf, resim ve benzeri üre-
timlerine bir ölçüde yer veren bir dergi olmakla birlikte çocukla-
r›n kendilerinin üretecekleri ürünlere de yer vermek için 2005 y›-
l›nda bir formay›, yani 16 sayfay› ‹çimizdeki Çocuk ad› ile çocuk-
lara ay›rm›flt›r. Bu yeni bölüm, öncelikli olarak ilkokul çocuklar›-
n›, yani okuma-yazmay› bilen 8-12 yafl grubunu hedef almaktad›r.

‹çimizdeki Çocuk, okul-merkezli olarak yürütülen bir çaban›n
ürünüdür ve her say›da de¤iflik okullardan kat›l›m ile ç›kmakta-
d›r. Fikrin ö¤rencilere ulaflt›r›lmas› için, okul ziyaretleri gerçek-
lefltirilir. Ziyarette, ö¤rencilere derginin ç›k›fl amac› aktar›l›r. ‹s-
tekli ö¤rencilerden oluflan, de¤iflik okullardan karma bir yazar
grubu seçilir. Her ay çocuklardan oluflan dergi editörleri de¤iflir.
Yaz›lar›n derlenmesi için yap›lan toplant›ya gelen her ö¤rencinin
yaz›lar›na bir sonraki say›da mutlaka yer verilmektedir.

Kat›l›mc› çal›flmalardan, medya okuryazarl›¤›na...

Yukar›da anlat›lan giriflimlerden kimisinde (örn. Bush Radio) ço-
cuklar ve gençler programlar yapman›n yan› s›ra medya kurulufl-



lar›n›n nas›l ifllediklerini incelemekte ve medyan›n yanl›l›klar›n›n
nas›l ortaya ç›kt›¤›n›, baflka ifadeyle medya okuryazarl›¤›n› ö¤-
renmektedir. Medyada yer alan bir haberin veya yay›n›n, "gerçe-
¤in" yans›t›ld›¤› bir haber veya yay›n olarak do¤rudan kabul edil-
mesi yerine bir de¤erlendirmeden geçirilerek kullan›lmas›na, ge-
nel olarak medya okuryazarl›¤› denmektedir. Özetle, medya
okuryazarl›¤›, haberin veya yay›n›n çarp›c›, etkileyici, ilgi çekici
sunuluflundan ba¤›ms›z olarak, kayna¤›na, içeri¤ine ve var olan
di¤er bilgilere göre de¤erlendirilmesini sa¤layan becerilere veri-
len genel bir isimdir.

Medya okuryazarl›¤› üzerine yap›lan çal›flmalar, medya okurya-
zarl›¤›n›n yararl› oldu¤unu, medyaya daha kuflkucu daha sorgu-
lay›c› yaklaflabilmenin önemli oldu¤unu göstermektedir. Araflt›r-
malar, medyay› daha dikkatli ele alan çocuk ve gençlerin daha
elefltirel düflünebildi¤ini (Feuerstein, 1999) ve medyay› daha s›k›
bir süzgeçten geçirebildi¤ini göstermektedir (Alvermann ve Ha-
good, 2000).

Yeni bir habercilik anlay›fl›na do¤ru ad›m atabilmesi için kat›l›m-
c›l›k yan›nda medya okuryazarl›¤›na da vurgu yap›lmas› yararl›
olacakt›r. Afla¤›daki çal›flma bu aç›dan oldukça zengin bir örnek
oluflturmaktad›r.

"Bas›n› takip ediyoruz":
Kat›l›mc› bir medya okuryazarl›¤› çal›flmas›

Çocuklar›n ve gençlerin bas›n ve di¤er medya ürünlerini incele-
me, tart›flma, yanl›l›klar› saptama ve anlama, hatta kendi medya
ürünlerini ç›karabilme becerilerini edinmelerinin, yani medya
okuryazarl›¤›n›n, çocuklara ve gençlere yarar› oldu¤u kadar,
medyadaki yanl›l›klar› azaltmak için etkili bir yöntem olabilece-
¤i de ortadad›r. Bu saptamadan hareketle, çocuklar ve gençlere
bas›n› inceleme olana¤› sa¤lamak asl›nda önemli bir ad›md›r.
Ancak bas›na elefltirel yaklaflabilmenin bireysel bir çaban›n öte-
sine geçmesi ve hem haklara dayal› bir çerçeveye dayanabilme-
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si hem de kolektif ve paylafl›mc› bir süreç içermesi özellikle ya-
rarl› olacakt›r. Bu ö¤eleri bir araya getiren "Bas›n› Takip Ediyoruz"
Projesi, 2005-2006 akademik y›l›nda UNICEF'ten al›nan mali
destekle okullarda yürütülmüfl ve baflar›l› olmufltur.

Projenin özellikle ilkö¤retim okullar›n›n 5., 6. ve 7. s›n›flar› için
uygun olaca¤› düflünülerek, ilkö¤retim okullar› ile iliflkiye geçil-
mifl ve proje okul ziyaretlerinde ö¤rencilere tan›t›lm›flt›r. Tan›t›m-
da ö¤rencilere projenin amac› anlat›lm›fl, günlük gazeteleri ve is-
terlerse dergileri takip etmeleri ve kendi yafllar›ndaki çocuklar ve-
ya gençler hakk›ndaki haberleri yak›ndan incelemeleri önerilmifl-
tir. Yap›lacak incelemenin, öncelikle be¤enilmeyen ve be¤enilen
haberleri ay›rmak, ard›ndan seçilen haberleri çocuk haklar›na
dayanarak elefltirmek olaca¤› örneklerle aç›klanm›flt›r. 

Ö¤rencilerin yapacaklar› çal›flmalar› ö¤retmenleri ile gerçeklefl-
tirmeleri önerilmifl ancak yarat›c›l›klar›n›n öne ç›kabilmesi ve ça-
l›flmay› kendi fikirleri ile yönlendirebilmeleri için çok dar kal›plar
sunulmam›flt›r. Ö¤rencilere yapt›klar› çal›flmalar› isterlerse proje
web sitesini (www.gazeteinceleme.org) kullanarak yafl›tlar› ile
paylaflabilecekleri ve böyle çal›flmalar yapmak isteyen baflka ö¤-
renciler için bir k›lavuz haz›rlayabilecekleri de iletilmifltir. Bu
ba¤lamda projede ö¤rencinin kendi iste¤i ve sürekli kat›l›m› esas
al›nm›flt›r.

Projeye ö¤rencilerin gösterdi¤i ilgi, 4. s›n›ftan bafllayarak ö¤ren-
cilerin medya okuryazarl›¤› çal›flmalar› yapmak için çok haz›r ve
istekli oldu¤unu göstermifltir. Afla¤›daki örnekler, projenin tan›t›-
m›n›n yap›ld›¤› akflam gönderilen e-postalardan al›nm›flt›r:

"Ben ... ‹.Ö.O'nda 7-A s›n›f›nda okuyorum. Siz asistan oldu¤unuz
için beni bu konuda daha çok ayd›nlat›rs›n›z diye düflünüyorum!
Yapt›¤›n›z projeyi çok anlaml› buluyorum. Bu, biz çocuklar›n
kendi haklar›m›z› savunmam›z için iyi bir f›rsat! Bu proje hakk›n-
da daha çok bilgi sahibi olmak istiyorum! Ben de bu projeye ka-
t›lmak için neler yapmal›y›m? Ben de bu projenin bir üyesi olmak
istiyorum. Ama nas›l olaca¤›n› çok ayr›nt›l› olarak bilmiyorum.
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Bana bu konuda cevap yazarsan›z çok sevinirim!"

"Ben ... ö¤rencisiyim. Biz arkadafllarla gündemdeki çocuklar›n
nas›l nitelendirildikleri ve hangi bafll›klar alt›nda topland›¤› konu-
su içeren dergi gibi bir kitapç›k haz›rlamak istiyoruz ama ilk ön-
ce 1, 2 ay araflt›rma yap›caz. Sizce baflka ne yapmal›y›z?"

Projeye gönüllü olarak kat›lan ö¤rencilerin söyledikleri, ö¤renci-
lerin bas›na ilgi duyman›n ötesinde bas›n hakk›nda görüfllere sa-
hip olduklar›n› ve proje kapsam›nda bas›n› incelemekten çok ke-
yif ald›klar›n› ve medya okuryazarl›¤› çal›flmalar› yapmak için
çok haz›r oldu¤unu göstermektedir. Ö¤rencilerin çal›flmalar› ise,
hem ö¤rencilerin kendi yay›nlar›n› ç›karmak için çok istekli ol-
duklar›n› (baz› okullarda ö¤renciler okul gazetesi ç›kartarak, ça-
l›flmalar›n› bu gazete arac›l›¤› ile okuldaki di¤er ö¤rencilere du-
yurmufllard›r) hem de bas›n›n çocuk haklar› aç›s›ndan oldukça
eksik oldu¤unu göstermektedir. Afla¤›daki örnekler, projeye kat›-
lan de¤iflik okullardan al›nm›flt›r:
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Sonuç

Günümüzde medyan›n giderek çeflitlendi¤i ve günlük hayat›n
neredeyse her an›na girdi¤i göz önünde tutuldu¤unda, medyan›n
çocuk ve gençlere nas›l etkide bulundu¤u ve onlar›n yarar›n› dik-
kate al›p almad›¤› mutlaka önemsenmesi gereken sorulard›r.
Medyan›n çocuklara ve gençlere yönelik yapt›¤› yanl›fllar gerek
bu yaz›da gerekse, daha genifl olarak baflka kaynaklarda ele al›n-
m›flt›r.13

Gazeteciler çocuk haklar›na sayg›l›, çocuk haklar›n› gözeten ve-
ya çocuklar›n yarar›n› öne ç›karan habercilik konusunda art›k ye-
terince yol gösterici malzemeye sahiptir.14 Gazetecilerin çocuk
dostu habercilik anlay›fl›na do¤ru atmas› gereken ad›mlar belli-
dir. Gazetelerin çocuklara ve gençlere daha fazla yer vermesi,
onlara daha fazla kulak vermesi yan›nda çocuk ve gençlerin biz-
zat habercilik ve yay›nc›l›k süreçlerine kat›l›m›n› kolaylaflt›rmas›
gerekmektedir.

Son yirmi y›l içerisinde özellikle de en çok da¤›t›lan yayg›n gaze-
telerin ana sayfalar›, "Samsun'un en güzel danas›n›n seçimi" ya
da "mankenlerin iç çamafl›rlar›" gibi konularda, garip mi garip ni-
ce bafll›klarla yay›nlanabilmifltir. Ya da örne¤in, "Güneri Civao¤-
lu'nun sakal›" gibi bir haber ana sayfa haberi olabilmektedir (Hür-
riyet, 18.9.2000). Gazetecilerin birbirlerinin d›fl görünüfllerini
önemsemeleri onlar›n bilece¤i ifltir, ama bunu baflsayfaya tafl›-
mak gazetecilik ile ba¤daflmayan bir tutumun göstergesidir. Söz
konusu durumun de¤iflebilmesi için gerek gazetecilerin tutumla-
r›n›n ve gazetelerdeki güç iliflkilerinin de¤iflmesinin gerekti¤i, ge-
rekse kamuoyunun bask›s›n›n önemli oldu¤u ortadad›r.

13. Örnek olarak bkz. Franklin, B. (2002) "Children's Rights and Media Wrongs: Chan-
ging Representations of Children and the Developing Rights Agenda", New Hand-
book of Children's Rights: Comparative Policy and Practice. (haz. B. Franklin). Lon-
dra: Routledge, CRC Press.

14. Örne¤in Uluslararas› Gazeteciler Birli¤inin bu konuyla ilgili olarak Gazeteciler ve
Medya profesyonelleri için bir Elkitab› bulunmaktad›r.  Bkz. International Federation
of Journalists (2002) Putting Children in the Right: Child Rights and the Media (Guide-
lines for Journalists and Media Professionals). Brussels: International Press Center.



Bu yaz›da vurgulanan kat›l›mc› boyut ve eylemlilik aç›s›ndan ise,
çocuklar›n kendi haklar›na sahip ç›kmalar› ve seslerini duyurma-
lar› özellikle önemlidir. Çocuklar›n gerek kendi haklar›na sahip
ç›kabilmeleri, gerekse medyaya daha fazla etkide bulunabilmele-
ri için medya okuryazarl›¤› çal›flmalar›n›n artmas› yararl› olacak-
t›r. Daha iyi bir gazetecilik ve genel olarak daha iyi medya ancak
çocuklar›n ve gençlerin katk›s› ve çabas› ile gerçekleflebilir.
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ÇOCUKLAR VE ÇOCUK HAKLARININ
MEDYADA TEMS‹L‹

Gülgün Erdo¤an Tosun

"Çocuk Haklar› evrensel insan haklar› kültürünün yap› tafl›-
d›r ve gelecek nesillerin insan haklar› güvencesinin temeli-
ni oluflturur... Hükümetler çocuklar›n ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar›n›n yan› s›ra onlar›n medeni ve siyasi hakla-
r›n› da korumakla yükümlüdür..."

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, 1989

I. Girifl: Haklar penceresinden haber-gerçeklik iliflkisi

Günümüz toplumlar›n› tan›mlamada en fazla baflvurulan deyim-
lerden biri "enformasyon toplumu"dur. Enformasyon toplumunun
temelini oluflturan enformasyonun temel tafl›y›c›s› kitle iletiflim
araçlar›, bunlar aras›nda da yayg›nl›klar›na bakarak söylersek
özellikle, gündelik kullan›mda k›saca "medya" demeyi ye¤ledi¤i-
miz, gazete, radyo ve televizyondur. Günümüz toplumuna ken-
disiyle ilgili enformasyonu sa¤layan medyan›n kulland›¤› enfor-
masyon biçimlerinden biridir haber. Gazetecilerin toplumun
kendisiyle üretti¤i enformasyon haber halinde gazetelerde, tele-
vizyonlarda, radyolarda yer bulur. Yurttafllar›n yaflad›klar› top-
lumda neler olup bitti¤ine dair bilgileri haberler arac›l›¤›yla çer-
çevelenir, kurgulan›r, pekifltirilir.



Ancak haberler toplumsal gerçekli¤i oldu¤u gibi yans›tan metin-
ler de¤ildir. Baflka ifadeyle "haber toplumsal gerçekli¤i infla eder
(kurar)" (Dursun, 2004: 37). Haberler arac›l›¤›yla gündelik yaflam
medyada yeniden kurgulan›r. Yeniden kurgulanan gündelik ya-
flam›n bilgisi /enformasyon kuflkusuz "gerçeklikten" farkl› olacak-
t›r. Haberin ifllevi "gerçe¤i" yans›tmaktan çok, "bir olaya dikkat
çekmektir, gerçe¤in ifllevi ise gizli olgular› gün ›fl›¤›na ç›karmak,
bu olgular› birbirleriyle iliflkili hale getirmek ve insanlar›n eylem-
de bulunabilece¤i bir gerçeklik foto¤raf› oluflturmakt›r. Oysa ga-
zeteciler olaylar hakk›nda do¤ruyu (ya da tam do¤ruyu) söyleme-
ye yetecek kadar bilgi toplayabilme kapasitesine sahip de¤ildir-
ler" (‹rvan, 2005: 69). Dolay›s›yla kurgulad›klar› haber "gerçe¤in"
kurgusal bir temsilidir.

Gitlin'in daha 1980'lerde belirtti¤i üzere; medya, genellikle üze-
rinde konuflulmasa ve pek kabul edilmese bile, hem dünyada
olup bitenleri haber haline getiren gazeteciler hem de onun ve-
rece¤i bilgilere önemli ölçüde bel ba¤lam›fl olan bizler sayesinde
dünyay› organize eder. Medya mevcut biliflsel örüntüler aras›n-
dan istediklerini seçer, vurgular, istemediklerini d›fllar. Seçmifl ol-
duklar›n› korur, yorumlar ve sunar. Bunu rutin olarak söylemleri
düzenleyen sembol üretenler eliyle sözel veya görsel olarak ya-
par. Medyan›n yaratt›¤› anlam çerçeveleri gazetecilere ellerinde-
ki büyük ölçekli bilgiyi iflleme, biliflsel kategorilere ay›rma ve on-
lar› okuyucular›na etkin olarak sunmalar›na imkân verir.1

Kamusal alandaki tart›flmalar›n en önemli tafl›y›c›s› olarak med-
ya, temsiller arac›l›¤›yla anlamlar üretir. Bireylere yaflad›klar› dün-
yan›n nas›l bir yer, AIDS'in nas›l bir hastal›k, sokakta yaflayan ço-
cuklar›n nas›l çocuklar oldu¤u konular›nda temsiller / anlamlar
üretir. Baflka ifadeyle zihinlerimizde AIDS'li bir hasta ya da sokak
çocu¤una iliflkin olarak oluflan imgenin üretilmesinde, medyan›n
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önemli bir rolü vard›r. Medyan›n insanlar, gruplar, olaylar ve so-
runlarla ilgili olarak –üretti¤i– de¤erler, düflünceler ve mesajlar
dolafl›ma girdikleri andan itibaren sahte bir sahicilik kazan›r. Kur-
gulanan hikâye, "gerçe¤in" yerini almaya haz›rd›r. Özellikle in-
san haklar›, çocuk haklar› gibi kamusal alandaki tart›flmal› konu-
lar söz konusu oldu¤unda medyan›n temsiller arac›l›¤›yla üretti-
¤i anlamlar daha kal›c› ve düzeltilmesi daha zor ön yarg›lar› her-
hangi bir sorumluluk üstlenmeksizin kültürel dolafl›ma sokabil-
mektedir. 

Toplumsal olgular›n medyadaki temsillerinin yegane gerçek ola-
rak dayat›lmas›n›n, medyan›n üretti¤i anlam çerçevelerinin ço¤u
zaman "hakl› / haks›z" kategorilerini dikkate almaks›z›n üretilmifl
olmalar›n›n en önemli sonuçlar›ndan biri medyaya duyulan gü-
vensizliktir. Medyaya duyulan güvensizlik, bugün dünyan›n çe-
flitli ülkelerinde yap›lan birçok araflt›rman›n ortak bulgular›ndan
biridir. Bulgulara göre güvensizli¤in nedenleri aras›nda önde ge-
lenler2; ba¤›ms›z ol(a)mama, araflt›rmac› gazetecilik pratiklerinin
eksikli¤i, haberlerin politikleflmesi, otosansür, yozlaflma, sansas-
yonlaflt›rma, ticarileflme, yerel medyan›n taflralaflmas›, ba¤lamsal
bilgi eksikli¤i, deneyim ve beceri eksikli¤i, kamusal tart›flman›n
dar kapsamda yap›lmas›, birkaç haber kayna¤›na afl›r› güven,
özelefltiri eksikli¤i ve d›fl etkilerdir. 

Ancak ana ak›m medya kurulufllar›na oranla yerel medyan›n gü-
ven konusunda daha avantajl› oldu¤unu söyleyebiliriz. Yerel
medyan›n haberlerini üretti¤i yaflam evrenine yak›nl›¤›, yerelde-
ki patronaj iliflkilerinin görece zay›f olmas›, haberlerdeki politik-
leflme ve sansasyonlaflt›rma düzeyinin düflük olmas›, medya pat-
ronlar›n›n küresel ve ulusal sermaye a¤lar›yla iliflkisinin daha do-
layl› olmas› gibi nedenler yerel medyay› haklara duyarl› gazete-
cilik aç›s›ndan avantajl› duruma sokmaktad›r. 
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II. Gazetecinin sosyal sorumlulu¤u;
haklara duyarl› habercilik 

Günümüz toplumlar›nda enformasyonun haber format›ndaki
üretimi ve da¤›t›m› ifllevini yerine getiren medyan›n insan hakla-
r›yla ilgili fikirlerin, imgelerin yarat›lmas› ve da¤›t›m›ndaki öne-
mini yads›mak mümkün de¤ildir. Medya, insan haklar› ve özel-
likle çocuk haklar›yla ilgili konularda gündemi belirleyen bir fak-
tör olarak önemli bir role sahiptir. Gazeteciler haber üretim süre-
cinde sosyal sorumluluklar›n›n gerektirdi¤i flekilde davranabile-
cekleri gibi, sosyal sorumluluklar›n› göz ard› eden bir tavr› da be-
nimseyebilirler. Gazetecilerin insan haklar› konusunda benimse-
di¤i tav›rlar, insan haklar›n›n toplumsal alg› ve imgelemde biçim-
lenmesi üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Haklara duyarl› gaze-
tecilik pratiklerinin yayg›nlaflmas›, insan haklar› ve çocuk hakla-
r›na iliflkin konularda kamuoyunun duyarl›l›¤›n›n artmas›na, ka-
rar al›c›lar›n ve kamu otoritelerinin hak ihlallerinin azalt›lmas›na
da yard›mc› olacakt›r. Dolay›s›yla "haklara duyarl› habercilik" ga-
zetecilerin temel sosyal sorumlulu¤udur. 1971 tarihli Gazeteci-
nin Yasas›'nda da belirtildi¤i üzere:

"Gazetecilerin kamu indindeki sorumlulu¤u, her türlü baflka so-
rumluluktan, özellikle de iflverenleri ve kamu yetkililerine karfl›
sorumluluktan önce gelir. Bilgilendirme misyonu zorunlu olarak
gazetecilerin bizzat ve kendili¤inden bir flekilde kendi kendileri-
ne dayatt›klar› s›n›rlar› içerir... Ama bu ödevlere gazetecilik mes-
le¤inin ifas› s›ras›nda gerçek bir flekilde uyulabilmesi, ancak, ba-
¤›ms›zl›¤›n ve mesleki sayg›nl›¤›n somut koflullar› gerçeklefltiril-
di¤i takdirde mümkündür".3

Gazetecilerin kamu nezdindeki sorumlulu¤unun di¤er her türlü
sorumluluktan önce geldi¤ini vurgulayan bu yasa, haklara duyar-
l› gazetecilik pratiklerinin dayand›¤› temel ilkelerdendir. Özellik-
le çocuk haklar› söz konusu oldu¤unda haklara duyarl› haberci-
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lik pratiklerinde gazetecilere rehberlik edecek evrensel, uluslara-
ras› ve ulusal baz› ilkeler ile düzenlemelerin oldu¤unu belirtmek
gerekir. Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme (ÇHS)
Birleflmifl Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kas›m 1989 tarihli top-
lant›s›nda oybirli¤iyle kabul edilmifltir. Bu sözleflme tüm çocuk-
lar›n insan haklar›n› koruma ve gelifltirme yolunda bireylere ve
hükümetlere yükümlülükler getirmektedir. Sözleflmenin kabu-
lünden bu yana iki devlet hariç tüm BM üyeleri imzalam›flt›r. Tür-
kiye sözleflmeyi 1995'de imzalam›flt›r. Sözleflmenin 13. Madde-
si çocuklar›n da ifade özgürlü¤üne sahip oldu¤unu, bu özgürlü-
¤ün yaz›l› veya sözlü olarak tüm çocuklar›n her türlü düflünce ve
bilgi al›flveriflinde bulunma hakk›n› da içerdi¤ini belirtir. 17.
Madde de ise çocuklar›n sosyal, ruhsal ve moral sa¤l›¤›, fiziksel
ve zihinsel sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesine yard›mc› olmak üzere, kitle
iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla ulusal ve uluslararas› farkl› kaynaklar-
dan bilgi ve materyale eriflmeleri konusunda devlet kurumlar›n›n
sorumlu oldu¤u vurgulanmaktad›r. Sözleflmede yer alan baz› ço-
cuk haklar›n› flöyle s›ralayabiliriz; (özellikle çocuklar› etkileyecek
kararlar hakk›nda) düflüncelerini aç›klama hakk›, düflünce, ifade,
din ve vicdan özgürlü¤ü, özel yaflam ve oyun hakk›, kendi klüp
ve örgütlerini kurma hakk›, özellikle devlet ve medya arac›l›¤›y-
la bilgiye ulaflma hakk›, kendileriyle ilgili bilgi ve düflünce üret-
me hakk› gibi.

UNICEF'e göre, kamunun gözü, kula¤› ve sesi olarak hareket
eden gazetecilerin, foto¤rafç›lar›n, editörlerin ve program yap›m-
c›lar›n›n öncelikli sorumlulu¤u, iktidar›n kötüye kullan›m› ve in-
san haklar› ihlallerine dikkat çekmektir. UNICEF taraf›ndan yay›n-
lanm›fl olan "Çocuk Haklar› ve Medya" (Child Rights and the Me-
dia: Guidelines for Journalists) isimli belge, çocuk haklar› konu-
sunda gazetecilerin yapmas› ve kaç›nmas› gerekenleri s›ralaya-
rak, çocuklar üzerine haber yapma konusundaki etik ilkelere ay-
r›nt›l› olarak yer vermektedir4. UNICEF'in vurgulad›¤› ilkeler ara-
s›nda ilk bak›flta dikkat çekenler flunlard›r: Gazetecilerin kendi
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bölgesindeki, ülkesindeki çocuklara yönelik fliddet konular›n› ha-
ber haline getirerek kamusal tart›flmaya açmalar›, çocuklar›n
mahremiyetine ve kimliklerine sayg› gösterilmesi, çocuklara
medyaya eriflme ve kendi düflüncelerini aç›klama f›rsat› verilme-
si, araflt›rmac› gazetecilik pratikleri içinde çocuklarla görüflme
yap›l›rken haber kayna¤›n›n gizlili¤i ilkesinin ihlal edilmemesi,
hükümetlerin Uluslararas› Çocuk Haklar› ‹lkeleri'nin uygulanma-
s› konusunda zorlanmas›, seksist olmayan bir dil kullanarak ço-
cuk istismar› ile savaflma, bilgi toplarken çocuk haklar› konusun-
da çal›flan sivil toplum örgütleri ve çocuklar›n güvenini kazanm›fl
olan insanlarla çal›flma, sorunlar› çözerken çocuklar›n bak›fl aç›-
s›ndan çözmeye çal›flmak. Gazetecilerin kaç›nmas› gereken nok-
talar ise; çocuklara potansiyel olarak zarar verecek olan cinsiyet-
çi (seksist), fliddet ve kurban odakl› gazetecilik pratikleri, olgula-
r› stereotiplefltirme (basmakal›plaflt›rma) ve sansasyonel hale ge-
tirme, çocuklara yönelik fliddete tolerans gösterilmesine yol aça-
bilecek önyarg›lar› ve önyarg›lara dayal› düflünceleri güçlendir-
mek, ergen veya gençlerin imaj›n› cinsel olarak olgunlaflm›fl ola-
rak görmek (göstermek), çocuklar› suçlu olarak göstermektir. Bu
ilkeler, çocuk haklar›na duyarl› bir gazetecili¤in genel çerçevesi-
ni çizmektedir. 

‹rvan'a göre, "çocuklar› konu alan haberlerde etik sorunlar genel-
likle çocuklar›n haberin bir parças› haline geldikleri olumsuz
olaylarda ortaya ç›kmaktad›r. Tecavüz, h›rs›zl›k, uyuflturucu, ti-
ner kullanma, intihar, yaralama, öldürme vb. durumlarda ma¤-
dur ya da san›k konumundaki çocuklar haberde nas›l ele al›nma-
l›d›r?" (2005:81). Çocuklar söz konusu oldu¤unda rehber al›nma-
s› gereken temel ilkelerden biri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin
gazeteciler için belirledi¤i etik ilkedir. Bu ilkeye göre, "Çocuklar-
la ilgili suçlarda ve cinsel sald›r›larda, san›k, tan›k ya da ma¤dur
(maktul) olsun, 18 yafl›ndan küçüklerin aç›k isimleri ve foto¤raf-
lar› yay›mlanmamal›d›r". 

Sayd›¤›m›z ilkelerin tümü medyada çocuk haklar›n›n korunmas›
ve çocuklar›n durumunun iyilefltirilmesi ile ilgili temel ilkelerdir.
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Bu ilkelerin temel amac›, habercilik pratiklerinde insan haklar›na
/çocuk haklar›na dayal› bir yaklafl›m› hâkim k›lmaya çal›flmakt›r. 

Bir insan haklar› yaklafl›m›n› gelifltirmenin anlam›, kendi adlar›na
yap›lm›fl tercihlerin pasif nesneleri olmak yerine, insanlar›n ken-
di kararlar›n› almalar›n› sa¤lamak ve bunun önünü açmakt›r5.
Habercilik pratiklerine uyarlad›¤›m›zda, insan haklar›na dayal›
bir yaklafl›m› gelifltirmenin temel koflullar› bir yandan kamu oto-
ritelerinin insan haklar›yla ilgili konulardaki hesap verme düzeyi-
ni gözetmek ve denetlemek, di¤er yandan bireylerin kendileriyle
ilgili kararlara kat›lmalar›n›n önünü açmak, ayr›ca u¤rad›klar› her
türlü fliddet, ayr›mc›l›k ve d›fllamay› kamu önünde tart›flmak ol-
mal›d›r. Son y›llarda kad›n hareketlerinin öne ç›kard›¤› "Kiflisel
Olan Politiktir" slogan› da ev içi fliddeti görünür k›larak, kamusal
alanda tart›fl›l›r hale getirmeyi amaçlamaktad›r. Özellikle çocuk-
lar gibi, ço¤u zaman ailedeki en yak›nlar›n›n fliddetine maruz ka-
lan toplumun en zay›f kesimi söz konusu oldu¤unda, haklara du-
yarl› gazetecilik pratiklerinin önemi bir kat daha artmaktad›r.

III. Medya ve çocuk haklar›

Gazetecilik etik ilkelerini düzenleyen çeflitli belgelerde idealize
edilen insan haklar› alg›s› ile gazetecilik pratikleri sonucunda or-
taya ç›kan haber metinlerindeki insan haklar› /çocuk haklar› alg›-
s› aras›nda önemli ölçüde farkl›l›k oldu¤unu söyleyebiliriz. Di¤er
yandan insan haklar›n›n ve çocuk haklar›n›n alg›lan›fl›yla ilgili
toplumda varolan sosyal de¤erler sistemi de insan haklar› ve ço-
cuk haklar›yla ilgili haber yap›m süreçleri üzerinde etkilidir.

Yeniden hat›rlat›rsam, gündeminde yer verdi¤i haberler arac›l›-
¤›yla medya topluma bir çocuk imgesi sunar. Medyan›n sundu¤u
temsiller çocuklar›n kim olduklar› ve nas›l davrand›klar› ile ilgili
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toplumsal alg›lar› hem yans›t›r, hem de etkiler. Bu temsiller ara-
c›l›¤›yla; bir yandan gençlere yönelik bak›fl / alg› yarat›l›r, di¤er
yandan mevcut bak›fl /alg› yeniden üretilir (tafl›n›r). Bu yap›l›rken
ço¤u zaman kamuoyu ve politikac›lar üzerinde olumsuz etkileri
olabilecek önyarg›lar ve sterotipler (basmakal›p yarg›lar) yeniden
üretilerek yayg›nlaflt›r›l›r. Bu ortamda, bilgiyle donat›lm›fl, sorum-
lulukla yerine getirilmifl habercilik kuflkusuz çocuk haklar›n›n ko-
runmas› ve gelifltirilmesi aç›s›ndan yaflamsal öneme sahiptir6. 

‹nsan haklar› konusunda oldu¤u gibi çocuk haklar› konusunda da
medyan›n haberlefltirme süreçleri sorunlu bir flekilde ifllemekte-
dir. Medya ile çocuk haklar› aras›ndaki sorunlu iliflkinin iki
önemli boyutu oldu¤unu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki çocuk
haklar›n›n medya taraf›ndan pek bilinmeyifli (ya da önemsenme-
mesi), di¤eri medyan›n yap›sal özelliklerini yans›tan iflleyifl boyu-
tudur. Çocuk ve gazeteci iliflkisi söz konusu oldu¤unda gazeteci-
nin öncelikli sorumlulu¤u yapt›¤› haberlerde çocuk haklar›n› her
türü ekonomik, sansasyonel beklentinin önüne koymas›d›r. An-
cak bunu yapabilmesi için çocuk haklar›n› iyi bilmesi gerekir.
Çocuk haklar›n› koruyan belgeler ve etik ilkelerden haberdar ol-
mayan bir gazetecinin do¤al olarak çocuk haklar›n› korumas› da
mümkün olmayacakt›r. 

Ayr›ca toplumdaki sosyal de¤erler sistemi içinde çocuklar›n ve
haklar›n›n önemsenmemesi yönündeki e¤ilim artt›kça, gazeteci-
lik pratikleri içinde de çocuk haklar›n›n kendine yer bulmas› zor-
laflmaktad›r. Çeflitli toplumlarda risk alt›ndaki çocuklara iliflkin
çeflitli isimlendirmeler bu önemsizlefltirmenin iflaretleri olarak
yorumlanabilir. Türkiye'de sokakta yaflayan çocuklar için kulla-
n›lan "sokak çocuklar›" (street children veya throwaway children)
deyimine karfl›l›k olarak, Brezilya'da "marjinaller" (marginais ve
pivetes), Kolombiya'da "yatak böcekleri" (gamines ve chinches),
Peru'da "meyve kufllar›" (pajaros fruteros), Vietnam'da "toz bö-
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cekleri", Ruanda'da "kötü çocuklar", Kamerun'da "sinekler"7 de-
yimleri kullan›lmaktad›r. Bu isimlendirmelerin hepsindeki ortak
yön, sokakta yaflayan çocuklar› topluma zararl›, mücadele edil-
mesi, hatta gerekiyorsa yok edilmesi gereken "haflerelerle" eflde-
¤er görmeleridir. Medya bir yandan toplumdaki bu önyarg›lardan
beslenirken di¤er yandan bunlar› yapm›fl oldu¤u haberler arac›-
l›¤›yla yeniden üreterek sürdürülmesine yard›mc› olmaktad›r.
Oysa bu çocuklar "soka¤a itilmifl" veya bir suça kar›flm›flsa "suça
itilmifl" çocuklard›r8. Çocuk haklar› söz konusu oldu¤unda bu
kapsama sadece sokakta yaflayan veya suça itilmifl çocuklar de-
¤il, çal›flan çocuklar, istismara maruz kalan çocuklar, mülteci /
göçmen çocuklar da girer. O¤uz Polat taraf›ndan aç›klanm›fl olan
"Çocuk Haklar› ve Türkiye 2005 Raporu"na göre, Türkiye'de ço-
cuk haklar› ihlallerine yol açan en önemli sorunlar flöyle belirlen-
mifltir9: 

Cinsel istismar›n kay›td›fl› ve gizli kalmas›, bu konuda genel ve
yerel yönetimlerin bir politikas›n›n olmamas›, soka¤a düflen ço-
cuk say›s›n›n artmas›, çocuk mahkemeleri kurulmas› konusunda
yetersiz kal›nmas›, çocuklarla sadece Sosyal Hizmetler Kuru-
mu'nun ilgilenmesine izin verilmesi, sadece bir okulun sosyal
hizmet uzman› yetifltirmesi, ülke bütçesinden SHÇEK'e (Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na) ayr›lan pay›n azalma-
s›, Türk Ceza Kanunu'nda yap›lan son de¤iflikliklerle çocu¤un
korumas›z kalmas›d›r. Bu süreçte medyan›n bir yandan çocuk
haklar› konusunda kendisini gelifltirmesi, bilgi düzeyini yükselt-
mesi di¤er yandan yay›nlad›¤› haberlerle çocuk haklar› ihlalleri-
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soka¤a itilmifl çocuklara ise "sokakta yafl›yan ya da çal›flan çocuklar" denilmesi öneril-
mektedir (editörün notu).

9 Bkz. O¤uz Polat, "Çocuk Haklar› ve Türkiye 2005 Raporu" (http://www.0-18.org). 



ni görünür hale getirmeli, bu çocuklar› soka¤a ve/veya suça iten
nedenleri ortadan kald›rmaya, sokakta yaflayan, zorla çal›flt›r›lan,
istismara maruz kalan ve göçmen çocuklar› korumaya yönelik
hizmetleri gelifltirme konusunda kamu otoritelerini zorlamaya
çal›flmal›d›rlar.

Medya ve çocuk haklar› iliflkisini sorunlu hale getiren ikinci bo-
yut, medyan›n yap›sal özelliklerinden kaynaklanmaktad›r ve iflle-
yifl pratikleriyle ilgilidir. Gazeteci-çocuk iliflkisine geri dönecek
olursak, gazetecinin hak anlay›fl› ile gazete okuyucular›n›n hak
anlay›fl› aras›nda önemli ölçüde fark vard›r. Gazete okuyucular›
aç›s›ndan hak kavram› daha genifltir. Gazete okuyucular› aç›s›n-
dan hak anlay›fl›, gazetelerinin sayg›nl›¤›yla ilgili düflüncelerine
flekil veren editöryal pratiklerde ve gazetecilerin profesyonel dav-
ran›fllar›nda ortaya ç›kar. Medya ortam›n› betimleyen tekelleflme,
ekonomik, siyasal iktidar çevreleriyle iç içe geçmifl olmak gibi
yap›sal koflullar›n, habercilik pratiklerine yans›mas› ise pek de iç
aç›c› de¤ildir. 

Bas›ndaki haber süreçlerindeki e¤ilim; ciddi gibi görünen haber-
lerin arkas›nda, büyük ekonomik, siyasal ç›karlar› gizleme, ha-
berleri ticarilefltirme, gazetecilikle e¤lence aras›ndaki çizgiyi gi-
derek bulan›klaflt›rma yönündedir. Haberin arz yönündeki gelifl-
melere benzer olarak, talep yönündeki geliflmeler de umut verici
de¤ildir. Dolay›s›yla, medyan›n iflleyiflinden kaynaklanan bu ne-
denlerle ortaya ç›kan haberlerdeki tarafl›l›k olgusu neyin yanl›fl,
neyin çat›flma, neyin yetersiz oldu¤una odaklanm›fl "negatif bir
tarafl›l›k" olup10 haberlerin üçüncü sayfa haberi olarak tabir edi-
len çat›flma, kan, istismar, ac› ve kurbanlardan beslenen "kötü ha-
ber" odakl› hale gelmesine yol açmaktad›r. Bu koflullar alt›nda ifl-
leyen haber üretim /kurulma süreçlerinde "hak /hakl›l›k" gazete-
cinin akl›na neredeyse en son akla gelen kavramd›r. Haklara du-
yarl› gazetecilik pratiklerinden beklenen; toplumdaki yanl›fllar,
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çat›flmalar ve yetersizlikler içinde ma¤durun haklar›n› gözeten
bir tarafl›l›kla negatif tarafl›l›¤›n› pozitife çevirebilmesidir. 

Gazete okuyucular› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda gençlerin internetle
"büyülenmesi", chat odalar›n›n ve gündelik konulara iliflkin fo-
rumlar›n gençlerin temel haber kaynaklar›ndan biri haline gel-
mesi haberin talep yönünün giderek zay›flamas›na yol açmakta-
d›r. Talep yönünün zay›flamas› gazetelerin sundu¤u temsiller
arac›l›¤›yla üretilen anlamlar›n elefltirilmeden-tart›fl›lmadan h›zla
yay›lmas›n›n, haberlerde sunulan önyarg›lar›n ve damgalay›c›
ifadelerin h›zla içsellefltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› sonucunu
getirece¤i aç›kt›r. 

IV. Yayg›n medyada çocuk haklar›
ihlalleri üzerine gözlemler

Türkiye'deki yayg›n medyada gözlenen çocuk haklar› ihlalleriyle
ilgili olarak seçilmifl olan iki örnek olay üzerinden de¤erlendir-
melerimizi daha netlefltirebiliriz. Barbaros Çocuk Köyü ve Borno-
va Çocuk Yurdu ile ilgili olarak yayg›n medyada ve bölgesel
medyada (Ege Bölgesi) yay›nlanm›fl olan haberlerden yola ç›ka-
rak yapaca¤›m›z de¤erlendirmeler çocuk haklar›yla ilgili olarak
Hanifi Kurt ile birlikte yapt›¤›m›z araflt›rmadaki verilere dayan-
maktad›r (Tosun ve Kurt, 2005: 607-20). Barbaros Çocuk Köyü
ile ilgili olay›n duyuldu¤u ilk günlerde haber metinlerinin vazge-
çilmez sözcükleri olarak; "tecavüz", "cinsel taciz", "skandal", "re-
zalet", "seks kölesi", "gözalt›" gibi ifadelerin manfletlerde yer ald›-
¤›n› görmekteyiz. Benzer flekilde, Bornova Çocuk Yurdu'nun bo-
flalt›lmas›, çocuklar›n baflka yurtlara da¤›t›lmalar›yla ilgili haber-
lerin manfletleri ise do¤rudan do¤ruya yurtta kalan çocuklar› suç-
lu olarak gösteriyordu: "Belal› Yurt Boflalt›ld›", "Hepsi Suç Maki-
nesi Ç›kt›", "Hücre Evi Gibi Bask›n". 

Yukar›daki bafll›klar ile haber kurgusu içinde kullan›lan kavram-
lara bakarak örnek olarak ald›¤›m›z olaylarda her zamanki tiraj
kayg›s› içerisindeki yayg›n medyan›n haberleri sansasyonalleflti-
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rilerek verdi¤ini, çocuklar› damgalayan, bu arada da bu tür yurt-
larda kalanlar hakk›nda sahip olunan ön yarg›lar› yeniden üreten
bir dil / söylemle haberlerini kuran gazetecilerin önemli çocuk
haklar› ihlalleri yapt›klar›n› görüyoruz. 

Çocuk haklar›n›n ihlalleriyle ilgili de¤inilmesi gereken ikinci
önemli nokta, haber metinlerinin genel olarak yap›ld›¤› gibi yo-
¤un biçimde resmi yetkililerinin aç›klamalar› etraf›nda formüle
edilmifl olmas›d›r. Bu konuda Herman ve Chomsky, "Günlük ha-
ber taleplerini karfl›lamak için zorunlu bir zaman çizelgesine uy-
mak durumunda olan medya, mali nedenlerle, önemli bir olay›n
meydana gelebilece¤i yerde muhabir ve kamera bulundurmayan
medyan›n bundan dolay›, daha kolay ve ucuz ulaflabilece¤i ve
toplum taraf›ndan güvenilir görülen kaynaklara yöneldi¤ini be-
lirtmektedir (1999: 59). Ayr›ca, e¤itim, sa¤l›k, çal›flma, kalk›nma
ve sosyal güvenlik gibi konular söz konusu oldu¤unda gerekli en-
formasyon ço¤u zaman resmi kurumlar taraf›ndan gizlendi¤i
için, bu gibi konular medya taraf›ndan etkin olarak haberlefltirile-
memektedir (McIntyre, 2002:5). Dolay›s›yla, resmi devlet yetkili-
leri en güvenilir haber kaynaklar› olarak kabul edilmektedir. Böy-
lelikle e¤ilimi genel olarak 'resmi otoritelerin, bürokratlar›n aktar-
d›¤› öykülerin gerçe¤e uygun oldu¤unu' düflünmek olan yayg›n
medya çal›flanlar›, bu tür haber kaynaklar›n›n söylediklerini yal-
n›zca bir 'iddia' olarak de¤il, güvenilir yetkin bir kiflinin verdi¤i
'bilgi' olarak kabul eder. Çünkü, resmi görevliler gerçe¤i bilirler
ve sunarlar; muhabirlerin ifli ise bilgiyi almaktan ibarettir (Fish-
man, 1980: 144-5). Nitekim haber metinlerinde, resmi yetkilile-
rin beyanatlar›n›n do¤rulu¤una ve gerçekli¤ine helal getirmeyen
"söyledi", "aç›klad›", "belirtti" gibi sözcükler kullan›rken, bunun
d›fl›ndaki muhalif nitelikteki (özellikle de konuyla ilgili sivil top-
lum örgütleri taraf›ndan yap›lan) aç›klamalar› için daha çok, "id-
dia etti", "öne sürdü" gibi tart›flmaya aç›k ifadeler kullan›lmas› s›k
rastlanan bir durumdur.

Ayr›ca, resmi kaynaklara böylesine a¤›rl›k vermenin bir baflka ne-
deni de, gazetecilerin haberleri "nesnel" biçimde iletme iddiala-
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r›d›r (Herman ve Chomsky, 1999: 60). Çünkü, "bilme yetkisi"ne
sahip kabul edilen resmi kaynaklardan al›nan bilgi, "nesnel" ve
en önemlisi de "kolay ispatlanabilir bilgi" olarak kabul edilmek-
tedir. Bazen de, böyle bir ön kabulü olmayan kimi gazeteciler-
den mesleki ilerlemeleri ile devlet veya hükümet hakk›ndaki
elefltirel görüflleri aras›nda tercih yapmalar› istenir. Tercihini elefl-
tirel görüfllerinden yana koyan gazeteciler, "düflman" olarak gö-
rülür ve böylece, resmi haber kaynaklar›na eriflmesi engellenir
(Keane, 1999: 105).

Medya kuramc›lar›n›n bu söyledikleri çerçevesinde yeniden in-
celedi¤imiz haberlere dönersek, belirtilen e¤ilimin söz konusu
haberlerde de tekrarland›¤›n› yani haber kayna¤› olarak "tek yan-
l›" biçimde resmi otoritelerin kullan›ld›¤›n› görebiliyoruz. Benzer
flekilde haber dili / söylemine bakarak resmi otoritelerin verdi¤i
bilgilerin hiç kuflkuyla karfl›lanmayarak, koflulsuz olarak "do¤ru"
kabul edildikleri izlenimini edinebiliyoruz. Oysa her iki örnek
olayda da gazetecilerin haberde denge unsurunu gözeterek sade-
ce resmi yetkililerin aç›klamalar› çerçevesinde kalmay›p, olay›n
ma¤durlar› ile de uygun röportaj tekniklerini kullanarak görüfl-
meleri, çocuklar›n da düflüncelerini almalar› beklenirdi. Böylelik-
le çocuklar›n kendilerini do¤rudan do¤ruya ilgilendiren kötü yö-
netilme, istismara maruz kalma ve yurt boflaltma olay›yla ilgili
gerçek düflüncelerini ifade etme flanslar› olurdu. Sadece bu iki
olay örne¤inde de¤il, genel olarak haber üretim süreçleri içinde
çocuklara yönelik hak ihlallerinin izlenmesi ve raporlanmas›nda
medyan›n bir taraf olarak resmi yetkililer yerine, çocuklar›n ve
çocuklar› koruyan sivil toplum örgütlerinin taraf›nda olmas› bek-
lenirdi.

Ço¤u hak ihlalleriyle ilgili haberlerde oldu¤u gibi, çocuk hakla-
r›yla ilgili sorunlar›n haberlefltirilmesi söz konusu oldu¤unda yay-
g›n medyan›n bir di¤er e¤ilimi olay› ba¤lam›ndan koparmas›, se-
bep-sonuç iliflkilerini gözlerden saklamas›d›r. Özellikle inceledi-
¤imiz Yeni As›r, Haber Ekspres, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde
yer alan örneklerimizde ise konu, iktidar ve muhalefet partileri-
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nin üzerinden görülen bir "hesab›n" konusu haline getirilmifltir.
Her iki olayda da ikinci günden itibaren olay üzerinden muhale-
fetin (CHP) niyet okumalar› ve iktidar›n (AKP) savunma refleksle-
ri gazetelerde çocuklardan daha genifl flekilde yer bulmaya bafl-
lam›flt›r. Barbaros Çocuk Köyü'nün yönetiminin Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na ba¤l› olmas› nedeniyle gazeteler-
de yer alan haberler öncelikle iktidar ve muhalefet aras›nda bir
kavga ve hesaplaflma konusu haline getirilmifltir. Barbaros Çocuk
Köyü'nde yaflanlar üzerine, devleti ve dolay›s›yla siyasal iktidar›
temsil eden Urla Kaymakam› ile Urla'daki yerel gazeteler aras›n-
da yaflanan tart›flmalar asl›nda ac› bir gerçe¤i ortaya koyuyordu:
devletin korunup kollanmas› ile çocuklar›n korunup kollanmas›
aras›ndaki gerilimde resmi görevlilerin genellikle devletin kollan-
mas›ndan yana tav›r ald›¤›n›. Ancak burada medyan›n da tama-
men çocuklar›n korunup kollanmas›ndan yana tav›r almak yeri-
ne, iktidar-muhalefet hesaplaflmas›n›n bir arac› haline geldi¤ini
çocuk haklar›n›n bu hesaplaflma s›ras›nda arada silikleflti¤ini gör-
mek de bir o kadar ac›yd›. ‹nsan haklar›n› ilgilendiren bir konu-
da, gazetecilerin hükümet ve di¤er siyasal / kamusal otoritelerin
manipülasyonlar›ndan sak›nmalar› gerekirken tam tersi olmufl;
yap›lan yay›nlar çocuk haklar›n›n kamusal alanda savunulup ge-
lifltirilmesi için kullan›lacak yerde, bizatihi politikac›lar›n kendi-
lerinin kamusal alana tafl›nmas›n›n bir arac› olmufltur.

Çocuk haklar› ihlalleri söz konusu oldu¤unda medyada gözlenen
bir baflka e¤ilim, çocuklar›n haklar›n› de¤il, sistemin iflleyiflini ko-
rumakt›r. Nitekim ‹zmir'de yay›nlanan Haber Ekspres gazetesinin
(4 fiubat 2005) konuyla ilgili haberlerine bak›ld›¤›nda, Urla Ço-
cuk Köyü'nde yaflananlar›n asl›nda, baz› sivil toplum örgütlerinin
aç›klad›¤› gibi "sistemin bir sorunu olmad›¤›, münferit bir olay-
dan ibaret oldu¤u" imas›n› tafl›yan bir yay›n politikas› izledi¤i gö-
rülmektedir*. 
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Gazete, birinci sayfas›nda Karfl›yaka Çocuk Yuvas›'ndaki 50 ço-
cu¤un ‹zmir Kufl Cenneti'ne yapt›¤› gezinin foto¤raf›na yer ver-
mifltir. Haberin bafll›¤›nda da oldukça ›l›ml› bir tavr›n sergilendi-
¤i gözlenmektedir: "Urla s›k›nt›l›, Karfl›yakal› çocuklar gezide".
Buna karfl›l›k haberin giriflinde ise, ana ak›m bas›n›n söylemine
benzer bir haber kurgusu izlenerek; "Urla'daki Barbaros Çocuk
Köyü'nde meydana gelen cinsel taciz ve iliflkiye girme iddialar›,
ülkenin dört bir yan›ndaki çocuk kurumlar›n› tedirgin etti. Söz
konusu kurumlarda çal›flan ve bar›nanlar, Urla'daki olay›n bütün
kurumlara maledilmesi tehlikesi oldu¤unu dikkat çekerken ola-
y›n kendilerini de zan alt›nda b›rakt›¤›n› dile getirdi" denilmekte-
dir. Haberde gazetenin Türkiye'nin dört bir yan›ndaki bu tür ku-
rumlara ulaflarak haber yap›ld›¤› izlenimi yarat›lmakla birlikte,
haberin daha çok masa bafl› bir haber niteli¤i tafl›d›¤›n› söylemek
yanl›fl olmaz. Ayr›ca, gazete, üretti¤i bu haberlerle çocuklara ne
denli ruhsal ve fiziksel zararlar verebilece¤ini göz ard› etmekte-
dir. Meydana gelen olay oldukça vahim olmakla birlikte, olay›n
vehametinin çocuklar üzerinden yeniden kurgulanan hikâyesi
sorunlu bir habercilik prati¤inin ortaya ç›kmas›na yol açmaktad›r.
Dolay›s›yla, ço¤u zaman bu türden haberlerin verilmemesi veril-
mesinden daha yararl›d›r. Etik de¤erler aç›s›ndan gazetenin birin-
cil görevi çocuklar›n zarar görmemesini sa¤lamak olmal›yken,
kamu kurumlar›n›n prestijlerinin zarar görmemesini hedefleyen
haberler kurgulad›klar› gözlenmektedir. 

Özellikle Barbaros Çocuk Yurdu ile ilgili haberlerde, olay›n ma¤-
durlar› olarak temsil edilen çocuklara bas›n›n ilgisi yo¤un olmufl-
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Aran, yapt›klar› aç›klamalarda "Sistem çocuklar› koruyam›yor, de¤iflmeli; devlet ko-
runmaya muhtaç çocuklara hizmet vermekten vazgeçmeli; kurum bak›m› son çare ol-
mal›, devlet sadece destek ve denetim görevi üstlenmeli" görüflünü savunmaktad›r.
Buna karfl›l›k Sosyal Hizmet Uzman› Kahraman Ero¤lu; 'zaten yasal olarak tek yetkili
SHÇEK oldu¤u, di¤er yandan, herkes dernek, vak›f kurum açarsa çocuklar›n, ruhsal,
bedensel ve zihinsel geliflmelerinin zarar görece¤i gerekçesiyle' devletin bu kurumla-
r› sivil toplum örgütlerinde devrederek onlar› destekleyip, denetlemesini savunmakta-
d›r (Tart›flma için bkz.www.bianet.org.tr. 02.02.2005). Burada Avukat Seda Akço'nun
Avukat Yasemin Onat ile birlikte B‹A Çocuk Haklar› ve Medya e¤itim program› çerçe-
vesinde verdikleri e¤itim metninin elinizdeki kitapta bulundu¤unu, Kahraman Ero¤-
lu'nun da B‹A 2 Projesi Yürütme Kurulu üyesi oldu¤unu hat›rlatal›m. – (ed.n.)



tur. Gazeteler ve muhabirler ürettikleri haberlerin oda¤›na, ço-
cuklar›n haklar›ndan ve kamu güvencesi alt›nda olmalar›na ra¤-
men korunamamalar›ndan ziyade, cinsel taciz ve tecavüz iddi-
alar›n› koymufllard›r. Asl›nda yayg›n medyan›n gazetecilik anla-
y›fl› içinde haber de¤eri olarak öncelik tafl›mas› nedeniyle bu du-
rumun genel geçer bir gazetecilik prati¤i oldu¤unu söylemek
mümkün. Ancak, böylelikle çocuklar›n psikolojik durumlar›n›
hiç kimsenin dikkate almad›¤›n› söylemek yanl›fl olmaz. Röpor-
tajlar›nda veya ürettikleri haberlerde çocuklarla konuflma, röpor-
taj yapma konusunda e¤itimli olmayan gazetecilerin söyledikleri
sözlerin çocuklar›n ruhlar›nda açaca¤› derin yaralar ço¤u zaman
umursanmamaktad›r. Ayr›ca medya arac›l›¤›yla yay›lan enfor-
masyonun (haberin) içeri¤inde çocuklara iliflkin damgalay›c›,
onurlar›n› zedeleyici, kiflisel ve aile mahremiyetine tecavüz nite-
li¤i tafl›yan imge ve ifadelerden yasal olarak korunma haklar› ol-
du¤unu unutmamak gerekir. Medyada yer alan olumsuz ifade ve
imajlar›n, çocuklar›n ileriki yaflamlar›nda karfl›lar›na nerede ve
nas›l ç›kaca¤›n›, önlerine ne gibi engeller koyabilece¤ini bugün-
den kim bilebilir ki? Dolay›s›yla, gazeteciler aç›s›ndan çocuk
haklar›n› gözeten bir habercilik yasal zorunluluk oldu¤u kadar
etik bir sorumluluktur. Çocuklar›n olumsuz haberlerden korun-
ma konusunda haklar›n› etkin olarak kullanamamalar›n›n nedeni
toplumun görece daha zay›f / güçsüz bir kesimi olmalar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Asl›nda, çocuklar›n kiflisel onur ve toplumsal
imajlar›na zarar veren haberlerin yer ald›¤› gazeteler dava konu-
su edildi¤inde birçok gazete çocuklar aç›s›ndan birer "de¤erli kâ-
¤›t" niteli¤i kazanabilecektir*. Çocuk haklar›na duyarl› ve çocuk-
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* 25 A¤ustos 2001 tarihinde öldürülen ifladam› Üzeyir Garih'in cinayet zanl›s› olarak
yakalanm›fl olan 13 yafl›ndaki F.N. ile ilgili olarak Hürriyet gazetesinin 25-26-27 A¤us-
tos 2001 tarihli nüshalar›nda, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Emniyet Müdürlü¤ünün aç›klama-
lar›na dayal› olarak üretilen haberlerdeki "tinerci", "Deli Fuat" gibi damgalay›c› ifade-
ler bolca yer alm›flt›r. Cinayetin ifllenmesinin üzerinden daha iki saat geçmeden yaka-
lanm›fl olan zanl›n›n gazete haberlerinde bir "az›l› katil" gibi temsil edilmesi sonucun-
da  babas› ve a¤abeyi iflten at›lm›fl, ev sahibi evden ç›karm›flt›. Oysa –çok de¤il– 48
saat geçmeden zanl› F.N.'nin suçsuz oldu¤u, 13 yafl›nda hem okuyan hem de ayak-
kab› boyayarak evine yard›mc› olmaya çal›flan bir "çocuk" oldu¤u ortaya ç›km›flt›. ‹ç
‹flleri Bakanl›¤› ve Emniyetin aceleci aç›klamalar›n›n dava konusu olmas› üzerine ai-



larla dost gazetecilik pratikleri çocuklara yönelik hak ihlallerinin
nedenlerinin, sorumlulular›n›n ve çözüm yollar›n›n ortaya konul-
mas›n› araflt›ran, tart›flan bir habercilikle mümkün olabilir.

Bas›n›n insan haklar›yla ilgili sorunlu habercilik örneklerinin ço-
¤almas›na yol açan faktörlerden biri olan sansasyonellefltirme
e¤ilimi nedeniyle, Hürriyet gazetesi 9 fiubat 2005 tarihinde Urla
Barbaros Çocuk Köyü'nde kalan A.B'yi "Cezaevindeki Y. ile Ev-
lenmek ‹stiyorum" manfletiyle 5. sayfas›na tafl›m›flt›r. Haberin
spotunda yer alan; "Urla Barbaros Çocuk Köyü'nde kalan ve ba-
kire ç›kmay›nca bir anda olaylar›n bafl aktörü haline getirildi¤ini
ileri süren 18 yafl›ndaki A.B. yaflad›klar›n› hem yazd›, hem de
DHA'ya anlatt›" ifadesiyle haberin vurgusu "bakire ç›kmayan k›z-
lar" üzerinedir. Haberde, yaflad›klar›n› hem yazan (nerede, nas›l
yazd›¤› belli de¤il), hem de kendilerine (Do¤an Haber Ajans›na)
anlatan A.B'nin asl›nda, ortada bir tecavüz ya da skandal olma-
d›¤›n›, olaya ad› kar›flt›¤› için cezaevine konulan Y.Ö.'ye âfl›k ol-
du¤unu ve iste¤iyle beraber oldu¤unu ifade etti¤i belirtiliyor. Bu
haber, bir yandan elveriflli bir foto¤raf eflli¤inde verildi¤i için de
ma¤durlar› görünür k›lan bir haberdir. Oysa medyan›n görünür
k›lmas› beklenen ma¤durlar de¤il, onlar› ma¤dur hale getirenler
ve sistemdeki aksamalar›n neden ve nas›l ortaya ç›kt›¤› olmal›d›r.
Olay, sansasyonel hale getirilirken ma¤dur olanlar üzerinden ha-
reket edildi¤i için, asl›nda ma¤durlar gazetede haberin bu flekil-
de yay›nlanmas›yla bir kez daha ma¤dur edilmektedir. 

Her iki örnek olayla ilgili olarak inceledi¤imiz haber metinlerin-
den anlafl›ld›¤› kadar›yla, çocuklar ve çocuk haklar› söz konusu
oldu¤unda, haberlerin sansasyonellefltirilmesi daha zararl› hale
gelmektedir. Genel geçer habercilik pratiklerinin aflina oldu¤u
haber öznelerinden farkl› olarak çocuklar, ne kendi davran›flla-
r›ndan sorumlu tutulabilecek fiil ehliyetine sahiptir, ne de baflka-
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lenin açm›fl oldu¤u dava sonuçlanm›fl, 4 y›l sonra devlet 25 milyar lira tazminat öde-
meye mahkûm edilmifltir. Dava konusu ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Emniyet'in aç›klamalar›
üzerineydi, ya gazetelerde yer alan haberler? Bu olayla ilgili olarak henüz haberlerle
ilgilenen ç›kmad›!    



lar›n›n kendilerine yönelik olumsuz davran›fllar›n› engelleyebile-
cek güçtedir. Dolay›s›yla haberlerde kullan›lacak damgalay›c›
ifadeler, tan›mlamalar veya kategorilefltirmelerin hepsi, çocu¤un
fiil ehliyetine sahip olmad›¤› bir yaflta meydana gelmifl olaylar-
dan yola ç›k›larak bas›n taraf›ndan üretilmifl olmas›na ra¤men,
hayat› boyunca karfl›s›na ç›kacak ve kendisine karfl› her zaman
kullan›lacak birer tehdit niteli¤i tafl›yacakt›r. Çocukluk dönemin-
de bafl›na gelmifl veya kendisi d›fl›nda yaflam çevresinde meyda-
na gelmifl, faili olarak addedilemeyece¤i veya ma¤duru oldu¤u
bir olaydan dolay› u¤rayaca¤› damgalay›c› ifadeler, çocuklar›n
yaflam boyu suistimal edilmesine, toplumdan d›fllanmas›na veya
zarar görmesine yol açabilecektir. Habercilerin ürettikleri haber-
ler arac›l›¤›yla temsil ettikleri çocuk imgesi toplumsal bellekte
uzun y›llar kal›c› olacak, e¤er bu imge ön yarg›lar ve olumsuz-
luklarla bezeliyse haberin ister faili ister ma¤duru olsun çocukla-
ra verece¤i hasar da sürekli olacakt›r.

Ek olarak, çocuk haklar›yla ilgili örgütlerin ve bunlar›n söylemle-
rinin de¤il, devletin resmi otoritelerinin söylemlerinin dolafl›ma
sokuldu¤u bir habercilik anlay›fl› karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹nsan
haklar›yla çocuk haklar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi için med-
yan›n iflbirli¤ine girmesi gereken sivil toplum örgütlerinin söy-
lemlerine bu denli az yer verilmifl olmas›, asl›nda Türkiye'deki
yayg›n medyan›n yerleflik de¤erlere ve düflüncelere ba¤l›l›¤›n›n
da bir çeflit ifadesi olarak de¤erlendirilebilir. 

Yayg›n medyan›n sahip oldu¤u yap›sal özelliklerin do¤al uzant›-
s› olan statükoculu¤unun bugün gelinen noktada, üretti¤i haber-
lerdeki en belirgin yans›mas› mevcut sistemin yeniden üretilme-
sine yapt›¤› katk›d›r. ‹nceledi¤imiz örnekler çocuklar›n haklar›n›n
ihlal edildi¤i olaylarla ilgili olmakla birlikte, medyan›n olay› ha-
berlefltirme sürecinde bizzat kendisinin çocuk haklar›n› ihlal etti-
¤ini söyleyebiliriz.

‹nceledi¤imiz haber örneklerine göre, gazetecilerin hali haz›rda-
ki haber kaynaklar› aras›nda hâlâ en güvenilir ve en akredite ola-
n›n›n resmi görevliler ve yetkililer oldu¤unu söyleyebiliriz. Oysa
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bu habercilik anlay›fl›n› sorgulayacak, sorumlu / alternatif / farkl›
bir habercilik anlay›fl› benimsenmedi¤i sürece çocuklar›n ve ço-
cuk haklar›n›n medyadaki temsilinde iyileflme beklemek zor gibi
görünüyor.

Çocuk haklar›yla ilgili habercilik pratikleri aç›s›ndan dikkat çe-
ken bir di¤er nokta, çocuk haklar›n›n yayg›n medyada çok az yer
buluyor olmas›d›r. Genel olarak insan haklar› konusunun da gün-
delik gazetelerde kendine yer bulma düzeyi hayli düflüktür. Bu
yarg›m›z› destekleyen önemli bulgulardan biri çocuk haklar›yla
ilgili haberlerin toplam gazete haberleri içindeki pay›n› gösteren
afla¤›daki tablodur.

Tablo 1: Çocuk Haklar›yla ‹lgili Habercilik Pratikleri Üzerine Gözlemler 

Gazete Toplam Haber Çocuk Haklar› 
Say› Say› Yüzde 

Ü.Ö.Gündem 2647 50 1,89 
Birgün 3181 49 1,54 
G. Evrensel 2465 36 1,46 
Vatan 2880 37 1,28 
Radikal 3083 33 1,07 
Cumhuriyet 3114 32 1,03 
Hürriyet 3470 33 0,95 
Sabah 4020 37 0,92 
Milliyet 3808 33 0,87 
Akflam 4085 29 0,71 
Yeni fiafak 3653 25 0,68 
Zaman 2830 19 0,67 

B‹A taraf›ndan haz›rlanm›fl olan, Ekim 2005 tarihli Medya ‹zleme
Raporu verilerine göre, çocuk haklar›yla ilgili haberlerin ulusal
medyadaki haberler içindeki pay› %2'yi bile bulmamaktad›r. Ço-
cuk haklar›yla ilgili olmas› gereken haberlerin verilifl tarzlar›na
iliflkin de¤erlendirmelerimizle birlikte düflündü¤ümüzde, Türki-
ye'de hem yayg›n medyan›n hem de inceledi¤imiz örneklerle s›-
n›rl› kalmak kayd›yla yerel medyan›n çocuklara haber öznesi /
kayna¤› olarak yaklaflma biçimi ile, çocuk hak ihlalleri konusun-
da sorumlu bir gazetecilik anlay›fl› gelifltirme ihtiyac› içinde oldu-
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¤u söylenebilir. Di¤er yandan yukar›da verilen; Türkiye'de çocuk
haklar›yla ilgili sorunlar›n medyada yeterince temsil edilmedi¤i-
ni göstermekle birlikte, çocuk haklar› ihlallerinin di¤er aile içi
meseleler (kad›na yönelik fliddet gibi hak ihlalleri) gibi konuflul-
mas› tabu ya da mahrem olarak görülen konulardan say›ld›¤› bi-
çiminde de yorumlanabilir.

Bu iki yorumun d›fl›nda di¤er insan haklar›yla ilgili haberlerin
medyada daha az yer bulmas›na yol açan faktörler11 kuflkusuz
çocuk haklar›yla ilgili haberler için de geçerlidir.

• Ülkenin "büyük" ve "önemli" gündemi yan›nda çocuklar› ilgi-
lendiren sorunlar daha az önemli say›lmaktad›r.

• Çocuk haklar›yla ilgili haber süreçleri daha yavafl ifllemekte ve
çocuk haklar› daha nadir haberlefltirilmektedir. 

• Çocuk haklar›n›n siyasal ve sivil haklar boyutu gazetecilerin
önemli bir k›sm› taraf›ndan yeterince bilinmemektedir. 

• Hak haberleriyle ilgili bilgi eksikli¤i Çocuk Haklar› gibi daha
öznel bir alanda kendini daha çok hissettirmektedir.

• Uluslararas› ekonomik sorunlar, yoksulluk, açl›k, e¤itim, çevre
sorunlar›, göçler, savafl ve iç-savafllar, eflitsizlik ve sosyal-ekono-
mik ayr›mc›l›k gibi sorunlar medya taraf›ndan haberlefltirilirken,
bu sorun yuma¤› içinde çocuklar haklara sahip bireyler olarak
de¤il, "ac›nas›", "uzak durulas›", "onlara bakarak haline flükredil-
mesi gereken" aciz varl›klar olarak sunulmaktad›r.

• Öte yandan medya insan haklar›n›n tüm alanlar›nda oldu¤u gi-
bi çocuk haklar›yla ilgili sorunlar gündeme geldi¤inde, bu tür ko-
nular› haberlefltirirken yeterli enformasyonu sa¤lamada ve onu
bir ba¤lama oturtmada yetersiz kalmaktad›r.
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11. Bu konuda bkz. Journalism, Media and the Challenge of Human Rights Reporting,
International Council on Human Rights,  ‹sviçre, 2002 (http://www.international-co-
uncil.org). 



Sonuç: Çocuk haklar›na duyarl›
gazetecilik için öneriler

Çocuk haklar›na duyarl› ve sayg›l› gazetecilik / habercilik pratik-
lerinin gelifltirilmesi konusunda, Uluslararas› ‹nsan Haklar› Kon-
seyi taraf›ndan gelifltirilmifl olan ve bizlere rehberlik edebilecek
birkaç ilkenin burada da alt›n› çizmek gerekir.

• Kamusal alanda çocuk haklar› konusundaki duyarl›l›¤›n art›r›l-
mas›, bu konuda medyan›n öncülük etmesi, 

• Gazetecilerin çocuk haklar›yla ilgili kendi kurumsal ve kiflisel
etik kodlar›n› gelifltirmesi,

• Çocuk haklar›yla ilgili standartlar›n belirlenmesi (bunlar belli
ve evrensel de¤il mi?) ve düzenleyici mekanizmalar›n kurulmas›. 

Asl›nda burada bir ekleme yap›larak varolan etik kodlara uyul-
mas›n›n bile medya taraf›ndan yap›lan çocuk haklar› ihlallerini
büyük ölçüde azaltaca¤› söylenebilir. Bu durumda medyaya dü-
flen görevler de flöyle s›ralanabilir: 

• Haberlefltirmeden önce (ço¤u zaman sonradan yap›lan düzelt-
me ile dilenen özürün çocu¤un hayat› ve gelece¤i üzerindeki
tahrip edici etkileri gidermeye yetmeyece¤i) hesaba kat›larak el-
deki bilgileri do¤rulama sorumlulu¤unu tafl›mak.

• Yap›lacak yay›n›n çocuklar ve çocuk haklar› üzerindeki olas›
etkilerini önceden düflünerek davranmak yani sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket etmek gerekmektedir. 

• Çocuklar›n kendilerini ifade etme, görüfl ve düflüncelerini bafl-
kalar›yla paylaflma, büyüklerine seslerini duyurmalar› konusunda
özendirici olmak, öncülük ve arac›l›k etmek.

• Çocuk haklar›n› haber gündeminde tutmak, bu haklar› koru-
mayla ilgili tüm etkinlikleri /çabalar› izlemek/araflt›rmak, takipçi-
si olmak, çocuklara karfl› yükümlülüklerini yerine getirmeyenleri
ortaya ç›karmak.12
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12. Bkz. Media and Children's Rights (Handbook), UNICEF and MediaWise, Ocak
2005, s.3.



• Çocuk haklar›yla ilgili ihlaller söz konusu oldu¤unda medya-
n›n ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte çal›flmas›, sorunla ba¤-
lant›l› bir boyutu, sorunun veya çözümün görülemeyen noktas›-
n› gün ›fl›¤›na ç›karmas›na yard›mc› olabilir (McIntyre, 2002: 28).

Son olarak bütün bunlar yap›l›rken sadece habercilik pratikleriy-
le ilgili iyilefltirmelerle s›n›rl› kal›nmamal›, medyan›n haberleri
arac›l›¤›yla yayd›¤› çocuk imgesinin iyilefltirilmesine çal›fl›lmal›
ayr›ca, yayg›n medyadaki çocuk imgesinin basmakal›p/klifle tem-
sillerden (stereotype) kurtar›lmas›, farkl› yafllardan, s›n›flardan,
koflullardan gelen çocuklar›n eflit biçimde temsil edilmesi sa¤lan-
mal›d›r.

Özetle, çocuk dostu bir medya için yap›lmas› gerekenler listesi
daha da uzat›labilir. Önemli olan, bu konuda kamusal ve sivil bir
duyarl›l›¤›n yarat›larak, medyan›n bu duyarl›l›¤›n bir parças› ha-
line getirilmesi, dahas› bu konuda medyaya düflen sorumlulu¤u
ona hat›rlatacak mekanizmalar›n gelifltirilmesidir. 
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HABERDE "ÇOCUK B‹REY"

‹ncilay Cangöz

"Çocuk çeteleri terör estiriyor. Yasalara göre, yakaland›k-
lar›nda ifadeleri al›namayan ve gözalt›nda tutulamayan
çocuklar›n art›k foto¤raflar› da çekilemiyor." (Hürriyet, 13
Kas›m 2005).

"Gerçek yafl›n›n 11 oldu¤unu, ama bilerek küçük yazd›r›l-
d›¤›n› söyleyen P.B. ...psikolo¤un 'Neden çal›yorsun utan-
m›yor musun?' sorusuna, 'Neden utanay›m ki benim iflim'
cevab›n› verdi. Psikolo¤un 'Peki oyun mu, h›rs›zl›k m›' so-
rusuna P.B. tereddüt etmeden 'H›rs›zl›k tabii ki' cevab›n›
verdi." (Sabah, 22 Kas›m 2005).

"Çocuk yafltaki kapkaç makinesi polise zor anlar yaflatt›."
(Star Televizyonu, 24 fiubat 2006, Anahaber Bülteni).

Kanunlarla ihtilafa düflen, soka¤a itilen veya madde ba¤›ml›s›
olan çocuklar›n "toplum için ciddi bir tehlike oluflturdu¤u", gide-
rek "ars›z ve ›slah edilemez hale geldikleri" yukar›daki al›nt›larda
da görüldü¤ü üzere yayg›n medyada s›kl›kla görmeye al›flt›¤›m›z
bir anlat› tarz›. Ulusal bayramlar, Dünya Çocuklar Günü, ö¤retim
y›l›n›n bafllamas› ve bitifli, (ço¤u zaman "çocuklar›n karne coflku-
su" gibi klifle bafll›klarla) neredeyse medyan›n çocuklar› hat›rla-
mas›n›n ön koflulu. Bu özel günlerin d›fl›nda ise çocuklar, fliddet,
cinsel taciz, çocuk istismar› gibi yetiflkinlerin çocuklara dönük
suistimallerinde ya da yang›n, deprem, su bask›n› gibi do¤al afet-
lerde veya muhtelif kazalarda olay›n duygusallaflt›r›lmas›n› sa¤la-
yan haber nesneleri. Baflka ifadeyle görünen o ki çocuklar ancak



"suça itildiklerinde", herhangi bir olayda kurban olduklar›nda,
belirli gün ve haftalarda rutin haber öyküleriyle yer ve zaman
doldurma ö¤eleri olarak medya gündemine girebiliyor.

Medya gündemine girebilmek toplumun tüm kesimleri için önem-
li bir mücadeledir, çünkü günümüz toplumlar›nda çiçek yetifltir-
meden, bir parti programlamaya, hava durumundan sa¤l›k sorun-
lar›na kadar gündelik yaflamda kulland›¤›m›z pratik bilgilerimizi
medya yoluyla edinirken, sosyo-ekonomik, politik ve kültürel
alanlarda da bildiklerimizin önemli bir bölümünde medyan›n
bask›n bir yeri oldu¤unu görmekteyiz. Ayr›ca toplumun kendine
iliflkin bilgilenifli de yine kitle iletifliminin bir alt uzmanl›k alan›
olan habercilik /gazetecilik pratikleriyle mümkün olmakta. Farkl›
bir anlat›mla, günümüz toplumlar›n›n kendi iç bünyelerinde ve
uluslararas› arenada olup bitenler hakk›nda bilgilenmeleri ancak
haber medyas› dolay›m›yla mümkün olabilmekte. Dolay›s›yla,
toplumlar›n gelece¤ini oluflturacak olan çocuklar hakk›nda bilgi-
lenifli de –önemli oranda– medya arac›l›¤›yla gerçekleflmekte. 

Bu yaz›n›n konusunu ise, yayg›n medyan›n çocuklar› gündeme
getirme biçiminin irdelenmesi oluflturuyor. Amac›m, konusunu
çocuklar›n oluflturdu¤u haberlerde kurulan anlam çerçevelerinin
ve bunlar›n olas› etkilerini tart›flmak; yayg›n medyan›n çocuk ha-
berlerini verirken yapt›¤› hak ihlallerini sergilemek ve bunlar›n
afl›lmas› için çözüm önerilerinde bulunmak. Ancak öncelikle bir
belirlemede bulunarak, çocuklar konusundaki "duruflumu" net-
lefltirmeliyim: Çocuklar› t›pk› yetiflkinler gibi haklar› olan çocuk-
bireyler olarak görüyorum ve bu haklara anne-baba, e¤itimciler,
medya çal›flanlar› / gazeteciler gibi tüm kifli ve kurum/kuruluflla-
r›n sayg› duymas› gerekti¤ini düflünüyorum. 

fiimdi öncelikle sunuflumda s›kl›kla kullanaca¤›m "kamusal alan"
ve "temsil" kavramlar› üzerinde duraca¤›m. Ard›ndan medyan›n
"genel kabul gören" ifllevleri ve gazetecilerin ifl görme rutininin
habere yans›yan s›n›rl›l›klar›n› tart›flaca¤›m ve medya eti¤i ile ço-
cuk haberlerinde uyulmas› gereken etik kodlar› örnek haberlerle
birlikte ele almaya çal›flaca¤›m.
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1. Kamusal alan ve medya

Yak›n dönemin iletiflim çal›flmalar›nda s›kl›kla baflvurulan kamu-
sal alan kavram›, Jurgen Habermas'›n çal›flmalar›na; daha çok da
düflünürün "Kamusal Alan›n Yap›sal Dönüflümü" (KAYD) adl› ki-
tab›na dayan›r. Kitap ilk kez 1962 y›l›nda Almanca olarak bas›l-
mas›na karfl›n, as›l ilgiyi 1989 y›l›nda ‹ngilizceye çevrildi¤inde
toplar. Çünkü bu y›llar sosyalist ülkelerin pefl pefle ekonomik li-
beralizme geçti¤i ve yeni sa¤ politikalar›n da de¤iflik co¤rafyalar-
daki pek çok ülkede a¤›rl›¤›n› hissettirdi¤i; kapitalizmin "nihai za-
ferinin" ilan edildi¤i bir zaman dilimidir. Bu geliflmeler demokra-
si kuramlar›n›n tart›fl›lmas›na yeni bir canl›l›k getirirken, Haber-
mas'›n "kamusal alan"› da bu tart›flmalar için elveriflli bir kavram
sa¤lar. 

Genel olarak KAYD iki bölümden oluflan bir çal›flmad›r. Birinci
bölümde XVIII. yüzy›lda Avrupa toplumlar›nda feodalitenin tü-
müyle ortadan kalkarak yerine geçmekte olan liberal siyasal dü-
zeni, bu sistemle birlikte burjuva s›n›f›n›n yükselifli ve tüm bu olu-
flumlar içinde burjuva kamusal alan›n geliflimini anlat›r. Haber-
mas'a göre, liberal siyasal düzenin geliflimi devletten ve özel eko-
nomik ç›kar çevrelerinden ba¤›ms›z, yurttafllar›n kendileriyle ilgi-
li / ortak meseleleri müzakere edebildikleri, elefltirel tart›flmalara
dayanan kültürel bir alan›n oluflmas›na yol açm›flt›r. "Burjuva ka-
musal alan›" olarak adland›rd›¤› bu alan, önceleri sanatsal ve ede-
bi tart›flmalarla flekillenirken daha sonralar› politik konular›n da
bu düflünsel prati¤e eklenmesiyle edebi kamunun ifllevsel de¤ifli-
mi gerçekleflmifl; siyasal bir kamu ortaya ç›km›flt›r (Habermas,
2002: 127). Dolay›s›yla kamusal alan; ayd›nlar ve teknisyenlerin
farkl› konulardaki fikri tart›flmalar› öncülü¤ünde kurumsallaflm›fl
rasyonel tart›flma veya söylemsel bir etkileflim alan›d›r. Daha çok
yüz yüze iletiflimle temelli olan bu söz veya müzakere alan(lar)›na
girifl, ilkesel düzeyde tüm vatandafllara aç›kt›r ve herkes statüleri-
ni ikincil plana atarak bu alana dâhil olabilme imkân›na sahiptir.
Böylelikle kamusal forumlarda bireylerin bir araya gelerek yapt›k-
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lar› her tart›flmada kamusal alan›n bir parças› oluflmakta ve bu tar-
t›flmalardan da kamuoyu1 flekillenmektedir. (Habermas, 1991). 

Habermas, bafl›ndan itibaren kamusal alan›n oluflmas›nda Paris
ve Londra'n›n salonlar›yla, kahvehanelerine insanlar›n edebiyat,
siyaset veya genel konularda konuflmak / tart›flmak için bir araya
geldikleri toplanma mekânlar› olarak özel bir önem atfeder. Bu
arada geliflmekte olan günlük bas›n endüstrisi de tart›flmalara bü-
yük kolayl›k sa¤lar; önceleri daha çok ticari olaylar›n, salg›n has-
tal›klar›n, savafllar›n veya do¤al felaketlerin haberlerini yayan ga-
zeteler, 18. yüzy›lda siyasal konulara da yönelir. Dönemin siya-
sallaflan gazeteleri, elefltirel sosyal ve politik tart›flmalar›n temel
forumuna dönüflürken; devlet politikalar›na sert elefltiriler yönelt-
mekte ve çözüm ad›na öneriler gelifltirmektedir. Bu yüzy›lda ba-
s›n, ‹ngiltere'de di¤er Avrupa toplumlar›na göre daha geliflkindir;
Fransa ve ‹ngiltere'de ise gazeteler s›kl›kla sansür ve cezaland›r-
malara maruz kalmaktad›r. Dönemin bas›n› ayn› zamanda bas›n
özgürlü¤ü için de ciddi mücadele vermektedir (Thompson, 1990:
111-2). Habermas'›n perspektifinden bir toparlama yaparsak 18.
yüzy›l›n Avrupa toplumlar› hayli siyasallaflm›fl; kendilerini ilgi-
lendiren siyasal ve toplumsal meseleleri devletten ve özel ç›kar
çevrelerinden uzak bir alanda tart›flabilmekte, devlet uygulama-
lar›n› elefltirebilmekte ve bu görüfllerini de bas›n arac›l›¤›yla yan-
s›tabilmektedir. 

Ne var ki KAYD'›n ikinci bölümünde Habermas, Avrupa toplum-
lar›n›n rasyonellikten kayna¤›n› alan elefltirel düflün faaliyetleriy-
le yo¤rulmufl, bu nedenle ortak meselelere iliflkin kamuoyu olufl-
turabilen ve bunu da sahip oldu¤u geliflkin bas›n arac›l›¤›yla ifa-
de edebilen; siyasal iktidarlar nezdinde bask› kurabilen dinamik
burjuva kamusal alan›nda 19. yüzy›lla birlikte olumsuz dönü-
flümler yaflanmaya baflland›¤›n› öne sürer. Güçlü merkezi devlet-
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lerin geliflimi ve sosyal refah devleti anlay›fl›yla devletin nüfuz
alan›n› geniflletmesi; kâr amaçl› iflleyen özel flirketlerin pazarda
tekel ortam›n› art›rmas›yla zaten k›r›lgan olan kamusal alan
önemli ölçüde gerilemifltir. Habermas'›n yeniden-feodalleflme
(re-feudalization) olarak adland›rd›¤› bu dönemde kamusal alan
art›k sadece bir vaat / söz ya da "sözde-kamusall›¤›n alan›" haline
gelmifltir (2002: 256-7). 

Bu dönüflümün anlam› burjuva toplumunun elefltirel potansiyeli-
nin yavafl yavafl y›k›lmas› ve kamusal alan›n muhalif potansiyeli-
nin ortadan kalkmas›d›r. Böylelikle kültürel ak›l üreten toplumun
bireyleri, salt "zevk" ve "keyif" almaya yönelik pasif kültür tüketici-
lerine dönüflmüfltür. Ayn› flekilde kamusal mekânlarda da dönü-
flüm yaflanm›fl, salonlar, okuma odalar›, kahvehaneler, tart›flma
kulüpleri gibi mekânlar müflterilerini yani özgürlefltirici potansi-
yel tafl›yan fikri tart›flma ortamlar›n› yitirmifltir. Kültürel üretim fa-
aliyetlerinin yerini sinemaya gitme, radyo dinleme gibi bofl zama-
n› de¤erlendirmeye dönük grup etkinlikleri alm›flt›r, ancak bu fa-
aliyetlerin de kamusal bir yan› yoktur (Habermas, 2002: 281-90).
Dahas› "medyan›n artan hâkimiyetiyle özellikle de kamu iletiflimi
anlay›fl›, reklam ve halkla iliflkiler mant›¤›na dönüflmüfl, reklam ve
e¤lence kamunun elefltirel fonksiyonlar›n› y›km›flt›r" (Dahlgren,
1995:8); ayn› medya tüketimi toplumun orta ve alt s›n›flar› için de
teflvik etmeye yönelmifltir (Da¤tafl ve Da¤tafl, 2003: 53-6).

Özetle anlatmaya çal›flt›¤›m›z Habermas'›n kamusal alan›n erken
dönem yükselifli ve dönüflümünü irdeleyen çal›flmas›, burjuva
toplumunun kökenlerini aç›klayamad›¤›; kamusal alan›n sonraki
geliflimini anlatmada hayli s›n›rl› kald›¤› ve 18. yüzy›l salonlar›n-
dan 1950'lerin kitle kültürüne h›zl› bir s›çrama yaparak "basit bir
elefltirel teori modeli sundu¤u" için elefltirilir (Hallin, 1994:2).
Benzer flekilde 19. yüzy›l, kapitalizmin yerleflmesi ve burjuva ka-
musunun da hâkimiyetini pekifltirmesi kadar muhalif kamular›n
ve onlar›n ifade arac› olarak muhalif bas›n›n da geliflti¤i bir dö-
nemdir. Ne var ki Habermas, kamusal alan› s›n›rlar› özel ve siya-
sal alanlar karfl›s›nda korunmas› gereken, salt kamusal meseleler-
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le ilgilenilen ve ortak kararlar al›nan bir tart›flma ortam› olarak
iflaretler. (Alankufl, 1995: 138) Böylesi bir bak›fl kamusal alan›n
demokratik aç›l›mlar›na yönelik tart›flmalar› kapitalist sistem lehi-
ne s›n›rland›r›rken, kamusal-özel alan ikili¤ine öngördü¤ü net ay-
r›mlarla kamulaflmas› gereken kad›nlara, çocuklara veya yafll›la-
ra özgü pek çok meseleyi de özel alan›n s›n›rlar›na hapsetme e¤i-
limi tafl›r. Habermas 19. yüzy›lda özel /kamusal /siyasal alanlar›n
birbirine kar›flmas›n› kamusal alan›n gereksiz genifllemesi veya
parçalanmas› olarak de¤erlendirir. Oysa bu dönemde kademeli
kademeli de olsa kamusal alandan d›fllananlar›n zorlu mücade-
leler sonucunda genel oy ve eflitlik hakk›na kavuflmaya bafllama-
lar›; "19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda hâkim görüflleri yans›tan gazeteler
yan›nda radikal bas›n›n da yayg›nl›k kazanmas› 19. yüzy›lda ka-
muoyunun temsiliyet taban›n›n genifllemesi yönünde etki yapar."
(Alankufl, 1995: 141). 

Fraser, 19. yüzy›lda Kuzey Amerika'da çeflitli s›n›flardan kad›nla-
r›n pek çok etkinliklerle kamusal alanda yer ald›¤›n›; dolay›s›yla
Habermas'›n resmetti¤i gibi tek bir burjuva kamusal alan›n olma-
d›¤›n› ikna edici flekilde aç›klar; dolay›s›yla rakip kamular› ve ka-
d›nlar› da içeren çoklu bir kamusal alan kavramsallaflt›rmas› ge-
reklili¤ine iflaret eder. Ona göre, kad›nlar› kamusal alandan d›fl-
layan anlay›fl, s›n›f ve toplumsal cinsiyet ön yarg›lar›n› tafl›makta-
d›r. Bu nedenle "özel" ve "kamusal" kavramlar›na hayli elefltirel
yaklafl›r; bu ikilik "sadece sosyallik alanlar›n›n do¤rudan göster-
geleri de¤il, ayn› zamanda kültürel s›n›flamalar ve retoriksel eti-
ketlerdir. Politik söylemde bu kavramlar baz› ç›karlar, görüfller ve
konular›n gayri meflru k›l›nmas›, di¤erlerinin ise önem kazanma-
s›n› sa¤lamak için kullan›lan özel araçlard›r" (Fraser, 2004: 126). 

Çal›flmam›n ilerleyen k›s›mlar›nda kamusal alan kavram›ndan
yararlanmaya devam edece¤im, ancak Habermas'›n idealize
ederek öne sürdü¤ü 19. yüzy›l›n burjuva kamusal alan› anlam›n-
da de¤il; kad›nlar, yafll›lar, çocuklar, eflcinseller, az›nl›klar gibi
toplumun d›fllanan kesimlerini kucaklayabilen; onlar›n sesini /
meselelerini görünür ve iflitilir k›labilen; kendisini ne tam olarak
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devlet yani resmi kurum ve kurulufllarla özdefl gören, ne de salt
sermayenin ticari kayg›lar›na hizmet eden araç olarak konumlan-
d›rmayan ortamlar anlam›nda. Daha önce de belirtti¤imiz gibi
yüz yüze iletiflim olanaklar›yla kamu meselelerini tart›flman›n ve
çözmenin çok zor oldu¤u günümüz toplumlar›nda medya bu et-
kileflim için forum / arenalar sa¤layabilecek hayli kullan›fll› bir
araçt›r. Ancak medya bu ortamlar› nesnel olarak sa¤lamamakta,
gerçekte bu alanlar› /ortamlar› infla etmektedir. Dolay›s›yla kulla-
n›lan stüdyo dekorundan programda dile getirilenlere, program›
sunan medya profesyonelinden ça¤r›lan konu¤a kadar her bir
ö¤e, anlam›n kuruluflunda ve tüketiliflinde önem kazanmaktad›r.2

O halde flimdi, ‹letiflim ve Medya Çal›flmalar› alan›n›n literatürü-
nün önemli kavramlar›ndan birisi olan "temsil" kavram› üzerinde
durarak, medyan›n kamusal alan(lar)› nas›l infla etti¤i üzerinde
durabilirim.
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2. Örne¤in "Kad›n programlar›" olarak nitelendirilen "Serap Ezgü Sizin Sesiniz" veya
"Yasemin Bozkurt'la Kad›n›n Sesi" gibi talk show'larda ev içini ça¤r›flt›ran stüdyo dü-
zenlemeleri kullan›l›r. Çünkü program›n izler kitlesi olarak hedeflenen kad›nlar›n me-
kânsal olarak özdeflim kurmalar›, kendilerini programa yak›n hissetmeleri ve program›
veya orada kurulan anlam› tüketmeleri arzulan›r. Kad›n› konuk eden ve kad›n sorunla-
r›na yer veren talk show'larda hep ev içi dekorunun kullan›lmas› ise, evi kad›na özgü
bir alan olarak gören liberal ve erkek söylemi dolafl›mda tutar. Ayn› flekilde, hep kad›n
sunucular›n program› yönetmesi ise ele al›nan konular›n toplumsal sorunlar olarak al-
g›lanmas›n› engelleyebilece¤i gibi, yine söz konusu sorunlar›n evin yani "özel" alan›n
s›n›rlar›na hapsetme tehdidini bar›nd›r›r. Oysa Siyaset Meydan›, Söz Sizde, ‹skele San-
cak vb. gibi ayn› türde olup da söz yani konuflma a¤›rl›kl› di¤er programlarda masa ba-
fl›, yuvarlak masa veya karfl›l›kl› oturma gibi daha çok kamusal platformlar› ça¤r›flt›ran
stüdyo düzenlemelerine gidilir ve programlar yine erkekler taraf›ndan yönetilir. Bu tarz
tart›flma/konuflma platformlar› Antik Yunan ve Roma ‹mparatorlu¤u'nda kullan›lan
agora, forum veya meydanlarda kamu meselelerinin tart›fl›lmas›n›n tarihsel arka plan›-
na da gönderme yaparak, ilgili programlara daha fazla "ciddiyet" kazand›r›r. Çünkü
masa bafl›nda toplanarak erkekler yine erkek u¤rafllar› olarak gör(dür)ülen siyaset, eko-
nomi, uluslararas› iliflkiler gibi alanlardaki meseleleri konuflmakta; medyan›n sa¤lad›-
¤› modern forumlarda sorunlar› dillendirmekte ve çözüm önerilerini tart›flmaktad›r. Bu
tarz tart›flma programlar› erkekler taraf›ndan sunulmakta; dolay›s›yla sunucudan stüd-
yo düzenlemesi ve dekoruna; ele al›nan konulardan davet edilen konuklara kadar er-
keklerin "toplum için fikir ve çözüm üretti¤i" ima edilmektedir. Böylelikle kad›nlar so-
runlar›n› medyan›n kurdu¤u kamusal forumlarda tart›flmaya bafllad›¤›nda hayli para-
doksal bir durum ortaya ç›kmaktad›r. Kuflkusuz kad›nlar›n toplumsal cinsiyetleri nede-
niyle maruz kald›klar› sorunlar›n özel alan›n d›fl›na, medyan›n kurdu¤u kamusal fo-
rumlara tafl›nmas› bu sorunlar›n kamusallaflmas› ad›na önemlidir. Ancak bu forumlar-
da meselelerin nas›l tart›fl›ld›¤› ve çözüm için önerilenler de kad›nlar›n özgürleflmesi
ad›na göz önünde tutulmas› gereken önemli boyutlard›r.



II. Temsil, haber ve medya

‹letiflim çal›flmalar› ba¤lam›nda temsil kavram› ilgimizi medya
ürünlerine (output) yöneltir. Reklamlardan belgesellere, tart›flma
programlar›ndan durum komedilerine kadar hayli genifl bir prog-
ram türü yelpazesi içinde, medyan›n ne betimledi¤i; konular› ve-
ya sorunlar› nas›l aktard›¤› / anlatt›¤›; ve söylemin ne tür bir iflle-
yifle sahip oldu¤u, medyan›n temsil etme biçimiyle ilgilidir. Tem-
siller, sembolik ve retorik gibi medya ürünlerinin do¤rudan ve
dolayl› tüm bilgilendirici boyutlar›n› kapsar (Dahlgren, 1995:15).

Kamusal alanda medya temsiller üretir; temsilin boyutlar›n› "ne
seçilmelidir?" ve "nas›l gösterilmelidir?" temel sorular› belirler. Bu
sorular›n yan›tlar› ise habercilik /gazetecilik mesle¤inin icra edil-
mesinde yol göstericili¤ine baflvurulan profesyonel kodlara yas-
lan›r. Bireysel olarak tan›k oldu¤umuz olaylara "haber" demeyiz,
medya arac›l›¤›yla duydu¤umuz / izledi¤imiz veya dinledi¤imiz
fleylere "haber" deriz. Farkl› bir anlat›mla kitle iletiflim araçlar› do-
lay›m›yla bize ulaflan enformasyona "haber" deriz. Medyadan ha-
ber olarak duyduklar›m›z›n gerçekli¤inden de kuflku duymay›z,
çünkü haber kayna¤›n› nesnel dünyada olan-bitenlerden al›r. Bu
nedenle de haber, kurgusal /yap›nt› de¤ildir ama, yap›laflm›fl /uz-
lafl›msal bir anlat›d›r (Schudson, 1995; Dursun, 2003). ‹flte haber
metinlerinin yasland›¤› bu uzlafl›lar, 19. yüzy›lda Amerika'da
özellikle endüstrileflmesini tamamlam›fl kuzey eyaletlerindeki
bas›n çal›flanlar› taraf›ndan gelifltirilmifl, dünyadaki yayg›n med-
yan›n gazetecilik pratiklerine örnek oluflturmufltur.

Gazetecilik mesle¤inin profesyonel kodlar› "neyin haber oldu¤u-
nu" belirledi¤i gibi, habercili¤in nas›l yap›lmas› gerekti¤ini de ta-
n›mlar. Buna göre haber tarafs›z olmal›d›r. Kuzey Amerika'da ba-
s›n tarihine bak›ld›¤›nda 19. yüzy›ldan bafllayarak gazetelerin ku-
rumsallaflan siyasi partilerle organik ba¤lar kurmaya bafllad›klar›;
partilerden maddi destek al›rken onlar›n yay›n organ› veya pro-
paganda arac› gibi davranarak habercilik / gazetecilik yapmaya
yöneldikleri görülmektedir. ‹flte bu nedenle de 18. yüzy›l sonu ve
19. yüzy›l bafllar›nda ABD'de bas›n, partizan bas›n niteli¤i kazan-
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m›flt›r. Ancak kuzey eyaletlerinde sanayileflmenin tamamlanma-
s›yla reklam ve ilan sektörü de geliflir; gazeteler bir yandan rek-
lam ve ilan gelirleri di¤er yandan sar› bas›n veya kuruflluk gaze-
teler arac›l›¤›yla halka gazete alma al›flkanl›¤› kazand›r›rken, sa-
t›fl gelirlerini de art›r›rlar. Böylelikle siyasi partilerin ekonomik
deste¤ine ihtiyaç duymayan gazeteler, partizan bas›n yaftas›ndan
kurtulmak için 'tüm partilere eflit mesafede durduklar›n› yani ta-
rafs›z /nesnel olduklar›n›' öne sürdüler ve gazetecilik mesle¤inin
profesyonelleflme sürecinde sadece ABD'de de¤il tüm dünyada
gazetecili¤in "temel tafl›n›" gelifltirmifl oldular. Bu dönüflüm bir ta-
raftan gazeteler için pazar› demokratiklefltirdi, ancak öte taraftan
da siyasi iletiflimi büyük flirketlerin elinde merkezilefltirdi (Hal-
lin,1994). Ayn› flekilde bas›n kendisini siyasi partilerden özerk-
lefltirirken, resmi kurum ve kurulufllara Weberyen anlamda atfet-
ti¤i rasyonellik gere¤i resmi kaynaklara ba¤›ml›l›¤›n› art›rd›.

Bu arada da "tarafs›zl›k" ideali sadece gazetecilerin davran›fllar›-
na yans›mas› gereken bir tutum de¤il, haber metinlerinde de ku-
rulmas› gereken bir tav›r olarak tan›mland›. Bu geliflmelerin bir
sonucu olarak haber anlat›lar›nda da önemli dönüflümler gerçek-
leflti; haber yaz›m›nda al›nt›lara ve tekni¤e önem verildi; "olay"
bu anlay›fl›n kalbini oluflturdu. Gazetecinin kendini sahip oldu¤u
de¤erlerden soyutlayarak salt "olay›" anlatmas›, gerekli yerlerde
de al›nt›lar yapmas› önerildi. "Yanl›l›k", "tarafs›zl›¤›n" karfl›t› ola-
rak görüldü ve "olgular›n" aktar›m›na "yorumlar›n s›zmas›" yanl›
bir yaz›m flekli olarak betimlendi. Bunu aflmak içinde dengelilik
ve taraflara eflit yer verme birer ölçüt olarak öne sürüldü. Denge-
sizlik "yan tutan", "tek yanl›", "tarafl›" gibi sözcüklerle eflanlaml›
tutulurken, "gerçe¤i bozma-çarp›tma" gibi kavramlar da karfl›t an-
lam›n› ifade etmek için kullan›lageldi (Hackett, 1998).3
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3. ‹kinci Dünya Savafl› sonras› ise art›k tarafs›zl›k nosyonu, Amerikan sosyal bilimle-
rinde hâkimiyetini iyice pekifltirirken pozitivizmin yede¤indeki gazetecilerin söyle-
minde ciddi bir meflruiyet kazand›. T›pk› bilim insanlar›n›n araflt›rma nesnelerine/ko-
nular›na belli bir mesafede kalabilece¤i anlay›fl› gibi gazetecilerin de aktaracaklar›
"olay"a veya olay›n taraflar›na mesafeli kalabilece¤i, kendi de¤er yarg›lar›ndan ba¤›m-
s›z davranabilece¤i kabul gördü.     



Pozitivist bilgi kuram›ndan gazetecilerin ifl görme prati¤ine uyar-
lanmaya çal›fl›lan tarafs›zl›k olgusu, profesyonel haber üretim sü-
recinin mihenk tafl›n› oluflturdu. Ne var ki, habere yorum katma-
d›klar›n›, nesnel habercilik yapt›klar›n› savunan pek çok haber
kuruluflunun üretti¤i metinlerde bu iddialarla çeliflen bir dil ve
söylem görmek mümkün. Profesyonel gazetecilik normlar›, bir
yandan dengeli haber yazmak ad›na kaynaklar›n durum tan›mla-
r›n›n haberler dolay›m›yla halk›n sesine ve sözüne dönüflürken,
di¤er yandan da belli bir dil elefltirisini tamamen d›fllar görünü-
yor. Liberal iletiflim kuramc›lar› dilin olaylar› bir cam saydaml›-
¤›nda geçiren bir araç, kitle iletiflim araçlar›n›n da toplumsal "ger-
çekli¤i" t›pk› bir ayna gibi aynen yans›tabilece¤i veya aktarabile-
ce¤i / anlatabilece¤i (‹nal,1995:114) ön kabulüne sahipler. Oysa
dil cam gibi saydam, nötr ve toplumsala iliflkin bilgilerin tafl›nd›-
¤› basit bir araç de¤ildir; toplumsal dünyaya iliflkin üretkenlik,
pratik ve dönüflümlerin özgül bir ortam› olarak maddeci bir anla-
ma sahiptir (Coward ve Ellis,1985: 18). D›flsal dünya dil dolay›-
m›yla alg›lan›r; ancak o dil kullan›c›s› için bundan daha fazlas›n›
ifade eder; bu bir dünya tasavvurudur, empoze etmedir, kesinlefl-
tirmedir ve baflkalar›na iliflkin bilgilerin inflas›d›r (Kress ve Hod-
ge, 1990: 9). Farkl› bir anlat›mla bireyler var olan bir toplumsal /
dilsel yap› içine do¤makta, kendilerini birer özne olarak kurma-
lar› bu dilin olanaklar› içinde mümkün olmakta, ama ayn› za-
manda kendi d›fl›nda nesneler, olaylar, olgular ve insanlara /öte-
kilere iliflkin bilgilenifli de yine dilin içinde gerçekleflmektedir. 

Çat›flma veya savafl ortam›nda herhangi bir taraf› "gerilla" veya
"özgürlük savaflç›s›" kavramlar›yla tan›mlamakla "asiler" ya da
"teröristler" kavramlar›yla tan›mlamak aras›nda ciddi anlam fark-
l›l›¤› oldu¤u aç›kt›r. "Yine ö¤renciler (memurlar / iflçiler) eylemde"
bafll›¤›nda oldu¤u gibi, "yine" vurgusu ilgili gruplar› potansiyel
sorun kayna¤› olarak iflaretler. Bu arada "dengeli olma" ad›na,
herhangi bir olayda yer alan iki tarafa eflit süre veya eflit uzunluk-
ta paragraf ay›rmak da gerçekte yeterli bir çözüm de¤ildir; çünkü
örneklerde de görüldü¤ü gibi kimin için ne tür tan›mlamalar›n
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haberde yer ald›¤›, al›nt›lar›n nas›l ve neler üzerine yap›ld›¤›, gö-
rüntülendikleri mekânlar gibi pek çok ö¤e anlam›n kuruluflunda
hayli belirleyicidir. Haberin kulland›¤› dilin nötr ve cam gibi flef-
faf bir araç ol(a)mamas›, haber üretiminin ekonomik-politik sü-
reçlerin d›fl›nda kalamamas› ve bu haber üretim prati¤inin yas-
land›¤›–gerçekte ideolojik olan–gazetecilik normlar› haberde ka-
ç›n›lmaz olarak yanl›l›¤a yol açar.4

Bu durumda sunuflun bafl›nda kulland›¤›m örnek haberlerde suça
itilen çocuklara iliflkin kurulan anlam veya haberlerdeki temsille-
rin hayli önemli oldu¤unu, çünkü haber söyleminin bu çocukla-
r›n yaflad›klar› olay› basitçe betimlemedi¤ini, onlar›n toplumsal
yaflamda nas›l konumland›r›lmalar› gerekti¤ini de anlatt›¤›n› söy-
lemek yanl›fl olmayacakt›r. Dahas› belli bir anlat› tarz› de¤iflmek-
sizin sürdürüldü¤ünde bu bak›fl flekli yerleflik hale gelmektedir.
Çocuklara iliflkin kurulan haber anlat›lar›n› daha ayr›nt›l› olarak
tart›flmay› biraz erteleyerek, öncelikle çocuklar›n günlük gazete-
lerde niceliksel olarak ne kadar yer bulabildi¤ine bakarsak:

Gazete Toplam Haber Çocuk Haklar› 
Say› Say› Yüzde 

Ü.Ö.Gündem 2647 50 1,89 
Birgün 3181 49 1,54 
G. Evrensel 2465 36 1,46 
Vatan 2880 37 1,28 
Radikal 3083 33 1,07 
Cumhuriyet 3114 32 1,03 
Hürriyet 3470 33 0,95 
Sabah 4020 37 0,92 
Milliyet 3808 33 0,87 
Akflam 4085 29 0,71 
Yeni fiafak 3653 25 0,68 
Zaman 2830 19 0,67 

Tablo 1: Gazeteler ve Çocuk Haberleri, http://www.bianet.org/2004/11/18/hak_
haberciligi_ekim.xls (Ekim 2005).
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4. Söz konusu normlar›n daha detayl› bir elefltirisi için bkz. Çiler Dursun (2003) "Ha-
ber ve Habercilik /Gazetecilik Üzerine Düflünmek", Gazetecilik ve Habercilik (2. Bas-
k›), der. Sevda Alankufl, ‹stanbul: IPS ‹letiflim Vakf› Yay›nlar›, s.33-68.



Yukar›daki tabloda görüldü¤ü üzere Özgür Gündem gazetesi
2005 y›l›n›n Ekim ay› süresince 50 tane çocuk haberi yay›nlam›fl-
t›r. Böylelikle tüm ay›n haberleriyle k›yasland›¤›nda ise 1.89 ora-
n›nda çocuk haberi yaparak "en fazla çocuk haberi yay›nlayan"
s›fat›yla listenin en bafl›nda yer almaktad›r. Zaman gazetesi ise
0.67 oran›yla "en az çocuk haberine yer veren" gazete olarak lis-
tenin sonundad›r. Toplumun üçte birini çocuklar›n oluflturdu¤u
hat›rlan›rsa en fazla çocuk haberi yay›nlayan gazetedeki oran›n
bile, modern toplumlar›n kamusal alan› niteli¤i tafl›yan medyada
temsil aç›s›ndan çocuklar›n hayli dezavantajl› durumda oldu¤u
aç›kça görülmektedir. Çocuklar›n böylesi göz ard› edilmesinin
kad›nlar, eflcinseller veya az›nl›klar gibi yetiflkin gruplar›n göz ar-
d› edilmesinden çok daha önemli oldu¤unu öne sürüyorum.
Çünkü haklar›n› kullanma ve gerekli durumlarda talep etmek aç›-
s›ndan çocuklar yetiflkinler dünyas›nda çok daha savunmas›z ka-
labilmektedir.

Kad›nlar, çocuklar, az›nl›klar gibi pek çok kesim medyada temsil
ve eriflim anlam›nda ihmal ediliyorlarsa peki medya kimin için
vard›r?: Sermaye sahipleri için mi? Hükümetler için mi yoksa or-
du için mi? ‹ktidar seçkinleri için mi? Toplumu oluflturan tek tek
bireyler için mi? Kad›nlar için mi erkekler için mi? Yoksa çocuk-
lar için mi? Eflcinseller, etnik gruplar, az›nl›klar için mi?

Gerçekte olmas› gereken medyan›n bu kiflilerin, kurumlar›n ve
gruplar›n tümü için var olmas›d›r. Baflka ifadeyle medya, çevre-
den merkeze, normal olarak tan›mlanandan "sapk›n" olarak ad-
dedilip sessizli¤ine mahkûm edilenlere kadar toplumun tümü
için var olmal›d›r. Ülkelerin anayasalar›yla da güvenceye al›nan
"bas›n özgürlü¤ü" ve "gazetecilerin haber veya bilgiye özgürce
ulaflma hakk›" gerçekte medyan›n halk›, yani toplumun tümünü
kucaklayacak flekilde herkesi bilgilendirme görevinden meflru-
iyetini al›r. Nitekim demokrasi ve medya iliflkisini de¤erlendiren
ve liberal yaklafl›m› temsil eden çal›flmalarda ço¤ulcu demokra-
tik sistem içerisinde medyaya iki temel görev yüklenir:
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1. Halk ad›na gözetimci rolü,
2. Serbest düflünce pazar›n›n oluflumuna katk›da bulunma rolü
(‹rvan, 1994: 76-7).

Medya bu görevleri nas›l yerine getirmelidir? Medyan›n birincil
rolü siyasal iktidar› yani hükümetleri halk ad›na denetim alt›nda
tutmak; Yasama, yarg›dan ve yürütmeden oluflan üç temel gücü
d›flar›dan izleyerek, bu alanlardaki yolsuzluk, rüflvet gibi olum-
suz iflleyiflten halk› haberdar etmek ve ilgili kurumlar› olmas› ge-
rekti¤i gibi çal›flmaya elefltiri ve öneriler arac›l›¤›yla zorlamakt›r.
Metaforik anlat›mla medyadan yukar›da say›lan di¤er üç gücü
dengeleyip, denetleyecek "dördüncü güç" olmas› beklenir. Dola-
y›s›yla medya siyasal partilere eflit yer vermeli, bütün iktidar mer-
kezlerine eflit mesafede durmal›, onlar›n görevlerini toplum ç›ka-
r›na kullanmalar› konusunda denetim görevi yerine getirmeli, "ta-
rafs›z ve dengeli" habercilik yapmal›d›r. 

Medyan›n ikinci ifllevini aç›klamak için "düflünce pazar›" metafo-
ru kullan›l›r. Yay›nc›l›k alan›n›n tümüyle serbest b›rak›lmas›n› iz-
leyici /okuyucu/seyircinin zaten kendisi için do¤ru, iyi ve fayda-
l› olaca¤› seçece¤ini; kötü ve ifllevsiz olan›n zaten pazarda tutu-
namayaca¤› varsay›m›n› kabul eder. Klasik Liberal düflünceden
temellenen bu görüfller teoride tutarl› ve uygulanabilir görünür;
ne var ki medyan›n iflleyifl prati¤inin bu ilkelerle örtüflmedi¤i de
çok aç›kt›r. Bunun önündeki engeller ise flöyle s›ralanabilir:

• Serbest piyasa iflleyiflinin kaliteli olan›n tutunmas› ilkesiyle iflle-
memesi, 

• Hem uluslararas› hem de ulusal düzlemde tekelleflmelerin ol-
mas›,

• Yay›nc›l›¤›n çok pahal› bir ifl olmas› dolay›s›yla her kifli / grup /
örgüt vb. için sektöre giriflin kolay olmamas›,

• Medya örgütlerinin hiyerarflik yap›lan›fl›, üretimin demokratik
olmamas›,

• Yasal s›n›rl›l›klar, 
• Oto sansür mekanizmalar›.
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Ancak günümüzdeki medya ortam›n›n iflleyifline bakt›¤›m›zda
egemen oldu¤unu gördü¤ümüz ve elefltirel kuramlar›n Liberal
medya kuramlar›na yaklafl›rken dikkatimizi çekti¤i bu özellikler
medyan›n ço¤ulcu demokrasilerdeki yeri ve önemini azaltmaz;
aksine zaman ve mekân›n fiziksel s›n›rlar›n›n geliflen teknoloji
arac›l›¤›yla süratle silikleflti¤i yüzy›l›m›zda medyan›n önemi git-
tikçe artmaktad›r. Gündelik yaflam›n bilgisi ekonomiden politika-
ya; evimizi dekore etmeden sa¤l›kl› beslenmeye kadar pek çok
bilgi medya arac›l›¤›yla yay›lmaktad›r. Dolay›s›yla, toplumu
oluflturan bireylerin nas›l yönetildiklerinden haberdar olmak ve
siyasal ve kamusal yaflama kat›lmak, kendilerini yönetenleri de-
netlemek, k›sacas› birer yurttafl olabilmek için bilgilenmeleri ge-
rekmektedir, medyan›n en önemli rolü de bu bilgilendirmedir.

Böylelikle "toplumun tümü için var oldu¤unu" belirtti¤imiz med-
ya, liberal toplum kuram› ve onun varsay›mlar›na yaslanan gaze-
tecilik kodlar›na göre ço¤ulcu demokrasinin sa¤l›kl› ifllemesi için
vazgeçilmez bir kurumdur. Ne var ki medyay› elefltirel bir pers-
pektiften, Marksist toplum kuram›ndan hareketle de¤erlendiren-
lerin iddialar›, –kendi içinde farkl›l›k gösterse de– liberal kuram›n
medya için söylediklerinden farkl›d›r. Medya, toplumda zaten
varolan eflitsizli¤i yine güçlüler /yöneticiler / iktidar seçkinleri le-
hine yeniden üreten bir ideolojik araç olarak görülür.

Yirminci yüzy›l›n ileri kapitalizminde medya nicel ve nitel olarak
kültürel alanda etkileyici ve belirleyici bir liderlik kazanm›flt›r.
Çünkü ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel kaynaklar baz›nda
ayakta kalabilmifl, geleneksel kültürel kanallardan nitel olarak
büyük bir dilimi kendi yönetimine almay› baflarm›flt›r; toplumsal
bilginin üretimi ve tüketimi medyan›n dolay›m›na muhtaç hale
gelmifltir. Medya kültürel ve ideolojik alan› kolonilefltirmifltir.
Toplumsal gruplar ve s›n›flar üretim iliflkilerinde olmasa da top-
lumsal iliflkilerinde giderek parçalanan ve s›n›flar halinde farkl›la-
flan hayatlar sürdürürken, medya bir taraftan bu gruplar›n ve s›n›f-
lar›n öbür gruplara ve s›n›flara dair bir yaflam, anlam, pratik ve
de¤er imgesi infla etmelerinin temelini sa¤lar. Di¤er taraftan ise
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tüm bu katmanlaflmadan ve ayr›mlaflan parçalardan toplumsal
bütünlü¤ün uyumlu bir flekilde ve bir bütün olarak kavranabile-
ce¤i imgeleri, temsilleri ve düflünceleri / ideolojileri sa¤lamaktan
daha fazla sorumlu hale gelir. ‹flte bu iflleyifli Kültürel Çal›flmalar
alan›n›n önemli ismi Stuart Hall, medyan›n birinci kültürel ifllevi
olarak nitelendirir (1993: 200-1).

Hall'a göre medyan›n ikinci ifllevi daha karmafl›kt›r. Medya kapi-
talist sistem içinde yaflanmakta olan kimliklerin "ço¤ullu¤u", fark-
l› yaflam tarzlar› ve deneyimlerin çeflitlili¤iyle bunlar› gösterme
ve yans›tma amac›yla ilgilenir. Bu "ço¤ullukta" nesnelefltirilen
kavramlar›n, yaflam tarzlar›n›n ve ideolojilerin sabit bir envante-
rini sa¤lar; bir anlamda toplumsal gerçekli¤in haritas›n› çizer.
Böylelikle modern yaflam›n karmafl›kl›¤› anlafl›l›r ve s›n›fland›r›l›r
k›l›n›r. Estetik operasyonlardan eflcinsel evlili¤ine kadar pek çok
yeni görüngü veya yaflam tarz› medya taraf›ndan makullefltirilir
veya sapk›n olarak nitelendirilir. Medya taraf›ndan ye¤lenen ve-
ya d›fllanan davran›fllara atfedilen anlamlar zaten toplumsal uzla-
fl›n›n söylemleri /aç›klamalar›yla ayn› do¤rultudad›r (Davis, 2004:
86). Çünkü hâkim / yayg›n medyan›n anlam çerçeveleri içinde
bulundu¤u toplumun kültürel de¤erlerinden beslenir ve var olan
toplumsal /kültürel yap›ya ciddi muhalif olabilecek anlamlar ku-
rulmaz, bu potansiyeli tafl›yan görüfller veya kifliler de medyada
temsil flans› bulamaz. 

Medyan›n üçüncü ideolojik ifllevi ise temsil parçalar›ndan uyum-
lu/tutunumlu bir bütün yaratmak için harmanlama ve bunlar› ye-
niden organize etme sürecinde ortaya ç›kar. Medyan›n ideolojik
iflleyifli temsil süreçleriyle s›n›rl› de¤ildir, bu temsillere meflruluk
sa¤lanmas› da bu sürecin önemli bir parças›n› oluflturur (Hall,
1993:198). Haberler sadece toplumun askeri, politik veya ekono-
mik gücüne sahip kesimleri hakk›nda de¤ildir; haber anlat›lar›
öyle yap›land›r›l›r ki olaylar yine güçlülerin bak›fl aç›lar›ndan yo-
rumlan›r. Glasgow Üniversitesi Medya Grubu, "Kötü Haber" bafl-
l›kl› çal›flmalar›nda ‹ngiltere'de endüstriyel uyuflmazl›klarda flir-
ket yönetimlerinden çok iflçi sendikalar›n›n suçland›¤›n› gösterir
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(Akt. Shoemaker ve Reese, 1997: 102). Ülkemizde de iflçi veya
memurlar›n ifl yavafllatma veya grev haberlerinde ülke ekonomi-
sinin ald›¤› zarar, o gün vatandafllar›n ne kadar ma¤dur oldu¤u
haber anlat›lar›nda öne ç›kan unsurlard›r.

Buraya kadar anlatt›klar›m›zdan hareketle flu tespiti yaparak iler-
leyebiliriz: Medya toplumda herkesin ihtiyaç duydu¤u; hem ken-
disini temsil için girifle hem de bilgilenmek için özgürce eriflim
hakk›na sahip olmas› gereken bir araçt›r. Liberal kuramlar med-
yay› ço¤ulcu demokrasinin sa¤l›kl› iflleyifli için idealize etse de
gündelik ifl görme prati¤i içinde hiyerarflik yap›lan›fl, piyasa ko-
flullar›n›n dayatt›¤› rekabet ve yede¤inde a¤›r basan ticari kayg›-
lar, ulusal ve uluslararas› tekelleflmeler, yasal k›s›tlamalar gibi
pek çok s›n›rl›l›klar içinde yaflamas› gereken bir kurum. Dolay›-
s›yla iflleyiflinde kaç›n›lmaz olarak aksamalar bulunacakt›r. Ayr›-
ca medya insanlar›n zihinlerine seslenmesi nedeniyle sahip oldu-
¤u flekillendirme yetisi ve siyasal iktidarlara dönük de¤ifltirme /
dönüfltürme potansiyeliyle sahip olunmak istenen bir güç. ‹flte bu
güçle medya, toplumsal ve siyasal yaflam üzerinde giderek daha
çok denetime sahip oluyor. Bu nedenle de medya eti¤i tart›flma-
lar› daha da önem kazan›yor.

III. Medya eti¤i

Gündelik kullan›m›nda "ahlak" ve "etik" s›kl›kla kar›flt›r›lan söz-
cüklerdir, bu nedenle de öncelikle kavramlar›n tan›mlar›na baka-
l›m. Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde ahlak: "Bir toplum içinde kifli-
lerin uymak zorunda olduklar› davran›fl biçimleri ve kurallar›"
olarak tan›mlan›r. Ansiklopedilerde ise, "‹nsan›n iyi veya kötü
olarak vas›fland›r›lmas›na yol açan manevi nitelikleri, huylar› ve
bunlar›n etkisiyle ortaya koydu¤u iradeli davran›fllar bütünü"; "Bir
toplum içinde kiflilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulun-
duklar› davran›fl biçimleri ve kurallar›"d›r. Ahlak, insanlar›n top-
lu yaflamalar›n›n bir gere¤i olarak uyulmas› gerekti¤ini düflün-
dükleri kurallar dizgesini niteler. 
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Etik ise; "ahlak› kendisine konu edinen felsefenin bir alt dal›d›r".
Baflka ifadeyle etik, ahlaki aç›dan "yarar", "iyi", "kötü" gibi kav-
ramlar› inceleyen, töre ile ilgili bir davran›fl yasas› gelifltiren, ne-
yin u¤runda savafl›lmaya de¤er oldu¤u, yaflama neyin anlam ka-
zand›rd›¤›, hangi davran›fl›n iyi ve hangisinin kötü oldu¤u gibi
sorular› kendine konu edinen bilim dal›d›r. Özetle etik için k›sa-
ca "ahlak bilimi" de denilebilir. Medya eti¤i ise bu felsefe dal›n›n
bir alt kategorisi olarak, medya çal›flanlar›n›n /gazetecilerin mes-
leki edimlerinde uymak zorunda olduklar› ilkeleri anlat›r (‹rvan,
2003).

Profesyonel bir meslek olarak gazetecilik etikle yak›ndan ilgili ol-
mal›d›r, çünkü gazetecilerin ifl görme prati¤i "özgürlük", "yans›z-
l›k", "do¤ruluk", "dürüstlük", "mahremiyet", "kamu yarar›" veya
"genel iyi" gibi kaç›n›lmaz olarak etikle ilgili kavramlarla tan›m-
lan›p, irdelenmeye çal›fl›l›r. Medyayla ilgili genifl tart›flmalar›n
ba¤lam›n› oluflturan demokrasi bile, toplumsal ve siyasal örgüt-
lenmenin en do¤ru ya da en iyi biçimiyle ilgili oldu¤u için ger-
çekte etik bir terimdir (Belsey ve Chadwick, 1994: 10). Dolay›s›y-
la gazetecilik prati¤i ve araflt›rma alan› olarak medya, etik ile or-
ganik ba¤lara sahiptir. 

Bununla birlikte günümüz Türkiyesi'nde sivil toplum kurulufllar›-
n›n yapt›¤› araflt›rmalar, demokrasiyi yani halk› temsilen hayata
geçirecek olanlar (politikac›lar) ile onun iflleyiflini yine halk ad›-
na denetleyecek olanlara (bas›n /medya) güvenilmedi¤ini ortaya
ç›karmaktad›r. Bu da, daha aç›k söylenirse, siyasal rejimin güven-
cesi olarak, "iflleyifli gere¤i demokratik olamayacak" güçlerin gö-
rüldü¤ünü göstermektedir. Bu güven yitimi de kuflkusuz medya /
gazeteciler ve siyasetçilerin içinde bulundu¤u "etik çöküntü" ile
yak›ndan ilgilidir (Alankufl, 2003: 24). 

Asl›nda sadece Türkiye'de de¤il, tüm dünyada 1980'den sonraki
zaman diliminde gazetecilerin ve / veya haber örgütlerinin ba-
¤›ms›zl›¤› ile sayg›nl›¤› azalmaya bafllam›flt›r. Bu geliflmeleri ba¤-
lam›na oturtmak hem uluslararas› hem de ulusal düzlemde hayli
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genifl bir ekonomik, politik ve kültürel irdeleme gerektirir ve bu
sunuflun konusu de¤ildir. Ancak yine de çok k›sa olarak belirle-
meler yaparsak; pek çok ülkede 1980'li y›llar yeni sa¤ politikala-
r›n hayata geçirildi¤i bir dönem olmufltur. Bu yeni ekonomi-poli-
tik siyasalar›n yay›nc›l›k alan›na yans›mas› ise, devletin pazar dü-
zenlemeleri ve yay›nc›l›k alan›ndaki faaliyetleri en aza inerken,
pazar›n "sihirli ellerine" duyulan güvenin artmas› ve buna uygun
olarak gelifltirilen siyasalard›r. Kamu yay›nc›l›¤›n›n ikincil plana
at›lmas›, ya da örne¤in ‹ngiltere'de BBC'nin ödeneklerinde önem-
li k›s›tlamalara gidilmesi bu yöneliflin bir uzant›s›d›r.

Bu yöneliflin Türkiye'deki yay›nc›l›k alan›na yans›malar› hat›rla-
nacak olursa, Magic Box ilk özel televizyon kanal› olarak 1989
y›l›nda mevcut yasa özel / ticari televizyon kanal› kurulmas›na
izin vermedi¤i halde hukuk-d›fl› bir biçimde yay›na bafllam›flt›r.
Böylelikle dönemin baflbakan›, yeni sa¤ politikalar›n mimar› Tur-
gut Özal'›n da verdi¤i destekle de facto olarak ticari /özel yay›n-
c›l›k dönemine girilmifltir.5 Bunun sonuçlar›ndan bir tanesi, Tür-
kiye için yeni olan program formatlar› ve türlerinin de gösterime
girmesi olmufltur. Bunun yan› s›ra çeflitlenen formatlar›n sa¤lad›-
¤› imkânlar ile özel televizyon kanallar› aras›ndaki rekabet koflul-
lar›nda, o zamana kadar kamu yay›nc›l›¤› yapan Türkiye Radyo
Televizyonu'nda (TRT) yer verilmeyen konular ve konuklara özel
televizyonlar›n özellikle de talk show türü forumlar›nda yer aç›l-
maya bafllanm›fl, örne¤in eflcinseller, seks iflçileri, farkl› etnik
gruplar ve dinsel cemaatler gibi "sapk›n" olarak görülen, ya da
toplumun "kenar›nda" kalan, dolay›s›yla kamusal alandan d›flla-
nan "ötekiler" ilk defa "görünür" hale gelmifltir (Alankufl, 1995:
87-91). Ancak ilk bak›flta olumlu gibi görünen bu geliflmenin,
baflka ifadeyle d›fllanan kesimlerin seslerini duyurma olana¤›na
kavuflmufl görünmelerinin ço¤ulculuktan yana bir tercih ile ilgili
olmay›p, ticari kayg›larla ortaya ç›kan, popüler olandan besle-
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nen, herkese rahatl›kla ulaflarak cinsellik, fliddet, merak gibi gü-
düleri k›flk›rtmaya ve izleyiciyi art›rmaya yönelik oldu¤unu belirt-
mek gereklidir. Çünkü medya endüstrisinde çok izlenirlik, dinle-
nirlik veya yüksek bask› say›s› daha çok reklâm/ilan ve daha çok
kâr anlam›na gelir. 

Türkiye'de yay›nc›l›k alan›nda devlet tekelinin k›r›lmas›yla bas›n
kurulufllar›n›n sahiplik yap›s›nda önemli dönüflümler yaflanm›fl
ve Cumhuriyet dönemi bas›n tarihi gelene¤inin aksine gazete,
dergi veya televizyon kanal› sahipleri deneyimli gazeteciler de-
¤il; enerji, inflaat, tekstil gibi farkl› sektörlerdeki sermaye birikimi-
ni yay›nc›l›k alan›na yat›ran ifl adamlar› olmaya bafllam›flt›r. Kufl-
kusuz Türk bas›n›na sermaye girifli, teknolojinin takibi, dolay›s›y-
la daha kaliteli bas›lan gazeteler, daha h›zl› ve daha çok haber
aktarabilen televizyon kanallar› gibi olumlu sonuçlara da yol aç-
m›flt›r. Ancak haber ve düflünce çeflitlili¤i önündeki en büyük en-
geli oluflturan tekelleflme de –Türk medyas›n›n en önemli sorunu
olarak– bu süreç içerisinde ortaya ç›km›flt›r. Dünyadaki di¤er ör-
neklerden de bilindi¤i gibi, farkl› endüstri kollar›nda faaliyet gös-
terirken bas›n sektörüne giren yeni medya sahiplerinin ellerinde-
ki bu gücü kendi ekonomik ve sosyal ç›karlar› için kullanmaya-
caklar›n›n hiçbir garantisi yoktur. Günümüzde medya art›k libe-
ral düflünce temsilcilerinin iddia etti¤i gibi yasama, yürütme ve
yarg› erklerini kamu yarar›na denetleyen, dolay›s›yla kamudan
yana bir dördüncü güç merkezi olmaktan çoktan ç›km›flt›r. Pek
çok ülkede yayg›n medya, kendi itibar›n› zedeleyecek tarzda bü-
yük flirketlerle iliflki içinde olman›n ötesinde kendisi de bizatihi
büyük bir ticari iflletmeye dönüflmüfl; kendisi-için bir güç / iktidar
merkezi haline gelmifltir (Curran, 2005: 202).

Tüm bu söylediklerimiz ›fl›¤›nda gazetecilerin etik ilkelere uygun
davranmalar› ve bu ilkelerin daha da güçlendirilmesi gere¤i aç›k-
t›r. Bunlar gereklidir, çünkü medyan›n yitirmifl oldu¤u güven ile
mesleki sayg›nl›k ancak böyle yeniden sa¤lanabilir. Tüm dünya-
da gazetecilere duyulan güvenin azald›¤› bir ortamda –özellikle
de ülkemizdeki kurumlar›n güvenirlik araflt›rmalar›nda bas›n›n
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çok afla¤›larda yer ald›¤› hat›rlan›rsa– ancak etik de¤erlere ba¤l›
bir gazetecilik, medyan›n kaybetti¤i güveni yeniden kazanmas›-
n› sa¤layabilir. ‹kinci olarak, enformasyonun niteli¤ini korumak
ve gelifltirmek ancak etik ilkelere uygun bir gazetecilik anlay›fl›y-
la mümkün olabilir. Üçüncü olarak bu ilkeler, yasalar›n b›rakt›k-
lar› boflluklar› doldurmay› mümkün k›lar. Son olarak, medya ku-
rulufllar›n›n tutarl›l›¤› ancak böyle sa¤lanabilir. E¤er bir haber ör-
gütünde muhabir, editör, yöneticiler vb. taraf›ndan kabul edilen
ve uyulan etik de¤erler yoksa tutarl›l›¤›n sa¤lanmas› hayli güç
olacakt›r (Akt. ‹rvan, 1999: 129). Tutarl›l›¤›n sa¤lanamad›¤› bir
medya kuruluflunun ürünlerinin genifl bir okur / izleyici /dinleyici
grubu taraf›ndan benimsenmesi ve ilgili kuruluflun da pazar dina-
miklerine karfl›n güven duyabilece¤i bir halk deste¤inin olamaya-
ca¤› da aç›kt›r. 

fiimdi bu sunuflun esas sorunlaflt›rd›¤› konuya dönerek, medyada
çocuklar›n temsili konusunda çeflitli ülkelerde ve Türkiye'de ga-
zetecilik meslek kurulufllar›n›n gelifltirdi¤i meslek etik kodlar› ha-
t›rlatarak, çocuklar›n özellikle yasalarla ihtilaf veya cinsel taciz
vb. gibi olumsuz durumlar nedeniyle haber konusu olduklar›nda,
uyulmas› gereken ilkelere dikkat çekmek istiyorum.6 Öncelikle
Amerika Birleflik Devletleri'nde faaliyet gösteren gazetecilerin
kurdu¤u Profesyonel Gazeteciler Toplulu¤u'nun, Avusturya Ba-
s›n Konseyi'nin ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin, konusu ço-
cuk olan haberler için gelifltirdikleri etik kodlara, sonra da konuy-
la ilgili olarak UNICEF taraf›ndan belirlenen çocuk habercili¤i
etik ilkelerine bakal›m:

Profesyonel gazeteciler toplulu¤u etik kodu: 

"Gazeteciler, çocuk yafltaki san›klar›n ve tecavüz kurbanlar›n›n
kimliklerini aç›klamaktan özenle kaç›nmal›d›rlar."

HABERDE "ÇOCUK B‹REY" • 217

6. Daha genifl bir çocuk haberleri etik kodu taramas› için bkz. Süleyman ‹rvan (1999),
"Çocuklar› Konu Alan Haberlerde Etik Sorunlar", ‹letiflim Ortamlar›nda Çocuk Birey
Sempozyumu Bildiriler Kitab›, 13-15 Nisan 1999, Eskiflehir. 



Avusturya Bas›n Konseyi meslek ilkesi:

"Çocuk yafltakilerin 'yanl›fl ad›mlar›na' iliflkin haberler, bunlar›n
topluma yeniden kazand›r›lmas›n› engellememeli ya da güçlefl-
tirmemelidir. Bu tür durumlarda isimler mutlaka k›salt›lmal›d›r."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti etik kodu: 

"Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel sald›r›larda, san›k, tan›k ya da
ma¤dur olsun, 18 yafl›ndan küçüklerin isimleri ve foto¤raflar› ya-
y›mlanmamal›d›r." 

UNICEF: 

"Her çocu¤un onuru ve haklar› her durumda dikkate al›nmal›
bunlara sayg› gösterilmelidir."

"Her çocu¤un bedeninin mahremiyeti vard›r ve bu mahremiyete
sayg› duyulmal›d›r."

IV. Medyada çocuk haklar› ihlalleri

Tüm bu tart›flmalar ›fl›¤›nda sunuflumun bafl›nda al›nt›lar yapt›-
¤›m haber metinlerini daha detayl› ele almaya çal›flal›m:

Yasalar ve medya etik kodlar›, suça itilen veya kanunlarla ihtila-
fa düflen çocuklar›n kimli¤inin gizlenme gereklili¤ine iflaret eder.
Oysa yayg›n medyada yer alan pek çok haberde çocuk foto¤raf-
lar› ve görüntüleri konusunda son derece duyars›z hareket edildi-
¤i; çocuklar›n kimli¤inin gizlenmedi¤i gözlenmektedir. Çocukla-
r›n kimli¤ini gizleme ad›na foto¤raflarda gözlere bant atma ve an-
lat›s›nda da "O.C'nin 36 kayd› var" gibi ismin bafl harflerini yaz-
ma tekniklerini kullan›r. Ne var ki bu yöntemler ço¤u durumda
kimli¤in tam olarak gizlenmesini sa¤la(ya)mamakta; olayla ilgili
çocu¤un yak›n çevresi taraf›ndan rahatl›kla tan›nabilir flekilde ak-
tar›lmas›na yol açmaktad›r. Benzer bir baflka hata ise çocu¤un
yaflad›¤› evin veya kurumun aç›k adresini vermek, anne-baban›n
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tam ad›n› ve soyad›n› yazmak ve devam›nda ad›n-soyad›n bafl
harflerini kullanmakt›r. Bu gibi haber öykülerinde s›kl›kla okuma-
ya / iflitmeye al›flk›n oldu¤umuz bu ifadeler, çocuklar›n kimli¤ini
"sözde" koruman›n ötesine geçememekte, gerçekte de medya bir
hak ve etik ihlali yapmaktad›r.

Öyleyse çocuk haberlerinde yukar›da belirtilen türden al›fl›lagel-
mifl klifleleri kullanmaktansa, gerçekten kimli¤in korundu¤undan
emin olunan foto¤raf ve ifadeleri seçmek, hem yasalara hem de
medya eti¤ine uygun davranmak olacakt›r. Yak›ndan ve/veya ço-
cu¤un tam karfl› cephesinden foto¤raf /görüntü almamak haberin
üretim sürecinin ilk basamaklar›nda üretilen haklara sayg›l› bir
çözüm olabilir. Ayn› flekilde anne-baba ad› veya kurum ad›n›
yazmamak da ifllevsel olabilir.

Örnek haberimizin bafll›¤›nda yer verilen "Devlet korumal› ço-
cuk çeteleri" ve spotundaki "Çocuk çeteleri terör estiriyor" ifade-
leri ise, yukar›da al›nt›lad›¤›m Stuart Hall'un görüfllerine atfen
söylersem; medyan›n modern yaflam›n karmaflas›na getirdi¤i
aç›klamalar türünden "aç›klamalara" örnektir. Bafll›klar› da dahil
edilerek söylenirse; söz konusu haberin anlat›s› içerisinde top-
lumsalda olup biten, belirli klifleleflmifl türden kategoriler arac›l›-
¤›yla yeniden-kurulmaktad›r. Söz konusu haberde kurulan "kate-
gori" ise flöyledir: Çocuklar "çete kurmufl" yani organize hareket
edebilme yetisine sahip ve yasa d›fl› ifller yapan bir grup olarak
kategorize edilmifltir. Bu kategorilefltirme nedeniyle bu "çete"den
toplumsal yaflam›n "huzurlu ak›fl›n› bozmas›" beklenebilecektir.
Dolay›s›yla, nedenini haber öyküsünde bulamad›¤›m›z flekilde
"toplumda devlet korumas›na al›nan, fakat bu koruma ve e¤itim
kurumlar›ndan –yine nedenini ö¤renemedi¤imiz flekilde– kaça-
rak çeteler kuran, bu çeteler arac›l›¤›yla masum insanlara terör
uygulayan çocuklar" vard›r. 

Yine ayn› habere göre bu çocuklar, "marka giysiler giyip, düzgün
Türkçe konuflup, yafl› daha küçük olanlar›n daha tehlikeli" oldu-
¤u bir gruptur. Haberdeki di¤er kategoriye göre ise bu "cani" ço-
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cuklar›n kurduklar› "çete"lerin kurbanlar›n› Niflantafl›'nda oturan
"seçkin" mesleklere sahip aile(ler) oluflturmaktad›r. 

Örnek haberimizde oldu¤u gibi, "çete" yani planl› hareket eden
bir gruba mensup çocuklar, üst veya orta-üst s›n›ftan insanlar›n
oturdu¤u, ‹stanbul'un Niflantafl› gibi daha vars›l bir semtinde, ma-
hallelerde onlar›n para veya de¤erli eflyalar›n› çalarak, dolay›s›y-
la da sosyal yaflam›n düzenini bozmaktad›r. Bu düzenin bozul-
mas›nda devletin de katk›s› vard›r ve bu katk› kimli¤i gizli tutulan
bir emniyet yetkilisinin flu sözleriyle aktar›lmaktad›r: "Birço¤u
mahkeme karar›yla devlet korumas›na al›nm›fl durumda. Çocuk-
lar› ailelerinden sosyal hizmet kurumlar›na teslim ediyoruz ama
bir kap›dan girip di¤erinden ç›k›yorlar ve suç ifllemeye devam
ediyorlar. Çocuklar› tekrar ailelerinin yan›nda buluyoruz. Ailele-
ri, 'Bize ne devlet korumas›ndalar. Kaç›p gelmifl. Eve almayay›m
m›' diye iflin içinden ç›k›yorlar." 

‹lk bak›flta bu haberin toplumda yaflanan "bir olay›" halka basitçe
aktard›¤› söylenebilir. Ancak ihmal edilmemesi gereken bir bafl-
ka nokta da haberin toplumsal gerçekli¤i basitçe yans›tmad›¤›,
aksine her bir haber öyküsünün bizatihi kendisinin bir "toplum-
sal gerçeklik" kurdu¤u ve dahas› halka da olan-bitenleri nas›l an-
lamas› gerekti¤i konusunda empozede bulundu¤udur. fiöyle ki,
çocuklar›n tehlikeli çeteler kurdu¤u ifade edilmekte ancak top-
lumsal gerçe¤in hayli önemli bir parças› olarak devletin kolluk
kuvvetlerine ra¤men çocuklar›n nas›l olup da "çete kurdu¤u" so-
rulmamaktad›r. 

Bir kentte vars›l mahallelere yönelen tehdit ima edilmekte, lakin
ülkemizin bir baflka sosyal sorunu olarak kentlerde yaflayan in-
sanlar aras›ndaki sosyo-ekonomik uçurumlar göz ard› edilmekte-
dir. "Çocuklar›n neden ailelerinden al›nd›¤›, dahas› al›nd›ktan
sonra devletin koruma kurumlar›n›n görevini neden yerine geti-
remedi¤i", yine ayn› flekilde toplumda düzenin korunmas›ndan
sorumlu olan emniyet yetkilisi "görevlerini yapamad›klar›n›" ifa-
de etmesine karfl›n "bu görevin neden yap›lamad›¤›" gibi sorular
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sorulmas› gerekirken bunun yap›lmad›¤›, dolay›s›yla "kamu ad›-
na gözetim" misyonu yüklenen bas›n›n ilgili kurumlara dönük
elefltiri veya uyar› gelifltirmedi¤i görülmektedir.

Hall'un sözünü etti¤i medyan›n ideolojik iflleyifli iflte özellikle bu
noktalarda ortaya ç›kmaktad›r. Konuyla ilgili olarak alt›n› çizme-
ye çal›flt›¤›m›z sorular ülkemizde suça itilen çocuklara iliflkin da-
ha detayl› bir sorgulamay› dolay›s›yla da mevcut ekonomik ve
politik uygulamalara belirli sorular yöneltilmesi anlam›na gelir.
Oysa haber anlat›lar›n›n bu sorulardan kaç›nd›¤›, mevcut düze-
ne / sisteme elefltiri gelifltirmekten, çözüm üretmesi gereken kifli
ve kurumlara bu sorumluluklar›n› hat›rlatmaktan imtina etti¤i gö-
rülmektedir. Böylesi bir habercilik anlay›fl› / misyonu ise "kamu
ad›na gözetim" de¤il, uygulamadaki kapitalizme dönük uylafl›m›
yeniden kurmakt›r. 

Sabah gazetesi bir baflka olay›n haberini yukar›da sözünü etti¤i-
mize benzer bir kategorileflme ile vermektedir: "Bunlar Kas›mpa-
fla'da oturur. Sürekli ev de¤ifltirirler." "P.B'nin annesi de cezaevin-
de zaten". Bu kategoriye giren küçük k›z çocu¤u, ‹stanbul'un bir
baflka, vars›l ailelerinin oturdu¤u Etiler'de bir akademisyen çiftin
evinde "h›rs›zl›k" yapm›flt›r. Yasalar veya medya etik kodlar›nda
"mahkemece suçlu oldu¤una karar vermedikçe bir yetiflkine ve-
ya çocu¤a suçlu muamelesi yap›lamaz" denilmesine ra¤men ha-
ber bafll›¤›nda bu karar› verir: "H›rs›zl›ktan vazgeçmem".

Haber metnindeki bir baflka etik ve çocuk hakk› ihlali: "Bas›n
mensuplar›n›n 'bir daha h›rs›zl›k yapacak m›s›n?' sorusuna P.B.
'Evet yine yapaca¤›m' derken, 'Okula gitmek istiyor musun?'soru-
suna cevaben 'Hay›r gitmek istemiyorum' diye karfl›l›k verdi" bi-
çimindeki ifade ile yap›lmaktad›r. Çocu¤a yukar›da belirtilen ilke
unutulup do¤rudan haber öznesini "suçlu" sayarak yöneltilen bu
sorular bir yandan onun ayn› zamanda iyice "ars›zlaflm›fl", "e¤i-
timle de ›slah edilemeyecek" bir noktada oldu¤u, dolay›s›yla top-
lum için "hayli tehlikeli birisi oldu¤u" fleklinde alg›lanmas›na yol
açabilir. Öte yandan da, haberin devam›nda yer alan psikologla-

HABERDE "ÇOCUK B‹REY" • 221



r›n yöneltti¤i sorular ve al›nan yan›tlar bir birey olarak çocu¤un
özel hayat›na giren, yay›nlanmamas› gereken aç›klamalard›r. 

" P.B'nin yuvada kald›¤› iki gün içinde anlatt›klar›, kendisine des-
tek olmaya çal›flan psikolog ve sosyal hizmetler uzmanlar›n› hay-
rete düflürdü. ... P.B. psikolo¤un 'Neden çal›yorsun. Utanm›yor
musun' sorusuna, 'Bu benim iflim. Neden Utanay›m' cevab›n›
verdi. Psikolog, daha sonra P.B.'ye tuzak bir soru yöneltti. Önce
'Oyun oynamay› seviyor musun' diye sordu. P.B'nin cevab›
'Evet' oldu. Psikolo¤un 'Peki oyun mu, h›rs›zl›k m›' sorusuna P.B.
tereddüt etmeden 'H›rs›zl›k tabii ki' cevab›n› verdi. Sosyal hiz-
metler uzman›, çocu¤un h›rs›zl›k yaparken heyecan duydu¤u ve
bu duygunun onu cezp etmifl olabilece¤ini söyledi" (Sabah, 22
Kas›m 2005).

Bu olayda da, daha önceki haberdekine benzer flekilde annesi ce-
zaevinde oldu¤u için haber konusu ve eriflkin olmayan "fail", bir
koruma sürecine ihtiyaç duyuyor olmas›na karfl›n haber metnin-
de buna iliflkin hiçbir arka plan bilgisi yer almamaktad›r. Birinci
örnek haberde ifade etmeye çal›flt›¤›m›z gibi bu haberde de olaya
iliflkin kurulan anlat›yla, toplumsal›n belli yönde; "belli bir top-
lumsal düzen tasavvuru içinde" anlafl›lmas›n› talep etmeye de-
vam eder: Toplumsal yap›da çocuklar› daha çok korumaya ihti-
yaç olmas›na ra¤men bu aksayan bir yön olarak ele al›nmamak-
tad›r. Ailelerin ve çocuklar›n bireysel "ahlaki çöküntüsü" ile aç›k-
lama e¤ilimi tafl›maktad›r. Örne¤in, suça itilen çocuklar›n ailele-
rinin ayl›k veya y›ll›k toplam geliri, çocuklar›n e¤itim hizmetlerin-
den ne kadar yararlanabildi¤i, sa¤l›k ve beslenme gibi çocuklar
için hayati önemi olan ihtiyaçlar› için olanaklar›n›n ne oldu¤u ne
ayn› haber öykülerinde ne de daha sonra ki günlerde medya gün-
demine girebilmektedir. Böylelikle sorunlar tümüyle bireysel bo-
yutlar›yla ele al›nmakta; salt "ahlaki çöküntü" ile aç›klan›lmaya
çal›fl›larak ekonomik-politik boyutlar› maskelenmektedir. 

Çözümlemeye çal›flaca¤›m›z son haber ise yine Hürriyet gazete-
sinde (17.1.2006) ve "Örümcek adam gibi uçamad›" bafll›¤›n› ta-
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fl›maktad›r. Bir sinema filmi karakteri olan "Örümcek Adam" gibi
uçabilmek gerçekte mümkün de¤ildir, ancak bafll›kta kullan›lan
bu ifade ile haber öznesi çocu¤un edimi "mümkün oldu¤u halde
baflar›lamayan" bir edim haline gelmektedir. Haberdeki ana olay,
televizyonda izledi¤i "Örümcek Adam" filminin ard›ndan bir ço-
cu¤un anne ve babas› evde yokken –tahminen tavana ip asarak–
filmin kahraman› gibi uçmaya çal›flmas›, sonucunda da bu ipin
boynuna dolanmas› nedeniyle bo¤ularak ölmesidir. Bu haber as-
l›nda, ülkenin en ücra köflelerine kadar girebilmifl olan televizyo-
nun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine iliflkin hayli trajik bir
örnek oluflturmaktad›r. Öte yandan haber anlat›s› bu olaydan ha-
reketle, televizyonun etkilerine iliflkin hayli bilgilendirici /bilinç-
lendirici bir haber olabilecek iken, iyi ifllenememifl bir anlat› ola-
rak kalmaktad›r.

Sonuç

Yayg›n medyan›n konusu çocuklar olan haberlerde de t›pk› yetifl-
kinlere iliflkin haberlerde oldu¤u gibi haklara sayg› duymayan,
kendini Liberal medya kuramc›lar›n›n iddia etti¤i gibi "dördüncü
güç" olarak halk›n yan›nda konumlamak yerine, yine ekonomik,
siyasal gücü elinde bulunduran kesimlerin yan›nda ve/veya "biz-
zat kendisi-için bir güç" olarak davrand›¤›n› görüyoruz. Bunun
yans›malar›ndan birisi çocuklar›n t›pk› kad›nlar, yafll›lar, ya da
toplumun ço¤unlu¤unu oluflturan yoksullar gibi e¤er bütünüyle
yok say›lm›yorlarsa da, olumlu toplumsal rol modelleriyle haber
olmamalar› ve toplumun onlara sundu¤u olanaklar veya zorluk-
lar ba¤lam›nda medya gündemine girmemeleridir. Dolay›s›yla,
çocuklar ancak yoksulluktan, ihmalden, ailelerinin yan› s›ra ka-
musal ya da sivil kurumlar›n üzerlerine düfleni yerine getirip ken-
dilerine sahip ç›kmamalar›ndan ötürü yaflamlar›n› yitirdiklerinde,
özellikle büyük kentlerde görüldü¤ü üzere say›lar› süratle artacak
flekilde sokakta yaflamaya zorlan›p ve /veya madde ba¤›ml›s› ha-
line geldiklerinde, özellikle de bu ve benzer nedenlerden ötürü
suça itildiklerinde haber konusu / öznesi haline gelmektedirler.
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Bu haberlerde ise gazetecili¤in evrensel meslek kodlar›na uyul-
mamakta, ayr›ca–örnek olarak verdi¤imiz haber kurgular›nda gö-
rüldü¤ü gibi–çocuk suçlulu¤u, ölümleri gibi olgular giderek kar-
mafl›klaflan, s›n›fsal / toplumsal ayr›mlar ile bölünen modern ya-
flam›n ekonomik, sosyal, siyasal koflullar› hiç sorgulanmaks›z›n
verilmektedir. Böylelikle çocuklar kamusal alanda temsil flans›na
kavufltuklar›nda dahi, Habermas'›n kamusal meseleleri tart›flma
ve bunlara çözüm üretme potansiyeli nedeniyle önemsedi¤i ka-
musal forumlar, sorun çözme anlam›nda ifllevsiz olmaktad›r.
Medya ideolojik bir iflleyiflle mevcut düzenin aksayan yönlerinin
görünür k›l›nmas›n› engellerken, kamusal forumlarda muhalif gö-
rüfllerin geliflmesini de bask›lam›fl olur. Böylelikle çocuklar da ka-
musal ortamlardan d›fllanan, sorunlar› görmezden gelinen grup-
lar içinde yerini almaktad›r. 
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ÇOCUKLARI GÖRÜNÜR KILMAK ‹Ç‹N

Erhan Üstünda¤
Kemal Özmen

Girifl

Neil Postman (1995), Çocuklu¤un Yokoluflu adl› kitab›nda, ço-
cuklar›n yasal haklar›n› yetiflkinlerinkiyle benzer bir biçimde ye-
niden düzenlemeye yönelik, giderek güçlenen bir ak›m›n olufl-
mas›n› çocukluk fikrinin yokoluflunun göstergeleri aras›nda sa-
yar. Postman, kitab›nda Antik Yunan'dan bugüne "çocukluk" fik-
rinin izini sürerken, matbaa makinesinin ortaya ç›kmas›yla de¤i-
flen toplumsal yap›n›n "yeni bir yetiflkin tan›m›n› zorunlu k›ld›¤›-
n›" iddia eder. Çocukluk fikrinin bafllang›ç dönemlerini ele alan
J. H. Plumb'dan yapt›¤› bir aktarmaya göre: "Çocuk giderek artan
bir biçimde bir sayg› nesnesi, yetiflkin dünyas›ndan ayr›l›p korun-
may› gerektiren ve farkl› bir do¤as› olan özel bir varl›k olmaya
bafllam›flt›[r]" (1995: 53). 

Postman bu görüfl üzerinde yorumda bulunarak flöyle söyler: "El-
bette, ay›rma burada anahtar sözcüktür. Bir insan› di¤erlerinden
ay›r›rken çocuklar›n da tarihsel ve insani örne¤ini oluflturdu¤u s›-
n›flar› yarat›r›z. Fakat bay Plumb bunun tersini söylemektedir.
Çocuklar nüfusun kalan k›sm›ndan ayr›lmal›yd› çünkü 'farkl› bir
do¤alar› ve gereksinmeleri' olduklar›na inan›l›yordu. Çocuklar›n
farkl› do¤alar› ve gereksinmeleri oldu¤una inan›yorlard› çünkü



nüfusun geri kalan k›sm›ndan ay›rt›lm›fllard›. Ay›rt›ld›lar, çünkü
yaflad›klar› kültürel ortamda nas›l okuyup yazacaklar› ve yaz›l›
kültürün ne türden insanlar gerektirdi¤ini ö¤renmeleri önem arz
etmeye bafllam›flt›" (1995: 53).

K›sacas›, çocukluk fikri, genel inan›fl›n aksine, tarihsiz, biyolojik
bir dönemi iflaret etmemektedir, aksine toplumsal bir icatt›r. Ço-
cuk haklar› kavram›n›n ortaya ç›k›fl› ve tarihsel geliflimi de, ayn›
flekilde belli toplumsal koflullar›n oluflmas›yla olmufl, baflka ifa-
deyle bu da icat edilmifltir. Bugün gelinen noktada, çocukluk dü-
flüncesinin geçirdi¤i evrim Çocuk Haklar› Gazetecili¤i1 kavram›-
n› da bir ihtiyaç olarak dayatmaktad›r. Yaz›m›z›n ilk bölümünde,
Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤›'n›n (B‹A) iki y›l› aflk›n bir zamand›r gelifltir-
meye çal›flarak sürdürdü¤ü "çocuk haklar› habercili¤i" prati¤in-
den yola ç›karak, Türkiye'de egemen medyan›n2 çocu¤a bak›fl›
ve çocuk haklar› ile iliflkisi ele al›nmaya çal›fl›lacakt›r.

Birinci bölümdeki iddiam›z; yitip yitmedi¤i tart›fl›la dursun, yaz›-
l› kültürle birlikte ortaya ç›kan çocukluk fikrinin bugün bu top-
lumda ne anlam ifade etti¤ini görmek için biricik araç olan med-
yaya bakmak gerekti¤i biçimindedir. Çünkü, medyan›n çocukluk
alg›s› ve çocuk haklar›na bak›fl›, oynad›¤› özgün rol nedeniyle
toplumdaki çocukluk kavram›n› etkilemektedir. Yaz›m›z›n ikinci
bölümünde ise yeni oluflmaya bafllayan çocuk haklar› gazetecili-
¤i prati¤ine iliflkin B‹A deneyimi, evrensel literatürle harmanlana-
rak –üzerinde daha ayr›nt›l› tart›fl›lmaya ihtiyaç olmakla birlikte–
baz› önemli köfle noktalar› üzerinde durulacakt›r.
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1. Çocuk Haklar› Gazetecili¤i, dezavantajl› ve ezilen bir toplumsal grup olan çocuk-
lar›n kat›labilecekleri demokratik ve ço¤ulcu bir medya ortam›n› gerekli sayar.

2. Bu yaz› çerçevesinde "egemen medya", varolan iktidar iliflkilerinin devam›na katk›
sunan medya yap›lanmas›na gönderme yapacak biçimde kullan›lm›flt›r. Türkiye'de
medya yap›lanmas›na elefltirel bir bak›fl için ise Gülseren Adakl›'n›n "Yay›nc›l›k Ala-
n›nda Mülkiyet ve Kontrol" bafll›kl› makalesine bak›labilir (Medya Politikalar›, der.
Beybin Kejanl›o¤lu, vd., Ankara: ‹mge Yay., 2001)



Türkiye'de çocuk olmak...

Türkiye'de 71 milyonluk nüfusun 26 milyonu 18 yafl›n alt›nda.
Her y›l 1 milyon 500 bin çocuk dünyaya geliyor. Her bin çocuk-
tan 39'u ise befl yafl›na gelmeden "önlenebilir nedenlerden" ha-
yat›n› kaybediyor. ‹lkokula devam oran› o¤lan çocuklar› için yüz-
de 73, k›z çocuklar› için yüzde 69. Yeterli s›hhi koflullar› kullana-
bilen kentli nüfus oran› yüzde 92, k›rsal nüfus oran› yüzde 62.
Çocuk felcine karfl› afl›lanan bir yafl›na gelmifl çocuklar›n oran›
yüzde 69. Yetersiz beslenen befl yafl alt›ndaki çocuklar›n oran›
yüzde 8. 17 yafl›n alt›nda, çal›flt›r›lan en az 6.5 milyon çocuk var.
Bunlar UNICEF ve Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün derledi¤i rakam-
lar ve Türkiye'de çocuklar›n ne durumda bulundu¤unu k›saca
özetliyor. Di¤er yandan, çocuklar bir parças›n› oluflturduklar›
toplumu yans›t›rlar, bir toplumsal grup olarak da sonsuz bir çeflit-
lili¤e sahiptirler. Ancak bu çeflitlili¤e ba¤l› olmaks›z›n, tüm ço-
cuklar sadece çocuk olduklar› için çeflitli politik, ekonomik, ya-
sal k›s›tlamalara maruz kal›rlar (Franklin, 1993: 24). Çocuklar›n,
çocuk olduklar› için oy verme, örgütlenme haklar› k›s›tlan›r; mal
mülk edinmelerine izin verilmez; fikirleri sorulmaz, sorulsa da
dikkate al›nmaz. ‹flte bu yüzden çocuklar›n ayr› ve belirli bir top-
lumsal grup olarak kimi pozitif haklara sahip olmalar› gerekir.

Bu amaçla ortaya ç›kan ve her gün geliflen Çocuk Haklar› kavra-
m› tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de çok yenidir. Esas ola-
rak 1989'da Birleflmifl Milletler'in ç›kard›¤› Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme (ÇHS) ile birlikte, hayat›m›za ço-
cuklar›n da haklar› oldu¤u fikri girmeye bafllam›flt›r. Böylelikle o
zamana kadar daha genel insan haklar› sözleflmeleri içinde yer
alan çocuk haklar› kavram› ayr›nt›l› bir biçimde tan›mlanm›flt›r.
ÇHS'nin kabul edilmesinin ard›ndan gerek BM, UNICEF gibi ulus-
lararas› kurulufllar, gerekse de bölgesel ve ulusal sivil toplum ku-
rulufllar› ile akademik dünya çocuklar›n yasal, toplumsal, politik
ve ekonomik haklar›na daha fazla ilgi göstermeye bafllam›flt›r.
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Çocuk haklar› ve medya

Bu ilgiyle oluflan literatürde, kamu hizmeti verdi¤i varsay›lan
medyaya da çeflitli sorumluluklar yüklenmektedir. Gazeteciler,
bir yandan yasalar ve medya eti¤i aç›s›ndan çocuklarla ilgili ha-
berleri yaparken baz› k›s›tlamalara uymak zorunda b›rak›l›rken,
di¤er yandan da dezavantajl› bir toplumsal grup olan çocuklar›n
haklar›n› pozitif biçimde yayma ve destekleme talebiyle karfl›
karfl›ya kalm›fllard›r.

Bilindi¤i gibi Türkiye'de medyan›n yasal yükümlülükleri Bas›n
Kanunu, Ceza Kanunu gibi metinlerde yer almaktad›r. Örne¤in
24 Haziran 2004'te Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e gi-
ren 5187 say›l› Bas›n Kanunu'nun 21. maddesinde "18 yafl›ndan
küçük olan suç ma¤durlar›n›n kimliklerini aç›klayacak ya da ta-
n›nmalar›na yol açacak flekilde yay›n yapanlar için" a¤›r para ce-
zas› öngörülmektedir. Ayn› konu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'
nin (TGC) 1999'da benimsedi¤i Türkiye Gazetecileri Hak ve So-
rumluluk Bildirgesi'nde de gazetecilik eti¤i aç›s›ndan düzenlen-
mifltir. "Gazetecinin do¤ru davran›fl kurallar›" bafll›kl› bölümün-
de, aç›kça, "Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel sald›r›larda, san›k
tan›k ya da ma¤dur (maktul) olsun, 18 yafl›ndan küçüklerin aç›k
isimleri ve foto¤raflar› yay›nlanmamal›d›r" denilmektedir. 

Ancak varolan bu yasal düzenlemelerin ve etik kurallar›n yeterli
olup olmad›¤› bu yaz›n›n konusu de¤il. Bu nedenle sadece çocuk
haklar›n›n korunabilmesi konusunda yasal alandaki düzenleme-
lerin birçok sorun bar›nd›rd›¤›n› belirterek geçmek zorunday›z.
Ayr›ca bu yetersiz oldu¤u konusunda üzerinde hemfikir olunan
yasal düzenlemeleri bile gözetmeyen egemen medyan›n, söz ko-
nusu haliyle bizzat çocuk haklar›n› s›kl›kla ihlal ediyor olmas›n›n
da önemli bir baflka sorun olarak önümüzde durdu¤unu ekleme-
liyiz. Dolay›s›yla kendi görevini toplumda varolan çocukluk kav-
ram›n› –kimi zaman tiraj kayg›s›, kimi zaman bilgisizlik, ama her
zaman sorgulama kabiliyetinin yoksunlu¤u nedeniyle– yeniden
üretmekle s›n›rlayan; kamusal yarar yerine ço¤u zaman kiflisel
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zarara yol açan bir medya ile karfl› karfl›yay›z. Afla¤›da haberler-
de yap›lan çocuk haklar› ihlallerine örnekler verece¤iz.

Haberlerde çocuk haklar› ihlalleri 
Çocu¤a yönelik fliddet haberlerinde hak ihlalleri

Kimli¤in teflhir edilmesi

Bolu'da yaflayan Çi¤dem ve Ali A., 30 Eylül 2004'te, 3.5 yafl›n-
daki k›z çocuklar›n› "merdivenden düfltü¤ü" iddias›yla ‹zzet Bay-
sal Devlet Hastanesi'ne götürürler. Çocu¤un vücudunun her ye-
rinde dayak ve difl izleri bulunmas› üzerine anne Çi¤dem A. "kö-
tü muamele ve öldürmeye teflebbüs" iddias›yla tutuklan›r; k›zlar›
ise valilik onay› ile Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kuru-
mu'nun (SHÇEK) korumas› alt›na al›n›r. Bu dönem süresince sa¤-
l›k durumu iyiye giden S.A. ile ilgili ulusal ölçekte yay›n yapan
televizyon ve gazetelerde çok say›da haber ç›kar, görüntü ve fo-
to¤raf yay›nlan›r. 

Ma¤dur ya da san›k çocuklar›n kimliklerini aç›klayacak flekilde
yay›n yapmak medyan›n yapt›¤› çocuk hakk› ihlalleri içinde en
s›k rastlanan›d›r. Son y›llarda gerek Türkiye'de gerekse de ulusla-
raras› alanda konuya artan bir ilgi gösterilmesi ve sivil toplum ku-
rulufllar›n›n etkinli¤inin artmas› yüzünden azalsa da çocu¤un fo-
to¤raf›n› aç›kça basmak, ad›n› yay›nlamak suç olmas›na ra¤men
savc›lar›n da konuya ilgi göstermemesi nedeniyle ço¤u zaman
yapt›r›ms›z kalmaktad›r. Bunun yan›nda san›k ya da ma¤dur ço-
cu¤un okudu¤u okulun ad›n›, evinin adresini, belirleyici özellik-
lerini haberde vermek de benzer bir sonuca yol açmas›na ra¤-
men normal karfl›lanmaktad›r. Oysa medya, kendi iç örgütlülü-
¤ünü sa¤layarak, özdenetim ve denetim mekanizmalar›n› kura-
rak, bu konuda yasal yapt›r›mlarla k›s›tlanmaks›z›n varolan etik
kodlara uymal›, kendi kendini denetlemelidir.

Bu arada bir baflka sorun da, travma içinde oldu¤u gibi, röportaj
veremeyecek bir yaflta da bulunan S.A. ile görüflürken gazeteci-
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lerin bu görüflmeyi yanlar›na bir sosyal güvenlik uzman› olma-
dan yaparak, bir etik kural ihlalinde daha bulunmalar›d›r•. 

Çocu¤un korunma hakk›n›n ihlali

Medyan›n söz konusu örnek olaydaki tavr›na iliflkin olarak söyle-
nebilecek bir baflka fley de, S.A.'n›n yaflad›klar›n›n, Türkiye'nin
de imzac›lar› aras›nda oldu¤u ÇHS ile güvence alt›na al›nan "ço-
cu¤un korunma hakk›" aç›s›ndan ele al›nmam›fl olmas›d›r. Med-
ya bir çocu¤un bu hale gelmesine seyirci kalan, onun "korunma
hakk›"n› yerine getirmeyerek ihlal eden sosyal güvenlik yap›lan-
mas›n› teflhir etmeyerek "kusurlu hizmet" vermifltir. Ayr›ca ege-
men medya konuyla ilgili haberlerde genel olarak yapt›¤›n› bura-
da da yapm›fl; "kötü" ebeveyne karfl› ve "flefkatli" koruyucu devlet
gibi bir karfl›tl›k yaratarak, ortada çocuklara yönelik fliddetin yay-
g›nl›¤› ve bunun karfl›s›nda çocuklar›n korunma hakk›n›n (devlet
taraf›ndan) sa¤lanamamas› gibi sorunlar yokmufl gibi davranm›fl-
t›r. Baflka bir ifadeyle, medya günlerce kamuoyunun gündemin-
de yer tutan bu olay› ekranlara ya da gazete sayfalar›na tafl›rken,
çocuklara kötü muamele, aile içi fliddet, fliddet karfl›s›nda sosyal
koruma mekanizmalar›n›n yetersizli¤i, fliddetin kökenleri gibi ya-
p›sallaflm›fl sorun alanlar›na hemen hiç de¤inmemifltir. 

Söz konusu yay›nlarla ilgili olarak söylenebilecek bir di¤er sorun
ise, S.A. ile ilgili haberlerin yayg›n ataerkil söylemi yeniden-üre-
tecek flekilde kurulmas›d›r. Örne¤in S.A.'n›n Sosyal Hizmetler ta-
raf›ndan koruma alt›na al›nd›¤›n› belirtirken bir yandan yasaya ve
etik kurallara ayk›r› biçimde çocu¤un foto¤raf›n› yay›nlayan Ra-
dikal gazetesi (12 Ekim 2004), di¤er yandan "Gözünü Nefleye
Aç›yor" bafll›¤›n› atarak, çözümü sadece ataerkil bir kurguyla ko-
ruyucu bir baba gibi görülen devlete havale etmektedir. Benzer
flekilde gazetecilik eti¤ine ayk›r› biçimde muhabirinin ma¤dur
çocukla yapt›¤› "röportaj›" yay›nlayan 22 Ekim 2004 tarihli Hür-
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* Çocuklarla röportaj yaparken uyulmas› gereken kurallar konusunda elinizdeki kitap-
taki Rag›p Duran'a ait  "Çocuk Haklar› Odakl› Habercilik ve Röportaj" bafll›kl› yaz›ya
ve UNICEF taraf›ndan haz›rlanan ilkelerin çevirisine bak›n›z. – (ed.n.)



riyet gazetesi ise, haberini yine iktidar üzerinden kurgulayarak ve
ma¤dur çocu¤un a¤z›ndan konuflma hakk›n› kendinde bularak
"Sa¤olas›n Devlet Baba" bafll›¤›n› seçmifltir. Burada vurgulanma-
s› gereken bir di¤er nokta da, hak ihlallerinin takibini yapt›¤› tak-
dirde s›kça resmi görevlilerle karfl› karfl›ya kalacak olan gazeteci-
lerin, ço¤u zaman ma¤durun ma¤duriyetini derinlefltirmek paha-
s›na bu gerilime girmeyerek, kendilerini iktidar›n yan›nda ko-
numlamalar›d›r. Ayr›ca her iki haberde de, S.A'n›n "Çocuk Esir-
geme Kurumu taraf›ndan korunmaya al›nmas›" ya da sorunun
böyle tekil bir örnek üzerinden "çözümü" mutlu son olarak sunu-
lurken, onu korumaya alan sistemin iflleyiflinde sanki hiçbir sorun
yokmufl gibi gösterilmifltir. 

Her fleyin ötesinde medya, 3.5 yafl›ndaki bir çocu¤un maruz kal-
d›¤› fliddetin nedenlerini araflt›rmak ve bu yayg›n sorunla ilgili ka-
l›c› çözümler konusunda toplumda bir duyarl›l›k yaratmak çaba-
s›na giriflmedi¤i gibi, haber kurgusu içerisinde ma¤dur çocu¤un
yaflad›klar›n› verme biçimiyle, fliddeti dramatize ederek seyirlik
hale getirmifl böylelikle de kan›ksanarak, meflrulaflmas›na neden
olacak bir tarzda davranm›flt›r. 

Sonuç olarak medya S.A.'n›n maruz b›rak›ld›¤› fliddeti haberlefl-
tirirken aile-içi fliddetin yayg›nl›¤› ve bunun karfl›s›nda korunma-
n›n gerekti¤i gibi sa¤lanamamas› gibi birbirini bütünleyen yap›-
sallaflm›fl sorunlar› de¤ifltirici bir sorgulamay› bafllatmak yerine,
yeniden-üreten bir söylem kurmufltur. Baflka ifadeyle elefltirel ile-
tiflim kuramc›lar›n›n egemen medyaya atfettikleri rolü hat›rlata-
rak söylersek; medya üzerinde yükseldi¤i statükonun yeniden-
üretimine yarayacak bir haber kurgusunu bu örnekte de tekrarla-
m›flt›r3.
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"Çocuk suçlular" ile ilgili haberlerde hak ihlalleri

"Yarg›s›z infaz" 

Trabzon'da Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'nun öldü-
rülmesi olay›n›n medyada sunumu Türkiye'deki mevcut tek ses-
lili¤i ve çocu¤u yok sayan anlay›fl› özetleyen bir baflka haber ni-
teli¤indeydi. Tüm gazetelerin manflet ya da birinci sayfas›nda yer
alan olaya iliflkin haberlerde göz ard› edilen en önemli unsur
zanl› olarak yakalanan O.A.'n›n henüz 16 yafl›nda olmas›, böy-
lelikle tüm uluslararas› ve ulusal belgelere göre "çocuk" say›l›yor
olmas›yd›.

Konuyla ilgili haberler 8 fiubat 2006 tarihli gazete manfletleriyle
ve "Örgüt Emriyle Vurulmufl" (Akflam); "Karikatürlere K›z›p Vur-
dum" (Milliyet); "Liseli genç 'ayin paras›'n› az buldu¤u için rahi-
bi öldürmüfl" (Zaman); "Sig Suer'li Çocuk" "Cühela ve ukala"
(Hürriyet, 1. ve 22. sayfalar); "Liseli Zanl› Yakaland›" (Cumhuri-
yet); "Önce Tart›flt› Sonra Vurdu ", "Polis fuhufl mafyas› üzerinde
duruyor ", (Yeni fiafak, 1. ve 14. sayfalar); "Bahanesi Karikatür"
(Sabah); "Küçük A¤ca nas›l katil oldu?" (Vatan); "Zanl› ve ailesi
sorguya al›nd›" (Radikal) gibi bafll›klarla verildi.4

Di¤er yandan, Hürriyet ve Yeni fiafak çocu¤un foto¤raf›n› do¤ru-
dan yay›nlarken, Milliyet, Vatan, Sabah ve Zaman, foto¤raflar›
görsel efekt uygulamalar›na karfl›n kimli¤i belli olacak flekilde
kulland›lar. Gazetelerin ço¤unlu¤u çocu¤un kimli¤ini isminin
bafl harflerini verirken, Yeni fiafak ilk ismini kullanma yoluna git-
ti. Gazetelerin hepsinde O.A'n›n okudu¤u okulun, yaflad›¤› ma-
hallenin ismi verilerek kimli¤i deflifre edildi¤i gibi, yer alan ha-
berlerin hepsinde "masumiyet karinesi" ihlal edilip, çocuk "katil"
ilan edilerek damgaland›. Gazetelerin hiçbiri, çocu¤u suça iten
nedenlerle ilgilenmedi¤i gibi, hikâyeyi "sansasyonel" hale getir-
mek için ailesinin ekonomik ve sosyal durumuna iliflkin birbiriy-
le çeliflen hikâyeler anlatt›lar.
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Tüm gazetelerde olayla ilgili manfletler, manfletler yan›nda yer
alan O.A.'ya ait resimler ve tüm haber içerikleri okuyucuya ola-
y› anlatmaktan çok, bir çocu¤u mahkeme karar› olmadan mah-
kûm eden nitelikte verilmiflti. Medya –yukar›da örneklenen gaze-
te manfletlerinden de görülece¤i gibi– adeta ba¤›ms›z mahkeme-
ler yerine geçerek yarg›lamay› yapm›fl, suçu sabit bulmufl ve s›ra
infaza gelmifl gibi davranm›flt›.

Bu arada ilgili haberlerde önemli bir ayr›nt› daha vard›. Bir yan-
da onun çocuk oldu¤u unutulup suçlu ilan edilerek yarg›s›z in-
fazda bulunulmufl, di¤er yandan ise Vatan gazetesinin, "Küçük
A¤ca nas›l katil oldu?" bafll›¤›nda oldu¤u gibi, "küçük" s›fat› ile bu
haberi okuyan çocuklar› suça ve suç ifllemeye özendirecek flekil-
de davran›lm›flt›. Bu noktada, böyle bir etkinin varl›¤›n› do¤rudan
kan›tlamak güç olsa bile, haberi okuyan di¤er çocuklar›n olay›
"bu kadar ilgi görece¤imi bilseydim ben yapard›m" sözü ile so-
mutlaflacak biçimde karfl›lamalar›na dikkat çekmek gerek (Hürri-
yet, 6 Temmuz 2006).

Belirli kesim çocuklara yönelik genellefltirici nitelemeler 
ve çocuklar›n "damgalanmas›" 

Çocuklar›n zanl› oldu¤u olaylar ile ilgili haberlerde medyan›n en
çok yapt›¤› hak ihlallerinden bir di¤eri de yap›lan genellefltirme-
lerle çocuklar› "damgalamak". Örnek olarak 6 May›s 2003'te Bir-
leflmifl Milletler'de görevli bir yüzbafl›n›n, Taksim'de madde ba-
¤›ml›s› 16 yafl›ndaki M.G. taraf›ndan b›çaklanarak öldürülmesi
karfl›s›nda medyan›n tavr›n› verelim (Radikal, 7 May›s 2003). Bu
olay›n haberlefltirilme biçimi sokakta yaflayan, çal›flt›r›lan ve
madde ba¤›ml›s› çocuklar› toplu olarak damgalayarak bir "Tiner-
ci çocuk tehlikesi" yaratan medyan›n söz konusu haberleri verir-
kenki genel tavr›na uygundu, dolay›s›yla onlar› peflinen "suçlu"
gören –asl›nda medyan›n, yarat›lmas›nda birincil bir rol oynad›-
¤›– basmakal›p yarg›y› yeniden-üretecek nitelikteydi. Dahas› söz
konusu haberlefltirme biçimi, hali haz›rda toplumun kenar›na itil-
mifl bu çocuklarla ilgili olarak yarat›lan "tepkiyi" art›rarak, onlar›
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kurtarmak için yap›lan çok az fleyi de engelleyecek sonuçlar ya-
ratt›.

Nitekim Umut Çocuklar› Derne¤i Baflkan› Yusuf Kulca, Sabah ga-
zetesine 15 Mart 2004'te verdi¤i bir röportajda toplumdaki ön-
yarg›lar nedeniyle ba¤›fllar›n kesildi¤ini ve derne¤in kapanma
noktas›na geldi¤ini anlat›rken yukar›daki olay› da örnek göstere-
cekti. Bu arada gazetecilerin buldu¤u ve yayd›¤› "tinerci" damga-
s› çocuklar›n üzerine yap›flt›, ama kimse bu çocuklar›n neden
madde ba¤›ml›s› hale geldi¤ini, bundan kurtulabilmeleri için
devletin ya da sivil toplumun neler yapt›¤›n›, mevcut sosyal hiz-
met sisteminin eksiklerini, Türkiye'de sosyal hizmet uzman› ye-
tifltiren sadece iki yüksekokul oldu¤u gibi konular› ö¤renemedi.

Medyan›n bir grup çocu¤u damgalayarak, onlara dair üretmifl ol-
du¤u önyarg›lar ile basmakal›p ifadelere her gün gazete sayfala-
r›nda ve televizyon ekranlar›nda rastlamak mümkün: "sokak ço-
cuklar›", "çal›flan çocuklar", "çocuk iflçiler"... Ayn› tav›r çocuklar-
la ilgili olumlu bir fley söylenmek istendi¤inde de geçerli: "hari-
ka çocuk", "büyümüfl de küçülmüfl", "gelece¤imizin teminat›",
"Türk k›z› / genci"5... Medya, örne¤in sokakta yaflayan ya da ça-
l›flt›r›lan çocuklar› "sokak çocu¤u" diye damgalayarak çocuklar›n
sokakta yaflamas› ya da çal›flt›r›lmas›n›n nedenlerinin üzerini ör-
tüyor. Di¤er yandan çocuklar›n "çal›flmad›klar›, ancak çal›flt›r›l-
d›klar›", dahas› "çocuklar›n çal›flt›r›lmas› çocuk haklar›na ayk›r›
oldu¤u" gibi olgular› gözden sakl›yor. Bu tür nitelemeler ile dam-
galay›c› ifadeler, ilk örnekte yaflanan toplumsal fliddetin üzerini
örterek ve toplumsal tepkiyi çocu¤a yönelten bir ifllev görürüken
di¤er örneklerde ise çocu¤u pasiflefltiren, yetiflkinlerin –iktida-
r›n– kabul etti¤i kal›plara girdi¤i ölçüde var kabul eden bir anla-
y›fl›n ürünü. 
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Asl›nda bu tavr›, medyan›n genel olarak topluma, örneklerimiz-
de ise çocu¤a yukar›dan bakan bir yerden kendini kuruyor olma-
s›yla ilgili. Dolay›s›yla medya bir yandan kendisinde böyle nite-
lemeler yarat›p genellemelerde bulunma hakk›n› buluyor, di¤er
yandan böylelikle çocuklar› damgalayan bir dili bizzat oluflturup
ve yayg›nlaflt›rarak çocuk haklar›n› ihlal ediyor. 

Sorumlu merciler hak ihlali yapt›klar›nda
medyan›n tavr›na bir örnek

Yukar›da, hak ihlallerinin takibini yapan gazeteciler resmi görev-
lilerle karfl› karfl›ya geldiklerinde, ço¤u zaman ma¤durun ma¤du-
riyetini derinlefltirmek pahas›na söz konusu iktidar merkezleriyle
gerilime girmeyi tercih etmediklerini, böylelikle kendilerini ikti-
dar›n yan›nda konumlad›klar›n› belirtmifltik. Yerel medyan›n,
hak ihlalini yapanlar bizzat devleti temsil eden kifli ve kurumlar
oldu¤unda da "dördüncü güç olarak" yap›lan hak ihlalini eleflti-
rip ortaya koymak yerine bunu görmezden geldiklerini, böylelik-
le yap›lan hak ihlalini katmerlefltirdiklerini söyleyebiliriz. Erzu-
rum'da yetifltirme yurdunda kalan befl k›z çocu¤unun intihar gi-
rifliminin gazetelere yans›mas›n›n ard›ndan, onlar› gazetecilerin
önünde teflhir ederek, "bask› gördükleri" iddialar›n› yalanlamala-
r›n› isteyen Valiye hiçbir gazetecinin karfl› ç›kmam›fl olmas›n› bu-
na örnek olarak verebiliriz. Dahas› ayn› örnekte ulusal ölçekte
yay›n yapan gazeteler çocuklar›n kimliklerini saklarken, yerel
otoritelerle iliflkilerine "zarar vermemek" ad›na, Erzurum yerel
medyas› ayn› hassasiyeti göstermemiflti. Konufltu¤umuz yerel ba-
s›n temsilcilerinin konuyla ilgili gerekçeleri ise: "Valinin aç›kla-
mas›n› haberlefltirmemek olmaz" biçimindeydi. Dolay›s›yla ga-
zetecilerin hiçbiri bu habere ma¤dur olan çocuklar›n gözünden
bakmay› denememifl, iktidardan yana konumlanm›fllard›.6
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Özetle yayg›n medyan›n çocuklara yaklafl›m›...

Öncelikle, bir belirleme yaparak çocuklarla ilgili konular›n yay-
g›n medyada yeterince yer almad›¤›n› ancak yer ald›klar› zaman
da genellikle çocuklar›n yaflananlar›n "kurban›" olan pasif varl›k-
lar olarak temsil edildiklerini söyleyebiliriz. Bu temsil biçimine
ba¤l› olarak kendileriyle ilgili haberler yap›l›rken çocuklar›n gö-
rüflleri ço¤unlukla sorulmuyor ve sorulsa da ya yans›t›lm›yor ya
da görüflleri al›n›rken birçok etik kod ihlal ediliyor. 

‹kinci olarak yayg›n medya, ço¤u kez çocuklarla ilgili hak ihlal-
lerini ancak toplumsal bir duyarl›l›k olufltuktan sonra ele al›yor.
Bu konuda gündem oluflturacak ya da ilgili otoriteleri ve toplum-
sal duyarl›l›¤› yap›c› biçimde harekete geçirecek bir habercilik
yapm›yor. K›sacas› yayg›n medyan›n çocuklarla ilgili haberlerde-
ki tavr› çocuk-odakl› ya da merkezli olmaktan çok uzak. 

Üçüncü olarak çocuk bak›fl aç›s›yla yaz›lmayan haberler, çocuk-
lukla ilgili her türlü toplumsal önyarg›y› besliyor ve / veya yeni-
den üretiyor. Özetle söylersek yayg›n medya vars›l-yoksul, erkek-
kad›n gibi eflitsizler karfl›s›nda birincilerden yana konumlanan
habercili¤ini, çocuklar söz konusu oldu¤unda "yetiflkinlerin ya-
n›nda" konumlanarak gerçeklefltiriyor. Böylelikle söz konusu
eflitsizlikleri ya da mevcut iktidar iliflkilerini yeniden-üreten bir ifl-
lev yerine getiriyor. B‹A2 Projesi kapsam›nda Haziran 2004 - fiu-
bat 2005 tarihleri aras›nda 12 günlük gazete, hak habercili¤i aç›-
s›ndan taranarak gerçeklefltirilen medya izleme araflt›rmas›n›n
sonuçlar› yukar›daki belirlemeleri do¤rular nitelikte.7

• Günlük gazetelerde hak haberlerinin di¤er haberlere oran› sa-
dece ortalama yüzde 4 civar›nda. Hak haberleri içinde çocuk
haklar› haberlerinin say›s› ise hep en altlarda. 

• Nicel olarak çocuk haklar›na ilgi göstermeyen medya, ilgi gös-
terdi¤indeyse niteliksel olarak yetersiz kal›yor, dahas› çocuk ha-
beri yaparken bizzat çocuk haklar› ihlalinde bulunuyor. 
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Çünkü yukar›daki kimi örneklerde de görüldü¤ü gibi medya
"haklar› olan birey olarak çocuk" fikrine sahip de¤il. Onun yeri-
ne çocu¤a her zaman ataerkil, cinsiyetçi, s›n›fsal olarak ayr›mc›,
zaman zaman milliyetçi ve ›rkç› biçimde yaklafl›yor, yapt›¤› ha-
bercilikle de bunun yayg›nlaflmas›na yol aç›yor. 

B‹A çocuklar ve çocuk odakl› bir habercilik için
neler yap›yor? 

B‹A çocuklar› görünür k›l›yor...

IPS ‹letiflim Vakf›'n›n sürdürdü¤ü "Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z
Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤›" (B‹A2) Projesi, Türkiye'deki var
olan medya ortam›n›n tek sesli¤ine karfl›, ihmal edilenlerin ve ifli-
tilmeyenlerin seslerine, fikirlerine kanal oluflturmaya ve yerelle-
rin sesi olmaya çaba gösteriyor. Ve tabii ki çocuklar›n da...

Proje kapsam›nda hak habercili¤i temelinde oluflturulan haberle-
ri haftan›n befl günü www.bianet.org adresinde yerel medya bafl-
ta olmak üzere izleyici ve kullan›c›lara sunan B‹A insan haklar›,
kad›n haklar› ve ifade özgürlü¤ü alanlar›n›n yan› s›ra "çocuk hak-
lar›"na da özel bir a¤›rl›k veriyor. 

Yukar›da yayg›n medyan›n çocuklara yönelik habercili¤ine ilifl-
kin özet olarak söylediklerimizi bir kez daha hat›rlat›rsak, çocuk-
larla ilgili konulara yeterince yer vermeyen, yer verdi¤i zaman da
onlar› yaflananlar›n öznesi de¤il, pasif bir varl›k olarak sunan, ço-
cuklar›n görüfllerini temsil etmeyen bir yayg›n medya ortam›na
sahibiz. Oysa medyan›n genel olarak çocuklar ile özel olarak ço-
cuk haklar› konusunda gösterece¤i dikkat ve özen, çocuklar›n
yaflamlar›nda gerçek anlamda de¤ifliklik yaratabilecek yap›c› ça-
balar›n gösterilmesi aç›s›ndan önemli bir araç olabilir. Ancak B‹A

Medya ‹zleme Raporlar›n›n da gösterdi¤i gibi, medya ço¤u kez
çocuklarla ilgili hak ihlallerini ancak toplumsal bir duyarl›l›k
olufltuktan sonra ele al›yor, dahas› bunu yaparken bile haberin
kendisi de bizzat ihlalin nedeni olabiliyor. 
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Çocuklara birey olarak, haber konular›na ise
çocuk ve çocuk haklar› bak›fl aç›s›yla yaklafl›yor

Çocuklar›n da haklar› olan bireyler olduklar› kabulünden yola ç›-
kan B‹A'n›n amaçlar›ndan bir tanesi, çocuk haklar›n›n medyada
daha s›k, daha genifl ve daha nitelikli bir biçimde ele al›nmas›n›
özendirmek. Bianet'te, her sabah gündemdeki konulara çocukla-
r› öne ç›karan bir bak›fl aç›s› veya odaklanma ile yaklafl›l›yor, il-
gili haberler buna göre oluflturuluyor. Örne¤in konu bütçe ise,
haber bütçeden sa¤l›k ve e¤itime ayr›lan pay ile bu pay›n bebek
ölüm oran›n› ya da okuma-yazma oran›n› nas›l etkileyece¤i me-
selesi üzerine odaklan›larak kuruluyor. Yeflil alanlar› yok eden
çarp›k kentleflme çocuklar›n oyun hakk›na etkisi aç›s›ndan; yafla-
nan bir do¤al felaket çocuklara getirece¤i yoksunluk aç›s›ndan
ele al›n›yor. Haberler yap›l›rken konuyla ilgilenen uzmanlara,
alanda çal›flanlara dan›fl›l›yor ve onlar›n sesi yans›t›l›yor. Çocuk-
larla ilgili konularda mümkün oldu¤unca çocuklar›n görüflleri
al›n›yor. Bianet'in di¤er tüm haberlerinde oldu¤u gibi, çocuklar-
la ilgili haberlerde de fliddetin içsellefltirilmesine ve ola¤an alg›-
lanmas›na neden olan militarist ve seksist sözcük ve söylemler ile
kliflelerden uzak duruluyor. Haklar› ihlal edilen, ihmal veya istis-
mara u¤rayan çocuklar›n karfl›laflt›klar› olay›n "kurban"lar› de¤il,
ma¤durlar› olduklar›n›n alt› çiziliyor. 

Çocuk sitesi arac›l›¤›yla çocuklar›n sesi ve çocuk haklar›n›n
korucusu oluyor

2004'ün sonlar›nda www.bianet.org'un alt›nda tamamen çocuk
haklar›na ayr›lm›fl ayr› bir "Çocuk Sitesi" oluflturuldu. Kimi zaman
art›k ço¤unluk taraf›ndan "normalmifl" gibi alg›lanan olaylar›n as
l›nda çocuklar›n temel haklar›n›n ihlali oldu¤unu vurgulamay›
amaçlayan çocuk sitesinde, bianet'in günlük haber ak›fl› içinde
yer alan çocuk haberleri toplan›yor ve projenin sonunda bir "Ço-
cuk Haklar› Gazetecili¤i" külliyat› oluflturulmas› hedefleniyor. 

B‹A Çocuk Sitesi'nin bir di¤er amac› da Türkiye'de çocuklarla il-
gili çal›flmalar yapan sivil toplum kurulufllar›n›n seslerini daha
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fazla insana duyurmalar›na yard›mc› olmak. Çocuk Sitesi, hiçbir
çekinceye yer b›rakmaks›z›n herkesin katk›s›na aç›k, ama çocuk-
lar›n katk›s›na biraz daha fazla. 

Çocuk Sitesi, çocuklara kendilerini ifade etmeleri için kuramsal
olarak s›n›rs›z bir alan açt›. Dolay›s›yla sitenin etki alan›n› genifl-
letmek için ataca¤›m›z her ad›m çocuklar›n alan›n›n da geniflle-
mesine yol açacak. Elinden geldi¤i oranda "güleryüzlü" olmaya
çabalayan sitede, çocuklar›n temel haklar› aras›nda "oyun oyna-
ma" hakk›n›n da en az di¤erleri kadar önemli oldu¤u devaml›
olarak vurgulan›yor.

Çocuk odakl› habercilik seminerleri

B‹A2 Projesi çerçevesinde ve UNICEF deste¤iyle Aral›k 2005-Mart
2006 tarihleri aras›nda Erzurum, Diyarbak›r, Ankara, Mu¤la,
Adana, Samsun ve Kocaeli merkez al›narak 7 bölgede düzenle-
nen Çocuk Odakl› Habercilik konulu e¤itim seminerlerinde 62 il
ve ilçeden 83'ü kad›n olmak üzere 257 haberciyle bulufltuk. Kar-
fl›l›kl› deneyim aktar›m› ve örnek olaylar üzerinden yürüyen e¤i-
timlerde, haberciler çocuk dostu medyan›n olanaklar›n›; çocuk-
lar›n medyaya kat›l›m›n› sa¤laman›n yollar›n› araflt›rd›lar. Ayr›ca
gerçeklefltirilen atölye çal›flmalar› kapsam›nda seçilen örnekler
üzerinden çocuklarla ilgili haberlerin nas›l yap›lmamas› gerekti-
¤ini tart›flt›lar. Afla¤›da önce iki günlük e¤itim çal›flmas›n›n son
çal›flmas› olarak gereçeklefltirilen bu atölye çal›flmalar›nda kulla-
n›lan olumsuz örneklerden birisi ile ilgili olarak kat›l›mc›lar›n
yapt›klar› yap›lmamas› gerekenlerle ilgili belirlemeleri, ard›ndan
da yine kat›l›mc›lar›n neler yap›lmas› gerekti¤ine iliflkin olarak
yapt›klar› önerileri bulacaks›n›z. 
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Yerel gazetecilerin belirlemelerinden hareketle
çocuk haberi nas›l yap›lmamal›?

Yerel medya temsilcisi gazetecilere yönelik olarak gerçeklefltiri-
len e¤itimlerde yap›lan atölye çal›flmalar›nda grup çal›flmalar›
yapmak üzere ayr›lan kat›l›mc›lar, yayg›n medyadan seçilen ba-
z› örnek haberler üzerinden medyadaki çocuk haklar› ihlallerini
analiz ettiler.

Çocuklarla ilgili haberlerin nas›l yap›lmamas› gerekti¤ine "örnek"
olarak seçilen haberlerden birisi ise 8 yafl›ndaki P.B. ile ilgili ola-
rak 17 Kas›m 2005 tarihli Hürriyet gazetesinde "H›rs›zl›ktan vaz-
geçmem",8 22 Kas›m 2005 tarihinde "Oyunu de¤il, h›rs›zl›¤› seç-
ti",9 3 Mart 2006 tarihinde ise "Küçük h›rs›z yuvada görevlilere
sald›rd›"10 bafll›klar›yla verilen haberlerdi.

Çal›flman›n bafllang›c›nda baz› kat›l›mc›lardan bütün örnek ha-
berlerin Hürriyet gazetesinden seçilmesine iliflkin elefltiriler gel-
di. Gerçekte P.B. ile ilgili haberler o dönem pek çok gazetede yer
alm›fl ancak Hürriyet gazetesi haberi birinci sayfas›na tafl›m›flt›.
Ayr›ca P.B.'nin oldukça büyük bir foto¤raf›n› kimli¤ini gizlemeye
gerek duymadan do¤rudan basm›flt›. Dolay›s›yla P.B. hakk›nda
yapt›¤› haber, "fikri takip" haberler de dahil olmak üzere, Hürri-
yet gazetesinin çocu¤a bak›fl›n› ve "bir çocuk haberi nas›l yaz›l-
maz›n" en "baflar›l›" örneklerindendi. Her üç haberde de çocu¤un
yaflama, geliflme, korunma ve kat›l›m haklar›n›n yan›nda, bas›n
meslek etik ilkelerinin, Bas›n Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu,
Türk Ceza Kanunu'nun aç›k ihlali söz konusu.

Haberlerin hepsinde P.B., do¤rudan suçlu gösteriliyor, "suça itil-
mifllik"ten söz edilmiyor ve masumiyet karinesi göz ard› ediliyor.
P.B. her üç haberde de ailesi ve çevresiyle birlikte teflhir edilip
damgalan›yor.
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Gazetenin okur temsilcisi, daha sonra "H›rs›zl›ktan vazgeçmem"
bafll›kl› haberle ilgili yapt›¤› aç›klamada, "kamu yarar› öngördük-
leri için P.B.'nin foto¤raf›n› yay›nlad›klar›n›" yazarak tav›rlar›n›
savunuyordu.

Atölye çal›smalar›na kat›lan gazeteci gruplar›ndan her üç habere
iliflkin olarak var oldu¤unu düflündükleri çocuk haklar› ihlalleri-
ni tespit etmeleri ve haber metni örne¤inde altlar›n› çizmeleri is-
tendi. Sonuç, haberlerin büyük bir k›sm›n›n alt›n›n çizilmesi ol-
du. Hatta bir kat›l›mc›n›n "haberlerde ihlal olmayan noktalar›n
alt›n› çizsek, bizim için daha kolay olacakt›" fleklindeki ifadesi
durumu özetler nitelikteydi.

Atölye çal›flmalar› s›ras›nda özelefltiri yapan kat›l›mc›lar da ol-
du, örnek haberler üzerinden tespit ettikleri hak ihlallerini dönem
dönem kendilerinin de yapt›klar›n› ve iyi niyetli olduklar›n› dü-
flündükleri durumlarda bile benzer yan›lg›lara düfltüklerini ifade
ettiler.

Gruplar daha sonra sözcüleri arac›l›¤›yla haberlerdeki ihlalleri
di¤er kat›l›mc›larla paylaflt›lar. Kat›l›mc›lar›n her üç haberde tes-
pit ettikleri ihlaller flöyle:

• Haberlerin bafll›klar›nda ve içeriklerinde masumiyet karinesi
ihlal edilerek çocuk "suçlu" ilan ediliyor ve damgalan›yor.

• Çocu¤un foto¤raf› hiçbir gizleme gereksinimi duyulmadan
do¤rudan bas›larak çocuk ailesi, çevresi ve yaflad›¤› yer teflhir
edilmifl.

• Polisten al›nan bilgiler do¤rudan habere aktar›lm›fl, sadece res-
mi kayna¤a dayan›larak haber yap›lm›fl.

• Çocu¤un psikolo¤u ve sosyal hizmet uzman›yla yapt›¤› görüfl-
meler, gizlilik ilkesi ihlal edilerek habere tafl›nm›fl,

• Çocu¤a yönlendirici soru sorulmufl.

• Çocu¤un mahremiyetine sayg› gösterilmemifl.

• Haberlerde çocu¤u suça iten nedenlere yer verilmemifl.
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• Haberlerdeki birbiriyle çeliflen bilgiler verilmifl.

• Haberlerde Bas›n Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Birleflmifl
Milletler Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme (ÇHS) ve Türkiye Gaze-
tecileri Hak ve Sorumluluklar› Bildirgesi'nin ilgili maddeleri aç›k-
ça ihlal edilmifl.

Yerel gazetecilerin belirlemeleriyle çocuk odakl›
habercilik seminerleri ve yap›lmas› gerekenler 

Yerel gazetecilere yönelik olarak gerçeklefltirilen e¤itim çal›flma-
lar›nda kat›l›mc›lar›n büyük bir k›sm› buluflmalar›n tan›flma nite-
li¤indeki ilk oturumunda e¤itimden beklentilerini aktar›rken ço-
cuklardan ço¤unlukla "gelece¤in büyükleri" veya "ailenin bir
üyesi" olarak bahsediyorlard›. Di¤er yandan habercilerin üzerin-
de anlaflt›klar› ortak saptamaya göre: Çocuklar ancak bir sorun ya
da negatif durum söz konusu oldu¤unda haber konusu / öznesi
oluyorlard›. Nihayet habercilerin e¤itimlerden bafll›ca beklentile-
rinden birisi say›lar› gün geçtikçe artan ve giderek daha büyük bir
toplumsal sorun haline gelen suça ve soka¤a itilmifl çocuklara
dair haberlerin nas›l verilmesi gerekti¤iydi. 

Bu do¤rultuda e¤itimlerde en çok tart›fl›lan konu da, suça itilmifl
çocuklar ve medyan›n suça itilmifl çocuklarla ilgili hak ihlalleri
oldu. 

Bafllang›çta, "Suçlu çocuklar adliyenin ön kap›s›ndan getiriliyor,
arka kap›s›ndan serbest b›rak›l›yorlar", "Emniyetin verdi¤i bilgi-
den baflka kayna¤›m›z yok, elbette haber yapaca¤›z" diyen gaze-
teciler de olmufltu; ama sona do¤ru, kat›l›mc›lar›n yaklafl›mlar›n-
da belirgin de¤ifliklikler gözlendi.11

Çocuklarla ilgili habercilik yap›l›rken çocuklar›n, toplumsal ma¤-
duriyetlerine ek olarak, ikinci bir hak ihlaline u¤rat›lmamalar›,
çocuklar›n "suçlu olmad›klar›, suça itildikleri" üzerinde birleflildi.
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Bir baflka tart›flma konusuysa çocuk haklar›n› ihlal eden haberle-
rin ço¤unda, gazetecilerin haberlerini, polisin, kolluk kuvvetleri-
nin veya mülki idare amirlerinin verdi¤i bilgileri tek do¤ru kabul
ederek kurmalar›yd›.

Bir kat›l›mc›n›n "Valilikten gelen bir bülteni araflt›rma imkân›m›z
olmuyor" demesi üzerine karfl› görüfl yine gruptan geldi: "Araflt›r-
ma yapamayacaksa, gazetecilik yapman›n ne anlam› var?" denil-
di. Böylelikle yerel gazeteciler, resmi kaynaklardan gelen bilgi-
lerin araflt›r›lmas› ve haberde dengelilik ilkesinin her zaman gö-
zetilmesi gerekti¤i konusunda fikir birli¤ine vard›lar. Gaziantep
Türkiyem gazetesinden Ahmet Orhan, idari birimlerin yerel med-
ya üzerindeki bask›s›na dikkat çekip: "Yönetimleri elefltirirken
korkuyoruz. Gücümüz yok; ulusal bas›nla u¤raflam›yorlar, ama
yerel bas›n› tehdit ediyorlar" diyerek, yerel medyan›n yapt›¤› ha-
bercili¤in önüne ç›kan önemli engellerden bir tanesine iflaret et-
mifl oldu. 

Kat›l›mc›lar›n dikkat çekti¤i bir baflka konu da özgürce haber ya-
pabilmelerini engelleyen üzerlerindeki ekonomik bask›lard›:
"Hukuken hakl› ç›ksak da, ekonomik olarak zarar görebiliyoruz"
denildi. Çocuklar› damgalayan, teflhir eden haber örnekleri üzeri-
ne yap›lan tart›flmada, Osmaniye Bahçenin Sesi gazetesinden
Özay Do¤an'›n "Çocuklar kendini savunamad›¤› için, onlar› ma¤-
dur edenler de¤il, çocuklar üzerinden haber yap›l›yor. Haberi
yapt›¤›n›zda, 'ma¤dur eden yetiflkin dava açabilir, belki de güçlü
biridir' diye düflünülebiliyor" biçimindeki saptamas› önemliydi.

Tüm bölgelerde e¤itimlerin bafl›yla sonu aras›nda ç›kan en belir-
gin farkl›l›k; çocuklar›n yaln›zca gelece¤in büyükleri ya da aile-
nin bir üyesi de¤il, toplum içerisinde haklara sahip birer birey ol-
duklar›n›n benimsenmesiydi.

Yap›lan de¤erlendirme oturumunda Bilecik Yeni Pazar gazete-
sinden Ergun Özmen "Uzun y›llard›r gazetecilik yap›yorum.
Hem fark›nda olmadan çok hata yapt›¤›m› fark ettim hem de ar-
t›k çocuk habercili¤i anlam›nda nas›l hareket etmem gerekti¤ini
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ö¤rendim"; "Medyan›n çocuk haberi yaparken asl›nda ço¤u za-
man çocu¤u yarg›lad›¤›n› gördüm. Anlad›m ki 'suçlu çocuk' yok-
mufl, 'suça itilen çocuk' varm›fl" diyerek, iki günlük e¤itimin ka-
zan›m›n› özetlemifl oldu.

‹stanbul, Ülkede Özgür Gündem gazetesinden Talip Kaynar,
"Çocuk haklar›n›n habercili¤e yans›mas› taraftar› olsam da nas›l
olaca¤›na dair net bir fikrim yoktu" dedi ve e¤itimin bu konuda
bütünlüklü bir bak›fl sa¤lad›¤›n› belirtti.

Bal›kesir, Yeni Haber gazetesinden Devrim Derin, gazetelerinin
bir sayfas›n› ortaö¤retim ö¤rencilerinin yaz›lar›na ay›rd›klar›n›
söyledi ve "fiimdi o sayfa bana çok daha anlaml› geliyor. Hatta,
'daha iyi olmas› için nas›l u¤rafl verebilirim?' diye düflünüyorum"
dedi.

Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Araflt›rma Görevlisi
Tolga Çevikkol, "Medyada çocu¤a yer verilmesinin ya da daha
çok çocuk haberi yap›lmas›n›n yeterli olmad›¤›n›, önemli olan›n
nas›l çocuk haberi yap›laca¤› oldu¤unu gördüm" diyerek, med-
yan›n bu gözle ve farkl› bir aç›dan izlenmesi gerekti¤ini belirtti.

Bursa Mustafa Kemal Pafla Medya Dost gazetesinden Zafer Be-
yaz, E¤itim çal›flmas›na iliflkin görüfllerini "Çocuklar›n tehlikeli
de¤il, tehlikede olmalar›n› ö¤renmem benim için çok önemli,
çünkü çocuklar hep çocuk kalacak fikriyle hareket ediyordum"
biçiminde özetledi. 

E¤itimin sonunda, kat›l›mc›lar, çocuklar›n medyaya kat›l›m›n›n
nas›l sa¤lanabilece¤ini, medyada çocuk haklar› ihlalinin nas›l
önlenebilece¤ini, kendi yay›nlar›nda neler yapmay› planlad›kla-
r›n› da anlatt›lar.12

E¤irdir Expres gazetesinden Ahmet Yetkin, "Anlad›m ki, haberle-
rimde çocuklara hiç yer vermiyormuflum" dedikten sonra, yay›-
n›nda çocuklar›n yazaca¤› köfle aç›labilece¤ini, uzmanlar›n gö-
rüfllerine düzenli olarak yer verilebilece¤ini ekledi.
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Burdur Radyo'dan Fethi fiimflek de, kurumunda çocuklarla ilgili
haber ve röportaj yap›lmas›nda yönlendirici olaca¤›n› duyurdu.

Manisa Haber gazetesinden Cemile Ayd›n ise, habercilik yapar-
ken bir yandan çocuklara daha fazla söz hakk› verece¤ini, bir
yandan da art›k haberlerinde çocuklar›n daha çok yer alaca¤›n›
söylüyordu.

"Bu kentte çocuklar›n daha çok söz sahibi olmas› gerek" diyen
Manisa Radyo 45'ten Fatofl Ünal, e¤itim çal›flmalar›n›n verdi¤i
esinle gerçeklefltirece¤i yeni projesinden söz etti: "Halihaz›rda,
yurttafllar›n kent üzerine tart›flt›klar› bir Kent Meclisi program› ya-
p›yoruz. fiimdi buna bir de çocuklar›n sesinin duyuldu¤u Çocuk
Meclisi program› eklenecek" dedi.

‹zmir'den Dünya gazetesinden Ifl›k Örcün de, çocuklar›n görünür
k›l›nmas› üzerine daha çok düflünece¤ini, ekonomi haberlerinde
ço¤unlukla görünmez olan çocuklar üzerine odaklanarak haber
yapaca¤›n› söyledi. 

Mu¤la Güney Ege gazetesinden Mehmet Bozk›r, "Kad›n haklar›
ve habercili¤i e¤itiminden sonra, her haber de 'Bu haberde kad›n
da var; dikkat et' demeye bafllam›flt›k kendimize. Art›k 'Kad›n da
var, çocuk da var' diyece¤iz" diyordu gülümseyerek.

Uflak'ta Yenigün gazetesinden ‹brahim Ethem Karahan ve Nezi-
he Hatun Karahan ise, bir ay içinde gazete sayfalar›n› art›racak-
lar›n›, bir sayfay› kad›nlara, bir sayfay› da çocuklara ay›racaklar›-
n› ilan etti.

Buna karfl›l›k Antalya Venüs Radyo'dan Do¤an Sönmez, ö¤renci-
lerle çocuk haklar› üzerine röportaj planlar›ndan söz etti. Akde-
niz'in Sesi gazetesinden Avni Gelendost'la Manavgat'›n Sesi ga-
zetesinden Mehmet Y›lmaz da ortak bir projeyi gündeme getiri-
yorlard›: gazetelerinin bir çocuk eki ç›karmas›.
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Sonuç: Ne yapmal›?

Yeniden yayg›n medya ortam›na egemen olan çocuk haklar› ih-
lalleri konusuna dönerek, ne yapmak gerekti¤i sorusunu cevap-
lamaya çal›fl›rsak, her gazetecinin bu konuda üzerine düflen so-
rumlulu¤unu yerine getirmesinin yan› s›ra, genel düzeyde iki
yönlü çözüme ihtiyaç oldu¤unu söyleyebiliriz. Öncelikle yap›l-
mas› gereken yasalar›n uygulanmas› ve tüm di¤erleri gibi medya-
n›n iflledi¤i hak ihlallerinin de yasal yapt›r›mla karfl›laflmas›n›n
sa¤lanmas›. Çünkü, bu yaz›n›n çerçevesine girmemekle birlikte,
pratikte yarg›n›n hak ihlalleri ve özel olarak medyan›n çocuk
haklar› ihlalleri karfl›s›nda tak›nd›¤› vurdumduymaz tutum, uygu-
lay›c›lar›n bu konuya dikkatlerinin çekilmesinden siyasi iktidar›n
irade göstermesine kadar kapsaml› bir zihin de¤iflikli¤inin gerek-
li oldu¤unu, düflündürüyor. 

‹kinci ve daha önemlisi, medyan›n kendi içinde benzer bir dönü-
flümü gerçeklefltirmesi. Bunun bir aya¤› gazetecilerin çocuk hak-
lar› ve çocuk haklar› habercili¤i hakk›nda bilgilenmesi. B‹A pro-
jesi kapsam›nda UNICEF Türkiye'yle birlikte yerel medyaya yöne-
lik düzenlenen çocuk haklar› e¤itimleri bu ihtiyac›n ne kadar el-
zem oldu¤unu ortaya koydu13. Bunun bir ad›m sonras›ysa, gaze-
tecilerin çocuk haklar› habercili¤i konusunda gerçeklefltirecekle-
ri buluflma ve tart›flmalar›n sonucunda kendi etik davran›fl kural-
lar›n› oluflturmalar›. UNICEF, BM, Avrupa Konseyi, IPS gibi ulus-
lararas› kurum ve sivil toplum kurulufllar›n›n bu alanda yapt›¤›
çal›flmalar önemli kaynaklar sunsa da ulusal ve yerel gazetecilik
örgütlerinin çabalar›, Türkiye'ye özgü bir çocuk haklar› gazeteci-
li¤i prati¤inin oluflmas›na katk› sunabilir; gazetecilerin çocuk
haklar› habercili¤iyle ilgili olarak da kendi normlar›n› ve kendi
denetim mekanizmalar›n› oluflturmalar› sa¤lanabilir. Ancak he-
men belirtilmeli, medya çal›flanlar›n›n örgütsüzlü¤ü bu olana¤›n
önünde duran en büyük engellerden birisi.
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Oysa, böylesi bir tart›flma ve üretim süreci medyan›n hak ihlalci-
si olmas›n›n önüne geçece¤i gibi, çocuk odakl› bir gazetecilik
prati¤inin oluflmas›n› da sa¤layacakt›r. Medyan›n, kendini hak
ihlallerinin takibi ve teflhiriyle s›n›rlamayarak habere çocuk bak›fl
aç›s›yla yaklaflmas› ve bunu gelenek haline getirmesi önemlidir.
Özellikle de sa¤l›k, e¤itim, bütçe, çevre gibi konular çocuk bak›fl
aç›s›yla ele al›nabilir. Örne¤in medyan›n flehrin orta yerinde aç›-
lan devasa bir al›flverifl merkezinde Türkiye'ye ilk defa gelen ya-
banc› markalar yerine, o arsay› park yapmayarak yüzlerce çocu-
¤un oyun oynama hakk›n› elinden alan yerel yönetimin kusuru-
nu görmesi ve göstermesi gereklidir. Ayn› flekilde, hükümet büt-
çesinin çocuklar üzerindeki etkilerini haberlefltirmek, en az TÜ-
S‹AD üyelerinin bütçeye olan tepkilerini haberlefltirmek kadar
önemlidir.

Özetle ve tekrarlamak pahas›na medya;

• Haberlerini çocuk bak›fl aç›s›yla yapmal›d›r.

• Çocuk odakl› haberlere de daha fazla yer vermelidir. 

• Çocu¤un bir birey oldu¤u ve çocuklar›n da haklar› oldu¤u fik-
rini yaymal›d›r. 

• Çocuklar› kendilerini ilgilendiren konularda haber kayna¤› ola-
rak kullanmal›d›r.

• Çocuk kaynakl› haber yapar ve çocuklarla görüflme / röportaj
yaparken etik ilkelere uygun davranmaya özellikle özen göster-
melidir. 

• Medya, tüm di¤er toplumsal gruplar gibi çocuklara da söz ver-
meli, yer açmal›d›r.

• Benzer flekilde, çocuk haklar› alan›nda çal›flan uzmanlar ve si-
vil toplum kurulufllar›n›n da seslerini medya arac›l›¤›yla duyura-
bilmesi sa¤lanmal›d›r.

B‹A'daki k›sa Çocuk Haklar› Gazetecili¤i deneyimi yukarda say›-
lanlar›n tamam›n›n mümkün oldu¤unu ve toplumsal bir karfl›l›¤›
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bulundu¤unu gösteriyor. Egemen medyan›n benzer bir prati¤i
benimseyerek bak›fl›n› yukar›dan de¤il de, afla¤›dan kurgulamas›
yap›sallaflma biçimi ile çelifliyor olsa da, bu yönde at›lacak her
ad›m›n –medyan›n varolan› katlayarak yükseltme gücü göz önü-
ne al›nd›¤›nda– toplumsal etkisi büyük olacakt›r.
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"ÇOCUKTAN VER HABER‹..."

Ahmet fi›k

Her ne kadar pek k›demli olmasam da, y›llar y›l› insan haklar› ek-
seninde hak habercili¤i yapan bir muhabir olmama karfl›n,
B‹A'n›n düzenledi¤i "Çocuk Haklar›" konulu e¤itim dizisinde su-
num yapmam istendi¤inde hayli çekinmifltim. 

Bunun, sözel olarak kendini ifade etme becerisinden ve mikrofon
hâkimiyetinden yoksun olmam gibi nedenleri bulunmakla bera-
ber, genel olarak insan haklar› habercili¤i yapan bir muhabir ola-
rak tan›nmama karfl›n, "çocuk haklar›" dendi¤inde ne kadar do-
nan›ms›z oldu¤umu anlamamla ilgisi oldu¤unun fark›ndayd›m.

Gerçi bu eksiklik, kiflisel habercilik "sab›kamda" önemli bir yer
tutan ifladam› Üzeyir Garih'in 2001 y›l›nda öldürülmesine iliflkin
haz›rlad›¤›m haberde kendini ortaya koymufltu. 26 A¤ustos 2001
tarihli Radikal gazetesinde yay›mlanan haber flöyle bafll›yordu:

"Alarko Holding fiirketler Toplulu¤u Baflkan› Üzeyir Garih, dün
Eyüp Sultan Mezarl›¤›'nda b›çaklanarak öldürülmüfl olarak bu-
lundu. Olay '155 Polis ‹mdat' telefonuna mezarl›k içinde bir ki-
flinin b›çaklanm›fl halde yatt›¤› ihbar› yap›lmas› üzerine ortaya
ç›kt›. Cesedi bulan polislerin yapt›¤› üst aramas›nda kimlik ve
kredi kartlar›ndan teflhis edilen Garih'in vücudunda 10 b›çak
darbesi tespit edildi. Garih'e ait Mercedes marka otomobil ise sa-



at 16.00 s›ralar›nda Eyüp Sultan otopark›nda bulundu. Cinayeti
iflleyen 14 yafl›ndaki F.N. yakaland›. "*

Daha ilk anda her fley ne kadar kesindi. Bu kesinli¤in nereden
geldi¤i de haberin ilerleyen bölümünden anlafl›l›yordu:

"Görgü tan›klar›n›n ifadesiyle çizilen iki robot resim do¤rultusun-
da Eyüp bölgesinde operasyonlar›n› yo¤unlaflt›ran polis, Garih'in
katil zanl›s›n› yakalad›. Organize Suçlar fiube Müdürlü¤ü ekiple-
ri taraf›ndan yakalanan zanl›n›n Eyüp'te 'Boyac›' lakapl› 14 ya-
fl›ndaki F. N. oldu¤u aç›kland›. F.N.'nin Emniyet'te suçunu itiraf
etti¤i belirtildi. Olay›n hemen ard›ndan yap›lan di¤er operasyon-
larda flüpheli olarak yedi kiflinin daha gözalt›na al›nd›¤›n› aç›k-
land›."

"Üzehir Garih cinayeti" ile ilgili geliflmeleri ve F.N'nin bafl›na ne-
ler geldi¤ini hat›rl›yorsunuz belki de; hat›rlam›yorsan›z bu kitap-
taki Gülgün Erdo¤an Tosun'un sunumunda bulabilirsiniz.

"Bizden Bir Özür"...

Bu size okudu¤um haber benim habercilik serüvenimde önemli
bir kilometre tafl› oluflturuyor. 2 Eylül 2001'de o s›ra çal›flt›¤›m
Radikal gazetesinin Pazar eki Radikal ‹ki'deki yaz›m›n bafll›¤›
"Bizden bir özür"dü. Bafll›¤›n hemen alt›nda, "Uzun laf›n k›sas›
F.N'yi suçlu ilan ederek o sat›rlarla 'flapa oturan' bir muhabirin
özür yaz›s›d›r bu" girifliyle meram›m› özetliyordum. En basitin-
den ulafl›labilen okur say›s› oran›yla baksak dahi yapt›¤›m bu ha-
ta habercilik sab›kam›n konumuzla ilgili en can al›c› örne¤ini
oluflturmaya devam ediyor. O hatadan al›nan dersle, özellikle de
polisiye vakalarda ve özellikle de öznesi çocuk olan haberlerde
nas›l bir dil kullanmam gerekti¤i art›k beynime kaz›nm›flt›.

Dolay›s›yla Nadire Mater'in, her zaman oldu¤u gibi beni cesaret-
lendiren konuflmas›ndan sonra bana verilen bu iflin üstesinden
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gelebilece¤ime inand›m. Gerçi hepi topu üç seminere (Erzurum,
Diyarbak›r, Adana) kat›lm›fl olmama karfl›n belki ukalal›k olacak
ama ne ben utand›m, ne de san›r›m arkadafllar›m memnuniyet-
sizlik gösterdi.

Mesleki k›demleri ve kimisinin yafllar› göz önüne al›nd›¤›nda bel-
ki de hiç haddim olmayarak "çocuklarla ilgili nas›l haber yaz›l-
maz" konusundaki atölye çal›flmalar› yapt›¤›m›z meslektafllar›-
m›zdan da olumsuz tepkiler olmad› zaten. 

Bunda beni ilgilendiren atölye çal›flmalar›nda elimizde Hürriyet
gibi bir gazetenin bulunmas›n›n etkisi de yad›rganamazd› do¤ru-
su. Hatta öyle ki, tüm seminerler boyunca kat›l›mc›lara bir fleyler
aktarmaya çal›flan tüm e¤itimcilere en çok k›lavuzluk eden gaze-
teydi Hürriyet. 

Her ne kadar k›lavuzluk etmek olumlu bir anlam ifade etse de,
ad› geçen gazete e¤itim çal›flmalar›nda çocuklara iliflkin nas›l ha-
ber yaz›lamayaca¤›na iliflkin bir hayli örnekle doluydu.

Çocuklarla ilgili hak ihlalleri

Bütün e¤itim çal›flmalar›nda kulland›¤›m›z bir tek haber örne¤in-
de dahi yap›lan hak ihlallerini alt alta koydu¤umuzda önümüze
flöyle bir liste ç›kt›:

• Ma¤dur/yasayla ihtilafa düflmüfl çocuklar›n kimliklerini aç›kla-
ma,

• Çocuklar›n damgalanmas›,

• Çocuklarla uzmanlar›n yard›m› olmadan görüflme,

• Çocuklar›n teflhir edilmesi,

• Ayr›mc›l›k yap›lmas›,

• Suçsuzluk karinesi, kiflinin ba¤›ms›z yarg› taraf›ndan suçlu bu-
lunana kadar suçsuz kabul edilmesi ilkesinin ihlali,

• Hukuki kavramlar›n yanl›fl kullan›m›,

• Haberin afifle edici, zarar verici olmas›.
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Bir tek haberde yap›labilme becerisi gösterilmifl olan bu ihlaller,
bizlerin tüm seminerler boyunca gazeteci arkadafllar›m›za yap›l-
mamas› gerekenler bafll›¤› alt›nda anlatt›klar›m›zd›. 

Hemen her seminerin sonunda ortaya ç›kan ortak görüfl ise bu
e¤itimlerin suyun bafl›nda yani yayg›n medya içinde de yap›lma-
s› gerekti¤iydi.

Peki neden böyle?

Bu sorunun cevab›n› ise genel olarak medyan›n yap›sal durumu-
na k›saca de¤inerek vermek mümkün. Tüm yap› tafllar›n›n kolay-
ca de¤iflebildi¤i ve teknolojik geliflimine karfl›n kötüye do¤ru gi-
diflin h›z kesmedi¤i Türkiye medyas›nda haberciler için, gelenek-
sel ifl bölümü halen yerini koruyor.

Yani habercilerin spesifik bir alanda uzmanlaflmas› öyle ya da
böyle halen tercih edilegelmekte. Her ne kadar uzmanl›k gerekti-
ren konular reklam istismar›na (buradan kas›t muhabirlere reklam
getirecek bir dizi ekler yapt›r›lmas›d›r yani özel okullar, hastane-
ler, emlak rehberleri vs gibi) ve haliyle meslek eti¤inin ihlaline
aç›k olsa da siyaset, ekonomi, e¤itim, sa¤l›k, çevre, spor, kültür-
sanat, polis-adliye vb. gibi alan muhabirli¤i medyadaki olmazsa
olmazlardand›r. Haberlerde yap›lan hak ihlallerinin bunca yay-
g›n olmas›na karfl›n en az gereksinim duyulan uzmanl›k alan›n›n
ise hak habercili¤inde yaflanmas› haliyle ironik bir trajedidir. 

Bunun en önemli nedeni, medyay› elinde bulunduran sermaye
gruplar›n›n siyasi tercihleri dolay›s›yla kendi ekonomik ç›karlar›-
n› gözetmesi demek yanl›fl olmaz. Zaten bu durum medya çal›-
flanlar›n›n maruz kald›¤› hak ihlallerinde de kendini gösteriyor. 

Nüfusun yüzde 40'›n› çocuklar oluflturuyor, ancak Çocuk Hakla-
r› gazetecili¤i yok...

Türkiye nüfusunun yaklafl›k yüzde 40'›n›, yasa ve uluslararas›
sözleflmelere göre çocuk kabul edilen 18 yafl›n alt›ndakiler olufl-
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turuyor. Haliyle bitmek tükenmez bir haber kayna¤› öylece du-
rurken, medya toplam gazete sat›fl›n›n dört kat›ndan fazlas›na sa-
hip bu oran›n içindekilere iliflkin uzman haberciye gereksinim
duymuyor. 

Zaten çocuklar›n hangi haberlerin öznesi oldu¤u da yay›mlanan
haberlerde görülüyor. Sadece çal›flan çocuk say›s›n›n 6.5 milyo-
nun üzerinde oldu¤u Türkiye'de, bu can yak›c› soruna iliflkin bir
y›l içinde ç›kan haberlerin toplam› dahi son günlerin popüler
medya kültü haline gelen Süreyya Yalç›n'la ilgili son bir ayda ç›-
kan haberlerin toplam›ndan hayli geride kal›yor. 

Hal böyle iken genel olarak hak habercili¤inin yok say›ld›¤› bir
medya yap›s› içinde "çocuk haklar› habercili¤i" ad› alt›nda bir uz-
man muhabire ihtiyaç duyulmas›n› beklemek ise tek kelimeyle
safdillik olur. 

E¤itimlerde, yanl›fllar› ya da yanl›fl haber örneklerini s›ralad›¤›-
m›zda, anlat›lanlar› mesleklerine yönelik hakaret ya da afla¤›la-
ma gibi alg›lay›p önce sert itirazlarda bulunan kimi meslektaflla-
r›n yorucu iki günlük e¤itim sonunda itiraz ettikleri noktalar› elefl-
tirir hale gelmesi yapt›¤›m›z iflin ne denli önemli oldu¤unu orta-
ya koyuyordu. 

E¤itim s›ras›ndaki sessizlikten hayli endiflelendi¤im Adana semi-
nerinin son gün yap›lan atölye çal›flmas›nda yanl›fl örnek haberle-
ri lay›¤›yla düzeltip, çocuk haklar›n› ön planda tutan do¤ru haber-
lerini okuyan arkadafllar›m›z, "Daha önce bu haber önümüze gel-
se, aynen yanl›fl olan gibi yazard›k ve gazetede okudu¤umuzda
da hiç burada anlat›lanlar çerçevesinde bakmam›flt›k. Ama art›k
do¤ru bak›fl aç›s› nedir ö¤rendik" dedikleri konuflmalar›nda endi-
flelerimizin ne denli yersiz oldu¤unu ortaya koymaya yetmiflti. 

Umudumuzu yenilemek için çok bilinen bir deyimi tersten oku-
yarak bitirelim: "Çocuktan ver haberi"
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ÇOCUK HAKLARI ODAKLI
HABERC‹L‹K VE RÖPORTAJ

Rag›p Duran

Önce bu sunuflun bölümlerini aç›klayay›m: Ben çocuk haklar›
odakl› habercilik konusuna üç bölüm haline yaklaflmaya çal›fla-
ca¤›m. Birinci k›s›mda, "Üç ‹kilem" altbafll›¤› alt›nda genel bir gi-
rizgâh bab›nda giderilmesi gereken 3 çeliflkiye de¤inece¤im.
‹kinci k›s›mda "çocuk haklar›n› korumak için ne yapmal›?" soru-
suna yan›t olabilecek giriflimlere esin olabilir gerekçesiyle, ilginç
bir deneyimden, Fransa'daki Sar› Kart Derne¤i'nden söz edece-
¤im. Ancak sunuflumun ana gövdesini, çocuk haklar›na sayg›l›
bir habercilik için gerekli olan "Çocuklarla röportaj yaparken dik-
kat edilmesi gereken hususlar" alt bafll›¤› ile üçüncü bölüm olufl-
turacak. Üç ‹kilem Medya-Çocuk iliflkilerine bakt›¤›m›zda 3 çe-
liflki dikkatimi çekiyor:

1) Türkiye'de, belki de tüm dünyada, hem toplumda hem de
medyada d›fllanan iki önemli kesim var: Kad›nlar ve çocuklar. Bu
d›fllanma ataerkil toplum yap›s›yla ilgili olsa gerek. Kad›na ve ço-
cu¤a önem vermemek, kad›nla çocu¤u tam anlam›yla yetiflkin ki-
fliler, tam anlam›yla yurttafl olarak görmemekten kaynaklan›yor.
Kad›n ve çocuk, bizim toplumumuzda ve medyada, "ikinci s›n›f"
insanlar olarak telakki edilir. Atasözlerine, deyimlere bile girmifl-
tir bu afla¤›lama, yok sayma. Kad›nlar için "elinin hamuruyla er-



kek ifline kar›flma" denir mesela. Ama f›r›nda çal›flan erkek ha-
murkâr için sarf edilmez mesela bu söz. Oysa onun da eli hamur-
ludur..." Saç› uzun akl› k›sa" deyimi de kad›nlar› hor gören bir de-
yimdir. Çocuklar için de bu tür çok say›da atasözü ve deyim var,
ço¤u gerici ve çocuk karfl›t›. "Çocuk akl›" denir mesela bir konu-
ya çok saf yaklaflanlar için. Ya da ani, do¤al, kendili¤inden dav-
ranan birisi için de "Çocuk musun?" denir. Biz Ba¤›ms›z ‹letiflim
A¤› olarak, hem bu e¤itim toplant›lar›nda hem de yay›nlar›m›z-
da, egemen sistem ve düflüncenin d›fllad›¤›, afla¤›lad›¤›, hor gör-
dü¤ü bu iki kesime, yani kad›nlara ve çocuklara özel önem veri-
yoruz. Bu nedenle bizim dört editörümüzden birisi kad›n odakl›,
di¤eri de çocuk odakl› habercilik konusunda uzmanlafl›yor za-
ten. O halde bir yandan bütün dünyada genel bir e¤ilim halinde
olan kad›nlar ve çocuklar›n haber konusu olmak, haberlerde
temsil edilmek anlam›nda karfl› karfl›ya bulunduklar› d›fllanman›n
ortadan kald›r›lmas›, di¤er yandan da bu kesimler haber konusu
olduklar›nda hak ihlali yap›lmamas› için özel bir özen gösteril-
mesi gerekiyor.

2) Çocuk biz yetiflkinler aç›s›ndan her ne kadar, "öteki / baflkas›"
gibi görülse, d›fl›m›zda, bizden olmayan bir varl›k gibi alg›lan›p
ele al›nsa bile, do¤as› gere¤i, asl›nda zamanla tan›mlanan bir
"hal" ya da "durum". Demem o ki, dün hepimiz çocuktuk. Çocuk-
luk, kaç›n›lmaz bir aflama. Herkes mecburen bir dönem çocuk
olarak yafl›yor, yaflad›. Yani, çocukluk ebedi bir hal de¤il; bir oto-
büs dura¤› gibi, var›yoruz, bir süre bekliyoruz, sonra da ayr›l›yo-
ruz çocukluktan. Geçmiflte hepimiz çocuktuk, gelecekte de her
çocuk yetiflkin olacak. Dolay›s›yla, 70 yafl›nda da olsak içimizde
hep bir çocuk var, 5 yafl›nda da olsak içimizde 70 yafl›nda bir ih-
tiyar bar›nd›r›yoruz. Burada akl›ma flair a¤abeyim Feyyaz Kaya-
can geliyor. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda Londra'da Nazi bom-
bard›man›na karfl› s›¤›naklara y›¤›lan insanlar› anlatt›¤› öyküleri-
ne "Çocuktaki Bahçe" bafll›¤›n› uygun görmüfltü. Bahçedeki Ço-
cuk'a nispet! Özetle çocukluk insan olarak hepimizin içinden
geçti¤i bir hal / durum ise, mesle¤imizi yaparken çocuklarla bir
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yandan empati kurmaya gayret ederken, di¤er yandan onlar›n da
t›pk› bizim gibi birer birey olduklar› gerçe¤ini hesaba katarak
davranmam›z gerekiyor.

3) Genel olarak 'Medya ve Çocuk' konusunu ele al›rken üzerin-
de durmak gereken iki problemli alan mevcut: Bir yandan çocuk
odakl› olup da, hak ihlali yap›lan haberler var, di¤er yandan ha-
ber konusu do¤rudan çocuklar olmamakla beraber, yayg›n gaze-
tecilik / habercilik pratikleri içinde çocu¤u yok sayarak, çocuk
perspektifini d›fllayarak yap›lan hak ihlalleri var. Bu yüzden ço-
cuk haklar›na odakl› bir gazetecili¤in ne olmas› gerekti¤i üzerine
düflünürken hem çocuklarla ilgili haberler hem de genel nitelikli
olan haberler üzerine odaklan›p, her türlü haberde çocuk pers-
pektifinin mevcut olmas›n› sa¤lamaya çal›flacak bir yöntem izle-
mek gerekli. Ancak ben bu sunuflta, konunun ikinci boyutu üze-
rinde durarak, konusu çocuk olan ya da çocu¤un haber öznele-
rinden birisi oldu¤u durumlarda gazetecinin nas›l davranmas› ge-
rekti¤ini, özel bir konu, çocuklarla nas›l röportaj yap›lmas› gerek-
ti¤i konusu üzerine iflleyece¤im.

Fransa'daki "Sar› Kart" deneyimi

Biliyorsunuz "Sar› Kart" futbol maçlar›nda, hakemlerin hata ya-
pan oyuncular› uyarmak için kulland›klar› bir iflaret. Afl›r› sert ha-
reketlerde bulunan ya da kasti faul yapan oyuncular, ve kurallar-
da belirtilen ihlalleri gerçeklefltiren futbolcular hakemler taraf›n-
dan önce sar› kartla uyar›l›r, benzeri hata bir kez daha tekrarla-
n›rsa hakem bu kez k›rm›z› kart›n› ç›kararak oyuncuyu ihraç
eder. Sar› Kart, ayn› zamanda 1980 ve 90'l› y›llarda Fransa'da ku-
rulmufl küçük bir medya elefltiri-yap›m derne¤inin ad›. Ebeveyn-
ler, hukukçular, televizyon yap›mc›lar›, Frans›z televizyonlar›nda
çocuklar›n ruh haline zarar verecek baz› yay›nlardan müflteki.
Baflta fliddet, porno ve ayr›mc›l›k olmak üzere, mevcut yasalara
ra¤men, Frans›z televizyonlar›nda, hem genel izleyicilere hem
de çocuklara yönelik programlarda çeflitli olumsuzluklar yaflan›-
yor. Sar› Kart'› oluflturan aileler, baflta çocuklara yönelik prog-
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ramlar› videoya kaydediyorlar, sonra avukat ve televizyoncularla
bu kay›tlar› inceliyorlar ve yasalara ayk›r› bir flekilde ya da yasa
engellememifl olsa bile fliddet, pornografi ve ayr›mc›l›k içeren
sahneleri, diyaloglar›, görüntüleri ay›kl›yorlar. Avukatlar, hem
yay›nc› kurulufl hem de söz konusu filmi gerçeklefltiren yap›me-
vi hakk›nda tazminat davas› aç›yor. 

Buraya kadar belki çok yeni bir yaklafl›m yok. Normal bir yurttafl-
l›k görevi... Ancak Sar› Kart, ikinci aflamada, yani tazminat dava-
s›n› kazand›ktan sonra, elde etti¤i geliri, dernekteki emekli ya da
halen çal›flan TV yap›mc›lar›na aktar›yor ve fliddet, porno, ayr›m-
c›l›k yerine, bar›fl, sevgi, dayan›flma temalar›n› içeren video ka-
setler yapt›r›yor. Çocuklara yönelik video kasetleri isteyenlere be-
dava da¤›t›l›yor.

Burada iki nokta önemli: Birincisi, Sar› Kart, salt y›kmakla, elefltir-
mekle, mahkûm etmekle yetinmiyor, iyisini, güzelini, idealini de
yap›yor. Kötü olan› yerinden ediyor, yerine yenisini koy(dur)u-
yor! ‹kincisi: Televizyon biliyorsunuz ba¤›ml›l›k yaratan, bireyin
zaman ve mekân›n› k›s›tlayan bir medya organ›. Belirli bir prog-
ram› belirli bir saatte kesintisiz bir flekilde bir mekânda, TV ekra-
n› olan bir mekânda izlemek zorundas›n›z. Video kasette ise bu
s›n›rlama yok. Video kaseti, tabi ki yine ekran, video oynat›c›s›
olan bir mekânda, ama sizin istedi¤iniz bir zamanda ve yine ister-
seniz fas›lal› olarak izleyebiliyorsunuz. Böylelikle Sar› Kart, tele-
vizyonun s›n›rl›l›¤›n› aflacak flekilde bir baflka medyum (kitle ileti-
flim arac›) ile verdi¤i hizmete eriflimi kolaylaflt›r›yor. Sar› Kart de-
neyimi önemli çünkü, hem sivil yani bir yurttafll›k giriflimi, hem
hukuki hem siyasi hem de mesleki alanlarda ifl yap›yorlar. Ayr›ca
da gelir getirici bir çal›flma oldu¤u için sürekli olarak yeni üretime
maddi zemin haz›rlanm›fl oluyor. Yüksek mebla¤l› tazminat ce-
zalar› gerek yap›mevlerini gerekse yay›nc› kurulufllar› daha dik-
katli, daha özenli olmaya sevk edebilir. Hatta cayd›r›c› bir etkisi
bile olabilir. Ancak ne yaz›k ki, Sar› Kart, Fransa'da bölgesel dü-
zeyde kald›. Bir süre sonra da da¤›ld›.
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Çocuklarla röportaj yaparken dikkat edilmesi
gereken hususlar

Asl›nda bu bölümde büyük bir ihtimalle daha önce zaten bildi¤i-
niz baz› kurallar› anlataca¤›m. Çünkü, birkaç nokta d›fl›nda, ço-
cuklarla röportaj ile yetiflkinlerle röportaj aras›nda çok büyük bir
fark yok. Ancak önce "Çocuk" sözcü¤ünden ne anlafl›lmas› ge-
rekti¤ini aç›klayal›m.

Çocuk: "Çocuk" derken, kavram›n yasal olarak kullan›m›n› esas
al›yoruz. Dolay›s›yla bir önceki oturumdaki Avukat arkadafllar›n
da belirtti¤i gibi: 0-18 yafl kategorisindeki herkese çocuk diyoruz.
Çocuk dolay›s›yla esas olarak ve belki de sadece yafl ile tan›mla-
nan bir durum. Kuflkusuz çocuklar›n, yetiflkinlere göre, daha saf /
temiz, bilgisiz ve farkl› alg›lama yöntemleri oldu¤unu da unut-
mamam›z gerek. Çocu¤un, yetiflkinlere göre daha hassas bir ya-
rat›k oldu¤unu da biliyoruz. Bunu biraz daha açal›m: "0-18 yafl
grubu" dedik ama bu tan›m çok mu¤lak, çok genel. Çünkü hepi-
miz biliyoruz ki, mesela 4 yafl›ndaki bir çocukla art›k neredeyse
delikanl› aday› 17 yafl›ndaki bir çocuk farkl›d›r. Gazeteci olarak
yetiflkinlerle röportaj yaparken karfl›m›zdaki insan›n özelliklerini
nas›l bilmek zorundaysak, çocuklar›n (da) yafllar›na de¤in özel-
liklerini, röportaj yaparken hesaba katmal›y›z. 17 yafl›ndaki bir
çocu¤a rahatl›kla sorabilece¤imiz bir soruyu mesela 4 yafl›ndaki
bir çocu¤a soramay›z. Çocuk tan›m›n›n ayr›nt›lar›na, derinlikle-
rine de girmemiz gerekir. Örne¤in k›rsal bölgede yaflayan /yetifl-
mifl bir çocukla, kent de yaflayan /yetiflmifl bir çocuk baz› farkl›-
l›klar gösterecektir, dolay›s›yla röportaj öznesi olarak da farkl›-
d›r. Keza ö¤renci çocukla, sokakta çal›flmak zorunda b›-
rak(t›r)›lan bir çocuk da sorular›n›z› farkl› alg›layabilir, farkl› ya-
n›tlar verebilir. K›z çocuk / erkek çocuk ay›r›m› da önemli. Kimi
zaman ve de konuya göre de¤iflmek üzere k›z çocu¤uyla kad›n,
o¤lan çocu¤uyla da erkek muhabirin görüflmesi yararl› olabilir.
Buna e¤er varsa özel durumlar dikkate al›narak karar vermek ge-
rekir. Sosyal kimlik de önemli tabi. Etiler'de oturan 15 yafl›ndaki
bir çocukla fiemdinli'de yaflayan 15 yafl›ndaki çocuk birçok ko-
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nuda son derece farkl›d›r. Röportaj yaparken, sorular›m›za iyi,
do¤ru yan›tlar alabilmek için yan›t verecek çocu¤un tüm bu özel-
liklerini iyi bilmemiz gerekir ki, onun rahatça anlayabilece¤i do-
lay›s›yla rahatça yan›tlayabilece¤i sorular› bulal›m, sorular› ona
göre formüle edelim. Burada röportaj derken de acil, ayaküstü
demeç almaktan, bir haberin unsurunu sormaya, oturup uzun
uzun söylefli yapmaktan telefonla soru sormaya kadar her yönte-
mi kastediyoruz. Çocuk odakl› habercilik temas›n› tart›fl›rken, ço-
cuklarla röportaj meselesinde asl›nda dikkat edilmesi gereken bir
tek temel ilke var. O da çocu¤u ba¤›ms›z bir kifli olarak ele al-
mak! Yani Ayfle, Hüseyin Beyin k›z›, ya da Fatma Han›m›n k›z›
Ayfle de¤ildir. Ayfle, kendi kiflili¤i, fikri, görüflü, bilgisi, duygusu
olan ba¤›ms›z bir k›zd›r. Bir k›z çocu¤udur.

Çocuklarla yap›lan röportajlarda uyulmas› gereken ilkeler

Röportaja haz›rlan›rken...

• Röportajda kullan›lacak sorular›n önceden haz›rlanmas› gere-
kir:

‹flimizi ciddiye al›yorsak, yazaca¤›m›z haber ya da röportaj› ön-
ceden tasarlamal›, yani okura neyi nas›l verece¤imiz konusunda
bir fikrimizin, bir tasar›m›z›n olmas› gerekir. Röportaj›n baflar›s›-
n› sa¤layan en önemli unsurlardan birisi ön haz›rl›kt›r. Haber ko-
nusu olaya iliflkin bilgileri gözden geçirdikten sonra, hem yeni
ö¤renmemiz, bilmemiz gereken unsurlar› (yani eksik bilgileri)
hem de baflka kaynaklardan edindi¤imiz bilgileri, çocuktan do¤-
rulamak için tüm olas› sorular› önceden yazmam›z gerekir. Bu
arada tabii, röportaj›n gidiflat›na göre, çocuk örne¤in bilmedi¤i-
miz, beklemedi¤imiz yeni bir bilgi verirse, onu da hemen acilen
yan ve ek sorularla açmam›z gerekir.

• Sorular›m›z› genelden özel göre s›ralamal›y›z:

Röportaja ›s›nd›rma sorular› dedi¤imiz genel, yumuflak sorularla
bafllamak iyi olur genellikle. Havadan sudan, çocu¤un okulun-
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dan, tuttu¤u tak›mdan bile bafllayabiliriz. Çocuk haklar›na sayg›-
l›, habercilik eti¤i olarak do¤ru bir röportaj için öncelikle çocuk-
la aram›zda bir güven iliflkisi kurmak, sonra haber konusu ile il-
gili sorular› genelden özele do¤ru s›ralanm›fl bir dizi halinde sor-
mak gerekir.

• Röportajlarda sorular k›sa ve net olmal›d›r:

Asl›nda bu bildi¤iniz gibi sadece çocuklar için de¤il tüm kifliler-
le yapt›¤›n›z röportajlar için de geçerlidir. Gazeteci olarak biz,
haber konusu olan yere, haber öznesi olan kimseyle sohbet et-
meye, ona bir fleyler ö¤retmeye, aç›klama yapmaya de¤il, onun
bilgisine, tan›kl›¤›na baflvurmaya, bunlar›n okuyucu, dinleyici,
izleyiciye ulaflmas›na arac›l›k etmeye gidiyoruz. Bir de tabii biz
az konuflaca¤›z çünkü amaç, çocu¤un söylediklerinin iletilmesi. 

• Röportaj sorular›m›z›n duygularla de¤il, takip etti¤imiz somut
olayla ilgili olmas› gerekir:

fiiir yazm›yor, haber yaz›yorsak çocu¤a "ne hissediyorsun?", "ne
düflünüyorsun?" gibi sorular de¤il, "ne oldu?', "nas›l oldu?", "ne
gördün?", "ne duydun?" gibi takip etmekte oldu¤umuz haber ko-
nusu ile ilgili somut sorular sormak gerekir. Böylece hem çocuk
daha kolay yan›t verebilir, hem de biz haberimiz için gerekli olan
bilgiyi toplam›fl, alm›fl oluruz.

• Röportaj sorular›m›z› baflka türlü formüle etmeye haz›r olmal›-
y›z:

Röportaj öncesinde çocu¤u tan›mad›¤›m›za göre röportaja baflla-
madan önce birkaç soru ile çocu¤un önceden haz›rlad›¤›m›z
esas sorular›m›z› alg›lay›p alg›lamayaca¤›n› anlamaya çal›flma-
m›z gerekir. E¤er anlamad›¤›na ya da anlayamayaca¤›na hükme-
dersek, ayn› soruyu farkl› ve daha anlafl›l›r biçimde yeniden sor-
maya haz›r olmal›y›z. Bu arada çocu¤a sordu¤umuz soru habe-
rimizi "do¤ru" biçimde verebilmemiz aç›s›ndan önemli oldu¤u
halde anlafl›lmam›flsa, sorumuzu ›srarc› olmamak kayd›yla "test
usulü" olarak da sorabiliriz. Yani çocu¤a biri "olumlu", di¤eri
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"olumsuz" iki önerme sunabiliriz, ancak bu durumda mutlaka bir
"c" seçene¤i de oluflturmam›z, örne¤in "ikisi de de¤il" ya da "hiç-
biri", "ne öyle oldu, ne de böyle" olas›l›klar›n› da hesaba katma-
m›z gerekir. Burada önemli olan husus, çocuktan mutlaka bir ya-
n›t al›nmaya çal›fl›lmamas›d›r.

Röportaj nas›l yap›lmal›?

• Röportaj çocu¤un do¤al ortam›nda yap›lmal›d›r:

Çocuklar›n hassas varl›klar oldu¤unu söylemifltik, bu nedenle ço-
cu¤un röportaj s›ras›nda rahat olmas›n› sa¤lamam›z gerekir. Ge-
çenlerde televizyon kanallar›ndan birinde Okan Bayülgen'in
program›nda gördüm. 8-9 yafl›ndaki bir çocu¤u stüdyoya ç›kar-
m›fllar. Çocuk garip bir korku ve endifle içinde etraf›na bak›yor.
Stüdyo ortam›n› garipsemifl, yad›rgam›fla benziyor. Etrafta çocu-
¤un büyük bir ihtimalle daha önce görmedi¤i kocaman alet ede-
vat, kameralar, mikrofonlar vs., acaip ›fl›klar var bir yanda, bir
yanda da stüdyoda konuk olan, alk›fllay›p, gülüflen izleyiciler.
Bayülgen de ha bire çocu¤u zorluyor: "Hani içeride ne güzel an-
latm›flt›n, anlatsana bir daha" diyor. Oysa kural, çocukla do¤al
ortam›nda röportaj yapmakt›r. Bu çocu¤un evi, odas› olabilir,
okula gidiyorsa okulu ya da s›n›f› olabilir.

• Çocukla röportaj yap›labilmesi için izin al›nmas› gerekir:

Bir çocukla röportaj yapmak istiyorsan›z yapman›z gereken en
önemli fley, izin almakt›r. Çocuk, yan›t verebilecek yaflta ise ço-
cuktan, olay›n önemini kapsam›n› bilemeyecek, kavrayamaya-
cak bir yaflta ise, ebeveyninden mutlaka izin al›nmas› gerekir rö-
portaj öncesinde. Biz çocukla oyun oynam›yoruz, kahve sohbeti
de yapm›yoruz. Çocu¤un söyleyeceklerini kamuya aktaraca¤›z.
Bunlar› ilk baflta aç›k seçik bir flekilde çocu¤a ve /veya ebeveyn-
lerine söylememiz flart. "Bak senin söyleyeceklerini yar›n gazete-
de yay›nlayaca¤›z (ya da bu akflam TV haber bültenlerinde ç›ka-
cak). Bildi¤in, gördü¤ün, do¤rulu¤undan emin oldu¤un her fleyi
bize söyle ki, insanlar›n bu olay konusunda bilgisi olsun" türün-
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den aç›klamalar yapmam›z laz›m. Bat›da bu ifl yaz›l› izin alarak
yap›l›yor ço¤u kez. Çünkü gazeteci olarak hepimizin bafl›na gel-
mifltir, adamla ya da kad›nla röportaj yapar›z, teybe kaydederiz,
yay›nlan›nca da "Yok ben öyle dememifltim" diye inkâr eder. Ya
da "Ben onu söylerken onu kastetmedim, muhabir yanl›fl anla-
m›fl, yanl›fl yorumlam›fl, aç›klamam› tahrif etmiflsiniz" derler.

• Röportaj yap›lacak çocu¤un yan›nda refakatçi bulunmas› gere-
kebilir:

Röpörtaj yaparken ilke olarak çocu¤u önceden tan›m›yoruz. Bu
nedenle kimi zaman çocu¤un kendisini daha rahat ve güvende
hissetmesi için bir refakatçi gerekli olabilir. Annesi, babas›, abla-
s›, a¤abeyi ya da amcas› gibi. Tabi söz konusu refakatçinin röpor-
taj konusu ile ilgisi, ba¤lant›s› olmamas› gerek. Çocu¤un babas›
annesine fliddet uygulam›flsa mesela, refakatçi olarak fliddet uy-
gulayan babay› veremezsiniz çocu¤un yan›na. Burada önemli
olan refakatçinin röportaj s›ras›nda tamamen pasif kalmas›n›n
sa¤lanmas›d›r. Refakatçiye bafltan söylemeniz gerekir; "Siz hiç
söze kar›flmayacaks›n›z, hatta el-kol hareketleri ya da mimiklerle
çocu¤a herhangi bir fleyi söylemesi ya da söylememesi için bas-
k› yapmayacaks›n›z" diye.

• E¤er çocuk yak›n›n›zsa röportaj› siz yapmamal›s›n›z:

Size "amca", "day›", "teyze", "hala" vb. diyebilecek kadar yak›n›-
n›z olan çocukla röportaj yap›lmamal›d›r. Çünkü çocuk olsun,
yetiflkin olsun, röportaj yapt›¤›n›z kifli bir akraban›z ise, ona nes-
nel yaklaflamazs›n›z. Zaten o da sizi muhabir olarak görmez, ak-
raba olarak görür. Do¤al olarak onu kay›r›rs›n›z, onu haks›z gö-
remezsiniz. Diyelim ki bir akraban›zda önemli bilgiler var, onun-
la mutlaka röportaj yap›lmas› gerekiyor, o zaman gazete, radyo,
televizyondaki bir muhabir arkadafl›n›z› akraban›z ve konu hak-
k›nda ayr›nt›l› bir flekilde bilgilendirirsiniz ve röportaj› o yapar.
Sonra da bas›lana, yay›nlanana kadar o röportaj metnini görmez-
siniz. Yani onu edit filan etmezsiniz.
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• Çocuk ile röportaj yaparken, ona bir birey olarak yaklaflan bir
üslup kullanmal›y›z:

Böylelikle örne¤in ona yaklafl›m üslubumuzun ne çok ciddi ne
de laubali olmas› gerekir. Diyelim, bir vali ya da belediye baflka-
n› ile röportaj yaparken yana¤›ndan makas alm›yorsunuz de¤il
mi? Ya da "Hadi yavrum bu soruya da cevap verirsen bak sana çi-
kolata verece¤im" de demiyorsunuz de¤il mi? O zaman çocukla
röportaj yaparken böyle bir üslup tak›nmayaca¤›z. Böyle yapar-
sak –yani iflin ucunda çikolata gibi bir "ödül" varsa– çocu¤un gör-
dü¤ü ya da bildi¤ini, bafl›na geleni söylemek yerine, sizin istedi-
¤iniz yan›tlar› verme ihtimali artar. Di¤er yandan bir devlet bafl-
kan› ile röportaj yaparken uyulmas› gereken minimum kurallar
var. Örne¤in hepimiz biliriz cumhurbaflkan›na mesela "sen" diye
hitap edilmez. Ama çocu¤a edebilirsiniz. 5 yafl›ndaki çocu¤a
"siz" derseniz ifl fazla resmiyete, ciddiyete biner. Yani özetle ço-
cuklarla yap›lan görüflmelerde içten de olmak gerekir, ancak bu-
nu fazla samimi bir üsluba dönüfltürmeye gerek de yoktur. Yani
üslupta bir denge tutturmak gerekir.

• Çocukla röportaj yaparken kullanaca¤›m›z dile / sözcüklere
dikkat etmemiz gerekir:

Çocukla nas›l bir söylem içerisinde konuflaca¤›m›z kadar, bunun
bir parças› olmak üzere, onunla nas›l bir "dil" ile görüflece¤imiz,
hangi sözcüklerle yaklaflaca¤›m›z da önemlidir. Yukar›da da be-
lirtti¤im gibi çocukla röportaj yaparken ona hiyerarfli /eflitsizlik ya
da gereksiz bir samimiyet kuran sözcüklerle seslenmememiz,
"o¤lum", "k›z›m", "yavrum" gibi kavramlar kullanmamam›z gere-
kir. Di¤er yandan yine çocuklarla yafllar›na uygun sözcüklerle
konuflmam›z gerekir ki çocuk bizi iyi anlas›n. Örne¤in abart›l› bir
örnek olacak ama; "Maktul validenizin kimlerle teflrik-i mesaisi
vard›?" diye bir soru soramazs›n›z, 18 yafl›ndaki bir çocu¤a bile.
Dolay›s›yla sorular›n›z sade, kolay anlafl›l›r bir Türkçeyle olufltu-
rulmal›. Bunun gibi, onlarla yine "çocuk akl› iflte" biçimindeki ge-
nelgeçer yarg›ya uygun sözcüklerle, sorulacaklar› çok basitleflti-
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rip, bir birey olduklar›n› unutacak flekilde seçilmifl sözcüklerle de
konuflmamal›y›z.

Çocuklarla röportaj s›ras›nda neler yapmamal›y›z?

• Sadece "evet" ya da "hay›r" ile yan›tlanabilecek sorular sorma-
mam›z gerekir:

Röportaj, bilgi toplama zor ve karmafl›k bir ifltir. Hiçbir mesele
"siyah-beyaz" gözlüklerle anlafl›lamaz. Bu nedenle çocu¤a sade-
ce "evet" ya da "hay›r" ile yan›tlanabilecek soru sormay›n. Sorsa-
n›z bile hemen ard›ndan "neden" sorusunu ya da "nas›l?" sorula-
r›n› eklemeyi unutmay›n.

• Yönlendirici sorular sormam›z gerekir:

Röportaj yapt›¤›n›z konuda mutlaka sizin de oluflan, oluflmaya
bafllayan bir yarg›n›z, hükmünüz vard›r. Bu yarg›y› ya da hükmü-
nüzü do¤rulatmaya çal›flan yönlendirici sorular sormaman›z ge-
rekir. Yani mesela; "Baban anneni evi terk etti¤i için dövdü de¤il
mi?" gibi bir soru sormak etik olarak do¤ru de¤ildir.

• Çocu¤un yan›tlayamayaca¤›n› tahmin etti¤imiz sorular› sorma-
mal›y›z:

Çocuk, yafl› gere¤i baz› konular›, kavramlar› bilemeyebilir. Bu
konulara iliflkin ya da bilemeyece¤i kavramlar› kullanarak soru
sormak, çocu¤un kafas›n› kar›flt›rmaktan baflka bir ifle yaramaz.
Çocuk ya konuyu bilmedi¤i için do¤ru cevab› veremeyecektir.
Ya da mutlaka cevap vermek gerekti¤ini düflünerek, yan›t yarata-
cakt›r. Yukar›daki örne¤imizden devam edersem yine, baban›n
anneye fliddet uygulad›¤› olayda, çocu¤a kalk›p da "Baban anne-
ni tatmin edemiyormufl do¤ru mu?" diye bir soru sorulmaz.

• Çocu¤un üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek sorular›n so-
rulmamas› gerekir:

Ölüm, yaralanma, felaket gibi "trajik" olaylarda bilgi almak için
baflvurulan olay› yeniden canland›rma, temsil yöntemleri (re-
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konstrüksiyon) kullanmak do¤ru de¤ildir. Babas› annesine fliddet
uygulam›fl bir çocu¤a, tan›k olarak, 'Baban annene b›çak ile na-
s›l sald›rd›?" gibi bir soru sorulmamas› gerekir. Çünkü bu soru
karfl›s›nda çocuk o an› yeniden yaflayacak, zaten örselenmifl olan
psikolojisi üzerindeki tahribat artacakt›r. Ayr›ca olay› "dramatize"
ederek haberlefltirmek uygulanan fliddeti yeniden-üreterek mefl-
rulaflt›rmak gibi bir sonuca yol açar ki, her ikisi de gazetecilik etik
ilkelerine ayk›r›d›r ve çocuk haklar›n›n ihlali anlam›na gelir. As-
l›nda zaten baflka ve adli t›p raporu gibi daha sa¤lam bir kaynak-
tan elde edebilece¤iniz bir bilgiyi, çocu¤a sorman›n anlam› da
yoktur.

• Soraca¤›m›z sorular çocu¤un mahremiyetini ihlal etmemelidir:

Çocu¤un ba¤›ms›z bir birey oldu¤unu, habercinin de ona bunu
bilerek yaklaflmas› gerekti¤ini baflta söylemifltim. Bu nedenle de
t›pk› yetiflkinlerde oldu¤u gibi, çocu¤un mahremiyetine de sayg›
gösterilmesi gerekir. Yani soru sorarken, çocu¤a kendisinin ya da
ailesinin özel hayat›na iliflkin bir soru sorulmamas›, çocuk bunu
sorulmadan söylerse de haberde kullan›lmamas› gerekir. Unutul-
mamal›d›r ki, "mahremiyete sayg› göstermemek" bir kiflilik hakk›
ihlalidir. Bir birey olarak çocu¤un da özel hayat›na sayg› göste-
rilmesi gerekir. 

• Röportaj s›ras›nda çocu¤un sözünü kesmememiz gerekir:

Çocuklar›n hayal dünyas›n›n farkl› oldu¤unu, alg›lamalar›n›n da
yetiflkinlerinkine benzemedi¤ini daha önce söylemifltim. Bu ne-
denle çocuk bir soruya yan›t verirken, kolayl›kla konu d›fl›na ç›-
kabilir. Böyle durumlarda bile sözü kesmemek gerekir. Üstelik
bu bazen ilginç, yeni bir ipucu ya da bilgiye var›lmas›na da yol
açabilir. Ancak konunun tamamen d›fl›na ç›k›ld›¤› durumlarda;
"Tamam, bak bu meseleyi sonra konufluruz, flimdi bana ...anlat-
sana..." biçiminde müdahaleler yap›lmas› da gerekebilir.
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Son bir not olarak...

Röportaj, haber-bilgi toplama yöntemlerinden sadece bir tanesi-
dir. ‹lke olarak röportaj› yap›p, çözdükten sonra yani yay›nlana-
cak metin haline getirdikten sonra (yay›na haz›rlad›ktan sonra)
içeri¤ini denetlemeniz gerekir. Röportaj veren herkes her fleyi
do¤ru söylemek durumunda de¤ildir. Röportaj veren kiflinin söy-
lediklerinin do¤ru olup olmamas› gazeteci/muhabir olarak bizim
sorumluk alan›m›za girer. Bu nedenle e¤er do¤ru olmad›¤›ndan
kuflkuland›¤›m›z bir nokta olursa, röportajdan sonra röportaj› ve-
renle bizzat görüflüp örne¤in "....siz böyle dediniz ama bizim eli-
mizdeki resmi belgede söyledi¤inizin tam tersi yaz›yor" diyerek
çeliflkiyi çözmesini istemeniz gerekir. ‹nsanlar, röportaj verirken
istedikleri görüfl ve fikirleri savunabilirler, bu onlar›n en do¤al
hakk›d›r. Gazetecinin/muhabirin karfl› olsa bile bu görüfl ve fikir-
lere müdahale etmemesi gerekir. Ancak haberci olarak gazete-
mizde, radyo ya da televizyonda yay›nlad›¤›m›z bilgilerin do¤ru-
lu¤undan sorumluyuz. Bu nedenle haber konusuyla ilgili elde et-
ti¤imiz bütün bilgileri genel kural olarak en az iki farkl› kaynak-
tan do¤rulamam›z gerekir. Do¤ru olmad›¤›ndan emin oldu¤u-
muz, hatta kuflku duydu¤umuz bilgileri ise yay›nlamamam›z ge-
rekir. Bu genel kural çocuklarla ilgili haberler ya da çocuklarla
yap›lan röportajlara dayanan haberler için de geçerlidir. Ancak
bu arada röportaj yap›lan çocuk oldu¤u için, bilginin yeniden
ona giderek do¤rulanmas›, di¤er haber kaynaklar›n›n verdikleri
bilgiler aras›ndaki çeliflkinin bu yolla giderilmesi her zaman ko-
lay olmayabilir. Öte yandan gazeteci, haber ya da röportaj konu-
sunun çocuk oldu¤u durumlarda, do¤rulanmadan verilen bilgi-
nin verece¤i zarar›n daha büyük olaca¤›n› gözeterek davranmal›
bu nedenle gazetecilik etik kodlar›na, çocuk hak habercili¤i ilke-
lerine daha çok özen göstermelidir.
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ÇOCUKLARIN MEDYAYA KATILIMI

Ezgi Koman

Çocuk haklar› insan haklar› kültürünün yap› tafl›d›r ve toplumun
insan haklar› güvencesinin temelini oluflturur. Çocuklar, ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi ve di¤er anlaflmalarla korunmufl tüm
haklar›n yan› s›ra Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesi
baflta olmak üzere birçok ek hakka da sahiptir. Bu haklara göre
hükümetler çocuklar›n ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n›n
yan› s›ra onlar›n medeni ve siyasi haklar›n› da korumakla yüküm-
lüdür. Devletler yaln›z kendi görevlilerinin gerçeklefltirdi¤i ihlal-
leri de¤il, ailede ya da toplumdaki di¤er bireylerin çocuklara uy-
gulad›¤› ihmal ve suistimalleri önlemekten de sorumludur. 

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme (ÇHS) çocuk-
lar›n haklar›n› düzenleyen, çocuklar›n "Magna Carta"s› olarak ta-
n›mlanabilecek en önemli uluslararas› belgedir. 1989 y›l›nda Bir-
leflmifl Milletler Genel Kurulu taraf›ndan kabul edilen sözleflme,
Türkiye taraf›ndan 1990 y›l›nda imzalanm›fl, 1994 y›l›nda onay-
lanm›flt›r. 54 maddeden oluflan ÇHS'nin temel anlay›fl›, çocukla-
r›n en iyi biçimde yaflamalar› ve kendilerini tam anlam›yla ger-
çeklefltirebilmelerine dayan›r. Sözleflmenin temel ilkeleri "çocu-
¤un yaflamas› ve geliflmesi", "çocu¤un korunmas›", "her türlü ay-
r›mc›l›¤›n önlenmesi" ve "çocu¤un kat›l›m›"d›r. Bu sunuflun ko-
nusunu genel olarak "Çocuk Kat›l›m›", özel olarak da "Çocukla-
r›n medyaya kat›l›m›" oluflturmaktad›r.



Çocu¤un kat›l›m›

"Kamu yaflam›nda yer almak", "kamu yaflam›n›n bir parças› ol-
mak" fleklinde tan›mlanan kat›l›m, bireylerin karar süreçlerinde
ve etkinliklerde yer almas›, bu süreçlerde "etkili" olmas›, karar
mekanizmalar›na, uygulama ve de¤erlendirme süreçlerine "et-
kin" müdahalelerde bulunmas› anlam›na da gelmektedir. 

Kat›l›m "ço¤ulculuk", "insan hak ve özgürlükleri", "hukukun üs-
tünlü¤ü" ile birlikte demokrasinin temel prensipleri aras›nda yer
al›r. Çocuk ailede, okulda, sokakta, politikada yani asl›nda yafla-
m›n her alan›nda demokrasinin ve insan haklar›n›n temel pren-
siplerine göre yaflam›n› sürdürmezse, ileriki yaflant›s›nda bu kav-
ramlara göre yaflamas› mümkün de¤ildir. Çocu¤un kat›l›m› de-
mokrasi ve insan haklar› kültürünün tüm toplumlarda tam olarak
benimsenmesini sa¤lamak amac›yla ilk kez Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme (ÇHS) ile gündeme gelmifltir.
Sözleflmenin 12, 13, ve 15. Maddelerinde belirtilen çocu¤un ka-
t›l›m hakk›: "çocuklar›n ve gençlerin kendilerini ilgilendiren ko-
nularda, kararlarda, etkinliklerde ve süreçlerde etkin bir flekilde
yer almalar›" anlam›na gelmektedir. 

ÇHS'de çocu¤un kat›l›m hakk›

Çocu¤un kat›l›m hakk›n›n tam olarak hayata geçmesi için yetifl-
kinlerin çocuklar›n potansiyellerine inanmalar›, onlar› ba¤›ms›z
bir birey olarak görmeleri ve onlara güven duymalar› gerekir. Ye-
tiflkinler çocuklara inanmaz, onlar›n potansiyellerine güven duy-
maz ve onlar› ba¤›ms›z birey olarak görmezse "kat›l›m hakk›" ger-
çekleflemez. Bu nedenle çocu¤un kat›l›m hakk› –hatta di¤er hak-
lardan biraz daha fazla olarak– yetiflkinler taraf›ndan tamamen
benimsenmeyi gerektirir. Çünkü çocuklar yetiflkinler taraf›ndan
kurgulanm›fl dünyada, yetiflkinlerin yönetti¤i kurumlarla ve kural-
larla yaflamlar›n› sürdürmektedir ve çocuklar›n kat›l›m› anne ba-
balar, ö¤retmenler, akrabalar, komflular, yöneticiler ve di¤er ye-
tiflkinler taraf›ndan gerçekleflebilmektedir. Ne yaz›k ki yetiflkinler
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taraf›ndan kurgulanan bu dünyada, çocu¤a iliflkin genel yakla-
fl›m, onlar›n henüz yeterince büyümemifl, büyümesi gereken, ko-
runmaya muhtaç, "tamamlanmam›fl" kifliler oldu¤udur. Bu yakla-
fl›m çocu¤un kat›l›m›n›n önündeki en önemli engeldir. Bu engel
ancak toplumda ve bireylerde demokrasi ve insan haklar› kültü-
rünün benimsenmesi ve yayg›nlaflmas›yla ortadan kalkacakt›r. 

Roger Hart (1992) kat›l›m› sekiz basamakl› bir merdivene benzet-
mektedir.1 Merdivenin ilk üç basama¤› tam kat›l›m say›lmamak-
tad›r. Basamaklar yükseldikçe gerçek kat›l›m modellerine ulafl›l-
maktad›r. Bu merdivende yer alan basamaklara göre çocuk kat›-
l›m modelleri ise flöyledir:

• Zorlama: Kat›l›m merdiveninin en alt basama¤›d›r. Bu basa-
makta çocuklar konu hakk›nda bilgiye ve bilince sahip de¤iller-
dir. Süreçlere zorla kat›lmaktad›rlar. 

• Dekoratif kat›l›m: Merdivenin ikinci basama¤›d›r. Çocuklar bu
kat›l›m modelinde hakk›nda hiçbir fley bilmedikleri ve haz›rl›k
sürecine hiçbir flekilde kat›lmad›klar› gösterilerde ya da toplant›-
larda "dekorasyon" olarak kullan›l›rlar. 

• Göstermelik Kat›l›m (Maskotluk): Çocuklara söz hakk› tan›n›-
yormufl gibi yap›l›r ama konu seçiminde ya da konunun nas›l ele
al›n›p baflkalar›na nas›l anlat›laca¤›nda, çocuklar›n görüflleri al›n-
maz. Bu tip kat›l›m modellerinde "eli yüzü düzgün" çocuklar, bil-
medikleri ya da do¤ru dürüst haz›rlanmad›klar› konularda konufl-
turulur. Bu tip kat›l›m modeli -ne yaz›k ki- en çok uygulanan mo-
dellerden biridir. Genellikle "iyi niyetle" çocuklar›n seslerini du-
yurmak isteyen, ancak dikkatli ve elefltirel düflünmeyen kifliler ta-
raf›ndan gerçeklefltirilir. 

• Bilgilendirilerek Görevlendirme: Merdivenin dördüncü basa-
ma¤›d›r. Burada çocuklar yürütülecek iflin amac›n› anlarlar. Ken-
di kat›l›mlar›yla ilgili karar› kimlerin ve niçin ald›¤›n› bilirler. Bu-
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na göre de isterlerse sürece kat›l›rlar. Bu basamak son zamanlar-
da özellikle sivil toplum örgütleri taraf›ndan en çok kullan›lan
yaklafl›md›r. 

• Dan›fl›larak Bilgilendirme: Merdivenin beflinci basama¤›nda
çocuklar büyüklere dan›flmanl›k yaparlar. Süreç yetiflkinler tara-
f›ndan bafllat›lm›fl ve yürütülecek olsa da, çocuklar bilincinde ol-
duklar› bir süreç içindedir ve görüfllerinin önemsendi¤ini bilirler.

• Yetiflkinlerin Bafllatt›¤› Kararlar›n Çocuklarla Birlikte Al›nd›¤›
Süreçler: Merdivenin bu basama¤› gerçek kat›l›md›r. Bu basa-
makta süreç yetiflkinler taraf›ndan bafllat›lsa da karar verme afla-
mas›nda çocuklar da vard›r. 

• Çocuklar›n Bafllatt›¤› ve Çocuklar›n Yürüttü¤ü Süreçler: Kat›l›m
merdivenin yedinci basama¤›d›r. Bu modelde çocuklar süreci
kendileri bafllat›rlar ve di¤er çocuklarla birlikte devam ederler.

• Çocuklar›n Bafllatt›¤›, Kararlar›n Yetiflkinlerle Birlikte Al›nd›¤›
Süreçler: Bu basamak merdivenin en üst basama¤›d›r. Bu bas-
makta çocuklar bir ifli yürütmeye karar verirler ve yetiflkinlerden
destek al›rlar.

Çocuklar kendilerine her fleyin "sunuldu¤u" ve müdahale edeme-
dikleri, de¤ifltiremedikleri "pasif" olduklar› ortamlarda ve durum-
larda tam olarak geliflemezler. Kat›l›m süreçleri "geliflimi" sa¤lar.
Geliflim hem bireysel, hem de toplumsald›r. Çocuklar kat›l›m sü-
reçlerinde seçenekler aras›ndan tercih yapma, karar verme, top-
lumsal duyarl›l›k gelifltirme ve iflbirli¤i yapma becerilerinin yan›
s›ra kendilerine güven kazan›r, neleri yapabileceklerini görür ve
sonraki ad›mlar› için bir iç görü edinirler.

Kat›l›m sürecinin ilkeleri

Çocuklar›n kat›l›m›n›n göstermelik olmaktan ç›kar›larak, hayata
geçirilebilmesi için uyulmas› gereken baz› önemli ilkeler bulun-
maktad›r. 
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• Kat›l›m süreçlerinde yetiflkinlerle çocuklar aras›nda eflitler ilifl-
kisi olmal›d›r.

• Çocuklar›n potansiyellerine inan›lmal›, onlara yaflamlar›n› de-
¤ifltirme gücüne sahip olduklar› anlat›lmal›, onlara bu yönde ola-
nak sa¤lanmal›d›r.

• Her kat›l›m sürecinin sonunda her zaman somut bir sonuç ç›k-
mayabilir. Önemli olan bu süreçte yetiflkinlerin ve çocuklar›n ka-
zan›mlar›d›r.

• Kat›l›m baz› çocuklara sunulan bir ayr›cal›k de¤il, bütün ço-
cuklar›n hakk›d›r.

• Çocuklar›n yetki ve sorumluluk almalar› sa¤lanmal›d›r.

• Süreçlere kat›lma konusunda gönüllülük temeldir. Kat›lmama-
y› seçmenin de kat›l›m›n bir biçimi oldu¤u unutulmamal›d›r. 

Sadece Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesi de¤il, Ço-
cuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liflkin Avrupa Sözleflmesi de ço-
cuklar›n kendilerini ilgilendiren konularda görüfllerinin al›nmas›-
n›, kendilerini ilgilendiren her konuda bilgi edinmelerini vurgu-
lamaktad›r. Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Komitesi çocu¤un
kat›l›m hakk›n›n sa¤lanmas› için; baz› öncelikli ortamlar belirle-
mifltir. Bu ortamlar "genel politikalar›n belirlenmesi", "aile", "çev-
renin korunmas› ve sürdürülebilirlik konular›", "okul" ve "med-
ya"d›r. Ben burada konumuz gere¤i, çocuklar›n medyaya kat›l›-
m› konusu üzerinde duraca¤›m.

Medyada çocuk kat›l›m› 

Medyada çocuk kat›l›m› dört bafll›k alt›nda de¤erlendirilebilir:

• Çocuklar›n görüfllerini ifade edebilmelerine olanak sa¤lamak. 

• Çocuklar› ilgilendiren konularda onlar›n da görüfllerinin al›n-
mas› ve bu görüfllerin ilgili kifli ve kurulufllara ulaflmas›na arac›
olmak.

• Çocuklar›n kendilerini ilgilendiren konular hakk›nda bilgi edin-
melerini sa¤lamak.
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• Çocuklar›n kendi medya ürünlerini oluflturmalar›na olanak ta-
n›mak.

BM Çocuk Haklar› Komitesi de çocuklara görüfllerini ifade etme
olana¤› sa¤lamas› aç›s›ndan medyan›n önemini vurgulayarak
medyada çocuklar›n seslerinin daha fazla duyulmas› gerekti¤ini
belirtmektedir. Ancak ÇHS'ye imza veren ülkemizde ne yaz›k ki
medya çocuklara bu olana¤› yeterince tan›mamakta, çocuklar
medyada etkin bir flekilde yer alamamakta, pasif bir izleyici ya da
haber nesnesi olmaktan öteye geçememektedir.

Oysa hem demokrasinin hem de çocuk haklar› sözleflmelerinin
temel ilkelerine göre kat›l›m çocu¤un hakk›d›r. Medya, topluma
bilgi ak›fl›n›, yurttafllar aras›nda ortak bir görüfl oluflmas›n›, toplu-
mun de¤er yarg›lar›n›n ve tav›rlar›n›n de¤iflmesini sa¤layabildi¤i
için, baflka ifadeyle, tüm toplumu yönlendirebilme gücüne sahip
oldu¤u için, çocu¤un medyaya kat›l›m›, onun kamusal yaflama
kat›l›m› anlam›na gelmektedir. Bu da medyada çocuk kat›l›m›n›n
hem demokrasi, hem insan haklar› kültürü, hem de çocuklar›n
bireysel geliflimleri aç›s›ndan önemini bir kere daha ortaya koy-
maktad›r.

Asl›nda çocuklar kendilerine olanak sa¤land›¤›nda neler yapabi-
leceklerini hepimize gösteriyorlar. On bir yafl›ndaki Bengi Su
Dönmez'in sokaktaki aç›k elektrik kablolar› hakk›nda yapt›¤› Sa-
k›n Ona Basma adl› film buna güzel bir örnektir. Bengi Su gün-
lük yaflam›nda "gördü¤ü/tan›k oldu¤u", tehlikeli oldu¤unu "bildi-
¤i" bir konuyu, "kameray› eline alarak" görüntülemifl ve bu görün-
tüleri "anlaml› bir flekilde bir araya getirerek" bir medya ürünü or-
taya ç›karm›flt›r. Bunun gibi örnekler, çocuklar›n asl›nda günde-
lik hayat›n gündemleriyle ne kadar da ilgili olduklar›n›, hatta sa-
dece ilgi duymakla kalmay›p bu konuda bir fleyler söylediklerini,
yapt›klar›n› göstermektedir.

Bir di¤er örnek ise 2001 y›l›nda çocuklara ve gençlere yönelik
olarak gerçeklefltirilen "Sesimi Duyun-Benim de Sesim Var" adl›
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kampanyad›r*. Çocuklar›n seslerini hükümet baflkan›na ulaflt›r-
may› hedefleyen kampanyaya kat›lan çocuklar, yazd›klar› mesaj-
larda ülke gündemiyle yerel sorunlarla ne kadar da ilgili oldukla-
r›n› ve öneriler gelifltirebildiklerini gösteriyor. ‹flte çocuklar›n se-
sine iki örnek:

"Türkiye art›k çökmesin art›k gittikçe geri ülkelerden geri kalma-
yal›m art›k savaflal›m. Ama tüfekle, toplar ve hücumla de¤il. Bey-
nimizle, bile¤imizle ve gücümüzün yetti¤i yere kadar savaflal›m.
Art›k sesimi duyun. Türkiye batmas›n..."

"fiu anda toplum olarak çok zor günler geçiriyoruz. Y›llarca insan
haklar›, e¤itim, trafik derken, flimdi en büyük sorunlar›m›z yol-
suzluk ve ekonomik sorunlar oldu. Devletin iç ve d›fl borçlar› gün
geçtikçe art›yor. Devletin içindeki h›rs›zlara ve soygunculara en
büyük cezan›n verilmesini istiyorum. Gelecek bana ümit vermi-
yor. Okulumu bitirdi¤imde iflsizlik korkusu yaflamak istemiyo-
rum. Devletin kaynaklar›n› yabanc›lara satmas›n› istemiyorum".

Benzer çal›flmalarla di¤er ülkelerde de karfl›lafl›l›yor ve bu tür ör-
nekler gösteriyor ki, önemli olan çocuklara güvenmek, onlara
inanmak ve kameray›, mikrofonu onlara uzatmak ya da onlar›n
ellerine vermek.

Çocuk kat›l›m› süreçleriyle ilgili vurgulanmas› gereken bir baflka
nokta bu süreçlerin medya çal›flanlar› üzerinde yarataca¤› olum-
lu etkilerdir. Çocuklarla bir araya gelmenin, onlar›n kat›l›m›n›
sa¤laman›n medya çal›flanlar›n›n yapt›klar› ifllerde daha yarat›c›
olmalar›n› sa¤layabilece¤i, onlara yeni aç›l›mlar kazand›rabile-
ce¤i de unutulmamal›d›r.
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bölümüne bak›labilir. – (ed.n.)



Çocuklar›n medyaya kat›l›m›n› sa¤lamakiçin
Biz kendi kuruluflumuzda neler yapabiliriz?

19-20 Kas›m 2000 y›l›nda gerçeklefltirilen "Ulusal Çocuk Foru-
mu" s›ras›nda, çocuklar›n yapt›¤› "Medyada Kat›l›m Hakk›" konu-
lu atölye çal›flmas›nda ortaya ç›kan önerileri hat›rlayarak, bu ko-
nuda neler yap›labilece¤ini flöyle s›ralayabiliriz.

• Gazete ve dergilerde çocuklara yönelik sayfalara yer verilebi-
lir.

• Çocu¤u do¤rudan ya da dolayl› olarak ilgilendiren konularda
haber yap›l›rken onlar›n bu konudaki görüflleri ö¤renilerek, bu
görüfller kamuoyuna sunulabilir.

• Çocuklar›n yaflad›klar› sorunlar hakk›nda onlardan bilgi alarak
bu konular›n gündeme gelmesi sa¤lanabilir.

• Çocuklar›n kendi medya ürünlerini ortaya ç›karmalar›na ola-
nak sa¤lanabilir.

• Gazete ve dergilerde çocuklar için düzenli yer ayr›labilir.

• Çocuk haklar›n›n medyada daha çok gündeme gelmesi sa¤la-
nabilir.

• Çocuklara yönelik bir yay›n haz›rlamadan önce ve haz›rlarken
çocuklar›n görüflleri al›nabilir. 

• Çocuklar›n kendi haklar›n› ö¤renebilecekleri yay›nlar›n say›s›
art›r›labilir.

Son olarak belirtilmeli ki, yap›labilecekler sadece bunlarla s›n›rl›
de¤ildir. Önemli olan bir yerden bafllamak, yüzümüzü çocukla-
ra dönmek, onlar›n seslerine kulak vermektir...
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UNICEF – ÇOCUK DOSTU MEDYA

Sema Hosta

Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard›m Fonu, 158 ülkede 60 y›ld›r
ve Türkiye'de elli y›l› aflk›n bir süredir, sahip oldu¤u uluslararas›
deneyim ve kaynaklar›yla çocuklara yönelik programlara ve pro-
jelere katk›da bulunmaktad›r. UNICEF tüm dünyada çocuk hakla-
r›n›n en önemli savunucular›ndan biridir. UNICEF, hükümet, sivil
toplum, özel sektör, çocuklar, aileler ve tüm toplumla ortakl›klar
kurarak, her çocu¤un yeterli sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinden ya-
rarlanabildi¤i, eflitlik içinde korunabildi¤i bir toplum yarat›lmas›
çabalar›na yard›mc› olmaya devam etmektedir. 

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, ilgili ek protokolleri; Çocuk Fa-
hifleli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol, Çocukla-
r›n Silahl› Çat›flmalara Dahil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Pro-
tokol, Kad›na Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Engellenmesi Ulusla-
raras› Sözleflmesi (CEDAW) ve Bin Y›l›n Kalk›nma Hedeflerinin
tüm ülkelerde hayata geçirilebilmesi ad›na çocuklarla birlikte ça-
l›flmaktad›r (Sözleflmelere UNICEF Türkiye web sayfas›ndan ula-
flabilirsiniz www.unicef.org / turkey).

K›sa tarihçe

1946 y›l›nda kurulan UNICEF'in ilk ad› Birleflmifl Milletler Ulus-
lararas› Çocuklara Acil Yard›m Fonu'ydu. ‹kinci Dünya Savafl›



sonras› 13 Avrupa ülkesindeki çocuklara yard›m etmek amac›y-
la, k›sa bir süre için kurulmufltu. Bafllang›çta BM'nin tam teflek-
küllü bir kolu olmas› düflünülmemiflti, bu yüzden de UNICEF'in
tek geliri hükümetlerin ba¤›fllar›yd›.

1953'te UNICEF'in BM sistemi içinde kal›c› bir örgüt olmas›na ve
sadece acil yard›m gerektiren durumlarla s›n›rl› kalmay›p uzun
vadeli kalk›nma çal›flmalar›na katk›da bulunmas›na karar verildi.
Ancak UNICEF'te art›k bir gelir toplama sistemi (tebrik kart› sat›fl-
lar› ve bireylerle hükümetlerin yapt›¤› sürekli ba¤›fllar) kurulmufl
oldu¤u için bu yöntemle devam etmenin en iyi yol olaca¤› düflü-
nüldü. Örgütün ad›ndan 'uluslararas›' ve 'acil' kelimeleri at›ld›¤›
halde art›k iyice tan›nm›fl olan UNICEF k›saltmas› de¤ifltirilmedi.

On y›ldan fazla bir süre çocuk sa¤l›¤› konular› üzerinde çal›fl›l-
d›ktan sonra 1961'de UNICEF'in görevlerinde önemli bir geliflme
oldu ve e¤itim de UNICEF'in u¤rafl alan› içine al›nd›. Dört y›l son-
ra da UNICEF, "uluslararas›nda kardeflli¤in geliflimine katk›"s›n-
dan dolay› Nobel Bar›fl Ödülü'ne lay›k görüldü. 

Son y›llarda UNICEF acil durum ve afetlerle karfl› karfl›ya olan ço-
cuklara yard›m› daha da gelifltirdi ve kalk›nmakta olan ülkelerde
devam eden sa¤l›k ve e¤itim programlar›nda önemli ad›mlar at›l-
mas›na destek oldu.

Türkiye'de UNICEF

UNICEF, 1951 y›l›ndan bu yana, Türkiye'de hükümet, sivil top-
lum kurulufllar›, üniversiteler, medya, aileler, gençler ve çocuk-
larla iflbirli¤i yaparak çocuklar›n sa¤l›k, e¤itim, korunma ve kat›-
l›m haklar›n›n hayata geçirilmesi için çal›flmaktad›r. Türkiye'de
çal›flt›¤› uzun y›llar içinde UNICEF'in etkinliklerinin odak noktas›
ve kapsam› ihtiyaçlara göre de¤iflkenlik göstermifl; önceleri ço-
cuklara süt da¤›t›m› gibi temel gereksinimlerin karfl›lanmas›yla
bafllayan etkinlikler sonradan çocuk haklar›n› esas alan, çocukla-
r›n yaflat›lmalar›, gelifltirilmeleri ve korunmalar› amaçlar›na yö-
nelik daha bütünsel yaklafl›m› olan bir nitelik kazanm›flt›r.
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Befl y›ll›k ülke planlar› ile çal›flmalar›n› yürüten UNICEF flu anda
2006-2010 çal›flma plan›n› uygulamaktad›r. Bu plan, UNICEF'in
Türkiye'de dört öncelikli alanda yo¤unlaflmas›n› da beraberinde
getirmektedir:

• erkekler kadar k›z çocuklar için de kaliteli e¤itimi destekleye-
rek sürdürülebilir ve adil bir toplumun temellerinin at›lmas›na
yard›mc› olma; erken çocukluk bak›m› ve geliflimi, ana babalar-
la çocuklara bakan kiflilerin olumlu çocuk yetifltirme becerilerine
kavuflturulmas› gibi yollardan çocuklara yaflamlar›na mümkün
olan en iyi bafllang›c› yapma imkânlar› tan›ma.

• çocuklar›n ve ergenlerin aile ve toplum yaflam›n›n her alan›n-
da daha iyi korunmalar›n› ve daha kat›l›mc› olmalar›n› sa¤lama.

• kaynaklar›n daha olumlu tahsisini, çocuklar›n ve kad›nlar›n
haklar›n›n fiilen gerçekleflmesini sa¤lamaya yönelik etkili tan›-
t›m–savunu, bilgilendirme ve sosyal politika programlar›n› yafla-
ma geçirme.

• Türkiye'nin çocuklar ve aileleri ile ilgili olarak tüm ortaklar› ile
birlikte kazand›¤› baflar›lar aras›nda afla¤›dakiler de yer almakta-
d›r:

• bebek ölüm h›z›n›n bin canl› do¤umda 43'ten 29'a, befl yafl al-
t› ölüm h›z›n›n ise gene bin canl› do¤umda 52'den 37'ye indiril-
mesi;

• ilkö¤retimde okullulaflmada genel bir art›fl sa¤lanmas› ve oku-
la gitmeyen k›z çocuk say›s›n›n yüzde 35 azalt›lmas›;

• Avrupa Bölgesel Sertifikasyon Komitesi taraf›ndan Türkiye'ye
'çocuk felcinden ar›nm›fll›k' belgesi verilmesi.

UNICEF, bu ve bunun gibi baflar›lar› temel alarak, Türkiye'nin ço-
cuk koruma, çocuk sa¤l›¤›, e¤itimi ve geliflimi alanlar›ndaki ulu-
sal önceliklerine destek vermeye devam edecektir. Tüm bu çal›fl-
malar›n baflar› ile yürütülmesinde medyaya çok özel bir rol düfl-
mektedir.
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Çocuk-medya-UNICEF

Çocuk ve medya konusunda UNICEF çal›flt›¤› tüm ülkelerde bü-
yük bir hassasiyet gelifltirmifltir. Medyan›n rolünü yaln›zca haber
yapmak olarak görmemekte, çocuklarla ilgili tüm süreçlerde
planlama, uygulama ve izleme-de¤erlendirme dahil olmak üzere
aktif kat›l›mc› olarak yer almas›n› sa¤lamaya çal›flmaktad›r. 

Çocuklar ve gençler, yetiflkinlerin sahip olduklar› bütün haklara
sahiptir. Çocuklar›n ve gençlerin, ayr›ca, zararl› etkilerden korun-
ma gibi bir haklar› da vard›r. Özellikle bir haberin ulaflabilece¤i
yerleri s›n›rlaman›n neredeyse imkâns›z hale geldi¤i günümüzde,
çocuklar ve gençlerle ilgili habercilik de onlar›n haklar› çerçeve-
sinde ele al›nmal›d›r. Kimi durumlarda çocuklar hakk›nda haber
yap›lmas›, ilgili çocuklar› veya baflkalar›n› damgalama riski alt›-
na sokar. Dolay›s›yla muhabir, kuflkulu oldu¤u durumlarda titiz
davranmal› ve çocuklar›n her tür zarardan korunma haklar›n› gö-
zetmelidir.

Çocuk Dostu Medya ‹letiflim A¤›

UNICEF, T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, ‹stanbul Üniversitesi ‹letiflim Fa-
kültesi, Parlamento Muhabirleri Derne¤i ve bas›n mensuplar›n›n
kat›l›m›yla 4-6 Aral›k 2003'de yap›lan K›zam›k Afl› Kampanyas›
medya planlamas› toplant›s›nda çocuk dostu medyaya duyulan
ihtiyaç gündeme geldi. Bu toplant›da ortaya ç›kan en önemli ih-
tiyaçlardan biri, çocuk haklar›n› gözeten bir dilin ve çocuklar›n
medyadan isteklerini ve kat›l›m›n› göz önüne alan sorumlu ha-
bercilik anlay›fl›n›n gelifltirilmesi olarak tespit edildi.

Medyada çocuk duyarl›l›¤›n›n gelifltirilmesi, çocuk haklar›n›n ko-
runmas› amac›yla toplant›ya kat›lan kifli ve kurumlar›n ortakl›¤›n-
da 8 Aral›k 2003 tarihinde Çocuk Dostu Medya ‹letiflim A¤› ku-
ruldu. Bu a¤, muhabirlerin etik anlay›fl çerçevesindeki yönelim-
lerini desteklemek, kamuoyunun do¤ru habere duydu¤u ilgiyi
çocuklar›n haklar›ndan ödün vermeden karfl›lama ihtiyac› ile
oluflmufltur.
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2005 ve 2006 y›llar›nda bianet ortakl›¤›nda gerçeklefltirilen med-
ya e¤itimleri ile bu informal iletiflim a¤›n üye say›s› 350'nin üstü-
ne ç›km›flt›r. Bu a¤ çocuk haklar› konusunda duyarl› tüm kifli ve
kurumlara aç›kt›r. A¤›n paydafllar› aras›nda yerel ve yayg›n med-
ya mensuplar›, iletiflim bilimciler, hukukçular, akademisyenler,
bianet ve UNICEF bulunmaktad›r.

Medya- çocuk ve etik habercilik

Ayn› yetiflkinler gibi çocuklar da kendilerine sayg› ve anlay›flla
davran›lmas›n› isterler. Ama çocuklar›n durumu yetiflkinlerle ay-
n› de¤ildir. Onlar›n hayli k›r›lgan bir dünyas› olabilir. Dolay›s›y-
la zaman zaman çocuklara özel yard›m ve koruma sa¤lanmas›
gerekir. Çocuklar ayr› bir tür de¤ildir ve birçok konuda yetiflkin-
ler nas›l tepki veriyorsa onlar da öyle tepki verirler. 

Öncelikle medyan›n çocuklara da haklar› olan bireyler olarak
yaklaflmas› gerekmektedir. Böylesi bir bak›flla da yasalar›n onla-
ra tan›d›¤› haklara sayg›l› ve çocuk haberlerinin etik ilkelere uy-
gun haberler olarak yaz›lmas› gerekir. Örne¤in hem yasalar hem
de etik ilkeler cinsel taciz, istismar, suç vb. durumlarda kimli¤in
mutlaka gizli tutulmas›n› gerektirir. Ayr›ca bu durumlarda foto¤-
raf veya görüntü kullanmada ›srarc› olunmamas› gerekiyor. Yeni
TCK 14 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n yasalara ayk›r› hareketlerini
suç olarak tan›mlam›yor, dolay›s›yla haber diline çok dikkat et-
mek gerekmektedir. "Çocuk çeteleri", "yine tinerci ...", "sokak ço-
cuklar› dehflet saç›yor" gibi tan›mlamalarla onlar iyice toplum d›-
fl›na itilmemeli. Bu tür olumsuz ad›mlar at›lm›fl ise bunu sosyolo-
jik bir olgu olarak irdelemek, soka¤a veya suça itilen çocuklar›
iyice ötekilefltirmek yerine toplumun aksayan yönlerine dikkat
çekmek ya da ilgili kiflileri veya kurumlar› uyarmak çok daha ifl-
levsel bir habercilik olacakt›r. Ayr›ca, Türkiye'nin de imzalad›¤›
BM'nin Çocuk Haklar› Sözleflmesi içeri¤inin tüm medya çal›flan-
lar›nca bilinmesi ve halk›n bu konuda bilgilendirilmesi çocuk
haklar›na büyük katk›lar sa¤layacakt›r.
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Çocuk haklar›n› hayata geçirebilmek için konuyla ilgili mesajla-
rin herkes taraf›ndan bilinir olmas› gerekmektedir. Örne¤in,
"Haydi K›zlar Okula" dedi¤imizde bu temel mesaj› ancak medya
arac›l›¤› ile Türkiye'nin en uzak köflesindeki evlere kadar ulaflt›-
rabiliriz.

Medya-çocuk iliflkisi pek çok bilefleni içermektedir. Bunlardan
baz›lar›;

• Çocuklara medyada temsil olana¤› tan›ma.

• Çocuklara medyadan yararlanma olana¤› tan›ma. 

• Gerçe¤i sad›k biçimde yans›tma.

• Çocuklar› sömürmeme. 

• Çocuklar›n özel yaflamlar›na sayg› duyma.

• Yap›lan iflin sonuçlar›n› göze alma. 

• Olumlu toplumsal rol modelleri sunma sorumlulu¤u.

• Medyan›n program veya haber üretim süreçlerinde çocuklara
da yer açma.

‹lkeler

1. Her çocu¤un onuru ve haklar›n›n her durumda dikkate al›n-
mas› ve sayg› gösterilmesi,

2. Çocuklarla görüflme yaparken ve çocuklara iliflkin haber haz›r-
larken, her çocu¤un özel yaflam›, gizlilik hakk›, görüfllerini ilet-
me, kendilerini etkileyecek kararlara kat›lma ve potansiyel olan-
lar dahil her tür zarardan korunma haklar›na özel bir önem veril-
mesi,

3. Tek tek her çocu¤un yarar›, çocuklarla ilgili konularda tan›t›m-
savunu ve çocuk haklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve hayata geçiril-
mesine öncelik verilmesi,

4. Çocu¤un yüksek yarar›n›n ne oldu¤unun belirlenmesinde, yafl
ve olgunluk düzeyi de gözetilerek, çocuklar›n görüfllerinin dikka-
te al›nmas›na gereken önemin verilmesi,
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5. Herhangi bir haberin siyasal, sosyal ve kültürel yans›malar›
aç›s›ndan, çocu¤un durumunu en iyi bilen ve bu durumu en iyi
de¤erlendirebilecek konumda olan kiflilere dan›fl›lmas›, 

6. Kimlikler de¤ifltirilmifl, gizlenmifl veya kullan›lmam›fl olsa bile,
bir çocu¤u, kardefllerini veya yafl›tlar›n› risk alt›na sokacak haber
ve görüntülerin yay›nlanmamas›.

Çocuklarla görüflme yaparken gözetilecek noktalar 

1. Hiçbir çocu¤a en küçük biçimde zarar vermeyin; kültürel de-
¤erlere önyarg›yla veya duyars›z yaklaflan, çocu¤u tehlikeye so-
kan, küçük düflmesine neden olabilecek veya yaflanm›fl travma-
tik olaylarla ilgili olarak çocu¤un ac›lar›n› deprefltirebilecek soru-
lar, tutumlar ve yorumlardan kaç›n›n. 

2. Görüflme yapaca¤›n›z çocuklar› cinsiyet, ›rk, din, statü, e¤itim
durumu veya fiziksel yeterlilikler temelinde ayr›mc›l›k yaparak
seçmeyin. 

3. "Canland›rma" yapt›rmay›n: Çocuklardan kendi öykülerinin
bir parças› olmayan fleyler anlatmalar›n› veya hareketlerde bu-
lunmalar›n› istemeyin. 

4. Gerek çocu¤un gerekse yan›ndaki yetiflkinin bir muhabirle ko-
nufltuklar›n› bilmesini sa¤lay›n. Görüflmenin amac›n› ve nas›l
kullan›laca¤›n› görüflme yap›lan çocu¤a da aç›klay›n. 

5. Her tür görüflme, video kayd› ve mümkünse belgesel foto¤raf-
lar için çocu¤un ve yan›ndaki yetiflkinin iznini al›n. Mümkünse
ve gerekliyse bu izin yaz›l› olsun. ‹zin al›n›rken, çocu¤un ve ya-
n›ndaki kiflinin buna hiçbir flekilde zorlanmad›¤›n›n ortaya kon-
mas›, kendilerinin yerel ve küresel biçimde yayg›nlaflt›r›labilecek
bir haberin parças› olduklar›n› bafltan bilmelerinin sa¤lanmas›
uygun olacakt›r. Genel olarak bu, söz konusu izinin çocu¤un
kendi dilinden belgelenmesini ve karar›n çocu¤un güvendi¤i bir
yetiflkinle görüflerek al›nmas›n› gerektirir.
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6. Çocukla nerede ve nas›l görüflülece¤i konusunda titiz olmak
gerekir. Görüflmeci ve foto muhabiri say›s› s›n›rl› tutulmal›d›r.
Çocu¤a, kendini rahat hissedece¤i, görüflmeci dahil baflka hiç
kimsenin herhangi bir zorlamas› olmadan öyküsünü serbestçe
anlatabilece¤i bir ortam sa¤lay›n ve bunu ona hissettirin. Film, vi-
deo ve radyo görüflmelerinde kullan›lan görsel veya iflitsel arka
plan›n çocuk, yaflam› ve gündemdeki öyküsü konusunda neler
ça¤r›flt›rabilece¤ini de hesaba kat›n. Evin ve çevrenin gösterilme-
sinin çocu¤u tehlikeye düflürmeyece¤inden veya olumsuz yönde
etkilemeyece¤inden emin olun.

Çocuklarla ilgili haberlerde gözetilecek kurallar

1. Hiçbir çocu¤un daha fazla damgalanmas›na izin vermeyin; ek
fiziksel veya psikolojik zarar, yaflam boyu istismara, kendi çevre-
sinde ayr›mc›l›¤a veya d›fllanmaya maruz kalma gibi durumlar
dahil olmak üzere çocu¤un olumsuz tepkilere u¤ramas›na yol aça-
bilecek kategorilefltirmelerden veya betimlemelerden kaç›n›n.

2. Çocu¤un bafl›ndan geçenler veya imgesi için her durumda
do¤ru bir çerçeve sa¤lay›n.

3. Afla¤›da belirtilen durumlardan herhangi birine maruz kalan
bir çocu¤un ad›n› her zaman de¤ifltirin ve görüntüsünü gizleyin: 

a. Cinsel istismar veya sömürüye maruz kalanlar,

b. Fiziksel veya cinsel istismar olay›n›n failleri,

c. Çocuk, ebeveyn veya vasi durumundaki kiflinin tam ve konu-
ya vak›f onay› olmad›¤› sürece HIV virüsü tafl›yan, AIDS'li veya
AIDS yüzünden ölen çocuklar,

d. Suç teflkil eden bir fiilden dolay› suçlanan veya mahkûm edi-
len çocuklar.

4. Zarar görme riskinin fiilen veya potansiyel olarak var oldu¤u
belirli koflullarda, afla¤›daki konumlarda yer alan çocuklar›n ad-
lar›n› de¤ifltirin ve görüntülerini gizleyin:
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a. Halen savaflan veya eskiden savaflm›fl çocuklar,

b. ‹ltica statüsü arayan, mülteci veya kendi ülkesinde yerinden ol-
mufl kifliler.

5. Belirli durumlarda, çocu¤un kimli¤inin – ad›n›n ve / veya tefl-
his edilebilir görüntüsünün- kullan›lmas› çocu¤un yarar›na olabi-
lir. Bununla birlikte, çocu¤un kimli¤i kullan›ld›¤›nda bile ilgili
çocuk herhangi bir zarara karfl› korunmal›, damgalanma veya
d›fllanma gibi durumlara karfl› desteklenmelidir. Özel durumlarla
ilgili baz› örnekler afla¤›da yer almaktad›r:

a. Çocu¤un, kendini ifade etme ve görüflünün baflkalar›nca dik-
kate al›nma hakk›ndan yararlanmak amac›yla muhabirle temas
kurdu¤u durumlar.

b. Çocu¤un süreklilik tafl›yan bir program›n veya sosyal seferber-
li¤in parças› oldu¤u ve böyle tan›mlanmak istedi¤i durumlar.

c. Çocu¤un psikolojik bir program kapsam›nda yer ald›¤› ve sa¤-
l›kl› geliflim için ad›n› ve kimli¤ini talep etti¤i durumlar.

6. Çocu¤un söylediklerinin do¤rulu¤unu, baflka çocuklarla, yetifl-
kinlerle veya tercihen her ikisiyle birlikte teyit edin. 

7. Çocu¤un risk alt›nda olup olmad›¤› konusunda kuflkular varsa,
haber ne kadar çarp›c› olursa olsun tek bir çocuktan söz etmek
yerine çocuklar›n içinde bulunduklar› genel durumu dile getirin. 
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EK: I

18 Yafl›ndan Küçük Çocuklar ve Gençlerle ‹lgili Etik Kurallar Çer-
çevesinde Habercilik için ‹lkeler ve K›lavuzlar

UNICEF* (Eylül 2002)

Çocuklar ve gençler, yetiflkinlerin sahip olduklar› bütün haklara
sahiptirler. Çocuklar›n ve gençlerin, ayr›ca, zararl› etkilerden ko-
runma gibi bir haklar› da vard›r. Özellikle bir haberin ulaflabile-
ce¤i yerleri s›n›rlaman›n neredeyse imkâns›z hale geldi¤i günü-
müzde, çocuklar ve gençlerle ilgili habercilik bir de bu ek boyut
ve s›n›rlama çerçevesinde ele al›nmal›d›r. Bu belge, muhabirle-
rin etik anlay›fl çerçevesindeki yönelimlerini desteklemek, kamu-
oyunun do¤ru habere duydu¤u ilgiyi çocuklar›n haklar›ndan
ödün vermeden karfl›lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r.

Kimi durumlarda çocuklar hakk›nda haber yap›lmas›, ilgili ço-
cuklar› veya baflkalar›n› misilleme veya damgalanma riski alt›na
sokar. Dolay›s›yla muhabir, kuflkulu oldu¤u durumlarda titiz dav-
ranmal› ve çocuklar›n her tür zarardan korunma haklar›n› gözet-
melidir. Ancak, böyle durumlar her zaman net olarak görüleme-
yece¤inden, muhabirlerin, çocu¤un yüksek yarar›n› gözetmek
üzere UNICEF personeli veya baflkalar›yla temasa geçmeleri ya-
rarl› olacakt›r.

* http://www.unicef.org/media'dan al›nm›flt›r.
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I. ‹lkeler

1. Her çocu¤un onuru ve haklar› her durumda dikkate al›nmal›
bunlara sayg› gösterilmelidir.

2. Çocuklarla görüflme yaparken ve çocuklara iliflkin haber haz›r-
larken, her çocu¤un özel yaflam ve gizlilik, görüfllerini iletme,
kendilerini etkileyecek kararlara kat›lma ve potansiyel olanlar da-
hil her tür zarar ve misillemeden korunma haklar›na özel dikkat
gösterilmelidir.

3. Tek tek her çocu¤un yarar›, çocuklarla ilgili konularda tan›t›m-
savunu ve çocuk haklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› kapsam›nda olan-
lar dahil baflka her tür mülahazaya üstün tutulacakt›r.

4. Çocu¤un yüksek yarar›n›n ne oldu¤unun belirlenmesinde, yafl
ve olgunluk düzeyi de gözetilerek, çocuklar›n görüfllerinin dikka-
te al›nmas› haklar›na gereken önem verilecektir.

5. Herhangi bir haberin siyasal, sosyal ve kültürel yans›malar›
aç›s›ndan, çocu¤un durumunu en iyi bilen ve bu durumu en iyi
de¤erlendirebilecek konumda olan kiflilere dan›fl›lacakt›r.

6. Kimlikler de¤ifltirilmifl, gizlenmifl veya kullan›lmam›fl olsa bile,
bir çocu¤u, kardefllerini veya yafl›tlar›n› risk alt›na sokacak haber
ve görüntüleri yay›nlamamak en iyisidir.

II. Çocuklarla görüflme yaparken gözetilecek noktalar

1. Hiçbir çocu¤a en küçük biçimde zarar vermeyin; kültürel de-
¤erlere önyarg›yla veya duyars›z yaklaflan, çocu¤u tehlikeye so-
kan, küçük düflmesine neden olabilecek veya yaflanm›fl travma-
tik olaylarla ilgili olarak çocu¤un ac›lar›n› deprefltirebilecek soru-
lar, tutumlar ve yorumlardan kaç›n›n.

2. Görüflme yapaca¤›n›z çocuklar› cinsiyet, ›rk, din, statü, e¤itim
durumu veya fiziksel yeterlilikler temelinde ayr›mc›l›k yaparak
seçmeyin.
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3. "Canland›rma" yapt›rmay›n: Çocuklardan kendi öykülerinin
bir parças› olmayan fleyler anlatmalar›n› veya hareketlerde bu-
lunmalar›n› istemeyin.

4. Gerek çocu¤un gerekse yan›ndaki yetiflkinin bir muhabirle ko-
nufltuklar›n› bilmesini sa¤lay›n. Görüflmenin amac›n› ve nas›l
kullan›laca¤›m aç›klay›n.

5. Her tür görüflme, video kayd› ve mümkünse belgesel foto¤raf-
lar için çocu¤un ve yan›ndaki yetiflkinin iznini al›n. Mümkünse
ve gerekliyse bu izin yaz›l› olsun. ‹zin al›n›rken, çocu¤un ve ya-
n›ndaki kiflinin buna hiçbir flekilde zorlanmad›¤›n›n ortaya kon-
mas›, kendilerinin yerel ve küresel biçimde yaygmlaflt›r›labilecek
bir haberin parças› olduklar›n› bafltan bilmelerinin sa¤lanmas›
uygun olacakt›r. Genel olarak bu, söz konusu izinin çocu¤un
kendi dilinden belgelenmesini ve karar›n çocu¤un güvendi¤i bir
yetiflkinle görüflerek al›nmas›n› gerektirir.

6. Çocukla nerede ve nas›l görüflülece¤i konusunda titiz olmak
gerekir. Görüflmeci ve foto muhabiri say›s› s›n›rl› tutulmal›d›r.
Çocu¤a, kendini rahat hissedece¤i, görüflmeci dahil baflka hiç
kimsenin herhangi bir zorlamas› olmadan öyküsünü serbestçe
anlatabilece¤i bir ortam sa¤lay›n ve bunu ona hissettirin. Film, vi-
deo ve radyo görüflmelerinde kullan›lan görsel veya iflitsel arka
plan›n çocuk, yaflam› ve gündemdeki öyküsü konusunda neler
ça¤nflt›rabilece¤ini de hesaba kat›n. Evin, toplulu¤un ve çevrenin
gösterilmesinin çocu¤u tehlikeye düflürmeyece¤inden veya
olumsuz yönde etkilemeyece¤inden emin olun.

III. Çocuklarla ilgili haberlerde gözetilecek kurallar

1. Hiçbir çocu¤un daha fazla mimlenip damgalanmas›na izin
vermeyin; ek fiziksel veya psikolojik zarar, yaflam boyu istisma-
ra, kendi topluluklar›nca ayr›mc›l›¤a veya d›fllanmaya maruz kal-
ma gibi durumlar dahil olmak üzere çocu¤un olumsuz tepkilere
u¤ramas›na yol açabilecek kategorilefltirmelerden veya betimle-
melerden kaç›n›n.
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2. Çocu¤un bafl›ndan geçenler veya imgesi için her durumda
do¤ru bir çerçeve sa¤lay›n.

3. Afla¤›da belirtilen durumlardan herhangi birine maruz kalan
bir çocu¤un ad›n› her zaman de¤ifltirin ve görüntüsünü gizleyin:

a. Cinsel suiistimal veya sömürüye maruz kalanlar,

b. Fiziksel veya cinsel suiistimal olay›n›n failleri,

c. Çocuk, ebeveyn veya vasi durumundaki kiflinin tam ve konu-
ya vak›f onay› olmad›¤› sürece HIV tafl›yan, AIDS'li veya AIDS yü-
zünden ölen çocuklar,

d. Suç teflkil eden bir fiilden dolay› suçlanan veya mahkûm edi-
len çocuklar.

4. Zarar görme veya misillemeye u¤rama riskinin fiilen veya po-
tansiyel olarak var oldu¤u belirli koflullarda, afla¤›daki konumlar-
da yer alan çocuklar›n adlar›n› de¤ifltirin ve görüntülerini gizle-
yin:

a. Halen savaflan veya eskiden savaflm›fl çocuklar,

b. ‹ltica statüsü arayan, mülteci veya kendi ülkesinde yerinden ol-
mufl kifliler.

5. Belirli durumlarda, çocu¤un kimli¤inin ad›n›n ve / veya teflhis
edilebilir görüntüsünün- kullan›lmas› çocu¤un yarar›na olabilir.
Bununla birlikte, çocu¤un kimli¤i kullan›ld›¤›nda bile ilgili çocuk
herhangi bir zarara karfl› korunmal›, damgalanma veya misilleme
gibi durumlara karfl› desteklenmelidir. Özel durumlarla ilgili kimi
örnekler afla¤›da yer almaktad›r:

a. Çocu¤un, kendini ifade etme ve görüflünün baflkalar›nca dik-
kate al›nma hakk›ndan yararlanmak amac›yla muhabirle temas
kurdu¤u durumlar.

b. Çocu¤un süreklilik tafl›yan bir program›n veya sosyal seferber-
li¤in parças› oldu¤u ve böyle tan›mlanmak istedi¤i durumlar.

c. Çocu¤un psikolojik bir program kapsam›nda yer ald›¤› ve sa¤-
l›kl› geliflim ad›na ad›n›n ve kimli¤ini talep etti¤i durumlar.
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6. Çocu¤un söylediklerinin do¤rulu¤unu, baflka çocuklarla, yetifl-
kinlerle veya tercihen her ikisiyle birlikte teyit edin.

7. Çocu¤un risk alt›nda olup olmad›¤› konusunda kuflkular varsa,
haber ne kadar çarp›c› olursa olsun tek bir çocuktan söz etmek
yerine çocuklar›n içinde bulunduklar› genel durumu dile getirin.

IV. UNICEF materyallerinin kullan›m›

Metinler, foto¤raflar, görüntüler ve video kay›tlar› dahil olmak
üzere bütün UNICEF materyalleri telif haklar› kapsam›ndad›r. Bu
materyallerin kullan›lmas›, materyalin kayna¤› olan UNICEF ofi-
sinin iznine tabidir ve bu izin elinizdeki belgede yer alan ilkele-
re ve kurallara uyulmas› kofluluyla verilecektir.

KAYNAKLAR

Çocuk Haklar› Sözleflmesi.

Çocuk Haklar› ve Medya: Gazeteciler ‹çin K›lavuz, Uluslararas› Gazeteciler Fe-
derasyonu; Medya ve Özel Korunma Gereksinimi Olan Çocuklar (iç belge),
UNICEF ‹letiflim Bölümü.

HIV/AIDS ve ‹nsan Haklar› ‹kinci Uluslararas› Dan›flma Toplant›s›, Birleflmifl
Milletler Genel Sekreterli¤i.
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EK II:

BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'nin
Kitle ‹letiflim Araçlar› ile ‹lgili Maddeleri

Afla¤›da, Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme'den yap›lan, kitle ileti-
flim araçlar› ve çocuklarla görüflme gibi konularla özellikle ilgili
baz› al›nt›lar yer almaktad›r. Sözleflme'nin tam metni, UNICEF'
ten, Save the Children'dan ve di¤er kurulufllardan edinilebilir.

Resmi Metin

Madde 2

1. Taraf Devletler, bu Sözleflmede yaz›l› olan haklar› kendi yetki-
leri alt›nda bulunan her çocu¤a, kendilerinin, ana babalar›n›n ve-
ya yasal vasilerinin sahip olduklar›, ›rk, renk, cinsiyet, dil, siyasal
ya da baflka düflünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet,
sakatl›k, do¤ufl ve di¤er statüler nedeniyle hiçbir ayr›m gözet-
meksizin tan›r ve taahhüt ederler.

2. Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n, yasal vasilerinin veya
ailesinin öteki üyelerinin durumlar›, faaliyetleri, aç›klanan dü-
flünceleri veya inançlar› nedeniyle her türlü ay›r›ma veya cezaya
tâbi tutulmas›na karfl› etkili biçimde korunmas› için gerekli tüm
uygun önlemi al›rlar.
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Madde 3

1. Kamusal ya da özel sosyal yard›m kurulufllar›, mahkemeler,
idari makamlar veya yasama organlar› taraf›ndan yap›lan ve ço-
cuklar› ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocu¤un yarar› temel dü-
flüncedir.

Gayriresmi özet

Ayr›m gözetmeme

Bütün haklar›n, istisnas›z bütün çocuklar için geçerli oldu¤una
ve Devlet'in çocuklar› her tür ay›r›mc›l›ktan koruma yükümlülü-
¤üne iliflkin ilke. Devlet, herhangi bir hakk› ihlal etmemeli, tersi-
ne bütün haklar› daha da gelifltirecek olumlu ad›mlar atmal›d›r.

Çocu¤un yüksek yarar›

Çocukla ilgili bütün eylemler, çocu¤un yüksek yarar›n› tam ola-
rak gözetmelidir. Ana babalar›n ya da çocuklardan sorumlu olan
baflka kiflilerin bu sorumluluklar›n› yerine getiremedikleri durum-
larda, devlet, çocuklara yeterli bak›m ve özeni göstermelidir.

Madde 12

1. Taraf Devletler, görüfllerini oluflturma yetene¤ine sahip çocu-
¤un kendini ilgilendiren her konuda görüfllerini serbestçe ifade
etme hakk›n› bu görüfllere çocu¤un yafl› ve olgunluk derecesine
uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tan›rlar.

Madde 13

1. Çocuk, düflüncesini özgürce aç›klama hakk›na sahiptir; bu
hak, ülke s›n›rlar› ile ba¤l› olmaks›z›n; yaz›l›, sözlü, bas›l›, sanat-
sal biçimde veya çocu¤un seçece¤i baflka bir araçla her türlü ha-
ber ve düflüncelerin araflt›r›lmas›, elde edilmesi ve verilmesi öz-
gürlü¤ünü içerir.
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2. Bu hakk›n kullan›lmas› yaln›zca:

a) baflkas›n›n haklar›na ve itibar›na sayg›,

b) milli güvenli¤in, kamu düzeninin, kamu sa¤l›¤› ve ahlak›n ko-
runmas› nedenleriyle ve kanun taraf›ndan öngörülmek ve gerek-
li olmak kayd›yla yap›lan s›n›rlamalara konu olabilir.

Çocu¤un kendi görüflü

Çocu¤un görüflünü ifade etme hakk› ve çocu¤u etkileyecek her-
hangi bir konuda çocu¤un kendi görüflünün de dikkate al›nmas›
kural›.

‹fade özgürlü¤ü

Çocu¤un, bilgi edinme ve bilgileri baflkas›na iletme; baflkalar›n›n
haklar›n› ihlal etmedi¤i sürece görüfllerini ifade etme hakk›.

Madde 14

1. Taraf Devletler, çocu¤un düflünce, vicdan ve din özgürlükleri
hakk›na sayg› gösterirler.

2. Taraf Devletler, ana-baban›n ve gerekiyorsa yasal vasilerin; ço-
cu¤un yeteneklerinin geliflmesiyle ba¤dafl›r biçimde haklar›n›n
kullan›lmas›nda çocu¤a yol gösterme konusundaki hak ve ödev-
lerine, sayg› gösterirler.

3. Bir kimsenin dinini ve inançlar›n› aç›klama özgürlü¤ü kanun-
la öngörülmek ve gerekli olmak kayd›yla yaln›zca kamu güvenli-
¤i, düzeni, sa¤l›k ya da ahlaki ya da baflkalar›n›n temel haklar› ve
özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla s›n›rland›r›labilir.

Madde 16

1. Hiçbir çocu¤un özel yaflant›s›na, aile, konut ve iletiflimine key-
fi ya da haks›z bir biçimde müdahale yap›lamayaca¤› gibi, onur
ve itibar›na da haks›z olarak sald›r›lamaz.
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2. Çocu¤un bu tür müdahale ve sald›r›lara karfl› yasa taraf›ndan
korunmaya hakk› vard›r.

Düflünce, vicdan ve din özgürlü¤ü

Ana baban›n gerekli yol göstericili¤inde ve ulusal yasalara tabi
olmak üzere, çocu¤un düflünce, vicdan ve din özgürlü¤ü.

Özel yaflam›n korunmas›

Özel yaflama, aileye, eve ve baflkalar›yla iletiflime yönelik müda-
halelerden; as›ls›z suçlama ve iftiralardan korunma hakk›.

Madde 17

Taraf Devletler, kitle iletiflim araçlar›n›n önemini kabul ederek
çocu¤un; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenli¤i ile beden-
sel ve zihinsel sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik çeflitli ulusal ve ulus-
lararas› kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sa¤larlar. Bu
amaçla Taraf Devletler:

a) Kitle iletiflim araçlar›n› çocuk bak›m›ndan toplumsal ve kültü-
rel yarar› olan ve 29. maddenin ruhuna uygun bilgi ve belgeyi
yaymak için teflvik ederler;

b) Çeflitli kültürel, ulusal ve uluslararas› kaynaklardan gelen bu
türde bilgi ve belgelerin üretimi, de¤iflimi ve yay›m› amac›yla
uluslararas› iflbirli¤ini teflvik ederler;

c) Çocuk kitaplar›n›n üretimini ve yay›lmas›n› teflvik ederler;

d) Kitle iletiflim araçlar›n› az›nl›k grubu veya bir yerli ahaliye
mensup çocuklar›n dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri
konusunda teflvik ederler;

e) 13 ve 18. maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak
çocu¤un esenli¤ine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karfl› ko-
runmas› için uygun yönlendirici ilkeler gelifltirilmesini teflvik
ederler.
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Bilgiye eriflim

Ahlaki standartlara, bilgi gereksinimine ve halklar aras›ndaki kar-
fl›l›kl› anlay›fl›n gelifltirilmesine uygun, çocu¤un kültürel kökeni-
ne sayg›l› bilgilerin çocuklar aras›nda yayg›nlaflt›r›lmas›nda med-
yan›n rolü. Devlet, bunu teflvik edecek önlemleri almak ve ço-
cuklar› zararl› materyallerden korumak durumundad›r.

E¤itimin hedefleri

E¤itim, çocu¤un kiflili¤ini ve yeteneklerini gelifltirmeye, onu bir
yetiflkin olarak aktif yaflama haz›rlamaya, temel insan haklar›na
sayg›y› köklefltirmeye ve çocu¤un gerek kendisinin gerekse bafl-
kalar›n›n kültürel ve ulusal de¤erlerine sayg› duymas›n› sa¤lama-
ya yönelmelidir.
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Çocuk Odakl› Habercilik E¤itim Seminerleri
ve Kat›l›mc›lar

Erzurum, 3-4 Aral›k 2005, Palan Otel

Yasemin A. Hâkimo¤lu (Can Radyo), Yakup Gülüm (Can Radyo), Ab-
dullah Çelik (Anadolu Ajans›), Ziyaattin Uçan (Erzurum Valili¤i ‹l Ba-
s›n Halkla ‹liflkiler Müdürü), Ömer fian (Yeni Viçe ve Cumhuriyet ga-
zeteleri), Fatih Y›ld›r›m (Kanal 25), Hakan Temiztürk (Atatürk Üniversi-
tesi ‹letiflim Fakültesi), Hüseyin Köse (Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fa-
kültesi), Hüseyin Güleryüz (Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi), Ser-
pil K›rkeser (Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi), Semih Sönmez
(Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi), Burhan Aky›ld›r›m (TRT), Yaflar
Y›ld›z (Y›ld›z gazetesi), Fatih Özcan (Anadolu Ajans›), Yasin Köz (Ha-
bercan TV), Selahattin Mollao¤lu (Bingöl gazetesi), Ahmet Balukan
(Bingöl gazetesi), C. Bak›rc› (Do¤an Haber Ajans›), Kenan Kazanc›
(Atatürk Üniversitesi), Faruk Canbaba (Do¤u gazetesi), Suat Hâkimo-
¤ullar› (Can Radyo), Cahit Altay (Bayburt Günlü¤ü gazetesi), Meliha
Civelek (Zümrüt TV), fienkaya Ören (Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fa-
kültesi), Necla Mora (Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi), Ayhan
Türkez (Erzurum Gazeteciler Cemiyeti), Ayd›n Cilara (Yeflil Bayburt),
Orhan Bozkurt (Palandöken gazetesi), Ayd›n Deniz (I¤d›r TV), Emrul-
lah Özbey (Haber 49), Serpil Kar›fll› (Munzur gazetesi), Ender Can Ce-
vahir (Munzur gazetesi), Recep Kapucu (Cumhuriyet gazetesi), Ali Ke-
mal Saral (Güncel FM), Burak Gözgeç (Güncel FM).

B‹A Koordinasyonu: Erol Öndero¤lu, Ertu¤rul Kürkçü, Baran Gündo¤du

Sunufllar: Sema Hosta, Seda Akço, Yasemin Onat, Serdar De¤irmenci-
o¤lu, ‹ncilay Cangöz, Rag›p Duran, Ahmet fi›k



Diyarbak›r, 17-18 Aral›k 2005, Dedeman Otel

Abdullah Kesici (Ad›yaman'da Bugün), Behice Do¤an (Antik Pere Der-
gisi), Y›ld›z Sar›gül (Güne Bak›fl gazetesi), Hamit Yaflar (Mercan TV), 
Bilal Çolak (Gap Ekspres), Feyaz Dursun (Ça¤dafl Gazete), fiehmuz Te-
miz (Batman gazetesi), Ayla Temiz (Ifl›k gazetesi), Osman Seyrek (Bat-
man Umut gazetesi), Metin Özmen (Sason Yenibahar gazetesi), Meh-
met Zeki fiaflmaz (Gençlik FM), Yusuf Uyan›k (Do¤ufl gazetesi), fiehy-
mus Soner (Mezopotamya gazetesi), Feyzi Demir (Medya gazetesi),
Murat Taflk›ran (‹HD Diyarbak›r), Ayten Yakut (Kamer Vakf›), Hacer
Kak› (AÇEV), Bülent Boztepe (Çermik gazetesi), Tolga Ar›türk (ÇYDD),
Zehra Demir (Diyarbak›r Barosu), Telli Çiçek (D‹HA), ‹brahim Karaas-
lan (Cumhuriyet), Canan Atabay (Diyarbak›r Barosu), Mahmut Oral
(Cumhuriyet), ‹brahim Evirgen (Yeni Yurt gazetesi), Nurten Topdemir
(Anadolu Ajans›), ‹brahim Ateflo¤lu (NTV), Ahmet Ün (Hakpel gazete-
si), Cengiz Analay (Diyarbak›r Barosu), Yasemin Demir (Hakkari FM),
Hakan Tafl (Hakkari Dergisi), Mustafa K›sac›k (Ça¤lar Radyo), Hüseyin
Demir (Yeflil Ova gazetesi), Fevzi fiimdi (Show Radyo), M. Halis ‹fl (Ha-
bur gazetesi), ‹brahim Aydo¤an (K›z›ltepe'nin Sesi gazetesi), Hurflit Ay-
do¤an, Gülhüner K›l›çç›o¤lu (Mücadele gazetesi), Cumhur K›l›çç›o¤lu
(Mücadele gazetesi), Evin Saklam (Siirt Yaflam), Sara Turhan (Siirt Ya-
flam), Fehmi Budak (Do¤ufl gazetesi), Turan Koyuncu (Güney gazetesi),
Atilla Durak (Son Söz gazetesi), Murat Bardak (Öz Adalet gazetesi),
Müslüm Aktürk (Bizim Gazete), Nejla Aktürk (Radyo Mega), Orhan Er-
den (Ça¤dafl fi›rnak gazetesi), Zekeriya Günefl (Haber 73), Osman Nu-
ri Y›ld›z (Merkür TV)

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Tolga Korkut, Baran Gündo¤du

Sunufllar: Sema Hosta, Ahmet fi›k, Serdar De¤irmencio¤lu, Yasemin
Onat, Seda Akço, Gülgün Erdo¤an Tosun, Tu¤rul Ery›lmaz 

Ankara, 21-22 Ocak 2006, PÜ‹S Otel

Mustafa Da¤han (Görüntü gazetesi), Onur Zelveci (Odak gazetesi), Se-
lahattin Çelikkol (ER TV), Sait Karaduman (Anadolu Ajans›), Mete Ka-
rakul (Gazete Ankara) Berin Çanl› (Öz-Ge Der), Janset Bay (Öz-Ge
Der), Recep Do¤an (SHÇEK), Çilem Kaya (Birgün gazetesi), Türkay As-
ma (Ankara Barosu Çocuk Haklar› Komisyonu), Melika Kömürcü (An-
kara Barosu), ‹smail Yüce (Manflet Haber), Abdullah ‹rem (‹maj Radyo),
Bedia Boran (Ankara Barosu), Sevilay Çelenk (Ankara Üniversitesi ‹le-
tiflim Fakültesi), ‹rfan Aktan (Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi/bia-
net), Fikret Irmak (ART), Nurcan Yolalan (ART), Hüseyin Aykan (Gaze-
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te Express sahibi), Bedriye Ensari (Gazete Express), Günefl Çuhadar
(Çorum Haber gazetesi), fievket Y›lmaz (Yüksekova Haber), Ali Kör (Bi-
zim Çank›r› gazetesi), Ümit Kalkan (Konya Büyükflehir Belediyesi Ba-
s›n Bürosu), Mehmet Yafla (KTV), Fikret Malkoç (Memleket gazetesi),
Hasan Bacaks›z (Anadolu Gündem), Muhammet Sorgun (Sun TV), Ha-
san Sözlü (Metropol Haber), Adem Özdemir (Gül FM), Mediha ‹ven
(Göreme TV), Ahmet Öncü (Ni¤de Haber gazetesi), Muhammet Y›lmaz
(Ni¤de Haber gazetesi), Fevzi Büyükkural (Anadolu Haber gazetesi),
Fatih K›z›lkaya (Hamle gazetesi), Zonguldak: Zuriye ‹skendero¤lu (‹na-
n›fl gazetesi). ‹smail Çizmeci (Hamle gazetesi)

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Baran Gündo¤du

Sunufllar: Sema Hosta, Lynn Geldof, Serdar De¤irmencio¤lu, Yasemin
Onat, ‹ncilay Cangöz, Kemal Özmen, Rag›p Duran

Adana, 4-5 fiubat 2006, ‹nci Otel

Sema Erdo¤an (Radyo Baflkent), Özgür Onar (Turuncu Beyaz), Süreyya
Uri (‹lk Haber), Av. Arzu Bilge (Adana Barosu Çocuk Haklar› Komisyo-
nu), Fatih Demir (Radyo Dünya), Erdo¤an Güven (Baflbakanl›k Bas›n
Yay›n ve Enformasyon Genel Müdürlü¤ü), Mazlum Vesek (‹lkhaber),
Ça¤lar Kaya (DHA), Zafer Erer (Kent TV), Aykut Ünlüp›nar (AA), Av.
Fatma Do¤ucu Öncül (Adana Barosu), Mehmet fiahin (Cihan), Av. fie-
fika Ekino¤lu (Adana Barosu), Tunay Da¤l› (DHA), Miray fiensert (Ada-
na Haber gazetesi), Av. Hatice Canhilal (Adana Barosu), Nihat Düzgün
(Baba Ajans), Murat Gürefl (Beyaz Sayfa gazetesi), Murat Do¤an (Gazi-
antep Sokak Çocuklar› Tiyatro Gurubu), Haflim Sevinifl (Büyük fiehir
Belediye Bas›n›), Selim Bacaks›z (Yerel Vizyon gazetesi), Hüseyin Kü-
peli (Oluflum gazetesi), Abdullah Aslan (Ses Halk›n gazetesi), Yunus
Emre Al›c› (Vizyon Ajans), Semra Öztürk (Ekspres gazetesi), Hatice Miç
(Do¤ufl gazetesi), Mehmet Taflç› (Olay TV), Yeliz Erkaya (Oluflum Med-
ya), Cihan Y›lmaz (fiahinbey Belediyesi Özel Kalem Müdürü), Ahmet
Orhan (Türkiyem gazetesi), Do¤an Yalç›n (Pusula gazetesi), Mehmet
K›l›ç ( Nizip gazetesi), Müslüm Çelik (Halk›n Sesi gazetesi), Ahmet Ak-
soy (Oluflum gazetesi), Ersen Korkmaz (Demokrat gazetesi), Mihriban
Amano¤lu (Bugün Mersin gazetesi), Özay Do¤an (Bahçenin Sesi gaze-
tesi), Hafize Kurt (Haber gazetesi)

B‹A Koordinasyonu: Tolga Korkut, Ertu¤rul Kürkçü, Baran Gündo¤du,
Nadire Mater

Sunufllar: Serdar De¤irmencio¤lu, Gülgün Erdo¤an Tosun, Yasemin
Onat, Rag›p Duran, Sema Hosta
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Samsun, 18-19 fiubat 2006, Omtel Tepe Otel

Sevda ‹nce (Kent Haber), Kemal Ceylan (Hâkimiyet gazetesi), Hülya
Gökmen (Osmanc›k gazetesi), Ayfle Uncu (Çorum Haber), Yusuf Ç›nar
(Dost gazetesi), Erdal Demiralp (Hisar FM), Mustafa Sar›gül (Hisar TV),
Havide Gürel (fiebinkarahisar'›n Sesi gazetesi), fienay Tezel (Ünye
Flash TV), Tu¤ba Güdek (Oney Flash FM), Hamide fiekerci (Hizmet
TV), Hacer Coflkun (Hizmet gazetesi), Esma Gürel (Ünye Haber gaze-
tesi), Okan Dilek (TV), Emine Bülbül (Radyo Kulüp), Yaflar Önbafl (Ha-
bi-Der), Makbulie Efe (Medya FM), Yaprak Koçer (Karadeniz Postas›),
Çi¤dem fiahin (Karadeniz Postas›), Ferit Güney (Samsun Barosu), Bey-
han Özer (Samsun Barosu), Berat Elici (Klas TV), Umut ‹nci (Halk ga-
zetesi), Okan Dilek (Kanal STV), Özkan Akar (Anadolu Ajans›), Musta-
fa Genç (Sinop Gazeteciler Cemiyet), Hikmet Kurada (Bar›fl FM), Ne-
vim Barboros (Bizim Karadeniz gazetesi), Serkan Türk (Radyo Aktif)

B‹A Koordinasyonu: Ertu¤rul Kürkçü, Baran Gündo¤du

Sunufllar: Yasemin Onat, Sema Hosta, ‹ncilay Cangöz, Serdar De¤ir-
mencio¤lu, Kemal Özmen, Rag›p Duran

Mu¤la, 4-5 Mart 2006, Hamle Otel, Akyaka

Do¤an Sönmez (Venüs Radyo), Mehmet Y›lmaz (Manavgat'›n Sesi ga-
zetesi), Avni Gelendost (Akdeniz'in Sesi gazetesi), Adem Durmaz
(Gündem gazetesi), Musa ‹lhan (Ay TV), Muharrem Baflkar (Hürayd›n
gazetesi), Berrin Yalç›n (Mercek gazetesi), Fethi fiimflek (Burdur Rad-
yo), fievkiye Ba¤›rgan (Burdur TV), ‹brahim Nanecio¤lu (Gündem ga-
zetesi), Tolga Alp Düzgören (Denizli Radyo-TV), Ahmet Yetkin (E¤irdir
Expres gazetesi), Duray Çitekçi (Haber gazetesi), Ruflen Özgül (Yalvaç
gazetesi), Ali Dinç (Gündem gazetesi), Bekir Taflköprü (Alia¤a Eksp-
ress), Ifl›k Örcün (Dünya gazetesi), Filiz Bulut (Soma FM), Buse Eylem
Uncu (Yar›n gazetesi), Fatofl Ünal (Radyo 45), Tennur Dulkadir (Gaze-
te 45), Cemile Ayd›n (Manisa Haber gazetesi), Savafl Nur (NTV Temsil-
cisi), Coflkun Efendio¤lu (Milas Önder gazetesi), Fatma Efendio¤lu (Mi-
las Önder gazetesi), Mehmet Bozk›r (Güney Ege gazetesi), Hatice Esin
Türky›lmaz (Hamle gazetesi), ‹brahim Ethem Karahan (Yeni Gün gaze-
tesi), Nezihe Hatun Karahan (Yeni Hafta)

B‹A Koordinasyonu: Tolga Korkut, Baran Gündo¤du, Nadire Mater

Sunufllar: Serdar De¤irmencio¤lu, Gülgün Erdo¤an Tosun, Yasemin
Onat, Kemal Özmen, Rag›p Duran, Sema Hosta
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Kocaeli, 18-19 Mart, Kocaeli Üniversitesi Derbent
Uygulama Oteli

‹brahim Eksilmez (Kaçkar TV-Radyo), Devrim Derin (Yeni Haber gaze-
tesi), Ali Göcük (Yeni Pazar›n Sesi), Ergun Özmen (Yar›n gazetesi), Fi-
liz Uysal (Lapseki'nin Sesi gazetesi), Sinan Unuak (Günefl FM), Hasan
An›l (Radyo As), Canan Kantafl (Dost 1001 FM), Zafer Beyaz (Medya
Dost), Rüstem Avc› (Demokrat Bak›fl), Bar›fl Keskin (Olay gazetesi), Te-
mira¤a Demir (Güncel Gazete), Sadettin Arslan (Çan FM), Adnan fia-
hin (Biga Haber gazetesi), fiuheda Günefl (Bo¤az gazetesi), Tahir Salt›k
(Ayvac›k gazetesi), Zübeyde Senem (Özgür Radyo), Derya Okatan
(Gülümse Ajans), Tolga Çevikel (Galatasaray Üniversitesi), Mutlucan
fiahin (Galatasaray Üniversitesi), Ceren Sözüer (Galatasaray Üniversi-
tesi), Talip Kaynar (Gündem gazetesi), Sevim Koçer (Kocaeli Üniversi-
tesi), S›dd›k Eren (Kocaeli Üniversitesi), Banu Yaflar (Kocaeli Üniversi-
tesi), Hüsne Pamuk (Kocaeli Üniversitesi), Emel Bafltürk Akça (Kocaeli
Üniversitesi), P›nar Soylu (Yalova gazetesi), Mustafa Kemal Bektafl (Ön-
der gazetesi), Hüseyin Orhan (De¤iflim Medya), Erol Acar (‹nan›fl gaze-
tesi), Recep Akkaya (Gündem gazetesi), ‹brahim T›¤ (Bölge Haber ga-
zetesi), Zuriye ‹skendero¤lu (Son Havadis gazetesi).

B‹A Koordinasyonu: Emine Özcan, Baran Gündo¤du, Leyla ‹flbilir, Er-
tu¤rul Kürkçü

Sunufllar: Ezgi Koman, Rag›p Duran, Sema Hosta, Kemal Özmen, ‹nci-
lay Cangöz, Yasemin Onat 

Uflak, 3-4 Haziran 2006, A¤ao¤lu Otel

‹brahim Ethem Karahan, Nezihe Hatun Karahan (Uflak'ta Yenigün ga-
zetesi), Ahmet Bilge Özkurt, Osman K›rhan, (Uflak Asr›n gazetesi), Ali
R›za Durak (Anadolu Ajans› Uflak Bürosu), Alaettin Yak›n (Uflak'ta Ye-
nigün gazetesi), Y›ld›ray Çamtepe (Olay gazetesi), Salih K›l›nç (Egem
TV), Tufan Güven, Mehmet Özdemirçelik (ART TV, Radyo), Yavuz
Kufldemir (Do¤an Haber Ajans›), Serap Kiraz (Banaz Dost FM), Yusuf
Uçar (Gençli¤in Sesi), Kadir Yeflil (‹hlas Haber Ajans›), Murat U¤ur (Ye-
ni As›r gazetesi), fienol Yeflilova (Öz Ege TV), Melik Evren (Zaman ga-
zetesi), Kaz›m fien, Ali Erkin Sar›o¤lu (Yeflil Banaz gazetesi), Sibel Sal-
k›m (Ses FM), Coflkun Özler (Uflak ‹lk Haber), Taflk›n Özler (Uflak Ha-
ber), Hulusi Dinçer (Dünya gazetesi), Serkan Karayol (Yeni As›r).

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Baran Gündo¤du

Sunufllar: Kayhan Kavas, Nadire Mater, Sema Hosta, Yasemin Onat,
Gülgün Erdo¤an Tosun, Ezgi Koman, Kemal Özmen

E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹ VE KATILIMCILAR • 299





Yazarlar

Ahmet fi›k

1970'te Adana'da do¤du. ‹lk ve ortaokulu Adana'da, liseyi Antalya'da
bitirdi. 1994'te ‹stanbul Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Gazetecilik Bö-
lümü'nden mezun oldu. S›ras›yla Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni
Yüzy›l, Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muha-
biri olarak çal›flt›. Çeflitli gazetecilik meslek örgütlerinden haber ve fo-
to¤raf dallar›nda ödüller ald›. Halen ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi'nde gazetecilik dersleri veriyor.

Erhan Üstünda¤

Koç Özel Lisesi'nin ard›ndan 2004'te Bilgi Üniversitesi Medya ve ‹leti-
flim bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans›n› Galatasaray Üniversi-
tesi'nde Türkiye'de internet politikalar› ve ifade özgürlü¤ü üzerine yaz-
d›¤› tezle tamamlad›. bianet'te muhabir ve editör olarak çal›flt›. TAV ha-
valimanlar›nda medya iliflkileri sorumlusu olarak çal›fl›yor. 

Ezgi Koman

1998'de Hacettepe Üniversitesi Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü'
nden mezun oldu. Engelli çocuklarla çal›flt›ktan sonra 1999'da kurucu-
lu¤unu yapt›¤› Çat› Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Atölyesi'nde çocukla-
r›n kendi kültür ürünlerini (sinema, edebiyat, plastik sanatlar) olufltur-
malar› konusunda çal›flt›. 2001-2006 y›llar› aras›nda ayl›k anne baba
ve e¤itimci dergisi Çoluk Çocuk'un yaz›iflleri müdürlü¤ünü yapt›. 2006
y›l›n›n Kas›m ay›ndan 2012 y›l›n›n A¤ustos ay›na kadar ‹nsan Haklar›



Ortak Platformu'nda (‹HOP) diyalog ve savunuculuk çal›flmalar›n› ko-
ordine etti. Halen Gündem Çocuk Derne¤i, Çocuk Haklar› Merkezi
Koordinatörlü¤ü'nü yürütüyor. 

Gülgün Erdo¤an Tosun

1966'da Ayd›n'da do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Ayd›n'da tamamlad›.
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Kamu Yö-
netimi Bölümü'nden 1988'de mezun olduktan sonra, yüksek lisans de-
recesini 1992'de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden; dok-
tora derecesini 1999'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü'nden ald›. 2004'te Siyaset Bilimi alan›nda doçent unvan›n› ald›.
1990'dan bu yana Ege Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Gazetecilik Bölü-
mü'nde ö¤retim üyesi. Demokratikleflme Perspektifinden Devlet-Sivil
Toplum iliflkisi, Türkiye'nin Siyasal ‹stikrar Aray›fl› –Tanju Tosun ile or-
tak–, ‹zmir Sivil Toplum Kurulufllar› Rehberi ve ‹zmir'de Sivil Toplum
adl› kitaplar› ve çeflitli dergilerde, kitaplarda yay›nlanm›fl makaleleri
bulunan Tosun'un bafll›ca ilgi alanlar›; sivil toplum, demokratikleflme,
insan haklar›, siyasal partiler ve elektronik demokrasi.

‹ncilay Cangöz

Eskiflehir Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi'nde ö¤retim
üyesi olarak çal›fl›yor. Halen ayn› üniversitenin Kad›n Çal›flmalar› Uy-
gulama ve Araflt›rma Merkez Müdürlü¤ü'nü yürütüyor. Haber Sosyolo-
jisi, ‹letiflim Kuramlar›, Medya Araflt›rmalar›nda Etnografi, Medyada
Çocuk Haklar› derslerini yürütüyor. Gazetecilik ve habercilik kültürü,
izleyici araflt›rmalar›, toplumsal cinsiyet ve medya konular›nda ulusla-
raras› ve ulusal düzlemde yay›mlanm›fl çal›flmalar› vard›r.

Kemal Özmen

1978'de Karaman'da do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Karaman'da ta-
mamlad›. 2002'de Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi Ba-
s›n Yay›n Bölümü'nden mezun oldu. 2003-2004 aras›nda Cumhuriyet
gazetesi ‹stanbul Haber Servisi'nde muhabir olarak çal›flt›. Aral›k 2004-
Mart 2007 aras›nda bianet'te muhabirlik ve çocuk haklar› editörlü¤ü
yapt›; yerel medya e¤itimlerinde yer ald›. 2007-2009 aras› Birleflmifl
Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA), Avrupa Birli¤i ve Kad›n›n Statüsü
Genel Müdürlü¤ü ile birlikte yürüttü¤ü "Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddet-
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le Mücadele Projesi"nde iletiflim uzman› olarak çal›flt›. 2010-2011 y›l-
lar›nda s›ras›yla TV8'in haber sitesi farkl›haber8.com ve IMC Televiz-
yonu Haber Merkezi'nde editörlük yapt›. 2012'nin ikinci yar›s›ndan bu
yana da Skytürk360 haber kanal›nda editörlük yap›yor.

Rag›p Duran

1954'te ‹stanbul'da do¤du. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten ve Fransa'
da hukuk okuduktan sonra yurtd›fl› ve Türkiye'de Ayd›nl›k, Hürriyet,
AFP, BBC, Özgür Gündem, Cumhuriyet, B‹A gibi medya organlar›nda
muhabirlik, yazarl›k, yöneticilik yapt›. Paris'te CFPJ, Harvard'da Nie-
man gazetecilik okullar›nda okudu. Halen Libération'un Türkiye mu-
habiri ve medya elefltirmeni. Düzenli olarak, www.apoletlimedya.blog
spot, www.birdirbir.org'da yaz›yor. Medya elefltirisi alan›nda üç telif
kitab› yay›mland›, iki de çevirisi var. ‹HD, ÇGD, TGC ile Hellmann-
Hammett ve Nureddin Zaza bas›n ödülleri sahibi. 1978'den bu yana
Frans›zca-‹ngilizce simültane çevirmenlik yap›yor. Bilkent'te master
dersleri veriyor. Radikal Galatasarayl›. Ruh olarak Ece Ayhan ve Roger
Waters, g›da olarak da hünkârbe¤endi ve menemen ile iyi anlafl›yor.

Seda Akço Bilen

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1989'da bitirdikten sonra
yüksek lisans e¤itimini ‹stanbul Üniversitesi Adli T›p Enstitüsü'nde ta-
mamlad›. 1990'dan bu yana ‹stanbul Barosu'na kay›tl› olarak avukatl›k
yap›yor ve çocuk haklar› alan›nda çal›fl›yor. ‹stanbul Barosu Çocuk
Haklar› Merkezi üyesi. 2010 y›l›nda Bürge Akbulut ile birlikte Hüma-
nist Büro'yu kurdu. 

Sema Hosta

1964'ten bu yana sadece Ankara'da yaflayan Sema Hosta TED Ankara
Koleji'nin ard›ndan 1982'de Hacettepe Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Ede-
biyat› bölümünden mezun oldu. Yine ayn› üniversiteden e¤itim sertifi-
kas› ald›. Özel sektörde çal›fl›rken meslek içi e¤itimlerinde halkla ilifl-
kiler, reklam, pazarlama ve sat›fl konular›na e¤ildi. USAID taraf›ndan
yürütülen çeflitli proje ve programlarda sekiz y›l görev ald›, burada ka-
mu ve sivil toplum kurulufllar›n›n e¤itimleri ve iletiflim a¤lar› oluflturul-
mas› konular›nda çal›flt›. Yine ayn› proje kapsam›nda, baz› ülkelerde
destek oluflturma, networking ve e¤iticilerin e¤itimi gibi konularda
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e¤itmen olarak yer ald›. Son alt› y›ld›r UNICEF Türkiye'nin ‹letiflim So-
rumlusu olarak çal›flmalar›na devam ediyor. UNlCEF'te yürüttü¤ü ileti-
flim çal›flmalar› içinde en özel yere "Çocuk Dostu Medya ‹letiflim A¤›"
n›n gelifltirilmesi ve sürdürülebilmesini koyuyor. Hosta'n›n tan›mlad›¤›
en önemli baflar›s› k›z›.

Serdar M. De¤irmencio¤lu

1966'da Ankara'da do¤du. ‹hsan Sungu ‹lkokulu, Komotini (Gümülci-
ne) Az›nl›k ‹lkokulu, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve ODTÜ Psikolo-
ji Bölümü'nde okudu. Geliflim psikolojisi doktoras›n› Wayne Eyalet
Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlad›. Doktora döneminde Psi-
koloji Bölümü'nde ve Merrill-Palmer Enstitüsü'nde çal›flt›. Doktora
sonras›nda iki y›l Northwestern Üniversitesi Sosyal Politika Araflt›rma-
lar› Enstitüsü'nde çal›flt›ktan sonra Türkiye'ye döndü. ODTÜ Psikoloji
Bölümü'nde iki y›l görev yapt›. Daha sonra ‹stanbul Bilgi Üniversitesi,
Beykent Üniversitesi ve Arel Üniversitesi'nde çal›flt›. fiu an Cumhuriyet
Üniversitesi Psikoloji Bölümü ö¤retim üyesidir.

Türkiye Çocuk Haklar› Koalisyonu Koordinatörlü¤ü ve 27 ülkeyi kap-
sayan Regional Network for Children adl› kuruluflun baflkanl›¤› görev-
lerini yapt›. Aral›k 2000 - Haziran 2001 tarihlerinde ö¤rencileri ile bir-
likte "Sesimi Duyun! Benim de Sesim Var!" kampanyas›yla 3 bin çocuk
ve gencin görüfllerini 23 Nisan ve 19 May›s tarihlerinde Baflbakana ve
kamuoyuna iletti. Evrensel gazetesindeki "Benim de Sesim Var" bafll›k-
l› köflesinde 2008'den bu yana her pazar çocuklar› ilgilendiren mese-
leleri ele almaktad›r.

Medya ve çocuk odakl› çal›flmalar›nda, kat›l›m, medyada ve özellikle
reklamlarda istismar›n›n önlenmesi ve medya okuryazarl›¤› üzerine
e¤ilmektedir. Ayr›ca çocuk ve gençlerin topluma katk›da bulunabilme-
leri, kat›l›m haklar›n› kullanabilmeleri ve kamu yarar›na çal›flarak ka-
musal beceriler edinmelerini sa¤layan çal›flmalar yürütmektedir.

Sevda Alankufl

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek
lisans ve doktora e¤itimini ayn› üniversitede, Kamu Yönetimi ve Siya-
set Bilimi alan›nda tamamlad›. ‹ngiltere'de Leeds Üniversitesi Sosyolo-
ji Bölümü'nde doktora sonras› çal›flmalarda bulundu. Ege Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi, Do¤u Akdeniz Üniversitesi ‹letiflim fakültelerinde
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ö¤retim üyesi olarak çal›flt›. Doçentlik ve profesörlük unvanlar›n› ‹leti-
flim Bilimleri alan›nda ald›. Kuruluflundan itibaren Ba¤›ms›z ‹letiflim
A¤› e¤itimlerinin koordinatörlü¤ünü yürütüyor. Çal›flma konular›n› ba-
r›fl gazetecili¤i, medyada kad›n ve fliddet, alternatif medya oluflturuyor.
Halen ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Dekanl›¤›'n› yürü-
tüyor. 

Yasemin Onat Dilek

Ö¤retmen anne ve baban›n çocu¤u olarak 1977'de Ankara'da do¤du.
Orta ve lise ö¤renimini Antalya'da tamamlad›ktan sonra ‹zmir Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 2000'de mezun oldu. 2001
'den bu yana Antalya Barosu'na kay›tl› olarak serbest avukatl›k yap›-
yor. 2002'de UNICEF ve TBB taraf›ndan ortaklafla yürütülen Çocuk Ce-
za Adalet Sisteminin ‹yilefltirilmesi-Barolarda Çocuk Haklar› Komis-
yonlar›n›n Kurulmas› ve Güçlendirilmesi Projesi'yle birlikte çocuk hak-
lar› alan›nda çal›flmaya bafllad›. Bu kapsamda yürütülen pek çok ulu-
sal ve yerel projede görev ald›. Cezaevindeki Çocuklara Hukuki Yar-
d›m Çal›flma Gurubu üyeli¤i, Antalya Barosu CMK Merkezi E¤itmenli-
¤i ve Çocuk Haklar› Merkezi Genel Sekreterli¤i görevlerini yürüttü.
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HABERC‹N‹N ELK‹TABI

Derleyen: Sevda Alankufl

MEDYA VE TOPLUM

HAL‹L NALÇAO⁄LU
AYfiE ‹NAL
BEYB‹N D. KEJANLIO⁄LU
SEVDA ALANKUfi 
M‹NE GENCEL BEK
N‹LGÜN GÜRKAN PAZARCI

I P S  ‹ L E T ‹ fi ‹ M  V A K F I  Y A Y I N L A R I

HABERC‹N‹N ELK‹TABI

Derleyen: Sevda Alankufl

MEDYA, ET‹K
VE HUKUK

SÜLEYMAN ‹RVAN
RAGIP DURAN
F‹KRET ‹LK‹Z



HAK SAVUNUCUSUNUN ELK‹TABI

Haz›rlayan: Gülgün Erdo¤an Tosun

HAK ÖRGÜTLER‹ 
MEDYADA
GÖRÜNÜR OLMAK

SEVDA ALANKUfi
GÜLGÜN ERDO⁄AN TOSUN
FÜGEN U⁄UR
ERGUN GÜMRAH
S‹NAN GÖKÇEN
EROL ÖNDERO⁄LU

I P S  ‹ L E T ‹ fi ‹ M  V A K F I  Y A Y I N L A R I

HABERC‹N‹N ELK‹TABI

Derleyen: Sevda Alankufl

GAZETEC‹L‹K
VE HABERC‹L‹K

Ç‹LER DURSUN
RAGIP DURAN
‹NC‹LAY CANGÖZ
ESRA ARSAN
TU⁄RUL ERYILMAZ
ÖZCAN YURDALAN
MEHMET SUCU 



I P S  ‹ L E T ‹ fi ‹ M  V A K F I  Y A Y I N L A R I

HAK HABERC‹L‹⁄‹ D‹Z‹S‹

Haz›rlayan: Sevda Alankufl

KADIN ODAKLI
HABERC‹L‹K

F‹L‹Z KERESTEC‹O⁄LU
HÜLYA GÜLBAHAR
ESER KÖKER
HÜLYA U⁄UR TANRIÖVER 
NAD‹RE MATER
‹PEK ÇALIfiLAR
BURÇ‹N BELGE
BEYHAN DEM‹R
SELEN DO⁄AN

HAK HABERC‹L‹⁄‹ D‹Z‹S‹

Haz›rlayan: Sevda Alankufl

‹NSAN HAKLARI
HABERC‹L‹⁄‹

LEVENT KÖKER
GÜLGÜN ERDO⁄AN TOSUN
Ç‹LER DURSUN
YILDIZ SAMER
TOLGA KORKUT
O⁄UZ HAKSEVER
fiER‹F EROL
HÜSNÜ ÖNDÜL
PETER MCINTYRE



I P S  ‹ L E T ‹ fi ‹ M  V A K F I  Y A Y I N L A R I

YEN‹ HABERC‹N‹N ELK‹TABI

Haz›rlayan: Sevda Alankufl

GAZETEC‹L‹⁄E
BAfiLARKEN
OKULDAN HABER ODASINA

SEVDA ALANKUfi
UMUR TALU - ‹NC‹LAY CANGÖZ
YAVUZ ÖNEN - HÜSNÜ ÖNDÜL
GÜLGÜN E. TOSUN - ÖZDEN ÇANKAYA
MURAT ÇEL‹KKAN - TOLGA KORKUT
ERHAN ÜSTÜNDA⁄ - ERTU⁄RUL KÜRKÇÜ
‹PEK ÇALIfiLAR - METE ÇUBUKÇU
RAGIP DURAN - AHMET TULGAR
RANA YILMAZ - NURCAN AKAD
FÜSUN ÖZB‹LGEN - ALTAN ÖYMEN
TU⁄RUL ERYILMAZ - MURAT UTKU
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