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ÖNSÖZ
Ülkemizde,hergeçengünartanvedetaylandırılanbirşiddetbombardımanı
yazılıvegörselmedyaaracılığıylazihinlerimiziişgaletmekte,şiddetiçerikli
haberler kaygı verici bir biçimde artmaktadır. Bu artış toplumsal düzeyde
şiddetiçerensuçlarmıartıyoryoksabusuçlarınhaberleştirilmeoranımıartıyor
sorusunu gündeme getirmektedir.
Halk sağlığını tehdit eden bazı hastalıklar gibi şiddet de bulaşıcıdır.
Şiddetinbulaşmasıiçinuygunortamıisemalesefmedyasağlamaktadır.İletişim
araştırmalarışiddetintoplumdagörülmesıklığıilemedyadaişlenişiarasındabir
bağ bulunduğunu göstermektedir.
Buaraştırmayıyaparkenokuduğumuzhaberlerbizidünyayakarşıdaha
kaygılıvekaramsaryaptı.Medyaaracılığıileevlerimizekadargirenşiddetinasıl
normalleştirdiğimizigördük.Şiddetmağdurlarını,biztoplumolarakyalnızca
izledik,okuduk,dinledik.Onlarınbirhayatlarıolduğuvebuhayatlarınçalındığını
görmedik/görmezdengeldik.Sustukvesusarakyarınlarımızıkarartanbuağır
suçaortakolduk.Şimdionlarabirözürborçluyuz.Buhaberlerinbirertüketicisi
olmaktançıkıp;eleştirip,sorgulayarak,gerektiğindedüzenlenmişmevzuatve
mekanizmaları etkin bir biçimde kullanarak çözümün bir parçası olmalıyız.
Birkezdahaaltınıçizmekgerekirki;medyadaşiddetinbusıklıklaveuslupla
yer alması toplumda şiddetin artmasında önemli bir faktör olarak dikkate
alınmalıdır.Medyanınreytingkaygısıyladeğiletikkaygılarvemeslekikurallara
riayet ederek çalışmasını sağlamalıyız.
Ve son olarak…
Şiddethaberlerinintüketicisivebuhaberleriüretenmedyaprofesyonelleri
olarak hepimizin sağlığı için;
“Şiddeti şöhret yapmayalım”
		

Mine TUNÇEL
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

GİRİŞ

Toplumların eğlence anlayışları ve gündelik yaşam pratikleri kültürün bir parçası olarak belirlenmektedir. Çoğu kez Batı kültürünün
başlangıcı olarak referans alınan Antik Yunan’da da gündelik yaşam
ve eğlence pratiklerinde düşük dozda ve sınırlı sayıda olsa da şiddet unsurlarına rastlanmaktadır. Aynı şekilde yaşadığımız coğrafya ve içinde
bulunduğumuz medeniyetin de şiddetten steril olduğunu iddia etmek
olanaksızdır. Ancak bu çalışmada üzerinde durulan ve kaygı verici boyutları tanımlanmaya çalışılan şiddetin kitlesel ve sürekliliğidir.
Kitle iletişim araçlarının hızla yayılması, bu araçlarla birlikte şiddet
eylemlerinin ve suçlu davranış şekillerinin seyirci, dinleyici ve okuyucuya sunulması, suçlu davranışla kitle iletişim araçları arasındaki ilişki
sorununun tartışılmasını ön plâna çıkarmıştır. Bu tartışmalar kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile suçluluğun artması arasında bir ilişki
kurmak eğilimi içindedir.
Günümüzde insanların haber alma araçlarından biri olarak gazete haberlerine göz atıldığında, genellikle gazetelerin ‘‘üçüncü sayfa’’larında
hergün ortalama 3-4 cinayet, yaralanma, soygun, intikam, baskın, kaçırma, taciz, tecavüz, istismar gibi farklı konularda haberler olduğu görülmektedir. Bütün dünyada suç ve şiddet hakkındaki haberler gazetelerin
ve dergilerin sayfalarında geniş biçimde yer almaktadır. Şiddet içeren
suçların alarm verici boyutlara ulaşmadığı ülkelerde bile, sansasyonel
habercilik kaygısı bu tür haberlerin sayısını arttırmaktadır.
Genel olarak kitle iletişim araçlarının suçluluğu yaygınlaştırmak konusundaki etkileri şöyle özetlenebilir: Suç tekniğini öğretmek; suçu olağan, çekici, hatta heyecanlı, yararlı bir faaliyet olarak göstermek; suçluya
saygın bir kişilik vermek; suçluyu cana yakın, sempatik bir kişi olarak
sunmak; adaletten kurtulmanın kolay olduğunu telkin etmek; adalet mekanizmasını ve polisi gülünç şekillerde göstermek; suçun âdeta reklamını
yapmak ve gelir sağlayıcı bir unsur haline getirmek.
10 www.saglik.gov.tr
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Son yirmi yıldır yapılan çalışmalar, yazılı ve görsel medya araçlarında
şiddetin medya profesyonelleri tarafından (çarpıtılması, farklılaştırılması,
habercilik tekniği açısından farklı yazılması, yazı dilinin kasıtlı seçilmesi
bakımından vb.) bir “magazin haberi” şeklinde algılandığını ortaya koyarak çeşitli eleştiriler getirmektedir.
Vatandaşın haber alma ve eğlence aracı olarak televizyonlar da şiddet
konusundaki tutumları ile yazılı basın ile benzer bir işlev görmektedir.
Televizyon geniş kitlelere en kolay biçimde ulaşmaktadır. Günümüzde
çocuklar daha okuma yazmayı öğrenmeden televizyon yayınlarını izlemeye başlamaktadır. Yetişkinlerin de film ve televizyon izleyebilmeleri
için okuma yazma öğrenme gereksinimleri bulunmamaktadır. Üstelik
çoğunlukla yalnızca bir kez ücret ödeyerek sahip olunan televizyon,
evlerin içinde sürekli olarak bulunmaktadır. Medyada şiddet konusu, en
yaygın kitle iletişim araçlarından biri olması gerekçe gösterilerek daha
çok televizyon içeriklerinin incelenmesi yöntemiyle ele alınmaktadır.
Medyada şiddet gösteriminin toplumsal ilişkiler üzerinde olumsuz
etkisi olmadığı yolundaki iddialar günümüzde önemini yitirmiş gözükmektedir. Her ne kadar iletişim araçlarında şiddet gösteriminin toplum
içinde saldırganlığa ve şiddete katkısının olması ülkeden ülkeye ve bir
ülkede yaşanan farklı zamanlara göre büyük değişiklikler gösteriyorsa
da; 1970’li yılların başından itibaren yapılan araştırmalar, iletişim araçlarında şiddet gösteriminin kentsel toplumlarda şiddetin yaygınlaşmasında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Giderek daha çok sayıda yetişkin ve çocuğun şiddet eylemlerine maruz kalması şiddet kaynaklarının
ve dolaşımının yeniden tanımlanmasını ve önlemler geliştirilmesini
gerekli kılmaktadır.
Özellikle çocuklar ve gençlerin şiddete maruz kalmaları önemli ölçüde yaşamlarını etkilemektedir. Doğrudan maruz kalınan şiddet kadar
medyanın şiddeti aktarması ve kitle iletişim araçları ile yaygınlaşması
www.saglik.gov.tr 11

da ergenler ve çocukları olumsuz yönde ekilemektedir. Şiddetin yaygınlaşması ve bu artıştaki medyanın rolü günümüzde yadsınamaz bir
gerçek olarak karşımızda durmaktadır.
Aile içinde veya okul ortamında şiddete maruz kalan veya tanık olan,
şiddeti normal bir davranış biçimi olarak algılayan gençlerin öfke yaşadıklarında şiddete başvurmaları kaçınılmaz hale gelmektedir. Öfke pek
çok kez sözel yollardan ifade edilmekle birlikte kimi zaman ergenin
kendine, başkalarına ya da nesnelere yönelttiği fiziksel bir saldırganlığa
dönüşebilir. Aile içi şiddete tanık olan çocuklarda meydana gelen psikososyal sonuçları ele alan araştırmalarda, aile içinde şiddete tanık olan
çocukların, tanık olmayanlardan daha fazla olumsuz davranışlar sergilediklerini gözlemlenmiştir. Ailede şiddete tanık olarak gelişen bireylerin
yetişkin şiddet uygulayıcılarına dönüştükleri yapılan çalışmalarda görülmektedir. Özellikle ergenlik dönemi, bireyin engellenmeyi daha az tolere edebildiği, olumsuz duygularını kontrol altına almakta zorlandığı bir
gelişim dönemidir. Bu dönemde ergenlerde şiddet eğiliminin daha yoğun
olduğu, okullarda şiddete maruz kalan ve şiddet uygulayan ergenlerin sayısının her geçen gün arttığı gözlenmektedir.
Okullarda, evlerde veya sokakta, şiddetin yol açtığı yaralanmalar,
sakatlanmalar, fiziksel veya psikolojik kayıplar dikkate alındığında, ergenler şiddet olaylarından önemli ölçüde zarar görmektedirler. Ancak,
yoksun ve engellenmiş her bireyin şiddete yöneleceği söylenemez. Çok
olumsuz koşullarda sakin bir yaşam süren bireyler olduğu gibi, en küçük
bir yoksunluğu veya engellenmeyi şiddet nedeni olarak gösterenler de
vardır. Dolayısıyla, yoksunluk ve engellenmişlik şiddet eğilimini ortaya çıkaran bir tetikleyici olarak düşünülebilir. Bunların dışında, ergenler
için, okul arkadaşları arasında iyi bir konuma sahip olmak, popülerlik,
liderlik ve güç sahibi olmak büyük anlamlar içermektedir. Zaman zaman
bu gücü ve prestiji elde etme ihtiyacı, ergenleri şiddet içeren davranışlara
12 www.saglik.gov.tr
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yöneltebilmektedir. Şiddete eğilimli ergenlerin arkadaşları arasında yüksek statülü olarak algılanabildiği ve kabul görebildiği gözlenmektedir.
Araştırmanın detayları incelendiğinde okuyucu tarafında da fark
edileceği üzere hem yazılı hem de görsel medyada şiddet unsuru yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Özellikle kadına ve çocuğa yönelik
şiddet gazetelerin ve haber bültenlerinin adeta olmazsa olmazıdır. Üstelik kullanılan dil mevcut şiddeti aktarmakla yetinmeyip adeta yeniden
üretmekte ve detaylandırmaktadır.
Şiddetin yaygınlaşması ve medyada geniş bir biçimde yer bulması
halk sağlığı açısından da önemlidir. Halk sağlığı çalışmaları yalnızca
tıbbi müdahale ve formülleri içermemektedir. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi çok bileşenli, disiplinlerarası bir çalışma biçimini
gerektirmektedir. Dolayısıyla şiddet ve şiddeti yaygınlaştıran etmenlerle de tıpkı enfeksiyonlarla, doğru olmayan sağlık davranışları ile mücadele edildiği gibi bir mücadele gerekmektedir. Şiddet hem toplumsal,
hukuki, kültürel ve ekonomik bağlamları ile hem de sağlık alanında yarattığı sonuçları ile birlikte düşünülerek politika ve çözüm üretilmelidir.

www.saglik.gov.tr 13

BÖLÜM 1
BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU
OLARAK ŞİDDETİ TANIMLAMAK

Günümüzde şiddet eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak
meydana gelmesi, ve eşitsizlikleri derinleştirmesi nedeniyle bir “insan
hakları ihlali sorunu” olmasının yanında; tıpkı bir bulaşıcı hastalık gibi
yayılan, kişilerin sosyal fiziksel ve psikolojik sağlıklarını tehdit eden
önemli bir sosyal problemdir.
Şiddet; yaygınlığı, sağlığa yönelik akut ve kronik olumsuz etkileri yanı sıra beraberinde ölümlere, intaharlara, yaralanmalara, yetersiz
beslenmeye, kronik hastalıklarda artışa, birçok organın zarar görmesine
neden olması nedeniye de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) şiddeti bir halk sağlığı sorunu olarak kabul etmektedir. 1980’lerin başından itibaren halk sağlığı alanında
çalışan uzmanlar ve araştırmacılar tarafından şiddetin kökenlerini anlamaya ve şiddeti önlemeye yönelik bir çok çaba geliştirilmiştir. Şiddeti bir halk sağlığı sorunu olarak kabul eden bu yaklaşıma göre şiddet;
kanıta dayalı, toplumsal/ulusal politika ve yasal girişimler ve çabalar
ile önlenebilir ve etkileri azaltılabilir bir sorun olarak kabul edilmiştir
(DSÖ,2002:28).
1.1. ŞİDDET NEDİR?
Günümüzde şiddete yönelik birçok farklı tanım geliştirilmiştir. Bu
tanımlar içerisinde DSÖ’nün tanımı şiddeti “Gücün ya da fiziksel kuvvetin; tehdit yoluyla ya da gerçekte; fiziksel zarar, ölüm, psikolojik
zarar, gelişme engeli ya da yoksunluğa neden olacak şekilde; kendine, bir başkasına ya da bir grup veya bir topluma karşı niyetli biçimde
kullanılmasıdır”şeklinde tanımlamaktadır (DSÖ,2002).
Kadınları ve çocukları hedef alan şiddete yönelik olarak Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi, 1993
yılında kadınlara yönelik şiddeti; “ister kamusal, isterse özel yaşamda
16 www.saglik.gov.tr
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meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel ve psikolojik acı veya ıstırap
verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylemde bulunma veya bu tür
eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun
bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır (BM, 1993).
Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, kadına yönelik “toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”i; “bir kadına
sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız şekilde kadınları etkileyen” şiddet olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Komite, toplumsal cinsiyete
dayalı şiddetin, kadınların insan haklarından yararlanmasını ağır şekilde etkileyen bir ayrımcılık biçimi olduğunu söylemektedir (BM,1994).
Dünya Sağlık Örgütü tarafından şiddet halk sağlığının korunması ve
geliştirilmesi için mücadele edilmesi gereken önemli bir halk sağlığı sorun alanı olarak tanımlanmıştır. DSÖ, 49. Dünya Sağlık Asamblesi’nde
şiddetin tüm boyutları ele alındığında halk sağlığı önceliklerinden biri
olduğunu kabul etmiştir. Şiddet ve sağlık konusunda sorunun tanımlanması, kavranması, şiddeti önlemeye, etkilerini azaltmaya ve etkinliğini
ölçmeye yönelik program ve önlemlerin belirlenmesi ve bu programın
uygulanması amacıyla bir entegre hareket planı hazırlanmıştır. DSÖ
üyesi olan 191 ülkeden 1200’den fazla delege Cenevre’de şiddet ile mücadele etmek için uluslararası bir eylem planı yapılmasını oybirliği ile
kabul etmiştir (DSÖ, 1998).
1.2. ŞİDDETİN KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİSİ
Şiddet toplumun tümünü derinden etkileyen bir tehdit olmasına rağmen; DSÖ’ye göre en çok risk altında olanlar 30 yaş altı çocuklu kadınlar, kız çocukları, adölasan kızlar ile HIV(+) kadınlar olmak üzere
her yaş grubundan kadınlar, bütün çocuklar, yaşlılar, özürlüler, evsizler,
mülteciler, göçmenler ve etnik azınlık mensuplarıdır (DSÖ,2002).
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Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dayalı olarak en çok kadınları ve
çocukları hedefleyen şiddet, doğmadan önce anne karnında başlayıp,
çocukluk ve yaşlılık dönemine kadar yaşamın her döneminde kadının
ve çocuğun karşılaşabileceği potansiyel riskler arasında yer almaktadır
(KSGM,2008:18).
Hayatının her evresinde karşılaştığı şiddet kadının tüm yaşamını
sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini etkileyen önemli sağlık sorunlarına
neden olmaktadır. Bu sorunlar doğrudan şiddetin neden olduğu ölümler, yaralanmalar, sakatlanmalar olduğu gibi, psikolojik veya fiziksel
birçok sağlık sorunun ortaya çıkışını kolaylaştıran, iyileşmeyi geciktiren, tedaviye uyumu bozan etkilere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin
sağlık sonuçları şu şekilde gruplandırılmıştır:
1. Öldürücü sonuçlar: cinayet, intihar, anne ölümü, HIV/AIDS
2. Öldürücü olmayan sonuçlar:
• Fiziksel sağlık (ağrı, kalıcı fonksiyonel bozukluk, kendini iyi
hissetmeme, obezite)
• Kronik durumlar (kronik ağrı sendromu, irritabl barsak sendromu, gastrointestinal düzensizlikler, somatik şikayetler, fibromiyalji)
• Üreme sağlığı(istenmeyen gebelikler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar/HIV, düşükler, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, pelvik inflamatuvar hastalıklar)
• Ruh sağlığı (post-travmatik sendrom, depresyon, anksiyete, fobi-panik atak, yeme düzensizlikleri, uyku bozuklukları, cinsel
disfonksiyonlar, benlik saygısının yitimi, madde kullanımı)
• Olumsuz sağlık davranışları (sigara içme, alkol ve madde kullanımı, cinsel risk alma, fiziksel aktivite azlığı, aşırı yemek
yeme) (KSGM, 2008:21).

18 www.saglik.gov.tr
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Şiddet, çocukların sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Ailede şiddete tanık olan veya şiddete uğrayan çocuklarda, anksiyete, depresyon,
öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozuklukları sonraki yaşamlarında daha fazla şiddete maruz kalma ve kendilerinin de şiddet uygulaması, okul başarısızlığı, post-travmatik stres bozukluğu, somatik yakınmalar, anti-sosyal davranış, fobi, uyum sorunları, içe kapanma gibi
sorunlar görülmektedir.

Şiddete neden olan etmenler kadar şiddetin neden olduğu sonuçlar
da dikkat çekicidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2000 yılı için yaptığı açıklamaya göre her yıl dünya üzerinde yaklaşık 1,6 milyon insan şiddet sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bu 1,6 milyon ölümün
yaklaşık yarısı intihar, üçte biri de cinayet sonucudur. Şiddet içeren
davranışların kurbanları, yakınları veya tanıkları oldukları için sakatlanan, psikolojik problemler yaşayan veya diğer sağlık sorunlarına maruz kalan insan sayısı ise ölüm sayısından çok daha fazladır. Dünya
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ve bölgelerin istatistiklerine göre şiddet sonucu etkilenen dezavantajlı
gruplar arasında özellikle gençler yer almaktadır. Gençlerin neden olduğu şiddet, toplumda en çok göz önünde olan şiddet biçimlerinden
birisidir. Halk sağlığı çalışmaları göstermektedir ki gençlerde şiddet,
devam eden ve boyutları giderek artan bir sorundur (Meclis Araştırma
Komisyonu Raporu, 2007).
DSÖ “çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen, bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek
yapılan davranışlar” çocuk istismarı olarak kabul edilmektedir. Çocukların, ana-babalarının ya da başkalarının bakımında iken “bedensel ve
zihinsel şiddetin her türünden” korunmaları gerektiği, ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de de yer almaktadır. DSÖ
verilerine göre dünyada 1-14 yaş grubundaki 40 milyon çocuk istismar
ve ihmale uğramakta ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Çocukluk çağı
travmaları çoğunlukla çocuğun içine doğduğu ve sosyalizasyon sürecini geçirdiği aile içinde yaşanmaktadır. Aile içinde istismara uğrayan
çocuk kirlenmiş, damgalanmış bir kimlik geliştirir ve çocuk istismar
durduktan sonra bile bu duygudan kurtulamaz. İstismar durduktan sonra bile kesilmeye hazır değildir (Güleç ve ark.,2012:120).
Şiddete bir halk sağlığı sorunu olarak yaklaşan bir anlayış ile Sağlık
Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (eski adı ile Kadın
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı) arasında 2008 yılında “Kadına
Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi” konulu protokol imzalanmış ve
kadına yönelik şiddetle mücadelenin Sağlık Bakanlığı’nın hizmet alanları içerisine giren bir sağlık sorunu olduğu vurgulanmıştır.
Sonuçları hem şiddetin mağdurları hem de tüm toplumu etkileyen
şiddetin önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında devletin tüm kurumlarının ve sivil toplum örgütlerini de kapsayan kanıta dayalı ve disiplinlerarası yaklaşıma ve çalışmaya ihtiyaç vardır. Sorunun önlenmesi
20 www.saglik.gov.tr
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ve etkilerinin azaltılmasında sağlık hizmetlerini şiddet olgularının tanımlanması, tedavi, destek ve rehabilitasyonunun yanı sıra, toplumda
şiddetin azaltılmasında, önleme, korunma ve erken müdahaleyi içeren
şiddetsiz bir kültür oluşturmada da Sağlık Bakanlığı’na önemli görevler
düşmektedir. Şiddetin yayıldığı önemli bir alan olarak medyaya yönelik
bir araştırma ve tartışma içeren bu çalışmanın önemi de buradan kaynaklanmaktadır.
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BÖLÜM 2
ŞİDDETİN YAYGINLAŞMASINDA
MEDYANIN ROLÜ

Medyada yer alan şiddetin genel olarak toplumsal şiddetin artışında
merkezi bir etkisi olduğu görüşü, yirminci yüzyılın başından itibaren
kabul edilmiştir. 1980’lerden sonra ise medyanın şiddetin yaygınlaşmasındaki rolünün yanı sıra, medyanın yalnızca sorunun bir parçası olmak
yerine çözümün de parçası olması adına, şiddetin önlenmesindeki rolü
ve katkıları da birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Bu bakış açısının etkisi ile şiddete yönelik olarak yapılmış ulusal ve uluslar arası bir çok
çalışma ve yasal düzenlemenin içerisinde medyanın şiddetin yaygınlaşmasında rolü ve şiddetin önlenmesinde üzerine düşen sorumluluklar ve
yapabileceklerinin altı çizilmektedir.*
2.1. MEDYADA ŞİDDETİN ETKİLERİNE YÖNELİK
GÖRÜŞLER
Günümüzde medyada izlenen/okunan şiddetin bireylerin üzerinde oluşturduğu etkiye ilişkin birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar
içerisinde psikoloji ekolünden gelen araştırmacılar, medyanın sunduğu şiddet sahnelerinin insanları psikolojik yönden etkileyerek, toplum
içinde şiddet olaylarının artmasına yol açtığını ileri sürmektedirler.
Buna karşın sosyologlar olayı daha geniş kapsamda ele alarak, sadece
psikolojinin değil, aynı zamanda aile, yaşam koşulları, konut durumu
gibi birçok faktörle birlikte ele alındığı takdirde medya ve şiddet arasındaki bağlantıların daha doğru bir şekilde açıklanabileceğine inanmaktadırlar (Çaylı Rahte, 2010).
Genel olarak bu çalışmalarda medyada şiddetin etkileri; psikolojik
etkiler ve sosyo-kültürel etkiler olarak iki temel grupta sınıflandırılmıştır.
*

Bu çalışmalara örnek olarak 30 Ocak 2003 tarihli BM Namus Adına Kadına Karşı İşlenen Suçların
Ortadan Kaldırılması ile ilgili çalışmasının 2. Maddesi “medyanın bilinç arttırma kampanyalarına
katılım çabalarının teşvik edilmesi” maddesi verilebilir.
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1. Psikolojik Etkiler
Medyaya karşı farklı yaklaşım ve davranışlar, grupların değer hükümleriyle ilgilidir. Bazı psikologlar televizyon ve filmlerin insanların davranışını gerçekte ne oranda etkilediği konusunu sorgulasalar da,
çalışmaların çoğunluğu şiddet izlemenin özellikle çocuklarda bireylerarası saldırganlıgı artırdığı sonucuna işaret etmektedir. Şiddet içerikli
yayınları izlemek, şu şekilde saldırgan davranışlara yol açmaktadır:
1. Saldırgan Davranma Yöntemlerini Göstererek: Çocuklar ve
13-19 yaş grubundaki gençlerin daha önce televizyonda görmüş oldukları bir şiddet eylemlerini taklit ettikleri çesitli vakalarda saptanmıştır.
Ayrıca, yetişkin suçlular da televizyonda gösterilen bazı yaratıcı yöntemleri benimseyerek suç işleme konusunda becerilerini arttırmışlardır.
2. Genel Uyarılmışlık Halini Arttırarak: Çocuklar, şiddet öğelerini içeren programları izlediklerinde, şiddet öğelerini içermeyen programları izledikleri zamanlara oranla, duygusal olarak çok daha fazla
uyarılmış olurlar. Bu durum bir engellenme hali ile karşılaşılmasıyla
saldırgan davranışa dönüşebilmektedir.
3. Bireyleri Şiddete Karşı Duyarsızlaştırarak: Çocuklar ve gençler şiddet izlediklerinde duygusal olarak uyarılırlar ancak, şiddete sürekli olarak maruz kalınması fizyolojik tepkileri azaltır. Uzun süreli
olarak şiddet içerikli yayınlara maruz kalma, gerek çocuklarda, gerekse
yetişkinlerde haberlerdeki gerçek yaşama özgü, saldırganlık karşısında
duygusal tepki vermeyi azalttığını ortaya koymaktadır.
4. Saldırgan Davranış Üzerindeki Kısıtlamaları Azaltarak: Bireyler toplumsal hayatta saldırganlık güdülerini denetler. Birey, kızgınlık durumlarında ve kendisini tahrik eden ya da zarar veren birine zarar vermek istese bile, çok sayıda kısıtlama (bunların arasında suçluluk
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duygusu, karşılık görme korkusu ve toplum tarafından onaylanmama
da yer almaktadır) bunu yapmaktan onu alıkoyar. Deneyler, saldırganca davranan birisinin gözlenmesinin bu kısıtlamaları zayıflattığını göstermektedir. Başkaları saldırgan davrandığında istenmeyen sonuçların
ortaya çıkmadığını gözlemlemek bireylerin kendi düsmanlıklarını dışa
vurmaya daha yatkın hale gelmesine neden olur.
5. Çatışma Çözülmesi Hakkındaki Görüşleri Çarpıtarak: Televizyon ekranında, bireyler arası çatışmalar başka araçlardan daha çok,
fiziksel saldırganlık yoluyla çözüme kavuşturulur. Öldürme etkinliğinin
çoğu, kahraman tarafından gerçekleştirilir. Şiddet içeren araçlarla iyilerin, kötülerin karşısında galip geldiğini izlemek, böyle bir davranışı
kabul edilebilir kılmakla kalmaz aynı zamanda ahlaki olarak da haklı
çıkarır (Pınar,1996).
2-Sosyo-Kültürel Etkiler
Özellikle televizyon yaşadığımız yüzyıla damgasını vuran en önemli teknolojik gelişmelerden biri olmustur. Günümüzde televizyon, özellikle çocuk ve gençler için özdeşleşme ve sosyalleşme sürecinde daha
önemli boyutlar kazanmıştır. Gençler izledikleri filmlerdeki ve dizilerdeki kahramanların davranıslarını bilerek ya da bilmeyerek benimserler. Onun gibi giyinmek, konuşmak, davranmak isterler. Olumlu örnekler, çocuk ve ergenin gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Ancak
olumsuz örnekler süreci kötü bir biçimde yönlendirmektedir.
2.2. MEDYA ŞİDDETİ NASIL TANIMLIYOR?
2.2.1.Haberler/ Haber Programları ve Şiddet
Medyada haberler genel olarak şiddetin ve özelinde de kadına yönelik şiddet gösterimini en fazla yoğunlaştığı program türlerinden birisi26 www.saglik.gov.tr
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dir. Günümüzde haber denildiğinde olumsuzluk, sansasyon, karışıklık,
çatışma, şiddet olayları ve kazaların sık sık tekrarlandığı ve normalleştirilerek seyirlik bir gösteri haline dönüştürmektedir (Dursun,2008).
Medyada habercilik anlayışı, şiddeti yatıştırma yerine çok hızlı ve
yaygın olarak arttırmaya yöneliktir. Haber değerlerinden elde ettiğimiz
gerçeğin kendisi değil, büyük ölçüde çarpıtılıp, bozulmuş bir resmidir.
Bu haberlerde amaç, izleyicilerde heyecan yaratmaktır. Çünkü heyecan
haberlerin izlenme oranını yükseltir. Duygusal ve dramatik haberler, bireylerin hislerine seslenir. Televizyon haber programlarında cinayetlerin,
katillerin, suç isleme yöntemlerinin ve şiddet olaylarının ayrıntılarıyla
gösterilmesi özellikle çocukları ve ergenleri etkilemektedir. Rigel’e göre,
medya içeriği ile özelliklede gerçeği verdiği iddiasındaki haberlerle şiddeti tohumlamaya beş yasından itibaren başlamaktadır (1996).
2.2.2.Reklamlar
Reklam bir ikna etme olayıdır ve duygusal cazibelere, dramatik
ve komik imajlara, insanlardaki korku ve arayışların sömürülmesine
dayanmaktadır Reklamlar, genel olarak mantığa ya da zihne hitap etmekten çok, duygulara hitap etmektedir. Reklamcılar, ortalama insanın
olumlu ya da olumsuz bir şekilde tepki göstermesini sağlamak amacıyla
duygularına seslenmektedir. (Kellner, 1991). İzleyiciyi en çok televizyon ekranına bağlayan programların genel olarak içerikleri incelendiğinde, bunların şiddet, müstehcenlik, cinayet konulu film, dizi, reality
show, magazin vb. gibi programlardan oluştuğu görülmektedir. Bu tür
programlar daha fazla reklam aldığı için televizyon kanalları tarafından
da tercih edilmektedir. Burada, şiddet içerikli programlar (ekonomik
olarak), reklamlar tarafından dolaylı da olsa desteklendiği için eleştiriyi
hak etmektedir.
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2.2.3.Kadın Programları, Diziler ve Fimler
Medyada yer alan yerli dramalardan filmlere, reklamlara hatta güldürü programlarına uzanan bir yelpazede farklı program türlerinde kadına yönelik şiddet olaylarının yer aldığı tespit edilmiştir (Çelik’ten akt.
Binark ve Bek, 2010:169). “Yerli Dramalarda Kadın Temsili ve Şiddet”
adlı araştırmada dizilerde bağırıp çağırma, hakaret etme, tekmeleme,
tokatlama, tartaklama gibi şiddet olayların %80’e yakınının erkekler
tarafından uygulandığı ortaya çıkmıştır. Güldürü dizilerinde bile erkek
hem sözel, hem de bedensel şekilde kadının iki katı oranında şiddete
başvurmuştur. Kadına yönelik şiddetin en çok karşımıza çıktığı tür ise
filmlerdir. Nilgün Abisel’in 120 filme dayanarak yaptığı araştırmada
hemen hemen her filmde şiddet uygulandığı ve hatta film başına 3 şiddet sahnesi düştüğü ortaya çıkmıştır (Binark ve Bek, 2010:170).
Gündüz kuşağında yayınlanan ve bu yayın kuşağının en çok izlenen
programları olduğunu düşündüğümüz kadın programlarının şiddet öğelerinin sunumuna ilişkin olarak kullandığı dil oldukça sorunludur. TRT,
ATV ve Show TV’de gündüz kuşağında yayınlanan üç kadın programının, Mayıs 2007’de, rastlantısal olarak seçilmiş birer haftalık kayıtlarından elde edilen konuşma metinlerini analiz eden Çaylı Rahte’ye göre
kadın programlarının şiddetle ilişkisi iki eksenlidir:
 Kişisel saldırı, hakaret, suçlama, sorgulama, yargılama, mağduriyete övgü ve cinsiyetçi yaklaşımlarla şiddetin yeniden üretimine
katkıda bulunan bir anlatının kadın programlarında hakim olması.
 Şiddeti yeniden üreten bir söylemin yanı sıra konukların aktardıkları deneyimler ve ele alınan konular üzerinden aile içi şiddetin konuşulur olması, görünür kılınması (2010:205).
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2.3. MEDYADA ŞİDDETİ ANLAMAYA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
Özellikle iletişim alanında egemen olan Anglo- Amerikan ana akım
araştırma geleneğinde, şiddet olaylarına medyada sıklıkla yer verilmesinin kişi ve toplum açısından pek çok olumsuz sonuçları olduğunu sergileyen sayısız araştırma yapılmıştır, yapılmaktadır.
Söz konusu araştırmalar, medyada şiddetin yoğunlukla temsilinin
saldırganlığa karşı hoşgörüyü arttırdığına, şiddetin sorunları çözmede
bir araç gibi algılanmasını güçlendirdiğine, vahşeti izlemenin saldırgan
davranışlar üzerinde nedensel bir yardımcı faktör olduğuna vb. dikkat
çekmektedir. Eleştirel medya çalışmalarında ise varılan nokta, “toplumun şiddete dayalı davranışı teşvik ettiği ve bu davranışın sürekli o
toplumda, temel iletişim sistemi olan televizyon başta gelmek üzere,
temsil edilip sunulduğudur”.
Kültürel çalışmalardan hareket eden eleştirel yaklaşımlarda, her şeyden önce bireylerin şiddet fiillerinin medyada temsil edilmesinin, tek tek
izleyicilerin bu içeriklerden hareketle belirli yanıtlar geliştirmesine yol
açtığı türünden bir tartışma ekseni terk edilmiş; asıl sorun olarak, hem
medyada gösterilen şiddetin onun normalleştirilmesine ve meşrulaştırılmasına ne kadar katkıda bulunduğu ve hem de bu meşrulaştırmanın
toplumdaki hakim grupların konumlarını nasıl yapısal olarak pekiştirdiği
meselesi öne çıktığı için araştırmalar da daha çok kadına yönelik şiddetin
ideolojisini ve söylemini sergilemeye yönelmiştir (Dursun, 2010).
Şiddet ile kitle iletişim araçları arasındaki ilişki ulusal ve uluslararası
düzeyde pek çok araştırmaya konu olmaktadır. Yapılan çalışmalar, hem
gelişmiş ülkelerde hem de şiddet olaylarından zarar gören gelişmekte
olan ülkelerde sürdürülürken, şiddet ile kitle iletişim araçları arasındawww.saglik.gov.tr 29

ki dolaylı veya dolaysız ilişkinin varlığını araştırmak amaçlanmaktadır. Üzerinde önemle durulanlar arasında “elektronik ve yazılı iletişim
araçlarındaki şiddet biçimleri, kitle iletişim araçlarının şiddet olaylarını
meşrulaştırıp, meşrulaştırmadığı ve iletişim araçlarında şiddet olaylarına ne ölçüde yer verildiği konusu yer almaktadır’’ (Tokgöz, 1985). Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu televizyon üzerine odaklanmakta,
yazılı basın üzerine yapılan araştırmalar ise sınırlı kalmaktadır.
ABD’nin Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (National Institute of Mental
Health), “Televizyonda şiddete maruz kalmanın, ölçülen diğer davranışsal değişkenlerde olduğu gibi, saldırgan davranışlarla güçlü bir ilişki
gösterdiğini” bildirmiştir (RTÜK, 2005).
Amerikan Psikiyatri Derneği, televizyon endüstrisinin, şiddeti azaltmak üzere gönüllü kısıtlama getirmesini teşvik etmiştir; ancak, bu gönüllü kısıtlama, televizyon şiddetinin artan zararlarından korunmada etkili
olmadığından, anayasal ilkelerle de tutarlı olarak gerekli düzenlemelerin
yapılmasını savunmuştur. Derneğe göre, şiddet içerikli yayınlar yapan
endüstri yöneticilerinin, halka, istediklerini verdikleri şeklindeki savunmalarına izin verilmemelidir; çünkü, sayısız çalışmada halkın istediğinin
gerçekte böyle aşırı bir şiddet olmadığı ortaya konmuştur (RTÜK, 2005).
Şiddetin sonuçlarının (kurbanların yaşadıkları acılar, kurbanların ve
suç işleyenlerin ailelerinin çektikleri, vb.) ihmâl edilmesi veya bu sonuçların makul olmayan biçimde ele alınması, yıkıcı bir kodlama sürecini
oluşturmaktadır. İzleyiciler şiddete karşı duyarsızlaşmakta, saldırganlarla ve saldırganların çeşitli sorunlar karşısındaki çözümleriyle özdeşleşmektedir. Böylece şiddet içerikli davranışlar ve tutumlar kodlanmakta,
kişisel tüm durumlarda, saldırganlık en olası yaklaşım haline gelmektedir (RTÜK, 2005).
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2.3.1.Medyada Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Haberlerine
Yönelik Araştırmalar:
Medya aracılığı ile yeniden üretilen şiddetin hedefi genellikle kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Bu nedenle medyada kadınları ve çocukları
konu alan şiddet içerikleri daha çok araştırmaya konu olmaktadır.
Kadına yönelik simgesel şiddetin kurucu zemini olarak medyada
şiddet gösteriminin etkileri, daha 1950’li yıllardan itibaren araştırılmaya başlanmasına rağmen, özel olarak toplumun farklı kesimlerinin, bu
şiddet gösteriminden nasıl etkilendikleri ve şiddete eşlik eden ne tür
kadınlık imgelerinin dolaşımda tutulduğu konusu, ancak 1970’lerin ortalarından itibaren –yine feminist dalganın etkileri sonucu- araştırılmaya başlanmıştır. Medya içeriklerinde ve özellikle de haberlerde kadına
yönelik cinsel şiddetin nasıl temsil ve inşa edildiği konusundaki araştırmalar ise 1990’larden itibaren gözlenmektedir (Dursun, 2010:20).
Bu araştırmalarda, gerçeklik ile temsil arasındaki ilişkinin basit bir
yansıtma mantığına dayanarak açıklanamayacak ölçüde sorunlu bir
ilişki olduğu ön kabulünden yola çıkılmaktadır. Kadınlara dair genel
olarak üretilen imge ve söylemler, medyada şiddeti araştıran çalışmaların bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde şunları saptamak olanaklıdır: Şiddetin temsili, erkeğin kadından daha güçlü olduğunu öne süren
‘biyolojik farklılıklar’ söylemine dayanmaktadır. Dolayısıyla kadınları
doğaları gereği itaatkâr, pasif, bağımlı, güçsüz olarak gören bu anlatıda
erkekler, saldırgan, her zaman etkin ve güçlü olarak resmedilmektedir.
Medyanın da inşasında payı olduğu bu gerçeklik iddiası, kadın ve erkek arasındaki farklılığı bir zıtlık olarak tasarlamakta ve insani ilişkileri de güç ilişkileri temelinde tanımlamaktadır (Aziz’den akt. Dursun,
2010:20).
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Bu çerçevede şiddet, erkeklerin ancak güçlerinin yetebileceği kimselere yöneltebileceği bir eylem olarak ortaya konmaktadır. Şiddet, sadece fiziksel değil psikolojik acı ve ıstırap veren eylemleri de kapsamakla
birlikte medyada kadına yönelik şiddet, daha çok fiziksel güç uygulama
olarak dar çerçevede ele alınmakta ve araştırmalarda da fiziksel şiddetin
temsil yoğunluğu ve stratejileri üzerinde durulmaktadır.
Türkiye’de yapılan medyada kadına yönelik şiddet çözümlemelerinde de şiddet çoğu kez böylesi dar bir çerçevede ele alınmaktadır. Daha
geniş bir kavrayışla psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddeti de analitik
çerçevesine dahil eden çalışmalar, medya ve kadına yönelik şiddetin
temsili açısından tablonun daha da iç karartıcı olduğunu ortaya koymaktadır.
2.3.2.Televizyonda Şiddeti Anlamaya Yönelik Araştırmalar
Televizyon şiddet ilişkisine geçmeden önce televizyonda şiddet öğelerinin ne kadar yer aldığına bakmak faydalı olacaktır. Çünkü televizyonun etkisinin üç unsura bağlı olduğu ileri sürülmektedir: İçerik, izleme
süresi ve izleme sıklığı (Çaplı, 2002: 197). Adak’ın yer verdiği ve Signorielli tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre (2003:31) ABD’de
televizyonlar üzerine, 1993-2001 yıllarını kapsayan bir araştırmada her
bir yılda prime time da yaklaşık olarak programların %60’ının şiddet
unsurları içerdiği saptanmıştır.
Türk televizyonlarındaki şiddet ve saldırganlık dozu, dünya televizyonları ile paralellik göstermektedir. Televizyondaki şiddet eylemleri
daha çok iki kişi arasında geçmekte (%47), on saniye kadar sürmekte,
şiddet eylemlerinin yarıya yakını bir silahı da içermekte ve söz konusu
eylemlerin %64’ü kentlerde yaşanmaktadır (Adak, 2003:31).
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Aile Araştırma Kurumu tarafından iki özel kanal (ATV ve SHOW
TV) üzerinde yapılan bir çalışmaya göre şiddet içeren yayınların
%78,3’ünde kurgusal şiddete rastlanırken, %21,7’sinde rastlanmamaktadır. Şiddet içeren programların türü ise şöyle sıralanmaktadır; yerli
filmler/diziler %23.3, reality show’lar %21.7, yabancı filmler/diziler
%20, haberler %10, müzik programları %5, spor programları %5, haber programlar %3.3, magazin programları %1.7, ve diğer programlar
%10’dur. Şiddet içeren programların en yoğun yayınlandığı yayın kuşağı, prime-time (%38.3), gece kuşağı (%36.7), öğlen kuşağı (%15.7)
ve sabah kuşağı (%10) olarak saptanmıştır. Özellikle prime-time’de
şiddet içeren programların yayınlanması, yaş ve cinsiyet gözetmeksizin
herkesin bu tür yayınlara maruz kalması demektir. Bu durum özellikle
çocuklar açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir (Adak, 2003:31).
Çocukların saldırgan davranış biçimlerini televizyondan öğrenerek
bu davranışları taklit ettiklerini ortaya koyan bir araştırmada Dubow
ve Miller tarafından yapılmış, televizyonda şiddet içeriği izlemenin
gözlemsel öğrenme aracılığıyla saldırgan davranışları etkilediği ortaya konmuştur. Başka bir araştırmaya göre, ilkokul çağında şiddet öğesi
içeren televizyon programları seyretme miktarı ile 19 yaşındaki şiddet
davranışları arasında önemli bir ilişki bulunmuştur (Severin’den aktaran Adak, 2003:32).
İletişim araştırmalarında şiddet gösterimini konu alan çalışmaların
büyük bir bölümü televizyonların üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan birçok yazılı basın organı televizyonu taklit etme çabası nedeniyle,
televizyon yayınlarına benzer özelliklerdeki yayıncılık anlayışını benimsemektedir.
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İletişim araştırmaları içerisinde büyük televizyon kanalının ana
haber bültenlerinde yer alan şiddet içerikli haberlerin oranlarını incelemiştir. Televizyon kanalları arasında farklar bulunmakla birlikte, bu
oranın yüzde 30’ları geçtiği görülmüştür (RTÜK, 2005). Açıktır ki, bu
oran, gerçek yaşamda karşılaşılan şiddetin çok üstündedir.
Bu çözümlemelerden hareketle, televizyon dünyasının, -ülkemizde
de- şiddet yoğun bir dünya olduğunu söylemek mümkündür. Haberlerde, neredeyse her türlü fiziksel şiddet görüntüsü yer almaktadır. Bu, insanlara, onların tehlikeli bir dünyada yaşadıkları mesajını vermektedir.
Haberi yapan muhabirin kendi ya da haber editörü veya yayıncı, bunu
doğrudan amaçlamasa da, televizyonlardan yoğun biçimde aktarılan
şiddetin izleyicide oluşturduğu etki budur (RTÜK, 2005).
Türkiye’de, televizyonlarda şiddet sunumuna bakıldığında, araştırma sonuçları paralelinde, şiddete aşırı derecede yer verildiğini söylemek mümkündür. Şiddet sunumu, en çok izlenen zamanda, ana haberlerden başlayarak, neredeyse izleyen tüm programlarda yapılmaktadır
(RTÜK, 2005). Kan davası, mafya-devlet ilişkilerini vb. konu alan ve
doğrudan şiddet üzerine kurulu olduğu söylenebilecek programların yanında, aşk temalı dizilerde de şiddet unsuru yoğun olarak kullanılmaktadır. Programlarda yer verilen şiddetle ilgili bir başka yön de devam
eden bazı programlarda (örneğin diziler), şiddetin giderek yoğunlaşmasıdır. Televizyonlarda sunulan şiddetin önemli bir yönü de, “iyi”yi
temsil edenlerin uyguladıkları şiddetin “meşru” olarak sunulmasıdır.
Örneğin bir dizide, bir “kötü” karakterin uyguladığı şiddet “meşru”
olarak sunulmazken, aynı kişiye -yasa dışı yollardan uygulanan- şiddet,
bunu uygulayanlar meşru güvenlik güçleri olmasa bile, meşru olarak
sunulabilmektedir. Başrollerde oynayanların uyguladıkları şiddet de
genellikle benzer şekilde “meşru” olarak gösterilmektedir. Bu durum,
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şiddetin bazı koşullar altında kabul edilebilir olduğu mesajını zihinlere
yerleştirerek, yine duyarsızlaşmaya neden olmaktadır. Ülkemizde izlenme rekorları kıran dizi filmlerden Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ezel
gibi dizilerde bazı örnekler çocuklar ve ergenler üzerindeki olumsuz
etkileri ile halen gündemdeki yerlerini korumaktadır.
2.3.3.Türkiye’de Yazılı Basında Şiddeti Konu Alan Araştırmalar
Ülkemizde yazılı basında şiddet konusu 1990’lı yıllardan itibaren
araştırmacıların ilgisini çekmeye başlanmıştır. Yazılı basında şiddet
konusundaki öncü araştırma Aysel Aziz’in 1993 yılında yaptığı çalışmadır. Yazılı basında kadına yönelik şiddeti konu alan Aziz’in araştırmasında, Hürriyet, Sabah, Milliyet, Türkiye, Meydan, Cumhuriyet ve
Zaman gazeteleri incelenmiştir. Araştırmada, 1993 yılına ait 392 gazete sayısında kadını konu alan 121 haber incelenmiştir. Aziz’e göre,
yayınlanan haberlerde yer alan şiddetin türü ile ilgili olarak gazeteler
arasında önemli ayrımlar söz konusudur. Magazin sayfalarının yer aldığı gazetelerde şiddet olayları, magazin sayfalarında verilmekte ve daha
çok ev içi şiddet olaylarını kapsamaktadır. Magazin sayfalarına yer verilmeyen (Cumhuriyet gibi) gazetelerde kadına yönelik şiddet haberleri
siyasal şiddet üzerine yoğunlaşmaktadır. Zaman’da ise kadına yönelik
şiddet olayları hiç yer almamaktadır. Kadına yönelik şiddet haberlerinin yer verildiği gazetelerde, %41 ile en fazla kadınların öldürüldüğü
haberler yer almaktadır. Aziz’e göre yayınlanma sıklığı bakımından
öldürme haberlerinin fazla çıkması, dayak, cinsel taciz gibi olayların
gazetelere yansıtılmamasından ya da bu tür olayların gazeteciler tarafından sıradan olay olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır
(Halıcı, 2007:94-98).
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Araştırmada kadına yönelik şiddet olaylarının haberleştirilmesinde
haber yazma tekniği bakımından klasikleşmiş kurallara bile uyulmadığı
ortaya çıkarılmıştır. Haber içeriğinde saldırıya uğrayanın ve saldırganın
cinsiyetlerinin ve şiddetin biçiminin verilmesi (yaralama, tecavüz, öldürme gibi) yeterli görüldüğü, olayın diğer ögelerinin göz ardı edildiği
ve kadına yönelik şiddet olaylarının çoğunlukla bir “magazin haberi”
şeklinde algılandığı belirlenmiştir (Halıcı, 2007:94-98).
Genel olarak Türk yazılı basınında kadınların yer alış biçimini konu
alan, ancak, kadına yönelik şiddet konusunu da kapsayan diğer bir araştırma ise Leyla Şimşek‘in Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinin 1997 Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan araştırmasıdır (Halıcı, 2007:94-98).
Şimşek’e göre kadınlar, en çok mağdur ve kurban olarak haber değeri
taşımaktadırlar. Kadınlar, hem özel hem de kamusal alanlarda yaygın olarak çeşitli şiddet biçimlerine maruz kalmaktadırlar. Suçun zanlısı olmaları
bu durumu değiştirmemektedir. Şimşek’in çalışmasında, kadınların yer
aldığı haberler konularına göre incelenmiş ve gazeteler arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu araştırma, Türk yazılı basınında kadın söz konusu
olduğunda hangi konulara ağırlık verildiği hakkında bir fikir vermesi bakımından önemlidir. Araştırmada kadınların yer aldıkları haberler (siyaset, mağdur, meslek, erkeğin yakını, geleneksel rol, hayır işleri, yasalar,
eğitim, din, spor, cinsellik, ünlü kadınlar, moda, sağlık-güzellik, kültürsanat, ürün tanıtımı) gibi çeşitli konu başlıklarına ayrılmaktadır. Şimşek,
kadınların mağdur olarak gösterildiği haberlerin, Hürriyet gazetesinde yer
alan toplam 1387 haberde 256 (%18), Cumhuriyet gazetesindeki 543 haberde 54 (%10), Yeni Yüzyıl gazetesinde 801 haberde 128 (%16), Yeni
Şafak gazetesinde 403 haberde 58 (%14), Türkiye gazetesinde 597 haberde 203 (%34) kez yeraldığını belirlemiştir (akt. Halıcı,2007:94-98).
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İncelenen haberlerde yer alan şiddet en fazla öldürme, dayak ve yaralama, kaçırma gibi fiziksel şiddet biçimlerini içermektedir. Kadınların, şiddete maruz kalan taraf olarak yer aldığı haberler %33 oranıyla
en çok Hürriyet ve Türkiye gazetelerinde yer almaktadır. Bu oran Yeni
Yüzyıl’da %24, Cumhuriyet’te %9 ve Yeni Şafak’ta %7’dir (Halıcı,
2007:94-98).
Yazılı basınımızda şiddet konusunu inceleyen bir başka araştırma
ise Zeynep Alat’ın yaptığı “Haberlerde Kadına Yönelik Şiddet: Türkiye Örneği” başlıklı çalışmadır. Alat’ın araştırmasında Kasım 2002 ile
Şubat 2003 tarihleri arasında, İnternet üzerinden de yayın yapan Hürriyet, Milliyet, Akşam ve Sabah gazetelerinin online versiyonlarından
toplanan kadına yönelik şiddet haberlerinin analizi yapılmıştır. Alat’a
göre söz konusu gazetelerde kadınlara yönelik şiddet içeren haberler
genellikle kurbanı suçlayıcı bir tutum almaktadır. Bu tutum başlıklarda ve metin içerisinde görülebilmektedir. Haber metinlerinde kurbanın
toplumsal normlara bağlılığı, yaşam tarzları, kışkırtıcı veya dikkatsiz
davranışları sorgulanmaktadır (Halıcı, 2007).
Araştırmada gazetelerde yer alan haberlerin başlıklarında kullanılan dilbilimsel biçim seçimleri incelenmektedir. Alat’a göre gazeteler şiddet
eylemini olumlayarak yaklaşıyorsa, haber başlıklarında kurbandan herhangi bir
biçimde bahsedilmemektedir. Bir başka
anlatımla gazetelerin saldırganın sorumluluğunu azaltmak için, haber dillerinde
edilgen fiil kullanarak suçu bir başkasına
atma eğilimi göstermekte ve saldırgandan,
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ğasından bile bahsetmediği görülmektedir. Böylece saldırganın sorumluluğu, saldırgan görünmez kılınarak, azaltılmaktadır. Metnin ilerleyen
bölümlerinde şiddeti uygulayanın eski erkek arkadaş veya eski koca
olduğu açıklansa da edilgen fiil kullanılarak, saldırgan tanınmaz veya
yabancı yapılmaktadır. Haberlerde saldırganların kimliklerinin gizlenmesi ise toplumda erkek şiddetinin görünürlüğünü azaltmaktadır.
Alat, araştırmasında yaptığı metinler arası analiz ile haberlerdeki
kimi kalıpları ortaya çıkarmıştır. Bu kalıplar kurbanı suçlayan tavır,
suçlunun akli durumunun ve kadınların cinsiyet normlarına sadakatinin
sorgulanması, kurbanın suçu bildirme amacının sorgulanması ve cinsel
saldırı haberlerinin pornografik hikâyelere dönüştürülmesidir. Bu stratejilerin tümü suçlu erkeği temize çıkarmaya yöneliktir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, gazetelerde yer alan kadınlara yönelik şiddet haberlerinde, başlıklar her zaman suçun nedenini
kapsamaktadır ve haberin başında, işlenen suçla ilgili diğer unsurlardan
önce suçun nedeni yer almaktadır. Bu nedenle, suça nedenin yol açtığı
nosyonunu tekrar tekrar okumak zorunda bırakılan sadık okuyucular
“erkeklerin bu suçu işlemesinin nedeni kadınlar tarafından kışkırtılmalarıdır” ve “kadınlar cezalandırılmayı hak etmektedirler” yargılarına
inanmaya başlamakta ve böylelikle erkek şiddeti haklı çıkartılmaktadır
(Halıcı, 2007:94-98).
Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre ortaya çıkan sonuçlar derlendiğinde şu şekilde bir tablo ile karşılaşılmaktadır:
Suç ve şiddet olayları arasında yayınlanma sıklığı bakımından farlılık ve yanlış bilgilendirmeler bulunduğu, yayınlanan haberlerde şiddetin abartılarak, heyecan yaratıcı bir olay haline getirildiği, haberlerde
suç şekillerini oluşturan olağan ve birbiriyle bağlantılı süreçlerin göz
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ardı edildiği, suç ve şiddet haberlerinin belirli nitelikteki, cinsiyet grubu, maruz kalanın yaşı ve suçlular üzerine yoğunlaşarak klişeleştiği, ve
haberlerde suçun dürüst ve doğru bir şekilde ifade edilmediği ortaya
çıkarılmıştır.
Tüm bu araştırmalar, dinleyici, okuyucu, izleyici olarak maruz
kaldığımız şiddet içerikli medya materyallerine ilişkin temel ipuçları
ve bu materyallerin incelenmesi için bir yol haritasına sahip olmamızı
sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında medyada şiddet konusunda yapılan
tartışmaları incelemek yerinde olacaktır.
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BÖLÜM 3
MEDYADA KADINA, ÇOCUĞA
YÖNELİK ŞİDDET İLE İLGİLİ
DÜZENLEMELER

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında toplumsal bir bilinç
oluşturulması amacıyla eğitim süreçlerinin yanında medyaya yönelik
önemli görevler düşmektedir. Pekin Deklarasyonu’ndan, “Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (20072010)”na kadar ulusal ve uluslar arası tüm çerçeve metinlerde, Birleşmiş Milletler’in kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili aldığı tavsiye kararlarında medyanın bu sorunla mücadelede üstlenmesi gereken
sorumluluklar ve yapabileceklerinin altı çizilmektedir (Dursun, 2008).
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Kadının Statüsü
Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddet Çalışma Grubu’nun 1992 yılında
yayınladığı “Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi Bildirisi”nde kadının güçlendirilmesi ve toplumdaki statüsünün yükseltilmesine yönelik
çalışmalar yapılmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde medyaya yönelik olarak “ yazılı ve görsel basında olumlu kadın imajı çizilmesi sağlanmalı, pornografi ve güzellik yarışmaları
yoluyla kadınların metalaştırılmasının önüne geçilmesini sağlayacak
önlemler alınması” ve “yazılı ve görsel basında şiddet içeren sahnelerin
yer alması önlenmeli” maddeleri yer almaktadır (Subaşı&Akın,2003).
30 Ocak 2003 tarihli Birleşmiş Milletler’in
Namus Adına Kadına Karşı İşlenen Suçların
Ortadan Kaldırılması ile İlgili Çalışmasının 2.
Maddesi (d) fıkrasında “medyanın bilinç arttırma kampanyalarına katılım çabalarının teşvik edilmesi” karara bağlanmaktadır.
Ülkemizde şiddetin önlenmesinde atılan
önemli politik adımlardan birisi olan “Çocuk
ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin
Alınacak Tedbirler Genelgesi”, Başbakan Recep
Tayip Erdoğan’ın imzasıyla 4 Temmuz 2006 ta42 www.saglik.gov.tr
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rih ve 26218 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.*
Bu genelge Türkiye’de ilk kez, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin
“bir devlet politikası” olduğunun altını çizmekte ve tüm bakanlıklar,
tüm kamu kuruluşlarının yanı sıra, tüm (kamu-özel ulusal, bölgesel ve
yerel) yazılı basın ve görsel-işitsel medya kuruluşları, bilgi hizmetleri
ve haber ajansları ile basın meslek örgütlerini, kadına yönelik şiddetin
önlenmesi konusunda üzerine düşenleri yapmaya zorunlu kılmaktadır.
Kadına yönelik şiddetle mücadele açısından yapılması gerekenleri üç
bölümde ele alan genelgenin birçok yerinde medya kuruluşları “işbirliği yapılacak kurum/kuruluş olarak” düzenlenlemektedir.
Genelgenin dördüncü bölümü (D) sadece medyanın yükümlülüklerine ayrılmış durumda ve medya bu bölümde doğrudan “sorumlu kurum” olarak tanımlamakta ve medyaya yönelik somut düzenlemeler
önermektedir.
1. Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde yayın kuruluşlarının kendi
öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce kamusal yayıncılığın gereği kendi sorumlu yayıncılık ilkelerini yerleştirmeleri,
2. Yayınların planlaması, genel akışı ve içeriğinde, çocuk istismarı
ile cinsiyet ayırımı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve
önyargılı yayınların yapılmaması için yayın kanallarının kendi etik
değerlerini yerleştirmeleri,
3. Radyolarda ve tüm ailenin birlikte televizyon izlediği saatlerde
ve yayının genel akışında “çocuk programları” özellikle “reklam
kuşakları”nda çocuk istismarının önlenmesi,
4. Evde ve çalışan kadına yönelik, kadının toplumsal dönüşümünü sağlayacak, bilgilendirici programların öne çıkarılarak çok sayıda izleyiciye, kadına ulaşması için izlenebilirliği yüksek zaman diliminde
yayınlanması,
*

Genelgeye http//rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/ 20060704-12.htm adresinden erişilebilir.
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5. RTÜK tarafından yayından kaldırılan programlar yerine, şiddete karşı
duyarlılığı artırıcı mesajlar veren eğitici ikame programların oluşturulması,
6. Başta program yapım ve yöneticileri olmak üzere, televizyon programlarının üretiminin her aşamasında yer alan medya çalışanlarının
“şiddete” ilişkin duyarlılıklarını arttırıcı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi almalarının sağlanması,
7. İzleyiciye medya karşısında “farkındalık” kazandırılması ve bilinçli
izleyiciler (öncelikle ebeveynler) oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması ve izleyiciye medya okuryazarlığının kazandırılması
için eğitim programlarının düzenlenmesi,
8. Ülkemizde medyada karar mekanizmalarında cinsiyetçiliğin ortadan
kaldırılması ve eşitliğin sağlanması,
9. Medyanın kadın ve çocuğa yönelik “şiddetin” pekiştirilmesi ve ortadan kaldırılmasına ilişkin etkisini araştıran ve günümüzde büyük
eksiklik olan araştırmaların yapılması,
10. Sivil Toplum Kuruluşlarının “Medya İzleme Grupları” oluşturması
ve medyanın günü gününe izlenmesi, oto kontrolün sağlanması.
3.1.1.Medyada Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet ile İlgili Etik
İlkeler ve Mesleki Kodlar
Gazetecilik etik ilkeleri dürüstlük, doğruluk, nesnellik, tarafsızlık,
hakkaniyet, kamuoyuna hesap verme ve haber değeri olan bilgiye erişmek için kullanılan kaynakların korunmasını kapsar. Gazetecilik ve
habercilik ile ilgili etik ilkeler ve mesleki kodların önemli bir kısmı,
gazetecilik mesleğinin uygulamasına yöneliktir ve gazetecinin belirli
durumlarda nasıl davranması ve kararlarında ne tür seçimler yapması gerektiğine ilişkin klavuzluk eden ilkelerdir. Bu ilkeler, gazetecinin
doğru değerlendirmeler yapabilmesine yönelik daha ayrıntılı düzenle44 www.saglik.gov.tr
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meleri kapsar. Genel olarak dünyanın pek çok farklı ülkesinde, mesleki
uygulama klavuzları olarak bu ilkelerin birbirine benzediği gözlenmektedir (Dursun,2008:43).
Türkiye’de de gazeteciliğe ilişkin olarak çeşitli gazetecilik meslek örgütleri ve medya kuruluşları tarafından geliştirilmiş etik ilkeler
mevcuttur. 2004 Yılında yürülüğe giren 5187 sayılı Basın Kanunu’da
kadına yönelik şiddetle ilgili haberlere dair yaptırımı olan hükümler
içermektedir. Yasanın 20. Maddesi “Cinsel saldırı, cinayet ve intihar
olayları hakkında haber vermeninin sıradan okuyucuyu bu tür fiillere
özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar” ile ilgili
para cezası öngörmesi, basında genel olarak kadınların nesneleştirildiği
bu tür şiddet haberlerinin, topluma yönelik etkileri açısından bir denetimi ima etmektedir.
Bu ilkeler çocuklara yönelik haberlerin hazırlanıp sunulması sürecinde kuşkusuz ayrı bir önem kazanmaktadır. Özellikle çocukların cinsel şiddete maruz kaldığı haberlerinin hassasiyeti ve bu haberlere titizlik gösterilmesi gerektiği tartışma götürmez bir gerçekliktir.
Unutulmamalıdır ki gazeteci, fotoğrafçı veya diğer medya çalışanı
ile haber öznesi çocuk arasında eşit bir ilişki yoktur ve bu hiyerarşide
üst konumda bulunan medya çalışanı sansasyonel, reyting amaçlı yaklaşımlara yenik düşerek çocukları istismar edebilir. Bu nedenle medya
kuruluşları çocukların ikinci kez zarar görmesini engelleyecek ilkeleri
benimsemek zorundadır. Bu ilkeler çerçevesinde yapılacak medya faaliyeti bir yandan çocuk haklarını koruruken, bir yandan da çocuk hakları farkındalığını ve bilincini geliştirici bir işlev üstlenmiş olacaktır.
Çocukları istismardan korumak ve aile içi şiddeti önlemek için yalnızca çocuklar ya da ailelerle çalışmak yetmez. Çeşitli alanlarda multidisipliner araştırmalar yapılması gerekir.
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Bu alanlar:
 Anne-babalar / Aileler
 Çocuklar - gençler
 Okullar / Öğretmenler / Eğitimciler
 Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı Çalışanları
 Devlet Politikası / Yasalar
 Resmi ve Özel Kurumlar / Sivil Toplum Örgütleri
 Hukuk Yolları / Polis
 Bilimsel Araştırmalar / Saha Araştırmaları
 Toplum
 Medyadır (Güleç ve ark., 2012:120).
Medya çalışanlarının birçok ulusal ve uluslararası metinde yer bulan
gerek çocuk hakları konusunda gerekse çocuklarla ilgili medya çıktısı
üretiminde gözetilmesi gereken kural ve ilkeler konusunda duyarlılaştırılması gerekmektedir. Bu konuda UNICEF, Uluslararası Gazeteciler
Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, BBC, Save The Children
gibi ulusal ve uluslararası meslek örgütü ve kuruluşların hazırladığı kurallar mevcuttur (EK-2 İLETİŞİM ALANINDA ŞİDDETE YÖNELİK
ETİK DÜZENLEMELER).
Ülkemizde de medya ve şiddet konusu zaman zaman kamuoyu
gündemine gelmiş, çeşitli çalışma grupları, toplantı ve sempozyumlarda tartışılmıştır. Bu toplantılarda özellikle vurgulanan konu şiddet
haberlerinin verilişi ile ilgili etik ilkerin eksikliğinden çok bu ilkelere
uyulmaması ve bu sürecin denetimini iyi yapılamamasından kaynaklanmaktadır.**
** 2004 yılında TBMM’de   Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT koordinatörlüğünde
düzenlenen “Şiddeti Önleme Platformu” ve   Şiddeti Önleme Platformu Medya ve Şiddet Çalışma
Grubu toplantıları, toplumsal alanda, ailede ve kitle iletişim araçlarında şiddetin önlenmesi ve bu
konudaki toplumsal duyarlılığı arttırma amacıyla düzenlenmiştir.  
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Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren çeşitli medya kuruluşları ve meslek örgütlerinin kabul ettiği ilkeler içerisinde de şiddet unsurunun yer
alışına dair önemli etik kodlar yer almaktadır (EK-2 İLETİŞİM ALANINDA ŞİDDETE YÖNELİK ETİK DÜZENLEMELER).
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BÖLÜM 4
TAKLİT HİPOTEZİ BAĞLAMINDA
MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİNİN
MEDYADA YER ALMASI

Medyada şiddet gösterimi ile saldırgan tutum ve davranışlar arasındaki ilişkiyi ele alan ve medyada şiddetin davranış üzerindeki doğrudan
ya da dolaylı etkilerine dikkati çeken pek çok çalışma mevcuttur. Medyada şiddet üzerine çalışanlar, şiddet gösteriminin genel olarak insan
davranışı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak saldırgan davranışı arttırma; şiddete karşı duyarsızlaştırma ve kötü ve korku dolu bir dünyada
yaşama algısını arttırma gibi etkilerinden söz etmektedirler.
Medyadaki şiddetin, gerçek yasamdaki şiddeti körükledigi yönündeki bir baska kuram ise, “Saldırganlık Kuramı”dır Medyada özellikle
televizyon yayınlarında şiddetin en somut etkisinin hem kısa hem uzun
dönemde saldırganlık davranışında artma olduğu yapılan araştırmaların büyük bölümünde ortaya çıkmıştır. Bu kurama göre; birey görsel
ortamda gördügü şiddeti, gerçek yasamda da uygulamaktadır.
Medyada şiddetin kişilerde saldırganlık davranışını arttırdığını kabul
eden taklit hipotezine göre, insanlar saldırgan davranışları televizyondan
öğrenmekte ve daha sonra kendi yaşamlarında yeni saldırgan davranışlar
üretmektedir. Diğer bir ifadeyle bireyler televizyondan gördükleri şiddet
davranışlarını gerçek yaşamda taklit etmekte ve uygulamaktadır. Şiddet
içerikli programlar, bireylerin şiddeti ögrenmesinde etkilidir. Daha çok
çocuklara uygulanabilen bu kurama göre, görsel ortamdaki şiddet, çocukların davranışı öğrenme sürecinde, karakterlerinin biçimlenmesinde
etkili olmaktadır”
Münevver Karabulut cinayeti gerçekleştiği 3 Mart 2009 tarihinden
beri medyada gündemden düşmeyen ve farklı pek çok platformda tartışılmakta olan bir olaydır. Araştırmamızın kapsadığı tarihler olan Temmuz
2010-Temmuz 2011 tarihlerinden önce olmuş olmasına rağmen araştırmamızın kapsadığı tarihler içinde cinayet ile bağ kuran pek çok haber yapılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde Münevver Karabulut cinayetinden yola
çıkılarak veya bu olayla bir bağ kurularak yapılan diğer cinayet haberleri
incelenmiştir.
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Münevver Karabulut’un erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından
öldürülmesi ve cesedinin bir çöp konteynırında bulunmasından itibaren medyada Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili haberlere geniş bir
biçimde ve her yönüyle yer verilmiştir. Cinayetin tüm ayrıntıları “Polis Kamerasından” olduğu belirtilen görüntülerle, olay yerinde bulunan
kanlı giysiler, bezler, poşetler, maktuleye ait olduğu belirtilen tırnaklar
ve cinayette kullanılan testere görüntüleri yayınlanmıştır. Sonrasında
M. Karabulut’un ve Cem Garipoğlu’nun fotoğrafları, ailelelerinin görüntü ve açıklamaları, Cem Garipoğlu’nun aranması, yakalanması uzun
uzun anlatılmıştır.
Medyada Müvevver Karabulut cinayetinin yer alış şekline yönelik birçok eleştiri ve analiz mevcuttur. Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan, medyanın Karabulut cinayetini “romana dönüştürmesini” ve polis kaynaklı bilgileri oradaymış
gibi haberleştirmesini eleştirmektedir. “Gazeteciler orada olmadıkları
halde polisten aldıkları üç beş bilgiyle uydurma haber yapıyorlar. Olsa
olsa böyle davranmıştır diyerek yazılan haberler daha çok izlenmek ve/
veya daha çok satmak uğruna yapılıyor. Hepsi oturup roman yazmışlar.
Karabulut, C.G., aşk, kıskançlık, cinayet... Hiçbiri çocuk haklarını, etik
değerleri umursamıyor.”*
Medyada Münevver cinayeti ile ilgili haberler ile birlikte;
Karabulut’un erkek arkadaşına sarılırken çekilmiş ve Karabulut’un değil Garipoğlu’nun gözlerinin mozaiklendiği fotoğraflar, cinayet aleti
testere, cesedinin içine konduğu gitar kutusu ile valizin fotoğrafları hafızalarımıza kazınmıştır.Daha sonra M. Karabulut ve C. Garipoğlu’nun
MSN yazışmaları, Karabulut’un günlüğü haberleştirilmiştir.

* “Münevver Karabulut Cinayeti Medya’da Nasıl Yer Aldı?” www.bianet.org. Erişim Tarihi: 24.08.2011.
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ARAŞTIRMA
Münevver Karabulut cinayetinin gündemde geriye doğru düşmeye
başladığı dönemde benzer biçimde eşi veya erkek arkadaşı tarafından
öldürülen kadınlar medyada Münevver Karabulut cinayeti ile ilişkilendirilerek sunulmaya devam etmiştir.
Bu araştırma dahilinde Münevver Karabulut cinayeti ile arasında
bağ kurularak haber yapılan 5 ayrı haber incelenmiş ve söz konusu haberlerin haber yapılış şekli ve dili taklit hipotezi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Tüm bu haberlerde Münevver Karabulut olayının bir cinayet olduğu adeta gözden kaçırılmakta ve olay bir şiddet ritüeline dönüştürülmektedir. Münevver Karabulut cinayeti, incelenen haberleri yapan habercilerin elinde adeta bir şablon gibi tutularak her yeni cinayette şiddet
ritüelinin parametreleri yeniden okuyucunun belleğine kazınmaktadır.
Bu bölümde haber metinlerinde şiddeti yeniden üretmemek adına
haber görsellerine yer verilmemiş, çok çarpıcı bir kaç örnek eklerde
sunulmuştur. (EK 1- Haber Örnekleri)

52 www.saglik.gov.tr

Bölüm 4

Örnek haber
Posta Gazetesi- 30.07.2010
“Bir MÜVEVVER cinayeti daha mı?”
Posta gazetesinin, 30 Temmuz 2010 tarihli baskısında yayınlanan
“Bir Münevver Cinayeti Daha mı?” başlıklı haberde, Bursa’da bir çöp
konteynırında bulunan ve bir kadına ait olduğu tahmin edilen kesik bacak ile olası bir cinayet ve bu cinayetin Münevver Karabulut cinayetine benzerliği hem başlıkta hem de haber metninde vurgulanmaktadır.
(EK-1, 1 nolu haber görseli)
Örnek haber
Hürriyet Gazetesi - 09.06.2011
“Katiline ömür boyu hapis”
Hürriyet gazetesinin 9 Haziran 2011 tarihli baskısında yer alan
“Katiline Ömür Boyu” başlıklı haberde, Adana’da 20 yaşındaki Tuğçe Anlaş’ı öldüren Malik En’in ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı
bilgisine yer veriliyor. Haberin detayında Tuğçe ile Münevver Karabulut arasında öldürülme biçimleri ile bir paralellik kurularak Tuğçe’nin
“Adana’nın Münevveri” olarak anıldığı vurgulanıyor. Haberde cinayete
ilişkin tüm detaylara ve sanıkların ifadelerine yer veriliyor. (EK-1, 2
nolu haber görseli)
Örnek haber
Hürriyet Gazetesi- 25.08.2010
“Arkadaşları Unutmadı”
Hürriyet gazetesinde 25 Ağustos 2010 tarihinde yer alan “Arkadaşları Unutmadı” başlıklı haberde Tuğçe Anlaş cinayetine ilişkin detaylar
haberin giriş cümlesi olarak kullanılmıştır. Haberin içeriğinde “28 yerinden bıçaklanma”, “boğazı kesilerek öldürülme”, “eski sevgilisinin
kurbanı olma” gibi tanımlamalarla aynı zamanda Münevver Karabulut
cinayetine vurgu yapılmıştır. (EK-1, 3 nolu haber görseli)
www.saglik.gov.tr 53

Örnek haber
Sabah Gazetesi- 12.08.2010
“Vahşet dalgası”
“Eş cinayetleri tüyler ürpertti”
Sabah gazetesinin 12 Ağustos 2010 tarihli sayısında birinci sayfadan verilen haberde üç ayrı kentte işlenen üç cinayetin detaylarına ilişkin bilgi verilmekte. Cinayetlerden ikisinin testere ile işlenmiş olduğu
vurgulanarak Münevver Karabulut olayına atıf yapılmaktadır. (EK-1, 4
nolu haber görseli)
Örnek haber
Sabah Gazetesi- 19.04.2011
“Kesik bacak esrarını koruyor”
19 Nisan 2011 tarihli Sabah gazetesi Ankara ekinde yer alan
Ankara’da yer alan haberde, Çankaya’da bir çöp konteynırında bulunan
kesik bacak ile ilgili cinayet ihtimali üzerinde durulurken Münevver
Karabulut cinayetine atıf yapılmaktadır. (EK-1, 5 nolu haber görseli)

54 www.saglik.gov.tr

Bölüm 4

www.saglik.gov.tr 55

BÖLÜM 5
GAZETE HABERLERİNDE
ŞİDDET

Posta, Hürriyet, Sabah ve Zaman gazeteleri 01.07.2010 ve 31.07.2011
tarihleri arasında içeriğinde şiddete yönelik unsurlar içerdiği düşünülen
tecavüz, cinayet, istismar ve intihar haberleri yönünden incelenmiştir.*
Elde edilen bilgiler şu şekildedir:
Tablo-1: Şiddet İçeren Haber Sayısının Gazetelere Göre Dağılımı
Gazete Adı

Sayı

Yüzde

Posta

710

%16

Hürriyet

1790

%42

Sabah

1567

%36

Zaman

249

%6

Toplam

4316

%100

Grafik-1: Şiddet İçeren Haber Sayısının Gazetelere Göre Dağılımı
Hürriyet
%42
Posta
%16

Sabah
%36
Zaman
%6

* Söz konusu gazeteler tiraj oranları göz önünde bulundurularak seçilmiş ilk dört gazetedir.
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Araştırma kapsamında toplam 4 gazete bir yıl süresince İnterpress
(medya takip kurumu) tarafından takip edilip kaydedilen adı geçen medya kuruluşlarında yer alan cinayet, tecavüz, intihar, istismar haberlerinin arasından taranarak incelenmiştir. Söz konusu gazetelerde yer alan
şiddet haberleri içerik çözümlemesi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir.
Yukarıda analiz edilen bilgiler incelendiğinde en çok şiddet unsurları içeren haberlerin %42 ile Hürriyet gazetesinde olduğunu görmekteyiz. Bunu % 36 ile Sabah ve %16 ile Posta takip etmektedir. Günümüz
basınında varsayımsal olarak magazine ve şiddet haberlerine daha çok
yer verdiğini düşündüğümüz Posta gazetesi ise incelediğimiz şiddet haberlerinin %16’sını içermektedir. Aslında bu oran tarafımızca önce şaşırtıcı bulunmasına rağmen; Sabah ve Hürriyet gazetelerinde daha fazla
şiddet içerikli haber yer almasının nedeni bu gazetelerde yayınlanan
haber sayısının fazlalığı ve bu gazetelerin yerel/bölgesel eklerinin daha
fazla olması ile açıklanmıştır. Bu durum Posta gazetesinde yer alan haber oranını açıklamada anlaşılır olmuştur. En az şiddet haberi %6 ile
Zaman gazetesinde yer almaktadır.
Söz konusu 4 gazetede yayınlanan haberlerin, şiddet özelliği taşıdığı
düşünülen tecavüz, cinayet, intihar, istismar konularına göre dağılımı
şu şekildedir:
Tablo-2: Konularına Göre Şiddet Haberlerinin Dağılımı
Posta
Gazeteler (Haber
Sayısı)

Yüzde

Hürriyet
(Haber
Sayısı)

Yüzde

Zaman
(Haber
Sayısı)

Yüzde

Sabah
(Haber
Sayısı)

Yüzde

Tecavüz

290

%36

316

%16

17

%6

196

%11

Cinayet

275

%34

881

%45

201

%72

946

%55

İntihar

200

%25

657

%34

56

%20

504

%29

İstismar

41

%5

106

%5

4

%2

88

%5
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Söz konusu 4 gazetede yayınlanan haberlerin, şiddet özelliği taşıdığı
düşünülen tecavüz, cinayet, intihar, istismar konularına göre dağılımı
şu şekildedir:
Tablo-3: Posta gazetesinde yer alan haberlerin konularına göre
dağılımı
Posta Gazetesi

Sayı

Yüzde

Tecavüz

290

%36

Cinayet

275

%34

İntihar

200

%25

İstismar

41

%5

Posta gazetesinde yer alan şiddet içerikli haberlerin, %36’sı tecavüz,
%34’ü cinayet, %25’i intihar ve %5’i istismar haberleridir. 710 adet
şiddet haberi göz önüne alındığında Posta gazetesinde ortalama günde
2 şiddet haberi yayınlanmaktadır.
Grafik-2: Posta Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Dağılımı
Tecavüz
%36

Cinayet
%34

İstismar
%5
İntihar
%25
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Tablo-4: Hürriyet gazetesinde yer alan haberlerin konularına göre dağılımı
Hürriyet

Sayı

Yüzde

Tecavüz

316

%16

Cinayet

881

%45

İntihar

657

%34

İstismar

106

%5

Grafik-3: Hürriyet Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Dağılımı
İstismar
%5

İntihar
%34

Tecavüz
%16

Cinayet
%45

Hürriyet gazetesinde yer alan şiddet içerikli heberlerin, %16’sı tecavüz, %45’i cinayet, %34’ü intihar, %5’i istismar haberleridir. Araştırma döneminde en fazla şiddet haberi yapan Hürriyet gazetesinde, 1790
adet şiddet haberi incelenmiştir. Bu sayı, gazetenin ortalama günde 5
şiddet haberi yayınlamakta olduğunu göstermektedir.
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Tablo-5: Zaman gazetesinde yer alan haberlerin konularına göre
dağılımı
Zaman

Sayı

Yüzde

Tecavüz

17

%6

Cinayet

184

%74

İntihar

44

%18

İstismar

4

%2

Grafik-4: Zaman Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Dağılımı
İstismar
%2

Tecavüz
%6

Cinayet
%74
İntihar
%18

Zaman gazeteinde yer alan şiddet içerikli haberlerin %74’ü cinayet,
%18’i intihar, %6’sı tecavüz, %2’si istismar haberleridir. Araştırma döneminde 249 haber ile en az şiddet içerikli haber yayını yapan Zaman
gazetesinde, günde ortalam 1’in altında şiddet haberi yayınlanmaktadır.
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Tablo-6: Sabah gazetesinde yer alan haberlerin konularına göre
dağılımı
Sabah

Sayı

Yüzde

Tecavüz

196

%11

Cinayet

946

%55

İntihar

504

%29

İstismar

88

%5

Grafik-5: Sabah Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Dağılımı
İstismar
%5

Tecavüz
%11

İntihar
%29

Cinayet
%55

Sabah gazetesinde yeralan şiddet içerikli haberlerin %55’i cinayet,
%29’u intihar, %11’i tecavüz, %5’i istismar haberleridir. Araştırma döneminde 1567 şiddet içerikli haber yayın yapan gazetede ortalama günde
4’ün üzerinde şiddet haberi yayınlanmaktadır.
Yukarıda gazetelere göre kategorize edilmiş olarak verilen bilgilere
bakıldığında tüm gazetelerde yer alan şiddete yönelik unsurlar içerdiği
düşünülen tecavüz, cinayet, istismar ve intihar haberlerinin toplamının Tablo -1’de verilen sayılardan fazla olduğu görülecektir. Bunun nedeni bazı haberin hem cinayet hem de tecavüz unsurlarını içermesi ve
her biri için ayrı ayrı değerlendirilmesidir.
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Tablo-7: Çocuk Konulu Şiddet Haberlerinin Gazetelere Göre Dağılımı
Gazete Adı

Sayı

Yüzde

Posta

208

%16

Hürriyet

500

%40

Sabah

482

%38

Zaman

71

%6

Toplam

1261

%100

Grafik-6: Çocuk Konulu Şiddet Haberlerinin Dağılım Grafiği
Zaman
%6

Posta
%16

Sabah
%38
Hürriyet
%40

Çocuk konulu şiddet içerikli haberlerin %40’ı Hürriyet gazetesinde,
%38’i Sabah gazetesinde, %16’sı Posta gazetesinde %6’sı ise Zaman
gazetesinde yayınlanmıştır.
Çocuk konulu şiddet haberlerinin dilleri çocuk haklarının korunması noktasında son derece dikkatsiz ve özensizdir. Mağdur çocukların
fotoğrafları kullanılmakta, isim ve soy isimlerinin gizliliği sağlanmamaktadır. Çocukların sadece isim ve soyisimlerinin verilmemesi yeterli
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değildir. Aile üyelerinin isimleri, okuduğu okulun, oturduğu mahalle
ve sokağın isim ve adresleri verilerek çocuğun dolaylı yoldan kimliği
açık edilmektedir. Yine çocuk içerikli şiddet haberlerinin dikkat çeken
bir diğer yanı ise kız çocuklarına yönelik olarak izlenen cinsiyetçi tutumdur. Kız çocuklarının yaşı kaç olursa olsun haber içinde ‘kız’ olarak
adlandırılmakta ve çocuk olduğu bilgisi silikleştirilerek cinsiyeti öne
çıkarılmaktadır. ‘Tecavüzcü çocuk’, ‘tecavüz kurbanı çocuk’ gibi çocukları damgalayan, dışlayan tanımlamalardan kaçınmak gerekmektedir. Haberde çocuğun cinsel ilişkinin bir tarafıymış gibi gösterilmesi ve
cinsel objeye dönüştürülmesi önemli bir sorundur. Çocuklara yönelik
taciz ve tecavüzün çok özel bir durum olduğu ve istismarı ‘normalleştirecek’ bütün ifade ve anlatımlardan uzak durmak şarttır. Tecavüz
ve tacizin bireysel bir sorun olduğu kadar toplumsal bir sorun olduğu
haberlerde mutlaka vurgulanmalıdır. Araştırmanın bu bölümü için çocuk içerikli haberlerden örnek seçilerek haber diline ve olayın aktarılış
biçimine yakın plan yapılacaktır.
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Tablo-8: Kadın Konulu Şiddet Haberlerinin Gazetelere Göre Dağılımı
Gazete Adı

Sayı

Yüzde

Posta

183

%17

Hürriyet

464

%43

Sabah

388

%36

Zaman

48

%4

Toplam

1083

%100

Grafik-6: Kadın Konulu Şiddet Haberlerinin Dağılım Grafiği
Zaman
%4

Posta
%17

Sabah
%36
Hürriyet
%43

Kadın konulu şiddet içerikli haberlerin %43’ü Hürriyet gazetesinde,
%36’sı Sabah gazetesinde, %17’si Posta gazetesinde ve %4’ü Zaman
gazetesinde yayınlanmıştır.
Kadın konulu şiddet haberlerinin de dili sorunludur. Pek çok haberde şiddete maruz kalan kadına ilişkin şiddeti uygulayanı mazur görmeye ve göstermeye dayalı bir anlatım benimsenmektedir. Kadının hayat
biçimine, toplumsal rollerine uyumluluk düzeyine, giyim kuşamına
ilişkin vurgular uygulanan şiddet ile bir illiyet bağı kurularak haberleş66 www.saglik.gov.tr
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tirilmektedir. Şiddeti uygulayan taraf anlatım içinde belirsizleştirlmekte, bir anlık öfke, namus, cinnet, aşk gibi saiklerle suç soyut ve hafif
bir biçime getirilmektedir. Cinsel şiddete maruz kalan kadın haberin
detaylarında kullanılan dilin bir sonucu olarak pornografik röntgenciliği besleyecek şekilde bir izlenirlik malzemesine dönüştürülmektedir.
Bazı haberler ve haberciler kadınlara yönelik şiddeti magazinleştirerek
bir taraftan kadınların bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğüne zarar
vermekte diğer tarftan da bu tip suçlara eğilimi olanları besleyerek
desteklemektedir. Araştırmanın bu bölümü için de kadın ve çocuklara
yönelik haberlerden örnek seçilerek haber diline ve olayın aktarılış biçimine yakın plan yapılmıştır.
Örnek haber
Hürriyet Gazetesi - 30.07.2010
“O bakışlardaki ürküten gerçek”
Hürriyet gazetesinde “O bakışlardaki ürküten gerçek” başlıklı haberde, üç insanı nedensiz bir biçimde öldüren katil zanlısının soğukkanlılığına ve zekâsına vurgu yapılıyor. İşlediği cinayetlerin onu nasıl
ülke gündemine taşıdığı belirtilirken üç insanın hayatını sona erdirdiği
gerçeği perdeliyor.
Örnek haber
Hürriyet Gazetesi - 02.07.2010
Tecavüze 8 ömür boyu hapis”
Hürriyet gazetesinde, “Tecavüze 8 ömür boyu hapis” başlıklı haberde, 3 yaşındaki kız çocuğu ‘kız’ olarak tanımlanıyor. Kız çocuğu ile
aynı şekilde tecavüze uğrayan erkek çocuğu için çocuk ifadesi kullanılıyor cinsiyet belirtilmiyor. (Ek-1, 6 nolu haber görseli)
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Örnek haber
Hürriyet Gazetesi - 17.07.2010
“Çığlıkları kurtardı”
Haberde 16 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafına yer veriliyor, üstelik bu fotoğraf son derece pornografik bir haber dili ile desteklenerek
adeta çocuğun bu tecavüz girişimini hak ettiği ima ediliyor. Haberde
kız çocuğu ‘kız’ olarak cinsiyetçi bir dille tanımlandıktan sonra, kalmakta olduğu yurttan kaçtığı, erkeklerle birlikte bira içtiği gibi detaylar
olayı meşrulaştıran bir dille anlatıma dahil edilmektedir. (Ek-1, 7 nolu
haber görseli)
Örnek haber
Hürriyet Gazetesi - 15.09.2010
“Boğup gömmüş”
Hürriyet gazetesinin, “Boğup gömmüş” başlıklı haberinde, tecavüz
edildikten sonra öldürülen çocuk yine ‘kız’ olarak tanımlanmakta, çocuğun tüm kimlik bilgileri açık edilmekte ve fotoğrafı kullanılmaktadır.
Saldırının tüm detaylarını gözler önüne seren haberci, bu haberde kendini hiçbir etik kuralla bağlı saymamaktadır.
Örnek haber
Hürriyet Gazetesi - 06.10.2010
“Traktör garajında toplu tecavüz”
Hürriyet gazetesinin, “Traktör garajında toplu tecavüz” başlıklı haberinde yedi yaşında bir çocuk yine ‘kız’ olarak cinsiyetçi bir dille tanımlanıyor ve çocuğa tecavüz eden 13 ve 14 yaşındaki erkek çocukların
çocuklukları vurgulanıyor. (Ek-1, 8 nolu haber görseli)
68 www.saglik.gov.tr

Bölüm 5

Örnek haber
Hürriyet Gazetesi - 08.12.2010
“Tecavüz işkencesi”
Hürriyet gazetesinin, “Tecavüz işkencesi” haberininin spotunda tecavüze uğrayan mağdur kadın adıyla değil mesleği ile özneleştiriliyor
ve ‘tecavüze uğrayan konsomatris’ olarak sunuluyor. Kadının saçından
sürüklenerek şiddete uğradığı görüntünün bir karesi haber fotoğrafı olarak kullanılıyor.
Örnek haber
Hürriyet Gazetesi - 13.12.2011
“İtip kakan tecavüzcü cebirden de ceza yedi”
Hürriyet’in “İtip kakan tecavüzcü cebirden de ceza yedi” başlıklı
haberinde, Yargıtay’ın mağdur çocuğun lehine verdiği karar öyle bir
dille haberleştirilmiş ki adeta çocuk tekrar mağdur edilmiş. Diğer haberlerde olduğu gibi bu haberde de cinsiyetçi bir dil kullanılarak 13 yaşındaki çocuk yetişkin bir kız gibi sunulmuştur. Diğer taraftan çocuğun
uğradığı cinsel saldırıya ilişkin detaylar son derece pornografik bir dille
haberleştirilmiştir.
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BÖLÜM 6
TELEVİZYON ANA
HABERLERİNDE ŞİDDET

Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, Kanal 7, STV ve Kanal D televizyon kanalları ana haber bültenleri 1 Temmuz 2010 ve 31 Temmuz
2011 tarihleri arasında içeriğinde şiddete yönelik unsurlar içerdiği düşünülen tecavüz, cinayet, istismar ve intihar haberleri İnterpress (medya
takip ajansı) verileri taranarak incelenmiştir.
Araştırma için gün içerisinde 18.00-20.00 saatleri arasında yayınlanan ve yayınlandığı saat nedeniyle, günün en çok izlenen haber bülteni
olan “ana haber” bültenleri seçilmiştir. Ana haber bültenleri Türk televizyon izleme alışkanlıkları içerisinde ailecek izlenmektedir. Ana haber
bültenlerinin bu özelliği reklamcılar için belirleyicidir ve reklam pastasındaki bu önem vurgusu ana haber bültenlerini televizyon kanallarının
en önemli yapımları arasında ilk sıralara taşımaktadır.
Medya Takip Merkezi işbirliğiyle ana haber bültenlerinin içeriklerini ve haber niteliklerini inceleyen bir araştırmada ortaya çıkan sonuçlar oldukça ilgi çekicidir. Araştırma ana haber bültenlerinde haberlerin
dramatize edilmesi ve olumsuz nitelikli haberlerin ön plana çıkarılması
tespitini sunmaktadır.
Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre, ana haber bültenlerinde yayınlanan haberlerin yüzde 58’lik dilimi, izleyiciyi hüzünlendiren, kaygılandıran veya sinirlendiren yani olumsuz duygular hissettiren
haberlerden oluşmaktadır. Kaza, kapkaç, hırsızlık, iflas, dolandırıcılık,
terör, kavga, siyasi polemikler, doğal afetler, cinayetler, vb. negatif haberler ile dolan ana haber bültenlerinde, haberlerin sadece yüzde 9’luk
dilimi pozitif duygular hissettiren “iyi haberler”den, haberlerin yüzde
33’ü ise bilgilendirmeye yönelik haberlerden oluşmaktadır.
Medya Takip Merkezi’nin verilerine göre, beş ana haber bülteninde
yeralan haberlerin içeriği ve duygu yoğunluğuna göre yapılan analiz
de bu kanalların ortak noktasının, haberlerin dramatik öğelerin oldukça
yüksek kullanılması olduğu ortaya çıkmıştır. Bu haberlerin ele alınış
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biçimini de inceleyen araştırmada, ana haber bültenlerinde dramatik
ögelerin en çok kullanıldığı haberler, kaza, cinayet, hırsızlık, tecavüz,
taciz, kavga gibi çeşitli üçüncü sayfa haberleriydi. Duygu ritmi yüksek
haberlere en çok yer veren haber bültenleri ise sırasıyla; FOX TV, Kanal D, ATV, Show bültenleri olarak tespit edilmiştir.*
Yaptığımız araştırma içerisinde elde edilen bilgiler şu şekildedir:
Tablo-9: Kanallara Göre İncelenen Şiddet Haberlerinin Sayısı
Kanal Adı
Show Tv
ATV
Star Tv
Fox
STV
Kanal D
Kanal 7
Toplam

Sayı
87
89
74
76
44
87
117
574

Grafik-8: Kanallara Göre İncelenen Şiddet Haberlerinin Grafiği

Show Tv
%16

Kanal 7
%20

ATV
%15

Kanal D
%15
STV
%8

*

FOX
%13

Star Tv
%13

Bu bilgi 05.07.2011 tarihinde www.medyatava.net isimli sitede “En çok izlenen haber bültenlerinin
ortak özelliği neler? Başlığıyla yayınlanmıştır. Erişim tarihi 19.09.2011.
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Araştırma döneminde Show TV, ATV, Star TV, Fox TV, STV, Kanal
D, Kanal 7 televizyonlarının haber bültenleri şiddet içerikli haberler
dikkate alınarak incelenmiştir. En fazla şiddet içerikli haberin yer aldığı Kanal 7 %20 ile ilk sırada yer almaktadır. Şiddet içerikli haberlerin
%15’i Show TV’de ve Kanal D’de, %16’sı ATV’de, %13’ü Star TV’de
ve Fox TV’de, %8’i STV’de, yayınlanmıştır.
Tablo-10: Seçilen 7 Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerin konularına göre dağılımı
Kanallar

SHOW STAR
Fox
Kanal Kanal
ATV
STV
TV
TV
TV
D
7
(Sayı)
(Sayı)
(Sayı) (Sayı)
(Sayı)
(Sayı) (Sayı)

Cinayet

66

46

55

33

23

62

84

İntihar

14

11

19

7

19

15

28

Tecavüz-Taciz
İstismar

14

28

13

20

9

25

23
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Tablo-11 Show TV Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerin konularına göre dağılımı
SHOW TV

Haber Sayısı

Cinayet

66

İntihar

14

Tecavüz-Taciz-İstismar

14

Grafik-9: Show TV Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerinin grafiği
Tecavüz-Taciz-İstismar
%15
İntihar
%15
Cinayet
%70

Show TV’de yayınlanan şiddet içerikli haberlerin %70’i cinayet,
%15’i intihar %15’i tecavüz-taciz- istismar konulu haberlerdir.
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Tablo-12 Star TV Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerin
konularına göre dağılımı
STAR TV

Haber Sayısı

Cinayet

46

İntihar

11

Tecavüz-Taciz-İstismar

28

Star TV’de yayınlanan şiddet içerikli haberlerin %54’ü cinayet,
%13’ü intihar %33’ü tecavüz-taciz- istismar konulu haberlerdir.
Grafik-10: Star TV Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerinin grafiği

Tecavüz-Taciz-İstismar
%33
Cinayet
%54

İntihar
%13
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Tablo-13 ATV Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerin
konularına göre dağılımı
ATV

Haber Sayısı

Cinayet

55

İntihar

19

Tecavüz-Taciz-İstismar

13

Grafik-11: ATV Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerinin
grafiği
İntihar
%15

Tecavüz-Taciz-İstismar
%22

Cinayet
%63

ATV’de yayınlanan şiddet içerikli haberlerin %63’ü cinayet, %22’si
intihar %15’i tecavüz-taciz- istismar konulu haberlerdir.
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Tablo-14 Fox ’ta yer alan şiddet haberlerin konularına göre dağılımı
FOX TV

Sayı

Cinayet

33

İntihar

7

Tecavüz-Taciz-İstismar

20

Grafik-12: FOX TV Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerinin grafiği

Tecavüz-Taciz-İstismar
%33

Cinayet
%55

İntihar
%12

Fox TV’de yayınlanan şiddet içerikli haberlerin %55’i cinayet,
%12’si intihar %33’ü tecavüz-taciz- istismar konulu haberlerdir.
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Tablo-15 STV’te yer alan şiddet haberlerin konularına göre dağılımı
STV

Sayı

Cinayet

23

İntihar

19

Tecavüz-Taciz-İstismar ve Şiddet

9

Grafik-13: STV Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerinin
grafiği

Tecavüz-Taciz-İstismar
%37
Cinayet
%45

İntihar
%18

Araştırma döneminde incelenen haber bültenleri içinde en az sayıda
şiddet içerikli haber STV’de yayınlanmıştır. STV’de yayınlanan şiddet
içerikli haberlerin %45’i cinayet, %37’si intihar %18’i tecavüz-tacizistismar konulu haberlerdir.
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Tablo-16 Kanal D’de yer alan şiddet haberlerin konularına göre dağılımı
KANAL D

Sayı

Cinayet

62

İntihar

15

Tecavüz-Taciz-İstismar ve Şiddet

25

Grafik-14: Kanal D Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerinin grafiği

Tecavüz-Taciz-İstismar
%15

İntihar
%24

Cinayet
%61

Kanal D’de yayınlanan şiddet içerikli haberlerin %61’i cinayet,
%15’i intihar %24’ü tecavüz-taciz- istismar konulu haberlerdir.
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Tablo-17 Kanal 7’de yer alan şiddet haberlerin konularına göre dağılımı
KANAL 7 TV

Sayı

Cinayet

84

İntihar

28

Tecavüz-Taciz-İstismar

23

Grafik-15: Kanal 7 Ana Haber bülteninde yer alan şiddet haberlerinin grafiği
Tecavüz-Taciz-İstismar
%17

İntihar
%21

Cinayet
%62

Araştırma döneminde incelenen haber bültenleri içinde en fazla şiddet içerikli haber yayını Kanal 7 tarafından yapılmıştır. Kanal 7’de yayınlanan şiddet içerikli haberlerin %62’si cinayet, %21’i intihar %17’si
tecavüz-taciz- istismar konulu haberlerdir.
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SONUÇ YERİNE / NASIL
YAPMALI

Prof. Dr. Ünsal Oskay “Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım”
isimli kitabında şiddet ile pornografi arasında bir bağ kuruyordu. İnsan
bedeninin sergilenişini pornografik yapan unsurun bedenin ne kadarlık
bir kısmının görüntülendiğinden öte, bedenin metalaştırılması ve beden
üzerinden iktidar kurgulanması olduğunu belirtiyordu. Sıradan bir ailenin akşam yemeğini yerken çocukları ile izlediği haber bültenleri tam
da Oskay’ın tanımladığı biçimde pornografi ve şiddet unsurları içeriyor.
Tecavüze uğrayan kadının ya da istismar edilen çocuğun uğradığı saldırıya ilişkin detaylar öylesine canlı ve doğrudan gösteriliyor ki adeta
istismar akşam yemeği sofralarımızda tatbikat yapıyor. Uğradığımız bu
ağır saldırı yalnızca zihnimizi kirletmekle, şiddeti normalleştirmekle
kalmıyor. Mağduru adeta metalaştırıyor. Haber bültenlerinde gördüğümüz şiddet mağdurları adeta birer metaya dönüştürülüyor.
Televizyon ekranı bu saldırıyı bir başına ve bağımsız olarak düzenlemiyor. Diğer bir ifade ile medyada haberleştirilirken tekrar üretilen
şiddetin tek sorumlusu elbette yalnız başına haberciler değil. Günümüz
dünyasında hiçbir alan ve kurum tek bir değişkene bağlı olarak sonuç
üretmiyor. Medyada da şiddet, kırılması olanaksız bir fasit daireye dönüşürken bunun suçluluları olarak yalnızca habercileri görmek doğru
değil. Elbette haberci müdürüne, haber müdürü, medya patronuna ve
medya patronu, reklam sektörüne, reklam sektörü de iktisadi verimlilik
esaslarına bağlı. Reklamcılar daha çok satmak istiyor, medya patronu
daha çok reklam geliri, haber müdürü daha çok izlenme oranı, haberci ise daha çok haberini gazetede/ televizyonda yayınlatmak istiyor. O
halde tüm bu süreç içinde şiddetin oluşturduğu bu fasit daireyi kırmak
için bu aktörlere daha fazla etik kaygı gerekiyor.
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SONUÇ

Şiddet içeren olayların haberleştirilmesi sürecinde habercilere çocukların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi konularında taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler hakkında yeterli bir bilgilendirme yapmak en azından asgari bir etik kaygı düzeyinin oluşmasını sağlayabilir.
Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç hukukumuz 0-18 yaş
grubundaki bireyleri çocuk olarak tanımlamaktdır. Oysa haberlerde ısrarlı bir biçimde çocukların cinsiyetlerine vurgu yapmaktadır. Bu vurguyu engellemeye dönük farkındalık yaratmak bir başlangıç olabilir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Çocuklarla Ilgili Haberlerde
Uyulması Gereken Etik Düzenlemesinde ‘Çocuklarla ilgili suçlarda ve
cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır.’ biçiminde ifade edilmektedir. Araştırma döneminde incelenen haberler bu
konuda rahatsız edici sonuçlara ulaştırmıştır.
Çocuk konulu şiddet haberlerinin dilleri çocuk haklarının korunması noktasında son derece dikkatsiz ve özensizdir. Mağdur çocukların
fotoğrafları kullanılmakta, isim ve soy isimlerinin gizliliği sağlanmamaktadır. Çocukların sadece isim ve soyisimlerinin verilmemesi yeterli
değildir. Aile üyelerinin isimleri, okuduğu okulun, oturduğu mahalle ve
sokağın isim ve adresleri verilerek çocuğun dolaylı yoldan kimliği açık
edilmektedir.
Çocuk içerikli şiddet haberlerinin dikkat çeken bir diğer yanı ise kız
çocuklarına yönelik olarak izlenen cinsiyetçi tutumdur. Kız çocuklarının yaşı kaç olursa olsun haber içinde ‘kız’ olarak adlandırılmakta ve
çocuk olduğu bilgisi silikleştirilerek cinsiyeti öne çıkarılmaktadır. ‘Tecavüzcü çocuk’, ‘tecavüz kurbanı çocuk’ gibi çocukları damgalayan,
dışlayan tanımlamalardan kaçınmak gerekmektedir. Haberde çocuğun
cinsel ilişkinin bir tarafıymış gibi gösterilmesi ve cinsel objeye dönüştürülmesi önemli bir sorundur.
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Çocuklara yönelik taciz ve tecavüzün çok özel bir durum olduğu ve
istismarı ‘normalleştirecek’ bütün ifade ve anlatımlardan uzak durmak
şarttır. Tecavüz ve tacizin bireysel bir sorun olduğu kadar toplumsal bir
sorun olduğu haberlerde mutlaka vurgulanmalıdır. Çocuk hakları odaklı
habercilik eğitiminin tüm medya çalışanlarına verilmelidir.
Kadın konulu şiddet haberlerinin dili de sorunludur. Pek çok haberde şiddete maruz kalan kadına ilişkin şiddeti uygulayanı mazur görmeye ve göstermeye dayalı bir anlatım benimsenmektedir. Kadının hayat
biçimine, toplumsal rollerine uyumluluk düzeyine, giyim kuşamına
ilişkin vurgular uygulanan şiddet ile bir illiyet bağı kurularak haberleştirilmektedir.
Şiddeti uygulayan taraf anlatım içinde belirsizleştirilmekte, bir anlık öfke, namus, cinnet, aşk gibi saiklerle suç soyut ve hafif bir biçime
getirilmektedir. Cinsel şiddete maruz kalan kadın haberin detaylarında
kullanılan dilin bir sonucu olarak pornografik röntgenciliği besleyecek
şekilde bir izlenirlik malzemesine dönüştürülmektedir.
Bazı haberler ve haberciler kadınlara yönelik şiddeti magazinleştirerek bir taraftan kadınların bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğüne zarar vermekte diğer tarftan da bu tip suçlara eğilimi olanları besleyerek
desteklemektedir.
RTÜK eleştirel medya okuryazarlığı konusunda eğitim işlevini de
üstlenerek geniş kitlelerin bilinçlenmesini sağlayabilir. Bir sonraki aşamada en çok izlenme saatlerine göre reklam veren firmaların bu saatlerdeki yayın içeriklerine ilişkin etik taleplerini oluşturan ve izleyen,
şiddet unsurları içeren programları seçmeye ve etiketlemeye dayalı bir
eleme sistemi benimsenebilir. Bir çeşit sosyal etiketleme yapılabilir.
86 www.saglik.gov.tr

SONUÇ

Bir halk sağlığı sorunu olan şiddetten korunmada diğer hasar ve
hastalıklarda olduğu gibi sistematik, bilimsel tabanlı, multidisipliner ve
kapsayıcı bir yaklaşım izlemek gereklidir. Yapılan araştırmalarda çocuk
istismarına bağlı ölümlerin % 61’i korunulabilir bulunmuştur. Korunmadaki yaklaşımlardan biri istismar açısından risk faktörlerini tarayıp bu
çocuklarda daha ileri değerlendirme yapılmasıdır. Eğitim ve danışmanlık koruyucu sağlık hizmetlerinin bir bileşeni olmalıdır. Ailede çocuk
istismarı öyküsünün varlığı çoğu kez annenin de istismarı ile birliktelik
gösterdiğinden, ev içi şiddetin taranması ileride gelişebilecek istismar
tablolarını engelleyebilecektir (Kara, Biçer, Gökalp, 2004: 20, 21).
Ülkemizde istismara uğrayan çocuk ve/veya ailesi, yaşanan olumsuzlukları pek çok sebeple gizleme eğilimindedir. Bu sebeple de istismara uğrayan çocuğa verilmesi zorunlu olan hukuki, tıbbi, ruhsal ve
sosyal destek aksayabilmektedir. Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi
amacıyla adli ve tıbbi işlemlerin, bu alanda eğitimli kişilerden oluşan
bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesi için kurulan Çocuk İzlem Merkezleri Sağlık, Aile Sosyal Politikalar ve Adalet Bakanlıklarının ortak çalışması ile faaliyet göstermektedir.
Bir toplumda şiddet olaylarının yaygın bir biçimde görülmesi o toplumu oluşturan bireylerin ruh sağlıklarına ilişkin ciddi kaygılar oluşturur. Medyadaki şiddetin Sağlık Bakanlığı’nın gündemine gelmesi bu
kaygıların sonucu olmuştur. Sağlık Bakanlığı toplumun ruh sağlığının
korunması ve geliştirilmesi noktasındaki görevini yerine getirirken elbette medyada yaygın bir biçimde yer alan şiddete karşı da bir politika
belirlemek durumundadır. Şiddet sorununa multidisipliner bir bakış açısı ile ve tüm ilgili sektörlerin katılımı ile çözüm üretilebilir.
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 Aile hekimlerine ve birinci basamakta görevli sağlık personeline
şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğuna dair farkındalık kazandırılmalıdır.
 Sağlık çalışanlarına eleştirel medya okuryazarlığı konusunda eğitim
verilerek onların sorumlu oldukları nüfusta bu konuda farkındalık
oluşturmalarını sağlamak.
 Çocuk hekimleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişim uzmanlarında, öğretmenlerde şiddet unsuru içeren yayınların
çocuklar üzerindeki etkileri hakkında farkındalık oluşturmak.
 Medya çalışanlarına ruh sağlığı hakkında eğitimler düzenlemek.
 Medya kuruluşlarına ihtiyaçları doğrultusunda uzman personel danışmanlığı sağlayarak hizmetiçi eğitimlerine ruh sağlığı ve şiddete
ilişkin bir ders eklenmesini sağlamak.
 Sağlık muhabirlerine bu konuda farkındalık kazandırmak.
 Medya içeriklerinde bulunan şiddetle ilgili öğelerin ruh sağlığı üzerine etkileri ve özellikle çocuklar üzerinde yaratacağı etkiler ile ilgili
bilgilendirme sağlamak.
Çocuğun refahıyla ilgili tüm ulusal politikalar (sosyal politikalar,
sağlık hizmetleri politikası, eğitim politikası, konut politikası vb.) çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve korunmasına katkıda bulunmalıdır.
Eşitsizliği, yoksulluğu, marjinalleştirilmeyi azaltmayı; aileleri desteklemeyi; işsizlik ve gelir farklılıklarını ortadan kaldırmayı; şiddeti hoş
gören ve sürdürülmesini mümkün kılan sosyal hoşgörü, inanç ve değerler konusuyla baş etmeyi; sosyal ağları iyileştirmeyi; göçmenlerin
ve ailelerinin toplumca kabul edilmelerini kolaylaştırmayı hedefleyen
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politikalara öncelik verilmelidir. İlgili alanlarda oluşturulan politikalar
ve tedbirler uygun bir biçimde koordine edilmeli ve bunların sonuçları
tüm alanlardaki politika ve tedbirleri güçlendirmelidir.
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EK-1
HABER ÖRNEKLERİ

Kitabın içeriğinde haberi verirken tekrar tekrar şiddetin nasıl
üretildiğini anlattık. Biz de bu şiddetin bir parçası olmamak için
kitapta bahsi geçen haberlerin görsellerine  yer vermedik. Ancak
açıklayıcı olması için birkaç örneği bu “KARA” sayfaların arkasına koyduk.

1 nolu haber görseli
Posta Gazetesi- 30.07.2010
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2 nolu haber görseli

Hürriyet Gazetesi - 09.06.2011
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3 nolu haber görseli

Hürriyet Gazetesi- 25.08.2010
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4 nolu haber görseli

Sabah Gazetesi- 12.08.2010
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5 nolu haber görseli
Sabah Gazetesi- 19.04.2011
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6 nolu haber görseli
Hürriyet Gazetesi - 02.07.2010
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7 nolu haber görseli

Hürriyet Gazetesi - 17.07.2010
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8 nolu haber görseli

Hürriyet Gazetesi - 06.10.2010
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EK-2
İLETİŞİM ALANINDA ŞİDDETE
YÖNELİK ETİK DÜZENLEMELER

EK-2
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun Çocuk Haberciliği
Rehber İlkeleri
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu “Çocuklarla İlgili Konularda
Haber Yapma Gözetilecek Yollar ve İlkeler” metni, 1998 yılında 70
ülkeden gazeteci kuruluşlarının katıldığı uluslararası konferansın ardından 2001 yılında kabul edildi. Bu konferansta bütün gazeteciler ve
medya profesyonelleri, haberlerinde BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne
uymayı taahhüt etti. Metinde benimsenen ilkeler şöyledir:
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun Çocuk Haberciliğiyle İlgili Rehber İlkeleri gazeteciler ve medya kuruluşları, çocuklarla ilgili
olayları aktarırken en yüksek etik davranış standartlarını korumak ve
aşağıdaki kurallara uymak için çaba göstermelidir:
1. Çocuklarla ilgili konuları haber yaparken doğruluk ve hassasiyet
açısından mükemmeli hedeflemelidir.
2. Program ve yayınlarda çocuklar için zararlı görüntülerin çocukların
medya alanına girmesini engellemelidir.
3. Çocuklarla ilgili haber malzemelerinde stereotiplerin ve sansasyonel
sunumların kullanılmasından kaçınılmalıdır.
4. Çocuklarla ilgili her türlü materyalin yayınlanmasının doğuracağı
sonuçları dikkatlice değerlendirmeli ve çocuklara verilebilecek zarar en aza indirilmelidir.
5. Bariz bir şekilde kamu yararı olmadığı sürece çocukların görsel olarak ya da başka bir şekilde kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemelidir.
6. Mümkün olduğu yerlerde, herhangi bir baskı olmadan kendi görüşlerini ifade edebilmeleri için çocuklara medyaya erişim hakkı vermelidir.
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7. Çocuklar tarafından verilen bilgileri bağımsız bir şekilde doğrulamalı ve bu doğrulamayı yaparken ihbarda bulunan çocuklar riske
atılmamalıdır.
8. Çocukları cinsellikle ilişkilendiren görüntüleri kullanmaktan kaçınmalıdır.
9. Çocukların fotoğraflarını çekmek için adil, açık ve dürüst yöntemler
kullanmalı ve mümkün olduğunda bu fotoğrafları çocuğun veya ondan sorumlu bir yetişkinin, velinin veya vasinin rızasını alarak elde
etmelidir.
10. Çocuklar adına konuşan veya çocukların menfaatini temsil ettiğini
söyleyen her türlü kuruluşun sicili teyit edilmelidir.
11. Açıkça çocuğun yararına olmadığı sürece, çocukların refahını ilgilendiren materyaller için çocuklara, ebeveynlere veya velilere ödeme yapılmamalıdır.
BBC Çocuk Haberciliğiyle İlgili Rehber İlkeleri
1. Her çocuğun onurlu bir yaşam sürme ve her koşulda kendisine saygı
gösterilmesi hakkı vardır.
Çocuklarla mülakat yaparken ve çocuklarla ilgili haber yaparken her
çocuğun özel hayat ve mahremiyet hakkında, görüşlerini ifade etme
hakkına, kendilerini ilgilendiren konularda katılımda bulunma hakkına
ve potansiyel de olsa, zarardan ve cezadan korunma hakkına özel özen
gösterilmelidir.
2. Her çocuğun yüksek yararı, çocuk hakları konusunda savunuculuk
ve çocuk haklarının tanıtılması da dâhil olmak üzere, her şeyin üzerinde korunacaktır.
3. Çocuğun yüksek yararını belirlemeye çalışırken, çocukların kendi
görüşlerinin dikkate alınması hakkına çocuğun yaşı ve olgunluğu
dikkate alınarak ağırlık verilecektir.
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4. Çocuğun durumuna en yakın ve onu en iyi değerlendirebilecek kişilere herhangi bir haberin siyasi, sosyal veya kültürel yansımaları
konusunda danışılacaktır.
5. İsimler değiştirilmiş, gizlenmiş ve hatta kullanılmamış olsa bile,
çocuğu, kardeşlerini veya akranlarını riske atacak görüntüleri veya
haberleri yayımlamayın.
Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN) Çocuklarla İlgili Haber Yaparken
Başvurulacak Etik İlkeler
1. İsimler değiştirilmiş, gizlenmiş ve hatta kullanılmamış olsa bile,
çocuğu, kardeşlerini veya akranlarını riske atacak görüntüleri veya
haberleri yayımlamayın.
2. Hiçbir çocuğa zarar vermeyin; yargılayıcı, kültürel değerlere duyarsız, çocuğu tehlikeye atan veya küçük düşüren ya da çocuğun travmatik olaylara ilişkin acı ve üzüntüsünü tekrar canlandıracak soru,
tavır ve yorumlardan kaçının.
3. Mülakat yapılacak çocukları seçerken cinsiyet, ırk, yaş, din, statü,
eğitim geçmişi veya fiziksel yetenekleri nedeniyle ayrımcılık yapmayın.
4. Çocuklarla ilgili haber malzemelerinin reklamını yapmak için stereotipleri kullanmaktan ve sansasyonel sunum yapmaktan kaçının.
Sahneye koymayın: çocuklardan, kendi geçmişlerinin bir parçası
olmayan bir öyküyü anlatmalarını veya bir harekette bulunmalarını
istemeyin.
5. Çocuk ya da velinin bir gazeteciyle konuştuğunu bildiğinden emin
olun. Mülakatın amacını ve nerede kullanılacağını açıklayın.
6. Her türlü mülakat, video çekimi ve mümkün olduğunda belgesel
fotoğraf için çocuktan ve velisinden izin alın. Mümkün ve uygun
olduğunda, bu iznin yazılı olarak verilmesi gerekmektedir. Çocuk
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ve velinin her hangi bir şekilde zorlanmadan izinlerinin alınması gerekmektedir ve yerel veya küresel olarak yayılabilecek bir haberde
yer aldıklarını anlamaları sağlanmalıdır. Bu genellikle izin çocuğun
kendi dilinde alınırsa ve karar çocuğun güvendiği bir yetişkinle birlikte verildiğinde sağlanabilmektedir.
7. Mülakat yapanların ve fotoğrafçıların sayısını sınırlı tutun. Çocukların rahat olduğundan ve öykülerini baskı olmaksızın anlatabildiklerinden emin olun.
8. Çocukların öyküsünün veya görüntüsünün yer aldığı konuya daima
uygun bir bağlam sunun.
9. Aşağıdaki durumlarda çocuğun adını değiştirin veya görüntüsünü
gizleyin:
a. Çocuk cinsel istismar veya sömürü mağduruysa,
b. Çocuk fiziksel veya cinsel istismarın failiyse,
c. Çocuğun kendisi, anne babası veya velisi tam bilgilendirilmiş
olarak rıza vermediği taktirde, çocuğun HIV-pozitif ya da AIDS
olduğu durumlarda,
d. Çocuk bir suçla suçlanıyor veya hüküm giymiş ise.
10. Başka çocuklarla veya bir yetişkinle, tercihen her ikisiyle birlikte,
çocuğun söyleyeceği şeyin doğruluğunu teyit edin.
11. Bir çocuğun risk altında olup olmadığı konusunda emin değilseniz,
haber değeri ne kadar yüksek olursa olsun tek bir çocukla ilgili haber yapmak yerine çocukların genel olarak durumlarıyla ilgili haber
yapın.
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Save The Children - Çocuklarla Mülakat İçin Rehber İlkeler
Hazırlık
1. Çocuklara karşı kendi tavırlarınızın farkında olun. Onlara büyüklük taslamayın ya da onlardan daha çok şey bildiğinizi ima etmeyin.
Kendinizi onların yerine koyun ve onlara saygıyla yaklaşın.
2. Ayrıntılı bir şekilde ne yaptığınızı ve onlarla neden konuşmak istediğinizi anlatın. Başka çocukların görüşlerinin sunulduğu başka
yayınlar gösterin. Bu malzemeyi ne için kullanacağınızı anlatın ve
onlardan izin isteyin. Yaptığınız iş konusunda dürüst olun ve beklentileri yükseltmeyin (örneğin; para, iş, tıbbi yardım).
3. Eğer bir çevirmene ihtiyacınız varsa, çocuklarla iyi anlaşan, onları
ürkütmeyecek, mülakatın amacını anlayan birini tercih edin. Çevirmenden her şeyi çevirmesini isteyin, çocuğun en kötü kelimelerini
bile aktarmasını, özet geçmemesini söyleyin.
4. Bir kayıt cihazı kullanın (mükemmel not tutmuyorsanız). Aksi takdirde çocuğun dilinin orijinalliği ve ifadesi kaybolabilir.
5. Sessiz olan ve çocuğun kendini rahat hissettiği uygun bir yer bulun
(içeride veya dışarıda). Bu yeri çocuğun seçmesine izin verin.
6. Yetişkinlerin ortalıkta olmadığından emin olun - çevirmen ve belki
bir proje çalışanı, öğretmen ve çocuğun bildiği ve güvendiği bir yetişkin dışında. İki ila beş kişi arasında küçük gruplardan oluşan çocuklarla mülakat yapmak daha kolay olabilir. Böylece, birbirilerinden fikir ve destek alırlar. Ancak kimin ne söylediğini karıştırmayın.
7. Rahat bir ortam yaratmaya çalışın. Sohbet edin, oyun oynayın, kendilerini kayıt cihazında dinlemelerine izin verin. Onların seviyesine
inin. Örneğin yerde onlarla beraber oturun.
8. Yanınızda kişisel bir şey getirin, örneğin gördüklerinde bir tartışma
başlatabilecekleri bir fotoğraf gibi.
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Mülakat
1. Yeri onların seçmelerine ve hikâyeyi kendi sürelerinde anlatmalarına izin verin.
2. Kullanmaktan hoşlandıkları ya da kullandıkları etiketleri kullanmaktan kaçının (örneğin; “seks çalışanı” yerine “hayat kadını”).
3. Önce kolay soruları sorun - örneğin; isimleri, yaşı, nerede yaşadıkları. Onlara hitap ederken isimlerini sürekli kullanın.
4. Açık uçlu sorular sorun. “Evet” ya da “Hayır” cevabı verebilecekleri çok fazla kapalı uçlu soru sormaktan kaçının. İhtiyacınız olan
bilgiye ulaşana kadar soruları bir kaç farklı şekilde sormanız gerekebilir. Nazikçe ısrar etmek, bir konunun etrafından dolanmak ve
hatta sorduğunuz sorularla ilgili düşünmesi için çocukları zorlamanız önemlidir.
5. Çocuğun rahatsız olduğu durumların farkında olun ve hassas konularda onları çok fazla zorlamayın. Üzülürlerse mülakatı bitirmeye
veya daha az hassas bir konuya geçmeye hazırlıklı olun.
MediaWise Trust/ Savaş ve Afet Zamanlarında Çocuklarla
Mülakat Yapan Muhabirler İçin Rehber İlkeler
1. Çocuğun yüksek yararını her şeyden üstün tutun. Haberlerinizin
beklenmedik sonuçları olabilir, dolayısıyla sizi güdüleyen şeyin ne
olduğunu, haberin sunulacağı şekli, çocuğa bu haberin etkisinin ne
olacağını düşünün. Önemli konulardan bir tanesi çocukların kimliğidir. Örneğin, medyayla konuşan (eski) bir “çocuk asker”, yetişkinlerin suçlanmasına sebep olabilecek bilgiler veriyorsa kendisini
kontrol edenler tarafından öldürülme riski taşır. Aynı şekilde dehşete
tanık olmuş çocuklardan mülteci kamplarında bile intikam alınabilir.
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2. Mümkün olduğunda izin alın. Çocuklar sorumlu yetişkinlerin vesayetindeyse, onlarla konuşmadan önce durumları hakkında daha
fazla bilgi alın. Ağır derecede travma geçiren çocuklarla mülakat
yapmak kesinlikle uygun değildir ve çocuk ne kadar stres altındaysa onu tanıyan bir yetişkinin eşliğinde kendisiyle mülakat yapmak
o kadar önemlidir. Daima kimliklerini tam olarak vermenin uygun
olup olmayacağını kontrol edin (isim veya fotoğrafla).
3. Tam kimlik vermenin iyi ve kötü yanlarını düşünün. Bir çocuğun
kişisel kimlik bilgilerinin alınması, saygı gösterilmesi ve özgüven
oluşması bakımından önemlidir, ancak bu bilginin kamuoyuna eksiksiz bir şekilde duyurulması uygun olmayabilir. Bu konuda çocuğun her hangi bir itirazı olmayabilir, ancak sorumluluk sahibi yetişkinler olarak bunun sonuçlarını düşünmek zorundasınız. Aileleriyle
teması kopan çocuklarla mülakat yaparken bile tam kimliklerinin
ifşa edilmesi konusunda çekimser olun. Gerçek bir aile üyesinin onu
tanımasına yetecek ipuçları verin, ancak onları ilave risk altına atmamak için tam kimlik bilgisi vermeyin. Medyanın tamamı artık
küreseldir. Dolayısıyla o çocuklarla temasa geçmek için daha farklı
nedenleri olan, başka yerlerde bulunan kişiler de haberinizi görebilir. Şüphe duyduğunuz durumlarda, çocuğun tanıdığı yetişkinlerden
öneri alın. O fotoğrafı koymak gerçekten gerekli mi?
4. Daima açıklama yapın. Çocukların ne yaptığınızı bildiğinden emin
olmaya çalışın. Sizi dost olarak mı, yoksa düşman olarak mı gördüklerinden emin olamazsınız. Bu yüzden kim olduğunuzu, neden
onlarla konuşmak istediğinizi ve aldığınız bilgilerle ne yapacağınızı,
izleyicilerin veya okurun kimler olabileceğini anlatarak işe başlayın.
Onlara kimliğinizi ve cihazlarınızın nasıl çalıştığını gösterin.
5. Çocuklara zaman tanıyın. Gündeminiz çok sıkı bir teslim tarihine
bağlı olabilir, ancak bu travma geçiren çocuklar için hiçbir anlam
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taşımaz. Mümkün olduğu durumlarda, birkaç günlüğüne bile olsa
onların sizi tanımasını sağlayın. Onlara zaman verebiliyor olmalısınız, eğer veremiyorsanız, onlarla görüşme konusunda bir kez daha
düşünün. Onlar sizin için orada bulunmuyorlar; sizin bir yetişkin
olarak onlar için orada olduğunuzu düşünüyorlar. Onların refahı ve
hayatları “hikayelerinden” daha önemli. Ve size daha aşina hale geldikçe size açılma ihtimalleri daha yüksek. Her şeyden öte, “alıntı
yapılabilecek” sözlerin peşine düşmek yerine ne söylediklerini gerçekten dinleyin. En iyi zamanlarda dahi, çocuklar bir grubu veya
bir “tipi” temsil ediyormuş muamelesi görmekten hoşlanmazlar. Bir
kaç çocukla konuştuktan sonra bir genelleme yapabilirsiniz, ancak
kriz durumundaki çocuklarla ilgili görüntü ve hikâyelerle “klişe”
birtakım mesajlar aramak yerine onların kendilerine özgü deneyimlerini anlamaya çalışın.
6. Mümkün olan her yerde iki kez kontrol edin. Çocuklar çok ilginç
ve cazip tanıklar olabilirler, ancak deneyim ve kelime eksiklikleri
kafa karışıklığına yol açabilir. Sizi memnun etmek için gerçekten
bildikleri şeyler yerine sizin duymak istediğiniz şeyleri anlatabilirler. Travma geçiren çocuklar tarafından anlatılan hikâyeler onların
gerçekliğini olduğu kadar duygu ve korkularını da anlatabilir. Başka
tanıklarla veya çocukların hikâyesini daha iyi bilen insanlarla kontrol etmeden onlara “somut deliller” gözüyle bakmayın.
7. Yanlış beklentilere yol açmayın. Travma geçiren bir çocuk, bir yabancı kendisiyle özellikle ilgilendiğinde yanlış beklentiler, korkular
içinde olabilir. Asla çocuklara rüşvet verip onları kandırmayın ve
ne kadar sempati ve anlayış göstermek isterseniz isteyin asla yalan
vaatlerde bulunmayın. Medya ilgisini kaybettikten çok sonra da çocuklar kriz durumunda kalmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, yerine getirilmeyen sözler onların yetişkinlere güven duyma yetilerini
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daha da zedelemektedir. Belli çocuk ve ailelere farklı muamelede
bulunmak siz gittikten sonra sorunlara neden olabilir. Eğer yardım
etmek istiyorsanız, kaynaklarınızı daha geniş bir grupla paylaşma
konusunda meslektaşlarınızla bir yol bulun - belki güvenilir bir yerel
kuruluş aracılığıyla bu yapılabilir.
8. Temaslar kurun. Eğer bir çocuğun hikâyesini anlatıyorsanız, örneğin, bir yardım kuruluşundaki adını verdiğiniz bir kişi aracılığıyla
mümkün olduğunca çocukla yeniden irtibat kurmanın yollarını arayın. Bu, sadece haberi takip açısından değil, aynı zamanda haberinizin çocuk için önemli olacak bazı tepkilere yol açması durumunda
önemlidir (örneğin, ülke dışındaki akrabalarından).
9. Olumlu olana odaklanın. Çocuğun tanık olduğu deprem/savaş/yolculuktan açıkça bahsetmekten çekinmeyin ama özel hayatlarına çok
fazla girmemeye çalışın. Konudan kaçmaya çalıştığınızı anlayacaklardır. Umutsuzluk yerine umut getiren hikâyeler bulmaya çalışın
-kişisel direnç ve kahramanlık hikâyeleri. En kötü koşullarda bile,
ortak insanlığımızı vurgulayan sevinç ve kahkaha anları olabilir.
Çocukların olağanüstü bir dayanma kapasiteleri vardır ve sadece
olumlu hikâyeler anlatmak bile her şeyin kötü gözüktüğü bir ortamda rahatlatıcı olabilir.
10. Hareket yerine konuşmak için alan ayırın. Çocuklar en iyi akranları arasında rahat etmektedirler. Dolayısıyla, onları teşvik etmenin en iyi yolu gruba dâhil olmaktır. Oyunlarına katılıp katılamayacağınızı sorun. Oyunun ne olduğunu size anlatmalarını isteyin,
siz ilgi gösterdikten sonra belki de birbirleri hakkında bilgi vermek
için sizin etrafınızı saracaklardır. Kelimenin tam anlamıyla daima
onların seviyesinde olmayan çalışın, tepelerinde dikilmeyin veya
uzakta kalmayın. Eğer yerde oturuyorlarsa onlara katılın. Eğer kayıt
cihazlarınıza ilgi gösteriyorlarsa incelemelerine izin verin, dokun110 www.saglik.gov.tr
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sunlar hatta kullansınlar. En önemlisi, onların yeniden bir travma
yaşamaması için sizin de bir sorumluluğunuz var. Onlar hikâyelerini
anlattıkları zaman, eğer isteksizlerse ayrıntı almak için ısrar etmeyin. Anlatı ne kadar yavaş olursa olsun, duygusal istismar riskine
girmektense bırakın. Bir çocuk kendi içine kapandığında, strese girdiğinde veya aşırı heyecanlandığında saygı gösterin ve geri çekilin;
kendisinden sorumlu yetişkini olup bitenden haberdar edin.
Türkiye’de Çocuklar ile İlgili Etik Düzenlemeler
1-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Çocuklarla İlgili Haberlerde Uyulması Gereken EtikDüzenlemesi
“Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da
mağdur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır. Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj yapmamalı veya
görüntüsünü almaya çalışmamalıdır.”
2-Doğan Medya Grubu Yayın İlkeleri’nin 17. Maddesi ise şöyle
denilir: Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı; çocukları cinsel
konularda olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınır.
3-Doğuş Yayın Grubu İlkeler ve Çalışma Yönetmeliği’nin Çocuklara Özen başlığında ise;
“Haber ve program yapımcıları, yayınlarda yer alan çocuklara karşı
özenli davranırlar. Hazırlanırken ve yayınlandıktan sonra, haber ya da
programın, katılan ya da izleyen herhangi bir çocuğun üzerinde bırkacağı olası etki göz önünde bulundurulur.” ifadesi yer almaktadır.
4-Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu
TGC, BBC ve British Council’ın ortak projesi “Toplumsal Katılımın
Sağlanmasında Medyanın Rolü” çalışmasının sonucunda, “Çocuk”,
“Kadın ve Cinsel Yönelim” ve “Kültürel Çeşitlilik” başlıklarında üç
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kılavuz hazırlanmıştır. Kılavuz, dezavantajlı grupların medyada doğru ve insan haklarını önceleyen bir şekilde temsili için genel ilkeleri
içeriyor. Her bölümde o konuya ilişkin uluslararası standartlardan yola
çıkan hedefler, medya kuruluşlarına ve medya profesyonellerine düşen
temel görevler yer almaktadır. Kılavuz, Prof. Dr. Mine Gencel Bek ve
Doç. Dr. Abdülrezak Altun’un danışmanlığında yürütülen projede hazırlanmıştır. MEDYA VE ÇEŞİTLİLİK KLAVUZU “ÇOCUKLAR
VE MEDYA” BÖLÜMÜ Medyanın üretim süreci ve içeriğini çocukların yararına dönüştürme için kılavuz
Hedefler
Medya kuruluşları, çocukların, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklarının ihlalleri ile ilgili davranışlar
karşısında yasal yaptırımlardan gücünü alan koruma girişimlerine
ek olarak çocukların bedensel ve ruhsal refahlarının korunması ve
geliştirilmesi için üzerine düşen bütün sorumlulukları iyi niyetle ve
yüksek düzeyde yerine getirmeyi bir görev bilmelidir.
Bu bağlamda, medya kuruluşları bütün edimlerini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilişkilendirerek, yasalara göre çocuk
kabul edilen 0-18 yaş arasındaki tüm bireylerde demokratik kültür ve
iletişim biçimlerine ilişkin model oluşturmayı hedef olarak benimsemelidir. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve interneti kullanarak, kamuoyuna bilgi ve görüşler sunan medya ortamında mesleki faaliyet gösterenler, yaptıkları iş ne olursa olsun, sonuçta ürettikleri içeriğin öncelikle
çocuklara ulaştığının bilinciyle ve bunun gerektirdiği sorumlulukla hareket etmelidir.
Medya Kuruluşlarına Düşen Temel Görevler
Bu çerçevede, Türkiye’de faaliyet gösteren bütün medya kuruluşları, çocukların uluslararası ve ulusal sözleşme ve yasalarda yer alan
yaşama, korunma, gelişme ve katılım hakları ile ilgili kurallardan hareket ederek, kendine özgü özdenetim politikaları ve mekanizmalarını
oluşturarak kamuoyuna duyurmalıdır.
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Medya kuruluşları, kabul ettikleri yayın ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı konusunda iç denetimi sağlayacak bir sistem oluşturmalıdır.
Bu sistem, medya içeriğinde çocuklar ile ilgili konularda öneri geliştirebilecek danışma organlarını da barındırmalıdır. Okur-izleyici-dinleyici
temsilcileri (ombudsmanlar) aracılığıyla, sivil toplum örgütlerinin de
katılımıyla oluşturulacak ebeveyn-okuyucu-izleyici konseyleri düzenli
aralıklarla toplanarak, medya içeriği ile ilgili şikâyetleri kurum içinde ve
kurum için değerlendirmelidir. Bu değerlendirmeler, medya kuruluşlarında ombudsmanların yönetiminde meslek içi eğitime dönük bir etkinliğe temel oluşturmalıdır.
Medya kuruluşları, çocuklara haber ve programlarında yer verirken
gereken profesyonel bakış açısını yakalayabilmek için çocuk muhabirliği
ve programcılığının özel bir uzmanlık alanı olarak geliştirilmesini öncelikli bir hedef olarak benimsemelidir. Bu alanda çalışacak medya profesyonellerine hukuk, psikoloji ve pedagoji disiplinlerinin ışığında çocuk
konusuyla ilgili eğitim alma ve kendini geliştirme imkânı sağlanmalıdır.
Görevi ne olursa olsun, medya sektöründe çalışacak bütün profesyonellerin mesleğe kabulünde çocuk hakları ve koruma politikalarına
uygun davranacaklarına ilişkin bir taahhütname imzalamaları sağlanmalıdır. Bu önlem, medya kuruluşlarının toplumsal sorumluluklarının
bir parçası olarak benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Çocukların seçmeli
ve bilinçli okuma, izleme ve dinleme alışkanlıklarını geliştirecek eleştirel
medya okuryazarlığı projeleri desteklenmelidir. Bu konuda medya kuruluşları da eğitim sektörü, iletişim alanındaki düzenleyici kuruluşlar ve ilgili STK’larla işbirliği içerisinde olmalıdır. Medya kuruluşları, cinsellik,
şiddet ve olumsuz örnek oluşturabilecek davranışları kapsayan içerikten
çocukların korunabilmesi için aileleri bilgilendirme ve uyarmanın temel
sorumluluklarından biri olduğunu daima göz önünde bulundurmalıdır.
Medya içeriğinde yer alan herhangi bir materyalin çocuklar üzerinde yaratacağı etkiler gözetilerek içerikle ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar
yapılmalıdır. Görsel-işitsel medya içeriğinde yetişkinlere yönelik malzemenin yayın akışı, izleyici/dinleyici/okuyucuların arasında çocukların da
olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.
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Medya Profesyonellerine Düşen Temel Görevler
a. Üretim Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Çocuklarla ilgili konularda haber ve yorum hazırlarken, doğruluk ve
duyarlılık bakımından en yüksek mükemmellik standartlarına ulaşmaya
çalışmak medya profesyonellerinin temel hedefi olmalıdır. Çocuklara yönelik hazırlanan içerikte onlara zararlı olabilecek unsurların yer almasını
engellemek için gereken özen gösterilmelidir. Herhangi bir medya içeriğinde söz konusu edilen ya da katkısı sağlanan çocuğun maddi ve manevi güvenliğinin sağlanması öncelikle medya kuruluşlarının ve profesyonellerin
sorumluluğu kapsamındadır.
b. Çocukların Medya İçeriğine Katılımının Sağlanması
Medya profesyonelleri çocukların bakış açılarını araştırmaya yönlendirilmelidir. Ayrıca olanaklar dahilinde çocukların medya içeriğine
üretim yoluyla katkı sağlamaları da teşvik edilmelidir. Çocuklarla çalışırken şu noktalara dikkat edilmelidir:
Öncelikle katılımı sağlanacak çocuğun ve anababasının veya hukuken gözetiminde bulunduğu kişinin rızası alınmalıdır.
1. Çocuğun birey olarak mahremiyetine saygı gösterilmeli, onu zihinsel karmaşaya sürükleyecek yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.
2. Durumun kamu yararına olacağına ilişkin açık veriler bulunmadıkça,
ister fail ister mağdur olsun, çocukların görsel sunumundan ve onların
teşhisine ve teşhirine yol açacak uygulamalardan kaçınılmalıdır.
3. Çocukların kimliğinin tespitine yol açacak bilgilerin verilmesinden
kaçınılmalıdır.
4. Çocukların görüntülerinin alınmasının gerekli oldugu hallerde açık
ve doğrudan yöntemlerebaşvurulmalıdır. Mümkün olduğu durumlarda görüntüler çocukların ve sorumlu bir yetişkinin bilgisi ve onayı dahilinde elde edilmelidir.
5. Tartışmalı konularda ve olaylarda çocuklar tarafından sağlanan bilgiler farklı kaynaklardan doğrulatılmalı ve bu doğrulatma işlemi bilgi veren çocukları riske sokmadan yapılmalıdır.
6. Çocukların medya içeriğinde cinselliği çağrıştıracak şekilde konumlandırılmasından ve görselleştirilmesinden kaçınılmalıdır.
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7. Medya içeriğinde yer alan ürünlerin üretimine katılımları karşılığında çocuklara, ana-babaların veya vasilerine herhangi bir ödeme
yapılmamalıdır. Bu kural elbette dizi, reklam vb.de olduğu gibi,
doğrudan üretimde rol alarak para kazanan çocukları içermez. Medya sektöründe çalışan çocuklar için ise çalışma saatleri ve koşulları
onların eğitim, sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uygun olarak
düzenlenmelidir.
c. Medya İçeriğinde Çocuklara Yaklaşım
Yaş, cinsiyet, sakatlık, ırk ya da etnik köken, dini inanç, sosyal ve
ekonomik statü farkına bakılmaksızın medya içeriğinde çocuklar arasında ayrımcılığı önlemek ve onurlarının korunması konusunda gerekli duyarlılığı göstermek bütün medya çalışanlarının görevi olmalıdır.
Özellikle suça karışan çocuklarla ilgili haberlerde sadece söz konusu
olayın sonuçlarına değil, nedenlerine de yer verilmelidir. Bütün medya
profesyonelleri etiket ve sıfatlar yoluyla çocuklarla ilgili yaratılabilecek
olumsuz kalıp yargılar konusunda duyarlı olmalıdır. Çocuğa yönelik
şiddet hiçbir biçimde meşru gösterilmemelidir. Özendirici olabileceği
göz önünde bulundurularak, çocuğa yönelik şiddet ve taciz haberlerinde bu eylemleri uygulayanların eyleme dair uzun açıklamalarına yer
verilmemeli, bu açıklamalar mümkün olduğunca kısa tutularak ve eleştirilerek aktarılmalıdır. Haberciliğin, olumsuzluklara odaklanan yaygın
anlayışının dışına çıkılarak, çocuklarla ilgili olumlu gelişmelere ve onların başarı öykülerine de yer verilmelidir. Çocukların yaşamında rol
modeli olacak örneklerin daha çok temsil edilmesi için çaba gösterilmelidir.
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