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Özet
21. yüzy›l›n en genifl hedef kitleye ulaflabilen ve etki düzeyi en
yüksek kabul edilen kitlesel iletiflim arac› televizyon, kuflkusuz ayn›
zamanda birey ve toplum için en önemli sosyalleflme araçlar›ndan biri
olarak da nitelendirilmektedir. Çocuk izleyiciler taraf›ndan “gerçeklik”
olarak alg›lanan haber bültenlerinin bu çal›flmada tercih edilmesindeki en
temel neden ise haber bültenlerinin “salt gerçeklik” ya da “gerçek
hayatta gerçekten var olmufl olan”› yans›t›yor iddias› ile içeriklerini
sunuyor olmalar›d›r. Benzer bir deyiflle, çocuklar›n televizyon haber
bültenlerinde izlemifl olduklar› görsel/iflitsel mesajlara iliflkin genel
yarg›lar›n› saptamak, bu mesajlar› ne yönde okuyarak nas›l bir toplumsal
sistem içinde yafl›yor olduklar›n› belirlemek, çal›flman›n temel
amaçlar›ndan birini oluflturmaktad›r. Bir di¤er amaç ise, duygusal zekân›n
temel yetileri çerçevesinde gelifltirilmifl olan duygular›n› ifade etme,
duygusal olarak etkilenme (üzülme, sevinme gibi), duygular›n› ve tan›k
olduklar›n› paylaflma, empati kurabilme gibi duygusal süreçlerinde haber
bültenlerinden etkilenip etkilenmediklerini saptamakt›r. Çal›flmada medya
okuryazarl›¤›na iliflkin olarak ise, çocuklar›n televizyon haber bültenlerinde
izledikleri kifli ve kurumlara iliflkin olarak ne tür düflünceler ve kanaatler
gelifltirdikleri saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu çerçevede Türkiye’deki belirli
kurum ve sistemleri temsil eden kiflilikler (siyasetçi, polis, doktor, sanatç›
gibi) üzerinden sorular sorulmufltur. Özetle, çal›flman›n uygulama
bölümünde haber bülteni izleyen ilkö¤retim çocuklar›n›n duygusal zekâ
yetileri aç›s›ndan de¤erlendirilmesi, haber bültenlerine iliflkin elde ettikleri

70

kanaatler ve her ikisinin bileflkesi olarak yaflad›klar› Türkiye’ye iliflkin düflünceleri
ve kanaatleri saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.
anahtar kelimeler: Televizyon Haberi, Duygusal Zeka ve Medya
Okuryazarl›¤›, Çocuk ‹zleyici

Résumé
Lire les bulletins d’information : Une image de la turquie refletée par
les téléjournaux à travers des enfants
La télévision, qui est acceptée comme étant le plus efficace des médias
et ayant le plus haut niveau de public cible, se caractérise également comme
l'un des plus importants agents de socialisation pour les individus et la société.
Le principal motif du choix des bulletins d’information qui sont perçus comme
la réalité par les enfants, est que ces bulletins sont présentés avec une
assertion de la réalité pure» ou la vraie vie. En d'autres termes, l'un des
principaux objectifs de cette recherche est d'analyser les jugements des
enfants à propos des messages audiovisuels qu'ils reçoivent en regardant des
bulletins d'actualité, et d’identifier comment ils lisent ces messages pour
déterminer le système social dans lequel ils vivent. L'autre objectif est de voir
si les enfants sont influencés par ces bulletins d'actualité émotionnelement ; à
savoir si ce qu’ils voient a des efftes dans l'expression de leurs sentiments
affectifs (être triste, heureux, et ainsi de suite), dans le partage des sentiments
et dans le développement de l'empathie. Concernant la littératie des médias,
cette étude vise à préciser les idées développées par les enfants en ce qui
concerne les personnes et les institutions qu'ils voient dans les bulletins
d’information. A cet égard, les questions sur les personnalités qui représentent
certaines institutions et certains systèmes en Turquie (les politiques, la police,
les médecins, les artistes, et ainsi de suite), sont posées. En résumé, la partie
pratique de l'étude vise à évaluer les capacités de l'intelligence émotionnelle
des enfants de l'école primaire qui regardent des bulletins d'actualité, leurs
idées et leurs opinions sur les bulletins d’information et en tant qu’une
combinaison de ces deux, leurs idées et leurs opinions sur la Turquie où ils
vivent.
mots-clés : les bulletins d’information/d’actualité, l’intelligence
émotionnelle et la littératie des médias, l’audience-enfants
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Abstract
Reading Television News: An Image of Turkey Reflected by
Television Newscasts Upon Children’s Mind’s
Television, which is accepted as the most effective media and having the
highest target audience level, is also characterized as one of the most important
socialization agents for the individuals and the society. The primary motive of
choosing news reports which are perceived as reality by the children is that the
news reports are presented with a claim of reflecting "pure reality" or real life. In
other words, one of the main goals of this research is to identify children's
general judgment of the audiovisual messages which they received from the
news reports; to analyze these messages to determine the social system they
live in. The other goal is to determine if children are influenced by news reports
in their emotional processes such as expressing their feelings, emotional
affections (being sorry, happy, and so on), sharing feelings and experiences and
developing empathy. Concerning the media literacy, this study aims to state the
children's ideas and opinions which they build on the people and institutions
they watch on news reports. In this respect, survey questions are chosen on
identities (politician, police, doctor, artist, and so on) which represent certain
institutions and systems in Turkey. In summary, the application part of the study
aims to asses the emotional intelligence abilities of primary school children who
watch news reports, their ideas and opinions on news reports and as a
combination of both, their ideas and opinions on Turkey.
keywords: television news, emotional intelligence and media literacy,
audience-children

72

Girifl
Var oldu¤u günden bu yana gerek sosyalleflme ihtiyac›, gerekse
çevresiyle bir ba¤/temas ve iletiflim kurma mücadelesinde olan birey, 21. yüzy›l
teknolojisinin sunmufl oldu¤u geliflmifl kitle iletiflim araç ve sistemlerince
üretilen mesaj ve uyaranlarla yaflad›¤› dünyay›, toplumu, toplumsal geliflimi
anlamaya, anlamland›rmaya, çözümlemeye çal›flmaktad›r; di¤er bir deyiflle,
yaflad›¤› toplumsal düzene¤i ve bu düzenek içerisindeki iflleyifli/sistemi kitle
iletiflim araçlar›ndan yay›lan mesajlar çerçevesinde sosyal ö¤renme süreci ile
yaflam›na dahil etmektedir. Bu, kuflkusuz, kitle iletiflim araçlar›n›n temel var olufl
nedenlerinden biri olarak bilinen toplumsallaflt›rma misyonunun da do¤al bir
yans›mas› olarak de¤erlendirilebilir. Kitle iletiflim araçlar›ndan ald›¤› mesajlarla
düflünce, kanaat ve alg› oluflturan/gelifltiren ve yaflad›¤› sistemi çözümlemeye ve
uyum sa¤lamaya çal›flan birey, ayn› zamanda yak›n ve uzak çevresinde cereyan
eden olaylara da bu araçlar sayesinde bir anlamda tan›kl›k etmektedir.
Televizyon, tüm icatlardan daha h›zl› bir flekilde dünyaya yay›lm›fl,
görüntüler sayesinde radyoya göre çok daha fazla enformasyon içermesi,
gazeteye göre de anlamas› daha kolay olup, izlemek için yüksek bir e¤itim,
okuryazarl›k gerektirmedi¤inden k›sa zamanda kitle iletifliminin vazgeçilmez bir
unsuru haline gelmifltir. (Condry 1989:2) Modern dünyada iletiflimsizli¤i mümkün
k›lan kitlesel araçlar içinde, televizyon gerek kullan›m kolayl›¤› gerek
seçeneklerinin fazlal›¤› ve gerekse teknolojisi ile bugün tart›fl›lamayacak oranda
en çok ve s›kl›kla tercih edilen araç durumundad›r. Sesi ve görüntüyü an›nda ve
eflzamanl› olarak iletme üstünlü¤ü ile izleyicilerin zamana, mekâna ve olay›n olufl
biçimine tüm boyutuyla görgü tan›kl›¤› yapma imkân› sunan televizyon, ayn›
zamanda bireyin tan›k olduklar›yla yaflama ve içinde bulundu¤u sosyal sisteme
iliflkin genel anlamda kanaat oluflturmas›nda da kuflkusuz en etkili araçt›r.
Bireyin toplumsallaflma süreci içerisinde etkileri yads›namayacak boyutta
olan televizyon ve içeriklerinin özellikle son y›llarda yap›lan birçok bilimsel
çal›flmaya da konu olan bafll›klarla tart›fl›lmakta oldu¤u gözlenmektedir. Özel/ticari
yay›nc›l›k sürecinde henüz k›sa denebilecek bir geçmifle sahip olan Türkiye’de,
ticari sistemin kaç›n›lmaz bir sonucu olarak “izlenme oran›”n›n esiri olan
televizyon yay›nc›l›¤›nda mesleki ve etik ilkelerden uzaklaflma, yanl› ya da
yönlendirmeli habercilik, içeriklerde fliddet ve magazinin gözle görülür yo¤unlu¤u
Türkiye’de iletiflimin akademik boyutu ile ilgilenen bilim adamlar›n›n da
tart›flmalar›n›n bafl›nda gelmektedir. Ekranda izledi¤i görüntünün gücüne ve tan›k
olduklar›na ço¤u zaman kay›ts›zca ve fark›nda olmadan inand›r›l›fl›na boyun e¤en
birey, maruz kald›¤› görüntü ve içerikleri gerçeklik olarak kabullenebilmektedir;
di¤er bir deyiflle birey, ‘yetifltirme ve sosyal ö¤renme kuram›’ odakl› yap›lm›fl olan
bilimsel çal›flma verilerinin de iflaret etti¤i üzere, bireyin televizyon karfl›s›nda
geçirdi¤i zaman›n yo¤unlu¤u artt›kça (Türkiye’de ortalama olarak günde 4-5 saat
televizyon izlenmektedir) yaflad›¤› dünyay› da televizyon dünyas›ndan verilen
mesajlar çerçevesinde ve do¤rultusunda alg›layabilmektedir.
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Günlük kesintisiz yay›n ak›fl›nda izleyiciye sunulan içeriklerin ço¤unlu¤unu
oluflturan dizi, film, e¤lence/magazin, bülten, tart›flma ve gerçeklik (reality)
programlar›nda zaman zaman izleyicilerin farkl› çözümlemelere/kanaat ve
yorumlara ulaflt›klar›; efldeyiflle, farkl› kod aç›mlamalar› yapabildi¤i görülmektedir. Elbette bireylerin bilgi ve e¤itim düzeyleri, sosyal ve ekonomik konumlar›,
politik görüflleri gibi de¤iflkenlerin bu kod aç›mlamalar›nda etkin rolü
bulunmaktad›r; ancak, izleyicilerin genel olarak gerçeklik olarak alg›lad›klar› haber
bültenlerinde, örne¤in, Türkiye’de hemen hemen televizyon kanallar›n›n büyük
ço¤unlu¤unun ayn› haber havuzlar›ndan beslendi¤i düflünüldü¤ünde, bültenlerde
zaman zaman ayn› haberin kimi zaman ideolojik, kimi zaman da yay›n politikalar›
gere¤i farkl› kodlamalarla verildi¤i görülmektedir. Siyasi partilerin icraatlar›
televizyon kanal›n›n ideolojisi ile ya da sermaye grubunun sahipli¤i ç›kar› do¤rultusunda seyretti¤inde, gerçekli¤in sunumu olarak alg›lanan haber bültenlerinden
verilen mesajlara iliflkin yap›lacak kod aç›l›mlar›n›n ve buna ba¤l› olarak
yorumlar›n ve kanaatlerin de farkl›laflt›¤› görülmektedir. Di¤er kitlesel araçlara
göre çok daha yüksek oranda bireyin gündelik yaflam› içinde yer bulan
televizyon, bugün daha fazla evin, ailenin hayat›na girmifl, özellikle çocuklar›n
büyük ço¤unlu¤u edindikleri enformasyonu, kültürü hatta dünya görüflünü aile
üyelerinden de¤il televizyonlardan al›r hale gelmifltir (Wilson 1993:258).
Genel olarak izleyicilerin medya mesajlar›n› çözümleme, alt anlamlar›n›
okuyabilme becerisi olarak tan›mlanan medya okuryazarl›¤› kuflkusuz medya
mesajlar›na elefltirel bir bak›fl aç›s› gelifltirmekle mümkün olabilmektedir. Bilgiye
ulaflabilmek, bilgiyi okuyabilmek ve ayn› zamanda kat›l›mc› olabilmek ya da
elefltirebilmek toplumsal ve kültürel düzenekleri de elefltirebilme yetene¤i ile
paralellik sergilemektedir. Gündelik yaflamda hemen hemen pek çok konu ve
olaya iliflkin kiflisel tercihlerin kullan›lmas› söz konusu oldu¤u gibi, medya ürünleri
ve mesajlar›n›n tüketiminde de benzer duyarl›l›¤›n gösterilmesi medya
okuryazarl›¤›n›n temel önermesini oluflturmaktad›r.
Televizyonun izleyici kitlesi içinde genifl yer kaplayan çocuklar, ço¤u
zaman e¤lenmek ya da bofl zaman geçirmek ad›na, bu aktivitelerini ebeveynlerinin d›fl›nda gerçeklefltirmektedirler. Bu durum çocuklar›n ayn› zamanda
yetiflkinler için üretilmifl olan mesajlar› da almalar›na neden olmaktad›r.
Çocuklar›n ekrandan gelen mesajlara yetiflkinlere oranla çok daha fazla maruz
kald›klar› ve bu mesajlar› ço¤unlukla süzmeden do¤rudan ald›klar› düflünülecek
olursa, özellikle duygusal ve ruhsal geliflimlerinin de bu edinimlerden ve
derslerden etkilenmiyor oldu¤unu söylemek mümkün olmayacakt›r.
Çocukluk ve ilk ergenlik dönemlerinde, bireyin yaflad›¤› dünyay› anlamas›
ve anlamland›rmas›, bu dünyaya ait toplumsal göstergeleri ö¤renmesi ve bu
göstergeler dahilinde bireysel düflünce, davran›fl ve ruh kal›plar›n› yo¤un olarak
oluflturmas› söz konusudur. Sunmufl oldu¤u görüntünün gücüyle ikna edicili¤i en
üst düzeyde olan televizyon mesajlar›n›n bu ba¤lamda çocuklar üzerinde ayr› bir
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önemi ve hükmü de söz konusudur. RTÜK taraf›ndan yap›lm›fl olan araflt›rmaya
göre Türkiye’de çocuklar›n y›lda 900 saatlerini okulda 1500 saatlerini ise
televizyon karfl›s›nda geçirdikleri (2008) düflünüldü¤ünde, özellikle geliflme
dönemlerinde sosyal iletiflimlerinde gerileme ihtimalinin yüksek oldu¤unu
söylemek yerinde olacakt›r. Ekran önünde bu denli yo¤un ve pasif olarak zaman
geçiren çocuklar›n, izlediklerinin gerçek, kurgusal gerçek ya da gerçek d›fl›
oldu¤unun fark›na varabilme yetisi henüz yeterince geliflmedi¤i; di¤er bir deyiflle,
mesajlar› elefltirel bak›fl aç›s› ile de¤erlendirme becerisine sahip olmad›klar› için
savunmas›z olarak bu içeriklere maruz kalmakta olduklar› söylenebilir. Di¤er
yandan çocuklar›n izledi¤i içeriklere göre gerçekli¤i ya da gerçek d›fl›l›¤› ay›rt
etme süreçleri de farkl›l›k göstermektedir. Çizgi film içeri¤inde görmüfl
olduklar›n› birer fantazya ve kurmaca olarak alg›layabilirlerken, haber bültenlerinde gördüklerini gerçeklik olarak de¤erlendirebilmeleri de mümkündür.
Televizyon, çocu¤un geliflim düzeyine göre her yaflta farkl› etkiler
yaratabilmektedir ve bu etkiler kuflkusuz k›sa zamanda fizyolojik veya ruhsal
sorunlar olarak kendilerini göstermeyebilir. Soyut düflünce gücü geliflmedi¤i ve
henüz gerçek ile gerçek olmayan aras›ndaki fark› ay›rt edemeyen özellikle okul
öncesi dönemdeki çocuklar, gerek çizgi filmlerde gerekse di¤er televizyon
içeriklerinde gördüklerine tan›k olmalar› nedeniyle gerçek dünya alg›lamalar›n› bu
yönde gelifltirebilmektedirler. Gözlemsel ö¤renime daha çok duyarl› olan
çocuklar için gösterilenin “gerçekleri” gözlemsel ö¤renimlerini de etkilemektedir. Özellikle düflle gerçe¤i ay›rma süreci içindeki yafl grubunda olan çocuklarda
bu konu büyük önem tafl›maktad›r.
Benzer flekilde televizyonun karfl›s›nda pasif olarak yo¤un zaman geçiren
ve özellikle yetiflkinler için haz›rlanan içeriklere maruz kalan çocuklar›n sosyal
geliflimleri ve kiflilik geliflimleri de olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Geliflim
evreleri içinde öncelikle yak›n çevresindekileri rol model alan çocuk, ekran
karfl›s›nda geçirdi¤i zaman artt›kça, bu kez ekranda gördü¤ü kifli ve kiflilikleri rol
model olarak benimsemeye bafllayarak duygusal boyutta yaflam›nda s›kl›kla
özdeflleflme hissinden beslenebilmektedir. Ekran önünde yo¤un zaman
geçirme, ayn› zamanda çocuklar›n sosyalleflme ve iletiflim kurma becerilerini de
olumsuz etkileyen bir süreç olarak düflünülmektedir. Ekrandan ald›¤› mesajlar›n
alt okumas›n›; efldeyiflle, gerçekte ne anlam ifade etti¤ini çözümleyemeyen
çocuk, toplumsal yaflam içinde ayk›r› olarak kabul edilen tutum ve davran›fllar› da
ruhsal ve fiziksel boyutta taklit etme yoluyla yaflam›na dahil edebilmektedir.
Televizyon ekran› karfl›s›nda uzun zaman geçirmenin çocuk için olumsuz
birçok sonuç do¤uraca¤›n› savunan Shapiro, ebeveynlerin kendilerinin televizyon
ba¤›ml›l›¤› nedeniyle çocuklar›n›n da televizyon önünde geçirdikleri zaman›
denetleyemediklerini ve televizyonun modern dünyada hiç de pahal› olmayan bir
bebek bak›c›s› oldu¤unu; ancak, duygusal zekâ geliflimi yüksek çocuklar
yetifltirebilmek için televizyon izleme konusunda kat› kurallar›n uygulanmas›
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gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Çocu¤un yarat›c›l›¤›n›n geliflmesin önündeki en
büyük engel olarak televizyon izleme eyleminin oldu¤unu belirten Shapiro,
televizyonun çocuklarda fiziksel bir ba¤›ml›l›ktan öte psikolojik ba¤›ml›l›k yaratan
bir süreç oldu¤unu da ifade emektedir (1999:42-43). Bu ifadelerden de yola
ç›karak çocu¤un duygusal zekâ gelifliminde televizyonun önemli etkilerinin
oldu¤unu söylemek mümkündür.
Psikolog Reuven Bar-On taraf›ndan bireyin çevresel bask›larla ve isteklerle
bafla ç›kmak için baflar›l› olma yetisinde duygusal, kiflisel ve sosyal
yeteneklerinin bir bütünü olarak tan›mlad›¤› (Moller 1999:218) duygusal zekâ,
bireyin kendisiyle ve çevresindekilerle olan iliflkilerini do¤rudan etkileyen, bireyin
kendi geliflimini, bu süreçteki ilerlemesini ve ayn› zamanda yetenekleri ile de
di¤er bireylerle aras›ndaki iliflkileri odak almaktad›r. Duygusal Zeka (EQ) bireylerin
birbirleriyle ve çevreleriyle uyum içinde olmalar›na yard›mc› olan beceri,
yetenekler ve deneyimler olarak, Ak›lc› zekâ (IQ) ise akademik ve mesleki
beceriler olarak genel bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilmektedir.
Burkovik’e göre, EQ ve IQ her bireyde var olan, bireyin yaflam›nda ve
benli¤inde ve yaflamsal süreçlerinde birbirlerini destekleyen iki önemli unsurdur.
Gerçekte insano¤lunun hayat mücadelesi için daima kulland›¤› güçlerden olan
EQ bilim adamlar›nca her zaman ve her yaflta gelifltirilip ilerletilebilen,
ö¤renilebilir bir zekâ olarak görülmektedir. Duygusal zekâda, muhakeme ve IQ
için yaflamsal öneme sahip olan ve duygusal güçleri gerekti¤i gibi kullanmas›n›
bilen bireylerin yaflamlar›n›n her an›n› kendileri için kolaylaflt›rabildikleri de ifade
edilmektedir. Duygusal gücünü kullanan birey duygular›n› tan›r, onlar› kabullenir,
uygun flekilde ifade eder ve ayr›ca kendi duygusunu tan›mlayabildi¤i ve tan›d›¤›;
di¤er bir deyiflle, fark›ndal›k düzeyi yüksek oldu¤u için karfl›s›ndaki kiflilerin
hislerini de anlay›p, kendisini baflkas›n›n yerine koyabilmeyi de baflarabilmesinden dolay› bireyleraras› iletiflimde ve günlük yaflamdaki sorunlar›n çözümlerinde
daha baflar›l› olabilmektedir (Memory Center 2006).
Duygular kuflkusuz pek çok yol ile ifade edilmektedir; sözel ve sözsüz
iletiflim yöntemlerini do¤ru ve yerinde kullanabilme becerisi olan her birey
kendini ifade edebilme ve karfl›s›ndakini do¤ru anlayabilme flans›na da do¤al
olarak sahiptir. ‹letiflim kurabilme becerisi de elbette bireyin zihinsel/beyinsel
birtak›m süreçleriyle de do¤rudan ilgilidir; efldeyiflle, birey günlük yaflam›nda
duygusal olan olmayan birçok konuya iliflkin, zekâs›n› kullanabilme yetisi kadar,
duygusal düflünme yetisini de bu sürece dahil etti¤inde daha anlay›fll› ve
anlafl›labilir olacakt›r. Duygular ile gerçeklefltirilen süreçlerin birço¤undan elde
edilen ö¤renimler ve deneyimler özellikle çocuklukta al›nan duygusal dersler,
yaflam boyunca bireyin davran›fllar›n› ve kal›plar›n› belirleyen unsurlard›r. Bu
düflünceden hareketle günümüzde çocuklar›n, bir ö¤renme arac› olarak da
görebildi¤i televizyondan ald›klar› mesajlarla yaflad›klar› dünyay› alg›lad›klar›n›
söylemek kuflkusuz yanl›fl olmayacakt›r.
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IQ’nun akademik ve mesleki performans›n› belli bir noktaya kadar
profesyonel yaflam ve kiflisel baflar›y› destekledi¤ini kabul eden çal›flmalar›n
bulundu¤unu, ancak IQ puanlar›n›n çok yüksek olan baz› insanlar›n yaflamda her
zaman çok baflar›l› olamad›klar›n› belirten Toktam›flo¤lu’na göre duygusal zekân›n
dört temel unsuru bulunmaktad›r. Bunlar, özbilinç, özyönetim, sosyal bilinç ve
iliflki yönetimidir. Toktam›flo¤lu, bireyin olgunlaflma süreci olarak tan›mlanan ak›l
ve duygusal geliflme ve deneyimlenme sürecinde gördüklerine, yaflad›klar›na,
yaflatt›klar›na ve okuduklar›na kendi yorumlar›n› katamayan bireylerin etkili,
baflar›l› ve kal›c› olamayaca¤›n› savunmaktad›r. Duygusal özbilinci yüksek olan
bireyler iç sinyallerin (duygular›n›n) daha h›zl› fark›na varmakta ve duygular›n›n
kendilerini ve performanslar›n› nas›l etkiledi¤ini bilebilmektedirler (2003:24-70).
Duygusal zekân›n geliflimi için bireylerde kimi yetkinlikler olmas›
gerekti¤ini ifade eden Goleman’a göre, bireyin kendini tan›mas› ilk s›rada
gelmektedir. Bireyin kendini bilmesi; efldeyiflle, kendini tan›mas› önemli bir
aflamad›r. Goleman, bireylerin duygusal sürecine iliflkin olarak “bireyler ilk
bak›flta zaten duygular›n›n ortada oldu¤unu düflünebilir, ancak üzerinde
duruldu¤unda ço¤u kez bir konuya iliflkin ne hissedildi¤ini hat›rlayamayabilirler;
kiflinin duygular›n›n fark›nda olabilmesi iç dünyas›nda olup bitenlerin de sürekli
fark›nda olmas› anlam›ndaki “öz bilinçtir” vurgulamas›n› yapmaktad›r (2006:77).
Duygusal zekâ gelifliminin öncelikli vurgu alanlar›ndan olan “kendini
tan›mak”, duygular›n fark›nda olmak ve duygusal özdenetim gibi temel duygusal
yeterliliktir. Bireyin duygular›n›n ve gereksinimlerinin fark›nda olmas›, hedeflerini
belirleyebilmesi, yaflam›n kendisine sundu¤u seçenekler içinde tercihlerini
yapabilmesi ve tün bunlar için kiflisel deneyimlerinin ve donan›m›n›n fark›nda
olmas› anlam›na da gelmektedir.
Goleman, duygusal zekâ gelifliminin seyri için bireyin “kendini
yönetebilmesi”nin de gerekli¤i üzerinde durmaktad›r. Bireyin kendini gözlemleyerek yönetebilmesini, bireyin sahip oldu¤u duygu ve düflüncelerini kontrol
etmesi olarak de¤erlendirilmektedir. Bu, bir anlamda bireyin duygular›ndan
kendini ar›nd›rarak ve esiri olmaktan kurtararak yön verebilmesine iflaret
etmektedir. Öfke, kuflkusuz bireyin kendini yönetebilmesinde önemli bir
duygusal s›nav sürecidir. Goleman’a göre bireye s›k›nt› veren duygulara hâkim
olabilme, duygusal sa¤l›¤›n da anahtar›d›r; fazla yo¤un ve uzun süreli duygular
bireyin dengesini bozmaktad›r. Özellikle bireyin kendini yönetmesinde en s›k
karfl›laflt›¤› ruh hali olan öfkenin bafltan ç›karc›l›¤›n›n yo¤un oldu¤unu ve öfkenin
ikna gücünün di¤er ruh hallerine göre daha yüksek oldu¤unu, bireye enerji veren
ve uzlafl›lmas› güç bir ruh hali oldu¤unu belirten Goleman, bireyin bu ruh halinden
kurtulabilmesinin yolunu ise genel olarak yine bireyin kendi olanaklar›yla mümkün
oldu¤unu ifade etmektedir (2006:92-93).
Motivasyon da duygusal zekân›n yetkinlikleri içerisinde kabul edilmektedir.
Bireyin kendini belirli bir konu hakk›nda motive edebilmesi o konu ya da duruma
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iliflkin olarak heves ve güven gibi duygular›n› harekete geçirebilmesi ile mümkün
olmaktad›r. Özellikle afl›lmas› güç durum ve olaylara iliflkin bireyin baflarma
gücünü etkileyen, kayg› ve tasa duygular› yaflamas›na neden olan süreçlerde
motivasyon sa¤layabilmesi çözüm üretmesini sa¤layan bir kurtar›c› olarak da
görülmektedir. Bireyin duygular› düflünmek ve planlamak, uzak ve güç görünen
bir hedefe haz›rlanmak ve sorunlar› çözmek gibi yeteneklerini engelledi¤i ya da
güçlendirdi¤i ölçüde do¤ufltan gelen zihin yetilerini kullanma kapasitesinin
s›n›rlar›n› çizerek neler yapabilece¤ini belirlemektedir. Bu ba¤lamda duygusal
zekân›n motivasyon konusuna e¤ilmesinin nedeni de aç›kça ortaya ç›kmaktad›r;
yap›lan ifl heves ve keyifle ve motive olunan ölçüde bireyi baflar›ya ulaflt›racakt›r
(Goleman 2006:117-119).
Duygusal zekân›n önemli bir di¤er sac aya¤› ise empatidir. Empati en
genel tan›m›yla bireyin kendini karfl›s›ndakinin yerine koyarak düflünebilme ve
duygular›n› anlayabilmesidir; di¤er bir deyiflle, empati, karfl›s›ndaki kiflinin
penceresinden hayata bakabilmek ve herkesin gördü¤ü manzaran›n birbirinden
farkl› olabilece¤ine kanaat getirmektir. Goleman, empatinin kökenlerini özbilinç
olarak göstermektedir; birey kendi duygular›na ne kadar aç›ksa karfl›s›ndakinin
duygular›n› okumay› ve anlayabilmeyi de o oranda becerebilmektedir. Kendi
duygular› konusunda zihinleri kar›fl›k olan bireyler, di¤erleri hislerini onlarla
paylaflt›¤›nda benzer flekilde kar›fl›kl›k yaflamaktad›rlar; di¤erlerinin ne hissetti¤ini
anlayamamak duygusal zekâ aç›s›ndan bir eksiklik olarak de¤erlendirilmektedir
(2006:137-139). Empati karfl›daki bireyi oldu¤u gibi kabul edebilmek, kendi
d›fl›nda düflünebilenleri de anlayabilmek ve hissedebilmek anlam›na da
gelmektedir.
Sosyal yeterlilik kavram› da duygusal zekân›n önemli bileflenlerinden birini
temsil etmektedir. Sosyal yeterlilik, bireylerin duygular›n› ne denli iyi ya da kötü
ifade edebildikleridir; benzer bir deyiflle, bireyleraras› iliflki becerilerinin
bütünüdür. Bu beceriler di¤erleriyle iliflkide etkili olabilmeyi sa¤layan sosyal
yeterliliklerdir ve bu konudaki eksiklikler sosyal dünyada yetersizli¤e ya da
bireyler aras› iliflkilerde s›kça tekrarlanan felaketlere yol açmaktad›r. Sosyal
yetenekler bireylerin bir temas› flekillendirmesine, di¤erlerini harekete geçirip
teflvik etmesine, yak›n iliflkilerini sürdürebilmesine ve bireyleri ikna edip
etkilemesine olanak tan›maktad›r (Goleman 2006:157). Bu, ayn› zamanda
gelifltirilen iliflkilerde tak›m olabilme ve ait hissedebilme duygusunu da ön plana
ç›kartarak motivasyonu da güçlendirmektedir.
Sosyal yeterlilik gibi, benzer olarak iletiflim becerisi de duygusal zekâ
modelinde önemli bir bileflendir; do¤ru iletiflim kurabilmek, kendini do¤ru ifade
edebilmek, yanl›fl anlamalar› ortadan kald›rmak üzere önemli bir yetenek olarak
düflünülmektedir. ‹letiflim kuflkusuz her zaman kendini ifade etmek anlam›na
gelmemektedir, kendini ifade edebilmek kadar dinleyebilmek de temel iletiflim
becerileri aras›nda yer almaktad›r. Bireyler aras› her iletiflim sürecinde kullan›lan
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duygusal sinyaller sürecin her iki taraf›nda olan bireyi de etkilemektedir. Sosyal
yeterlilikler ve iletiflim becerisi artt›kça birey gönderdi¤i ya da ald›¤› duygusal
sinyalleri daha iyi kontrol edebilir düzeye gelecektir (Goleman 2006:160).
Çocukluk dönemi boyunca ö¤renilenlerin yaflam boyu sürecek en
duygusal mesajlar› da beraberinde tafl›yaca¤›n› savunan Goleman’a göre,
çocuklukta al›nan dersler ayn› zamanda yaflam›n alaca¤› yönü de belirleyen
derslerdir ve çocuklar büyüdükçe almaya haz›r olduklar› ve ihtiyaç duyduklar›
belirli duygusal dersler bulunmaktad›r (2006:252-254). Aile yaflam› ve ebeveynler
çocuklar›n ilk duygusal derslerini ald›klar› okuldur. Bu okul, çocu¤un kendisini
nas›l görece¤ini, baflkalar›n›n çocu¤un hislerine ne flekilde tepki verece¤ini, bu
hisler hakk›nda nas›l düflünmesi gerekti¤ini ve tepki verirken ne gibi
seçeneklerinin oldu¤unu, umutlar›n› ve korkular›n› nas›l ifade edece¤ini ö¤rendi¤i
bir kurumsal yap›d›r. Baz› duygusal beceriler y›llar geçtikçe çocu¤un sosyal
yaflam› içerisindeki di¤er kifli ve kifliliklerle de bilenmekte ve elde etti¤i
izlenimlerle duygusal zekâ geliflimine yön vermektedir. Henüz çocukluk
evrelerindeyken aile ve yak›n çevreden al›nan dersler çocu¤un duygusal zekâ
boyutundaki geliflimini belirlerken, sosyal yaflam›n içine girmeye bafllamas›yla
okul, arkadafl veya özdeflleflilen di¤er kifliliklerle de perçinlenmektedir. Bu
ba¤lamda modern dünyada bir sosyal gelifltirici (sosyallefltirici) ve ö¤retici olarak
da tan›mlanan kitle iletiflim araçlar› ve özellikle de yayg›n kullan›m› aç›s›ndan
televizyon, çocuklar›n duygusal zekâ gelifliminde kuflkusuz önemli etkiler
yaratmaktad›r. Televizyon ekran›nda görülen çizgi film karakterleri, süper
kahramanlar, onlar taraf›ndan sergilenen kiflilik özellikleri ve davran›fllar, görerek
ve taklit ederek ö¤renme süreci yaflayan çocuklar›n fiziksel benzerlik ve ortakl›k
yaratmak kadar ruhsal ortakl›k gelifltirmelerine de neden olabilmektedir. Sözü
edilen ortakl›k kurma eylemi, özellikle ergenlik ça¤›na kadar olan süreçte
çocuklarda s›kça görülen bir yatk›nl›k olarak da gözlenmektedir.
Henüz gerçek olan ile olmayan› ay›rt etme yetisi geliflmemifl, televizyon
mesajlar›n›n çözümlemesini ya da mesajlar›n alt anlamlar›n› keflfedilme;
efldeyiflle, medya okuryazarl›¤› becerisine sahip olamayan ve televizyon ekran›
karfl›s›nda tüm mesajlara savunmas›z olarak maruz kalan çocu¤un, duygusal
zekâ gelifliminde t›pk› aile ve yak›n çevresinin etkisi ve belirleyicili¤i kadar
televizyonun da etkisinin ve belirleyicili¤inin yads›namayacak boyutta oldu¤unu
söylemek mümkündür. RTUK Baflkan› Akman’›n da vurgulad›¤› üzere, y›lda 900
saat okula giden ancak buna karfl›l›k 1500 saat televizyon izleyen bir ilkö¤retim
çocuk kitlesinin bulundu¤u Türkiye’de (2008), çocuklar›n sosyal ö¤reticilerinden
biri olarak, duygusal zekâ geliflimlerinin televizyondan ald›klar› derslerle yo¤ruldu¤unu söylemek de bu noktada yerinde olacakt›r. Bu yaklafl›m, ayn› zamanda bu
çal›flman›n temel problemini ve ç›k›fl noktas›n› oluflturmaktad›r. Çocuklar›n
duygusal zekâ geliflimlerine yön veren bir araç olarak televizyon, bilindi¤i üzere
günlük kesintisiz yay›n ak›fl› içinde birçok farkl› içeri¤e yer vermektedir. Belirli yafl
dönemlerinde çocuklar›n bu içeriklerden ald›klar› dersler ve mesajlar da farkl›l›k
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gösterebilir; izledi¤i çizgi film karakterinin gerçek yaflamda olmad›¤›n› ya da bir
kurmaca oldu¤unu alg›layabilen çocuk, gerçeklik olarak izledi¤i televizyon haber
bültenlerinde gördüklerinden daha farkl› biçimde etkilenebilmekte; gördü¤ü,
tan›k oldu¤u olay, kifli ve durumlara iliflkin farkl› alg›lamalar gelifltirebilmektedir.
Çocuk izleyiciler taraf›ndan “gerçeklik” olarak alg›lanan haber bültenlerinin
bu çal›flmada tercih edilmesindeki en temel neden ise, haber bültenlerinin “salt
gerçeklik” ya da “gerçek hayatta gerçekten var olmufl olan”› yans›t›yor iddias› ile
içeriklerini sunuyor olmalar›d›r. Benzer bir deyiflle, çocuklar›n televizyon haber
bültenlerinde izlemifl olduklar› görsel/iflitsel mesajlara iliflkin genel yarg›lar›n›
saptamak, bu mesajlar› ne yönde okuyarak nas›l bir toplumsal sistem içinde
yafl›yor olduklar›n› belirlemek, çal›flman›n temel amaçlar›ndan birini oluflturmaktad›r. Bir di¤er amaç ise, duygusal zekân›n temel yetileri çerçevesinde
gelifltirilmifl olan duygular›n› ifade etme, duygusal olarak etkilenme (üzülme,
sevinme gibi), duygular›n› ve tan›k olduklar›n› paylaflma, empati kurabilme gibi
duygusal süreçlerinde haber bültenlerinden etkilenip etkilenmediklerini
saptamakt›r. Çal›flmada medya okuryazarl›¤›na iliflkin olarak ise, çocuklar›n
televizyon haber bültenlerinde izledikleri kifli ve kurumlara iliflkin olarak ne tür
düflünceler ve kanaatler gelifltirdiklerini saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu çerçevede
Türkiye’deki belirli kurum ve sistemleri temsil eden kiflilikler (siyasetçi, polis,
doktor, sanatç› gibi) üzerinden sorular sorulmufltur. Özetlenecek olursa,
çal›flman›n uygulama bölümünde haber bülteni izleyen çocuklar›n duygusal zekâ
yetileri aç›s›ndan de¤erlendirilmesi, haber bültenlerine iliflkin elde ettikleri
kanaatler ve her ikisinin bileflkesi olarak yaflad›klar› Türkiye’ye iliflkin düflünceleri
saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Yöntem
Bu temel problem ve araflt›rma amaçlar›na uygun olarak ‘betimsel
araflt›rma’ modeli kullan›lm›flt›r. Betimsel araflt›rmalar, bir konudaki herhangi bir
durumu saptamay› hedefleyen araflt›rmalard›r (Erdo¤an 1998). Bu araflt›rma
modelinde amaç; eldeki problemi, bu problemle ilgili durumlar› tan›mlamakt›r
(Kurtulufl 1998). Betimsel araflt›rmalar, belli de¤iflkenlerin özellikleri hakk›nda
temel veri taban› oluflturur (Erdo¤an 2003). Bu ba¤lamda, ankete kat›lan
ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n televizyon haberlerine genel bak›fl aç›lar›n› tespit
etmek; kanaatlerini ve ö¤rendiklerini paylaflmak, duygular›n› ifade etmek, empati
kurabilmek gibi duygusal zekâ geliflimi yetilerini saptayabilmek ve izledikleri
bültenlerdeki okumalar› (medya okur yazarl›¤›) belirlemek üzere tasar›m› yap›lan
araflt›rmada veriler, birincil elden veri toplama yöntemi olan anket tekni¤i ile
toplanm›flt›r.
Bu çerçevede genel olarak çocuklara ne s›kl›kla haber bülteni izledikleri,
izledikleri haberlerin duygusal olarak onlar› nas›l etkiledi¤i, kendilerine ders
ç›kartmalar›, izledikleri olaylar› paylaflma ve aktarma durumlar›, kifli ve olaylara
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iliflkin empati gelifltirme düzeyleri, haber denildi¤inde ak›llar›na gelenleri, ekranda
s›kl›kla hangi kifli ve kurumlar› gördükleri, Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal,
sanatsal durumuna iliflkin düflünceleri, Türkiye’de önemli kurumsal yap›lara
iliflkin kanaatlerini belirlemek amac›yla temsili kurum ve kiflilerin sorulmas›,
Türkiye’nin güvenli bir ülke olup olmad›¤› gibi 3’lü Likert ölçe¤inde çoktan
seçmeli sorular yöneltilmifltir. Sonuçlar, tablolar halinde Bulgular alt bafll›¤›nda
yer almaktad›r.
Verilerin Analizi
Verilerin analizi bilgisayar ortam›nda SPSS (Statististical Package For
Social Sciences) 12.0 paket program›nda yap›lm›flt›r. Tan›mlay›c› veri analizinde;
frekans, yüzde analizlerinden yararlan›lm›flt›r.
Araflt›rman›n s›n›rl›l›klar› flunlard›r:
• Araflt›rma, co¤rafik olarak Türkiye’nin Eskiflehir ilinde ö¤renim gören ve
haber bülteni izleyen ilkö¤retim ö¤rencileri (5, 6, 7 ve 8. s›n›f) ile s›n›rl›d›r. Genel
olarak yafl grubu ise 11-15 aras›ndad›r.
• Araflt›rma verileri, 28 Mart 2008 tarihinde toplanm›flt›r.
Bulgular
Bu araflt›rmada ilkö¤retim ça¤›nda bulunan ve özellikle de ilkö¤retimin ilk
y›llar›na göre, nispeten daha yetiflkin ve bilinçlenmifl bir dönem olarak kabul
edilebilecek 11-15 yafl aras›ndaki çocuklar›n televizyon haberlerine yönelik
e¤ilimleri, duygusal ve düflünsel bak›fl aç›lar› ve genel alg›lar› ö¤renilmeye
çal›fl›lm›flt›r. Çal›flma söz konusu yafl grubunun televizyon haberlerini alg›lama
biçimi aç›s›ndan oldukça özel bir önem arz etmektedir. Zira, yetiflkinlerin yan›
s›ra, genç bir yetiflkin olma dönemine haz›rlanmakta olan ve henüz duygusal
zekâ geliflimi süreci içinde olan çocuklar›n, televizyon haberlerine bak›fl aç›lar›, bir
anlamda gelece¤in kufla¤› olacak bu yafl dönemi çocuklar›n›n yerleflik kan›lar›n›n
da temellerinin at›ld›¤› dönemi oluflturmaktad›r. Ayr›ca, genel olarak yetiflkinlere
yönelik ve biçimlenme ve sunum biçimleri ile bir bütün olarak erkek egemen
anlay›fl›n temel ve yerleflik bir yap›lanma arz etti¤i televizyon haberleri, en
korunmas›z, en kirlenmifllikten ve ön yarg›dan uzak, ancak, ayn› zamanda en
tarafs›z kitle olarak da kabul edilebilecek, yetiflkinleflme sürecindeki çocuklar›n
penceresinden, oldukça etkileyici bir görünüm sergileyebilmekte, kayda de¤er
bir yans›ma verebilmektedir.
Araflt›rma kapsam›nda çocuklara yöneltilen sorular flu bafll›klardan
oluflmufltur:
1. Televizyon haberlerini izleme s›kl›¤›
2. Televizyon haberlerine inanma düzeyi
3. TV’deki savafl, deprem ve cinayet haberlerine yönelik duygusal yaklafl›m›
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4. ‹zledi¤i televizyon haberlerinden kendine ders ç›kartma düzeyi
5. ‹zledi¤i televizyon haberlerinden sevinç, mutluluk ya da heyecan hissetme
düzeyi
6. ‹zledi¤i televizyon haberlerini arkadafl ya da aile ile paylaflma düzeyi
7. ‹zledi¤i televizyon haberlerinden, habere konu olan kiflinin yerine kendini
koyma düzeyi
8. Televizyon haberleri denilince ilk akla gelen izlenim
9. Televizyon haberlerinde en çok gördü¤ü haber türleri
10. Televizyon haberlerinde en s›k görülen kifliler
11. TV haberlerinin fliddet içerip içermedi¤ine iliflkin düflüncesi
12. Türkiye’nin ekonomik durumuna iliflkin görüflleri
13. Türkiye’nin iflsizlik sorununa iliflkin görüflleri
14. Gelecekte iyi bir ifl sahibi olmaya iliflkin inanc›
15. Gelecekte zengin olabilece¤ine iliflkin inanc›
16. Türkiye’de spor ve sporcuya önem verilip verilmedi¤ine iliflkin düflüncesi
17. Türkiye’de sanata ve sanatç›ya önem verilip verilmedi¤ine iliflkin düflüncesi
18. Türkiye’de doktor ve hastaneye güvenip güvenmedi¤ine iliflkin düflüncesi
19. Türkiye’de siyasetçilere güvenip güvenmedi¤ine iliflkin düflüncesi
20. Türkiye’de çok suç ifllenip ifllenmedi¤ine iliflkin düflüncesi
21. Polisin insanlar› korudu¤una iliflkin güven düzeyi
22. Türkiye’nin tehlikeli bir ülke olup olmad›¤›na iliflkin düflüncesi
Araflt›rman›n uygulama aflamas›n› oluflturan bu sorulardan elde edilen
verileri ise flöyle tablolaflt›rmak ve yorumlamak mümkündür:
Tablo 1’de, ankete kat›lan ilkö¤retim çocuklar›n›n yafl ortalamalar›na bak›ld›¤›nda % 56 oran›nda 10-12 yafl ve % 44.0 oran›nda 13-15 yafl grubu aras›nda
oldu¤u görülmektedir.
Tablo 1. Yafl
S›kl›k

%

10-12

84

56.0

13-15

66

44.0

Toplam

150

100

Tablo 2’de, ankete kat›lan çocuklar›n cinsiyet aç›s›ndan % 50 k›z ve % 50
erkek olmak üzere eflit oranl› bir da¤›l›mda olduklar› görülmektedir.
Tablo 2. Cinsiyet
S›kl›k

%

K›z

75

50.0

Erkek

75

50.0

Toplam

150

100
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Tablo 3’te çocuklara televizyon haberlerini ne s›kl›kla izledikleri
sorulmufltur. Verilen cevaplar do¤rultusunda tüm çocuklar›n haftada bir-iki kez
de olsa televizyon haberi izledi¤i görülmüfltür; ancak, haftada üç-befl kez ya da
her gün izleyenlerin oran›n›n oldukça yüksek oldu¤u saptanm›flt›r. Sonuçlara
göre % 42 oran›ndaki çocuk her gün, % 41.3 oran›ndaki çocuk ise haftada üçbefl kez aras›nda haber bülteni izledi¤ini belirtmifltir. Tablo 3’e göre ilkö¤retim
ö¤rencilerinin büyük bir k›sm› düzenli olarak televizyon haber bülteni izlemektedir. Bir anlamda, çocuklar›n yaklafl›k % 83’ü televizyon haberleri ile sürekli bir
biçimde tan›fl›kl›k içindedir ve bu haberlerin tüm etkilerine maruz kalmaktad›r
denilebilir. Bu çal›flman›n güvenilirli¤i aç›s›ndan da önemli bir bulgu olarak
de¤erlendirilmektedir.
Tablo 3. Haber Bülteni ‹zleme S›kl›¤› De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Her gün izliyorum

63

42.0

Haftada üç befl kez

62

41.3

Haftada bir iki kez

25

16.7

Toplam

150

100

Tablo 4’te çocuklar›n izledikleri haber bültenlerini inand›r›c› bulup
bulmad›klar›n› saptamak amac›yla sorulan soruya verilen cevaplar oldukça dikkat
çekicidir. Çocuklar›n % 55.3’lük bölümü izledikleri haberlerin inand›r›c› oldu¤u
konusunda “karars›z›m” kanaatine sahiptirler. % 38 oran›ndaki çocuk ise haber
bültenlerinde izlediklerine inand›klar› kanaatini belirtmifllerdir.
Tablo 4. Televizyon Haberlerini ‹nand›r›c› Bulma De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

‹nan›yorum

57

38.0

‹nanm›yorum

9

6

Karars›z›m

83

55.3

Toplam

149

100

Tablo 5’te çocuklara duygusal zekân›n temel yetilerinden olan, izlediklerini
hayatlar›na dahil etme ve bunlara iliflkin duygular gelifltirme durumunu saptamak
üzere savafl, deprem, cinayet gibi fliddet içeriklerine duygusal anlamda kat›lma
durumlar› sorulmufl ve % 72.7’sinin maruz kald›¤› haberlere iliflkin olarak
“üzüntü” duygusu gelifltirdi¤i ortaya ç›km›flt›r. Burada çal›flman›n temel
problemine önemli bir gönderme yap›lmaktad›r: Duygusal zekân›n temel yetileri
aras›nda kabul edilen “duygu gelifltirme ve duygusal olarak etkilenme”
süreçlerinin televizyonda izlenen mesajlarla gerçekleflti¤i ve mesajlardan
etkilenildi¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu sonuç, bir anlamda çocuklar›n çevrelerinde
geliflen olay ve durumlara iliflkin duyars›z kalmad›klar›n›n da bir göstergesi olarak
kabul edilmektedir.
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Tablo 5. Savafl, Deprem, Cinayet Türündeki fiiddet Haberleri
‹zlenildi¤inde Üzülme Durumu
S›kl›k

%

Üzülüyorum

109

72.7

Üzülmüyorum

24

16.0

Karars›z›m

17

11.3

Toplam

150

100

Tablo 6’da, literatür k›sm›nda belirtildi¤i üzere, çocuklardan yine duygusal
zekan›n önemli sac ayaklar›ndan olan ve bireyin tan›k oldu¤u olay ve durumlardan
kendine ders ç›kartma alg›s›n›n ölçülmesi amac›yla görüflleri istenmifltir. %64
gibi büyük bir ço¤unluktaki çocuk, televizyon haberlerinden ald›¤› mesajlar
sonucunda kendi yaflam›na yeni dersler eklemektedir; di¤er bir deyiflle, çocuklar
televizyondan izledi¤i haber görüntülerine ve hikayelerine iliflkin olarak kendi
yaflam›na dahil edebilece¤i sonuçlar ç›kartmaktad›r. Bu, ayn› zamanda gerçeklik
konusundaki ça¤r›fl›mlar› da art›rmaktad›r.
Tablo 6. Haber Bültenlerinde ‹zlediklerinden Kendilerine
Ders Ç›kartma De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Ç›kart›r›m

96

64.0

Ç›kartmam

19

12.7

Karars›z›m

33

22.0

Toplam

148

100

Tablo 7’de bu kez çocuklar›n izledi¤i haberlere iliflkin mutluluk, sevinç,
heyecan gibi olumlu duygular gelifltirip gelifltiremedikleri üzerine yöneltilen
sorular›n cevaplar› görülmektedir. Yine benzer flekilde Tablo 5 ve 6’da oldu¤u gibi
çocuklar›n çok büyük bir bölümü %57.3 oran›nda bu görüntü ve içeriklerden
etkilendiklerini ifade etmifllerdir. Duygusal zeka geliflimindeki süreçler göz önüne
al›nd›¤›nda çocuklar›n t›pk› fliddet haber içeriklerinden “olumsuz” yönde
etkilenmeleri gibi, olumlu haber içeriklerinden de benzer düzeyde etkilendikleri
ortaya ç›km›flt›r. Bu, ayn› zamanda televizyon haber bültenlerinde izledikleri olay,
kifli ya da durumlara iliflkin psikolojik bir etkilenme ve al›fl verifl süreci içerisinde
olduklar›n›n da bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Tablo 7. Haber Bültenlerinin Sevinç, Mutluluk, Heyecan
Duygular›n› Etkileme De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Etkiler

86

57.3

Etkilemez

35

23.3

Karars›z›m

29

19.3

Toplam

150

100

84

Tablo 8’de yine duygusal zekân›n bireyin hayattan ald›¤› mesaj ve dersleri
yak›n çevresiyle paylaflma ve aktarma durumuna iliflkin olarak sorulan sorunun
cevab› yer almaktad›r. Sonuçlara göre çocuklar›n çok büyük bir oran› (% 76) elde
ettikleri duygu, kanaat ve düflüncelerini yak›n çevreleriyle paylaflmaktad›r. Bu,
duygusal zekân›n geliflimi sürecinde bireyin duygusal ve düflünsel anlamda elde
ettiklerini aktarma ve paylaflma süreçleriyle de pekifltirdi¤ini gösteren bir sonuç
olarak de¤erlendirilmelidir; di¤er deyiflle, çocuklar çok büyük bir ço¤unlukla,
izledikleri televizyon haberlerini arkadafllar› ya da aile bireyleri paylaflma, onlarla
olup biteni konuflma ve var olan haberlere iliflkin hâkim olduklar› bilgiyi bir tür
s›nama ya da hâkimiyet gücü olarak görebilmektedirler. Duygusal zekâ
gelifliminde sosyal yeterlilik olarak adland›r›lan bu yaklafl›m, bireyin paylaflma ve
aktarma ihtiyac›n›n varl›¤›na bir kez daha iflaret etmektedir.
Tablo 8. Haber Bültenlerinde ‹zlenenlerin Arkadafl ve Aile ile Paylafl›lma
De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Paylafl›r›m

114

76.0

Paylaflmam

19

12.7

Karars›z›m

16

10.7

Toplam

149

100

Tablo 9, duygusal zekâ geliflim sürecinin önemli ad›mlar›ndan biri olan ve
sa¤l›kl› iletiflim kurabilmenin temel koflullar›ndan biri olarak kabul edilen empati
kurma yetene¤ini sorgulamak üzere yöneltilen soruya verilen cevaplar› kapsamaktad›r. Sonuçlara bak›ld›¤›nda % 34.7 oran›nda, kendini habere konu olan kifli
ya da kiflilerin yerine koyabilme; di¤er bir deyiflle, empati kurabilme yetisine sahip
olduklar›n› göstermektedir. Karars›z olan çocuklar›n oran› ise göz ard› edilemeyecek düzeydedir: % 26.7’lik bir grup empati kurma konusunda karars›z olduklar›n›
ifade etmifllerdir. Di¤er yandan, empati kurma yetene¤i sergileyemeyen
çocuklar›n oran› da dikkat çekicidir: % 38.7 lik orandaki sonuç kendisini ekrandaki
olay ya da kifli ile iliflkilendirememekte oldu¤unu belirtmifltir. Duygusal zekân›n,
efldeyiflle, olaylara duygu gözüyle bakman›n önemli bileflenlerinden olan empati,
çocuklar›n Tablo 5’de belirtildi¤i üzere izledikleri olaylara ya da kiflilere karfl› duyarl›
ancak kendilerini onlar›n yerine koymaktan nispeten uzak olduklar›n› göstermektedir. Bu sonucun bir alt okumas› yap›ld›¤›nda, do¤al olarak, göz önüne al›nan
korku, endifle gibi hislerin çocukluk dönemlerinde sak›n›lan, tan›k ya da taraf
olunmak istenmeyen duygular içerisinde olma istekleri ile de ba¤daflt›r›labilir.
Tablo 9. Haberler Bültenlerinde ‹zlenen Kiflilerin Yerine Kendini Koyma
De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Koyar›m

52

34.7

Koymam

58

38.7

Karars›z›m

40

26.7

Toplam

150

100
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Tablo 10, çocuklara televizyon haberi denildi¤inde ilk akla gelenler nelerdir
fleklinde yöneltilen sorulara verdikleri cevaplardan oluflmaktad›r. Bu, ayn›
zamanda, haber bültenlerinden ald›klar› mesajlar›n ya da haber bülteninin geneline iliflkin duygular›n›n okumas› olarak de¤erlendirilebilir. Tabloda görülece¤i
üzere çocuklar›n, araflt›rman›n problem k›sm›nda da belirtildi¤i üzere, televizyon
haberini “gerçeklik” olarak tan›mlad›klar›n› aç›kça ifade etmektedir. Gerçeklik
olarak alg›lama oran› % 83.3 sonucunun hemen ard›ndan % 74.7 ile korkutucu
ve % 69.3 bilgilendirici cevaplar›n›n yo¤unlu¤u dikkat çekmektedir. Üç yo¤un
da¤›l›m›n okumas› yap›ld›¤›nda, çocuklara göre televizyon haberleri bilgilendirici
ancak korkutucu gerçekler olarak nitelenmektedir. Özellikle son y›llarda izlenme
oran›n› artt›rmak ad›na yap›lan televizyon habercili¤i uygulamalar›n›n kaç›n›lmaz
bir sonucu olarak, çocuklar haber bültenlerini e¤lendirici ve komik olarak
tan›mlanm›fl ki, haber bültenlerindeki magazin içeri¤inin yo¤unlu¤u düflünülecek
oldu¤unda bu durumun do¤al bir sonuç olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Tablo 10. Televizyon Haberi Denildi¤inde ‹lk Akla Gelenler De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

E¤lendirici-komik

85

56.7

E¤itici

83

55.3

Korkutucu

112

74.7

Gerçekler

125

83.3

Üzücü

77

51.3

Bilgilendirici

104

69.3

Tablo 11’de bu kez, çocuklar›n izledikleri haber bültenlerinde en s›k
rastlad›klar›n› düflündükleri haber içeriklerinin sonuçlar› yer almaktad›r. Tablo
10’da oldu¤u gibi sonuçlar benzer noktalarda yo¤unlaflm›flt›r: % 88.7 oran›ndaki
çocuk en çok savafl, terör, cinayet türündeki fliddet içeriklerini gördüklerini
belirtmifllerdir. Ekonomi haberleri % 83.3 ile çocuklar›n s›k rastlad›¤› haber
içeriklerini oluflturmufltur. Haber bültenlerinden yans›yan Türkiye’nin, içinde
bulundu¤u ekonomik süreçler ve s›k›nt›lar göz önüne al›nd›¤›nda, çocuklar›n
do¤ru bir medya okuryazarl›¤› yapt›klar› söylenebilir. Siyaset ve magazin e¤lence
haberlerinin oranlar› ise, bu içeriklerin yine benzer flekilde çocuklar›n
alg›lamas›nda önemli bir yer tuttu¤unu göstermektedir.
Tablo 11. Televizyon haber Bültenlerinde En S›k Gördüklerini Düflündükleri
Haberler
S›kl›k

%

Magazin e¤lence

87

58.0

Siyaset

91

60.7

Savafl, terör, cinayet, fliddet

133

88.7

Spor

124

82.7

Ekonomi

125

83.3

Sa¤l›k

88

58.7

86

Tablo 12’de çocuklar›n izledikleri bültenlerde en s›k rastlad›klar›n›
düflündükleri kiflilere yönelik sorulan sorular›n cevaplar› yer almaktad›r. Çocuklar
Tablo 10 ve Tablo 11’de oldu¤u gibi paralel de¤erlendirmeler yaparak haber
bültenlerinde en s›kl›kla savaflan kiflileri, katilleri, kapkaçç›lar›, mankenleri ve
siyasetçileri gördüklerini ifade etmifllerdir. fiiddet üzerine yo¤unlaflm›fl olan
cevaplara göre, gerçekte çocuklar›n fliddet dolu bir dünyan›n okumas›n›
yapt›klar›n› söylemek mümkündür. % 86.7 ile katiller, % 86 ile savaflan kifliler,
bunlar› takip eden kapkaçç›lar, hemen sonras›nda ise % 85.3 onan›nda
yo¤unlaflan mankenler ifadesi, iletiflim alan›ndaki bilimsel çal›flmalara da özellikle
son y›llarda yo¤unlukla konu olan ve sermaye gruplar›nca ticari bir kayg›
nedeniyle benimsenen yay›nc›l›¤›n televizyon haberlerindeki fliddet ve
magazinleflme boyutunun oldukça ilginç bir sonucu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Tablo 12. Haber Bültenlerinde En S›k Gördüklerini Düflündükleri Kifliler
S›kl›k

%

Siyasetçileri

119

79.3

Polisleri

105

70.0

Teröristleri

106

70.7

Katilleri

130

86.7

Savaflan kiflileri

132

86.0

Mankenleri

128

85.3

Doktorlar›

113

75.3

Kapkaçç›lar›

118

78.7

Tablo 13’te çocuklar›n televizyon haberlerinden alg›lay›p/anlayarak
Türkiye’nin genel durumuna yönelik görüfllerini ö¤renmek, haberlerden yola
ç›karak kimi konulara iliflkin hangi yap›lanma ve düflünsel oluflum içinde
olduklar›n› anlamak için yöneltilen sorulardan biri olarak, Türkiye’nin ekonomik
foto¤raf›n› nas›l gördükleri; di¤er bir deyiflle, çocuklar›n izledikleri haber bültenleri
çerçevesinde ekonomik olarak nas›l bir Türkiye’de yaflad›klar›n› düflündükleri
belirtmeleri istenmifltir. Türkiye’nin ekonomik durumuna iliflkin çocuklar›n görüflü
flöyle bir da¤›l›m göstermifltir: % 44.7 oran›ndaki çocuk Türkiye’nin zengin bir
ülke olmad›¤›n› ve zengin olmad›klar›n› düflündükleri bir ülkede yaflad›klar›
cevab›n› vermifltir. Di¤er yandan bu soruya verilen karars›z yan›tlar›n›n % 38.7’lik
oran› ise düflündürücüdür; efldeyiflle bu grup, ne zengin ne de zengin olmayan
bir ülkede yaflad›¤›na iliflkin olumlu ya da olumsuz kanaat gelifltirememifltir. Bu
sorunun yöneltilmesindeki amaç, çocuklar›n haber bültenlerinde izlediklerini ne
oranda medya okuryazarl›¤› çerçevesinde de¤erlendirdiklerini ve Türkiye’nin
mevcut foto¤raf›n› ne oranda görebildiklerini saptamaya yöneliktir.
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Tablo 13. Türkiye’nin Ekonomik Durumu Hakk›ndaki De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Türkiye’nin zengin bir ülke
oldu¤unu düflünüyorum

21

14

Türkiye’nin zengin bir ülke
olmad›¤›n› düflünüyorum

67

44.7

Karars›z›m

58

38.7

Toplam

146

100

Tablo 14’te bir önceki tabloda Türkiye’nin ekonomik durumunu zengin
olmayan olarak tan›mlayan çocuklara bu kez genel olarak tüm medya
içeriklerinden ancak özelde haber bültenlerinde sunulan içerikler do¤rultusunda
ileriki yafllar›nda Türkiye’de zengin olup olamayacaklar›na iliflkin düflünceleri
ölçen sorular›n cevaplar›na yer verilmifltir. % 45.3 oran›nda çocuklar, Türkiye’ye
ekonomisine iliflkin zengin bir ülke olmad›¤› yönündeki düflüncelerini pekifltirir
düzeyde karars›z›m yan›t› vermifllerdir. Bununla birlikte, % 36 oran›ndaki çocuk
zengin olaca¤›n› düflündü¤ünü ifade etmifltir. Bu iki sonuç oldukça dikkat çekici
olarak de¤erlendirilmektedir. Karars›z›m ifadesinin belirsizlik tafl›d›¤›
düflünüldü¤ünde, Türkiye’nin içinden geçmekte oldu¤u belirsiz ve s›k›nt›l›
ekonomik sürecine iliflkin olarak çocuklar›n haber bültenlerinden ald›klar›
mesajlar›n okumas›n› do¤ru yapt›klar› söylenebilir. Ayn› zamanda bol para ödüllü
ve bilgi gerektirmeyen yar›flma programlar› ile k›sa zamanda ve gerekti¤inde
gayr›meflru yollarla adeta zenginlik ve servet içindeki yaflamlar› konu alan
televizyon dizilerinin say›sal ve süre olarak yo¤unlu¤u düflünüldü¤ünde % 36
oran›ndaki çocu¤un bu içeriklerden etkilenmifl olabilece¤i ihtimali yüksek olarak
düflünülmektedir.
Tablo 14. Gelecekte Türkiye’de Zengin Olmaya ‹liflkin De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet düflünüyorum

54

36.0

Hay›r düflünmüyorum

27

18.0

Karars›z›m

68

45.3

Toplam

149

100

Tablo 15’teki sonuçlar ise çocuklar›n izledikleri haber bültenlerinden
yans›yan ancak mevcut durumda Türkiye’nin iflsizlik sorununa iliflkin genel
bak›fllar›n› sergilemektedir. % 93.3’lük bir oran ile ilkö¤retim çocuklar›n›n
Türkiye’de iflsizlik sorununun oldu¤una evet yan›t›n› vermifl olmalar› yine haber
içeriklerinden do¤ru ve yerinde saptamalar yaparak mevcut duruma iliflkin okur
yazarl›k yapt›klar›n› göstermektedir.
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Tablo 15. Türkiye’de ‹flsizlik Sorununa ‹liflkin De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet var

140

93.3

Hay›r yok

4

2.7

Karars›z›m

6

4.0

150

100

Toplam

Tablo 16’da ise Türkiye’de iflsizlik sorunu oldu¤una % 93.3 oran›nda kanaat
gelifltirmifl olan çocuklara ileriki yafllar›nda Türkiye’de iyi bir ifl sahibi olmalar›na
iliflkin olarak yöneltilmifl olan sorular›n da¤›l›m› bulunmaktad›r. Türkiye’deki
mevcut iflsizlik durumunu bir anlamda verdikleri % 93.3’lük da¤›l›m ile sorunlu
olarak tan›mlayan çocuklar, % 66.7 oran›nda Türkiye’de kendileri için bir
gelecekten umutlu olduklar›n› belirtmifllerdir. Ancak yine bu soruya verilen % 28
oran›ndaki karars›z›m ifadesi de yine genel olarak ekranlardan pompalanan di¤er
içeriklerin de katk›s›yla çocuklar aç›s›ndan belirsizlik olarak de¤erlendirilmektedir.
Tablo 16. Gelecekte Türkiye’de ‹yi Bir ‹fl Sahibi Olma De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

100

66.7

8

5.3

Karars›z›m

42

28.0

Toplam

150

100

Evet düflünüyorum
Hay›r düflünmüyorum

Tablo 17. Türkiye’de Spora ve Sporcuya Verilen Önemle ‹lgili De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet veriliyor

47

31.3

Hay›r verilmiyor

62

41.3

Karars›z›m

41

27.3

Toplam

150

100

Tablo 17 ve 18’de çocuklar›n sosyal yaflamlar›nda önemli bir yer tutan spor
ve sanat aktivitelerinin haber bültenlerinde onlar›n gözüyle nas›l de¤erlendirildi¤i
görülmektedir. Sonuçlara göre çocuklar›n Türkiye’de sporcuya ve sanatç›ya
önem verilmedi¤ine iliflkin kanaatlerinin % 41.3’lük oranda a¤›r bast›¤›
görülmektedir. Bu sonuç yine Türkiye’nin gerçekte sanat ve spor alan›ndaki
aktivite ve desteklemelerine iliflkin mevcut durumunun haber bülteni izleyen
çocuklar taraf›ndan do¤ru okundu¤unu göstermektedir.
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Tablo 18. Sanata ve Sanatç›ya Verilen Önemle ‹lgili De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet veriliyor

42

28.0

Hay›r verilmiyor

62

41.3

Karars›z›m

44

29.3

Toplam

148

100

Tablo 19, 20 ve 21 de çocuklar›n gözüyle Türkiye’de önemli ve belli bafll›
kurumsal yap›lara iliflkin kanaatlerinin çözümlenmesine yönelik olarak temsili kiflilikler üzerinden yöneltilen sorulara iliflkin cevaplar› bulunmaktad›r. Tablo 19’da
çocuklar›n doktor ve hastanelere güvenmem ve karars›z kalma cevaplar› dikkat
çekicidir; % 24 güvenmezken % 27.3 oran›ndaki grup karars›z olarak kanaat
belirt-mifllerdir. Buna karfl›l›k % 46 oran›ndaki grup ise güvendiklerini ifade
etmifllerdir. Her ne kadar güvenenler say›sal olarak ço¤unluk olufltursa da bu
sorudaki karar-s›zl›k ve güvenmeme cevaplar›n›n da dikkate al›nmas› gerekti¤i
düflünülmektedir.
Tablo 19. Türkiye’de Doktor ve Hastaneye Güvenme De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet güveniyorum

69

46.0

Hay›r güvenmiyorum

36

24.0

Karars›z›m

41

27.3

Toplam

146

100

Tablo 20’de çocuklar›n siyasete olan güvenini ölçmek amac›yla genel
olarak hükümet, baflbakan ve bakanlara ifadesi kullan›larak düflünceleri ö¤renilmeye çal›fl›lm›flt›r. Çok büyük bir ço¤unlu¤u ifade eden güvenmiyorum kanaatinin oran› % 69.3’tür. Bu sonuç genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, zaman
zaman Türkiye’de yap›lan genifl ölçekli kamuoyu ölçümlerinde de s›kça rastland›¤› üzere, siyasetçilere güvenin olmad›¤›n›n bu kez ilkö¤retim çocuklar›nca da
yayg›n düflünce ve kanaat olarak benimsendi¤ini ve çocuklar›n mevcut durumu
Türkiye’deki genel inan›fl do¤rultusunda iyi okuyabildiklerini göstermektedir.
Tablo 20. Türkiye’de Siyasetçilere Güvenme De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

6

4.0

Hay›r güvenmiyorum

104

69.3

Karars›z›m

40

26.7

Toplam

150

100

Evet güveniyorum
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Tablo 21’de sosyal devlet anlay›fl›nda bireyi korumak ve toplumsal huzuru
sa¤lamakla yükümlü bir kurumsal yap› olan güvenlik güçlerine iliflkin genel
kanaatler çocuklara polis kimli¤i üzerinden sorularak düflüncelerine ulafl›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Çarp›c› olarak de¤erlendirilecek düzeyde, verilen cevaplar›n
yo¤unlu¤unun birbirine oldukça yak›n ç›kt›¤› görülmüfltür. % 28.7 oran›nda
çocuk, polise güvenmedi¤ini belirtirken, % 35.3’lük bir yo¤unluk ise polisin
kendisini koruyabilece¤i ve güven duymaya iliflkin olarak karars›z kanaatine sahip
olduklar›n› belirtmifltir. Karars›z olanlar›n ve güvenmeyenlerin oran› say›sal olarak
güvenenlere oranla daha düflük olmufl olsa da, çocuklar aç›s›ndan önemli bir
saptama olarak düflünülmektedir. Karars›z ve güvenmeyenlere karfl›l›k olarak ise
% 36’s› güvendiklerini belirtmifllerdir. Yine dönemsel olarak yap›lan Türkiye
genelini kapsayan kamuoyu yoklamalar› sonuçlar›nda oldu¤u gibi çocuklar›n da
yetiflkinlere benzer kanaatlere sahip olduklar›n› söylemek mümkündür.
Tablo 21. Türkiye’de Polise Güvenme Konusuna ‹liflkin De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet düflünüyorum

54

36.0

Hay›r düflünmüyorum

43

28.7

Karars›z›m

53

35.3

Toplam

150

100

Tablo 22’de ise ilkö¤retim çocuklar›na Türkiye’de çok fazla suç iflleniyor
mu sorusunun cevaplar›na yer verilmifltir. Daha önceki tablolarda da oldu¤u
üzere, çocuklar›n bu soruya verdikleri cevaplarda da olumsuz yönde bir yo¤unluk
sergilendi¤i dikkat çekmektedir. ‹lkö¤retim çocuklar› yaflad›klar› Türkiye’de
% 80.7 oran›nda suç ifllendi¤i kanaatine sahip olduklar›n› belirtmifllerdir. Bu, bir
anlamda, yaflad›klar› ülkenin, çocuklar›n gözüyle tehlikeli bulundu¤unun da
söylenebilece¤i bir yo¤unluk ve sonuç olarak düflünülmektedir.
Tablo 22. Türkiye’de Çok Fazla Suç ‹fllenmesine ‹liflkin De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet düflünüyorum

121

80.7

Hay›r düflünmüyorum

10

6.7

Karars›z›m

16

10.7

Toplam

147

100

Tablo 23’te benzer flekilde çocuklar›n Türkiye’de yaflamak sizce tehlikeli
mi sorusuna verdikleri cevaplar yer almaktad›r. Verilen cevaplardaki % 41.3’lük
karars›zl›k oran› yads›namayacak düzeydedir. Türkiye’de yaflaman›n tehlikeli
oldu¤unu düflünen çocuklar›n oran› ise % 40’t›r. Bu sonucun bir önceki tablo
sonuçlar›na benzer ç›kmas› flafl›rt›c› de¤ildir; kuflkusuz, suçlu oran›n›n yüksek
oldu¤u kanaatine sahip olan çocuk, yaflad›¤› ülkenin de tehlikeli oldu¤una iliflkin
olumsuz ya da karars›z yo¤unlaflma oran› sergileyecektir.
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Tablo 23. Türkiye’de Yaflaman›n Tehlikeli Oldu¤una ‹liflkin De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet düflünüyorum

60

40.0

Hay›r düflünmüyorum

27

18.0

Karars›z›m

62

41.3

Toplam

149

100

Çocuklara sorulan son sorudan al›nan cevaplar da Tablo 24’te yer
almaktad›r. Televizyon haberlerinin fliddet içerdi¤i yönünde kanaat sahibi olan ya
da gelifltiren çocuklar›n oran› % 58.7 gibi bir yo¤unlu¤a sahiptir. Televizyon
ekran› karfl›s›nda hayata ve güncel geliflmelere iliflkin “gerçeklikleri” ald›¤›n›
ifade eden çocuklar, yo¤un olarak televizyon haberlerinin fliddet içerdi¤ini ifade
etmektedirler. Bu sonuç, televizyon haberlerine iliflkin olarak içerik analizi
yöntemiyle gerçeklefltirilmifl birçok bilimsel çal›flman›n da ulaflt›¤› sonuçlarla
oldukça benzerlik sergilemektedir. Türkiye’de yap›mc›lar taraf›ndan özellikle son
y›llarda yo¤un fliddet içeriklerinin televizyon habercili¤inde izlenme oranlar›n›
artt›ran bir unsur olarak keflfedilmesiyle birlikte, sözü edilen içeriklerin çocuklar
taraf›ndan da benzer okuma ile alg›lanmas› sonucunu do¤al k›lmaktad›r. Bu, bir
anlamda çocuklar›n gerçeklik olarak alg›lad›klar› haber bültenlerine iliflkin yayg›n
düflüncenin bir okumas› olarak da de¤erlendirilmektedir.
Tablo 24. TV Haberlerinin fiiddet ‹çermesine ‹liflkin De¤erlendirmesi
S›kl›k

%

Evet düflünüyorum

88

58.7

Hay›r düflünmüyorum

19

12.7

Karars›z›m

43

28.7

Toplam

150

100

Bulgular›n De¤erlendirilmesi ve Sonuç
Araflt›rman›n ortaya koydu¤u önemli bir veri olarak, çocuklar›n gerçekte
yetiflkinlerin dünyas› ile yak›ndan ilgili olduklar›n›, yetiflkinlerin dünyas›nda olup
bitenlerin yak›n takipçisi ve ayn› zamanda etkileneni olma özellikleri tafl›d›klar›n›
söylemek mümkündür. Ancak, televizyon haberlerine inanmayan çocuklar›n % 6
düzeyinde olmas› bile üzerinde tart›fl›lmay› gerektirirken, bundan çok daha önemli
olan tart›flmay› % 55.3 gibi oldukça ciddiye al›nmas› gereken bir düzeydeki
kat›l›mc›lar›n haberler konusundaki karars›zl›¤›na iliflkin veri oluflturmaktad›r.
Televizyon haberleri bir anlamda medyan›n en belirleyici, en tan›mlay›c› ve
nitelik kazand›r›c› yönünü oluflturmaktad›r. Televizyon haberlerinin do¤ru olup
olmad›¤›na iliflkin karars›zl›k oran›n›n yüksekli¤i, medyan›n inand›r›c›l›¤› ile yak›n-
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dan ilgilidir ve bu inand›r›c›l›¤›n gelecek kuflaklar üzerinde ciddi endifleler uyand›racak düzeyde düfltü¤ünü göstermektedir. Gelece¤in kufla¤› olan çocuklar,
televizyon haberleri konusunda kayda de¤er düzeyde bir güvensizlik, karars›zl›k
ya da bir di¤er deyiflle kafa kar›fl›kl›¤› içindelerse e¤er, ki veriler bunu göstermektedir, bu belki öncelikli olarak televizyon haberlerinin, daha sonra bir iletiflim
arac› olarak televizyonun ve daha genifl kapsam›yla da medyan›n kendini sorgulamas›n› gerektirmektedir. Televizyon haberleri gibi en önemli bilgilenme unsuruna
iliflkin ortaya ç›kan inançs›zl›k düzeyinin, gelece¤in kuflaklar›n›n bilgilenme arac›
ve günlük toplumsal bilgiye iliflkin duyarl›l›klar› ve inan›rl›klar› düzeyinde ortaya
büyük bir bofllu¤un ve hatta umursamazl›k gibi toplumsal aç›dan son derece
tehlikeli bir hastal›¤›n ç›kabilece¤inin çok önemli uyar›c› iflaretlerini vermektedir.
Araflt›rmaya kat›lan bütün çocuklar›n yan›tlad›¤› “TV’deki savafl, deprem ve
cinayet haberlerine yönelik duygusal yaklafl›m›” bafll›kl› sorudan elde edilen
verileri asl›nda ilk olarak yine % 11.3’lük karars›zlar üzerinden yorumlamak ve bu
karars›zl›¤›n asl›nda bir anlamda kafa kar›fl›kl›¤›n›n göstergesi oldu¤unu söylemek
yanl›fl bir yaklafl›m olmayacakt›r. Elbette % 72.7 gibi ciddi oranda bir çocu¤un bu
haberler karfl›s›nda üzüntü duydu¤u, bu haberlerden bir tür duygusal çöküntü
yaflad›klar›, etkilendikleri de göz ard› edilemez. % 16’l›k üzüntü duymayan grubun
ise televizyon haberleri ile yak›ndan iliflkili olmayabilecekleri ya da izledikleri
haberlere iliflkin herhangi bir içsellefltirme yaflamad›klar› fleklinde bir yorum
yapmak da mümkündür. Ancak yine de bu grubun da televizyon haberlerinin
onlarda yaratt›¤› temel alg› aç›s›ndan ayr›ca derinlikli olarak incelenmesi
gerekmektedir.
‹zledi¤i televizyon haberlerinden kendine ders ç›kartma düzeyine yönelik
sorudan elde edilen verilere göre, çocuklar›n kayda de¤er bir düzeyinin bu
haberlerle ya da haberlere konu olan kiflilerle bir tür empati kurdu¤unu, bu
haberlerden kendi yaflamlar› için bir tür ö¤renme ve dolay›s›yla önlem alma
amaçl› ders ç›kartt›klar›n› söylemek mümkündür. Çocuklar, izledikleri her tür
olaydan belli bir oranda etkilenmekte, bu olaylardan olumlu ya da olumsuz
örnekler almakta, buna göre kendi önlem çerçevelerini belirleyebilmelerine
yönelik düflünce biçimleri oluflturmaktad›rlar. Burada as›l olan unsur, bu
haberlerin neyi, nas›l, ne zaman, hangi kaynaktan sunduklar›d›r. Duygusal zekâ
gelifliminde önemli bir ad›m olan empati kurma yetisinin televizyon haberleri
çerçevesinde gerçekleflti¤ini bu çerçevede söylemek mümkündür.
Elbette, haberin do¤rulu¤u, sunum biçiminin tarafs›zl›¤› haberi izleyen
çocuk aç›s›ndan da bu anlamda ayr›ca özel bir önem arz etmektedir. Ayr›ca, yine
bu konuya iliflkin olarak da % 22 gibi bir düzeyde çocu¤un “kendine ders
ç›kartma” konusunda karars›zl›k içinde olmas›, oldukça mânidard›r. % 22’nin
oldukça büyük bir düzey oldu¤u kabul edilmelidir. Karars›zl›k oranlar›, medya ile
iliflkisizlik, kan›ksama, duyars›zlaflma ya da benzeri bir baflka tür kafa kar›fl›kl›¤›
oranlar›n›n da göstergesini oluflturmaktad›r.
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Çocuklar›n izledikleri haberlerden belirli bir heyecan duymalar›, sevinç ya
da mutluluk yaflamalar› çok do¤ald›r. Yar›dan biraz fazla bir grubun, bu tür
duygusal yans›malar içinde olmas› da bu aç›dan do¤al karfl›lanmal›d›r. Zira,
çocuklar yaflad›klar› haberin bir parças› haline gelmekte, haberle bütünleflmekte,
haberi bütün bir yaflam›n öznesi olarak görebilmektedirler. Bununla birlikte
% 23’ünün çok daha duygusal bir kontrol ile haberi izledikleri ve yaklafl›k % 20’lik
bir grubun da bu konuda yine bir tür karars›zl›k içinde olmas› da göz ard›
edilemeyecek ve edilmemesi de gereken bir sonuçtur.
Çocuklar›n izledikleri televizyon haberlerini arkadafl ya da aileleri ile
paylaflma düzeyleri onlar›n yaflad›klar› dünya ile ilgilerini, bilgi düzeylerini ve
bilgilenmeye olan aç›kl›k oranlar›n›, bilgiye sahip olman›n kendilerine nas›l bir
sosyal ve entelektüel üstünlük sa¤lad›¤›n› görmeleri aç›lar›ndan önemlidir. Ayr›ca
izledikleri haberleri paylaflma arzu ve çabalar› da yine ayn› flekilde onlar›n
sosyalleflme ve yaflama kat›lma arzu ve çabalar› olarak da de¤erlendirilebilir.
Çocuklar, bir kitle iletiflim arac›n›n yard›m›yla, dünya ile kurduklar› iletiflimi,
buradan edindikleri iletilerle yak›n çevrelerine aktarmakta, hem kendilerini
s›namakta hem süregiden olay ve tart›flmalar›n bir parças› olmakta, hem de
aktard›klar› her bilgiyi kendi bilgi bankalar›n›n kal›c› bir datas› haline getirmektedirler. Oranlar da bu düflünceleri destekler düzeyindedir. Tabii ki yine bu soruda
da ortaya ç›kan yaklafl›k % 11 gibi karars›zl›k oran› üzerinde ayr›ca durulmal›d›r.
Duygusal zekâ geliflimi aç›s›ndan çocuklar›n yaklafl›k % 35’inin kendisini
izledi¤i televizyon haberindeki habere konu olan kiflinin yerine kendini koymas›,
yaklafl›k % 39’unun bu tür bir yaklafl›ma girmemesi ve yaklafl›k % 27’sinin de
kendisini haberdeki kifli ile bütünlefltirip bütünlefltirmemesi ya da onun yerine
kendisini koymak konusunda karars›zl›¤›, araflt›rman›n en ilginç da¤›l›mlar›ndan
birini oluflturmufltur.
Çocuklar›n, habere konu olan kifli ile empati yapma ya da kendilerini o
kiflinin yerine koyarak olay› de¤erlendirme konusunda çok da kayda de¤er bir
e¤ilim içinde bulunmamaktad›rlar. Zira, habere konu olan kifli çocuklar için
asl›nda bir anlamda endifle veren, tehlikeli, olumsuz, zavall›, kötü gibi bir alg› ile
de¤erlendirilebilmekte ya da olumlu bir kifli ise de sadece seyirlik bir faktör olarak
kalabilmektedir.
Haber ile çocuk iliflkisi, dizi ya da filmlerle çocuk iliflkisinden farkl›l›k
gösterebilmektedir. Haberdeki kifli, hemen kabul edilebilecek bir kahraman de¤il,
daha çok kendisinden büyüklerin bir fleyler yap›p etti¤i, söyleyip tart›flt›¤› ya da
bafl›na bir fleyler gelmifl kiflilikler olarak alg›lanabilmektedir. Dolay›s›yla çocuklar
için hemen benimsenecek bir rol model olmaktan uzak bir nitelik tafl›yabilmektedirler.
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Çocuklar›n televizyon haberlerine iliflkin ak›llar›na ilk gelen izlenim olmas›
aç›s›ndan, en üst düzeyde yani birinci s›rada bu haberlerin yaflam›n gerçekleri
olmas›, ikinci s›rada korkutucu olmas›, üçüncü s›rada bilgilendirici olmas›,
dördüncü s›rada e¤lendirici-komik olmas›, beflinci s›rada e¤itici olmas› ve son
s›rada da üzücü olmas›na yönelik izlenimlerin yer almas› da yine hayli de¤erli bir
s›ralamay› gözler önüne sermektedir. ‹lk iki s›ralama aras›nda kayda de¤er bir
oran farkl›l›¤› olmad›¤›ndan hareketle, çocuklar›n dünyas›nda televizyon
haberlerinin yaflam›n korkutucu gerçekleri, ac›mas›z yan›, onlar› bekleyen
tehlikeler ve yaflam›n bir bütün olarak asl›nda korkunç bir fley oldu¤una dair bir
alg› ile kabul edilmesi, araflt›rman›n en önemli ve hassas verisini oluflturmaktad›r.
Bu haberler çocuklar›n dünyas›n› ve gelece¤e yönelik flekillenmelerini alt üst
etmekte, belki de mutsuz, umutsuz ve dolay›s›yla da sadece bugünü yaflayan ve
kayg›s›z bireyler haline dönüflmelerine neden olabilmektedir. Haberlerin
bilgilendirici ve e¤itici olma özellikleri de yine çocuklar›n karfl›lar›na ç›kan her
fleyden bilgi alma e¤iliminde olmalar› olarak aç›klanabilece¤i gibi sanki her fleyi
e¤itimlerinin zorunlu bir parças› olarak görmeleri fleklinde de yorumlamak
mümkündür.
Yine araflt›rmadan elde edilen verilere göre, çocuklar televizyon
haberlerinde en çok savafl, terör, cinayet, fliddet haberleri ile, daha sonra
ekonomi ve ondan sonra da spor haberleri ile dördüncü s›rada siyaset, beflinci
s›rada sa¤l›k ve alt›nc› s›rada da magazin e¤lence haberleri ile karfl›laflt›klar›n›
belirtmektedirler. Çocuklar bir yanda savafl, fliddet, terör ve cinayet haberlerinin,
öte yanda da ekonomi dünyas›n›n ve biraz da rekabetin ac›mas›zlaflt›¤› spor
dünyas›n›n aras›na s›k›fl›p kalm›fl durumdad›r. Yani çocuklar, yetiflkinlerin
kurdu¤u ve ac›mas›zca çat›flt›klar›, rekabet ettikleri, dünyay› karartt›klar›,
birbirlerine sald›rd›klar› bir mücadelenin haberlerini izlemektedirler. Bu tepkilerini
de soruya verdikleri yan›tta çok do¤al olarak ortaya koymaktad›rlar.
Çocuklar›n televizyon haberlerinde en s›k olarak, katilleri, sonra savaflan
kiflileri, daha sonra mankenleri görmeleri, kendi s›ralamalar›na göre, dördüncü
s›rada siyasetçileri, beflinci s›rada kapkaçç›lar›, alt›nc› s›rada doktorlar›, yedinci
s›rada teröristleri ve sekizinci s›rada da polisleri s›k gördükleri kifliler olarak
belirtmeleri ya da çocuklar›n televizyon haberlerinde en s›k gördükleri kifliler
alg›s›n›n bu yönde olmas›, yine araflt›rman›n bir di¤er önemli bulgusunu
oluflturmaktad›r. Çocuklar›n televizyon haberlerini büyüklerin dünyas› ve
büyüklerin gözü ile izlediklerinin, yine büyüklerin gözü ile yorumlad›klar›n›n ve
televizyonun yaratt›¤› bütün bir toplumsal alg›n›n çocuklar dünyas›nda da
de¤iflmedi¤inin göstergesini oluflturan bu veriler, televizyon haberlerine iliflkin
var olan ortak kanaatlerin, toplumun tüm kesimlerinde ve yafl düzeylerinde ayn›
oldu¤unu da ortaya koymaktad›r. Bugün televizyon haberleri ya fliddet, korku,
felaket, tehlike ve tehdittir ya da manken alg›lamas›nda oldu¤u gibi son derece
düzeysizleflebilen bir magazinel boyuttur demek yanl›fl olmayacakt›r. Ortalama
henüz hiçbir biçimde tutturulamam›fl, çocuklara televizyon haberleri arac›l›¤› ile
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hiçbir olumlu kanaat önderi ve rol model sunulamam›flt›r, sunulamamaktad›r.
Uzun bir sürece de sunulamayaca¤› anlafl›lmaktad›r.
Çocuklar›n % 59’unun, televizyon haberlerinin fliddet içerdi¤ini, yaklafl›k
% 13’ünün ise fliddet içermedi¤ini düflünmesi ve bu arada yaklafl›k % 29’unun
da fliddet içerip içermedi¤ine iliflkin karars›zl›k içinde bulunmas› yine üzerinde
durulmay› gerektiren di¤er bir bulguyu oluflturmaktad›r. Çocuklar›n ço¤unlu¤u
televizyon haberlerinde bol oranda fliddet izlemekte, dolay›s›yla fliddetin de
fliddet olarak varl›¤›n› haberlerde görebilmektedir. Ancak % 29 gibi bir oran›n bu
konuda bile karars›zl›k içinde olmas›, çocuklar›n tav›r belirlemekte, fliddeti
tan›mlamakta ya da daha önemlisi fliddeti, fliddet olarak di¤er olaylardan farkl›
olarak alg›lay›p ayr›flt›rmakta zorland›klar›n› ortaya koymaktad›r. Bir anlamda
fliddetin yo¤un ve bütünleflik bir yaflamsal unsur haline dönüflmüfl olma ihtimali
nedeniyle, s›radanlaflt›r›ld›¤›, kan›ksand›¤› ve di¤er olay türlerinden ayr›msanamad›¤›n› söylemek de mümkündür.
Çocuklar›n televizyon haberlerinden neler alg›lay›p anlad›klar›, haberlerden
yola ç›karak ülkenin genel durumuna yönelik hangi görüfllere sahip olduklar›n›
ö¤renmek, hangi temel anlay›fl ve yap›lanma içinde olduklar›n› anlamak için
yöneltilen sorular kümesi de araflt›rman›n, izlenen haberlerin çocuklarda b›rakt›¤›
izler ve oluflumlar aç›s›ndan önemli kabul edilmifltir. Bu kümenin ilk sorusunu
oluflturan, Türkiye’nin ekonomik durumuna iliflkin çocuklar›n görüflünün, % 14
oran›nda Türkiye’nin zengin bir ülke oldu¤u, yaklafl›k % 45 oran›nda ise zengin
bir ülke olmad›¤›na iliflkin görüfl, çocuklar›n gözündeki Türkiye’yi göstermekte ve
gelece¤in kufla¤›n›n Türkiye temel alg›s›na iflaret etmektedir. Yine % 39’un bu
konuda karars›zl›k içinde bulunmas› da gelece¤in kufla¤›n›n gittikçe çok daha
belirsizlikler, tan›ms›zl›klar, niteleme sorunlar› içinde bulunaca¤›n›n göstergesini
de oluflturmaktad›r. Çocuklar›n gözünde yoksul bir Türkiye vard›r. Yoksul Türkiye
bu anlamda güçsüz bir ülkedir alg›s›, gelece¤in kuflaklar›n›n bu ülkeye
güvenmesi, bu ülkeden gurur duymas›, aidiyat hissi ile ba¤l› kalmas› ve umutlar›
ile beklentilerini yükseltmesi aç›s›ndan, oldukça mânidar ve endifle verici bir
yap›lanma içinde olabileceklerinin de göstergesidir.
Türkiye’deki iflsizlik sorunu çocuklar›n dünyas›nda da maalesef ac› bir
gerçek olarak yerini alm›fl bulunmakta ve çocuklar›n bile dünyas›n› iflgal eden bir
sorun haline gelmifl bulunmaktad›r. Çocuklar ezici bir ço¤unlukla ve netlikle di¤er
deyiflle % 93.3 düzeylerinde, ülkedeki iflsizlik sorunu kabul etmekte,
görebilmekte, hissedebilmektedir. Günlük hayat›n belki de en önemli
sorunlar›ndan biri olan ve genellikle yetiflkinleri ilgilendiren iflsizlik sorununun,
çocuklar›n dünyas›n› da iflgal etmifl olmas› oldukça mânidard›r. Ayr›ca bu,
çocuklar› oldu¤u kadar büyükleri de endiflenlendirmesi gereken bir sorundur.
Çocuklar, iflsizli¤e iliflkin tehdidin fark›ndad›rlar ve televizyon haberlerinden elde
ettikleri bilgi ile bu sorunu bir bütün olarak kavray›p, alg› dünyalar›na yerlefltirmifl
bulunmaktad›rlar.
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Yine araflt›rmadan elde edilen verilere göre, çocuklar›n yaklafl›k % 67’sinin
gelecekte iyi bir ifl sahibi olmaya iliflkin inanca sahip olmas›, % 5.3’ünün bu
inanca sahip olmamas› ve bununla birlikte % 28’lik karars›z bir kitlenin var
olmas›na iliflkin bulgular da, televizyon haberlerinin bir di¤er yans›mas› olarak
kabul edilebilir. Zira, bir yandan sunulan yaflamlar ve zenginlikler ile bu yöndeki
rollerin motivasyonu, öte yandan da iflsizlik gerçe¤i ile her gün yaflanan yüzlerce
çeflitteki fliddet ve olumsuzluklar›n yaratt›¤› umutsuzluk, çocuklar›n da kafas›n›
kar›flt›rmakta ve kendi geleceklerine iliflkin plan kurmak bir yana hayal bile
kuramaz hale getirmektedir. Çocuklar bu nedenle belirsizlik içindedir ama daha
da önemlisi televizyon haberlerinden kendilerine rol önder ya da model belirleme
konusunda ihtiyaç duyduklar› iletiyi ya da görüntüyü alamamaktad›rlar.
Çocuklar›n gelecekte zengin olup olamayacaklar›na iliflkin inançlar›n›n
sorguland›¤› sorudan elde edilen verilerde de % 36 olumlu, % 18 olumsuz ve
% 45.3 de karars›z bir görünümün ortaya ç›kmas›, çocuklarda var olan belirsizli¤i
ve büyük bir oranda da umutsuzlu¤u ortaya koymaktad›r. Çocuklar, gelece¤e
yönelik zenginlik hayalleri bile kuramayacak düzeyde bir koflullanma içine girmifl
bulunmaktad›r. Televizyon haberlerinden sürekli olarak yoksulluk, fliddet ya da
sahip olunamayacak düzeyde bir zenginlik ve lüks yaflam görüntüsü aras›nda, bir
sarkaç gibi gidip gelen gelece¤in kuflaklar›, daha çok umutsuzluk ve yoksulluk
iletilerine tak›l›p kalmaktad›r. En az›ndan ortaya ç›kan verilerin sergiledi¤i görüntü
bu düflünceleri kan›tlar niteliktedir.
Çocuklar›n, Türkiye’de spor ve sporcuya önem verilip verilmedi¤ine iliflkin
düflüncelerinin sorguland›¤› sorunun verilerine göre, çocuklar›n % 31.3’ü önem
verildi¤ini düflünürken, % 41.3’ü ise önem verilmedi¤ini düflünmektedir. % 27.3
oran›nda çocu¤un ise yine karars›zl›k içinde bulunmas›, daha önce yap›lan
belirsizlik, karars›zl›k, umursamazl›k ve duyars›zlaflma gibi yorumlar› hat›rlatmaktad›r. Spor ve sporcuya önem verilmedi¤inin çocuklar da fark›ndad›r. Televizyon
haberleri ya da farkl› kitle iletiflim araçlar›ndan gelen mesajlarla da çevrelerinden
ald›klar› mesajlarla da spor ve sporcu, ülkede hak etti¤i önemi ve ilgiyi görememektedir.
Yine, çocuklar›n % 28’inin Türkiye’de sanata ve sanatç›ya önem
verildi¤ini, % 41.3’ünün ise verilmedi¤ini düflünmesi ve yine % 29.3 gibi ciddi bir
oran›n›n da bu konuda karars›zl›k içinde bulunmas›, ülkede sanat›n ve sanatç›n›n
kapsad›¤› önem düzeyini ortaya koyar niteliktedir.
Çocuklar›n televizyon haberlerinden yola ç›karak, edindikleri alg›, bilgi ve
kanaatler anlam›nda doktora ve hastaneye olan güvenlerine iliflkin düflüncelerinden elde edilen verilerde, % 46’s›n›n doktora ve hastaneye güvenmesi,
% 24’ünün güvenmemesi ve % 27.3’ünün de karars›zl›k içinde bulunmas›, bu
konuda asl›nda yerleflik net bir alg›n›n oluflmad›¤›n›, televizyon haberlerine
yans›yan olumlu ve olumsuzluklarla birlikte hâkim olan kaos havas›n›n çocuklar›n
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alg›lar›n› da etkiledi¤ini söylemek mümkündür. Çok s›k bir biçimde televizyon
haberlerinde yer alan sa¤l›k haberlerindeki skandallar, kötü sonuçlar,
olumsuzluklar, sorunlar, çocuklar›n güven efli¤ini olmas› gerekenin alt›nda
tutmalar›na neden olan bir faktör olarak kabul edilebilir.
Araflt›rman›n uygulama aflamas›ndan elde edilen en önemli verilerden
birisi de çocuklar›n Türkiye’deki siyasetçilere güvenip güvenmedi¤ine iliflkin
düflüncesine iliflkin sorudur. Bu sorudan elde edilen verilere göre, çocuklar›n
yaln›zca % 4’ünün siyasetçiye güvenip, % 69.3 gibi bir ço¤unlu¤un siyasetçiye
güvenmemesi ve yine % 26.7’sinin de bu konuda karars›zl›k içinde bulunmas›,
tam bir Türkiye gerçe¤ini ortaya koymakta ve üzerinde ülkenin siyasal yap›lanma
biçimleri ve gelece¤i anlam›nda uzun uzun düflünülüp tart›fl›lmay› gerektirmektedir. Siyaset ve siyasetçi, öylesine büyük bir de¤er ve güvenirlik kayb› içindedir
ki bu durum asl›nda, ülkenin siyasal gelece¤ini tehdit eder hale gelmifl
bulunmaktad›r.
Gelece¤in kufla¤› olan bugünkü çocuklar›n bile siyaset ve siyasetçi alg›s›nda güvensizli¤in bulunmas›, bu alandaki var olan insan kalitesi aç›s›ndan da
gelecekte bu alana kat›lacak insan kalitesi aç›s›ndan da önemle üzerinde
durulmay› gerekli k›lmaktad›r. Televizyon haberlerinden yans›yan görüntü ve
haberlerin ister istemez, var olan siyaset ve siyasetçiyi ortaya koymas›, çocuklar›n
gerek bu haberlerden alg›lad›klar› ile ve gerekse çevrelerinden ald›klar› iletilerle,
kendilerini ilgilendirmezmifl gibi görünen bu konuda asl›nda ne kadar ilgili ve tarafl›
olduklar›n› göstermektedir.
Türkiye’de çok suç ifllenip ifllenmedi¤ine iliflkin çocuklarda var olan
düflünceye iliflkin soruya, çocuklar›n % 80.7’si gibi ezici bir ço¤unlu¤unun evet
demesi, % 6.7’sinin hay›r çok suç ifllenmiyor demesi ve % 10.7’lik bir oran›n da
bu konuda karars›zl›k içinde bulunmas›, çocuklar›n güzünde Türkiye’nin çok suç
ifllenen ve dolay›s›yla çok suçlu bar›nd›ran bir ülke olmas› alg›s›n›n olufltu¤unu
göstermektedir. Çocuklar, gerek televizyon haberlerinden, gerek di¤er medya
araçlar›ndan akan iletilerden ve gerekse yak›n çevrelerinden, sürekli bu yönde,
di¤er deyiflle suç, suçlu, suçlar, suç iflleyenler yönünde bir ileti bombard›man›
alt›nda yaflamaktad›r ve do¤al olarak suç ve suçlu kavram› hayatlar›n›n en önemli
kavram› haline dönüflmektedir. Bu kavram›n ezici varl›¤› ve bask›s›n›n çocuklar›n
sa¤l›kl› büyümesi, kararlar almas›, özgüvene ve özsayg›ya sahip olmalar›na
oldukça olumsuz etkileri oldu¤unu düflünmek mümkündür. Sürekli olarak suç ve
suçlu kavram›yla büyüyen çocuklar›n, gelecekte bu kiflilik ve gerçe¤i
kan›ksayabilecekleri ya da kendilerini sosyal yap›n›n d›fl›nda tutma gibi tercihler
içine girebilecekleri gerçe¤i de göz ard› edilmemelidir.
Polisin insanlar› korudu¤una iliflkin güven düzeyini sorgulamaya yönelik
soruya çocuklar›n % 36’s› evet koruyor, % 28.7’si hay›r korumuyor cevab›n›
vermifltir. % 35.3’ü de bu konuda karars›z bir tav›r sergilemifltir. Görüldü¤ü gibi
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polisin toplumda ama çok daha önemlisi gelece¤in kufla¤›nda yaratt›¤› alg›daki
güven düzeyi yaln›zca % 36’da kalmaktad›r. Yaklafl›k % 29 güvensizlik, % 35’i de
karars›zl›k içinde bulunmaktad›r ki, bu da polise var olmas› gereken güven
aç›s›ndan oldukça mânidard›r. Gerek haberlerden yans›yan ve gerekse çevre
iletenlerden al›nan alg›larda polis, çocuklar için yeterince güvenilebilecek bir
unsur olamam›flt›r. Bu konuda medyan›n da polisin de güven art›r›c› önlemleri
düflünmesi gerekmektedir. Zira, polise güvenmeyen bir gelecek kuflak, yasal ve
meflru olmayan yollar ve unsurlar›, kabul ve meflru görebilir bir hale gelebilir.
Türkiye’nin tehlikeli bir ülke olup olmad›¤›na iliflkin çocuklara yöneltilen
soruya, çocuklar›n % 40’›n›n evet tehlikeli demesi, % 18’inin ülkeyi tehlikeli
bulmamas› ve % 41.3’ünün de ülkenin tehlikeli olup olmad›¤›na iliflkin karars›zl›k
içinde bulunmas›, yine daha önce yukar›daki de¤erlendirmelerde dile getirilip
vurguland›¤› gibi, çocuklar›n ülkeyi tehlikeli ülke olarak görmesine iliflkin söz
konusu yerleflik olumsuz görüntüyü kan›tlar niteliktedir. Çocuklar›n gözüyle
Türkiye, kendileri için bir tehlike arz etmektedir ki, bu gelecek kuflaklar›n ülke
düflüncesi, alg›s›, yap›lanma biçimi ve kendilerini ülke için haz›rlamalar›
anlamlar›nda oldukça büyük bir olumsuzlu¤un göstergesidir. Ülkeye genel olarak
hâkim olan alg›lama, anlama ve yorumlama biçimlerinin, gelece¤in kuflaklar›
olacak olan çocuklarda da ayn› flekilde var olmas›, do¤al karfl›lanmamas› gereken
ve tehlikeli bir durumdur. Çocuklar›n daha farkl› olmalar› ve var olan tektipleflmenin nispeten d›fl›nda kalm›fl olmalar› beklenirken, büyüklerin dünyas›nda
çocuk olmak yerine yine büyükmüfl gibi bir alg› ve anlay›flla yer almalar›, de¤iflim,
yenileflme, büyüme, farkl›laflma ve düflünsel, kültürel, yaflamsal zenginleflme
boyutlar›nda körleflmeyi ve engelleri oluflturmaktad›r.
Buraya kadar yap›lan de¤erlendirmelerde de dile getirildi¤i üzere genellikle
çocuklar olumsuz, sorunlu, tehdit ve tehlikelerle dolu bir ülke alg›s›na,
güvenebilece¤i kurumlara iliflkin güvensizlik genel kanaatine ve televizyon
haberlerinden dökülen haberlerin ve görüntülerin de kendisinin olumsuz
yarg›lar›n› kan›tlar olarak görmekte ve genel kanaatlerini yerleflik hale
getirmektedir. Bu bir anlamda çocuklar›n televizyon haberlerinden gelen
mesajlar›n alt okumalar›n› do¤ru biçimde yapt›klar›n› ifade etmektedir.
Araflt›rman›n sonucunda çocuklar›n duygusal zekâ gelifliminde, vermifl
olduklar› cevaplardan da anlafl›laca¤› üzere, yaflama iliflkin dersleri, çevrelerinde
olup bitenleri aktard›klar›, bunlara iliflkin duygusal süreçler yaflad›klar› aç›kça
görülmektedir. Ayn› flekilde gerçeklik olarak tan›mlad›klar› mesajlar›n alt
okumalar›n› da elefltirel bak›fl aç›s›yla yapt›klar›n› söylemek mümkündür.
Çocuklar televizyonun aç›k hedefi durumundad›r. Çocukça bir alg› ile de¤il,
yetiflkinlerin dünyas›n› yetiflkin alg›s› ile alg›lamakta, anlamakta ve yorumlamaya
çal›flmakta, böylelikle de çevresindeki yetiflkinlerle kendisini eflitlemektedir. Tam
da bu asl›nda toplumsal geliflmenin önündeki en tehlikeli ve büyük engeli
oluflturmaktad›r. Çocuklar gelece¤in dünyas›n› bugünün yetiflkinlerinin s›n›rl› ve
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aktard›klar› gerçeklerle ö¤renmekte, hayal kuramamakta, büyüklerin endiflelerini
onlarla paylaflmakta, gelecek için kendilerini formatlayamamaktad›rlar ve bu
ba¤lamda gelece¤in kufla¤› ciddi tehlike sinyalleri vermektedir. Bu sinyallerin
alg›lanmas› ve gere¤inin yap›lmas› için de toplumdaki sosyal ö¤reticilere önemli
görevler düflmektedir.
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