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Barış BULUNMAZ 

ÖZET 

 

Bir ülkenin gelişmesi ve uluslararası alanlarda saygın bir konuma yerleşmesi için, 

ekonomiye yönelik yapılan çalışmalar ve bunun neticesinde meydana gelen ilerlemeler kadar 

toplumsal anlamda yapılan yatırımlar da son derece önemlidir. Yaşlılar, engelliler, gençler, 

kadınlar ve çocuklar için yapılan ya da yapılması planlanan olumlu her türlü değişiklik o 

ülkenin kendi insanına verdiği değerle doğru orantılıdır. Özellikle çocuklar bu anlamda çok 

farklı ve çok önemli bir konuma sahiptirler. Çocukların gelişmesi, eğitimi ve topluma 

kazandırılması gibi bir takım süreçler birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır ve zincirleme bir şekilde 

devam eder. Bu nedenle çocuklara yönelik yapılan her türlü faaliyet son derece ciddi bir 

şekilde değerlendirilmelidir. Bu noktada medyanın önemi de yadsınamaz bir gerçektir. Medya 

gerek yaptığı haberlerin içeriğinde gerekse de çocuklarla ilgili olarak verdiği haberlerde 

dikkatli ve hassas davranmak mecburiyetindedir. Bu mecburiyet bilhassa medyanın çocuk 

suçlarına yönelik verdiği haberlerde daha da fazla dikkati gerektirmektedir. Bu çalışmada 

öncelikli olarak çocuk, suç ve medya etiği kavramlarına yönelik olarak teorik bir çerçeve 

çizilecektir. Daha sonra ise Hürriyet gazetesinin 01 Eylül 2014 ile 07 Eylül 2014 tarihleri 

arasında basılı gazetesinde verdiği haberlerden, çocuk suçları ile ilgili olanlara yönelik bir 

içerik çözümlemesi gerçekleştirilerek, bu çerçevede analiz ve değerlendirmeler yapılacaktır. 
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JUVENILE CRIMES AND ETHICAL RESPONSIBILITY OF MEDIA 
 

ABSTRACT 

 

In the development of a country and for a respected position in the international arena, 

investments made in the social sense are extremely important as well as economic acts and 

their consequent progress. Any kind of positive changes planned for the senior citizens, the 

disabled, young population, women and children; are directly related with the value that a 

country puts on its own people. In this sense, especially children have a distinct and important 

position. A number of pocesses such as children's development, education and social 

reintegration are tightly linked to each other and continue successively. Therefore, all kinds of 

activities against children should be evaluated in an extremely serious sense. At this point, the 

importance of the media is an undeniable fact. Media is obliged to act with care and precision 

both in the content of the news and the news relating to children. This obligation requires 

even more attention particularly in the news covering juvenile crime. In this study, primarily a 

theoretical framework will be drawn for children, crime and media ethics concepts. Then, a 

content analysis will be performed over the news related to juvenile crime from the Hürriyet 

newspaper print version between September 1st and September 7th 2014, where an analysis 

and evaluation will be carried out in this context. 
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1. GİRİŞ 

Ülkeler ve toplumlar birlik, beraberlik, paylaşım, eşitlik ve özgürlük gibi kavramların 

içlerini doldurmadığı ya da gerekli hassasiyeti göstermediği zaman, o toplumların ve ülkelerin 

zaman içerisinde yozlaşmasının ve değer yargılarını kaybetmesinin önüne geçmek 

imkansızdır. Zaman ve mekan gibi kavramların iç içe geçtiği, yeni medya ve iletişim 

teknolojilerinin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği günümüz bilgi ve iletişim çağında, 

toplumların kendi öz değerleri içerisinde uluslararası bir entegrasyon sürecini başarı ile 

tamamlamaları, gelecek günlere daha olumlu bakmaları adına son derece önemlidir. 

Küreselleşme sürecinin kendi içindeki aksaklıklarını ve ‘vahşi kapitalizm’ olgusuna ön 

ayak oluşu gibi değerlendirmeleri dışarıda tutarak bakacak olursak, global dünyada bir yer 

edinebilmek ya da daha da basitleştirerek söyleyecek olursak, ayakta kalabilmek için sağlam 

ve kendi kendine yetebilen bir ekonomik güce sahip olmak gerekmektedir. Aksi takdirde 

sömürü düzeninin bir parçası veya figüranı olmaktan başka bir çare görülmemektedir. 

Uluslararası alanda saygın ve etkili bir konuma gelebilmek ve uluslararası arenada sözü geçen 

ya da sözü dinlenilen bir ülke olabilmek için, bu gerçeği göz ardı etmemek gerekir. 

Ekonomik gücün yeterli olması ise başlı başına bir ülkenin veya toplumun kalkınması 

ve ilerlemesi için yeterli değildir. Her ne kadar ekonomik özgürlüğün diğer alanları kendi 

içerisinde birleştirici bir supap görevi gördüğü kabul edilse de, toplumsal anlamda 

gerçekleştirilen değişimler ve yapılan yatırımlar da en az ekonomiye yönelik yapılan 

çalışmalar kadar önemlidir. Bu nedenle gerek ekonomik alanlarda yapılan yatırımları gerekse 

de toplumsal alanlarda yapılan yatırımları birbirlerinin tamamlayıcısı şeklinde düşünmek ve 

ona göre tasarlamak, ülkelerin ve toplumların uzun vadeli planlarının ve stratejilerinin 

gerçekleşmesi adına çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Yaşlı insanlar, engelli vatandaşlar, gençler, kadınlar ve çocuklar için yapılan her türlü 

yeni ve olumlu düzenleme, o ülkenin hem kendi insanına hem de geleceğine, daha da evrensel 

bakacak olursak insanlığa verdiği değeri gösterir. Pozitif ayrımcılık penceresinden bakalım ya 

da bakmayalım, belirli değerlerin korunması gerektiğini ve o değerlerin toplumların saygınlık 

derecesini belirlediğini kabul etmemiz gerekmektedir. 

Çocuklar açısından baktığımızda daha farklı, daha derin ve daha planlı bir stratejinin 

oluşturulması zorunluluğu çok net bir şekilde gözükmektedir. Çocuklar sadece bugünün değil, 
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aynı zamanda geleceğin mimarisi adına da son derece hassas bir noktada bulunmaktadırlar. 

Çocuklara yönelik yapılan her yatırım, o toplumun ileride alacağı meyvelerin bugünden 

yapılan hazırlığı olarak görülmelidir. Yapılan yatırımlar ve doğru işler kadar yapılan yanlışlar 

ya da boş vermişliklerin de gelecek günlerde bir şekilde karşımıza çıkacağını ve gerçeklerle 

yüzleşeceğimizi de unutmamak gerekir. 

Bu perspektiften bakıldığında, çocuklara yönelik yapılan her türlü planlama ve 

gerçekleştirilen her türlü faaliyet çok ciddi şekilde değerlendirilmelidir. Bu noktada medyanın 

konumu ve medyanın çocuğa bakış açısı, hem toplumsal algının oluşması hem de konunun 

hassasiyeti dikkate alındığında oldukça kritik bir yerdedir. Medya ve medya çalışanları 

yaptıkları ve yayınladıkları haberlerde her aşamada dikkatli olmak ve özenli davranmak 

zorundadırlar. Çocuk istismarı, çocuk tacizi, çocuğa yönelik şiddet, çocuk suçluluğu ya da 

çocuk suçları gibi konularda medyada yer alan eşik bekçilerinin denetimi ve kontrolü elden 

bırakmamaları gerekmektedir. Aslında sadece eşik bekçilerinin değil, muhabirinden yazı 

işlerine kadar her kademede çalışan medya mensuplarının ortak bir akıl etrafında birleşmeleri 

son derece önem arz etmektedir.  

Medyada yer alan haberlerin ve içeriğin çocuk suçluluğuna yönelik etkileri kadar, 

medyada yer alan haberlerde çocuk suçlarına yönelik içeriğin ne şekilde işlendiği ve 

kamuoyuna sunulduğu da oldukça önemli bir konudur. Medyanın etik kurallar çerçevesinde 

davranması ve basın ilkelerine yönelik yapması gerekenlerin dışında, çocuklara yönelik olan 

‘özel’ durumu gözeterek ve ona uygun şekilde bir haber içeriği oluşturulması konusunda son 

derece kritik bir konumda bulunduğunun bilinci içerisinde olması gerekmektedir. 

Bu çalışmada öncelikli olarak çocuk, suç ve medya etiği kavramlarına yönelik olarak 

kavramsal bir giriş yapılarak, teorik anlamda bir çerçeve çizilecektir. Daha sonra ise 

Türkiye’nin gazetecilik sektöründe satış rakamları ve etkinliği bakımından en önemli 

gazetelerinden biri olan Hürriyet gazetesi üzerinden bir araştırma gerçekleştirilecektir. 

Hürriyet gazetesinin 01 Eylül 2014 ile 07 Eylül 2014 tarihleri arasındaki bir haftalık süre 

zarfında basılı gazetesinde verdiği haberlerden, çocuklar ve çocuk suçları ile ilgili olanlara 

yönelik bir içerik çözümlemesi gerçekleştirilerek, bu çerçevede analiz ve değerlendirmeler 

yapılacaktır. 
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2. ÇOCUK, SUÇ VE MEDYA ETİĞİ 

İletişim teknolojilerinin son derece kolay bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi ve 

tabana yayılması ile birlikte, tüm kitle iletişim araçlarının içerik üretimi konusundaki 

hassasiyeti artmıştır. Medyanın ürettiği içeriğin hem niteliksel anlamdaki durumu ve habere 

konu olan ‘özne’ hem de bu öznenin işleniş biçimi, kamuoyu algısının belirli bir yöne doğru 

evrilmesi adına son derece önemlidir. Bu nedenle, çocuk ve suç konuları medya açısından 

dikkatli ve hassas bir şekilde ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. 

Çocuk ve suç konularının medyada yer alış ve işleniş şeklini farklı iki bakış açısı 

üzerinden değerlendirmemiz mümkündür. Medyada yer alan haberlerin çocuklar üzerindeki 

etkisi ve bu etkinin çocukların suç işlemesine yönelik yansımaları konunun bir tarafıdır. Diğer 

tarafı ise, medyada çocukların ‘özne’ olarak yer aldığı haberlerde, suça yönelik konunun 

işleniş biçimi ya da çocuk suçluluğu ile ilgili olarak verilen haberlerin içeriğinin ve kullanılan 

dilin ne şekilde biçimlendirildiğidir. Bu çerçevede çalışmanın bu bölümünde çocuk, suç ve 

son olarak da medya etiği kavramlarına yönelik kavramsal bir çerçeve çizilerek, konunun 

uygulama kısmında yapılan araştırmanın daha anlaşılır olması amaçlanmıştır.  

Suç, kişisel alanı aşıp kamusal alana giren ve yasak olan kural ya da yasaları çiğneyen, 

buna bağlı olarak meşru cezaların uygulandığı ve kamusal otoritenin (devlet ya da yerel 

kuruluşun) müdahalesini gerektiren fiillerdir (Marshall, 1998: 642). Belli bir hukuk düzeninin 

mevcut olmadığı ilkel kavimlerden günümüz gelişmiş toplumlarına dek uzanan bir sosyal 

olay olarak suç, hukuki tanımda olduğu gibi sadece bir sonucun yaptırımından ibaret değildir. 

Suç ve suçluluk hakkında yapılan araştırmalar göstermektedir ki, suç olan fiil, kanunen 

belirlenmeden önce birtakım sebepler dizisinden geçmekte ve mevcut sebeplerin karşılıklı 

tesirleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sebep-sonuç ilişkisi, suçluluğun bizzat 

kendisinin, ferdi ve diğer fertleri ilgilendiren yönü ile de suçun, incelenmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu şartlar altında suç kavramını belirlerken ferdi biyolojik, psikolojik ve sosyal 

bir varlık olarak ele alıp suç sayılabilecek davranışını, toplumun değer ve normları 

çerçevesinde değerlendirmek uygun görünmektedir (Sözen, 1986: 262). Suçun karmaşık 

doğasından dolayı suçun oluşmasına ilişkin nedenleri açıklamak zordur. Bu nedenle, suça 

zemin sağlayan sosyal faktörlere odaklanmak gerekmektedir (Şahin, 2014: 9). Bir davranışa 

suç diyebilmemiz için öncelikle o davranışın herkes tarafından ‘suç’ olarak algılanması 

gerekir. Bu da ancak o davranışın, bireyler tarafından yapılmasından önce kanunda suç olarak 

tanımlanması ile sağlanır. Böylelikle fertler neyin suç, neyin suç olmadığını bilir veya bilme 
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şansına sahiptir. Tarihin her döneminde kanun koyucular, bir davranışın tehlikeli veya 

topluma zarar verici hale geldiği kanaatine vardıklarında, zaman kaybetmeden o davranışı 

‘suç’ olarak tanımlar ve toplumun o davranıştan zarar görmesini engellerler. Bugün 

dünyadaki hukuk sistemlerinin en temel ilkelerinden birisi, ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ 

prensibidir (Göç, 2006: 7). Bu nedenle suç ve ceza arasında simetrik bir ilişkinin varlığından 

söz etmek ve bunun evrensel bir geçerliliğinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Çocuk toplumların geleceğini garanti altına alan tek varlıktır. Bu nedenle çocuğun 

normal gelişiminde görülen herhangi bir bozukluk veya sapma, büyük karmaşaya neden 

olmakta ve ilgilileri bir takım tedbirler almaya zorlamaktadır. İçinde yaşadığımız yüzyılın 

karmaşıklığı, toplumsal değerlerin sürekli ve hızla değişmesi, yeni kuşakların psikolojik 

çekişmesinde, suçlu çocukların oluşmasında önemli etkiler yapmıştır. Yirmibirinci yüzyılda 

insanlık, yeryüzünde milyonlarca çocuğun açlığına, ölüp gitmesine, eğitimsizliğine, suça 

itilmesine, ıslah ve ceza evine düşmesine köklü bir çözüm getirememenin burukluğu ve 

çaresizliği içindedir. Sevgi, anlayış, eğitim, beslenme ve ilginin hepsi birden gerektiği gibi 

verilmezse, yarının büyükleri olan çocukların suça itilmesini önlemek mümkün değildir 

(Gökpınar, 2007: 207). Suçun artması ve bunun geleceğin garantisi olan çocuklar üzerinden 

yayılması ise, toplumların gelecekleri adına son derece tehlikeli bir durumun varlığını ortaya 

çıkarmaktadır.  

20. yüzyılda hukuk bilimcilerin, insan haklarına yönelik çabalarının yoğunlaştığını 

görmekteyiz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye'de ve dünyada, artan ve 

toplumu derinden yaralayan çocuk suçluluğu konusunda, sayısız anket, araştırma ve yayın ile 

karar alıcılar etkilenmeye çalışılmıştır. Bildirgelerden sözleşmelere kadar, çocuk hakları 

alanında atılan adımların altında bu çabaları görmek gerekir (Fişek, Çiner & Akpınar, 2008: 

19). Çocuk suçluluğu bazı görüşlerde yer aldığı gibi sosyal ya da anti-sosyal bir davranış 

örneği olmaktan ziyade, hatalı ya da eksik sosyalleşmenin bir sonucu olarak 

değerlendirilmelidir. Zira sosyal ilişkilerden kurulu toplum denilen sosyal organizasyonda 

davranış örneklerinin tümü sosyal olmakla beraber -suçlu davranışında olduğu gibi-, 

normalden sapma dereceleri farklıdır (Sözen, 1986: 269). Çocuk suçluluğu alanında suç 

işleyen çocuktan ziyade, suça itilen çocuk deyişinin kullanılması savunulur. Çünkü söz 

konusu olan, henüz kişiliğinin oluşumu önemli ölçüde tamamlanmamış, toplumsallaşma 

sürecindeki gençtir ve yargılamanın amacı çocukların temel haklarının ve güvenliklerinin 

korunması ve gereksinimlerinin karşılanması, bedensel ve tinsel esenliklerinin 
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geliştirilmesidir (Çoşar, 2005: 317-318). Çocuğun suça yönelmesinde sosyo-kültürel 

çevrenin, aile yapısının, içinde bulunduğu grubun normları, değer yargıları, yaşam koşulları 

ve kişisel özellikleri önemli rol oynamaktadır. Çevresel etmenler ve özellikle de aile çocuğun 

suça yönelmesinde daha belirleyici konumdadır. Bu durum, çocuk suçluluğunun 

önlenmesinde, aileyi ve sosyal çevreyi odak alan iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini 

zorunlu kılmaktadır. Çocuk suçluluğunu, çocuğu etkileşim içerisinde bulunduğu sosyal 

sistemlerden ayrı tutarak, engellemek mümkün olmadığı gibi aksine bu ele alış sorunun 

çözümü yerine, içinden çıkılması güç bir hale dönüşmesine katkıda bulunmaktadır (Danış & 

Şahbiken, 2014: 634). Bu sebeple çocuk-aile ilişkisi üzerinde durmak ve burada ortaya 

çıkabilecek sorunların, çocuk suçluluğuna doğrudan etki edeceğini söylemek mümkündür. 

Çocuğun içine doğduğu ve birey olduğu aile yapısının tipi, ailenin ekonomik gücü, 

çevresinde oluşturulan denetim mekanizmaları, çocuğun kendi sosyal çevresinin/grubun değer 

yargıları, normları suça ortam hazırlayan etkenlerdir. Çocuk suçluluğunun nedenlerini; kişi ve 

kişiliğe bağlı, çocuğun zeka seviyesi, ailenin yapısı, okul, akran grubu, çalışma koşulları gibi 

nedenlerle açıklamak da olasıdır (Güngör, 2008: 27). Işık ise, çocukları suça iten nedenleri 

beş temel başlık altında toplamıştır. Bunlar; ailevi nedenler (aile içi şiddet, boşanma, evlilik 

dışı çocuklar), arkadaş grupları (çeteler ve organize şuç örgütleri, ergenlik döneminde model 

alınan yanlış arkadaşlar), demografik nedenler (iç göçler ve gecekondulaşma, dış göçler ve 

ikili kültür çatışması), kitle iletişim araçları (televizyon programlarının çocuk suçluluğuna 

etkisi, şiddet içeren diziler ve filmler, haber programlarının suça etkisi, sanal ortam ve suç) ile 

bağımlık yaratan maddeler ve suç olarak gruplandırılmıştır (Işık, 2007: 74-109). Çocukların 

yeterince olgunlaşmadan aldıkları kararlar ve gösterdikleri davranışlar, gelecekteki hayatlarını 

oldukça olumsuz olarak etkileyebilmektedir, bu nedenle suç işleyen çocuklara hayatlarını 

yeniden düzenlemeleri, hatalarını tarafsız olarak değerlendirmeleri ve bu hatalarından ders 

alarak öğrenme sürecine girmeleri için bir şans daha verilmesi önem taşımaktadır (Aslan, 

2008: 89). Aksi takdirde toplumsallaşma ve çocukların yeniden hayatın içine entegre olmaları 

adına bir çalışma gerçekleştirilmemiş olur ve bu durum da çocukların geleceği üzerinden 

olumlu bir söz söyleme imkanını ortadan kaldırır. 

Türk Ceza Kanunu’nda çocuk kavramı 6. ve 33. maddelerde düzenlenmiştir. T.C.K. 

tanımlar kısmında madde 6’da çocuk, “Henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak 

tanımlanmaktadır. T.C.K. madde 31 ise; 0-12, 12-15 ve 15-18 olmak üzere çocukluğu üç 

gruba ayırmıştır (Göç, 2006: 8) ve bu yaş gruplarından her birine ait cezai sorumluluk farklı 
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olarak tanımlanmıştır. Çocuk suçluluğunu yetişkinlik dönemindeki işlenen suçlardan ayıran 

en önemli özellik, bu dönemin gelişiminde problemli evre ya da geçiş evresi olarak 

adlandırılan ergenlik dönemine rastlamasıdır (Özkök, 1996: 2). Türk hukukunda çocukluk 

yaşı, kişinin 11 yaşından sonra farik-mümeyyizlikten (yaptığı eylemin ve verdiği kararın 

farkında ve bilincinde olma durumu), rüştünü kazandığı 18 yaşına kadar olan dönemdir 

(Dinler, 2002: 28). Suç işleyen bir çocuk için 11 yaşın bitiminden 18 yaşına kadar olan 

dönem, sorumluluk taşıdığı ve suça karşı ehliyetinin olup olmadığının araştırılması gereken 

bir dönemdir (Cantürk, 2005: 31). Bir başka deyişle, 12 yaş ile 18 yaş arasında bulunan 

çocuklar, suça yönelik olarak yaptıkları eylemlerden dolayı cezai sorumluluk ile karşı karşıya 

kalabilmektedirler. 

Çocukların yaşadığı gerek kişisel gerekse de toplumsal sorunlarla ilgili yapılan 

haberlerin medyada yer alması, toplumun konuya olan ilgisinin artması bakımından son 

derece önemlidir. Fakat konu çocuklarla ilgili olduğunda habere sadece tek bir açıdan 

yaklaşmamak gerekir. Haberin veriliş tarzı, kullanılan fotoğraflar, haberin dili, çocuğun 

kimliğinin veriliş şekli gibi detayların üzerinde özenle durulması gerekmektedir. Başta aile 

olmak üzere toplumdaki tüm kurumlar çocuk üzerinde çeşitli derecelerde sorumluluk 

sahibidir. Kitle iletişim araçları da söz konusu sorumluluğu paylaşması gereken kurumlardır. 

Sahip oldukları güç alanıyla, toplumda ortak değer yargılarının yerleşmesini sağlayan yazılı 

ya da görsel iletişim araçlarından, haber üretim sürecinde, çocuk söz konusu olduğunda daha 

duyarlı ve çocuk haklarına saygılı bir yaklaşım beklenmektedir (Ziyalar & Salihoğlu, 2008: 

155). Bu bağlamda, 1980’li yıllar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki şiddet 

olaylarının medyaya yansıması iki farklı periyotta değerlendirilebilir. 1990’lı yıllara kadar 

okul çalışanları tarafından öğrencilere uygulanan şiddet olayları medyada geniş bir yer 

tutarken, 1990’lı yıllardan sonra okullardaki şiddet olayları, öğrenciler arasında ya da 

öğrenciler tarafından okul çalışanlarına yönelik şiddet davranışları şeklinde medyada geniş 

yer tutmaya başlamıştır (Balkıs & Buluş, 2005: 83). Ana akım medyanın kalıp yargılar 

üreterek çocuklara değin temsiller ürettiği bir konu ise, çocukların kanunla ihtilafa düştüğü 

durumlardır: “Sokakta yaşamaya itilen çocuklar” ifadesi yerine “sokak çocukları” ve 

“tinerciler” kavramlarının ağırlıklı olarak seçildiği görülmektedir. Dolayısıyla kanunla ihtilafa 

düşen çocuklar, ancak “fobik temsil kategorisi” içerisinde yer alarak medyaya erişim 

olanağına kavuşmaktadır. Öte yandan ise, haber öykülerinde konu edilen çocukların sürekli 

mi yoksa geçici bir süre için mi sokakta yaşamak durumunda bırakıldıkları sorusunun yanıtını 

medya, izleyicilerine sunmamaktadır. Ailelerinden ne zaman kopmuşlardır? Ebeveynler 
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tarafından terk mi edilmişler, yoksa kaçmışlar mı? Neden diğer çocuklar gibi evde ya da 

okulda değil de sokaktalar? Bu ve benzeri önemli soruların yanıtları, ne yazık ki “sokak 

çocukları” gibi adeta süreci doğallaştıran, basmakalıp bir ifadenin altında yok olmakta, 

konunun asıl önemli boyutları görünmez kılınmaktadır (UNICEF, 2007: 36). Medyada çocuk 

hak ihlallerinin önlenmesi, yalnızca medya tarafının hak temelli yayın yapmasıyla önlenemez. 

Bir ülkede toplumun çocuğa yönelik bakışı ve algısı ile medyanın çocuğu nesneleştirme 

süreçleri, çocuk ihmali ve istismarı yanında çocuk hak ihlalleriyle de birebir ilişkilidir. 

Ülkenin ve toplumun çocuk algısı, nesne çocuk anlayışından özne çocuk anlayışına doğru 

evrildikçe, çocuk hakları bağlamında bilinç ve farkındalığın ortaya çıkması ile dünyanın 

çocuk dostu medya anlayışına doğru evrilmesi ise, şimdilik tam anlamıyla toplumsal bir hayal 

olarak gözükmektedir (Şirin, 2011: 181), ancak kitle iletişim araçlarının sorumluluklarının 

farkına varması ve buna yönelik olarak bir yayıncılık anlayışına geçmeleri ile bu hayal biraz 

olsun gerçeğe yaklaşabilir. Diğer taraftan, aktivitelerinin büyük kısmını alan olumsuz 

televizyon programları seyretmek; çocuk/ergenlerde davranış bozukluklarına, şiddete 

başvurma ve karşılaştıkları sorunların çözümünde şiddete yönelmeye neden olmaktadır. 

Çünkü çocuklar izledikleri televizyon programlarını yetişkinler gibi algılamayıp, gerçek ve 

kurgu arasındaki farkı ayırt edememektedirler. Sosyalleşme sürecinde bulunan çocuklar, 

izledikleri olumsuz sahnelerden etkilenerek bunları taklit etme eğilimine girmektedirler. 

Çocuklar şiddeti toplumda yer edinme ve sorunları çözme yolu olarak algılamaktadırlar 

(Tokdemir vd., 2009: 83). Bu nedenle, az önce de belirttiğimiz gibi medya araçlarının kendi 

üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri ve buna yönelik olarak bir tavır takınmaları, 

sadece günümüz için değil gelecek adına da son derece önem teşkil etmektedir.  

Bu noktada, bu bölümün başında da belirttiğimiz gibi, son olarak medya etiği 

konusunda bazı kuramsal açıklamalardan ve değerlendirmelerden bahsetmek, konunun teorik 

çerçevesinin sağlam bir zemine oturması ve yapılan araştırmanın daha net bir şekilde 

anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Medya etiği ya da gazetecilik etiği, birçok farklı parametreyi içinde barındıran ve her 

birinin de kendi içerisinde farklı bir disiplin üzerinden ayrı bir değerlendirmeyi ve analizi 

gerektirdiği bir bütünsellik dahilinde ele alınmalıdır. Ancak siyaset, hukuk, ekonomi, politika 

ve sosyoloji gibi farklı açılardan ele alındığında da, temel çıkış noktasını tek bir çizgi 

üzerinden ilerleten medya etiği, özellikle siyaset-ticaret-medya üçgeninin ‘etkinliği’ 

ölçüsünde, maalesef çoğu zaman kendi temel özelliklerinin çok dışında davranış kalıpları 
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oluşturmaktadır. Adaklı’nın da belirttiği gibi; gazetecilik etiğinin yalıtık, bağımsız bir etosu 

yoktur. Gazetecilikle ilgili etik değerler, başka meslekler için olduğu ölçüde, temelde “nasıl 

bir dünya hepimiz için, bütün toplum için en iyisidir” sorusuna verdiğimiz yanıtta 

içerilmektedir. Bütün insanların eşit ve özgür yaşayabileceği bir dünya arzusu, ancak 

özgürleşimci herhangi bir toplumsal projenin parçası olmak isteyen gazeteciyi “etik” yapabilir 

(Adaklı, 2010: 91). Bu nedenle, gazetecinin kendi mesleğinin özellikleri ve toplumun 

kendisine ‘biçtiği’ rolün gereği olarak, etik değerler konusundaki hassasiyeti ve uygulamaları, 

genel perspektiften bakıldığında, medya etiğinin ne ölçüde ve nasıl gerçekleştiğinin en net 

görüntüsünü ortaya çıkaracaktır. 

Etik belli zaman ve yerde yaşayan bir toplumda kabul edilebilir olan davranış kodlarını 

ifade eder. Medya etiği medyanın örgüt içi ilişkilerinin, hükümet dahil diğer örgütlü yapılarla 

olan bağlarının, uyguladığı ücret politikalarının, yarattığı çalışma koşullarının ve ürettiği 

ürünün içeriğinin toplumca kabul edilebilir özelliklere sahip olması olarak tanımlanabilir 

(Erdoğan, 2007). Bu tanımda da açıkça görüldüğü gibi, medya etiği kavramını sadece medya 

ürününün içeriği ile sınırlamak ve salt o tarafı ile değerlendirmek yerine, daha geniş açıdan 

bakarak, gazetecilerin çalışma koşullarından uygulanan ücret politikalarına kadar 

değerlendirmek, böylelikle de daha ‘insani ve özgür’ koşullar içerisinde çalışan gazetecilerin, 

ortaya koyacakları ürünün kalitesinin de artacağını kabul etmek gerekir. 

Altun’un vurguladığı gibi; gazetenin bir kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkışı ve 

basının doğuşu ile birlikte doğruluk, dürüstlük, özerklik, bağımsızlık, objektiflik, tarafsızlık 

gibi değerler ekseninde şekillenen ahlaki kodlar, başlıca medya etiği standartları olarak 

gündeme gelmiştir. Bu süreçte bizzat medya sahipleri ve çalışanları söz konusu ahlaki 

kodların teşekkülüne ve tesisine katkıda bulunmuşlardır. Medya profesyonelleri uzun vadede 

medya etiği konusunu gündemlerinde tutmuşlar, medya faaliyetlerini düzenlemesi gereken 

ahlaki kodlara dikkat çekerek devlet ve piyasa nezdinde bir güvenilirlik oluşturmaya 

çalışmışlardır (Altun, 2011: 12). Ancak medyanın finansal açıdan yaşadığı zorluklar, rekabet 

şartlarının getirdiği zorunluluklar ve holdingleşen medya düzeninin yarattığı tekelci anlayış, 

zaman içerisinde bu ahlaki kodların esnemesine, yozlaşmasına ve sistemin kendi içinde 

yarattığı ‘değersiz’ bir değerler silsilesinin ortaya çıkmasına ve kabul görmesine neden 

olmuştur. 

Gazetecilik, iki farklı etik anlayış çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bunlar; “görevci 

etik anlayışı” ve “yararcı etik anlayışı”dır. Görevci etik anlayışı, Immanuel Kant’a 
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dayandırılmaktadır ve önceden belirlenmiş kurallar, ilkeler ve düsturla ilgilidir. Kant bunu 

“koşulsuz buyruk” olarak ifade etmektedir. Buna göre, bir kişinin eyleminin evrensel olarak 

nitelendirilebilmesi için aynı eylemin, davranışın evrensel bir ilke haline gelmesi 

gerekmektedir. Kant bunu şu şekilde ifade etmektedir: “Öyle davran ki davranışının evrensel 

bir yasa olmasını arzula.” Yararcı etik anlayışı ise John Stuart Mill’e dayandırılmakta ve 

önceden belirlenmiş ilke ve kurallardan çok sonuçlarla ilgilenmektedir. Buna göre doğru ya 

da yanlışı sonuçlar belirlemektedir. Başka bir ifadeyle en çok insanı mutlu eden davranış etik 

davranıştır. Gazetecilik açısından bu anlayış günümüzde daha geçerlidir. Yararcı anlayışa 

göre katı kurallar bir kenara bırakılabilir ve her olay kendi koşulları içinde değerlendirilebilir 

ve olası sonuçları önceden düşünülüp buna göre karar verilebilir (Banar, 2013: 10). İçinde 

bulunduğumuz medya sektörü ve bu sektörün dış çevre ile olan ilişki biçimleri 

düşünüldüğünde, daha çok gelir etmeye yarayan ve kendi iktidarını güçlendiren her türlü 

uygulamanın, ‘her yolu mubah gören’ medyanın temel düsturu olduğunu söylemek 

mümkündür. Medyanın sorumluluk anlayışı ve sorumluluk pratiklerindeki dengenin özellikle 

yeni-liberal politikalarla iyice bozulması ve özel çıkarların en seviyesiz bir şekilde temsiline 

kadar giden haber, enformasyon ve eğlence olarak nitelenen sunumlar sonucunda, son 

yıllarda, yeni bir döneme girilmiştir (Erdoğan, 2006: 25). Bu yeni dönemin ‘büyük aktörleri’, 

bir taraftan medya etiğine ilişkin değerleri ‘kutsarken’, diğer taraftan da ortaya koydukları 

uygulamalarla bu değerlerle taban tabana zıt davranışların temel belirleyicisi konumuna 

gelmişlerdir. 

Küreselleşen dünyada haber üretim maliyeti artmış, dünyanın her yerinden haber 

bekleyen izler kitleye sadece yerel ve bölgesel düzeyde hizmet veren medya kuruluşları 

ekonomik açıdan zorlanmaya başlamıştır. Medya kuruluşlarının holdingleşmesi, çapraz 

sahiplik ve medyadaki yoğunlaşmayı arttırmıştır. Bir medya kuruluşunun aynı alanda birden 

fazla yayın organına sahip olmaya çalışması, farklı yayın politikalarına sahip, farklı içerikteki 

birçok gazetenin sahibinin aynı kişi ya da şirket olması basında çok seslilik varmış görüntüsü 

vermekle beraber, üstü örtük bir biçimde çok sesliliği engellemektedir (Kılıç, 2013: 101). 

Çoksesliliğin ortadan kalktığı ve habercilik anlayışının belirli kalıplar içine alınmaya 

çalışıldığı bir sistemin içerisinde de, medya etiği anlayışının evrensel ölçüler çerçevesinde 

uygulanabildiğini söylemek gerçekçi olmayacaktır. Özellikle medyanın ekonomi politiği 

açısından bakıldığında; başka bir ifadeyle medyadaki mülkiyet sahipliği, medyanın iktidar ile 

ilişkileri ve bu ilişkinin medyanın ürettiği ürüne/içeriğe ne şekilde yansıdığı analiz 
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edildiğinde, medya etiği kavramına ve bu kavramın içeriğine kesinlikle uymayacak 

uygulamalarla karşılaşıldığını söylemek mümkündür.  

3. HÜRRİYET GAZETESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

3.1. Problem Durumu 

Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü erk olarak adlandırılan medya, toplumsal 

algının oluşmasında ve olgunlaşmasında birincil öneme sahiptir. Kamuoyu oluşturmak, 

kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek temel mottosu ile hareket eden medya anlayışı, 

gerek ekonomik gerekse de siyasi ve ticari gelişmelere bağlı olarak, objektif bakış 

anlayışından uzaklaşabilmektedir. Doğruların ve gerçeklerin, olduğu gibi kamuoyuna 

aktarılmaması, medyaya bakış ve medya algısı üzerinde negatif etki yaratmaktadır. Ayrıca 

medya da, kendi kurumsal kimliğinin ve hedef kitlesinin beklentilerine bağlı olarak, haber 

süreci ve haberin oluşmasına, kurumsal kaygıları paralelinde müdahil olabilmektedir. Diğer 

taraftan medya kuruluşları verdikleri haberlerde, toplumsal algının belirli bir yöne evrilmesi 

işlevi nedeniyle, son derece özenli ve hassas davranmak zorundadırlar. Özellikle çocuklarla 

ilgili verilen haberler, konunun hassasiyetinin yanında gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi 

ve eğitimi çerçevesinde de düşünülmelidir. Çocuk suçları ve çocuk suçluluğuna ilişkin 

haberlerin içeriği, kullanılan başlıklar ve fotoğraflar, veriliş biçimi ve dil gibi konular, basın 

ilkeleri gereği yapılması zorunlu olanların dışında, farklı bir şekilde ve ayrı bir özenle ele 

alınmalıdır. Bu nedenle çocuklar ve çocuk suçluluğu ile ilgili haberlerin medyada veriliş şekli, 

üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak değerlendirilmelidir. 

3.2. Amaç 

Bu çalışmada amaç, bir haftalık süre içerisinde Hürriyet Gazetesi’nde yer alan çocuk, 

çocuk suçları ve çocuk suçluluğu ile ilgili verilen haberlerin ne şekilde ele alındığının analiz 

edilmesidir. 

3.3. Yöntem 

Araştırmanın yukarıda belirtilen amacına yönelik olarak, 01 Eylül 2014 ile 07 Eylül 

2014 tarihleri arasındaki yedi günlük süre zarfında, Türkiye’nin gazetecilik sektöründe satış 

rakamları ve etkinliği bakımından en önemli gazetelerinde biri olan Hürriyet Gazetesi’nde yer 
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alan haberlerin, çocuklar ve çocuk suçları ile ilgili olanlarına yönelik bir içerik çözümlemesi 

gerçekleştirilerek, analiz ve değerlendirmeler yapılacaktır. 

Bu çerçevede, 01 Eylül 2014 ile 07 Eylül 2014 tarihleri arasındaki yedi günün her biri 

için; çocuk, çocuk suçları ve çocuk suçluluğu ile ilgili verilen haberlerin sayfası ve başlığı 

verilerek, haberin konusu hakkında açıklama yapılacaktır ve haberin içeriği, kullanılan 

başlıklar ve fotoğraflar, veriliş biçimi ve dil gibi konular değerlendirilecektir. 

3.4. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

Hürriyet gazetesi 01 Eylül 2014 Pazartesi günü 38 sayfa olarak yayınlanmıştır ve 

toplam 83 habere yer vermiştir. Bu haberler içerisinde çocuk suçları ile ilgili haber 

bulunmamakla beraber, toplam altı haberin içeriği çocuklarla ilgili ya da çocukların da dahil 

olduğu haberlerdir. Birinci sayfada “20 yıl sonra aynı Tarkan” başlıklı haberde; Demet 

Sağıroğlu’nun unutulmaz ‘Arnavut Kaldırımı’ şarkısının klibinde rol alan çocuk yıldız 

Batuhan Aydar’ın fotoğraflı olarak beş yaşındaki hali ve şu andaki hali Tarkan ile birlikte 

kullanılmıştır. Yine birinci sayfada “Çember Kırıldı” başlıklı haberde; üç çocuk fotoğrafı 

kullanılarak, “Helikoptere binebilen kurtuluyordu” alt başlığı ile IŞİD kuşatmasındaki 

Türkmen kasabası Amer’in nefes aldığı bilgisi verilmiş ve Amerlilerin kurtarılmadan saatler 

önce çekilen fotoğrafı kullanılmıştır. Bölgeye ulaşabilen Irak askeri helikopterinin, açlık ve 

susuzluktan ölmek üzere olan çocukları ve kadınları alıp, Bağdat’a götürdüğü bilgisi 

verilmiştir. Üçüncü sayfada “Bu Bebek Kimin” başlıklı haberde; yüzü buzlanmış şekilde bir 

çocuk fotoğrafı kullanılarak, Ankara’da biri resmi nikahlı iki kadınla yaşayan işadamının, beş 

kız çocuktan sonra ‘erkek evlat’ sevdasına düşünce ortalığın karıştığı bilgisi verilmiştir. 

Yedinci sayfada “Kendi müzelerini açtılar” başlıklı haberde; birçok çocuk fotoğrafı 

kullanılarak, Yalova’da restore edilen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisi içerisindeki 

Atatürk Köşkü’nün düzenlenen törenle ‘Atatürk ve Çocuk Müzesi’ olarak açıldığı ve müzenin 

açılış kurdelesini protokolün destekleriyle çocukların kestiği bilgisi verilmiştir. Ondördüncü 

sayfada “Çocukların aşkı keşfetmesine izin verin” başlıklı haberde; temsili olarak kız-erkek 

iki çocuk fotoğrafı kullanılarak, uzmanlara göre çocukların daha çok kendi sınıfındakilere 

aşık oldukları ve yetişkinlerin bu süreçte çocukları anlamaya çalışarak, onların bu hislerini 

yaşamalarına izin vermeleri gerektiği bilgisi verilmiştir. Yirmiikinci sayfada “Gaz kapsülüyle 

çocuk vuruldu” başlıklı haberde; sedyede yatan yaralı bir çocuk fotoğrafı kullanılarak, 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir grubun dün akşam PKK lehine slogan atmaya başladığı, 

polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba gaz bombasıyla müdahale edildiği ve bu sırada 
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iddiaya göre polisin attığı gaz bombasının dokuz yaşındaki çocuğun yanağına isabet ettiği, 

çocuğun kanlar içinde yere yığıldığı, çocuğun yoldan geçen sürücüler tarafından hastaneye 

götürüldüğü ve durumu ağır olan çocuğun tedaviye alındığı bilgisi verilmiştir. Haberlerin 

tamamında dikkat çekici olan özellikler olarak, tümünde çocuk fotoğraflarının kullanılması ve 

adli olaylarda çocukların isimlerinin ve soy isimlerinin sadece baş harflerinin kullanılması 

olduğu söylenebilir. Ayrıca “Bu Bebek Kimin” başlıklı haberde, yetişkinlerden üçünün de 

isimlerinin ve soy isimlerinin sadece baş harfleri kullanılmış, birinin ise ismi tam olarak soy 

ismi ise sadece baş harfi verilerek kullanılmıştır. 

Hürriyet gazetesi 02 Eylül 2014 Salı günü 38 sayfa olarak yayınlanmıştır ve toplam 67 

habere yer vermiştir. Bu haberler içerisinde çocuk suçları ile ilgili haber bulunmamakla 

beraber, sadece bir haberin içeriği çocuklarla ilgili ya da çocukların da dahil olduğu haberdir. 

Otuzdördüncü sayfada “17’lik Bencic, Jankovic’i de Eleyerek Tarih Yazdı” başlıklı haberde; 

17 yaşındaki kadın tenisçi Belinda Bencic’in rakibini eleyerek, 1997 yılında çeyrek final 

gören Martina Hingis’in ardından, ABD Açık’ta çeyrek final gören en genç tenisçi olduğu 

bilgisi verilmiştir. 

Hürriyet gazetesi 03 Eylül 2014 Çarşamba günü 36 sayfa olarak yayınlanmıştır ve 

toplam 67 habere yer vermiştir. Bu haberler içerisinde çocuk suçları ile ilgili haber 

bulunmamakla beraber, toplam iki haberin içeriği çocuklarla ilgili ya da çocukların da dahil 

olduğu haberlerdir. Üçüncü sayfada “Adli Tıp’taki Utanç Rakamı - Ayda 650 Çocuk” başlıklı 

haberde; temsili bir çocuk fotoğrafı kullanılarak, Adalet Bakanlığı’nın Adli Tıp Kurumu 

Başkanlığı’na dayanarak aktardığı verilere göre, ayda kurula 650 çocuk istismarı dosyası 

geldiği ve kurulda bekleyen dosya sayısının da 916 olduğu bilgisi verilmiştir. Yine üçüncü 

sayfada “Çocuğun ruhunu kim bozdu tahliyesi” başlıklı haberde; Erzurum’da iki yıl önce 14 

yaşındaki bir kız çocuğuna, boşandığını ve onunla evleneceğini söyleyerek cinsel istismarda 

bulunduğu iddiasıyla 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 29 yaşındaki kişiye verilen cezanın, 

Yargıtay’ın 14’üncü Ceza Dairesi tarafından bozulduğu bilgisi verilmiştir. Ayrıca Yargıtay’ın, 

çocuğun ruh sağlığının cinsel istismardan mı, annesinin babasından ayrıldıktan sonra yaptığı 

evliliklerden dolayı mı bozulduğunun tespitini istediği ve karar üzerine, 19 aydır tutuklu 

sanığın tahliye edildiği bilgisi de ilave olarak verilmiştir. Haberde dikkat çekici olan unsur 

olarak, fotoğraf kullanılmaması ve hem çocuğun hem de sanığın isimlerinin ve soy isimlerinin 

sadece baş harflerinin kullanılması olduğu söylenebilir. 
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Hürriyet gazetesi 04 Eylül 2014 Perşembe günü 44 sayfa olarak yayınlanmıştır ve 

toplam 86 habere yer vermiştir. Bu haberler içerisinde çocuk suçları ile ilgili haber 

bulunmamakla beraber, toplam üç haberin içeriği çocuklarla ilgili ya da çocukların da dahil 

olduğu haberlerdir. Birinci sayfada başlayan ve ondördüncü sayfada devam eden “Bebeğine 

Hatay’da Kavuştu” başlıklı haberde; annesinin kucağında bulunan bebek fotoğrafı 

kullanılarak, Suriye’deki cihatçılara katılan babasının kaçırdığı 2 yaşındaki Assia adlı 

bebeğin, Türkiye-Fransa işbirliği ile kurtarıldığı ve özel jetle Hatay’a gelen Fransız anne 

Meriem Rhaim’in bebeğine kavuştuğu, baba Hamza Mandhouj’un ise tutuklandığı bilgisi 

verilmiştir. İkinci sayfada “Çocuk Pornosu Cezası” başlıklı haberde; fotoğraf kullanılarak, 

Hollywood’u çalkalayan korsan fotoğraf skandalına ‘çocuk pornosu’nun da karıştığı ve şu 

anda 18 yaşında olan ABD’li jimnastikçi McKayla Maroney’in sızdırılan bazı fotoğraflarında 

reşit olmamasının, o kareleri yayınlayan internet sitelerinde panik yarattığı bilgisi verilmiştir. 

Yine ikinci sayfada “Kızıma çok düşkünüm” başlıklı haberde; fotoğraf kullanılarak, 

Nilüfer’in Kıbrıs’taki Savoy Ottoman Otel’de konser verdiği, ünlü sanatçıyı dinlemeye 

gelenler arasında kızı Ayşe Nazlı’nın da olduğu ve şarkılarını kızının gözlerine bakarak 

seslendiren Nilüfer’in, “Ben kızına çok düşkün bir anneyim” dediği bilgisi verilmiştir. 

Haberlerde dikkat çekici olan özellikler olarak, “Bebeğine Hatay’da Kavuştu” başlıklı 

haberde, birinci sayfada ve ondördüncü sayfada, annesinin kucağındaki bebeğin yüzünün 

gösterilmemesi, ancak ondördüncü sayfada, bebeğin babası ile olan fotoğrafının açık bir 

şekilde yer alması ve bebeğin adının açık bir şekilde belirtilmesi olduğu söylenebilir. “Çocuk 

Pornosu Cezası” başlıklı haberde, habere konu olan kişinin 18 yaşındaki güncel fotoğrafı 

kullanılmıştır, “Kızıma çok düşkünüm” başlıklı haberde ise sadece annenin fotoğrafı yer 

almıştır.  

Hürriyet gazetesi 05 Eylül 2014 Cuma günü 44 sayfa olarak yayınlanmıştır ve toplam 

76 habere yer vermiştir. Bu haberler içerisinde çocuk suçları ile ilgili haber bulunmamakla 

beraber, toplam iki haberin içeriği çocuklarla ilgili ya da çocukların da dahil olduğu 

haberlerdir. İkinci sayfada “İkinci Bebek Sevinci” başlıklı haberde; Hanzade Doğan Boyner 

ve Osman Boyner çiftinin 5 yaşındaki ilk çocukları Yasemin ile birlikte toplu bir fotoğrafı 

kullanılarak, çiftin ikinci çocuklarının dünyaya geldiği bilgisi verilmiştir. Onaltıncı sayfada 

“Nato Zirvesi’nde Ana Gündem Ukrayna” başlıklı haberde; haberin genel içeriğinden 

bağımsız bir şekilde, ABD Başkanı Obama ile üç çocuğun birlikte yer aldığı bir fotoğraf 

kullanılarak, ABD Başkanı Obama’nın, Galler’in Newport kentindeki Mount Pleasant 

İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldiği bilgisi verilmiştir.  
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Hürriyet gazetesi 06 Eylül 2014 Cumartesi günü 42 sayfa olarak yayınlanmıştır ve 

toplam 72 habere yer vermiştir. Bu haberler içerisinde çocuk suçları ile ilgili haber 

bulunmamakla beraber, toplam beş haberin içeriği çocuklarla ilgili ya da çocukların da dahil 

olduğu haberlerdir. Birinci sayfada başlayan ve ikinci sayfada devam eden “Sivas’ın 

Aslan’ına Venedik Ödülü” başlıklı haberde; ödül alan çocuğun fotoğrafı kullanılarak, 

Yönetmen Kaan Müjdeci tarafından okul sıralarında keşfedilen ve Sivas filminde başrol 

oynayan 11 yaşındaki Doğan İzci’nin, Premio D’Oro 2014 - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne 

layık görüldüğü bilgisi verilmiştir. Yine birinci sayfada başlayan ve dördüncü sayfada devam 

eden “38 derecede Taşımalı Eğitim” başlıklı haberde; hem birinci sayfada hem de dördüncü 

sayfada kitap taşıyan çocukların fotoğrafı kullanılarak, Bodrum Gündoğan’da Nafız Ilıcak 

İlkokulu’na kayıtlı 6 minik öğrenciye, 38 derece sıcakta, yarım saat boyunca kitap kolisi 

taşıtılmasının tepki yarattığı ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün hemen soruşturma 

başlatacağını söylediği bilgisi verilmiştir. Beşinci sayfada “Çocuklara sanal tuzak” başlıklı 

haberde; çok ufak bir şekilde yüzü buzlanmış çocuk fotoğrafı kullanılarak, Erzincan’da M.A. 

adlı kişinin internette kendisini kadın olarak gösterip, 13-15 yaş arasında 3 kızla konuşmaya 

başladığı, şüphelinin çocuklardan bilgisayarlarının kameralarını açmalarını istediği, 

çocukların çıplak fotoğraflarını çektiği, şantaj yapması üzerine çocukların durumu ailelerine 

anlattığı ve polisin 3 aylık takip sonucunda M.A.’yı tutukladığı bilgisi verilmiştir. Yedinci 

sayfada UNICEF logolu “10 kız çocuğundan biri Fuhuşa Zorlanıyor” başlıklı haberde; 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF), 190 ülkede 20 yaş altında çocuk 

ve gençlerle ilgili çarpıcı bir rapor hazırladığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca rapora dayalı 

istatistiki rakamlardan bazıları da haber içerisinde örneklendirilmiştir. Yine yedinci sayfada 

“Şiddet giderek artıyor” başlıklı haberde; UNICEF’in, çocuk kurbanların korku nedeniyle 

yaşadıklarını dile getirememesi ve birçok ülkede çocukları koruyan yasaların bulunmaması 

nedeniyle, çocuklara yönelik şiddet olaylarının arttığına işaret ettiği ve UNICEF Çocuk 

Koruma Birimi Başkanı Susan Bissell’in, “Dünya çapında 2-14 yaşlarında 10 çocuktan 6’sı, 

fiziksel cezaya maruz kalıyor. Sadece 39 ülkede çocuklara fiziksel ceza verilmesini 

yasaklayan yasalar bulunuyor” dediği bilgisi verilmiştir. Haberlerin tamamında dikkat çekici 

olan özellikler olarak, iki tanesinde olayın öznesi olan çocukların fotoğraflarının kullanılması 

ve “Çocuklara sanal tuzak” başlıklı haberde ise, şüphelinin isim ve soy isminin sadece baş 

harflerinin kullanılarak, çok küçük bir şekilde buzlanmış bir çocuk fotoğrafının kullanılması 

olduğu söylenebilir. 
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Hürriyet gazetesi 07 Eylül 2014 Pazar günü 40 sayfa olarak yayınlanmıştır ve toplam 85 

habere yer vermiştir. Bu haberler içerisinde çocuk suçları ile ilgili bir haber bulunmakla 

beraber, ayrıca bir haberin içeriği de çocuklarla ilgili ya da çocukların da dahil olduğu 

haberdir. Birinci sayfada başlayan ve altıncı sayfada devam eden “Hırsızlar 3 polisi vurdu” 

başlıklı haberde; Ankara’daki Örnek Mahallesi’nde iki hırsızın girdikleri evden çaldıkları 

ruhsatlı tabancayla polislere ateş açtığı, 3 polisin yaralandığı ve 17 yaşındaki B.K.’nın yaralı 

olarak yakalanırken, diğer şüpheli T.K.’nın (21) ise kaçtığı bilgisi verilmiştir. Birinci sayfadan 

fotoğrafsız olarak küçük bir şekilde verilen bu haber, altıncı sayfada daha geniş bir şekilde, 

Şekil 1’de de görüldüğü gibi yer almıştır.  

 

Şekil 1. 07 Eylül 2014 tarihli Hürriyet gazetesine ait haber, s.6 
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Altıncı sayfada “Silah Çalıp Polis Vurdu” başlığı, “3 Memur Yaralı” başlığı ile birlikte 

kullanılmıştır. Alt başlıkta ise, “Ankara güne kanlı sokak çatışmasıyla başladı. İki hırsız 

girdikleri evden çaldıkları tabancayla polislere ateş açtı. 3 polis yaralandı.” ifadeleri 

kullanılmıştır. Toplam olarak 3 fotoğraf kullanılmıştır. 2 fotoğrafta yaralı polisler, diğer polis 

arkadaşlarıyla birlikte görüntülenirken, diğer fotoğrafta ise yüzü buzlanmış bir şekilde 

“Çatışmada yaralanan hırsız B.K. hastaneye kaldırıldı.” fotoğraf altı bilgisi ile çocuk 

gösterilmiştir. Haber bilgisi metninde ise “Biri Çocuk Çıktı” spotu ile, çatışmada 17 yaşındaki 

B.K.’nın yaralı olarak yakalandığı, çatışma sırasında 21 yaşındaki diğer şüpheli T.K.’nın ise 

kaçmayı başardığı ve polisin gecekondu mahallesi olan bölgeyi ablukaya aldığı bilgisi 

verilmiştir. İlave olarak ayrı bir sütunda “2 telefon 90 lira para” başlığı ile, şüphelilerin 

girdikleri evden 2 cep telefonu, 90 lira para ve tabanca çaldıklarının belirlendiği, her iki 

şüphelinin de hırsızlık, gasp, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından sabıkalı 

olduklarının öğrenildiği bilgisi verilmiştir. Haberde, hem 17 yaşındaki çocuk ile 21 yaşındaki 

diğer şüphelinin hem de yaralanan 3 polisin isimlerinin ve soy isimlerinin sadece baş harfleri 

kullanılmıştır. Ayrıca, polislerin yüzleri açık bir şekilde fotoğrafları kullanılırken, sadece 

yaralı polislerden birinin kanlı gömleği buzlanarak gösterilmiştir. Bunun dışında, 17 yaşındaki 

çocuğun yüzü ise buzlanarak gösterilmiştir. Yedinci sayfada “İki Dil Yüksek IQ” başlıklı 

haberde; temsili bir çocuk fotoğrafı kullanılarak, Singapur Üniversitesi’nde yürütülen 

araştırmalarda, iki dil öğretilerek yetiştirilen çocukların zeka oranlarının yaşıtlarına göre daha 

yüksek çıktığının belirlendiği ve buna göre, bir grup Singapurlu anne ile yeni doğan 

bebeklerinin uzun süre incelemeye alındığı bilgisi, ortaya çıkan sonuçlar ile birlikte 

verilmiştir. 

4. SONUÇ 

Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak tanımlanan ve son derece 

etkin bir şekilde kamuoyu algısının oluşmasına ortam hazırlayan medyanın, verdiği haberler 

ve o haberlerde kullandığı içerik, dil ve fotoğraflar konusunda son derece hassas ve dikkatli 

davranması gerekmektedir. Özellikle toplumsal anlamda kritik sayılabilecek olaylar ve 

konular hakkında, bu hassasiyetini ve dikkatini bir kat daha arttırarak, kendi konumunun ve 

etkinliğinin bilinciyle hareket etmesi son derece önemlidir. 

Medyanın verdiği haberler ve o haberleri biçimlendirme şekli konusunda en önemli 

noktalardan birinin de, çocukların içinde yer aldığı haberler olduğu söylenebilir. Bu nedenle 

çocukların verilen haberde ister ‘özne’ olarak yer alması isterse de haberin içeriğinde ‘yan 
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unsur’ olarak kullanılması, konunun önemi açısından farklılık yaratmaz. Çocukların içinde 

yer aldığı haberlerde, basın etik kuralları çerçevesinde hareket etmenin yarattığı zorunluluk 

dışında, çocukların geleceğine yönelik bir olumsuzluk yaratmama adına da, son derece 

dikkatli bir şekilde haber içeriği biçimlendirilmelidir. Aksi takdirde, daha fazla satış elde 

etmek ya da birkaç puan daha yüksek izlenme oranlarına ulaşmak adına yapılan haberler, 

günü kurtarabilir ama geleceğin biçimlendirilmesinde en önemli noktada yer alan çocuklar 

üzerinde ve buna bağlı olarak da toplumsal anlamda, oldukça büyük hasar yaratılmasına sebep 

olur.  

Çocuklara yönelik yapılan haberlerden konu olarak en önemlilerinden biri de, çocuk 

suçları ve çocuk suçluluğuna ilişkin haberlerdir. Bu haberlerde de; içerik, haberde kullanılan 

başlıklar ve yer alan fotoğraflar, haberin veriliş biçimi ve kullanılan dil gibi konular, az önce 

de belirtildiği gibi basın etik kuralları gereği yapılması zorunlu olanlar dışında, konunun 

ehemmiyeti dikkate alınarak, daha hassas bir şekilde seçilmelidir. Bu nedenle çocuklar ve 

çocuk suçluluğu ile ilgili haberlerin medyada veriliş şekli, üzerinde önemle durulması gereken 

konuların başında gelmektedir. Bu çerçevede, 01 Eylül 2014 ile 07 Eylül 2014 tarihleri 

arasındaki bir haftalık süre içerisinde Hürriyet Gazetesi’nde yer alan çocuk, çocuk suçları ve 

çocuk suçluluğu ile ilgili verilen haberlerin ne şekilde ele alındığının analiz edilmesi 

amacıyla, söz konusu haberlere yönelik bir içerik çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. 

01 Eylül 2014 ile 07 Eylül 2014 tarihleri arasındaki bir haftalık süre içerisinde Hürriyet 

Gazetesi gün bazında ortalama olarak 40 sayfa olarak yayınlanmıştır ve yine gün bazında 

ortalama olarak 76 habere yer vermiştir. Bu haberler içerisinde çocuklar ve çocuk suçluluğu 

ile ilgili haberler ise, yine gün bazında ortalama olarak 3 haber ile sınırlı kalmıştır. Bu rakamı 

gün içinde yayınlanan haberlere bakarak oransal olarak değerlendirdiğimizde, çocuklar ve 

çocuk suçluluğu ile ilgili haberler, toplam haber sayısı içinde yaklaşık olarak %4’lük bir 

bölümü teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, araştırmanın temel amacı, medyada çocuk suçları ile ilgili yapılan 

haberlerin analizi iken, araştırmanın kapsamına giren süre zarfında yer alan 536 haberden 

sadece 1 tanesi çocuk suçları ya da çocuk suçluluğu ile ilgili haber olarak kendine yer 

bulmuştur. Ayrıca yine 536 haber içerisinde, 1 tanesi çocuk suçları ya da çocuk suçluluğu ile 

ilgili olmakla beraber, 21 tanesi çocuklar ile ilgili olarak biçimlendirilmiştir. 
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Haberlerin tamamına baktığımızda, genel olarak şu tespitlerde bulunmak mümkündür. 

Haberlerin birçoğunda -bazılarında temsili olarak da olsa- çocuk fotoğrafları kullanılmıştır, 

haberin konusu adli bir olayı ya da olumsuz bir durumu içeriyorsa kullanılan fotoğraflar 

buzlanarak verilmiştir, adli olaylarda çocukların isimlerinin ve soy isimlerinin sadece baş 

harfleri kullanılmıştır, haberde yer alan yetişkinlerin haberin içeriğine ve olaya müdahil olup 

olmamasına bağlı olarak, eğer sanık durumunda ise ya da özel bir durum teşkil ediyorsa aynı 

çocuklarda olduğu gibi isimlerinin ve soy isimlerinin sadece baş harfleri kullanılmıştır, haber 

olumlu bir durumu gösteriyorsa gerek kullanılan fotoğraflar gerekse de isimler ve soy isimler 

açık bir şekilde belirtilmiştir, tam tersi durumda ise mümkün olduğu ölçüde bir gizlilik söz 

konusu olmuştur. 

Sonuç olarak, çocuklar geleceğin yaratıcıları ve bugünden şekillenen varlıklarıdır. 

Çocuklara yönelik her türlü konuda son derece özenli, hassas ve dikkatli olmak 

gerekmektedir. Kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemi ise yadsınamaz bir gerçektir ve 

kitle iletişim araçları da bu sorumluluğu paylaşması gereken kurumların en başında 

gelmektedir. Yazılı, görsel, işitsel ya da yeni medya, hangi kitle iletişim aracı olursa olsun, 

toplumsal anlamda sahip olduğu konumun ve etkinliğin farkında olarak hareket etmeli ve 

çocuklarla ilgili olarak yapılan haberlerde, kullanılan dil ve fotoğraflar konusunda son derece 

hassas davranmalıdır. Ayrıca, gerekirse çocukların ‘özel’ konumunu da dikkate alarak ve 

toplumdaki ortak değer yargılarının oluşmasındaki kritik konumunu gözeterek, haberi 

oluştururken ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesi çerçevesinde içeriğini biçimlendirmelidir. 
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