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ÖZET
Elazığ Islahevinde bulunan, s ik ; işlediklerinde yaşlan 12- 

17 arasında değişen (ortalama 1 S.0± 1.2), 106 erkek hüküm
lü çocuk eritenin tamamı, daha önce suç işlememiş benzer 
sosyoekonomik düzeydeki yaşlan 13-18 arasında değişen 
(ortalama 13.611.3) 126 erkek okul öğrencisiyle medya ve 
müzik izlemleri yönünden karşılaştırılarak, iki grup arasın
daki farklılıklarının ortaya konması amaçlandı.

Hükümlü çocuk -rgenler Islahevine girmeden önce or
talama 34-39 saat/hafla televizyon seyrederken, kontrol gru
bu olgularının 19-26 saat/hafta televizyon seyrettikleri belir
lenmiştir. Ayrıca hükümlü çocuk/ergenlerin %51.9'u şiddet 
içerikli macera-savaş filmi seyrederken, suç işlememiş okul 
öğrencilerinde bu oran %25.4 olarak tespit edilmiştir.

Her iki grup arasında anlamlı farkların olması, medyanın 
çocuk/ergenlerin şiddet davranışlarına yönelmesinde rol oy
nadığını göstermekte olup, bu konuda ilgili kişi ve kurum
lanıl ciddi önlemler alması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk/ergen suçluluğu, medyada 
şiddet, müzik ve şiddet.

SUMMARY
In this study, 106 male children/adolescents (aged 

between 12-17 years, mean: 1S.0± 1.2) who have been sent 
to the correctional institutes for children at Elazığ were 
compared with 126 male students (aged betweenl3-18 
years, mean: 13.0+1,3) with similar socio-economic levels 
who didn't commit a crime before, for their media and 
music preferences and to search for the difference of atti
tudes towards media between two groups were aimed.

Before they were sent to the correctional institute at 
Elazığ, these children/adolescents watched TA’ for 34-39 
hours/week while the control subjects have watched TV for 
19-26 hours/week. While 51.9% of the convicted chil
dren/adolescents preferred movies of war and adventure 
containing violence, the ratio for the control group was 
25.4%.

The significant difference between the two groups

showed the role of media on violent behaviour. As a con
clusion its necessary that the involved authorities should 
take serious precautions on this issue.

Keywords: Children/adolescont delinquency, violence 
in media, music and violence.

GİRİŞ
Şiddet olgularının oranın, çocuk ve ergen ya.ş 

gruplarında tüm dünyada son yıllarda hızla arttığı bil
dirilmektedir (1). Benzer şekilde ülkemizde çocuk/er
genlerin suç işleme oranları giderek artış göstermek
tedir (2). Yapılan çalışmalar, bıı artışın nedenleri ara
sında medyanın en önemli rolü oynadığını ortaya 
koymaktadır (3-5).

Medyanın en etkin şekli olan televizyon ise. çağ
daş toplumlarda yaygın olarak kullanılan kültür üret
me makinesi olarak tanımlanmaktadır (6). Televizyon 
seyretme çocuk/ergenlerin aktivitelerinin büyük ba
kışınım almaktadır (5,7.8). Bu durum çocuk ergen
lerde şiddet ve antisosyal davranışın ortaya çıkması
na neden olmaktadır (3-5).

Diğer taraftan, düşünceyi yayma, haber verme ve 
haber alma hak ve özgürlükleri demokratik toplum
larda sınırsız olmayıp, çeşitli ülkelerde farklı denetim 
mekanizmaları olduğu, bu konuda toplum ve medya 
çalışanlarının eğitilerek şiddetin çocuk üzerine etkile
ri konusunda duyarlı hale getirilmesinin gerekliliği de 
ifade edilmektedir (9).

Bu çalışmada, işlediği çeşitli suçlar nedeniyle Ela
zığ Islahevinde bulunan 106 hükümlü çocuk/ergen ile 
benzer yaş ve sosyoekonomik düzeydeki 126 okul 
öğrencisinin yapılan anketle medya izlemleri açısın
dan karşılaştırılması ve farklıkların onaya konması 
amaçlanmıştır.
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GEREÇ v e  YÖNTEM
Çalışmamıza, araştırma grubu olarak Elazığ Islahe

vinde bulunan, suç işlediklerinde yaşları 12-17 arasın
da değişen (ortalama 15.0±1.2) 48'si cinayet, 20'si
cinsel suç, İS İ hırsızlık, 16'sı gasp, 3'ü müessir fiil ve 
biri uyuşturucu taşımaktan toplam 106 erkek hüküm
lü ile daha önce suç işlememiş yaşları 13-18 arasında 
değişen (ortalama 15.6+1.3) benzer sosyoekonomik 
düzeydeki, 91 "i Çıraklık okulu, 24’ii Kuran kursu, İ l i  
Sağlık Meslek Lisesine Elazığ ilinde devam eden 126 
erkek öğrenci katılmıştır.

Çalışmamız, T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevki- 
fevleri Genel Müdürlüğü ve okul idarecilerinin izni 
alınarak Ekim 1999 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ol
guların medya ve müzik izlenimlerini ortaya koyan, 
tarafımızdan hazırlanmış kapsamlı anket formu, araş
tırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği kıılla-

Tahlo I. Olguların günlük televizyon izleme süreleri.

nılarak uygulanmıştır. Hükümlü olguların isledikleri 
suçlar kayıtlara bakılarak doldurulmuştur. Anketler 
uygulanırken çocuk/ergenleıin kendilerini güvende 
hissedecekleri bir ortam oluşturulmuş ve anket form
larına kişilerin isimlerinin kesinlikle yazılmayacağı ko
nusunda onlara güven verilmiştir.

Elde edilen bilgiler SPSS 7.5 programına kaydedil
miş, hata kontrolleri tablolar ve istatistikler bu prog
ram aracılığıyla yapılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak 
ki-kare testi uygulanmıştır.

BULGULAR
Hükümlü çocuk, ergenler Islahevine girmeden ön

ce ortalama 34-39 saat/hafta televizyon seyrederken, 
kontrol grubu olguları ortalama 19-26 saat/hafta tele
vizyon seyrettikleri belirlenmiş ve iki grubun televiz
yon izleme süreleri arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (Tablo 1).

Hükümlüler* Kontrol Grubu* Toplam*
n % n % n %

1-2 Saat 5 4,7 51 40,4 56 24,1
3-4 Saat 12 11,3 48 38,1 60 25,9
5-6 Saat 77 72,7 21 16,7 98 42,2
6 Saat + 12 11,3 6 4,8 18 7,8
Toplam ** 106 45,7 126 54,3 232 100,00

x  :92.3 SD: ±3, p :0.0001 (Hükümlü.•34-39 saat/hafta, Kontrol: 19-26 saat/hafta)
*Kolon yüzdesi * *  Satır yüzdesi

Tablo 2. Olguların izledikleri filin  çeyitleri.

Hükümlüler* Kontrol Grubu* Toplam*
n % n % n %

Macera-Savaş 55 51,9 32 25,4 87 37,5
Komedi 32 30,2 61 48,4 93 40,1
Duygusal 14 13,2 13 10,3 27 11,6
Diğer 5 4,7 20 15,9 25 10,8
Toplam** 106 45,7 126 54,3 232 100,00

x?:22.6 SD:±3, p:0.0001
‘Kolon yüzdesi “  Satır yüzdesi

1 ahin 3. olguların gazetelerde ilk sırada okudukları haberler..

Hükümlüler* Kontrol Grubu* Toplam*
n % n % n %

Spor 30 28,3 75 59,5 105 45,2
Suç-Kaza 28 26,4 18 14,3 46 19,8
Erotik resimli haber 16 15,1 13 10,3 29 12,5
Politika 13 12,3 5 4,0 18 7,8
Magazin 10 9,4 5 4,0 15 6,5
Okumayanlar ve Diğer 9 8,5 10 7,9 19 8,2
Toplam** 106 45,7 126 54,3 232 100,00

X.25.5 SD:±5, p:0.0001
‘Kolon yüzdesi “  Satır yüzdesi
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Tablo 4. O lcu la rın  d in le d ik le ri m ü z ik  türle ri.

Hükümlüler* Kontrol Grubu* Toplam*
n % n % n %

Arabesk Müzik 84 79,2 78 61,9 162 69,8
Diğer Müzik Çeşitleri 22 20,8 48 38,1 70 30,2
Toplam** 106 45,7 126 54,3 232 100,00

x?:8.2 SD:± 1. p:0.04 
*Kolon yüzdesi * *  Satır yüzdesi

Olguların izledikleri film içeriklerine göre dağılımı
na bakıldığında ise, hükümlü çocuk/ergenler %51.9’u 
şiddet içerikli macera ve savaş filmlerini seyrederken, 
bu oran kontrol grubunda %25.4 olarak tespit edilmiş
tir (Tablo 2).

Olguların gazetelerde hangi bölümleri öncelikle 
okuduğu sorulduğunda, ıslahevinde bulunan 8, kont
rol grubunda 1 olgu gazete okumadıklarını ifade eder
ken, hükümlü grubun en fazla %28.3 ile spor, %26.4 
ile suç-kaza haberleri, %15.t ile erotik resimlerin çev
resindeki yazıları, kontrol grubun %59.5 ile spor, 
%14.3 ile suç-kaza haberleri, %10.3 ile erotik resimle
rin çevresindeki yazıları okudukları belirlenmiştir 
(Tablo 3).

Çocuk/ergenlerin en çok severek dinledikleri mü
zik türleri araştırıldığında, insanlarda dépressif duygu
lanım oluşturan arabesk müziğin hükümlü olgularda 
%79.2, kontrol grubu olguların ise %6l.9 oranında 
dinlediği tespit edilmiştir (Tablo 4).

TARTIŞMA
Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTİJK) Türkiye 

genelinde 6.614 çocuk/ergen üzerinde yaptığı araştır
mada; yaşamının en hızlı gelişim ve etkilenmeye en 
açık yıllarında bulunan çocuk/ergenlerin 3-42 sa- 
at/giin televizyon izlediklerini tespit edilmiştir (7). Yi
ne RTİJK tarafından Ülkemizde yayın yapan 12 TV ka
nalının bir günlük ana haber bültenleri tarandığında, 
toplam 8 saat 15 dakika süren bu yayınlarda 1043 şid
det unsuruna rastlandığı ve adeta ekrandan kan fışkır
makta olduğu bildirmiştir (10). benzer şekilde Rek- 
lamverenler Derneği tarafından ülkemizde tüm gün 
izlenme oranları en yüksek olan televizyon kanalları 
baz alınarak yapılan çalışmada, 08.00- 24.00 saatleri 
arasında 3.243 şiddet sahnesinin gösterildiği ve en 
çok şiddet sahnelerinin ilk sırada haberler, ikinci sıra
da çizgi filmlerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir (11). 
Derksen ve ark. (8) Amerika Birleşik Devletlerinde 
çocuk/ergenlerin 21-23 saat/hafta televizyon seyret
tiklerini, ortalama yılda 200.000 şiddet ve 14.000 seks 
sahnesi izlediklerini bildirmişlerdir. Çocuk/ergenlerin 
aktivitelerinin büyük kısmını alan televizyon seyret
menin, sorumsuz yayıncılık anlayışı nedeniyle ço
cuk/ergenlerde antisosyal ve şiddet davranışlarının 
ortaya çıkmasından öncelikle sorumlu tutulmaktadır

(8,12,13,14). Yaptığımız çalışmada, hükümlü ço
cuk/ergenlerin ıslahevine girmeden önce (ortalama 
34-39 saat/hafta) televizyon seyretme sürelerinin, ay
nı yaş gruplan üzerinde ülkemiz ve dünyada yapılan 
çalışma ortalamalarından daha fazla olduğu belirlendi. 
Ayrıca suç işlememiş kontrol grubu olgularının (orta
lama 19-26 saat/hafta) daha az süre televizyon seyret
meleri ve her iki grup arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı bulunması, bu sonuçları desteklemek
tedir (P=0.0001 ). (Tablo 1).

Josephson (12) çocuklar üzerinde yaptığı bir çalış
mada, şiddet içerikli film izletilen deneklerde, izlem
den sonra şiddet duygulanımının artığını ortaya koy
muştur. Willis ve ark. (3) ela yaptıkları çalışmada, şid
det içerikli filmlerin sık izlenmesinin şiddete karşı du
yarsızlığa ve şiddet davranışının normal davranış ola
rak algılanmasına neden olduğunu bildirmişlerdir. Ga
zetelerde, seyrettiği "Dövüş Kulübü", "Rezervuar Kö
pekleri", "Gladyatör", "Çığlık" gibi filmlerden etkilene
rek, filmdeki öldürme şekillerine benzer şekilde arka
daşlarını öldüren çocuk/ergenlerin olduğu yazılmak
tadır (15,16). Yaptığımız çalışmada hükümlü ço
cuk/ergenlerin %59.1 oranında şiddet içerikli savaş- 
macera filmleri seyretmeyi tercih etmeleri ve gazete
lerdeki spor haberlerinden sonra %26.4 oranında suç- 
kaza haberlerini okumalarına karşın, suç işlememiş 
kontrol olgularının %25.4 oranında savaş-macera film
leri izlemeyi tercih etmeleri ve %14.3 oranında suç-ka
za haberlerini okumaları istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuş ve bu konudaki literatürü (3.14-16) destek
lemektedir (Tablo 2,3).

Batı ülkelerinde yapılan araştırmalarda, fiziksel ve 
cinsel şiddet unsurlarını içeren rock ve heavy metal 
gibi müzik türlerinin izlenmesinin ergenlerde antisos
yal davranışlara ve şiddete yönlenmeye neden olduğu 
bildirilmektedir (17-19). Duranı ve ark. (20) yaptıkları 
çalışmada, rock müzik (%19 8) ve rap müzik videosu 
izleyen (%19.5) adölesanlarda silah taşıma oranını 
yüksek bulurken, blues (%6.9) ve coıınrty (%6.3) mü
zik dinleyenlerde daha düşük oranda tespit edilmiştir. 
Ülkemizde bu tür müziklerin dinlenme oranları özel
likle alt sosyoekonomik gruplarda düşük olmasına 
rağmen, benzer şekilde insanlarda depreşil' ve isyan 
duygulanımına neden olan arabesk müziğin, hüküm
lü çocuk/ergenler (%79.2) tarafından kontrol olguları-
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na (%6l.9) göre daha çok dinlenmesi, hu çalışmalarla 
(17-20) benzerlik göstermektedir (Tablo 4).

Sonuç olarak, çocuk/eıgenlerin suça yönelmesin
de medyanın önemli rol oynadığı kanaatine varıldı. 
Medyadaki şiddetin faturasını, ilerde toplumumuzun 
gerçek hayatta şiddet yaşamak şeklinde ödememesi 
için;

1- Çocuk/ergenlerin fiziksel, psikolojik ve ahlaki 
gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek yayınlar ya
pılmamalı,

2- Gelişme çağında her türlü dış etkiye açık ço- 
cuk/ergenlerin şiddet, terör ve erotik imajlar içeren 
medya yayınlara ulaşmasını engelleyen yasal düzenle
meler getirilmeli ve ilgili kurullar tarafından yapılan 
denetimler sıklaştırılmalıdır.
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