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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Alvin Toffler’e göre, 21.yüzyılda okuryazar olmayan kişiler, okuma-yazmayı
bilmeyenler değil; öğrenmeyi bilmeyen, öğrendiklerini unutup yeniden öğrenmeyi
beceremeyen kişiler olacaktır.
Bu bağlamda, Len Masterman’a göre, Medya Okuryazarlığı;
Demokratikleşme sürecinde medyanın etkisi, medyanın yüksek oranlarda tüketilmesi ve
toplumun medya tarafından sömürülmesi, düşüncelerimizi, inançlarımızı ve davranışlarımızı
biçimlendirmede medyanın etkisi, görsel iletişim ve bilgilenmenin öneminin artması ve
toplumda bilginin önemi ve ömür boyu öğrenmeye duyulan gereksinimden ötürü önemlidir.
Bu doğrultuda Medya Okuryazarlığı ne değildir?
• Medya Okuryazarlığı medyaya “saldırmak” demek değildir, ancak Medya
Okuryazarlığı çok sık olarak medya eleştirilerine yer verir.
• Medya Okuryazarlığı medya ile ilgili etkinlikler ve projeler üretmeyi içermesine karşın
Medya Okuryazarlığı sadece medya üretmek demek değildir.
• Sadece videolar, CD-ROM’lar veya medya içerikli materyalleri sınıfa getirmek Medya
Okuryazarlığı değildir.
• Medya okuryazarı olan bir kişinin aynı zamanda medya ve medya mesajlarının
yapısını ve kültürümüz üzerindeki etkilerini keşfetmesi gerekmektedir.
• Medya Okuryazarlığı basitçe politik gündemi, önyargıları ve yanlış açıklamaları takip
etmek değildir. Aynı zamanda bu olayları “normalmiş” gibi gösteren sistemin sorgulanması
demektir.
• Medya da verilen mesajlara sadece bir kişinin bakış açısından ya da deneyimlerinden
bakmak Medya Okuryazarlığı değildir. Çünkü medya farklı görüş açıları kullanılarak
incelenmelidir.
• Medya Okuryazarlığı “Sakın seyretme!” demek değildir. Medya Okuryazarlığı
“Dikkatlice seyret, eleştirel düşün!” demektir. (Thoman & Jolls, 2008: 34)
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YAZAR NOTU
Medya Okuryazarlığı Yüksek Konseyi Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı hakkında
Brüksel Deklarasyonu Kapsam Avrupa Medya Okuryazarlığı politikası, açık diyalog
çerçevesinde bu konudaki tecrübelerin karşılaştırılmasını ve iyi uygulamaların alışverişini
gerektiren önemli bir dönemden geçmektedir. Bu sebeple 02-03 Aralık 2010 tarihlerinde, AB
Konseyi Belçika Dönem Başkanlığında, Belçika Fransız Topluluğu Medya Okuryazarlığı
Yüksek Konseyi tarafından düzenlenen “Hepimiz için Medya Okuryazarlığı” hakkındaki
uluslararası konferansa katılmak üzere 30’u aşkın Avrupa ve Avrupa dışı ülkelerden 300
uzman, Brüksel’de, biraraya geldi. “Hepimiz için Medya Okuryazarlığı” konferansı Medya
Okuryazarlığı kavramının yaşam boyu uygulanmasıyla ilgili aktörleri biraraya getirmiştir:
sunucular, eğitimciler, eğitmenler, endüstri sorumluları ve medya kurumları, eğitim kuruluşları
(okul ve okul harici), eğitim politikaları sorumluları, araştırma kurumları… Bu Avrupa
konferansının amacı, Avrupa vatandaşlarının menfaati için Medya Okuryazarlığı kavramının
yaşam boyu uygulanmasını teşvik etmek amacıyla pratik deneyimler ile siyasi tavsiyeleri
birleştirmektir. Bu çalışmalar neticesinde, konferans süresince bulunan 8 uluslararası uzmanın
işbirliğinde kaleme alınan “Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı hakkında Brüksel
Deklarasyonu” oluşturulmuştur. Bu deklarasyon: • Komisyonun “bilgi toplumu ve daha
rekabetçi görsel-işitsel ve içerik endüstrisi için sayısal ortamda Medya Okuryazarlığı”
hakkındaki 20 Ağustos 2009 tarih ve 2009/625/CE sayılı Tavsiye kararında yer alan Medya
Okuryazarlığı eğitiminin tanımını. Bu Tavsiye Kararında Medya Okuryazarlığı eğitimi,
“medyaya erişim ve eleştirisel bir bakış açısıyla medyanın farklı biçimlerini anlama ve
değerlendirme yeteneğidir. Çeşitli bağlamlarda iletişim kurma yeteneği de Medya
Okuryazarlığı eğitimi kapsamına girmektedir” şeklinde tanımlanmıştır. Medya Okuryazarlığı
sadece erişimle sınırlı bir konu olmayıp medyanın bütünüyle ilgilidir. Bu Tavsiye Kararı
“Kişileri, günlük hayatlarında medyanın sunduğu mesajların alabileceği çeşitli biçimler
hakkında olabildiğince bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Medyanın sunduğu mesajlarla,
programlar, filmler, görüntüler, metinler, sesler ve internet siteleri kast edilmektedir.”
• “Medya Okuryazarlığı”, kullanıcının medyayı tükettiğinde, ürettiğinde, keşfettiğinde
ve düzenlediğinde kullandığı tüm bilgi, teknik, sosyal ve psiko-sosyal yetileri şeklindeki
tanımını. • Avrupa metinlerinde (Lizbon stratejisi ve “2020 öğretim ve eğitim” stratejisi
çerçevesi) tanımlandığı gibi yaşam süresince Medya Okuryazarlığı eğitimini ve öğretimini
entegre etme ihtiyacını. Bununla, kişilerin, yaşamlarının her evresinde Avrupa’daki eğitim ve
öğretim sektörünün geliştirilmesine katkıda bulunmalarının ve teşvik edici öğrenim
deneyimlerine katılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
• Medyadaki çeşitliliğe vatandaşların erişiminin, -söz konusu çeşitliliğin tehdit altında
olması durumunda gerekirse kamu güçlerinin müdahalesiyle- sağlanması ihtiyacını. dikkate
almaktadır. Bu deklarasyon için yapılan hazırlık çalışmaları, Medya Okuryazarlığıyla ilgili
kavram farklılıklarının çok fazla olduğunu ortaya koymuş ve bunların, tartışmalara son vermek
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için aceleci çözümler yerine diyalog ve fikir paylaşımıyla ele alınmaları gerektiğini
göstermiştir. Bu deklarasyonun amacı, yürütülecek eğitim faaliyetlerine, her vatandaşın
medyayı kullanma yeteneğine, vatandaşın Medya Okuryazarlığı eğitimine erişimine,
araştırmalara ve Avrupa medya politikalarına ilişkin bir tavsiyeler bütünü sunmaktır. Bu
tavsiyeler yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa çapında hayata geçirilmesine yönelik
hazırlanmıştır.

TAVSİYELER
1. Medyada eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
a. Medya Okuryazarlığının iddialı kamu politikaları ve gönüllü kamu finansmanı
mekanizmaları aracılığıyla, yararlanıcıların işlem bağımsızlığına saygı göstererek, bir kamu
çıkarı olarak kabul edilmesi.
b. Farklı halklara, gruplara, sosyo kültürel yapıya uyarlanmış farklı pedagojik öğretiler
geliştirilmesi.
c. Spesifik gruplara uyarlanmış pedagojik kaynakların yayınının ve üretiminin
kolaylaştırılması.
d. Medya Okuryazarlığının uygulanmasına yönelik okul ve derneklerin uygun
teçhizatlarla donatılması.
e. Medya çalışanlarına yönelik Medya Okuryazarlığı eğitiminin geliştirilmesi.
f. Her öğretim faaliyetleri için niteliksel ve niceliksel değerlendirme kriterlerinin
belirlenmesi ve hayata geçirilmesi.
g. Kamu ve özel sektörün imkanlarıyla, uygun bir düzen oluşturarak medya eğitmenleri
için yararlı medya aktörleri arasında medyada çeşitliliğinin garanti altına alınması.
2. Her vatandaşın medyayı kullanma yeteneğinin geliştirilmesi
a. Her vatandaşın yaşamı boyunca, tüm medya dallarını kapsayacak şekilde medyayı
kullanma yetisinin oluşturulması ve güncellenmesi.
b. Sivil toplumun dahil olduğu bir süreçle tüm bu yeteneklerin pekiştirilmesi.
c. Medyayı kullanma yetisinin, eğitimdeki ve öğretimdeki diğer aktörlere uyarlanması.
3. Vatandaşın Medya Okuryazarlığına erişiminin geliştirilmesi
a.Vatandaşın, Medya Okuryazarlığına duyarlılığının, örn: Avrupa Medya Okuryazarlığı
Günü veya okullarda Avrupa Medya Okuryazarlığı Haftası aracılığıyla arttırılması.
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b.Medya Okuryazarlığı faaliyetlerinin kamu tarafından görünürlülüğünün sağlanması.
4. Medya Okuryazarlığı eğitimi ve Medya Okuryazarlığı konularında araştırmaların
geliştirilmesi
a. Medyanın her yaştaki sosyal gruplar ve topluluklar tarafından benimsenmesi,
b. Medya Okuryazarlığına ilişkin resmi ve gayri resmi uygulamaların geliştirilmesi
konularındaki araştırmaların desteklenmesi.
5. Medya Okuryazarlığına ilişkin politikaların yürütülmesi “medyayı kullanma
yetisinin, 2006/962/CE sayılı Tavsiye kararına uygun olarak yaşam boyu eğitim ve öğrenime
ilişkin Avrupa metinlerinde 9uncu yeti olarak kabul edilmesi”ni öngören Avrupa
Parlamentosu’nun 6.11.2008 tarihli Kararının bir an önce yerine getirilmesi.
Brüksel, 18 Ocak 2011.
(Kaynak: https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/lib_yayin/324FAC98-671E-41D7B5FF-1B1AE51C22EE.pdf ayrıca: www.csem-eu-conference.be, 29.01.2018)

“Hepimiz İçin Medya Okuryazarlığı” ve Yaşam Boyu Eğitim
ve Öğrenim kapsamında Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu
ders olarak anaokullarından itibaren okutulması ve

İletişim

Fakültesi mezunlarımızın isterlerse bu derse doğrudan öğretmen
olarak atanmaları dileğiyle…
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1. OKUR-YAZARLIK VE OKURYAZARLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, “Okur-yazarlık” ve “Okuryazarlık” kavramlarına değinilecektir. Bu
bağlamda, Okuma-yazma becerisi irdelenecek ve okuryazarlık türleri açımlanacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. “Okur-yazarlık” ve “Okuryazarlık” kavramlarını tanımlayınız.
2. Okuryazarlık türlerinden örnekler veriniz.
3. Okuma-yazma becerisi nedir? Tanımlayınız.
4. Görsel Okuryazarlık becerisinin önemini irdeleyeniz.
5. “Alınan bilgi” ve “Yapılandırılan bilgi” kavramlarını tanımlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Okur-yazarlık
ve Okur-yazarlık
ve Literatür tarama yoluyla
Okuryazarlık kavramlarını
Okuryazarlık kavramları
tanımlayabilmek.
Okuma-yazma
ve Okuma-yazma
ve Literatür tarama yoluyla
Okuryazarlık
kavramları Okuryazarlık
kavramları
arasındaki farklar
arasındaki farkları bilmek.
Okuryazarlık türleri

Okuryazarlık
kavrayabilmek.

türleri Literatür tarama yoluyla

Görsel okuryazarlık

Görsel
okuryazarlık Literatür tarama yoluyla
konusunun
önemini
kavrayabilmek.

Anahtar Kavramlar
Okuma-yazma;
Okuryazarlık

Okur-yazarlık,

Okuryazarlık,

Okuryazarlık

Türleri,

Görsel
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Giriş
Günümüzde, özellikle hızlı teknoloji, artan bilgi olanakları ve yüksek erişim hızı,
okuryazarlık konusunu teşvik etmektedir hiç kuşkusuz. Ancak, geçmişten farklı olarak artık
okuryazarlık, özellikle Medya Okuryazarlığı, gerek resmi gerekse özel (şirket) medyası
karşısında daha çok bilinçlendirmeye yönelik tasarlanmaktadır.
Okuryazarlık üzerine çalışan akademisyenler, sayısal okuryazarlık uygulamalarının eski
basılı ya da sözel okuryazarlık kavramlarının yerine geçmekten çok onlara eklemlendiğini ileri
sürerler. Böylece okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı, enformasyon okuryazarlığı, görsel
okuryazarlık, eleştirel okuryazarlık, Medya Okuryazarlığı ve ağ (network) okuryazarlığını
içeren çoklu okuryazarlıklarla çeşitlenmektedir.
Bu bağlamda, medya ve medyadan ulaşan mesajların bireyleri sadece bilgilendirmekle
kalmayıp, onların değer yargılarını, tavırlarını, inançlarını ve çeşitli yönleriyle yaşama
bakışlarını değişik açılardan etkilemesi, hatta yeniden biçimlendirip değiştirmesi, "medya" ve
"okuryazarlık" kavramlarını birbirleriyle bütünleştirmiştir. Medya Okuryazarlığının değişik
tanımlarındaki çok yönlülük, görecelik, izleyiciye uygunluk, bilince ve bilinenlere göre
değişikliklerin varlığı kişilerin tamamen olmasa da, belli bir oranda medya okuryazarı olduğunu
ya da olamadığını göstermektedir.
Genelde okuryazarlık türleri kapsanan alanın, konunun ya da kaynağın bilinçli
kullanımını teşvik ederken, Medya Okuryazarlığında buna ek olarak kapsam dahilinde bulunan
kaynak ve kanalların kullanımına sınır getirebilme de öğretilmektedir. Ülkemizde ise, görsel işitsel medya alanında düzenleyici kurum olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
yasaların öngördüğü ilkeler çerçevesinde gereken çalışmaları yapmaktadır.
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1.1. Okur-Yazarlık ve Okuryazarlık Kavramları
Günümüzde, özellikle hızlı teknoloji, artan bilgi olanakları ve yüksek erişim hızı,
okuryazarlık konusunu teşvik etmektedir. Ancak, geçmişten farklı olarak artık okuryazarlık,
özellikle Medya Okuryazarlığı, gerek resmi gerekse özel (şirket) medyası karşısında daha çok
bilinçlendirmeye yönelik tasarlanmaktadır. Bu anlamda da Medya Okuryazarlığı, özellikle
eleştirel biçimiyle, ulus-devlete bağlılıktan çok her türlü otoritenin gücünü sorgulamaya yönelik
olarak biçimlenmektedir. Dolayısıyla okuryazarlık kavramı geleneksel anlam zemininden hızla
kaymış ve yeni bir çerçevede algılanmaya başlanmıştır.
Bu bağlamda, bir eleştiri aracı olarak okuma-yazma, öznelliğin ve yaşantının toplumsal
olarak yapılanan doğasını anlama ve düzenleme; bilginin, gücün ve toplumsal pratiğin, yalnızca
zenginlerin ve güçlülerin isteklerine rıza göstermek yerine, demokratik bir toplum yönünde araç
olan kararlar vermenin hizmetinde nasıl ortaklaşa (kolektif) olarak sokulabileceğini
değerlendirmek için gerekli bir önkoşul oluşturmaktadır.

1.1.1. Çeşitli Tanımlar
Okur-yazarlığa ilişkin geleneksel tanım, sadece basılı biçime gönderme yapar: Harflere
ilişkin bilgi sahibi olma; eğitimli; öğrenimli olma ya da abecesel bileşenlerle ilişkili dili
kullanarak okuma ve yazmayı öğrenme süreci biçiminde bir tanımdır bu.
Okur-yazarlıkla eşanlamlı olan kavramların (literature, literary, literate) hepsi de,
insanın yazılı dildeki okuma yeterliliğini açıklar. Çoğu zaman okur-yazarlık, dilin entelektüel
bir uygulamasını çağrıştırır, doğrudan kişinin eğitim düzeyi, yazınla tanışıklığı ve ‘nazik’,
‘uygun’ ve/veya ‘ince’ denemeler yazabilme becerisiyle ilişkilidir.
“Literate” olarak işaret edilen kimseler, seçkin (kanonik) yazınsal yapıtları genellikle
iyi okuyup anlayan kişilerdir. Dilin grameri, yapısı, mekaniği, eğlenceli kullanımının
anlaşılmasını gerektirmesi gerçeğinden ötürü okur-yazarlık, verili bir metindeki mesajların
şifresini çözme ya da yorumlama sürecidir; kişinin dilin nasıl düzenlendiğini—ki bu çoğu
zaman imgelemsel ve farklı biçimlerde düzenlenir— kavramasına bağlıdır. Dolayısıyla okuryazarlık kavramı, entelektüel bir beceri olması bakımından çeşitli zihinsel uğraşıları gerektirir.
Bu zihinsel uğraşılar, kişinin başkalarının yanında ya da karşısında bir üstünlük kazanmasını
sağladığı için avantaj niteliğine sahiptir. Bu avantajı kullananlar, sosyal, ekonomik, politik ve
kültürel alanda seçkin konumlarda yer alır ya da alma uğraşısı verirler.
Okur-yazarlığı, sözel versiyonu yazılı forma dönüştürmek için gerekli teknik beceri
olarak tanımlamak da olanaklıdır: Sözcükleri yazılı biçime dönüştürme becerisi. Kuşkusuz bu
tanımda vurgulanan, sözel (okuma) ediminin yazılı biçime (yazma) dönüştürülmesidir. Ne var
ki, günümüzde okur-yazarlık, sözlü ya da yazılı ifadelerden daha geniş bir alanı kapsamaktadır.
Bu anlamda bir ayraç açalım ve diyelim ki; okuryazarlık, okuma-yazmayla elde edilen
beceri, bilgi ve bilincin yarattığı olanaklarla sıradan halk kitlelerinin aktif katılımcı yurttaş rol
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ve statüsünü kazanarak siyasal sahnede daha fazla ve etkin yer almasını sağlar. Bu durum da
Medya Okuryazarlığı eğitiminin önemi bir kez daha vurgulamaktadır.

1.2. Okuma-Yazma Becerisi
Okuma-yazma becerisi, ilk çağlardan günümüze dek etkili bilgi edinme ve yayma
yoludur. İngilizce alanyazın tarandığında okuma ve yazma dil becerileri ile ilgili; “okumayazma (reading-writing)” ve “okuryazarlık (literacy)” olmak üzere iki farklı terim
bulunmaktadır.En genel ve geleneksel ifadeyle okuma-yazma, alfabe aracılığıyla yazılı
metinlerin okunması ve yazılması olarak tanımlanmaktadır. Okumanın gerçekleşebilmesi için
yazılı bir metnin bulunması ve bu metnin görsel ya da fiziksel yolla girdiye dönüşmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla geleneksel olarak okuma-yazma işleminde, harflerin üzerine yazılı
olduğu bir materyale (metin), bu materyal üzerine harfleri işleyecek (yazar) ve bu harfleri
çözümleyecek birine (okur) gereksinim vardır: Okuma-yazma eylemi okur, metin ve yazar
üçgeni içerisinde gerçekleşen bir süreçtir.

1.3. Okuma-Yazma ve Okuryazarlık Kavramları Arasındaki Farklar
1. Okuma-yazma kod çözmeye; okuryazarlık anlamlandırmaya dayalıdır: Okumayazma bir zemin üzerindeki abece düzeneğine dayalı kodları çözme ve o düzeneğe yönelik kod
oluşturma becerilerinden oluşur. Bu beceriye sahip olmak için tanımak yeterlidir ve anlam
durağan bir biçimde sürer. Örneğin “A” harfi varolan düzenek içerisinde her zaman aynı
karşılığa sahiptir ve bu harfe ilişkin varolan bilgi, aynı abeceyi kullanan tüm diller için
geçerlidir. Potter (2005) bu noktada okuma-yazmanın kod çözme ve anlam eşleştirme temeline
dayandığını vurgular. Okuryazarlıkta ise kod çözme ve anlam eşleştirmenin yanında daha üst
düzey bir zihinsel süreç olan anlam kurma söz konusudur. Dolayısıyla okuryazarlığın varolan
bir abecesi yoktur. Zaman, zemin, bağlam, olaylar, kişiler onun abecesini oluşturabilir ve bu
abeceyi oluşturan özneler durağan bir anlama sahip değildir. Anlam sürekli yenilenir:
Okuryazarlıkta durağan bir anlam yoktur. Tam tersine sürekli olarak yeniden anlamlandırma,
değerlendirme ve inşa etme gerekliliği vardır.
2. Okuma-yazma bir kategori; okuryazarlık ise bir derece belirtir: Okuma-yazma sahip
olunan bir unvandır ve olup/olmama durumunu gösterir bir kategoriyi belirtir. Ya
okuyup/yazabilirsiniz ya da okuyup/yazamazsınız. Okuryazarlık ise termometreye benzer ve
okuryazar olup/olmamaktan öte ne derece okuryazar olunduğu söz konusudur. Dolayısıyla
okuma-yazma sahip olunabilen bir beceriyi ifade ederken okuryazarlık geliştirilebilir bir
yeteneği ifade eder.
3. Okuma-yazmanın simge düzeneği basılı ortamdaki harfler; okuryazarlığın simge
düzeneği ise “şeylerdir”: Okuma-yazma için metin, belirli bir zemindeki harf düzeneğine dayalı
simgelerden oluşan kompozisyondur ve bu kompozisyonu ancak o harf düzeneğinin bilgisine
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sahip bireyler anlayabilir. Ancak okuryazarlık için metin dünyadaki her şeydir. Bu betimlemede
“dünyadaki her şey” den kasıt insanın üzerinde düşünebildiği tüm, bilgi, beceri, sosyal norm ve
örüntülerdir. Dolayısıyla okuryazarlık metin kavramına yeni bir açılım sağlamaktadır.
4. Okuma-yazmanın durağan tanımlanması yapılmıştır; okuryazarlığın ise tanımlanması
sürmektedir. Okuma-yazma abece aracılığıyla yazılı metinleri okuyabilme ve yazabilme
becerisi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla okuma-yazmaya ilişkin durağan bir
tanımlamadan söz etmek olanaklıdır. Oysa okuryazarlığın önüne aldığı nesneye göre her geçen
gün farklı bir tanımlaması yapılmaktadır; medyaya ilişkin bir okumadan söz edildiğinde Medya
Okuryazarlığı, bilgisayara ilişkin bir okumadan söz edildiğinde bilgisayar okuryazarlığı,
kültüre ilişkin bir okumadan söz edildiğinde kültür okuryazarlığı vb..
Görüldüğü üzere okuma-yazma belirli bir harf düzeneğini çözmeye yarayan durağan bir
davranışken okuryazarlık, iletisi olan her şeyi anlamlandırmayı hedefleyen geliştirilebilir bir
beceridir. Bu anlamda basılı materyallerin üzerlerinde yer alan harf düzeneklerinin çözülmesi
okuma-yazma davranışına işaret ederken; çözülen bu kodların anlamlandırılması süreci daha
üst düzey bir beceri olduğu düşünülen okuryazarlığa işaret etmektedir.
Geleneksel anlamda basılı bir metni okuma süreci örneği üzerinden gidersek metni
oluşturan yazar, iletisini kullandığı dilin harf düzeneğine göre kağıda işlemiştir. Bu noktada
okurdan beklenen ilk olarak ilgili harf düzeneğini bilmesi ve varolan bilgisini kullanarak harf
düzeneğini çözmesidir. Buraya kadar olan bölüm okur-yazarlık davranışıdır. Bu noktadan sonra
okurun harflerin simgelediği nesneler üzerinde düşünmesi, önündeki kağıttan soyutlaması
gerekmektedir. Bu bölüm bir anlamlandırma içerdiği için okuryazarlık becerisi olarak
adlandırılır. Bu örneğe metin yazarı yerine kendi sinema filmini ortaya koyan yönetmen
konduğunda da benzer bir süreç işler. Nasıl yazar kullandığı dilin harf düzeneğine göre iletisini
metnine işlemiş ise yönetmen de benzer biçimde kullandığı sinema dilinin harf düzeneği
doğrultusunda iletisini filmine işlemiştir. Bu bağlamda, okuryazarlık açısından metni kişide
anlam uyandıran her şey olarak tanımlamak olanakladır.

1.4. Dünya Okuryazarlık Tarihi
Dünya okuryazarlık tarihi sürecinde, her çağ, kendini özgü bir dille ifade etmiştir. Antik
Çağ, söylencelerin ve söylensel (mitsel) anlatımların çağı olmuştur. Bu çağın egemenliğinde
anlam, “söz” ve onun kurallarıyla oluşturulmuştur. Ortaçağ’da sözün uçuculuğuna karşın
“yazı”nın kalıcılığı, otoritenin ve gücün simgesi haline gelmişken Aydınlanma çağıyla gelişen
yazınsal anlatım ve matbaanın icadı, “yazılı dilin” özgürlüğünü de beraberinde getirmiştir.
Yazı; o dönemde anlam ve anlatımın kurulmasında mutlak egemen iken, teknolojinin hızla
gelişmesiyle önce fotoğraf makinesinin, ardından sinema ve televizyon gibi hareketli
görüntüleri saptayıp, yayan araçların icadıyla, dünya “imgelerin ve görsel kültürün” kendine
özgü kurallarıyla açıklanabilecek hızla akıp giden bir sürecin içerisine girmiştir.
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Bu bağlamda, sözlü dil gerçeği anlamlandırmaya çalışan insanın başvurduğu tek iletişim
düzeneği değil, sadece en fazla başvurduğu düzenek olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak
mağara resimleriyle başladığı düşünülen okuma-yazma uğraşında insanoğlu 20. Yüzyılın
ortalarına gelinceye kadar yeniden resimleri kullanmayı ve görsel bir iletişim sağlamayı
düşünmemiştir. Abecenin kullanılmaya başlamasından sonra nesnelerin çevriyazısını yapmak
ya da çevriyazıları üzerinde düşünmek nesneleri yansıtmak ve doğrudan nesneler üzerinde
düşünmekten daha iyi bir seçenek olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde ise görüntüleri
saptayıp yayan teknolojik araçların gelişimiyle birlikte nesnelerin yansıması olan harfleri
okumanın ötesinde doğrudan nesneleri okumak da geçerli bir seçenek olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Geleneksel anlamıyla okuryazarlık (literacy) kavramı, daha çok yazılı simgeleri okuyup
anlamayı ifade etmektedir. Yazılı simgelerin okunması, anlaşılması ve aktarılması, yaygın
anlamda bir temel beceri edinimini anlatır. Oysa günümüzde okuryazar kavramını ikiye bölüp
incelemek gerekir, çünkü gerek yazılı simgelere gerekse kitle iletişim metinlerini/yayınlarını
yazmaktan çok okuyan (izleyen, dinleyen, bunlara bakan vb.) bir okuryazar tipiyle karşı
karşıyayız. TV’yi okuruz ama bir TV yazarı değiliz. Oysa bilgisayar, bu eğilimi tersine
çevirmeye başlamıştır. Bilgisayar ve Internet sayesinde artık kullanıcılar, çeşitli formlar (blog,
msn, vb.) altında TV’ye göre bilgisayarda hem okur, hem de yazar olma olanağı elde etmiştir.
Ancak burada da yazar sıfatını kazanan kişilerin ya da sıradan insanların geleneksel anlamda
ne ölçüde yazar sıfatı taşıdığı da tartışılabilir. İnternet’in sanal dünyasında bir “bilgi kirliliği”
ya da “bilgi çöpü”nden söz edenlerin sayısı hiç de az değildir.
Sonuç olarak, genel anlamda okuryazarlık toplum tarafından anlam verilen iletişimsel
simgelerin etkili bir biçimde kullanılabilmesi yeteneğidir. Günlük dilde ayırımına varmadan
kullanılan okuma-yazma ve okuryazar kavramları birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa,
kağıt üzerindeki harfleri çözümlemeye dayanan okur-yazar görüntüsünün karşısında
anlamlandırmaya dayalı okuryazarlık görüntüsü her geçen gün yeni terimlerle birleşerek
(Medya Okuryazarlığı, görsel okuryazarlık gibi) anlam alanını genişletmektedir.

1.5. Geleneksel Anlamda Okuryazarlık
Livingstone’a (2005) göre basılı, sözlü ve sayısal (dijital) okuryazarlık, bilgiyi belirli
yollarla sunma, kullanma ve iletme kapasitesiyle farklı tarihsel ve kültürel olumsal teknolojileri
birbirine bağlar. Okuryazarlık üzerine çalışan akademisyenler, sayısal okuryazarlık
pratiklerinin eski basılı ya da sözel okuryazarlık kavramlarının yerine geçmekten çok onlara
eklemlendiğini ileri sürerler. Böylece okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı, enformasyon
okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, eleştirel okuryazarlık, Medya Okuryazarlığı ve ağ (network)
okuryazarlığını içeren çoklu okuryazarlıklarla çeşitlenmektedir. Bu okuryazarlıkları
kapsayacak biçimde bir terim olan Medya Okuryazarlığı, geçmişte başat biçimde dar olarak ve
korumacı terimler içinde kavramlaştırılmıştır.
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Çocuklara popüler kültürü eleştirmeyi ve yüksek kültürün yararlarını tanımayı
öğretmek, böylece onları varsayılan medyanın zararlarına karşı aşılayarak bilinçlendirmek
amaçlanmıştır. Beceriden çok sorgulama üzerine kurulan eleştirel okuryazarlık kavramının bu
anlamda daha heyecan verici bir okuryazarlık kavramı olduğunu söylemek olanaklıdır.
Geleneksel anlamda okuryazarlık, yaşam boyu öğrenme bilincini oluşturma, bu bilinci
geliştirme, daha etkin öğrenme için bireylerin yeni beceriler kazanmalarını sağlamaktır.
Literatürde okuryazarlık tanımları çok çeşitlilik göstermektedir. 34 farklı okuryazarlık
kavramından söz etmek olanaklıdır: Coğrafya okuryazarlığı, tarım okuryazarlığı, ekonomi
okuryazarlığı, tarih okuryazarlığı, eskiçağ okuryazarlığı, siyaset okuryazarlığı, yurttaşlık
okuryazarlığı, yasa (hukuk) okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, kültür okuryazarlığı, işyeri
okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, tüketici okuryazarlığı, dünya
okuryazarlığı, kütüphane okuryazarlığı, eleştirel okuryazarlık, finansal okuryazarlık, sağlık
okuryazarlığı, ekolojik okuryazarlık, ağ okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, çokluortam
okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, enformasyon teknolojisi okuryazarlığı, gazete okuryazarlığı,
görsel okuryazarlık, görsel-işitsel okuryazarlık, kütüphane okuryazarlığı, televizyon
okuryazarlığı gibi.

1.6. Diğer Okuryazarlık Türleri
Günden güne çeşitlenen okuryazarlıklar, temelde birbirleriyle bütünleşen nitelikler
taşımaktadır. Anılan kavramlardaki ortak noktalar ait oldukları konuya, kaynağa veya alana
ilişkin değişimlere uyum sağlayabilme, kullanabilme, değerlendirebilme becerilerini
içermektedir. Belirtilen kapsamda bilginin nasıl bulunacağı, nereden sağlanacağı, ne şekilde
kullanılacağı ve hangi kapsamda değerlendirileceğini öğreten beceriler olarak tanımlanan "bilgi
okuryazarlığı", yukarıda sayılan tüm okuryazarlıkları kapsayan şemsiye terim olarak
düşünülmektedir. Bilgi okuryazarlığı içinde olmakla birlikte "Medya Okuryazarlığı"na en yakın
kapsamda, bilgi teknolojisi okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, görselişitsel okuryazarlık ve teknoloji okuryazarlığı düşünülmektedir.

1.6.1. Görsel Okuryazarlık
Görsel okuryazarlık kavramının adı çağdaş olmakla birlikte, düşünce olarak yeni
doğduğunu söylemek güçtür. İmgeleri kullanmakla ilgili tartışmalar çok eski tarihlere
dayanmaktadır.
Çoklu okuryazarlıkların gündeme geldiği günümüzde sözlü iletişimi içeren baskı ya da
yazı okuryazarlığı yeterli olmamaktadır. Medya Okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı,
kültürel okuryazarlık, sosyal okuryazarlık, çevre okuryazarlığı, işitsel okuryazarlık ve görsel
okuryazarlık gibi yeni okuryazarlık kavramları ortaya çıkmıştır. Leonardo da Vinci büyük
miktarlarda bilgiyi, veriyi kaydetmenin olanaksızlığının farkına varıp, sözcükleri farklı
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görünüşler içeren çizimlere dönüştürdüğü zamandan bu yana görsel bilginin kullanımı giderek
çoğalmıştır. Görsel okuryazarlığın dolayısıyla görsel dilin evrensel bir dil niteliği kazandığı da
söylenmektedir ve artık bu dilin öğrenilmesi gerekmektedir. Televizyon, reklamcılık ve
internetin etkisiyle, 21. yüzyılın birincil okuryazarlığı görseldir. Öğrenciler, imgelerle metin
arasında, yazınsal ve betisel (figüratif) sözcükler arasında akıcı bir biçimde yer değişikliği
yapabilmelidirler: Görsel okuryazarlık kuramı, bu gerekçeyle ortaya çıkmıştır.
1950’lerden bu yana tartışılan “görsel okuryazarlık” 21. yüzyıl insanının etrafını kuşatan
imgeleri anlama ve anlatma çabasının bir sonucu olarak her geçen gün önem kazanmaktadır.
Bir bireyin, diğer bireyler ile olan iletişiminde görselleri kullanmasını ve kullanılanları
anlamasını sağlayan beceriler bütünü olarak tanımlanan görsel okuryazarlık, her geçen
gün anlam sahasını genişletmektedir. Anlamlandırma sürecinde dil aracılığıyla yaşanan nesnezihin etkileşiminde simgesel dili devre dışı bırakma amacında olan görsel okuryazarlığın
1990’lı yıllardan sonra okuma, konuşma, dinleme, yazmanın dışında 5. dil becerisi olarak batılı
ülkelerin müfredatında yer almaya başladığı görülmektedir.
Gerçekten de, bazı Antik Çağ düşünürleri görsel iletişim için çeşitli imgeleri
yeğlemişlerdir. Tıpta, Aristotales anatomik resimlemeleri kullanmıştır. Matematikte,
Phythagoras, Socrates ve Platon geometri öğretmek için görsel imgelerden yararlanmışlardır.
Görsel okuryazarlık kısaca; görsel mesajları anlamlandırma ve benzeri biçimde
mesaj oluşturma gücüdür. Görsel okuryazarlık bir takım görme ya da görüş yeterliğine
kaynaklık etmekte ve bu yeterlik görerek ve aynı zamanda diğer duyusal yaşantılarla da
bütünleştirilerek geliştirilmektedir. Görsel okuryazarlık, insanın öğrenmesi için temel
oluşturmaktadır. Görsel okuryazarlığı gelişmiş bir kişi, çevresinde karşılaştığı, görünen
eylemlerin, nesnelerin, simgelerin doğal ya da yapay her şeyin ayrımına varabilmekte ve onları
yorumlayabilmektedir. Bu yeterliğin yaratıcı kullanımına bakıldığında ise, görsel okuryazarlık
yeterliğinin, bireyin sahip olduğu diğer yetileriyle iletişim kurarak kendini gösterdiği
söylenebilir. Bu yeterliğin kullanımının hayranlık ve beğeni uyandıran tarafı ise, bireyin görsel
iletişim ustalığını kavrayabilmesi ve ondan zevk alabilmesidir. Başlıca dört disiplinin görsel
okuryazarlık kavramını biçimlendirdiği söylenebilir. Bunlar; dilbilim, sanat, ruhbilim ve
düşünbilimdir.

1.6.1.1. Görsel Okuryazarlık ve Dilbilim İlintisi
Dilbilimci Fries’e (1952) göre sözel dilin çalışma düzeneği için geçerli olan dilbilgisi
kuralları öğrenilmeden okur yazar olunamaz. Görsel dilin çalışma düzeneği de sözel dilin
çalışma düzeneğine benzemektedir. Renk, biçim, sözdizimi ve kompozisyon gibi görsel
ögelerin okunması, görsel bilginin anlamlandırılmasını sağlamaktadır.
Chomsky de görüşleriyle Görsel okuryazarlık kuramını yapılandırmaya katkıda
bulunmuştur. Chomsky, görsel dil için “Evrensel gramer” kavramını kullanmıştır. Chomsky,
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“Evrensel gramer” teriminin, insanın zihinsel kapasitelerine yönelik doğasının bir çalışması
olarak anlaşılmasını istemiştir.
Dil, iletişim için gerekli olan kodlama, kod çözme ve düşünme becerilerini içermektedir.
Kodlama, zihinde oluşan düşünce ya da anlamı karşımızdakinin anlayabileceğini
düşündüğümüz simgelere dönüştürmedir. Kod çözme, karşılaşılan simgelerden anlam ya
da mesaj çıkarma becerisidir. Düşünme becerisi ise, hem kodlama hem de kod çözme için
gerekli olanı, diğer bir deyişle etkili iletişimi önemli ölçüde destekleyen bir beceridir. Sözel
dile dayalı iletişimde konuşma ve yazma, kodlama becerileri, dinleme ve okuma ise kod çözme
becerileridir. Görsel dile dayalı iletişimde ise kodlama becerisi olarak konuşma ve yazma yerine
düşüncelerin, resim yapma, fotoğraf çekme gibi görsel ortamda verilmesi söz konusudur. Kod
çözme becerisi olarak da sözel dildeki dinleme ve okuma yerine görsel dilde verilen mesajların
anlamlandırılması ve yorumlanması vardır. Görsel okuryazarlığı olan birey, görsel dilde
düşünme becerisini de kazanmaya başlamaktadır. Teknoloji, estetik ve sosyal yaşantılarla
kişisel yaşantılar bireyin bilgi düzeyi ve imgelem gücü (yaşantı ögeleri ile yeni uyarıcılar
arasında bağ kurma gücü) görsel okuryazarlıkla bütünleşmektedir.

1.6.1.2. Görsel Okuryazarlık ve Sanat İlintisi
Sanat alanında, Arnheim’ın (1969) görsel düşünme kuramı, görsel okuryazarlık
kuramının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Arnheim’a göre görsel düşünme, zihinlerin,
bedenlerin, makinelerin ve toplumların yapısı ya da düşüncelerin işlevleri olan görsel
biçimleri, varlığımızın altında yatan güç örüntülerinin imgeleri olarak görebilme
yeteneğidir. Arnheim, insan düşüncesinin görsel olduğuna inanmaktadır. Ona göre, usa vurma
ya da diğer deyişle akıl yürütme, sözcükler ve sayılarla oynayarak düşünme yöntemiyle sınırlı
değildir. Arnheim’ın bu düşüncesinin görsel okuryazarlık kavramının oluşturulmasında önemli
bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Arnheim görsel okuryazarlık sürecinin yorucu ve güç
bir süreç olduğu konusunda okurlarını uyarmaktadır. Ona göre; bu yorucu süreç, “körlük
okyanusunda bir görsel okuryazarlık adası kurmak” gibi bir şeydir. Görsel okuryazarlık, görsel
bir düşünme aracıdır, bir tür bilgi edinme süreci olduğu kadar görsel ögeler konusunda
bilgilenmeyi de sağlamaktadır. İmgelerin kavranması açık ve kolay biçimde
gerçekleşmeyebilir. Çünkü görsel düşünme için gerekli görsel yardımcıları hazırlamak da kolay
değildir. Tasarımcı, tasarımında bir takım dilsel, biçimsel imgeler kullanır. Söz konusu
imgeleri, beti (figür), renk gibi belli bir iletim aracıyla gerçekleştirir. Buna kanal adı verilir.
Alıcının sanatçının mesajını alabilmesi için, mesajın ögelerini kendi dağarcığında tanıması,
aynı imge ve kodlara sahip olması gerekir. Görsel okuryazar olabilmek için, öğrenme
konusunda belirli bir çaba harcanması gereği kuşku götürmemektedir.
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1.6.1.3. Görsel Okuryazarlık ve Ruhbilim İlintisi
Algıya yönelik araştırmalar, ruhbilim alanının görsel okuryazarlık kuramına getirdiği
katkıları güçlendirmiştir. Algıya dayalı kuramın odak noktası zihin ve göz arasındaki
bağlantılardır. Kuramın uygulayıcıları, algının başlı başına bir öğrenme biçimi olduğuna
inanmaktadırlar. Algı kuramcılarından Gibson (1954) görsel algı gelişiminde yaşantının, diğer
bir deyişle deneyimin gerekliliğine dikkati çekmiştir. Gibson ve ilgili diğer kuramcılar görsel
okuryazarlık eğitimi için gerekli zincirin bazı halkalarını oluşturmuşlardır. Bu inanç, bazı görsel
okuryazarlık savunucularının düşüncelerini desteklemek için, sağ ve sol beyin yarı küreleri ile
ilgili araştırmaların kullanımını artırmıştır. Ancak, sürekli sağ ve sol beyin yarı küreleriyle ilgili
araştırmaların öne çıkarılmasından sakınılmalıdır. Bilginin zihinsel işlemlerinin hem sözel hem
de görsel olarak çalıştırılmasına gereksinim vardır.
Zihinde, resimlerin sözcüklere oranla 60.000 kat daha hızlı işlendiği düşünüldüğünde
günümüzde görsel okuryazar olmanın önemi ve sağladığı avantajlar ortaya çıkmaktadır.
Feinstein ve Hagerty (1994), görsel okuryazarlığın, genel eğitim için neden çok önemli
olduğunu aşağıdaki dört madde ile açıklamaktadırlar:
•

Beynin sağ yarı küresini kullanmayı gerektirdiği için öğrenme etkinliklerine beynin
her iki yarım küresinin katılmasını sağlar. Böylece öğrenme sürecinde bütünsel
düşünmeyi geliştirir.

•

Beynin sol yarı küresine ait soyut düşünceleri; canlı, inandırıcı, yoğun ve bildik hale
getirerek öğrenmeyi somutlaştırır.

•

Aynı düşünceyi farklı yollarla işleme yeteneği kazandırarak farklı bakış açıları
kazandırır.

•

İçinde yaşanılan doğal ve doğal olmayan çevreden etkilenerek karar alan bireyler
yerine; kendi kararlarını alabilen, görsel çevreyi okuyabilen ve anlayabilen bireylerin
ortaya çıkmasını sağlar.

1.6.1.4. Görsel Okuryazarlık ve Düşünbilim İlintisi
Düşünbilim alanında görsel okuryazarlığın kuramsal gelişimine katkıda bulunan önemli
düşünbilimcilerden biri Turbayne’dır. Turbayne “Metafor Miti” (The Myth of Metaphor)
(1970) adlı kitabında görsel dil savunmasına göre; sözel ve görsel dil arasındaki andırımın
(analoji) gerçeklenmesi görsel okuryazarlık kavramının temelini oluşturmaktadır. Dil
metaforunun kullanımındaki gerçekliği açıklamaya çalışmıştır. Ona göre dünyadaki metafordil ilişkisinin ne olduğu açıklanmalı, bu ilişki görsel okuryazarlıkta aranmalıdır.
Metafor (eğretileme), söz sanatları arasında benzetme türlerinden biridir, ancak
dinleyenin ya da okuyanın imgelem zenginliğine çok daha geniş bir alan bırakan bir
benzetmedir. Neyin neye benzetildiğini, ne ölçüde ve hangi nedenle benzetildiğini dinleyen ya
28

da okuyan kendisi keşfetmek durumundadır. Bu zorlu keşif, bireye zevk verdiği gibi onun düş
gücünü devreye sokmasına ve zenginleştirmesine olanak verir. Bu da üst düzeyde, renkli, üstü
kapalı, sezgisel, yaratıcı “düşsel”, duygusal, derinlikli iletişim demektir.
Turbayne’a göre metafor, potansiyeli iyi anlaşılırsa çok yararlı amaçlar taşımaktadır.
Düşünme eylemine yardım etmek, olgular ve olaylar arasında benzerlikler kurmak, kinayeler
(dolaylı anlatımlar) oluşturmak; düşünülenleri diyagramlarla, jestlerle, amblemler, markalar ve
armalar gibi simgesel anlatımlarla desteklemek gibi yararları örnek olarak verilebilir. Bu
bağlamda, metaforu anlamanın yolu söylenbilimden geçmektedir.
Jonassen ve Fork (1975) görsel okuryazarlığın kökeninin eklektik olduğuna dikkatleri
çekmişlerdir. Bu düşünceden hareketle Debes (1970) görsel okuryazarlık kavramına ilişkin en
uzun betimlemeyi gerçekleştirmiştir.
Görsel okuryazarlık bir takım görme ya da görüş yeterliğine kaynaklık etmektedir. Bu
yeterlik görerek ve aynı zamanda diğer duyusal yaşantılarla da bütünleştirilerek
geliştirilmektedir. Bu yeterliğin gelişimi insanın öğrenmesi için temel oluşturmaktadır. Görsel
okuryazarlığı gelişmiş bir kişi, çevresinde karşılaştığı görünen eylemleri, nesneleri, simgeleri
doğal ya da yapay her şeyin ayrımına varabilmekte ve onları yorumlayabilmektedir. Bu
yeterliğin yaratıcı kullanımına bakıldığında, görsel okuryazarlık yeterliği, bireyin sahip olduğu
diğer yetileriyle iletişim içinde olabilmektedir. Bu yeterliğin kullanımının hayranlık ve beğeni
uyandıran tarafı ise bireyin görsel iletişim ustalığını kavrayabilmesi ve ondan zevk
alabilmesidir.
Reynolds Myers (1985)’e göre görsel okuryazarlık kuramının ilkeleri aşağıdaki gibidir:
? Görsel dil yeteneği, sözel dil gelişiminden önce gelişmektedir ve sözel dile hizmet
etmektedir.
? Görsel dil yeteneğinin gelişimi, öğrenenin nesnelerle, imgelerle ve beden diliyle olan
etkileşimine bağlıdır.
? Görsel dil gelişiminin düzeyi, öğrenenin çok çeşitli ve zengin nesneler, imgeler ve
beden dilinden oluşan çevre ile etkileşim derecesine bağlıdır.
? Görsel dil gelişiminin düzeyi, öğrencinin nesneler, görsel imgeler ve beden dili
yaratmak için kullanacağı ekipman ve işlemlerin katılımıyla artmaktadır.
Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneği (1968) (The International Visual Literacy
Association) ‘nın görsel okuryazarlık betimlemeleri aşağıdaki gibidir:
? Bir insanın görme yeteneğini, görme ve diğer duyu organları ile bütünleştirerek
geliştirmesi,
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? Görsel imgelerle iletişimi yorumlama yeteneğinin öğrenilmesi ve görsel imgeler
kullanarak mesaj oluşturulması,
? Sözlü dili görsel imgeye dönüştürme ve tam tersini yapabilme yeteneği,
? Görsel ortamda görsel bilgiyi değerlendirmek için araştırma yapabilme yeteneği.

1.6.2. Dil Okuryazarlığı ve Resim Okuryazarlığı
Okuryazarlık deyince birçok okuryazarlık kavramı akla gelir. Örneğin dil okuryazarlığı,
somut nesnelere olduğu kadar varsayımsal düşüncelere ilişkin anlamların paylaşılmasını
sağlayan simge ve sözdiziminden oluşmuş soyut bir dilsel düzeneğin edinilmesidir. Bu
bağlamda okuma, tek tek yazılı simgeleri ve bunları bileşimler içinde anlayabilmek demektir.
Resim okuryazarlığı ise bir düz yüzeydeki çizgi ve biçimlere bakabilme ve üç boyutlu kalıpları
anlayabilme becerisidir. Bu bağlamda hareketli resimlere ilişkin okuryazar olmak büyük bir
başarıdır.

1.6.3. Bilgisayar Okuryazarlığı
Dil ve resim gibi bir başka okuryazarlık türü de bilgisayarla ilgilidir. Belki de
günümüzde kitle iletişim araçları içinde en fazla okuryazarlık çabası gerektiren bilgisayar
okuryazarlığı, tarihsel olarak ilginç bir seyir izlemiştir. 1960’lardan itibaren bilgisayar
okuryazarlığına ilişkin sorular, eğitim kurumlarında sorulmaya ve yanıtlanmaya başlanmıştır.
1980’lerde okuma-yazma ve iletişim öğretmenleri, bilgisayar programlarının, öğrencileri daha
iyi yazar yapıp yapmadığını araştırmaya epey çaba harcamışlardır. Şimdi, artık iyi ya da kötü,
bilgisayar ortamları, eğitimin gerçekleştiği birincil mekanlar haline gelmiştir. İnternet ve diğer
bilgisayar uygulamaları, tüm müfredatta eğitsel manzaranın yadsınamaz bir parçasıdır.

1.7. “Şemsiye” Okuryazarlık Türleri
1.7.1. Bilgi Okuryazarlığı (information literacy)
Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda bilgi ve belgelerin boyutları inanılmaz
rakamlara ulaşmış durumdadır. Örneğin 2005 yılında dünyada 968,735 kitap basılmıştır Bu
kitapları okuyabilmemiz için 24 saat boyunca hiç uyumamamız ve her 32 saniyede bir kitap
bitirmemiz gerekmektedir. Ayrıca dünyada her yıl 31 milyon saatlik orijinal televizyon
programı üretilmektedir ve sadece bu programları izlemek için hiç ara vermeden 35 yüzyıla
gereksinimimiz vardır. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte bu kitaplara ve yayınlara
ulaşmak da kolaylaşmış, elektronik veritabanları, e-kitap teknolojileriyle kaynaklara ulaşımda
zaman ve mekân kavramları ortadan kalkma noktasına gelmiştir
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Durum böyle olunca kaynaklarda yer alan bilgiye sahip olmak kadar; bilgi kaynaklarına
bilinçli yönelim, seçicilik, eleştirel bakış açısı, yeniden ulaşabilme ve değerlendirme
yeteneklerine de sahip olmak önemlidir. 21. yüzyılda bireylerin karşılaştığı bilgi yükünü
hafifletme konusunda yardımcı bir rol üstlenen “bilgi okuryazarlığı”, bu işlevi nedeniyle ele
lanması gereken konulandan biridir.
Bilgi okuryazarlığı, bilgiyi etkili kullanabilmek amacıyla, gerek yazılı gerekse de görsel
medya ürünlerini tanıyabilme, istenilen bilgiyi bulabilme, değerlendirebilme ve seçebilme
becerisi olarak tanımlanabilir. Bilgi okuryazarlığı geleneksel okuryazarlığın ve elektronik
okuryazarlığının tanımını genişletmekle birlikte onlardan ayrılan yönü; aktif katılıma ve
istenilen bilgiyi seçip yeniden ulaşabilmeye dayanıyor olmasıdır. Bilgi okuryazarı denildiğinde,
hem geleneksel anlamda kütüphane hizmetlerinden ve araçlarından yararlanabilen bireyleri;
hem de internet üzerinden sunulan bilgi kümelerini ve bilgi arama araçlarını etkili biçimde
kullanabilme becerileri kazanmış bireyleri anlamamız gerekir.

1.7.1.1. Alınan Bilgi ve Yapılandırılan Bilgi
Yapılan söz konusu tanımın ve ayrımın anlam kazanabilmesi için belki de ilk olarak
“bilgi” kavramının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. İngilizcede “bilgi” kavramına
karşılık “information (alınan bilgi)” ve “knowledge (yapılandırılan bilgi)” sözcüklerinin
kullanıldığını görmekteyiz. Potter (2005) günlük dilde bu sözcüklerin birbirlerinin yerlerine
kullanıldığını belirtmektedir. Ancak iki sözcüğün terimsel anlamları birbirinden farklıdır.
Information (alınan bilgi): Bireyin karşılaştığı, ona doğrudan doğruya sunulan ve başkasının
üretimi olan bilgidir. Yani bireyin zihinsel bir işlem sonucunda ulaşmadığı; kendinden bağımsız
bir ortamdan ham olarak elde ettiği bilgi türüdür. Knowledge (yapılandırılan bilgi) ise: Bireyin
kendinden bağımsız olarak elde ettiği bilgiyi yeniden yapılandırması, kendine mal etmesi
sonucu oluşturduğu bilgidir. Yani bireyin zihinsel çabasını istemli biçimde kullanarak
yorumladığı ve yapılandırdığı bilgi türüdür. Ancak bilinmelidir ki bu iki bilgi türü arasında
öznellik ya da nesnellik türünden bir ayrım yoktur. Ana ayrım, kişinin kendi yapılandırmasına
dayalı bir bilgi olmasına ya da aktarılan bilginin aynen tekrarlanmasına dayalı bir bilgi
olmasındadır.
“Yapılandırılan Bilgi” ve “Alınan Bilgi” ayrımına vardıktan sonra bilgi okuryazarlığının
tanımı yapmak daha kolaydır. Bilgi okuryazarlığı; yazılı ya da görsel/elektronik yoldan elde
edilen alınan bilgileri seçip sınıflayarak yapılandırılan bilgi biçimine dönüştürme çabasıdır.

1.7.1.2. Tanımlamada İki Yaklaşım
Ayrıca, Bilgi okuryazarlığını tanımlamada iki yaklaşım görülmektedir. Birincisinde
bilgi okuryazarlığının ne olduğu üzerinde durulurken, ikincisinde bireyin sahip olması gereken
becerilerin neler olması gerektiği biçimindedir. Birinci yaklaşıma göre Taylor, 1979 yılında bir
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bilgi okuryazarlığı tanımının içermesi gereken unsurları şöyle sıralamıştır: Gerçek yaşamla
ilgili sorunları çözebilmek için bilgiye ulaşma, değişik kaynaklardan bilgiye erişebilme,
bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilme, bilginin ne zaman ve nasıl elde edileceğine ilişkin
stratejileri bilme. İkinci yaklaşıma göre Doyle (1994) bilgi okuryazarı olan bir kişideki
nitelikleri öyle sıralamıştır: Doğru ve yeterli bilginin mantıklı karar vermenin temeli olduğunu
bilir, bilgi gereksinimini fark eder, bilgi gereksinimlerine dayalı olarak soruları formüle eder,
olası bilgi kaynaklarını belirler, başarılı araştırma stratejileri geliştirir, bilgisayar tabanlı ve
diğer teknolojileri de kapsayan bilgi kaynaklarına erişir, bilgiyi değerlendirir, pratik
uygulamaya dönüşümü için bilgiyi düzenler, yeni bilgiyi var olan bilgiyle bütünleştirir, bilgiyi
eleştirel düşünme ve sorun çözmede kullanır.
Okuryazarlık türlerindeki bu zenginliğe karşın eğitim uzmanları, sosyal, kültürel ve
bilimsel içerikli okuryazarlık türlerinin önemi üzerinde durmaktadırlar. Bireyin öğrenmesinde
etkili olan farklı okuryazarlık türleri, kendi disiplinleri içerisinde değerlendirilebilirken bilgi
okuryazarlığının, bütün okuryazarlık türlerinin anlaşılmasını sağlayacak bir içeriğe sahip
olduğu söylenebilir.

1.7.1.3. Bilginin Altı Aşamalı Süreci
Bilgi bilimi uygulamalarının anlaşılabilmesi için bilginin altı aşamalı sürecinin ya da
başka bir deyimle bilgi okuryazarlığı aşamalarının bilinmesi gerekmektedir. Söz konusu
aşamalar şunlardır:
Sheehy (2001) göre (Aktaran Aldemir);
1. Bilginin tanımı ve anlamı,
2. Bilginin toplanması ve depolanması,
3. Bilginin düzenlenmesi,
4. Bilginin çözümlenmesi (analiz) ve değerlendirilmesi,
5. Bilginin yorumlanması ve sunulması,
6. Bilginin iletilmesi ve işbirliği

Eisenberg ve Berkowitz (1998)’e göre (Aktaran Aldemir);
1. Bilgi gereksiniminin tanımlanması
2. Bilginin aranması
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3. Bilgi kaynaklarının bulunması
4. Bilgi kaynaklarının kullanılması
5. Bilginin iletilmesi
6. Bilginin değerlendirilmesi

1.7.1.4. Bilgi Okuryazarlığının Tarihsel Gelişimi
Bilgi okuryazarlığı terimi ilk kez 1974 yılında Paul Zurkowski tarafından kullanılmıştır.
Bilgi okuryazarlığı eğitim uzmanlarının dikkatini çekmiş ve 1987 yılında Educational Research
for Information Center (ERIC) literatürüne girmiştir. 1988 yılında AASL/AECT “bilginin
gücü” (information power) adı altında okul kütüphaneleri programı için ulusal bir rehber
hazırlamışlardır. 1989 yılında American Library Association (ALA) Bilgi Okuryazarlığı
Komitesi Sonuç Raporu yayınlamıştır. Bu gelişmeler bilgi okuryazarlığının ulusal platformda
ele alınmasını sağlamıştır: 1990’da Ulusal Bilgi Okuryazarlığı Forumu (National Forum on
Information Literacy-NFIL) oluşturulmuştur.
Uluslararası düzeyde ele alınan bilgi okuryazarlığı konusunda ilki 1992’de olmak üzere
Avustralya’da beş konferans düzenlenmiştir. Diğer bir uluslararası çalışma ise İskoçya,
Glasgow’da 2002 ve 2003 yılında yapılmıştır
Bilgi okuryazarı, nasıl öğreneceğini öğrenmiş, bilgiyi nasıl düzenleyeceğini ve nasıl
kullanılacağını bilen kişidir. Bilgi okuryazarlığı araştırmalarında öncü grup kütüphanecilerdir.
Kütüphaneciler de topluma nasıl öğrenecekleri konusunda yardım etmek için bu becerileri
öğrenmek zorundadırlar. Teknolojik gelişmeler sonucunda kullanıcılarının karşısına daha az
çıkmak durumunda kalan kütüphaneciler bilgi okuryazarlığı eğitim planını ve yöntemlerini de
değiştirmek durumundadırlar.

1.7.2. Elektronik Okuryazarlık (e-literacy)
Enformasyon ya da bilgi çağı olarak da adlandırılan bilgisayar teknolojisi üzerine kurulu
yeni toplum düzeni çerçevesinde toplumsal açılımlar olarak kavramların önüne kimi zaman
enformasyon, bilgi, bilgisayar, bilişim, bilişim teknolojileri, dijital kimi zaman da elektronik
anlamına gelen e- ön eki getirilerek e-devlet, e-hukuk, e-ticaret ve e-toplum gibi birçok yeni
kavram tanımlanmakta ve uygulama yolları aranmaktadır. Ancak toplumsal anlamda
gerçekleştirilen bu uygulamaların anlam kazanabilmesi, yapılan yatırımların karşılığını
bulabilmesi için geleneksel okuryazarlığın yanı sıra elektronik okuryazarlığın da toplumun
tabanına yayılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında elektronik okuryazarlık, geleneksel
okuryazarlığın bir alternatifi olarak değil tamamlayıcısı olarak görülmelidir.
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En genel anlamda elektronik ortamda yer alan iletileri anlamlandırma ve elektronik
ortama yönelik ileti oluşturma süreci olarak tanımlayabileceğimiz elektronik
okuryazarlık, bireylerin birbirleri ile ya da devlet ile ilişkilerini düzenler hale gelmiştir.
Arkadaşlarıyla e-posta yoluyla iletişim kuran öğrenci; çocuğunun devamsızlık durumunu Milli
Eğitim Bakanlığı’nın e-okul projesi doğrultusunda okula gelmeden bilgisayar ekranından
görüntüleyen veli; yılsonunda öğrencilerin notlarını internet ortamına aktarmak zorunda olan
öğretmen, değişen okuryazarlık modelinin eğitime yansımasını gözler önüne sermektedir.
Dolayısıyla elektronik okuryazarlık önce etkin vatandaş sonrada etkin veli, etkin öğretmen
olmak için oldukça önemli bir beceri olarak önem kazanmaktadır.
Bu bağlamda, okuryazarlık toplumsal ve teknolojik gelişmelere koşut olarak sürekli
olarak anlam sahasını genişleten, yeni anlamlar kazanan, önüne aldığı nesneye göre çok
anlamlılık gösteren bir olgudur. Gelecekte yaşanacak teknolojik gelişmeler doğrultusunda da
yeni okuryazarlık modellerinin ortaya çıkması olası görünmektedir.
Yeni teknolojileri günlük yaşantılarında kullanamayan bireylerden oluşan bir toplum,
bu araçları toplumsal amaçlarına yanıt verecek biçimde şekillendirmektense kendi toplumsal
yaşantılarını etkilemelerine izin verecek, hatta bunun farkına varamayacak düzeye gelecektir.
Dolayısıyla gerek toplumsal iletişimin nesiller arasında kopmadan sürebilmesi gerekse de
bireylerin teknoloji ile barışık bir yaşam sürebilmeleri için çağdaş ve çağcıl okuryazarlık
becerileriyle donatılmaları gerekmektedir.

1.8. Medya Okuryazarlığı ve Bilgi Merkezleri ve Kütüphaneler
Bilgi merkezleri en iyi şekilde hizmet vermek üzere koleksiyonlarını bilgi kaynaklarıyla
çeşitlendirmektedir. Başta kitap olmak üzere basılı bilgi kaynaklarının bilgi merkezleri için çok
önemli olduğu vazgeçilmez bir gerçektir. Gazeteler Medya Okuryazarlığı programları
kapsamında eğitimle ilgili kütüphanelere, özellikle okul kütüphanelerine genellikle bağış,
bazen de satın alma yoluyla sağlanırken şunlar hedeflenmiştir:
1. Ders kitaplarındaki bilgileri güncelleştirmek;
2. Öğrencileri toplumsal konular ve sorunlar hakkında bilgilendirmek;
3. Okuma yoluyla eleştirel görüşlere, değerlendirme yöntemlerine ve objektif bakışlara
alıştırmak.
Medya Okuryazarlığı konusunun mesleki çevrelerde ele alınması uzun zaman almıştır.
1984-2000 yılları arasında yapılan birçok araştırmada ve yayımlanan bir makalede "medya"
terimi yerine "kitap dışı materyaller" ve "görsel-işitsel bilgi kaynakları" terimleri eş anlamlı
olarak kullanılmıştır. Geniş bir yelpazede bilgi kaynakları bütünleştirilmiştir. Bir medya ürünü
olarak televizyon yayınlarının yaşama, bireysel gelişime ve okuma alışkanlığına etkisi üzerine
yapılan çalışmalar Medya Okuryazarlığının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Benzer
biçimde bilgisayar kullanımının bireylerin zihinsel, bedensel, ruhsal ve toplumsal gelişimleri
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üzerine etkilerinin incelenmesi sonucunda, her teknolojinin ve kaynağın iyi, dengeli ve verimli
kullanıldığında yararlı olduğu görülmüştür. Ülkemizde televizyon yayınlarını izleme,
bilgisayar ve Internet kullanma gibi çocukluktan itibaren kişilerin yaşam biçimini yönlendiren
medya ürünlerinin bilgi erişime, okuma alışkanlığına ve kütüphane kullanımına etkilerinin
hissedilmesi kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi alanlarında çalışmalar yapılmasını
sağlamıştır. Bilgi ve belge yönetimi alanında bilgi okuryazarlığı ve kullanıcı araştırmalarıyla
ilgili çalışmalarda Medya Okuryazarlığı konusu dolaylı olarak yer almıştır. Medya ve Medya
Okuryazarlığı ifadeleri bilgi merkezi türü olarak daha çok okul kütüphaneleriyle ilgili
hizmetlerde, çalışmalarda ve araştırmalarda yer bulmuştur
Livingstone (2002) (Aktaran Önal) tarafından yapılan çalışma, gençlerin medya
kullanım özelliklerini incelemiştir. Günümüzde görsel ve işitsel etkinliği nedeniyle televizyon
yayınları, çok sayıda kişiye ulaşan en güçlü iletişim aracı ve medya teriminin en önemli parçası
olarak düşünülmektedir. Son yıllarda Internet de en çok kullanılan medya ürünleri arasına
girmiştir. Bilgi ve bilgi kaynağı değerlendirme konusunda yeterince bilince sahip olamayanlar,
özellikle çocuklar ve gençler için gerek televizyon yayınları, gerekse Internet kullanımı zararlı
olabilmektedir. Yaşam boyunca, belirtilen medya ürünleriyle olan birliktelik, eğitim
kurumlarını harekete geçirerek Medya Okuryazarlığı becerilerinin kazandırılacağı
programların geliştirilmesini sağlamıştır.
Toplumsal değerler ve gelenekler çerçevesinde kazanılan deneyimler Medya
Okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesine olumlu etkilerde bulunmaktadır. Kütüphanecilerin
önderliğinde ve bilgi merkezlerinin verdikleri hizmetlerle bütünleştirilen Medya Okuryazarlığı
eğitimi, kişisel gelişimden toplumsal gelişime doğru sonsuz yararlar sunmaktadır. Uzman
personele sahip kütüphaneler gerek bilgi kaynağı, gerekse bilgi kanalı olarak düşünülen medya
ürünlerini bilinçli kullanma becerilerinin kazandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik
hizmetleriyle topluma rehberlik yapacaklardır.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sözlü dil gerçeği anlamlandırmaya çalışan insanın başvurduğu tek iletişim düzeneği
değil, sadece en fazla başvurduğu düzenek olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak mağara
resimleriyle başladığı düşünülen okuma-yazma uğraşında insanoğlu 20. Yüzyılın ortalarına
gelinceye kadar yeniden resimleri kullanmayı ve görsel bir iletişim sağlamayı düşünmemiştir.
Geleneksel anlamıyla okuryazarlık (literacy) kavramı, daha çok yazılı simgeleri okuyup
anlamayı ifade etmektedir. Yazılı simgelerin okunması, anlaşılması ve aktarılması, yaygın
anlamda bir temel beceri edinimini anlatır. Oysa günümüzde okuryazar kavramını ikiye bölüp
incelemek gerekir, çünkü gerek yazılı simgelere gerekse kitle iletişim metinlerini/yayınlarını
yazmaktan çok okuyan (izleyen, dinleyen, bunlara bakan vb.) bir okuryazar tipiyle karşı
karşıyayız.
Günümüzde, görsellerle kuşatılmış bir dünyada yaşayan, öğrenciler (ya da öğretmenler,
öğretim üyeleri ve yöneticiler) doğal bir şekilde sahip oldukları görsel okuma yeteneklerinin
anlamının tam olarak farkında değillerdir. Oysa görsel okuma, anlama yeteneği, yaratma
yeteneği ve kültürel işaretler taşıyan imajları, nesneleri ve görülebilir hareketleri kullanmayı
gerektirir. Bu bağlamda, görsel okuryazarlık, görsel okuma becerisi, imajların kullanılasında,
analizinde ve üretiminde ömür boyu daha kolay ve zevkli bir öğrenme yaklaşımını da
beraberinde getirirken medya okuryazarı olmanın da gereklerinden biridir.
Bilgi kaynaklarında ve bireyi çevreleyen kültürde yaşanan değişmeler eğitim-öğretim
etkinliklerinin merkezinde yer alan en önemli öge öğrencidir. Günümüz öğrencileri için dünya
bir görüntü kaynağı haline dönüşmektedir. 21. yüzyılın gelişen teknolojileri ve kültürü –biraz
tartışmalı da olsa- önceki nesle göre daha çok görsel okuyan görsel bir öğrenci üretmektedir.
Günümüzde, “You-Tube”, “Facebook” ve benzeri siteler, bir gün içerisinde milyonlarca insan
tarafından ziyaret edilmekte; “Google” gibi arama motorlarında yapılan arama sayısı yüz
milyonları bulabilmektedir. Bu nedenle, geleneksel anlamda okumak gün geçtikçe dinleme ve
izleme karşısında güç kaybetmektedir. Öğrenciler arasında okunanlardan çok izlenenlere dair
tartışmalar yaşanmaktadır. Çağımız insanı için kritik soru artık “Gördün mü?” dür.
Günümüzde, görsellerle kuşatılmış bir dünyada yaşayan, öğrenciler (ya da öğretmenler,
öğretim üyeleri ve yöneticiler) doğal bir şekilde sahip oldukları görsel okuma yeteneklerinin
anlamının tam olarak farkında değillerdir. Oysa görsel okuma, anlama yeteneği, yaratma
yeteneği ve kültürel işaretler taşıyan imajları, nesneleri ve görülebilir hareketleri kullanmayı
gerektirir. Bu yetenekler metinsel okumayla koşut yollarla öğrenilebilir. Alıştırma ve çalışmalar
ile insanlar; farkına varma, yorumlama ve diğer görsel biçimlerin anlamsal ve dizimsel ayrımını
kullanabilme yeteneklerini geliştirebilirler. Görsel okuma becerisi, imajların kullanılmasında,
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analizinde ve üretiminde ömür boyu daha kolay ve zevkli bir öğrenme yaklaşımını da
beraberinde getirir.
Bu doğrultuda, görseller ve çoklu ortam araçları basılı ve tek düze harflerden oluşan
metinlerin kullanıldığı tek ortam olan okulları, öğrencinin ilgisini çekecek ve onları motive
edecek biçimde yeniden inşa etme şansı vermesi açısından oldukça önemlidir. Görseller ve
çoklu ortam araçlarıyla donatılan sınıflar, günümüz öğrencisinin dünyasına yaklaşan, ona,
yaşamı olduğu biçimiyle sunan bir ortam sağlar ve onu, ait olduğu zaman diliminin gereklerine
göre eğitme şansını eğitimcilere sunar.
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Bölüm Çalışma Soruları

1. “………………………………….”, bilgiyi etkili kullanabilmek amacıyla, gerek
yazılı gerekse de görsel medya ürünlerini tanıyabilme, istenilen bilgiyi bulabilme,
değerlendirebilme ve seçebilme becerisi olarak tanımlanabilir.” sözcesindeki boşluğa
gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilgi okuryazarlığı

b) Kütüphane okuryazarlığı

c) Ekolojik okuryazarlık

d) Yasa okuryazarlığı

e) Dil okuryazarlığı
2. “…………………., elektronik ortamda yer alan iletileri anlamlandırma ve
elektronik ortama yönelik ileti oluşturma süreci olarak tanımlanabilir.” sözcesindeki
boşluğa gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elektronik okuryazarlık

b) Dil okuryazarlığı

c) Görsel okuryazarlık

d) Bilgi okuryazarlığı

e) Çevre okuryazarlığı
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Reynolds Myers (1985)’e göre görsel
okuryazarlık kuramının ilkelerinden biri olamaz?
a) Görsel dil yeteneği, sözel dil gelişiminden önce gelişmektedir ve sözel dile hizmet
etmektedir.
b) Görsel dil yeteneğinin gelişimi, öğrenenin nesnelerle, imgelerle ve beden diliyle olan
etkileşimine bağlıdır.
c) Görsel dil gelişiminin düzeyi, öğrenenin çok çeşitli ve zengin nesneler, imgeler ve
beden dilinden oluşan çevre ile etkileşim derecesine bağlıdır.
d) Görsel dil gelişiminin düzeyi, öğrencinin nesneler, görsel imgeler ve beden dili
yaratmak için kullanacağı ekipman ve işlemlerin katılımıyla artmaktadır.
e) Görsel dil gelişiminin düzeyi, öğrencinin nesneler, görsel imgeler ve beden dili
yaratmak için kullanacağı ekipman ve işlemlerin katılımıyla azalmaktadır.
4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneği
(1968) (The International Visual Literacy Association) ‘nın görsel okuryazarlık
betimlemelerinden biri değildir?
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a) Bir insanın görme yeteneğini, görme ve diğer duyu organları ile bütünleştirerek
geliştirmesi
b) Görsel imgelerle iletişimi yorumlama yeteneğinin öğrenilmesi ve görsel imgeler
kullanarak mesaj oluşturulması
c) Sözlü dili görsel imgeye dönüştürme ve tam tersini yapabilme yeteneği
d) Görsel ortamda görsel bilgiyi değerlendirmek için araştırma yapabilme yeteneği
e) Yazılı dili görsel imgeye dönüştürme ve tam tersini yapabilme yeteneği

5) Çağımız insanı için artık kritik soru aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) “Gördün mü?”

b) “Duydun mu?”

c) “Okudun mu?”

d) “Yazdın mı?”

e) “Düşündün mü?”

YANITLAR: 1.a, 2.a, 3.e, 4.e, 5.a

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:

1) “Textuality” kavramı okur-yazarlık ile ilgili İngilizce eşanlamlı olan kavramlardan biridir.
2) Information (Alınan bilgi) bireyin kendinden bağımsız olarak elde ettiği bilgiyi yeniden
yapılandırması, kendine mal etmesi sonucu oluşturduğu bilgidir. Yani bireyin zihinsel çabasını
istemli biçimde kullanarak yorumladığı ve yapılandırdığı bilgi türüdür.
3) Coğrafya okuryazarlığı bir düz yüzeydeki çizgi ve biçimlere bakabilme ve üç boyutlu
kalıpları anlayabilme becerisidir.
4) Dil okuryazarlığı somut nesnelere olduğu kadar varsayımsal düşüncelere ilişkin anlamların
paylaşılmasını sağlayan simge ve sözdiziminden oluşmuş soyut bir dilsel düzeneğin
edinilmesidir.
5) Knowledge (Yapılandırılan bilgi) bireyin karşılaştığı, ona doğrudan doğruya sunulan ve
başkasının üretimi olan bilgidir.
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YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Yanlış, Doğru Yanıt: Literature, Literary, Literate
Yanlış; Doğru Yanıt: Knowledge (Yapılandırılan Bilgi)
Yanlış; Doğru Yanıt: Resim Okuryazarlığı
Doğru
Yanlış; Doğru Yanıt: Information (Alınan Bilgi)
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2. YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA MEDYA OKURYAZARLIĞI NEDİR?
NE DEĞİLDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, 21.yüzyılda okuryazarlık konusu irdelenecektir. Bu kapsamda Medya
Okuryazarlığı tanım ve eş kavramlara değinilecektir. Medya Okuryazarlığı nedir ve ne değildir?
sorunsalı incelenecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. “Bilgi Çağı” kavramını tanımlayınız.
2. 19.yüzyıl ve 20.yüzyılda okuryazarlık kavramının özellikleriyle 21.yüzyılda
okuryazarlık kavramının özelliklerini karşılaştırınız.
3. Medya Okuryazarlığı ve diğer okuryazarlık programları arasındaki farkları irdeleyiniz.
4. Medya Okuryazarlığı ile eş tutulan kavramlar hangileridir? Tanımlayınız.
5. Sizce Medya Okuryazarlığı nedir? Yeni Medya Okuryazarlığı nedir? Dijital Medya
Okuryazarlığı nedir? Tanımlayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

21.Yüzyılda Okuryazarlık

21.yüzyılda okuryazarlığın Literatür tarama yoluyla
özelliklerini kavrayabilmek.

Medya Okuryazarlığı tanımı, Medya
Okuryazarlığı Literatür tarama yoluyla
tanımlayabilmek,
eş
eş kavramlar ve türevleri
kavramları
ve
türevleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
Medya
diğer

Okuryazarlığı ve Medya
okuryazarlık diğer

Okuryazarlığı ve Literatür tarama yoluyla
okuryazarlık
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programları
farklar

arasındaki programları
arasındaki
farkları anlayabilmek.

Avrupa Birliği ve Medya Avrupa Birliği ve Medya Literatür tarama yoluyla
Okuryazarlık
Etkinlikleri
Okuryazarlık Etkinlikleri
konusunda
bilgi
sahibi
olmak.

Anahtar Kavramlar
Okuryazar, Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, UNESCO, CAMEO,
OFCOM
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Giriş
Geçen yüzyıl içinde ortaya çıkan buluşlar ve yenilikler, "bilgi çağı" olarak nitelendirilen
yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Ancak "bilgi çağı"nı sadece bilginin üretimi ve yayılması
sürecindeki kolaylıklara dayalı olarak ortaya çıkan “bilgi çokluğu” olarak görmek yeterli
değildir. Gündelik yaşamda çevremizde uçuşan bilgiler, pazarlanmak amacıyla ince ve hileli
tekniklerle süslenmiş, kendisi gibi binlerce bilgiyle rekabet halinde olan iletilerdir. İşte böyle
bir dünyada Medya Okuryazarlığı, insanlar için hava ve su gibi en temel gereksinimlerden biri
haline gelmiştir. Bu gereksinimi doyurabilmek için okullarda Medya Okuryazarlığı seçmeli bir
ders olarak yer alırken, diğer derslerin içinde de Medya Okuryazarlığına temas eden konu ve
etkinlikler yer almaktadır. Bu durum, öğretmenlerin de alanda donanımlı ve yetkin olmalarını
gerekli kılmaktadır.
Günümüzde eğitim anlayışlarındaki değişimlerin, Medya Okuryazarlığının ruhuyla
örtüştüğü de bilinmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin daha nitelikli eğitim vermeleri, Medya
Okuryazarlığı alanında ne derece donanımlı olduklarına da bağlıdır.
Medya, kuşkusuz, birçoğumuzun yaşamında önemli ve vazgeçilmez bir yere sahiptir.
Televizyon, radyo, gazete, dergi, internet, cep telefonu gibi araçlardan birine temas etmeksizin
geçen bir gün, birçok insanın yaşamında yer almaz. Hatta böyle bir gün geçirdiğimizde hemen
içimizde o boşluğu hisseder, dünyadan koptuğumuzu bile düşünmeye başlarız. Kısacası
medyayla iç içe yaşıyoruz ve medyasız bir yaşam artık olanaksız görünüyor, O zaman, bir
medya tüketicisi olarak, birçoğumuz iyi bir medya okuryazarı ve dolayısıyla tüketicisi olmaya
da gereksinim duyar. Bu gereksinim kaçınılmaz olmakla birlikte, çoğumuzun güçlü bir medya
okuryazarı olduğunu düşünmekte haklı onlarca gerekçesi vardır. Ne de olsa bir liseden mezun
olmuş, üniversitede okumaya hak kazanmış ya da üniversite bitirmiş yetişkinleriz. Okumayı
biliyoruz, yazmayı biliyoruz, birçok şarkı sözü ve melodisi biliyoruz, birçok ünlüyü
gördüğümüz zaman tanıyoruz, ünlülerin yaşamına ilişkin birçok ayrıntıyı da biliyoruz. Bazen
onların tüketim alışkanlıklarını, yaz tatilini nerede geçirdiklerini, otomobillerinin markasını
biliyoruz. Filmlerdeki ve televizyon programlarındaki olayları takip edebiliyoruz. Gazeteleri
ve dergileri okuyoruz. Takip ettiğimiz bu olayları kendimizce yorumlamayı biliyoruz. Korku
filmi izlerken müzik değişmeye başladığımızda, korkmamız gerektiğini anlıyoruz. Bilgisayar
oyunları oynamayı bile biliyoruz, Medyanın verdiği bilgiyi gözümüzü kırpmadan alıp
sindirmeyi biliyoruz. Kısacası meydanın bize sunduğu iletileri kendimizce okuyabiliyoruz.
Acaba bütün bunlar medya okuryazarı olabilmek için yeterli mi? Gerçekten medya okuryazarı
mıyız?
Elbette mükemmel bir bilgi birikimine sahip olmuş ve kendimizce inanılmaz beceriler
kazanmış olabiliriz. Dili kullanabiliriz. Yazılı materyalleri okuyabilir ve soyut iletileri
anlayabiliriz, Resimlerin anlatmak istediği düşünceleri de anlayıp yorumlayabiliriz. Bunların
hepsini, sahip olduğumuz büyük bir kazanım olarak kabul etmeye hakkımız da var. Ancak
kendimizi bu alanda yeterli görmeye başlamamız, bizim daha iyi bir medya okuryazarı
olmamızı engelleyebilir. O zaman becerilerini geliştirmek isteyen bireyler olarak öncelikle
çantanın dolu tarafına değil, boş tarafına bakmaya gereksinimimiz vardır. Kısacası, daha iyi bir
medya okuryazarı olabileceğimizi göz ardı edemeyiz. Geliştirmiş olduğumuz becerilerimizle
45

övünmektense, var olan becerilerimizi daha da geliştirmek için çaba harcamalıyız; çünkü
medya çalışanları, iletilerini oluştururken daha etkili olmak amacıyla sürekli yeni teknik ve
taktikler kullanmaktadırlar. Bu değişim ve değişkenlik, okuryazarlık becerilerimizi yenilemeyi
kaçınılmaz kılmaktadır. öyleyse okuryazarlık becerilerimizi nasıl geliştirebiliriz?
Öncelikle, Medya Okuryazarlığının "gerçek" anlamıyla düşünmeye başlamalıyız.
Çünkü birçok insan, "okuryazar" olmayı basılı dokümanlarda yazılı olan ifadelerdeki yüzeysel
anlamı okuyabilme olarak algılamaktadır. Bu sınırlı ve eski bakış açısı, iletişim araçlarının
çeşitlenmesiyle birlikte yetersiz kalmış; dolayısıyla okuryazarlık kavramı günden güne
genişlemeye başlamıştır. Bu genişlemeyle; işlevsel okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, teknoloji
okuryazarlığı, kültürel okuryazarlık, dijital okuryazarlık gibi farklı okuryazarlık alanları ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bazıları da gazeteleri, televizyon programlarını ve filmleri güçlü kılan
görsel boyutu hesaba katarak "görsel okuryazarlık" kavramını geliştirmişler; böylece
okuryazarlık alanını biraz daha genişletmişlerdir. Son zamanlarda bilgisayarlar, öğrenciler
başta olmak üzere birçok insanın yaşamında bilgiye erişim amaçlı olmak üzere sıklıkla
kullanılmaktadır. Bilgisayarın yaşamımızdaki yerini göz önüne alan birçok yazar, bilgisayar
okuryazarlığını da bu alanın içine katmıştır. Bilgisayar oyunlarının yaşamımızdaki yerinin
derinleşmesiyle "oyun okuryazarlığı" üzerine yapılan çalışmalar dile getirilmiştir. Bilgisayar
teknolojilerinin önemli bir özelliği ise, diğer teknolojilerle kolaylıkla bir araya gelmesi ve
bütünleşebilmesidir. O zaman bilgisayarımız bizim televizyonumuz, radyomuz, gazetemiz,
hesap makinemiz, DVD oynatıcımız, resim stüdyomuz, alışveriş kanalımız olabilmektedir.
Ancak yine unutulmamalıdır ki, iletileri okumak okuryazar olmak için gerekli olan en temel
adımlardan birisi olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir. Çünkü bize gönderilen
"sözcükleri" çözümleyip okurken aslında, bu sözcüklerin arkasında yatan "dünyayı" da
okuyabilmek ve buna kendi yanıtımızı "yazabilmek" gerekmektedir.
İnce bir kadın modelin oyuncu olarak kullanıldığı bir akü reklamına tanık oluyorsunuz
diyelim. Bir otomobilin önündeki güler yüzlü oyuncu, birkaç estetik beden hareketinden sonra
bir slogan söylüyor; daha sonra ekranda "uzun ömürlü akü" yazısı, bu yazıyı arka fonda okuyan
güçlü bir erkek sesi eşliğinde beliriyor. Bu reklamı izlediğimizde, akünün diğer akülere göre
daha uzun ömürlü olduğunu düşünebilir, en azından reklamın bize ilettiği yüzeysel anlamı
yakalarız. Açık ileti, iletiden doğrudan anlaşılan ve berrak olan anlamdır. "Hemen bir XXX
bayiine uğrayın!" diyen bir reklam açık seçik izleyicinin XXX bayiine uğramasını istemektedir.
Ancak örtük iletiler genellikle izleyici ya da okuyucunun dikkatinden kaçar. Dolaylı yoldan
gönderilen örtük iletiler, açık iletinin altında gizlidir. Akü reklamındaki kadının gülümseyen
yüzünü görünce, bu aküyü kullanınca sorunsuz ve mutlu bir yaşama kavuşacağımızı düşünerek
reklamın örtük iletisini alırız. O zaman bize sunulan sözcükleri/imgeleri yüzeysel anlamda
okumak tek başına yeterli midir? Sözcüklerin arkasındaki dünyada neler olduğunu merak
etmemiz gerekmez mi?
Sözü edilen akü reklamının hedef kitlesi sizce kimdir? Diğer bir deyişle, toplumda daha
çok otomobil kullanan kesim kimlerden oluşmaktadır? Reklamın hedef kitlesiyle reklamda
kullanılan çekici kadın arasındaki ilişki nedir? Akünün ömrünün kaç yıl olduğu reklamda niçin
ifade edilmemiştir? "Uzun ömürlü akü" ifadesi niçin güçlü bir ses ile eşzamanlı olarak
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sunulmuştur? Bu reklamın tasarımı ve çekimi için kaç lira harcanmış olabilir? Reklamdaki akü
için müşteri memnuniyeti ne durumdadır? Bu ve benzeri sorular reklam metnini okurken,
metnin arkasındaki dünyayı da görmemize katkı sağlayacak sorulardır. Tüketiciler olarak,
medya iletilerini okurken bu tarz sorular sormaya mecburuz; çünkü bunu yapmadığımız zaman
sadece bize verilen "yüzeysel" anlamla yetinmek zorunda kalır, "derin" anlamı yakalayamayız.
O zaman manipülasyona ve sömürüye götüren yola adım adım yönlendirilmiş oluruz.
Medya Okuryazarlığında bir de "yazma" boyutu vardır. Bu da iletişim sürecinin
doğasıyla ilgili bir durumdur. Radyo ve televizyon gibi bazı iletişim araçları genellikle tek
yönlü bilgi akışını gerçekleştirmektedir. Oysa iletişim sürecinin doğasında böyle bir tek
yönlülük yoktur. Bu yüzden başta televizyon olmak üzere bazı kitle iletişim araçları "tepeden
inmeci" teknolojiler olarak nitelendirilmiştir. Çünkü bu teknolojileri kullanan izleyicilerin rolü,
izlenecek yapıtları seçip seçmemek gibi dar bir alanla sınırlıdır ki bu tek yönlü sürece "iletişim"
yerine "iletim" demek daha doğru olur. İletişim, "iletiyi gönderen ve alan arasında oluşturulan
bir alışveriş ilişkisi içinde paylaşılan, ortaklaşa yararlar ile oluşan bir sürece" verilen isimdir.
İletişim süreci şöyle özetlenebilir:

Şekil 1: DÖNÜT (GERİ BİLDİRİM)
(Kaynak: Şahin, 2011: 5)
Bu iki yönlü süreç, aslında kişinin salt bir tüketici olmaktan sıyrılıp üretken bir kimlik
geliştirmesini de ifade eder ve içerir.
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2.1. Yirmibirinci Yüzyılda Okuryazarlık
İçinde yaşadığımız çağ “Bilgi Çağı”dır hiç kuşkusuz. Bilginin tanımı, niteliği, bilgiye
ulaşma yolları ve önemi büyük oranda değişmiştir. Artık Bilgi basılı kitaplardan,
öğretmenlerden ya da bilge kişilerden öğrenilen doğrular olmaktan çıkmıştır. Bilgi, medya ve
teknoloji sayesinde herkesin ulaşabileceği ve kendi doğrusunu bulabileceği bir hal almıştır.
Bilginin bu değişim süreci ve bilgiye ulaşma yollarının çeşitlenmesiyle bireyin doğru bilgiyi
bulma ve yorumlama yetisini kazanması daha önemli bir niteliğe bürünmüştür.
Bu doğrultuda, aşağıdaki Tablo 1, 19. ve 20. Yüzyılda öğrenimle içinde bulunduğumuz
21. Yüzyılda öğrenim arasındaki farkları ortaya koymaktadır.

Tablo 1: 21. Yüzyılda Okuryazarlık (Kaynak: Thoman ve Jolls, 2005: 13)
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Görüldüğü gibi medya araçları eğitim sistemine doğrudan dahil edilerek, eğitim
sürecinde etkileyici hatta belirleyici bir rol oynamaktadır. Öğretmen bilgi veren rolünün dışında
öğrenciye rehberlik eden ve yol gösteren bir konumda bulunmaktadır. Derslerin amacı
öğrenciye bilgiyi aktarmaktan çok onlara sorun çözmeyi öğreterek bilgiye ulaşma yollarını
kendisinin belirleyebileceği bir eğitim vermektir. Artık ne dersliklerin ne de sadece ders
kitaplarının tek başına yeterli olduğu görülmektedir. 19. Yüzyılda okuryazarlık ne anlama
geliyorsa günümüzde de Medya Okuryazarlığı o demektir. Diğer bir deyişle günlük yaşamın
önemli bir parçası haline gelen medya, eğitim sürecine dahil olmakta, bireyin sosyalleşmesine
etkisi günden güne artmaktadır.
Günümüzde, formal eğitim sisteminin dışında okul örgütü ile rakip olabilecek birçok
kurum vardır. Bu kurumların başında da medya gelmektedir. Bu nedenle, okul kurumu şimdiye
kadarki soyutlamış durumundan vaz geçmek zorundadır. Okulun kendini yeni teknolojiye ve
bilgi toplumuna uyarlaması gerekmektedir. Çocukların medya ile olan ilişkileri tartışılmalı ve
bunların pedagojik olarak desteklenmesi yönüne doğru gidilmelidir. Tüm bu bilgiler ışığında,
toplumsal olayları en çok etkileyen unsurlardan biri olan kitle iletişim araçları/medya, değişen
koşullar ölçüsünde eğitim programlarına eklenmelidir.

2.2. Medya Okuryazarlığı Nedir?
Medya ve medyadan ulaşan mesajların bireyleri sadece bilgilendirmekle kalmayıp,
onların değer yargılarını, tavırlarını, inançlarını ve çeşitli yönleriyle yaşama bakışlarını değişik
açılardan etkilemesi, hatta yeniden biçimlendirip değiştirmesi, "medya" ve "okuryazarlık"
kavramlarını birbirleriyle bütünleştirmiştir.
Büyük bir endüstri olarak biçimlenen, ürünleriyle çeşitlenen ve her geçen gün sayısız
mesajlarına ulaştığımız medya, uzun bir liste oluşturmaktadır. Medyayı gösteren, bir yönden de
tanımlayan bu listede kitap, dergi, gazete, süreli yayın, televizyon yayını, radyo yayını,
bilgisayar yazılımı, film, fotoğraf, video paketi, kaset, CD, ilan, Internet, e-yayınlar
bulunmaktadır. Başta kitap olmak üzere medya terimiyle kastedilenler konusunda tartışmalar
yaşanmaktadır.
Tarih boyunca okuma ve yazma yeterliliği, okuryazarlık olarak kabul edilmiştir. Zaman
içinde geniş kapsamda sözcük bilgisi, metin anlama yeterliliği ve yazım becerilerini de
kapsamına almıştır. Günümüzde okuryazarlık analiz, sentez, değerlendirme, uygulama ve
üretimi de içerdiği gibi daha da çeşitlenebilen anlamlar yüklenmektedir. Anlamlarda genellikle
bağlantı kurulan alanla ilgili yetenek ve becerilerin geliştirilmesi söz konusu edilmektedir.
Bilginin yer aldığı ve teknolojinin kullanıldığı ortamlara yönelik beceriler kazanma gerekliliği
okuryazarlık terimiyle birleşen çeşitli alanları ortaya çıkarmıştır.
Kavramın ortaya çıkışından bu yana Medya Okuryazarlığına farklı açılardan bakan
birçok görüş olmuştur, İletişim ya da ilgili alanlarda çalışanlar Medya Okuryazarlığını, kişilerin
mesleğe yönelik bilgi ve becerileri edindikleri bir "mesleki eğitim" olarak algılarken, diğerleri
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ise dijital medyayı kullanma becerilerindeki yeterlilik olarak görmektedir. Bir başka grup,
Medya Okuryazarlığını çocukları kapitalist sömürüye karşı uyandırmanın bir yolu olarak
algılarken, ayrı bir topluluk ise nelerin izlenip nelerin izlenmeyeceği konusunda sağlıklı
kararlar vermek için gerekli bir beceri olarak görmektedir. Bu farklı görüşlerin hepsi Medya
Okuryazarlığına temas etmekle birlikte, bu bakış açılarını yansıtan aşağıdaki yaygın Medya
Okuryazarlığı tanımları ortaya çıkmıştır.
•

Genel okuryazarlık kavramının bir uzantısı; görsel, müzik, reklam gibi yollarla
gönderilen iletileri okumak için gerekli bir beceridir.

•

Basılı ve elektronik medya iletilerini okuma, çözümleme, değerlendirme ve
kendi medya iletilerini üretebilme yetisidir. (Len Masterman)

•

Medya iletilerinin erişim yollarını bilme, eleştirel bir bakış açısıyla erişilen
iletileri çözümleme ve değerlendirme, farklı sosyal iletişim biçim ve kanallarını
kullanarak kendini de ifade edebilme yetisi.

•

Kitle iletişim araçları yoluyla edinilen bilgileri çözümleyerek bağımsız yargılar
geliştirmemize yardımcı olan bir eleştirel düşünme becerisidir.

•

Medya dünyasına girdiğimizde, karşılaştığımız iletilerin anlamını yorumlarken
sergilediğimiz bir duruş ya da bakış açısıdır. (W.J.Potter)

•

Toplum içinde medyanın nasıl bir rolü olduğunu anlayabilmektir.

2.3. Medya Okuryazarlığı Tanım ve Eş Kavramlar
Sonia Livingstone ve Maria Bovill’in “Genç İnsanlar, Yeni Medya” (1999) adlı
çalışmasında Medya Okuryazarlığı; eleştirel olarak değer biçebilme ve farklı kaynaklardan
bilginin bağıl değerine ulaşabilme ve ekrana dayalı içeriğin yapısı, biçimi, kuvveti ve
sınırlamalarını anlama becerisini kazanabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
İngiltere`nin medya düzenleme kurulu olan ve Medya Okuryazarlığı alanında önemli
çalışmaları bulunan Ofcom (Office of Communication) ise Medya Okuryazarlığını genel olarak
medya erişimi, medya ve medya içeriklerine farklı bakış açılarını eleştirel değerlendirme ve
çeşitli içeriklerde iletişim yaratma yetenekleri olarak tanımlamaktadır. Genel olarak Medya
Okuryazarlığının gerekliliğine inananlar , Medya Okuryazarlığının yazılı dünyayı okuyabilme
becerisi için gerekli olduğu görüşüne sahiptirler. Buna karşın, Medya Okuryazarlığının hala
karşı karşıya olduğu temel sorun, kavramın eğitim sistemi içinde net olarak
konumlandırılamamasıdır.
Medya Okuryazarlığı konusunda yapılan araştırmalarda Medya Okuryazarlığı
kavramının başka kavramlarla da ifade edildiği görülmektedir. Medya Okuryazarlığı, medya
eğitimi, medya pedagojisi gibi bazı kavramlarla anılmakla birlikte genel eğilim Medya
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Okuryazarlığı olarak adlandırılması yönündedir. Bu nedenle Medya Okuryazarlığı ve Medya
Eğitimi aynı anlamda kullanılmaktadır. Ayrıca Medya Okuryazarlığı kavramı Avrupa
genelinde kullanılan; “information literacy” (enformasyon/bilgi okuryazarlığı), “digital
literacy” (dijital/sayısal okuryazarlık), “computer literacy” (bilgisayar okuryazarlığı),
“electronic literacy” (elektronik okuryazarlık), “electronic information literacy” (elektronik
enformasyon/bilgi okuryazarlığı) gibi kavramları da kapsamaktadır.

2.3.1. Medya Okuryazarlığı Kavramının Türevleri
Medya Okuryazarlığı kavramını daha iyi anlayabilmek için türevlerini de tanımak
gereklidir;
Medya, tüm elektronik ya da dijital anlamları ve baskı ya da artistik görsel efektler
kullanılan mesajları iletir; Okuryazarlık, simgeleri şifreleyebilmek ve şifresini çözmek,
mesajları analiz ve sentezleyebilmektir; Medya Okuryazarlığı, medya aracılığıyla aktarılan
simgeleri kodlayabilme ve kod çözebilme, analiz ve sentez yapabilme ve dolaylı mesaj
üretebilmektir. Medya eğitimi, medyanın çalıştığı “uygulamalı” deneyimleri ve medya
ürünlerini kapsayan bir çalışmadır; Medya Okuryazarlığı Eğitimi ise, Medya Okuryazarlığı ile
ilişkili yetenekleri öğretmeye adanmış eğitsel bir alandır.
Ancak, okur-yazar olmak sadece basılı simgeleri algılamak ve bu simgeleri belirli
normlar çerçevesinde kâğıda dökebilmek değil; bir bağlam, kültür ya da toplum içerisindeki
değer yargılarını anlayıp uygulayabilmektir. Bu bağlamda Medya Okuryazarlığı, yazılı ve
yazılı olmayan farklı formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vs.) iletilere
erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Center
for Media Literacy'nin (Medya Okuryazarlığı Merkezi) kurucusu ve Başkanı Elizabeth Thoman
Medya Okuryazarlığı kavramını, öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını
değil, aynı zamanda onu yaratma sürecinde de etkin rol almalarını gerektiren bir hareket olarak
yorumlamaktadır.

2.3.2. Medya Okuryazarlığı Tanımlarının Ortak Özellikleri
1980'li yılların sonundan itibaren bağımsız bir araştırma alanı olarak önem kazanan
Medya Okuryazarlığı, aşağıdaki tanımlarda yer alan ortak özelliklerin toplamıdır. Bu
doğrultuda Medya Okuryazarlığı:
• Çeşitli biçimlerdeki yazılı - basılı, görsel, işitsel, elektronik ortamlardaki iletilere
erişmektir;
• Medya iletilerini anlamak ve değerlendirmek için gereken bilgi birikimine sahip
olmaktır;
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• Medyayı etkin ve akılcı biçimde kullanmaktır;
• Medya olarak bilinen bilgi kaynaklarını tanımak, değerlendirmek ve gereğince
yararlanmaktır;
• Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmektir;
• Medyanın kişilerin ve toplumun düşünceleri, davranışları ve değerleri üzerindeki
etkisinin bilincinde olmaktır;
• Medya kanalları yoluyla toplumla etkili iletişim kurmaktır;
• Gereken tepkileri vererek bilginin bilinçli ve doğru üretilmesini sağlamaktır;
• Fikir üretmekle kalmayıp düşünceleri iletme kapasitesine sahip olmaktır.
Medya Okuryazarlığının değişik tanımlarındaki çok yönlülük, görecelik, izleyiciye
uygunluk, bilince ve bilinenlere göre değişikliklerin varlığı kişilerin tamamen olmasa da, belli
bir oranda medya okuryazarı olduğunu ya da olamadığını göstermiştir.

2.4. Medya Okuryazarlığı ve Diğer Okuryazarlık Programları
Arasındaki Farklar
Medya Okuryazarlığının ve bunu kazanmak için geliştirilecek programların diğer
okuryazarlık programlarından temel farklılıkları şunlardır:
1. Medya Okuryazarlığı programları, güncel ve popüler kültür ürünü olan bilgi
kaynakları üzerinde yoğunlaşarak onları eleştirel gözle incelemeyi öğretmektedir;
2. Eğitim ve öğretim kurumlarında derslerin kapsamı doğrultusunda öğretmen ve
öğrencilerin yaşama daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlamaktadır. Özellikle, medya
kapsamındaki bilgi kaynaklarını doğru kullanmayı öğreterek, okul ve yaşamı birbirleriyle
bütünleştirmektedir;
3. Bireylerin medya kapsamındaki bilgi kaynaklarının sadece kullanıcıları değil, aynı
zamanda düşünce ve bilgi üreten kişiler olarak yetişmesini sağlamaktadır;
4. Bilinçli vatandaşların yetiştirilmesine katkıda bulunarak Medya Okuryazarlığı eğitim
programlarından geçenleri, asılsız ve tutarsız olan bilgi kirliliğinden korumaktadır.
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Medya Okuryazarlığının yukarıda belirtilen diğer okuryazarlıklardan farklılıkları, onun
önemini ve yararlarını da ortaya çıkarmaktadır. Genelde okuryazarlık türleri kapsanan alanın,
konunun ya da kaynağın bilinçli kullanımını teşvik ederken, Medya Okuryazarlığında buna ek
olarak kapsam dahilinde bulunan kaynak ve kanalların kullanımına sınır getirebilme de
öğretilmektedir.

2.5. Medya Okuryazarlığı Ne Değildir?
Medya Okuryazarlığının tanımı ve sınırları belli olsa da, kavram bazen alana yabancı
olan kişilerce yanlış algılanmakta ya da yorumlanmaktadır. Sorunlu yorumlar, Medya
Okuryazarlığına ait olmayan nitelikleri de alan içine çekerek yanlış uygulamalara yol
açabilecek niteliktedir. Bu gerekçeyle Medya Okuryazarlığının ne olmadığını da ifade etmeye
gereksinim duyulmuştur.
•

Medya Okuryazarlığı eleştirel bir bakış açısıyla medyayı ve medya iletilerini
sorgulamayı içerse de, "medyaya saldırmak ya da bütün suçu medyaya atmak"
değildir.

•

Medya iletisi üretmek, Medya Okuryazarlığının önemli bir bileşeni olmakla
birlikte tek başına Medya Okuryazarlığı değildir.

•

Televizyon, video ya da diğer medya materyallerini kullanarak öğretim yapmak,
Medya Okuryazarlığı değildir. Medyanın üretimi, tüketimi ya da çalışma
prensipleri hakkında da eleştirel bilinç sahibi olmak gerekir.

•

Medya Okuryazarlığı politik/ideolojik/önyargılı temsillere bakarak bir yanlış ya
da kötü arama çabası değildir. Bu yanlış ya da kötü durumları bize "normal"
gösteren mekanizmaları (hegemonya) deşifre etmeyi de hedefler.

•

Medya iletilerine tek bir bakış açısıyla bakmak Medya Okuryazarlığı değildir.
Çünkü Medya Okuryazarlığı medyayı çoklu bir bakış açısıyla incelemeyi
hedefler.

•

Medya Okuryazarlığı, "televizyondan uzak kalmak" değil; televizyon ve diğer
medyanın iletilerini eleştirel bir yolla okumaktır.

•

Medya Okuryazarlığı, medya ile ilgili bilgilerin öğrencilere sınav amaçlı
aktarılması ve öğrencilerin bu bilgileri sınav için ezberlemesi de değildir. Medya
yaşamın içindedir. Medya Okuryazarlığının, öğrencinin yaşamına bakan ve
onun yaşamıyla bütünleşen bir yönü olmalıdır.

•

Medya Okuryazarlığı, "öğrencileri medyanın zararlarından korumak" değildir.
Önemli olan öğrencilerin kendi "bağışıklık sistemlerini" güçlendirmelerine
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yardımcı olmaktır. Onların bilinçli bir tüketici ancak aynı zamanda iletişim
kanallarını kullanabilen bir üretici olmaları esastır.

2.6. Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Temel Beceriler
Medya Okuryazarlığı eğitimiyle kişilere kazandırılmak istenen temel beceriler
şunlardır:
•

Medya kapsamındaki bilgi kaynaklarını ve kanallarını özellikleriyle tanıma;

•

Medya üretiminin temelinde yatan düşüncelerin ve değerlerin nasıl analiz edileceğini
öğrenme;

•

Medyanın isimler, tarihler, tanımlar ve ortamlarla ifade edilebilen gerçek olaylara dayalı
bilgiyi ne denli kapsadığını inceleme;

•

Medya kapsamında aşk, nefret, mutluluk ve kızgınlık gibi duyguların nasıl aktarılması
gerektiğini anlatma;

•

Göze ve kulağa hitap eden estetik ve sanatsal unsurların medya kapsamıyla nasıl
bütünleştiğini değerlendirme;

•

Edinilen bilgilere yönelik uygulamalar gerçekleştirme;

•

Materyal üretim aşamalarını öğrenerek, düşünceleri gerektiğinde medya ortamlarında
ifade etmedir.

2.7. Medya Okuryazarlığı ve Eğitimcilerin Nitelikleri
Medya Okuryazarlığı eğitimi vereceklerin bilgi sahibi olmaları gereken konular
aşağıdaki gibidir:
•

Bilgi kaynakları, medya ürünleri ve iletişim kanalları;

•

Bilgi gereksinimlerini saptama ve gereksinimleri karşılama yöntemleri;

•

Yayıncılık ve medya endüstrisi;

•

Medyanın özellikleri ve etkileri;

•

Medya ve bilgi yönetimi;

•

Bilgi okuryazarlığı;

•

Medya Okuryazarlığı ve uygulamalar;

•

Medya üretim ve dağıtım çalışmaları.
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2.8. Medya Okuryazarlık Düzeyleri
Medya Okuryazarlığı en genel anlamda medya araçlarından gelen iletileri tüm
boyutlarıyla anlamlandırmak ve medya ürünleri oluşturabilmektir. Medya Okuryazarlığında
“düşük düzey Medya Okuryazarlığı (low level of media literacy)” ve “yüksek düzey Medya
Okuryazarlığı (high level of media literacy)” olmak üzere iki temel düzeyden söz etmek
olanaklıdır. Buna göre düşük düzey Medya Okuryazarlığı; medya ürünlerini tanımak ve
izlemektir. Bu düzeyde medyanın ürünlerinden haberdar olma söz konusudur. Yüksek düzey
Medya Okuryazarlığı ise; medya ürünlerinden gelen mesajları yorumlayabilme, tartışabilme ve
farklı türden medya araçları kullanarak mesaj iletme ve paylaşma becerisidir.
Çevremize baktığımızda birçok insanın günlük yaşantısının içerisinde yer alan medya
ile ilgili düşük düzey Medya Okuryazarlığı becerisine sahip olduğunu görürüz. Ancak Medya
Okuryazarlığı eğitiminde asıl önemli olan bireylere yüksek düzey Medya Okuryazarlığı
becerisi kazandırmaktır.

2.8.1. Deri Altı İğne Teorisi
Kanadalı araştırmacı Harold Laswell’in “deri altı iğne teorisine” göre, medya mesajları
sürekli bir biçimde insanlar üzerinde deri altına enjekte edilmiş bir şırınga etkisi yaratmaktadır.
Buna göre, medya, izleyiciler üzerinde anlık, doğrudan ve güçlü bir etki yaratmaktadır. Bu
durumda savunmasız bireylere dönüşen medya takipçilerinin bu mesajları doğru anlamaları,
süzgeçten geçirmeleri ve çözümleyip kavramaları gerekmektedir. İşte tam bu noktada bu amaca
hizmet için Medya Okuryazarlığı kavramı devreye girmektedir.
Medya Okuryazarlığı kavramı birçok kişi tarafından çok çeşitli biçimlerde
tanımlanmaktadır. W. James Potter’a göre, okuryazarlık terimi genelde yazılı medyayla
ilişkilendirilirken, görsel okuryazarlık terimi de film ve televizyonla ilişkilendirilmektedir.
Bilgisayar okuryazarlığı terimi ise bilgisayar ve internetle ilişkilendirilmektedir. Ancak Potter’a
göre Medya Okuryazarlığı terimi bu terimlerin hepsini ve daha da fazlasını kapsamaktadır.
Potter’a göre, Medya Okuryazarlığı, “medyaya maruz kalma ve karşılaşılan mesajların
anlamının yorumlanmasıdır.” Andrew Hart’a göre, Medya Okuryazarlığı medya mesajlarının
nasıl bir işlevselliğe sahip olduğunun, bu mesajların kişisel deneyimlerden ve birbirlerinden
nasıl ayrıldıklarının ve medya mesajlarının ana unsurlarının öğrenilip kullanılmasıdır. Elizabeth
Thoman’a göre, Medya Okuryazarlığı her gün televizyon, radyo, bilgisayar, gazete, dergi ve
reklamlar aracılığıyla alınan yüzlerce ve hatta binlerce sözlü ve görsel simgeyi yorumlama ve
bunlardan kişisel anlamlar çıkarabilme becerisidir.
Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere Medya Okuryazarlığı, günlük yaşamımızın
vazgeçilmez bir parçası olan medya tarafından sunulan sayısız mesajın alıcılar tarafından
algılanabilinmesidir. Burada algılamadan anlaşılması gereken, medya tarafından sunulanların
içeriğinin çözümlenmesidir. Böylece medya mesajlarına maruz kalanlar, bu mesajların
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kendileri için bir anlam taşıyıp taşımadığını ve mesajlarda iletilmek istenen unsurları
belirleyebilmektedirler.

2.9. Medya Okuryazarlığının Kısa Tarihçesi
Medya Okuryazarlığı 1932'de Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1970'li yıllardan sonra
Avusturya, Belçika, Fransa, Japonya, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya ve Kanada'da gelişim
göstermiş ve söz konusu ülkelerde beceri kazandırma eğitimine başlanmıştır. Anılan ülkelerde
eğitimin ortak noktası, medya kuruluşlarıyla özellikle gazete sahipleriyle işbirliği yapılması;
okullara ücretsiz olarak çeşitli gazetelerin gönderilmesi; bu gazeteleri bilgi kaynağı olarak
kullanma yöntemlerinin öğretilmesi ve haber kaynaklarını eleştirel biçimde değerlendirme
becerisinin kazandırılması olmuştur.

2.9.1. Avrupa Birliği ve Medya Okuryazarlık Etkinlikleri
Avrupa Birliği Komisyonu, Medya Okuryazarlığı etkinliklerine 1990'lı yıllardan
itibaren destek vermeye başlamıştır. 2000 yılı sonrasında başlatılan e-Avrupa programlarında
Medya Okuryazarlığı çalışmaları yer almıştır. Medya Okuryazarlığı eğitim programları,
projeleri ve yayınları hazırlamak üzere çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda,
ülkelerin yürütülen çalışmalarını izlemekle kalmayıp, aktif olarak katılmalarını da tavsiye
edilmektedir.
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Tablo 2: Medya Okuryazarlığı İlişki Tablosu
(Kaynak: Mentor, 2008a’den Aktaran Apak, 2008:17).

Tablo 2’de Medya Okuryazarlığının hem aktif vatandaşlık eğitimi hem de eleştirel ve
yaratıcı becerileri geliştirme süreci arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Bu tabloda Medya
Okuryazarlığı eğitimi ile ilgili en çok dikkati çeken ise, bu eğitimin sadece formal eğitim ile
değil informal eğitim yoluyla da sağlanması gerektiği, aile eğitiminin de bu açıdan önemli
olduğudur. Diğer bir deyişle Medya Okuryazarlığı eğitimi yaşam boyu süren bir eğitimdir.
Yine tablodan da anlaşıldığı gibi bireylere medya eğitimi sağlamak, eleştirel düşünme
becerisinin sağlanmasıyla kişinin kendine ait görüşleri özgürce seçebilmesi ve bu doğrultuda
sorun çözme becerisi kazanması açısından önemlidir. Ayrıca, okuryazarlık dendiğinde
anlaşılması gereken hem geleneksel (yazılı kaynaklar) hem görsel-işitsel (televizyon, radyo vs.)
hem de dijital Medya Okuryazarlığıdır.

2.9.1.1. UNESCO Tarihsel Sınıflandırma
Medya Okuryazarlığı konusunda dünyada ve Avrupa’da çeşitli kuruluşlarca konferans,
toplantı ve seminerler düzenlenerek hem toplum hem de birey boyutunda bu konudaki bilincin
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artırılmasına çalışılmaktadır. Bu alanda yoğun olarak çalışmalarını sürdüren UNESCO, Medya
Okuryazarlığı açısından uluslararası içeriğin tanımlanması ve düzenlenmesi için 1982’de
Grunwald, 1990’da Toulouse, 1999’da Viyana ve 2002’de Seville’de konferanslar
düzenlemiştir. Bu konferanslarda teknolojideki gelişimler yıllara göre aşağıdaki biçimiyle
sınıflandırılmıştır (Mentor, 2008b’den Aktaran Apak,2008:19).

UNESCO Tarihsel Sınıflandırma

UNESCO’nun düzenlediği dizi konferanslarda alınan kararlar Medya Okuryazarlığı
alanındaki tarihsel süreci göstermesi açısından da büyük önem taşımaktadır:

2.9.1.1.1. UNESCO, Grunwald, 1982
UNESCO Almanya’nın Grunwald kentinde 19 ülkeden gelen uzmanlarla
gerçekleştirdiği toplantıdan sonra medya eğitiminin gerekliliğini savunan bir bildiri
yayınlamıştır. Bu bildiriyle medya metinlerine ilişkin eleştirel düşünmeyi geliştirmede aileler,
öğretmenler, medya çalışanları ve kararvericilerin belli bir sorumluluğu olduğu vurgulanmıştır.
Bu bildiriylle medya eğitimiyle ilgilenen bireylere bazı öneriler sunulmuştur. Medya
kullanıcıları arasında eleştirelliğin geliştirilmesini sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları
geliştirmek amacıyla, okul öncesi dönemden üniversiteye ve yetişkin eğitimine kadar, etraflı
medya eğitim programlarını başlatmak ve desteklemek gerekmektedir. İdeal olarak bu
programlar medya ürünlerinin analizini yaratan ifade araçları olarak medya kanallarının etkili
kullanımını ve katılımını içerir.

2.9.1.1.2. UNESCO, Toulouse, 1990
1990 yılında Fransa’nın Toulouse kentinde düzenlenen toplantıya 40 ülkeden 180
delege katılmıştır. Bu konferansta: “Medya Okuryazarlığı”, “medya eğitimi”, “medya
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yeterliliği”, “medya çalışmaları” gibi kavramlar tartışılmış, medya eğitiminin bir lüks olmadığı,
demokratik bir toplumun oluşması için gerekli olan aktif vatandaşlık eğitimi için bir gereklilik
olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, medya eğitiminde gerekli olan unsurlar, eğitimciler tarafından
eğitim programlarının hazırlanması (ulusal ya da bölgesel), öğretmen yetiştirme programının
üniversite düzeyinde olması, ancak gazetecilik ya da reklamcılık değil, “medya çalışmaları”
yapan özel eğitim programlarına eklenmesi gerektiği, ulusal organizasyonlarla ve hizmetiçi
eğitimlerle öğretmenlerin desteklenmesi ve öğretim materyallerinin, ders planları, etkinliklerin,
posterlerin vb. nin hazırlanması olarak ifade edilmiştir.

2.9.1.1.3. UNESCO, Viyana, 1999
UNESCO tarafından Viyana’da düzenlenen konferansta medya eğitimi ve Medya
Okuryazarlığı eğitimiyle ilgili olarak bazı noktalara değinilmiştir. Buna göre, Medya
Okuryazarlığı bütün medya iletişimiyle ilgilenir ve yazılı dünya ve herhangi bir tür teknolojiyle
sunulan grafikler, ses, durağan ve hareketli görüntüleri içerir. Bireylerin kendi toplumlarında
kullanılan iletişim medyasını ve nasıl çalıştıklarını anlamlandırmalarını ve bu medyaları
başkalarıyla iletişim kurmak için kullanma becerisi kazanmalarını sağlar.
Bu konferansta bireylerin; analiz etme, eleştirel düşünme ve yaratıcı medya metinleri
yaratma; medya metinlerinin kaynaklarını siyasal, sosyal, ticari ya da kültürel ilgiler ve
içeriklerini tanımlama; medya aracılığıyla sunulan değerler ve mesajları yorumlama; kendi
mesajları ya da öykülerini iletme ve istenilen seyircilere ulaşabilmek için uygun medyayı seçme
becerileri kazanması gerekliliği vurgulanmıştır.

2.9.1.1.4. UNESCO, Seville, 2002
Seville konferansında ise Viyana konferansında vurgulanan konulara (1) sorgulama (2)
eğitim (3) okul ile medya, hükümet, özel işletmeler ve sivil kuruluşlar arasındaki dayanışma (4)
toplumun halk tabakasının medyayla ilişkisini destekleme ve birleştirme başlıkları eklenmiştir.
UNESCO’nun çalışmalarına ek olarak, Medya Okuryazarlığı ile ilgili birçok araştırma,
toplantı ve konferans düzenlenmiştir. Örneğin 2004’te Belfast’ta düzenlenen “Avrupa’da
Medya Eğitimi” adlı konferansta, Medya Okuryazarlığıyla ilgili çalışmaların sonuçlarının
alınması ve değerlendirilmesi gerekliliği, öğretmen eğitimine önem verilmesi ve vatandaşlık
eğitiminin aktif ve uygulamalı olması gerektiği vurgulanmıştır. Yine bu konferansta Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerde medya eğitiminin, bazı ülkelerde resmi eğitimin içerisinde bazı
ülkelerde ise sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği kurs ve seminerlerle verilmekte olduğu,
yaratıcı ve düşünceyi sağladığı, hükümetlerin sağladığı finansal desteğe bağlı olarak da eğitim
düzeylerinde farklılık gösterdiği belirtilmektedir.
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2.9.2. Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi- Kanada Örneği
Medya Okuryazarlığı, iletilen mesajın anlamını etkili bir biçimde açıklayabilmek için
bireylerin ortaya koyduğu bir dizi görüştür. Bireyler bu görüşleri kendi yapılarından oluşturur.
Bu bilgi yapılarını oluşturabilmek için de çeşitli araçlara ve hammaddelere gereksinim vardır.
Buradaki araçlar yetenekler (skills), ham madde ise medya ve gerçek dünyadan gelen
bilgilerdir. Dolayısıyla bireyler verilen mesajların doğasından haberdar olurlarsa, hangi
koşullar altında iklimlendiğini anlarlarsa medyanın etkisinden ve zararlarından kaçınabilirler.
Medyanın etkisi ve zararları ile ilgili olarak Medya Okuryazarlığı eğitiminde üzerinde
durulması gereken konuları Kanada Medya Eğitimi Örgütleri Derneği (CAMEO) şu şekilde
sıralamaktadır:
Medya ürünleri yapılandırılmıştır: Medya ürünleri gerçeği olduğu gibi yansıtmaz. Her
medya ürünü belirli bir ekip tarafından hazırlanan ve medya patronlarının, ekonomik güç
sahiplerinin, siyasi otoritenin istekleri doğrultusunda biçimlenen özellikleri içerir. Yansıtılmak
istenen mesaja uygun olarak seçilmiş medya araçları ile sunulmak istenen mesaj
yapılandırılmaktadır. Örneğin, yaz mevsiminde üzerine palto giymiş birinin fotoğrafını
çekerek, oradaki havanın oldukça soğuk olduğu aktarılabilir.
Medya mesajlarını seyirciler anlamlandırır: Verilmek istenen mesaj her ne kadar iyi
tasarlanmış ya da kurgulanmış olsa da seyircilerin mesajı anlamlandırma süreçlerindeki
katkıları göz ardı edilemez. Bu anlamlandırma sürecinde seyircinin ön bilgileri etkili
olduğundan, medya kullanıcılarının ön bilgilerinin nasıl yapılandırıldığı konusunda da bilinçli
olmaları sağlanmalıdır.
Medya mesajları tecimseldir: Medya şirketlerinin seyircisini/kullanıcısını reklam veren
şirketlere pazarladığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla medya iletilerinin tecimsel kaygılarının
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Medya mesajlar belirli ideoloji ve değerler içerir: Her medya iletisinin belirli değerleri
ve ideolojileri bünyesinde barındırdığı unutulmamalıdır.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde özellikle 21. Yüzyılda okuryazarlık kavramına değinilerek, Medya
Okuryazarlığı kavramı, kavramın türevleri, tanımının ortak özellikleri irdelenmiştir. Bu
bağlamda, Medya Okuryazarlığı ne değildir sorusu yanıtlanarak, Medya Okuryazarlığı eğitimi
konusu ele alınmıştır ve UNESCO’nun bu alanda yaptığı belirli çalışmalara yer verilmiştir.
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Bölüm Çalışma Soruları
1) Medya Okuryazarlığının ve bunu kazanmak için geliştirilecek programların
diğer okuryazarlık programlarından temel farklılıkları bağlamında aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Medya Okuryazarlığı programları, güncel ve popüler kültür ürünü olan bilgi
kaynakları üzerinde yoğunlaşarak onları eleştirel gözle incelemeyi öğretmektedir.
b) Eğitim ve öğretim kurumlarında derslerin kapsamı doğrultusunda öğretmen ve
öğrencilerin yaşama daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlamaktadır. Özellikle, medya
kapsamındaki bilgi kaynaklarını doğru kullanmayı öğreterek, okul ve yaşamı birbirleriyle
bütünleştirmektedir.
c) Bireylerin medya kapsamındaki bilgi kaynaklarının sadece kullanıcıları değil, aynı
zamanda düşünce ve bilgi üreten kişiler olarak yetişmesini sağlamaktadır
d) Bilinçli vatandaşların yetiştirilmesine katkıda bulunarak Medya Okuryazarlığı eğitim
programlarından geçenleri, asılsız ve tutarsız olan bilgi kirliliğinden korumaktadır
e) Medya Okuryazarlığı programları, güncel ve popüler kültür ürünü olan bilgi
kaynakları üzerinde yoğunlaşarak onları eleştirel olmayan gözle incelemeyi öğretmektedir.

2) Medya Okuryazarlığı eğitimiyle kişilere kazandırılmak istenen temel beceriler
arasındaki aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a)

Medya kapsamındaki bilgi kaynaklarını ve kanallarını özellikleriyle tanıma

b)
Medya üretiminin temelinde yatan düşüncelerin ve değerlerin nasıl analiz
edileceğini öğrenme
c)
Medyanın isimler, tarihler, tanımlar ve ortamlarla ifade edilebilen gerçek dışı
olaylara dayalı bilgiyi ne denli kapsadığını inceleme
d)
Medya kapsamında aşk, nefret, mutluluk ve kızgınlık gibi duyguların nasıl
aktarılması gerektiğini anlatma
e)
Göze ve kulağa hitap eden estetik ve sanatsal unsurların medya kapsamıyla nasıl
bütünleştiğini değerlendirme
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3) Medya Okuryazarlığı ne değildir? Sorunusun yanıtı aşağıdaki seçeneklerden
hangisi olamaz?
a)
Medya Okuryazarlığı eleştirel bir bakış açısıyla medyayı ve medya iletilerini
sorgulamayı içerse de, "medyaya saldırmak ya da bütün suçu medyaya atmak" değildir.
b)
Medya iletisi üretmek, Medya Okuryazarlığının önemli bir bileşeni olmakla
birlikte tek başına Medya Okuryazarlığı değildir.
c)
Televizyon, video ya da diğer medya materyallerini kullanarak öğretim yapmak,
Medya Okuryazarlığı değildir. Medyanın üretimi, tüketimi ya da çalışma prensipleri hakkında
da eleştirel bilinç sahibi olmak gerekir.
d)
Medya Okuryazarlığı politik/ideolojik/önyargılı temsillere bakarak bir yanlış ya
da kötü arama çabası değildir. Bu yanlış ya da kötü durumları bize "normal" gösteren
mekanizmaları (hegemonya) deşifre etmeyi de hedefler.
e)
Medya iletilerine çoklu bir bakış açısıyla bakmak Medya Okuryazarlığı değildir.
Çünkü Medya Okuryazarlığı medyayı tek bir bakış açısıyla incelemeyi hedefler.

4) Medya Okuryazarlığı tanımlamalarına ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
a) Çeşitli biçimlerdeki yazılı - basılı, görsel, işitsel, elektronik ortamlardaki iletilere
erişmektir.
b) Medya iletilerini anlamak ve değerlendirmek için gereken bilgi birikimine sahip
olmaktır.
c) Medyayı etkin ve akılcı biçimde kullanmaktır.
d) Medya olarak bilinen bilgi kaynaklarını tanımak, değerlendirmek ve gereğince
yararlanmaktır.
e) Tek bir kaynaktan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmektir.

5) “Araç mesajın kendisidir” sözü kime aittir?
a) Postman

b) Potter

d) Chomsky

e) Eco

c) McLuhan

YANITLAR: 1.e, 2. c, 3.e, 4.e, 5.c
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Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:

1) Yüksek Düzey Medya Okuryazarlığı medya ürünlerini tanımak ve izlemektir. Bu
düzeyde medyanın ürünlerinden haberdar olma söz konusudur.
2) Düşük Düzey Medya Okuryazarlığı medya ürünlerinden gelen mesajları
yorumlayabilme, tartışabilme ve farklı türden medya araçları kullanarak mesaj iletme ve
paylaşma becerisidir.
3) Medya mesajları sürekli bir biçimde insanlar üzerinde deri altına enjekte edilmiş bir
şırınga etkisi yaratmaktadır temeline dayanan Deri Altı İğne Teorisinin sahibi James Potter’dır.

4) Medya Okuryazarlığı konusunda Dünyada ve Avrupa’da çeşitli kuruluşlarca
konferans, toplantı ve seminerler düzenlenerek hem toplum hem de birey boyutunda bu
konudaki bilincin artırılmasına çalışılmaktadır. Bu alanda yoğun olarak çalışmalarını sürdüren
kuruluş UNESCO’dur.
5) Medya Okuryazarlığı eğitimi vereceklerin bilgi sahibi olmaları gereken nitelikler
arasında Ekolojik Okuryazarlık bulunmaktadır.

YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Yanlış; Doğru Yanıt: Düşük Düzey Medya Okuryazarlığı
Yanlış, Doğru Yanıt: Yüksek Düzey Medya Okuryazarlığı
Yanlış; Doğru Yanıt: Harold Laswell
Doğru
Yanlış; Doğru Yanıt: Bilgi Okuryazarlığı
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3. MEDYA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER VE
MEDYA OKURYAZARLIĞININ KAPSAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığı ilkeleri irdelenecektir. Bu kapsamda Medya
Okuryazarlığının kapsamı üzerinde durulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Medya Okuryazarlığının ilkeleri nelerdir? Araştırınız.
2. Medya Okuryazarlığının kapsamı hakkında literatürü tarayarak bilgi edininiz.
3. Medya Okuryazarlığı beceri alanları nelerdir? Araştırınız.
4. Medya Okuryazarlığı kapsamında Temel ve İleri Düzey Beceriler ne anlama
gelmektedir? Açıklayınız.
5. Sizce Medya Okuryazarlığı becerisini kategorilendirmek olanaklı mıdır? Neden?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Medya
Okuryazarlığına Medya
Okuryazarlığına Literatür tarama yoluyla
ilişkin temel ilkeler hakkında
ilişkin temel ilkeler
bilgi sahibi olmak.
Medya
kapsamı

Okuryazarlığının Medya
Okuryazarlığının Literatür tarama yoluyla
kapsamı konusunda bilgi
sahibi olmak.

Medya Okuryazarlığı beceri Medya Okuryazarlığı beceri Literatür tarama ve Gözlem
alanları
alanlarını kavrayabilmek
yoluyla

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı İlkeleri, Medya Okuryazarlığının Kapsamı,
Medya Okuryazarlığı Beceri Alanları, Temel ve İleri Düzey Beceriler
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Giriş
Medya Okuryazarlığına ilişkin bilinmesi gereken kimi temel ilkeler bulunmaktadır. Bu
ilkeler, kavramı doğru algılamak ve yanılgıya düşmemek açısından önemlidir. Çünkü medyaya
yönelik yanlış kabuller olduğu gibi, kişilerin Medya Okuryazarlığına yönelik olarak da yanlış
kabuller geliştirmeleri de söz konusu olabilmektedir.
Ayrıca, kapsam açısından Medya Okuryazarlığı Erişim, Çözümleme, Değerlendirme ve
Üretme aşamalarından oluşmaktadır.
Kendimizi medyayla iç içe bulduğumuzda, binlerce enformasyonla karşılaşabiliriz.
Enformasyon (bilgi), medyanın bize göndermiş olduğu ham bilgileri ifade eder. Bu ham
bilgileri işleyebilmek için kendi bilgi yapılarımıza ve bu bilgileri kullanabileceğimiz becerilere
gereksinim duyarız. Bu bağlamda, James Potter’a göre, Medya Okuryazarlığının beceri alanları
bilişsel alan, duygusal alan, değerler alanı ve estetik alan olarak ifade edilmektedir. Aynı
zamanda, söz konusu becerileri temel ve ileri düzey beceriler olarak iki kategoriye ayırmak
olanaklıdır.

3.1. Medya Okuryazarlığına İlişkin Temel İlkeler
James Potter tarafından ifade edilen temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

3.1.1. Medya Okuryazarlığı Bir Kategori Değildir
Medya Okuryazarlığı kategorik ya da sınıfsal bir biçimde ele alınamaz. Kategorik bir
durumda kişi söz konusu kategoriye ya aittir ya da ait değildir. Kişi ya kadındır ya da değildir.
Ancak Medya Okuryazarlığına aynı biçimde yaklaşamayız. Herhangi bir kişiye "Sen medya
okuryazarısın" ya da "Sen medya okuryazarı değilsin" demek doğru olmaz, çünkü Medya
Okuryazarlığı sürekli ve sınırsızdır. Örnegin, B sınıfı bir sürücü belgesi aldınız. "Benim sürücü
belgem var" diyebilirsiniz (kategorik). Ancak "Ben artık bütün araçları kullanabilirim" diyebilir
misiniz? Elbette diyemezsiniz, çünkü B sınıfının dışında kalan bir dizi araçlar da (kamyon,
otobüs, traktör, dozer, gemi, tren, uçak vb.) vardır. Bunların her birini kullanmak, ayrı bilgi ve
beceri gerektirmektedir. Üstelik ileride ne tür yeni ulaşım araçları (ve bunlara ait sürücü
belgeleri sınıfları) çıkacak, bunu da kesin olarak bilemeyiz. Aynı biçimde kişilerin medya
okuryazarı olduklarını ya da olmadıklarını söylemek doğru olmaz, çünkü öğrenilmesi gereken
yeni şeyler her zaman vardır ve her zaman da olacaktır.
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3.1.2. Medya Okuryazarlığı Becerilerimizi Sürekli Geliştirmeliyiz
Kişilerin medya okuryazarlık düzeyleri sabit kalmaz, zaman içinde daha ileri düzeylere
doğru gelişir ve geliştirilebilir. Bu gelişme bazen, çocukluktan yetişkinliğe doğru giden
olgunlaşma sürecinde, farkında olmadan oluşur. Örneğin, kişiler yaşları ilerledikçe soyut
kavramları daha iyi anlarlar; mantıksal çıkarımları çocukluk yıllarına göre daha iyi yapabilirler.
Çizgi film izleyen çocuklar, filmdeki olayların akışını takip etmeyi öğrenirlerken, dili daha
etkili kullanmayı da öğrenirler. Bilişsel boyuttaki bu gelişmelere koşut olarak, duygusal ve
değersel boyutta da kişi olgunlaşmayı sürdürür. Dolayısıyla izlediği filmlerde haklıyı haksızdan
ayırmaya çalışır; kendini haklının yanında konuşlandırma eğilimi sergiler. Ancak olgunlaşma
kişinin okuryazarlık becerilerini desteklese de, hiçbir zaman tek başına yeterli olmaz. Kişinin
bilgi ve becerisini geliştirecek sistemli bir çaba ve eğitime de gereksinim duyulur. Bu sistemli
eğitim ve çaba olmazsa, ayrıntıları görmemizi sağlayacak olan üst düzey becerileri
geliştiremeyiz. Filmlerde kamera açısının gücüyle "devler" ve "cüceler" üretildiğini (Örneğin
kişi yüceltilmek istendiğinde kameranın aşağıdan yukarıya doğru tutulduğu, kişi
küçültülmek ya da aşağılanmak istendiğinde kameranın yukarıdan aşağıya doğru tutulduğunu)
çoğunlukla fark etmeyiz bile. Bizi hedef alan reklamların, kasıtlı olarak kullanılan teknikler
aracılığıyla, bizi söz konusu ürünü almaya "ikna" etmeye çalıştığını gözden kaçırabiliriz. Yine
çoğumuz üç dakikalık bir çizgi film oluşturmak için sistemli bir eğitim ve çabaya gereksinim
duyarız.
Medya Okuryazarlığına düşük düzeyde sahip olan kişiler, sunulan yüzeysel anlamı
kolayca yakalarken derin anlamı görmekte sorunlar yaşarlar. Çoğunlukla iletiyi oluşturan
kişinin bakış açısını ve niyetini gözden kaçırır; tutumları da yüzeysel anlamın egemenligi altına
kolayca girer. Benzer formattaki reklam ve propagandalara çok kez maruz kalan bir kişi, iletinin
özünü sorgulamaksızın, reklamı yapılan ürünü kullanmış olmanın sorunlarını hemen
çözeceğine ve mutlu olacağına inanır. Bu yüzden kişiler becerilerini geliştirmeye gereksinim
duymalıdırlar. Medya Okuryazarlığına yüksek düzeyde sahip olanlar ise, öncelikle kendilerine
sunulan iletilere kuşkuyla yaklaşır ve sonra da bu iletiyi çözümleyerek okurlar. Bu okuma
süreci, kaynak kişinin sunmaya çalıştığı yüzeysel anlamdan daha derin ve geniş bir kişisel
anlamla sonuçlanır. Kişi bazen iletiyi kabul etse de, bu kabul bilinçli, gerekçeli ve var olan
olasılıkların arasında belki de en iyisidir.
Kendimizi sürekli medya konusunda yenilemezsek, kısa bir süre sonra Medya
Okuryazarlığı düzeyimizin gerilediğini hissedebiliriz. Yenilikleri yakalayıp bilgi yelpazemize
eklemezsek, yavaş yavaş kontrolü medyanın eline verdiğimizin farkına bile varamayız, çünkü
medya dünyasında inanılmaz bir değişim vardır. Medya sürekli el değiştirmekte; manipülasyon
yolları, ilişkiler, kullanılan araçlar sürekli değişime uğramaktadır. Manipülasyon için yeni
yollar aranmaktadır. Reklamların daha ikna edici olabilmesi için, reklam izlenirken beyin
içindeki hareketlerin nasıl olduğu tıp teknolojileri kullanılarak izlenmekte; bazı reklamlar bu
verilere dayalı olarak oluşturulmaktadır. Kısacası insanlar tüketim için şartlandırılmaktadır. Bu
kıskaca girmemek için bilgi ve becerilerimizi sürekli güncellemeye, kendimizi yeniliklere hep
açık tutmaya gereksinim duymaktayız.
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3.1.3. Medya Okuryazarlığı Çok Boyutludur
Medya Okuryazarlığı; bilişsel, duygusal, estetik ve değerler olmak üzere birbirine bağlı
daha önce açıklanan dört boyutu içermektedir. Kişilerin bu boyutların her birindeki
okuryazarlık düzeyleri farklı olabilir. Düşük düzeye sahip olanlarda bu boyutlar birbirinden
bağımsız olabilirken, üst düzey becerilere sahip olanlar bu boyutlar arasında bir etkileşim ve
ilişki olduğunu fark edebilirler. Örneğin, bilişsel boyutta ileri düzey olan bir kişinin, değersel
açıdan daha tutarlı bir bakış açısı sergilemesi beklenir.

3.1.4. Temel Amaç Kişiye Kontrol Gücü Kazandırmaktır
Medya Okuryazarlığında temel amaç, doğruluğu ve objektifliği tartışılmaz bilgilerin
arayışına girmek değildir. Gerçekte böyle bir medya iletisi bulmak zordur, belki de
olanaksızdır. Medya iletileri aslında yapımcılann öznel kararları ve yorumlarından oluşur.
Muhabirler, binlerce olgu ve olay arasından bir seçim yaparak bize neyin ve kimin önemli
olduğunu söylerler. Onlarca önemli haberin arasına, bir ünlünün aşk yaşamına ilişkin bir
ayrıntının sıkıştırılması, aslında (bizi hiç ilgilendirmese de) bize o kişinin aşk yaşamının önemli
olduğunu öğretmektedir. Reklamcılar, ürünlerini kullanınca sorunlarımızın derhal çözüleceğini
söyleyerek buna inanmamızı beklerler. Komedi yapımcıları, bize insan olmanın, insan ilişkileri
geliştirmenin, sorunları çözmenin ve mutlu olmanın yollarının mizahi bakış açısında saklı
olduğunu gösterirler. O zaman tüketiciler olarak, medyanın karşısında boş bir kap gibi durarak,
bizi kendi yorumlarıyla doldurmalarını bekleyemeyiz. Tam tersine medyanın bize sunmuş
olduğu yorumlarda, belli örüntüler yakalamaya çalışmalı; kendi yorumlama ve bilgi oluşturma
sürecimizin farkında olmalıyız.
Kontrol gücü kazanmak için ayrıca medyanın insanlar üzerindeki olumlu/olumsuz
etkilerini ve bu etkilerin oluşma yollarını da tanımaya gereksinim vardır. Böylece medyanın
bizim üzerimizdeki olumlu etkilerine izin verebilir, olumsuz etkilerine de geçit vermeyebiliriz.
Ancak bu hiç de kolay değildir, çünkü medyanm insanlar üzerindeki etkisi çok gizli, yavaş ve
farkında olmadan oluşmaktadır. Kısacası bu hegemonik bir süreçtir. Bu etkiler davranışa
dönüşmeye başladığında, bilinçaltında da köklü ve değişime dirençli yapılar oluşturmuş
demektir. Medya etkisi bazen de doğrudan değil, diğer insanlar ve kurumlar aracılığıyla
oluşmaktadır Biz medyayla olan bağımızı tamamen koparsak bile, medyanın bize aile, eğitim,
politika, din gibi diğer kurumlar üzerinden olan etkisi devam edecektir. Belki tek çare,
kendimizi medyadan ve diğer kurumlardan tamamen soyutlamak olabilir. Ancak bu da sonuçta
medyadan almamız gereken birçok olumlu iletiyi de alamayacağımızı göz önüne aldığımızda,
toplumdan kopuk bir kişiliğin ortaya çıkmasıyla sonuçlanarak başka bir etki oluşturacaktır.
Öte yandan, Silverblatt, Medya Okuryazarlığının 5 temel ilkesini;
(1) Medyanın toplum üzerinde etkili olduğunu kavramak,
(2) Medyayı kültürü anlamakta bir kaynak olarak görmek,
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(3) Kitle iletişim mekanizmalarını anlamak,
(4) Medya mesajlarının analiz ve tartışılması için stratejiler geliştirmek ve
(5)Tüm bunların sonucunda medya içeriğini yorum ve algı yetisinin artması olarak
belirtmektedir.
Medya Okuryazarlığı kavramının yukarıda sıralanan etkileri dışında vatandaşlık
eğitimindeki önemi de büyüktür. Bu doğrultuda medyanın toplum üzerindeki etkisi, sorumlu
ve şeffaf bir medya kültürünün ve temsilinin eleştirel ve okuryazar yurttaşlığa bağlı olduğunu
vurgulamaktadır. Silverstone’a göre, Medya Okuryazarlığında hedeflenen ise, bireyleri medya
kullanırken de demokratik haklarının farkında olan yurttaşlar olarak geliştirmek, toplumsal
sorunlara duyarsız kalmamaları konusunda uyarmak ve medya karşısında onları daha donanımlı
kılmaktır.
Yetişkinler açısından Medya Okuryazarlığını değerlendiren Treske ve Kutoğlu ise
Medya Okuryazarlığı eğitimini, Silverstone’un sözünü ettiği demokratik haklarının farkında
olan yurttaşları yetiştirebilmek için bireyleri medyanın etkisi hakkında bilgilendiren ve
bireylere analiz etme, karşılaştırma, değerlendirme, eleştirme, sentezleme yeteneklerini
kazandıran bir eğitim olarak tanımlamaktadırlar.

3.2. Medya Okuryazarlığının Kapsamı
Kapsam açısından Medya Okuryazarlığı Erişim, Çözümleme, değerlendirme ve Üretme
aşamalarından oluşmaktadır.

ERİŞİM

ÇÖZÜMLEME

KAPSAM AÇISINDAN
MEDYA
OKURYAZARLIĞI

DEĞERLENDİRME

ÜRETME
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3.2.1. Erişim
Erişim (Access): Bilgiyi bulmak, bilgiye erişmektir. Medya içeriğini kullanmaktır.
Medyaya erişmek için belirli bir teknoloji kullanmak gerekmektedir. Bu kavram dijital
bölünmüşlük kavramı ile ilişkilidir. Bilgiye bilgi teknolojileri üzerinden erişenler ile
erişemeyenler arasındaki ayrımı ifade eder.
Bu durumda öncelikle bilgiye erişecek bir araca gereksinim vardır. Bunlar: Televizyon,
radyo, gazete ve internet bağlantısı olan bir bilgisayar gibi araçlardır. Bunlardan biri varsa, araç
üzerinden erişilebilecek bilgiye erişip onu kullanmak, etkili bir şekilde içerik araştırmak ve
depolamak access kavramı içinde yer almaktadır. Kütüphane kullanımı, bilgiyi sınırlandırma
yollarını kullanma, video oynatıcıyı ileriye/geriye sardırabilme, video cihazlarını istenen saatte
otomatik kayıt için kurma, veri tabanlanını tanıma, internetin yapısını bilme, internette yer alan
video ya da müzik kütüphanelerini kullanma, internetten video indirme, farklı arama
motorlarını tanıma, arama motorlarına ait komutlar ya da ileri düzey arama seçeneklerini
kullanabilme, kitaplarda konu dizinini kullanma, vs.

3.2.2. Çözümleme
Analiz (Analyse): Medya metinlerini okumak, seyretmek, bağlamı anlamak, eleştirmek,
yapı çözümü yapmaktır. Bazen ‘inceleme’ yerine ‘tanıma’ da kullanılmaktadır. Çeşitli medya
formlarından gelen medya metinlerinin karakteristik özelliklerini tanıyarak, içerik, biçem ve
form olarak nasıl inşa edildiğini inceleyip, eleştirel bir perspektifle bakabilmektir. Medya
Okuryazarlığı becerisi kazanabilmek için medya metinlerini incelemeyi öğrenmek ve eğitim
sonrasında da yaşam boyu medya tüketiminde bu inceleme yöntemlerini kullanmaktır.
Çözümlemede; gerçek-kurgu, neden-sonuç gibi zıtlıkları ve ayırt edici özellikleri belirleme ve
karşılaştırmalar yapılır. Bir mesajın arka planının ve amacının bilinmesi ve ona göre tüketilmesi
için; Bu metin ne için hazırlanmış? Bundan kim kazançlı çıkar? Bu medya mesajı bana hangi
görüşü veya ürünü satmaya çalışıyor? gibi bir dizi soru ile onun anlaşılması ve tanınması
sağlanır. Medya mesajlarının nasıl bir araya getirildiği ve mesajlardan çıkartılabilecek farklı
yorumlar ayrıntılarıyla incelenir. Reklam gibi imaj ve mesaj yoğun kısa ve özlü yapımlar
üzerinden ‘detay analizi’ (close analysis) yapılır. Detay analizinde öncelikle görseller incelenir.
Işık, kamera açılan, sanatsal düzenleme gibi özellikler neyi anlatıyor sessiz olarak incelenir.
Görüntüdeki insanlar ‘nasıl’ insanlar, görünüşleri, yaptıkları işler, giydikleri şeyler nasıl?
Neden başı insanlar, eşyalar ve kültürler ‘kötü’ ya da ‘iyi’ olarak temsil ediliyorlar. Bu gibi
anlatı ve temsil ögeleri incelenir.
İkinci aşamada sesleri incelemek gerekir. Bu kez görüntü kapatılıp sadece sesler
dinlenir. Sözler yazıya dökülür. Sözcük seçimi ve vurgulamalara bakılır. Konuşulanlarda kim,
ne söylüyor? Ne tür bir müzik kullanılmış? Anlatılanların duygusal ve mantıksal olarak nasıl
bir etki uyandırma amacı var? Korku, beğeni, sorunları bir çırpıda hallediverme arzusu gibi
psikolojik boyut incelenir. Çünkü her bir reklam izleyicinin bir zaafını kullanmak ve böylece
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onu satın alma davranışına ikna etmek ister. Genel olarak hangi değerler sistemi, yaşam tarzı
ve bakış açıları sunuluyor ve reklam ne ‘satıyor’ ona bakılır.
Bu bağlamda, izlenen yapıtın türünü seçebilme, öykünün ana hatlarını görebilme, şiddet
sahnelerini belirleme, sağlıkla ilgili noktaları işaretleme, önyargıları ya da etiketleri belirleme,
kullanılan propaganda tekniklerini saptama, duygu yüklü anları fark etme, kamera hilelerini
saptama, haberlerde denge unsurunun varlığını görme, reklamlarda dikkat çekici unsurları
gösterme, vs.

3.2.3. Değerlendirme
Değerlendirme (Evaluate): İncelenen medya mesajının en azından düşünsel düzeyde
değerlendirilmesi gerekmektedir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve önyargı
geliştirmeksizin, bir medya organının bir konudaki yaklaşımını tanıyıp, izleyen mesajlara
hazırlıklı olmak sağlanır.
Örneğin, karakterlerin öyküye uygunluğunu saptama, kahramanların ahlaki açıdan
uygun davranıp davranmadıklarını belirleme, en iyi oyuncunun kim olduğunu belirleme,
haberin doğruluğunu saptama, reklamın sunduğu bilgilerin objektifliğini saptama, ürünün
reklamda söylenenleri yapıp yapmadığını belirleme, magazin programlarının gençler üzerindeki
etkisini ifade etme, vs.

3.2.4. Üretme
Üretim (Produce): Profesyonel medyada üretilen profesyonel medya mesajlarına
alternatif olarak, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak kendi medya mesajlarını üretmesi ve
yayınlamasıdır. Bu üretim sırasında içeriğin nasıl seçildiği, nasıl kurgulandığı ve hangi teknik
ve teknolojilerin kullanıldığını öğrenciler yaparak öğrenirler. 60’lı yıllardan itibaren taşınabilir
kamera teknolojisinin gelişimi, teknolojinin 2000’li yıllara doğru fiyatının çok düşmesi ve
video işleme cihazlarının yerine bedava bilgisayar programlarının video işlemesiyle amatörler
hem kameraman, hem kurgucu hem de yönetmen gibi video, kısa film hatta düşük bütçeli film
çekebilmektedirler. Buna ‘DIY-do it yourself- kendin yap’ denmektedir. Böylece amatör mesaj
üreticileri de internet üzerinden mesajlarını tüm dünyaya iletebilmektedirler. Amatör
kullanıcının ürettiği içeriğe ‘kullanıcının ürettiği içerik’ denmektedir.
Amatör mesaj dağıtımı ve paylaşımı globalleşmenin bir göstergesidir. İnsanlar
ürettikleri düşünceleri başkalarıyla paylaşırken, başkalarının da düşüncelerini öğrenebilmekte,
böylece demokratik sisteme daha çok katılım sağlanmaktadır.
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3.3. Medya Okuryazarlığı Beceri Alanları
Medyanın gönderdiği iletiler, aslında tüketici bireyler için bir "hammadde" olarak
nitelendirilebilir. Tıpkı bir heykeltıraşın önündeki taş ya da çamuru işlediği gibi, medya
tüketicisinin de kendisine sunulan ham medya iletisini işleyerek kullanması gerekir, Medya
iletisi aslında işlenerek üretilmiştir ancak okuyucunun üretilen bu yapıyı parçalara ayırarak
derin anlamları, duygusal unsurları, teşvik edilen değerleri ve estetik nitelikleri görmesi gerekir.
Bu nedenle medya metinleri, okur penceresinden bakınca, bir hammadde olarak görülebilir.
Tüketici ya da izleyici, bu ham malzemeyi işlerken bazı kavramsal aygıtlara/enstrümanlara
gereksinim duyar. Aslında bu kavramsal enstrümanlar, kişinin medya iletilerini çözümlerken
kullanacağı bilgi ve becerileridir, Ömeğin, bir Amerikan filmini izlerken "Amerikan rüyası" ya
da "özgürlükler ülkesi" imgesinin nasıl sunulduğu, cinsiyet temsillerinin nasıl oluşturulduğu,
ses efektleri ve kamera açısının nasıl kullanıldığı, önyargıların yer alıp almadığı, kimlerin
övüldüğü, kimlerin etiketlendiği, temsillerin gerçekçi olup olmadığı, ön plana taşınan toplumsal
değerler, örtük iletiler, duygusal sahneler, karakterlerin uygunluğu gibi açılardan çözümlemeler
yapılabilir. Elbette Türk filmleri de bu çözümleyici bakış açısından muaf değildir ve olamazlar.
Bu çözümlemeyi etraflıca yapabilmek için, farklı alanların her biri hakkında "bilgi" ve "beceri"
sahibi olmamız gerekir. İşte bu nedenle medya okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireyler, daha
geniş ve güçlü bir bakış açısı sergilerler; sunulan iletiyi birçok farklı açı ve boyutta
değerlendirerek yorumlarlar. Potter, bu beceri alanlarını (1) bilişsel alan, (2) duygusal alan, (3)
değerler alanı ve (4) estetik alan olarak ifade etmiştir.

BİLİŞSEL
ALAN

DUYGUSAL
ALAN

MEDYA
OKURYAZARLIĞI
BECERİ ALANLARI

ESTETİK
ALAN

DEĞERLER
ALANI

Beceri alanlarında güçlü olan insanların, kuşkusuz medya iletileri üstünde daha büyük
bir kontrol gücü vardır. Medya okuryazarlık beceri düzeyi düşük olan insanlar ise verilen bir
iletinin derin anlamını yakalamadan yüzeysel anlama takılır; çoğu zaman bu yüzeysel anlamı
olduğu biçimiyle kabul ederler ve böylece bu kişilerin medya iletileri üzerinde bir kontrolü
olamaz; tam tersine medya iletilerinin bu kişiler üzerinde bir etkisi ve kontrolü vardır. Açıkçası

73

iyi bir medya okuryazarı olmanın bizlere sunduğu bir dizi seçenekler vardır. Bu seçenekler
bizim inançlarımızı ve davranışlarımızı kontrol etmemizi, dünyaya açılmamızı ve
güçlenmemizi sağlar, Eğer medya iletilerini okurken var olan becerilerimizdeki sınırlılık,
seçeneklerimizi daraltıyorsa; kendimizi dünyaya kapalı, soru sorma becerilerinden yoksun,
dayatma konular ve değerlerle yaşayacağımız bir medya dünyasının içinde buluruz. Bu beceri
alanları sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

3.3.1. Bilişsel Alan
Bilişsel alan becerileri, medya ile etkileşirken gerekli olan zihînsel beceri ve işlemleri
ifade eder. Zihinsel süreçler, simgelerin yüzeysel anlamını yakalamak gibi basit bir süreç
olabileceği gibi; iletinin oluşturulduğu bağlamı çözümleyen ve kaynak kişinin örtük niyetini
sorgulayan üst düzey bir süreç de olabilir. Medya iletisinin anlamını yakalamak için, geniş bir
bakış açısı ve derin bir bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Bu, aslında daha önce "aygıt" ya
da "enstrüman" olarak ifade ettiğimiz şeydir. Elinde hiçbir alet olmayan bir tamirciyi düşünün.
Bu tamirci, bir makineyi ya da motoru nasıl parçalara ayırabilir? Aynı biçimde, bilişsel alan
kişinin çözümlemede kullanacağı kavramsal aygıtlar (örneğin, denge, objektiflik, önyargı,
biçim, slogan vs.) ve bu aygıtları kullanma yollarıyla ilgilidir. İletiler, zihinsel süreçler
kullanılarak çözümlenir ya da üretilir. Birçok medya yapıtını doğru okuyabilmek için hatırı
sayılır bir tarih bilgisine de gereksinim duyulur, Örneğin, herhangi bir ülkede evi kundaklanan
bir yabancının dramını ele alan haberi daha iyi okuyabilmek için, o ülkenin tarihini ve ırkçılık
konusundaki sicilini bilmek daha geniş bir bakış açısı sunabilir.

3.3.2. Duygusal Alan
Bilişsel alan düşünce ve akıl yürütmeyi gerektirirken, duygusal alan farklı duyguların
yaşanma boyutudur. Duygusal alan, medya ile etkileşirken yaşanan korku, heyecan, sevinç,
üzüntü, panik, mutluluk, kaygı gibi duygularla ilgilidir. Bazı kişiler medyanın sunmuş olduğu
duygusal tona kolaylıkla kapılmasalar da, birçok insan duyguları harekete geçiren iletilerden
çabuk etkilenir ve duygusal tepkiler verirler. İzleyici, medyada sunulan duyguya kendini bazen
öyle bir kaptırır ki, gerçekle hayali ayırt edemeyecek boyutlarda bundan etkilenir; davranışlarını
mantık yerine duygular yönlendirmeye başlar. Bazı iletiler ise; korku, kaygı, nefret gibi
olumsuz duygular oluşturur. Özellikle korku filmi izleyen çocuklar, uzun süre izledikleri filmde
geçen olayların etkisinde kalabilir; yaşadıkları bu korku deneyimi, ömür boyu devam edecek
olan duygusal tahribatlara dönüşebilir. Medyada verilen duygusal mesajlar o kadar güçlüdür ki,
bunlardan en çok etkilenenler genellikle çocuklardır. Belki yaşamımızda bu etkiye tanık
olduğunuz örnekler vardır. Çocukluğunda Jaws filmini izlerken yaşadığı korkudan dolayı,
denize girmeye cesaret edemeyen ve ekranda köpekbalığı görmeye tahammül edemeyen
insanlar vardır. Ancak izleyici her zaman korku, nefret, öfke gibi güçlü duygular üreten
uyaranlarla karşılaşmaz. Bazı durumlarda belirsizlik, bıkkınlık, karmaşa gibi daha hafif
duygular üreten örtük ve ince iletiler vardır. Bu duyguları üretecek iletileri oluşturmak üretim
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becerileri gerektirirken, bir tüketici olarak duyguların nasıl değiştiğini fark edebilmek üst düzey
çözümleme ve değerlendirme becerileri gerektirir.
Medyada karşılaşılan duygusal ögeler ya da uyandırılan duygusal ton her zaman
olumsuz da değildir. Çoğu zaman olumlu duygular da yaşarız. Tuttuğumuz takım maçı
kazanınca neşelenir, enflasyonun düştüğu ya da maaşımıza yapılan zam haberini işitince
seviniriz, komedi filmlerini izlerken günlük sorunlarımızdan uzaklaşırız, bilgisayar oyununda
kazanan taraf olunca mutlu oluruz, kuraklık ortamında yaklaşan yağmur haberlerini duyunca
seviniriz. Eşini ve çocuğunu trafik kazasında kaybeden bir kişinin dramını üzüntüyle
karşılamak olumsuz bir duygu olsa da; bu dramı hissedebilmek duygusal alanda becerili olmayı
gerektirdiği için olumlu bir tutum olarak nitelenmektedir.

3.3.3. Estetik Alan
Estetik alan medya iletilerini sanatsal ve estetik bir bakış açısıyla okuyabilmeyi, bu
açıdan güçlü ve zayıf yönlerini görebilme yetisini ifade eden alandır. İletinin içerdiği estetik
ögeleri okumak ve değerlendirebilmek için tüketicinin kullanılan bu ögeler hakkında bir
donanıma sahip olması da gerekir. İzleyici aynı zamanda medya üreticisinin (yazar, senarist,
oyuncu, yönetmen, müzisyen vs.) özgün stilini de görebilir. Estetik, medya iletilerinin farklı
ögelerinde olabilir. Bir filmde oyuncunun kıyafeti, duruşu, bakışı ya da konuşmasmda
olabileceği gibi; bir gazete reklamının sloganında, bir kitabın başlığında olabilir. Estetik,
iletinin oluşturulmasında kullanılan yaratıcı düşüncede olabilir. Nitelikli yapıtlar ortaya
koymanın en temel koşullarından biri, estetik boyutu güçlendirmektir. Estetik boyutu zayıf
olduğundan bazı reklamları çok bayağı bulur, filmleri eleştiririz.

3.3.4. Değerler Alanı
İletinin temelinde yatan değerleri okuyabilme becerisi, bu alanla ilgilidir. Medyada
sunulan iletilerde, açık ve örtük biçimlerde sunulan değerler vardır. Çoğu zaman örtük biçimde
sunulan bu değerleri görebilmek için eleştirel ve bütüncül bir bakış açısına gereksinim duyulur,
çünkü medyada yer verilen değerler kendi açısından farklı bir dünya sunmaktadır. Aksiyon türü
filmlerde genel olarak, şiddetin sorunları çözebilmek için iyi bir yol olduğu ya da dünyanın
tehlikelerle dolu olduğu iletisi vardır. Komedi filmleri çözümlendiğinde, sorunlarla baş
edebilmenin önemli yollarından birinin mizahi yaklaşım olduğu ve aslında yaşamda karşılaşılan
sorunların da ciddi sorunlar olmadığı, kısacası mizahi bir yaklaşımla çözülebileceği anlayışının
yerleşik olduğu görülür. Pembe diziler incelendiğinde ise, yaşamda öncelikli şeyin "aşk" ve
"aşk ilişkileri" olduğu görülürken insanların çalıştıkları işleri, eğitim yaşamı ya da diğer güncel
sorunlara ilişkin ipuçlarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu görülür. Medyada sunulan
değerleri okuyabilmek için, üst düzey ahlaki gelişim düzeyine ve medya okuryazarlık
becerilerine sahip olmak gerekir. Bu boyutta zayıf olan kişilere, sunulan değerler bulanık bir
sudaki balık gibidir, görünmezler. Ama kişi örtük olarak sunulan değerleri farkında olmadan
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alır. Bu boyutta kişiler kendilerini geliştirdikçe, açık olarak sunulan değerleri görmeye
başlarlar. Daha ileriki düzeylerde ise kişi, iletinin derinlerinde yatan ve örtük yollarla sunulan
değerleri yakalamakla kalmaz; bunlara karşı kişisel bir duruş da sergilemeye başlar.

3.4. Temel Gereksinimler
Kendimizi medyayla iç içe bulduğumuzda, binlerce enformasyonla karşılaşabiliriz.
Enformasyon (bilgi), medyanm bize göndermiş olduğu ham bilgileri ifade eder. Bu ham
bilgileri işleyebilmek için kendi bilgi yapılarımıza ve bu bilgileri kullanabileceğimiz becerilere
gereksinim duyarız. Bizim bilgi yapımız, kullanacağımız araçlardır (bir ustanın elindeki çekiç
gibi). Ancak bilmek tek başına yeterli olmaz, bilgiyi kullanabilecek beceriler geliştirmiş olmak
da gerekir (ustanın çekici nasıl sallayacağı konusunda yeterlilik göstermesi gibi). Potter bu
konuda aşağıdaki noktalara dikkat çekmiştir.

3.4.1. Kişisel Konum
Kişinin medya ile etkileşirken, bunu hangi amaç ve dürtüler için yaptığı konusundaki
farkındalığı ifade eder. Eğer kişi belirgin ve önemli bir amaca sahipse, o zaman kendi bilgiye
erişim süreci üzerinde daha etkin bir rol oynar. Ancak medyayla teması olanlar bunu belli ve
önemli bir amaca dayalı olarak gerçekleştirmezse, medyanın kendi üzerlerine egemen olmasına
fırsat verirler ve genellikle bu etkileşim üst düzey kazanımlarla sonuçlanmaz. Bu nedenle,
yüksek düzeyde beceri geliştiren kişiler, medya ile amaçsız etkileşime olabildiğince az yer
verirler.

3.4.2. Bilgi Birikimi
Kendi bilgi sistemimizi, çevreden edindiğimiz enformasyonların yardımıyla
oluştururuz. Ancak izlediğimiz popüler televizyon programlarından edindiğimiz bilgiler, bizi
medya okuryazarı yapmak için yeterli değildir. Çünkü biz bir tüketici olarak halen yüzeysel
bilgilere (oyuncuların isimleri, şarkının sözleri, vs,) kafa yoruyor olabiliriz. Ancak aldığımız
bilgileri iyi örgütlemek yoluyla, derinlemesine değerlendirerek kendi bilgi yapımıza katarsak,
daha iyi bir medya okuryazarı olabiliriz. Bunun için bize gelen enformasyonu kalıplar,
farklılıklar, benzerlikler, örüntüler, örtük iletiler açılarından incelerken; nasıl ve niçin sorularını
da sıklıkla sorarak yanıtlar arayabiliriz. Medyayı okurken, derinlemesine bakış açısına
gereksinim duyduğumuz kadar genişlemesine bir bakış açısına da gereksinim duyarız.
Genişlemesine bakabilmek için; bize gönderilen iletinin türünü (yazılı, sözlü, görsel, vs.),
medya endüstrisinin yapısı ve işleyişini (gelişme ilkeleri, ekonomik temeli, düzenlemeler vs.),
medyanm izleyiciyi/okuyucuyu nasıl gördüğünü, medyanın kişi ve toplum üzerindeki kısa ve
uzun vadeli etkilerini (bilişsel, duygusal, davranışsal ve fizyolojik) sorgulamaya gereksinim
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vardır. Ayrıca medyanın dışındaki gerçek dünyadan da haberdar olmamız gerekir; çünkü gerçek
dünyada derinlemesine ve genişlemesine deneyimlere sahip olan insanlar, medya iletilerini
daha iyi okurlar.

3.4.3. Beceriler
Bilgiler önemli olmakla birlikte, Medya Okuryazarlığı aslında becerilerden ibarettir.
Bilgiye erişim bir beceri işidir. Özellikle internet ortamında bilgi aramak, acemi internet
kullanıcıları ve arama yollarını ayrıntılı bilmeyenler için samanlıkta iğne aramaktan farksızdır.
Bilgiye erişim yollarını bilmek önemli olmakla birlikte, bilgiye erişimde önemli becerileri
kullanmak gerekir. Arama motoruna doğru arama terimlerini yazmak, gereksiz birçok bilgiyi
arama motoru komutlarıyla filtrelemek, gelişmiş arama seçeneklerini kullanmak, karşımıza
gelen bilgileri güvenirlik açısından değerlendirebilmek önemli becerilerdir. Medya iletilerini
de var olan bilgilerimiz çerçevesinde çözümler ve değerlendiririz. Bu sırada bir iletiyi parçalara
ayırarak bakarız (iletideki duygusal boyuta bakmak gibi). Üretim süreci de tıpkı diğerleri gibi
birçok karmaşık beceri gerektirir (kamera kullanmak, oyunculuk yapmak, anlatım, müzik
eklemek, kurgulamak vs.). Konu ile ilgilenen birçok uzman da beceriler ve becerilerin
öneminden söz etmektedir. Bu anlamda birçok farklı türde beceriden söz edilse de, becerileri
temel ve ileri düzey beceriler olarak iki kategoriye ayırmak olanaklıdır.

3.4.3.1. Temel Beceriler
Medya ile olan ilişkilerimizi yönlendiren, iletideki simgeleri tanımamıza ve onlara uyan
anlamlar çıkarmamızı sağlayan beceriler temel becerilerdir. Zaten sahip olduğumuz bu temel
becerilerin çoğunu, farkında olmadan otomatik pilota bağlanmışçasına kullanırız. Dili Japonca
ya da Urduca olan bir film izlediğinizi düşünün. Filmde geçen iletişim işaret ve simgelerini ne
kadar anlayabilirsiniz? Bir medya tüketicisi olarak, dil de dâhil olmak üzere önceden geliştirmiş
olduğumuz birçok beceriyi kullanınz. Medyayı okurken bize gönderilen simgelere hemen birer
anlam veririz. Sözcükleri okur, cümleleri anlamlandırırız. Konuşmalar, müzik, ses etkileri gibi
işitsel simgeleri okur, belki çözümlemeye gereksinim duyarız. Görselleri ve resimleri algılarız,
ancak biçim, derinlik, boyut gibi simgeleri de okumaya gereksinim duyarız. Bu temel
becerilerden birçoğunu da medyayla olan etkileşimlerle öğreniriz. Müzik değiştiğinde,
korkmamız gerektiğini, belli bir müziğin haber saatini işaret ettiğini, bazı ses tonlarının
kızgınlığı gosterdiğini, kamera oyuncunun yüzüne yaklaştığında ya da ekran bulanarak
değiştiğinde
geçmişe dönüldüğünü hep medyayla olan deneyimlerimizle öğreniriz. Bu
beceriler genellikle çocukluk yaşlarında geliştirilir ve gençlik yıllarında ise artık "otomatik"
beceriler halini alır. Tıpkı sözcükleri okurken artık hecelemeden okuduğumuz gibi, filmin
müziğini duyduğumuzda filmde yansıtılan duyguları (korku, heyecan, mutluluk gibi.) hemen
algılar ve diğer tüm iletileri bir çırpıda okuruz. Bunun bize sağladığı yarar, medyayı daha etkili
bir biçimde okumaktır. Artık sözcüklerin, resimlerin ve diğer görüntülerin arasında
bocalamayız. Ancak bunun olumsuz yanlarını da göz ardı edemeyiz. Biz medyayı hızlı bir
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biçimde okuduğumuza inandığımız andan itibaren, kendimize daha çok güvenmeye başlarız ve
iyi bir medya tüketicisi olduğumuzu düşünürüz. Böylece, farkında olmadan daha çok tüketiriz
ve daha çok manipülasyona uğrarız. Çünkü medyayı hızlı okumanın bir bedeli, yüzeysel
okumaya mecbur kalmaktır. Her defasında yüzeysel okuma yapmış oluruz ve böylece derin
anlamları kaçırırız. Derin anlamları yakalamak için ise, ileri düzey becerilere gereksinim
duyarız.

3.4.3.2. İleri Düzey Beceriler
Medya iletilerini okurken, kontrolün bizde olmasına yardımcı olan beceriler bu
kategoride yer alır. Tüketici, iletideki yüzeysel anlamı yakaladıktan sonra kontrolü kendisinde
tutan derin anlamı okumaya başlar. İletiyi göründüğü ya da olduğu biçimiyle almaktansa; iyice
düşünür, eleştirel bir bakış sergiler, derin ve gizli anlamları keşfeder. İleri düzey becerilerde,
verilen ileti olduğu koşulsuz kabul edilmez. Eğer reklamlarda bir doktor, önerdiği kremi
kullandığınızda bütün sivilcelerinizin yok olacağını söylüyorsa, ileri düzey becerilere sahip bir
izleyici derhal reklamın tamamını dikkatlice izleyerek boşlukları yakalamaya çalışacaktır.
Örneğin, izleyici bu doktorun bir adresinin olmayışını, güvenirlik açısından bir sorun olarak
algılayabilir. Ya da reklamm genelindeki kanıtsız ifadelere dikkat edebilir ve reklamlarda bu
kremden övgüyle söz eden sözde diğer tüketicilerin bu reklamda oynamak için kaç para
aldıklarını düşünebilir. Daha farklı olarak, bu ürünü kullananlarla görüşmeler yaparak kullanıcı
düşüncelerini reklamlardaki ifadelerle karşılaştırabilir. Kısacası izleyici; çözümleme,
karşılaştırma, zıtlaştırma, değerlendirme, takdir etme, sentezleme, soyutlama gibi becerileri
kullanır. İleri düzey beceriler, medya üretim sürecinde de kullanılması gereken becerilerdir.
Medya çalışanı eğer bu becerilere sahip değilse, ortaya çıkardığı medya iletisinin başarılı olma
şansı düşüktür. İleri düzey becerilere sahip bir kişi oluşturduğu iletilere duygusal yüklemeler
yapar, örtük anlamlar yükler, başlıca tekniklerden yararlanır, kısaca iletiyi etkili kullanacak her
türlü yola başvurur.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığına ilişkin bilinmesi gereken kimi temel ilkelere
değinildikten sonra,
Kapsam açısından Medya Okuryazarlığı Erişim, Çözümleme,
Değerlendirme ve Üretme aşamaları ele alınmış ve Potter’ın ifade ettiği Medya Okuryazarlığı
Beceri Alanları: Bilişsel alan, Duygusal alan, Değerler alanı, Estetik alan incelenmiştir.
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Bölüm Çalışma Soruları
1) Medya Okuryazarlığının kapsamında aşağıdaki kavramlardan hangisi yer
almaz?
a) Erişim
b) Değerlendirme
c) Çözümleme
d) Türetme
e) Üretme

2) Aşağıdaki Beceri Alanlarından hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Bilişsel Alan
b) Estetik Alan
c) Davranışsal Alan
d) Değerler Alanı
e) Duygusal Alan

3) Aşağıdaki Medya Okuryazarlığına ilişkin temel ilkelerden hangisi yanlış ifade
edilmiştir?
a) Medya Okuryazarlığı Bir Kategori Değildir
b) Medya Okuryazarlığı Becerilerimizi Sürekli Geliştirmeliyiz
c) Medya Okuryazarlığı Tek Boyutludur
d) Temel Amaç Kişiye Kontrol Gücü Kazandırmaktır
e) Medya Okuryazarlığı Çok Boyutludur

4) Temel gereksinimler bağlamında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Kişisel Konum
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b) Temel Beceriler
c) Bilgi Birikimi
d) Toplumsal Konum
e) İleri Düzey Beceriler

5) “Medya iletilerini okurken, kontrolün bizde olmasına yardımcı olan beceriler
……………………………………… olarak adlandırılır.” tanımındaki boşluğa aşağıdaki
kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) İleri Düzey Beceriler
b) Anahtar Yeterlilikler
c) Temel Beceriler
d) İçerik
e) Kişisel Konum

YANITLAR: 1.d, 2.c, 3.c, 4.d, 5.a

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:

1) Medya ile olan ilişkilerimizi yönlendiren, iletideki simgeleri tanımamıza ve onlara
uyan anlamlar çıkarmamızı sağlayan beceriler İleri Düzey Beceriler’dir.
2) Estetik Alan becerileri, Medya ile etkileşirken gerekli olan zihînsel beceri ve işlemleri
ifade eder. Zihinsel süreçler, simgelerin yüzeysel anlamını yakalamak gibi basit bir süreç
olabileceği gibi; iletinin oluşturulduğu bağlamı çözümleyen ve kaynak kişinin örtük niyetini
sorgulayan üst düzey bir süreç de olabilir.
3) Değerler Alanı Medya ile etkileşirken yaşanan korku, heyecan, sevinç, üzüntü, panik,
mutluluk, kaygı gibi duygularla ilgilidir.
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4) İletinin temelinde yatan değerleri okuyabilme becerisi, bu alanla ilgilidir. Medyada
sunulan iletilerde, açık ve örtük biçimlerde sunulan değerler vardır. tümcesinde sözü edilen
alan Davranışsal Alan’dır.
5) Değerler Alanı medya iletilerini sanatsal ve estetik bir bakış açısıyla okuyabilmeyi,
bu açıdan güçlü ve zayıf yönlerini görebilme yetisini ifade eden alandır.

YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Yanlış; Doğru Yanıt: Temel Beceriler
Yanlış; Doğru Yanıt: Bilişsel Alan
Yanlış; Doğru Yanıt: Duygusal Alan
Yanlış; Doğru Yanıt: Değerler Alanı
Yanlış; Doğru Yanıt: Estetik Alan
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4. MEDYA OKURYAZARI OLMAK: MEDYAYI OKUMAK VE
MEDYAYI YAZMAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Medya Okuryazarı olmak konusu irdelenecektir. Bu kapsamda medyayı
okumak ve medyayı yazmak düzeyleri açıklanacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Medya Okuryazarı olmak ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
2. Medyayı okumak ne demektir? Açıklayınız.
3. Medyayı yazmak ne demektir? Açıklayınız.
4. Etkili medya analiz süreci ne demektir? Tanımlayınız.
5. Medya analizinde hangi temel kavramlara gereksinim duyulmaktadır? Tanımlayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Medyayı okumak

Medyayı okumak becerisinin Literatür tarama yoluyla
bireye
kazandırdıkları
konusunda
bilgi
sahibi
olmak.

Medyayı yazmak

Medyayı yazmak becerisinin Literatür tarama yoluyla
bireye
kazandırdıkları
konusunda
bilgi
sahibi
olmak.

Etkili
medya
analizi Etkili
medya
analizi Literatür tarama yoluyla
gereksinim
sürecinde anahtar kavramlar sürecinde
duyulan anahtar kavramları
kavrayabilmek.

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarı, Medyayı Okumak, Medyayı Yazmak, Etkili
Medya Analiz Süreci
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Giriş
Eleştirel ve analitik düşünebilmek, medyayı akıllıca ve etkili kullanabilmek, çeşitli
kaynaklardan gelen mesajın güvenilirliğini tartabilmektir. Tıpkı okuryazarlık gibi Medya
Okuryazarlığı da belirli bir eğitim sonucunda kazanılan bir yetidir.
Medya Okuryazarlığında, medyanın okunması, anlaşılması ve neticede (alternatif)
medya üretimi aşamaları için belirlenmiş ve geleneksel olarak alandaki otoriteler tarafından
tartışmasız kabul görmüş temel kavramlar ya da anahtar yeterlilikler (key competencies) vardır.
Bunlar daha önce değindiğimiz erişim, analiz, değerlendirme ve (alternatif) medya mesajı
üretmektir. Bu aşamalar hemen hemen tüm kaynaklarda küçük farklılıklarla birlikte aynıdır.

4.1. Medyayı Okumak
İlköğretim düzeyinde okuma eylemi, bir metni okuyabilmeyi ifade eder, ortaöğretim
düzeyinde ise, okuma eylemi öğrencinin anlama, yorumlama ve ifade etme becerilerini de
içerir. Örneğin ilköğretim birinci sınıf öğrencisi okumayı öğrenmiştir ve bir gazeteyi okuyabilir.
Oysa bir ortaöğretim öğrencisi okuduğunu anlayıp, konu üzerinde kavramsal olarak düşünüp
yorum yapabilir. Medyayı okuma, bir metni okumadan öte; anlama, sınıflandırma,
ilişkilendirme, değerlendirme, çözümleme, yorumlama gibi bir dizi eylemi içermektedir.
Medyayı okuyabilen bir öğrenci eleştirel okuma yapmaktadır. Medya Okuryazarlığında
‘okuma’ ile kastedilen; medya mesajlarının yüzeysel anlamı ile birlikte derin anlamı, görünen
amacı ile birlikte arka plandaki (varsa) diğer amaçları (örneğin ticari çıkarları gerçekleştirmek)
görebilmek, kurgulanmış olan ile gerçek olanı görüp ayırt edebilmek gibi bir dizi çalışmayı
içerir.
Medya Okuryazarlığı sadece medyayı iyi okuma işi değil, iyi ile kötüyü ayırt edebilme
ve yazınsal stratejileri, olasılıkları ve bağlamı çözümleyebilmektir. Medyayı okumak; kitleleri
kontrol eden enformasyonu kontrol etmektir.
Medya okuru bir birey, medyanın kuralları ve adetlerini analiz edebilir, medyanın
kalıplaşmış yargılar, değerler ve ideolojisini eleştirel bir gözle okuyabilir.
Medya okuru birey; medyada temsil edilen toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, yaş, ırk..,
gibi farklılıkları aktif olarak mesajlarda sorgulayabilir.
Medyanın illüzyon dünyasından sıyrılıp, kültürel değerler ve kişisel inanış sistemleri ile
illüzyonları ayırt etmeye ‘illüzyondan arınmak’ olarak Türkçeleştirilebilecek ‘disillusion’
kavramını üreten Galician’a göre, illüzyondan arınmak medya analizi ya da eleştirisi
kavramlarının yerine kullanılabilecek bir kavramdır. Medya illüzyonlarını inceleyip
değerlendirmek, herhangi bir formel eğitim almaksızın, kendi kendine yapılacak bir iş değildir.
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Düzenli bir Medya Okuryazarlığı eğitimi sonucunda medyayı okuma becerisi, bireyin
sosyal, kültürel ve mesleki yaşamında birçok kazanımlar sağlayacak, aynı zamanda bir kişisel
gelişim aracı olacaktır.
Thoman ve Jolls’a göre medyayı okumak; (Thoman & Jolls:2008:40)
•

Gözlem ve yorumlama yeteneğini geliştirir,

•

Anlama ve değerlendirme yeteneğini derinleştirir,

•

Kalıplaşmış yargı, yanlış sunum ve kısıtlı sunumu tespit etmeyi sağlar,

•

Önyargı ve bakış açısını aydınlatır, belli belirsiz ve örtük mesajları açığa çıkartır,

•

Medya üreticilerine bakış açısı ve anlam verir,

•

Mesajların etkileri ve ima ettikleri hakkında toplumu aydınlatmayı sağlar.

Medya mesajlarını okuma işinde, belirli sorular belirli konular hakkında bilgi
vermektedir. Örneğin, bu mesaj neden (böyle) üretilmiş? sorusu medya kurumu hakkında; bu
mesaj nasıl üretilmiş? sorusu teknoloji hakkında; bu hangi tür mesajdır? sorusu mesajın içinde
bulunduğu kategori hakkında; bunun ne anlama geldiğini nasıl biliyoruz sorusu mesajın
üretiminde kullanılan dil hakkında; bu mesajın kime ulaşması bekleniyor, ulaştığı yerde nasıl
anlaşılabilir? sorusu izleyici hakkında; konu nasıl sunuluyor sorusu da temsil hakkında bilgi
vermektedir. Ancak, salt sorular ile soruların yanıtları çözümleme için yeterli değildir. Bu
cevapların ilgili olduğu kurum, teknoloji, mesaj kategorileri, dil, izleyici gibi konularda belirli
bir arkaplan bilgisi gerekmektedir. Arkaplan bilgisi ile birlikte bilginin kaynağını bilmek,
kalıplaşmış yargıları çözümleyebilmek, bilgiyi yorumlayabilmek medyayı okuyabilmek için
önemlidir.
Medya okuru bir insan; medyanın günlük konuları haberleştirirken belirli konulan
önplana çıkarma ölçütlerini bilir, medya mesajlarının anlamlarını kavrar ve etkili bir şekilde
yorumlama yapar, medya endüstrisine etki eden yasal, finansal konular ve sahiplik yapısının
bilincindedir, medya ile günlük ilişkileri doğrultusunda medyanın yaşam tarzına, tutum ve
değerlerine yapabileceği etkinin farkındadır, bireysel karar alımlarında medyanın rolünün
bilincindedir. Genel olarak medyayı okumak bilinçli medya tüketicisi olarak, arkaplan bilgisi
itibarıyla medya mesajlarına hazırlıklı olmak ve medyayı doğru kullanmaktır. Medya
Okuryazarlığı eğitiminin de temel amacı medyayı okuma becerisi kazandırmaktır.

4.2. Medyayı Yazmak
Medya mesajlarını ‘okuyabilen’ bir öğrencinin, var olan medya mesajlarına alternatif
medya mesajı hazırlaması ‘yazmak’ olarak kabul edilmektedir. Öğrencinin amatör girişimle
günlük yaşamından ve çevresinden videolar çekmesi, yazı yazması ve yazdığını duvar
gazetesinde ya da internette yayınlaması, internet radyosunda program yapması medyayı
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‘yazmak’tır. Böylece öğrenci çeşitli medya metinlerini bizzat kendisi hazırlayıp deneyimler,
hazırlanış sürecini ve bu işin nasıl yapıldığını yaşayarak öğrenme ortamı bulur.
Geleneksel eğitimde öğretmen, aracı (medium) konumundadır. Ders kitapları da başlıca
içerik kaynağıdır. Web 2.O’da ise kullanıcının sadece içerik tüketmesi için değil, aynı zamanda
içerik üretmesi için bir ortam oluşmuştur. Tıpkı kullanıcının ürettiği içerik gibi, yeni iletişim
teknolojileri ile zenginleştirilmiş çağdaş Medya Okuryazarlığı eğitiminde öğrencinin işbirliği
halinde ürettiği içerik (student-generated content), büyük bir önem kazanmıştır. Medya
Okuryazarlığında yazma işi, işbirliği halinde çalışma ve takım çalışması becerisini geliştirmede
ciddi bir anlayış kazandıracak niteliktedir. Artık öğrenciler ürettikleri içerikleri ile hem derse
hem de toplumsal yaşama katılabileceklerdir. Öğrencinin ürettiği içeriğin başarı ve kalitesinde
en önemli faktör, öğrencinin ‘üretebilecek’ bilgi birikimi (yazma, kaydetme becerisi, bilgisayar
bilgisi vb.) ve yeterli öz güveninin olmasıdır.
Basılı materyallerde olduğu gibi olanaklar çerçevesinde video, televizyon ve internet
gibi bilgi aktaran ortamlardaki bilgiler çoklu medya materyali üretmek için bir araya
getirilebilirler. Web 2.0 ve Web 3.0 ortamında öğrencinin ürettiği içerik, kendileri üretip
kendileri tüketen (prosumer) birey ya da gruplara benzemektedir.
Medyayı yazmanın anlamı genişletilebilir. Örneğin, Kalemle Okumak başlıklı ders
planında Ryan Goble; okunan bir metin üzerinde yazılar yazmak ve işaretlemeler yapmak gibi
bazı çalışmalar yaparak okuma eylemini, aktif okumaya dönüştürmektedir. Bazı okumalar,
hatırlatıcı işaretler (kalem vuruşları) ile gerçekleşirken; bazıları da yorumlara, düşüncelere
katılma ya da reddetme temelinde hatırlama notları şeklinde olmaktadır.
Bu okuma şu şekilde yapılmaktadır: Yazının kenar boşluklarına, sayfada okunan ile
ilgili yorumlar, hatırlama notları alınır, metnin ilişkili kısmına çizgiyle bağlanır. Yanlış
bulunan cümlelerin üzeri, önemli cümlelerin altı çizilir, metnin ana düşüncesi kutu içine alınır.
Anlaşılmayan cümlelerin yanına soru işareti, şaşırtıcı bulunan cümlelerin yanına ünlem işareti
konur. Böylece metindeki imajlar ile zihindeki imajlar birbirine bağlanır ve bu hatırlamaya
yardımcı olur.
Bu uygulama, metin ile okuyucu arasındaki bağı güçlendirmekte, okuyucuya bağımsız
ve aktif okuma olanağı tanımaktadır. Okuyucunun konu ile ilgili düşüncesi ve öğrenmesini
metnin üzerine yazması, işaretlemesi okuma sürecinin kalıcılığını, içeriğin hatırlanırlığını, yeni
okumalarda tekrar düşünce üretme sürecini sağlamaktadır. Böylece okuma neticesinde hem
fikir olunan ya da reddedilen hususlar, düşünceler ve hatırlanması gerekenler yazılarak, orijinal
metine alternatif yeni bir metin ortaya çıkar. Bu durumda okuma ve yazma işi bir araya gelmiş
olmaktadır.
Medyayı okuma konusunda hiç bir uzmanın itirazı olmazken, iş ‘yazma’ konusuna
gelince eğitimcilerde bir takım kaygılar ortaya çıkmaktadır: Öğrencilerin medya mesajı
hazırlamadaki hevesleri, örneğin bir film üretmenin ne kadar çok ekipman, yetişmiş eleman ve
maddi olanak gerektirdiğini görünce, aniden sönmektedir. Medya mesajı ürettikten sonra da
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kendi küçük ve basit çalışmalarını, ticari medyada profesyonel olarak üretilen yapımlarla
karşılaştırarak aşağılık kompleksine girmektedirler.
Bunu önlemek için; öğrenciye yapılan işin mahiyeti tam olarak anlatılmalı ve
profesyonel medyada üretilenlerle kendi çalışmalarını karşılaştırmaya kalkışmanın kadar yanlış
olduğu anlatılmalıdır. Eğitimci tıpkı bir teknokrat, bir medya teknolojileri uzmanıymış gibi bir
izlenim uyandırmadan, Medya Okuryazarlığı eğitimini sanki teknik bir operasyonmuş gibi
tanıtmaksızın, basitçe uygulamada gerekli teknolojiyi kullanmalıdır.
Medya Okuryazarlığında üretim aşamasını oluşturan ‘medyayı yazmak’ ise şu
kazanımları sağlar (Thoman & Jolls, 2008:40):
•

Görsel, işitsel ve diğer iletişim araçlarının çoklu kavrayışını içerir,

•

Öğrenmede aktif katılımı gerektirir,

•

Öğrenmeden keyif almayı sağlar ve motivasyonu arttırır,

•

Alternatif temsiller için ortam yaratır,

•

Başkalarıyla etkileşim ve sınıfın ötesinde iletişim için çıkış noktası oluşturur,

•

Özgüveni ve kendini ifade etme becerisini pekiştirir,

•

Teorik kavramların ‘gerçek dünyada’ uygulanması için ortam sunar.

Bu nedenlerden dolayı Medya Okuryazarlığı derslerinde yazma bölümü önemli
kazanımlara sahiptir.

4.3. Medya Analizinde Temel Kavramlar
Medya Okuryazarlığı dersi organize edilirken üzerinde durulması gereken anahtar
kavramlar aşağıdaki gibi önerilmektedir:
Teknoloji: Hareketli görüntü üretme ve kullanmada anlam üretme sürecinde kullanılan
araçlardır.
Temsil: Hareketli görüntü üretme ve kullanmada düşüncelerin inşası ve anlam üretimi;
önyargılar, olaylar, yerler, duygular ve insanların sunumu ile doğru orantılıdır.
Seyirci: Hareketli görüntü ürünlerinden anlam çıkaran bireyler ve gruplardır.
Kurumlar: Hareketli görüntü üretme ve uygulama süreçlerini yürüten kurumlardır.

88

Dil: Hareketli görüntü ürünlerinde anlamı taşıyan, belirli kodlar ve kurallar üzerinden
işaret ve simgelerle oluşturulmuş sistemdir.
Bunlara ek olarak yorumlama üzerinde de durulmaktadır. Farklı medya mesajlarında,
farklı bağlamlarda ele alınan bir konunun neden o şekilde işlendiği, tasarlandığı da incelenmeli
ve bir yoruma ulaşılmalıdır. Bunun sonucunda bir tartışma ortamı yaratılmalıdır. Örneğin
sinema eleştirilerinde olduğu gibi bir eseri değerlendirebilmelidir. Burada üretimden
kastedilen; mesajın nerede, ne zaman, nasıl ve neden hazırlandığına bakarak kurum üzerinden
incelenmesidir. Kullanım ile de mesajın kimin için üretildiği, müşteri/tüketici olarak
sınıflandırılmış insanlara göre nasıl şekillendirildiği araştırılmaktadır.
Bu bağlamda, resim çekme, ışık ayarlarını yapabilme, farklı resim çekim modlarını
uygun ortamda kullanma, web tasarımı becerisi, işitsel oluşturma yollarını kullanma, işitsellerde
ses tonu ve hız gibi unsurları kullanabilme, video kameraları kullanabilme, kamera açısını etkin
kullanma, kamera önünde konuşabilme, oyunculuk becerileri, çekilenleri kurgulama, yazı
bindirme vs.
Medyanın her türüyle yakınlaştığımızda, bu alanlara ilişkin örnek becerilere gereksinim
duyulmaktadır. Ömeğin, bilgiye erişimde daha çok dijital teknolojilere başvursak da,
kitaplardan arama yaparken konu dizinini kullanmak, bilgiye erişimde zamandan tasarruf
sağlamaktadır. Çözümleme ve
değerlendirme
becerilerini
sadece
televizyonla
ilişkilendiremeyiz. Okuduğumuz kitapları da çözümlemeli ve iletileri değerlendirmeliyiz.
Medya Okuryazarlığının kapsamındaki boyutlar için örnek beceriler aşağıda sunulmuştur.
Bu bağlamda, etkili medya analizi süreci aşağıdaki anahtar kavramlara dayanır (Thoman
& Jolls, 2008:23):
•

Tüm medya mesajları kurgudur. (constructed)

•

Dil inşasında her bir medyanın farklı karakteristiği, güçlü yanları ve eşsiz bir dili
vardır.

•

Medya mesajları belirli amaçlar için üretilmiştir.

•

Tüm araçlar ve mesajlar gömülü değerler ve bakış açıları barındırır.

•

İnsanlar medya mesajlarından anlam çıkarmak için kendi bireysel yeteneklerini,
deneyimlerini ve inanışlarını kullanırlar.

•

Medya ve medya mesajları; inanışları, tutumları, davranışları, değerleri ve
demokratik süreci etkiler.
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Medya Okuryazarlığı salt medya üretmek ya da medya mesajlarını incelemek değildir.
Öncelikle medya metinlerinin dilini öğrenmek, medyada üretim süreçleri, biçim ve içeriği
etkileyen faktörleri tanımak gerekmektedir. Okuryazarlık için medya mesajlarına bir
perspektiften bakmak değil çeşitli açılardan bakmak gerekmektedir. Medya Okuryazarlığı;
‘seyretmek’ değil, ‘dikkatli izleyerek, eleştirel düşünerek aktif olarak katılmak’ demektir.
İlköğretim düzeyinde okuma-yazma becerisinin kazanıldığı, ‘okuma’nın olgunlaştırıldığı gibi;
ortaöğretim düzeyinde de medyayı okuma becerisi -daha önce başlamış olsa bile olgunlaşır.
‘Yazma’ becerisi ise, olgunlaşması olanaklı hale gelir, hatta ortaöğretimde Medya
Okuryazarlığı eğitiminin ‘yazması’ sırasında yazma işini seven (medya mesajları üretmek)
öğrenciler, profesyonel mesleki yaşamları için de onu seçip o doğrultuda eğitim almaya devam
edebilirler. Öz olarak belirtmek gerekirse, medya enformasyondur, Medya Okuryazarlığı ise
düşüncede başlayan (knowledge olarak) bilgi ve bilginin uygulamaya dökülmesidir.

4.4. Bazı Temel Kavramlar
Enformasyon: Bilgi anlamında kullanılan kavram, "information" sözcüğünün
karşılığıdır. Basılı ve elektronik medya yoluyla yayılan bilgileri ifade eder. Kişi bunları
okuyarak kendi zihinsel şemasıyla bütünleştirdiğinde ortaya çıkan düzenli (organize) ve
anlamlı yapı, İngilizce'de "knowledge" olarak ifade edilir.
Mezenformasyon (Misinformation): Medyada zaman zaman yanlış enformasyonla
karşılaşmak olanaklıdır. Arkasında bir kasıt ya da kötü niyet olmadan yayılan yanlış
enformasyon, mezenformasyon (misinformation) olarak ifade edilir. Seçim öncesinde kamuoyu
yoklaması yapan bir araştırmacının, X partisine oy vermeyi düşünen %30'luk bir kitleyi
belirlediğini düşünelim. Bir yanlışlık sonucu sıfır rakamı yazılmazsa, partiye oy vermeyi
düşünenlerin oranı %3 görülecektir. Burada kasıtsız bir hata söz konusudur.
Dezenformasyon (Disinformation): Hedef kitleyi kasıtlı olarak yanıltmayı amaçlayan
yanlış enformasyonu ifade eder ve "yanıltma haber" olarak da ifade edilir. Dezenformasyonda
kasıt ve kötü niyet vardır. Biraz önce sözü edilen araştırmacı, seçmeni yanıltmak ve etkilemek
için X partisine oy verecek olan %30'luk kitleyi kasıtlı olarak %13 olarak duyurursa,
dezenformasyon yaymış olur.
Sansür: Sansür olayların belirli yanlarını ya da bütününü yok etmeyi kesmeyi,
yasaklamayı, gizlemeyi, saklamayı amaçlayan bir eylem olarak ifade edilir. Diğer bir tanıma
göre sansür kasıtlı ya da kasıtsız olarak ve önyargı, yok sayma, nadiren yer verme, kişisel
tercihler gibi her türlü yolu kullanarak, bilginin bastırılması işlemi olarak açıklanır. İnsanların
dünyada olup bitenleri tam olarak öğrenmelerini engelleyen sansür, genellikle otoriter
düzenlerle ilişkilendirilir, ancak sansür her zaman dışarıdan medyaya uygulanmaz. Medya
kendisi de, neyin yayınlanmayacağma karar verirken sansür uygulayarak toplum bilinci
üzerinde önemli bir güdüm (manipülasyon) oluşturabilir. Özellikle daha demokratik
toplumlarda haber ve görüntü fazlalığı aracılığıyla belli konular örtük olarak sansürlenir. Bu
"demokratik sansür" olarak da ifade edilir. Buna ilginç bir örnek olarak İlk körfez Savaşında
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olup bitenler verilebilir. Burada kimse insanlara "savaşı izlemeyeceksiniz" dememiştir. Ancak
insanlar savaşa ait olmayan ve savaş sırasında yaşanan trajediyi gölgeleyen o kadar çok görüntü
izlemiştir ki, herkes savaşı izlediğini sanmıştır. Bu nedenle Jean Baudrillard "Körfez Savaşı
Olmadı" başlığını verdiği bir kitap yazabilmiştir. Sansür bu yönüyle bir propaganda yolu olarak
işlev görmektedir.
Propaganda: Propaganda kavramı birçok insan tarafından yanlış kullanılmaktadır,
Genellikle propaganda, konuşmalarda ve yazılarda yer alan ve gerçeklere dayanmayan şişirme
ifadelere verilen ad olarak bilinmektedir. Tam tersine propagandanın içeriği somut gerçeklere
dayanabilir, ancak içerik öyle yanıltıcı bir tarzda sunulur ki, istenilen tutum ve davranışın
sergilenmesine zemin hazırlar. O zaman propaganda, planlı olarak gerçekleştirilen inandırma
etkinliği biçiminde tanımlanabilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde “Medyayı Okumak” ve “Medyayı Yazmak” süreçlerinin bireylere
kazandırdıkları irdelenmiştir. Ayrıca, bu bağlamda, etkili medya analizi sürecinde gereksinim
duyulan temel kavramlara değinilmiştir.
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Bölüm Çalışma Soruları

1) “……………………………………., hedef kitleyi kasıtlı olarak yanıltmayı
amaçlayan yanlış enformasyonu ifade eder ve "yanıltma haber" olarak da ifade edilir.”
tanımındaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Mezenformasyon
b) Enformasyon
c) Dezenformasyon
d) Sansür
e) Propaganda

2) “………………………………., olayların belirli yanlarını ya da bütününü yok
etmeyi kesmeyi, yasaklamayı, gizlemeyi, saklamayı amaçlayan bir eylem olarak ifade
edilir.” tanımındaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Mezenformasyon
b) Enformasyon
c) Dezenformasyon
d) Sansür
e) Propaganda

3) Medya Okuryazarlığında üretim aşamasını oluşturan ‘medyayı yazmak’
bağlamında aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağlamaz?
a) Görsel, işitsel ve diğer iletişim araçlarının çoklu kavrayışını içerir
b) Öğrenmede aktif katılımı gerektirir
c) Öğrenmeden keyif almayı sağlar ve motivasyonu arttırır
d) Alternatif temsiller için ortam yaratır
e) Teorik kavramların ‘sanal dünyada’ uygulanması için ortam sunar
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4) Etkili medya analizi süreci aşağıdaki anahtar kavramlardan hangisinden söz
edilemez?
a)

Tüm medya mesajları kurgudur.

b)

Dil inşasında her bir medyanın farklı karakteristiği, güçlü yanları ve eşsiz bir dili

c)

Medya mesajları belirli amaçlar için üretilmiştir.

d)

Tüm araçlar ve mesajlar gömülü değerler ve bakış açıları barındırır.

vardır.

e)
Medya ve medya mesajları; inanışları, tutumları, davranışları, değerleri ve
demokratik süreci etkilemez.

5) Medya Okuryazarlığı dersi organize edilirken üzerinde durulması gereken
anahtar kavramlar bulunmaktadır. “Hareketli görüntü üretme ve kullanmada
düşüncelerin inşası ve anlam üretimi; önyargılar, olaylar, yerler, duygular ve insanların
sunumu ile doğru orantılıdır.” tanımına uygun kavram aşağıdaki seçeneklerden
hangisidir?
a)

Teknoloji

b)

Temsil

c)

Dil

d)

Kurumlar

e)

Seyirci

YANITLAR: 1.c, 2.d, 3.e, 4.e, 5.b

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:

1) Thoman ve Jolls’a göre ‘medyayı okumak’ bağlamında aşağıdaki kazanımlardan
“Medya tüketicilerine bakış açısı ve anlam verir” sağlamaz.
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2) Medya Okuryazarlığı dersi organize edilirken üzerinde durulması gereken anahtar
kavramlar bulunmaktadır. Kurumlar, hareketli görüntü ürünlerinde anlamı taşıyan, belirli
kodlar ve kurallar üzerinden işaret ve simgelerle oluşturulmuş sistemdir.
3) Medya Okuryazarlığı dersi organize edilirken üzerinde durulması gereken anahtar
kavramlar bulunmaktadır. Temsil, hareketli görüntü üretme ve kullanmada anlam üretme
sürecinde kullanılan araçlardır.
4) Medyada zaman zaman yanlış enformasyonla karşılaşmak olanaklıdır. Arkasında bir
kasıt ya da kötü niyet olmadan yayılan yanlış enformasyon Sansür olarak ifade edilir.
5) Dezenformasyon planlı olarak gerçekleştirilen inandırma etkinliği biçiminde
tanımlanabilir.

YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Doğru
Yanlış; Doğru Yanıt: Dil
Yanlış; Doğru Yanıt: Teknoloji
Yanlış; Doğru Yanıt: Mezenformasyon
Yanlış; Doğru Yanıt: Propaganda
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5. MEDYA OKURYAZARLIĞINI ÖNEMLİ KILAN BAŞLICA
KOŞULLAR

96

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığını önemli ve gerekli kılan başlıca koşullara
değinilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Medya Okuryazarlığını önemli ve gerekli kılan başlıca koşullar hangileridir?
Açıklayınız.
2. Türkiye’de okuma ve izleme oranlarını araştırınız ve edindiğiniz bilgileri irdeleyiniz.
3. “Bilgi Çağı”, “Bilgi Otobanı” gibi kavramlara eş kavramları araştırınız.
4. Gerçek ile kurgu; olgu ile algı arasındaki farkı irdeleyiniz.
5. Artan rekabet ortamında medya kendi reytingini artırmak için hangi güçlü uyarıcılara
başvurmaktadır? Neden? Açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Medya
Okuryazarlığını Medya
Okuryazarlığını Literatür tarama ve Gözlem
önemli ve gerekli kılan önemli ve gerekli kılan yoluyla
başlıca koşullar hakkında
başlıca koşullar
bilgi sahibi olmak
Türkiye’de okuma ve izleme Türkiye’de okuma ve izleme Literatür tarama yoluyla
oranlarını hakkında güncel
oranları
bilgileri kavrayabilmek.

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Bilgi Seli, Damla Hipotezi, Okuma ve İzleme Oranları, Görsel
İletişim
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Giriş
Kene ısırmasına dayalı olarak ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olaylarının
ekranlarda sık görüldüğü günlerde, oluşan panik havasına hiç dikkat ettiniz mi? Ölümcül olan
bir hastalık elbette hafife alınamaz. Ancak benzer olayların her gün manşete taşınması,
algılarımızda ona olduğundan daha büyük bir anlam yüklememize neden olmakta. Gazete,
radyo ve televizyon haberlerinde kene, domuz gribi ve benzeri sorunların işleniş biçimi, kişinin
olguyu olduğundan daha büyük algılamasını sağlamaktadır. Açıkçası, medya bu durumu,
kullandığı propaganda tekniklerinin ve diğer ince tekniklerin gücüne de borçlu. Medya yoluyla
haberleri takip eden kişi, aslında olaylar hakkında sadece belli inançlar geliştirmekle kalmıyor,
aynı zamanda bunu eyleme de dönüştürüyor. Kişiye medyadan biraz fazlaca etkilendiği
söylendiğinde, o da olayları hafife almamak gerektiğini vurguluyor.
Bu bağlamda, medya temsilleri bilinçli bir çözümleme ve değerlendirme sürecinden
geçirilmeden alındığında, "gerçek" ile "kurgu" arasındaki ayrım bulanırken "olgu" ile "algı"
arasındaki fark da derinleşmekte. Medyanın bu anlamdaki etkisinin nasıl oluştuğunu anlamak
için öncelikle medya iletileriyle boğulmuş bir ortamda yaşadığımızın farkına varmalıyız. Hızlı
iletişim olanakları, bilgiyi "veri" düzeyine indirgeyerek bir karmaşa ortamı hazırlamakta. Bir
bilginin başka bir bilgiyle temasıyla, bizleri bilgi seli içine sürükleyen yeni bağıntılar ve bilgiler
üretilmekte. Bu durum, izleyiciler ya da okuyucular olarak erişim sağladığımız tüm medya
iletilerini işleme konusunda zaman ve beceri açısından önemli sorunlara yol açmakta. Bilginin
çokluğu ve hızlı dolaşımı, algı düzeyimizi düşürerek iletilerin derin anlamlarını kavramamızı
zorlaştırmakta. Öyle ki gerçeği hissetsek bile, bilgi seli içinde bunu kanıtlayacak zaman
bulamıyoruz ve en kestirme yoldan söylenene "uyma" davranışı gösteriyoruz. Ya da bu
yetersizliğimizden ötürü kimi "yanlış inançlar" ya da "kabuller" geliştirme yoluna kayıyoruz.

5.1. Enformasyon/Bilgi Seli
Var olan iletişim olanakları, yaşadığımız sosyal çevre içindeki diğer insanlarla olan
iletişimimizi güçlendirmekte. Bir bakıma kendimizi, bize bilgiye erişimde sınırsız olanaklar
sunan ve içinde yaşadığımız dünya hakkındaki bilgimizi geliştirmemize katkıda bulunan "bilgi
çağı" ya da "bilgi otobanı" içinde buluyoruz.
Açıkçası bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar aracılığıyla bir "bilgi patlaması" ya
da "bilgi devrimi" olduğunu düşünüyoruz. Bu teknoloji olanaklarıyla kuşkusuz ev, okul ve iş
yerlerinde iletişim ve bilgi akışı daha kolay hale geldi. Okuyarak ya da izleyerek sadece günlük
olayları takip etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda yeniliklerden, fırsatlardan da haberdar
oluyoruz. Çocuklar da eğitim amaçlı hazırlanan programlardan hatırı sayılır bir kazanım elde
ediyorlar.
Gerçekte bilgisayar teknolojilerinin getirdiği olanaklarla bilgi çağını yaşadığımızı
düşünsek de, Postman (2006) bilgi çağının başlangıcını matbaanın icadına kadar götürmekte.
Matbaanın icadından sonraki elli yıl içinde, sıradan insanların daha önceleri ulaşmalarının
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olanaksız olduğu bilgilerle dolu olan sekiz milyondan fazla kitap basılmıştır. Bu kitaplarda
hukuk, tarım, politika, keşifler, metalürji, botanik, dilbilim, pediatri ve görgü kuralları gibi
konular işlenmiştir. Artan bilgi hareketi sözleşmelerin, senetlerin, bonoların ve haritaların
yaygın kullanımını da beraberinde getirmiştir. Elektronik iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla
bilginin üretilmesi ve yayılması daha da hız kazanmıştır. Ancak Postman'ın bu iddiasını dikkate
almakla birlikte, son yıllardaki değişimi de görmezden gelemeyiz. Prichett (1994) son 30 yılda
üretilen bilginin, ondan önceki 5000 yılda üretilenden daha fazla olduğunu; New York Times'ın
bir günlük baskısında, 17. yy İngiltere'sinde normal bir insanın yaşamı boyunca karşılaştığından
daha fazla bilgi olduğunu dile getirmiştir.
Kitle iletişim araçları bizi bir bilgi seline maruz bıraksa da, bize gönderilen iletilerin
çoğunun farkında bile olmayız. Şöyle sıradan bir günümüzdeki yaşamın akışını düşünelim.
Sabah evden çıktığımızda, (eğer dairenizin kapısında yok ise) binanın kapısında bırakılmış olan
dershane ya da market reklâmlarıyla karşılaşıyoruz. Aceleyle içlerinden işimize yarayacağını
düşündüğümüz birini alıp çantamıza sıkıştırıyoruz ve arabamıza doğru yöneliyoruz.
Arabamızın sileceklerine sıkıştırılmış olan oto cilası reklâmını da alıp bir göz attıktan sonra,
yere atarak kirlilik yaratmak istemediğimiz için onu da çantamızın bir kenarına sıkıştırıyoruz.
Sonra arabamıza binerek arabayı çalıştırıyoruz. Zaten açık konumdan olan radyoda, arabanın
çalışmasıyla birlikte yayında olan çiğ köfte, market, içecek ve terlik reklâmlarını dinleyerek
yola koyuluyoruz. Bir taraftan reklâmların melodisine eşlik ederken, diğer taraftan yol
kenarlarındaki billboardlarda yer alan ayakkabı, elbise ve fotoğraf makinesi reklâmlarını takip
ederek yolumuza devam ediyoruz. Otobüs ve otomobil üzerindeki reklâmlar da yol boyunca
ilerlerken gözümüzden kaçmıyor. Bir ara, bir gazete almak için durup yol üzerindeki markete
uğradığımızda, içeride açık olan televizyonda, gazete başlıklarının sunulduğu bir programa
takılıyoruz. Dikkatimizi çeken bir gazete başlığına dönüp baktıktan sonra, hesabı ödeyerek
tekrar yola koyuluyoruz. İş yerine geldiğimizde telefonumuzun sinyal verdiğini görüp, hemen
kimlerin aramış olduklarını kontrol edip bazı notlar alma gereksinimi duyuyoruz. Üzerinde,
değişik bilgisayar ürünleri pazarlayan markaların reklâmları bulunan kalemlikten aldığımız bir
adet basımevi reklâmı barındıran kalemle, notlarımızı ilaç reklâmı içeren kâğıdının üzerine
alıyor ve notumuzu sürücü kursu reklâmı içeren dosyanın içine koyuyoruz. Sonra da dosyayı,
üzerinde kitapçı reklâmı olan çantanın içine koyuyoruz. Tam da üzerinde pastane reklamı olan
duvar saatinden zamanı öğrenmek isterken, kapıda bir kişi beliriyor. Çıkarmış oldukları dergiyi
pazarlayan bu kişiyi de boş göndermemek ve fazla zaman kaybetmemek için hemen bir dergi
alıp parasını veriyoruz. Tam da o sırada cep telefonumuza bir ileti düşüyor. Açıp baktığınızda
iletinin şöyle dediğini görüyoruz: "20 kontör karşılığında bu gece sabaha kadar BEDAVA
konuşmak için ... yaz ve ...'a gönder," O sırada yaşadığımız zihinsel kargaşayı çözmeye
çalışıyoruz. "Nasıl olur da karşılığında 20 kontör istenen şey bedava olur?" diye düşünerek
bilgisayarımızdan e-posta hesabımızı açıyoruz. Hesabımıza kanca atmış olan Viagra
pazarlayıcısını göndermiş olduğu beş gereksiz iletiyi de silerek, diğer iletileri okumaya
başlıyoruz...
Yaşamımızın bir kesitini dikkatlice incelediğimizde, yukarıdaki örneğin çok da abartılı
olmadığını, gerçekten de bir ileti bombardımanı içinde yaşadığımızı görebiliriz. Bu iletilerin
çoğu, bizim planımız dâhilinde bize gelmediği için bunların üzerinde güçlü bir kontrol gücümüz
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de söz konusu değil. Bu iletileri bir anlığına görüp sonra da unuttuğumuzu düşünebiliriz. Ancak
medya ile ilişkimizi düşündüğümüzde genellikle bizim kontrolümüzde olan ve kasıtlı olarak
izlediğimiz ya da okuduğumuz içerikleri hesaba katarız ve bizim kontrolümüz dışında bize
iletilenleri dikkate almayız. Ancak bunları da dikkate aldığımızda, medyanın ve diğer iletişim
kanallarının ne denli yaşamımızın içinde olduğunu ve onlardan kaçmanın ne kadar zor
olduğunu fark edebiliriz. Bu farkındalık, bizim medya ile olan ilişkilerimizi daha sağlıklı bir
zeminde yürütmemiz için bir ilk adım olabilir.

5.2. Bilgiye Erişim Olanakları
Bilgiye erişim olanakları günden güne daha da artmaktadır. Sıradan bir kent merkezinde
onlarca radyo istasyonuna erişim olanağımız varken, küçük bir kasaba ya da köyde bile insanın
bilgi edinme gereksinimini karşılamak için yeterli radyo istasyonuna erişilebilmekte artık. Bu
bağlamda, RTÜK Başkanı Prof.Dr.Davut Dursun Türkiye'de karasal yayın yapan 247
televizyon ve 1057 radyo, uydu üzerinden yayın yapan 205 televizyon ve 63 radyo, kablo
üzerinden yayın yapan 101 televizyon olmak üzere toplam 553 televizyon ve 1120 radyonun
bulunduğunu belirtmektedir. (https://www.ahaber.com.tr/gundem/2012/04/14/turkiyede-kactv-kanali-var, 29.01.2018 ) Kablolu yayınlar, yerli ve yabancı olmak üzere onlarca televizyon
kanalına erişimi olanaklı kılarken, uydu cihazlarıyla en ücra yerleşim yerlerinde bile
ulusal/yabancı televizyon kanallarına erişim sağlayabiliyoruz. Cebimizdeki telefonlar bile,
ulusal kanallara erişim sağlayarak, bilgiye erişimde mekân sınırını azaltmakta. 3G
teknolojileriyle birlikte zaman ve mekân açısından var olan sınırlılıklar daha da azalmış;
görüntülü, iletişimin önü açılmış durumda.
Türkiye'de yer alan 55 yaygın, 23 bölgesel, 2.381 yerel olmak üzere toplam 2,459
gazeteden kimileri artık küçük kasabalara kimi zaman da köylere kadar gelebiliyor. Eğer basılı
medya küçük yerleşim birimlerine düzenli olarak gelemiyorsa, bir alternatif olarak internet
bağlantısı aracılığıyla kişi bütün ulusal/uluslararası gazeteleri tarayabiliyor. Hatta birçok yerel
gazeteye de internet üzerinden erişilebiliyor; televizyon kanalları internet üzerinden takip
edilebiliyor. Yine bilgisayarı olanlar için binlerce oyun sanal ortamda ya da piyasada müşteri
bekliyor. Oyunlara nasıl erişileceğini (ya da nereden satın alınabileceğini) bulmak için yine
popüler arama motorları internet kullanıcılarını (müşterileri) yönlendirme görevini üstleniyor.
Ek olarak sohbet odalarını kullanma, yazılım indirme ve paylaşma, e-posta olanakları, sanal
alışveriş, sosyal paylaşım siteleri gibi (YouTube, TeacherTube, Twitter ve Facebook) bir dizi
başka olanağı da kullanma fırsatı çoğumuzun elinin altında. Gerçekten de medya yoğunluklu
bir dünyada yaşıyoruz. Bizi hedefleyen iletiler yeni televizyon kanallarının ortaya çıkmasıyla
yıldan yıla artarken, var olan medya da daha yoğun ileti gönderebilmek için alternatif yollar
denemekte.
Bilgiye erişim olanaklarımızı genişletmek için belli harcamalar da yapıyoruz. Öncelikle
pahalı ya da ucuz bir televizyon seti alıyoruz. Daha sağlıklı erişim için ya bir uydu cihazına ya
da kablolu yayına gereksinim duyuyoruz. Eğer kablolu yayın satın alırsak aylık ücreti öderken
bir de cihazların çalışabilmesi için elektrik faturası ödüyoruz. Artık radyo ve televizyonun
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girmediği ev yok denecek kadar az. Televizyon setinin birçok eve şebeke suyundan önce
girdiğini; eğlence, haber ve reklâmları takip ettiğimiz en temel iki aracın radyo ve televizyon
olduğunu gözden kaçırmamalıyız.

5.3. Teknolojinin Giderek Ucuzlaması
Teknolojinin giderek ucuzlaması da, kuşkusuz erişim olanaklarını tabana doğru
yaymakta. Yaklaşık 30 yıl öncesinde bir siyah-beyaz televizyon satın alabilmek için bir devlet
memuru birkaç maaşını vermek, bir çiftçi bir adet dana yetiştirmek zorundaydı. Günümüzde
bilgi gereksinimini karşılayacak iletişim araçlarının çoğu artık "lüks tüketim malları" olmaktan
çıkmış ve seçenekler de tüketicinin bütçesine göre çeşitlenmiş durumda. Günümüzde yaşayan
sade bir vatandaşın sadece kolunda (saati kastederek) yer alan bilgisayar teknolojisinin,
1961'den önce dünyada yer alan tüm bilgisayar teknolojilerinden daha çok olduğunu; bu
teknolojilerin 30 yıl öncesine göre, 8 bin kez daha ucuz olduğunu söylemek olanaklı.

Şekil 2: Yirmibirinci Yüzyıl Becerileri
(Kaynak: http://pwoessner.com/wp-content/uploads/2008/10/skills.jpg)
İşte teknolojinin giderek ucuzlaması, örneğin, birçok evde tek televizyon yerine iki ya
da daha fazla televizyonun yer almasına yol açtı. Bu amaçla, Abdurrahman Şahin, ABD'de
yıllar önce tanıklık ettiği bir olayı aktarmakta: “Bir aile, alışveriş sırasında süpermarket içinde
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dolaşmaktadır. Baba, mağaza içinde bir anlığına anne ve çocuklardan ayrılmış olmalı ki, geri
geldiğinde ne görsün: Alışveriş arabasında bir televizyon yer almakta. Benim tanıklık ettiğim
bölüm de tam burasıydı. Baba, evde iki tane televizyon olduğunu söylüyordu; anne ve kızı ise
mutfakta da bir televizyona gereksinim duyduklarını iddia ediyordu. Olayın benim dikkatimi
çeken yönü ise, televizyonun bu denli "ucuz" olmasıydı. Öyle ucuzdu ki, satın almak için aile
içinde ortak bir uzlaşıya bile gerek yoktu. Tıpkı bir bisküvi paketi gibi raftan alıp alışveriş
arabasına koyuveriyorduk.”
Öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma (RTÜK, 2006), Türkiye'deki ailelerin yaklaşık
yüzde 60'nın evde iki ya da daha fazla televizyon setine sahip olduklarını göstermekte. Bununla
birlikte, iletişim olanaklarının zenginleştiren cep telefonları da farklı bütçelere uygun
seçenekler sunmakta. Türkiye'de 66 milyon civarında GSM abonesi olduğu bilinmekte.
Dolayısıyla, iletişim kanallarının bu denli yaşamımızın içine girmesi, okuryazarlık becerilerine
de o kadar gereksinim olduğuna işaret etmekte.

5.4. Medyanın İnsanları Etkileme Gücü
Yapılan araştırmalar ortak ya da kesin bir sonucu göstermese de, medya iletilerinin
düşüncelerimiz ve eylemlerimiz üzerinde kuşku götürmeyecek bir etkisinin olduğu bilinmekte.
Öncelikle medya iletilerinin beynin sağlıklı düşünmesini sekteye uğrattığını görmekte yarar
var. Artan rekabet ortamında medya kendi reytingini artırmak için mizah, şiddet ve cinsellik
gibi güçlü uyarıcılara başvurmakta. Hatta, artan rekabet ortamında bu uyarıcıların her birinin
tek başına kullanıldığı yapıtlar giderek azalmakta. Dolayısıyla reytingi artırmak için, medya
yapıtlarında bu ögeler bir arada kullanılmaktadır. Şiddet ile mizahın birlikte kullanılması ya da
şiddet ile cinselliğin bir arada kullanılması reytingi artıracak etkili yollar. Hatta üç ya da daha
fazla ögeyi bir araya getirmek medya iletisini daha da güçlü hale getirmekte. İzleyenleri
kahkahalara boğan komik bir tecavüz sahnesi düşünün. İşte bu sahne mizah, şiddet ve cinsellik
ögelerini eşzamanlı olarak içinde barındırmakta ve izleyicinin dikkatini çekme açısından sadece
mizah ya da sadece şiddet içeren bir yapıta göre çok daha güçlü. Ancak fazlaca şiddet içeren ya
da duygulara aşırı yükleme yapan bu tür yapıtlar, izleyicinin adrenalin seviyesini yükselterek
reptalian beyni uyanık tutmakta. Beynin tehlike hissetmesi ve duyguların aşın
hareketlenmesiyle, dış beyin (cerebral corteks) normal işleyişini sürdüremez hale gelmekte.
Bunun bir sonucu olarak yükselen duygular ve hisler, beynin mantıklı ve gerekçeli düşünmesini
(muhakeme yapmasını) engellemekte.
Buna bir de görsel-işitsel teknolojilerin yapısından kaynaklanan sorunlar eklenince,
tüketicinin manipülasyona uğraması daha da kolaylaşmakta. McLuhan (1964) ünlü eserinde
"araç mesajın kendisidir" diyerek televizyonun izleyiciye hükmeden bu yönünü kısa ve özlü bir
biçimde ifade etmişti. Televizyon ekranındaki görüntünün sıklıkla değiştiğini düşünürsek (bu
değişim genellikle üç saniyede bir iken, şiddet içerikli yapıtlarda kimi zaman saniyede birkaç
ekran değişimine kadar ilerlemekte), duyguları hareketlenen ve muhakemesi zayıflayan
izleyicinin medyaya karşı kontrolü ne kadar elinde tutabileceğini siz düşünün. Kısacası bu tür
yapıtlar (ve genel olarak televizyonun yapısı da böyle) izleyiciye düşünme ve iletiyi çözümleme
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zamanı bırakmamakta. Durum böyle olunca, çoğu iletişim aracı güçlü bir hegemonya aygıtı
olarak karşımızda durmakta ve medyanın bu yöndeki gücü, dengesiz tüketim alışkanlıklarını
geliştirmekte.

5.5. Medyanın İnsan Davranışlarını Biçimlendirmesi
Medya aracılığıyla sunulan açık ya da örtük iletilerin kabulü ya da içselleştirilmesi
sürecinden sonra, izleyici/okuyucu belli başlı "davranış" örüntüleri geliştirmekte. Bu etki;
şiddet sahnelerini taklit etmek, yeni tüketim alışkanlıkları geliştirmek, modayı takip etmek,
ekranda sunulan rol modellerini örnek almak gibi farklı biçimlerde ortaya çıkmakta. Yapılan
yüzlerce araştırma, özellikle televizyon izleme alışkanlıkları ile şiddet eğilimi arasında bir ilişki
olduğunu göstermekte. Abdurrahman Şahin’e göre, bu ilişki, televizyonun bir "günah keçisi"
ilan edilmesine yol açmamalı. Çünkü bu araştırmaların çoğu neden-sonuç ilişkisine bakan
araştırmalar değil. Ancak daha fazla TV izleyenlerin daha çok şiddet eğilimi sergilemesi, iki
değişken arasında bir ilişkinin varlığını açık seçik ortaya koymakta. Medyanın çocuklar ve
gençler üzerindeki etkisine işaret eden binlerce örnek olay da bulunmakta. Araştırmalar çocuk
programlarının en çok şiddet içeren programlar olduğunu ve en çok izlenen saatlerde çocukların
saatte altı ya da sekiz şiddet sahnesine maruz kaldıklarını göstermekte. Ancak şiddet sahnesine
maruz kalan izleyiciler, hemen sonrasında şiddet davranışı sergilemezler. Davranış, birikimli
bir sürecin sonunda gerçekleşir. Bu birikimli süreç, kaynaklarda "damla hipotezi" biçiminde
de ifade edilmiştir. Bunu daha iyi ifade eden bir atasözü de vardır: "Damlaya damlaya göl olur."
Abdurrahman Şahin’in verdiği örnek olay bu birikimli süreci göstermektedir.
“Paducah, Kentucky'de 14 yaşında bir ilköğretim öğrencisi olan Michael Carneal
tarafından işlenen bir cinayet olayı gerçekleşmiştir. Carneal, 1 Aralık 1997 tarihinde bir çocuk
battaniyesine sarmış olduğu silahları, battaniyenin içinde sanat dersi projesine ait materyaller
olduğunu söyleyerek okula sokmuştur. Ayrıca çantasında da dolu bir tabanca vardır. Carneal
okula sabah 7:45 civarında gelir; kulaklıklarını taktıktan sonra çantadan tabancayı çıkarır.
Elindeki tabancayı aralıksız olarak bir grup öğrencinin üzerine boşaltır. Yapmış olduğu sekiz
el atış ile Carneal, beş öğrenciyi kafasından ve üç öğrenciyi de göğsünden vurmuştur. Bu
öğrencilerden üçü hastaneye kaldırılırken ölür ve diğerleri ise yaralıdır. Carneal silahı yere
bırakır ve "Lütfen beni öldürün! Bunu yaptığıma inanamıyorum!" der. Sonra da okul müdürüne
teslim olur. Olay hemen incelemeye alınır. Babası, Carneal'in daha önce eline hiç silah
almadığını iddia etmektedir. Bu iddianın doğru olup olmadığını kontrol etmek için bir FBI atış
eğitim merkezindeki öğreticilere, eline ilk defa tabanca alan birinin atış becerilerinin ne
düzeyde olacağı danışılır. Edinilen bilgiye göre, bu koşullardaki birinin bu kadar keskin nişancı
olması olanaksızdır. Acaba Carneal'in babası yalan mı söylemektedir yoksa bilmediği bir şeyler
mi vardır? Olayı bir gazeteci olan Grossman (1999) incelemeye alır. Carneal'in geçmişini
araştıran Grossman, yaşamında daha önce bir kez bile silah kullanmamış olan Carneal'in,
bilgisayar oyunu tutkunu olduğunu ve şiddet içerikli kimi oyunları binlerce kez oynadığını
ortaya koyar. Carneal'in oynadığı bilgisayar oyunlarını da inceleyen Grossman, bu tür
bilgisayar oyunların oynayanlara keskin nişancı olmak için gerekli motor becerileri
kazandırdığını söylemektedir. Ayrıca kişi bu tür oyunları sıklıkla oynadığında, bir örtük
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kazanım olarak eğlenmeyi/eğlenceyi öldürmek ya da acı vermek ile ilişkilendirmeyi
öğrenmektedir. Grossman'a göre şiddet içerikli bilgisayar oyunları, "çocuğu fantezilerini
gerçekleştirmeye hazırlayan bir mekanizma" olarak işlev görmektedir. Sorgulanmaksızın
alınan iletilerin davranışa dönüştüğü durumlar bununla sınırlı değildir. Diğer bir olay da, bir ve
dört yaşlarında iki kız annesi olan bir öğretmen tarafından dile getirilmiştir.
Çocuklar televizyonda Batman'ı izlemişlerdir. Anne sonrasında çocuklan banyoya
götürüp küvetin içine bırakır. Bir ara havlu getirmek için banyodan çıkmak üzereyken, dört
yaşındaki çocuğun, kardeşinin kafasını küvetteki suyun içinde tutmaya çalıştığını fark eder.
Derhal bebeğe koşarak, onun kafasını sudan çıkartır ve nefes borusuna kaçan suyu çıkarmak
için biraz sallar. Anne şok olmuştur. Olayı, bir faciaya dönüşmeden önce müdahale edebilecek
kadar yakın olduğu için kendini şanslı hissetmektedir. Ancak biraz sonra anlar ki, büyük kızı
olaydan hemen önce televizyonda izlemiş olduğu Batman'ın davranışını taklit etmiştir. Çocuk,
Batman'ın bir düşmanını boğana kadar su altında tuttuğu bir sahneyi izlemiştir.”
Bu iki örnek olay, medya içeriğinin çocukların davranışlarına nasıl yansıdığına işaret
etmektedir. Ancak medyayı "günah keçisi" ilan etmemeye de özen göstermelidir. Çünkü bu
örnek olaylar ve yapılan birçok araştırma neden-sonuç ortaya koymaktan uzaktır. Bu iki örnek
olayda tek suçlu (neden) acaba medya mıdır? Dört yaşındaki çocuğa şiddet içerikli program
izleten bir annenin/öğretmenin hiç mi sorumluluğu yoktur? Ya da binlerce saat şiddet içerikli
oyun oynayan bir çocuğu aile denetiminden uzak tutanların sorumluluğu olamaz mı? Daha da
önemlisi, acaba her Batman izleyen aynı davranışı mı sergilemektedir? İşte Medya
Okuryazarlığı, dikkatleri, sadece medyanın kişilerin davranışları üzerindeki etkilerine değil,
aynı zamanda kişilerin tüketim alışkanlıklarına ve ortaya çıkması olası düzmece yorumlara da
çekmektedir. Bu nedenle Medya Okuryazarlığı, medyanın insan davranışları üzerindeki olumlu
etkilerini de incelemeyi ve görmeyi teşvik etmektedir.
Medyanın davranışları olumlu yönde etkilediği örnekler de yok değildir. En çarpıcı
örneklerden biri, Meksika'da yaşanmıştır. Açılan bir okuryazarlık kampanyasına ilgi çok düşük
seyrederken, popüler dizilerden birinin içeriğine yerleştirilen ince mesajlar sayesinde
kampanyaya katılım yüzde 800 artış göstermiştir. Kuşkusuz medyanın bize olumlu katkısı,
olumsuz etkisinden çok daha fazladır. Ancak medya işinin ve haberciliğin kendi mantığı içinde,
olumsuz örneklerin daha çok dikkat çekmesi ve medyada daha fazla yer alması, medyanın
olumlu yönlerini görmemizi zorlaştırmaktadır.

5.6. Dengesiz Medya Tüketim Alışkanlıkları
Günümüzde bilgi kaynakları çok çeşitli olmasına karşın, toplumlar bilgi
gereksinimlerini karşılamak için öncelikle ve ağırlıklı olarak televizyonu tercih etmektedirler.
Bilgi gereksinimini karşılamada basılı kaynakların, televizyon karşısındaki ağırlığı giderek
azalmaktadır. Bu durum, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir
sorundur. Türkiye'de dergi okuma oranı % 4, kitap okuma oranı % 4,5, gazete okuma oranı %
22, radyo dinleme oranı % 25'lerde seyrederken televizyon izleme oranı % 94'leri
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bulmaktadır. Bu rakamlar, insanların bilgi edinme gereksinmiini ağırlıklı olarak televizyon
aracılığıyla karşıladığını göstermektedir. Televizyon kültürünün yerleşmesiyle birlikte, kitap
okuma alışkanlıkları körelmektedir. Abdurrahman Şahin’e göre, aşağıdaki tablo bu gerilemeyi
çarpıcı bir biçimde özetlese de, 2010'lara doğru okuyucu sayısı, kayıtlı üye sayısı ve ödünç
verilen kitap sayısı gibi bazı değerlerin olumlu yöne doğru değiştiği bilinmektedir.
Kitap Üzerine İstatistik Bilgiler
- Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100.000 tirajla
basılırken, Türkiye'de bu rakam 2000 - 3000 civarında basılmaktadır.
- Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı, ortalama 100 ABD doları, Türkiye'de
ise bu rakam 10 ABD dolarının altındadır.
- Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4,5 kişi kitap okuyor.
- Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de sadece 23 milyon.
- Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu'nda, kitap okuma oranında Türkiye, Malezya,
Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu 173 ülke arasında 86. sırada.
- Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı yılda 25, Fransa'da 7. Türkiye'de ise yılda 12 bin 89
kişiye 1 kitap düşüyor.
- Türkiye'de yüksek öğrenim görenlerin oranı 1965'e göre 14 kat arttı. Ama Yüksek Öğrenim
mezunlarının kitap okuma oranı 1965'in de altında kaldı.
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Dünyada Bir Yılda Ders Kitapları Hariç Basılan Kitap Sayısı
Amerika

72 000

Almanya

65 000

İngiltere

48 000

Fransa

39 000

Brezilya

13 000

Türkiye

6 031

Türkiye'de Okuma ve İzleme Oranları
Dergi okuma oranı % 4
Kitap okuma oranı % 4,5
Gazete okuma oranı % 22
Radyo dinleme oranı %25
Televizyon izleme oranı %94
TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
1996

2001

Kütüphane Sayısı

1.260

1.412

Kitap Sayısı

10.899.127

12.221.392

Okuyucu Sayısı

22.523.449

11.698.602

Kayıtlı Üye Sayısı

1.004.681

254.007

Ödünç Verilen Kitap Sayısı

4.507.508

2.164.324

Satın Alınan Kitap Sayısı

129.450

13.862

(Kaynak: http://istatistikler.net/okuma.html, 29.01.2018)
Türkiye'de televizyon izleme oranının günde dört ila beş saat arasında olduğu RTÜK
tarafından açıklanmıştır. Bu oran Avrupa'da ise iki ve üç saat aralığındadır. Bu durum,
bilgisayar ve internet teknolojilerinin yaygınlık kazanmasıyla bir değişime uğrasa da, basılı
materyallere olan ilgi giderek azalmaktadır. Kuşkusuz, medya okuryazarlık becerileri yüksek
olan bireyler, yaşamlarında böyle bir dengesizliğe daha az fırsat vereceklerdir.
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5.7. Görsel İletişimin Yaygınlaşması
Çoğu durumda, sözcüklerin ağırlığı görüntünün izleyicide ya da okuyucuda yaratacağı
şoka denk olamamakta. Görüntü güçlü olduğunda sesi bastırıyor ve göz, kulağa baskın çıkıyor.
Dolayısıyla bir görüntünün bin sözcüğe bedel olduğu düşüncesi yerleşiyor ve medya sektöründe
görüntünün "kral" olduğu kabul ediliyor. Böylelikle, dijital teknolojilerin ucuzlaması ve
yaygınlaşmasıyla birlikte, görsel iletişime daha çok maruz kalınıyor. Görsel iletişim sadece
televizyon ile sınırlı değil. Ders kitapları başta olmak üzere, diğer iletişim kanalları (örneğin,
ilan panoları, gazeteler, dergiler, internet siteleri, bilgisayar oyunları) görsel ögeleri dikkat
çekmek ve iletileri daha güçlü kılmak için kullanmakta. Yazılı materyaller için nasıl ki
okuma/yazma becerisine gereksinim duyuyorsak, günümüzde sıklıkla kullanılan görsel iletiler
için de okuma/yazma becerilerimizi de geliştirmeye gereksinim var. Bu alan Görsel (visual)
Okuryazarlık ya da İmge (image) Okuryazarlığı olarak ifade edilmekte.

5.8. Taraflı ya da Yanlış Temsillere Rastlanması
Medya iletilerinde, taraflı ya da yanlış temsillere zaman zaman rastlanmakta. Bu taraflı
ya da yanlış temsiller, bazen bir konu hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta; bazen
de kültürel/ideolojik düzmecelere dayalı olarak kabul görmüş yanlışların tekrarı olarak ortaya
çıkmakta. Markete ya da pazara çıkarak bal satın aldığımız zamanlar olmuştur. Bal satın alırken
en çok kaygı yaratan durumun ne olduğunu anımsayınız. Büyük bir olasılıkla, balın "sahte"
olup olmadığı konusunda kuşku duyduğunuz zamanlar olmuştur. "Gerçek" ve "sahte" bal
tartışmalarına ekranlarda da son yıllarda sıklıkla rastlanmasına karşın, çoğu insan gerçek ve
sahte balı nasıl birbirinden ayıracağı konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip değildir. Çünkü bu
konuda yanlış bilgi veren taraflı haberler zaman zaman medyada yer almakta; bu haberler
kamuoyu bilincini yanlış biçimlendirmektedir. İzleyici kitlesi geniş olan ulusal kanallardan
birisi, konuyu haber saatinde ele almıştır. Eli mikrofonlu muhabir sorunu biraz açıkladıktan
sonra, izleyiciye gerçek ve sahte balı nasıl ayırabileceklerini sormuştur. Sonra mikrofonu bir
pazarlamacıya tutarak yanıt bulmaya çalışmıştır. Pazarlamacı, balın gerçek ya da sahte
olduğunu anlamak için evde bekletilmesi ya da buzdolabına konulması gerektiğini; birkaç aylık
bekleme sonucunda kristalleşen balın sahte olduğunu söylemektedir (mezenformasyon).
Pazarlamacıya göre gerçek bal kristalleşmeyen baldır. Pazarlamacının söyledikleri, gerçeklerin
tam da tersidir. Oysa doğadan elde edilen her orijinal çiçek balı (ayçiçeği ve pamuk balı da
dâhil olmak üzere), buzdolabında bir süre kaldığında kristalleşir. Buzdolabında beklediğinde
kristalleşmeyen baldan (eğer çam ya da kestane balı değilse) kuşku duymak gerekir.
Yukarıda sunulan haberde muhabirin hatası incelendiğinde, öncelikle bilgi kaynağı
açısından yanlı bir tutum sergilediğini gözden kaçırmamak gerekir. Muhabir, öncelikle
görüştüğü pazarlamacının bu konuda bilgisiz olabileceğini ya da bal sektöründe başvurulan
sahtekârlıklardan birini yapan bir kişi olabileceğini düşünebilmelidir. Bunları sezen muhabir
daha güvenilir bilgiler elde etmek için, pazarlamacıdan edindiği bilgileri, konuyla ilgili başka
taraflardan (gıda mühendisi, arıcı, tüketici, vs.) edineceği bilgilerle bir araya getirerek bir
doğruluk testi yapmalıdır. İşte bu örnekte görüldüğü gibi yanlı bir haber de, sahte bir bal gibidir.
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Nasıl ki sahte balı yediğinizde bal yediğinizi düşünürseniz, yanlı haberi izlediğinizde de
bilgilendiğinizi düşünürsünüz. Daha da kötüsü, edinilen yanlı bilgiler sosyal ortamlarda
paylaşıldığında, kişiyi zor durumda bırakabilir ya da komik durumlara düşürebilir.
Yanlı medya temsillerinin kurbanları çocuklar, kadınlar, yaşlılar, fakirler, siyahiler,
engelliler gibi dezavantajlı kitleler de olabilmektedir. Örneğin erkeklerin zor, kadınların kolay
işlerle meşgul olduğunu gösteren bir medya yapıtı, kadınların zor işleri başaramayacağı ya da
onların zor işlere girişmemesi gerektiği gibi bir inanç geliştirebilir; eğer böyle bir inanç zaten
var ise, onu pekiştirebilir. Tarlada, bahçede kadınların zor işler yaptıklarını hep görürken,
traktörün üzerinde nadiren bir kadın görürüz.
Bazen medya temsilleri belli ırk ya da etnik yapıyı hedef alabilir. Örneğin Amerikan
televizyon programlarında Hispaniklerin (İspanyolca konuşan Latin Amerikan kökenliler)
yüzde 40'ının katil olarak resmedilmesi, ABD'de ve tüm dünyada onlara karşı insanların nasıl
davranacağını belirlemektedir. Herhangi bir gerçekliği olduğundan farklı resmederek sunmayı
ifade eden bu sorun, LeNoir (1997) tarafından bir "görüntü çarpıtma hastalığı" olarak ifade
edilmiştir. Olaylara biraz geniş baktığımızda, sorunun sadece medyayla ilgili olmadığını; bizim
algılarımıza bakan bir yönü olduğunu da görüyoruz. Bu açıdan bakınca medyanın bizimle
uygun dans etmeye çalıştığını da fark ederiz. İşte bu tarz temsiller, bir taraftan kültürleşmiş (ve
bilinçaltımıza yerleşmiş) yapıları yansıtan bir ayna gibi de işlev görürken diğer taraftan var olan
yapıyı sürdürme işlevini de yerine getirmektedir.
Medya Okuryazarlığı olumlu temsilleri de gözden kaçırmamamıza yardımcı olmaktadır.
Örneğin, eski Amerikan filmlerindeki zenci temsilleri, zencileri daha çok olumsuz (şiddet
yapan, çalan, vs.) resmetmesiyle dikkatleri çekerken; Bill Cosby'nin programları var olan zenci
imajını olumlu yöne doğru kaymasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu örneğe ek olarak, The
İmam filminin, önceki Türk filmlerdeki dindar tiplemelerine nazaran, daha olumlu bir dindar
kimliği sunduğunu gözden kaçırmamak gerekir.

5.9. Medyanın Ticari (Tecimsel) Amacı
Biz tüketiciler medyaya genellikle bilgi edinmek, eğlenmek, boş vaktimizi
değerlendirmek için başvururuz. Ancak medya yapıtlarını tüketirken gözden kaçırılmaması
gereken durum, medyanın asıl amacının ticari oluşudur. Bunu; önemli medya kuruluşlarının
patronlarının kimler olduğuna baktığımızda görebileceğimiz gibi, medyaların genel işleyişinde
de görürüz. Televizyon, radyo, gazete, magazin, kitap, film gibi medya alanlarının, büyük
şirketlerin egemenlikleri altında oldukları zaten bilinmektedir. Medyanın, patronlarının
çıkarlarına uygun davranarak olayları manşete taşıması, gündeme çekmesi ya da yok sayması
bir sürpriz değildir. Bu nedenle medyanın asıl amacının bizi "bilgilendirmek" değil, reyting
olduğunu da dikkate almalıyız. Medya öncelikle bizim dikkatimizi kendisine çekerek, bizim bir
izleyici olmamızı sağlar. Bunu; mizah, şiddet ve cinsellik gibi uygun yolları kullanarak başarır.
Bir yapıt daha çok izleyici çekmeye başladığında ise, medya kuruluşu reklâmcılar için daha
yüksek fiyat koymaya başlar.
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Medya Okuryazarlığı bir taraftan bu ilişki ve süreçlere dikkatleri çekerken, diğer
taraftan medyanın uzantısal etkilerini de gözden kaçırmamamıza yardımcı olur. Örneğin, yeni
gösterime giren bir Disney çizgi filmi, sadece binlerce sinemada gösterilecek bir filmden ibaret
değildir. Aynı zamanda filmde yer alan karakterlerin oyuncaklarını, giysilerini, çantalarını, web
sitelerini, hikâyelerini, oyunlarını ve büyük olasılıkla Disney parkında yer alacak olan
oyuncakları da içerisine alacak büyük bir reklâm ve satış kampanyasına dönüşecektir (Jols &
Thoman, 2008:16). Medyanın ticari yönü, yukarıdaki resimde görülen Postman ve Powers'in
(1992) kaleme aldıkları, Televizyon Haberleri Nasıl İzlenir (How to Watch Tv News) başlıklı
kitabın kapağında ilginç bir biçimde yansıtılmıştır. Bu resim sadece medyanın ticari yönünü
değil, aynı zamanda ticari amacını gerçekleştirebilmek için tüketiciyi nasıl takip ettiğine de
işaret etmektedir.

5.10. Çarpık İnançlar
Medya yapıtlarını tüketirken genellikle edilgen bir tutum sergiledigimiz için, medya ile
olan etkileşimlerimiz çoğu zaman üst-düzey bilgi ve becerilerle sonuçlanmaz. Eğer medya
iletilerinin kontrolsüz bir biçimde bize erişmesine ve işlenmeden kabul edilmesine izin
veriyorsak, bu bizim okuryazarlık becerilerimizi güçlendirmez, tam tersine zayıflatır. İletileri
çözümlemeden almak, kendimiz ya da çevremiz hakkında bir dizi çarpık ya da yanlış inançlar
geliştirmemize neden olur. Potter (1998) dört tür genel inancı ele almıştır.

(1) Abartılan sorunlara yönelik inanç,
(2) Kutuplaşan inançlar,
(3) Olumsuz etkilere odaklı inanç ve
(4) Medyayı suçlayıcı tutum

5.10.1. Abartılan Sorunlara Yönelik İnanç
İstisnai olayların sürekli manşete çekilmesi ya da gündeme taşınmasıyla, izleyici bu
olaylara olduğundan daha fazla bir önem atfetmeye başlamaktadır. Olayların medyada
abartılmasına yönelik ilginç örneklerden biri, köpekbalığı saldırılarıyla ilgili olanıdır. Olay
2001 yazında gerçekleşmiştir. Köpekbalığı korkusu, o yıl ilk kez sekiz yaşındaki Jesse
Arbogast'ın, Florida sahillerinde yüzerken ısırılmasıyla boy göstermiştir. Çocuğun kolu
yarılmış ve medya bu olaya geniş bir biçimde yer vermiştir. Sonraki iki ay boyunca, insanların
dikkatini çekecek başka saldırı haberleri de yapılmıştır. 30 Temmuz sayısında, Time dergisi de,
ağzı açık ve korkunç dişleri olan bir beyaz köpekbalığını kapağına taşıyarak panik havasına
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katkıda bulunmuş; okurlarını, söz konusu yılın, bir köpekbalığı yılı olduğu konusunda
uyarmıştır. Diğer taraftan köpekbalığı uzmanları, tekrar tekrar ve sakince köpekbalığı
saldırılarının sayısının alarm verilecek kadar sıra dışı olmadığını belirtmişlerdir. Bir yıl içinde
köpekler, arılar, zehirli yılanlar ve yıldırım çarpmasından ölenlerin sayısı, köpekbalığı saldırısı
sonucu ölenlerden daha fazladır. 2002 yılında Florida Üniversitesi'nin yayımladığı Uluslararası
Köpekbalığı Saldırısı Dosyası da, medyanın abarttığının tersine, saldırıların önceki
yıldakilerden daha az olduguna işaret etmektedir. "Grup, 2001'de yetmiş altı tahrik sonucu
olmayan köpekbalığı saldırısına karşılık, bir önceki yıl seksen beş saldırı meydana geldigini
bulmuştur. Ölümcül saldırıların sayısı da düşmüştür, 2000'de yirmiyken, 2001'de bu sayı beştir.
Bu tür medya temsilleri, medya tüketicilerinin bilinci üzerinde hatırı sayılır bir etkiye
sahiptir. Kamuoyu yoklamaları da, insanların suç, sağlık, eğitim, inanç, aile, hukuk gibi alanları
ilgilendiren sorunları abartma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu abartılı bakış açısı,
sadece izleyicinin bilgiyi işleme biçiminin değil; aynı zamanda, yukarıdaki örnekte görüldügü
üzere medyanm olayı sunuş biçiminin de bir sonucudur. Herhangi bir okuldaki bir öğrencinin,
sınıf arkadaşını yaraladığı bir şiddet olayı hayal edelim. Acaba bu haber medyaya nasıl
yansırdı? "Öğrenci sınıf arkadaşını yaraladı!" biçimindeki bir başlık, toplumu bilgilendirme
açısından işe yarayabilir; ancak medya, başlığın dikkat çekiciliğini (ve dolayısıyla reyting
değerini) artırmak için daha dikkat çekici bir üslup kullanmayı tercih eder: "Okullar şiddet
yuvası mı?" "Çocuklarımızı okula gönderemeyecek miyiz?" "Kendimiz evdeyken aklımız
okulda mı olacak?" "Okul çocuklan şiddetin kıskacında mı?" İşte medyanın
okuyucuya/izleyiciye kanca atmak için oluşturduğu bu tür başlıklar, bu olayı bütün okullara
genelleyerek abartılı bir zihinsel resim oluşturmamıza neden olmaktadır. Şiddet olaylarının
okullarda yaygın olduğu ve hatta kimi istatistiklere göre öğrencilerin yüzde 75'i ile
öğretmenlerin yüzde 23'ünün şiddetin değişik türlerini uyguladıkları bilinmektedir. Ancak bu
durum, yukarıda sözü edilen şiddet türünün yaygın olduğu anlamına gelmez elbette.
İstatistikleri ve ayrıntıları incelemeden genellemeleri tüketmeye alıştığımızda, kendi
çevremizde bu tür olaylara tanıklık etmesek bile, toplumda yaygın oldugu kanaatini ediniyoruz.
Bütün bunlara bir de olumsuz haberlere verilen ağırlık eklenince, sorunlar yumağı içinde
yaşadığımızı düşünmeye başlıyoruz. Bu yanılgı, okulda şiddet olayları başta olmak üzere kuş
gribi, kene ısırması, domuz gribi, fuhuş, popüler kültür, aile kurumunun yıpranması gibi benzer
birçok sorun için de geçerli.

5.10.2. Kutuplaşan İnançlar
İnsanların medyanın etkileri konusundaki inançları iki kutuplu bir yapı sergilemekte.
Bir tarafta, başta televizyon olmak üzere medyanın insanlar üzerinde olumsuz bir etkisi
olduğuna inananlar yer almakta. Bu inanç, özellikle televizyonun şiddeti körüklemesi söz
konusu olduğunda daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmakta. Çocukların sadece şiddet içerikli
yapıtları izledikleri için şiddet davranışı sergilediklerine inananlarla sürekli karşılaşırız.
Yaşlılara saygı kalmamasının suçunu medyaya yükleyenler az değildir. Hırsızlıklar arttığı
zamanlarda ve benzer birçok olumsuz durumla karşılaşıldığında, ilk olarak medyayı
hatırlayanların oranını küçümseyemeyiz.
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Diğer tarafta, medyanm insanlar üzerinde olumsuz etkisi olmadığını düşünenler yer
almakta. Genellikle bu pencereden bakanlar, medya çalışanlarının kendisidir. Onlara medyanın
insanları ve toplumu olumsuz yönde etkiledigi söylendiğinde, "Aynı filmi izleyen milyonlarca
insan var ama onlar niçin şiddet davranışı sergilemiyor?" ya da "Aynı bilgisayar oyununu
oynayan binlerce çocuk niçin şiddet göstermiyor?" diye ekranlarda tepki gösterdiklerine
tanıklık ederiz. Her ne kadar medyanın insanlar üzerinde etkisi olmadığı söylense de;
reklâmların, insanların satın alma davranışını etkilediği ya da bir ürünü almaya ikna ettiği tezine
dayalı olarak sektörden milyonlarca lira gelir elde edilmektedir.
Medyanın insanları etkilemediği inancı, insanların kendisi medyaya konu olduğunda da
belirginleşmektedir. Medyanm toplumu etkilediğine insanların yüzde 80'i inanırken, kendilerini
etkilediğine sadece yüzde 12 gibi küçük bir bölümü inanmaktadır. Yani insanların geneli,
medyanm toplumu etkilediği ancak kendilerini etkilemediğine inanmaktadır. Ancak bu iki
kutuplu, siyah/beyaz yapı, aralarda yer alan gizli ya da hegemonik etkileri görmemizi
engellemektedir. İşte Medya Okuryazarlığı becerileri yüksek olan kişiler sadece iki kutuplu
bakarak, kendilerini yüksek görünüşlü etkilere (cinayet işlemek, banka soymak gibi)
odaklamazlar; toplumsal normların kayması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve fizyolojik
etkiler gibi dolaylı ve uzun dönemli etkileri de göz önüne alırlar. Bu uzun dönemli etkilerin
yavaş yavaş nasıl yerleştiğini, belli bir tercih ya da yaşam tarzının nasıl normalleştiğini, bilişsel
etkilerin yanında duyuşsal ve fizyolojik etkilerin hangi yollarla geliştiğini gözden kaçırmazlar.

5.10.3. Olumsuz Etkilere Odaklı İnanç
Medyanın etkileri söz konusu olduğunda, kamuoyu öncelikle cinselliğin teşvik
edilmesi, aile değerlerinin yıpratılması, Türkçenin bozulması, argo ve küfürlü konuşmaların
yaygınlaşması, şiddet eğilimlerinin artması, yaşlılara saygının azalması, insan ilişkilerinin
zayıflaması, dini inançların yozlaşması gibi olumsuz etkileri düşünülmektedir. Medyanın
olumsuz etkilerine odaklanan tepkisel yaklaşım yeni bir olgu değildir. Benzer tepkiler, yazının
ve matbaanın icadı da dâhil olmak üzere her yeni iletişim aracının ortaya çıkmasıyla birlikte
görülmüş; televizyon, internet ve cep telefonları da bu eleştiriden nasibini almıştır.
Medyanın olumsuz etkileri konusunda tüketim, ders çalışma, beslenme alışkanlıkları
gibi farklı perspektiflerden yapılmış çalışmalar çoktur. Örneğin, reklamların çocuklar
üzerindeki etkisi konusunda ebeveyn görüşlerini saptamayı amaçlayan bir çalışmada görüşler
ve bu görüşlere katılım oranlan şöyledir: Gereksinim dışı ürün almaya yönlendirir (%87.6),
yanlış beslenmeye özendirir (%80.9), tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkiler (%75.3),
çocukları savurganlaştırır (%73,4), her gördüğünü almaya özendirir (%72.4), çocuklara yönelik
olmayan reklamlar çocukları daha çok etkiler (%69.6), marka bağımlılığı yaratır (%69.6),
ahlaki gelişime zarar verir (%66.7), saldırgan, sihirli vb. özelliklere özendirir (%65.7),
psikolojik gelişim sürecini olumsuz etkiler (%60), TV Reklamlarının içerikleri etik açıdan
uygun değildir (%63.8), algılama sürecini bozmaktadır (%55.2), zihinsel gelişime zarar verir
(%49,5), TV Reklamları çocukların hayal gücünü-yaratıcılığını etkiler (%48.6), fiziksel

111

gelişime zarar verir (%44.8), çocukların kullanıldığı reklamlar çocukları daha olumsuz etkiler
(%40).
Reklâmların ve dolayısıyla medyanın olumsuz etkileri konusundaki bu listeyi daha da
genişletmek olanaklıdır. Ancak Medya Okuryazarlık becerilerimiz geliştikçe, medyanın
olumsuz etkilerinin yanında olumlu etkilerine de duyarlı hale gelmekteyiz. Örneğin medyanın
sosyalleşme sürecinde olumlu bir rol oynayabileceğini, reklâmların küçük çocukları dış dünya
üzerine bilgilendirdiğini, çocuğun yetişkinlere yönelik nesneler dünyasına girişini sağladığını,
bu açıdan çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunduğunu göz önüne almak gerekiyor. Günde
iki saate kadar televizyon izlemenin ders başarısını olumlu yönde etkilediğini; ancak belli bir
eşikten sonra ders çalışma zamanını çaldığı için başarıyı düşürdüğünü dikkate almalıyız.
Kendimizi bir haftalığına medyadan soyutladığımızda ve dolayısıyla medyanın bize olan
olumlu katkılarından yoksun kaldığımızda, medyanın olumlu yönlerinin ne derece fazla
olduğunu fark edebiliriz. Hatta bazı reklâmların bile çocuklara dişlerini fırçalaması, tuvaletten
çıkarken ellerini yıkaması gerektiğini, sütün sağlıklı olduğunu ve içmesi gerektiğini bir kez
daha hatırlamakta olduğunu ve bu yönüyle eğitici ve hatırlatıcı yönü olduğunu gözden
kaçırmamalıyız. Böylece Medya Okuryazarlığı becerilerimiz geliştikçe, medyanın olumlu
etkilerine daha duyarlı olmaya başlarız.

5.10.4. Medyayı Suçlayıcı Tutum
Herhangi bir olumsuz toplumsal sorunla karşılaştığımızda, suçlamak için ilk aklımıza
gelen hedef medyadır. Neden mi? Açıkçası çevremize baktığımızda, tanıklık ettiğimiz her
soruna ilişkin birçok yapıt ortaya koyan tek kurumun medya olduğunu fark ederiz. O zaman
medya, karşımızda duran en görünür hedeflerden biridir. Çocukların ya da gençlerin argo (ya
da küfürlü) dil kullandıklanna tanıklık ettiğimizde, aklımıza gelen ilk suçlu medyadır Oysa
dikkatli bir bakışla, çevremizde benzer davranış örüntüleri sergileyen ve suçlamayı aklımızın
ucundan bile geçirmediğimiz onlarca insan olduğunu fark ederiz. Bir saldırganlığa ya da şiddet
davranışına tanık olduğumuzda da aklımıza gelen ilk suçlu medyadır, çünkü medya şiddetin ve
saldırganlığın değişik türlerini içeren birçok yapıtı izleyiciye/okuyucuya sunmaktadır.
Bilinçli tüketiciler olarak, kendi rolümüzü sorgulamaksızın daha iyi bir medya
okuryazarı olamayız. Kendi dışımızdaki bir hedefi suçlamakla kendimizi sorumluluktan
kurtardığımızı düşünsek de, gerçek anlamda sorumluluktan kaçamayız ya da kendimizi
aklayamayız. Medyanın toplumu etkilediğine toplumun yüzde 80'i inanmaktaysa, niçin o
zaman medya tüketim alışkanlıklarımız azalmıyor? Kamuoyu yoklamalarına göre insanlar,
televizyon programlarının kalitesinin düştüğünü düşünmektedir; ancak diğer taraftan izleme
oranları niçin artmaktadır? Bilindiği üzere Amerika ve Türkiye'de, televizyon izleme ortalaması
günde dört saat ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Televizyon programlarından çoğu kişi
şikâyetçiyken, niçin bilgi gereksinimini karşılamada en çok televizyon tercih edilmektedir?
Elbette medyadan kuşku duymaya hakkımız var ve kuşku duymadan daha iyi bir medya
okuryazarı olmamız da olanaksızdır. Abdurrahman Şahin’e göre, ancak kuşkunun iki türünün
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farkına varmalıyız. Bunlardan ilki olan temelsiz kuşkuculuk, okuryazarlık düzeyi düşük olan ve
doğrudan medyayı suçlamayı tercih edenlerin işidir. Bu kişiler sorumluluk alarak kendi
düşüncelerini temellendirecek kanıtları arama yoluna gitmezler; doğrudan medyayı suçlarlar
ya da başka günah keçileri üretirler. Hâlbuki daha doğru olan, temellendirilmiş kuşkuculuk
sergilemektir. Bu şekilde davranan kişiler, medyayı suçlamak için birçok gerekçe sayabilir,
dezenformasyonu tanıyabilir,
propaganda tekniklerini saptayabilir, karmaşık olayların
yüzeysel biçimde işlenmesini tanıyabilir, çarpırmalara dikkat çekebilir. Kısacası bu kişiler
olaylara siyah/beyaz ve iki kutuplu olarak bakmazlar, aralardaki bulanık alanlardaki önemli
ve anlamlı bilgileri görmeye çalışırlar.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığını önemli ve gerekli kılan başlıca koşullara
değinilmiştir.
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Bölüm Çalışma Soruları
1) “Gerçekte bilgisayar teknolojilerinin getirdiği olanaklarla bilgi çağını
yaşadığımızı düşünsek de, …………………………….bilgi çağının başlangıcını matbaanın
icadına kadar götürmektedir.” tümcesindeki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi
gelmelidir?
a)

Postman

b)

Potter

c)

McLuhan

d)

Chomsky

e)

Habermas

2) RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de televizyon izleme oranı
günde kaç saatir?
a)

5-6 saat

b)

4-5 saat

c)

3-4 saat

d)

1-2 saat

e)

2-3 saat

3) İletileri çözümlemeden almak, kendimiz ya da çevremiz hakkında bir dizi çarpık
ya da yanlış inançlar geliştirmemize neden olur. Potter (1998) dört tür genel inancı ele
almıştır. Aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Abartılan sorunlara yönelik inanç
b) Kutuplaşan inançlar
c) Olumlu etkilere odaklı inanç
d) Medyayı suçlayıcı tutum
e) Olumsuz etkilere odaklı inanç
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4) “Medyanın ticari yönü, Postman ve Powers'in (1992) kaleme aldıkları,
………………………………………………… başlıklı kitabın kapağında ilginç bir biçimde
yansıtılmıştır.” tümcesindeki boşluğa aşağıdaki hangi yapıt adı gelmelidir?
a)

Televizyon Haberleri Nasıl İzlenir?

b)

Teknopoli Yeni Dünya Düzeni

c)

Çocukluğun Yok Oluşu

d)

Televizyon: Öldüren Eğlence

e)

Gösteri Toplumu

5)
Türkiye'de Okuma ve İzleme Oranlarına ilişkin aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
a) Dergi okuma oranı % 4
b) Kitap okuma oranı % 45
c) Gazete okuma oranı % 22
d) Radyo dinleme oranı %25
e) Televizyon izleme oranı %94

YANITLAR: 1.a, 2.b, 3.c, 4.a, 5.b

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:
1) Abdurrahman Şahin’e göre, kuşkunun iki türü vardır. Bunlardan ilki olan Yüksek düzey
kuşkuculuk okuryazarlık düzeyi düşük olan ve doğrudan medyayı suçlamayı tercih edenlerin
işidir. Bu kişiler sorumluluk alarak kendi düşüncelerini temellendirecek kanıtları arama
yoluna gitmezler; doğrudan medyayı suçlarlar ya da başka günah keçileri üretirler.
2) Abdurrahman Şahin’e göre, kuşkunun iki türü vardır. Bunlardan en doğru olanı Temelsiz
kuşkuculuk sergilemektir. Bu şekilde davranan kişiler, medyayı suçlamak için birçok
gerekçe sayabilir, dezenformasyonu tanıyabilir, propaganda tekniklerini saptayabilir,
karmaşık olayların yüzeysel biçimde işlenmesini tanıyabilir, çarpırmalara dikkat çekebilir.
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Kısacası bu kişiler olaylara siyah/beyaz ve iki kutuplu olarak bakmazlar, aralardaki
bulanık alanlardaki önemli ve anlamlı bilgileri görmeye çalışırlar.
3) Yazılı materyaller için nasıl ki okuma/yazma becerisine gereksinim duyuyorsak, günümüzde
sıklıkla kullanılan görsel iletiler için de okuma/yazma becerilerimizi de geliştirmeye
gereksinim var. Bu alan Bilgi Okuryazarlığı olarak ifade edilmektedir.
4) Okuma-yazma becerisi olan kişiler sadece iki kutuplu bakarak, kendilerini yüksek görünüşlü
etkilere (cinayet işlemek, banka soymak gibi) odaklamazlar; toplumsal normların kayması,
tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve fizyolojik etkiler gibi dolaylı ve uzun dönemli etkileri de
göz önüne alırlar.
5) Davranış, birikimli bir sürecin sonunda gerçekleşir. Bu birikimli süreç, kaynaklarda Ekme
Kuramı biçiminde de ifade edilmiştir.

YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Yanlış; Doğru Yanıt: Temelsiz kuşkuculuk
Yanlış; Doğru Yanıt: Temellendirilmiş kuşkuculuk
Yanlış; Doğru Yanıt: Görsel Okuryazarlık
Yanlış; Doğru Yanıt: Medya Okuryazarlığı becerileri yüksek olan kişiler
Yanlış; Doğru Yanıt: Damla Hipotezi
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6. MEDYA OKURYAZARLIĞI MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığı modelleri konusu irdelenecektir. Ayrıca, Medya
Okuryazarlığının önemine bir kez daha değinilecek ve MOM Felsefi kapsamında Medya
Okuryazarlığı eğitiminin yararları açıklanacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Medya Okuryazarlığı konusunda geliştirilen modeller hangileridir? Araştırınız.

2. James W. Potter’ın Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli’ni araştırınız.
3. 2. Rick Shepherd’in Eleştirel Medya Eğitimi Modeli’ni araştırınız.
4. 3. J. Francis Davis’in Medya Eğitim Programlarının Kuramsal Kökenleri Modeli’ni
araştırınız.
5. MOM Felsefesi nedir? Araştırınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Medya
konusunda
modeller
Medya
önemi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuryazarlığı Medya
Okuryazarlığı Literatür tarama yoluyla
geliştirilen konusunda
geliştirilen
modeller hakkında bilgi
sahibi olmak.
Okuryazarlığının Medya
Okuryazarlığının Literatür tarama ve Gözlem
önemi
daha
iyi yoluyla
kavrayabilmek.

MOM Felsefesi

MOM Felsefesi hakkında Literatür tarama yoluyla
bigli sahibi olmak.

Medya
Okuryazarlığı Medya
Okuryazarlığı Literatür tarama ve Gözlem
eğitiminin yararlarını daha yoluyla
eğitiminin yararları
iyi kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı Modelleri, James W. Potter, Rick
Shepherd, J. Francis Davis, MOM Felsefesi
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Giriş
Medya Okuryazarlığı ile ilgili farklı modeller geliştirilmiş olsa da temel olarak yapılan
çalışmalar doğrultusunda, bu alanda üç modelden söz etmek olanaklıdır:
1. James W. Potter’ın Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli
2. Rick Shepherd’in Eleştirel Medya Eğitimi Modeli
3. J. Francis Davis’in Medya Eğitim Programlarının Kuramsal Kökenleri

6.1. A. James W. Potter’ın Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli
Bilişsel Medya Okuryazarlığı modeli kendi içerisinde bazı önermelere sahiptir. Bilişsel
Medya Okuryazarlığı modeline geçmeden önce bu önermeleri bilmek önem kazanmaktadır.
Bu önermeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

6.1.1. Sorumluluk Önermesi (Responsibility Axiom)
Medya Okuryazarlığını geliştirmek için öncelikli sorumluluk bireysel olarak kişiyle
ilgilidir. Eğer bir kişi kendisinin okuryazarlık derecesiyle ilgili kendi sorumluluğunu kabul
etmezse değişiklik için herhangi bir motivasyon olmaz. Hükümet, iş dünyası, din, medya ve
aile gibi kurumlar bireye yardım sağlayabilir. Eğitim kurumlarının Medya Okuryazarlığını
geliştirmek üzere temel bilgi yapılarını sunmak ve nedenler üretme sorumluluğu vardır. Ancak,
Medya Okuryazarlığı perspektifini kabullenmek ve Medya Okuryazarlığı düzeylerini artırmak
için sürekli çalışmak bireyin sorumluluğundadır. Bununla birlikte anlamlı bir değişim olması
için, bireyler Medya Okuryazarlığını geliştirmenin önemli olduğuna inanmalıdır.

6.1.2. Etki Önermesi (Effects Axiom)
Medya Okuryazarlığıyla ilgili her önermenin temelinde insanların medya tarafından
nasıl etkilendiğiyle ilgili bir kuram olmalıdır. Diğer bütün konular bu temel konudan ortaya
çıkar. Bu konu olumlu etkiler kadar olumsuz etkileri de içermelidir. Sadece olumsuz etkilerden
kaçınmayı temel alan bir önerme yalnızca tepkiseldir ve insanların nereye gideceğini nereye
gidemeyeceğini söylemektedir. Potter’e göre, medyanın insanları nasıl etkilediği bilinmezse
bireylere günlük yaşamlarında medyanın olumsuz etkilerinden kaçınmak için stratejiler
önermek çok anlamlı olmayacaktır. Ayrıca, olumsuz etkiler bilinmedikçe hükümet yasaları için
önerilerde bulunmak yanlış bir hareket olacaktır.
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6.1.3. Yorumlama Önermesi (Interpretation Axiom)
Yorumlama insan aklının anahtar özelliğidir. Bireyi anlamanın merkezi insan aklının
nasıl çalıştığını kavramaktır. İnsan aklı varsayımlar hayal etme, duyguları ifade etme, fanteziler
yaratma, duygu yansımasıyla uğraşabilme, kısa yollar üretebilme bakımından herhangi bir
bilgisayardan daha karmaşıktır. Bu yüzden aşağıdaki sorular yalın yanıtlardan daha fazlasını
gerektirir: “Neden insanlar belirli medya mesajlarına yoğunlaşırken diğerlerini görmezden
gelir?”, “İnsanlar medya mesajlarını nasıl anlarlar?”, “İnsanlar medya mesajlarından kendi
anlamlarını nasıl yapılandırırlar?”. Bu sorulara tatmin edici yanıtlar vermek için iyi bir mantık
yürütülmelidir. Bu önerme bilişsel psikolojinin bu sorulara yanıt vermek için medya okuryazarı
olmanın ne anlama geldiği ve okuryazarlığın neden bu kadar önemli olduğuyla ilgili bir mantık
üretme anlayışına dayanır.

6.1.4. Paylaşılan Anlamın Önemi Önermesi (Importance of Shared
Meaning Axiom)
Bireylerin dışarıdan gelen uyarıları anlaması gerekir. Böylelikle diğer insanları
anlayabilir ve onlarla iletişim kurmak için yaygın simgeleri kullanabilir. Eğer belirli bir kavram
için herkes farklı bir sözcük kullansaydı anlamın paylaşılması olanaksız olurdu. Bir kavram ve
tasarlanan simgesi arasındaki belirli bağlantıları kabul etmek durumundayız (sözcük, grafik,
ses, koku, hareket gibi). Bu görev, eşleşmiş anlam (matching meaning) olarak
adlandırılmaktadır ve Medya Okuryazarlığı modelinin önemli bir parçasıdır. Nitelikli bir
okuryazar olmak insanların anlam eşleştirme ve anlam yapılandırma görevlerini
gerçekleştirebilmesini gerektirir. Dahası, insanların bir görevin ne zaman “anlam eşleşmesi” ne
zaman “anlam yapılandırması” gerektirdiğini bilmesi önemlidir. Medyada insanların yaşamları,
kariyerleri, ilişkileri, duygusal sorumlulukları ve diğer kişisel özelliklerinin hedeflerini
anlamlandırılmasına izin vermek doğru sayılmaz. İnsanlar bu tür kişisel sorunları üzerinde
kendi kontrollerini sağlamalıdırlar. Bununla birlikte yaygın terimler için kendi anlamlarını
yapılandırmalarını beklemek, böylece temel iletişimi anlamamıza yardımcı olan ortak
paylaşılan anlamları görmezden gelmek ise başka bir hata olarak görülmektedir.

6.1.5. Güç Önermesi (Power Axiom)
Eğer bilgi güç olarak kabul edilirse, insanların kendi anlam yapılarını kuracak çeşitli
bilgilere gereksinimi olacaktır. Bu bilgi olmadan olumlu yönde anlamlı değişikler
sağlanamayacaklardır. Özellikle insanlar beş alanda farkındalığa gereksinim duymaktadırlar.
Bunlar; (1) medya içeriği, (2) medya endüstrileri, (3) medya etkileri, (4) gerçek dünya ve (5)
kişinin kendisi. Bu beş alandaki bilgiler insanlar bilgi aramak bu bilgi ile çalışmak ve bu
bilgiden kendi hedeflerine hizmet için gerekli olanları yapılandırmakla ilgili daha iyi kararlar
alabilmektedir. Bu bilgi insanlara duyurmak ve bilgiyi işlemek için daha fazla seçenek sağlar.
İnsanlar süreçteki her aşamadaki seçeneklerden emin olurlarsa daha iyi kararlar
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alabileceklerdir. Ayrıca gerçek dünya ve medya tarafından üretilen dünya arasındaki sınırı
görmelerine yardımcı olan bir bakış açısına sahip olacaklardır. Bilgi insanların medya
dünyasında daha doğru hareket etmelerine yardımcı olan açık haritalar sağlamaktadır.

6.1.6. Hedef Önermesi (Purpose Axiom)
Medya Okuryazarlığının hedefi kontrolü medyadan bireylere doğru kaydırmaktadır.
İnsanlar, medya alışkanlıkları, aydınlatmaları ve bu aydınlatmaların sonuçları hakkında
düşünmediklerinde kontrol medyaya kayar. Günümüzde alışkanlıkları aydınlatmaya ve medya
mesajlarını ifade etmek için otomatik rutinlere programlanan kontrolün çoğu medyaya dayanır.
Daha fazla Medya Okuryazarlığı geliştirilerek insanlar kontrolün çoğunluğunu kendilerine
alırlar ve seçeneklerinin (aydınlatma, ifade etme ya da etkinin) daha fazla farkına varırlar ve
bilinçli olarak bu seçenekler arasından kişisel hedeflerine daha çok uyan seçimler yaparlar.
Bunun yolu da insanların bakış açılarıyla ilgili daha çok şey bildiklerinde mesajı hedeflerine
ulaştırmak için onları daha fazla kullanabilirler.
Yukarıdaki önermelere dayanan Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli, Şekil 3’te
sunulmuştur.

Şekil 3: Potter’ın Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli
(Kaynak: Potter, 2004: 69’den Aktaran Apak, 2008:26 )
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Bilişsel Medya Okuryazarlığı modeli bilginin daha bilinçli ele alınmasını ve
aydınlatmaya daha fazla hazırlanılmasını gerektirir. Medya Okuryazarlığı modeli dört temel
faktörü vurgular. Temel faktör bilgi yapılarıdır. Bu faktörler ile kişisel bakış açısı geliştirilir ve
motive kararlar alınır. Üçüncü faktör bilgi işleme araçları olan bireyin yetenek ve becerileridir.
Dördüncü faktör ise kişi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda, süzme, anlam eşleştirme ve
son olarak anlam yapılandırmasıyla son bulur.
Bu dört faktör bir sistem içersinde etkileşimle çalışır. Bir alandaki zayıflık diğer alanı
işlevsellik düzeyini düşürür. Ayrıca; bazı faktörlerdeki güçlülük diğer faktörlerin de
güçlenmesini gerektirir. Medya Okuryazarlığını geliştirmenin temelinde beş güçlü bilgi yapısı
ise tablonun en alt basamağındaki medya etkileri, medya içeriği, medya endüstrisi, gerçek
dünya ve kişinin kendisidir. Bu beş alandaki bilgi ile insanlar bilgi-görev işlemleri sırasında
daha fazla farkındalık kazanır ve böylece bilgi arama, bu bilgiyle çalışma ve kendi hedeflerine
hizmet etmek için yararlı olacak anlamı yapılandırma ile ilgili daha iyi kararlar verebilir.

6.2. B. Rick Shepherd’in Medya Okuryazarlığı Program Modeli
Rick Shepherd’in Medya Okuryazarlığı Program Modeli “İlköğretimde Medya Eğitimi:
Mükemmel Eğitim Programı” adlı makalesinde eleştirel bakış açısını öğretmenlerin
öğrencilerle birlikte medya eğitiminde kullanabileceği temeline dayanmaktadır.
Modeldeki temel yaklaşım, bütün iletişim ve araştırmalarda gerçeğin temeli olduğu
varsayımına dayanmaktadır. Dünyanın bütün temsilleri, hayali ya da gerçeği anlatma ya da
tanımlama girişimidir ve bir anlamda yapıcı bir seçim ve yaratıcı bakış açısıyla iletişimin
ayrıntılarını istemedir. Yazılı olarak ve görsel biçimde gerçeğin tarafsız olmayan tanımları
yoktur. Bu kavramın anlayışı, medyaya olan eleştirel ilişki için bir başlangıç noktasıdır.

124

Şekil 4: Rick Shepherd’in Eleştirel Medya Eğitimi Modeli
(Kaynak: Shepherd, 1992: 3’den Aktaran Apak, 2008:28).

Şema 4’te verilen içerik üç geniş alandan söz etmektedir. Bunların içinde öğrencilerin
medyayı yorumlamasına yardım eden soruları barındırır. Metin alanı, ideolojik yapısı ve tarzı;
katılımcılar alanı, fiziksel ve duygusal özellikleri ve son olarak da ürün alanında, teknoloji,
maliyet ve yasaya uygunluk gibi ifadeleri kapsamaktadır.

6.3. J. Francis Davis’in “Medya Eğitim Programlarının Kuramsal
Kökenleri”
Bütün projeler gözlemleyicinin ayrımlarını, istenilen çıktıların kullanımlarının
kuramının önemli bir unsuru olmasına karşın, daha aktif bir bakış açısından anlamaya yönelik
olan bu kuramda “Televizyon insanlara bir şey yapmaz, insanlar televizyonla bir şey yapar”
görüşü etkilidir. Sadece gözlemleyicinin bazı isteklerine ulaşmasına yardımcı olmak
gerekmektedir.
Öğrencilerin standartlar geliştirmesine yardım eden ana basamak, bu medyayı
uygulamaya yönelik becerilerin gelişimini önermektedir. Bu beceri geliştirme aşamaları
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öğrencilere öğretmenin standartlarını baskılamaktan çok “izledikleri televizyon programları
hakkında görüşlerini ifade edebilecekleri yeterlik” için tasarlanmıştır.

Şekil 5: J. Francis Davis’in Modeli
(Kaynak: Aktaran Apak,2008:29)

Şekil 5’de gösterilen model ise, üç bölümden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu bölümler,
Metin, Okuyucu ve Kültür olarak tanımlanmıştır. Metin bölümü metinlerin içeriklerini, yapısını
ve tarzını, okuyucu bölümü, okuyucunun geçmiş yaşantısı, fiziksel ve duygusal özelliklerini,
kültür bölümü ise, kültürle biçimlenen siyasal koşullar ve ortak kararları saptamaktadır. Her üç
modelde de medyanın yansız olmadığı ve bireyi yönlendici bir yanı olduğu ortaya konmaktadır.
Önemli olan bu yönlendirmenin doğru algılanması ve yorumlanmasıdır.

6.4. Medya Okuryazarlığının Önemi
Medya Okuryazarlığının amacı günlük yaşantımızda farklı biçimlerde karşılaştığımız
medya mesajlarına karşı farkındalığı arttırmak ve medyanın inançlarını ve algılarını, popüler
kültürü biçimlendirişini ve kişisel seçimleri üzerindeki etkisini nasıl süzgeçten geçirdiğini fark
etmelerine yardımcı olmaktır. Onları bilginin üreticisi ve sağduyulu tüketicisi yapmak için
eleştirel düşünme ve yaratıcı sorun çözme becerileriyle donatmalıdır. Bu anlamda Medya
Okuryazarlığı eğitimi, dünyadaki her ülkede ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı açısından,
her vatandaşın sahip olduğu temel haklarının bir parçasıdır ve demokrasiyi kurmak ve
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desteklemek için çok gereklidir. Bu doğrultuda iletişim uzmanları, kitle iletişim araçlarından
etkin bir biçimde yararlanabilme, bilinçli kullanım biçimleri geliştirebilme ve özellikle
televizyonun sorun yaratabilecek olası olumsuz etkilerinden korunabilmek için, ilk yaşlardan
itibaren bir eğitim sürecinin başlamasının önemini vurgulamaktadırlar. Ailede başlayacak olan
“Medya Okuryazarlığı süreci” okul eğitimiyle beraber mesajlara eleştirel gözle bakmayı, seçici
olmayı, kendi mesajını oluşturabilme becerisini ve alışkanlığını geliştirecektir. Dolayısıyla
bireyler araçları doğru kullanma biçimlerini günlük yaşama aktarmayı öğrenecektir.

6.4.1. Masterman’a Göre Medya Okuryazarlığının Önemi
Masterman ise Medya Okuryazarlığının önemini şöyle sıralamıştır (Akt.Thoman ve
Jolls, 2005: 14-15):
1. Medyanın merkezi demokratik süreçlere etkisi küresel medya kültüründe
demokrasinin, yurttaşlardan beklediği iki yetenek vardır. Bunlar; eleştirel düşünebilen ve
kendini bilen bireyler olmalarıdır. Medya Okuryazarlığı gelecek zamanda yurttaşların siyasal
anlamda karar verebilen ve oy kullanan halkın araştırma ve anlama yetisini geliştirecektir.
2. Medyanın toplumun doyum ve tüketim hızına etkisi bilgisayar oyunları, televizyon,
pop müzik, radyo, gazete, dergi, reklam panolarını göz önünde bulundurduğumuzda, bir gün
içinde çok fazla mesaja maruz kaldığımız söylenebilir. Medya Okuryazarlığı bu mesaj ve
simgelerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar.
3. Medyanın tercihlerimizin, inançlarımızın ve davranışlarımızın biçimlenmesindeki
etkisi: Medya deneyimleri, tartışmasız olarak anlama ve yorumlama yeteneklerimizi geliştiren
önemli yollardan biridir. İnanç ve davranışlara bağımlılıklarımızı azaltan Medya Okuryazarlığı
eğitimi önemli bir yere sahiptir.
4. Bireysel iletişim ve bilginin öneminin artması: Çoklu ortam dünyasında gelişen
mesajlar, okullardaki öğrenmenin önüne geçmektedir.
5. Yaşam boyu öğrenme gereksinimleri ve toplumdaki bilginin önemi: Ülkenin üretim
çekirdeğini bilgi servisi ve bilgi işletim sistemi oluşturur. Buna karşı gelişen küresel medya
endüstrisi farklı bakış açılarını bağımsız olarak yansıtır. Medya eğitimi öğretmen ve
öğrencilerin bilgiye nasıl ulaşacaklarını gösteren ve farklı bakış açılarını yansıtan yönüyle de
çok büyük öneme sahiptir.
Görüldüğü gibi Masterman Medya Okuryazarlığı eğitiminin önemini ortaya koyarken,
medyanın hem doğrudan hem de dolaylı etkilerini ayrıntılandırmaktadır. Tablo 3’te beş alanla
ilişkilendirilen Medya Okuryazarlığının amacı ve öncelikleri yer almaktadır.
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Tablo 3: Medya Okuryazarlığının Organizasyonu
(Kaynak: Mentor, 2008d’den Aktaran Apak, 2008:32).

Tablo 3’ten de anlaşıldığı gibi Medya Okuryazarlığının bir politikası olması ve
teknolojik yeniliklerin etkin olarak kullanılması gerekliliğinin yanı sıra, eğitimde araştırmaların
desteklenmesi, yaşam boyu eğitimin sağlanması ve öğretmen eğitimine öncelik verilmesi
sıklıkla vurgulanmaktadır. Özellikle “Eğitim” alanında, öğrenenden önce öğretmen
eğitiminden söz etmesi medya eğitimi öğretmenliğine de dikkat çekmektedir.
Dünyada her ne kadar bir Medya Okuryazarlığı hareketi oluşsa da farklı Avrupa
ülkelerinde uygulanan Medya Okuryazarlığı eğitimi genelde eğitsel sistemdeki geleneklere
bağlıdır.
Avrupa ülkelerinde iki tür medya eğitimi yaklaşımı vardır. Bunlardan; Aristokratik
yaklaşıma göre; medya ve popüler kültüre karşı olumsuz bir tutum söz konusudur. Eğitsel
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sistemin kurallarına ve geleneksel değerlerine dayanan 'alt' kültüre karşı 'yüksek' kültürü
savunmaktadır.
Diğer yaklaşım olan demokratik yaklaşımda ise, çocukların kendi başlarına medyayı
kullanmaları, tercihleri ve bundan aldıkları zevk ön plandadır. Bu yaklaşım da popülist bir
biçime dönüşme olasılığını artırma riski taşımaktadır.
Medya Okuryazarlığının Avrupa Konseyi (Europeon Commission) açısından siyasi
önemi de oldukça fazladır. Mayıs 2005’te Varşova’da düzenlenen Avrupa Konseyi Üçüncü
Zirvesinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 46 üye devletin Devlet ve Hükümet
Başkanları, Avrupa Konseyinin gelecek yıllardaki başlıca görevlerinden birinin “(…) bilgi
toplumundaki çocuklar üzerindeki çalışmalar, özellikle onların Medya Okuryazarlığı
becerilerinin geliştirilmesi ve zararlı içeriğe karşı korunmalarının sağlanması” olduğunu
vurgulamışlardır.
Kısaca özetlemek gerekirse Medya Okuryazarlığı eğitimi, bireylere eleştirel düşünme,
sorgulama, karar verebilme, doğru seçimler yapabilme gibi beceriler kazandırması, aktif
vatandaşlık bilinci yaratması ve bireyin sosyal yaşamı içerisinde kendini ifade edebilmesi
açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu gerekliliği yaratan kaygılar ise, popüler
kültürün beraberinde getirdiği olumsuz etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden Medya
Okuryazarlığı konusunda hem bireylerin hem de eğitmenlerin, popüler kültürü “doğru” yer ve
zamanda kullanma bilincini kazanması gerekmektedir.

6.5. Medya Okuryazarlığı Eğitiminin 10 Yararı
1. Düşüncelerini sorumlu bir biçimde üretebilmek ve bilgiyi yönetebilmek için küresel
medya kültürünün güçlü araçlarını kullanan kişiler yetiştirerek, öğrencilerin akıllı bir medya
tüketicisi olma gereksinimini karşılar.
2. Dünya medyasını sınıfa getirip bunu “gerçek yaşamdaki” öğrenmeyle ilişkilendirerek
ve öğrencilerin medya kültürünü öğrenmesi için zengin bir ortam oluşturmada kullanarak
öğrencilerin merakını uyandırır.
3. Öğrenci ve öğretmenlere eleştirel düşünme için benzer bir yaklaşım ortamı sağlar ve
bu özümsendiği anda yaşamları için ikinci doğal bir ortam oluşturulmuş olur.
4. Bütün disiplinlere uygulanan genel bir sözcük hazinesi yaratarak, bütün konu
alanlarını içine alan bir ortam oluşmasına olanak sağlar.
5. Resmi programa uygunluk sağlarken, aynı zamanda öğrencilerin hoşlandığı yeni ve
güncel medya içeriğini kullanır.
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6. Öğrencilerin geniş (ve gittikçe büyüyen) yazılı ve elektronik medya formunda —
hatta uluslararası alanda — iletişim kurma ve düşüncelerini açıklama yetenek ve yeterliliklerini
artırır.
7. Medya Okuryazarlığının “araştırma süreci” öğretim biçiminde değişim sağlar ve
öğretmenleri öğrencilerle birlikte öğrenme konusunda özgür bırakır — böylece öğretmen
“sahnedeki aktör” olmak yerine “kenarda duran bir rehber” konumuna gelir.
8. Öğrenciler içerik bilgisi yerine yöntem yeteneğine odaklanarak herhangi bir medya
aracında yer alan herhangi bir mesajı analiz edebilme ve medya tarafından ele geçirilmiş bir
dünyada yaşamlarını daha güçlü bir biçimde sürdürebilme yeteneğine sahip olurlar.
9. Uygulama için yinelenerek kullanılan modelleme yöntemiyle, Örneğin MOM’un
(Medya Okuryazarlığı Merkezi) Medya Okuryazarlığı Kiti Beş Anahtar Sorusu ile Medya
Okuryazarlığı “geçici bir heves” olmaktan uzak duracak, tam tersine zaman içerisinde kalıcı bir
hale dönüşecektir. Çünkü öğrenciler kendileri için geçerli bir ana yapısı olan, onlarla birlikte
okuldan okula, öğretmenden öğretmene ve sınıftan sınıfa geçebilecek bir alan oluşturacaklardır.
Zaman içerisindeki yinelemeler ve takviyelerle, öğrenciler yaşamlarını sürdürebilecekleri
küresel medya kültürüyle anlaşmalarını sağlayacak bir kontrol listesi oluşturabileceklerdir.
10. Çeşitli araçlar ve yöntemlerle saygı duyulan bir konuşma yeteneğine sahip olma
konusunda teşvik eder ki bu da toplumsal tartışmalara katılmak ve katkıda bulunmak için
gerekli olan karşılıklı anlayış ve vatandaşlık bilincini yerleştirecek ve böylece sadece birey
olarak öğrenciler değil aynı zamanda toplum da bundan yarar sağlayacaktır. (Jolls ve Thoman,
2008:59)

6.6. Medya Okuryazarlığının Okul[Llar]Da Tanıtılması İçin Öneriler
1. En iyi ve en hevesli öğretmenlerle işe başlayın
• Tek başlarına çalışan öğretmenler genellikle kendilerini soyutlanmış hissederler ve
korkmaya başlarlar; takım ya da grup olarak çalışmak motivasyonu yükseltecek ve destek
sağlayacaktır.
• İlköğretim II. kademe işbirliği içerisinde öğrenmeye başlamak için oldukça ideal bir
ortamdır ve bu dönemde disiplinlerarası işbirliği oldukça yaygındır. Ancak okulda
oluşturulacak bir işbirliği takımı Medya Okuryazarlığını her aşamada okuldaki diğer
öğrencilere tanıtabilir.
• Medya Okuryazarlığı için oluşturulacak medya grubuna, öğretmenlere kaynak
bulmalarında yardım edebilecek ve uygulanan programı başarmalarına destek verebilecek ve
bu alanda uzman olan bir kütüphane ya da program geliştirme uzmanını da katınız. (Eğer
gerekli ise) teknik uzmanlardan yardım alınız — bilgisayar teknolojisi uzmanı, film yapımcısı,
gazeteci ya da fotoğrafçı. Üretim ya da mesajları kurgulamak Medya Okuryazarlığı için en
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temel ögelerdir. Eğer öğrencilerin 21. yüzyılda iletişim yeteneklerinde en üst düzeyde olmaları
isteniyorsa bu öğrencilerin en ileri teknoloji kaynaklarına ulaşmaları mutlaka sağlanmalıdır.
• Yöneticileri dahil etmeyi unutmayın. Medya Okuryazarlığı okul müdürünün, aileler
dahil olmak üzere toplumsal kurumların ve toplumun önde gelen kişilerinin aktif desteği
olmaksızın eğitimdeki bir diğer “geçici tutku” haline dönüşebilir.
• Deneyim kazanmak ve bulunduğunuz bölgede gereksinim duyulan uzman “danışman”
olabilmek için birkaç öğretmen ve alanda uzman olan kişilerden oluşan bir grup oluşturun.
Öğretmenlerden oluşan takım ve bu takım içerisinde zamanla yetişecek olan danışman
sayesinde Medya Okuryazarlığı okullarda ya da bulunduğunuz bölgeye en etkin biçimde
uyarlanma şansı bulacaktır.

2. Bizim “Sevgi/Nefret” ilişkimizin medya ve popüler kültürle ilişkisini onaylamak
• Medya ve popüler kültürü reddetmek ve kötülemek yerine bu konuda araştırma ve
keşfetmeye yönelik tutumları teşvik edin. Unutmayın ki herkes kendi medya deneyimlerinden
yararlanarak bazı anlamlar çıkarmaya çalışmaktadır. Şunu kabul etmeliyiz ki bir konu için
birçok değişik görüş ve açıklama mümkün olabilir, tek bir görüşün her zaman “doğru” ya da
“yanlış” olması mümkün değildir.
• Yeni televizyon dizileri, popüler filmler, reklamcılıktaki yeni eğilimler, daha doğrusu
öğrencilerin seyrettiği ve konuştuğu her şey hakkında yeni tartışmaları teşvik edin. Gençlerin
kültürüne tanıdık olmakla, şu an öğretmeye çalıştığınız birçok noktaya bağlantı kurabileceğinizi
göreceksiniz.
Öğrencilerinizin dünyasını aşağıdaki soruları sorarak kontrol ediniz.
- “Evet, hafta sonu geldi. Hafta sonunda seyretmem için herhangi bir film önerebilecek
olanınız var mı?”
- “Bu akşam eğer vaktim olursa televizyonda seyredebileceğim güzel bir program var
mı?”
- “Cumartesi günü sinemaya gitmeyi düşünüyorum. Sinemalarda hangi filmlerin
oynadığını bilen var mı?”
- 5 dakikalık bir beyin fırtınası yapalım: Şu anda kendi dünyanızda neler oluyor, her şey
çok mu hoş, hoş olmayan şeyler de var mı, heyecan verici mi, adil olmayan bir şeyler var mı,
korkutucu ya da üzücü olan olaylar oldu mu? Listeyi oluşturduktan sonra, onların verdikleri
örnekleri göz önüne alarak sınıfta kullanabileceğiniz kavram örnekleri yaratabilirsiniz.
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- Öğretmenler odasında Medya Okuryazarlığı panosu oluşturun ve öğretmen
arkadaşlarınızı buraya yeni seyrettikleri bir filmin yorumlarını ya da bir reklam kampanyasının
analizini asmaya davet edin.

3. Çeşitli materyallerden ve öğretim kaynaklarından oluşan bir kaynak merkezi
oluşturun (ya da en azından kütüphanede bir raf)
• Öğretim kaynakları için bir bütçe ayırarak öğretmenlerin başarılarına yardımcı
olunabilir. Medya Okuryazarlığında asıl amaç etkinlikleri, program amaçları doğrultusunda
yabancı dil, sosyal bilgiler, sağlık ve diğer zorunlu derslerin içine katmaktır.
• Medya Okuryazarlığı pedagojinizi, temelinizi güçlendirmek ve etkili alıştırmalar
yapabilmek için kuram ve araştırmayı içerisine alan kitapları kütüphanenize ekleyin. Var olan
alanyazını okuyarak Medya Okuryazarlığı pedagojisi üzerine düşüncelerinizi geliştirin, Medya
Okuryazarlığı üzerine en popüler olan web sitelerini keşfedin, birbirinizi hem eleştirin hem de
birbirinize destek olun.

4. İletişim ağı, iletişim ağı, iletişim ağı - - ulusal/bölgesel/yerel
• Tekerleği yeniden icat etmeyin; başka birileriyle haberleşmek isteyen kimselerle
iletişime geçin! (Jolls ve Thoman, 2008: 61-62)

6.7. MOM Eğitim Felsefesi
Medya Okuryazarlığı Merkezi eğitimle bilgilendirme felsefesini benimsemiştir.
Bu felsefe birbirinin içerisine girmiş üç kavramla ilişkilidir:

1. Medya Okuryazarlığı küreselleşen medya dünyasında yaşamak için verilen bir
eğitimdir.
Hareket ettirilebilir baskı makinesinin icadından bu yana son 500 yıldır çok daha kolay
bir biçimde okuyabilme ve yazabilme yeteneğine sahip olduk ki bunun asıl anlamı iletişim
kurabilme; tarihi, kültürel gelenekleri, siyasal ve sosyal psikolojiyi ve günlük haberleri
rahatlıkla takip edebilmek demektir.
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Günümüze yaklaştığımızda ise geleneksel okuryazarlık yeteneğinin, bireylerin tam ve
ilgili birer vatandaş ve etkin yetişkinler olarak topluma katılmasında etkili olması
beklenmektedir.
Günümüzde aileler, okullar ve tüm toplum kuruluşları gençlerin, medya araçlarıyla
yakından ilişkili olan; güçlü resim, sözcük ve seslerden etkilenen küresel kültür ortamında
yaşaması ve öğrenmesi için sorumluluğu paylaşmaktadır.

2. Medya Okuryazarlığının kalbi bilinçli araştırmadır.
Dört basamaklı araştırma süreciyle
Erişim. . .Analiz. . . Değerlendirme... Yaratma,
Medya Okuryazarlığı öğrencilerin kendilerini “yönlendirmede” kullanabilecekleri
aşağıda belirtilen yetenekleri kazanmalarına yardımcı olur:
• Değişik kaynaklardaki bilgilere erişim.
• Yazılı, sözel, görsel ve diğer medya türlerinde mesajların nasıl “kurgulandığını” analiz
ve keşfetme.
• Bir kişinin ahlaki, dini ve demokratik ilkeleri karşısında medyanın açık ve kapalı
mesajlarını değerlendirme.
• Çeşitli medya araçlarını kullanarak kendisine ait mesajları yaratma ya da yayma.

3. Medya Okuryazarlığı “medyayı” sansüre, boykota ve suçlamaya alternatiftir.
Kendisini tam anlamıyla özgür ifadeye adamış olan Medya Okuryazarlığı, bir grubun
taraftarlığına ya da siyasal görüşlere bağlı kalmayı kesinlikle reddeder. (Jolls ve Thoman,
2008:63-64)
Medya Okuryazarlığının gücü bağımsız düşünceyi yaymak ve eleştirel analizi teşvik
etmektir.
Medya Okuryazarlığının en üst hedefi mümkün olabilecek en iyi tercihleri yapmaya
yönlendirmektir.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığı modelleri konusu irdelenmiş; Medya
Okuryazarlığının önemine bir kez daha değinilerek MOM Felsefi kapsamında Medya
Okuryazarlığı eğitiminin yararları açıklanmıştır.
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Bölüm Çalışma Soruları
1) Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli kendi içerisinde bazı önermelere sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu önermelerden değildir?
a) Sorumluluk Önermesi
b) Tepki Önermesi
c) Yorumlama Önermesi
d) Güç Önermesi
e) Hedef Önermesi

2) Masterman’a göre Medya Okuryazarlığının önemini açıklayan maddeler
arasında aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Medya Okuryazarlığı gelecek zamanda yurttaşların siyasal anlamda karar verebilen
ve oy kullanan halkın araştırma ve anlama yetisini geliştirecektir.
b) Medyanın toplumun doyum ve tüketim hızına etkisi bilgisayar oyunları, televizyon,
pop müzik, radyo, gazete, dergi, reklam panolarını göz önünde bulundurduğumuzda, bir gün
içinde çok fazla mesaja maruz kaldığımız söylenebilir. Medya Okuryazarlığı bu mesaj ve
simgelerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar.
c) Medyanın tercihlerimizin, inançlarımızın ve davranışlarımızın biçimlenmesinde
etkilidir.
d) Bireysel iletişim ve bilginin önemini her geçen gün azalmaktadır.
e) Yaşam boyu öğrenme gereksinimleri ve toplumdaki bilginin önemi her geçen gün
artmaktadır.

3) Jolls ve Thoman’a göre Medya Okuryazarlığı eğitiminin 10 yararı arasında
aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Düşüncelerini sorumlu bir biçimde üretebilmek ve bilgiyi yönetebilmek için küresel
medya kültürünün güçlü araçlarını kullanan kişiler yetiştirerek, öğrencilerin akıllı bir medya
tüketicisi olma gereksinimini karşılar.
b) Dünya medyasını sınıfa getirip bunu “gerçek yaşamdaki” öğrenmeyle ilişkilendirerek
ve öğrencilerin medya kültürünü öğrenmesi için zengin bir ortam oluşturmada kullanarak
öğrencilerin merakını uyandırır.
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c) Öğretmenlere eleştirel düşünme için benzer bir yaklaşım ortamı sağlar ve bu
özümsendiği anda yaşamları için ikinci doğal bir ortam oluşturulmuş olur.
d) Bütün disiplinlere uygulanan genel bir sözcük hazinesi yaratarak, bütün konu
alanlarını içine alan bir ortam oluşmasına olanak sağlar.
e) Öğrencilerin geniş (ve gittikçe büyüyen) yazılı ve elektronik medya formunda —
hatta uluslararası alanda — iletişim kurma ve düşüncelerini açıklama yetenek ve yeterliliklerini
artırır.
4) “Bireylerin dışarıdan gelen uyarıları anlaması gerekir. Böylelikle diğer insanları
anlayabilir ve onlarla iletişim kurmak için yaygın simgeleri kullanabilir. Eğer belirli bir
kavram için herkes farklı bir sözcük kullansaydı anlamın paylaşılması olanaksız olurdu.
Bir kavram ve tasarlanan simgesi arasındaki belirli bağlantıları kabul etmek
durumundayız (sözcük, grafik, ses, koku, hareket gibi). Bu görev, “…………………….”
olarak adlandırılmaktadır ve Medya Okuryazarlığı modelinin önemli bir parçasıdır.”
sözcesindeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Eşleşmiş anlam
b) Zıt anlam
c) Eş anlam
d) Yan anlam
e) Düz anlam
5) “……………………………….’in Medya Okuryazarlığı Program Modeli
‘İlköğretimde Medya Eğitimi: Mükemmel Eğitim Programı’ adlı makalesinde eleştirel
bakış açısını öğretmenlerin öğrencilerle birlikte medya eğitiminde kullanabileceği
temeline dayanmaktadır.” tümcesinde anılan kuramcı aşağıdaki seçeneklerden
hangisidir?
a) Rick Shepherd
b) J. Francis Davis
c) Umberto Eco
d) Elizabeth Noelle Neumann
e) Cyndy Scheibe
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YANITLAR: 1.b; 2.d; 3.e; 4.a; 5.a

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:

1) Medya Okuryazarlığının okul[lar]da tanıtılması için sunulabilecek önerilerden biri de
“Medya ve popüler kültürü reddedin ve kötüleyin” dir.
2) MOM Eğitim Felsefesi’ne göre Medya Okuryazarlığı “medyayı” sansüre, boykota ve
suçlamaya alternatif değildir.
3) Masterman’a göre, Medya deneyimleri, tartışmasız olarak anlama ve yorumlama
yeteneklerimizi geliştiren önemli yollardan biridir. İnanç ve davranışlara bağımlılıklarımızı
azaltan Medya Okuryazarlığı eğitimi önemli bir yere sahiptir.
4. Masterman’a göre, çoklu ortam dünyasında gelişen mesajlar, okullardaki öğrenmenin önüne
geçemez.
5. Masterman’a göre, Yaşam boyu öğrenme gereksinimleri ve toplumdaki bilginin önemi:
Ülkenin üretim çekirdeğini bilgi servisi ve bilgi işletim sistemi oluşturur ve Medya eğitimi
öğretmen ve öğrencilerin bilgiye nasıl ulaşacaklarını gösteren ve farklı bakış açılarını yansıtan
yönüyle de çok büyük öneme sahiptir.

YANITLAR:
1) Yanlış; Doğru Yanıt: Medya ve popüler kültürü reddetmek ve kötülemek yerine bu
konuda araştırma ve keşfetmeye yönelik tutumları teşvik edin.
2) Yanlış; Doğru Yanıt: Medya Okuryazarlığı “medyayı” sansüre, boykota ve suçlamaya
alternatiftir.
3) Doğru
4) Yanlış; Doğru Yanıt: Masterman’a göre, çoklu ortam dünyasında gelişen mesajlar,
okullardaki öğrenmenin önüne geçmektedir.
5) Doğru
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7. MEDYA OKURYAZARLIĞI İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığı ilkeleri ve Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi
Büyük Tartışma konusu irdelenecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Medya Okuryazarlığı konusunda geliştirilen ilkeler hangileri nelerdir? Araştırınız.

2. Len Masterman’ın geliştirdiği Medya Eğitiminde Onsekiz İlkeyi araştırınız.
3. Patricia Aufderheide’nin geliştirdiği Medya Eğitiminde Sekiz İlkeyi araştırınız.
4. Cyndy Scheibe ve Faith Rogow’un geliştirdikleri Medya Eğitiminde Oniki İlkeyi
araştırınız.
5. Renee Hobbs ve Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma konusunu
araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Medya
Okuryazarlığı Medya
Okuryazarlığı Literatür tarama yoluyla
konusunda geliştirilen ilkeler konusunda geliştirilen ilkeler
konusunda
bilgi
sahibi
olmak.
Len Masterman: Medya Len Masterman: Medya Literatür tarama yoluyla
Eğitiminde Onsekiz İlke
Eğitiminde Onsekiz İlke
konusunu kavrayabilmek.
Patricia Aufderheide: Medya Patricia Aufderheide: Medya Literatür tarama yoluyla
Eğitiminde
Sekiz
İlke
Eğitiminde Sekiz İlke
konusunu kavrayabilmek.
Cyndy Scheibe ve Faith Cyndy Scheibe ve Faith Literatür tarama yoluyla
Rogow: Medya Eğitiminde Rogow: Medya Eğitiminde
Oniki
İlke
konusunu
Oniki İlke
kavrayabilmek.
Renee Hobbs ve Medya Renee Hobbs ve Medya Literatür tarama yoluyla
Okuryazarlığı Hareketinde Okuryazarlığı Hareketinde
Yedi
Büyük
Tartışma
Yedi Büyük Tartışma
hakkında bilgi sahibi olmak.

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı İlkeleri, Medya Okuryazarlığı Hareketinde
Yedi Büyük Tartışma, Renee Hobbs, Len Masterman
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Giriş
Medya Okuryazarlığı eğitimi 1970’lerde (medyanın sözde kötü etkilerinden korunma)
koruma ve “iyi” medya ile “kötü” medya (içeriği arasındaki) ayrımının vurgulanımı için
başlatılmıştır. Pek çok Medya Okuryazarlığı materyali ve çalışması ebeveyn hedefliydi. O
zamandan bu yana (eleştirel düşünme ve üretme becerilerinin vurgulandığı) bir güç kazanımı
olarak medya eğitimi yönünde bir değişim vardır; artık tüm gözler okullarda ve
öğretmenlerdedir. Güç Kazanım Modeli (empowerment model) medya mesajlarının siyasal,
toplamsal ve ekonomik imalarını vurgulayarak medya kullanımının etkili ve akıllıca
yapılmasının önemini yinelemektedir.
Medya Okuryazarlığı eğitimi, medyanın etkilerinden koruma amaçlı ortaya atılmış uzun
vadede bir eğitim projesini kapsamaktadır. Buradan yola çıkılarak Medya Okuryazarlığının
yararları ve ne olmadığıyla ilgili birtakım bilgiler yer almaktadır. Bilginin yönetilmesi adına,
sorumlu düşüncelerin üretilmesi, küresel medya kültürünün güçlü araçlarını kullanan kişilerin
yetiştirilmesi, öğrencilerin akıllı birer medya tüketicisi olabilmeleri açısından Medya
Okuryazarlığı oldukça yararlı bir eğitim olarak görülmektedir. Dolayısıyla, eğitimciler
tarafından sınıf ortamında tanıtılan dünya medyası, “gerçek yaşamdaki” öğrenilenle
ilişkilendirilerek, öğrencilere medya kültürü konusunda zengin bir ortam oluşturulduğu
takdirde, öğrencilerde medya konusunda merak uyandırmaktadır.
Medya Okuryazarlığı eğitiminin hangi çerçevede verileceği ya da verilmesi gerektiğine
ilişkin olarak birçok medya akademisyeni çeşitli ilkeler formüle etmiştir.

7.1. Len Masterman: Medya Eğitiminde Onsekiz İlke
Masterman, bir Medya Okuryazarlığı hareketi başlatmış ve ünlü kitabı Teaching the
Media (1985), konuya dair çoğu zaman çok önemli bir metin olarak okura iletilmiştir.
Masterman’ın bu kitabı konuya ilişkin birçok yararlı öneri içermektedir. Masterman,
eğitimcilerin, medyanın nasıl çalıştığı, anlamı kurduğu ve günlük yaşamda nasıl işlev
gördüğüne ilişkin eleştirel bilgiyi ilkokuldan okul sonrası döneme iletmesini gerektirdiğini öne
sürmüştür. Masterman, yoğun olarak Britanya kültürel çalışmalarına yaslanarak medya
kurumu, metin ve retorik, ideoloji, izleyici ve medya eğitimine yaklaşımlar gibi konuları
tartışarak medya eğitimine dair kapsamlı bir bakış sunmuştur. Medya eğitiminin İngiltere’deki
babası olarak bilinen Masterman, 1930’larda Medya Okuryazarlığının medyanın manipülatif
doğasına karşı verilen medya karşıtı bir eğitim olduğunu ileri sürer. Daha sonra, yani 1960’larda
genç kuşaklardan oluşan öğretmenlerin çoğunun popüler kültürle haşır neşir olduğunu ve
dönemin önemli yönetmenlerinin (Bergman, Renoir, Bunuel, Fellini gibi) filmlerinin üzerine
tartışmalar yaptıklarını ve amaçlarının da iyi film ile kötü film arasındaki farkı anlamak
olduğunu; 1980’lerde ise eğitimcilerin, göstergebilimin büyük ölçüde imgeleri kullanan
teknolojilerinin çalışma alanlarından birini oluşturduğu gerçeğini fark ettiklerini ileri sürer.
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Masterman, eğitimin birincil amacının öğrencilerin öğretmenin verdiği fikirleri, eleştirel
perspektifleri ve bilgiyi kusmaları olmadığını vurgular. Bu amaç, öğrencilerin kendi eleştirel
eğilimlerini geliştirmeyi teşvik etmek de değildir. Medya öğretmeninin önemli ve zor görevi,
öğrencilerde, gelecekte karşılaşacakları medya metinlerine eleştirel yargılarını uygulayabilecek
ölçüde yeterli kendine güven ve eleştirel olgunluğu geliştirmektir. Masterman’a göre bir medya
eğitiminin asit testi, öğrencilerin öğretmen sınıfta olmadığında medyayı kendi kullanım ve
anlamalarında eleştirel olma derecesidir. Birincil hedef, eleştirel farkındalık ve anlama değil,
eleştirel özerkliktir. İngiltere’de ki medya eğitiminin öncülerinden biri olan Len Masterman’
ın oluşturduğu ve eğitimcilerin değerlendirmeyi uygun bulduğu medya eğitimine ilişkin
onsekiz ilke bulunmaktadır. Bu ilkeler arasında, medya eğitiminin yaşam boyu bir süreç olması
ve önemi, soruşturmacı, eleştirel ve öğrencilerin değerlendirebilme eğilimleri yer almaktadır.
Masterman medya eğitiminin 18 ilkesini şöyle formüle etmiştir:
1) Medya eğitimi, toplumun demokratik yapısını güçlendiren zarar olasılığı yüksek
ciddi ve önemli bir alanı oluşturmaktadır. Medya eğitimi ciddi ve önemli bir risk alanıdır.
Çoğunluğa güç verilmesi ve toplumun demokratik yapılarının kuvvetlendirilmesidir.
2) Medya eğitimi, gerçeği yansıtmayan medyanın birleştirici kavramıyla yeniden
temsilini sağlamaktadır. Medya eğitiminin özeksel birleştirici kavramı bir çeşit yeniden temsil
sorunudur. Medya aracılık yapar. Medya gerçeği yansıtmaz, yeniden temsil eder. Medya
simgeler ve işaretler düzeneğidir. O olmadan medya eğitimi olmaz, tüm akışı sağlayan
medyadır.
3) Medya eğitimi yaşam boyu bir süreçtir. Medya eğitimi yaşam boyu bu süreç içinde
yüksek öğrenim öğrencilerini ana hedef olarak göstermektedir: Yüksek öğrenim öğrencisi
temel hedef olmalıdır.
4) Medya eğitimi, eleştirel bakış açısıyla birlikte ayrıca eleştirel özerkliği teşvik
etmektedir. Medya eğitimi, sadece eleştirel zekayı geliştirmeyi değil, eleştirel özerkliği teşvik
etmeyi de hedefler.
5) Medya eğitimi soruşturmacı yaklaşımları amaçlamaktadır. Özgül/bir türe özgü
kültürel değerleri zorla kabul ettirmeye uğraşmaz.
6) Medya eğitimi güncel ve fırsatları değerlendirmeye aracılık etmektedir. Öğrenenlerin
yaşam konumlarını aydınlatmaya uğraşır. Böyle yapmakla daha büyük tarihi ve ideolojik
olaylar bağlamında bugünü konumlandırır.
7) Medya eğitiminin anahtar kavramları almaşık konudan çok analitik araçlardır.
8) Medya eğitiminde yer alan içerik amaca ulaşmada bir araç rolünü üstlenmektedir.
Medya eğitiminde içerik (son için) amaç için bir araçtır.
O son da farklı bir içerik olmaktan çok aktarılabilinen analitik araçların gelişmesidir.

142

9) Medya eğitiminin etkinliği, öğrencilerin eleştirel düşünmelerini, sergileyecekleri
sorumluluk ve güdü derecesine göre değerlendirmektedir. Bir başka deyişle, Medya eğitiminin
etkililiği sadece iki ölçüte göre değerlendirilebilir:
• Öğrencilerin eleştirel düşünmelerini yeni durumlara uygulayabilme yetenekleri,
• Öğrencilerin sergilediği sorumluluk ve güdü derecesi.
10) Gerçekte medya eğitiminde değerlendirme öğrencinin öz değerlendirimi, hem
gelişimsel hem gittikçe artan (ediminin) değerlendirilmesi anlamına gelir.
11). Medya eğitimi eğitimci ve eğitilen arasındaki iletişimin karşılıklı konuşma ve yargı
hedeflerinin sunulması doğrultusunda değiştirilmesi yolunda çaba sarf etmektedir. Medya
eğitimi, öğretmen—öğrenci ilişkisini karşılıklı konuşma ve yargı hedefleri sunarak
değiştirmeye gayret eder.
12) Medya eğitimi, araştırmalarını tartışmadan çok karşılıklı konuşmayla yapar.
Eğitimindeki araştırmalar karşılıklı iletişimle gerçekleşmektedir.
13) Medya eğitimi, temel olarak daha açık ve demokratik pedagogların gelişimini
besleyen aktif ve katılımcı bir yapıdadır. Öğrencileri kendi öğrenmeleri üzerinde kontrol ve
sorumluluk sahibi olmaları, ortak bir öğretim izlencesi planlanması yolunda düşünmeleri,
öğrenimleriyle ilgili daha uzun vadeli bakış açıları kazanmaları yolunda yüreklendirir. Kısaca,
medya eğitimi, yeni bir konu alanı olduğu kadar yeni çalışma yöntemleriyle de ilgilidir. Medya
eğitimi genel anlamda açık ve demokratik pedagogların gelişimini sağlayan aktif katılımcı bir
yapıya sahip bulunmaktadır.
14) Medya eğitimi, grup odaklı işbirlikçi öğrenmeyi kapsar. Bireysel öğrenmenin
rekabet, yarışma yoluyla değil, tüm grubun içgörü ve kaynaklarına ulaşmakla değerinin
artırıldığını kabul eder.
15) Medya eğitimi, uygulamalı eleştiri ve eleştirel uygulamadan oluşur. Kültürel
eleştirinin kültürel yeniden üretimine olan üstünlüğünü onaylar.
16) Medya eğitimi holistik (bütünün parçaların toplamından daha büyük olmadığı
ancak parçaların birbirlerine olan ilişkileriyle işlevsellik kazandıklarını savunan görüş) bir
süreçtir. Örnek olarak ebeveyn, medya üstatları ve öğretmen meslektaşlar arasındaki ilişkilerin
oluşumu demektir. Medya eğitimi aile, medya işletmecileri ve eğitmenler arasındaki ilişkilerin
oluşumunu sağlayan bir süreci vurgulamaktadır.
17) Medya eğitimi, sürekli değişim ilkesine bağımlıdır. Devamlı değişen gerçeklikle
birlikte gelişmelidir.
18) Medya eğitimini alttan desteklemek diğerlerinden ayrı, özel bir ‘epistemoloji’dir
(bilgi kuramı). Halihazırda var olan bilgi öğretmenler tarafından basit bir biçimde aktarılmamış
ve öğrencilerce ‘keşfedilmemiş’tir. Bu bir son değil, başlangıçtır. Öğrenci ve öğretmenlerin
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aktif olarak oluşturdukları yeni bilgiden çıkan eleştirel araştırmanın ve diyalogun konusunu
oluşturur.

7.2. Patricia Aufderheide: Medya Eğitiminde Sekiz İlke
1980’li yıllarda eğitimciler yeni teknolojiyi kullanan alanların semiotik ve sibernetik
olduğunu ve bu bilim dallarını bilmeden medya ürünlerini okumanın ve anlamanın olanaklı
olamayacağını keşfetmişlerdir. Bu bağlamda, medya ürünlerinin okunabilirliği açısından farklı
bakış ve önerilerde bulunan eğitimciler birbirlerinden bağımsız olarak farklı ilkeler ortaya
atmıştır. Patricia Aufderheide’in Medya Okuryazarlığında Genel İlkeler başlıklı makalesinde
sekiz ilke ile Len Masterman’ın ortaya atmış olduğu onsekiz ilke arasında medyanın gerçekliği
yansıtamadığı ve nesnel olmadığı dışında ortak bir özellik görülmemektedir.
1) Tüm medya kurgulardan ibarettir. Tüm kitle iletişim araçları kurgusaldır. Medya
basitçe gerçeği yansıtmaz, aynı zamanda spesifik/özel amaçları olan yapımlar (ürünler) sunar.
Bu yapımların başarısı, görünürdeki doğallıklarında yatar. Bu ürünler kurgular gibi görünmez,
ancak sonuçta kurgudurlar. Pek çok farklı kısıtlama ve karar mekanizmaları neden böyle
olduklarıyla ilgilenmişlerdir.
2) Medya gerçekliği kurar, gerçeklik kurgular. Kendileri kurgusalken her birimizin
kafasında bir gerçek kavramı oluştururlar. Kurgu olarak medya ürünleri, her birimizin kafasının
içinde gerçeğe ilişkin bir kavrayış inşa eder. Her birimiz, gözlemlerimiz ve yaşantılarımıza
dayalı olarak bir gerçeklik modeli taşırız. Bu modeli kullanarak, doğruyu yalanlardan
ayırabilme yeteneğimiz olduğuna inanırız ve yalanların gözlerimizi kör etmesine izin
vermeyeceğimiz konusunda da eminizdir. Ancak gerçekliğe ilişkin modelimizin çoğu,
izlediğimiz medyadan ve örnek model aldığımız diğer insanların gördüklerine dayanır. Bu
yüzden yaşanan kişisel deneyim ile ‘medya’ dünyası arasında çizgi çekmek pek de kolay gibi
görünmez. Aslında medya, her gün gerçeklik duyumuzu yapılandırır.
3) İzleyici medyada anlamı tartışır. Medya mesaj taşısa bile bu mesajlar herkes
tarafından aynı biçimde alımlanmaz. Her birimiz farklı yaşantılarımız (sosyo-ekonomik statü,
kültürel geçmiş, toplumsal cinsiyet vb.) içinde anlamı filtreleriz, süzgeçten geçiririz. Ancak
kimi anlamlar, başkalarına göre daha yaygın biçimde kabul edilir. Bu durum kültürel
okumalarımızı etkileyen filtrelerin toplumsal ya da siyasal gücünü yansıtan bir gerçektir.
4) Medyanın ticari içermeleri vardır. Çoğu medya ürünü ticari nitelikte ve kar
yönelimlidir. Kamusal nitelikli medya bile yaşayabilmek için para kazanmak zorundadır.
Medyanın şifresini çözerken kendinize şunu sormalısınız: Bunun parasını kim ödedi? Bu medya
ürününün altında yatan ekonomik yapı nedir? Yapımcı, yazar ya da direktör konuyu seçtiği ve
yapıma başladığında onun seçimlerini mali baskılar nasıl etkilemekte miydi? Medya, bireylere
değil, insan gruplarına, aslında demografik pazarlara seslenir. Siz, bazı demografik pazarların
parçasısınızdır —gençler, erkek ya da kadınlar, bölge insanları, belli bir hobisi olan insanlar
vs... Ne kadar çok para harcarsanız, kitle iletişim pazarları için o kadar değerli olursunuz. Kitle
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iletişiminin ticari içermeleri mülkiyetle, sahiplikle de ilişkilidir. Eğer aynı şirket bir kayıt
şirketine, sinema stüdyosuna, bir kablo hizmetine, videokaset kaydına, kitap ve dergi
yayınevine sahipse (Time Warner’da olduğu gibi), neyin üretildiği, dağıtıldığı ve izleneceğini
kontrol etmede güçlü bir beceriye sahiptir.
5) Medya ideolojik ve değersel mesajlar içerir. Bir medya okuryazarı kişi, medya
metinlerinin değerleri taşıdığının ve ideolojik içermelere sahip olduğunun daima farkındadır.
Bir medya okuryazarı kişi, bir şeyin yanlı olduğundan, yargısız infaz yapıldığından şikayet
etmez; o, yapılan her şeydeki yanlılığı, varsayımları ve değerleri araştırır, bulur. Her şey insan
yapımıdır, herkes dünyayı kendi değer ve varsayımlarına göre yorumlar. Medya da sözbirliği
etmişcesine dünyayı olduğu gibi kabul eder ve bunun sonucu olarak bu durumun
destekleyicileri olurlar, statükonun destekçileri haline gelirler. Medya statükoyu çoğu zaman
pekiştirdiği için değer taşıması olgusu neredeyse görünmezdir ya da söz edilmeye değmez
görünür. Bu durum, medyayla anlaşmazlığa düştüğünüzde daha kolay açığa çıkar.
6) Medyanın toplumsal ve siyasal içermeleri vardır: Medya gerçekliği kurduğu için
mesajlarını biçimlendiren ve değerlerini güçlü biçimde ileten ekonomik koşullarda bu
içermelerin yaşamlarımız üzerinde ciddi toplumsal ve siyasal etkileri olur.
7) Biçim ve içerik medyada birbiriyle yakından bağlantılıdır. Her iletişim aygıtının
kendine özgü ayırt edici özellikleri vardır. Bir haberi gazeteleri okuyarak, TV izleyerek, radyo
dinleyerek çok farklı deneyimler elde edilebilir. Bir medya okuryazarı kişi şöyle sorar: Bu
iletişim aygıtının biçimi, içeriği nasıl etkilemektedir? Bu biçimsel kapasite iyi kullanılıyor mu,
yoksa israf mı ediliyor? Biçim içeriği nasıl kısıtlıyor?
8) Her iletişim aygıtının kendine özgü estetik bir biçimi vardır. Medyanın nasıl
‘okunduğunu’ anlamak, medya aygıtlarının enformasyon ileticileri olduğu kadar sanat biçimleri
olduğunu anlamak da demektir. Yazıda ustalıklı kullanılmış bir cümle, parlak bir alıntı, sağlam
yapılı bir söylem dikkatimizi çeker. İşitsel araçta, video ve filmlerde zıtlıkları keskinleştiren ve
kalp atış hızımızı yükselten kurguyu beğendiğimizi ifade ederiz. Bir sahne girişinde bakış
açımızı biçimlendiren kameranın gücünü onaylarız. Medyanın nasıl yapılandırıldığını
anladığımızda, medyanın estetik değerlerini yargılayabilecek konuma gelebiliriz. Birbiriyle
ilişkili iki soru sorarız: Medya beni eğlendirdi mi, dikkatimi çekti mi, beni sardı mı ve bütün
bunları nasıl yaptı? Medya bana dünyaya, insan ilişkilerine ilişkin daha fazla şey verdi mi ve
bunda benim payım ne oldu ve bunu nasıl yaptı?
Auferderheide’in medya okuryazarlıkla ilgili yukarıda sıralamış olduğu ilkeler arasında
Medyayı yansıtan kitle iletişim araçlarının kurgusallığı, bu kurgusallık içinde oluşturulan
gerçeklik modeli taşıyan kavramlar, izleyiciler tarafından aynı algılanmayan medya iletilen,
iletilerde yer alan ideoloji, bu iletilen taşıyan ve oluşturan medyanın sürekliliği için kar amacı
gütmesi, biçim ve içeriklerdeki yakın ilişki, değer aktarımları ile toplumsal ve siyasal içerme
ile medyanın yarattığı estetik biçim yer almaktadır.
Amerikan Medya Okuryazarlığı Birliğinin Kurucu üyelerinden olan Rogow ve Scheibe
ile birlikte hazırlanmış olan Look Sharp Project adlı çalışmada, kitap, gazete, radyo, televizyon,
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film, afiş, poster, müzik, video oyunları, internet kavramları ile medyanın derslere uyarlanış
biçimlerini değerlendirmiş bulunmaktadır. Bu çalışma ile çocuk ve gençlere medyanın zararlı
etkilerini açıklayan bir bilinçlendirme faaliyetinde bulunulmuştur. Oluşturulan 12 ilke, medya
eğitimini müfredat programına hazırlayan rehber kitapçık özelliğini taşımaktadır. Rogow ve
Scheibe tarafından her tür öğretim programına uyarlanabilen 12 ilkede medyanın okul dışı
ortamlarda kullanımı, çözümlenebilmesi adına medya ürünlerinin medya eğitimine dahil
edilerek sınıf içi faaliyetlere aktarılması gerektiğinin altı çizilmektedir.

7.3. Cyndy Scheibe Ve Faith Rogow: Medya Eğitiminde Oniki İlke
(Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünmeyi Bağdaştıran, Her Ders İçin
Uygun 12 Temel İlke)
Scheibe ve Rogow (2008), bir müfredatta Medya Okuryazarlığı ve eleştirel düşünmeyi
birleştirmenin oniki temel yolunu ya da ilkesini belirlemişlerdir.
1) İlk ilkede, medyayı, gözlem, çözümleme, fikir başvurusu, üretme aşamalarını, medya
mesajlarında sunulan bilgiyi öğrencilere aktarmayı amaçlayan öğretmenler eleştirel
düşünmelerini sağlamaları gerektiği vurgulanmaktadır.
Öğrencilere (ders kitaplarındaki enformasyon ya da evlerinde kullandıkları popüler
medya dahil olmak üzere) medyada sunulan enformasyona ilişkin eleştirel düşünebilmelerini
sağlayacak türden soruları rutin biçimde sormayı öğreterek;
* kaynakların güvenilirliğini nasıl değerlendirip ve sınıfta kullanılan medyayı neden
seçtiklerini açıklayıp kendi karar verme süreçlerini şeffaflaştırarak;
* medya mesajlarının farklı temel ve gruplardan olan insanlarca farklı yorumlanma
yollarına işaret ederek;
* öğrencilere neye dikkat ettiklerini sorarak (sadece basılı değil, resim ve ses temelli
‘metinleri’ de) medya ‘metinleri’ ya da belgelerine ilişkin tartışmalar başlatarak;
* öğrencilerin bir medya mesajının rastlantısal olarak ele alınan yönlerini belirlemek
için müfredat boyutunun ötesine geçmelerini sağlayarak;
* bir konuya ilişkin medya mesajlarının üretimini teşvik edip iletişim becerileri ve
yaratıcılığı besleyerek;
* öğrencilerin, medya formatlarının gerekli bir enformasyonu iletmek ya da gerekli bir
görevi tamamlamalarını sağlayacak en etkili yol olduğunu anlamalarını sağlayarak ödevlerde
esnek biçimde genel gözlem, eleştirel düşünme, analiz, perspektif oluşturma ve iletişim
becerilerini uygulamak
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2) İkinci ilkede, yeni bir konunun aktarılması aşamasında, heyecan ve ilginin
oluşabilmesi adına yazılı kaynaklardan kısa bir giriş sunulması ya da görüntü (video) ile
desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Öğrencilerden bir konuya ilişkin enformasyon için bir medya araştırması
yapabilmelerini isteyerek;
* onlara konuya ilişkin heyecan verici bir video klip göstererek, popüler bir şarkı çalarak
ya da kısa bir şiir ya da hikaye (kurgu ya da değil) okuyarak;
* konuya ilişkin tartışmalı bir magazini, gazeteyi ya da online makaleyi okumak, analiz
etmek ve tartışmak için öğrencileri küçük gruplar içinde çalıştırarak;
* öğrencileri konu hakkında daha önceden bildikleri ya da kanaat sahibi oldukları şeyi
ifade etmelerini teşvik ederek tartışmayı kamçılamak için kısa bir video, magazin resmi, blog
ya da kısa makaleyi kullanarak;
* öğrencilere internet üzerinden konuyla ilgili enformasyon için nasıl araştırma
yapılacağını ve farklı araştırma motorlarından sonuçların nasıl alınacağını göstererek yeni bir
konuya ilgiyi kamçılamak.
3) Üçüncü ilkede medya aracılığıyla bilinen konulardan yola çıkılarak popüler
medyadan örneklerle bilgilerinin sınanması, bu bilgilerin bilimsel olarak ele alınması ile
popüler medyada kullanılabilirliği konusunda farklı yöntemler sunularak içerim anlamlarını
göstermeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Öğrencilerin bir konuya ilişkin bildikleri ya da
inandıkları şeyi göstermek için popüler medyadan örnekler (örneğin filmler, reklamlar, müzik)
bilginin doğruluğunu tartışarak;
* bir konunun akademik açıdan ele alınma biçimi ve popüler medyada nasıl göründüğü
(örneğin, şarkı sözlerinde ya da reklam cıngıllarında ‘şiirsellik’; siyasal anket ve haber
bültenlerinde matematiksel çizelgeler ya da haritalar) arasında çizgiler çekerek;
* konuyla ilişkili özel terminolojisinin popüler kültürde olduğundan farklı bir biçimde
akademik anlamda kullanılmasını açıklığa kavuşturarak (örneğin, bir kimyacının ‘organik’
terimini kullanımıyla kelimenin bir yiyecek etiketinde kullanımını karşılaştırın) öğrencilerin
konuya ilişkin önceki fikirlerinin medya mesajlarından nasıl etkilendiğini belirlemek.
4) Dördüncü ilkede medyanın standart pedagojik bir araç şeklinde kullanılması gerektiği
vurgulanmaktadır.
Öğrencilerin tek bir tipteki medya kaynağından daha fazlasını kullanmalarını gerektiren
ödevler tasarımlayarak;
* çeşitli medya kaynaklarıyla (kitaplar, gazete/dergi makaleleri, eğitsel videolar, web
siteleri) konuya ilişkin enformasyon elde ederek;
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* farklı medyaların kullanışlılığını kıyaslayarak ve farklı kaynaklardan gelen karşıt
enformasyonları belirleyerek;
* çeşitli türden medyayı, özellikle resim temeli medyanın standart bir sınıf tartışması,
gösteri ya da geleneksel basılı metinle olanaklı olabileceğinden daha zengin ve etkili biçimde
enformasyon iletebileceği örneklerde (örneğin, hareket ya da boyutu içeren matematik
kavramlarının gösterimi, haber medyasının tarihsel bir olay ya da konuşmayı nasıl sunduğuna
ilişkin bir örnek, bir elektronik ‘alan gezisi’) kullanarak;
* öğrencileri çeşitli medya kaynaklarında tekil bir hikayeyi izlemek dahil günün
olaylarını izleme (ve onlara ilişkin yazma) konusunda cesaretlendirerek;
* öğrencilerin bir konuya ilişkin anlayışlarını derinleştirmek için popüler ya da sıra dışı
medya örneklerinin kullanımını sağlayarak (örneğin, kalıp yargıları, sıfatların kullanımı,
ekonomik konular ya da sağlık meselelerini açımlamak için lokanta menülerini) kullanarak;
* öğrencilerin (sınıf içinde ya da dışında) çeşitli medya kaynaklarından ders içinde elde
ettikleri enformasyonu paylaşmalarını teşvik ederek, onların herhangi bir zamanda siz ya da bir
sınıf arkadaşınızın onlara kaynaklarını göstermelerini ve bu kaynakları neden güvenilir
bulduklarını açıklamalarını isteyerek;
* öğrencilere, başlıkları, alt başlıkları, resimleri, kenar çubukları, çizelgeleri vs.
kullanarak ders kitaplarındaki bir bölümmüş gibi yazılı çalışmalarını tasarımlamalarını
isteyerek ve onların hangi enformasyonun vurgulanacak kadar ve neden önemli olduğunu
düşünmelerine yardımcı olarak medyayı standart bir pedagojik araç olarak kullanmak.
5) Beşinci ilkede öğrencilerin yanıltıcı ve doğru haber vermeyen medya içeriğini
tanımlamalarını gerekmektedir.
Bir konuyu çarpıtarak anlatan ya da o konuya ilişkin yanlış ya da çarpık enformasyon
veren medya içeriğini analiz ederek;
* öğrencilere, verilerin medyada çarpık olarak sunulma biçimlerine ilişkin örnekler
göstererek (örneğin istatistikleri çelişkili kanıtları dışarıda bırakmak için kullanarak, uygun
biçimde belirlenmiş x ya da y açıları olmaksızın grafikler sunarak; örneğin karşıt biçimde
ölçüldüğü bütünü ele almaksızın yüzdeler kullanarak ya da karşılaştırmalar yaparak);
* çoğu zaman yanlış yola sevk etmek ya da çarpık bilgi vermek için kullanılan dil
kurgularına (örneğin, pasif sesler) ya da sözcüklere (örneğin, ‘yeni ve kanıtlanmış’, ‘tümüyle
doğal’) işaret ederek;
* öğrencilerin edindikleri bir konuya ilişkin açık ya da örtük medya mesajlarından gelen
doğru olmayan ya da kalıp yargılaşmış inançları belirleyerek (örneğin, pembe kutular içindeki
oyuncakların sadece kızlar için olduğu, sigara içmenin iyi bir şey olduğu, çünkü sinema
oyuncularının sigara içtikleri ya da Müslümanların tehlikeli oldukları);
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* öğrencileri kendi yanlış ya da çarpık medya mesajlarını oluşturmaya teşvik ederek ve
sonra öğrencileri bu mesajı sunmasını sağlayarak ve sınıftaki diğer öğrenciler için o mesajın
‘maskesini düşürerek’ bir konuya ilişkin yanlış inanç kaynaklarını belirlemek.
6) Altıncı ilkede kurgusal içerikli medyanın yanıltıcı ve gerçek örneklerini uygulamalı
olarak öğrencilere gösterilmesini önerilmektedir.
Öğrencilere bir medya mesajının kaynaklarının (örneğin yaratıcı, spiker, dağıtımcı vs.)
nasıl anlaşılabileceğini, onların niyet ve hedeflerini ve bunun üretim seçimlerini nasıl
etkilediğini (örneğin neler ele alınıyor, neler dışarıda bırakılıyor; görüntülerin, müziğin ya da
dilin seçimi) öğreterek;
* (desteklediğiniz bir bakış açısını ileten medya dahil) medya konusunda rutin olarak
ve uygun biçimde sorular sorarak;
* öğrencilerin kurgu ile kurgusal olmayan arasında ayrım yapmasını öğrenmelerine
yardım ederek;
* farklı medya tiplerinde bu konuya ilişkin hangi kaynakların güvenilir olduğuna karar
vermelerini belirleyerek (örneğin, akademik dergilere karşı popüler magazinler, geleneksel
ansiklopedilere karşı wikipedia);
* öğrencilerin neden farklı türden medyaya ağırlık verdiklerini belirlemek için
kullanılan etmenleri açıklayarak (örneğin, enformasyonun kişisel kanaatlere karşı araştırma ya
da başka kanıtlara dayanıp dayanmadığını);
* öğrencilerin bir konuya ilişkin medya mesajları üretmelerini sağlayarak, bakış açısının
öğrencilerin kullandıkları sözcükler ve tonlarla sunulma biçimlerini, dayandıkları kaynaklan,
sunmak için seçtikleri ya da dışarıda bıraktıkları şeyi hesaba katarak;
* medya mesajlarının mesajın yaratıcısı ya da sunucusunun kimliğini nasıl belirlediğini
ve aynı mesajın eğer, farklı bir geçmiş, yaş, ırk ya da toplumsal cinsiyetten biri tarafından
sunulduysa bunun nasıl sunulduğunu ortaya çıkararak;
* öğrencileri bir medya mesajından kimin yararlandığı ya da kimin dezavantajlı hale
geldiğini sormaya cesaretlendirerek konulara ilişkin güvenilir ve bir bakış açısı olan bir
farkındalık geliştirmek.
7) Yedinci ilkede medyanın her hangi bir konuda (televizyon haberi, belgesel, gazete
yazısı, reklam) haber oluşturduğu yöntemlerin sınıf ortamında öğrencilere aktarılarak
karşılaştırma yapılması gerektiğini vurgulanmaktadır.
Bir konu hakkındaki enformasyonun belgesel bir film, bir TV haberleri bülteni, blog ya
da eğitsel bir videoda sunulma biçimlerini karşılaştırarak (ne vurgulanmakta, ne dışarıda
bırakılmakta, enformasyonu sunmak için hangi teknikler kullanılmakta vs.);
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* aynı dönemde farklı medyadan bir konuya ilişkin ayrılan zaman/mekan miktarını
karşılaştırarak ve farkın da neden ortaya çıktığını tartışarak;
* bir diğerine karşı bir iletişim aracında sunulan enformasyona maruz kalan insanlar
tarafından çıkarılan farklı sonuçları analiz ederek;
* farklı medyanın özel bir mesajı iletmedeki ve hedef izleyicilere ulaşmadaki güçlü ve
zayıf yönlerini tartışarak;
* öğrencilerin farklı medya biçimlerini kullanarak bir konuya ilişkin raporlar
üretmelerini sağlayarak ya da farklı mesajları iletmek için aynı enformasyonu ve görselleri
manipüle ederek (örneğin aynı olayın, ya eğlenceli ya da sıkıcı göründüğü bir haber hikayesi
uydurun) bir konuya ilişkin medyanın sunuş biçim/erini karşılaştırmak.
8) Sekizinci ilkede, bir medyanın belirli bir olaya ya da konuya değişik kültürler
açısından tarihsel etkileri bulunduruyorsa tartışma ortamında çözüm getirilmesini
önerilmektedir.
Medyanın bir konunun tarihinde ya da var olan tartışmalar çerçevesinde (eğer varsa)
oynadığı rolü tartışarak;
* öğrencilerin var olan bir olay ya da tartışma üzerine verilen enformasyonun
doğruluğunu değerlendirmelerine yardımcı olarak (örneğin, ABD’de küresel ısınmaya ilişkin
verilen haberlerin uzunluğunun diğer ülkelerdeki uzunlukla karşılaştırılması);
* önceki kuşaktan insanların seçilmiş bir konuyu nasıl öğrendikleri, şimdi bizim
elimizin altında olan kaynaklarla karşılaştırıldığında onlar için hangi enformasyon
kaynaklarının var olduğu ve onların yaşamlarında neyin fark yarattığını tartışarak;
* farklı kültürlerde bir konuya ilişkin bilgi düzeyini ve bu bilginin var olan medya
tarafından nasıl etkilendiğini keşfederek;
* ABD’de nadir olan ya da tam tersi diğer kültürlerde egemen ya da var olan medya
formlarını belirleyerek;
*öğrencilere diğer ülke ya da kültürlere ilişkin haber bültenlerinde var olan medyaya ve
medya mülkiyetine ilişkin enformasyon elde etmelerini sağlayarak
farklı kültürlerde ve/veya tarihsel olarak belli bir konuda ya da sorunda özgül medyanın
sahip olduğu etkiyi analiz etmek.
9) Dokuzuncu ilke, araştırmaların yapılabilinmesi için basılı medya içeriğinin
alıntılarından, standart sornular ve alıştırma örnekleri için çoklu medya ürünlerinin kullanılması
konusunda, derslerde bilgisayar becerileri için internet araştırmalarına teşvik edilmesiyle
öğrencilerde kullanım cesaretlerinin artırılması gerektiğini vurgulamaktadır.
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Okuma ve kavrama becerilerini uygulamak ve öğrencilerin yazmayla ilgili çeşitli tür ve
amaçları belirlemelerini sağlamak için basılı medyayı (kitap, gazete, dergi, web sayfaları)
kullanarak;
* standart hikaye sorunları ya da uygulama örneklerine ilişkin var olan medyadan alınan
alıntıları ikame ederek (gramer ya da hecelemeyi doğrulamak, hesapları kontrol etmek ya da
sıfat ve zarfları teşhis etmek);
* becerileri uygulamak için medya üretimini kullanarak (örneğin konuşma, gramer,
araştırma, yazma, matematik) medya mesajlarının zamanlamasını ya da önermelerini
hesaplama;
* Medya Okuryazarlığı enformasyonunu içeren pratik becerilerle ilgili örnekler
hazırlayarak (örneğin farklı konular hakkındaki yeni hikayelerin uzunluğunu karşılaştırmak,
medya kullanımlarına ya da tercihlerine ilişkin aile ya da okul arkadaşlarını araştırarak
istatistiksel veri toplamak);
* öğrencileri internette enformasyon araştırması yapmaya, mültimedya projeleri
geliştirmeye ve bir konuya ilişkin enformasyon sunmak için bilgisayarlar kullanmaya teşvik
ederek bilgisayar becerilerini besleyerek;
* öğrencilere kendi çalışmaları için daha geniş izler kitle bulmak için medyayı (örneğin,
web siteleri, kablolu erişim, radyo) kullanarak özel müfredat becerileri oluşturmak ve
uygulamak.
10) Onuncu ilkede, öğrencilerin, düşünce ifadelerinde, dünya görüşlerini, bilgi ve
duygularını anlatma aşamalarında farklı görüşte tartışmalara, eleştirilere, medya mesajlarının
kullanılması konusunda, popüler makalelerden örnek sunabilmeleri için öğretmenler tarafından
desteklenmesi gerektiği görüşü savunulmaktadır.
Öğrencileri, kendileri için özel ilgili konulara ilişkin medya mesajlarını analiz etmeye
teşvik ederek (örneğin seks ve toplumsal cinsiyet ya da popülerlik hakkındaki mesajlar, gerçek
dünyayla karşılaştırıldığında ‘medya dünyası’ndaki zararlı davranışları, ırk ve yaş tahrifatlarını
ileri götüren mesajlar, medyanın onları nasıl etkilediğine ilişkin mesajlar ve/veya insanları
yaşları üzerinden hedefleyen reklamlar);
* öğrencileri, başka öğrencilerin görmesi için konuya ilişkin medyayı (video oyunu,
gazete, web sayfası vs.) tasarımlayarak ve üreterek onların duygu ve bilgilerini ifade etmeye
teşvik ederek;
* farklı medya yapımlarının itinalı eleştirileri konusunda cesaretlendirerek;
* popüler medya makaleleri ve yapımlarına ilişkin farklı bakış noktalarının
tartışılmasını geliştirerek;
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* öğrencilerle hedefledikleri izler kitlenin kim olduğunu ve oluşturdukları medyaya
gerçekte kimin eriştiğini tartışarak öğrencilerin kanaatlerini ifade etme ve dünya anlayışlarını
göstermek için çeşitli formatlardaki medyanın kullanımını kolaylaştırmak
11) Onbirinci ilke öğretmenlerin medyayı değerlendirme aracı olarak kullanmaları
gerektiğini vurgulamaktadır.
Konuya ilişkin yanlış enformasyon içeren bir ünitenin (örneğin bir reklam, gazete, web
sitesi, film klibi) sonunda bir medya ‘metin’ini sunarak ve öğrencilerin mesajdaki doğru olan
ile olmayan şeyi belirleyip belirleyemediklerini görerek;
* öğrencilerin standart yazılı haberlerin (örneğin bilgisayar gösterimli haberler, işitsel
ya da video üretimleri, fotografik resimler) ötesindeki medya formatlarını kullanan final bir
haberdeki konuya ilişkin bilgilerini özetlemelerini sağlayarak;
* öğrencileri yapmacık (sahte, uydurma) medya yapımları (örneğin gazeteler, reklamlar,
haber bültenleri, canlı ya da videoya kaydedilmiş parodiler) oluşturarak bir konuyu anlamalarını
göstermeleri için onları gruplar halinde çalışmaya teşvik ederek;
* öğrencilere, video izlediklerinde ya da basılı materyali okuduklarında özel şeyleri
aramalarını isteyip gözlem ve bellek becerilerini değerlendirerek ve sonra onlara bu şeylere
ilişkin sorular sorarak medyayı bir değerlendirme aracı olarak kullanmak.
12) Onikinci ilke öğrencilerin kurum ve kuruluşlarda, proje işbirliği yapabilmesi için
medya forumlarının önerilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Öğrencilerin medya mesajlarını analiz etmelerini ya da oluşturmalarını içeren sosyal
kuruluşlarla (örneğin, müzeler, kütüphaneler, galeriler) projeler için işbirliği olanakları
yaratarak;
* öğrencilerin bir müfredat alanıyla bağlantılı toplumsal hizmet ajanslarıyla temas
kurmalarını ve ajans projeleri (örneğin fotoğraf, video, tasarım ve sergi ya da bilgisayar
becerileri) için onların yapım asistanlığını önermelerini sağlayarak;
* yaşça büyük öğrencileri, küçük öğrencilere yapım tekniklerini ya da Medya
Okuryazarlığı ilkelerini öğretmeye teşvik ederek;
* bir konuya ilişkin girdileri talep etmek ya da bir araştırma sonuçlarını paylaşmak için
çeşitli medya forumlarını (örneğin yerel toplumsal erişimli TV’ler, gazeteler, sosyal ağ siteleri
ya da liste servisleri) kullanarak;
* öğrencilerin, onları çevrelerindeki insanların seslerini duyurmaları için medyayı
kullanmaya (örneğin sözlü tarihleri, söyleşileri, olayları vs. kaydetmek ve paylaşmak) teşvik
edip medyanın gücünü görmelerine yardım ederek öğrencileri topluma bağlamak ve pozitif
değişime dönük çalıştırmak.
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7.4. Renee Hobbs ve Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük
Tartışma
Bu ilkeler doğrultusunda medyanın nesnel gerçeklikten uzak kurgusal yapısı ile ön
planda bulunduğu konusunun altı çizilmektedir. Diğer bir Medya Eğitim Uzmanı olan Renee
Hobbs ise Medya Okuryazarlığı bilincini eğitimci ve ebeveynlerde yerleştirmeyi hedef olarak
seçmiş bulunmaktadır. Babson Koleji’nde iletişim alanında doçent Hobbs, Clark
Üniversitesi’nin Hiatt Kentsel Eğitim Merkezi’nde (Hiatt Center for Urban Education)
yürütülen Medya Okuryazarlığı Projesi’nin de yöneticisidir. Hobbs, medya incelemeleri
alanında ders vermektedir ve medya eğitimi konusunda öğretmen eğitimleri düzenlemektedir)
Hobbs bilinçli bir neslin oluşması konusunda, uygulama alanında gerekli olan ve Medya
Okuryazarlığında uzlaşılamayan yedi temel konu üzerinde durmuştur. Bu yedi temel konulu
tartışmanın karşılığında beklenen yanıtlar doğrultusunda Medya Okuryazarlığı üzerinde
kurulabilecek temel ilkeler arasında yer alabileceği düşünülmektedir. Medya Okuryazarlığının
Amerikan okullarında daha çok sayıda öğrenciye ulaşabilmesi, Medya Okuryazarlığının
çözüme götürecek bir araç olduğu anlaşılıp anlaşılamadığı, daha güçlü bir ideolojik gündemi
olması, eğitimin temel bir özelliği haline gelerek çocukları ve gençleri medyanın olumsuz
etkilerinden korumayı amaçlamalı mıdır gibi sorulara yanıt aranmıştır. Medya Okuryazarlığı,
çeşitli biçimlerdeki (televizyon, video, sinema, İnternet ve reklamlar gibi) medya iletilerine
erişim, onları çözümleme, eleştirel olarak değerlendirme ve üretimlerini kapsamaktadır.
Son yıllarda, geniş Medya Okuryazarlığı kavramından yararlanan eğitsel uygulamalarda
ve müfredat kaynak malzemelerinde bir patlama yaşanmaktadır. Medya Okuryazarlığı, büyük
çeşitlilik gösteren formlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme
yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu terim, gittikçe artan sayıda akademisyen ve eğitimci
tarafından eleştirel çözümleme sürecine ve kişinin kendi mesajlarını (basılı, işitsel, görsel,
çoklumedya ile) yaratmayı öğrenmesine gönderme yapmak için kullanılmaktadır. Bu
becerilerin temel olarak okul-temelli ortamlarda ve kitle iletişim metinlerinin kullanılması
yoluyla öğrenilmesine ve öğretilmesine vurgu yapılmaktadır. Buna karşın Medya
Okuryazarlığı, geniş tanımı ve uygulama kapsamı, ilgi uyandırıcı çatışmalar ve gerginlikler
yaratan çeşitli yaklaşımlara yol açan bir kavramdır. Tyner (1992), Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıkan Medya Okuryazarlığı hareketi ile her biri bütünün küçük bir
parçasını algılayan kör adamlar ve fil meseli arasında bir paralellik kurmuştur. Ardalanları
medya incelemeleri, güzel sanatlar, sahne sanatları, tarih, psikoloji, sosyoloji, eğitim ve
edebiyat çözümlemeleri olan eğitimcilerin ve akademisyenlerin her biri, medya metinlerine
ulaşmanın, bunları çözümlemenin, değerlendirmenin ve/ya da yaratmanın ne demek olduğuna
ilişkin kendi anlayışını, çeşitli diğer yaklaşımların karmaşıklık, derinlik ya da bütünlük
derecelerinden tamamen habersiz olarak, güçlü bir biçimde savunabilmektedir.
Bu çeşitliliğin yarattığı sorunu açıklamak üzere, New Mexico’daki Albuquerque
Akademisi’nde öğretmen ve New Mexico Okuryazarlık Projesi’nin lideri olan Bob McCannon,
St. Louis’de Nisan 1996’da Kültürel Çevre Hareketi anlaşmasının oluşturulması sırasında,
“Medya Okuryazarlığı eğiticilerinin ne zaman bir araya gelseler, vagonları döndürdüklerini ve
ondan sonra da onlara ateş ettiklerini” belirtmektedir. Eğitimciler arasında bakış açılarının
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çeşitliliği, ortaya çıkan Medya Okuryazarlığı hareketi için bir güç kaynağı olarak mı hizmet
etmektedir, yoksa temel olarak, Medya Okuryazarlığı gibi genişletici ve istikrarsız bir kavramı
tanımlama ve yayma çabalarının sorunsal doğasını mı göstermektedir?
Medya eğitimcileri bir araya geldiklerinde ortaya çıkan gerilimler, eğitimcilerin ulusal
ve bölgesel düzeyde projelerde işbirliği yapma yeteneklerini sınırlandırabilmektedir. Örneğin
1995’de, Massachusetts’den bir grup eğitimci, akademisyen, sanatçı ve eylemci, Massachusetts
Medya Okuryazarlığı Koalisyonu’nu (Massachusetts Coalition for Media Literacy) kurmak için
bir araya gelmişlerdir. Devlet televizyon istasyonu WGBH’de düzenlenen ve Massachusetts
Beşeri Bilimler Vakfı’nın (Massachusetts Foundation for the Humanities) ev sahipliği yaptığı
bir dizi toplantıda, çeşitli hedeflerin, güdülerin ve öğretimsel uygulamaların doğurduğu
çatışmalar açığa çıkmıştır. Bazı kişiler, bazı katılımcıların yorumlarında dile getirilen medya
karşıtı yaklaşıma (“öldür televizyonunu”) öfkelenmişlerdir. Bazı akademisyenler,
öğretmenlerin ve kâr amacı gütmeyen grupların temsilcilerinin düşüncelerinin yapay ve
kuramdan yeterince yararlanmamış olduğunu düşünmüşlerdir. Bazı araştırmacılar, eleştirel
eğitim hedefinin, gençlerin medya mesajlarına sağlıksız bağımlılıklarını tersine çevirmek ve
onları, ilgilerini alternatif medya sanatlarına yöneltmeleri için ikna etmek olduğuna inanırken,
diğerleri kitle iletişim tüketimini, çocukluğun ve ergenliğin doğal ve gelişimsel olarak normal
bir parçası olarak değerlendirmişlerdir. Medya eğitimi yaklaşımlarının, felsefelerinin ve
hedeflerinin çeşitliliği, medya incelemeleri ile eğitim alanlarının kesişme noktasında doğmakta
olan bir alan için kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu alan, sonunda, devlet okullarının
laboratuvarlarında gerçekleşen deneylerin bir sonucu olarak süzülmeye (damıtılmaya)
başlamıştır. Belki de büyük tartışmalar, sıklıkla dar bir çerçeve içinde oluşturulmuş
parametrelerle, çıkarların ve düşünsel kliklerin rekabetine sahne olan, bölünmüş ve
ikonoklastik altkültürlerin varlık gösterdiği eğitim çevresi için bir kârdır. 1996’da, Los
Angeles’daki Ulusal Medya Okuryazarlığı Konferansı, lise İngilizce öğretmenlerini, üniversite
hocalarını, metin yazarlarını, çocuk televiyonu savunucularını, halk sağlığı uzmanlarını,
ilköğretim öğretmenlerini, iletişim siyasa uzmanlarını, video sanatçılarını ve müzisyenlerini,
dinsel eğitim cemaati üyelerini, ortaöğretim sağlık öğretmenlerini, gençlik savunucularını ve
teknoloji uzmanlarını, geniş bir yelpaze içerisinde seslerin ve görüşlerin duyulduğu üç günlük
bir toplantıda bir araya getirmiştir. Böyle bir perspektif çeşitliliği, kavramın açık tanımı ve geniş
alanı, medyayı eleştirel bir biçimde çözümleme ve yaratma konularına gençlerle çalışmaya
duydukları ortak ilgi tarafından bağlanmış olan (çoğunlukla akademi dışından) bireyleri bir
araya getirmeye hizmet ettikçe, Medya Okuryazarlığına artan ilgiyi besleyen bir motor olabilir.
1980’ler boyunca, dünyada Medya Okuryazarlığının ufkunu daraltacak ve tanımlayacak pek
çok çaba söz konusu olmuştur. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, eğitimciler, medya
metinlerinin sınıfta kullanıldığı zamanlarda incelenecek temel öğretimsel noktalar olan kilit
kavramlar üzerinde anlaşmaya başlamışlardır. 1993 Medya Okuryazarlığı Ulusal Liderlik
Konferansı’nda, Amerikalı eğiticimler, medya eğitimi için uygun hedeflerin uzamı ya da uygun
öğretim tekniklerinin genişliği konusunda anlaşmaya varamamışlardır; ancak İngiliz,
Avustralyalı ve Kanadalı eğitimciler tarafından geliştirilen modellere dayanarak aşağıdaki
kavramların medya mesajları çözümlemesine dahil edilmesi gerektiğini belirlemişlerdir:
1. Medya mesajları kurgulanmıştır/ kurulmuştur (constructed).
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2. Medya mesajları, ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik bağlamlar içerisinde
üretilir.
3. Mesaj alımlamaya dahil olan yorumlayıcı anlam-yapma süreçleri, okuyucu, metin ve
kültür arasındaki etkileşime dayanır.
4. Medyanın kendine özgü “dilleri” ve çeşitli biçimlerle, türlerle (genres) ve iletişim
simge sistemleriyle sembolleşen karakteristikleri vardır.
5. Medya tasarımlamaları, insanların sosyal gerçekliği anlamalarında rol oynar.
1993 yılında bu anahtar kavramların oluşturulmasıyla yaratılan sözbirliği, ulusal
düzeyde farklı coğrafi bölgelerden, eğitsel ardalanlardan ve uzmanlık alanlarından gelen
akademisyenlerin ve eğiticilerin katıldığı öğretmen eğitimi programlarının düzenlenmesini
olanaklı kılarak, Amerikan medya eğitimcileri arasında işbirliği etkinliklerinin artmasına yol
açmıştır. Medya eğitiminin tanımına ve temel analitik çerçeveye ilişkin bir sözbirliğinin
doğması, son beş yılda üretilen kaynak malzemenin miktarındaki ve ülkedeki öğretmen eğitim
programlarının niteliğindeki artışa eşlik etmiştir.
Hobbs söz konusu makalede, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Medya Okuryazarlığı
eğitimini, okul içinde ve dışında, ilk ve orta dereceli okul öğrencileri üzerinde uygulayan çeşitli
eğitimci, eylemci ve akademisyen grupları arasında hâlâ süregiden tartışmaların altında yatan
sorulardan bazılarını gözden geçirmekteyim” der. Burada belirlenen yedi soru, tabii ki tartışılan
bütün konuları kapsamamaktadır. Ancak bu makalede belirlenen büyük tartışma konuları,
temeldir; yani, bu yedi soru, uygulamacılar için halihazırdaki sorgulama alanını
belirlemektedir. Çeşitli eğitim felsefelerine ilişkin bir sorun örneklemi olarak, bu makalede
belirlenen “büyük tartışmalar” temelde, açıkça ya da gizil olarak medya hakkında ya da
medyayla eğitim yapan eğitimcilerin sınıf uygulamalarına yön veren çerçeveleyici sorularıdır.
AŞAĞIDAKİ YEDİ BÜYÜK TARTIŞMAYA “EVET” YA DA “HAYIR”
YANITLARI ÖNÜMÜZDEKİ YILARDA MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÜZERİNE
KURULACAĞI TEMEL İLKELERİ OLUŞTURMAYA YARAYACAKTIR.
1.

MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇOCUKLARI KORUR MU?

2.
MEDYA OKURYAZARLIĞI
ETKİNLİĞİNİ GEREKTİRİR Mİ?

ÖĞRENCİNİN

MEDYA

ÜRETİMİ

3.
MEDYA OKURYAZARLIĞINDA POPÜLER KÜLTÜR ÖNYARGISI
OLMALI MI?
4.
MEDYA OKURYAZARLIĞININ
GÜNDEMİ OLMALI MI?

DAHA GÜÇLÜ

BİR

İDEOLOJİK

5.
MEDYA OKURYAZARLIĞI K-12 AMERİKAN OKULLARINDA DA ÇOK
SAYIDA ÖĞRENCİYE ULAŞABİLİR Mİ?
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6.
MEDYA OKURYAZARLIĞI BAŞLANGIÇ ÇALIŞMALARINDA MEDYA
KURULUŞLARININ EKONOMİK DESTEĞİ ALINMALI MI?
7.
MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÇÖZÜME GÖTÜRECEK BİR ARAÇ
OLDUĞU İYİCE ANLAŞILDI MI?

7.4.1. Medya Okuryazarlığı Eğitimi Çocukları ve Gençleri Medyanın
Olumsuz Etkilerinden Korumayı Amaçlamalı Mıdır?
Medya Okuryazarlığı ile ilgilenen eğitimciler, muhakeme ve iletişim becerilerini
geliştirmeyi, ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile yüzleşmeyi demokrasi, yurttaşlık
ve siyasal katılıma yönelik tutumları geliştirmeyi, iletişim siyasası ve/ya da medya endüstrisi
uygulamalarını yeniden biçimlendirmeyi, kişisel gelişimi kolaylaştırmayı, gençler arasındaki
madde kullanımını ve şiddeti önlemeyi meslek becerilerini artırmayı, inanç ve toplumsal adalet
sorunlarını gündeme getirmeyi, materyalizm ve kültürün metalaştırılması konularında
farkındalığı telkin etmeyi, eğitimin niteliğini iyileştirmeyi içeren, geniş bir çeşitlilikteki
hedefleri, güdüleri ve amaçları benimseyebilirler ve benimsemektedirler. Ana babaların popüler
kültürü temsil eden “basit yığını”na (“avalanche of crud”) ilişkin kaygıları, yetişkinlerin,
çocukların medya erişimlerini denetleme yetersizlikleriyle ilgili genel kaygıyla birlikte son
yıllarda yeniden canlanmış durumdadır. Medya Okuryazarlığını, medyanın gençlik üzerindeki
olumsuz etkisini azaltmak yönündeki gücünü vurgulayarak haklılaştıran koruyucu bakış açısı,
en çok, doğrudan doğruya okul ortamında çalışmayanlar arasında yaygındır. Ayrıca, bu duruş,
sırf ana babalara ve toplum üyelerine Medya Okuryazarlığı eğitiminin önemini ifade etmedeki
retorik değerinden dolayı sık sık kullanılmaktadır. “Çocuklara medya metinlerini yapıbozuma
uğratmaları (deconstruct) öğretilebilirse, sihirli ‘mantra’ gider ve o zaman çocuklar, fantazi
tarafından aldatılmaz, şiddet tarafından sömürülmez ya da ticari niyetler tarafından manipüle
edilmezler. Bu senaryoya göre, medya eğitimi, tetanoz aşısının pedagojik muadilidir”.
Anderson (1983) etki aracılığı olarak adlandırdığı bu Medya Okuryazarlığı yaklaşımının,
içeriği genel olarak, şiddet, materyalizm, beslenme, beden imgesi, risk alma davranışları,
habercilikte çarpıtma ve yanlılık, ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik kalıp yargıları
geliştirme gibi problem alanları etrafında örgütlediğini belirtmektedir. Birleşik Devletler’de,
pek çok eleştirmen, halk sağlığı çalışanları ve akademisyenler, medyaya maruz kalmayı bir risk
faktörü olarak belirlemekte ve Medya Okuryazarlığını da koruyucu faktör olarak
önermektedirler. Son kanıtlar, Medya Okuryazarlığı eğitiminin küçük çocukların alkol
hakkındaki karar verme davranışlarını etkileyebildiğini göstermektedir.
Medya Okuryazarlığının, gençleri medyanın olumsuz etkilerinden koruyabileceğine
ilişkin iddia, pek çok eğitimci ve akademisyen için sorunludur ve İngiltere’de bu bakış açısı, bu
tür yaklaşımların seçkinci olduğuna ve sosyal bilim araştırmalarına zayıf bir biçimde
dayandığına inanan akademisyenler tarafından kısmen alaya alınmıştır. Sosyal bilim
araştırmalarının, Medya Okuryazarlığı eğitiminin gençleri medyanın olumsuz etkilerinden
koruduğunu göstermeleri olanaklı olsun ya da olmasın, bu eğitimciler, pedagojik zemindeki
koruma söylemine karşı çıkmaktadırlar. Bu görüşe göre, kendilerinin öğrenciyi koruduğunu
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düşünen eğitimcilerin ortaya koyduğu öğretim yöntemleri sınıfta etkili değildir. Medya
Okuryazarlığı becerileri, medya kültürünün karşısında konumlandırıldığında, öğretimin niteliği
tehlikeye girmektedir. İlk ve orta öğretimle üniversite düzeyindeki birçok öğretmen,
öğrencinin, medya etkisine yenik düşen kurbanlar oldukları ve popüler kültüre olan ilgilerinin
ölçüsüzlüğünden ve kötülüğünden kurtarılmaları gerektiği fikrine tepkisiz kaldıklarını
bulmuşlardır. Buckingham (1993), kitle iletişiminin sorunlu özelliklerine odaklanarak,
gençlerin, medya ile duygusal bir ilişki içine girdiklerini gözden uzak tuttuğumuzu ve gerçek
sorgulama ve analizi teşvik etmek yerine şüpheciliği ve üstünlüğü koyarak, onların elde ettikleri
gerçek hazları göz ardı edebileceğimizi iddia etmektedir. Koruyucu yaklaşım, genellikle
öğretmenin öğrenciye medyanın olumsuz etkileri hakkındaki “gerçekler”i ve mesajların
manipülasyonunu anlattığı ve öğrencinin sessizce dinlediği ve sınav için not tuttuğu öğretici
odaklı bir sınıfa yol açmaktadır. Öğretmeye ve öğrenmeye bu türlü bir yaklaşım, öğrencilerin
doğru yorumları -öğretmenin izin verdiklerini- papağan gibi tekrarlamasına neden olabilir ve
böyle olunca da, Medya Okuryazarlığı eğitimi, özgünlüğünü ve öğrencilerin yaşamlarıyla olan
bağını kaybedebilir.

7.4.2. Medya Üretimi Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Temel Bir
Özelliği Olmalı Mıdır?
Bazı eğitimciler, gençlerin, fotoğraf çekmek, öykü kareleriyle (storyboard) düşünceleri
planlamak ve organize etmek, metinler yazmak ve kamera önünde oynamak, kendi internet
sayfalarını tasarlamak ya da bir haber öyküsünü bildirmek deneyimlerini yaşamadıkça kitle
iletişiminin gerçek anlamda eleştirel tüketicileri haline gelemeyeceklerine inanmaktadırlar.
“Teknolojinin gücü, öğrenciler teknolojiyi kendi çalışmalarının yaratıcıları olarak kendi
elleriyle kullanabildiklerinde ve ondan eleştirel sorgulama, kendini yansıtma ve yaratıcı anlatım
için yararlandıklarında serbest kalır” Bu görüşe göre, Medya Okuryazarlığı, öğrenciler medya
metinlerini okuma kadar pek çok yazma deneyimi de yaşamadıkça eksik kalır. İngiltere’de,
medya üretimi çalışmaları etkin bir biçimde öğrenci becerilerini değerlendirmek için
kullanılmaktadır. Kanada’da öğrenci çalışmalarından beklenenlerin bir parçası olarak medya
üretimi etkinlikleri de ele alındığından, öğretmenlere bu konuda yardımcı olmak için
öğrencilerin yarattığı medya ürünlerini değerlendirmede kullanılacak ölçütler sağlanmış
durumdadır. Eğitimciler, medya üretimini sınıftaki etkinliklere dahil etme çabalarını, genellikle
şu iki kategoriden birinde değerlendirmektedirler: Anlatımsal ya da mesleki. Anlatımsal medya
üretimini savunan eğitimciler, genellikle kişinin kendi sesini keşfetmesinden kaynaklanan
yararları öne çıkarmakta, ‘güçlendirme’ dilini kullanarak öğrencilerin yaratıcı becerilerinin
güçlendirilmesini vurgularlar. Mesleki medya üretimini vurgulayan eğitimciler, işbirliği içeren
takım çalışmasının değerini, medya üretiminin bir endüstri olarak gelişimini ve geleneksel
olmayan pek çok öğrenicinin, görsel düşünme, planlama, düzeltme, sergileme ya da yönetme
ile ilişkili olan bu görevlerde kendisini gösterebileceğini sık sık vurgularlar. Yine de birçok
eğitimci, akademisyen ve ana baba, öğrencilerin video üretirken ya da haber öyküleri yazarken
gerçekten ne öğrendiklerini merak etmektedir. Uygulama çalışmalarıyla ilgili en büyük kaygı,
medya üretiminin, öğrencilere sınırlı bir dizi becerinin (Hollywood’un ya da haber endüstrisinin
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hiyerarşisini sadece yeniden üreten becerilerin) bağlamdan uzaklaşmış bir görevler dizisi olarak
kolaylıkla öğretilebileceğine ilişkin korku çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bu görüşe göre,
çocuklara ve gençlere medya üretimini öğretmek, gerçekte kültürel olarak değerli olan okuma
ve yazma becerilerini öğrenmekten uzaklaşmış olan öğrencileri, “iş becerileri”ni öğrenecekleri
iddiasıyla çeken sahte türde bir mesleki eğitimdir. “Uygulama çalışmalarının büyük tehlikesi,
[...] öğrencilerin basitçe profesyonelleri taklit etmeyi öğrenecekleri ve eleştirel ve analitik bir
çerçevenin kaybolacağıdır”. Bu eleştiriler, artan bir biçimde, suçu iletişim alanındaki üniversite
programlarında bulmaktadır. Birçok üretim etkinliğinin uygulamaya ilişkin kısıtlılıkları,
bunların ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine önerilmesini önlemektedir. Örneğin, video ve
çoklumedya üretimleri, genellikle halihazırda pek çok okulda sağlanandan daha fazla donanım,
ders süresi, personel ve öğretmen eğitimi gerektirmektedir. Tarihsel olarak, birçok okulda,
video üretimi, İngilizce ve mesleki eğitim müfredatlarında Buckingham’ın (1993) söylediği
biçimde “başarı altında kurumsallaşmış” en düşük düzeydeki düzlem olarak kullanılagelmiştir.
Bu okullarda, yüksek düzeyde yetenekli öğrenciler, daha geleneksel basılı materyallere dayalı
eğitim alırken, düşük düzeyde yeteneğe sahip öğrencilerin, video temelli bilgisayar teknolojileri
ile “oynamaları”na izin verilmiştir. Birçok Amerikan okulunda ve bazı Avrupa okullarında,
medya üretimi, okuldan ayrılmadan önce medya üretiminin son fırsat olduğu okur olmayanlar
ya da düşük düzeyde yetenekli ya da davranışsorunları olan öğrencilere özgü alanı
oluşturmaktadır. Bu uygulamalar, bazı eğitimcilerin medya üretimi etkinliklerini, Medya
Okuryazarlığı becerilerini okulların entellektüel hiyerarşisinde daha yüksek bir bağlama
yerleştirmek için kaçınılmaz olarak “baypas” etmelerine yol açmaktadır.

7.4.3. Medya Okuryazarlığı Popüler Kültür Metinlerine Odaklanmalı
Mıdır?
Medya Okuryazarlığının popüler kültür medya metinlerine odaklandığı açık bir biçimde
görünebilir, ancak ilk ve orta dereceli okullar bağlamında, sınıfta popüler medya metinlerini
kullanmanın değeri ve tuzakları hakkında ciddi bir tartışma vardır. “Okullar, her düzeyde,
elektronik biçimde iletilen formları da dahil olmak üzere, popüler kültürün değerini azaltmak
için kurulmuştur”. Popüler kültür metinleri, sınıftaki rutini zorlayabilir ve bozabilir ve
öğrencilerin öğrenme ve iletişimde söz konusu olan süreçlere ilişkin gelişmekte olan
anlayışlarıyla ilişkili epistemolojik konuları tartışmaları için öğretmen ve öğrencilere fırsatlar
sağlar. Bu görüşe göre, gündelik yaşam metinleri, toplumsal bilgi nesneleri olarak
kurulduklarında, öğrenci ve öğretmenlere geleneksel disiplinlerin ve konu alanlarının sınırları
ötesine geçmelerinde yardımcı olacak biçimde, metinsel, tarihsel ve ideolojik analizleri
birleştirmek için olanaklar sağlarlar. Ancak diğer eğitimciler, ortalama bir ana babanın, 10.
sınıftaki kızı ya da oğlu okuldan eve gelip The Simpsons’ı Mark Twain’in kısa bir öyküsüyle
karşılaştırdıkları dersi anlatmaya başladığında nasıl bir tepki vereceğini merak etmektedirler.
Aslında, eğitimciler, bu tür metinlerin yapıbozuma uğratılması deneyiminin, öğrencilerin, edebi
çalışmalara yönelik ilgilerini güdüleyebildiğine ilişkin gözlemlerini vurgulayarak, The
Simpsons’ın bölümlerini taşlama ve parodi türlerini (genres) ele almak için kullanmaktadırlar.
Bilginin toplumsal olarak kurulduğunu anlamak, Medya Okuryazarlığı için büyük ve temel bir
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katkıdır. Bazı medya eğitimcilerine göre, bu ve diğer Medya Okuryazarlığı kavramları, Beavis
ve Butthead yakından değerlendirilerek öğrenilebileceği gibi, edebiyatın ve sinemanın klasik
eserlerinin analiz edilmesi yoluyla da öğrenilebilir. 1995’de, Kuzey Carolina’da 300’den fazla
eğitimci için düzenlenen bir öğretmen eğitimi programında, katılımcılar arasında, bir içecek
reklamının sınıfta bir inceleme konusu olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda ateşli bir
tartışma çıkmıştır. Öğretmenlerden biri, Medya Okuryazarlığı becerilerinin güzel çağdaş ve
klasik filmler, ders kitaplarındaki fotoğraflar ve New York Times gibi ulusal gazeteler
kullanılarak etkili bir biçimde öğretilebileceğini vurgulamıştır. Başka bir öğretmen,
öğrencilerin televizyonda binlerce reklama, yüzlerce filme ve durum komedisine maruz
kaldıkları gerçeğini ortaya koymuştur. Bu öğretmenin görüşüne göre, öğrenciler, genel izleme
yaşantılarının parçası olan metinleri analiz etme uygulamalarına gereksinim duymaktadırlar.
Bu tartışmanın temelinde, edebiyatta görece araştırılmamış temel bir görgül soru yatmaktadır:
Medya Okuryazarlığı becerileri ne dereceye kadar bir türden (genre) diğerine, ya da bir
simgesel formdan bir başkasına aktarılır? Medya Okuryazarlığı eğitiminde popüler kültür
vurgusu, geniş bir biçimde, bu eleştirel düşünme biçimini, bilgi (information) okuryazarlığını,
bilgisayar okuryazarlığını ve yazım (print) okuryazarlığını içeren ilişkili diğer kavramlardan
neyin ayırdığıdır. Bazı eğitimciler, eğer becerilerin okuldan eve aktarılması amacı istendik bir
sonuçsa, Medya Okuryazarlığının merkezi bir biçimde, öğrencilerin ilk müfredatının
merkezindeki -evde televizyon izleme, kişisel medya tüketimi yaşantıları- popüler kültürel
metinlerle bağlantılı olması gerektiğine inanmaktadırlar.

7.4.4. Medya Okuryazarlığının Daha Doğrudan Bir Politik ve İdeolojik
Gündemi Olmalı Mıdır?
Eğitimciler, Medya Okuryazarlığının, devlet okullarındaki katı kurumsal uygulamaları
değiştirmek, okullarda ticari sponsorluklarla gerçekleşen medya kullanımını durdurmak, devlet
televizyonuna, yerel erişime ya da alternatif medya sanatlarına desteğin artırılması ve medya
sahipliğiyle ilgili olarak yayın ve kablo değişiklikleri yapmak gibi bir dizi ilerlemeci politik
amacı gerçekleştirmek için hizmet edebileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak, diğer öğretmenler,
Medya Okuryazarlığı uygulamalarını, öğrencilerin ırkçılık, cinsiyetçilik, şiddet ve homofobiye
ilişkin tutumlarındaki toplumsal değişimleri hızlandırma aracı olarak kullanmayı
amaçlayabilmektedirler. Medya öğretmenleri, kendilerini, sık sık, “neşeli eğlencelerin bir
parçası gibi görünen imgelerin, filmlerin ya da programların sizi ideolojik olarak manipüle
etmeyi nasıl amaçladığını göstererek kapitalizmin kendini dev aynasında gören sayıltılarının ve
ince kesinliklerinin foyasını meydana çıkaranlar” olarak görmektedirler. Çünkü Medya
Okuryazarlığı pedagojisi, mesajların nasıl kurulduğuna ilişkin soruları davet eder; eğitimciler
haklı olarak, mesaj üretiminin ve mesaj tüketiminin çevresindeki güç dinamiklerini
araştırmanın anlamlı politik ve sosyal eylemler için fırsatlar yarattığını belirtirler. Ancak bir
dizi siyasa lideri, Medya Okuryazarlığı becerileriyle sosyal ve politik savunuculuk arasında
doğrudan temas olmaksızın, Medya Okuryazarlığının eylemi teşvik etmekten çok, eylem yerine
geçen bir olgu olarak yozlaşabileceğine ilişkin korkularını dile getirmektedirler. Diğer
eğitimciler, Medya Okuryazarlığını eğitim sistemine radikal değişiklikler getirmek için bir
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potansiyel olarak görmektedirler. Bazı akademisyenlere ve eğitimcilere göre, sınıftaki güç
ilişkileri, müfredatın içeriğini, öğrencilerin uzman oldukları, öğretmenlerin ise hakkında pek az
şey bildikleri konuları (örneğin, popüler kültür) içerecek biçimde değiştirmek yoluyla ortadan
kaldırılabilir. Medya Okuryazarlığı, metinsel otoritenin eleştirisini vurguladığından,
öğrencileri, yazarın eserini yapılandıran kültürel kodları belirlemeye, bu kodların sosyal
sistemin parçası olarak nasıl işlevde bulunduğunu anlamaya ve metni alternatif yorumlarla
parçalamaya davet eder. Bu görüşe göre, Medya Okuryazarlığı, “eleştirel yurttaşların yaratımını
radikal demokrasinin gelişimine bağlayan” postmodern politik projenin bir parçasıdır. Ancak
Buckingham (1993), bu çabaların riskleri konusunda uyarıda bulunmaktadır: Öğrenciler,
öğretmenlerin ... propagandacı yaklaşımlarına bir iki yönde tepki verebilirler. Ya kendi
konumlarını tam olarak değerlendirip sorgulamadan “siyaseten doğru” yanıtları yeniden
üretmeyi öğrenebilecekleri oyunu oynamayı seçecekler, ya da inanabilecekleri ya da
inanamayacakları şeyler söyleyecekleri durumlarda öğretmeni kızdırmak ve dolayısıyla
kendilerini eğlendirmek için bunu yapmayı reddedeceklerdir. Radikal eğitimcilerin endişesine
rağmen, Medya Okuryazarlığı kavramları ve öğretim uygulamaları, birbirinden farklı çeşitli
politik inançlara sahip kişiler için çekicidir. Bazı muhafazakârlar, medya eğitimini birkaç
biçimde değerlendirmektedir: Bireysel eyleme odaklanan bir sosyal değişme biçimi olarak,
basının liberal yanlılıklarına karşı çıkacak bir araç olarak ya da medyaya yönelik olarak
hükümetin aşırı düzenlemelerine bir alternatif olarak. Dewey’in eğitimin sosyal ilerlemenin ve
reformun temel yolu olduğuna ilişkin iddiasını kabul eden eğitimciler, hâlâ Medya
Okuryazarlığı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumların basit bir biçimde başka amaçlara götüren
araçlar olarak değil, bağımsız hedefler olarak anlaşılması gerektiğine inanmaktadırlar. Birçok
öğretmen, kendilerini radikal sosyal ve politik değişime yol açacak güçler olarak görmez.
Aksine, öğretmenler, kendi üzerine düşünme, eleştirel analiz ve kendi amaçları ve güdüleri için
iletişimde bulunma araçlarını içselleştirme süreci olan öğrencilerin eleştirel bağımsızlıklarını
geliştirme kavramına genel olarak değer verirler. Bu görüşün altında yatan çoğulculuk,
öğretmenleri, öğrencilerin keşfetme potansiyellerini ve belirli bir gündemi öğrencilere
dayatmadan, kişisel, sosyal ya da politik eylemlerin gerçekleştirilmesini en üst düzeye
çıkartmaya davet eder. Bu görüşe göre, medya eğitimi, öğretmenin medyaya ilişkin görüşlerinin
yeniden üretimine indirgenmemelidir. Bu hedef, birçok Amerikan üniversitesinde medya
incelemelerinin öğretilme biçimi ile kesin bir zıtlık gösterir. Medya Okuryazarlığı eğitiminin
en temel ilkelerinin (öğrencilere metinsel otoriteyi sorgulamayı ve özerk kararlara varabilmeleri
için muhakemeyi kullanmayı öğretmek) arkasında bile açık bir ideoloji bulunur. Bu gündem,
daha açık bir biçimde formüle edilmiş diğer politik ve sosyal değişme hedefleriyle ilişkili ek
yükler yüklemeksizin, yeterince radikaldir. Ek sosyal ve politik değişim hedefleri, yaygın kamu
eğitiminin merkezilikten uzaklaşmış, politik olarak bölünmüş ve topluluk (community)
merkezli ortamında pek kabul edilebilir gibi değildir.
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7.4.5. Medya Okuryazarlığı Okul Temelli İlk ve Orta Öğretim Eğitim
Ortamlarına Odaklanmalı Mıdır?
Medya Okuryazarlığına ilişkin pek çok akademik ve popüler yazı, okullara, çocuklara,
öğretmenlere ve kamu eğitimine çok az gönderme yapmaktadır. Bazı eğitimciler Medya
Okuryazarlığı becerilerinin evde ana babalarca geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Okullar, paradoksal bir biçimde, hem en radikal hem de en tutucu sosyal kurumlardır ve okullar,
okulların misyonuyla medya ve bilişimin rolü arasındaki uygun ilişkiyi tarif etmekte çok bilinen
bir biçimde sessiz kalmış durumdadırlar. Daha önce açıklandığı gibi, Medya Okuryazarlığından
beklenen amaçların, hedeflerin ve sonuçların çeşitliliği, doğal olarak okullardaki çalışmaların
etkililiğini sınırlandırmaktadır. Medya Okuryazarlığı öncüleri, en çok başarıyı, öğretmenlerin,
ana babaların ve öğrencilerin, medya kültürü ile ortak ve paylaşılan bir aşk-nefret ilişkisi
vizyonunun olduğu okul topluluklarında göstermişlerdir. Medya Okuryazarlığını okula dahil
etmeye ilişkin en başarılı çabalar, okul bölgesindeki öğretmenler ve okul liderleri arasında sınıf
uygulamalarıyla ilişkisi kuruldukça açıklığa kavuşacak biçimde tanımlanan bir kavram
anlayışını oluşturmak için, personel geliştirme etkinliklerinin yapıldığı iki yıl ya da daha fazla
bir süreyi almıştır. 1970’lerde eleştirel izleme becerilerini öğretmeye dönük çabalar, büyük
ölçüde başarısız olmuştur, çünkü programlar var olan okul kültürünün gerçekliklerine, belirli
toplulukların değerlerine ya da Amerikan devlet okullarının genel bağlamına duyarlı bir
biçimde tasarlanmamıştır. Anderson (1983) medya akademisyenlerinin, okul yönetimlerinin,
yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve ana babaların gerçeklerini yadsıma eğilimini güçlü
bir biçimde eleştirmiştir. Medya Okuryazarlığı programları sıklıkla “dışarıdan gelen
danışmanların yardımıyla sunulur, yöneticiler tarafından okul bölgesi içinde korunur,
öğretmenler, öğrencilerin ve ana babaların isteklerinin baskısı altında sorumluluklarını basite
indirgemeye başladıkça da canlılığını kaybeder”. Medya Okuryazarlığı eğiticileri, az sayıda
okul reformunun, “okulların yaygın sosyal güç sistemini yeniden üreten derin taahhüdü”ne
karşı durabileceği anlayışıyla çalışmaktadırlar. Amerikan devlet okulları, önümüzdeki yirmi yıl
içerisinde Medya Okuryazarlığının gerektireceği oldukça dramatik bir yönde değişme
eğiliminde midirler? Örneğin, 10. sınıfta sekiz klasik romanı okumak yerine, kaç topluluk,
öğrencilerin dört kitap okuyup, iki film inceleyip, bir haber dergisi ile bir internet sitesini analiz
etmeleri uygulamasını kabul edecektir? Kamu eğitiminde değişiklik yapma zorluklarının ışığı
altında, medya eğitimini en iyi yaygınlaştıracak alanlar, okul sonrası programlar, yaz kampları,
dini eğitim programları, kütüphane ve önleme programları, topluluk-temelli örgütler ve evde
ana baba rehberliğidir. Bu programlar, son yıllarda Kuzey Carolina’da ve Los Angeles’da
düzenlenen iki ulusal Medya Okuryazarlığı eğitimi konferansında katılımcıların yaklaşık %
40’ını oluşturmuş olan çok sayıda doğrudan okulda çalışmayan eğitimcinin katılımıyla son 5
yılda örnek bir gelişme göstermiştir. Ancak pek çok eğitimci, eyalet düzeyinde ve yerel
düzeylerde yapılan son müfredat reformu çabalarında medya eğitimi için artan bir destek için
aciliyet durumu görmektedir. Medya Okuryazarlığı kavramları, 15’den fazla eyalette müfredat
taslakları içinde yer almış durumdadır. Massachusetts’de, eyaletin İngiliz dili-sanat müfredatı,
Medya Okuryazarlığını, etkili öğretimin 10 ilkesinden biri olarak belirlemektedir. Buna ek
olarak, ilköğretim düzeyindeki eğiticiler ve ortaöğretim düzeyinde dil sanatları, sosyal bilgiler,
sağlık, fen, müzik ve sanat alanlarında öğretim yapanlar için düzenlenen öğretmen eğitimi
programlarının sayısı, halen az olmakla birlikte, artmaktadır. Süregiden çabalar, birçok
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Amerikan bölge okulunda yerli yerine oturmuş durumdadır. Medya eğitimine olan ilgi, yaygın
eğitim örgütlerinde ve içlerinde Ortaöğretim Okul Yöneticileri Ulusal Birliği (National
Association of Secondary School Principals) ve Amerikan Çocuk Hekimliği Akademisi’nin
(American Academy of Pediatrics) de yer aldığı sağlık uzmanları arasında da gelişmektedir.
Medya Okuryazarlığı kavramlarını müfredatla birleştirmeye başlamış olan birçok eğitimci,
bölge düzeyinde işleyen örgütlü ve sistematik bir sürecin parçası değildir. Bunun yerine, bu
eğitimciler, bu kavramları, kendi kendilerine, medya hakkında çeşitli okumalar yaparak,
derslere devam ederek, personel geliştirme programlarına katılarak, meslektaşları ile konuşarak
ve onları gözlemleyerek bir şeyler öğrenmek yoluyla edinmişlerdir. Tabandan gelen böyle bir
hareket, Medya Okuryazarlığı hareketi için önemli bir enerji kaynağını temsil etmektedir.
Parçalı olmasına ve niteliği açısından sıklıkla değişken olmasına rağmen, bu yaklaşım,
Amerikan okullarındaki 57 milyon çocuğun ve gencin yaşamlarına bu tür fikirleri taşımanın tek
pragmatik yolu olabilir.

7.4.6. Medya Okuryazarlığı Özelleşmiş Bir Konu Olarak mı
Öğretilmelidir, Yoksa Var Olan Konuların Bağlamı İçine mi
Yerleştirilmelidir?
Temel olarak her eğitimci, Medya Okuryazarlığı kavramlarının müfredat içine
yedirilmesinin değerini takdir eder. Medya metinleri, içeriği aktarmak için fen, sosyal bilgiler,
tarih, sanat ve edebiyat öğretiminde kullanılmaktadır. Ancak sınıfta kullanılan metinler
(örneğin, kitaplar, video kasetleri, bilgisayar programları) bilgiyi taşıma işlevleri ötesinde ender
olarak dikkate alınmaktadırlar. Medya Okuryazarlığı kavramları görüşünü tüm müfredat için
ve bütünleştirici bir biçimde öne sürenler, metinleri sorgulama objeleri olarak kullanmanın
önemini ve disiplinler ve konular arasındaki bağlantıları değerlendirmek için çok boyutlu
fırsatlar olarak medya çözümlemesinin ve üretim etkinliklerinin değerini belirtmektedirler.
Örneğin, lisedeki bir tarih öğretmeni, 1910’dan bu yana Asyalıların medyadaki imgelerinin
analizi yoluyla Medya Okuryazarlığı kavramlarını ele almıştır. Bir İngilizce öğretmeni,
öğrencileri bir kitap için pazarlama kampanyası hazırlamaya ve yapıştırmalar, basılı reklamlar,
video promosyonları, grafikler, radyo reklamları ve diğer medya mesajları yaratmaya davet
etmiştir. Bir 9. sınıf fen bilgisi öğretmeni, öğrencilerin, Exxon- Valdez çevre felaketi ile ilgili
olarak biri Jacques Cousteau, diğeri de Exxon tarafından üretilen iki farklı belgeselin kare kare
görsel analizini yapmalarını sağlamıştır. Medya Okuryazarlığı kavramlarının bu
uygulamalarında, medya biçimsel olarak incelenmemiş, medya metinlerinin çözümlenmesinin
ve medya mesajlarının yaratımının, geleneksel disiplinlerin dersle ilgili çalışmalarının
bileşenleri (parçaları) olduğu vurgulanmıştır. Bu yaklaşım, çalışmaları yapan öğretmenlerin
niteliksiz olmaları durumunda analiz ve üretimi sıradanlaştırmak riskini taşısa bile, beraberinde
öğrencilerin medya çözümlemesi ve üretimi etkinlikleriyle karşılaşmaları potansiyelini
taşımaktadır. Medya Okuryazarlığının ayrı bir konu olarak öğretilmesi gerektiğini savunanlar,
temelde, eğitimcileri gözlemlemenin, okullarda çalışmanın ve sınıf pratiği gerçeklerine yakın
olmanın bir sonucu olarak, pragmatik bir seçenek olmasından dolayı bu fikre varmaktadırlar.
Öğretmeni sınıfta kötü bir Medya Okuryazarlığı etkinliği yaptırırken seyretmek, Lemish ve
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Lemish’in (1997) “kötü Medya Okuryazarlığı uygulaması” (media literacy malpractice) olarak
adlandırdığı üzücü bir yaşantıdır. Rochester’da (New York) yapılan bir konferansta, İngiliz
Film Enstitüsü’nden Cary Bazalgette, Medya Okuryazarlığı öğretmen eğitimlerinin,
öğretmenlerin uygulamaları üzerindeki etkisi üzerine resmi olmayan bir tahminde bulunmuştur.
Bu tahmin, onun, öğretmen eğiticisi olarak deneyimlerine dayanmaktadır. Medya eğitimi
eğitimlerine katılan 100 öğretmenden 40’ı hiçbir şey yapmayacak, 25’i ortalama olarak iyi,
10’u yaratıcılık açısından üstün ve 25’i de utanç verici, tehlikeli ya da sadece zaman kaybı olan
bir şeyler yapacaktır. Medya Okuryazarlığı kavramlarını müfredatla bütünleştirme çabası,
toplam olarak, öğrenme ve öğretmenin artışı ve canlılığı ya da kilit kavramların anlaşılmaz bir
biçimde sunulmasıyla sonuçlanabilir. Medya Okuryazarlığı kavramlarının müfredat içerisine
yayılmasıyla, “medya eğitimi, her konunun her zaman az ya da çok ilişkili bir biçimde, ekstra
değer verilmeyerek, kıyısında olacaktır”. Bir konunun ya da becerinin müfredata yayılmış
olarak geliştirilmesi gerektiğinde, sonuç “görülmezlik” olabilir (tırnak işaretleri çevirmen
tarafından konmuştur). Ancak, Medya Okuryazarlığında özel bir seçimlik ders, şu anda
Amerikan okullarında okuyan 57 milyon öğrencinin çok küçük bir bölümüne sağlanacaktır.

7.4.7. Medya Okuryazarlığı Girişimcileri
Tarafından Maddi Olarak Desteklenmeli Midir?

Medya

Kuruluşları

Son yıllarda, gittikçe artan sayıda medya şirketi, öğretmenler için Medya Okuryazarlığı
uygulamalarını da içerecek biçimde, teknolojinin ve medyanın eğitimde kullanımını ele alan
programlar geliştirmiş durumdadır. Örneğin, bazı topluluklarda, yerel kablo erişimi
sağlayıcıları, topluma dönük yayınlarda kullanılacak video kasetlerin üretilmesi için doğrudan
doğruya eğitimcilerle ve öğrencilerle çalışmaktadırlar. Amerika Vakfı Gazete Birliği (The
Newspaper Association of America Foundation), öğrencilere, yerel gazeteleri Medya
Okuryazarlığı kavramlarını kullanarak analiz etmelerinde yardımcı olmak için müfredat
materyalleri üretmiştir. Cable in the Classroom dergisi, sık sık, öğretimlerinde Medya
Okuryazarlığı kavramlarından yararlanan öğretmenlerin çabalarını vurgulamaktadır ve bu
dergi, okullara, kablo işletimcileri tarafından yaygın bir biçimde dağıtılmaktadır. KNOW-TV,
basılı ve video halindeki materyallerle birlikte öğretmen eğitimi müfredat kaynağıdır. Bu
kaynak, öğretmenlerin, sınıfta, kurgusal olmayan televizyon programcılığını çözümlemelerine
yardımcı olmakta ve The Learning Channel tarafından desteklenmektedir. KNOW-TV,
1995’de Kamu Hizmeti Programcılığı ACE Altın Kablo ödülünü kazanmıştır. Bu alanda en iyi
bilinen kaynak, Ulusal Ana Baba-Öğretmen Birliği (National Parent-Teacher Association) ve
Ulusal Kablolu Televizyon Birliği (National Cable Television Association) tarafından
desteklenen Aile ve Topluluk Eleştirel İzleme Projesi’dir (Family and Community Critical
Viewing Project). Bu proje, Medya Okuryazarlığının temel kavramlarını medyada şiddetin
incelenmesi konusu ile birbirine bağlayan bir ana baba eğitim programıdır. Bugüne kadar
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 100.000 ana babaya ulaşmıştır. Bütün bunları bir
araya getirince, bu çabalar, okullarda medyanın eleştirel bir biçimde çözümlenmesine ilişkin
stratejileri öğrenmek için oldukça düzenli ve yaygın öğretmen eğitimi fırsatları sunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nin, medya eğitimini savunabilecek ve sağlayabilecek İngiliz Film
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Enstitüsü (İngiltere) ya da Kanada Ulusal Film Kurulu (Kanada) ile karşılaştırıldığında, ulusal
düzeyde kültürel örgütler ya da hükümet kuruluşları açısından eksikleri bulunmaktadır. Daha
da endişe verici olan, merkezileşmemiş, iyi örgütlenmemiş ve değişken nitelikteki öğretmen
eğitimidir. Bu, Amerikan okullarında çalışmakta olan yaklaşık 3 milyon öğretmene sürekli
eğitim sağlamak için gerekli olan düzenli ve çok eyaletli girişimleri geliştirmeyi
zorlaştırmaktadır. Bazı savunucular ve eleştirmenler, kablolu televizyon ve gazete
endüstrisinin, eğitimcilere medya analizine ve üretimine ilişkin araç, bilgi ve pedagojik
stratejiler sağladığı için alkışlanması gerektiğini belirtmektedirler. Bu görüşe göre, medya
kuruluşlarının, insanların bir tüketicilik becerisi olarak medya hakkında kritik düşünmelerine
yardımcı olmak yönünde toplumsal sorumlulukları vardır. Ayrıca, medya kuruluşlarının
fonlarına katkıda bulunarak elde edebilecekleri kâr, programları halkla ilişkiler
kampanyalarının bir parçası ya da hükümet düzenlemelerine karşı bir kalkan olarak
kullanmanın potansiyel tehlikelerinden daha ağır basmaktadır. Bu yöndeki eleştiriler, medya
endüstrisinin, zekice, maddi bakımdan desteklenmeyen ve materyal konusunda bedava olan her
şeyin üstüne atlayacak kadar umutsuz olan eğitimcileri yararlandırdığını vurgulamaktadır.
Bazıları, medya kuruluşlarının, kendi amaçlarına hizmet etmek için, etkili bir biçimde, Medya
Okuryazarlığı hareketini kendileri belirleyerek ve kamuoyunun medya eleştirisinin hiçbir
biçimde yüksek sesli, rahatsız edici ve keskin olmamasını sağlayacak biçimde yumuşatarak,
anti-medya konumunu aldıklarına inanmaktadır.

1998’de Renee Hobbs’un yazdığı “Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük
Tartışma” yine aynı yazarın “Dijital Çağ’da Medya Okuryazarlığını Yeniden Tanımlamak”
yazısında (2006) değindiği gibi medya okuryazarlığı eğitiminin, gençlerin dijital
medya ve yeni iletişimteknolojileri deneyimlerinin değişen doğasına uyum sağlaması
için nasıl adapte edilmek zorunda olduğunu ortaya koymaktadır. Haber, reklam ve
eğlence

medyasını

analiz

etme

sürecine

geleneksel

biçimde

yoğunlaşan

öğretmenler, asıl bakış açılarını yeni iletişim araçlarını (cep telefonu, el cihazları),
yeni mesaj formlarını (arama motorları, hızlı mesaj, blog ve online (çevrimiçi)
eğlence ve yeni sosyal meseleleri (özdeşlik ve anonimlik, mahremiyet ve gözetim vb.)
kapsayacak şekilde genişletmek zorundadırlar. Bu çalışmasıyla Hobbs, bazı kesin kavramsal
ilkeleri

ve bahsedilen bakış açısındaki kaymayı destekle(me)yen

öğretici pratiklere eleştirel yaklaşarak, öğretmenlerin, dijital çağın tamamen katılımcısı olan
öğrencinin

iletişim

edinirken yaşadıkları

ve

eleştirel

düşünme
süreçleri

yeteneklerini

güçlendirmeyi

amaç

sorgulamaktadır.

(https://www.academia.edu/2866827/D%C4%B0J%C4%B0TAL_%C3%87A%C4%9EDA_
MEDYA_OKURYAZARLI%C4%9EINI_YEN%C4%B0DEN_TANIMLAMAK,

Erişim

Tarihi: 28.12.2018)
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7.5. Gelecekteki Tartışma Konuları
Medya Okuryazarlığı hareketinin geleceği, kendi aralarında topluluk temelli bir
sözbirliğini geliştirmek için Medya Okuryazarlığına ilgi duyan çeşitli eğitimci gruplarının
yeteneğine bağlı olacaktır. Uygulama yoluyla elde edilen kanıtların niteliği, okul temelli Medya
Okuryazarlığı yaşantıları ve akademik disiplinlerden gelen kuramsal bilgiler, bu büyük
tartışmaların çözülmesini etkileyecektir. Halihazırda, Medya Okuryazarlığı, hâlâ, farklı eğitim
felsefeleri, kuramları, çerçeveleri, uygulamaları, ortamları, yöntemleri, hedefleri, amaçları ve
sonuçlarından oluşan geniş bir spektrumu olan bir şemsiye kavramdır. Bu yazıda belirlenen
sorunlara ilişkin, Medya Okuryazarlığı eğitiminin yer aldığı belirli ortam ve çevrelere bağlı
olarak birçok potansiyel doğru cevap var gibi görünmektedir. Her zaman olduğu gibi, burada
da bir çelişki vardır: Bakış açılarının ve Medya Okuryazarlığı eğitimcilerinin yaklaşımlarının
çeşitliliği, gerçekten de, medya doygun toplumda medya metinlerinin eleştirel bir biçimde
çözümlenmesinin temel bir yaşam becerisi olduğu düşüncesinin geniş gücünü ve önemini
yansıtan bir güç ve yaşam kaynağıdır. Ancak aynı baş döndürücü perspektif dizisi, sözbirliğine
ulaşma yeteneksizliği, eğitimcileri, eylemcileri ve akademisyenleri, birlikte çalışma çabasından
uzaklaştırarak savunuculuğa ve pusuya düşürmeciliğe ittiği için, felç edicidir. Eğitim tarihi,
eğitimciler ve akademisyenler arasında kutuplaşmaya ve bölünmeye yol açan bu tür hata
örnekleriyle karmakarışıktır; dolayısıyla, zengin düşüncelerin ve güçlü çabaların çokluğuna
karşın, yeni filizlenen Medya Okuryazarlığı hareketinin sekteye uğrayabileceğini ve birbiriyle
rekabet halindeki çıkar gruplarının büyük tartışmalar tarafından küçük kabilelere
bölüneceklerini tahmin etmek şaşırtıcı olmayacaktır. Herkes en azından tek bir ortak inancı
güçlü bir biçimde benimseyebildiğinde, çeşitli tek yanlılıkları, koalisyonları, kendininkinden
farklı eğitim felsefeleri olan alt grupları kabul etmek daha kolaydır. Ancak bu ortak vizyon,
inanç ya da amaç ne olabilir? Medya Okuryazarlığı eğitiminin merkezinde, medya metinleri
hakkında soru sorma eylemi olan sorgulama pedagojisi olmalıdır. Sembolik metinlere yönelik
açık, sorgulayıcı, düşünsel ve eleştirel duruş, hayatta kalışını garanti altına alan kavram
olduğundan, Medya Okuryazarlığı şemsiyesinin merkez direği olmalıdır. Mesajların analizine
ve yaratılmasına dönük okullaşma işinde, cevap bulmaktan soru sorma sürecine doğru olan
değişim, temel olarak radikal bir eylemdir. Öğretmenler, bu dönüşümün tam merkezinde
olmalıdırlar. Ancak maddi destekleyiciler, genellikle yetişkinlere değil, doğrudan gençlere
hizmet sağlayan programlara önem vermektedirler. Daha da kötüsü, akademisyenler ve
lisansüstü öğrenciler, öğretmen, kendileriyle eşit olmayan ortak olarak ya da çoğunlukla
deneysel tasarımın içinde itibar bile edilmeyen bir değişken olarak kenarda durmaktayken, konu
olarak öğrencilere odaklanmaya çalışmaktadırlar. Kimse gerçek değişikliği tepeden empoze
edemez. En azından uzun bir süre için... Dikkatli ve eleştirel düşünücüyü ezbere yükleme
yoluyla yaratabileceğimizi ya da güçlü bir entellektüel anlayışı, mesajı yukarıdan empoze
ederek ve değişmeyi, yaygınlaştırıcıların ne düşündüğü ya da hissettiği önemli değilmiş gibi
yaparak kurabileceğimizi hayal etmek mantıksızdır. Medya Okuryazarlığının geleceği,
okullarda Medya Okuryazarlığını yaymak için temel, hatta öncelikli ortak olarak sınıftaki
öğretmenlerle eğitsel çalışma yapmayı gerektiren uzun dönemli, yoğun ve entellektüel bir
gelişime bağlıdır. Medya Okuryazarlığı alanında öğretmen eğitimini tasarlayan ve yayan
akademisyenlerin ve eğitimcilerin, deneyimlerini, stratejilerini ve felsefelerini paylaşma
fırsatları ve sağladıkları öğretme ve öğrenme deneyimlerinin niteliğini ölçmek ve
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değerlendirmek için yöntemler bulmaları gerekmektedir. Ulusal Telemedya Konseyi (National
Telemedia Council) tarafından yılda dört kere yayınlanan Telemedium, eğitimciler için, ilk ve
orta öğretim sınıflarındaki Medya Okuryazarlığı uygulamalarının raporlarını paylaşmak için
tek yayın yoludur. Öğretmenler tarafından üretilen birçok Medya Okuryazarlığı müfredat
programı, bölgesel ve ulusal konferanslardaki eğitici ağlarıyla paylaşılmak şöyle dursun,
öğretmenin kendi okulunda bile paylaşılmamaktadır. Ayrıca, eğer Medya Okuryazarlığı,
medya ve bilgi toplumunda iyi eğitilmiş olmanın ne demek olduğuna ilişkin farklı anlayışlara
sahip akademisyenler ve eğitimciler tarafından sağlanacak canlılığın tadını çıkaracaksa, medya
incelemeleriyle ilgilenen öğretim üyeleri ile eğitim alanındaki öğretim üyeleri arasında
bölümler-arası çabaların desteklenmesi zorunludur. Öğretim üyeleri mümkün kılmazlarsa,
lisans üstü çalışma yapan öğrenciler, medya incelemeleri ve eğitim alanları arasındaki
potansiyel olarak zengin bağlantıları keşfedemezler. Medya Okuryazarlığı hareketi, farklı
perspektiflere, felsefelere, yöntemlere ve öğretim stratejilerine yüksek düzeyde saygı ve
hoşgörü duyulmaksızın, Amerikan devlet okullarına girmeyi umut edemez. Buna, sorgulama
pedagojisini (medya okuryazarı olmanın ne demek olduğunun merkezinde yer alan “izlediğiniz,
gördüğünüz, okuduğunuz şeyler hakkında eleştirel sorular sorma”yı sağlama) yaymaya ilişkin
sözbirliği de eklenmelidir. Bu iki etmen yerleştirildikten sonra, akademisyenler ve eğitimciler,
yeni doğmakta olan bu sorgulama alanında, sıradaki iki önemli aşamaya geçmeye
başlayabilirler. İlk olarak, iyi düzenlenmiş programlar, etkinlikler ve eğitsel yaşantılar
aracılığıyla daha fazla eğitimciye, çocuğa ve gence ulaşarak, daha geniş çeşitlilikteki ortamlara,
medya analizi ve üretimi hakkında daha fazla bilgi ve beceriyi taşıyacak çabalara gereksinim
duyulmaktadır. Bunlar, zorunlu olarak, topluluk temelli olacaktır; ancak daha çok sayıda
eyaletler arası ve ulusal girişimciler de önemlidir. İkinci olarak, bu önemli izleyicilerle birlikte,
medyaya ilişkin karmaşık öğrenme ve öğretme süreçlerini kestirecek, belgeleyecek, ölçecek ve
değerlendirecek kuram ve araştırmaların geliştirilmesi önemlidir. Ancak bu iki tür eylemden
elde edilecek kanıtlar yoluyla, söz konusu büyük tartışmaların çözüleceği umulabilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığı ilkeleri ve Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi
Büyük Tartışma konusu irdelenmiştir.
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Bölüm Çalışma Soruları
1) Aşağıdaki, Len Masterman’ın formüle ettiği ilkelerden hangisi yanlış ifade
edilmiştir?
a) Medya eğitimi, toplumun demokratik yapısını güçlendiren zarar olasılığı yüksek ciddi
ve önemli bir alanı oluşturmaktadır.
b) Medya eğitimi, gerçeği yansıtmayan medyanın birleştirici kavramı ile yeniden
temsilini sağlamaktadır
c) Medya eğitimi yaşam boyu olan bir süreçtir.
d) Medya eğitimi, eleştirel bakış açısıyla birlikte ayrıca eleştirel özerkliği teşvik
etmektedir.
e) Medya eğitiminin anahtar kavramları analitik konudan çok almaşık araçlardır.

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tüm medya kurgulardan ibarettir.
b) Medya gerçekliği kurar, gerçeklik kurgular.
c) İzleyici medyada bağlamı tartışır
d) Medyanın ticari içermeleri vardır.
e) Medya ideolojik ve değersel mesajlar içerir.

3) Scheibe ve Rogow (2008), bir müfredatta Medya Okuryazarlığı ve eleştirel
düşünmeyi birleştirmenin temel ilkelerini belirlemişlerdir. Aşağıdaki söz konusu
ilkelerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Medyayı, gözlem, çözümleme, fikir başvurusu, üretme aşamalarını, medya
mesajlarında sunulan bilgiyi öğrencilere aktarmayı amaçlayan öğretmenlerin öğrencilerin
eleştirel düşünmelerini sağlamaları gerekmektedir.
b) Yeni bir konunun aktarılması aşamasında, heyecan ve ilginin oluşabilmesi adına
yazılı kaynaklardan kısa bir giriş sunulması ya da görüntü (video) ile desteklenmesi
gerekmektedir.
c) Medyanın standart pedagojik bir araç şeklinde kullanılması gerekmektedir.
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d) Yanıltıcı ve doğru haber vermeyen medya içeriğini tanımlamak gerekmektedir.
e) Kurgusal içerikli medyanın yanıltıcı ve gerçek örneklerini uygulamalı olarak
öğrencilere gösterilmesi gerekmemektedir.

4) Renee Hobbs’un başlattığı yedi büyük tartışmaya “evet” ya da “hayır” yanıtları
önümüzdeki yılarda Medya Okuryazarlığının üzerine kurulacağı temel ilkeleri
oluşturmaya yarayacaktır. Aşağıdaki söz konusu sorulardan hangisi eksik ifade
edilmiştir?
a)

Medya Okuryazarlığı çocukları korur mu?

b)

Medya Okuryazarlığı öğrencinin medya üretimi etkinliğini gerektirir mi?

c)

Medya Okuryazarlığında kültür önyargısı olmalı mı?

d)

Medya Okuryazarlığının daha güçlü bir ideolojik gündemi olmalı mı?

e)

Medya Okuryazarlığının çözüme götürecek bir araç olduğu iyice anlaşıldı mı?

5) Aşağıdaki akademisyenlerden hangisi Medya Okuryazarlığı eğitimi konusunda
ilke formüle etmemiştir?
a) Patricia Aufderheide
b) Len Masterman
c) Faith Rogow
d) Umberto Eco
e) Cindy Scheibe

YANITLAR: 1.e; 2.c; 3.e; 4.c; 5.d

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:
1) 1993 Medya Okuryazarlığı Ulusal Liderlik Konferansı’nda, Amerikalı eğiticimler,
medya eğitimi için uygun hedeflerin uzamı ya da uygun öğretim tekniklerinin genişliği
konusunda anlaşmaya varamamışlardır; ancak İngiliz, Avustralyalı ve Kanadalı eğitimciler

169

tarafından geliştirilen modellere dayanarak aşağıdaki kavramların medya mesajları
çözümlemesine dahil edilmesi gerektiğini belirlemişlerdir. Söz konusu kavramlardan biri de
“Medyanın kendine özgü “dilleri” ve çeşitli biçimlerle, türlerle (genres) ve iletişim simge
sistemleriyle sembolleşen karakteristikleri yoktur.” şeklindedir.
2) Suskunluk Sarmalı Kuramı, Medya mesajlarının siyasal, toplamsal ve ekonomik
imalarını vurgulayarak medya kullanımının etkili ve akıllıca yapılmasının önemini
yinelemektedir.
3) Medya eğitiminin İngiltere’deki babası olarak bilinen James Potter, 1930’larda
Medya Okuryazarlığının medyanın manipülatif doğasına karşı verilen medya karşıtı bir eğitim
olduğunu ileri sürer.
4) Kellner, etki aracılığı olarak adlandırdığı Medya Okuryazarlığı yaklaşımının, içeriği
genel olarak, şiddet, materyalizm, beslenme, beden imgesi, risk alma davranışları, habercilikte
çarpıtma ve yanlılık, ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik kalıp yargıları geliştirme gibi
sorun alanları etrafında örgütlediğini belirtmektedir.
5) Amerika’da Medya eğitimine olan ilgi, yaygın eğitim gelişmektedir. Time Dergisi
örgütlü ve sistematik bir sürecin parçası değildir.

YANITLAR:
1) Yanlış; Doğru Yanıt: Medyanın kendine özgü “dilleri” ve çeşitli biçimlerle, türlerle
(genres) ve iletişim simge sistemleriyle sembolleşen karakteristikleri vardır.
2) Yanlış; Doğru Yanıt: Güç Kazanım Modeli
3) Yanlış, Doğru Yanıt: Len Masterman
4) Yanlış, Doğru Yanıt: Anderson
5) Doğru
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8. MEDYA OKURYAZARLIĞINDA FARKLI KURAM VE
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığı eğitiminde farklı kuram ve yaklaşımlara
değinilecektir. Bu bağlamda medya ve eğitim ilişkisi irdelenecek ve Medya Eğitim Modelleri
ele alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Medya Okuryazarlığı eğitimi için geliştirilen kuram ve yaklaşımları araştırınız.

2. Medya Eğitimi Modellerini araştırınız. Sizce en ideal model hangisidir? Neden?
3. Ana Akım Medya Okuryazarlığını açıklayınız.
4. Eleştirel Medya Okuryazarlığını açıklayınız.
5. Aşılamacı Yaklaşım nedir? Açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Medya ve eğitim ilişkisi

Medya ve eğitim ilişkisi

Literatür tarama yoluyla

Eleştirel
Okuryazarlığı

Medya Eleştirel
Medya Literatür tarama yoluyla
Okuryazarlığı hakkında bilgi
sahibi olmak

Korumacı Yaklaşım

Korumacı
Yaklaşım Literatür tarama yoluyla
hakkında bilgi sahibi olmak

Aşılamacı Yaklaşım

Aşılamacı
Yaklaşım Literatür tarama yoluyla
konusunda bilgilenmek

Medya Eğitimi Modelleri

Medya Eğitimi Modellerini Literatür tarama yoluyla
kavramak

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Medya Eğitimi Modelleri, Aşılamacı Yaklaşım, Eleştirel Medya
Okuryazarlığı, Ana Akım Medya Okuryazarlığı
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Giriş
Medya aracılığıyla yaygın olarak dolaşıma giren görüntü, ses ve yazıların da içinde
bulunduğu kodlama ve kod çözümleme süreçleri, hem uygulayıcılar hem de alıcılar için yeni
donanımları gerekli kılmıştır. Medyanın toplumsallaşma sürecindeki konumu eğitim için de
kullanılmasına yol açmış, medya ve eğitim ilişkisi çeşitli yaklaşımlar temelinde ele alınmaya
başlanmıştır.
Gelişmiş ülkelerde Medya Okuryazarlığı alanındaki çalışmaları üç aşamada ele almak
olanaklıdır.
Birincisi, Medya Okuryazarlığı alanının temelini oluşturan tarihsel gelişim, teori,
medyanın dili, önemi üzerine odaklanan çerçeve belirleyici çalışmalardır. Bu tip çalışmalar
dönemini tamamlamıştır, artık ender rastlanmaktadır.
İkincisi, disiplinlerarası konumlandırılan Medya Okuryazarlığı ve alt ilgi alanları
kesişimindeki spesifik çalışmalardır. Bu tip çalışmalar halen sürmektedir.
Üçüncü tip çalışmalar da iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi doğrultusunda ivme
kazanan popüler medya araçları üzerine yapılan spesifik çalışmalardır. Bunların özellikle örgün
eğitimin ötesinde, vakıf ve dernek tipi örgütlenmelerde popülaritesi çok yüksektir.
Medya Okuryazarlığı eğitiminde; eğitimcilerin medyaya karşı tutumu temelde üçe
ayrılmaktadır.
Birincisi, ‘medyaya karşıt’ (against media) tutum: İlk olarak 1930‘larda İngiltere’de
görülen, medya mesajlarına karşı tüketiciyi korumayı amaçlayan yaklaşımdır. Kilise ve bazı
tutucu sivil toplum örgütlerinin benimsediği, kimi zaman medyayı ‘şeytan’ olarak gören
yaklaşımdır. Günün gereksinimlerine yanıt veremediği ve benimseyen insan sayısı artmadığı
için geçerliliği kalmamıştır.
Bu tutumların ikincisi, ‘medya hakkında’ (about media) eğitim vermeci yaklaşımdır:
Medyanın ne olduğu, nasıl olduğu hakkında medyayı anlatıp onu öğretme amaçlayan
tutumdur. Medya sistemleri, araç ve mesaj üzerine yoğunlaşılmaktadır.
Üçüncü tip yaklaşım ise ‘medya ile birlikte’dir (with/through media). Medya
eğitiminin medyanın gücünü, olanaklarını da kullanarak yapılması gerektiği, kamera, internet,
bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanarak, medya mesajı üreterek medyanın en iyi biçimde
anlaşılabileceği düşüncesine dayanır.

8.1. Medya ve Eğitim İlişkisi
Medya aracılığıyla yaygın olarak dolaşıma giren görüntü, ses ve yazıların da içinde
bulunduğu kodlama ve kod çözümleme süreçleri, hem uygulayıcılar hem de alıcılar için yeni
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donanımları gerekli kılmıştır. Medyanın toplumsallaşma sürecindeki konumu eğitim için de
kullanılmasına yol açmış, medya ve eğitim ilişkisi çeşitli yaklaşımlar temelinde ele alınmaya
başlanmıştır.
Kitle iletişim araçlarından bir eğitim materyali olarak yararlanılabileceği düşüncesi,
özellikle 1920’li ve 1930’lu yıllarda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yoğun olarak
dile getirilmiştir. İletişim araçlarının pedagojik bir etkisi ve yararının olacağı anlaşıldıktan
sonra, sosyalist ülkeler de bu araçlara öğretim müfredatlarında yer vermeye başlamışlardır.
Ardından medyanın bir eğitim konusu olarak masaya yatırılmasının uygun olacağı
düşünülmüştür. Dolayısıyla “Medya Okuryazarlığı” yeni bir kavram olmasına karşın, bir
disiplin olarak 20. yüzyılın başlarına değin uzanan bir geçmişe sahiptir.

8.2. Medya ve Eğitim İlişkisindeki İki Yaklaşım
Medya ve eğitim ilişkisinde iki yaklaşımdan söz etmek olanaklıdır. İlk yaklaşımda
medya bir araç olarak kullanılmaktadır: Gazete ve dergilerde çıkan yazılardan, radyo ve
televizyonda yayınlanan programlardan ilk ve ortaöğretimde genel kültür dallarında ve
özellikle tarih, coğrafya, anadil ve sosyoloji derslerinde yararlanılmaktadır. İkinci yaklaşımda
ise medya masaya yatırılarak incelenmektedir. Haber kaynakları, haberi ya da programı
oluşturan mekanizmalar araştırılmakta; bunlara yön veren eğilimler ya da çıkarlar
saptanmaktadır. Böylece, öğrenciler eleştirel düşünmeyi ve medyayı değerlendirmeyi
öğrenmektedir. Söz konusu iki yaklaşım birbirinden çok farklıdır.

8.3. Medya Okuryazarlığına Yönelik İki Farklı Kuramsal Görüş
8.3.1. Eleştirel Medya Okuryazarlığı (Eleştirel Yaklaşım)
Eleştirel düşünme ve Medya Okuryazarlığı ilişkisi, çok eskilere dayanmaktadır.
Kökenine inildiğinde eleştirel düşünme becerileri, M.Ö. 5. Yüzyılda güzel konuşma (hitabet)
ve siyaset sanatını öğretmek üzere ortaya çıkan retoriğin bir uzantısıdır. Eleştiri ve eleştirel
çözümleme denilince ilk akla gelen üretim ve paylaşımdaki eşitsizlikler üzerine yoğunlaşan
Marksist çözümlemelerdir. İletişim ve medya çözümlemelerinin duayenlerinden olan Arthur
Asa Berger’e göre Marksist çözümlemede medya; Batılı orta sınıf toplumlarda olduğundan
daha fazla baskı altındaki toplumlarda manipülasyon için kullanılmaktadır:
Berger’e göre, Marksist çözümleme, popüler kültür çalışmalarını yalnızca Marksist
düşünce (concept) ve kavramları (notion) içinde görüp korkunç bir tehlike içine düşen kuramsal
yaklaşımla ele almaktadır. Bu, kitle medyasının ürünlerinin ideolojik boyutlarının olmadığı
anlamına gelmez ancak psikolojik, ahlaki ve estetik bileşenler göz ardı edilmektedir. Bir insanın
yaşamındaki, duygu, davranış, inanış gibi psikolojik ögeler; kültür, yaşam tarzı, sosyal statü
gibi sosyolojik ögeler ve diğer tüm bileşenlerin yerine, sosyolojik zeminde ekonomi-politik

174

boyutlar üzerinde durulmaktadır. Oysa 1970’lerde Medya Okuryazarlığı eğitimi vatandaşlık
sorumluluğu ve demokratik hakların bir parçası, vatandaşlığın bir gereği ve eleştirel düşünme
biçimi olarak tanınmaya başlanmıştır.
Sözlüklerde kabaca her ikisi de kavram, fikir/düşünce anlamına gelen ve genellikle aynı
anlamda kullanılan notion, geniş kapsamlı bir konsept, concept ise anlam çıkarılan teori ya da
genel fikri kapsayan bir kavramdır. Notion ‘ı da idea kavramı kapsamaktadır. Bu durumda
fikirler en geniş kapsamlıdır, düşünceler fikirlerin içinde, kavramlar da onun içinde yer
almaktadır.
Medya eğitiminde kendi kendini yücelten ‘eleştirel’ tutum, özellikle 1970 ve 80’lerde
yaygındı. Eleştirellik, özellikle ‘mistiklikten arındırma’ (demystification) ve ‘mitolojiden
arındırma’ (demythologizing) süreçleri ile görünür hale geldi. Medya Okuryazarlığında
mitolojiden arındırma süreci sonucunda, bastırılmış ideolojik işlevlerin ortaya çıkarılması
sonucunda ideoloji görünür hale geldi.
Siyasal, ekonomik (medya sahiplik yapısı), kültürel zeminde medya ve medya
mesajlarına karşı eleştirel yaklaşımların Medya Okuryazarlığı özelinde amacı, eleştirel bilinç
yaratmaktır. Öğrenci öncelikle kendisine sunulan medya mesajlarının ‘dokunulmaz’ ve
eleştiriye kapalı kutsal metinler gibi görmeyip, bakış açısını genişleterek mesajın ortaya
sürdüğü savların ve bilgilerin de tartışmaya açık olduğu, eksik ve yanlışlarının olabileceği
önkabulüne sahip olmalıdır.
Lawrence Grossberg’e göre eleştirel olmak, kendi otoritemize ilişkin güçlü iddiamız,
bir tür küstahlık tehlikesini yansıtabilir. Eğer biz ‘eleştirel’ isek, bizimle aynı düşünceleri
taşımayan insanları cahil, yanıltılmış ya da gerçeği görmeye karşı anlaşılmaz bir tutum içinde
birileri olarak görmemiz gerekir.
Medya Okuryazarlığı alanında eleştirel yaklaşımlar hakkında oldukça fazla kafa
karışıklığı ve karşıt yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazı araştırmacıların birbirine karıştırılan
‘eleştirellik’lerle ilgili sert tepkilerine sık sık rastlanmaktadır. Örneğin David Buckingham’a
göre ‘eleştirel okuma’, sadece politik sol ile sınırlı değildir. Birçok sağ kanat politikacılar vardır
ki, medyaya karşı önyargılı ve öfkeli eleştiriler yapan sol kanattakilere göre çok daha şiddetli
eleştiriler yaparlar. Eleştirinin ütopyadan öteye geçmediğinden yakınan Buckingham,
akademideki durum ile ilgili olarak da, ‘Eleştirel araştırma’ ve ‘eleştirel pedagoji’ kavramı
çoğunlukla politik sol tarafından bir kod sözcük gibi kullanıldığı (ve kalıplaşmış anlamlan da
içerdiği) için tarafsız araştırmacılarca tercih edilmez. Eleştirel araştırmacılar kendilerini
‘yönetici’, ‘yönlendirici’ kişiler olarak ayırt ederler, eleştirel bilincin de tekelini oluştururlar
görüşünü savunur. Sonuç olarak Medya Okuryazarlığı eğitimindeki eleştirel yaklaşım ile
siyasal düşüncelerdeki eleştirel paradigmayı birbirine karıştırmamak gerekmektedir.
Medya Okuryazarlığı dersinde eleştirel yaklaşımın uygulaması; var olan medya
metinlerine farklı bir pencereden bakarak ele alınmasıdır. Medya Okuryazarlığı eğitiminde
eleştirel analiz, en güç olan uygulamadır. Çünkü konuyu çok iyi bilmeyi, arkaplanı bilmeyi,
koşulları bilmeyi, seçenekleri ve karşıt savları bilmeyi gerektirir. Bir düşünceyi, yaklaşımı
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mutlak doğru kabul edip ondan hareketle eleştiri yapmak geçersizdir. Eleştirel analiz,
karşılaştırma ve zıtlıklarla yapılmaktadır. İncelenen medya mesajındaki bilgi ile alternatif
kaynaklardaki bilgi karşılaştırılır, incelenen metnin karşılıklı zıtlıkları bir arada verip
vermediği, hangisini olumlayıp hangisini reddeden bir pozisyon aldığı incelenir. SWOT analizi
bu uygulamada kullanılabilir. Başta karşıt kavramlar yazılır ve bunların güç ve zayıf yanları,
karşılaştırmalı olarak incelenir. Böylece bütünü görme şansı yakalanır.
Medya Okuryazarlığının temel basamaklarından da anlaşılacağı üzere, Medya
Okuryazarlığı, medyayı anlama ve değerlendirmede çeşitli beceriler elde etme sürecidir. Kitle
iletişim araçlarının kültürü oluşturma ve sürdürmedeki rolünün ne kadar önemli olduğu
düşünüldüğünde, Medya Okuryazarlığı geliştirilmesi gereken bir beceridir. Medya; bireyleri,
sunduğu egemen değer, inanç ve yorumları sorgulamadan kabul etmeye zorlamaktadır; ancak
medya mesajlarını yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olan bireyler kendi inanç ve
davranışlarını kontrol etmede daha fazla güce sahiptir. Bununla birlikte, Medya
Okuryazarlığının temel basamaklarının da işaret ettiği gibi, medyaya karşı sorgulayıcı ve
eleştirel bir yaklaşıma da gönderme yapılmaktadır. Nurçay Türkoğlu’na göre de, Medya
Okuryazarlığı yalnızca beceri kazanmaya değil, eleştirel ve demokratik yurttaşlık çerçevesinde
günümüz toplumlarının yeni bir açığına da vurgu yapmaktadır. Böylece, yalnızca pratik,
işlevsel ve araçsal bir gereksinimi değil, eleştirel aklın gerekliliğini gündeme getirmektedir.
Eleştirel Medya Okuryazarlığı, bireylerin sahip olması gereken temel bir yetenek olarak
değerlendirilirse, Jolls ve Thoman’ın da belirttiği gibi bu temel yetenek olmaksızın, bir bireyin
insan olmanın bütün değerlerine sahip olabilmesi ya da demokratik bir toplumda yurttaşlığın
bir gereği olan güncel tartışmaları anlaması ve katılması olanaklı olmayacaktır. Bu bağlamda,
Eleştirel Medya Okuryazarlığı, yurttaşlık kavramının yeni bir boyut kazanmasında; kültürel,
ekonomik, siyasal ve toplumsal yurttaşlık bilincinin gelişiminde büyük bir öneme sahiptir.
Eleştirel Medya Okuryazarlığı, bireylerin iktidar ilişkisi konusunda daha bilgili, “öteki”ne
saygılı ve duyarlı yurttaşlar olabilmeleri yönünde katkıda bulunmayı ve “ötekileştirici”
değerleri ve mekanizmaları dönüştürmeyi amaç edinmelidir. Hem öğretmenlerin hem de
öğrencilerin toplumsal cinsiyet, ırk, etnik köken, sınıf gibi egemen ideolojileri
sorgulayabilmelerine katkıda bulunmalıdır.
Yurttaşlık kültürünün gelişiminde katkı sağlayacak olan Medya Okuryazarlığı ders
programının oluşturulmasında, eleştirel pedagojik yaklaşım çok önemli bir yere sahiptir.
Eleştirel pedagojinin düşünsel kökenleri farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla
gelişmiştir. 1980’lerden itibaren Kuzey ve Güney Amerika’dan Paulo Freire, Henry A. Giroux,
Peter Mc Laren, Donaldo Macedo gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar, eleştirel pedagojiye
önemli katkılar sunmuşlardır. Kültürel çalışmalar, feminizm, postyapısalcılık ve postmodernist
kuram eleştirel pedagojiyle sürekli ilişki içinde olmuştur. Kavram, ilk defa Henry A.
Giroux’nun Theory and Resistance in Education (1983) adlı yapıtında kullanılmış olmasına
karşın, bu alandaki çalışmalar daha eskilere dayanmaktadır. İlerici eğitimbilim çalışmalarının
öncü düşünürlerinden olan Amerikalı eğitimbilimci John Dewey (1859-1952)’in çalışmaları
eleştirel pedagojinin ilkelerinin beslendiği önemli kaynaklardan biridir. Dewey’in Kuzey
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Amerika’ya özgü geliştirmeye çalıştığı bir eğitim modelinde, çocukların eğitim sürecinde kendi
yaşamları üzerinde denetimi artırmaları önerilmiş ve çocuk merkezli öğrenme teşvik edilmiştir.
Eleştirel pedagojinin ilkelerinin beslendiği diğer önemli kaynak ise Giroux’un da
belirttiği gibi, Frankfurt Okulu’nun eleştirel kuramıdır. Otoriter kişiliğin ve başat sınıfların
egemenliğini yeniden üreten bürokrasinin gelişmesinin ardında yatan zihin örüntüsünü
kavramaya çalışan Frankfurt Okulu, eleştirel pedagoji çalışmaları için önemli katkılar
sağlamıştır. Çünkü eğitim sürecinde üretilen ve dolaşıma sokulan bilgi belirli siyasal, tarihi ve
ekonomik koşullar tarafından şekillenmekte olup eğitim sürecinde verili olarak tanımlanan bu
bilginin nasıl ve neden bu şekilde tanımlandığının eğitim sürecinin aktörleri tarafından
kavranabilmesi için ardyöreyi (arkaplan/ardalan/background) okuyabilmeleri gerekmektedir.
Kellner’a göre eleştirel pedagoji eğitimci, öğrenci ve yurttaşları çokkültürlü toplumdaki
meydan okuyucu kültürel temsillere karşı yerleşik müfredatı ve öğretim stratejilerini yeniden
düşünmeye yöneltmektedir. Eleştirel pedagoji, bireyleri güçlendirmek ve demokrasiyi
geliştirebilmek için öğrenci ve yurttaşlara toplumsal cinsiyet, sınıf vb. kültürel farklılıklara
duyarlı olmalarını sağlayacak becerileri öğretmektedir.
Eleştirel pedagojinin ilkeleri üzerinde durulurken, eğitimbilimci Paulo Freire’ye özel bir
yer ayırmak gerekmektedir. Eğitimi, bireylerin dünyayı nesneleştirmelerine, onu eleştirel bir
biçimde anlamalarına ve değiştirmek için eylemde bulunmalarına yardım eden bir araç olarak
gören Freire, eleştirel pedagojiyi “ezilenlerin pedagojisi” olarak kavramsallaştırmakta, eleştirel
pedagojinin temel öğesini “diyalog” olarak tanımlamaktadır. Diyaloğu, öğretmen ve
öğrencilerin bilgiyi birlikte araştırdıkları bir süreç olarak nitelendirmektedir. Böylelikle derslik,
geleneksel anlamda bir derslik değil; bilginin aktarılmayıp araştırıldığı bir buluşma yeridir.
Diyalog öyle bir süreçtir ki, öğrenciler, güçlendirilmiş özneler olarak, kendi yaşamlarını
biçimlendiren toplumsal gerçeklerin ve her türlü eşitsizlik ilişkilerinin farkına varırken,
yaşamlarını da yeniden kurabilme yetisini bulup ortaya çıkarırlar.
Eleştirel pedagoji, Medya Okuryazarlığı ile ilgilenen tüm eğitimcilerin üzerinde
dikkatle durması gereken, “başka ve farklı” bir sözün ve bakışın üretimine olanak tanıyan bir
anlayıştır. Eleştirel pedagojinin sağladığı açılımla, medya ile ilgili düşünürken ve çalışırken
tarihsel, toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik bağlamların önemi ve bu bağlamların eğitim
sürecindeki aktörler tarafından nasıl algılandığının yanı sıra, eğitim sürecinde dolaşıma giren
ve yeniden üretilen bilginin farklı biçimlerde yaşama geçirilme pratiklerinin farkına varılabilir.

8.3.2. Kitle Toplumu Kuramı
19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda önemli kitle medyası
ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Gazete ve dergilerin, radyoların hepsi bu dönemde serpilmiştir.
İktidarın geleneksel koltuklarında oturan insanlar, yani ülkelerin seçkinleri (örneğin
Amerika’da ruhban sınıfı, politikacılar ve eğitimciler), statükonun yıkılmasından
korkmuşlardır. Sosyal ve politik altüst oluşlarla birlikte suç oranları artmıştır. Kitle iletişim
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araçları bu süreçte çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Düşük beğeniler üretmek, okuma
ve dil becerilerini geri götürmek, basit ve sansasyonel içerikte programlar üretmekle
suçlanmışlardır. Avrupa’da ise totaliter yönetimlerin propagandayı başarılı biçimde
kullanmaları, medyanın kapsamlı gücünün bir diğer kanıtını oluşturmuştur. Tüm bu bakış
açılarından Kitle Toplumu Kuramı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, sıradan insanların
medyanın etkilerine karşı savunmasız olduğu ve sosyal düzenin altını oyan etkileri çürüttüğü
düşüncesi. Kitle toplumu kuramcıları sıradan insanların, kuramcılar gibi üstün beğeni ve
değerlere sahip olmayan insanlar olduklarını savunmuşlardır. Kitle Toplumu Kuramı, verili bir
fenomenin tüm yönlerini açıklamaya yönelik olarak tasarımlanmış bir büyük (Grand Theory)
kuramdır. Ancak tüm ortalama (sıradan) insanların şeytani kitle medyası tarafından akılsızca
etkilendikleri pek de doğru değildir. İnsanlar tüketim tercihlerinde bulunmuşlardır. Medya
içeriğini çoğu zaman da kişisel açıdan önemli yollarla yorumlamışlardır. Medyanın etkileri
vardır, çoğu zaman da iyi etkilerdir bunlar. Hiçbir tekil kuram, kitle toplumu kuramcılarının
iddia ettiği medya etkilerinin geniş çeşitliliğini içermez. Pasif izleyici ve doğrudan etkiyi
anlatan bu kuramlar, ana akım (mainstream) olarak nitelenen ve içinde birden fazla yaklaşım
barındıran yaklaşımlardır. Aslında bu yaklaşımlar, 19 yüzyılın ortasından beri gittikçe
güçlenen, kitlesel girişimleri kontrol etme ve burjuva demokrasisini koruma amacının tümleşik
bir parçasını oluşturma bakımından siyasal niteliktedir; ancak bu kuram ya da yaklaşımlar daha
sonra ticari, endüstriyel ve pazar ile ilgili kaygılara eklemlenmiştir.

8.3.3. Aşılamacı Yaklaşım
1950 ve 60’larda izleyici; medyanın üzerine güçlü mesajlar yazacağı tabula rasa olarak
görülüyordu. Günün koşullarında medyanın berbat aşırılıklarına karşı hem çocukları korumak
hem de kültürel değerlerin devamını ve ‘iyi’ medyanın ‘kötü’ medyadan ayırt edilmesi
sağlamak için medya eğitiminde ‘aşılamacı’ yaklaşım ön plana çıkmıştır. Medyayı potansiyel
bir tehlike olarak gören iletişim ve eğitim alanındakiler ve uygulamadaki eğitimciler öncelikle
aşılamacı yaklaşımla medya eğitimini ele almışlardır. Aşılama ya da Hipodermik İğne Kuramı
(hypodermic needle theory) ya da Sihirli Mermi Kuramı (magic bullet theory) olarak da ifade
edilen kuramın simgeciliği ortadadır: Medya, kişinin sistemine doğrudan ve hemen nüfuz eden
tehlikeli bir ilaç ya da öldürücü bir güçtür. Bu anlamda, Aşılamacı yaklaşım medyayı
‘aşılanılarak’ hastalayıcı etkisinden korunulması gereken bir ‘mikrop’ gibi ele almaktadır.
Temel olarak yazarlar, medya manipülasyonlarına karşı ‘ayırt etme’ ve ‘eleştirel farkındalık
yaratma’ becerisi için koruyucu bir önlem olarak aşılama önermişlerdir. Ancak Robert Kubey’e
göre, bir toplumsal sorunla ilişkilendirildiğinde araştırma fonu almak için iyi bir fırsat olan
Medya Okuryazarlığı araştırmaları için üniversite araştırmacılarının araştırma ve önleyici tedbir
harcamaları milyon dolarları bulmaktadır. Uygulamada ise, toplumda gençlerin
sosyalleşmelerinde yaşanan krizi yönetmede; medya eğitimini piyasanın ticari beklentilerine
uyumlu hale getirme eğilimi vardır.
Medya eğiliminde ilk teorik yaklaşımlardan olan aşılama paradigmasında, medyanın
zararlı içeriğine karşı, ‘karşıt’ bir tutum alınırken, öğrencileri medyaya karşı ‘aşılamak’ üzere
sınıfa bir miktar medya materyali (uç örnekler) getirilerek incelenir. Öğrencinin müteakip
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olumsuz etkileri tanıyıp bloke ederek bu etkilerden korunması hedeflenir. Bu eski yaklaşıma
bugünün medya eğitimcileri karşıt olmakla birlikte, modern medya eğitiminde bunun izleri,
özellikle reklam eğitimi kısmında görülmektedir. Aşılamacılık ile öğrencinin zararlı içeriğe
zaten maruz kalıp, onu tanıyıp ondan etkilenmemesi hedeflenmektedir.
Fedorov’a göre zaten Medya Okuryazarlığının doğasında var olan eleştirel düşünme
araştırmacıların en çok tercih ettiği yaklaşımdır. Eleştirel düşünme / eleştirel özerklik / eleştirel
demokratik yaklaşım gibi adlarla bilinen bu yaklaşıma ek olarak; semiyotik yaklaşım, kültürel
çalışmalar yaklaşımı, estetik ve popüler sanatlar yaklaşımları, pratik yaklaşım, ideolojik
yaklaşım, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ve en az kullanılan aşılamacı / akıllı iğne /
toplumsal savunma / korumacı yaklaşım gibi eski yaklaşımlara da rastlanmaktadır.
Bu eğitimin en iyi şekilde verilmesi için hangi yaklaşımın, teknik ve yöntemlerin
kullanılması gerektiği konusundaki tartışmalar; Hobbs’ın Medya Okuryazarlığı Hareketindeki
Yedi Büyük Tartışma adlı makalesini yazdığı 1998 yılından on yıl sonra yazdığı 21. Yüzyılda
Yeni Okuryazarlıkların Karşı Karşıya Kaldığı Güçlükler ve Tartışmalar adlı makalesine dek,
tartışmaların sürüp gittiği görülmektedir. Kendine en yakın, yatkın gördüğü yaklaşımı
benimseyip, onu alanda egemen kılmaya çalışan ekollerin arasındaki bu örtük mücadele sürecek
potansiyele sahiptir. Her birinin diğerlerine göre güçlü ve zayıf yönleri vardır. Hepsini bilip,
koşullara ve gereksinime yanıt veren kısımlarının alınıp kullanılması gerekmektedir. Bu
bağlamda, doğası gereği ‘aşılamacı’ yaklaşımın korumacı yaklaşımın içinde yer aldığı da
düşünülebilir.
Aşılama kuramı çerçevesinde iletişim bilimciler, kitle iletişim araçlarının okullarda
öğretilmesine ilişkin bir çerçeve sunmuşlardır. Popüler kültür hakkında öğretim, radikal bir
pedagojik keşif değildir. Öğrencilere, kitle iletişim araçlarının ayartıcı (doğru yoldan saptırıcı)
etkisinin istilasından kendini korumayı öğrenmek, öğrenme yöntemidir. Aşılama kuramı
bireyleri güçlendiren pedagojik bir model önerirken, kültürel çalışmalar ise Medya
Okuryazarlığının toplu dönüştürme yeteneğini vurgulamıştır.

8.4. Ana Akım Medya Okuryazarlığı (Korumacı Yaklaşım)
Aşılamacı yaklaşım İngiltere ve Batı Avustralya’da; Korumacı yaklaşım Kuzey İrlanda,
Ontario ve Massachusetts’de; kültürel incelemeler, ideoloji, temsil ve güç kavramlarına vurgu
İngiltere, Batı Avustralya ve Güney Afrika’da yaygın kabul görmüştür. ABD’de ise
‘korumacılık’ ile ‘güçlendirmecilik’ arasında bir konumlanma söz konusudur. Medya
Okuryazarlığı eğitimine iletişim alanındaki çeşitli yaklaşımları hareket noktası alarak yapılan
araştırmalarda birçok yaklaşım temel alınmaktadır.
Massey’e göre, Medya Okuryazarlığının farklı biçimlerde tanımlanmasının nedeni,
medya ve kitle iletişiminin çok farklı yaklaşımlarla incelenmesidir. Örneğin, konuyla
ilgilenenlerin bazıları medya üreticisinin amacına bakmaksızın medya mesajlarının içeriğine
“metin” olarak yaklaşırken, bazıları medya izleyicileri ve onların mesajlarına ilişkin
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yorumlarıyla ilgilenmektedir. Medyayı anlamak yerine, medyada yer alan mesajlar üzerine
odaklanan tanım ise Ana Akım Medya Okuryazarlığına işaret etmektedir.
Ana Akım Medya Okuryazarlığı, var olan medya yapısını sorgulamaktan uzak olan ve
medyayı sadece mesaj içeriği olarak gören; özellikle çocuklar söz konusu olduğunda medyadan
korunmayı, değerlere bağlılığı sağlamayı amaçlayan bir özellik göstermektedir. Bu özellik,
kendini en açık biçimde anadamar/anaakım/ampirik (liberal/çoğulcu) iletişim paradigmasının
etki yaklaşımında ortaya koymaktadır.
İlk kitle iletişim araştırmaları daha çok kitle iletişim araçlarının etkileri üzerine
yoğunlaşmıştır. Kitle iletişim araçlarının medyaya maruz kalan insanlar üzerindeki etkileri bu
alandaki çalışmaların konularını oluşturmuştur. Daha sonraları ise araştırmacılar, hedef kitle ve
medya ilişkisi üzerine yönlenmişlerdir. Medyanın gençler ve çocuklar üzerinde zararlı davranış
ve eğilimler edinme anlamında olumsuz etkileri olduğu ileri sürülmüştür. Bu bağlamda Medya
Okuryazarlığı, onları medyanın olumsuz etkilerinden korumalıdır. Bu özelliğin ortaya konduğu
Anadamar iletişim çalışmaları, medyanın amacı, mesajları ya da etkilerini bütün toplumsal
süreçlerden soyutlamaktadır. Bu özelliğin ortaya konduğu yaklaşımlardan biri korumacı
yaklaşımdır. Korumacı yaklaşım, çocukları medyanın zararlarına karşı korumayı amaçlamıştır.
Anadamar iletişim çalışmaları, medyanın amacı, mesajları ya da etkilerini bütün
toplumsal süreçlerden soyutlamaktadır. İletişimin içinde işlediği toplumsal, ideolojik, siyasi,
kültürel ve ekonomik sistemle ilişkisini kurmamaktadır. Bu çalışmaların temel amacı toplumsal
kontrol, ikna ve davranış değişikliklerine yönelik verileri toplamaktır. Bunlardan hareketle
kuram geliştirme, iletişim sürecinin yapısal ve sistemsel belirleyicilerini ortaya koyma gibi
kaygıları bulunmamaktadır. Temelde mesaj alışveriş sürecinin bireyler üzerindeki psikolojik
etkisi analiz edilmektedir.
Medya başta kültür olmak üzere sağlık, ekonomi, yönetime katılım gibi bir insanın
yaşamının çok çeşitli boyutlarını etkilemektedir. Ticari çıkarları ve diğer ilişkileri için medya
izleyiciyi manipüle ediyor, dilde yozlaşmaya neden oluyor ve izleyiciyi istismar ediyorsa;
medya insanların kültürlerini ‘hastalıyorsa’ o zaman bu hastalıktan ‘korunmak’ gerekir. Medya
bir kültürel hastalık ise, ona ‘karşı’ koruma için medya eğitimi tasarlanmalıdır; tıpkı yeni
doğmuş bir bebeğin beyni gibi hiçbir iz taşımayan, ‘hiç yazılmamış boş levha’ (tabula rasa)
gibi.
Böyle görülmesinin nedeni, Dünya Savaşları sırasında cepheden haberler getiren, en
hızlı haber kaynağı radyonun efsanevi etkisinin hala sürebileceği olasılığıdır.
Robert Kubey bu savını 2003 yılında yayınlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
durumdan söz etmektedir. ABD’de bu tip konulardaki araştırmalara milyon dolarlara varan
bütçelerin verilmeye devam edildiği görülmektedir.
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8.5. Korumacı Yaklaşım
Medyanın saldırganlık, suç, seks, uyuşturucu ve alkol, materyalist değerlerin- Kilise
temelli çalışmalarda, ‘materyalist değerlerin’ medya üzerinden yayılması da medyanın kötü
etkileri arasında görülmektedir- yayılması gibi etkilerinden insanları korumak için (başlangıçta)
aşılama ve bir takım koruyucu önlemler almaktadır. Çocukların medyadan zarar görmesini
önlemek için korumak gerektiği düşüncesine dayanan bu yaklaşıma göre, çocukların yaşına ve
düzeyine uygun medya içeriği seçiminin yetişkinler tarafından yapılması gerekmektedir. egüvenlik ve çevrimiçi cinsellikten, olumsuz etkide bulunacak çeşitli medya metinlerinden
çocukların uzak tutulması OFCOM’a (Office of Communications-İngiltere İletişim Ofisi
(2002) göre bir gerekliliktir. OFCOM’un korumacılığa vurguda bulunması genel yaklaşımının
‘korumacı’ olduğu biçiminde anlaşılmasına neden olabilir. Oysa OFCOM, katılımcılık
(participation, citizens’ digital participation) ve dijital dahil olma (digital inclusion)
kavramlarına da vurguda bulunduğu için uygulama temelli güçlendirmeci ya da katılımcı
yaklaşıma da önem vermektedir. Dolayısıyla kendini koruyamayacak kadar küçükler için
‘korumacılık’, medya ortamına katılabilecek (sosyal medya) büyükler için de diğer yaklaşımlar
geçerlidir.
Medya Okuryazarlığı eğitiminde çocukları ve gençleri medyanın belirli tip içerikleri ve
etkilerine karşı korumanın (en modern) yolu güçlendirmedir. Genel eğilimdeki kayma,
‘koruma’dan (medya mesajı tüketicisini) güçlendirmeciliğe odaklanma şeklindedir.
Güçlendirmenin amacı da vatandaşların aktif katılımı ve kendi kendini yönetme (bu beceriyi
geliştirilerek) hakkıdır. Çocuklar ve gençlerin medyanın zararlı etkilerinden korunması için
medya kullanımlarını kısıtlayarak veya engelleyerek onları koruma girişiminin günümüzde
artık geçerliliği kalmamıştır. Çünkü gençler günden güne ucuzlayan ve taşınır hale gelen medya
teknolojilerini kullanmak istedikten sonra onları kontrol altında tutmanın olanağı yoktur.
Korumacı yaklaşımdaki temel kıstas şu olmalıdır: Kendisini koruyamayacak kadar
küçük (özellikle 0-2 yaş) ya da aciz olanlar (yeterli zihinsel ve bedensel gelişimini
tamamlayamamış ya da özürlü) için koruma olmalıdır. Yeterli erişkinliğe ulaşmış ve ilgili
eğitimle gerekli bilgi ve deneyimle donatılmış olanlar için korumacılık istenen sonucu almak
için iyi bir yol değildir. İletişimin içinde işlediği toplumsal, ideolojik, siyasi, kültürel ve
ekonomik sistemle ilişkisini kurmamaktadır. Bu çalışmaların temel amacı toplumsal kontrol,
ikna ve davranış değişikliklerine yönelik verileri toplamaktır. Bunlardan hareketle kuram
geliştirme, iletişim sürecinin yapısal ve sistemsel belirleyicilerini ortaya koyma gibi kaygıları
bulunmamaktadır. Temelde mesaj alışveriş sürecinin bireyler üzerindeki psikolojik etkisi analiz
edilmektedir. En yalın ifadeyle Korumacı Yaklaşım, çocukları medyanın zararlarına karşı
korumayı amaçlamıştır. David Buckingham’ın da belirttiği üzere, yeni iletişim ve enformasyon
teknolojilerinin yaygınlaşması, çocukların medya metinleri aracılığıyla dolaşıma sokulan şiddet
içerikli anlatılar ile pornografik ve tüketimi teşvik eden metinlerden korunması tartışmalarına
özellikle ivme kazandırmıştır. Ancak Medya Okuryazarlığının bu biçimde kavranması, medya
metinlerinde belirli ve verili egemen ideolojinin ve temsil pratiklerinin sorgulanmasına olanak
tanımamaktadır. Zamanla Medya Okuryazarlığı kavramı, çocukların ve gençlerin medyanın
olumsuz etkilerinden korunmasını hedefleyen geleneksel zeminden kayarak, yeni bir yaklaşım
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temelinde çerçeve kazanmaya başlamıştır. Gittikçe artan sayıda akademisyen ve eğitimci
tarafından eleştirellik yönü ön plana çıkarılarak tanımlanmaktadır.
Renée Hobbs’a göre, Medya Okuryazarlığı, yazma ve okuma, konuşma ve dinleme, yeni
teknolojilere erişim, eleştirel seyretme ve çok çeşitli teknolojileri kullanarak kendi mesajlarını
yaratma yeteneğini kapsamaktadır.
Art Silverblatt ve Ellen M. Enright Eliceir’e göre ise Medya Okuryazarlığı izleyicilerin
kitle iletişim kanalları aracılığıyla aldıkları enformasyonu yorumlamasını olanaklı kılan ve
onların, medya içeriği hakkında bağımsız kararlar geliştirmelerine izin veren eleştirel bir
düşünme yeteneğidir.

8.6. Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Diğer Kuram ve Yaklaşımlar
8.6.1. Kültürel Çalışmalar Kuramı
Kültürel çalışmalar, toplumda ve farklı gruplarda birden fazla kültür ve değişken
(örneğin ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet…) olduğunu ileri sürer Sermaye kavramını ideolojinin
nihai belirleyicisi olduğu kavrayışının ötesine geçmesine karşın, ve yönetenlerin ideolojileriyle
kültürümüzü sınırlayan ve ‘kodlayan’ (şifreleyen) kurumsal güçleri incelerken yine kazınılmış
bir çıkarı belirler. Bu kültürel çalışmalar alanı, medyanın birleşmeler ve tekellerle
kümelenmesinin seslerinin çoğulluğunu ve/veya kültürel form ve ifadeleri nasıl da sınırlamaya
hizmet ettiğini inceler. Kültürel çalışmalar, medya, tarih, kültür, sanat vb. içinde anlam
üzerindeki iktidar ve mücadele konularıyla ilgilenir.
Kültürel çalışmalar, alt/üst kültür ayrımı yapmaksızın tüm kültürel formları ‘metin’
olarak ele alır Yani anlamların üretimi, tüm kültürel ifade formları içinde ve arasında çalışılır
ve incelenir. Kültürle ilgilenen diğer yaklaşımlar, popüler formların önemini yadsırken, kültürel
çalışmalar kültürü günlük yaşamın parçası olan yönleri biçiminde ele alır. Kültürel çalışmalar,
anlamın üretimini belirli bağlam ve pratiklere eklemlenmiş olarak görür. ‘Yapıçözüm’
(deconstruction) ile metinsel analiz, bize dünyanın nasıl yaşandığının ve bu yaşantıda
rollerimizin neler olduğunun ortak bilgisini veren ve olduğu gibi kabul edilen ‘hikayelerin’ ya
da anlatıların parçası olmamıza olanak tanır. Postyapısalcılık ile kültürel çalışmalar, yönetici
sınıf ideolojileriyle geleneksel olarak uzlaşan ve kültür içinde ayrıcalıklı bir yeri olan
‘kanon’ları açığa çıkarmamızı sağlar. Kimlik sorunları —kimlik nasıl üretilmekte,
eklemlenmekte, ifade edilmekte ve kullanılmaktadır— ırk, etnisite ve postkolonyalizm
çalışmalarında örneklendiği gibi, kültürel çalışmalar içinde merkezi bir yer taşımaktadır.
Benzer biçimde feminizm de öznellik, toplumsal cinsiyet, politika ve arzuya ilişkin soruları
gündeme getirerek kültürel çalışmaları etkilemiştir.
Bir kuramsal yaklaşım olarak kültürel çalışmalar, anlam ve anlayışı engellemeyi
amaçlayan hegemonik ya da ideolojik güçlerin sınırsız olmadıklarını ileri sürer. Kültürel
çalışmalar, kültüre ilişkin olarak medyanın aracıladığı (dolayımladığı/ mediated) mesajlara
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meydan okuyan ve direnç gösteren izleyicilerin pasiften çok nasıl aktif olduklarını ortaya koyar.
Politik ve/veya ekonomik başarılarına karşın medya (ya da Adorno ve Horkheimer’ın deyimiyle
‘kültür endüstrisi’) değerlerini ya da ideolojik konumlarını tepkisiz ya da eleştirel olmayan
tüketiciler olan ‘aldatılmışlar’ üzerine empoze etmez.
Eleştirel kültürel çalışmaların Medya Okuryazarlığı açısından temel kuramsal sorusu
şöyle özetlenebilir: Okullarda telekomünikasyon teknolojisinin kullanımı, iş dünyasının liberal
sanatlar eğitimine bağlı eğitimcilerden çok müftedat çerçevesinde bilgisayar becerilerinin
tanımladığı hegemonik bir gücü nasıl sürdürmektedir? Stan Denksi ve David Sholle’nin ileri
sürdüğü gibi, çoğu sosyal/beşeri programlarındaki video ekipmanının kullanımı egemen üretim
yöntemlerini normalleştiren hegemonik bir etki yaratmakta ve kariyer gereklerini önceden
tanımlamaktadır.

8.6.2. Etki Yaklaşımı
Etki incelemelerinin çok uzun bir tarihi vardır. İster drama, kitap, müzik, sinema,
televizyon olsun isterse diğer formlar olsun, bir medya formunun başlangıcından beri, herhangi
bir medyanın medyaya maruz kalan insanlar üzerinde sahip olduğu etkilere ilişkin bir
sorgulama olmuştur. Medyanın etkilerine ilişkin sorular sorarken birkaç yanıt verilmiştir.
İlk olarak sorulan, daima başat etkiye yönelik olmuştur. Yan etkiler ya da etkilerin
bireşimi pek az ilgi çekmiştir.
İkinci olarak, olumsuz etkilere, yani medyanın anti-sosyal davranışı teşvik etme gücüne
ilişkindir.
Üçüncü olarak, etkilere ilişkin bu ilgi, medium, kitlesel ya da popüler bir medium olarak
kaldığı sürece devam etmektedir: eğer bir medium yüksek-sanat kültürünün bir parçası haline
gelirse, o zaman etkileme gücü olumsuz/negatif olarak ortadan kaybolur.
Dördüncü olarak, kitle yayıncılığının erken tarihinde asıl ilgiyi çeken, medyanın
propaganda etkileridir. Frankfurt Okulu, Hitler’in iktidara yükselişinin kısmen onun medyayı
başarılı biçimde kullanmasından kaynaklandığını ileri sürmüştür. İkinci Dünya savaşından
sonra Batı Avrupa ve Amerika’daki bu analiz tipi, odağını, daima eğitim sisteminin önemini
vurgulayarak medyanın çocukların yaşamı üzerindeki etkilerine doğru değiştirmiştir. Ahlaki
korkular, kaygılar ve panik, ortaya çıkan sonuçtur.

8.6.3. Güçlendirmeci Yaklaşım
Korumacılığın yetersiz kalması ya da birtakım desteklere gereksinim duymasıyla
birlikte Güçlendirmeci Yaklaşım ön plana çıkmıştır. Korumacılıkta yer alan medya içeriğine
yönetimin ya da ebeveynin sansür koyması; internet ve mobil teknolojiler gibi alternatif medya
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ortamlarıyla aşılmaktadır. Bunun yerine korunmaya muhtaç haldekileri ‘korumacı’ araçlarla
korumaya devam etmek, kontrol edilmesi güç olan erişkin çocuk ve gençleri ise güçlendirmek
gerekmektedir. Bu arada da koruma ile güçlendirme arasındaki dengeyi iyi kurmak şarttır.
Avrupa Komisyonu, Medya Okuryazarlığı ile vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi için
güçlendirmecilik ile birlikte korumacılığın da kullanılması gerektiğine vurguda bulunmaktadır.
Güçlendirmeci yaklaşımda, medya mesajlarından kaçmanın olanaklı olmadığı, her
durumda öğrencinin bu mesajlarla karşı karşıya olduğu temel önkabuldür. Medya mesajı
tüketmenin birey üzerindeki olası etkileri, sonuçları öğretilerek, öğrencilerin profesyonel olarak
üretilmiş güçlü medya metinleri karşısında zayıf ve savunmasız kalmamaları sağlanır. Çağdaş
medya kültüründe bireyin kimlik inşası ve eylemlerinde ‘kendi gücünü’ arttırması için etik
kurallara uyarak sosyal ağlara katılması ve kendisini çevrimiçi tehditlerden koruması,
güçlendirmeci yaklaşımın bir sonucudur. Medya ve medya profesyonellerinin sahip olduğu
‘gücü’ öğrenen öğrenciler, kendi medya mesajı üretimleriyle bu güçten bir tür pay alacaklar ve
özgüvenleri artacaktır. Medya mesajlarının hazırlanış süreçleri, neden ve nasıl hazırlandığı
iyice öğretildiğinde öğrenci profesyonel ve güçlü medya ve metinlerine karşı bir tür güç
kazanmış olacaktır. Bireyi güçlendirmek, toplumu güçlendirmek demektir. Bu yüzden
önemlidir.
Kitle medyasına, popüler kültür ve dijital medyaya (kendini bırakıvererek) katılmak
bazı zararları, riskleri, bazı kazanımları barındırır. Bunların bilincine varılması için bireyler,
gruplar, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin de çeşitli roller üstlenmesi ve
marjinalleştirmeden, değersizleştirmeden konunun önemle ele alınması gerekmektedir.
Güçlendirmeci Yaklaşım (yeterince olgunlaşmış olarak) çok sınırlı ya da sınırlandırmacı
kalmaktadır. ‘İzleyicileri’ ve ‘kullanıcıların’ bakış açıları ve gereksinimlerinin de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Ancak böylece yapbozun son parçası da yerine konulabilir.
Uygulama ağırlıklı güçlendirmeci yaklaşımın başarıya ulaşması için öncelikle
öğrencinin teorik bilgiyle donatılması, sonra da medya metinlerine alternatif metinler üretme
olanağı sunularak, profesyonellerin büyük olanaklarla yaptığı işleri, amatör olarak başarmanın
zevkini tatmalarını sağlamak; öğrencilerin medya karşısında güçlendirilmesine olanak
sunmaktadır.

8.6.4. Çözümlemeci Yaklaşım
Medya Okuryazarlığı eğitiminde yapılan etkinliklerin çoğu Çözümlemeci Yaklaşım
içinde yer almaktadır. Bir filmi izleyip, sınıfta onu incelemek, bir gazete sayfasını incelemek,
internet sayfalarında özellikle sosyal ağları incelemek bu yaklaşım kapsamındadır. Örneğin,
ortaöğretim düzeyi gençlerin yoğun bir biçimde kullandığı facebook sitesi ve yazılımlarının
potansiyel olarak ne gibi tehditler barındıracağını sınıf ortamında bir listesini çıkartıp (sahte
kimlikler, özel bilgilerin çalınması ya da ifşa edilmesi, kurulan arkadaşlıklarla kötü niyetli
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kişilerin verebileceği zararlar…) bu listedeki maddeleri tek tek incelemek, öğrencinin
facebook’a bakış açısını etkileyecek, daha dikkatli davranmasını sağlayacaktır.
Bir çözümlemede tipik olarak aşağı yukarı aşağıdaki gibi prosedür izlenir:
Öğretmen konuyu tanıtır ve temel kavramları açıklar, örnekler verir, bazı durumlarda
öğrenciler de kendilerinden örnekler verir. Daha sonra, öğrencilerin kendilerine göre bakış
açıları ve örnekler seçmelerine olanak tanınır ve böylece çalışma monologdan diyaloğa
dönüşür. Öğrencinin yapılan etkinlikten elde edilen sonuçta kendi kontrolünün ne kadar büyük
bir rolünün olduğunu hissetmesi sağlanır.
Medya Okuryazarlığı derslerinde en önemli özellik ‘araştırmacılık süreçleri’dir. Bu hem
çözümlemeci (yapısökümü) becerileri hem de yaratıcı özellikleri (inşa/üretim) içerir.
Çözümleme, üretim ile birleştirildiğinde, teori uygulamaya dökülür ve böylece öğrenci
bir diğeriyle bağlantılı doğal süreçlerde kendi öğrenme düzeyini keşfetme ve (kendini) ifade
etme olanağı yakalar. Öğrencilerin röportaj yapması, uzmanlardan, akranları ya da halktan bilgi
toplaması; başta (kaliteli) soru sormayı öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu uygulama ayrıca, hem
çözümlemeci, hem yorumlamacı, hem de pratik yaklaşımları bir arada kullanma olanağı sunar.
Medya eğitimi, çözümlemeci ve pratik çalışmalarla medyaya eleştirel gözle bakma becerisi
geliştirmektir. Çözümleme becerilerinin geliştirilmesi; kitle medyasının ideolojik ve estetik
kodlarını ‘okumayı’, kitle medyasının toplumdaki işlevini, ekonomik arkaplanı ve bilgi
yapılarını anlamayı sağlayacaktır.
Medya Okuryazarlığı sınıf içi uygulamalarının temelini oluşturan çözümlemeci
yaklaşımı hiçbir akademisyen ve eğitimci benimsemekten geri duramamaktadır. Analitik
düşünme becerisinin gelişmesini sağlayan bu yaklaşım, gündelik yaşamdaki sorunları ele alma
ve eğitim süreçleri sonrasında da yaşam boyu öğrenme ve sorun çözme becerilerinin
geliştirilmesinde önemli bir katkıya sahiptir.

8.7. Diğer Genel Teorik Yaklaşımlar
Gelişmiş ülkelerde Medya Okuryazarlığı alanındaki çalışmaları üç aşamada ele almak
olanaklıdır.
Birincisi, Medya Okuryazarlığı alanının temelini oluşturan tarihsel gelişim, teori,
medyanın dili, önemi üzerine odaklanan çerçeve belirleyici çalışmalardır. Bu tip çalışmalar
dönemini tamamlamıştır, artık ender rastlanmaktadır.
İkincisi, disiplinlerarası konumlandırılan Medya Okuryazarlığı ve alt ilgi alanları
kesişimindeki spesifik çalışmalardır. Bu tip çalışmalar halen sürmektedir.
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Üçüncü tip çalışmalar da iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi doğrultusunda ivme
kazanan popüler medya araçları üzerine yapılan spesifik çalışmalardır. Bunların özellikle örgün
eğitimin ötesinde, vakıf ve dernek tipi örgütlenmelerde popülaritesi çok yüksektir.
Medya Okuryazarlığı eğitiminde; eğitimcilerin medyaya karşı tutumu temelde üçe
ayrılmaktadır.

8.7.1. Medyaya Karşıt (against media) Tutum
Birincisi, ‘medyaya karşıt’ (against media) tutum: İlk olarak 1930‘larda İngiltere’de
görülen, medya mesajlarına karşı tüketiciyi korumayı amaçlayan yaklaşımdır. Kilise ve bazı
tutucu sivil toplum örgütlerinin benimsediği, kimi zaman medyayı ‘şeytan’ olarak gören
yaklaşımdır. Günün gereksinimlerine yanıt veremediği ve benimseyen insan sayısı artmadığı
için geçerliliği kalmamıştır.

8.7.2. Medya Hakkında (about media) Eğitim Vermeci Yaklaşım
Bu tutumların ikincisi, ‘medya hakkında’ (about media) eğitim vermeci yaklaşımdır:
Medyanın ne olduğu, nasıl olduğu hakkında medyayı anlatıp onu öğretme amaçlayan
tutumdur. Medya sistemleri, araç ve mesaj üzerine yoğunlaşılmaktadır. Salt medyayı anlatmak
Medya Okuryazarlığı için yeterli olmamaktadır. Bu tanımlayıcı tutum; kitap ve müfredatların
giriş kısımlarıyla sınırlı kalmaya başlamıştır. Zaten medyanın ne olduğunu anlatmak da bir
girizgahtan daha öteye geçemez. Medyanın ‘ne’ olduğu anlaşıldıktan sonra asıl ‘nasıl’
çalıştığının anlaşılması önemlidir.
Örneğin ABD’nin TRT’si konumundaki, kar amacı gütmeyen, yüzlerce televizyon
kurumunun kolektif sahipliğindeki, Public Broadcasting Service (PBS)’te Medya Okuryazarlığı
programları hazırlayan Prof. Renée Hobbs, medyaya karşı medyayı eğitim amacıyla
kullanmaktadır.

8.7.3. Medya İle Birlikte (with/through media)
Üçüncü tip yaklaşım ise ‘medya ile birlikte’dir (with/through media). Medya eğitiminin
medyanın gücünü, olanaklarını da kullanarak yapılması gerektiği, kamera, internet, bilgisayar
ve diğer teknolojileri kullanarak, medya mesajı üreterek medyanın en iyi biçimde
anlaşılabileceği düşüncesine dayanır. Tartışmasız kabul gören, başarılı olan eğitim tipi bu
yaklaşımdır. Ancak bu yaklaşım medyanın içinde yer alıp da medyaya eleştirel bir gözle
bakabilmenin güç olduğu eleştirisine de hiç bir zaman yanıt verememektedir.
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Medya ile kuşatılan iletişim çağının çocuk ve gençlerinin 7/24 kesintisiz yayın yapan
Disney’in mesajlarından korunması için ebeveynin yasaklar koyması, ‘karantina altına alması’
ya da daha ilgili ve bilgili ailelerin ‘bağışıklık sistemini geliştirme’ stratejisini benimsemesi gibi
çeşitli yöntemler Medya Okuryazarlığı uygulamalarında yer almıştır.

8.8. Medya Eğitim Modelleri
8.8.1. Eğitim-Bilgi Modelleri
Kültürel, estetik, semiyotik, sosyo-kültürel teoriler üzerine kurulu; teori, tarih, medya
dili, kültür vb. gibi odak noktaları olan çalışmalardır.

8.8.2. Sosyo-Kültürel Modeller
Medya eğitiminin, kültürel çalışmalar, semiyotik ve etik modellerine dayanan, yaratıcı
kişiliğin; tutum, algı, canlandırma, görsel hafıza, yorum analizi, bağımsız eleştirel düşünme gibi
sosyo-kültürel gelişimi üzerine kurulu modellerdir.

8.8.3. Yararcı Modeller
Medya teknolojisi pratiği kazandırmayı hedefleyen, ‘pratik’ temelli modellerdir.
Korumacı yaklaşımlardaki ‘kötü medya’, ‘medya karşıtı’ tutum yerine ‘medya ile birlikte’
yaklaşımı izlenir ve Medya Okuryazarlığı eğitiminde profesyonel medya örgütlerinden de
yararlanılır. Medya Okuryazarlığı programları çekilip, yayınlanır. Yararcı modellerde medya,
bilgi ve iletişim teknolojileri gibi konular kullanımlar-doyumlar zemininde işlenir.

8.8.4. Estetik Modeller
Sanatsal zevk ve en iyi medya kültürü örneklerinin analizi üzerine yoğunlaşan
modellerdir. Ancak şunu hiç akıldan çıkarmamak gerekir ki, bu modeller çok nadiren, ‘tek
başına’ yer alır. Genellikle diğer bir kaçıyla birlikte yer alırlar.

Sonuç olarak,
Gelişim aşamalarında, akademik zeminde Medya Okuryazarlığı disiplinlerarası bir
konuma sahiptir. Eğitim, gazetecilik, kitle iletişimi, psikoloji, halk sağlığı, retorik gibi çeşitli
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alanlardan araştırmacılar, uygulayıcılar ve eğitimciler bu alanla ilgilenmişlerdir. Bu alana olan
ortak ilgi, Medya Okuryazarlığının temelini atmış ve bilimsel arkaplan çeşitliliği, konuyu ele
alışta da doğal olarak çeşitliliklerin doğmasına neden olmuştur. İletişimciler, iletişim alanından;
ekonomistler işin ekonomi boyutundan bakmışlardır. Bu anlamda günümüzde, medyanın okul
dışında bir öğretme aracı olarak izleyici ile etkileşimi açıklayan; ekme, bilişsel ve sosyal
öğrenme, kullanımlar ve doyumlar teorileri, medya mesajlarının analizinde önemli bir yere
sahiptir. Öğrenciler için bir öğrenme aracı olarak medya; Bandura’nın Sosyal Öğrenme Teorisi
ve Gerbner’in Ekme Teorisinin önemli bir boyutu olan gözleme dayalı ve rastlantısal öğrenme
kaynağıdır. Ekme yaklaşımı, medyaya maruz kalmanın özellikle de televizyonun dünyaya bakış
açısını biçimlendirdiği görüşüne dayanmaktadır. Metinlerarasılık rolüne de sahip olan medya,
izleyiciler için konular arasında bağıntı kurma ve kültürel anlamlar inşa rolüne de sahiptir.
Farklı disiplin ve yaklaşımlarda çalışan birçok araştırmacının elde ettiği bulgulara göre medya
bir öğrenme aracı niteliği taşımaktadır. Medya Okuryazarlığına araştırmacıların yaklaşımları,
ait oldukları bilimsel disiplinden kaynaklanmakla birlikte, kiliselerin çalışmalarında olduğu
gibi ‘din’; ‘temsil-sunum’ bağlamında ‘azınlık hakları’, ‘toplumsal cinsiyet’ gibi, ideal konu ve
kaynaklardan beslenmektedir.
Medya Okuryazarlığı alanında yaklaşımların biçimlenmesinde, araştırmacının
akademik ilgi alanı ve aldığı eğitim ile birlikte, yaşadığı sosyo-kültürel koşulların da etkisi
olmaktadır. İçinde bulunduğu toplumda, örneğin etnik ayrım/çatışma varsa yapılan eğitim bu
konu üzerinden giderken, uyuşturucu bağımlılığı konusu gündemde sürekli ilk sıralarda kronik
bir sosyal sorun ise, araştırmacı bundan etkilenerek bu konuya yoğun bir biçimde değinmekte,
hatta Medya Okuryazarlığım büyük oranda bu konu üzerinden işlemektedir.
Bu anlamda, Medya Okuryazarlığı eğitiminde yaygın
paradigmalarda ülkeden ülkeye farklılıklar vardır.

olarak

benimsenmiş

Medya Okuryazarlığına ilişkin yapılan bu tanımlar, kavramın iki temel noktasını ortaya
çıkarmaktadır:
1- Kişinin, medya mesajlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme ve süzebilme
yetisine ve bilgisine sahip olması,
2- Kişinin kendi mesajlarını oluşturabilecek biçimde medyayı tanıma ve kullanma
yetisine ve bilgisine sahip olması.
Özetle, Medya Okuryazarlığı tanımı bazı temel noktalara dayanmaktadır:
1. Medya Okuryazarlığı bir sınıflandırma değil, süreçtir: Medya Okuryazarlığı,
üniversite mezunu olmak ya da Amerikalı olmak gibi bir sınıflandırma değildir; derece derece
gelişim gösteren bir süreçtir.
2. Medya Okuryazarlığı gelişime gereksinim duyar: Medya okuryazarı olma durumu
bilinçli uygulama çalışmalarıyla yüksek dereceye ulaşabilir. Ancak, medya sahipliği, medya
sektörünün ekonomik ve idari yapılanmasındaki değişimlerin izlenmemesi gibi nedenler
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mesajların bireyler tarafından algılanmasını etkilediği için Medya Okuryazarlığı düzeyinde
düşüş gerçekleşebilir.
3. Medya Okuryazarlığı çok boyutludur: Medya Okuryazarlığının birbiriyle ilişkili dört
boyutu bulunmaktadır:
a- Bilişsel boyut: Zihinsel süreçlere ve düşünmeye işaret eder. Bilişsel boyuta ilişkin
yetenekler, simgelerin farkına varılmasından mesajın nasıl üretildiğinin ve neden bu biçimde
sunulduğunun anlaşılmasına değin farklılık göstermektedir.
b- Duygusal boyut: Bireylerin medya mesajlarında verilen duyguların farkında
olmalarıdır. Medya mesajlarındaki duygular öfke, korku, nefret gibi güçlü duygular
olmayabilir; bazı algılanması güç duygular da mesajlarda yer alabilir.
c- Estetik boyut: Medya içeriğini sanatsal bir bakış açısıyla anlamaya ilişkin bir
beceridir. Bununla birlikte, medya üreticisinin kendine özgü sanatsal anlayışını fark edebilme
becerisini de içine alır.
d- Ahlaki boyut: Mesajların altında yatan değerleri anlamaya ilişkin beceridir. Örneğin,
aksiyon filmlerindeki mesajlarda sunulan değerler, şiddetin genellikle elde edilmek istenenlere
ulaşmada başarılı bir araç olduğu ve dünyanın tehlikeli bir yer haline geldiğidir.
4. Medya Okuryazarlığının amacı, yorumlar üzerinde bireylere daha fazla kontrol
sağlamaktır: Bütün medya mesajları yorumlara dayanır. Örneğin, gazeteciler önemli olaylar ve
kişiler hakkında yorumlar sunarken; reklâmcılar, bireyleri problemleri olduğuna ve ürünlerinin
bu sorunları çözmede onlara yardımcı olacağına inandırmaya çalışmaktadır. Bu nedenle
yorumların farkında olunması gerekmektedir.

Özetle, Medya Okuryazarlığının temel basamaklarını aşağıdaki gibi sıralamak
olanaklıdır:
1- Medyanın, toplum üzerinde etkili olduğunun kavranması,
2- Medyanın, kültürü anlamakta bir kaynak olarak görülmesi,
3- Kitle iletişim mekanizmalarının kavranması,
4- Medya iletilerinin çözümlenmesi ve tartışılması için stratejiler geliştirilmesi,
5- Bireyin medya içeriğine ilişkin yorumlama ve algılama yeteneğinin arttırılması.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Medya Okuryazarlığı eğitiminde farklı kuram ve yaklaşımlara
değinilmiştir. Bu bağlamda medya ve eğitim ilişkisi irdelenmiş ve Medya Eğitim Modelleri ele
alınmıştır.
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Bölüm Çalışma Soruları
1) “…………………………….., var olan medya yapısını sorgulamaktan uzak olan
ve medyayı sadece mesaj içeriği olarak gören; özellikle çocuklar söz konusu olduğunda
medyadan korunmayı, değerlere bağlılığı sağlamayı amaçlayan bir özellik
göstermektedir.” tanımına uyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ana Akım Medya Okuryazarlığı

b)

Eleştirel Pedagoji

c)

Eleştirel Medya Okuryazarlığı

d)

Medya Öğrenme Kuramı

e)

Kültürel Çalışmalar Kuramı

2) “………………………………. göre, Medya Okuryazarlığı, yazma ve okuma,
konuşma ve dinleme, yeni teknolojilere erişim, eleştirel seyretme ve çok çeşitli
teknolojileri kullanarak kendi mesajlarını yaratma yeteneğini kapsamaktadır. “
tümcesindeki boşluğa aşağıdaki araştırmacılardan hangisi gelmelidir?
a)

Art Silverblatt

b)

W.J.Potter

c)

Renée Hobbs

d)

J.Habermas

e)

H.Giroux

3) “Toplumda ve farklı gruplarda birden fazla kültür ve değişken (örneğin ırk,
sınıf, toplumsal cinsiyet…) olduğunu ileri sürer. Sermaye kavramını ideolojinin nihai
belirleyicisi olduğu kavrayışının ötesine geçmesine karşın, ve yönetenlerin ideolojileriyle
kültürümüzü sınırlayan ve ‘kodlayan’ (şifreleyen) kurumsal güçleri incelerken yine
kazınılmış bir çıkarı belirler.” tanımına uyan yaklaşım/kuram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kültürel Çalışmalar Kuramı
b) Etki Yaklaşımı
c) Güçlendirmeci Yaklaşım
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d) Çözümlemeci Yaklaşım
e) Ekme Kuramı

4) “Medya mesajlarından kaçmanın olanaklı olmadığı, her durumda öğrencinin
bu mesajlarla karşı karşıya olduğu temel önkabuldür. Medya mesajı tüketmenin birey
üzerindeki olası etkileri, sonuçları öğretilerek, öğrencilerin profesyonel olarak üretilmiş
güçlü medya metinleri karşısında zayıf ve savunmasız kalmamaları sağlanır.” tanımına
uyan yaklaşım/kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kültürel Çalışmalar Kuramı
b) Etki Yaklaşımı
c) Güçlendirmeci Yaklaşım
d) Çözümlemeci Yaklaşım
e) Ekme Kuramı

5) “Kültürel, estetik, semiyotik, sosyo-kültürel teoriler üzerine kurulu; teori, tarih,
medya dili, kültür gibi odak noktaları olan çalışmalardır.” tanımına uyan modeller
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim-Bilgi Modelleri
b) Sosyo-kültürel Modeller
c) Yararcı Modeller
d) Estetik Modeller
e) Sosyo-psikolojik Modeller

YANITLAR: 1.a; 2.c; 3.a; 4.c; 5.a

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:
1) Henry A. Giroux, eleştirel pedagojiyi “ezilenlerin pedagojisi” olarak
kavramsallaştırmakta, eleştirel pedagojinin temel öğesini “diyalog” olarak tanımlamaktadır.
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2) Kültürel Çalışmalar Kuramı, sıradan insanların medyanın etkilerine karşı savunmasız
olduğu ve sosyal düzenin altını oyan etkileri çürüttüğü düşüncesi dayanır.
3) Aşılamacı yaklaşım, İngiltere, Batı Avustralya ve Güney Afrika’da yaygın kabul
görmüştür.
4) Alvin Toffler ve Ellen M. Enright Eliceir’e göre Medya Okuryazarlığı izleyicilerin
kitle iletişim kanalları aracılığıyla aldıkları enformasyonu yorumlamasını olanaklı kılan ve
onların, medya içeriği hakkında bağımsız kararlar geliştirmelerine izin veren eleştirel bir
düşünme yeteneğidir.
5) Güçlendirmeci Yaklaşım, medyaya maruz kalmanın özellikle de televizyonun
dünyaya bakış açısını biçimlendirdiği görüşüne dayanmaktadır.

YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Yanlış; Doğru Yanıt: Paulo Freire
Yanlış; Doğru Yanıt: Kitle Toplumu Kuramı
Yanlış; Doğru Yanıt: İngiltere ve Batı Avustralya
Yanlış; Doğru Yanıt: Art Silverblatt ve Ellen M. Enright Eliceir
Yanlış; Doğru Yanıt: Gerbner’in Ekme Teorisi
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9. MEDYA OKURYAZARLIĞININ GELİŞMESİNE KATKIDA
BULUNAN ÖNEMLİ DÜŞÜNÜRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Eleştirel Pedagoji ekseninde Medya Okuryazarlığının gelişmesine katkıda
bulunan önemli düşünürlere değinilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Medya Okuryazarlığının gelişmesine katkıda bulunan düşünürleri araştırınız.

2. Frankurt Okulu’nun Medya Okuryazarlığının gelişmesine ne denli katkıda bulunduğunu
araştırınız.
3. “Kültür Endüstrisi” kavramını açıklayınız.
4. “İletişimsel Eylem Yaklaşımı” kavramını açıklayınız.
5. Eleştirel Pedagoji’nin öncülerini araştırınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Medya
Okuryazarlığının Medya
Okuryazarlığının Literatür tarama yoluyla
gelişmesine katkıda bulunan gelişmesine katkıda bulunan
düşünürler hakkında bilgi
düşünürler
sahibi olur.
Frankurt Okulu

Frankurt Okulu
bilgi sahibi olur.

hakkında Literatür tarama yoluyla

Eleştirel Pedagoji

Eleştirel Pedagoji’yi kavrar.

Kültür Endüstrisi

Kültür Endüstrisi kavramını Literatür tarama yoluyla
kavrar.

İletişimsel Eylem Yaklaşımı

İletişimsel Eylem Yaklaşımı Literatür tarama yoluyla
konusunda bilgi sahibi olur.

Literatür tarama yoluyla

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Frankfurt Okulu, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Eleştirel
Pedagoji
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Giriş
Medya Okuryazarlığının tarihteki izlerini, ilk yazılı iletişimin yer aldığı dönemlere
kadar taşımak olanaklıdır. İletişim, politika, pazar ve insanın olduğu her ortamda
Medya Okuryazarlığına temas eden kavramlara kolaylıkla rastlanabilinir. Medya
Okuryazarlığının izi çok eski dönemlere kadar uzansa da, alanın gelişiminde geçen yüzyıl
içinde yer alan önemli düşünürlerin ve araştırmacıların büyük bir rolü vardır. Bu alandaki yoğun
tartışmalar, kitle iletişim araçlarından biri olan gazetelerin insan yaşamındaki yerinin
derinleşmesiyle başlamıştır. Radyo ve televizyon gibi diğer kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşmasıyla tartışmalar yeni bir boyuta gelmiş; Medya Okuryazarlığı dünyanın birçok
yerinde eğitim programlarının bir parçası olmuştur. Son olarak internetin kitle iletişiminde
sunduğu yeni olanaklarla, Medya Okuryazarlığı çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bilgisayar
oyunlarının da yaygınlaşmasıyla, tartışmalar daha da genişlemiştir.
Eleştirel pedagojinin düşünsel kökenleri disiplinlerarası katkılarla gelişmiştir. Kuzey ve
Güney Amerika kıtasında 1980'lerden itibaren Paulo Freire, Henry A. Giroux, Stanley
Aronowitz, Michael W. Apple, Maxine Grene, Peter Mc Laren, Bell Hooks, Donaldo Macedo,
Michelle Fine, Jean Anyon gibi değişik disiplinlerden araştırmacıların eleştirel pedagoji
çalışmalarına katkıda bulundukları görülmektedir. Kültürel çalışmalar, feminizm,
postyapısalcılık ve postmodernist kuram eleştirel pedagojiyle sürekli temas ve alışveriş içinde
olmuştur.
"Eleştirel pedagoji" kavramı ilk olarak, Henry A. Giroux'nun Theory and Resistance in
Education (1983) adlı yapıtında kullanılmıştır. Ancak, eleştirel pedagojiyle ilgili çalışmaların
tarihi daha eskilere dayanır. Eleştirel pedagojinin ilkelerinin John Dewey'in çalışmalarından ve
özellikle Frankfurt Okulu'nun eleştirel kuramından beslendiği söylenebilir. Amerikalı
eğitbilimci John Dewey (1859-1952) ilerici eğitimbilim (eğitbilim) çalışmalarının öncü
düşünürlerinden olup, 1900'lerin başında demokratik bir toplumda eğitimin verili ve belirli
rolünü sorgulayarak, bir toplumda demokrasinin gelişmesine eğitimin nasıl katkıda
bulunacağını tartışmıştır. Dewey, Democracy and Education (1916) adlı yapıtında Kuzey
Amerika'ya özgü bir eğitim modeli geliştirmeye çalışmıştır. Bu modelde, çocukların eğitim
sürecinde kendi yaşamları üzerinde denetimi arttırmaları önerilmektedir ve çocuk-merkezli
öğrenme teşvik edilmektedir. Dewey'e göre, deneyim ile eğitim çakıştırılırsa, eğitim bir sorun
çözme süreci olarak görülürse, toplumda demokratik ilkeler ve yaşantı geliştirilebilir.
Giroux, ise "Critical Theory and Educational Practice" adlı yazısında eğitimbiliminde
eleştirel kuramların izini sürerken, en önemli katkının Frankfurt Okulu'nun eleştirel kuramı
tarafından yapıldığını saptar.
Frankfurt Okulu ise eleştirel pedagojinin gelişmesine, Marksist bir izlek çerçevesinde
endüstriyel, teknolojik, kapitalist toplumsal düzende ortaya çıkan değişimleri çözümleyebilmek
için yeni bir bağlam geliştirme çabasıyla katkıda bulunmuştur. Otoriter kişiliğin ve başat
sınıfların egemenliğini yeniden üreten bürokrasinin gelişmesinin ardında yatan zihin
örüntüsünü kavramaya çalışan Frankfurt Okulu'nun yaptığı bağlam vurgusu, eleştirel pedagoji
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çalışmaları için önemlidir. Çünkü, eğitim süreci içerisinde üretilen ve dolaşıma sokulan bilgi
belirli siyasal, tarihi ve ekonomik koşullar içerisinde üretilmektedir. Bu nedenle, eğitim
sürecinde verili olarak tanımlanan bilginin nasıl ve neden bu biçimde tanımlandığının eğitim
sürecinin aktörleri tarafından kavranabilmesi için ardyöreyi okuyabilmeleri/görebilmeleri
gerekmektedir.
Frankfurt Okulu düşünürleri, gündelik yaşam etkinlikleri ile toplumsal kurumlar
arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek için diyalektik bir çerçeve geliştirmeye çalışmışlardır. Bu
nedenle kitle iletişim araçlarından, eğitim kurumlarına ya da örgütlere değin bireyin tüm üretim
ve tüketim alanlarını siyasal müdahale alanı olarak tanımlamışlardır. Bu çerçevede, Theodor
W. Adorno, eğitimcilerin öğrencilere eleştirel olmayı, yani otoriteye direnmeden itaat etmeyi
sağlayan her türlü politikayı yönlendiren baskıcı ideolojilere, bu ideolojilerin gereksinimleri ile
toplumsal ilişkilerine ve söylemlerine nasıl karşı çıkacaklarını öğretmelerini önerir. Bu
bağlamda özgürlük, eleştirel düşünmek ve cesaretle eylemek anlamına gelmektedir. Adorno'ya
göre, eleştirel düşünme edimi bu biçimde tanımlanmaz ve yaşama geçirilmezse, eleştirel
tartışma ve diyaloglar zamanla sloganlara, toplumsal adalet arayışı da iktidarın yeniden tesis
edilmesine dönüşecektir. Adorno eğitim alanını demokratik bir toplum için asli bir kamusal
alan olarak görür. Ona göre, eğitim bireyi özgürleştiren ve güçlendiren bir alandır.
Giroux, Adorno'nun "Education after Ausch-witz" (1967) adlı makalesinde geliştirdiği
tartışmayı "Education after Abu Gharib" (2004) adlı makalesiyle günümüze taşıyarak,
günümüzde kitle iletişim araçlarının ideolojik etkisinin, eril değerlerin ve davranış biçimlerinin,
gündelik yaşamda tezahür eden her türlü şiddetin çeşitli ritüellerinin, ötekilerle özdeşleşememe
durumunun, gündelik yaşamda gitgide daha fazla yaşam alanı bulan sağduyunun varlığının,
devletin baskısı ile onun imparatorluk yanılsamasının ancak eleştirel pedagoji ve uygulamaları
aracılığıyla kavranabileceğini belirtir. Böylece, eleştirel pedagoji ve onun bağlam vurgusu
sayesinde, öğrenciler dersliklerde kendi öykülerini anlatabilmelerini olanaklı kılacak bilgi ve
becerileri kazanırken, kültür endüstrisi ve pazar ideolojisinin onları baştan çıkartan çağrısına
karşı direnç de gösterirler. Ortaya çıkan bu çatışmanın sonunda da öğrenciler demokratik politik
söylemleri yaşama geçirebilirler.

9.1. Medya Okuryazarlığının Gelişmesine Katkıda Bulunan Önemli
Düşünürler
9.1.1. Antonio Gramsci
Antonio Gramsci geçen yüzyılda, ileri sürmüş olduğu hegemonya ve karşıt-hegemonya
kavramlarıyla bilinç üzerine önemli tartışmalar başlatmış ve medya kuram ve eğitimcilerine
önemli ipuçları sunmuştur. Gramsci Hapishane Defterleri (1971) başlıklı kitabında, Marksist
bir bakış açısıyla kurumların (medya, aile, eğitim, hukuk, din…) insanlar üzerindeki kontrolcü
işlevini ele almıştır. Gramsci'ye göre kurumlar (medya, okullar, aile, din, politika…) toplum
üzerinde bir kontrol gücüne sahiptir. Bu kontrol kimi durumlarda polis ve asker eliyle kaba
güce dayalı bir biçimde ortaya çıksa da, birçok başka durumda medya, din, eğitim, politika gibi
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kurumlar aracılığıyla hegemonik (örtük ve rızaya dayalı) bir biçimde sağlanmaktadır. Kaba güç,
keyfi uygulamalar ve düzenlemeler genellikle faşist rejimlerin bir niteliğidir; ancak kapitalist
toplumlar genellikle egemen yapı, grup ve kişilere karşı toplumun rızasını kazanacak sistemli
oyunları, yani hegemonik yolları yeğlerler. Gramsci'nin gözlemlerine göre elit toplum, kendi
egemen durumlarını haklı, normal, doğal ve tartışılmaz olarak resmederek daima kendi güç,
zenginlik ve statüsünü haklı göstermeye ve korumaya çalışır; bu yolla özellikle teknoloji ve
bürokrasinin yerleşmiş olduğu sanayi toplumlarında insanların bilincini daha kolay kontrol
altında tutmayı başarır. Bu amaçla öncelikle bilgi kontrol altına alınır: Gerçekler çarpıtılır ya
da gizlenir, kimi zaman önemsiz olaylar manşete taşınır, belki en önemlisi korkular ve tehditler
oluşturulur. Böylece güce ve zorlamaya dayalı bir kontrol yerine, "rızaya" dayalı bir sömürü
amaçlanır.
Hegemonya açısından belki de en çarpıcı örnek, 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz
Kulelere yapılan saldırılar sonrasında görülmüştür. Yapılan yayınlarda "Amerikalıların
zenginliklerinin diğer insanlar tarafından kıskanıldığı" sık sık dile getirilmiş ve "her an yeni bir
saldırı olabileceği" uyarısı yapılarak korkular canlı tutulmuştur. Teröristlerin
kimyasal
silah kullanabilecekleri" iddiasından ise, gaz maskesi üreten firmalar kazançlı çıkmıştır.
Michael Moore imzalı belgeselde, üretilen bu hegemonya masaya yatırılmış, korku
tekniğinin nasıl kullanıldığını gösteren
örnekler sunulmuştur. İnsanları korkutmak için,
çevrelerinde yer aldığı ileri sürülen sonsuz bir tehdit algısı oluşturmanın işe yaradığı dile
getirilmiştir. Bu dönemde, Amerikan halkını hegemonya altına almak için yayılan haberlerden
bazıları bu belgeselde dile getirilmiştir.
Patlayıcı yüklü maket uçaklar olabilir, çok dikkatli olun! (Usame Bin Ladin'in
gülümseyen görüntüsü eşliğinde)
FBI, teröristlerin feribotları ele geçirebileceğini söylüyor. Onları kaçırma riski çok
büyük! (Usame Bin Ladin'in gülümseyen görüntüsü eşliğinde)
Bu sürü (görüntüde inek sürüsü yer alıyor) teröristlerin hedefi olabilir mi?
11 Eylülden beri dünya değişti. Değişti, çünkü artık güvende değiliz (George Bush'un
bir konuşması).
Açıkçası dünyanın bugüne kadar gördüğü en tehlikeli döneme girmiş olabiliriz (ABD
Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in bir konuşmasından).
Kopartılan yaygara, dünyadaki Amerikan egemenliğinin ve işgallerinin devam etmesi
yönünde bir kamuoyu üretme işlevini yerine getirmiş; yapılan bir kamuoyu yoklamasında
Amerikan halkının yüzde 95'i, terörist saldırının hemen arkasında gerçekleştirilecek ve binlerce
masum insanın ölümüyle sonuçlanacak olan Afganistan işgaline "evet" demiştir. Yani medya
yoluyla, bir hegemonya yaratılmış ve işgaller için zemin yaratılmıştır. Yapılacak tek şey, artık
işgali başlatmaktır ve öyle de olmuştur.
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9.1.1.1. Gramsci’ye Göre Karşıt-Hegemonya Kavramı
Gramsci'nin Medya Okuryazarlığına temel katkısı, sadece manipülasyon ve
hegemonyanın çalışma prensiplerini tartışmış olması değildir. Gramsci karşıt-hegemonya
(counter-hegemony) kavramını da önemsemiştir. Karşıt hegemonya, Gramsci'ye göre medya
hegemonyasına karşı bir duruş, bir tavırdır. Öyle bir tavırdır ki, medyanın hegemonya dalgasını
kıracak bir özellik taşır ki, bu bir karşı duruş ve direnç gösterme durumudur. Bu direnç,
Gramsci'ye göre sadece kendimizi medyadan soyutlayarak ya da sokaklarda protestolar yaparak
olamaz. Gramsci'nin alana önemli katkısı, medyanın kendisini bir karşıt hegemonya alanı
olarak dile getirmiş olmasıdır. O zaman, Gramsci'ye göre Medya Okuryazarlığı eğitimiyle salt
medya eleştirmenleri yetiştiremeyiz. Öğrenciler medyanın aktif üreticisi olmalıdırlar. Ancak bu
kuru ve ruhsuz bir üretim de olamaz; karşıt-hegemonya içermelidir. Yani hegemonyaya karşı
bir duruş sergilemeli ve hegemonya oluşturan yolları deşifre etmelidir. Bu karşıt-hegemonya,
Gramsci'ye göre sadece bireysel yollarla da olmamalı; bir ekip çalışması biçiminde
gelişmelidir. Michael Moore tarafından üretilen Fahrenhayt 9/11 belgeselinin bu bağlamda bir
karşıt hegemonya olarak üretildiği düşünülebilir. Gramsci'nin karşıt-hegemonyaya giden yol
için düşünceleri temel olarak üç başlık altında toplanabilir:
1) Medyanın bir hegemonya aracı olarak işlevini anlamak,
2) "Sağduyu" ya da "normal" olarak algıladığımız sinsice durumlara karşı sorgulayıcı
bir bakış açısı geliştirmek,
3) Karşıt-hegemonya aracı olarak medyanın rolünü kavrayabilmek.

9.1.2. Frankfurt Okulu
Frankfurt Okulu, 1923'de kurulan Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü'nü (Institut fur
Sozialforschung) temsil eden ve aralarında Herbert Marcuse, Erich Fromm, Max Horkheimer,
T. W. Adorno, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Bertolt Brecht ve Gerorg Lukacs gibi
isimlerin bulunduğu bir grup Alman aydını ifade eder. İnsan davranışlarını pozitivist bir
anlayışla ele almanın doğru olmadığını düşünen Frankfurt Okulu'nun temsilcileri, pozitivist
yaklaşımın yeni bir teknolojik egemenliği amaçlayan güç odaklarına yardımcı olan bir rol
üstlendiğini dile getirmişlerdir. Bu amaçla ilgilerini, gelişmiş toplumlarda görülen yeni
egemenlik biçimlerini çözümlemeye odaklamışlardır Yeni egemenlik yapısının Marks'ın
düşündüğü gibi üretim araçlarını elinde bulundurmaktan değil, "akılcı teknolojik güçleri"
kullanmaktan kaynaklandığını ifade etmektedirler. Herta Herzog'un radyo melodram dizileri ve
kitle kültürü üzerine yaptığı çalışmalar da Max Horkheimer ve T. W. Adorno'nun "kültür
endüstrisi" kavramına bir altyapı hazırlamıştır.
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9.1.2.1. Adorno’ya Göre Kültür Endüstrisi
Adorno’ya göre, kültür endüstrisi, toplumdaki kültürel çeşitliliğin tek tip bir popüler
kültüre dönüştürülmesiyle kitlelerin manipülasyona uğramasını ifade etmektedir. Kültür
endüstrisinin öncelikli amacı; günlük yaşamın ağır sorumlulukları ve sıkıcı işlerinden geçici bir
kaçış sağlayacak bir zihinsel uzaklaşma ya da oyalanma yaratmak; böylece kişinin kapitalizme
(kuşkusuz bu günümüz koşulundaki başka bir düzen ya da "...izm" de olabilir) ve onun
oluşturduğu düzene uyumunu kolaylaştırmaktır. Zor şartlar altında çalışmaktan bunalan toplum
için (iş saatleri dışında) görsel, işitsel ve yazılı medya organları kullanılarak aldatıcı bir
rahatlama ve uyuşukluk sağlanır; toplum böylece geçici olarak var olan sorunlarından
uzaklaştırılır. Ancak bu sırada kitleler sezgici ve hayal güçlerini de kaybederler; kendi
bireysellikleriyle yaşadıkları çevre arasında ortaya çıkan çelişkileri ortaya koyabilecek eleştirel
bilinçten yoksun bir hale bürünmeye başlarlar.
Daha sonraki çalışmasında Adorno bilinç üzerindeki kontrolün "tekrar" yoluyla, yani
iletilerin tekrar tekrar sunulmasıyla oluştuğunu dile getirmektedir. Stars Down to Earth adlı bu
yapıtta, müneccimlik ya da astroloji yazılarını sıklıkla okuyan kişilerin, kendi yaşamlarındaki
çelişki ve sorunları, çevrelerindeki somut sosyal ya da ekonomik olaylarla ilişkilendirmek
yerine yıldızlara atfederek bir yabancılaşma içine girdiklerini dile getirmektedir, Kendi
kaderlerini yıldızlara bağlayarak, aslında kendi geleceklerinin kontrolü hakkında da yanlış bir
bilince sahip olmaktadırlar. Bu aldanmışlık (false consciousness) durumu, kişinin kendini
sömüren yapıya kanması ve üretim/tüketim mekanizmalarının sorgulamadan çalışan bir dişlisi
haline gelmesini ifade eder.

9.1.2.2. Habermas’ın İletişimsel Eylem Yaklaşımı
Habermas'ın Medya Okuryazarlığına önemli katkısı, sistem dünyası ve yaşam dünyası
arasındaki çelişkiyi ifade eden iletişimsel eylem yaklaşımıyla olmuştur. Sistem dünyası
bürokrasi, akıl ve rasyonel ilişkilerin egemen olduğu dünyayı; yaşam dünyası ise her bireyin
günlük yaşam dünyasını ifade etmektedir. Ancak modernleşmeyle birlikte yaşam dünyası,
sistem dünyasının egemenliği altına girmiştir. Öyle ki, artık yaşam dünyası bütünüyle işgal
edilen, biçimlendirilen ve sömürülen bir alana dönüştürülerek, bireylerde var olan özgür
düşünme yetileri köreltilmiştir. Çözüm, Habermas'a göre özgür iletişimin önünü kesen engelleri
yok etmek ve sistem dünyasının çökerttiği alanı iletişimsel eylem yoluyla yeniden
oluşturmaktır.
Frankfurt Okulu aydınları, sosyal eleştirinin biçimi konusunda da ipuçları vermişlerdir.
Adorno'ya göre, sosyal eleştirinin amacı sorunlu yapının suçunu bir kişi ya da grubun üzerine
yıkarak bir suçlu aramak olamaz. Tam tersine eleştirmen, var olan yapının işleyişinde
aldanmışlığa götüren örtük yolları ve eğilimleri ortaya koyabilmelidir. Ancak Frankfurt Okulu,
salt eleştiriyi de yeterli görmemiştir. Marcuse, medyanın ürettiği ve sunduğu içeriklerde kısmi
bir açıklık/esneklik olduğunu; bu açıklık/esneklik aracılığıyla kişilerin kendi rollerini
oynayabilecekleri bir alanı düşünmektedir. Sosyal eleştiri, Marcuse'nin yorumuna göre var olan
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teknik ve entelektüel olanakları yoksulluk, yabancılaşma ve mutsuzluğun yok edilmesine
yönelik olarak kullanmalı böylece insanın özgürleşmesine de hizmet etmelidir.

9.1.3. Michel Foucault
Fransız aydın Michel Foucault ileri sürdüğü söylem (discourse), bilgi, güç, disiplin ve
direnç gibi kavramlarla Medya Okuryazarlığı alanına yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Söylem,
en basit anlamıyla bizi biçimlendiren ve bizi biz yapan enformasyonu ifade eder. Öyle ki, kişiler
edindikleri bilgi ve deneyimler sonucunda bir kişilik kazanırlar, Ancak kişilerin bu bilgi ve
deneyimlerine erişim sağlayarak nüfuz edenlerin, o kişileri kontrol altında tutma açısından
önemli bir güce sahip oldukları da göz ardı edilemez. Nasıl ki toplumdan kendini soyutlayarak
yaşayan bir ailenin çocuklarının kişiliği, o çocuklara sunulanlarla sınırlı olacaksa; popüler
medya ile kendini sınırlayan bir medya tüketicisinin de kişiliği, kendisine sunulan popüler
kültür ögeleriyle biçimlenecektir. Bu yönüyle söylem, bilginin kontrolünü de ifade eder.
Söylem, güç odakları tarafından oluşturulur ve sürdürülür; bu yüzden söylem, güç ve
bilgiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Hiçbir bilgi ve gerçeklik, onu oluşturan bağlamdan kopuk bir
biçimde ele alınamaz. Foucault'ya göre, bilgi, onu oluşturan ve sürdüren güç odaklarına bağlı
olduğu kadar; bu gücün yansıması olarak ortaya çıkan etkiye de bağlıdır. Bu nedenle
Foucault'nun anlayışına göre, türü (pedagojik, bilimsel, hukuksal, dinsel…) ne olursa olsun,
hiçbir bilgi ya da gerçeklik, onu oluşturan bağlam ve güç ilişkilerinden bağımsız ve değişmez
yasalar olarak algılanamaz. Sahip oldukları "özne" konumlarıyla bazı güç odakları, “nesne"
olarak gördükleri toplum üzerine bilgi, değerler ve davranış örüntüleri dayatabilirler. Bu
dayatma Foucault'ya göre kimi zaman okul, hapishane ya da hastaneler aracılığıyla olurken;
kimi zaman da iletişim kanalları ya da psikanaliz gibi yollarla gerçekleştirilir. Bu kanallar
yoluyla karşımıza çıkan güç, merkezi olmaktan çok yayılım gösteren ve nüfuz eden bir kavram
olarak karşımıza çıkar. Foucault'ya göre güç yereldir ve her yerde vardır. Grup, kurum ve
sistemlerde olduğu kadar, kişilerde de bulunur. Çünkü güç, kişilerin tarihsel süreç içindeki
yorumlarla biçimlenen resmi ve kurumsal rollerinde gizlidir. Güç, sunulan gerçekliğin
kabulüyle yayılmayı sürdürür.
O zaman sunulan herhangi bir bilgiyi olduğu biçimiyle kabullenmeden önce, tüketiciler
bu bilgileri sadece gerçekliği nasıl yansıttığı/çarpıttığı açılarından değil, aynı zamanda
insanların günlük yaşam ve çabalarıyla nasıl ilişkili olduğu açısından da değerlendirmelidirler.
Medya Okuryazarlığı eğitimcisi ise, var olan güç ilişkileri içinde biçimlenmiş olan öğrencilerin
bilinç ve kişiliklerini incelemeli; yaygın kabul gören her şeyin "gerçek" olmadığını kabullenme
yönünde alışkanlık geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. Ancak Foucault'nun yorumunda güç
her yerde ve yerel ise, direnç göstermek için geniş bir alan bulmak da zordur. Çünkü suçlanacak
gerçek bir düşman yok ise, güç yayılımlı ve hareketli ise, toplum içindeki roller ve ilişkiler
karmakarışık ise, o zaman direnç nasıl ve kime karşı olacaktır? Var olan yapının içinden direnç
sergilemek, olsa olsa bu yapının daha da güçlenmesine katkıda bulunur. Oysa direnç, yapının
dışına çıkarak ve güç ilişkilerine boyun eğmeden sergilenmelidir.
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9.1.4. Paulo Freire
Brezilyalı eğitimci Paulo Freire, köylülere okuryazarlık öğrettiği bir kampanya
gerçekleştirmiştir. Bu kampanyada köylüler, çevredeki egemen yapı ve kurumlara dayalı olarak
gelişen güç ilişkilerini sorgulamak yoluyla okuryazarlığı ögrenmişlerdir. Freire'ye göre köylü,
bağımlı olduğunu anladığı zaman, bağımlılığını aşma cesaretini kazanmaya başlar. Ancak
bağımlılığını anlayana dek, kendi efendisine hak verir ve kendi güçsüzlüğüne inanır. Freire'nin
burada amaçladığı şey, köylü öğrencilerin "sözcükleri" okumayı öğrenirken sözcüklerin
arkasındaki "dünyayı" da okumayı öğrenmeleridir. Dünyayı ve bu dünyada var olan güç
ilişkilerini okumakla kişiler aslında, kendilerinin nasıl manipülasyon kıskacına girdiklerini ve
böylece cesaretlerini kaybettiklerini görmeye başlarlar. Manipülasyon, Freire'nin yorumuna
göre bir insandışılaştırma (dehumanization) durumudur. İnsandışılaştırma Freire tarafından,
daha yetkin bir insan olma çabasının sekteye uğratılması ya da engellenmesi olarak
tanımlanmıştır.
Freire'ye göre ezenler, kendi egemenlikleri uğruna, yaşamı niteleyen arayış
güdüsü, tez canlılık ve yaratıcı gücü bastırmaya çalışırken, yaşamı öldürürler. Freire ayrıca
ezenlerin amaçları için giderek artan ölçüde, güçlü aygıtlar olduklarından kuşku duyulmayan
bilimi ve teknolojiyi kullanmalarına; ezme/ezilme düzenini manipülasyon ve baskı yoluyla
sürdürme çabalarına dikkat çekmiştir. O zaman ezilenlerin eğitimi de, öğrencilere doğruluğu
tartışılamaz bilgilerin yatırılarak sınavlarda geri çekildiği bir "bankacı anlayış" ile
sürdürülemez. Bu yüzden Freire, ezilenlerin eğitimin iki temel aşamada ele almıştır.

9.1.4.1. Freire’ye Göre Ezilenlerin Eğitiminin Temel Aşamaları
İlk aşamada ezici yapının nasıl işlediğini çözümleyen ezilenler, bu yapıyı praksis
(kuram ve eylem birlikteliği/praxis) yoluyla değiştirme sorumluluğunu üstlenirler. Bu birinci
aşamada ezen ve ezilenlerin davranış, dünya görüşü, değer ve ahlakları ele alınarak, her iki
grubun bilinci incelenmelidir. Ezilenlerin bilincini var olan ezici düzen biçimlendirdiği için,
kişiliklerinde ortaya çıkan bölünmüşlük ve çift kişiliğe dikkat etmek gerekmektedir. Yine
Freire'nin yorumlarında ezenlerin de bütün varlıklar olarak algılanamayacağı; ezme ve
manipülasyonu sürdüren bir bilincin ezilmişliğin bir sonucu ortaya çıkacağı ifade edilir. Freire,
ezik bilincin dönüşümündeki üç evreye dikkat çekmiştir.

9.1.4.2. Ezik Bilincin Dönüşümündeki Üç Evre
Birinci evre; kişilerin sınırlı bir bakış açısıyla ilgilerini temel gereksinimleri karşılamaya
odakladığı ve bu temel gereksinimler dışındaki sorunlara duyarsızlaştıkları durgun aşamadır.
Bu evrede kişi, kendisini ezen koşullara karşı bilinçsiz ve tepkisizdir.
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İkinci evre; kişilerin sorunlar karşısında tutarlı ve temelli bir duruş sergilemek yerine
söz dalaşı yapmayı yeğledikleri, gösterişli ifadelerden etkilendikleri, derinlemesine
soruşturmadan kaçındıkları, kitle davranışı sergilemeye eğilimli oldukları, sıradan insanları
küçümsedikleri, geçmişe özlem duydukları ve olayları indirgeyici bir tutumla ele aldıkları
evredir.
Son olarak üçüncü evre; kişinin sorunları çözümlerken ve yorumlarken derinlik
gösterdiği, değişime ve öğrenmeye açık olduğu, sorunları incelerken çarpıtmaksızın tarafsızca
ele alabildiği, kendi varsayımlarının farkında olduğu, pasifliği kabullenmediği, söz dalaşı
yerine diyaloğu yeğlediği, yeni düşüncelere açık ancak eskileri de dışlamadığı, esnek bir tutum
sergilediği eleştirel bilinç evresidir.
Ezilenlerin eğitimindeki ikinci aşama, ezici yapının artık dönüştürüldüğü ve seçkinleri
kayıran ezici anlayışın tüm bireylerin özgürleşmesine katkı sağladığı bir pedagojiye evrimini
ifade eder. Her iki aşamada, praksisle manipülasyon kültürü sorgulanır ve dönüştürülür. Bu
aşama Freire tarafından bilinçlenme (conscientization) olarak adlandırılır. Freire'ye göre
bilinçlenme; kişinin çevresindeki sosyal, politik, ekonomik çelişkileri algılayarak, ezici ögelere
karşı bilinçli bir eyleme geçtiği düzeyi ya da sorgulayıcı bir bakış açısıyla gerçekleştirdiği
dönüştürücü bir eylemi ifade eder. Bu eylem aynı zamanda bireysel olabileceği gibi işbirliği ve
dayanışma gerektiren bir eylemdir. Freire'ye göre öğrenenlerin "dünyada" olması yetmez,
"dünyayla ve diğer insanlarla birlikte" davranmaları gerekir.

9.1.4.3. Bankacı Eğitim Modeli
Bu sorulardan yola çıkan Freire eğitmenin sürekli anlatıcı konumunda olduğu ve
öğrencilerin anlatılan şeyleri mekanik olarak ezberledikleri eğitim modelini bankacı eğitim
modeli (banking education concept), diğer bir deyişle klasik aktarmacı model olarak adlandırır.
Çünkü bu modelde eğitmen yatırımcı rolünde, öğrenci de yatırım nesnesi konumundadır.
Freire, bu modelin özelliklerini aşağıdaki gibi açıklamaktadır:
a. Ögretmen öğretir, öğrenci öğrenir,
b. Öğretmen herşeyi bilendir ve öğrenci hiçbir şey bilmeyen,
c. Öğretmen düşünür ve öğrenci adına da düşünür,
d. Öğretmen konuşur ve öğrenci dinler,
e. Öğretmen disipline eder ve öğrenci disipline olur,
f. Öğretmen seçer ve karar verir, bu seçimlerini uygularken öğrenci bunları takip eder,
g. Ögretmen eylerken, ögrenci öğretmenin eylemi aracılığıyla eylediği yanılgısı
içindedir,

203

h. Öğretmen ders izlencesinin içeriğini seçer ve içerik hakkında kendisine danışılmayan
öğrenci bunu uygular,
ı. Öğretmen hem bilgi hem de projesyonellik otoritesini/yetkesini öğrenci üzerinde
uygular/kullanır, böylece öğrencinin özgürlüğünü kısıtlar,
i. Öğrenme
konumundadırlar.

sürecinde

öğretmen

özne

iken

öğrenciler

bu

süreçte

nesne

Bankacı eğitim modelini ayrıntılı olarak tartışan Freire, bu modelde eğitmenin öğrenme
sürecinde etken, öğrencilerin ise edilgen konumunda olduklarına dikkat çekerek, bu eğitim
modelini eleştirir. O’na göre, Bankacı Eğitim kavramının insanları uyarlanan, etki altına alınan
varlıklar olarak görmesi şaşırtıcı değildir. Öğrenciler kendilerine yüklenen yığma malzemeyi
istiflemekle ne kadar meşgul olurlarsa, dünyaya bu dünyanın dönüştürücüleri olarak müdahale
etmeleri halinde oluşacak olan eleştirel bilinçleri de o kadar güdük kalacaktır.
Bu modelin temelinde öğrencilerin eğitmen tarafından aktarılan bir konuyu "idrak
etmeleri" değil "ezberlemeleri" amaçlanmaktadır. Bu amacın arkasında da, başat ideolojinin
toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesi istemi
yatmaktadır.

9.1.4.4. Sorun Tanımlayıcı Öğretim
Freire'nin pedagojik görüşü, Medya Okuryazarlığının özüyle örtüşmektedir. Kişiyi
etkileyen çevresel etmenleri sorgulamak nasıl ki Medya Okuryazarlığında önemli bir boyut ise,
Freire'nin pedagojik anlayışına göre de eğitim çevreden soyutlanmış olamaz. Öğrencinin
yaşamındaki önemli gerçekliklere temas etmeyen eğitim ya "bankacı" anlayışın bir belirtisi
olabilir ya da kişiyi yabancılaştırmak yoluyla ezici düzenin yerleşmesine katkıda bulunan bir
sistemin ürünü olabilir. Bu nedenle Freire eğitimin "sorun odaklı" olmasına dikkat çekmiş;
sorun tanımlayıcı öğretim önermiştir. Sorun tanımlayıcı öğretim, Dünya'yı öğrenilecek bilgiler
demeti olarak görmez; incelenip yorumlanacak ve düzeltilecek bir sorunsal olarak görür ve
öğrencilere bu biçimde sunmayı amaçlar. Freire'ye göre sorun tanımlayıcı öğretim, otoriter
öğretmen tutumuyla yürümez; tam tersine öğrenenlerin (Freire'ye göre öğretmen de bir
öğrenendir) öğretim sürecinde "özne" olmalarıyla gerçekleşir.

9.1.4.4.1. Sorun Tanımlayıcı Öğretim’in Aşamaları
Sorun tanımlayıcı öğretim Freire'ye göre üç temel aşamadan oluşur;
1) Sorunun farkına varma (sorunu belirlemek),
2) Eleştirel çözümleme,
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3) Eylem.
İlk aşama olan sorunun farkına varma, aslında öğrencinin sorunu teşhis ettiği adımdır.
Ancak, bu aşamada sorun öğrencinin önüne öğretmen tarafından hazır bir biçimde sunulmaz;
öğrenci kendisi düşünerek, çalışarak, çabalayarak, konuşarak ya da gözlemleyerek sorunun
varlığının farkına varır. Öğretmen, bu yönde rehberlik eder. Öğrenciler içinde yaşadıkları
topluma karışarak, o toplumdaki insanları dinleyerek, onlarla konuşarak, toplumu ve çevreyi
gözlemleyerek, medyayı inceleyerek sorunu tanırlar. Bu süreç, öğrenciler soruşturmacı bir
tutum benimsediklerinde ve kendi yaşamlarını doğrudan etkileyen durumları sorgulama eğilimi
gösterdiklerinde işlemeye başlar.
İkinci aşamada öğrenciler kendi gözlem, düşünce ve deneyimleri üzerine derinlemesine
düşünürler; sorunu diğer arkadaşlarıyla paylaşırlar ve onların görüşlerini alırlar; soruna farklı
pencerelerden bakarak çözüm üretmeye çalışırlar. Gerekli ise bu aşamada öğrenciler veriler
toplayarak bu verileri çözümlerler. Ele alınan sorunun çözümü için, neler yapılabileceğine karar
verirler. Bu süreç, öğrencinin ele alınan sorunu çözme amacına yönelik somut bir adımla son
bulur. Wink'e göre bu aşamadaki bazı somut adımlar gazeteye, valiye, bakana, başbakana,
RTÜK'e, köşe yazarına mektup yazmak; diğer kişilerle görüşmeler yapmak; çevreyi
temizlemek; ürünü satın almamak olabilir. Bu süreç içinde sorun bütünüyle çözülmeyebilir.
Ancak öğrenciler sorun hakkında ayrıntılı düşünme olanağı yakalarlar, özgüven kazanırlar ve
sorunu çözmeye yönelik bir adım da atmış olurlar.
Bankacı eğitim modeline karşı, Freire sorun tanımlayıcı eğitim çalışmasını (problem
posing education) önermesinin nedeni bu eğitim çalışmasının iletişimi ve diyalogcu eylemi
yaşama geçirmesine olanak vermesindendir. Sorun tanımlayıcı eğitim modelinde, eğitmen ve
öğrenci birbirlerinden yalıtılmış farklı konumlarda değillerdir. Her ikisi de, "idrak etme"
sürecinde etkindir: Öğretmen öğrencilere malzemeyi, üzerinde düşünmeleri için sunar ve
öğrenciler kendi düşüncelerini ifade ederlerken o da önceki değerlendirmelerini yeniden
gözden geçirir. Sorun tanımlayıcı eğitimcinin rolü, öğrencilerle birlikte, doxa (insanların
inandıkları, doğru sandıkları ancak kantılanmamış şeyler) düzeyindeki bilginin yerini logos
(bir şeyi anlaşılır kılan mantıksal temel) düzeyindeki gerçek algının aldığı koşulları
yaratmaktır.
Özetle, Freire'ye göre, Bankacı eğitim, bilinci boğmaya çalışır; sorun tanımlayıcı eğitim,
bilincin su yüzüne çıkması ve gerçekliğe eleştirel müdahalesi için çaba gösterir. Freire'nin
deyişiyle "özgürleştirici okuma-yazma kuramı" geliştirmek, devletin resmi eğitim
kurumlarında, ana akım medya ve kültür endüstrisinde "sesleri" dışlanmış ve/ya temsilleri
eksik, yanlış ya da aşılaştırılmış olanların kendi yaşamlarını "bizzat" seslendirmelerini de
olanaklı kılar. Eğitmenlerin, öğrencilerin ve elbette ebeveynlerin, verili ve belirli toplumsal
ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla kavrayabilmeleri için birtakım eğitim uygulamaları ile
biraraya getirilmeleri gerekmektedir. Örneğin, eğitmenler, öğrencilerinin kültürel bagajlarında
okula taşıdıkları anlam ve bilgi biçimlerini biçimlendiren var olan tarihsel, toplumsal ve
kültürel koşullara duyarlı ve farkında olmalıdırlar. Buna ek olarak, okul duvarlarının dışında
kurulan, yaşanılan tüm toplumsal süreç ve ilişkilerde üretilen ve dolaşıma sokulan bilginin
siyasal olduğunun -masum olmadığının- ve daima iktidarla bağıntılı olduğunun kavranması
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gerekmektedir. Üstelik her türlü toplumsal uygulamanın her zaman farklı insanlar ile gelenekler
arasındaki somut ilişkilerin anlatımları olduğunun, tüm etkileşimlerin toplumun
tanımlanmış/öngörülmüş amacına ve yurttaşın rolüne ilişkin üstü örtülü görünümler içerdiğinin
de farkına varılması gerekmektedir. Ancak, böylesi bir makro bakış açısına dayanan
özgürleştirici okuma-yazma edimi, insanlara hem eğitim becerileri kazandırr, hem de eleştirel
usa vurma yetisiyle insanları güçlendirir.
Sonuçta, özgürleştirici okuma-yazma edimiyle birey, toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf ve
öznelliğin kültürel tanımlarının hem tarihsel hem de toplumsal yapılar olarak inşa edildiğinin
farkına varır. Freire için okuma-yazma edimi, bireyin kendi deneyimlerinin tarihsel olarak
yapılanan doğası konusunda özeleştirel olmasının bir parçasıdır. Dünyada olup bitenleri
"okuyabilmek", metinlerin içindeki ideolojik anlamı ve anlam mücadelelerini "görebilmek" ve
bu okuma/görme ediminin ötesine de geçerek halihazırdaki dünyayı oluşturan sınırların ve
olanakların siyasal doğasını kavramak özgürleşim sürecini doğurur: Okur-yazar olmak özgür
olmak değildir; insanın sesi, tarihi ve geleceği ile ilgili hakkını geri kazanma savaşımında
varolmak ve etkin olmaktır.

9.1.4.4.2. Diyalog Kavramı
Eleştirel pedagojinin ilkeleri açımlanırken Latin Amerikalı eğitbilimci Paulo Freire'ye
özel bir yer ayrılması bu bağlamda hiç şaşırtıcı değildir. Freire, eleştirel pedagojiyi "ezilenlerin
pedagojisi" biçiminde kavramsallaştırmıştır ve temel ilkesini "conscientizaçao", Türkçe deyişle
diyalog olarak tanımlamıştır. Freire bu kavramı, toplumsal, siyasal ve ekonomik çelişkileri
kavramak ve gerçekliğin insanı ezen koşullarına karşı harekete geçilmesi için gerekli olan
öğrenme/birikim sürecinin aracı olarak kullanır.
Diyalog kavramının özünde iki temel oluşum vardır: Başat eğitim söylemine karşı çıkış
aracılığıyla öğrencilerin güçlendirilmesi ve öğrencilere kendi dünyalarının özneleri olma hakkı
ile özgürlüğünün verilmesi. Freire'nin diyalog(cu eylem) ilkesi, öğrencilerin dersliklerde soru
sormaya yönelmeleri ve öğretmenlerin de öğrencilerden alacağı/öğreneceği şeyler olduğu
temeli üzerinde gelişir. Freire'ye göre, diyalog öyle bir süreçtir ki, öğrenciler, güçlendirilmiş
özneler olarak, kendi yaşamlarını biçımlendiren toplumsal gerçeklerin ve her türlü eşitsizlik
ilişkilerinin farkına varırken, yaşamlarını da yeniden kurabilme yetisini bulup ortaya çıkarırlar.
Freire'ye göre, ezilenlerin özgürleşmesi için, herşeyden önce ezilme halinin dönüştürebilecek
bir süreç olduğunun kavranması gerekir, ancak bu kavrama tek ve yeterli koşul değildir. Bu
kavramanın, özgürleştirici eylem olarak da gerçekleşmesi gereklidir. Freire'nin ezilenlerin
özgürleşmesi sürecinde, gerçekleşeceğini öngördüğü iki temel aşama vardır:
Freire ezilenlerin özgürleşmesi sürecinde, eğitimcinin "özgürlük getiren bir
propagandist" rolü oynamaması gerektiğinin de altını ısrarla çizer. Çünkü, ona göre,
propaganda, yönetim, manipülasyon vb. iletişim yöntemleri başat ideolojinin araçlarıdır ve bu
nedenle, ezilenlerin yeniden insanlaşmalarının araçları olarak kullanılamazlar. Bu durumda
eğitimcinin süreç içinde izleyeceği doğru yöntem, "sürekli diyalog" olmalıdır ve bu yöntem
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yukarıdan aşağıya, yani tepeden inme bir biçimde kurulmamalıdır. Ezilenler özgürleşme
sürecinde kendi conscientizaçao'larını eyleme geçirmelidirler. Bundan dolayı, eğitimcilerin ve
ezilenlerin toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik gerçekliğin eleştirel bilgisini yeniden
yaratma/üretme görevinde birlikte çalışmaları gerekir. Freire, eğitmenin öğrenciler adına
düşünmek ve kendi doğrularını ve gerçeklerini onlara evrensel doğrular/gerçekler olarak
dayatmak yerine, onları tartışmaya, kendi sözlerini dile getirmeye teşvik etmesini önerir. Ancak
böylece, "diyalog(cu) eylem" ortaya çıkabilir: O’na göre, gerçek eğitim çalışması 'A' tarafından
'B' için ya da 'A' tarafından 'B' üzerinden değil, tam tersine 'A' tarafından 'B' ile, her iki tarafı
da etkileyen ve her iki tarafa da meydan okuyan, kendisi hakkında görüş ve fikirler
oluşturmalarını sağlayan bir dünya aracılığıyla yapılır. Ancak böylesi bir yöntem, insanileştirici
pedagojinin temel yapıtaşı olabilir.
Freire'ye göre, insanca varolmanın göstergeleri dünyayı adlandırmak ve onu
değiştirmektir. Ezilenlerin özgürleşebilmesi için, dünyayı adlandırma işleminin bir grup
kültürel ve siyasal seçkinin tekelinde olmaktan çıkarılması ve halkın bu adlandırma edimine
etkin bir biçimde katılması sağlanmalıdır. İnsanileştirici pedagoji olan eleştirel pedagoji işte bu
nedenle çok önemlidir ve uygulamaları da gereklidir. Eleştirel pedagoji, halka dünyayı tanıma,
adlandırma yetisini ve gücünü "yeniden" kazandırır. Hiç kuşkusuz Freire, eğitimin siyasal bir
eylemin yerine geçmediğinin farkındadır, ancak, eleştirel bilincin gelişmesi için "eğitimin"
niteliği, modeli, bakış açısı ve bağlam vurgusu önemlidir. Bundan ötürü, Freire, eğitimin, "...bir
üniversitede, lisede, ilkokulda, ister yetişkinler için okuma yazma sınıfında olsun" herşeyden
önce siyasi bir edim olduğunu belirtir. Freire, ikinci olarak, eğitimin, "...uygulamaya konan
kuramlar dizisi" olduğunu saptar.
Freire'nin bakış açısına göre Medya Okuryazarlığı öğretimi, öncelikle öğrencilerin
"bilinçlenme" sürecine katkıda bulunmalıdır, Bu, medyanın gücünü öğrencilerin eline vererek
ve bu güç aracılığıyla çevresel güç ilişkilerini masaya yatırdıkları bir süreçle olanaklıdır.

Sonuç olarak,
Özetle, eleştirel pedagoji bireyin özgürleşmesi için özsel bir araçtır/süreçtir. Peter Mc
Laren'in deyişiyle, eleştirel pedagojik süreç, tarihsellik vurgusuyla, ataerkil ve Avrupa merkezli
sayıltılara karşı çıkar; yerel sorunları dile getirir, ancak bunu yaparken kendini sadece yerellik
içine hapsetmez; ne öznenin ne de ideolojinin ölümünü ilan eder; bilgi ve sınıf ilişkileri arasında
ilişki kurar; üretim biçimlerini, değişimlerini ve bunun emek gücü üzerindeki etkilerini göz
önüne alır; ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşıdır; toplumda ezilenlerin yaşam
deneyimlerine ve bakış açılarına duyarlı bir toplumsal politikayı destekler ve demokratik bir
toplumsal düzen idealine hizmet eder.

207

Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Eleştirel Pedagoji ekseninde Medya Okuryazarlığının gelişmesine katkıda
bulunan önemli düşünürlere değinilmiştir.
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Bölüm Çalışma Soruları
1) "Eleştirel pedagoji" kavramı ilk olarak, ……………………………………'nun
Theory and Resistance in Education (1983) adlı yapıtında kullanılmıştır.” tümcesindeki
boşluğa gelmesi gereken düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) John Dewey
b) Henry A.Giroux
c) J.Habermas
d) Paulo Freire
e) Adorno

2) “………………………., Democracy and Education (1916) adlı yapıtında Kuzey
Amerika'ya özgü bir eğitim modeli geliştirmeye çalışmıştır. Bu modelde, çocukların
eğitim sürecinde kendi yaşamları üzerinde denetimi arttırmaları önerilmektedir ve
çocuk-merkezli öğrenme teşvik edilmektedir.” tümcesindeki boşluğa gelmesi gereken
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) John Dewey
b) Henry A.Giroux
c) Max Horkheimer
d) Paulo Freire
e) Adorno

3) “…………………..geçen yüzyılda, ileri sürmüş olduğu hegemonya ve karşıthegemonya kavramlarıyla bilinç üzerine önemli tartışmalar başlatmış ve medya kuram ve
eğitimcilerine önemli ipuçları sunmuştur. tümcesindeki boşluğa gelmesi gereken düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
a) John Dewey
b) Antonio Gramsci
c) J.Habermas
d) Paulo Freire

209

e) Adorno

4) “İnsan davranışlarını pozitivist bir anlayışla ele almanın doğru olmadığını
düşünen ………………………………………..'nun temsilcileri, pozitivist yaklaşımın yeni
bir teknolojik egemenliği amaçlayan güç odaklarına yardımcı olan bir rol üstlendiğini
dile getirmişlerdir.” tümcesindeki boşluğa gelmesi gereken Okul aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Frankfurt Okulu
b) Prag Okulu
c) Paris Okulu
d) Cenevre Okulu
e) Viyana Okulu

5) “………………………..’ya göre, kültür endüstrisi, toplumdaki kültürel
çeşitliliğin tek tip bir popüler kültüre dönüştürülmesiyle kitlelerin manipülasyona
uğramasını ifade etmektedir.” tümcesindeki boşluğa gelmesi gereken düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
a) T.W.Adorno
b) Henry A.Giroux
c) J.Habermas
d) Paulo Freire
e) H.Giroux

YANITLAR: 1.b; 2.a; 3.b; 4.a; 5.a

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:
1) Manipülasyon, Maxine Grene'nin yorumuna göre bir insandışılaştırma
(dehumanization) durumudur. O’na göre, İnsandışılaştırma, daha yetkin bir insan olma
çabasının sekteye uğratılması ya da engellenmesi durumudur.
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2) Donaldo Macedo, eğitmenin sürekli anlatıcı konumunda olduğu ve öğrencilerin
anlatılan şeyleri mekanik olarak ezberledikleri eğitim modelini bankacı eğitim modeli (banking
education concept), diğer bir deyişle klasik aktarmacı model olarak adlandırır. Çünkü bu
modelde eğitmen yatırımcı rolünde, öğrenci de yatırım nesnesi konumundadır.
3) Erich Fromm 'un şirket kültürü olarak adlandırdığı bu eğitim modelinde, iyi yaşam,
satın alınan şeylerle 'bizim' tüketiciler olarak konumlandırılmamız üzerine temellenir. Bu
model, tam da Freire'nin bankacılık modeli olarak tanımladığı modele ve onun toplumsal
çıktılarına denk düşer.
4) Michel Foucault’nun Medya Okuryazarlığına önemli katkısı, sistem dünyası ve
yaşam dünyası arasındaki çelişkiyi ifade eden iletişimsel eylem yaklaşımıyla
olmuştur.
5) Paulo Freire ileri sürdüğü söylem (discourse), bilgi, güç, disiplin ve direnç gibi
kavramlarla Medya Okuryazarlığı alanına yeni bir bakış açısı sunmaktadır.

YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Yanlış; Doğru Yanıt: Paulo Freire
Yanlış; Doğru Yanıt: Paulo Freire
Yanlış; Doğru Yanıt: Henry A.Giroux
Yanlış; Doğru Yanıt: J.Habermas
Yanlış; Doğru Yanıt: Michel Foucault
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10. MEDYA OKURYAZARLIĞININ GELİŞMESİNE KATKIDA
BULUNAN ÖNEMLİ DÜŞÜNÜRLER (II)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Eleştirel Pedagoji ekseninde Medya Okuryazarlığının gelişmesine katkıda
bulunan önemli düşünürlere değinilmeye devam edilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Medya Okuryazarlığının gelişmesine katkıda bulunan düşünürleri araştırınız.

2. Eleştirel Pedagoji’nin öncülerini araştırınız.
3. İşlevsellik değeri ile Simge değeri kavramlarını tanımlayınız.
4. Propaganda Modeli’ni açıklayınız.
5. Hipodermik / Şırınga İğne Teorisi (Hypodermic Needle Theory)’ni açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Medya
Okuryazarlığının Medya
Okuryazarlığının Literatür tarama yoluyla
gelişmesine katkıda bulunan gelişmesine katkıda bulunan
düşünürler hakkında bilgi
düşünürler
sahibi olur.
Eleştirel Pedagoji’nin temel Eleştirel Pedagoji’yi kavrar.
ilkeleri

Literatür tarama yoluyla

İşlevsellik Değeri ve Simge İşlevsellik Değeri ve Simge Literatür tarama yoluyla
Değeri Kavramları
Değeri kavramlarını bilir.
Pedagojik Pratiğin kuralları

Pedagojik
kurallarını bilir.

Pratiğin Literatür tarama yoluyla

Propaganda Modeli

Propaganda Modeli hakkında Literatür tarama yoluyla
bilgi sahibi olur.

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Eleştirel Pedagoji, H.A.Giroux, Douglas Kellner, Peter McLaren
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Giriş
Medya Okuryazarlığının “Etki Kuramı” çerçevesinde gelişimine yeniden bir göz atacak
olursak, Medya Okuryazarlığı Merkezi kurucusu ve başkanı Elizabeth Thoman Medya
Okuryazarlığının, “öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını değil, aynı
zamanda onu yaratma sürecinde de etkin rol almalarını gerektiren bir hareket” olduğunu
vurgular. Farklı bileşenlerin oluşturduğu tanımlamaları toparlayıp ilk dizgesel tanımlamayı
yapan Finli araştırmacı Sirkka Minkkinen, Medya Okuryazarlığının bilişsel, etik, felsefi ve
estetik konulardaki becerilerini geliştirmeyi hedeflemiştir.
Kitle iletişim araçlarının etkilerinin yoğun olarak araştırıldığı 1940’lı dönemlerde
D.H.Lasswell’in kitle iletişim sürecini anlayabilmek için geliştirdiği (kim, ne söylüyor, hangi
kanaldan, kime, nasıl bir etkiyle iletiyor) iletişim formülünden esinlenen Minkkinen, Kitle
İletişim Eğitimi içeriğini şu başlıklar altında toplamaktadır:
1- İletişim Tarihi (İletişimin genel tarihi, ülkenin kitle iletişim tarihi ve iletişim
politikasının geleceği)
2- İletişimin üretimi (Günümüz dünyasında iletişim, ülkedeki iletişim yapısı)
3- Ne sorusu: Kitle iletişiminin içeriği (kitle iletişimi ile nesnel gerçeklik ilişkisi)
4- Kime, hangi etki ile sorusu: (Kitle iletişiminin etkisi, kitle iletişiminin kullanımı)
Kuzey Amerika’da yer alan ilk kitle iletişim araştırmaları daha çok kitle iletişim
araçlarının etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Sihirli Kurşun Teorisi (Magic Bullet Theory) de bu
etki araştırmalarda Marxist Frankfurt Okulu düşünürleri tarafından (1930-1940) ortaya atılmış
olup Almanya’da Hitler’in yükselişinden yola çıkarak, her biri diğerinden uzakta olan izlerkitle
bireylerinin, medyada sürekli yinelenen iletiler karşısında savunmasız kaldığı ve kolayca
etkilendikleri düşüncesini içerir. Bu izlerkitlenin tümü edilgendir ve medyadan gelen iletilerin
kolayca etkisinde kalmaktadır. Medyanın kamuoyunu biçimlendirme ve yazarın istediği görüşe
doğru kitleleri ikna etme kapasitesi yaygın olduğu için iletiler sihirli kurşunlara benzetilmiştir:
Tüm bireyleri eşit olarak vuran, farklı bir yöntemle tek tip etki bırakan.
Hipodermik / Şırınga İğne Teorisi (Hypodermic Needle Theory) olarak da bilinen bu
teorideki iğne metaforu medyanın topluma aynı anda bu iletileri göndererek, yazarın metinde
hedeflediği aynı tip düşünmeyi bireylere şırınga misali empoze ettiği varsayımına
dayanmaktadır.
Kanadalı dilbilimci, filozof, gazeteci, bilimadamı, sosyolog Harold Lasswell bu teoriye
en sert karşı çıkanlardan olmasına karşın çoğu kez bu teoriyle bağdaştırılır. Daha sonraki
iletişim çalışmalarında kitlelerin bütünüyle edilgin olmayan bir yapıya sahip olduğunu
(kullanımlar ve tatminler kuramı-iletinin anlamının göndericinin niyet ettiği şey değil,
izleyicinin verdiği anlam olduğunu ima eder) savunan İngiliz Kültürel Çalışmaları grubu,
bunun karşıt görüşlü iki ekol arasında paradoksal bir savaş haline gelmesine neden olmuştur.
Çünkü kültür endüstrisi (ekin işleyimi) bireylerin önceden planlanmış belli kalıplara
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yerleşimine neden olmuştur. Belirli kalıplara oturtulan kitleler doğal olarak edilgin bir tavır
sergileyeceklerdir. Kültür Endüstrisi teorisine göre;
1- Anapara üzerinde hakimiyet kuran unsurlar güç kazanmaktadır (medya elitleri,
tekelleşen, kartelleşen kurumlar)
2- Bu unsurlar toplumsal kurumlar üzerinde baskı kurarak ve evirerek var olan kültürü
kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar (medya ve aracı olduğu kurumlar, bankalar,
reklam ajansları, sigortalar).
Dwight MacDonald’a göre yukarıdan dayatılan kitle kültürü, işadamlarının
teknisyenlerince üretilir; izleyicisi, katılımı satın alma ya da almama seçiminden ibaret olan
edilgen tüketicilerdir. Kısacası, Kitcsh*in (ucuz sanat, çöplük) Efendileri kar etmek veya/ve
sınıfsal egemenliklerini sürdürmek amacıyla kültürlerin gereksinimlerini sömürürler. Bu
doğrultuda kültürel bütünlük içerisinde bir tür gereksinim giderici yeni oluşumlar (ajanslar)
göze çarpar. Bu oluşumlar bireyleri, yaşamları baskı altına alınmış, bir tür tüketim nesnesine
büründürüp kendiliklerini yok etmeye yönelen bir tehdit oluşturmaktadır (reklamlar). Kısaca,
tüketici kitle farkında olmadan bilinç endüstrisi aracılarının gönüllü esirleri haline gelmişlerdir.
Bu yapıların kültür tekelleri olarak belirtilen kurumların üzerinde baskı kurmaları amaçsız
değildir. Kitleyi dönüştürmek için verilen onca uğraşımın güçlü bir amacı vardır: Gereksinim
üretimi. Bu nedenle kültür endüstrisi kitle kültürünü gerektirmektedir. Kitle kültürü (Kitle
Sanatı) ve Popüler kültür, Frankfurt okulu ve İngiliz Kültürel Çalışmaları grubu,
destekleyicileri tarafından tartışılan farklı iki kavramdır.
John Fiske’ye göre, kapitalizmin kültür endüstrisi tarafından üretilen kültürel ürünler
anlamına gelen kitle kültürüyle, halkın bu ürünleri kullanarak kendi anlamlarını yaratmalarını
ifade eden popüler kültür arasında önemli bir farklılık söz konusudur. Kitle kültürü, kitle
iletişim araçlarıyla üretilen ve yayılan, sadece kitlesel pazar için üretilip tüketilen, izlerkitlenin
içeriğini anlamak için kendini zorlaması gerekmediği, yüksek sanatın sağladığı hazzı sağlayan
ancak bireyi gerçek sanattan uzaklaştıran, tüm kültürel farklılığı ortadan kaldıran ve türdeş
kültür ürünlerini içeren bir kavramdır. Demokratiktir, ayırımcılığa izin vermez. Mc.Donald ise
kitle kültürünü hem (cinsellik, ölüm başarısızlık, trajedi gibi) derin gerçeklikleri, hem de basit
anlık mutlulukları hükümsüz kılan, değersiz, önemsiz bir kültür olarak tanımlamaktadır.
Duygusal olarak yıkıcıdır; sahte hazlar sağlayarak, yüksek kültüre erişimi olanaksız kılar;
şiddete, sekse, kabalığa iterek kurgusal bir içerik sunar. Ünsal Oskay, popüler kültür ise çağdaş
dönemden daha önceleri de var olmuş bir kültürdür ve 19.yüzyıl ortalarından itibaren çok
önemli yeni işlevler ve özellikler de kazanmıştır, kitle kültürü ‘nden ya da kabaca “sanayi
toplumu”ndan da önce popüler kültür Asur, Grek-Roma dünyasında ve Orta Çağ dünyasında
da yaşanmıştır diyerek popüler kültürün geçmişini, kitle kültüründen öncelliğini vurgular.
Daha sonraları araştırmacılar, etki araştırmalarını hedef kitle ve medya ilişkisi üzerine
yönlendirdiler. Bu kez medyanın gençler ve çocuklar için etkili ve kötü bir silah olduğunu
ortaya koydular. Bu bağlamda Medya Okuryazarlığı onları medyanın kötü etkilerinden
korumalıydı.
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Bir başka eğitimci Len Masterman’a göre Medya Okuryazarlığı medyanın manipülatif
doğasına karşı verilen medya karşıtı bir eğitimdir. Medya ürünleri her ne kadar yönlendirme
doğrultusunda kurgulanmışsa da bunlara bilinçli bakmak ve bakıldığında görünenin altında var
olanın farkındalığına varmak tam da bu teoriyi açımlayan dizgededir. Len Masterman bu
bağlamda, Medya Okuryazarlığı (media literacy) yerine Medya Eğitimi (media education)
ifadesini yeğler.

10.1. Henry A. Giroux
Eleştirel pedagoji çalışmalarının gelişmesine bir diğer önemli katkı ise Amerikalı
düşünür Henry A. Giroux tarafından yapılmıştır. Giroux, Amerika Birleşik Devletleri'nde var
olan halk eğitiminin zamanla sertleştiği, eril değerleri beslediği ve militarist değerleri yaydığı
saptamasında bulunmaktadır. Neo-liberal değerlerden beslenen günümüzün halk eğitimi,
ötekine karşı duyulan korku ve ötekinin kendisine yönelik potansiyel tehdit olması kaygılarıyla
yoğrulan bir dünya tasarımıyla mikro evrende bireysel çıkarların gerçekleştirilmesi,
tecimselleşmiş insan ilişkilerinin ötekilerin acılarına giderek kayıtsız kalması gibi etkilerle de
çakışmaktadır. ABD'deki yeni sağ eğitimin söylemi, ahlaki doğruluk üzerine temellenmiştir.
Giroux, Impure Acts: The Practical Politics of Cultural Studies adlı çalışmasında halihazırdaki
pedagojik anlayış ve uygulamaların depolitize edildiğini ve akademik kültürün öğrencileri
tecimsel güçlerin değerlerini alkışlayan verili toplumsal düzene uyumlanmalarını sağlamak
üzerine kurulduğunu belirtmektedir. Giroux, bu zeminde de yurttaşlığın giderek
bireyselleştiğine, halk ve yüksek eğitim kurumlarının gençleri eleştirel toplumsal özneler yerine
tüketici olarak yetiştirdiğine dikkat çeker.

10.1.1. Şirket Kültürü Eğitim Modeli
Giroux'un şirket kültürü olarak adlandırdığı bu eğitim modelinde, iyi yaşam, satın alınan
şeylerle 'bizim' tüketiciler olarak konumlandırılmamız üzerine temellenir. Bu model, tam da
Freire'nin bankacılık modeli olarak tanımladığı modele ve onun toplumsal çıktılarına denk
düşer. Serbest pazar ekonomisinin doğruluğuna duyulan inanç ve bu ideolojinin köktenciliği
küresel düzlemde ekonomiyi ve siyaseti yönetirken, toplumsal ilişkileri de yönlendirmektedir.
Aileler ve çocukları, doktorlar ve hastaları, eğitmenler ve öğrencileri arasındaki ilişki,
sunan/temin eden ve tüketen arasındaki ilişkiye indirgenmektedir. Giroux, pedagojinin, teknik
bir strateji olarak anlaşılması yerine, siyasi ve ahlaki bir pratik olarak kavranması için bundan
sonra ne yapılması gerektiğini de sormaktadır. Giroux'un yanıtı şöyle özetlenebilir: İlk olarak,
eleştirel pedagojinin kalkış noktası öğrencinin yaşantısı -kendi sorunları ve gereksinimleriolmalıdır. Var olan ezberci ve yetkeci eğitim yerine, "kişinin kendi terimleriyle konuşma
yeterliğindeki bir sesi, yani dinleme, yeniden anlatma, erkin asıl temellerine bilgi ile meydan
okumak yeterliğindeki bir sesi..." geliştirmek amaç olmalıdır.
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10.1.2. Ses Siyaseti
Giroux, böylece eleştirel pedagojiyi çokkültürlülük, kendi deyişi ile ses siyaseti (politics
of voice) ile ilişkilendirir. Giroux'un eleştirel pedagoji yaklaşımının temelinde, "ses siyaseti"
anlayışı yatmaktadır ve dersliklerde eğitimciler farklıkların nasıl çatıştığını, değiştiğini,
birbirlerini nasıl etkilediğini, farklılıklar arasında varolan sınırların nasıl aşıldığını
göstermelidir. Giroux, yurttaş eğitimi kavramına da vurgu yapar ve bu eğitim anlayışında,
öğrencilerin mevcut sisteme uyumlandırılması yerine, öğrencilerin imgelemelerinin,
tutkularının ve akıllarının harekete geçirilmesini amaçlar. Böylece, öğrenciler verili ve belirli
toplumsal, siyasal ve ekonomik güçlere karşı mücadele için harekete geçebilirler. Giroux'un
deyişiyle, öğrenciler sivil bir cesareti ortaya koymak için eğitilirler. Yurttaş eğitiminin bu
biçimde tanımlanmasıyla Giroux, Adorno ve Freire'nin eğitim ve özgürlük arasındaki ilişki
üzerine yaptıkları tartışmalar ve özgürleştirici eğitim süreci yeniden gündeme taşınır.

10.1.3. Giroux’ya göre Eleştirel Pedagojinin Temel İlkeleri
Giroux'un dokuz ana başlık altında topladığı eleştirel pedagojinin temel ilkelerini
aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:
1.Eğitim sadece bilgi değil, aynı zamanda siyasi bireyler de üreten süreçtir. Dolayısıyla
eleştirel pedagoji, siyasetin ilkelerini red etmek yerine kamu eğitimini, demokrasinin
zorunlulukları ile bağdaştırılmalı,
2. Ahlâk, eleştirel pedagojinin odak noktası olarak görülmelidir. Eğitimciler farklı
söylemlerin öğrencileri nasıl biçimlendirdiğini, toplumla ilişkilerini yapılandırmak üzere nasıl
farklı etik göndermeler sağladığının bilincine varmalıdır,
3. Eleştirel pedagoji, farklılık konusunda sistemi sorgulayacak ve siyasi olarak
dönüştürecek bir biçimde etik olarak odaklanmalıdır. Eğitimciler, öğrenci kimliklerinin nasıl
çoklu ve zıtlaştırıcı bir biçimde yapılandığını fark etmelidir. Ayrıca gruplar arası farklılıkların
nasıl geliştiği, yapıcı ve yıkıcı ilişkilerin nasıl sürdürüldüğü konusuna odaklanılabilir.
Demokratik toplumun odak noktası, hem pedagojik hem de siyasi farklılık kategorisi olmalıdır,
4. Eleştirel pedagojinin, yarışan dayanışmalar ve siyasi sözlüklere izin veren, iktidar,
adalet ve mücadele ve eşitsizliği tek bir sözlüğe indirgemeyen, gündeliği, tarihi ve koşullu olanı
yok etmeyen bir dile gereksinimi vardır,
5. Eleştirel pedagoji, bilginin üretileceği yeni mekânlan sağlamak üzere, disiplinlerarası
katı duvarları yıkacak yeni bilgi biçimleri oluşturmalıdır,
6. Mantık, masum değildir. Aydınlanma Çağının mantık nosyonu, eleştirel pedagoji
bağlamında yeniden formüle edilmelidir. Eğitimciler, gerçegi açığa çıkardığını iddia eden
herhangi bir mantık konusunda kuşkucu olmalıdır,
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7. Eleştirel pedagoji, eleştiri ile olasılıklar dilini birleştirerek çeşitli seçeneklerin
yeniden farkına varmalıdır,
8. Öğrencileri profesyonelliğin dar diline hapsetmek yerine, belirli siyasi ve toplumsal
konumlar çerçevesinde, dönüştürücü entelektüeller olarak içeren konumlar geliştirilmelidir.
9. Eleştirel pedagoji anlayışının merkezinde, postmodemizmin farklılık değerlendirmesi
ile feminizmin "siyasiliğin önceliği" üzerindeki vurgusunu birleştiren "ses siyaseti" anlayışı
yatar".
Okul, eğitim, öğretmen, öğrenci ve medyanın var olan işlevlerini inceleyen Henry
A.Giroux, medya eleştirisi ve medya eğitimi açısından alana bu bağlamda önemli katkılar
sağlamıştır. Giroux'nun düşünceleri Gramsci, Frankfurt Okulu ve Freire'nin düşüncelerinin bir
sentezi niteliğindedir. Giroux öncelikle çevresel güç ilişkilerini ve bu ilişkilerin gençler
üzerindeki etkilerini ele almıştır. Özellikle son yıllardaki çalışmaları ise medyanın genç
insanları nasıl temsil ettiği (gösterdiği) ve bu temsiller yoluyla nasıl etkilediğini yönündedir.
Birçok medya yapıtında gençlerin sosyal sorunlar için bir günah keçisi olarak sunulduğunu;
büyük şirketlerin egemenliği altında da alınıp satılan bir meta haline dönüştürüldüğünü
(commodification) dile getirmiştir. Giroux'ya göre, Hollywood filmleri "masum eğlence" ya da
"günlük politikadan" daha fazlasını içermektedir. Gerçekte Hollywood filmleri; gençlerin
kendilerini, diğer insanları ya da yaşadığımız dünyayı nasıl görmemiz gerektiği konusunda özel
dersler veren güçlü eğitim/öğretim materyalleridir. Giroux bu materyallerin, eğitim ve öğretimi
önemseyen herkes tarafından incelenmesi ve verdikleri sosyal dersler açısından çözümlenmesi
gerektiğini düşünmektedir.
Ancak Giroux sadece medya çözümlemesini de yeterli görmemektedir. Ona göre
öğrencilerin düşüncelerini, yaşamını, tüketim alışkanlıklarını, bilincini biçimlendiren
medyanın, sınıf içinde oluşan pedagojik atmosfere yansımaları göz ardı edilemez. Medya; ırk,
sosyal sınıf, cinsiyet, etnik köken, iş, yaş gibi niteliklere dayalı yanlı temsiller oluşturmak
yoluyla kendi "gizli" pedagojisini oluşturmakta ve uygulamaktadır. Giroux'nun bu düşüncesi,
filmlerin eleştirel yolla çözümlenmesi sonucu daha çarpıcı biçimde görülmektedir. Örneğin,
soğuk savaş dönemlerinde üretilen Hollywood filmlerine, Amerika-Rusya çatışmasının
Amerika lehine damgasını vurduğu görülmektedir. O zaman bu filmler Amerikan resmi
ideolojisin izleyiciye öğretmekte ve bir taraf olmalarını sağlamaktadır.

10.1.4. Giroux’ya Göre Okul Kavramı
Giroux, okulu da benzer biçimde ele almaktadır. Ona göre okul sadece öğretimin
gerçekleştiği mekânlar olarak algılanmamalı; "egemen" ve "bağımlı" kültürlerin bir araya
geldikleri yerler olarak da görülmelidir. Ancak Giroux okulun sadece ideolojik ve ekonomik
bağımlılık oluşturan bir "egemenlik makinesi" olamayacağını; kişilerin kendi gerçekliklerine
dayalı olarak bağımlılıktan kurtularak toplum içindeki yerlerini almalarına yardımcı olacak
kurumlar olduğunu dile getirmiştir. Giroux benzer biçimde öğretmenlerin de yönetim, ders
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kitabı, veli, öğrenci ve standart testlerden dolayı eli kolu bağlı "pasif robotlaşmış teknokratlar"
olamayacaklarını dile getirmiştir. Giroux öğretmenlerin kendi pedagojilerindeki gizli öğretileri
açığa çıkaran ve öğrencileri baskının/sömürünün olmadığı bir dünya oluşturmak için çaba
harcayacak bilinç ve cesarete eriştiren aydınlar olmaları gerektiğini dile getirmiştir. Açıkçası
Giroux öğretmeni bir aydın (intellectual) olarak tanımlamaktadır. Öğretmenin sadece kendisine
biçilen mekanik rolü yerine getiren bir dişli olamayacağını savunmuştur. O’na göre öğretmen
bir yandan öğrencilerin kişisel başarı ve kariyer basamakları açısından gelişimlerine katkıda
bulunurken, öte yandan onların dünyayı eleştirel bir gözle okumaları ve gerektiğinde
dönüştürebilme yeterlilik ve gücü kazanmaları yönünde bir tutum sergilemelidir.
Giroux'ya göre eleştirel medya öğretimi de var olan temsillerin nasıl ve niçin
oluşturulduğunu ortaya koymalı, bu temsillerin kimin çıkarına hizmet ettiğini sorgulamalı,
etiketçi temsiller ve kültürel anlatılara karşı direnç yollarını da belirlemelidir. Medya
Okuryazarlığı öğretmenleri, öğrencilerin sadece medyayı eleştirel bir gözle okumaları yönünde
beceri geliştirmeleriyle yetinmemeli; öğrencilerin kendi gazete, dergi, magazin, film, radyo ve
televizyon içeriklerini ürettikleri "karşıt medya alanı" oluşturma becerilerini de geliştirmelerine
katkıda bulunmalıdır. Bu yönüyle Giroux, Medya Okuryazarlığında "üretim" boyutuna da önem
verilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

10.2. Douglas Kellner
Douglas Kellner de Freire'yi izleyerek, "Kültürel Araştırmalar ve Sosyal Teori: Eleştirel
Bir Müdahale" başlıklı makalesinde, dünyanın çeşitli harflerini sözcük ve metni okuma yoluyla
okumayı öğrenmenin olanaklı olduğunu belirtir ve bunun için metin ve bağlam arasında
diyalektik (yeni ve bilimsel bir dünya görüşü) bağın kurulmasını, bu okuma pratiğinde
toplumsal bağlamın vurgulanmasını önerir. Eleştirel pedagoji, normları, değerleri, rol
modellerini, olumlu ya da olumsuz kültürel yapay üretimlerdeki temsilleri de inceler. Böylece,
Kellner'e göre, bireyler içinde yaşadıkları toplumsal ve siyasal sistem içerisine kültürü ve
gündelik yaşam tarzlarını nasıl yerleştireceklerini öğrenirler ve bunun kendisi ise tek başına
eleştirel pedagoji uygulamasıdır, son aşamada siyasaldır. Kültürel çalışmalar yaklaşımı işte bu
nedenle çok kültürlü siyaset ve medya pedagojisini destekler. Kültürel çalışmalar yaklaşımı,
iktidar ve egemenlik ilişkilerinin kültürel üretimlerde nasıl kodlandığını, bu kodlanmış başat
(dominant) anlatılara insanların nasıl tepkiler verdiklerini, metinleri ne şekilde alımladıklarını,
başat anlamlara nasıl direnebileceklerini, kendi eleştirel ve alternatif okumalarını nasıl
yaratabileceklerini ve eleştirel bilincin nasıl gelişebileceğini gösterir.

10.3. G.Peter McLaren
Sosyal bilimler ve eleştirel pedagoji alanının önde gelen aydınlarından biri olan Peter
McLaren, Eleştirel Medya Okuryazarlığı konusunda da önemli yapıtlar vermiştir. McLaren
yapıtlarında temel olarak eleştirel söylem, güç/bilgi analizi, tüketim kültürü (consumerism),
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medya tüketicilerine cesaret verme gibi konular üzerinde durmuş; ürettiği söylemlerle Medya
Okuryazarlığı öğretimi çalışmalarını önemli derecede etkilemiştir. McLaren, medyanın
oynadığı temel rollerden biri olan "metalaştırma" (commodification) üzerinde durmuştur. Bu
kavramı McLaren; tüketim kültürünü teşvik ederek izleyici üzerinde bir hegemonya
(hakimiyet) oluşturmak, geliştirilen tüketim alışkanlıkları yoluyla izleyiciyi sömürmek
biçiminde ifade etmiştir. Metalaştırma; kişiyi, sömürünün bir nesnesi haline indirgemeyi
ifade etmektedir. Bu nedenle McLaren ağırlıklı olarak reklâmlar, tüketim alışkanlıkları ve
tüketim kültürünün yerleşmesi üzerinde durmuş; bunların toplum üzerindeki etkilerini ele
almıştır.
McLaren, izleyicinin (ya da daha genel bir ifadeyle medya tüketicisinin) kendi hayal,
istek ve eylemlerinin nasıl kontrol edildiğini ve sosyal boyutta yönlendirildiğini görebilmedeki
yetersizliğinin, onu yavaş yavaş tüketim kültürünün boyunduruğuna ittiğini dile getirmiştir. Bu
nedenle McLaren medyanın ürettiği söylem ve sosyal yönlendirmeleri çözümlemek yoluyla,
kişilerin eleştirel bilinç geliştirebileceklerini dile getirmiştir. Tüketim alışkanlıklarıyla ilgili
olarak McLaren; McLuhan ve Baudrillard gibi kuramcıların daha önce dile getirmiş oldukları
"işlevsellik değeri" ve "simge değeri" ayrımını kabul etmiştir. Bu iki değerin anlamı şöyle
açıklanabilir:

10.3.1. İşlevsellik Değeri ve Simge Değeri Kavramları
Medya temsillerinde ürünlerin "işlevselliği" ile "simge değerleri" yer değiştirilerek
sunulmaktadır. Böylelikle ürünün simge değeri ön plana taşınmakta ve işlevsellik değeri geri
plana düşmektedir. Simge değerinden kasıt, tüketiciye sunulan işaret ya da izlerdir. Diğer bir
deyişle, ürünün gerçek işlevinden söz etmek yerine (örneğin, bir otomobilin ulaşım
gereksinimini karşılaması ya da konforlu seyahat sağlaması) yerine, ürüne yüklenen simgesel
işlevine (örneğin, Amerikan rüyasına erişmek ya da sınıf atlamak) vurgu yapılmaktadır.
McLaren'e göre simgeleri tüketen izleyiciler "gerçek" gereksinimler ile "sahte" gereksinimler
arasında bir kargaşa yaşamaktadırlar. Yaşanılan bu kargaşadan ötürü, birçok izleyici ya da
medya tüketicisi simgelerin cazibesine kapılmakta ve sonuç olarak simge tüketmeye
yönelmektedir. Örneğin Nike'nin "Air Jordan" ayakkabısı kullanışlıktan çok taşıdığı simge (sen
de Michael Jordan gibi olabilirsin) için satın alınmaktadır.
McLaren eleştirel pedagojiyi, izleyiciye nasıl manipülasyonun kıskacına girdiklerini ve
tüketim toplumunun bir parçası olmaya yöneldiklerini göstermek için önemli bir araç olarak
görmektedir. Eleştirel pedagoji; öğrencilerin gerçek ve sahte gereksinimler arasındaki ayrımı
görmelerini sağlayabileceği gibi, tüketime yönlendirecek sahte fantezilerin tuzağından da uzak
tutabilir. Bu nedenle McLaren duyarsızlığı kabul etmezken; kişilerin, bilgi ve güç arasındaki
ilişkiye daha duyarlı olmalarını beklemektedir. McLaren'e göre izleyici herhangi bir medya
iletisi aldığında; bu iletinin niçin var olan biçimiyle oluşturulduğunu, üretici tarafından bazı
bilgilere niçin daha çok vurgu yapıldığını ve bu iletinin var olan ilişkileri (statüko) nasıl
pekiştirdiğini sorgulamalıdır.
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10.4. H.Basil Bernstein
İngiliz düşünür ve eğitbilimci Basil Bernstein da pedagojik pratikler ve sınıfsal
aidiyetler arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırarak, pedagojik bir pratiğe içkin olan iletişim
ilişkisinin temel kurallarını ortaya koymuştur. Bernstein, var olan pedagojik pratiği her şeyden
önce "kültürel aktarım" olarak tanımlar ve eğitim sürecinin özünde nelerin nasıl aktarılacağı
konusu üzerine odaklandığını belirtir. Kısacası, eğitim sürecinde iki tartışma konusu vardır:
Eğitim-öğretim içerikleri ve eğitim-öğretim yöntemleri.
Var olan pedagojik pratiğin aktörleri de aktaran-aktanlan, kültürleyen-kültürlenen ya da
öğreten-öğrenen ilişkisi içinde etken ve edilgen olarak konumlanırlar.

10.4.1. H.Bernstein'a Göre, Pedagojik Pratiğin Üç Temel Kuralı
Bernstein'a göre, pedagojik pratiğin üç temel kuralı vardır:
a) Hiyerarşik ve düzenleyici kurallar
b) Ardışıklık kuralları
c) Ölçütsel kurallar
Hiyerarşik ve düzenleyici kurallar, pedagojik pratik içinde iktidar ve kontrol ilişkilerini
düzenler. Öğretmen gücünü bilmekten alırken, öğrenci ise bilgiye sahip olmamaktan ötürü
güçsüzdür. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki üst-ast biçiminde hiyerarşiktir.
Ardışıklık kuralları ise, eğitim-öğretim içeriklerinin belli bir psikolojik gelişim
çizgisi/anlayışı çerçevesinde aktarıldığı varsayımına temellenir ve eğitimin içeriğinin
aktarılmasını düzenler. Diğer bir deyişle, öğrenciye aktarılacak bilgi ve beceriler zamana yayılır
ve basitten-karmaşığa, somuttan-soyuta biçiminde dizilirler. Ders izlenceleri ve eğitimin
aşamaları da ardışıklık kuralı tarafından belirlenir: Birinci sınıf dersleri, ikinci sınıf dersleri
gibi.
Ölçütsel kurallar ise, öğrencilerin edim, eylem ve etkinliklerine değer biçilmesidir.

10.4.2. Örtük ve Açık Pratik Biçimleri
Bernstein, pedagojik pratik biçimlerini de açık ve örtük olarak ikiye ayırır. Açık
pedagojik pratik, irdelediğimiz bankacı ya da geleneksel aktarmacı modele denk düşer. Açık
pedagojik pratiklerde başarısız olan öğrencilerin varlığı pedagojik sürecin eleştirilmesiyle
değil, tam tersine bir takım onarım-giderim stratejilerinin geliştirilmesiyle sonuçlanır. Örneğin,

221

ek sınavlar, ölçütsel kurallardaki standartların düşürülmesi, ardışıklık kurallarının nicelik ve
niteliğinden taviz vermek gibi. Açık pedagojik biçimde onarım ya da giderim stratejileri de
uygulandıktan sonra, başarısız olan öğrenci dışlanır ve yalıtılır. Buna karşın, örtük pedagojik
biçim, aktarım kurallarının tek taraflı-öğretmen- bilindiği bir süreçtir. Bu biçimde, öğrenciler
arasındaki farklılıklar ve özgünlükler ayrı ayrı değerlendirilir. Öğrencilerin edim, etkinlik ve
eylemlerinin karşılaştırmalı olarak nota dönüştürülmesi amaçlanmaz. Bernstein'in örtük
pedagojik pratiğin başarılı olmasının önkoşuluna ilişkin saptaması oldukça dikkat çekicidir:
Örtük pedagojik biçim maliyetlidir ve uzun zamana yayılmıştır. Bu pedagojik pratiğin yüksek
maliyetini bu nedenle orta sınıf aileler karşılayabilir.
Bernstein, farklı pedagojik pratiklerin sınıfsal kökenle ilişkisini sorgulayarak, eleştirel
pedagoji tartışmalarına bu vurgusu ile önemli bir katkıda bulunmuştur.

10.5. Edward S. Herman ve Noam Chomsky
Edward S. Herman ve Noam Chomsky, medya alanında önemli yapıtlar vermiş olmakla
birlikte; Medyanın Kamuoyu İmalatı (Manufacturing Consent) bu alandaki en seçkin
yapıtlarından biridir. Bu kitapta Herman ve Chomsky (2002), "propaganda modeli" adını
verdikleri bir yapıyı dile getirmişlerdir.

10.5.1. Propaganda Modeli
Propaganda modeli; haber yapım sürecinde haberin beş farklı süzgeçten geçerken,
elitlerin amaçlarına hizmet edecek bir yapıya ulaşmasını ve daha sonra haber olarak ortaya
çıkışını dile getiren bir kavramdır. Bu model, medyanın işleyişinin toplumda yerleşen statükoyu
ve önkabulleri nasıl koruduğunu açıklamak yoluyla, hegemonyanın deşifre edilmesine ve
anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

10.5.2. Propaganda Modelinin Beş Farklı Süzgeci
Propaganda modelinin ilk süzgeci olan mülkiyet, büyük medya şirketlerinin çoğunun,
kar amacı güden birkaç büyük uluslararası şirketin elinde olduğunu ifade eder. Var olan yapıda
çeşitlilik olmadığı için, bu durum bir hegemonyaya yol açmaktadır. Herman ve Chomsky,
ABD'de tüm medyanın toplamda 23 şirketin egemenliğinde olduğunu; ancak hiyerarşik yapıdan
ötürü küçük medya kuruluşlarının ulusal ve uluslararası haberler için bu büyük kuruluşlara
bağımlı olduğunu dile getirmektedir. Diğer bir deyişle, halka ulaştırılan haberler birkaç
büyük medya şirketinin güdümünde oluşmaktadır. Üretilen uluslararası haberlerin yaklaşık
yüzde 80'lik bir bölümü, dört büyük batılı kuruluştan gelmektedir: Associated Press, United
Press International, Reuters ve Agence-France-Presse. Bu yapı, aynı zamanda merkezi bir
kontrolü de beraberinde getirmektedir.
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Propaganda modelinin ikinci süzgeci, sermaye olarak ifade edilmiştir. Medya
kuruluşlarının temel kazanç kapısını reklamlar oluşturmaktadır. Tıpkı diğer şirketlerin
ürettikleri ürünleri pazarladıkları gibi, ticari medya da, çekmeyi başardığı izleyiciyi
reklamcılara satmaktadır. O zaman var olan yapı, medyayı, medyanın müşterileri olan
reklamcıların değer ve arzularını yansıtan haber ve programlar yapmaya yöneltmektedir. İşte
bu hegemonik yapıdan ötürü, medya kendi gerçek izleyicilerinin çıkarları doğrultusunda
davranmak yerine, müşterileri olan reklâmcıların arzu ve beklentileri doğrultusunda davranma
eğilimi sergilemektedir. Medya her ne kadar haber ya da başka yapıtlar üretse de, reklâmcılara
satabilmek için izleyici çekmesi (üretmesi) de gerekmektedir. Reklâm talebinde bulunan
müşteriler, medya için çok önemli bir kazanç kapısıdır. Çünkü reyting puanlarında oluşan yüzde
birlik bir değişimin yıllık bedelinin, ABD'deki herhangi bir televizyon kanalı için, yaklaşık yüz
milyon dolar dolayında olduğu bilinmektedir. Reklâmcılar için ise medya, izleyicisi çok
olduğunda ve bu izleyici kitlesi satmaya çalışılan ürünle ilgili olduğu ölçüde değerlidir. O
zaman medya için geniş kitleleri izleyici haline dönüştürmek, yani kendi izleyici kitlesini
üretmek önemlidir. Öyle ki, bu izleyicilerin düzenli bir biçimde izlemesi, tepkiler vermesi ve
ekrana bağlı olması gerekir ki sonuç olarak satın alma davranışına yönlendirilebilsin. Bu
yönlendirmeyi yapabilmek için ise izleyicinin dikkat kesildiği, programda heyecanın zirveye
taşındığı bir anda reklam arasına girilir ki, izleyici reklamcılara en etkili bir biçimde
pazarlanabilsin.
Propaganda modelinin üçüncü süzgeci, haberin elde edildiği kaynaklar oluşturmaktadır.
Ekonomik sıkıntılardan ötürü medya organları haber yapımı için çoğu durumda devlet
kuruluşlarına ve çıkar amaçlı şirketlere bağımlıdır. Medyanın her yere bir muhabir yerleştirme
gibi bir şansı olamaz. O zaman muhabirler, önemli gelişmelerin yer alma olasılığı yüksek olan
mekânlarda (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, IMKB…) konuşlanmakta; bu
mekânlarda yer alan gelişmeleri halka duyurmaktadırlar, Ancak var olan hükümetler politik
gücün merkezi konumunda olduklarından, resmi kaynaklara yüksek düzeyde bağımlı kalmak
statükoyu pekiştirmeye yaramaktadır. Çıkar amaçlı büyük şirketler de kendilerini büyük şirket
yapan koşulların devamından yana olacakları için, aksi yöndeki bilgi, gelenek ve yapılanmalara
karşı bir tutum sergileme eğilimindedirler. Bu tutumların her zaman izleyici lehine olacağını
söylemek zordur. Kısacası medyanın hükümetler ve büyük şirketlerde sıcak ilişkilerinin olması
şaşırtıcı değildir. Çünkü hükümetlerin kendi varlıklarını devam ettirebilmeleri için medyaya
gereksinimleri olduğu kadar, medyanın da güvenilir haber kaynağı olarak hükümetlere ve diğer
devlet organlarına gereksinimi vardır.
Propaganda modelinin dördüncü süzgeci tepki (flak) olarak ifade edilmiştir. Tepki, bir
medya yapıtına ya da medyada yer verilen bir ifadeye karşı nüfuzlu kişilerce gösterilen olumsuz
bir yaklaşımı ifade eder. Bu karşıt yaklaşım, büyük bir ölçekte ya da güçlü kişiler/gruplar
tarafından ortaya konulursa, medya açısından rahatsızlık verici durumlar yaratabileceği gibi
bedeli çok yüksek olan sonuçlar da doğurabilir. Bu nedenle eleştirel medya kuramcıları;
hükümetlerin, büyük şirket ortaklarının, askerin ve diğer güç odaklarının karşıt tepki oluşturma
gücü üzerinde durmaktadırlar. Herman ve Chomsky iki tür tepkiden söz etmektedir.
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Bunlardan birincisi medyanın kendisini hedef alan "doğrudan" tepkidir ki, buna
liderlerden birinin bir medya organını telefonla arayarak tepki koyması örnek olarak verilebilir.
"Dolaylı" tepki ise nüfuzlu kişilerin ilgi ve beklentilerinin, medya yapısı ve işleyişi
üzerinde oluşturduğu baskıyı ifade eder. Bu baskıdan dolayı medya çalışanları başka haber
kaynak ve konularına yönelmek zorunda kalır.
Propaganda modelinin beşinci filtresi anti-komünizm olarak ifade edilmiştir. ABD ve
SSCB arasında süren soğuk savaş döneminde ABD'de yer alan eğilime dayanarak bu ifade
oluşturulmuştur. Ancak komünizm etiketine verilen bu tepkiler, yalnızca bu sözcükle sınırlı
değildir. Başka önemli kavramlara da benzer tepkiler verilerek toplumsal kontrol
sağlanmaktadır. Bu filtreyle ifade edilmek istenen düşüncenin özü, belli başlı konularda
etiketlere ya da günah keçilerine başvurmak yoluyla tartışmaya ve eleştirel düşünmeye giden
yolu tıkamaktır. 11 Eylül saldırılarından sonra, komünizm etiketinin yerini duygu yüklü bir
kavram olarak ortaya çıkan "terörizm" almış ve benzer işlevleri yerine getirmiştir. Bu tür duygu
yüklü kavram ve etiketler medya tarafından kullanıldığında, sorunlar kolaylıkla içinde
"iyilerin" ve "kötülerin" yer aldığı iki kutuplu bir yapıya dönüşmektedir. O zaman medyanın
yapacağı doğal ve normal davranış, alternatif bakış açılarını ve yollarını düşünmeksizin kendini
"iyilerin" yanında konuşlandırmaktır. Oysa medyanın gerçekte yapması gereken, iddiaları
destekleyecek önemli kanıtları araştırmak ve bunları sunmaktır. Ne yazık ki, bunun yerine
şarlatanlar, sahtekârlar ve onların söylediklerinin kanıt olarak sunulması, yaygın bir davranış
olarak kabul görmeye başlamaktadır.

Sonuç olarak,
Okuryazarlık kavramı ilk olarak kültür konusuyla ilişkili olarak ele alınmıştır. Nedeni
ise okuryazar olmakla kültürlü olmak arasında kurulan ilişkidir. Özellikle de kültürü eğitim,
bilgi birikimi ve entelektüel olmakla ilişkilendiren seçkinci kültürelci yaklaşım içerisinde
geliştirilen bir kavramdır okuryazarlık. Eğitimsiz kitlelerin ve cehaletin insanlık için büyük
tehdit oluşturduğunu savunan F.R.Leavis bu bağlamda okuryazarlığın önemine dikkat çeken
ilk düşünürler arasında yer alır. Ardından kültürel çalışmalar geleneğinin temellerini atan
kültürelci düşünürlerden Richard Hoggart 1957 yılında yayımlanan The Uses of Literacy adlı
yapıtıyla okuryazarlık konusunu ilk kez oldukça kapsamlı bir biçimde ele alır.
Medya Okuryazarlığı konusundaki farklılıklar XX. Yüzyılın başlarından itibaren bir
olgu olarak görülmeye ve sorunsallaştırılmaya çalışılmıştır. Medya Okuryazarlığı konusundaki
ilk yapıtın Len Masterman ve F.Mariet (1994) tarafından yazıldığı görülmektedir.
Türkiye’de ise, Mehmet Said Paşa’nın 1911 yılında İstanbul Sabah Matbaasından çıkan
Gazete Lisanı adlı yapıtı Medya Okuryazarlığı çalışmaları açısından bir ilk örnek olarak
değerlendirilebilir. Medya Okuryazarlığı konusunda Türkiye’de yapılan öncü çalışmalardan
biri de Muvaffak Uyanık tarafından hazırlanan ve 1937 yılında İstanbul Devlet Basımevince
basılan Yeni Okulun Ders Vasıtalarından Gazete adlı yapıttır.
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Bu öncü adımdan sonra Türkiye’de Medya Okuryazarlığı çalışmalarının hem kuramsal
hem de uygulamada 2000’li yıllarda RTÜK tarafından başlatılan Simge Sistemi ile
sürdürüldüğü görülmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Eleştirel Pedagoji ekseninde Medya Okuryazarlığının gelişmesine katkıda
bulunan önemli düşünürlere değinilmiştir.
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Bölüm Çalışma Soruları
1) “……………………………..de Freire'yi izleyerek, "Kültürel Araştırmalar ve
Sosyal Teori: Eleştirel Bir Müdahale" başlıklı makalesinde, dünyanın çeşitli harflerini
sözcük ve metni okuma yoluyla okumayı öğrenmenin olanaklı olduğunu belirtir ve bunun
için metin ve bağlam arasında diyalektik (yeni ve bilimsel bir dünya görüşü) bağın
kurulmasını, bu okuma pratiğinde toplumsal bağlamın vurgulanmasını önerir.”
tümcesindeki boşluğa gelmesi gereken düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Douglas Kellner
b) Neil Postman
c) Noam Chomsky
d) Len Masterman
e) James Potter

2) “………………………………, medyanın oynadığı temel rollerden biri olan
"metalaştırma" (commodification) üzerinde durmuştur. Bu kavramı O; tüketim
kültürünü teşvik ederek izleyici üzerinde bir hegemonya oluşturmak, geliştirilen tüketim
alışkanlıkları yoluyla izleyiciyi sömürmek biçiminde ifade etmiştir.” tümcesindeki
boşluğa gelmesi gereken düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Douglas Kellner
b) Graeme Burton
c) Peter MacLaren
d) John Fiske
e) Umberto Eco

3) “…………………………, var olan pedagojik pratiği her şeyden önce "kültürel
aktarım" olarak tanımlar ve eğitim sürecinin özünde nelerin nasıl aktarılacağı konusu
üzerine odaklandığını belirtir. Kısacası, eğitim sürecinde iki tartışma konusu vardır:
Eğitim-öğretim içerikleri ve eğitim-öğretim yöntemleri.” tümcesindeki boşluğa gelmesi
gereken düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Douglas Kellner
b) F.Mariet
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c) Basil Bernstein
d) Richard Hoggart
e) H.Giroux

4) “Eğitimsiz kitlelerin ve cehaletin insanlık için büyük tehdit oluşturduğunu
savunan ……………………………….. bu bağlamda okuryazarlığın önemine dikkat
çeken ilk düşünürler arasında yer alır.” tümcesindeki boşluğa gelmesi gereken düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
a) F.R.Leavis
b) Raymond Williams
c) Elisabeth Thoman
d) W.J.Potter
e) Renee Hobbs

5) “Medya Okuryazarlığı konusundaki ilk yapıt (1994) aşağıdaki hangi
akademisyenler tarafından yazılmıştır?
a) Len Masterman ve F.Mariet
b) A.Silverblatt ve E..M.E.Eliceiri
c) T.Jols ve E.Thoman
d) T.Adorno ve M.Horkheimer

YANITLAR: 1.a; 2.c; 3.c; 4.a; 5.a

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:

1) Douglas Kellner yapıtlarında temel olarak eleştirel söylem, güç/bilgi analizi, tüketim
kültürü (consumerism), medya tüketicilerine cesaret verme gibi konular üzerinde durmuş;
ürettiği söylemlerle Medya Okuryazarlığı öğretimi çalışmalarını önemli derecede etkilemiştir.
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2) Farklı bileşenlerin oluşturduğu tanımlamaları toparlayıp ilk dizgesel tanımlamayı
yapan Finli araştırmacı Noam Chomsky, Medya Okuryazarlığının bilişsel, etik, felsefi ve
estetik konulardaki becerilerini geliştirmeyi hedeflemiştir.
3) Suskunluk Sarmalı olarak da bilinen teorideki söz konusu metafor medyanın topluma
aynı anda bu iletileri göndererek, yazarın metinde hedeflediği aynı tip düşünmeyi bireylere
empoze ettiği varsayımına dayanmaktadır.
4) James Potter’a göre, kapitalizmin kültür endüstrisi tarafından üretilen kültürel ürünler
anlamına gelen kitle kültürüyle, halkın bu ürünleri kullanarak kendi anlamlarını yaratmalarını
ifade eden popüler kültür arasında önemli bir farklılık söz konusudur.
5) Renée Hobbs’a göre Medya Okuryazarlığı medyanın manipülatif doğasına karşı
verilen medya karşıtı bir eğitimdir. O, bu bağlamda, Medya Okuryazarlığı (media literacy)
yerine Medya Eğitimi (media education) ifadesini yeğler.

YANITLAR:
1) Yanlış; Doğru Yanıt: Peter MacLaren
2) Yanlış; Doğru Yanıt: Sirkka Minkkinen
3) Yanlış; Doğru Yanıt: Hipodermik / Şırınga İğne Teorisi
4) Yanlış; Doğru Yanıt: John Fiske
5) Yanlış; Doğru Yanıt: Len Masterman
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11. AKTİF BİREY&AKTİF İZLEYİCİ&AKTİF ÖĞRENCİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Etki Kuramı ekseninde Aktif birey, aktif izleyici, aktif öğrenci
kavramlarına değinilerek, eleştirel pedagoji ve medya eğitimi bağlamında yararlanılan kuram
ve yaklaşımlar elea alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aktif birey, aktif izleyici, aktif öğrenci kavramlarını tanımlayınız.
2. Medya Eleştirisi kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
3. Eleştirel Pedagoji kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
4. Liberal-çoğulcu yaklaşım kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
5. Marksist-eleştirel yaklaşımlar kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Aktif birey, aktif izleyici, Aktif birey, aktif izleyici, Literatür tarama yoluyla
aktif öğrenci kavramlarını
aktif öğrenci
kavrar.
Eleştirel Pedagoji

Eleştirel Pedagoji hakkında Literatür tarama yoluyla
bilgi sahibi olur.

Kullanımlar ve Doyumlar Kullanımlar ve Doyumlar Literatür tarama yoluyla
Yaklaşımı
Yaklaşımı’nı bilir.
Suskunluk Sarmalı Modeli

Suskunluk
Modeli’ni tanır.

Sarmalı Literatür tarama yoluyla

Alımlama Analizleri

Alımlama
Analizleri Literatür tarama yoluyla
hakkında bilgi sahibi olur.

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Eleştirel Pedagoji, Suskunluk Sarmalı Modeli, Kullanımlar ve
Doyumlar Yaklaşımı, Etkin İzleyici
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Giriş
Medya Okuryazarlığı anlayışının, medya kullanımını daha bilinçli ve kaliteli hale
getirme çabalarında oynayacağı rol üzerine odaklanan bu bölümde, genel bir tekrar olarak
medyaya eleştirel yaklaşmanın ne demek olduğu, eleştirel düşünce ve yaklaşımların
benimsetilmesi yolunda eğitimin önemi ve bu bağlamda eleştirel pedagojinin rolü, medyaya
eleştirel yaklaşma alışkanlığının kazanılması için bireylerin eğitilmesi gereğinden doğmuş olan
Medya Okuryazarlığı kavramı ele alınmaktadır.
Medya Okuryazarlığı kavramı, bir ayağını medyanın bir ayağını da eğitimin oluşturduğu
bir kavramdır. Medya Okuryazarlığının gerektirdiği eleştirel düşünce vurgusu ve aktif özne
anlayışı; medyaya yaklaşımlar arasından eleştirel olan ve aktif özne anlayışını ortaya koyan
yaklaşımları, eğitim konusunda da eleştirel ve öğrencinin aktif olduğu bir yaklaşımı ele almayı
gerektirmektedir. Medya Okuryazarlığının “aktif birey”, eleştirel medya çalışmalarının “aktif
izleyici” ve eleştirel pedagojinin “aktif öğrenci” vurguları; bu üç alanın ortak paydada
buluşmasını sağlamaktadır.

11.1. Medyaya Eleştirel Yaklaşmak
Medya Okuryazarlığı kavramının ilk ayağını, medya yaklaşımları oluşturmaktadır.
Medya Okuryazarlığı kavramı aktif ve seçici birey vurgusuna dayandığı için, medya
çalışmalarında izleyiciler ve etki konusunun nasıl ele alındığına ve özellikle aktif izleyici
anlayışına dayanan ana akım ve eleştirel yaklaşımlara bakmak, Medya Okuryazarlığı
yaklaşımındaki özne anlayışı ile medya çalışmalarındaki özne anlayışı arasındaki bağlantının
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

11.1.1. Medya Çalışmalarındaki İki Temel Yaklaşım
Medya çalışmalarında iki temel yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki,
Ana akım iletişim çalışmaları olarak adlandırılan liberal-çoğulcu yaklaşım, ikincisi ise
temeli Marksist kurama dayanan eleştirel yaklaşımdır. Ancak eleştirel yaklaşımlar da, Marksist
kuramın yorumları ve odaklandıkları sorunlar açısından kendi içinde ayrılmaktadır. Curan,
Marksist-eleştirel yaklaşımları yapısalcı yaklaşım, ekonomi-politik yaklaşım ve kültürel
çalışmalar şeklinde üç temel baslık altında toplamaktadır.
Liberal-çoğulcu çalışmalar iletişimi insanın çevresine uyumu ve uyumlulaştırılması,
mevcut toplumsal yapı ve kurumların korunması ve kapitalist ekonomik ve siyasal sistemin en
iyisi olduğu görüsü gibi konular bağlamında ele alırken;
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Marksist eleştirel yaklaşım çalışmaları iktidarın devamlılığı için kullanılan araç ve
yöntemler ile ideolojinin oluşumu ve baskısı gibi konulara yönelerek medyayı ideoloji, bilinç
ve hegemonya kavramlarıyla ilişkisi bağlamında inceler.

11.1.2. Medya Çalışmalarında Etki Konusu
Liberal-çoğulcu çalışmalar, etki konusunu insanların ve toplumların davranışlarında
görülen değişiklikler olarak yorumlar. Bu değişiklikleri tespit edebilme ve anlamada da
psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi bilimlerden faydalanır ve etkileri açıklamada davranışçı
psikolojinin uyarı-tepki modelini esas alır. Bu anlayışa göre, medya mesajları insanlar için bir
uyarandır ve insanlar da bu uyarana tepki verir. Liberal-çoğulcu yaklaşımlar, insanların medya
mesajlarına verdiği tepkiye odaklanırken, bu tepkiyi şekillendiren faktörleri göz ardı
edebilmektedir. Ayrıca, etkinin davranışlar seklinde görünür hale geldiğini vurgulamakla,
medyanın pekiştirme etkisini de gözden kaçırmaktadır. Oysa medya, var olan algıları, tutumları
ve davranışları güçlendirme yoluyla da bir etkiye yol açabilir. Potter’ın da belirttiği gibi,
“medyanın bizi etkilediğini anlamak için bir değişim yaşamamız gerekmemektedir, çünkü
medyanın en yaygın etkisi pekiştirmedir: Yani mevcut inanış ve davranışlarımızı
sağlamlaştırmak”.
İletişim çalışmalarında liberal-çoğulcu yaklaşımların ilk dönem çalışmaları, medyanın
güçlü etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu anlayışa göre medyanın izleyiciler üzerinde
doğrudan ve güçlü etkileri vardır. Bu görüş, “hipodermik iğne”, “sihirli mermi” gibi adlar
altında kuramsallaştırılmıştır. Buna göre, medya izleyicilere mesajları şırınga eder ya da
mesajları gönderir, izleyiciler de bu mesajlara pasif bireyler olarak maruz kalır. Verilen tepki,
medyanın izleyici üzerinde yol açtığı algı, tutum ve davranış değişikliklerinde görünürdür.
“Sihirli mermi” kuramı, yukarıda sözünü ettiğimiz uyarı-tepki anlayışını belki de en iyi anlatan
kuramdır.
Güçlü etkiler dönemi, 1940’ların sonuna kadar devam etmiştir. 1940’ların sonu, 1950’li
ve 1960’lı yıllarda ise, sınırlı etkiler dönemine geçilmiştir. Sınırlı etkiler konusundaki
araştırmalar, izleyicilerin iletişim süreçlerinde seçici bir şekilde davrandıkları iddiasını
içermektedir. Bu dönem çalışmalarının odaklandığı temel soru, “medya insanlara ne yapıyor?”
değil, “insanlar medya ile ne yapıyor?” sorusu olmuştur. Önceki dönem çalışmalarında yer alan
izole ve anomik birey anlayışı, yerini kişisel bağ ve bağımlılıklarla bir araya gelmiş küçük
gruplar olarak toplum anlayışına bırakmıştır. Buna göre, toplumun ve üyesi olunan grupların
baskısı, insanların medyayla ilişkilerini etkilemektedir. İnsanlar medyanın etkilerine doğrudan
değil, dolayımlı olarak maruz kalmaktadır. Medyanın sınırlı etkileri olduğu anlayışı, özellikle
1959 yılında Elihu Katz tarafından ortaya atılan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile
desteklenmiştir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre, izleyiciler medyayı belli
ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmak için kullanmaktadır. Yani, medya kullanımı izleyicinin bilinçli
tercihi doğrultusunda şekillenmektedir.
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1960’ların sonları ve 1970’lerde güçlü etkiler anlayışına bir geri dönüş yaşanmıştır.
Sınırlı etkiler anlayışını eleştiren Jay Blumler’in “yeni bakış” anlayışsı, medya etkileri ile ilgili
ilk çalışmaları tekrar ele almıştır. Blumler, medyanın çok güçlü etkileri olduğu anlayışına karsı
çıksa da, medyadan etkilenimin bazı şartlarda güçlü olabileceğini kabul etmiştir. Eğer
izleyicinin ilgisi sıradansa ve belli bir amaca yönelmiyorsa, tutum ya da fikir edinme yerine
bilgi arayışı söz konusu ise, medya kaynağı güvenilir olarak görülüyorsa, ortada izleyiciyi
tehlikeye düşürecek ya da endişelendirecek bir konu yoksa, medya iletisi kişinin bulunduğu
çevre ile ilişkilerine ters düşmüyorsa ya da izleyici tek bir faktörün değil de farklı faktörlerin
baskısı altında ise medya etkisi güçlü olabilmektedir.
Güçlü medya etkileri konusundaki ilk dönem çalışmalar, medyanın etkisini yalnızca
tutum ve inançlarda değişikliğe yol açmaları açısından ele alırken, ikinci dönem çalışmalar
medyanın izleyicilerin değer ve tutumlarını daha geniş balgamda toplumun tutum ve değerleri
ile uzlaştırma ve güçlendirmede oynadığı merkezi rolü açığa çıkarmaya odaklanmıştır.
Medya çalışmalarında eleştirel yaklaşımlar ise, ideolojik mekanizmaların işleyişini ele
almaktadır. Hall’un da belirttiği gibi, liberal-çoğulcu yaklaşım ile eleştirel yaklaşımlar
arasındaki farkı ifade etmenin en iyi yolu, bu farkı “davranışsal bir perspektiften ideolojik bir
perspektife geçiş” şeklinde düşünmektir. Medya, toplum ve birey arasındaki ilişkilere
odaklanan eleştirel yaklaşımlar, endüstriyel kapitalist toplumun eleştirisini yapar ve bu
toplumun sınıflı bir toplum olarak devamının sağlanmasında medyanın oynadığı rolü ele alır.
Medyanın ideolojik sistemlerle kesiştiği noktalara yaptığı vurgu ile de, insanları yerleşik
sistemleri sorgulamaya ve bunlara direnmeye çağırır.
Marksist-eleştirel yaklaşımlardan biri olan yapısalcı yaklaşım, temsil ve gösterme
sistem ve süreçleri üzerinde durur. Bunu yaparken, en sık başvurduğu yöntem, iletişim
araçlarının analizi ve özellikle de metin analizidir. Saussure’ün dilbilim, Lévi-Strauss’un
yapısal antropoloji, Roland Barthes’ın göstergebilim, Lacan’ın psikanaliz, Althusser’in ideoloji
ve Gramsci’nin hegemonya çalışmalarından yararlanan yapısalcı araştırmalar; metin ve özne
arasındaki ilişkiye odaklanır ve öznenin anlamlandırma süreçlerini ve medyadaki temsil
süreçlerini açıklamaya çalışır. Liberal-çoğulcu yaklaşımda temsil, gerçekliğin birebir
aktarılması şeklinde bir yansıtma olarak algılanırken, eleştirel yaklaşımda “gerçekliğin bazı
ögelerinin, yakalanabilen, kavranabilen bazı ögelerinin bir araya getirildiği bir pratik”tir. Bu
pratik de, süreç içinde birçok başka faktörün etkili olduğu ideolojik eylemler aracılığıyla
gerçekleştirilir.
Yapısalcı araştırmalar, medya endüstrileri ve toplumu ekonomik temelde ele alıp
toplumsal pratiklerin ekonomik güçlerce şekillendiğini belirten klasik Marksizm’in ideoloji
anlayışını da yeniden formüle ederek, ideolojiyi bireylerin mevcut gerçek durumlarını ve
dünyayı anlamlandırmalarını şekillendiren fikir yapıları olarak ele alır. Yapısalcı araştırmacılar
arasında yer alan Althusser’in ideoloji anlayışında, ideoloji toplumsal pratiklerle iç içedir ve
toplumsal sistemin tümüne yayılmıştır. Sistemin devamı için bireyi istenilen şekilde düşünmeye
yönlendiren ideoloji, devletin bu amaç için kullandığı polis, ordu, adalet sistemi gibi baskı
aygıtlarından farklı olarak; medya, eğitim, aile, çevre ve din gibi toplumsal oluşum içinde
şekillenen aygıtlarla yayılır. Sistemin devamlılığını sağlamada ideolojiye eslik eden diğer unsur
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da, hegemonyadır. Hegemonya da egemen olanı meşrulaştırma, yönetilenlerin yönetilmeye
devam edilmeleri konusunda rızasını kazanma sürecini ifade eder.
İkinci eleştirel yaklaşım olan ekonomi-politik yaklaşım, yapısalcıları ideoloji üzerine
fazla vurgu yaptıkları ve temel belirleyeni göz ardı ettikleri için eleştirir ve medya üretiminin
ekonomik yapısı ve süreçleri üzerine odaklanır. Ekonominin temel belirleyici, diğer toplumsal
sistemlerin de belirlenen olduğunu ifade eden klasik Marksist ideoloji nosyonuna dayanan
ekonomi-politik yaklaşım medyanın, “medyaya sahip olanların ve denetleyenlerin sınıfsal
çıkarlarını meşrulaştıran yanlış bir bilinç ürettiğini ve yaydığını ileri sürer”. Çelenk’in de
vurguladığı gibi, ekonomi-politik yaklaşım “kapitalist üretim yapısı içinde kültürel üretim ve
tüketimin nasıl giderek meta üretim süreçlerine benzediğini ve kültürel pratiklerin onlara eslik
eden üretim süreçleri ve ilişkileri açığa çıkarılmadan anlaşılamayacaklarını” açıklamaya çalışır.
Ekonomi-politikçiler, medyayı değerlendirirken temel-üst yapı açıklamasını yeterli
buldukları için eleştirilmektedir. İnal’ın da belirttiği gibi, toplumsal iktidar konusunu sadece
“sınıf” kavramı ile açıklayan ekonomi-politikçiler iletişim araçlarını “yönetici sınıfların
çıkarlarını yansıtan araçlar olarak ele almışlar, izleyicileri ise bu güçlü araçlar karsısında pasif
bir konumda görmüşlerdir”. Oysa iletişim araçları ile izleyici arasındaki etkileşimin farklı
boyutları vardır. İşte bu noktada devreye, kültürel çalışmalar girmektedir.
Marksist-eleştirel yaklaşımların üçüncüsü olan kültürel çalışmalar, temelini 1923
yılında kurulan Frankfurt Okulu’nun çalışmalarından almaktadır. Kültür üzerine yoğunlaşan
Frankfurt Okulu, kapitalist toplumda kültürün de bir meta gibi üretildiğini vurgulamaktadır.
Kapitalist toplum, hem kültür ürünlerini hem de bu ürünlerin tüketici ve üreticilerini üreterek,
bu üretim sürecini sürekli yineleyerek bir kültür endüstrisi yaratmaktadır. Bu kültür endüstrisi,
aynı zamanda insanların bilinçlerini de şekillendirme suretiyle bir bilinç endüstrisi yaratmıştır.
Bu anlayışı Erdoğan ve Alemdar, insanların üretilmiş bir bilince sahip olduğu yönündeki
vurgularıyla desteklemektedir. Onlara göre “insanın oluşumu bilinci belirlemez, insanın
toplumsal oluşumu bilincini belirler”. Bu bağlamda bilinç endüstrisini ayakta tutan en etkili
araçlardan biri kitle iletişim araçlarıdır. Bu nedenle Frankfurt Okulu, kitle iletişim araçları ile
isletilen ve yayılan ideolojik süreçlere odaklanmaktadır.
Frankfurt Okulu’nun çalışmalarından esinlenen ancak 1970’ler sonrasında kendi
çizgisini belirginleştirmeye başlayan çağdaş kültürel çalışmalar, Frankfurt Okulu’nun bilinç
endüstrisi tarafından şekillendirilen “pasif izleyici” anlayışından kayarak, medya metinlerini
farklı koşullar altında alımlayıp yorumlayan “aktif izleyici” anlayışına yönelmiştir. Çağdaş
kültürel çalışmaların “aktif izleyici” vurgusu, Frankfurt Okulu’nun popüler kültüre yönelik
karamsar bakış açısının kırılması ve metin ile okuyucu arasındaki ilişkide okuyucunun da
belirleyici bir rolü olabileceği anlayışını öne çıkarması açısından, izleyici çalışmalarında daha
olumlu bir tablo sunmaktadır.
Medya mesajları ve ideolojik süreçler üzerinde odaklanması bakımından kültürel
çalışmalar, yapısal yaklaşıma benzer. Ancak, yapısalcı yaklaşım medya mesajlarını bağımsız
metinler olarak incelerken, kültürel yaklaşım medya mesajlarının şekillenmesinde ve
alımlanmasında toplumsal çevrenin etkilerine yoğunlaşır. Kültürel çalışmalarda medya, kamu
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bilincinin ve rızanın şekillendirilmesinde etkin bir güç olarak kabul edilir. Ancak kültürel
çalışmalar içinde izleyici pasif değil; metin içinde kodlanmış bilgileri kendine göre kod
açımlayan aktif bir izleyici olarak ele alınır. Kültürel çalışmaların amacı, izleyicinin kod açım
sürecini şekillendiren kültürel, toplumsal etkenleri açıklayabilmektir.
Liberal-çoğulcu yaklaşım ile Marksist-eleştirel yaklaşımlar, insanların davranışlarını
biçimlendiren toplumsal ve kültürel yapılar olduğu noktasında birleşir. Ancak liberal-çoğulcu
yaklaşım bu toplumsal ve kültürel yapıların insanların davranışlarını nasıl şekillendirdiği
sorusuna eğilmeyip sadece davranışı gözlemlerken, eleştirel yaklaşımlar insan davranışlarını
ortaya çıkaran toplumsal ve kültürel koşulları aydınlatmaya çalışır. Yine de iki temel yaklaşım
arasındaki farklar, ikisi arasında kesin bir uyuşmazlık varmış gibi algılanmamalıdır. İki
yaklaşımın birbirini dışlamaması, izleyici ve etki çalışmalarının gelişimi için önemlidir.
Fejes’in de belirttiği gibi, liberal-çoğulcu yaklaşımın etki konusunu daha geniş bağlamlarda ele
alan sosyolojik modellere dayalı çalışmaları, eleştirel yaklaşım için faydalı olabilir. Bu nedenle
eleştirel yaklaşım, liberal-çoğulcu yaklaşımın “anlam üreten alıcı” vurgularından yararlanmalı,
sadece medya iletisi ve medya yapısına odaklanarak izleyiciyi göz ardı etmemelidir.
Medya Okuryazarlığı kavramı, bilinçli izleyiciler yaratma amacına dönük bir projeyi
ifade ettiğinden, izleyici çalışmaları Medya Okuryazarlığı için de önemlidir. Medya izleyicileri
üzerine çalışmaların bir kısmı izleyicileri, “kitleler” olarak görmektedir. Kitle anlayışında
izleyiciler, pasif ve medya tarafından manipüle edilen birbirinin benzeri insanlar olarak ele
alınır. Bu anlayış metni çok güçlü bir konuma getirirken, okuyucu metni reddedemeyecek kadar
güçsüz olarak kabul edilir. Bu nedenle de, “okumalar ya da medya metinlerinin
anlamlandırılması, anlamların kolaylıkla pasif zihinlere kazındığı otomatik bir süreç olarak”
görülmektedir. Bu anlayış, ilk dönem güçlü etkiler anlayışını yansıtmaktadır. Medya
izleyicilerinin algılanmasında etkili olan başka bir bakış açısı da, medya endüstrisinin işlediği
ticari bağlama dayanmaktadır. Marksist-eleştirel ekonomi-politik yaklaşıma ait bu bakış açısına
göre, izleyiciler medya malzemelerinin potansiyel “tüketicileri” ve bir “pazar” olarak
görülmektedir. Ekonomist Dallas Smythe’ye göre de, kitle iletişim araçları tekelci kapitalist
sistemin bir buluşudur. Bu araçlar, izleyicileri kitle halinde üretirler ve reklamcılara satarlar.
Benzer şekilde, medya sosyologu Dennis McQuail de pazar anlayışında medyanın izleyicileri
pazara ait tüketiciler olarak konumlandırdığını belirterek, medyanın izleyicileri “bir hedef
grubun üyesi olarak tanımladığını” vurgulamaktadır. Buna göre, medya endüstrileri, tüketici
davranışının iki faktör tarafından şekillendiği bir pazarda izleyici ilgisi için rekabet etmektedir:
Mevcut satın alma gücü ve mevcut tüketim zamanı. Garnham’a göre medya tüketiminin sınıfsal
yapısını, gerek doğrudan gerek dolaylı bir tarzda belirleyen şey, bu iki faktördür. Bourdieu bu
faktörlere, bir de kültürel sermaye faktörünü eklemektedir. Burada kültürel sermaye ile
kastedilen, kişinin aileden ve yaşadığı sosyal çevreden edinerek geliştirdiği kültürel birikimdir.
Bu birikim kişinin bağlı olduğu sınıfın sağladığı avantajlara göre şekillenirken, sınıflar
arasındaki kültürel düzeydeki eşitsizliklerin sürdürülmesinde de rol oynar. Nitekim, İnal’ın da
belirttiği gibi, “sınıfsal konumları dolayısıyla kültürel sermayeye ulaşımı mümkün olanlar,
üretimleri ile güç/iktidar ilişkilerini pekiştirirler”. Kültürel sermaye kişinin toplumsal
güç/iktidar ilişkilerindeki konumunu belirlemenin yanı sıra, medyanın etkileri karsısındaki
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konumunu da belirleyebilmektedir. Kişinin nasıl bir kültürel altyapıdan geldiği, medya
tüketiminde yöneleceği seçenekleri ve medya mesajlarını nasıl alımladığını da etkileyecektir.
İzleyicileri kitle ve pazar bakış açısıyla tanımlayan yaklaşımlar; her şeyden önce medya
izleyicilerinin yalnızca medya çıktılarına az ya da çok pasif bir şekilde tepki veren bireylerden
değil, belli medya malzemesi türleriyle hem duygusal hem de zihinsel açıdan aktif olarak hasır
nesir olan insanlardan oluştuğu gerçeğini göz ardı etme eğilimindedir. Ayrıca yine bu
yaklaşımlar; medya malzemelerini izole ve yalnız bireyler olarak değil, belli toplumsal
ortamlarda ve belli kültürel çerçeveler dahilinde tükettiğimiz gerçeğini de dikkate
almamaktadır.

11.2. Etkin İzleyici
İletişim kuramları içinde izleyiciyi yok saymayan, medya etkileri çalışmalarında
izleyicinin aktif kullanıcı yönünü vurgulayan belli yaklaşımlar da mevcuttur. Bu yaklaşımları
hem liberal-çoğulcu yaklaşımın sosyolojik süreçlere eğilen çalışmalarında hem de Marksisteleştirel yaklaşımın kültürel çalışmalarında bulmak mümkündür. İzleyicinin sorgulamadan ve
toplumsal ve kültürel çevre gibi dış faktörlerin etkisinde kalmadan medya mesajlarını aldığını
reddeden bu yaklaşımlar arasında “Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı”, “Gündem Koyma
Yaklaşımı”, “Suskunluk Sarmalı Yaklaşımı”, “Bilgi Gediği Yaklaşımı”, “Bağımlılık Modeli”,
“Alımlama Analizleri” ve “Gündelik Yasamda Medya Yaklaşımı” gibi yaklaşımları sayabiliriz.
Bu yaklaşımlar, aktif izleyici ve medya mesajlarının alımlanmasında toplumsal ve kültürel
faktörlerin rolünü vurgulamaları açısından önemlidir.

11.2.1. Kullanımlar ve Doyumlar
1970’lerden sonra yapılmaya başlanan izleyici odaklı araştırmaları tetiklediğini
belirtebileceğimiz kullanımlar ve doyumlar yaklaşımında, izleyicinin kitle iletişim ürünlerini
hangi gereksinimlerle tükettiği açıklanmaya çalışılır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını
benimseyen araştırmacılar, medya izleyicilerinin medya malzemeleri seçimlerinde aktif
olduğunu varsayar. Bu bakış açısına göre, medya kullanımı oldukça seçici ve amaca yönelik
bir faaliyettir, sadece düşünülmeden yapılan bir vakit geçirme eylemi değildir. Genel olarak
insanlar medyayı kullanmanın onlara bazı doyumlar sağlayacağı beklentisinde oldukları için
medyayı kullanırlar, ki bu da araştırma geleneğine adını veren anlayıştır. Bu doyumların, birey
tarafından hissedilen sosyal ve psikolojik ihtiyaçların tatminiyle ilişkili olduğu kabul
edilmektedir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çalışmalarından elde edilen bulgular,
insanların medyayı kullanırken aşağıdaki ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmayı amaçladıklarını
göstermektedir:
Bilgi Edinme: Toplum ve dünya hakkında bilgi edinmek; pratik meseleler hakkında
tavsiye arayışı; merak ve ilgilerin tatmini; öğrenme.
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Kişisel Kimlik: Kişisel değerleri güçlendirme arayışı; davranış modelleri bulabilmek;
değer verilen diğerleri ile kendini özdeşleştirmek; kendini anlamak.
Entegrasyon ve Sosyal Etkileşim: Diğerlerinin içinde bulunduğu durumlar hakkında
anlayış geliştirmek; aidiyet duygusu geliştirmek; sohbet için bir temel bulmak; toplumsal rolleri
sürdürmeye yardımcı olmak.
Eğlence: Sorunlardan uzaklaşmak; rahatlamak; kültürel ve estetik zevk ve eğlenceleri
deneyimlemek; zaman doldurmak; duygusal rahatlama; cinsel uyarılma.
Ancak bu yaklaşım medyanın yalnızca bireysel kullanımlarını ve bu kullanımlardan
elde edilen psikolojik doyumları dikkate aldığı için eleştirilmektedir. İnsanların medya
ile belli toplumsal bağlamlarda irtibata geçtiği gerçeği göz ardı edilmektedir.
Sonuç olarak, bu yaklaşım insanların medyaya yönelirken yaptığı tercihlerin her zaman
bilinçli ve özgür seçimler dahilinde olmayabileceğini, çocukların evde ebeveynlerinin izlediği
programları izlemek zorunda kalması gibi mecburi durumların da söz konusu olabileceğini
dikkate almamaktadır.
Ayrıca, Ang’a göre, bu yaklaşım ışığında insanların medya ile ilgili deneyimlerinde her
zaman doyuma ulaştıklarını varsaymak gibi bir hataya düşülürse, bu durum liberal-çoğulcu
yaklaşımın temel iddiası olan “biz insanlara istediklerini veriyoruz” iddiasını meşrulaştırma
gibi bir riski de ortaya çıkarabilir. Yine de kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, Tekinalp ve
Uzun’un belirttiği gibi, güçlü etkilerden sınırlı etkilere geçişi temsil etmesi açısından önemlidir.

11.2.2. Gündem Koyma
Gündem koyma yaklaşımı, medyanın belli konuları öne çıkarıp diğer konuları
islemekten uzak durma yoluyla insanların ilgilenecekleri konuları belirleyebildiği anlayışına
dayanmaktadır. Nitekim, McQuail ve Windahl’ın da belirttiği üzere “insanlar kitle iletişim
araçlarının ilgilendiği şeyleri bilmek ve değişik konulara verilen öncelik sırasını kabul etmek
eğilimi gösterirler”. Bu yaklaşım, izleyicilerin kendilerinin deneyimleme sansının olmadığı
şeyleri anlamlandırabilmek için medyayı kullanmaya yöneldiklerini vurgular.
Anlamlandırma sürecinde insanlar belli konularda “anlam haritalarına” ihtiyaç duyar.
İnsanların gündelik yaşam akışları içindeki farklı telaşları ve meşguliyetleri, onların her konu
hakkında bilgi ve fikir edinmelerini engeller. Bu nedenle, özellikle önemli olduğunu
düşündükleri konular hakkında bilgiye ulaşmayı amaçlarlar. Bu önemin belirlenmesinde de
başvurdukları ilk araçlardan biri medyadır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına benzer
şekilde, insanlar anlamlandırma konusunda duydukları yardım ihtiyacı nedeniyle medyayı
kullanmaya yönelir. Çünkü medya, insanlara ihtiyaç duydukları anlam haritalarını sunan bir
araçtır. Medya, olayları sunuş şekliyle kişilerin üzerinde düşüneceği ve konuşacağı konuları
belirler. Ancak Fejes’in de vurguladığı gibi, medya insanlara “ne düşüneceğini” değil, “ne
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hakkında düşüneceğini” söyler. Yani onlar için bir gündem belirler, onlara üzerinde
düşünecekleri konuları sunarlar. İnsanlar ise, bu konular üzerine düşüncelerini kendileri
oluştururlar. Medyanın sadece düşünülecek konuyu sunduğu ve konunun alacağı sekli
insanların kendi inisiyatiflerine bıraktığı vurgusu nedeniyle, gündem koyma yaklaşımı
izleyiciyi görece aktif bir konuma yerleştirir.

11.2.3. Suskunluk Sarmalı
Üçüncü yaklaşım olan ve Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilmiş olan
suskunluk sarmalı yaklaşımı, izleyicilerin toplumsal varlıklar olarak konumlandırılmasını
vurgular. Bu yaklaşıma göre, insanlar tutum, değer ve amaçları konusunda bir uzlaşıma ihtiyaç
duyar. Bu uzlaşım, kamuoyu seklinde oluşur. Elisabeth Noelle-Neumann, yaklaşımın kamuoyu
oluşumuna götüren temel önermelerini şu şekilde sıralamaktadır:
1. Toplum, sapkın bireyleri yalnız bırakmakla tehdit eder.
2. Bireyler devamlı yalnızlık korkusu ile yasarlar.
3. Bu yalnızlık korkusu bireylerin her zaman fikir iklimini tahmin etmeye çalışmasına
neden olur.
4. Bu tahminin sonuçları kamunun davranışını, özellikle de düşüncelerin açıkça
ifadesini veya gizlenmesini etkiler.
Bireylerin toplum içinde yalnız kalma ve dışlanma korkusundan doğan uzlaşım ihtiyacı
nedeniyle, insanlar içinde yasadıkları toplum tarafından kabul edilen ve edilmeyen kanaat ve
davranış modellerini takip ederler. Eğer kendi kanaatleri kamuoyunun kanaatleri ile
uyuşuyorsa, bunları dile getirmekten çekinmezler. Ancak kendilerini azınlıkta hissediyorlarsa,
fikir ve kanaatlerini dile getirmezler. Bu da, bir suskunluk döngüsü oluşturur. Suskunluk
sarmalının oluşmasında, kamuoyu oluşturma gücü nedeniyle medyanın önemli bir rolü vardır.
Medya, çoğunluğun fikri olarak görülen şeyleri ön plana çıkarma yoluyla bu fikirlerin
egemenliğini güçlendirirken, sessiz azınlığın suskunluğunun devamına ve daha da
suskunlaşmasına hizmet edebilir. Ancak Fejes’in de belirttiği gibi, suskunluk sarmalı yaklaşımı
“birey ve grupların medya iktidarına karsı mücadele edebilecekleri ihtimalini” de vurgular.
Çünkü fikir ve kanaatlerin susturulması, bu fikir ve kanaatlerden vazgeçildiği anlamına gelmez.
Suskunluk sarmalı, her zaman çoğunluğun fikirlerinin tamamen kabullenilip özümsenmesine
yol açmayabilir. Sessiz azınlık, dile getiremediği fikirlerine içten içe bağlı olmaya devam
edebilir ve bir noktada bu fikirlerini dile getirme cesaretini ve uygun ortamı bulabilir. Bu
durumda suskunluk sarmalı kırılmış olur ve sarmal bir kez kırılabilirse değişime yol açabilir.
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11.2.4. Bilgi Gediği
Dördüncü yaklaşım olan bilgi gediği yaklaşımı da, toplumdaki sınıflar arasındaki
farkların medya mesajlarına erişim ve alımlama aşamalarında etkili olabileceğini vurgulaması
açısından eleştirel yaklaşımlara yaklaşır. Bu yaklaşıma göre, sınıfların farklı sosyo-ekonomik
düzeyleri enformasyonun elde edilme hızını etkiler ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olan
sınıflar enformasyona daha hızlı ulaşırken, düşük düzeydekiler onların gerisinde kalır. Böylece,
aradaki fark daha da açılır. Fejes’in de belirttiği gibi, bilgi gediği “basit bir temel-üst yapı
modeli bazında, temel ekonomik alanın barındırdığı eşitsizliklerin kültür alanında yeniden
üretildiğini” gösterir. Bilgi akısında medya önemli bir rol oynar. İletişim araçlarının gelişmesi,
bilgi akısının da hızlanmasını sağlamıştır. İdeal olarak, artan bilgi akısından herkesin
faydalanması gerekir. Ancak sosyo-ekonomik nedenlerle herkese eşit bilgi akısı gerçekleşmez.
Bu durumda medyanın herkes üzerinde aynı derecede olumlu ya da olumsuz etkisi olduğunu
söyleyemeyiz. Çünkü herkesin medyaya erişimi eşit şartlar altında olmayabilir. Bilgi gediği
yaklaşımı, medyadan etkilenimi etkileyen sosyal ve ekonomik faktörlerin varlığını vurgulaması
açısından önemlidir.

11.2.5. Bağımlılık Modeli
Bağımlılık modeli de, medya etkilerini daha kapsamlı toplumsal yapı bağlamında ele
alır. Bu model, medya etkilerinin türünün ve şiddetinin toplum yapısına ve karmaşıklığına bağlı
olduğunu vurgular. Buna göre, toplum yapıları karmaşıklaştıkça, insanlar bu karmaşık sistemi
anlamlandırabilmek için medyadan alacakları bilgiye daha bağımlı hale gelir. Bağımlılık
modeli, medya etkilerini ve izleyici tercihlerini anlamada toplumsal şartların analizini
vurgulaması açısından önemlidir.
Alemdar ve Erdoğan, kitle iletişim araçlarına bağımlılığın derecesinin yüksek ve düşük
bağımlılık seklinde iki ölçüde gerçekleşebileceğini belirtirken, bağımlılığın az ya da çok
olmasını belirleyen faktörlere değinmektedir. Buna göre, kişinin bilgi edinmek için başvuracağı
kaynak ve stratejiler sınırlı olduğunda ve kişi bilgi için alternatif kaynaklar arama ve kullanma
konusunda yeterince hevesli olmadığında, o kişinin belli bir kaynağa bağımlı olma ve bu
kaynaktan elde edeceği bilgiye inanma ve kabul etme olasılığı daha yüksek olacaktır. Yani
kişinin bağımlılık derecesi artacaktır. Ancak kişi bilgiye ulaşmak için daha geniş kaynak ve
stratejilere sahipse, alternatif kaynaklardan bilgi edinme konusunda istekli ve gayretli ise ve
kişinin elindeki kaynaklar sayıca ve nitelikçe iyi bir kompozisyon oluşturuyorsa; o kişinin belli
bir iletişim aracına bağımlılığı daha az olacaktır ve kişinin tutum, algı ve davranışlarının
etkilenme olasılığı daha düşük olacaktır. Bu ikinci durum, medya dışında farklı bilgi
kaynaklarının mevcut olduğu koşullarda medyanın etkisinin fazla olmayacağını öne sürmesi
açısından, medya karsısında aktif izleyici vurgusunu taşımaktadır.
Liberal-çoğulcu çalışmalarla ortaya çıkan bu yaklaşımlar, eleştirel yaklaşımın medya
etkilerini ve izleyiciyi anlama çalışmalarında da kullanılabilecek görüşleri içermeleri açısından
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dikkate alınmalıdır. Bunların dışında, Marksist-eleştirel yaklaşımın kültürel çalışmaları içinde
de izleyiciyi medya karsısında aktif konuma yerleştiren iki önemli çalışmadan söz edilebilir.

11.2.6. Alımlama Analizleri
Alımlama analizleri, izleyicilerin medyanın sunduklarından (genelde metin olarak
adlandırılan şeylerden) nasıl anlam ürettiğini incelemektedir. Burada odaklanılan konu, anlam
ve anlamın üretimi sorunudur. Stuart Hall’e göre anlam, “şeylere, dünyaya içkin bir şey
değildir. Anlam, kurulur ve üretilir”. Hall, anlamın kurulması sürecini “kodlama ve kod açım”
pratikleriyle açıklamaktadır. Buna göre, mesajlar mesajın üreticileri tarafından belli kodlar
içine yerleştirilerek kodlanır. Mesajın alıcıları ise, bu kodlamayı yine belli kodları kullanarak
açımlar ve mesajı anlamlandırır. Ancak, Hall’un da belirttiği gibi, kodlama ile kod açım
süreçlerindeki kodlar arasında her zaman bir simetri söz konusu olmayabilir. Yani, kodlayanın
amaçladığı anlam, kod açımlayanın ulaştığı anlamla örtüşmeyebilir. Bu da, mesajın alıcısını
özerk bir konuma oturtur. Buradan hareketle denebilir ki, medya metinlerinin anlamı sabit
değildir. Daha ziyade medya metinleri sadece alımlandıkları, yani okundukları, izlendikleri,
dinlendikleri, vb. anlarda anlam yüklenirler. Başka bir ifadeyle, izleyiciler yalnızca medya
içeriğinin tüketicileri olarak değil, anlamın üreticileri olarak görülürler.
Alımlama analizlerinde ortaya konulmak istenen fikir, izleyicilerin her verileni sünger
gibi emen pasif alıcılar olmadığı, mesajları kendine uygun bir şekilde yorumladığıdır.
Buckingham da, insanların sahip oldukları zevk ve tercihlere göre belirli metinleri okuyarak,
“kendi kimliklerini ve başkalarıyla ilişkili olarak toplumsal konumlarını tanımladıklarını ve
böylelikle kendilerini daha geniş toplumsal iktidar ilişkileri içine yerleştirdiklerini” ifade
etmektedir. İzleyicilerin bu bilinçli okumaları nedeniyle, aynı metin farklı kişiler tarafından
farklı şekillerde okunup anlamlandırılabilir. Özellikle belli bazı metinlerin yapıları, farklı
okumalara izin verecek şekilde açık olabilir. Metinlerin farklı okumalarının ve okuyucunun
farklı yönlerdeki tercihlerinin, metni yazan karsısında okuyucuya bir güç kazandırdığını da
söyleyebiliriz. Örneğin De Certeau, izleyici veya okuyucunun farklı okumalar ve tercihler
sayesinde metni üreten iktidar sahibinin stratejilerini devre dışı bırakarak direnişe
geçebildiklerini öne sürer. “Öyle ki, ‘güçsüzler’ kültür endüstrisini üretip çok geniş ürünler
yelpazesinden belli metinleri seçerek onları popüler yapabilir”. Hall’un yine “Kodlama ve Kod
açım” makalesinde “baskın-hegemonik” ve “müzakere edilmiş” kod açımlamalarla birlikte yer
verdiği üçüncü kod açımlama türü olan “muhalif kod açımlama” da, politik mücadelenin ve
direnisin başladığı anı işaret etmesi açısından önemlidir. Muhalif okumalar ya da kod
açımlamalar, mesajın onu üreten ve gönderen tarafın baskın hale getirmeye çalıştığı kodlara
uygun şekilde değil de alternatif kodlarla açımlanması sonucu ortaya çıkar. Böylelikle, kodlama
sırasında isleyen ideolojik süreçlere ve kodlanan mesaj ile kurulmaya çalışılan baskın ideolojik
anlamlara karsı bir direniş ortaya çıkmış olur. Bu direniş, Medya Okuryazarlığı projesinin
yaratmayı amaçladığı bilinçli kullanıcılardan beklenen direnişi vurgulaması açısından da
özellikle önem taşımaktadır.
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Alımlama analizlerinin vurguladığı bir diğer nokta da, aynı okuyucunun farklı
zamanlarda aynı metni farklı şekillerde okuyabileceğidir. Okumanın yapıldığı bağlamlar,
metinden çıkarılacak anlamı da çeşitlendirebilir. Fiske bu durumu, metni okuyanın okumayı
farklı özne konumlarından gerçekleştiriyor olmasına bağlamaktadır. Metni okuyanın bu farklı
özne konumlarından gerçekleştirdiği okumalar, onun sonraki okuma ve anlamlandırmalarına
da yansır. Fiske önceki okumalarla olan bu bağlantıyı açıklamak için dilbilimcilerden aldığı
“metinlerarasılık” kavramını kullanır: Metinlerarasılık kuramı, herhangi bir metnin diğerleri ile
ilişkili olarak okunacağını ve bu okumada metinsel bilgilerin devreye gireceğini varsayar.
Metinlerarası ilişkileri iki boyutta canlandırabiliriz: Yatay ilişkiler, birincil metinlerin cinsiyet,
karakter ve içerik ekseninde oluşan ve az çok açık olan ilişkileridir. Dikey metinlerarasılık ise,
bir televizyon programı veya dizisi gibi birincil metinlerle, bunlara atıfta bulunan diğer metinler
arasındadır. Bunlar gazete yazıları, gazete eleştirileri gibi ikincil metinler veya okuyucular
tarafından yazılan mektuplar ve hepsinden önemlisi konuşma ve dedikodu gibi üçüncül
metinlerdir. Metinlerarasılık kavramı, okuyucunun daha önceden yaptığı okumalar ve
anlamlandırmaları yeni karşılaştığı metinlere taşıdığını vurgularken, onun okuma sırasında
kendi birikimlerini devreye soktuğunu da gösterir. Bu açıdan, aktif özne anlayışını ön plana
çıkarır bir yönü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, Ang’in de belirttiği gibi, alımlama
analizlerinin de kendine özgü sınırlamaları vardır. Ang’a göre, “metinsel anlamın yorumu ve
üretimi üzerine yaptıkları vurguyla alımlama araştırmacıları hala, metin-izleyici ilişkisini
insanların medyayı tükettikleri daha geniş bağlamdan izole etmektedir. Bu bağlam ise, gündelik
yasamdır”.

11.2.7. Gündelik Yaşamda Medya
Aktif izleyici vurgusu taşıyan diğer bir yaklaşım da, gündelik yasamda medya
yaklaşımıdır. Medyanın gündelik yaşamlarımıza ne şekillerde dahil olduğu sorusunu ele almaya
başlayan ilk izleyici araştırmacılarından biri, David Morley’dir. Televizyon izlemenin aile
yaşantısı içindeki yerini aydınlatmaya yönelik çalışmasında Morley; televizyon izlemenin
insanlar için ne anlam ifade ettiği incelenirken insanların televizyon kullanımının gerçekleştiği
aile yasamı balgamına bakmanın, insanların belli bir program türünü izlerken ne gibi yorumlara
ulaştığını bulmaktan daha önemli olabileceğini belirtmektedir. Morley’nin araştırmasının
sonuçları televizyon izlemenin bireysel bir eylem olarak değil, sosyal – özellikle de aile içi –
ortamlarda gerçeklesen bir aktivite olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca,
televizyon izleme çoğu zaman gündelik akısın parçalarından sadece biridir ve aile ortamına ve
yapısına göre farklı işlevler üstlenebilir. Örneğin, bütün gün birbirinden ayrı olan aile fertlerinin
aksam bir araya gelip iletişim kurmasına aracılık edebilir ya da yorgun bir günün ardından
televizyon karsısına geçen bir babanın, televizyon izleme eylemi yoluyla diğer aile fertlerine
yalnız kalmak istediği mesajını iletmesine yardımcı bir rol üstlenebilir. İzleyicilerin televizyon
izleme eylemine belli anlamlar yükleyip televizyonu farklı bağlamlarda farklı amaçlarla
kullanabildiklerini ortaya koyan bu çalışma, aktif izleyici vurgusu taşıması açısından önemlidir.
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Gündelik yasamda medya konusuna eğilen çalışmalara göre, medya gündelik
yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve medya kullanımımız günlük rutinler arasına
sıkıştırdığımız ya da yaşadığımız ortamdaki koşullar ve birlikte yaşadığımız insanların
tercihleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz bir pratik olabilir. Tomlinson da, medya
mesajlarının aslında insanların diğer kültürel deneyimleri tarafından dolayımlandığını
belirtmekte ve “bir televizyon programı veya roman ya da gazete makalesine ne anlam
vereceğimizi, hayatımızda olup biten diğer hadiseler mütemadiyen etkileyip şekillendirir”
demektedir. Bu durumda, medyadan alacağımız etkinin sadece medya mesajından kaynaklanan
bir etki olmadığı, kişisel deneyimlerimizle harmanlanarak değişime uğramış bir etki olduğunu
söyleyebiliriz.
Yukarıda sıraladığımız yaklaşımlar, izleyicinin tercihlerini şekillendiren değisik
faktörler nedeniyle medya karsısında her zaman pasif olmayabileceğini ve aktif süreçler içinde
medyayı kullanabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Ancak bu yaklaşımları, etkin
izleyicilerin müjdeleyicisi seklinde verili kabul edemeyiz. Bu yaklaşımların bir bütün olarak
kültürel çalışmalar içinde ele alındıklarında da eksik kaldığı yerler vardır. Örneğin Garnham’a
göre, tüketim ve alımlamaya ve yorum anına odaklanmakla, kültürel çalışmalar tüketim
özgürlüğü ve gündelik yasamı abartmaktadır. Garnham, metni üretenin okuyucu yorumunu
tesadüfe bıraktığını düşünmenin, metin üretilirken isleyen ideolojik süreçlerin göz ardı
edilmesine neden olacağını vurgulamaktadır. Oysa medya ile ilgili düşüncelerimizi
oluştururken, ideolojik işleyişlerin anlaşılmasına yönelik çalışmaların merkezi bir rol
oynayacağını unutmamalıyız.
Medya Okuryazarlığının ilk ayağını oluşturan medyaya eleştirel yaklaşma eylemi,
yukarıda değindiğimiz yaklaşımlara aşina olmayı gerektirmektedir. Bu aşinalık kaçınılmaz
olarak, medyanın yapısını, işleyişini; medya mesajlarının gerçekliğini ve doğallığını,
işlevlerini;
medya
araçları
ve
mesajlarının
alıcıları
olarak
kendi
konumlarımızı/konumlanımlarımızı sorgulamayı ve ideolojik süreçlerin farkında olmayı
beraberinde getirecektir. Bu sorgulayarak bilinçlenme süreci, izleyiciler olarak medyaya yön
verebilmenin ve medyada değişimlere yol açabilmenin anahtarıdır. Bu özelliği nedeniyle de,
Medya Okuryazarlığı projesi için çok önemlidir. Ayrıca medyaya eleştirel yaklaşım ayağı, bir
sonraki kısımda ele alınacak olan eleştirel pedagoji anlayışına dayalı eğitimin de konusal
evrenini oluşturmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Etki Kuramı ekseninde Aktif birey, aktif izleyici, aktif öğrenci
kavramlarına değinilmiş, eleştirel pedagoji ve medya eğitimi bağlamında yararlanılan kuram
ve yaklaşımlar ele alınmıştır.

244

Bölüm Çalışma Soruları

1)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a)
Medya Okuryazarlığının “aktif birey”, eleştirel medya çalışmalarının “aktif
izleyici” ve eleştirel pedagojinin “aktif öğrenci” vurguları; bu üç alanın ortak paydada
buluşmasını sağlamaktadır.
b)
Medya Okuryazarlığının “aktif öğrenci”, eleştirel medya çalışmalarının “aktif
izleyici” ve eleştirel pedagojinin “aktif birey” vurguları; bu üç alanın ortak paydada buluşmasını
sağlamaktadır.
c)
Medya Okuryazarlığının “aktif birey”, eleştirel medya çalışmalarının “aktif
öğrenci” ve eleştirel pedagojinin “aktif izleyici” vurguları; bu üç alanın ortak paydada
buluşmasını sağlamaktadır.
d)
Medya Okuryazarlığının “aktif izleyici”, eleştirel medya çalışmalarının “aktif
birey” ve eleştirel pedagojinin “aktif öğrenci” vurguları; bu üç alanın ortak paydada
buluşmasını sağlamaktadır.
e)
Medya Okuryazarlığının “aktif öğrenci”, eleştirel medya çalışmalarının “aktif
birey” ve eleştirel pedagojinin “aktif izleyici” vurguları; bu üç alanın ortak paydada buluşmasını
sağlamaktadır.

2)
“1970’lerden sonra yapılmaya başlanan izleyici odaklı araştırmaları
tetiklediğini belirtebileceğimiz yaklaşımda, izleyicinin kitle iletişim ürünlerini hangi
gereksinimlerle tükettiği açıklanmaya çalışılır. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar,
medya izleyicilerinin medya malzemeleri seçimlerinde aktif olduğunu varsayar. Bu bakış
açısına göre, medya kullanımı oldukça seçici ve amaca yönelik bir faaliyettir, sadece
düşünülmeden yapılan bir vakit geçirme eylemi değildir. Genel olarak insanlar medyayı
kullanmanın onlara bazı doyumlar sağlayacağı beklentisinde oldukları için medyayı
kullanırlar, ki bu da araştırma geleneğine adını veren anlayıştır.” biçiminde tanımlanan
yaklaşım aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a)

Bilgi Gediği

b)

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı

c)

Bağımlılık Modeli

d)

Alımlama Analizleri

e)

Gündelik Yaşamda Medya
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3)
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çalışmalarından elde edilen bulgular,
insanların medyayı kullanırken çeşitli ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmayı amaçladıklarını
göstermektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde söz konusu ihtiyaçlardan biri yanlış
ifade edilmiştir?
a)

Bilgi Edinme

b)

Kişisel Kimlik

c)

Entegrasyon ve Sosyal Etkileşim

d)

Eğlence

e)

Sosyal Kimlik

4)
“Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilmiş olan
izleyicilerin toplumsal varlıklar olarak konumlandırılmasını vurgular. Bu
göre, insanlar tutum, değer ve amaçları konusunda bir uzlaşıma ihtiyaç
uzlaşım, kamuoyu şeklinde oluşur.” tanımında ifade edilen yaklaşım
seçeneklerden hangisidir?
a)

Suskunluk Sarmalı

b)

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı

c)

Bağımlılık Modeli

d)

Alımlama Analizleri

e)

Gündelik Yaşamda Medya

yaklaşım,
yaklaşıma
duyar. Bu
aşağıdaki

5)
“…………………………….., izleyicilerin medyanın sunduklarından
(genelde metin olarak adlandırılan şeylerden) nasıl anlam ürettiğini incelemektedir.
Burada odaklanılan konu, anlam ve anlamın üretimi sorunudur.” sözcesindeki boşluğa
aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a)

Suskunluk Sarmalı

b)

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı

c)

Bağımlılık Modeli
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d)

Alımlama Analizleri

e)

Gündelik Yaşamda Medya

YANITLAR: 1.a; 2.b; 3.d; 4.a; 5.d

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:
1)
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, toplumdaki sınıflar arasındaki farkların
medya mesajlarına erişim ve alımlama aşamalarında etkili olabileceğini vurgulaması açısından
eleştirel yaklaşımlara yaklaşır. Bu yaklaşıma göre, sınıfların farklı sosyo-ekonomik düzeyleri
enformasyonun elde edilme hızını etkiler ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olan sınıflar
enformasyona daha hızlı ulaşırken, düşük düzeydekiler onların gerisinde kalır. Böylece, aradaki
fark daha da açılır.
2)
Bilgi Gediği Yaklaşımı, medyanın belli konuları öne çıkarıp diğer konuları
islemekten uzak durma yoluyla insanların ilgilenecekleri konuları belirleyebildiği anlayışına
dayanmaktadır.
3)
Aktif izleyici vurgusu taşıyan diğer bir yaklaşım da, gündelik yasamda medya
yaklaşımıdır. Medyanın gündelik yaşamlarımıza ne şekillerde dahil olduğu sorusunu ele almaya
başlayan ilk izleyici araştırmacılarından biri Dennis McQuail’dir.
4)
Medya Dünyası eğitimi, medya okuryazarı konumuna erişebilmek için
insanların izledikleri, anladıkları ve okudukları ile ilgili sorular sormaya teşvik eden,
soruşturma temelli bir eğitim modelidir.
5)
Alımlama Analizleri, medya etkilerini daha kapsamlı toplumsal yapı bağlamında
ele alır. Bu model, medya etkilerinin türünün ve şiddetinin toplum yapısına ve karmaşıklığına
bağlı olduğunu vurgular. Buna göre, toplum yapıları karmaşıklaştıkça, insanlar bu karmaşık
sistemi anlamlandırabilmek için medyadan alacakları bilgiye daha bağımlı hale gelir.
YANITLAR:
1) Yanlış; Doğru Yanıt: Bilgi Gediği Yaklaşımı
2) Yanlış; Doğru Yanıt: Gündem Koyma Yaklaşımı
3) Yanlış; Doğru Yanıt: David Morley
4) Yanlış; Doğru Yanıt: Medya Okuryazarlığı
5) Yanlış; Doğru Yanıt: Bağımlılık Modeli
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12. MEDYA ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİREL PEDAGOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, eleştirel pedagoji ve geleneksel pedagoji ele alınacaktır. Bu bağlamda
Eleştirel Pedagojinin önemine değinilecek ve nasıl olması gerektiği üzerinde durulacaktır.
Medya Okuryazarlığı kavramı irdelenecek ve ilkeleri gözden geçirilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Medya Okuryazarlığı kavramını tanımlayınız.
2. Medya Eleştirisi kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
3. Eleştirel Pedagoji kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
4. Geleneksel Pedagoji kavramından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
5. Medya Okuryazarlığının temel ilkelerini açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Eleştirel Pedagoji

Eleştirel Pedagoji hakkında Literatür tarama yoluyla
bilgi sahibi olur.

Geleneksel Pedagoji

Geleneksel
Pedagoji Literatür tarama yoluyla
hakkında bilgi sahibi olur.

Medya Eleştirisi

Medya Eleştirisi hakkında Literatür tarama yoluyla
bilgi sahibi olur.

Medya Okuryazarlığı

Medya
Okuryazarlığı Literatür tarama yoluyla
kavramını kavrar.

Okuryazarlığı Literatür tarama yoluyla
Medya Okuryazarlığı İlkeleri Medya
İlkeleri’ni bilir.

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Eleştirel Pedagoji, Medya Eleştirisi, Geleneksel Pedagoji,
UNESCO
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Giriş
Eleştirel pedagojinin Medya Okuryazarlığı projesi açısından taşıdığı önem, örgencinin
öğrenme sürecinde aktif konuma yerleştirilmesine yaptığı vurgudan ve bireylerde olaylara
eleştirel ve sorgulayıcı bir şekilde yaklaşma alışkanlığını kazandırmaya yönelik bir eğitim
anlayışı olmasından kaynaklanmaktadır. Medya Okuryazarlığı eğitiminin eleştirel pedagojik bir
anlayışla gerçekleştirilmesinin, Medya Okuryazarlığının gerektirdiği medyaya eleştirel
yaklaşma ve medyanın üretim sürecine dahil olunmasını sağlayacak uygulamaları
gerçekleştirme konusunda en etkili yöntem olacağı açıktır. Ayrıca eleştirel pedagoji de, Medya
Okuryazarlığı gibi, bir değişim ve dönüşüm girişimidir. Eleştirel pedagoji, özellikle içinde
yaşadığımız dünyanın ve onu yaratan koşulların dönüştürülmesine yönelik bir anlayışı ifade
etmektedir.

12.1. Eleştirel Pedagoji ve Önemi
Günümüz dünyası iktidar ilişkilerindeki eşitsizliğin iyice görünür olduğu bir dünyadır.
Aslına bakılırsa iktidar ilişkileri hayatın her anında belirgindir. İktidarı elinde bulunduranlar,
güç sahibi olmayanlar üstünde sürekli bir ezme politikası uygulamaktadır. Bu, iktidar sahibi
olmanın getirdiği kaçınılmaz bir sonuçtur. Freire’nin en yaygın terimleri olan
“ezilenler/ezenler” ikiliği yasamın her anında varlığını göstermektedir; sürekli bir ezen-ezilen
mücadelesi söz konusudur. İktidarın el değiştirme mücadelesi olarak adlandırabileceğimiz bu
mücadelede, iktidarın el değiştirmesi, ezen-ezilen rollerinin değişmesi demektir. Ancak
Freire’nin özlemini duyduğu mücadele, bu tür bir rol değişimini ifade etmez. Onun vurguladığı
mücadele, bir özgürleşme mücadelesidir. Şayet ezilenler, ezilmişliklerinden kurtulduklarında
ezenler haline gelirlerse, onların getirecekleri yeni rejim de hükmedici bir yapıya bürünmüş
olur ve mücadelenin hümanist boyutu kaybolur. Bu da, özgürleşmenin gerçekleşmemesine
neden olur. Ezilenlere kazandırılması gereken bilinç, içinde bulundukları durumun farkında
olma ve böylelikle ezenlere karsı mücadele etme gerekliliği bilincidir. Bu bilinç de, eleştirel bir
pedagoji ile kazandırılabilir. David Lusted’ın da belirttiği gibi, pedagoji kavram olarak bilginin
üretildiği sürece dikkat çektiği için önemlidir. Ona göre pedagoji, “hangi koşullar altında ve
neler aracılığıyla ‘bilir hale geldiğimizi’ sorma yoluyla iletim/yeniden üretim ve üretim
faaliyetlerinin birbirinden ayrılmasının geçerliliğini sorgulamamızı sağlar”. Eleştirel bir
pedagoji, bilginin gerçek doğasını anlamamıza yardımcı olacaktır. Anlamamız gereken en
temel nokta ise, bilginin asla tek ve verili bir şey olmadığıdır. Kanpol bilginin her zaman
tartışmaya açık ve her zaman kısmi olduğunu ve “sizinkiler, benimkiler ve diğerlerininki”
olmak üzere birçok gerçeklik olduğunu vurgular ve “bu gerçeği göz önüne alan eleştirel
pedagoji bilgisini, insancıl özelliklerden yoksun tutuklaşmış bir sisteme başkaldıran bir tür
kültürel politika olarak temellendirir” der. Buna göre gerçeklik, bilginin inşa edilmesiyle
yaratılan yapay bir şeydir. McLaren, bu konuda literatüre önemli görüler kazandırmış olan
Foucault’nun da gerçeği mutlak evreninden uzaklaştırdığını ve gerçekliği başkaları tarafından
üzerinde mutabakat sağlanmış olan bir şey olarak gördüğünü belirtmektedir. Bu durumda
Foucault’ya göre gerçek, “yalnızca neyin gerçek olarak kabul edileceğinin belirlenmesindeki
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değişiklikler olarak anlaşılmalıdır”. Yani, belli bir dönemde belli şeylerin gerçeklik olarak
ortaya çıkması, onların belli güçlerce gerçek olarak belirlenmesinin bir sonucudur. Gerçeğin bu
şekilde belirlenmesiyle de bilgi inşa edilmektedir. Bilgi inşası, iktidar sahiplerinin en güçlü
silahıdır. Başka bir yerde McLaren, “Bilgi üretiminin politik etkilerinden biri belli grupların
seslerini meşrulaştırmak ve onlara daha az ayrıcalıklı olanların seslerinden daha fazla inanılırlık
katmaktır” der. Mevcut dünya düzeninde egemen güçlerin yapmaya çalıştığı tam da budur. İste
eleştirel pedagoji, egemen güçlerin yapmaya çalıştığı şeyin görünür kılınmasını sağlayıp
insanları harekete geçirmeyi amaçlayan bir tür karsı-devrim girişimi olarak okunmalıdır.
McLaren bu karşı-devrimi, “sosyalist bir yeniden yapılanmanın ve kapitalizme alternatifin keşfi
ve planlanması sürecinde kitlelerle doğrudan etkileşime geçmek” seklinde açıklamaktadır.
Giroux da, eleştirel düşünceyi geliştirecek olan eleştirel pedagojinin neoliberalizme karsı
olasılıklar yaratacağını belirtmektedir. Tam demokrasinin tesisi, toplumdaki mevcut güç ve
iktidar ilişkilerinin farkına varabilecek, bu iktidarı uygulayan kurumları sorgulamaya tabi
tutabilecek, kişi hak ve özgürlüklerinin ayırdında olarak bunları savunabilecek ve bu eylemleri
için kamusal bir sorumluluk üstlenebilecek bilinçli, eleştirel yurttaşların varlığını gerektirir. Bu
doğrultuda Cornelius Castoriadis, yurttaş eğitiminin alternatif bir biçimi olan eleştirel
pedagojinin, iktidarın çalışma biçimlerini aydınlatmak ve onun işleyişine ve etkilerine
müdahale etme olasılığını canlandırmak için gerekli muhalif bilgileri, yetenekleri ve teorik
araçları sağladığını, böylelikle de “demokrasi vaadini dile getirmek için değerli bir araç haline
geldiğini” vurgulamaktadır. Eleştirel pedagoji alanındaki önemli isimlerden Paulo Freire’nin
çalışmaları da tam demokrasiye yaklaşma bağlamında tarihsel ve toplumsal dönüşümü
vurgulamaktadır. Freire’nin erken dönem çalışmasının gücünün baskılara ve sömürgeciliğe
karsı ideolojik mücadeleyi görünür kılmasından kaynaklandığını belirten Giroux’ya göre,
“hayati önem taşıyan mücadelelerin ortasında Freire ezilenin ezene, problem çözmenin problem
yaratmaya ve bilimin hurafeye karsı durması gibi ikiliklere başvurarak nezaket, nesnellik ve
tarafsızlık gibi politik ilkeleri ele almayı reddeden baskın dillere ve oluşumlara karsı cesurca
direnmektedir”. Bu bağlamda Freire için pedagoji, sadece okul sınırlarında kalan bir pratik
değildir. Pedagoji, insanın olduğu bütün kültürel alanlarda isleyen bir mücadele sürecidir. Bu
mücadele sürecinde eleştirel pedagoji, bilginin nesnel bir şey olmadığına yaptığı vurgu ve
pedagojik otoritelerin taraflı olduğunu ortaya çıkarmasıyla, çeşitli pedagojik alanların
şekillenmesinde bu alanların meşrulaştırılmasına hizmet ettiği otoritelerin rolünün
sorgulanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, eleştirel pedagoji okulların toplumsal ırk, sınıf ve
cinsiyet ilişkilerindeki eşitsizlikleri yeniden ürettiğini vurgulaması, bu yeniden üretim
sürecinde öğretmenlerin rolünün nasıl şekillendirici olabileceğini irdelemesi açısından da
önemlidir. Kanpol’un de dediği gibi, “eleştirel pedagoji, insanlar arasındaki ırk, sınıf ve cinsiyet
gibi faktörlere dayalı farklılıkları ciddiye alan bir kültürel-politik araçtır. En radikal haliyle
eleştirel pedagoji, ezileni ezilmişliğinden çıkarmayı ve insanları ortak bir eleştiri ve mücadele
dilinde birleştirmeyi amaçlar”. Eleştirel pedagoji bu amaçlarına ulaşabilirse, öğrencilerin
yabancılaşmasının, itaatkar kullar olmasının ve insanların ezilmesinin önüne geçilecek ve bu
şekilde demokratik ideallere yaklaşılmış olunacaktır. “Eleştirel pedagoji nasıl olmalıdır?”
sorusunu cevaplamaya geçmeden önce, eleştirel pedagojiyle dönüştürülmesi amaçlanan mevcut
geleneksel pedagojinin gelişimine ve anlayışına kısaca bakmak eleştirel pedagojinin taşıdığı
önemin anlaşılması açısından faydalı olacaktır.
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12.2. Geleneksel Pedagoji
Geleneksel pedagoji Batının ilerlemiş ülkelerinde üretilmiş ve desteklenmiştir. Amaç,
henüz kapitalist sistemin tam yerleşmediği ülkelerde sistemin yerleşmesini sağlamaktır. Bu
bağlamda günümüzün geleneksel pedagoji anlayışı, kapitalist değerlerin öğretilmesi için batı
ülkelerinden ithal edilmiş bir eğitim anlayışını ifade eder diyebiliriz. Günümüzün geleneksel
pedagoji anlayışının kökleri 1920’lerde şekillenen toplumsal verimlilik hareketine
dayanmaktadır. Öğretmenin verdiği bilgiyi güvenilir bir ürün olarak gören bu hareketin işlevi,
öğrenci başarısını artıracak en etkili yolları keşfedip uygulamaktı. Bu anlayışta öğretmen ne
kadar çok üretirse, o kadar iyi bir öğretmen olarak görülüyordu. Öğretmenin başarısı,
öğrencilerin başarısına göre değerlendiriliyor, bu yapılırken de, standart sınavlarda elde edilen
notlara bakılıyordu. Notların yüksekliği, sistemin verimliliğini artıran bir gösterge
niteliğindeydi. Kanpol bu anlayışın, “toplumsal verimlilik ideolojisiyle doğrudan bağlantılı
olarak, öğrencilerin pazar ekonomisi için hazırlanmasını” esas aldığını vurgulamaktadır. Bu
eğitim anlayışında okuryazar bireylerin yetiştirilmesi süreci, piyasaya is gücü yetiştirilmesi ile
es anlama gelmektedir. Kanpol, bu tür bir okuryazarlığı “işlevsel okuryazarlık” olarak
tanımlamaktadır. Böyle bir eğitim anlayışında, sınıf içinde her öğrencinin basarı için eşit
fırsatlara sahip olduğunu söylemek zordur. Çalışmalar öğrenciler arasında sınıf, ırk, cinsiyet
gibi faktörlere bağlı olarak eşitsizliklerin varlığını göstermektedir. Özellikle Marksist sınıf
analizi temelinde düşünülürse, ekonomik sınıf öğrencilerin sınıf içi başarılarında ve
öğretmenlerden gördükleri muamelelerde belirleyici olmaktadır. Ekonomik açıdan üst sınıfa ait
bir ailenin çocuğu ile alt sınıfa ait bir ailenin çocuğu arasında; eğitim araçlarına erişim, çalışma
ortamı, beslenme koşulları gibi başarıyı etkileyen temel faktörler açısından bir dengesizlik
olduğu açıktır. Ayrıca, Bourdieu’nün “kültürel sermaye” olarak kavramlaştırdığı kişinin geldiği
ekonomik, sosyal, ırksal ve etnik altyapılarla şekillenen entelektüel birikim de sınıf içi
eşitsizliklerin temelini oluşturabilmektedir. Okullaşma sürecinde bu eşitsizlikler daha da
pekiştirilerek, öğrencilerin toplum içindeki sınıfsal konumları sabitlenmektedir. Ancak öğrenci
başarısını etkileyen tek faktör ekonomik sınıf da değildir. Sınıf içinde cinsiyete dayalı
eşitsizlikler de söz konusudur. Örneğin, 7 Şubat 1992 tarihli New York Times’ta geçen bir
makalede Susan Chira, “okul hala kız örgencilerin öğretmenlerden, kitaplardan, sınavlardan ve
erkek arkadaşlarından ayrımcılık gördükleri bir fırsat eşitsizlikleri ortamıdır” demektedir.
Chira, yakın tarihte yapılan bir çalışmada aşağıdaki tespitlere ulaşıldığını da söylemektedir:
1. Öğretmenler kız öğrencilere erkek öğrencilere gösterdiklerinden daha az ilgi
göstermektedir.
2. Kız öğrenciler hala matematik ve fen derslerinde erkek öğrencilerden daha düşük
notlar almakta ve bu derslerde iyi olanları bile matematik ve fen bilimleri ile ilgili kariyer
tercihleri yapmaktan uzak durmaktadır.
3. Erkek öğrencilerin cinsel tacizine maruz kalan kız öğrencilerle ilgili olayların sayısı
artmaktadır.
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4. Bazı sınavlar kız öğrencilerin aleyhine niteliktedir; onların burs alma ve üniversiteye
girme şanslarını tehlikeye atmaktadır.
Bu açıdan geleneksel pedagojinin sınıf ortamı, toplumdaki sınıf eşitsizliklerin yeniden
üretildiği bir ortam halini almaktadır. Geleneksel pedagojide, öğretmen-öğrenci ilişkisi de
toplumdaki güç ve iktidar ilişkilerinin bir yansıması seklindedir. Eğitim ortamında hiyerarşik
bir düzen söz konusudur. Freire’ye göre öğretmen kendisini öğrencilerin karsısında bir otorite
olarak konumlandırmakta; öğrencilerinin bilgiden yoksun varlıklar olduğunu varsayarak kendi
varlığını yüceleştirmektedir. Bu yüzden okul içinde veya dışında, herhangi bir düzeydeki
öğretmen-öğrenci ilişkisi Freire’nin de vurguladığı gibi temel olarak “anlatı” niteliğindedir.
Öğretmen, öğrencileri bilgi ile doldurulacak boş kaplar olarak görmektedir. Bu durumda
öğrencinin kendi altyapısından getirdiği birikim göz ardı edilmekte, öğrenciye birikim
kazandıracak ve onu bilgi ile donatacak tek yetkili kişi ise, değer yargılarından arınmış şekilde
tarafsız olduğu iddia edilen öğretmen olarak görülmektedir. Freire bu tür eğitimi, “bankacı
eğitim modeli” olarak tanımlamaktadır. Buna göre, öğretmenler öğrencileri bilgi ile donatarak
bir tür yatırım yapmaktadır. Yatırımın sonucu, ekonomik sisteme sistemin mantığını
sorgulamadan kabul eden bir is gücü piyasasının yaratılmasıdır. Freire’nin ifadesiyle,
“öğretmen kapları ne kadar çok doldurursa, o kadar iyi bir öğretmendir. Kaplar ne kadar
pısırıksa, doldurulmalarına izin veriyorsa, o kadar iyi öğrencidir”. Geleneksel pedagojide,
öğretmen ve öğrenci arasında iletişim asgari düzeydedir. Ayrıca, öğrencilerin içinde yasadıkları
dünyaları ve kendilerine gerçeklik olarak sunulan bilgileri sorgulamalarına imkan verecek
eleştirel düşünce yeteneği de geliştirilmemektedir. Bu eğitim anlayışı her şeyden önce, böyle
bir eleştirelliğin yeşermesini sağlayacak öğretmen ve öğrenci arasında olması gereken
diyalogtan yoksundur. Oysa ki Freire, “yalnızca eleştirel düşünmeyi gerektiren diyalog,
eleştirel düşünmeyi de yaratabilecek durumdadır” demektedir Böyle bir ortamda özgür bir
eğitim ve düşünce yapısından söz etmek imkansızdır.
Öğrencilerin öğrenimleri önceden belirlenmiş bir düzleme oturtulmuş, amaçlar ve
yöntemler sabit kurallar seklini almıştır. Bu kurallara en ufak bir başkaldırı girişimi ya da
sadece sorgulayıcı bir yaklaşım bile, sapkınlık olarak etiketlenmiştir. Bu şartlar altında
okulların özgürlük ortamı olmaktan çok uzak olduğu açıktır. Hatta Lewis Lapham okulların
özgürlük ortamından uzak olusunu, okulları hapishaneye benzettiği örnekle vurgulamaktadır.
Ona göre “okullar, düşük güvenlikli hapishanelere benzer yaklaşımlar – koridorlarda metal
dedektörleri, gürültüye sıfır hoşgörü, hapishane müdürüne benzer bir müdür ve izinsiz silahları
iyi tanıyan öğretmen kadrosu – sergilemektedirler. Okullar emek piyasasının tasmasını önlemek
için öğrencileri depolamakta ve otorite korkusu ile itaat alışkanlıkları kazandırmak için pasiflik
ve boyun eğme yaklaşımlarını asılamaktadır”. Geleneksel pedagoji anlayışında, özne olarak
öğrenci yok olmakta ve piyasa eksenli bir sistemin oyuncağı olan nesnelere dönüşmektedir.
Öğrenci, birey olarak kendini ifade edebileceği seçeneklerden habersiz ve yoksun bırakılmakta,
sessizleştirilmektedir. Bu açılardan bakıldığında geleneksel pedagoji, Kanpol’un dediği gibi,
“hükümet, ebeveyn beklentileri, öğretmenin beklentisi ve bizim adımıza kendi
gerçekliklerimizi kuran değerler sistemi gibi dış baskılarla kontrol uygulamaktadır”. Bu özgür
bireylerin yaratılmasından uzak geleneksel pedagoji anlayışının dönüştürülebilmesi için,
öncelikle eleştirel pedagojinin esasını teşkil eden eleştirel düşüncenin gün yüzüne çıkarılması
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gerekmektedir. Çünkü, Judith Williamson’ın da vurguladığı üzere, “gerçek öğrenme sürecinin
gerçekleşmesi için öğrencinin eleştirel farkındalığının gelismesi gerekir”. Bu eleştirel
farkındalık geliştiği takdirde, okulda öğretilen temel tanım ve değerlere meydan okuyan aktif
ve analitik bir süreç islemeye başlayacaktır. Shapiro’ya göre eleştirel pedagojinin dayandığı
eleştirellik; eleştirel kapasitelerimizi ve sorgulama kapasitemizi günlük yaşamımızda
uygulamaya geçirmemizi gerektirmektedir. Bunu yaptığımız zaman, içinde yaşadığımız
dünyanın bütün bireylere ya da gruplara eşit koşullar sunup sunmadığını, belli grupların ve
bireylerin baskı altında olup olmadığını görme sansına sahip olabiliriz.
Eleştirel pedagoji anlayışını benimseyen eğitim kuramcıları şu soruları sormaktadır:
“Okullar eşitsizlikleri nasıl yeniden üretmektedir? Okullar, öğrenci ve öğretmenleri
yabancılaştıran, ezen ve itaat altına alan okul sistemini güçlendirmek için hangi mekanizmaları
kullanmaktadır? Sistemi yıkmak ve okullar için alternatif ve adil bir vizyon yaratma yolunda
uygulayıcıların elinde ne gibi alternatifler bulunmaktadır?”
Eleştirel pedagoji, bu soruların cevaplarını bulmaya ve bu cevapların pratik alana
uygulanması yoluyla eğitimde toplumsal bir dönüşüm sağlamaya odaklanmaktadır.
Peki, amaçlarını başarıya ulaştırabilmek için eleştirel pedagoji nasıl bir eğitim ortamı
saglamalıdır?

12.3. Eleştirel Pedagoji Nasıl Olmalıdır?
Eleştirel pedagoji, her şeyden önce özgürleştirici olmalıdır. Bu özgürleşme, öğrenciyi
sorgulamaktan ve eleştirmekten alıkoyan okul sisteminden, genel anlamda ezenlerin
zorbalığından özgürleşmeyi ifade etmektedir. Özgürleşme mücadelesinde, öncelikle eşitliğin
öneminin algılanması gerekir. Eleştirel pedagojide öğretmen ise, geleneksel pedagojinin
getirdiği hiyerarşik üstünlüğünü red ederek başlamalı, öğrenciyi kendisiyle eşit bir konuma
yerleştirmelidir. Freire’ye göre de özgürlükçü bir eğitim, öğretmen-öğrenci çelişkisini
çözmekle ise başlamalıdır. Çünkü, “özgürlükçü bir eğitim çalışmasının varoluş nedeni uzlaşma
güdüsündedir. Kutupları öyle uzlaştırmalıdır ki, her iki taraf da aynı anda öğrenciler ve
öğretmenler olmalıdır”. Yani, öğretmen bilgi aktarımının illa ki tek yönlü olması gerekmediğini
anlamalı, kendisinin de öğrencilerden bir şeyler öğrenebileceğini kabul etmelidir. Böylelikle
eleştirel pedagoji, sınıf içinde öğretmenden öğrencilere ve öğrencilerden öğretmene doğru
karşılıklı bir alışverişin sağlanabildiği bir iletişim sürecini hayata geçirmelidir. Bunu
yapabilmek için, öğretmenin kendi konumsallığını sorgulaması ve reddetmesi gerekmektedir.
Bu, Giroux’nun vurguladığı anlamıyla “ev”den uzaklaşıp Freire gibi bir sınır göçebesi olmakla
mümkündür. Giroux burada “ev” kavramını, “bir bireyin veya grubun mekanını ve
konumsallığını belirleyen refah, sıkıntı, kötü muamele ve güvenlik ayrımlarının netleştiği
kültürel, politik ve sosyal sınırları” betimlemek için kullanmaktadır. “Evden” ayrılmak ise,
“evin” sınırlarının ve anlamının nasıl eleştirilmekten uzak tutulduğunun sorgulanması anlamına
gelmektedir. Yani öğretmenler ve diğer entelektüeller, içinde yasadıkları ve yasamaya
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alıştıkları koşulların ve bunları şekillendiren ideolojik çerçevelerin içinden çıkıp bunlara
dışarıdan bakabilmeli, bu sınırların dışında gezinerek birer sınır göçebesi haline gelebilmelidir.
Çünkü kendilerini belli sınırlar içinde konumlandırıp tanımladıkları takdirde, o sınırların
getirdiği tahakküm yapılarından bağımsız hareket edememe riskiyle karsı karsıya kalacaklardır.
Bu durum da onları ister istemez boyun egen konumuna sokacaktır. Oysa Giroux’nun
vurguladığı gibi, “sınır göçebesi olmak kişiye teslimiyet, hürmet ve tekrar geleneklerinin tersine
‘dönüşüm ve eleştiri’ dilini öğretir”. Bu dönüşüm sayesinde, öğretmen örgencilerinin
farklılıklarını görüp tanımaya açık hale gelecektir. Eleştirel pedagojinin en temel gereği,
diyalogcu olması gereğidir. Öğretmen ile öğrenci arasında diyalog sağlanmayan bir eğitim,
özgürleştirici olamaz. Freire, özgürleşme hedefine götürecek devrimci bir önderlik için en
doğru yöntemin, diyalogdan geçtiğini belirtmektedir. Freire diyalogu, onu oluşturan unsurlar
üzerinden açıklar. Ona göre diyalog, söze dayanır Sözün ise, “düşünme” ve “eylem” olmak
üzere birbirine bağlı iki boyutu vardır. Söz, düşüncenin eyleme geçirilmesiyle, yani dile
getirilmesiyle, ilk aşamayı başlatır. Bir sonraki aşamada, söze dökülen düşünce eylemle
birleşerek praksisi; yani düşünerek yapılan eylemi oluşturur. Özgürleşme praksisi ancak
düşünerek eyleme geçmeye dayanan diyalogcu eğitim anlayışıyla ortaya çıkabilir. Sınıfta
özgürlükçü ortamın oluşmasını sağlamak için gerçekleştirilecek diyalog eylemi, öncelikle
öğretmenin kendisine öğrenci ile ne hakkında diyalog kuracağını sormasıyla baslar. Bu
diyalogun gerçek bir özgürleşme eylemine dönüşebilmesi için, öğretmenin öğrenciyi eylemin
nesnesi olarak değil, kendisine eslik edecek öznesi olarak görmesi gerekir. Eylemin nesnesi ise,
beraber değiştirilecek koşullar ve bu koşulların oluşturduğu gerçeklik olmalıdır. Sınıf içinde
diyaloga dayanan eylem ise; öğrencinin öğretmenden, öğretmenin de öğrenciden edindiği
bilgilerin düşünme eyleminden geçirilerek yeniden sunulmasını içermelidir. Ancak, Freire’nin
de belirttiği gibi bu “yeniden sunma bir ders biçiminde değil, bir problem olarak yeniden
sunma” seklinde bir eylem olmalıdır.
Eleştirel pedagojinin bir başka özelliği de, yaratıcı düşünceye imkan sağlamasıdır.
Eleştirel pedagoji anlayışında okullar, öznelliği baskı altına almamalıdır. Tersine,
öznelliğin ifade yollarından olan yaratıcılığın teşvik edildiği yerler olmalıdır. Bunun için de
eğitimcilerin risk almayı ve şüphe etmeyi öğretmesi gerekir. Çünkü, mutlaklıkların olmadığı,
kesin olan tek şeyin hiçbir zaman kesin olunamayacağı anlayışı, eleştirel pedagojinin de en
önemli vurgularından biridir. Öğrenci, kendisine sunulanı kendi yaratıcı düşünce süzgecinden
geçirerek, bilgiyi bağlamıyla birlikte değerlendirerek almalıdır. Bu bağlamda Giroux, sınıf içi
hedefleri, mikro ve makro kategorilere ayırmıştır. Makro hedefler, öğrencilerin okulda
gördükleri dersler ile bunların daha büyük toplumsal gerçeklik içindeki önemi arasında bağlantı
kurmalarını sağlar. Böylece, kendilerine bir dünya görüsü oluşturmuş ve siyasi bir bakış açısı
kazanmış olurlar. Bu da onlara, eleştirel siyasal bir bilinç kazandırır. Mikro hedefler ise, ders
içeriğini temsil eden daha dar kapsamlı hedeflerdir. Verilerin sunulması ile ilgilidirler ve bu
verilerin geldiği ya da gönderme yaptığı bağlamlara inmezler. Bilginin kuru kuruya sunulması,
mikro hedeflere girerken, bilginin öğrencinin yorumlayarak alacağı şekilde sunulması makro
hedef olarak değerlendirilebilir. Eleştirel eğitim, makro hedefler doğrultusunda bir ders
anlayışını desteklemelidir. Eleştirel pedagoji hegemonyanın kültürel olarak yeniden
üretilmesini değil, hegemonyaya karşı bir kültürel direncin üretilmesini; öğretmenlerin
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kalıplaşmış yöntemler ve sabitlenmiş bilgiler sunmaya zorlanması ve müfredata müdahale
edememesi yoluyla belli becerilerden yoksunlaştırılmalarını değil, karşılıklı iletişim ve
sorgulayıcı bir öğretim sunma ve müfredatta söz sahibi olma yoluyla öğretmenlere yeniden
beceri kazandırılmasını; postmodernizmin farklı birey ve grupların kendini ifade etme yollarını
bulanıklaştıran çok kültürlülük anlayışını değil, her birey ve grubun farklılıklarını koruyup dile
getirebildiği ve farklılıklarına rağmen ve farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşayabilmesini
anlatan farklılıkların birlikteliğini; öğrencilerin sınav sonuçlarıyla değerlendirildiği bir
sistemde en iyi olabilmek için birbirlerini çiğneyecekleri olumsuz rekabet ortamlarını değil,
kendi yaratıcılıklarını ve yeteneklerini keşfetmek için sadece kendileriyle rekabet edecekleri
olumlu rekabet ortamlarını; öğretmen ve yöneticilerin öğrencileri değersiz ve ezilen varlıklar
haline getiren mutlak otoritelerini öne çıkaran değil, bütün tarafların öğrenme ve öğretme
sürecinde alınan kararlara aynı derecede katılması gereğini vurgulayan demokrasiyi; amacı
piyasaya işgücü yetiştirmek olan geleneksel (işlevsel) okuryazarlığı değil, öğrencilere analiz
etme ve sorgulama yetilerini kazandıran ve öğretmenin de müfredat metinlerini öğrencilerin
kendi deneyimleriyle bağlantılandırmasını sağlayan eleştirel okuryazarlığı amaçlamalıdır. Son
olarak, eleştirel pedagojinin aktif katılımcılığı teşvik edici olması gereklidir. Artık sadece kitap
kültürünün edinildiği klasik bir okuryazarlığın yeterliliğinden söz etmek mümkün değildir.
Giroux’nun vurguladığı gibi, çocuklar artık “okuryazarlığa yeni bir kültürel anlam katan
popüler kültür formlarına maruz kalarak” öğrenmektedirler. Ancak bu öğrenmenin pasif bir
etkilenme sürecine dönüşmemesi için, öğrencilerin maruz kaldıkları popüler kültürü analiz
etmesiyle yetinilmeyip onu üretebilecek teknoloji ve yeteneklerin kazandırılması yoluyla bir
kültürel pedagoji oluşturulmalıdır. Böylece, birer kültürel üretici rolü üstlenmelerini sağlayarak
öğrencilere pedagojik çalışmanın nesnesi değil öznesi olma fırsatı tanınmış olur.
Eleştirel pedagoji muhalif doğası gereği partizandır. Kanpol’un da belirttiği gibi,
“(eleştirel pedagoji) masum ya da tercihlerden arınmış değildir. Bu yüzden, eleştirel pedagojiyi
benimsemek öğretme tarzı ve öğretme politikası konusunda bilinçli bir tercih yapılması ile ilgili
bir meseledir”. Kısacası, eleştirel pedagoji kapitalist ekonomik düzen ve neoliberalizmin
uyuşmuş beyinler yaratmak üzere kurduğu eğitim sistemine karsı bir dönüştürme mücadelesine
girişme tercihini belirtmektedir. Geleneksel pedagojinin karsısında durması nedeniyle,
alternatifi ifade eden tarafı oluşturmaktadır. Medya Okuryazarlığı projesi medya mesajlarına
eleştirel yaklaşma, medya dolayımı ile aktarılan egemen düşünceleri sorgulama, medya
ürünlerinin yaratılması sürecine üreterek katılma konularında yaptığı vurgular ile eleştirel
pedagojinin yukarıda saydığımız unsurlarıyla kesişmektedir. Bu nedenle aktif medya
kullanıcıları yaratmayı amaçlayan Medya Okuryazarlığı projesinin, öğrencinin öğretmen
tarafından pasifleştirilmesini getiren geleneksel pedagoji anlayışından uzak durup öğrenme
sürecinde aktif öğrenci vurgusunu taşıyan eleştirel pedagojiye yakınlaşması kaçınılmazdır.

12.4. Medya Eleştirisi + Eleştirel Pedagoji=Medya Okuryazarlığı
Medyanın isleyiş süreçlerinin anlaşılması, eleştirel bir bakış açısının kazanılması ve
bunun da eleştirelliğe dayanan bir eğitim anlayışıyla yapılması gereğinden dogan Medya
Okuryazarlığı anlayışı, uzun vadeli bir toplumsal proje olarak düşünülmelidir. Bu projenin
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başarıya ulaşması halinde, bugün medyada bizi rahatsız eden ya da endişelendiren konularda
ilerisi için neler yapabileceğimizin farkına varabilir ve hatta bugün için fazla iyimser bir
beklenti gibi gelse de, medyanın yapısında değişikliklere yol açabiliriz. Bu bağlamda Medya
Okuryazarlığının nasıl bir anlayışı yansıttığını ve hangi ilkelere dayandığını irdelemek faydalı
olacaktır.

12.4.1. Medya Okuryazarlığı Nedir?
Medya Okuryazarlığı kavramı, medya eğitimi ya da medya pedagojisi kavramlarıyla
bağlantılı, çoğu zaman da es anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu durumun, Medya
Okuryazarlığının esasında eleştirel medya çalışmaları ile eleştirel pedagojinin kesişme
noktasında yer almasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Medyanın insanların hayatlarında
gittikçe artan bir şekilde yer edinmesi, bazı kaygıları beraberinde getirmiştir. Bu kaygılar
medyanın insanlar üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşmıştır.
Medya eğitimi konusunda iki temel yaklaşımdan söz etmek mümkündür: Korumacı
yaklaşım ve eleştirel Medya Okuryazarlığı yaklaşımı. İnsanların medyanın olumsuz etkilerine
karsı korunması gerektiği inancına göre şekillenen ilk yaklaşım, medya izleyicilerini pasif
bireyler olarak konumlandırmaktadır. İkinci yaklaşım ise, medyanın etkilerinin ille de olumsuz
olduğu gibi bir genellemeyi reddetmesi ve “olumlu-olumsuz etki” ayrımını yapmayı izleyiciye
bırakması açısından, aktif izleyici vurgusunu öne çıkarmaktadır. Medya eğitiminde “bağışıklık
kazandırma amaçlı” (inoculation) yaklaşım olarak adlandırılan korumacı yaklaşım, medyanın
etkileri karsısında harekete geçme girişimi olarak kronolojik açıdan ilk yaklaşımdır. Bu
yaklaşım, gençlerin, medyanın güçlü ve zararlı etkilerine karsı savunmasız olduğunu varsayar.
Buckingham, bu anlayışın “tutucu ve radikal yaklaşımları birleştiren bir anlayış” olduğunu
belirtmektedir. Buna göre, öğretmenler öğrencileri medya ürünleri arasından seçim yapma ve
onları değerlendirme konusunda eğitmelidir. Çünkü ne de olsa öğrenciler, kendi başlarına
medya etkileri üzerinde düşünüp kendilerini neyin tehdit ettiğini anlayacak yetiye sahip
değildir. Bu anlayışın, eleştirel pedagoji ile ilgili kısımda da değindiğimiz Freire’nin bankacı
eğitim modeliyle paralelliği ortadadır. Öğrencileri, hiçbir birikime ya da yetiye sahip olmayan
ve ancak öğretmenin göndereceği bilgilerle içleri doldurulacak bireyler olarak gören bankacı
eğitim modelinde, öğrencide var olan bilgi birikimleri ve bilme potansiyelleri görmezden
gelinir. Medyada korumacı yaklaşımda da, çocuklarda kendilerini zararlı medya etkilerinden
korumalarını sağlayacak bir altyapının var olabileceği ya da kendi düşünce süreçleriyle bu
altyapıyı oluşturabilecekleri ihtimali göz ardı edilmektedir. Bu korumacı yaklaşımın ilk izlerini,
1970 ve 1980’lerde İngiltere’de popüler kültüre karsı gösterilen muhalif duruşa kadar
sürebiliriz. Bu duruşa göre, medya bir yandan gençleri popüler kültür ürünleriyle eğlendirip
meşgul ederken, bir yandan da asıl işlevi olarak egemen ideolojileri onlara empoze eden büyük
bir güç gibi görülmektedir. Medyanın ideolojik yönünü vurgulayan bu muhalif duruş, medya
araştırmalarında kültürel çalışmalar geleneğinden gelmektedir. Medyaya eleştirel yaklaşmak ile
ilgili kısımda da belirtildiği gibi; temel olarak ideoloji, hegemonya, gerçeklik kurgusu, iktidar
mücadeleleri gibi konulara odaklanan kültürel çalışmalar da medyanın ideolojik süreçlerin
işleyişindeki rolünü ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çalışmaların temel amacı, medya
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metinlerindeki örtük ideolojilerin gün yüzüne çıkarılmasıdır. Bu nedenle de medya eğitimi
Buckingham’ın deyimiyle bir “esrar çözme” işlemi haline gelmektedir. Oysa bu tür bir “esrar
çözme” sekli olarak medya eğitimi, medyayı ve onun sunduğu popüler kültür ürünlerini kesin
bir önyargı ile “tehlikeli”, “kaçınılması gereken” ve “ise yaramaz” sıfatlarıyla etiketlerken,
gençlerin bu medya deneyimlerinden ve ürünlerinden aldığı zevki ve bunların tüketimini
bilinçli olarak seçmiş olma ihtimallerini hafife almaktadır. Aslında Bazalgette’in de vurguladığı
gibi, genellikle çocukları televizyondan korumanın bir yolu olarak görülen medya eğitimi,
“çocuklara televizyonla ve bütün medya ile ilgili yüksek beklentiler kazandırma yolu olarak
görülmelidir”. Çocuklarda daha iyiye yönelik beklentilerin oluşabilmesi için de, onlara neyin
iyi neyin kötü olduğunun empoze edilmesi yerine; medya etkileri konusunda kendi görüşlerini
geliştirmelerine ve medya deneyimleri sonucunda ne almak istedikleri konusunda kendi
kararlarını vermelerine yardımcı olacak bir ortamın hazırlanması gerekmektedir. Öğrencilerin
tercihlerini manipüle edilmiş tercihler olarak görme eğiliminde olan bu yaklaşım, onları idrak
ve muhakemeden mahrum varlıklar olarak konumlandırırken, öğretmenleri onların gözünü
açacak bilgi ve güce sahip tek yetkililer olarak konumlandırmaktadır. Böylece, klasik pedagoji
anlayışı medya eğitiminde de egemen hale gelmektedir. Ayrıca, popüler kültüre muhalif bu
korumacı yaklaşım; öğrencileri politik ve estetik açıdan daha iyi olarak kabul edilmiş
seçeneklere yönlendirirken, Buckingham’ın ifadesiyle “bir tür estetik ya da politik elitizme yol
açmaktadır; ki buna göre bir grup öncü sanatçı ve eleştirel entelektüelin kültürel varoluşun
anahtarını elinde tuttuğu varsayılmaktadır” Korumacı anlayışın en tehlikeli boyutu ise, böyle
bir anlayışın sansür pratiklerine dayanak olarak kullanılma riskini beraberinde getirmesidir.
Amaç gençleri korumak olunca ve gençlerin yerine karar verme yetkisi belli kişi, grup ya da
kurumların eline verilince, farkındalık yaratan eleştirel düşünceyi asılayacak eğitim gibi daha
köklü çözümlerin yerini kısa vadeli ve özünde etkisiz bir sansür anlayışı alabilmektedir. Oysa,
gençleri korumak için sansür uygulanması, sorunun çözümüne yönelik bir seçenek değildir.
Nitekim, The Free Expression Policy Project organizasyonunun medyada sansür ile ilgili
hazırladığı raporda, sansürün etkili bir çözüm olmamasının gerekçesi su şekilde
açıklanmaktadır: Öncelikle, neyin sansürlenmesi gerektiği konusunda mutabakata varmak ve
bu sansürü, yayıncılar ve dağıtımcıların neyin yasaklandığının farkına varmalarını sağlayacak
kadar açık bir şekilde anlatabilmek zordur. Birçok insan ‘medyada şiddet’in, ‘aşırı şiddet’in ya
da ‘gereksiz şiddet’in çocuklara zararlı ve uygunsuz olduğuna dikkat çeker. Ancak bunlar,
istenilen yöne çekilebilen öznel kavramlardır. Sansür anlayışı, medyanın düzenlemesini değil,
esasen medyaya saldırıyı içerdiği için de etkili bir çözüm sunmaz. Beyaz Saray’ın Medya
Okuryazarlığı eğitimini desteklediği ve 2002 yılının baslarında yayınladığı raporda da,
“medyaya saldırmayın, onun yerine medya araçlarının pozitif ve sağlıklı amaçlar için de
kullanılabilecek güçlü etki araçları olduğunu takdir edin” denilmektedir. Eleştirel Medya
Okuryazarlığı yaklaşımı ise, korumacı ve sansürcü yaklaşıma etkili bir alternatif olarak medya
eğitiminde ikinci yaklaşımı temsil etmektedir. Bu eğitim anlayışı öğrencinin kendi fikir, değer
ve yorumlarına kendi özdüşünümsel süreçleriyle ulaşmasına yaptığı vurgu nedeniyle,
Freire’nin özgürleştirici eğitim anlayışını yansıtmaktadır. Medya Okuryazarlığı, eleştirel bir
bakış açısı ve pratik uygulamaların öneminin kavranmasını gerektirir. En basit haliyle Medya
Okuryazarlığı, medyayı ve medyayla yasamı değerlendirebilme yeteneğidir. Medya
Okuryazarlığının, farklı akademisyenlerin yorumlarıyla şekillenmiş, ifade bazında farklı ama
içerik açısından ortak çeşitli tanımlarıyla karşılaşılmaktadır. Elizabeth Thoman Medya
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Okuryazarlığını, “her gün televizyon, radyo, bilgisayar, gazete, dergi ve tabii ki reklamlar
aracılığıyla aldığımız yüzlerce ve hatta binlerce yazılı, işitsel ve görsel sembolleri yorumlama
ve bunlardan kişisel anlamlar yaratma yetisi” olarak tanımlamaktadır. Thoman’ın tanımında,
kişinin medya metinlerini anlamlandırma sürecine vurgu yaptığı görülmektedir. Ancak Medya
Okuryazarlığı, yalnızca bir anlamlandırma pratiği ile sınırlı değildir. Andrew Hart’ın da
vurguladığı üzere Medya Okuryazarlığı, “medya mesajlarının nasıl işlediğinin, kişisel
deneyimlerden ve birbirlerinden nasıl ayrıldıklarının anlaşılması, medya mesajlarının baskın
tarzlarının öğrenilmesi ve gerektiğinde kullanılması demektir”. Renée Hobbs da, hareketin
yaratıcısı Anglosakson ülkelerde Medya Okuryazarlığının “eleştirel çözümleme sürecine ve
kişinin kendi mesajlarını (basılı, işitsel, görsel, çoklumedya ile) yaratmayı öğrenmesine
gönderme yaptığını” belirtmektedir.
Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak ulaşılacak temel önerme, Medya Okuryazarlığı
kavramının iki ana bileşenden oluştuğudur: medya mesajlarına eleştirel yaklaşım ve medyanın
üretim süreçlerine aktif katılımı ifade eden uygulama pratiği. İlk bilesen, medya mesajlarını
bize iletildiği haliyle verili şekilde kabul etmeme, aktif bir düşünme ve sorgulama sürecinden
geçirme gereğini ifade etmektedir. Çünkü, ilerleyen kısımlarda ele alınacak Medya
Okuryazarlığı ilkelerinin de vurguladığı gibi, medya gerçekliğin birebir bir yansımasını değil,
sadece temsilini sunar ve bunu yaparken de gerçekliği, kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde, yeniden
kurar. Medyaya eleştirel yaklaşım, gerçekliğin bu şekilde değişikliğe uğramasına yol açan
medyaya özgü faktörlerin tespit edilmesini sağlar. İkinci bilesen olan uygulama pratiği ise,
eleştirel süreç ile kavranılan isleyişlerin doğasını daha iyi anlama yöntemi olarak uygulama
yoluyla pekiştirmeyi sağlar. Çünkü öğrenciler, kendilerinin de dahil olduğu süreçler aracılığıyla
daha iyi öğrenirler.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kuruluş olan Center for Media Literacy
tarafından Medya Okuryazarlığı ile ilgili yol gösterici bir kaynak olarak oluşturulan MediaLit
Kit, Medya Okuryazarlığının tanımını su şekilde genişletmiştir: Medya Okuryazarlığı, eğitimde
bir 21. yüzyıl yaklaşımını ifade eder. Yazılı basından videolara ve Internet’e kadar çok çeşitli
biçimlerde karsımıza çıkan mesajlara erişim, mesajları analiz etme, değerlendirme ve yeni
mesajlar yaratma amaçlarına yönelik bir çerçeve sağlar. Medya Okuryazarlığı, hem toplumda
medyanın rolüyle ilgili bir anlayışı hem de demokratik toplum yurttaşları için gerekli olan temel
sorgulama ve kendini ifade etme becerilerini tesis eder. Bu daha kapsamlı tanımdan da
anlaşılacağı üzere, Medya Okuryazarlığının ilk adımı daha medya mesajlarına ulaşma
aşamasında başlamaktadır. Medya mesajlarına erişimden kastedilen, medya araçlarını
kullanmayı bilmektir. Hepimiz medyanın mesajlarına maruz kalırız ama çoğu zaman bunun
farkında bile olmayabiliriz. Çünkü medya mesajları bize çok çeşitli yollardan ulaşabilmektedir.
Medya mesajlarıyla karsılaşmalarımız her zaman bilinçli bir tercihin sonucu olmaz. Yolda
yürürken yanından geçtiğimiz ve gözümüzün takıldığı bir reklam panosu da bize ulaştırılan bir
medya mesajını içerir. Bu tespiti yapabilmek de medya okuryazarı olmakla ilgili bir şeydir.
Medya mesajlarını analiz etme ve değerlendirme aşamaları da medyaya dair belli bir altyapıya
sahip olmayı gerektirir. Mesajları değerlendirirken o mesajın bize ulaştığı haline hangi
süreçlerden geçerek geldigini anlayabilmek bir bilgi birikimini gerektirir. Yeni mesajlar
yaratabilme yetisi ise, bir mesajın yaratılma sürecini bilmek ve bu süreçleri değerlendirip kabul
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etme yoluyla ya da reddedip kendi tercihlerimiz doğrultusunda yeni süreçler yaratma yoluyla
alternatif ürünler ortaya çıkarmayı mümkün kılacaktır.
Medya Okuryazarlığı kavramı, 1960’lardan bu yana UNESCO’nun gündeminde yer
almasına rağmen, 1982 yılında Almanya’da 19 ülkeden gelen uzmanların katılımıyla
gerçekleştirilen toplantı sonrasında yayınlanan bildiriyle yaygınlık kazanmıştır. Bu bildiri,
Medya Okuryazarlığı projesini hayata geçirme niyetindeki girişimcilere su amaçları
benimsetmeyi hedeflemektedir:
- Medya kullanıcıları arasında eleştirelliğin gelişmesini sağlayacak bilgi, beceri ve
tutumları geliştirmek amacıyla, okul öncesinden üniversite düzlemine ve yetişkin eğitimine
kadar, etraflı medya eğitim programlarını başlatmak ve desteklemek. İdeal olarak bu
programlar medya ürünlerinin analizini, yaratıcı ifade araçları olarak medyanın kullanılmasını
ve medya kanallarının etkili kullanımını ve katılımı içerir.
- Bilgilerini ve medyaya dair kavrayışlarını arttırmak için öğrencilere yönelik eğitim
programları düzenlemek; uygun öğretme yöntemleriyle onları donatmak.
- Medya eğitimi yararına psikoloji, sosyoloji ve iletişim bilimleri alanlarında araştırma
ve geliştirme etkinliklerini özendirmek.
- UNESCO tarafından da öngörülen ve kararlaştırılan medya eğitiminde uluslararası
işbirliğini özendirmeyi hedefleyen eylemleri desteklemek ve güçlendirmek.
Medya Okuryazarlığı eğitiminin nihai amaçlarından biri, değişimi getirmektir. Daha
eleştirel ve aktif medya kullanıcıları yaratma yoluyla Medya Okuryazarlığı, bize sunulan
seçeneklerden daha farklı ve çeşitli medya ürünlerini talep edebilme gücünü beraberinde
getirecektir. Bu da, mevcut medya ürünleri yelpazesinde bir hareketlilik ve değişim imasını
taşımaktadır. Ayrıca Altun’un ifade ettiği gibi “medyanın üretim yapılanması, işleyişi ve içeriği
konusunda sorgulayıcı bir bakış açısını kazandıracak” olan Medya Okuryazarlığı eğitimi,
medyanın ticari ve idari yapısında da değişikliklere yol açabilir. Avrupa Birliği’nin desteklediği
bir proje olarak ortaya çıkan Avrupa Medya Okuryazarlığı Merkezi (European Center for Media
Literacy - ECML), Medya Okuryazarlığı eğitiminin su amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi
gerektiğini belirtmektedir:
- Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının bakış açısıyla nakletmek üzere
kurulduğunu anlamak,
- Duygusal etki oluşturmak için özel tekniklerin kullanıldığını anlamak,
- Bu tekniklerin, amaçladıkları ve doğurdukları etkilerin ayırdına varmak,
- Medyanın bazı kişilerin yararına çalıştığını, bazılarını ise dışladığını anlamak,
- Medyadan kimin yararlandığı, kimin, neden dışlandığı sorularını sormak ve cevabını
bulmak,
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- Alternatif bilgi ve eğlence kaynakları aramak,
- Medyayı kendi yararı ve zevki için kullanmak,
- Edilgen olmak yerine aktif olmak,
- Yeni öğrenme kültürü dijital okuryazarlığa hazırlanmak.
Peki, yukarıda sıralananları yerine getirebilen medya okuryazarı bir kişi, nasıl biri
olacaktır? Potter’ın bu soruya cevabı, “bütün anlam seçenekleri arasından nasıl ayrım
yapacaklarını ve kendilerine çeşitli açılardan en faydalı olan anlamı nasıl seçeceklerini bilen;
böylelikle de, medya mesajları üzerinde daha fazla kontrol gücüne sahip olan yüksek derecede
medya okuryazarları”dır.

12.4.2. Medya Okuryazarlığının Temel İlkeleri
Aslında Medya Okuryazarlığı ilkelerinin temelini, Laswell’in medyanın mesajlarını
anlamada yardımcı olmak için ortaya attığı sorulara dayandırmak mümkündür: “Kim (kaynak),
neyi (içerik/ideoloji), kime (izleyici), hangi yolla (tarz/gelenekler/teknoloji), hangi etkiyle
(etki) ve neden (amaç/kâr) söylemektedir?”. Başlangıçta Medya Okuryazarlığının ilkeleri sekiz
madde halinde ortaya atılmıştır. Patricia Aufderheide, bu sekiz ilkeyi söyle sıralamaktadır:
1) Tüm medya mesajları kurgulanmıştır.
2) Medya gerçekliği kurgular.
3) İzleyiciler medyanın sunduğu anlamları kendilerine göre değerlendirip alırlar.
4) Medyanın, ticari bir yanı vardır.
5) Medya mesajları, ideolojiktir ve değer yargıları içerir.
6) Medyanın toplumsal ve siyasal etkileri vardır.
7) Medyada biçim ve içerik birbiriyle yakından bağlantılıdır.
8) Her medyanın kendine özgü bir estetik biçimi vardır
Daha sonra Center for Media Literacy, bu sekiz ilkeyi CML MediaLit Kit içinde beş
temel ilke seklinde toparlamış ve ayrıca öğrencilerin bu beş temel ilkeye ulaşmak için sorması
gereken beş temel soru oluşturmuştur:
İlkeler:
1) Tüm medya mesajları kurgudur.

261

2) Medya mesajları, medyanın kendi kuralları dahilinde yaratıcı bir dil
kullanılarak kurgulanmıştır.
3) Farklı insanlar aynı mesajı farklı şekillerde deneyimler.
4) Medya, değer ve bakış açıları içerir.
5) Medya mesajları, kâr ve/veya iktidar sağlamak amacıyla kurgulanır.
Sorular:
1) Bu mesajı kim yarattı?
2) Dikkatimi çekmek için hangi teknikler kullanılmış?
3) Başka insanlar bu mesajı benden farklı olarak nasıl anlayabilir?
4) Bu mesajda hangi yasam tarzları, değerler ve bakış açıları temsil edilmektedir,
hangileri dışlanarak dahil edilmemiştir?
5) Bu mesaj niye gönderilmiş?
Bu noktada, beş temel ilkeyi biraz açmakta fayda var.
İlke 1: Tüm medya mesajları kurgudur.
Medyanın sunduğu şeyler, gerçekliğin birebir bir yansıması değildir. Medyada
gördüklerimiz ya da duyduklarımız, gerçekliğin sadece bir temsilidir. Medya da, olayları
aktaran bir aracı konumundadır ve bu aktarım sürecinde gerçeklik, medyanın üretimini
etkileyen çeşitli faktörler nedeniyle değişikliğe uğrar, yeniden kurgulanır. Bu nedenle medya
mesajları, gerçekliğin mesajı üretenin tercihleriyle yeniden düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan
temsilleridir. Temsil etme de Stuart Hall’un belirttiği gibi, “aktif bir seçme ve sunma,
yapılandırma ve biçimlendirme isini ima ettiğinden”, medya mesajları yapay oluşumlardır.
İlke 2: Medya mesajları, medyanın kendi kuralları dahilinde yaratıcı bir dil kullanılarak
kurgulanmıştır.
Medyanın kendine özgü bir dili vardır. Medya mesajları, bu dilin geleneklerine ve
kurallarına göre şekillenir. Medyanın mesajlarının hedefine ulaşabilmesi için, izleyicinin
dikkatinin çekilebilmesi gerekir. Medya, mesajlarını izleyicinin dikkatini çekecek, mesajla
yaratılması amaçlanan etkiye yol açacak bir dille sunar.
İlke 3: Farklı insanlar aynı mesajı farklı şekillerde deneyimler.
Bu ilke, medya izleyicilerini homojen yapıda kitleler olarak değil, medyayı
deneyimlemeleri birbirinden farklı olabilen heterojen bir yapı olarak kabul eder. Kişinin bir
medya mesajını nasıl alımlayıp değerlendireceği; o kişinin bilisel becerileri, sosyal çevresi,
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entelektüel altyapısı, medyayı kullanırken ne gibi beklentileri olduğu gibi faktörlere bağlıdır.
Bu faktörler de kişiden kişiye ve aynı kişide farklı zamanlarda değişiklik göstereceğinden, bir
medya mesajını herkesin aynı şekilde algılamayacağı açıktır. Potter bu durumu, “İzleyicileri,
bir piramidin basamakları gibi düşünün. Piramidin tepesinde hepimiz aynıyız, (Körfez
Savaşı’nın anlatımı gibi) belli mesajlar bizi ortak paydada birleştirir. Piramidin tabanında ise,
hepimiz kendine özgü bireyleriz” sözleriyle özetlemektedir.
İlke 4: Medya mesajları, değer ve bakış açıları içerir.
Birinci ilkeden yola çıkacak olursak, tüm medya mesajları birer kurgu olduğuna göre,
kurgulamayı yapan kişi ya da kurumların değer ve bakış açılarını içermesi kaçınılmazdır.
Medya çalışanlarının objektif olması gerektiği yönündeki inanış, bir ideal olarak kalmaktadır.
Gerçek dünyada ise, böyle bir objektiflikten söz etmek oldukça güçtür. Medyanın, gerçekliği
temsil yoluyla aktardığını belirtmiştik. Temsil süreci, çeşitli faktörlerle şekillenen karmaşık bir
süreçtir. Bu faktörler de, medya mesajlarına belli kişilerin ya da belli kesimlerin değerleri ve
bakış açıları olarak yansır.
İlke 5: Medya mesajları, kâr ve/veya iktidar sağlamak amacıyla kurgulanır.
Bu ilke, medyanın politik ve ticari yönüne vurgu yapmaktadır. Medya mesajları,
egemen söylemlerin kitlelere aktarılmasında en etkili yollardan biridir. Medyanın bu gücü, onu
önemli bir politik araç haline getirmektedir. Ayrıca, medya kuruluşları ticari yapılanmalar
olarak kâr amacına yönelik islemektedir. İzleyici sayısının artırılması yoluyla daha fazla
reklamverenin çekilmesi, bu yönde en önemli hedeflerdendir. Medya mesajları da, bu hedefin
gerçekleşmesini sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. David Buckingham da, medyayı iyi
anlayabilmek için, herhangi bir medya aracını ele alırken o medya aracına bazı farklı açılardan
yoğunlaşmamız gerektiğini belirtir. Televizyon örneğinden yola çıkan Buckingham’ın bu
medyaya yaklaşımda odaklanılması gerektiğini belirttiği yönlerin Medya Okuryazarlığı
ilkeleriyle paralellik gösterdiği görülmektedir:
Programların kendisi: Dünyayı temsil etme yolları, kendilerine özgü anlatım biçimleri,
belli türlerin kural ve gelenekleri gibi.
Programların ulaştırıldığı bağlamlar: Televizyon akısı içindeki yerleri, program
akısındaki yerleri, televizyon gazeteciliği ve günlük konuşmalar yoluyla ‘çerçevelenme’ ya da
iletilme yolları.
Programları üreten örgütlenmeler/yapılanmalar: Yayıncılık dahilindeki sahiplik ve
kontrol yapıları, televizyon yapımcılığının profesyonel pratikleri, yapımcıların izleyicilerini
nasıl gördükleri.
Üretim, dağıtım ve alımlama teknolojileri.
İzleyicilerin televizyona tepki ve televizyonu kullanma konusundaki farklı tutumları.
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Sonuç olarak Medya Okuryazarlığının yukarıda değinilen temel ilkeleri, öğrencilere
medyayı anlama ve değerlendirme yolculuğunda ışık tutan yol gösterici işaretlerdir. Bu nedenle
bu ilkelerin benimsenip medyayla yaşanan deneyimlere yansıtılması önemlidir.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, eleştirel pedagoji ve geleneksel pedagoji ele alınmıştır. Bu bağlamda
Eleştirel Pedagojinin önemine değinilmiş ve nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Medya Okuryazarlığı kavramı irdelenmiş ve ilkeleri gözden geçirilmiştir.
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Bölüm Çalışma Soruları
1)
“………………………………….’nin Medya Okuryazarlığı
projesi
açısından taşıdığı önem, örgencinin öğrenme sürecinde aktif konuma yerleştirilmesine
yaptığı vurgudan ve bireylerde olaylara eleştirel ve sorgulayıcı bir şekilde yaklaşma
alışkanlığını kazandırmaya yönelik bir eğitim anlayışı olmasından kaynaklanmaktadır.”
sözcesinde yer alan boşluğu aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a)

Eleştirel pedagoji

b)

Anaakım Medya Okuryazarlığı

c)

Geleneksel pedagoji

d)

Korumacı yaklaşım

e)

Güçlendirmeci yaklaşım

2)
“…………………………………………’de, öğretmen-öğrenci ilişkisi de
toplumdaki güç ve iktidar ilişkilerinin bir yansıması şeklindedir. Eğitim ortamında
hiyerarşik bir düzen söz konusudur. Öğretmen, öğrencileri bilgiyle doldurulacak boş
kaplar olarak görmektedir” sözcesinde yer alan boşluğu aşağıdaki kavramlardan hangisi
gelmelidir?
a)

Eleştirel pedagoji

b)

Ana Akım Medya Okuryazarlığı

c)

Geleneksel pedagoji

d)

Korumacı yaklaşım

e)

Güçlendirmeci yaklaşım

3)
Center for Media Literacy, Patricia Aufderheide’ın saptadığı sekiz ilkeyi
CML MediaLit Kit içinde beş temel ilke seklinde toparlamış ve ayrıca öğrencilerin bu beş
temel ilkeye ulaşmak için sorması gereken beş temel soru oluşturmuştur. Aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde söz konusu sorulardan biri yanlış ifade edilmiştir?
a)

Tüm medya mesajları kurgudur.

b)

Medya mesajları, medyanın kendi kuralları dahilinde yaratıcı bir dil

kullanılarak kurgulanmıştır.

266

c)

Farklı insanlar aynı mesajı farklı şekillerde deneyimler.

d)

Medya, değer ve bakış açıları içermez.

e)

Medya mesajları, kâr ve/veya iktidar sağlamak amacıyla kurgulanır.

4)
David Buckingham da, medyayı iyi anlayabilmek için, herhangi bir medya
aracını ele alırken o medya aracına bazı farklı açılardan yoğunlaşmamız gerektiğini
belirtir. Televizyon örneğinden yola çıkan Buckingham’ın bu medyaya yaklaşımda
odaklanılması gerektiğini belirttiği yönlerin Medya Okuryazarlığı ilkeleriyle paralellik
gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda “Dünyayı temsil etme yolları, kendilerine özgü
anlatım biçimleri, belli türlerin kural ve gelenekleri gibi” tümcesi aşağıdaki seçeneklerden
hangisinin içeriğidir?
a)

Programların kendisi

b)

Programların ulaştırıldığı bağlamlar

c)

Programları üreten örgütlenmeler/yapılanmalar

d)

Üretim, dağıtım ve alımlama teknolojileri.

e)
tutumları.

İzleyicilerin televizyona tepki ve televizyonu kullanma konusundaki farklı

5)
Center for Media Literacy’nin CML MediaLit Kit içinde beş temel ilke
seklinde toparladığı ilkeler bağlamında “Medyanın sunduğu şeyler, gerçekliğin birebir
bir yansıması değildir. Medyada gördüklerimiz ya da duyduklarımız, gerçekliğin sadece
bir temsilidir. Medya da, olayları aktaran bir aracı konumundadır ve bu aktarım
sürecinde gerçeklik, medyanın üretimini etkileyen çeşitli faktörler nedeniyle değişikliğe
uğrar, yeniden kurgulanır. Bu nedenle medya mesajları, gerçekliğin mesajı üretenin
tercihleriyle yeniden düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan temsilleridir.” Hangi ilkenin
açıklamasıdır?
a)

İlke 1: Tüm medya mesajları kurgudur.

b)
İlke 2: Medya mesajları, medyanın kendi kuralları dahilinde yaratıcı bir dil
kullanılarak kurgulanmıştır.
c)

İlke 3: Farklı insanlar aynı mesajı farklı şekillerde deneyimler.

d)

İlke 4: Medya mesajları, değer ve bakış açıları içerir.

e)

İlke 5: Medya mesajları, kâr ve/veya iktidar sağlamak amacıyla kurgulanır.
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YANITLAR: 1.a; 2.c; 3.d; 4.a; 5.a

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:
1)David Buckingham da, medyayı iyi anlayabilmek için, herhangi bir medya aracını ele
alırken o medya aracına bazı farklı açılardan yoğunlaşmamız gerektiğini belirtir. Televizyon
örneğinden yola çıkan Buckingham’ın bu medyaya yaklaşımda odaklanılması gerektiğini
belirttiği yönlerin Medya Okuryazarlığı ilkeleriyle koşutluk gösterdiği görülmektedir. Bu
bağlamda “Televizyon akısı içindeki yerleri, program akısındaki yerleri, televizyon gazeteciliği
ve günlük konuşmalar yoluyla ‘çerçevelenme’ ya da iletilme yolları” tümcesi Programları
üreten örgütlenmeler/yapılanmalar’ın içeriğidir.

2)
Center for Media Literacy’nin CML MediaLit Kit içinde beş temel ilke seklinde
toparladığı ilkeler bağlamında “Bu ilke, medyanın politik ve ticari yönüne vurgu yapmaktadır.
Medya mesajları, egemen söylemlerin kitlelere aktarılmasında en etkili yollardan biridir.
Medyanın bu gücü, onu önemli bir politik araç haline getirmektedir. Ayrıca, medya kuruluşları
ticari yapılanmalar olarak kâr amacına yönelik islemektedir. İzleyici sayısının artırılması
yoluyla daha fazla reklamverenin çekilmesi, bu yönde en önemli hedeflerdendir. Medya
mesajları da, bu hedefin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. David
Buckingham da, medyayı iyi anlayabilmek için, herhangi bir medya aracını ele alırken o medya
aracına bazı farklı açılardan yoğunlaşmamız gerektiğini belirtir. “Yayıncılık dahilindeki
sahiplik ve kontrol yapıları, televizyon yapımcılığının profesyonel pratikleri, yapımcıların
izleyicilerini nasıl gördükleri” tümcesi Programları üreten örgütlenmeler/yapılanmalar’ın
içeriğidir.

3)
Center for Media Literacy’nin CML MediaLit Kit içinde beş temel ilke seklinde
toparladığı ilkeler bağlamında “Bu ilke, medya izleyicilerini homojen yapıda kitleler olarak
değil, medyayı deneyimlemeleri birbirinden farklı olabilen heterojen bir yapı olarak kabul eder.
Kişinin bir medya mesajını nasıl alımlayıp değerlendireceği; o kişinin bilisel becerileri, sosyal
çevresi, entelektüel altyapısı, medyayı kullanırken ne gibi beklentileri olduğu gibi faktörlere
bağlıdır. Bu faktörler de kişiden kişiye ve aynı kişide farklı zamanlarda değişiklik
göstereceğinden, bir medya mesajını herkesin aynı şekilde algılamayacağı açıktır. Potter bu
durumu, “İzleyicileri, bir piramidin basamakları gibi düşünün. Piramidin tepesinde hepimiz

268

aynıyız, (Körfez Savaşı’nın anlatımı gibi) belli mesajlar bizi ortak paydada birleştirir. Piramidin
tabanında ise, hepimiz kendine özgü bireyleriz” sözleriyle özetlemektedir.” Söz konusu durum
İlke 4: Medya mesajları, değer ve bakış açıları içerir.’in açıklamasıdır.
4)
Eleştirel Pedagoji, var olan medya yapısını sorgulamaktan uzak olan ve
medyayı sadece mesaj içeriği olarak gören; özellikle çocuklar söz konusu olduğunda medyadan
korunmayı, değerlere bağlılığı sağlamayı amaçlayan bir özellik göstermektedir.
5)
Başlangıçta Medya Okuryazarlığının ilkeleri sekiz madde halinde ortaya
atılmıştır. Patricia Aufderheide’ın saptadığı söz konusu sekiz ilkeden biri “Medyanın, ticari bir
yanı yoktur.” şeklindedir.
.

YANITLAR:
1) Yanlış; Doğru Yanıt: Programların ulaştırıldığı bağlamlar
2) Doğru
3) Yanlış; Doğru Yanıt: İlke 3: Farklı insanlar aynı mesajı farklı şekillerde deneyimler.
4) Yanlış; Doğru Yanıt: Ana Akım Medya Okuryazarlığı
5) Yanlış; Doğru Yanıt: Medyanın ticari bir yanı vardır.
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13. MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNDE ÖRNEK ÜLKE
UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, bir ülkede Medya Okuryazarlığı Eğitiminin başarısını belirleyen önemli
faktörlere değinilecek ve çeşitli ülkelerdeki okullarda Medya Okuryazarlığı eğitiminde
sergilenen çeşitli yaklaşımlar ele alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ülkede Medya Okuryazarlığı Eğitiminin başarısını belirleyen önemli faktörler
nelerdir? Açıklayınız.
2) Medya Okuryazarlığı eğitiminde ülkelerin başlıca örgütleri araştırınız.
3) RTÜK’ün web sayfasını inceleyiniz.
4) CAMEO hangi ülkenin Medya Okuryazarlığı eğitimindeki örgütüdür? Araştırınız.
5) CLEMI hangi ülkenin Medya Okuryazarlığı eğitimindeki örgütüdür? Araştırınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Bir
ülkede
Medya
Okuryazarlığı
Eğitiminin
başarısını belirleyen önemli
faktörler

Bir
ülkede
Medya Literatür tarama yoluyla
Okuryazarlığı
Eğitiminin
başarısını belirleyen önemli
faktörler hakkında bilgi
sahibi olur.

Çeşitli ülkelerdeki okullarda
Medya
Okuryazarlığı
eğitiminde sergilenen çeşitli
yaklaşımlar

Çeşitli ülkelerdeki okullarda Literatür tarama yoluyla
Medya
Okuryazarlığı
eğitiminde sergilenen çeşitli
yaklaşımları bilir.

Medya
Okuryazarlığı Medya
Okuryazarlığı Literatür tarama yoluyla
eğitiminde ülkelerin başlıca eğitiminde ülkelerin başlıca
örgütleri
örgütlerini tanır.

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı Eğitimi, AMLA, OFCOM, RTÜK, ATOM
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Giriş
Çeşitli ülkelerdeki okullarda Medya Okuryazarlığı eğitiminde çeşitli yaklaşımlar
sergilenmektedir. Örneğin İspanya ve Danimarka’da aktif vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi,
İsveç’te kendini ifade becerisi üzerinde durulurken, Singapur’da internet güvenliğine vurguda
bulunulmaktadır. Avrupa ülkelerinde medya yaşanılan dünyayı anlamada, demokratik ve
kültürel yaşama katılmada anahtar roldedir. Asya ülkelerinde ise Medya Okuryazarlığı
eğitiminde kayda değer bir gelişime rastlanmamıştır. Asya ülkelerinde Medya Okuryazarlığı
girişimleri, tıpkı Doğu Avrupa Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde olduğu gibi başlangıç
aşamasındadır. Bazı yerel ve küçük çaplı girişimlerin başarılı olduğu durumlar da söz
konusudur.
Medya Okuryazarlığı Sözlüğü’nde belirtildiğine göre,
Okuryazarlığının başarısını belirleyen altı önemli faktör vardır:

bir

ülkede

Medya

1. Medya ve eğitim sisteminin gelişim düzeyi
2. Medya eğitiminin faaliyet alanındaki sosyokültürel, sosyopolitik ve sosyo-ekonomik
ortam
3. Medya ve eğitimin amaçları, doğası, yapısı ve fonksiyonları
4. Medya eğitimi alan farklı ve karşıt grupların; çocuk-yetişkin, kadın-erkek, ırk gibi.
farklı doğaları ve çeşitli beklentileri
5. Geleneksel kitle medyalarının varlığı
6. Medya eğitiminde gayri resmi organizasyonların rolü.
Bunlar bir ülkedeki Medya Okuryazarlığı eğitiminin gelişiminde önemli faktörlerdir.
Ancak, her halükarda, ulusal düzeyde eğitimin örgütlendirilmesi ve yürütülmesinden sorumlu
eğitim bakanlıklarının izlediği politikaların belirleyicidir. Alanda yapılan yatırım ve izlenen
politikalara göre her ülkenin kendine özgü Medya Okuryazarlığında farklı bir gelişim öyküsü
vardır.
Medya Okuryazarlığı eğitiminde belirli bir geçmişe ve birikime sahip olan ülkelerde
Medya Okuryazarlığı derslerinin gelişim süreçleri, karşılaşılan güçlükler ve elde edilen
başarılar bu çalışmaya ışık tutacak niteliktedir. Medya Okuryazarlığı ders materyali üretme ve
uygulamada ön plana çıkan başta ABD, İngiltere ve Avustralya olmak üzere; Kanada, İrlanda,
Fransa, Almanya, İspanya, Yunanistan ve İsrail’de yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bunlara
ilave olarak genellikle 2000 yılından sonra harekete geçmiş olan gelişmekte olan ülkelerde
Medya Okuryazarlığı eğitimi de incelenmiştir.
Birleşik Devletler ve İngiltere başta olmak üzere, Latin Amerika ülkeleri dahil tüm
dünyada araştırmacılar, uygulayımcılar ve değerlendirmeciler bir diğer ülkedeki
meslektaşlarını kimi zaman izlemekle, kimi zaman da onlara liderlik yapmaktadırlar. Oldukça
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iyi organize olmuş, ulusal düzeyde homojen, eğitimin tüm aşamalarında medya derslerine yer
veren Batı Avustralya ve Kanada gibi ülkeler de bu etkileşimde önemli bir paya sahiptir.
Medya okuryazar1ığı eğitiminde gelişmiş ülkeler, kürenin kuzey yarım küresinde
toplanmaktadır. Güney yarım kürede sadece Avustralya tam anlamıyla başarılıdır, kısmen de
Arjantin’de son yıllarda hummalı çalışmalarla küçük çaplı da olsa başarılı adımlar
gözlemlenmektedir. Asya ülkeleri bu konuda tıpkı Türkiye’de olduğu gibi son yıllarda kolları
sıvamış ve kararlı görünmektedir. ABD’de Medya Okuryazarlığında otorite olan Renee
Hobbs’ın belirttiğine göre, son yıllarda Asya’dan Medya Okuryazarlığı alanında akademik
çalışma yapmak üzere ABD’ye gelen öğrenci sayısı artmaktadır.
Medya alanındaki araştırmacılar, öncelikle kendi ülkelerinde elde edilen sonuçlara göre
mevcut programlarını geliştirmekte, ancak bunu yaparken de diğer ülkelerdeki araştırmacıların
neler yaptığmı, hangi yolda ilerlediklerini, öncelikle göz önünde bulundurmakta, çok sık
rastlandığı gibi ulusal ve uluslararası işbirliğine gitmektedir. Medya Okuryazarlığı eğitimi,
çeşitli ülkelerde farklı farklı gelişim göstermiştir. Almanak bilgileri gibi tüm ülkelerde mutlaka
bulunan kıyaslanabilir, ölçülebilir yapıda değildir. Karşılaştırmak çok güçtür, Medya
Okuryazarlığında farklı hassasiyetler ve farklı konulara vurgular süreç ve pratiğin gelişimini
farklılaştırmakta ve bu da karşılaştırmayı çok güç hale getirmektedir. Örneğin İngiltere’de film
endüstrisi üzerinden Medya Okuryazarlığı gelişmiştir.
Medya eğitiminin gelişiminde, ülkenin gelişmişlik düzeyi de araştırmacılar için bir
ölçek sunmaz. Çünkü en çarpıcı örnek olan gelişmiş ülkelerden ABD, medya mesajı üretiminde
lider iken, Medya Okuryazarlığı eğitiminde gerilerdedir. Bunun nedenini Hollywood
endüstrisinin etkisindeki ulusal eğitim politikasında aramak gerekmektedir: Birleşik
Devletlerin ortalama yıllık kültürel ürün ihracı, 2008 yılı itibarıyla 11 milyar dolardır. Ağırlıklı
olarak film ve müzik satılmaktadır. Bu yüzden ABD ulusal eğitim programında Medya
Okuryazarlığının temeli olan eleştirel düşünme biçimi ikinci plana itilerek, İngilizce dersi
içinde iletişim teknolojileri ve yazma öğretilmektedir.
Ülkelerin Medya Okuryazarlığı konusuna yaklaşımlarında politik tercihler, sosyal
duyarlılık, ekonomik yapı, eğitim politikaları, medya sektörünün yaklaşımı gibi birçok faktör,
Medya Okuryazarlığının gelişimini etkilemiştir. Ülkelere göre Medya Okuryazarlığı eğitiminin
durumu incelenirken, her bir ülkenin uygulaması dikkat çekici düzeye erişmişse literatüre
girmektedir. Literatüre girememiş uygulamaları inceleme imkanı bulunmamaktadır.

13.1. Amerika Birleşik Devletleri
Ortaöğretimin Yapılanması: Başkent Washington ve 50 eyaletten oluşan ABD’de,
ortaöğretim (lise düzeyi) eyaletten eyalete ciddi anlamda farklılıklar göstermektedir. Genelde
9. sınıftan (Grade) 12. sınıfa kadar olan 14-18 yaş arası eğitim ortaöğretim olarak
adlandırılmaktadır. Ortaöğretim kendi içinde Middle School ve Junior High School olarak
kademelendirilmiştir. Eyaletlere göre değişmekle birlikte ortalama olarak, 5-8 sınıflar Middle
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School, 7-9. Junior High School, 10-12. sınıflar da ‘Senior High School’ olarak
adlandırılmaktadır. Bazı eyaletlerde 19 yaş sonrası için yetişkin liseleri, meslek liseleri
‘Vocational High School’ ve sorunlu öğrenciler için ‘Special High School’ gibi farklı okullar
bulunmaktadır.
Medya Okuryazarlığı Dersleri: 1960’ların sonlarından 1970’lerin ortalarına kadar,
ABD’de büyük beklentilerle bir dizi medya eğitimi projeleri hazırlanmıştır. Çesitli nedenlerle
bu projelerin birçoğu kısa ömürlü olmuştur. 2000’li yıllara kadar da nicelik ve nitelik yönünden
dikkat çeken fazla bir proje görülmemiştir.
Eğitim sisteminin merkezi olarak yönetildiği ülkelerde müfredat programları standart
biçimde yönetilip izlenebilmektedir. Bununla birlikte, bölgelere göre parçalı ülkelerde,
birçok çetin engelle karşılaşılmaktadır. Bunun en somut örneği ABD’dir. Bu ülkede
ortalama 50 eyalet ve ayrı yönetimleri olan 15 bin okul bölgesi (school district 1 ) vardır.
Dolayısıyla çeşitlilikler çok fazladır, ortak standartların kabul edilip uygulanması çok
güçtür.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Medya Okuryazarlığı popüler kültür ürünlerine tepki
olarak doğmuştur. Başlıca, film, radyo, ucuz romanlar ve özellikle de televizyon gibi
popüler kültür ürünlerine karşı ‘savunmacı’ yaklaşımı izleyen medya eğitimcilerinin
çabaları göze çarpmaktadır. Bu savunmacı (protectionist) yaklaşım kaynağını şu
varsayımlardan almaktadır:
a)

Popüler kültür banaldır.

b)

İzleyici kitle medyasının gücü karşısında çok az bir kontrole sahiptir.

c)
kötüdür.

Hepsinden önemlisi, “ticaret, ticarettir” medya üzerinden ticaretin her şekli

Örgün medya eğitimi konusunda ABD’de yeterli gelişim sağlanamamış olmakla
birlikte, Merkezi ve Latin Amerika’da 21 ülke arasında diyaloğun gelişmesinde ve projeler
yapılmasında kilisenin teşvikinin büyük rolü olmuştur . Ülke içinde durum bu şekilde iken;
ABD’de ulusal düzeyde formel zeminde medya eğitiminin standartlarının geliştirilip
pekiştirilmesi gerekmektedir. Film üretiminde, uluslararası habercilikte, reklam şirketlerinin iş
hacminde dünya lideri konumunda bulunan en gelişmiş üretim ve dağıtım teknolojilerine sahip
ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde formel medya eğitiminin sahada uygulaması,
‘İngilizce konuşan ülkeler’ arasında en az gelişmiş konumdadır.
Kitle medyasının üretim ve dağıtımında nicelik ve nitelik olarak dünya lideri
konumunda bulunan ABD, Medya Okuryazarlığında örgün eğitim vermede eyaletler arası
farklılıklar gibi gerekçelerle gelişmiş diğer ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. Medya
eğitimiyle amaçlanan, belirli müfredat standartları olan, oturmuş bir örgün eğitimdir. ABD
1

ABD’de belirli bir eyalet veya belirli bir bölge halkına eğitim sunmak üzere bir kamu hizmeti olarak
gruplandırılıp birlikte yönetilen devlet okulları veya merkezi bölge okulu. Yerel ortak standartlarda faaliyet
gösteren bu okullar belirli bir ‘school district’ çatısı altında toplanmıştır.
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medya içeriği üretiminde lider konumunu sürdürürken, Medya Okuryazarlığı (ders) içeriği
üretiminde de liderler arasındadır. Eğitmenlerin eğitimi ve okullarda Medya Okuryazarlığı
müfredatı uygulamada, İngiltere, Avustralya ve Kanada, ABD’den bir on yıl ileridedir. ABD
eğitim politikalarında karar alıcıların tercihlerinin yukarıda bahsedildiği gibi olduğu ve bu
doğrultuda kararlar alındığı açıktır.
ABD federal sisteminde birçok konuda olduğu gibi medya eğitiminde de çeşitlilikler
vardır. Eyalet yapısında yerel olarak organize edilip yerel olarak kullanılan eğitim uygulamaları
vardır. Bunlar bir araya gelip ulusal standartları oluşturamamaktadır. Ulusal eğitim sisteminde
medya eğitim standartları ve müfredatı müstakıl olarak eyaletler, bölgeler, mesleki
organizasyonlar, okullar ve öğretmenler tarafindan geliştirilmektedir. 2000’li yıllarda, madde
bağımlılığını önleme, şiddeti önleme dahil, sağlık, sanat eğitimi gibi çok çeşitli konulara
yoğunlaşan grupların ürettiği Medya Okuryazarlığı programlarına Federal Hükümet kısıtlı
destek vermeye başlamıştır.
Somut bir örnek olarak, 2001’de başlayıp 2010 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan
Amerikan Ulusal Eğitim Politikası, ‘Hiçbir Çocuk Gözardı Edilemez (No Child Left Behind)
kampanyası oldukça gösterişli iken, eğitimde fazla bir değişime neden olmamıştır.
Kampanyanın tüm materyallerinde siyah oğrencilerin fotoğrafları kullanılıp siyahlar ön plana
çıkarılmıştır. Bu programda, hiç bir ayrım yapılmaksızın herkese eşit eğitim verilmekte
olduğunun, özellikle G. W. Bush döneminde yoğun propagandası yapılmıştır. Obama
döneminde ise, bizzat başkanın kendisi medyanın 7/24 doğru-yanlış mesaj bombardımanından
muzdariptir. Obama’ya göre (medyada sunulan) bilgi, bireyleri güçlendirmek, özgürleştirmek
için bir araç değil, dikkati başka yöne çekme, oyalama ve bir tür eğlence formudur. ABD’de
her yönetimin izlediği medya eğitim politikası farklıdır.
Medya Okuryazarlığının Birleşik Devletler’de tarihsel gelişim süreci incelendiğinde;
kitle iletişim araçlarının gelişimi ile alandaki gereksinimlerin karşılanması konusunda paralellik
görülür. 1930’larda bir grup İngilizce öğretmeni, halk radyosu liderleri ile birlikte, Wisconsin
Association for Better Broadcasting adlı örgütü kurınuştur. Dinleyicinin ‘farkındalığı’ ,
‘eleştirel değerlendirmesi’ ve ‘ilgilenme düzeyi’ni arttırmaya yardımcı olmak için iyi
programların listesini çıkartılmıştır. 1953’te American Council for Better Broadcasts adlı
organizasyon oluşturularak, bir grup öğretmen ve ilgili, müfredat gelişimi için 60’ların başında
da yaz kurslarında televizyon şovlarını incelemek için temel ders izlencesi hazırlanmıştır.
Bunlar öncü çalışmalar arasındadır.
1969’da National Educational Association medyadaki şiddetin olumsuz etkisine karşı
eleştirel izleme müfredatı oluşturarak çözüm olarak sunmuştur. Alan uzmanı James Anderson
ve Milton Ploghoft, Ohio okulları için Critical Receivership Skills Project adlı ilk geniş
kapsamlı müfredatı hazırlamıştır. Anderson ve Ploghoft’un modeli Medya Okuryazarlığını,
sosyal bilgiler ve dil sanatları dersiyle bütünleştirmiştir.
1970’lerde eleştirel televizyon izlemeyle ilgili ilk ve ortaöğretim düzeyinde ilk kolektif
çaba başlatılmıştır. National Council of Teachers of English film, televizyon gibi basılı olmayan
metinlerin (non-print texts) derste işlenmesini tavsiye eden bir çözüm sunmuştur. Aynı yıl,
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Anderson ve Ploghoft girişimiyle, Television Viewer Skills Project adıyla Orgeon’da kitle
medyasının ‘ikna teknikleri’ işlenmiştir.
1970 yılında New York City’nin halk televizyonu WNET, eğitimcilerin televizyon ve
sınıfı (karşılıklı) entegre edebilmesi için yerel okullarda workshoplar düzenlemeye
başlatılmıştır. Kanal daha sonra US. Office of Education’ın da desteğiyle programlarını
arttırmıştır. 1972’de Surgeon Generals’s Advisory Committee on Television and Violence
tarafından başlatılan araştırmalarda anti-sosyal davranış ve şiddet arasındaki ilişkiye vurguda
bulunulmuştur. Bazı oldukça tartışmalı eleştirel izleme müfredatları, WNET-New York, Far
West Laboratory (San Fransisco) ve birçok özel şirket çalışması US. Department of Education
tarafından desteklenmiştir.
Başlangıç itibarıyla 70’li yıllarda Medya Okuryazarlığı ‘kötü medya içeriği’ne karşı
çocukları korumak üzerine inşa edilmiştir. Korumacı yaklaşımla işe başlanmıştır. Bu dönemde
Medya Okuryazarlığı materyalleri ve derslerinde ebeveynlere yönelinmiştir. Gelişmelerle
birlikte ABD ‘de Medya Okuryazarlığı alanındaki kayma, korumacı yaklaşımdan, eleştirel
düşünme ve üretim becerilerinin geliştirilmesine dayanan güçlendirmeci yaklaşıma doğru
olmuştur.
Kamu okullarının dışında iki önemli Medya Okuryazarlığı projesi 1974’te gelişmeye
başlamıştır. İlki, New York City’de kurulan, hükümet ve kar amacı gütmeyen kurumlar
tarafından desteklenen Media Action Research Center (MARC)tır. Brown’a göre dini temelli
bu çalışma da ‘tarafsız’ değildi, ‘bir değerler yaklaşımı’ söz konusuydu: 1977’de Television
Awareness Training programı başlayınca, MARC yoğun müfredat projelerini üstlendi.
Bu program, televizyonda tasvir edilen etnik azınlıklar, homoseksüellik, evlilik öncesi
cinsellik gibi konularda Hristiyan değerleri ile medyada yaygın içeriğin ne denli farklı olduğunu
vurgulamıştır. İkinci olarak, öğrencilerin televizyondaki yapay gerçeklik veya fantezi ile gerçek
arasındaki farkı ayırt etmeleri amacı ve Medya Okuryazarlığının etkililiğini araştırmak üzere
Harvard Üniversitesi’nde bir proje başlatıldı. Bu proje US. Office of Child Development
tarafından finanse edildi. Bu projede, üç ilköğretim müfredatını karşılaştırıldı, sonuçlar
yayınlandı.
Sosyal çeşitliliklerin çok fazla olduğu bu ülkede; cinsiyet, ırk ve yaş gibi ayırt edici
özelliklerin medyada sunumu ve Medya Okuryazarlığı eğitimi ile negatif çağrışımların
etkisinin nasıl ortadan kaldırılacağı önemli bir araştırma konusu olmuştur. Medya
Okuryazarlığı eğitimi alan öğrenciler program içeriklerini daha iyi anlayıp analiz
edebiliyorlardı. Ancak siyah öğrencilerde, uzun yıllar ve çeşitli faktörlerle beslenen ırk
meselesinin kısa süreli Medya Okuryazarlığı dersleriyle değiştirilmesini beklemek gerçekçi
olmamıştır.
Federal Hükümet, 70’lerde Medya Okuryazarlığı için bir takım fonlar ayırmıştı ancak
80’lerin başında projelerin çoğuna ayrılan kaynaklar kesilmiştir. 1980’lerin başında medya
eğitimindeki gerilemeye rağmen, US Catholic Conference’‘in hazırladığı The Telemedia
Mirror: A Study Guide on Christian Values on Television adlı televizyon üzerinden yürütülen
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müfredat doğrultusunda önemli adımlar atıldı. National Telemedia Council’ın
organizasyonunda 9-13 yaş için, 9-13 yaş grubu çocuklar tarafından programlar hazırlandı ve
‘Kids-4’ adlı televizyon kanalında yayınlandı. Bu müfredat çalışması; televizyonun çocukların
günlük yaşamlarına etkisi ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunların gerçekçi çözümleri gibi
televizyon eksenli konular, ders uygulamaları ve çeşitli etkinliklerle desteklendi.
1976-1979 arasında New York’ta East Syracuse Minoa okulları sistemi, öğretmenler
için gönüllü yaz kursları düzenlemiştir. Bu kurslarla öğretmenler müfredat tasarımına ve
televizyon eğitimine katıldı. 1980’lerde Medya Okuryazarlığında televizyonda seyredilenin
gerçek yaşamla karşılaştırılması, aile kurumunun önemi gibi konulara yoğunlaşılmaya
başlanmıştır. 1982 ‘de UNESCO (Grunwald Declaration), International Symposium on Media
Education adlı uluslararası bir sempozyum düzenlemiştir. Bu toplantıdan Deciaration on Media
Education adlı bir bildirge çıkmıştır. Bu bildirgede okul öncesinden, üniversite düzeyine kadar,
hatta yetişkinler için her seviyede Medya Okuryazarlığı eğitimi verilmesi gerektiği, bunun için
de uluslararası işbirliği yapılması önerilmiştir.
80’lerin sonlarında Birleşik Devletler’de Medya Okuryazarlığı tekrar ivme kazandı.
1987’de Kathleen Tyner San Francisco temelli Strategies for Media Literacy adlı projeyi
başlattı ve Medya Okuryazarlığı kaynakları oluşturuldu, eğitmenlerin eğitimi yapıldı, Strategies
adlı dergi çıkartıldı.
1989’da Katolik kardeş ve aktivist Elizabeth Thoman, Los Angeles’ta Center for Media
and Values 29 adlı derneği kurdu. Bu organizasyon, Media; Values adlı dergiyi kurdu ve bu
dergi ‘toplumsal analiz’ üzerine yoğunlaşmış bir dergi olarak alanda önemli bir boşluk
doldurdu. 1983’te Protestan Media Action Research Center’in eline geçen bu dergi, Birleşik
Devletler’de ilk kuşak Medya Okuryazarlığı müfredatını yayınlayan yayın organı oldu. l993’ten
kapanıncaya kadar medyadaki seksizm, çocuk aile ilişkisi gibi kritik konuları işleyen Medya
Okuryazarlığı eğitim kitleri yayınladı.
1990’ larda politik koşulların değişmesi, kitle medyasının içeriğine yoğunlaşan ilgi ve
daha birçok faktörle Medya Okuryazarlığı eğitimi tekrar yükselişe geçti, yeni müfredatlar
yapıldı. l992’de National Council of Teachers of English (NCTE) etkili medya eğitimi için
öğretmenlerin gereksinimleri doğrultusunda konu odaklı ve anlaşılabilir on maddelik tavsiye
metni yayınladı. Öğretmenler arasında network oluşturularak eğitim toplantıları, materyalleri
ve çerçeve metinleri hazırladılar. 1992’de Aspen Enstitüsü tarafından bir konferans düzenlendi.
Bu konferans neticesinde Medya Okuryazarlığı yeniden tanımlandı, geleceğin programlarının
ana çerçevesi belirlendi. Aspen Enstitüsü dört acil gereksinim tanımladı: Altyapı, Bilgi, Bilgiyi
yayma ve İşbirliğine Dayalı Ağ. Aspen konferansı eleman yetiştirmeye vurguda bulundu.
Eğitmenlerin eğitimi olmaksızın, sadece müfredata Medya Okuryazarlığı dersi konması, isterse
raflar dolusu ders materyali bulunsun, etkisiz kalacaktır. Bu yüzden, Birleşik Devletler’de
eğitmenlerin eğitimi, Medya Okuryazarlığının gelişiminde anahtar bir alan olarak görülmüştür.
Bu eğitmenlerin eğitimi programı sonrasında da eğitmenlerin eğitimi uygulamaları sürmekte,
eğitim vermek üzere üniversiteler çeşitli yaz okulları düzenlemektedir.
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1993 yılında Renee Hobbs, Harvard Graduate School of Education’da öğretim elemanı
gelişim programı düzenledi. Hobbs, Fitchburg State College’da öğretmenler için iki buçuk yıl
süreli eğitim veren bir master programı açtı. Hobbs, Channel One’ın danışmanı oldu ve burada
Media Matters adlı Medya Okuryazarlığı televizyon programını hazırladı. Bu programda
çocuklara yönelik reklam da yayınlandı. New Mexico Media Literacy Project’ten Medya
Okuryazarlığında korumacı yaklaşımı benimseyen Bob McCannon, bu reklamlar ve medya ile
birlikte (with media) çalışmaları yüzünden Hobbs’ı eleştirdi. Hobbs’ın yaptıklarını “En içten
imajların, reklamcıların çıkarları tarafından ödendiği”, “Medya Okuryazarlığının kolektif
çıkarlar tarafından ele geçirildiği” şeklinde ağır eleştirilerde bulundu. Hobbs’ın cevabı ise:
“Ömrümün kalan kısmında her gün workshop düzenlesem yine Channel One sayesinde günlük
ulaştığım sekiz milyon çocuğa ulaşamam” oldu. Bu, hadise Güçlendirmeci Yaklaşımı
benimsemiş olanlar ile Korumacı Yaklaşımı benimsemiş olanlar arasındaki çatışmaya iyi bir
örnektir.
Hobbs, Channel One izleyicilerine, reklam metni analizleri, haber analizleri gibi çeşitli
Medya Okuryazarlığı konularının işlendiği bir dizi televizyon eğitimi dersleri verdi. 1992’de
sadece Channel One değil, diğer kanallarda da Medya Okuryazarlığı programları görülmeye
başlandı. Channel One, güncel gelişmeleri sınıfa taşımada aracı olan bir bilgi kaynağı olarak
işlev gördü. Medya Okuryazarlığı perspektifinde tüketici yönelimi, olayların haberleştirilmesi
gibi konulan; paket reklamlarda kot pantolon, akne iyileştiriciler, fast food gibi popüler konulan
işleyen, ortaokul ve lise düzeyinde gençlere yönelik programlar yer almaya başladı.
1990’ın ortalarında Federal Hükümetin alana ilgisi tekrar arttı. Politik hararetlenme,
medya şiddetine odaklandı. U.S. Departments of Justice, Education, and Health and Human
Services (HHS) birlikte Safeguarding Our Youth: Violence Prevention for Our Nation ‘s
Children adlı bir forum düzenlediler. Bunun sonucunda birçok metin ortaya çıktı. Örneğin
BM’nin 1995’te Mısır’daki 9. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçlulara Muamele
Kongresi bunlardan biriydi. Kitle Medyası ve Suçu Engelleme konulu kararlarda Medya
Okuryazarlığı üzerinde önemle duruldu.
Ayrıca “Our Growing Culture of Violence” başlığı altında istikrarlı bir şekilde gelişen
şiddet kültürüne duyulan endişe inceleme konusu edildi. Bu toplantılara sadece Eğitim
Departmanı ve HHS değil, yasal kontrol ve düzenleme mekanizmasında yer alan FCC (Federal
Communications Commission) ve FTC (Federal Trade Commission) de katıldı. Bunların
bulundukları konum itibarıyla Medya Okuryazarlığı geliştirme programlarma katılmalarının
nedeni belirsizdi. Ancak sonuç raporunda bir ipucu ortaya çıktı. Öğrencilerin itici programları
FCC’ye şikayet etmeleri için şikayet kartpostalları göndermeleri teşvik edildi.
1994’te Başkan Clinton ulusal eğitim standartlarını düzenlemek üzere kurulan National
Educational Standards and Improvement Council’‘e eğitim içeriğini, eyalet standartlarını ve
öğrenci performansını gözden geçirme ve sertifikalandırma görevini verdi ve Goals 2000:
Educate America Act’ı imzaladı. Federal Eğitim Departmanı 400 milyon Amerikan Doları
bütçe tahsis etti. Bu bütçenin içinde ‘Arts’ çekirdek konusu da vardı. Arts’ın standartlarında
hem ilköğretim hem de ortaöğretimde Medya Okuryazarlığı vardı. Fakat standartların
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gönüllülük esasına dayanması yüzünden, okulların kendi tercihleri doğrultusunda Medya
Okuryazarlığı eğitiminde çeşitlilik devam etti.
Birleşik Devletler’de, Küba’da, Meksika’da ve birçok yerde, birbirinden yalıtılmış
pedagojik planlar vardır. Birbirine karşıt iki uçtaki yaklaşımlardan biri (medyaya) eleştirel
yaklaşımlar, diğeri ise öğrencilerin medya ile etkileşim halinde kendi gözlemlerini içeren
(medyaya) katılımcı yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar yerel düzeyde farklılaşmaları da temsil
etmektedir. Federal Hükümetin Medya Okuryazarlığı yaklaşımı özünde ‘korumacı’dır,
özellikle yetişkinleri uyuşturucu, tütün, alkol, beslenme ve beden imajı, cinsellik ve şiddet gibi
sağlıksız medya mesajlarına karşı korumayı hedefler.
90’ların sonunda akademik kurumlar, eyaletler ve federal ajanslar Medya
Okuryazarlığının önemini kavramaya başladılar. Rutgers Üniversitesi, 1996’da Center for
Media Literacy’yi kurdu. Merkezin amaçları arasında yeni işbirlikçi araştırma ve meslektaşlık,
öğretme, sosyal dayanışma çabaları vardı. 1999’da Appalachian State’de David Considine
yönetiminde bir master programı kuruldu. Yine 1999’da Robert Kubey ve Frank Baker, Medya
Okuryazarlığı kavramıyla, hangi eyalet standartlarının uyum içinde olduğunu araştırdı.
2000 yılında Federal Department of Education Medya Okuryazarlığı alanındaki
örgütleri desteklemek üzere 1 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Sekiz eyaletten on program bu
bütçeyi kullandı. 2002 yılında da Beyaz Saray Medya Okuryazarlığını desteklemek amacıyla
bir politika bildirisi yayınladı. Bu bildiride özellikle uyuşturucu ve alkol tehlikesine karşı
gençlerin eğitilmeleri hedeflendi. Bu politika 2009’a kadar geçerliliğini sürdürdü. Başkan
Obama öncesinde iktidarda olan Bush yönetimi Medya Okuryazarlığına destek vermek yerine
güçlükler çıkarmıştır. Aşırı formel yaklaşımla, dersler test ve alıştırmalara indirgenmiştir.
Program için yeterli finansman ayrılmadığı gibi, başarısız öğrencileri desteklemek için takviye
eğitim ve danışmanlık desteği verilmemiştir.
2010 yılı itibarıyla ABD’de Medya Okuryazarlığındaki en güncel durum şu şekildedir:
Medya Okuryazarlığı alanında müfredat materyali hazırlama sektöründe federal fon ve
vakıflardan kar amaçlı olsun veya olmasın kim destek alabilirse o çalışma yapmaktadır. Birçok
araştırmanın sonucuna göre bu ülkede Medya Okuryazarlığının gerekliliğine olan inanış
günden güne artmaktadır. Gençlerin eğitiminde Medya Okuryazarlığının hayati bir yeri olduğu
düşüncesi sürekli artan bir kanaattir. Ancak dünden bu güne çok değişen bir şey yoktur.
Brown’a göre, elli civarında eyaletin birbirinden bağımsız olduğu bu ülkede, ulusal modelin
tespiti de güçtür.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, Medya Okuryazarlığı alanındaki uğraşın hemen
hemen tamamı özel sektör tarafından verilmektedir. Ancak ABD için özel sektör-kamu ayrımı
yapmak çok da önemli değildir. Çünkü özel sektör zaten sermayenin amaçları doğrultusunda
çalıştığı gibi, kamu sektörü de sermayenin kontrolünun dışına çıkamaz. Bununla birlikte, bu
ülkede dini organizasyonların ve lobilerin etkileri de azımsanamaz.
ABD’de Medya Okuryazarlığının tatminkar durumda olmamasının nedenleri hakkında
çeşitli hipotezler üretilmiştir. Tyner 1992’ye göre; her ne kadar genel kavramlaştırma ve
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prensiplerde ortaklık oluşmuşsa da ilk neden; medya eğitimi kavramının ‘ne olduğu’ ve ‘ne
olması gerektiği’ konusundaki çeşitliliktir.
ABD’de medya eğitiminin gelişimini engelleyen birçok neden vardır: Karmaşık
müfredat, parasal kısıtlılıklar, pedagojik olarak muhafazakar elit yönetim ve medya eğitiminin
okulun değil ebeveynin sorumluluğunda olduğu iddiası bunlar arasındadır. Bunlar toplumda da
genel kabul görmüştür. Tüm bunlarla birlikte asıl neden, Birleşik Devletler’de ticari egemenlik
altında olan medya dünyasının faturalarını ödeyen reklamcıların ve büyük film şirketlerinin
direnişidir. Bunlar Tyner’in üzerinde durduğu nedenlerdir. Bir diğer neden akademideki
bölünmüşlüktür. Bir grup araştırmacı pedagojik uygulamalara bakmaksızın ampirik
araştırmalar yaparken, diğer eşit güçteki grup da ampirik araştırma yapmaksızın, televizyondaki
bazı programların incelemesine yönelmektedir.
Amerika’da Medya Okuryazarlığı eğitimi üzerine yapılan tartışmalarda sık sık ‘reform’
‘yeniden yapılanma’ (okulların) kavramlarını kullanma gereksinimi duyulur. 20.yüzyılın
sonlarında Medya Okuryazarlığında reformun mahiyeti, öğrencileri standardize eden, nihai
ürün olarak gören fabrika modelinde eğitim değil, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönettikleri
öğrenci merkezli eğitimdir. Yeni medya eğitiminde medya Sanatları (Media Arts) kurşun
kalem, kitap ile geleneksel okuma ve yazma ile birlikte; asıl film, video, bilgisayar ve popüler
kültür metinlerinin sembolik ve görsel dilinin incelenmesidir.
Geleneksel eğitimdeki öğretmen anlatır, öğrenci dinler formatı bu ülkenin gelişmiş
bölgelerinde çoktan aşılmış durumdadır. Öğrencilerin araştırmaya, uygulamaya sevk edilmesi,
kendini ifade firsatı bulması ve derslere tam katılımı konusunda çok mesafe katedilmiştir. Bu
araştırma için 2009 yılı yazında ABD’de katılımlı gözlemle araştırma yapılmıştır.
Kısaca okul reformu hareketi şunlara vurguda bulunmaktadır:
a) öğrenci-merkezli öğrenme
b) demokratik sınıflar
c) proje temelli kuşaktan kuşağa deneyim aktanmı ve akranlar arası öğrenme
d) araştırma temelli öğrenme
e) standart ölçmeye altematifler
f) işbirliği ile öğrenme.
Bu yapısal özellikler ile işleyen öğretim yapısında öğrenim alan öğrenci, medya
eğitimini başarı ile tamamlamış olmaktadır.
Birleşik Devletler’de 2000’lerden sonra hükümet Medya Okuryazarlığının önemini
kavramıştır. Eyalet eğitim departmanları, Medya Okuryazarlığını müfredat standartlarına
entegre etmiştir. Daimi ulusal yürütme programının olmaması yüzünden çeşitli özel gruplar
müfredatlar hazırlayıp, eğitim workshopları düzenleyip, kendilerine göre çalışmalar yapmaya
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başladılar. Bu da Medya Okuryazarlığı organizasyonlarının sayısı kadar çeşitliliğe neden
olmuştur. Rutgers Üniversitesinde Center for Media Literacy’de ve Appalachian State
University Medya Okuryazarlığı Lisans Programında teorik çalışmalara yoğunlaşılmış; Kuzey
Carolina’ da Citizens for Media Literacy’ de aktif vatandaşlık için Medya Okuryazarlığı
konseptine yoğunlaşılmıştır. San Francisco’daki Just Think Foundation ise düşük gelirli
kesimleri, uyuşturucu bağımlılarını, şiddet ve suç işleme açısından ‘riskli’ gençleri
(iyileştirmeyi) hedef seçmiştir. Neticede kurumların tercihlerine göre Medya Okuryazarlığını
ele alım biçimi ve yoğunlaşılan kavramlar değişmektedir.
Medya piyasası da bu gelişmelere kayıtsız kalmayıp, bazıları medya eğitimcilerini
finanse etmiş, kendi bünyelerinde Medya Okuryazarlığı programları oluşturmuştur. Televizyon
kanallarından; ABC, CBS, NBC, Discovery Channel gibi kanallar ders materyalleriyle eğitime
destek vermiştir. Channel One, Medya Okuryazarlığı projelerine sponsor olmuştur. Tarafların
her biri kendince Medya Okuryazarlığı hareketine katkıda bulunmuştur. Bu arada birbiriyle
uyumsuz, çelişen girişimler dikkat çekmee başlamıştır. Channel One, doğrudan halkın sesi
rolünü üstlenerek bir ortam oluşturmuş. medya üzerine eğitime olanak sağlamıştır. Medya
Okuryazarlığı liderleri, temel amaçlarda hemfikir değillerdi. Çoğu, ‘Korumacı’ veya
‘Aşılamacı’ yaklaşımlara karşı duruş sergilediler. Çünkü bu yaklaşımlar, Medya
Okuryazarlığını salt çocukları kötü mesajlardan koruma girişimi olarak gören; çocukların favori
televizyon programlarını, müzik videolarını, elektronik oyunlarını şeytani şeyler olarak gören
yaklaşımlardı.
Aslında K-12 ve üniversite düzeyinde birçok öğretmenin elde ettiği sonuç şuydu;
“Şeytani popüler kültür ürünlerine dikkatleri çekilen ve buna maruz kalmalarından dolayı
‘kurtarılmaları’ gereken çaresiz kurbanlar olarak ele alınan öğrencilerin eğitime ilgileri
kazanılamıyor ve bu yaklaşım yüzden eğitim etkisiz kalıyordu. Korumacı yaklaşım ‘kötü’leri
seçip ondan bireyi konırken, ‘kötü olmayanı’ da belirtmiş ve öğrenci adına kendi seçimini
yapmış olmaktadır. Bazı metinler diğerlerine tercih edilmektedir. Bu tutumun en çok eleştiri
alan yönü şudur: Öğretmen, öğrenciye medya hakkında bazı ‘gerçek’leri söyler, öğrenci
sessizce dinler ve sınav için not alır ama öğrendikleri öğrencinin medya yaşamında bir
değişiklik yaratmaz.
ABD’de kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve özel sektör araştırmalarının çabaları
ile Medya Okuryazarlığı alanının ilerlemesi ivme kazanmıştır. Bunlar eğitim materyali
üretmekte; akademik araştırmacılar, dersi veren eğitimciler, ebeveynler ve gönüllüleri bir araya
getiren konferanslar, toplantılar, yüz yüze ve internet ortamında eğitim seminerleri
düzenlemekte; internet ağları kurup ilgililerin haberleşmesini sağlamaktadırlar.
Birleşik Devletler’de genel olarak medya eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ile
medya eğitimi ile ilgilenen öğretmenleri derse hazırlamakta ve gelişimlerini sağlamaktadır.
Hizmet oncesi eğitim merkezi örgütlerde, hizmet içi eğitim ise merkezde değil, yerel okulların
bünyesinde verilmektedir.
Resmi düzeyde medya eğitimi, ilk ve orta öğrenimdekı İngilizce Dil Sanatları (English
language arts) dersinde zorunlu olarak, sosyal bilgiler ve sağlık eğitimi, video üretimi, gibi
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derslerde seçmeli olarak verilmektedir. Bu ders bazen de ‘gazetecilik ve medya çalışmaları’
gibi adlarla müstakil olarak verilmektedir. Bu programların çoğu; medya endüstrisinin yapısı,
anlatı bileşenleri olarak karakterize etme ve sembolizm, medya üretim teknikleri ve çeşitli sınıf
içi tartışmaları içerir. Derslerde öğrenciler tarafından kendileri için reklam, radyo spotu ve
video oyunları üretmeleri istenir ve böylece öğrencilerin derse ve medyaya aktif katılımı
sağlanır. Ders saati sonrasında, formel eğitim sisteminin dışında gençlik sanatları veya
gazetecilik projelerinde, kilise gruplarında medya eğitimi verilmektedir. Özellikle geleneksel,
muhafazakar pedagojilerde eğitim şatafatlarından uzak durulur ve bu ortamlarda ilk üzerinde
durulan konu Medya Okuryazarlığı olmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Medya Okuryazarlığı Federal Department of
Education’un yönetiminde değil, özel girişimlerle ilerlemektedir. Dünyada Medya
Okuryazarlığı örgütlerinin en çok yoğunlaştığı ve uluslararası çalışmaların yapıldığı ülkelerden
biri olan bu ülkede alandaki örgütler çok etkindir.

13.1.1. Medya Okuryazarlığı Alanındaki Başlıca Örgütler
AMLA (Alliance for a Media Literate America), Birleşik Devletlerin milyonlarca
nüfusunu oluşturan öğrencileri, ebeveynleri, öğretmenleri ve Medya Okuryazarlığına önem
veren diğer insanları bir araya toplamak amacıyla 2001 yılında kurulmuştur.
National Association for Media Literacy Education-NAMLE: Önceki adı Alliance for a
Media Literate America - AMLA olan, 1997’de örgütlenmeye başlayan ve 2001 Ulusal Medya
Eğitimi Konferansı sonrasında resmen kurulan, ulusal ve uluslararası çapta İşbirliği ve eğitim
faaliyetleri yürüten, yayıncılık yapan bir organizasyondur. Tam olarak organize olmuş,
kurumsallaşmış yapıda medya okuryazarlğı savunuculuğu yapan ve Medya Okuryazarlığını
geliştirmeyi amaçlayan bir örgüttür. Bu organizasyon, diğer Medya Okuryazarlığı örgütlerini
de kapsayan şemsiye bir örgüttür. Amaçlarının tüm Amerikan gençliğinin medya okuryazarı
olarak yetişmesi olduğunu belirten örgüt, çalışmalarında tüm Amerika’yı hatta küresel düzeyde
tüm insanlığı medya eğitimiyle destekleme hedefi öne sürmektedir. Bu örgüt yıllık olarak
dünyanın en prestijli uluslararası katılımlı Medya Okuryazarlığı kongresini düzenlemektedir.
AOL Time Warner, Discovery Channel, New York Times Foundation, Holt, eğitim
yayınevi Rinehart and Wiston, Fox Family Channel, National Endowment for the Arts, the
Media Education Foundation ve College of Communication at the University of Texas dahil
birçok tanınmış medya şirketi, eğitim ve araştırma kurumu ve bazı kar amacı gütmeyen
organizasyonlar NAMLE’yi finans, araştırma, içerik ve işbirliği anlamında desteklemekte ve
işbirliği yapmaktadırlar.
Action Coalition for Media Education: En yeni Medya Okuryazarlığı
organizasyonlarından olan ACME, 2003 yılında kısmen AMLA’ya tepki olarak kuruldu.
ACME’nin açık hedefi; ırkçılık, haber tekelleri, kadın ve azınlıkların yanlış sunumu ve yine
medya şirketlerinin sansürüne karşı mücadeledir. Basılı, elektronik ve dijital yapılardaki güçlü
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medya kuruluşları, uluslararası büyük medya şirketlerinin 21 .yüzyılın kültürünü şekillendirdiği
bu ortamda, bağımsız bir örgüt olarak bu monopole karşı daha adil, demokratik ve
sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını ifade etmektedirler. Medya Okuryazarlığının
‘medya’ kısmına yoğunlaşan ACME, medya ile işbirliği halinde Medya Okuryazarlığı eğitimi
olamayacağını savunur. Medya düzenlemeleri ve sahiplik yapısı konusunda aktivist
konumdadır. Medya sahipliğini sınırlandırması konusunda FCC’ye baskı kurmaya çalışan
ACME, Medya Okuryazarlığı müfredatını ve eğitim materyallerini değerlendirme sistemi
kurdu.
ACME üç temel hedef ortaya koydu. İlk olarak, çocuklara ve yetişkinlere Medya
Okuryazarlığı becerisi kazandırıp, daha eleştirel medya tüketicisi ve aktif vatandaşlar
olmalarını sağlamak; ikincisi, bağımsız medya seslerinin yükselmesi için şampiyonluğa
oynamak; üçüncü hedef de, politik reform çabaları ile medya sistemini demokratize etmek.
ACME’nin sponsorları arasında American Academy of Pediatrics ve New Mexico Media
Literacy Project vardır.
Center For Media Literacy: Temel amacı Medya Okuryazarlığı müfredatları üretmek
ve dağıtmak olan bu organizasyonun kökeni 1977’de yayınına başlayan Media; Values adlı
dergiye kadar gider. Bu dergide medya analizleri, ders planları, öğretmenler için arka plan
materyaller sunan bir veri kaynağıdır. Bu organizasyon ulusal ve uluslararası çapta halk eğitimi,
mesleki gelişim ve eğitim kaynakları üretmek gibi misyonlar üstlenmiştir. 21. yüzyılın
demokratik toplumunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere medya bilinci kazandırmak amacı
taşımaktadır.
Media Education Foundation-MEF: University of Massachusetts iletişim
profesörlerinden Sut Jhally tarafından 1991 ‘de kurulan bu vakıf, çok uluslu birliktelikler ve
medya devlerinin egemenliğindeki iletişim dünyasındaki manzara karşısında Medya
Okuryazarlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Eğitim amaçlı çeşitli videolar ve belgeseller
üreterek, Amerikan kitle medyasının sosyal, politik ve kültürel etkilerine karşı eleştirel
yaklaşıma ilham sağlama amaçlıdır. Bu organizasyonun oldukça yararlı eğitim dokümanları
bulunmaktadır.
Citizens for Media Literacy: Wally Bowen tarafından 1991’de kurulan bu organizasyon,
adından da anlaşılacağı gibi vatandaşları ön plana çıkartmış, Medya Okuryazarlığını ilgili
vatandaşlık bilincinin geliştirilmesinde bir araç olarak kullanılması gerektiği üzerinde
durmuştur. Vatandaşların tüketici kültürünün ve dev medya güçlerinin çıkarlarını aktif olarak
sorgulamalarını teşvik etmeyi hedeflemiştir. Medya Okuryazarlığı öğretmenlerine verilen yerel
workshoplarda ifade özgürlüğü, bilgiye erişim, bilgi özgürlüğü gibi kavramlara vurguda
bulunulmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde düşünce özgürlüğü kavramının ayrı bir yeri vardır. Bu
ülkede ifade özgürlüğü ve ABD Anayasasında İlk Değişiklikler Yasası (First Amendment)
belirtilen hakları inceleyen, büyük bütçeli ve geniş kapsamlı araştırmalarıyla dikkat çeken
Knight Vakfı, fonlu University of Connecticut araştırmacıları, yüz binden fazla ortaöğretim
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öğrencisi üzerinde anket düzenlemiştir. Bu tip araştırmalarla akademisyenler, medya yoluyla
ülkede özgür düşüncenin yayılması için önemli girişimlerde bulunmaktadır.
Project Look Sharp: Medya Okuryazarlığı ve eğitimini destekleyip geliştirmek üzere,
Ithaca Koleji çatısı altında kurulmuştur. Medya Okuryazarlığını en fazla ideolojik boyutlarıyla
ele alan örgütlerden biridir. Project Look Sharp, eğitim materyalleri hazırlamakta, eğitim
stratejileri geliştirmekte, Medya Okuryazarlığının çeşitli eğitim düzeylerinde ve derslerle
birlikte uygulanması ile ilgili modeller geliştirerek öğretim elemanlarına hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitim vermektedir.
New Mexico Media Literacy Project: 1993 yılında kurulan bu örgüt, eleştirel düşüce ve
aktivizmi geliştirmek amacıyla çeşitli eğitim materyalleri hazırlamakta ve eğitimler
düzenlemektedir. Medya ile işbirliği halindeki Renee Hobbs’ın tutumunun aksine, Medya
Okuryazarlığının medya şirketlerinden bağımsız olmasının şart olduğu görüşüyle, bilgiyi
sınırlandıran, sansürleyen, ortalama bir insana ulaşan bilgiyi kontrol eden medya şirketlerinden
para alınmaması gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Onlara göre büyük medya şirketleri en
büyük sansürcülerdir. Bu medya devleri ortalama insana ulaşan bilginin içeriğini kontrol
etmektedir. Bu örgüt, sigara, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıkları önleme amaçlı eğitim
çalışmaları düzenlemiş, bu çalışmalarla 2001 yılında 50 bin den fazla insana ulaşmıştır. Yöntem
olarak somut örnekler üzerinden giderek, öğrenciler üzerinde oldukça etkili çalışmalar
yapılmıştır.
Just Think Foundation: Elena Yonah Rosen ve Aaron Singer tarafindan 1995’te San
Francisco merkezli kurulan bu vakıf medyadaki zararlı içerikten çocukların savunulmasında
medya eğitimi aracılığıyla mücadele ederek değil, sansür ile medya içeriğini engelleme yoluna
gittiler. Çünkü küçük çocuklara medya eğitimi verilinceye kadar, medya cazibelerle dolu
dünyasında çoktan çocukları eğitmiş oluyordu. Dolayısıyla sansür en iyi yol olarak görüldü.
Çocukların medya izlemeleri sınırlandınlmalıydı. Bu anlayışın devamında V-Çip türü
ebeveynlerin çocuklarının televizyon seyretme davranışları üzerinde kontrol mekanizması
sağlayan çipler ve bilgisayar yazılımları ortaya çıktı.
Media Education Lab: Medya Okuryazarlığı alanının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
öncülerinden Renee Hobbs tarafindan 1996’da Temple Üniversitesi’nde kurulan bir araştırma
birimidir. Bu organizasyonun iki temel amacı vardır. Birincisi, gençler, okullar ve eğitimciler
için çoklumedya müfredat programları hazırlamaktır. İkincisi de medya ve teknolojinin yaygın
eğitimsel etkilerinin Medya Okuryazarlığı odağında keşfedilmesiyle disiplinlerarası araştırma
gündemleri geliştirmektir.
Bu örgütte Media Literacy Project çatısı altında müfredat çalışmaları yapıldı,
eğitmenlerin eğitimi programları hazırlanmış, genç kızlar için beden imajı ve eleştirel düşünme
üzerine araştırmalar ve yayınlar yapılmıştır. Eğitmenlerin eğitimi programları düzenlenmiştir.
Alandaki öncü çalışmaları ile Media Education Lab, eğitmenlerin eğitimi konusunda atölye
çalışmaları ve seminerler vermeye devam etmektedir.
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Center for Media Studies: Rutgers Üniversitesinde Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Bölümü bünyesinde Robert Kubey tarafından bir araştırma merkezi olarak kurulan bu
merkez; araştırmacılar, eğitimciler, medya profesyonelleri, ebeveynler ve diğer ilgilileri
bir araya getirmek ve diyalog merkezi olmak hedefini taşmaktadır. Akademik birimler ve
akademisyenler arasında entelektüel işbirliği sağlamak, araştırma, eğitim ve kamusal
girişimlerde bulunmak amacı taşımaktadır. New Jersey Media Literacy Project, çekirdek
müfredat içerik standartları geliştirmiştir.
Media Literacy Clearing-house: Enformasyon uzmanı Frank W. Baker tarafından
Güney Carolina’da kurulmuştur. Baker; aynı zamanda Güney Carolina Eğitim Televizyonu’nda
K-12 okul servisi uzaktan eğitiminin koordinatörlüğünü de üstlenmişti. Uyuşturucu ve alkol
çalışmaları da yapan Baker, eyalet meclisinin sağladığı finansmanla 1999’da eyalet Medya
Okuryazarlığı müfredat standartları çalışması yapmıştır. Medya Okuryazarlığı alanındaki sıcak
gelişmeleri en yakından takip edip, akademiyi, öğretmenleri, aktivistleri bilgilendiren,
tartışmalar açan, yönlendiren bir lider konumunu sürdürmektedir.
Media Channel: 1999 yılında kurulan bu organizasyon, alternatif haber servisi
Globalvision’ın kar amacı gütmeyen bir departmanıdır. Bu departman medyanın siyasal,
kültürel ve sosyal etkileri ile ilgilenmektedir. Media Channel’da özellikle büyük medya
şirketlerinin kısıtladığı enformasyon akışı, günden güne global teknoloji tarafından egemenlik
altına alınan medya şirketlerinde sahiplik yapısı ve monopolleşme konuları başta olmak üzere;
alternatif bilgi kaynaklarının gelişimi, şeffaflık, (sosyal) sorumluluk ve dünyada Medya
Okuryazarlığının önemi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

13.2. Birleşik Devletler’de Eyaletlerdeki Uygulamalar
Robert Kubey ve Frank Baker Medya Okuryazarlığı eğitiminde dağınık bir yapı arz
eden elli eyalette en azından birtakım ortak Medya Okuryazarlığı standartları olması gerektiğini
vurguladı. Baker, eyaletler bazında Medya Okuryazarlığı standartlarını sınıflandırdı. Her bir
eyaletin standardını, Media Literacy Clearing House adlı örgütün internet sayfasında da
yayınlamaktadır.
Vakıf ve derneklerin çalışmaları eyaletler için standart oluşturmada yol gösterici
olmaktadır, ancak bunların geçerlilikleri yerel düzeyde kalmaktadır. Eyaletten eyalete ciddi
farklılıklar bulunmaktadır. Medya eğitiminde ön plana çıkan eyaletler incelendiğinde;
Massachusetts, Hawaii, California ve Maryland eyaletleri öncelikli iken, daha sonra New York
ve Pennsylvania son yıllarda hızla gelişen eyaletler haline gelmiştir. Maryland’de Renee
Hobbs’ın hazırladığı müfredat, Maryland’in eyalet standartlarının belirlenmesinde anahtar
olmuştur. Maryland’de çabaların çoğu eğitmenlerin eğitimine harcanmaktadır. Eğitimciyi iyi
yetiştirirseniz, öğrenci iyi yetişir mantığı kabul görmüştür.
Medya Okuryazarlığında alt sınıflarda sınıf öğretmeninin Medya Okuryazarlığı eğitimi
alıp, ilgili derslerin içine serpiştirilmiş Medya Okuryazarlığı ünitelerini, sırası geldikçe
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anlatması temel atmak açısından önemlidir. Bu temelin üstüne, üst sınıflarda (ortaokul sonu ve
lise düzeyi) Medya Okuryazarlığında uzmanlaşmış eğitimcilerin mesleki ders vermesinin
öğrenmede verimlilik açısından çok önemli olduğu, bu örnek eyalette görülmektedir. Medya
Okuryazarlığında diğer dini temelli örgütlenmelere bakıldığında, birçok kilisenin yoğun Medya
Okuryazarlığı eğitimi programları başlattığı bilinmektedir. Bu Medya Okuryazarlığı ilgisinde,
medya mesajlarının dini öğretinin aksine bilgilerle bireylerin tutum ve davranışlarının
etkilendiği düşüncesinin etkisi büyüktür. Medya Okuryazarlığında; National Catholic
Educational Association (NCEA), Protestan Media Action Research Center (MARC), The
Center for Media Literacy (Los Angeles’ta), Strategies for Media Literacy, Inc. (San
Francisco’da), National Telemedia in Madison (Wisconsin’de) ve Downs Media Center in
Stockbridge (Massauchusetts’te) ön plana çıkmaktadır. Bu organizasyonların çalışmaları veya
etkileri ile 1950’li yıllardan itibaren dini konularda televizyon programı başta olmak iizere,
çeşitli yayınlar yapılmaktadır.
2010 yılı itibarıyla mevcut durumda Birleşik Devletler’de Medya Okuryazarlığı eğitimi
ortaöğretimde istisnalarıyla birlikte genel olarak müstakil bir ders olarak verilmemekte, diğer
derslerin içinde yer almaktadır. Washington D.C. Yönetimi bünyesinde kurulmuş Achieve adlı
akademik standartları belirleyen birim bünyesinde hazırlanmış, Medya Okuryazarlığı eğitimini
de kapsayan raporda: Öğrencilerin sadece içerik olarak beslenmelerinin yeterli olmadığı,
disiplinlerarası bakış açısıyla eleştirel düşünme ile bilgi işleyebilme, sorun çözme yeteneklerini
geliştirmeleri gerektiği belirtilmektedir. Öğrencilerin çeşitli, medya formatlarındaki bilgileri
işleyip değerlendirebilme, yaratma ve dağıtmayı öğrenmeleri gerektiği, her yıl gelişen iletişim
ve bilgi teknolojilerine karşı kavrayış, yaratıcılık, üreticilik yeteneklerini geliştirmeleri
gerektiği, medya mesajiarının bilgi kaynağı olarak kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır.
Bu rapor ‘medya’yı dil, iletişim, yazma, araştırma, mantık ve bilgilendirici metinler ile
birlikte incelemekte ve bu raporda disiplinlerarası çalışma ve takım çalışmasmın önemi
üzerinde durularak, eleştirel gözle medya inceleme işi bu bağıntılar içinde ele alınmaktadır.
ABD’deki resmi uygulamaların; İngiliz Film Enstitüsü (British Film Institute) veya Kanada
Ulusal Film Kurulu (National Board of Canada) ile karşılaştırıldığında, ulusal düzeyde medya
eğitimi sağlayıcılığı ve savunuculuğunda hükümet kuruluşları ve kültürel örgütler açısından
eksikleri bulunmaktadır. Daha ciddi sıkıntı ise, dağınık, iyi örgütlenmemiş ve birbirinden
farklılaşan eğitmenlerin eğitimidir. Hobbs Medya Okuryazarlığı alanındaki teorik yaklaşımları
ve izlenen politikaların eğitime yansıması ile ilgili sorunlar ve tartışmaları incelediği
makalesinde ABD’nin durumunu 1998 yılında böyle görmüştür. Üzerinden on yıldan fazla süre
geçmiş olmakla birlikte çok değişen çok bir şey olmamıştır. Dünyanın en büyük medya içeriği
üreticilerinden biri olan ABD’nin Medya Okuryazarlığı konusundaki politikasının bu şekilde
devam etmesinin normal karşılanması gerekmektedir.
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13.3. İngiltere
Bu ülkede Medya Okuryazarlığında oldukça homojen bir yapı vardır. Örneğin
OFCOM 2 ’un hazırladığı eğitim politikaları İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da
yapılan çalışmalara da kılavuzluk etmektedir. Bu ülkede son yıllarda daha çok İngiliz Film
Enstitüsü (British Film Institute) öncülüğünde film ve kültür üzerinden Medya Okuryazarlığına
yoğunlaşılmıştır.
İngiltere’de Medya Okuryazarlığı dersi ve ders materyalleri incelenirken, özellikle
‘ortaöğretim’ düzeyinin İngiltere’deki karşılığı Key Stage 4 (14-16) yaş grubuna
odaklanılmıştır.
III.1.Medya Okuıyazarlığı Dersleri: İngiltere’de medya dersleri verilmesi konusunda
1933 yılında ilk sistematik teklifi The Training of Critical Awareness adlı kitabın yazarları
F.R Leavis ve öğrencisi Denys Thompson vermiştir. Bir takım sınıfiçi aktiviteler de
barındıran kitapta, gazete incelemeleri, popüler kurgu ve reklamlar işlenmiştir. Böylece
İngiltere’de Medya Okuryazarlığında ilk adım atılmıştır.
İngiltere’de Medya Okuryazarlığı eğitimi, yönetimin tepe noktasındaki Birleşik Krallık
düzeyinde, ulusal çapta önemle ele alınan bir eğitimdir. Bu ülkede, Medya Okuryazarlığına
hem toplum hem de karar alıcı/yöneticiler nezdinde büyük bir önem verilmekte ve Medya
Okuryazarlığının geliştirilmesinde Avrupa’da diğer ülkeleri etkileyip yönlendiren öncü
çalışmalar yapılmaktadır.
Genel olarak Avrupa’da Medya Okuryazarlığındaki gelişim, İngiltere’de
yaygınlaştırılıp eleştirilen Medya Okuryazarlığı çalışmalarından temel alır. Bunda en büyük
rol, doğrudan veya dolaylı desteğiyle OFCOM’a aittir. Bu gelişimde Avrupa Komisyonu’nun
European Commission’s Communication on a European Approach to Media Literacy in the
Digital Environment (2007) ve the Audio-Visual Media Services Directive and the Safer
Internet 2009-2013 programme gibi kurumsal çalışmaların rolünü de unutmamak gerekir.
İngiltere’de Medya Okuryazarlığı, zorunlu İngilizce dersi içinde okutulmaktadır. Medya
Okuryazarlığı gelişmeye devam eden ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir. Medya
eğitimine de yoğun bir ilgi vardır. Ancak; İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda müfredatlarında
zorunlu Medya Okuryazarlığı dersinin yeri çok kısıtlıdır. Medya Okuryazarlığı ulusal
müfredatlara müstakil ‘zorunlu bileşen’ olarak eklenmemiştir.
Alanda uzmanlık eğitimi için, ‘medya dili’, ‘medya kurumları’, ‘medya izleyicisi’,
temsil’, gibi kavramları kapsayan ve detayda farklılaşan Medya Okuryazarlığı için kavramsal
çerçeveler mevcuttur. Ancak, İngiliz Film Enstitüsü’nün soruna bir çözüm sunmak için sunduğu
öğrenmede ilerleme modeli hariç, öğrenciler için net bir Medya Okuryazarlığı modeli
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(The) Office of Communications, İngiltere’deki Radyo Televizyon Üst Kurulu dengi bir kuruluştur. Ancak,
faaliyetleri, yetkileri ve etkililiği çok farklıdır.
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bulunmamaktadır. Zaten İngiltere’de Medya Okuryazarlığı denilince ilk akla gelen İngiliz Film
Enstitüsü ve OFCOM’dur.
Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, özellikle yirminci yüzyılda İngiltere’nin ‘dil’
(İngilizce) üzerine yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 2000’lerden sonra da İngiltere’de dil, en
önemli gelir kaynağıdır. Eğitimde kültür aracı olarak dil, edebiyat, yayıncılık (özellikle basılı
yayıncılıkta büyük yayın evleri) ve medya kavramları üzerinde titizlikle durulmaktadır.
Dolayısıyla en önemli derslerden biri, belki de tam olarak en önemli ders İngilizcedir.
Ulusal Müfredat kataloğunda İngilizce dersi: İngilizce, okulda ve daha geniş dünyada
diğerleriyle iletişim kurarken hayati öneme sahiptir. Tüm müfredat konularını öğrenirken de
birincil önemdedir. Öğrencilerin çevresine özgüven, yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak
kendilerini ifade edebilmeleri, etkili iletişim kurabilmeleri gerekir. Öğrenciler; öykü, şiir,
drama ve kurgusal olmayan metinlerle birlikte, medya metinlerini de eleştirel
okuyabilmelidirler...
1929 yılında Londra Eğitim Kurulu’nun yayınladığı, Handbook of Suggestions for
Teachers adlı, günün düşük standartlı fiimlerini değerlendirme ve direnç geliştirmede
öğretmenlere yoi gösterici olan bu kılavuz ve birtakım ilk çalışmalara bakılırsa, İngiltere medya
okuıyazarlığının doğduğu yer sayılabilir.
İngiltere’de kültürel çalışmaların gelişimi ile birlikte, Medya Okuryazarlığı da kültürel
çalışmalar alanına yaklaşmıştır.Yarım yüzyıldan fazla tarihe sahip İngiliz film çalışmaları
Medya Okuryazarlığının başlamasına zemin hazırlamıştır. 1933 yılında kurulan (BFI), 60’ların
başında İngiltere’de film çalışmalarına öncülük etmiştir. Geçen zaman içinde biriken ve gelişen
çalışmaları ile BFI, İngiltere’de öğretmenler için medya eğitim araçları üretmektedir. BFI,
İngiltere ve İskoçya’daki eğitmenlerin eğitimi merkezlerinde medya eğitimi programlarını
desteklemektedir. Ancak bu ülkede medya eğitiminin gelişimi ile ilgili en önemli eleştirilerden
biri, yeterli medya eğitimi teorileri ve araştırmalannın bulunmamasıdır.
İngilizce derslerinde medya eğitimi 1960’ larda başlamıştır. Bu gelişimin kökeninde,
medyanın çocuklarda ‘yanlış bilinç’ geliştirdiğini düşünen ve kendilerini çocukların
kurtarıcıları olarak gören İngilizce öğretmenleri vardır.
1970 ve 80’li yıllarda film çalışmalarında ortaöğretim düzeyi medya eğitimi derslerinin
üretilmesi, daha sonra da 16-18 yaş grubu için ‘medya çalışmaları’ derslerinin geliştirilmesiyle
medya eğitimi hızla gelişmiştir. Bu dönemde üzerinde yoğunlaşılan araç televizyondu.
National Curriculum for England and Wales adlı ulusal müfredat 1988 yılında
hazırlanmıştır. Bunun sonucunda Eğitim Bakanlığı bir komisyon oluşturdu ve yapılan
incelemeler neticesinde yazılan raporda, medya eğitiminin İngilizce müfredatına ekenmesinin
gerektiği bildirildi. 1989 yılında da Bakanlık Ulusal Müfredatı resmen medya eğitimini kabul
etti.
Aslında bu eğitim mevcut genel eğitim içinde çok küçük bir yer kaplamaktaydı. Medya
eğitiminde uzmanlaşmış öğretmenler; bu eğitim miktarının özellilde 11-16 yaş grubu ve daha
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küçükler için son derece cılız kaldığı şeklindeki görüşlerini dile getirdiler. Eğer öğretmelere
daha fazla kaynak ve materyal verilirse, derslerden daha yüksek başarı elde edileceği açıktır.
İngiltere’de eğitmenlerin eğitimi hiçbir zaman tatmin edici düzeyde olmamıştır.
Öğretmenler çok az akademik eğitim almaktadır, teorik bilgilerle sımftaki tecrübelerini
birleştirerek kendi çalışmalarını yapmaktadır. Bu nedenle bilgi birikimleri birbirinden farklıdır.
Medya eğitimindeki teorik ve ideolojik (ağır) konulan, medyadaki güncel medya mesajlarını3
sınıf ortamına uyarlayıp basitleştirmek öğretmenler için kolay olmamaktadır. Alanda sistematik
eğitim almamış olan deneyimsiz öğretmenler, Medya Okuryazarlığının tanımında bile
uzlaşamamaktadır. Bu durum öğretmenler tarafindan medya eğitiminin, medyanın gücünden
öğrencileri korumak için bir araç olarak görülmesi anlamına gelmektedir.
Öğretmenlerin medya eğitimini kavrayışları farklıdır. Bazı öğretmenler analitik
yaklaşımları reddedip, yerine yaratıcı ve teknik uygulamaları koymak istemektedirler. Bazıları
da, sadece sınıfiçi tartışma metoduyla konulan incelemek istemekte, grup çalışmasına ve sosyal
becerileri geliştirecek projelere vurguda bulunmamaktadır. En yaygın kabul görmüş yöntem
ise, anahtar kavramlara yoğunlaşmaktır. Bunda medya ve ürünlerine sorular sorulur. Sorulan
sorular medya konusunda öğrenciyi düşünmeye sevk eder, arka planda var olan nedenlerin en
azından varlığının farkında olmayı sağlar. Böylece öğrenci sorgulamayı öğrenmektedir.
Medya eğitiminde, eğitimcilerle medya üreticileri arasında bazı ortak çalışmalar
görülmektedir. İngiliz film endüstrisi, medya eğitimini ve film analizlerini dernek ve projeler
üzerinden finanse ederek, eğitim materyali üreterek desteklemektedir. Bunun en köklü örneği,
kar amacı gütmeyen, ücretsiz bilgi desteği sunan Film Education adlı dernektir. Bu derneğin
intemet sayfasında film eğitimiyle ilgili olarak, İnanıyoruz ki film öğrencilerin yaşadıkları
dünyayı ve diğerlerinin dünyasını anlamalarına yardımcı olan güçlü bir araçtır. Film
çocuklara ulaşan eşsiz ve güçlü bir araçtır denmektedir. Film Education, medya eğitiminde
film analizlerini ilk ve ortaöğretim olarak iki aşamada ele almıştır. Birinci eğitim aşamasında,
animasyon incelemeleri başlangıçtır. Bu ilköğretim düzeyinde Key Stages (İngiltere eğitim
basamakları) 1 ve 2’yi (5-7 yaş grubu) hedeflemektedir.
Film Education’ın çalışmalarının ve yaklaşımının anlatıldığı metinlerde filmde öykü ve
sunum yoğunluğu da konu edilmektedir. Kısa sürede (birkaç saat), çok geniş zaman dilimi ve
coğrafyada yaşananların özlü bir şekilde anlatıldığı filmde anlam ima edilmiş veya gizlenmiştir.
Dolayısıyla nasıl ki kitap okumak için birtakım yetenekler gerekiyorsa, film ve hareketli
görüntülerin (moving image texts) de genel kültür başta olmak üzere, bir takım yetiler
kazanılarak okunması gerekmektedir.
Medya eğitiminde izlenmesi gereken net bir politika gereksinimi üzerinde duran ve
önemli girişimlerde bulunan yayın düzenleyici organlar olan, The Broadcasting Standards
Commission and the Independent Television Commişsion (Bu organizasyon daha sonra, 2003’te
3

Bir gazete küpürü veya bir televizyon programını sınıf ortamında incelemek; o yayının ait olduğu kuruluşu
rahatsız etme riski taşımaktadır. Özellikle de bunların ders materyali olarak üretilip yayınlanması ciddi
anlamda ilgili kuruluşun tepkisine neden olacak, bir takım sorunlar çıkaracaktır. Bunun için incelenecek
medya mesajlarının ait olduğu kuruluşun ismi deşifre edilmemelidir.
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kurulan The Office of Communications - OFCOM’un bünyesine dahil edilmiştir.) yeni adıyla
OFCOM; Department of Culture, Media and Sport için bir alanda izlenmesi gereken yol ve
yöntemi kapsayan politika ve ilkeler raporu düzenlemiştir. İzlenmesi gereken politikayı
kapsayan bu rapor, İngiltere’de üç yüz civarındaki gayri resmi ajansta, gençler ve çocuklar için
pratik eğitim sağlayıp yol gösterici olmuştur.
1970 ve 80’lerde, BFI’ın çabalarının sonucu, (İngiliz) Eğitim Departmanı, personelini
de işin içine katarak, 14-19 yaş grubu için, medya derslerinin taslağını hazırladı. Bu çalışmayla,
başta İngiltere ve Galler, daha sonra Kuzey İrlanda ve İskoçya’da medya eğitiminin müfredata
dahil olması için 80’lerin sonlarında da lobi faaliyetleri başarılı bir şekilde sürdürüldü. Oldukça
etkili bir müfredat beyannamesi yayınlandı.
1980 ve 90’larda British Film Institute ve Film Council Education Fund birlikte Medya
Okuryazarlığını tanımlayan, teorik zeminini veren “Primary Media Education: A Curriculum
Statement” ve “Secondary Media Education: A Curriculum Statement” adlı iki kitap
yayınladılar. Ardından da alanda teorik ve pratik zemin hazırlayan birçok kitap ortaya çıktı.
İngiltere’de Medya Okuryazarlığının gelişiminde en önemli rolü oynayan ve
standartların belirlenmesinde çaba gösteren British Film Institute, konuyla ilgili eğitimci,
medya çalışanı, resmi ilgililer ve diğer organizasyonların üyelerini Enstitü’ye üye yaparak
örgütlemektedir. Üye olmak isteyen kurum ve kuruluşlarla bir sözleşme inızalanarak,
muhatabın Medya Okuryazarlığını savunup geliştirilmesi için çaba göstereceğine, her yaştan
her bir Birleşik Krallık vatandaşının örgün ve yaygın eğitim alarak, medyayı keşfetme, anlama
hakkının olduğu bildiğiııe dair bir dizi madde yer almaktadır. BFI çatısı altmda hazırlanan bu
ve benzeri metinler, kurumun konuya ne kadar büyük önem vermiş olduğunu göstermektedir.
Cox Committee’nin National Curriculum for English adlı raporunda, her İngilizce
öğretmeninin medya çalışmalarında bilmesi gereken bir takım teorik yaklaşımlar
geliştirilmiştir. Bu raporda vurgulanan kavramlar şu şekilde sıralanabilir: Kişisel gelişim,
Çapraz müfredat, Yetişkin gereksinimleri, Kültürel miras, kültürel analiz. Cox Committee
medya eğitiminde yetişkinle birlikte çocuğa da büyük önem vermiştir. Çocuğun hayal dünyası
ve estetik anlayışının gelişiminde dil ve öğrenme arasındaki ilişkiye odaklanılır. Çocuk
yaklaşımında dil, hayal dünyası ve estetik yaşamın içinde Medya Okuryazarlığı incelenir.
Eğitimin verileceği ortam olarak okula da gereken önem verilmiştir.
Çapraz Müfredat yaklaşımı okula odaklanır ve çocukların gelişimi açısından çeşitli ders
konularında tüm okullardaki öğretmenlerin ortak sorumlulukları vardır, kolektif bir şekilde
program geliştirilir. Bu yaklaşımda, okulun dışındaki iletişim üzerinde durulur. Öğrencilerin
okul dışındaki ve okul sonrasındaki hızlı değişen hayata sosyal ve siyasal konulara
hazırlanmaları için, buna yönelik eğitim verilmelidir. ‘Kültürel analiz’ yaklaşımında çocukların
içinde yaşadıkları kültürel dünya ve bunun eleştirel analizini yapabilmeleri için onlara yardımcı
olmak amaçlanmıştır. Çocukların anlamın aktarıldığı matbu ve dijital medya ve süreçleri
anlamaları için eğitim bu doğrultuda şekillendirilmelidir.
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Özetle, bu raporda medya çalışmaları ile öğrencilerin medya mesajlarının nasıl
üretildiği, aktarıldığı ve olayların farklı medyalar tarafindan nasıl yorumlandığını algılaması ve
anlaması gerektiği; aksi takdirde toplumun bilgi altyapısında bozulmaların bir tehdit
oluşturduğu üzerinde durulmuştur. Raporda, edebi metinlerle medya metinleri birlikte ele
alınmıştır. Roman ve edebiyat çalışmalarını da kullanan medya formlarının (film senaryosu,
dizi, haber metinleri gibi klasik roman gibi) edebi metinler gibi ele alınması ve güncel-popüler
medya metinlerinin bilgi 4 altyapısı olarak mercek altma alınması tavsiye edilmiştir. Diğer
çalışmalarda da görüldüğü gibi bu raporda Medya Okuryazarlığı, çağdaş kültürün keşfi olarak
ele alınmıştır. Medyadaki günlük rutinlerin (medya metinleri) verimli bir şeklide edebi alanda
dile yansımasıyla materyal olarak kullanılması İngilizce öğretmeninin günlük pratiği olarak
düşünülmüştür. Metinlerin sorular ve çeşitli yaklaşımlarla sorgulanmasında Cox’in “Kim,
kiminle, neden iletişim kuruyor? Metin nasıl üretilip aktarılmış, anlamı nasıl taşıyor?” gibi
sorular ön plana çıkmaktadır.
1992-93 yıllarında, medya eğitimi, National Curriculum for English tarafından resmi
düzeyde zorunlu ders haline getirilince, medya çalışmalarından beklentiler netleşmiştir. KS4
(Key Stage 4) öğrencileri için medya dersi içeriğinin ve uygulamasının tasarımı için tartışmalar
ve işbirliği sıklaşmıştır. Ancak bazı öğretmeler, başöğretmenler, okul yöneticileri bilgi birikimi,
içerik ve sınıf içi uygulamalar açısından acaba medya çalışmam nasıl karşılanır? endişesi
taşırlar. Bazıları yeni duruma direndiler. Bu nedenle okul politikalarında medya dersi, çok
nadiren net bir şekilde standardize edilebildi.
National Curriculum Council’‘in 1993’te yayınladığı, Spiritual and Moral
Development adlı çalışmasında, doğrudan medya metinlerine değinilmemekle birlikte, eğitimde
ruhsal ve ahlaki erdemlerin gelişimi temel hedeflerdendir. Eğitimde ‘istendik sonuçlar’ olarak
bu temel hedefler şunlardır: Kendinin ve kimliğinin farkındalık, özsaygı ve özgüvenin
geliştirilmesi, yaşam deneyimleri ve sorumluluğu, diğerleriyle ilişkilerin önemi gibi sosyal
değerler üzerinde durulmaktadır. Ruhsal ve ahlaki gelişimdeki hedeflere ulaşmada medya
eğitiminin çok etkin bir rolü vardır. Ancak öte yandan da eğitim politikaları aksi istikamete
gidiyor gibi görünmektedir. Medya eğitimi değerler eğitimi olmasına rağmen, hükümet
eğitmenlerin eğitimini ciddi oranda azaltmıştır.
Ortaöğretim düzeyi alan uzmanı öğretmeler için en başarılı temel eğitim, bir yıl
yoğunlaştırılmış lisansüstü eğitimdir. Hükümet tarafından 1992 yılında ilan edilen sistemde, bu
gibi derslerin üniversitenin kontrolünde olması gerektiği belirtilmektedir. Ancak mevcut
uygulamaya bakıldığında okullar nadiren tam olarak başarılıdır.
Eğitmenler için bazı kısa dönem kurslar, bazen de biraz daha uzun kurslar olsa da alanda
uzmanlaşmış öğretmenlerin yapabileceği işleri başarmada yeterli birikimi sağlayamamıştır.
Bunların net bir politikaları ve amaçları yoktur, olsa da o amaçları karşılayabileceğini söylemek
güçtür. İngiltere de eğitmenlerin eğitimi konusu en temel eksikliktir.

4

Bilgiden kastedilen ‘Information’değil, ‘knowledge’ dır.
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1995’ten sonra National Curriculum Orders çatısı altmda, Post-Dearing National
Curriculum English Orders adlı 2000’lere kadar ön planda kalan bir çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmada öğrencilere; okuma yazmanın ötesinde, ‘tam olarak anlam ve anlama’, alternatif
yorumlamalar ve analizi, değişik medyalara uygulanan (transmedia) bir metnin nasıl değiştiği
öğretilmektedir. Bilginin tanınmasının ve nasıl sunulduğunun analiz edilip değerlendirilmesi;
organizasyon yapılanmasının çalışmalar üzerindeki etkilerinin, metin yazarının amaçları ve
niyetinin nasıl anlatıldığı; tutumların, değerlerin ve anlamın iletişimdeki yerinin öğretilmesi
gerektiği belirtilmiştir.
1997 yılında British Film Institude önderliğinde yapılan başarılı lobi faaliyetleri
sonucunda başta film ve televizyon yapımları olmak üzere tüm medyayı kuşatan ‘hareketli
görüntü - medya’ ve ‘sabit fotoğraf (still image) - basın’ konuları medya çalışmaları
kapsamında ortaöğretim İngilizce dersi müfredatına ilave edilmiştir.
1999-2000 döneminde İngilizce Ulusal Müfredatı’nın yenilenmesiyle birlikte, hareketli
görüntü metinlerine (moving image texts) (film, video) daha fazla vurguda bulunulmuştur.
Medya metinleri ile kurgusal olmayan metinler arasındaki ayrım netleştirilmişitir. Müfredattaki
gelişim ve değişim yavaş yavaş yapılarak, sert dönüşümlerden kaçınılmıştır. Ancak
öğretmenlerin tespit ettiği şöyle bir sorun ortaya çıkmıştır: İngilizce müfredatı teknolojik
değişimin gerisinde kaldığı için, öğrencilerin kişisel yaşamındaki medya tüketimleri ile okulda
öğretilmeye çalışılanlar arasında farklılık oluşmuş, bu da eğitimin güvenilirliğini ve etkinliğini
zayıflatmıştır. İngiltere’de müfredat yenilikçi (innovative) değil, tutucudur (conservative). Bu
nedenle öğrencilerin kişisel medya yaşamı ile müfredat arasındaki uçurumun kısa sürede
aşılabileceğini söylemek mümkün değildir.
Okullarda müfredatın içindeki esneklikle özerk öğretmenlerin tercihi başta olmak üzere,
okulun politikası, bölüm başkanlıklarının tercihi, mesleki eğitimler doğrultusunda Medya
Okuryazarlığı dersleri şekillenmektedir. Bu yüzden de 2000 yılında English Order’ın yeniden
yazılmasıyla, medya eğitiminde hareketli görüntüye vurgu daha da artmıştı. Ancak, 2002’de
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da geçerli olan, General Certificate of Secondary
Education’da yapılan düzenleme ile İngilizce içindeki medya eğitimi minimal düzeye inmiştir.
Birçok öğretmenin nezdinde medya eğitimi küçük bir ilgi alanı konumundadır.
2003 yılında İngiliz Hükümeti’nin Medya Okuryazarlığını desteklemek üzere ilk yasal
desteği Communication Act olmuştur. 2002 yılında ABD’deki FCC’nin benzeri, OFCOM
(Office of Communications Act 2002) kuruldu. İngiltere’nin iletişim endüstrileri düzenleyicisi
olan OFCOM; radyolar, televizyonlar ve telekomünikasyon ve telsiz iletişiminin tamamından
sorumludur. OFCOM’un frekans tahsisinden, yüksek hız veri hattı hizmetlerine, radyo,
televizyon vb. elektronik medyanın yayın kalitesinin yükseltilmesine, yayında çoğulculuğun
sağlanmasına, zararlı içerikten izleyicinin korunmasma kadar çok geniş kapsamlı görev ve
sorumlulukları vardır. OFCOM kendi bünyesinde bu işleri yaparken, akademide ve uygulama
sahasındaki mesleki ilerlemeleri teşvik amacıyla toplantı, eğitim, araştırma, seminer,
sempozyum gibi faaliyetleri desteklemektedir.
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Türkiye’deki RTÜK benzeri bir kurum olan OFCOM, özellikle Medya Okuryazarlığına
büyük bir önem vermiştir. Düzenleyici bir kurum olarak OFCOM’un Medya Okuryazarlığı ile
ilgisi şu şekildedir: Medya Okuryazarlığı prensiplerinin kabul edilmesi ve uygulanmasıyla;
izleyici için potansiyel olarak yararlı/zararlı olabilecek içeriğin ayırt edilmesiyle dijital, görsel,
işitsel medyada (elektronik, çevrimiçi yayınlar dahil) zararlı içeriğin yayınlanmasının
önlenmesi ve içerik kalitesinin yükseltilmesidir. Bu çalışmalarda OFCOM Medya
Okuryazarlığının tanımından başlayıp çok teferruatlı teorik bilgi vermiş, medya eğitimi
alanında çalışanların daha ayrıntılı bilgi ihtiyacını karşılamak üzere bir de e-mail adresi
vermiştir. Toplumun günden güne daha fazla dijital medya ile içli dışlı olduğu ve bunun günlük
yaşamın bir parçası haline geldiği endişesi açıkça belirtilmiştir. OFCOM, İngiltere’de resmi
kurumlarm Medya Okuryazarlığı alanına ilgisinin ne kadar yoğun olduğunun somut bir
örneğidir.
OFCOM medya konusundaki tutumunu şu şekilde açıklamaktadır: “Geleneksel içerik
modeli düzenlemeleri güncel dijital medyanın yaptığı tahribatı önlemede yetersiz kalmaya
başladığı için; ebeveynlerin, bakıcıların ve diğer bireylerin izledikteri, kullandıkları medya
hakkında sorumluluklarının bilincinde olmaları gerekmektedir.”
İngiltere’de ön plana çıkan bir diğer uluslararası organizasyon, İngiltere orijinli ve diğer
Avrupa ülkelerine de hitap eden The European Charter for Media Literacy’dir. İngiltere
dışındaki ülkelerle de işbirliğini geliştirme amaçlı bır örgüt olarak UK Film Council ve British
Film Institute tarafından 2005 yılında kurulmuştur. Bu örgütün temel özelliği, adından da
anlaşılacağı gibi, bir ana sözleşme (charter) üzerinde uzlaşıp, ona imza koyan ülke ve
kurumların, belirli standartlar etrafmda bir araya gelmesidir.
Hükümet fonlu, British Film Institute’un önderliğinde yapılan, başlangıcından 2000
sonrasına özellikle film ve televizyon üzerine yarım yüzyıldan fazladır sürmekte olan
çalışmalar, İngiltere’de Medya Okuryazarlığının gelişimine yön vermiştir.
Ulusal müfredat geliştirme organizasyonu National Curriculum Council adlı örgüt
akademik zemindeki çalışmalara ortam hazırlamaktadır. Organizasyonun Başkanı David
Pascall; yirminci yüzyılın sonlarında yoğunlaşan görsel imajların göz ardı edilip, anlatının
basitçe kelimelere indirgendiğini belirtmiştir. Standart İngilizce derslerinde, dar çerçevede
‘kültürel miras’ metinleri işlenmektedir. Oysa kültürel analiz, kişisel gelişim, İngilizce
öğretiminin boyutları gibi konular önemlidir.
Pascall’a göre: “Eğitimde vurgu, ‘öğrenmeye’ değil ‘öğretmeye’dir. Konuların
öğrencilerin ilgi ve gayretleriyle öğrenciler tarafından öğrenilmediği, öğretmenler tarafından
öğretildiğidir. Yaklaşım, keşfedici ve (karşılıklı) etkileşimci değil, öğretici ve açıklayıcıdır. Bu
durumda, değerlerin ‘statik’ olduğu varsayılıp taklit etsin diye öğretmenden öğrenciye bilginin
aktarımı söz konusudur. Aslında okulun işlevi, değerlerin ve kültürün yaşayarak öğrenileceği
bir ortam oluşturmaktır. Kısaca, değerlerin (medya ortamında, okul ortamında, yaşamda) pasif
olarak ‘emilmesi’ değil, aktif ve sorgulayıcı bir yaklaşımla öğrenilmesi gerekir. Okul öğrenme
için fırsatlarla dolu serbest bir ortam olmalıdır. Asıl olan öğrenciye standart müfredatı, belirli
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kalıpların içine sıkışmış olarak anlatmak değil; öğrenciye keşfetme ortamında yaşayarak
öğrenme ortamı sunmaktır.
Dünyanın birçok yerinde çeşitli adlar altında medya eğitimi zorunlu ders olarak
müfredatlarda yer almaktadır. İngiltere’de Kültür, Medya ve Spor Departmanı (Bakanlık), Film
ve Eğitim Çalışma Grubu, zorunlu medya dersi için detaylı bir ilerleme raporu (the Film
Education Working Group Report) oluşturdu. Aynı zamanda, 2000 sonrası Ulusal Müfredat’ta,
5-16 yaşlar arasında hareketli imaj (video) gibi metinlerin zorunlu İngilizce dersi içinde
okutulması gerektiğini açıkladı. Örgün eğitim uzmanlık sınavlarında 16+ yaş grubu
(Ortaöğretim Genel Sertifikası) ve 18+ yaş grubu aday sayısında dinamik bir artış gözlenmiştir.
İngiltere’de Medya Okuryazarlığı British Film Institute’un film analizleri ile başlamıştı,
zamanla yeni organizasyonlar (MediaEd gibi) eklenmekle birlikte yine İngiliz geleneğindeki
film üzerinden medya incelemeleri 2000’li yılların sonunda da devam etmektedir. Merkezi
hükümetin Medya Okuryazarlığına finans ve politik yardımı çok az olduğundan vakıf dernek
türü organizasyonlar ve British Film Institute’ün çabaları olmasa, İngiltere’de Medya
Okuryazarlığının gelişimini düşünmek imkansız hale gelir.
OFCOM Haziran 2009 verilerine göre, İngiltere’de Medya Okuryazarlığı ulusal eğitim
politikasında önemli çalışmalar şunlardır: Öğrenme ve becerilerde 2lst Century Skills, Creative
Britain, Every Child Matters, Harnessing Technology, Home Access to Technology,
Independent Review of the Primary Curriculum, Informel Adult Learning, Prosperity for all in
the global economy, Skills for Life, Skills: Getting on in business, getting on at work, The
Secondary National Strategy for school improvement; Dijital Dahil Olmada: Aiming High for
Young People, Connecting the UK, Delivering Digital Inclusion, Home Access to Technology,
Library Service Modernisation Review, Transformational Government; e-Güvenlik konusunda
ise: Child Internet Safety Strategy, Data protection and privacy laws and regulations, Media
content regulation, Policing and law enforcement regime, Safer Children in a Digital World ön
plandadır. İngiltere’de yapılan çalışmalar Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de de
uygulanmaktadır.
2009 yılı yazı itibanyla İngiltere’de en güncel ve hiyerarşi olarak en üst noktalarda
bulunan OFCOM’un bölge için ortaya koyduğu eğitim politikaları ve standartları ile ilgili metni
Audlt Of Learning-Related Media Literacy Policy Development incelendiğinde ‘dijital katılım’,
‘e-güvenlik’, ‘okul dışmda yaşam için yaşam boyu öğrenme’ ve ‘korumacılık’ konularına
ağırlık verildiği görülmektedir.

13.4. Avustralya
Avustralya’da eğitim politikası eyalet ve bölge hükümetlerinin sorumluluğu altındadır.
Uygulamada eyaletlerarası farklılıklar görülmekle birlikte, müfredat programları eyaletler
arasında değişmez, sabittir. Ders kitapları çoğunlukla öğretmenler tarafindan seçilmektedir. Bu
ülkede Medya Okuryazarlığı öğretmenlerinin çabalarının tüm dünyadaki öğretmenlere kıyasla
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en üst düzeyde olması nedeniyle, gelişmiş ülkeler dahil, diğer ülkelere iyi bir örnek teşkil
etmektedir.
Öğretmenlerin kurduğu ve geliştirdiği Australian Teachers of Media (ATOM) sahada
araştırmalar yapmakla, standartlar geliştirmekte, ders kitaplan, meslek dergileri yayınlamakta
ve toplantılar düzenlemektedir.
Medya Okuryazarlığı Dersleri: Avustralyalılar, medya eğitiminin teori ve özellikle
pratiğinde başarılı uygulamalanyla, uluslararası arenada en deneyimliler olarak bilinmektedır.
Özellikle pratikte dünya lideri konumuna gelmişlerdir Bu başarılarının temel nedeni, Medya
Okuryazarlığı alanında uzmanlaşmış öğretmenlerin gönüllülük esaslı örgütlü çalışmalarıdır.
Avustralya-Viktorya Milli Eğitim Medya Okuryazarlığı (İngilizce dersi kapsamında
işlenmektedir) müfredatında yapılan çalışmaların amacına ulaşması için şu üç özelliği tam
olarak karşılaması gerektiği belirtilmektedir. Birincisi, Gerçekleştirilebilirlik: Belirli süre ve
koşullar sağlandığında öğrencilerin Çoğunun başarılı olabileceğine dair gerçekçi beklentilerin
olması. İkincisi, İddialılık: ortalama bir öğrencinin yapabileceğinin biraz üzerinde öğrencileri
kamçılayabilecek nitelikte olması. Üçüncüsü, Uygunluk: sunulan öğrenme firsatlarının
öğrencilerin çoğunluğunun deneyimleyebileceği düzeyede olmasıdır.
Avustralya hükümeti 70’lerin başından beri tüm okullarda medya eğitimi ünitelerinin
bulunması talimatını vermiştir. Bu da Avustralya’nın medya eğitiminde dünya çapında başarılı
olmasında önemli bir faktördür. Bu ülke, 1990’lardan itibaren bu dersi zorunlu hale getirerek,
Medya Okuryazarlığına ulusal düzeyde en iyi destek veren ülkelerden biri olmuştur. Örneğin
Victoria Eyaleti’nde medya eğitimi 1981 yılında. müfredata eklemiş, 1990’da ise yeniden
gözden geçirilmiştir. Bu eyalette hem ilk hem de ortaöğretimde Medya Okuryazarlığı dersi
müfredata eklenmiştir.
Medya eğiliminde Avustralya’nın ulusal başarısına rağmen, federal sistemle yönetilen
ülkede, federal yapının çeşitliliği görülmektedir. Medya eğitimi hem ortaöğretim düzeyinde,
hem de yüksek öğretim düzeyinde iyi gelişmiştir. Batı Avustralya’da ortaöğretim 8-12.
sınıflarda (12-17 yaşlar) Medya Okuryazarlığı müfredatı mevcuttur. Ancak ilköğretim okulları
için örgün eğitim bulunmamaktadır. Avustralya okulları teçhizat olarak da gayet iyi
durumdadır.
Öğrencilerin bilgi ve enformasyon teknolojilerine ulaşma ve yaratıcı çalışma yapma
imkanları vardır. Medya Okuryazarlığında ‘üretim’ çalışmalarının yarıdan fazlası ortaöğretim
düzeyindedir. Avustralya’da sadece medya eğitimi almış öğretıneler bu dersi verebilmektedir,
bu da Avustralya’ da medya eğitimini eşsiz kılmaktadır.
Akademik zeminde Avustralyalı eğitimciler, kitle medyası eleştirisinin önemini
anlamaya başlayan ve değişimi şiddetle isteyen (İngiliz) kültürel çalışmalar hareketinden
etkilenmişlerdir.
Avustralya’nın dünya çapında ün yapmış Medya Okuryazarlığı örgütü ATOM alanı
yönlendirmektedir. Başlangıçta ulusal çapta öğretmen hareketi olarak öğretmenler tarafından
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kurulan, fakat zamanla gelişen, bilimsel bilgi ve pratik deneyim olarak önemli birikime sahip
olan ATOM zamanla uluslararası çapta faaliyet gösteren, üye sayısı açısından ve üretilen eğitim
materyalleri açısından dünyanın önemli Medya Okuryazarlığı birliği konumuna gelmiştir.
Örgütlenmesi ‘dernek’ şeklinde değil ‘birlik’ şeklindedir.
ATOM’u ‘muhteşem’ bir örnek haline getiren karakteristik özelliği, tepeden inme değil,
tabandan gelen bir bilinçle yapılanmış olmasıdır. Resmi politikalar ve ‘emir’ gereği değil;
öğretmenler başta olmak üzere, akademisyenler, ebeveynler ve gönüllülerin, gönüllülük
esasıyla katkıda bulundukları bir ortam oluşturulmuş ve bu gelişim sağlanmış ve
sürdürülmektedir. ATOM, medyada yansıtılan politik ideolojiyi eleştirel bakış açısıyla medya
eğitimi zemininde tartışmaya açmaktadır. Medya Okuryazarlığı eğitimini tanıtmada, politik
bilinç yaratmada, eleştirel bir ses olarak ATOM, önemli görevler üstlenmiştir.
ATOM’un çıkarttığı Metro Magazine ve Screen Education dergileri sadece Avustralya
ile sınırlı kalmayıp, uluslararası düzeyde, akademik bilgi paylaşımı yapmakta ve alanda tecrübe
köprüsü oluşturmada önemli roller üstlenmektedir. Bu birlik, Birleşik Devletler’de de beğeniyle
kabul görüp okutulan, hareketli görüntü araştırmaları serisi dahil müfredat materyalleri
geliştirmektedir.
Medya eğitimini geliştirmede 1970’lerdeki eğitimde yeniden yapılanma hareketi kilit
rol oynamıştır. Okullar kendi bireysel sistemlerini bırakıp, ortak müfredata geçme eğilimleri
göstermeye başladığı 1971 yılından sonra, ortaöğretim müfredatı oluşturulup, kültürel
çalışmalar ağırlıklı üniversite merkezli sistem yerine okul ortamında ortak standart ders
müfredatı oluşturulmuştur. Müteakip yıllarda Medya Okuryazarlığı alanında yapılan
çalışmalara ve araştırma projelerine ayrılan fon artmıştır.
Batı Avustralya’daki Medya Okuryazarlığı mesleki gelişim projeleri ülkedeki en aktif
Medya Okuryazarlığı hareketidir. On yı1 boyunca yürürlükte kalan Batı Avustralya
standartları, 1-12. sınıfların tümünde İngilizce müfredatının dörtte birinin medya dersi olması
gerektiğini şart koşuyordu. Ancak, otuz yıldan fazla geçmişi olan Batı Avustralya Medya
Okuryazarlığı eğitimi 2000’li yıllarda da marjinal konumunu korumaktadır.
Avustralya’da Medya Okuryazarlığında akademik eğitim de oldukça gelişmiştir. Medya
Okuryazarlığı, bazı üniversitelerde ders olarak okutulmakta; bu derste kitle iletişimi, medya
çalışmaları, kültürel çalışmalar adı altında bazı Medya Okuryazarlığı konuları yer almaktadır.
Bazı üniversitelerde ise Medya Okuryazarlığı uzmanlık eğitimi bulunmaktadır. Okullarda
Medya Okuryazarlığının popülaritesi ve saygınlığının artması, İngilizce müfredatını
şekillendiren geleneksel ‘kişisel gelişim’ modelinin değişime uğramasına neden olmuştur. 60’lı
yıllara kadar egemen olan pedagoji ve pratikte ‘kültürel miras’ modelinden sonra çeşitli
modeller uygulanmıştır. Zaten kültürel miras modelindeki ‘kültürel miras’ Avustralya’nın
kültürel mirası değil, İngiltere’nin kültürel mirasıdır, İngiltere’den alınmıştır.
‘Kişisel Gelişim’ veya diğer adıyla ‘Yeni İngilizce’ eğitim modelinde öğrenci ve
öğrenme ağırlıklıdır. Öğrencinin konuştuğu dil, seçtiği metin sınıfta işlenir. İngilizce’de kişisel
gelişim modeli, edebiyata odaklanmayı azaltmış değildir. Edebi metinler, kişisel gelişim için
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bir atlama tahtası ve motivasyon kaynağı olarak kullanılmaktadır. Medya metinleri, genellikle
sinema filmi ve belgeseller tartışmayı yüreklendirici, yazmayı teşvik eden kaynaklar olarak
düşünülmektedir. 2000’lerden sonraki durumda ise, Avustralya’da resmi yönergeler, müfredat
dokümanları, yardımcı materyaller ve alan öğretmenleri için yapılan yayınlarda ‘kültürel
miras’, ‘kişisel gelişim’ modelleri ve ‘kültürel çalışmalar’ yaklaşımları belirginleşmeye
başlamıştır.
Avustralya’da Sydney Katolik İlköğretim Okullarında Medya Okuryazarlığı dersleri
1980 sonrasında % 90’ın üzerinde iken, 2000’li yıllarda öğrencilerin tamamı Medya
Okuryazarlığı dersi almaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde Avustralya’da Medya Okuryazarlığı alanında
öğretmenlerin gösterdiği çabalar takdire değerdir. Öğretmenler ders planları hazırlayıp
birbiriyle intemet üzerinden paylaşmakta, karşılaştıkları sorunları ve elde ettikleri başarıları
ATOM başta olmak üzere, çeşitli forumlarda tartışmakta ve Medya Okuryazarlığı eğitiminin
ilerlemesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. Avustralya milli eğitim sistemleri yapılan
çalışmaları desteklemektedir.

13.5. Kanada
Kanada’da medya eğitimi ekran eğitimi adı altında ortaöğretim film dersleri olarak
1960’lı yıllarda filizlenmeye başlamıştır. 1980’lere kadar bir duraklama görülse de, özellikle
Ontario’da ortaöğretim Medya Okuryazarlığı eğitiminde yeni ve güçlü bir büyüme tespit
edilmiştir.
Kanada için Medya Okuryazarlığı hareketinde motive edici güç, egemen ve küresel
medya üreticisi, güneydeki yakın komşu Birleşik Devletler olmuştur. Kanada okullarda medya
eğitimine en çok önem veren ülkelerden biridir. Kanada’da tüm bölgelerde Medya
Okuryazarlığı dersleri müfredata eklenmiştir. Ancak medya eğitimi Avustralya’da olduğu
kadar standart değil, çeşitlilik arz eden bir yapıda gelişmiştir, bölgeden bölgeye farklılıklar
görülmektedir.
Kanada’da Medya Okuryazarlığında ilk dalga 1960’larda başlamıştır. Canadian Screen
Education Association’ın kurulmasıyla birlikte, İngiliz modelinden etkilenen film eğitimi
çabaları yoğunlaşmıştır. Günden güne daha fazla medya doygunu (media saturated) dünyada,
gençlik odaklı popüler kültür ortamında büyüyen öğrencilere, geleneksel dil sanatları ve sosyal
bilgiler dersinde inceleme malzemesi olarak filmden yararlanılmaktadır.
1960’larda ilk dalga medya eğitimi, ‘screen education’ adı altında film ve televizyon
üzerine odaklanmış eğitimlerle başlamıştır. 1970’lerin ortasında başlangıç noktasına dönüş
eğilimi görülmüş, 1978’lerde tekrar bir canlanma olmuştur. Düzenlenen Medya Okuryazarlığı
konferansı (The Media: How To Talk Back) neticesinde Barry Duncan, Association for Media
Literacy (AML)’‘yi kurmuştur. AML, Kanada’nın ilk geniş kapsamlı ve öğretmen temelli
organizasyondur. Kanada orijinli kurulmuş olmakla birlikte, organizasyonun internet
297

sayfasında belirtildiği gibi tüm dünya Medya Okuryazarlığı öğretmenlerine hitap etmekte, bir
çevrimiçi ağ oluşturmaktadır.
Bu dernek, çeşitli toplantılar düzenlemiş, hükümet düzeyinde, medya endüstrisi
çevresinde Medya Okuryazarlığı lobi çalışmaları yapmış, eğitim alanına yol göstermek
amacıyla eğitim materyalleri hazırlayıp yayınlamıştır. Medyada sunulanı sorgulama yeteneğini
geliştirmeye ağırlık veren programlarda, örneğin “Hangi karakterler sürekli dalga geçilen,
eleştirilen, sevimsiz olarak sunulan tiplerdir?” gibi sorular sorulur ve popüler müzikteki dikkat
çengellerinin (hooks of attention) ayırt edilmesi, geçmiş kuşaklardaki müzik motifleri ile
şimdiki popüler müziğin karşılaştırılması şeklindeki uygulamalar yer almaktadır.
Genel olarak Kanada’da Medya Okuryazarlığındaki dönüm noktaları şöyledir: 1978’de
Association for Media Literacy kuruldu, The Media: How to Talk Back adlı ilk konferans
yapıldı. 1980’lerde ortaöğretimde başlayıp ilköğretime yayılan medya eğitiminin müfredat
çalışmasını Ontario Bölge Hükümeti destekledi. 1986’da medya eğitimi Ontario müfredatına
yerleştirildi, öğretmenler için ilk mesleki eğitim verildi. 1990’da The Canadian Association of
Media Education (CAMEO) kuruldu, Constructing Culture adlı konferans düzenlendi. Kitle
medyası ürünlerinin nasıl üretildiği, Kanada toplumunu nasıl etkilediğini öğretmek üzere eğitim
stratejileri geliştirme hedefi Medya Okuryazarlığı Birliği 1991 yılında Vancouver’da kuruldu.
Birliğin üyeleri; Ortaöğretim öğretmenlerinin temsilcileri, üniversite profesörleri, Kanada
Ulusal Film Kurulu, Media Watch (bir kadın grubu), The Knowledge Network (İngiliz
Kolombiya’sının eğitim televizyonu) temsilcileri gibi çeşitli meslek gruplarından oluştu.
1998’de The World Council on Media Education adlı Kuzey Amerika’nın en etkili
medya eğitim organizasyonu kuruldu. 2000’de Summit 2000: Children, Youth and the Media:
Beyond the Millennium adlı 54 ülkeden 1500 katılımcıyla dünyanın en büyük medya eğitim
konferansı düzenlendi.
Kanada’da özellikle CAMEO çatısı altında yapılan çalışmalar büyük önem arz
etmektedir. Çeşitli sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini arttırdığı, ebeveynler arasında
medya eğitimine dikkat çektiği, medya bilincini arttırdığı ve akademik çalışmaları teşvik ettiği
için önemlidir. Kanada’da medya eğitiminin gelişiminde Amerikan üniversitelerindeki medya
eğitimi kurslarının etkisi yadsınamaz. Bu etki, Kanada’da Ottowa Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde medya eğitimi kursunun açılmasında da önemli bir faktördür.
1999 yılında Media Awareness Network tarafından, Kanada’nın değişik bölgelerinin
medya eğitimindeki durumları detaylı olarak raporlandırılmıştır. Bu rapor daha sonra 2001
yılında da güncellenmiştir.
Kanada’da Medya Okuryazarlığı, Avustralya kadar standardize değildir, Şevkli
öğretmenlerin çabaları dışında ulusal düzeyde onay görmüş standart bir program yoktur.
Kanada uygulaması, ağırlıklı olarak İngiliz modeli olarak düşünülebilir. 1980’lerde Ontario
Bölgesel Hükümeti, ortaöğretimden başlayıp, ilköğretime de inen Medya Okuryazarlığı
derslerini tüm müfredatta zorunlu kılmıştı. Programın başlatılmasından geliştirilmesine ve
iyileştirilmesine kadar tüm aşamalarda Avustralya ve İngiltere’nin etkisi büyüktür. Dahası,

298

Leveranz ve Tyner’ e göre Kanada’ da Medya Okuryazarlığı, İngiltere ve Avustralya Medya
Okuryazarlığı program ve pratikleri üzerine kuruludur.
Bu ülkede Medya Okuryazarlığı iyi pekiştirilmiştir ve doğal olarak diğerlerine örnek
teşkil etmektedir. Ancak çalışmaların ulusal düzeyde kaldığı da bir gerçektir. Çoğu
ortaöğretimin bir parçası olarak kurulmuşsa da, başlangıçları ilköğretimdedir. Ontario’daki
okullarda öğretmenler, Medya Okuryazarlığında eğitimleri için destek alma imkanına sahiptir.
Okullar ise, medya eğitimi almak üzere öğretmenlerini çeşitli yerlere gönderebilirler.
Zaten Kanada’da genel olarak öğretmenlerin eğitim geçmişlerine incelendiğinde, daha
çok dil ve edebiyat bölümlerinde yetiştikleri ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler kendi eğitimleri
doğrultusunda Medya Okuryazarlığına yaklaşmakta, kendi perspektifleri ve artbilgileri
doğrultusunda medya eğitimi vermektedirler. Wilson ve Duncan’ın beklentisi, 35 eğitim
fakültesi bulunan Kanada’da eğitmenlerin eğitiminin eğitim fakültesi programlarına dahil
edilmesidir.
Kanada’da 2000 yılından itibaren ulusal düzeyde tüm okullarda Medya Okuryazarlığı
zorunlu ders halinde uygulamaya konulmuştur. Bazı okullarda eğitmenlerin eğitim programı da
vardır. Dil sanatlan programının içinde yer alan Medya Okuryazarlığı, 7-12. sınıflarda işlenen
bir derstir. Medya eğitimi İngilizce Dil Sanatları programına tam olarak entegre edilmiştir.
Edebi ve diğer metinlerle birlikte medya metinleri de bir başka tür metin olarak
düşünülmektedir. Medya metinleri ile çalışmak; medyayı ‘okumak’, canlandırmak ve dinlemek
eylemleri ile birlikte film ve fotoğraflar üzerinde çalışmayı da kapsar. Medyaya ve medya
eğitimine yaklaşım, güncel gereksinimlere göre şekillenmektedir. Medya eğitimi kurslarının
isimlerine de yansıyan, en çok vurguda bulunulan; imajın gücü ‘Power of Images’, ‘Powerfull
Voices for Kids’ vb. güç merkezli, ve ses yoğunluklu ortamda, çokluortam çağında eğitimde
multimedya kullanımı gibi yaklaşımlar ve başlıklardır. Bunlar gerçekliğin yapılandırılması,
dijital çağda insan olmak gibi başlıklarla da ele alınmaktadır. Kanada’da medya eğitimi için
hala milli eğitim politikalarında standart program bulunmamasının nedeni, tıpkı ABD’de
olduğu gibi, Kanada’da da merkeziyetçi eğitim yapısının bulunmamasındandır. Olumsuz gibi
görünen bu durum, aslında programlarda zenginlik yaratmaktadır. Hükümet hizmet içi eğitim
için büyük meblağlarda fon ayırmaktadır.
Medya Okuryazarlığında lider konumundaki Ontario modelinin bir örnek olarak diğer
bölgelere de etkisinin olduğu bir gerçektir. Ontario’nun arkasından diğer Kanada bölgeleri de
Medya Okuryazarlığını İngilizce müfredatının bir parçası olarak müfredata eklediler. Bu derste
dil eğitimi ile birlikte ‘medyada dilin kullanımı’ ve özellikle ‘medyanın dili’ üzerinde
durulmaktadır. Medya öğrencilere çevrelerini kuşatan kültür için farkındalık yaratır. Bu
nedenlerle ‘medya metinlerinin’ doğru okunması gerekmektedir. Bu öğrencilerin hem
akademik başarısı hem de günlük yaşamları için önemlidir.
Medya Okuryazarlığı ağırlıklı olarak İngilizce dersinde yer almakla birlikte, sanat
eğitimi ve sağlık derslerinin içinde de bulunmaktadır. Sanat eğitimi kapsamında yer alan medya
sanatları dersinde, üç ayrı bileşenle dersin kurgulandığı belirtilmiştir: teori, üretim, analiz. Bu
eğitimle öğrencinin sanatsal bilgisini kullanması, medya üretim süreçlerini tanıması, yeni
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iletişim teknolojilerini ve süreçlerini tanıması amaçlamaktadır. Medya eğitimiyle öğrencilerin
yeterli düzeyde bilgilenip, kitle medyasının doğasını anlamaları amaçlanmaktadır. Bunun için
derslerde teorik bilgilerle birlikte %30’a varan oranda pratik uygulamalara yer verilmektedir.
Medya analizi ve üretimi üç anahtar alanda toplanmaktadır: Medyada sahiplik yapısı ve kontrol
mekanizmaları itibarıyla medya metinleri nasıl üretilmektedir, medyanın aktardığı ideoloji ve
değerler nelerdir, hedef izleyicinin medya mesajlarına cevabı nedir? Bu sorular medyayı,
medya mesajını ve izleyicinin medya mesajı ile ilişkisini anlamayı sağlamaktadır. Kanada Milli
Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan müfredat programı tanıtımında, sağlık ve
fiziksel eğitim (beden eğitimi) dersinin müfredatında toplumun güçlendirilmesi için hoşgörü,
anlayış, mükemmeliyet gibi eğitim değerlerinin geliştirilmesinde ebeveynler, okullar, sağlık
örgütleri, bireyler, iş dünyası, hükümet ve medyanın önemli rollere sahip olduğu
belirtilmektedir.
Kanada nüfusunun yarıdan fazlası Ontario ve Quebec adlı iki merkezde toplanmaktadır.
90’lı yılların başında Quebec’in Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim dil derslerinde Medya
Okuryazarlığı dersi verilmesini onaylamıştır. Bir diğer önemli adım da, Büyük Montreal
Protestan Okul Yönetimi, Quebec Medya Eğitimi Birliği ‘ni (Association for Media Education
in Quebec-AMEO) kurdu. Bu örgüt, Medya Okuryazarlığının yaygın kabulünü sağlamak,
Medya Okuryazarlığı ile ilgilenen insanlar arasında örgütlenmeyi sağlamak ve öğretmenlere
hizmet içi eğitim ve atölye çalışmaları sunmak üzere çeşitli faaliyetler yürütmüştür.
Ontario Eğitim Bakanlığı’nın AML ile oluşturduğu komisyon bölge hizmet içi eğitim
seminerleri düzenlemiştir. Bu yayın haline getirildikten sonra, bölge eğitimcilerine,
yöneticilerine, eğitim danışmanlarına gönderilmiştir. İspanyolca ve Japonca gibi diğer dillere
de çevrilen bu kılavuz, sadece Kanada için değil, tüm dünya için eğitim programlarında model
oluşturmuştur.
Kanada’da Medya Okuryazarlığını zorunlu ders haline getiren ilk bölge Ontario
olmuştur. Bu başarıda kar amacı gütmeyen, gönüllülük esaslı öğretmen kuruluşu AML’in
önemi büyüktür. 1990’ların başında AML’in Eğitim Bakanlığı’ndaki lobi faaliyetleri sonucu
ilköğretimde Medya Okuryazarlığı müfredata girmiştir. Bu lobi faaliyetlerinin devamı olarak
Kanadalı medya eğitimi organizasyonları, Ontario modelini diğer bölgelere de yaymak için lobi
faaliyetlerine devam etmektedir.
Ontario modelini başarılı kılan faktörler şunlardır: Medya Okuryazarlığını
öğretmenlerle birlikte temelden alıp, Medya Okuryazarlığının önce sahada deneyip, daha sonra
bölgesel resmi eğitim otoritelerinden resmi destek alması, milli eğitim kurulundan aktif destek
alması, profesyonel örgütlenme, hizmet içi eğitim, öğretmenler için danışmanlık hizmeti, ders
kitabı ve eğitimci destek materyallerinin hazırlanması, Medya Okuryazarlığı aktivitelerinin
daha anlaşılır süreçler olması için değerlendirme metotlarının kullanılmasıdır. Bunlara ilave
olarak; öğretmenler, ebeveynler, araştırmacılar ve medya profesyonelleri arasındaki işbirliği
Kanada’da Medya Okuryazarlığının gelişiminde ve başarısında öne çıkan faktörlerdir. Yirmi
yıl civarında müfredatın kenarında kalan, fazla önem verilmeyen Medya Okuryazarlığı; Ontario
modelinin hazırladığı müfredat dokümanları ve diğer çabaların sonucunda merkeze taşınmış ve
önem görmüştür.
300

1990’ lı yılların sonlarında Kanada’da tüm medya eğitimi öğretmenlerinin, eğitmenlerin
eğitimi programı ile eğitim alma imkanları doğmuştur. Artık Kanada’da medya eğitimi
akademide ve uygulamada oturmuş bir sektör haline gelmiştir.
2005-2006 döneminde AML yöneticileri, Eğitim Bakanlığı’nın ilk ve ortaöğretim dil
programlarındaki iyileştirmesinden sorumlu yazma takımında yer alarak programın
geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Kanada’da ilköğretimde dil, ortaöğretimde İngilizce
dersleri kapsamında yer alan Medya Okuryazarlığı eğitiminin, güncel gelişmeler
doğrultusunda, 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar
müfredatta yer alması kararlaştırılmıştır.
Medya alanında akademik çalışmalar hızla artarken, eğitimde de Medya Okuryazarlığı
önemli bir yer edinmiştir. Amerika kıtasında Kanada, Medya Okuryazarlığı eğitiminde ön plana
çıkmaktadır.

13.6. İrlanda
İrlanda’da Medya Okuryazarlığı 1970’lerde okullara girmiştir. Bu ülkede Medya
Okuryazarlığının gelişiminde ilk adımlar İrlanda Film Enstitüsü - IFI (Irish Film Institute)
tarafından atılmıştır.
2009 yılında imzalanan Yayıncılık Yasası (Broadcasting Act), Yayıncılık Otoritesi’ne
ülkede Medya Okuryazarlığını geliştirme yetkisi vermiştir. Bu tarihten itibaren bu ülkedeki
Medya Okuryazarlığı ilerlemesinde en büyük pay Yayıncılık Otoritesi’ne aittir.
Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesi olan İrlanda’da öğrencilerin gündelik sosyal
yaşamları ile okulda öğrendikleri arasında bir uçurum vardır. Günden güne popüler kültür
ürünlerinin öğrencilerin yaşamında daha merkezi hale gelmesi ve kültürel değişim,
merkeziyetçi ve geriden gelen eğitim sisteminin günün ihtiyaçlarına cevap verememesi aradaki
farkı açmıştır.
İrlanda’da ilk medya eğitimi organizasyonu, ilk ve ortaöğretim öğretmenlerini
desteklemek amaçlı kurulan Teachers Association for Media Education (TAME) ‘dir. Başlıca
üç organizasyon dikkati çekmektedir. TAME, İngilizce Öğretmenleri Birliği (Association of
Teachers of English) ve İrlanda Film Enstitüsü. Bunlar içinde British Film Institute’a çok
benzeyen, temel farklılığı popüler medya üzerinden Medya Okuryazarlığını geliştirme amacı
taşıyan IFI; formel eğitimin dışında, filmler üzerinden eleştirel bakış açısını geliştirmeye de
çalışmaktadır. Gençlere film seyretme olanağı sunan, yıllık ortalama 16 bin civarında ilk ve
ortaöğretimden öğrenciye eğitim amaçlı film seyrettiren, atölye çalışmaları, film çekimi, okul
ziyaretleri gibi çeşitli etkinlikler yapan IFI; eğitim materyalleri hazırlamakta, film festivalleri
düzenlemektedir.
Eleştirel düşüncenin geliştirilmesine akademik ilgisizlik ve aşırı merkeziyetçi yapıdaki
eğitim sistemi, bu ülkede müfredat gelişimini güçleştirmektedir. Eğitim müfredatlarına Medya
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Okuryazarlığının girişi geç olmuştur. Bu yüzden, İngiltere’deki meslektaşlarına göre,
İrlanda’daki medya çalışmalarında lider konumdaki öğretmenler, hayal kırıklığı yaşamışlardır.
Medya eğitimi, öğretmenlerin yeni yaklaşımlar geliştirmede daha esnek ortam buldukları
mesleki okullar gibi müfredatın daha marjinal olduğu yerlerde daha çok gelişmiştir. Medya
eğitiminin önemine inanan ve işini tutkuyla yapan öğretmenlerin hiç biri hizmet içi eğitim hariç
formel medya eğitimi almamıştır. Eğitim Departmanı’‘nın hazırladığı müfredat taslağı oldukça
hantal bir yapıdadır ve İngilizce öğretmenlerinin, medya çalışmaları alanından çok az bir formel
medya eğitimi ile bu dersi vermeleri beklenmektedir.
Bu ülkede birden çok medya eğitim müfredatı vardır. Farklı dersler içinde işlenen
Medya Okuryazarlığı, içinde bulunduğu disiplinin yapısına göre entegre edilmiştir. İlköğretim
sonrası eğitim sistemi karmaşık bir yapıdadır. Ortaöğretim çağında formel mesleki ve genel
eğitim; informel topluluk okulları (vakıf veya demek olarak kurulmuş belirli bir toplumun
finanse ettiği, dini veya toplumsal gelişim amaçlı, özel okul ve eğitim organizasyonları) türünde
çeşitli eğitim yapıları vardır.
60’lı yıllarda kurulan Katolik İletişim Merkezi’nin kültürel koruma amaçlı desteklediği
medya eğitimi, ilk defa 1978’de formel eğitim olarak müfredata girmiştir. Medya eğitimi
özellikle 2000’li yıllardan sonra önem kazanmaya başlamıştır. İrlanda Film Enstitüsü’nün (IFI)
Eğitim Departmanı ise, medya eğitimini yönlendiren tek resmi organizasyon konumundadır.
Dolayısıyla emsal ülkelere göre geride geldiği söylenebilir. Bununla birlikte IFI, sadece okul
içinde değil, halk düzeyinde de medya farkındalığının arttırılmasını sağlamada önemli bir görev
üstelenmiştir. Bunun için bir takım konferanslar ve yaz okulları düzenlenmesinin, İngiltere’de
Medya Okuryazarlığında lider Len Masterman gibi isimlerin katılımıyla 1995’te Ulusal Medya
Eğitim Konferansı düzenlenmiştir.
Geniş bir zeminde tartışmalı Medya Okuryazarlığı altyapısı ve müfredatı 1993’teki
Ulusal Eğitim Kongresi, 1995’telu Eğitim Geleceğimizi Planlamak (Charting Our Education
Future) adlı resmi rapor ve 1998 Eğitim Yasası gibi çeşitli girişimlerle geliştirilmiştir. Eğitimde
korumacı yaklaşım yaygın olarak benimsenmiştir. Ticari kaygılar taşıyan medya içeriğinin
verdiği rahatsızlığı aşmak ve medya metinlerinden bilgi, görgü ve en azından eğlence olarak
‘gerektiği kadar’ yararlanmak hedeflenmektedir. Program, ekran bağımlısı haline gelen
öğrencilerin psikolojilerinden uzak kalmakta, hızla gelişen yeni medya ortamlarına esneklikle
adapte olmamakla, yeni medyanın metinsel, teknik ve kültürel gelişimi göz önünde
bulundurulamamaktadır. Bu durum, hızlı internet bağlantıları ve teknolojik bilgisayar ortamı
sunmak isteyen hükümet politikaları ile bir tezat oluşturmaktadır. Neticede bu ülkede bu ders
ile anlaşılan, medya içeriğine karşı öğrencilerde eleştirel farkındalık yaratmaktır.
Medya Okuryazarlığı; müfredatta ‘medya çalışmaları’ olarak geçmektedir.
Ortaöğretimde bu dersten beklenen, hızla değişen toplumun koşullarına öğrencileri tam olarak
hazırlamak ve etkili katılımlarını sağlamaktır. Sadece medya eğitimi ile yetinilmeyip kişisel
gelişim konusu üzerinde de durulmaktadır. Medya eğitiminde aşılamacı yaklaşım ile korumacı
model benimsenmiştir.
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Ortaöğretimin alt ve üst seviyelerinin ikisinde de İngilizce dersi içinde verilen Medya
Okuryazarlığı formel eğitiminde; ulusal düzeyde, Avrupa düzeyinde ve global düzeyde
sorumluluk sahibi (ilgili ve bilgili) vatandaşlığa vurguda bulunulmaktadır.
Ortaöğretimdeki film ve medya çalışmalarının her ikisi de eleştirel okuryazarlık
modeline odaklanmaktadır. İngilizce dersi içinde film incelemeleri yapılmasının nedenleri
şunlardır: Filmlerde İngilizce’nin nasıl kullanıldığının anlaşılması, ana dilin alanda
uygulamasının görülmesi, imajın gücünün anlaşılması ve iletişimin görsel formlarının
medyadaki rolünün öneminin fark edilmesini sağlamaktır.
Medya eğitimi dersinde sınavlar yazılı olarak yapılmaktadır. Medya eğitiminin
gereğinden fazla formel olması, teoriye ağırlık verilmesi, çok fazla genel içeriğin olması ve ders
yükümlülüklerinin olması öğretmenin hareket alanını daraltmaktadır. Bu Medya Okuryazarlığı
eğitiminin ruhuna aykırı bir durumdur. Medya eğitimi veren öğretmenlerin genel kanaati, bu
dersin müfredatta ayrı bir yerinin olması gerektiği, diğer derslerin içinde verilmesinin yeterli
olmadığı yönündedir.
İrlanda’daki Medya Okuryazarlığı derslerinin temel amacı eleştirel düşünme becerisinin
geliştirilmesidir. İngiltere’deki metin analizi yaklaşımlarından etkilenen çalışmaların temelini,
içeriğin eleştirel tüketilmesi medya kullanımının yaratıcı amaçlarla güçlendirilmesi
oluşturmaktadır. Film analizleri ve medya üretim süreçleri öğretmen yönetiminde görsel
farkındalığı arttırmak, enformasyonun dilini öğrenmek için önemlidir. Derse esneklik
kazandıran bu ögeler, birer ‘öğrenim aracı’ (learning tool) olarak kullanılmaktadır. Bu
esnekliğin kaynağı, işlenen konuların ders kitabı sınırları içinde kalmaması, farklı, güncel
ömeklerin kullanılması ve öğretmen, sınıf ve ders saati sınırlarının içinde hapsolunmamaktır.
Öğrenci günlük yaşamı içindeki medya tüketiminde de dersin devamı olarak dersi yaşamakta
ve bu da öğrenme sürecini desteklemektedir.
Medya mesajları, karmaşık yapıdaki görüntülerin, sözcüklerin ve seslerin karışımlarıdır.
Bu, iyi kurgulanmış karmaşa içindeki bilgi yığınlarını arka planı ile birlikte doğru okuyup
anlayabilmek, medya eğitimi sonucu erişilecek nihai hedef olan medya okuryazarı olmaktır.
Ders ortamı; teorik eğitimle birlikte medya metinlerine yoğunlaşmayı gerektirmektedir.
Uygulamada öğrencilerin kültürel endüstrileri tanıması açısından medyada sunulanlar; video,
film ve dergiler önemli bir deneysel öğrenme ortamı oluşturmaktadır.

13.7. Fransa
1982 yılında yapılan Grunwald Konferansı’nın ardından 1992 yılında UNESCO
tarafından düzenlenen ve CLEMI (Center for Liaison Between Teaching and Information
Media) tarafından desteklenen “Medya Okuryazarlığında Yeni Yönelimler adlı konferans
düzenlenmiştir. Bu konferansların ardından 2005 ve 2007 yıllarında UNESCO Fransız
Komisyonu tarafından düzenlenen iki konferans bu ülkede Medya Okuryazarlığının
gelişiminde önemli katkılarda bulunmuştur Medyanın gençler ve eğitim üzerindeki etkileri
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üzerine çeşitli raporlar ve araştırmalar; Medya Okuryazarlığının aktif bir şekilde geliştirilmesi
gerektiğine dikkatleri çekilmiştir.
Medya Okuryazarlığı denince film çalışmalarının akla geldiği bu ülkede İngiliz etkisi
söz konusudur. Fransa’da standartları belirlenip kavramsallaştırılmış bir eğitim çerçevesi ve
resmi olarak hazırlanmış ulusal düzeyde medya eğitimi bulunmamakla birlikte, müfredatın
çeşitli alanlarında medya ile ilgili, genellikle sinema ve film temelli ‘Cinéma et Audiovisuel’
gibi bazı örgütlenmelerin spesifik çalışmaları bulunmaktadır. İngiltere ve birçok Avrupa
ülkesinde olduğu gibi burada da medya çalışmaları ‘film çalışmaları’ ile özdeş tutularak, genel
eğitimde görsel-işitsel gelişimi desteklemek hedeflidir. Bu çalışmalarda okul öncesi eğitimden
ortaöğretime kadar çeşitli düzeylerde, değişik derslerde kullanılan medya eğitim materyalleri
üretilmektedir.
Fransa’da İletişim, Eğitim, Spor ve Tarım bakanlıkları, 1979 yılında televizyon
eğitiminde iki yıl süren bir çalışma yapmıştır. Young Active Television Viewers adlı program
düzenlenmiştir. Bu programda örgün eğitim için formel müfredat geliştirilmiş olmamakla
birlikte, eğitmenlerin eğitimi başlatılmış, 11 bölgedeki okullardan öğrencilerle görüşmeler
yapılmıştır. 2000’lerden sonra Fransa’da başlıca medya eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı CLEMI tarafindan yürütülmektedir.
Öğretmenlerle birlikte bir medya eğitimi çerçevesi hazırlayan CLEMI KIT Education
aux Médias 1998/2000 adlı çalışmayla alandaki en önemli adımı atmıştır. 1983 yılında kurulan
CLEMI’in resmi web sayfasında, 1993 tarihli Fransız Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinde de
yer aldığı üzere, kuruluş amacı şu şekilde anlatılmaktadır: “CLEMI Eğitim sayesinde eleştirel
bakış açısı kazandırarak öğrencilerin yetiştirilmesiyle haber medyasının daha iyi anlaşılmasını
sağlamak amacıyla kurulmuştur. CLEMI, Gelişen dünyanın koşullarının eş zamanlı olarak,
öğrenciler tarafından eleştirel yaklaşımla daha iyi anlaşılmasının teşviki için haber medyasının
çok yönlü kullanımı sağlamak bunu özellikle eğitim aktiviteleriyle desteklemek için faaliyette
olacaktır.” Örgüt, eğitmenlerin eğitimine büyük önem vermiş, önce öğretmeni eğitme işiyle
başlayıp, sonra medyadaki içeriği bilinçli olarak tüketme ve pedagojik olarak sınıfta kullanma
üzerinde durmuştur.
Öğretmenlerin bireysel tercihlerinin egemen olduğu, formel müfredat bulunmayan bu
ülkede serbestlik, öğretmenlerin keyfi seçimlerine kadar varabilmektedir. Medya eğitimi
konusunda yaygın bir ortak görüş olmamakla birlikte, ‘medya eğitimi’ denince daha çok pratik
medya üretimi anlaşılmaktadır. Teorik zeminde Medya Okuryazarlığı ise, semiyoloji ve söylem
analizi, film analizi geleneği, kamu değerleri ve vatandaşların demokratik katılımı gibi çeşitli
akademik ilgi alanı ve geleneklerden beslenmektedir.
Fransa’da Medya Okuryazarlığının gerektirdiği temel beceriler ve bu dersin amaçları 23
Nisan 2005 tarihli yasa ile tanımlanmış, Medya Okuryazarlığı müfredatta zorunlu ders olarak
yer almıştır. 2006 yılından itibaren de medya eğitimi sosyal ve sivil katılım için gerekli
becerilerin kazandırılması, ICT’nin öğrenilmesi için gerekli bir ders olarak müfredatta sağlam
bir zemine oturtulmuştur.
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CLEMI, her yıl 15 000 ile 18 000 arası öğretmene Medya Okuryazarlığı eğitimi
vermektedir. Öğrencilerin bilgi ağlarını tanımaları, kendi özgürlükleri ve sorumluluklarının
farkına varmaları için bu birim, ilk ve ortaöğretimde 45 000 civarındaki okul gazetesine destek
vermektedir. Eğitim materyallerini günün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleme
çabasında olan CLEMI, kitap, kitapçık ve çokluortam eğitim materyalleri üretimi ve dağıtımı
ile eğitim alanını cesaretlendirmek ve geliştirmek istemektedir. Haftalık televizyon
programlarının analiz edildiği haftalık haber bülteni yayınlayan bu organizasyon; öğretmen,
ebeveyn, öğrenci ve medya profesyonellerini medya ile ilgili eğitimi değerlendirip tartışmak
üzere bir araya getirmektedir.
30 bölgedeki medya profesyonelleri ile çalışan uzman takımlar; ebeveynler, eğitim
organizasyonları ve sivil toplum için günlük olarak araştırmalar yapmaktadırlar. Eğitimler
veren, pedagojik projeler için eğitimcilerle medya profesyonellerini bir araya getiren ekiplerin
medya eğitimi alanında uzmanlaşmış spesifik bir dokümantasyon merkezi vardır ve burada
basın dosyalarının analizi yapılır. Örgüt, medya eğitiminde uluslararası bir ağ olan, yabancı,
resmi veya sivil organizasyonları kapsayan Avrupa Birliği çapında ‘Educanet’ ve ‘Media-educ’
adlı iki programı koordine etmektedir. Fransa’da yapılan Medya Okuryazarlığı çalışmaları
uluslararası arenada çok ses getirmemekle birlikte, UNESCO’nun merkezi Paris’te bulunduğu
için, UNESCO toplantıları olduğu zaman hatırlanmaktadır.
UNESCO’nun merkezinin Paris’te bulunmasının avantajını yaşayan Toulouse’da 1990
yılında düzenlenen ‘New Directions in Media Education’ adlı toplantı ile 45 ülkeden 250 medya
eğitimcisi bir araya toplanmış ve dünyanın çeşitli yerlerindeki medya eğitimi çalışmalarım
karşılaştırma imkanı doğmuştur. Avrupa Konseyi ve UNESCO her ne kadar sınıfa kadar inen
bir ürün bulunmasa da medya eğitimi çalışmalarını 1980’lı yıllardan itibaren desteklemektedir.

13.8. Almanya
Medya eğitimi diğer derslerde olduğu gibi ele alınmış ve bu şekilde gelişmiştir.
Korumacı yaklaşımla başlayan medya eğitimi, çeşitli aktivitelerle öğrencilerin medyayı analiz
etme yetilerini geliştirme ve cesaretle medyanın üzerine gitmek üzere medya üretimine
yönelmiştir.
Almanya’da müfredatlarda müstakil bir medya eğitim programı bulunmamakla birlikte,
okullarda medya eğitimi ve yeni iletişim teknolojilerine yoğunlaşılmıştır. Bu ülkede problem
çözme ve karar almada medya eğitiminden beklentiler büyüktür.
Almanya’da ‘Medya Okuryazarlığı’ veya ‘medya yeterliliği’ (media competency)
genellikle 5. ve 10. sınıflarda yoğunlaşan, gönüllülük esaslı bir programdır. Medya
Okuryazarlığı dersleri zorunlu değildir. Gönüllülük esaslı olması, profesyonel yaklaşıma ket
vurmaktadır. Genel nitelikleri itibarıyla öğretmenler, medya alanında üniversite eğitimi
almamış ve ders için yeterli düzeyde yetiştirilmemiştir. Zaten Almanya’da eğitmenlerin eğitimi
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‘uygulanması gerekli olan’ değil, ‘tavsiye edilen’dir. Ülkede medya eğitiminde eğitmenlerin
eğitim konusundaki eksikliğini kapatmak üzere yeterli çalışma yapılmamaktadır.
Medya eğitimi veren eğitimciler medya eğitiminin zorunlu mu yoksa seçmeli mi olması
gerektiği konusunda oldukça tartışmalıdırlar. Almanya’da dersin konseptinde, nasıl
uygulanacağında, bilgisayar ve diğer ekipmanların nasıl kullanılacağı konusunda tartışmalar
sürüp gitmektedir.
Ne kadar gelişmiş teknoloji kullanılırsa kullanılsın, önemli olan öğretmenin alandaki
bilgi birikimi ve motivasyonudur. Eğitmenlerin eğitimi konusunda daha çok çabaya ihtiyaç
vardır. Alanda uzmanlaşmak için bazı üniversitelerde eğitmenlerin eğitimi programı vardır
ancak bu Domaille ve Buckingham’a göre: “Enformasyon çağının meydan okumalarına karşı
tüm öğretmeleri yeterince donanımlandırmaktan çok uzaktır’.”Bu ülkede yeterince iyi ekipman
bulunmamasının verdiği rahatsızlıktan daha kötüsü; öğrencilerin filmleri eleştirel olarak
yargılanacak, incelenecek metinler olarak değil; absorbe edilecek edebi çalışmalar, rahatlatıcı
eğlenceler olarak görmeleridir.
Almanya’da genel olarak Medya Okuryazarlığı ile amaçlanan, medyanın olumsuz
etkilerini telafi etmek, öğrencilerin medya alımlama yeteneklerini geliştirmelerinde liderlik
etmek, öğrencileri otoriter medya kullanımı için eğitmek ve öğrencilerin kendileri için medya
üretmelerini cesaretlendirmek gibi çeşitli hedefleri gerçekleştirmektir.
Ders kitapları ve yardımcı ders malzemeleri tipik olarak yaş gruplarına ve konulara göre
düzenlenmemiştir. Kitaplar üzerinden öğretmen merkezli yaklaşım egemen olmakla birlikte,
proje kökenli öğrenci merkezli yaklaşımlar da uygulanmaktadır. Bu uygulamalardaki bazı ders
içerikleri, eğlence amaçlı talk show, internet sayfası üretmek gibi medya eğitiminin amaçlarının
dışına kayabilen çalışmaları içermektedir.
Almanya’da medya eğitiminde belirgin olarak öne çıkan pedagojik yaklaşım, öğretimde
medya metinlerinin kullanılmasıdır. Medya eğitiminde temelde iki yöntem vardır. Birincisi
medya hakkında eğitim vererek medyanın daha iyi tanınması sağlanır. İkincisi de özellikle
60’lardan sonra gelişen trendle, medya metinlerini kullanarak medya eğitimi vermektir. Medya
ile eğitim vermek yerine, (salt) medya hakkında eğitim vermek son yıllarda sürekli eleştiri
almaktadır. Bunun yerine her ikisi de kullanılmalıdır. Alman sınıflarında medya metinleri
aslında tam olarak merkezde bir odak olarak değil, diğerlerinin arasında bir konu olarak yer
almaktadır. Almanya’da, Medya ‘hakkında’ öğretim değil ‘medya ile’ öğretim yöntemi
benimsenmiştir. Bu ülkede derslerin işlenişi kabaca dört gruba bölünebilir: Romanlardan
uyarlanan film izlemeleri, sahne incelemeleri, metin çalışmaları ve web uygulamaları ve
internet projeleridir.
Lohl’un Euromed Projesi kapsamında yaptığı araştırmada görüştüğü öğretmenlerin hiç
biri medya ve pedagoji ilişkisi üzerine doğru dürüst kavramsallaştırma ve tanımlama
yapamamıştır. Hemen hepsinde genel olarak karşılaşılan, medya-didaktik 5
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Almanya’da eğitim ‘didaktik’ kavramı ile ele alınmaktadır.
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kavramsallaştırmalardır. Öğretmenler ‘medya’yı ‘enformasyon kırpıntılarını elinde bulunduran
ve taşıyanlar olarak tanımlamıştır.
Yine Lohl’un araştırmasında, medya eğitimcilerinin genel yaklaşımı ve medya eğitimi
ile hedeflenen; öğrencilerin etkilendikleri medya, özellikle de görsel medyaya bağışıklık
sistemi geliştirilmesidir. Eğitimin amacı, öğrencilerin eleştirel alıcılar olmasını sağlama
olmalıdır. Bununla birlikte medya, duygular dışarıda bırakılmadan yargılanması gereken, ama
aynı zamanda gerçekliği yansıtan bir araç (olayları haberleştirip topluma aktarırken öyle veya
böyle ortada bir gerçeklik vardır) olarak görülmektedir. Derste interneti eleştirel kullanma
becerisi geliştirilmelidir. Bunların ötesinde özellikle teknolojik medyayı nasıl okumak ve nasıl
yazmak gerektiği öğrenilmelidir. Bunlar, Euromedia Projesi kapsamında yapılan araştırmada
ortaya çıkan genel hedeflerdir.
Didaktik olarak medya eğitiminin amaç ve kapsamında öncelikle öğrencilerin aşina
olduğu ve günlük tükettikleri medya (film/televizyon) üzerinde durulmakta, öğrencilerin kendi
kendilerine yürütecekleri uygulamalar sunulmakta ve eleştirel, çözümleyici bakış açısını
geliştirmek amaçlanmaktadır.
Okullarda görsel-işitsel materyaller başlıca sunulan materyallerdir. Her okulun kendine
göre mevcut donanımları bulunan değişik ‘medya sınıfları’ vardır. Bunlara ilave olarak
öğretmenlerin gazeteleri ziyaret ye tiyatroya gitmek gibi harici imkanları kullanma eğilimleri
vardır.

13.9. İspanya
İspanya’da ilk ve ortaöğretimde medya eğitimi zorunlu ders olarak alınmakta, adı
medya çalışmaları olarak geçmektedir. Medya eğitimi ilk olarak dil eğitimi içinde 80’li
yıllardan itibaren başlamıştır. Educational System General Organic Law adlı yasa ile eğitim
reformu başlamış, 1990 yılında formel olarak medya eğitimi başlatılmıştır. 1990’larda
başlayan, reform niteliğindeki programlarda yapılan değişiklikler 2000’lere kadar sürmüş,
ulusal düzeyde temel standartlar geliştirilmiştir.
İspanya’da 1993 yılında kurulan Audiovisual Council adlı kuruluş özellikle çocukları
korumak için televizyon içeriklerine yoğunlaşmıştır. Birkaç idealist ve gönüllü öğretmenin
çabalarıyla başlayıp, toplumu Medya Okuryazarlığının önemine inandırmanın da ötesinde
büyuk başarılara imza atan Audiovisual Council’ın alana katkıları çok önemlidir.
Medyanın bilinçli tüketimi başta olmak üzere çeşitli konularda çocukları ve gençleri
yetiştirmek için medya eğitimi verilmeye başlanmıştır. İyi-kötü, yararlı-zararlı, dengelidengesiz, doğru-doğru olmayan, uygun-uygun olmayan gibi zıtlıkların ayırt edilmesine
odaklanılmıştır.
Bilgi toplumu olarak kabul edilen günümüz toplumunda insanlar günlük yığınla bilgiye
maruz kalmaktadır. Fakat bunlar yüzeysel ve parçalı bir yapı arz etmektedir. Bu yapı içinde,
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vatandaşların bilginin seçiminin nasıl yapılacağını öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için
medya eğitimi verilmekte, her yıl düzenli olarak ilk ve ortaöğretimde görsel- işitsel okuryazarlık
eğitimi kapsamında yarışmalar düzenlenmektedir.
Ortaöğretimde medya, ‘kitle medyası’ olarak incelenmektedir. Medya eğitiminde ön
plana çıkan Valencia Bölgesi’nde aslında medya dersleri, gereken önemi görememekte, derste
öğretmenler medya materyallerini çok az kullanmaktadır. Öğretmenlerin pek çoğu, düzenli bir
medya eğitimi almadan medya dersi vermek durumunda kalmaktadır. Derslerde daha çok
gazete, televizyon, radyo gibi mecralardaki mesajlar ders materyali olarak kullanılmaktadır.
Burada öğretmenlerin medya metinlerini derse adapte edebilme yetileri büyük önem
kazanmaktadır.
Öğretmenlerin gönüllülük esaslı çalıştığı gayri resmi eğitimler ve atölye çalışmaları
yapılmaktadır. Öğretmenlerin çoğu konuya oldukça hevesli ve motivedir ancak, çalıştıkları
alanda açıkça belirlenmemiş bir politika izlenmekte ve kendilerine yeterince destek vermeyen
bir ortamda çalışmaktadır. Alanda yapılan en önemli çalışma, National University for Distance
Education in Spain tarafından yapılan, üç bin öğretmenin eğitildiği eğitmenlerin eğitimi
programıdır. Dolayısıyla Medya Okuryazarlığı öğretmenleri yalnız başlarına çalışmak
durumunda kalmakta, hükümetten eğitim materyali ve eğitim politikası anlamında yeterli
desteği görememektedir.
Yeni iletişim teknolojileri ve multimedyadaki hızlı gelişimin derste karşılık bulması
gerekmektedir. Öğrencilerin günlük yaşamda içli dışlı oldukları başta internet ve internet
oyunları olmak üzere; birbiriyle iç içe geçmiş olan görüntülü, sesli dijital teknolojiler ve
bunlarla birlikte gelen düşünüş yapısı, hayata, insanlara bakış açısının şekillenişi medya eğitimi
ile dizginlenmeli, genç insanların bilinç düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olmak
gerekmektedir. Genç insanlar medyaya eğlence amaçlı yaklaşmaktadır. Medya eğitimi ve
bunun sonucunda medya üretimi ile amaçlanan genel hedef, eleştirel (katılımcı) vatandaşlar
yetiştirmektir.
İspanya Medya Okuryazarlığı eğitiminde ve akademisinde parçalanmışlığın en çok
görüldüğü ülkelerden biridir. Çeşitli çabaların sergilediği bir ortam olarak akademik seviyede
bireysel girişim düzeyine indirgenebilecek girişimler dikkat çekmektedir: Örneğin,
Universidad Nacional de Educacion a Distancia adlı üniversitede Roberto Aparici tarafından
yeni iletişim ve enformasyon teknolojileri zemininde, yüksek lisans düzeyinde medya eğitimi
verilmektedir. Müfredata medya derslerinin eklenmesinden sonra, medya eğitimi üzerine
araştırma yapan, bölgeler düzeyinde örgütlenmiş vakıf ve dernekler açılmıştır. Valensiya
Bölgesi’nde Entrelinines (Education and Communicatian Network), Katalonya Bölgesi’nde
Mitjans (Education and Communication Network) ve Teleduca (Education and Communication
Professional Association), Madrit’te Apuma (Association of Teachers Users of Moss Media),
Endülüs’te Communicar (Andalusia Education and Mass Media Association), Bask Bölgesinde
Heko (Hezeta eta Komunikazioa), Cometa (Television Educational Media Association)
Kanarya adalarında ve Galisya’da da Audiovisual Media ve Image Pedagogy Congress adlı
organizasyonların girişimiyle alanda çeşitli kongre ve toplantılar düzenlenerek, araştırmalar
yapılmaktadır.
308

Yeni iletişim teknolojileri ve dijital medyanın gelişimi ile İspanya’da Medya
Okuryazarlığı eğitiminin gelişimi arasında bir orantısızlık vardır. Yeni ortaya çıkan teknolojiler
ve gelişmeleri kapsamak ve güncel gereksinimlere cevap verebilmek açısından ders
materyalleri ve eğitmenlerin gelişimi, geriden gelmektedir.

13.10. Yunanistan
Yunanistan’da medyanın çocukları ve gençler üzerindeki suistimal ve olumsuz etkilerini
asgariye indirmek için Medya Okuryazarlığı önemli bir araç olarak görülmüştür. Bu bakış
açısıyla hem akademiden hem de kamusal sektörden önemli girişim ve destekler gelmiştir.
Birçok Avrupa ülkesinde medya eğitimi devam ederken, l980’lerin ortalarına kadar
Yunanistan’da medya eğitiminin adı dahi bilinmiyordu. Yunanistan’da medya üzerine
çalışmalar yapan Chrysoula Kosmidou- Hardy, “Media Education’ı Yunanca’ya çevirmek ve
uygun bir terim bulmak için oldukça zorlandık” demiştir.
1980’lerde Yunan eğitim sistemini modernleştirmek ve demokratikleştirmek için bir
takım reformlar yapıldı. Ortaöğretimde yapısal değişime neden olan başlıca reformlar olan
(genel ve teknik eğitim veren çok yönlü liselerin açılmasıyla), okul müfredatında değişikliklerle
bilgi teknolojilerinin eklenmesi, teknoloji ve üretim bilgisi eğitimi verilmesi, eleştirel
düşünmenin yerleştirilmesi ve benzeri yeni konuların müfredata entegre edilmesi üzerinde
duruldu. Bu çalışmalardaki amaç, yığılan bilgi kopukluklarının üstesinden gelmek, çeşitli
konuların disiplinlerarası ele almışını güçlendirmek, geniş konusal alanlarda birbiriyle ilişkili
konuları entegre etmektir. Ancak değişim çabaları, dirençle karşılaşmaktadır. Bunda da, aslında
eğitim sürecinin en önemli ortakları olan öğretmenlerin, geleneksel eğitim yapısı içinde karar
alım sürecinin dışında tutulmasının etkisi büyüktür.
Yunan eğitim sisteminde 1985’ten sonra önemli gelişmeler olmuştur. Eğitimde çağı
yakalamak ve kaliteyi arttırmak amacıyla çeşitli eğitimler, seminerler, Avrupa çapında projeler
düzenlenmiştir. Yunanistan literatürüne ve ‘gerçekliği’ne dönük araştırmalar yapılmış, yayınlar
ortaya çıkmıştır. Bürokratik ve merkeziyetçi eğitim yapısına sahip Yunanistan’da modem
eğitimde dış faktörlerin (diğer güçlü ülkeler) ve politik konjonktürün statükocu, sınıflandırmacı
ve teorik yapısı etkilidir. Merkeziyetçi yapının gereği olarak, müfredat, ders içeriği, okul ders
ve dönem düzenlen, öğretmenlerin hazırlanması, ödemeler ve atamalar, okulların kuruluşu ve
sorumlulukları dahil her türlü eğitim politikası ve düzenlemeler Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yapılmaktadır. Bu geleneksel, hiyerarşik ve merkezi yapının sonucu olarak yenilikçi
ve yaratıcı çalışmalara ağırlık verilmemektedir. Yunanistan’da eğitimin düzeyleri şunlardır.
Temel eğitim: Anaokulu (Kindergarden) iki yıl, (Primary School) İlk okul altı yıldır.
Ortaöğretim: Gimnazyum (Gymnasium) üç yıllık bir zorunlu eğitimi kapsar, Lise (Lyceum) de
üç yıldır, teknik veya tümleşiktir. Yüksek öğrenim (Tertiary), yüksek öğrenim kurumları
(üniversiteler) ve teknolojik eğitim enstitülerinden oluşmaktadır. İlk ve ortaöğretim düzeyinde
medya dersleri yer almakta, yüksek öğretim düzeyinde de dersler bulunmaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığı eğitimde bilgisayar teknolojilerinin daha etkin kullanımı ve ICT’ye öğrencilerin
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yatkınlığının arttırılması için 2009-20 10 döneminde geçerli olmak üzere, 2009’da Digi
Classroom adlı yeni bir girişim başlatmıştır.
Yunanistan’da medya eğilimi dil ve edebiyat kapsamında ele alınmaktadır. Müstakil
Medya Okuryazarlığı dersi yoktur. Eğitim sisteminde bu ders ‘zorunlu’ değildir. Bu ülkede
medya eğitiminde vurguda bulunulan öğeler şunlardır: Değişik modeller (adapte edici ve seçici
modeller gibi) geniş bir perspektifle ele alınarak eleştirel okuma ile her birinin güçlü ve zayıf
yönlerinin tespiti ile elde edilen bilgiler doğrultusunda bütüncül medya eğitimine dayanan
Eğitmenlerin Eğitiminde Eleştirel Pedagoji adlı model bağlamında eğitmenlerin eğitimi
gerçekleştirilmelidir. Yabancı dil olarak İngilizce dersi de okul danışmanlarının çalışmaları
konsantre edilerek geliştirilmelidir. Ulusal veya uluslararası Avrupa Birliği projeleri ve
araştırma ve yayınlarına yoğunlaşılmalıdır. Medya eğitimi denince ilk alda gelen bu
çalışmalardır.
Kosmidou-Hardy’nin adı geçen araştırmasına göre, ön lise (ortaokul lise arası) için
‘basın’ başlığı altında; lisede ise medya üzerine çalışmalara ağırlık veren ‘kompozisyon’
dersinde; gazetecilik, yayıncının sorumluluğu, haber yapısı, çözümleme, objektiflik
subjektiflik, ifade özgürlüğü, çoğulculuk, demokrasi, özel yaşam, vatandaş sorumluğu, eleştirel
düşünme gibi başlıklara sahip ders içeriği okutulmaktadır. Kullanılan ders materyalleri ise,
gazeteler, dergiler, reklamlar gibi medya metinleridir. Medya araçları medya metinlerini
çözümlemek için kullanılırken, ‘medya yazmak’ anlamında alternatif medya üretmede
kullanılmamaktadır. Yani Medya Okuryazarlığının ‘yazarlık’ kısmı yok denecek kadar azdır.
Sadece birkaç okul gazetesi çıkmaktadır. Ancak okul gazetelerini formel Medya Okuryazarlığı
eğitiminin bir parçası olarak düşünmek de yanlış olacaktır.

13.11. İsrail
1980’in ortalarından itibaren, İsrail Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği, Medya
Okuryazarlığı dersleri, üç düzeyde yapılandırılmıştır: Birincisi televizyon okuryazarlığı
müfredatı, ilköğretim düzeyi için; ikincisi televizyona ilave olarak film okuryazarlığı,
ortaöğretim düzeyi için; üçüncü olarak kitle medyası eğitimi, yüksek öğretim okul sistemi için
hazırlanmıştır.
İsrail, dini inanış ve yaşa göre farklılaşmanın fazlaca görüldüğü ve bunun eğitim
sistemine yansıdığı bir ülkedir. İsrail’de medya eğitiminde kültürel ve etnik kimlik sorunu
olarak anti-Amerikanlaşma artmaktadır. Eski başbakan David Ben Gurion ve destekçilerine
göre, kapitalist değerler sistemi ve yabancı kültürel dayanaklarıyla Amerikan tarzı televizyon,
eşsiz Yahudi-İsrail kültürünün yeniden yaratılması, beslenip geliştirilmesi için verilen çok
önemli ulusal çabalara ket vurmaktadır. Süregelen çatışmalar doğrultusunda medyanın varlığı
ve işlevi, medyadan beklentiler konusunda toplumda bölünmüşlükler vardır. Medyanın sahiplik
yapısı ve fonksiyonları konusu ile ilgilenilmezken, medyanın ele alınışında temel ortak nokta
ise medyanın eleştirel tüketilmesine olan inançtır.
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İsrail’de medya eğitimi değişim için önemli bir araç olarak görülmüş, medya eğitimiyle
ilerlemeci sosyal değişim ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi hedefi ulusal müfredat
oluşturulmuştur.
Yayıncılıkta yürürlükteki Broadcast Authority Law (1965) adlı 1969’da yeniden
düzenlenen yasada, yayıncıların görevi; eğitim, eğlence ve bilgilendirme programlarıyla
politika, ekonomi, kültür, bilim ve sanatta toplumu organize edici ve kaynaştırıcı hizmetini
yerine getirmesidir.
Bu doğrultuda yayıncı; devletin yaşamını (bekasını), çabalarını, ortaya koyduklarını,
başarılarını yansıtmak, iyi vatandaşlığın gelişimini, Yahudi mirası ve değerleri ile bağları
güçlendirmek ve bu konudaki bilgiyi derinleştirmek görevlerini üstlenmiştir. Buna ilave olarak,
Yahudi toplumlarının yaşam ve kültürel değerlerini yansıtmak, eğitimi destekleyip bilgiyi
yaymak, dışarıdaki (İsrail dışındaki) Yahudilerin yaşamını yansıtmak, ulusal eğitim
hedeflerinin gerçekleşmesi için çaba göstermektir. İbranice’yi geliştirmek; komşu ülkeleri
anlamak ve anlaşmak için Arapça konuşan halka yönelik Arapça yayın yapmak, dışarıdaki
Yahudiler için yayın yapmak, tüm dünyaya yayın yapmak gibi temel hedefleri vardır. Bu
durumda televizyon, yabancı ülkelerin özellikle Amerikan medyasının kültürel etkisinden
korunmalıdır. İsrail’de Channel Two, Channel 23 gibi eğitim televizyonu kanalları Education
Television Network (İbranice) çatısı altında toplanmıştır.
İsrail’de Yahudiliğin geleneksel sorunları, cinsiyet, ırk ve dil sorunları, medyaya ve
egemen Amerikan kültürü, Eğitim Bakanlığı’nın bazı tedbirler almasına neden olmuştur. 1990
yılında ilk ve orta öğrenimin tüm düzeylerini ve öğretmen eğitimini kapsayan ulusal Medya
Okuryazarlığı programı kabul edilmiştir. Medya Okuryazarlığında sosyal hedeflere ulaşmada
bir araç olarak medyaya vurguda bulunan İsrail modeli, daha az merkezidir. Ulusal düzeyde
üretilen müfredat yerine, bazı okullar ve öğretmenler kendi programlarını üretmişlerdir.
İsrail’de öğretmenlerin eğitiminde, alandaki araştırma ve yayınların zenginliğine verilen önem
düşüktur Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde medya eğitimi yeterli önemi görememektedir.
İsrail’de toplum, derin politik çatışmalarla yakından ilgilidir. Medya; gelişmelere,
siyasal olaylara tarafsız baktığı zaman bu durum, toplumda rahatsızlık uyandırmaktır. Oysa
medya ‘bekçi köpeği’ (watchdog) görevini ihmal etmemelidir. İsrail’de üniversitelerde
akademik programa Medya Okuryazarlığı eklenince, akademisyenlere ve medya
profesyonellerine yeni iş imkanları doğmuştur. Medya profesyonelleri en çok bu ülkede Medya
Okuryazarlığını hoş karşılamışlardır. Çünkü Medya Okuryazarlığına vurgu, medya
çalışanlarının sorumluluklarını, eğitim sisteminin üzerine atmaları anlamına gelmiştir. İsrail’de
Medya Okuryazarlığı programları British Film Institute’den etkilenmiştir. İngiliz Film
Enstitüsü’nün ilk ve ortaöğretimdeki müfredatı örnek oluşturmuştur.
İsrail’de Medya Okuryazarlığının ayrı bir ders olarak mı okutulacağı, yoksa ‘eğer her
şey iletişim ise’ diğer derslerin içinde mi verileceği tartışması önemli bir yer tutmuştur. Medya
eğitiminin dil sanatları, tarih, sanat eğitimi, yurttaşlık bilgisi ve diğer müfredatın içinde yer
alması, hem öğrencinin birçok dersin içinde medya eğitimi alarak konunun sürekli gündemde
tutulması ve böylece bir bilinç yaratılması, hem de toplamda daha fazla medya eğitimi almış
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öğrencilerin daha bilinçli medya tüketicileri olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Karşıt
görüşe göre, Medya Okuryazarlığı ayrı bir disiplin olarak ele alınmalı, müstakil derslerle
yürütülmedir. Çünkü öğretmenlerin trafik eğitimi gibi pratik bir eğitimden geçirilip, bu dersi
vermeye kalkışması yüzeysel ve amacına ulaşmayan bir çaba olarak kalacaktır. Bu uygulamada
öğretmenlerin hepsi temel medya eğitimi alırlar. Ancak aldıkları eğitim ve elde ettikleri birikim
yüzeysel kalacağı için özellikle üst sınıflarda yararlı olamayabilir.
Medya Okuryazarlığının ayrı bir disiplin olarak mı yoksa disiplinlerarası bir alan olarak
mı ele alınması gerektiği akademide tartışma konusu olmaktadır. Bir diğer tartışma ise şudur:
Medya Okuryazarlığı müfredatı merkezi olarak üretilip tüm okullar ona mı uymalıdır, yoksa
yerel okullar kendi müfredatlarını mı üretmelidirler? Uygulamadaki bu tartışmalı konuların
sonuçları da tartışmalı olmaktadır. Öğretmenler kendilerine merkezi standartların uygulatılması
konusunda “Bizim için neyin en iyi olacağını, bize dikte etmeyiniz” diyerek sert bir karşı çıkış
sergilemektedirler. Merkez-taşra ayrımında, taşradakiler kendi yollarında ilerlemekte kararlı
görünmektedirler. Müfredata ‘yama’ yaparak kendi eğitim materyallerini, ders kitaplarını
üreten yerel eğitimciler, merkezi uygulamalara direnmektedirler.
Bu ülkede Medya Okuryazarlığı eğitim programı üretimi iki şekilde olmaktadır.
Birincisi, okul çalışanlarından birinin alanda yoğunlaşmasıyla programlar üretilmesi, ikincisi
ise, çekici eğitim materyallerinin okul sistemine uyarlanmasıdır. İsrail’de eleştirel analiz ve
medya mesajı üretmek ‘Medya Okuryazarlığı’ olarak adlandırılmış, Medya Okuryazarlığı
eğitimi ile gençlerin yüksek kültür ile popüler kültürü ayırt edebilmelerini sağlamak
hedeflenmiştir.
Öğrencilerin medya ile iç içe yaşadığı bir dünyada onları medyadan gelecek zararlı
içeriğe karşı nasıl korumak gerektiği konusu tartışmalıdır. Tartışma, medyanın eğitimden daha
güçlü ve karşı konulamaz olduğu yönündedir. Çünkü en katı gelenekçi ve korumacı yapıya
sahip olan Ortodoks Yahudi okullarında bile korumacı yaklaşım ‘uygulanamaz’ durumdadır.
Ortodoks Yahudi okullarında güncel ihtiyaçlara cevap verecek Medya Okuryazarlığı çağrısında
bulunan Finkelman’a göre: Eğitimde tüm medya ve popüler kültür ürünlerini reddetmek uygun
değildir. Çünkü öğrenciler zaten bunlarla iç içedirler, medyanın tüketicileridirler. Bu reddediş,
öğrencilere eğitimin rehberlik yapma fırsatını yok edecektir. Medya kuşkusuz en temel kültürel
ifade ve iletişim ortamıdır. Bu yüzden öğrencileri ‘medya-cahili’ (mediaignorant) olarak
bırakmak da yanlıştır. Bu yüzden öğrencilerde eleştirel bakış açısı geliştirilerek sorun
çözülmelidir.
Yerelleşme ile birlikte bazı okullarda Medya Okuryazarlığında yanlış uygulamalarla
(malpractice) karşılaşılmaktadır. Öğrenciler, öğretmenleri neyi en iyi bitirse onu öğrenmekte,
Medya Okuryazarlığını ondan ibaret kabul etmektedirler. Öğrenciler basmakalıp olarak, bazı
kalıplaşmış yargılar öğrenmişlerdir. Örnek olarak: Cinsel ağırlıklı reklamlarda, müzik
videolarında ve tarafsız ve önyargısız olamayan haberlerle kötü imajlar ortaya çıkmaktadır.
Haberlerin hatta müzik videolarının sağ - sol kanattan politik uçlar tarafından yönlendirildiği,
‘iyi’lerin yakışıklı, orta sınıf, temiz beyazlar; ‘kötü’lerin ise çirkin, ucube, kirli ve tehlikeli
beyaz olmayanlardan oluştuğu şeklinde son derece genellemeci ve basmakalıp imajlar
oluşmaktadır. Özellikle taraflar arasındaki sınırların keskin çizildiği bu ülkede, bu tip karşılıklı
312

zıtlıkların (binary oppositions, dichotomy, dualism) beslenmesi, gelecek açısından doğru
olmayabilir.
İsrail’de Medya Okuryazarlığındaki genel durum incelendiğinde, Medya Okuryazarlığı
uygulamasında şu modeller görülür: Öncelikle yama modelinde; medya profesyonelleri ile
yeterli düzeyde alan bilgisi olmayan ama motive öğretmenler bir araya gelip, birbirinden izole
birim1eMedya Okuryazarlığı aktivite ve materyallerine iyileştirmek için eksikleri yamalarla
tamamlarlar. Öğretmenler mevcut eğitim materyallerini, diğer öğretmenlerle tartışıp, sorunlara
çözüm üretir ve kullanırlar. Bu model, yaratıcı çalışmalara imkan tanımakta ve değişik
uygulamaların ortaya çıkması için ortam oluşturmaktadır. Ekstra Okul Temsilciliği modelinde
ise, medya profesyonelleri ve özel yayıncılar, Eğitim Bakanlığı’nın onayını almaksızın kendi
materyallerini üretip okullara satarlar. Otokratik/Teknokratik modelde ise, eğitim programı
belirli kişi veya sosyal veya politik grupların talepleri doğrultusunda şekillenir: Örneğin,
bakanlıkça uygun görülen eğitim programı ve yayınları bakanlık tasarrufu ile bakanlık
bütçesinden ödenir Lemish’e göre tam bunlar şu anlama gelmektedir: İsrail’de kimin gücü
varsa onun yorumu ve dayatması Medya Okuryazarlığı eğitiminin gelişimini kontrol eder.
Merkezi sistemden, alan temelli spesifik uygulamaya geçiş aşamasında her bir okul bu
modellerden dilediğini alıp kullanabilir, geliştirebilir. Ancak her durumda BFI modeli olan
eleştirel sorgulama yaklaşımı genel kabul görmüştür. Alanın yeni olması; sınırlı yol
göstericiliğe, yönlendiriciliğe, yer yer eleştiri ve tartışma ortamı oluşmasına neden olmaktadır.

13.12. Gelişmekte Olan Ülkelerde Medya Okuryazarlığı Dersleri
Medya Okuryazarlığı eğitiminde gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliği bu eğitimin
2000’li yıllarda farkına varılmış olmasıdır. Kimi ülkeler özgürlüğünü geç kazanmış, kimi
ülkelerin ekonomik gücü yetersiz kalmış, kimisinin de Medya Okuryazarlığının öneminin
farkına varması çok çeşitli nedenlerle gecikmiş ve diğerlerinin ilerlemesine seyirci kalmıştır.
Medya eğitiminde yeni yönelimleri görüşmek üzere, 1990 yılında Birleşmiş Milletler
sponsorluğundaki Toulouse Toplantı’smda (UNESCO Toulouse Conference-1990), medya
eğitimi uzmanları bir araya gelmiştir. Bu toplantı, bir uluslararası medya eğitimi toplantısında
gelişmekte olan ülkelerin perspektifleri ve ilgi alanları ilk defa inceleme konusu olduğu için
önemlidir. Konferans katılımcıları üç komisyona ayrıldı ve bunlardan üçüncüsü Medya
Okuryazarlığı ve Gelişmekte Olan Ülkelerdi.
Dünya ülkelerinin kalkınmışlık açısından birinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri
şeklinde sıralanması, Medya Okuryazarlığı eğitiminde de geçerlidir. Kimi ülkeler bu konuda
çok ilerlemiş, kimisi de daha işin a b c’sindedir. Gelişmiş Batının dışında, medya eğitiminin
farklı tarihi ve formu vardı. Bu ülkelerin bazılarında Medya Okuryazarlığı hem okulların hem
de organizasyonların ilgi alanıydı. Hem medya üretimi hem de medya analizi üzerinde
duruluyordu. Genel olarak gelişmekte ulan ülkelerde medya eğitimi, formel eğitimin dışında
ilerlemektedir.
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Kalkınmış ülkelerde Medya Okuryazarlığı ortalama 1970, 80 ve 90’larda müfredat
programlarına girmişken, gelişmekte olan ülkelerde Medya Okuryazarlığı eğitimi ile ilgili
çalışmalar gecikmeli başlamıştır. Tüm dünyada medya kullanıldığına göre, Medya
Okuryazarlığına da ihtiyaç olduğu ve bu konuda bir takım adımların atılması gerektiği
görülerek diğer ülkelerde de çalışmalar yapılmaya başlanmış ve bazı önemli sonuçlar elde
edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde Medya Okuryazarlığı çalışmalarında, doğal olarak
gelişmiş ülkelerin birikim ve deneyimlerinden yararlanılmaktadır.

13.12.1. Güney Afrika
Güney Afrika Medya Okuryazarlığında uluslararası akımlardan, özellikle de İngiliz film
çalışmalarından (BFI’ın çalışmaları) etkilenmiştir. Afrika’da Medya Okuryazarlığı ile ilgili
yüzeysel çalışmalar ve özellikle İngiliz etkisi fazlaca eleştiri almaktadır. İngiliz modeli ‘iyi’
filmler incelenmektedir. Bunlar; kaynak, sunum, izleyici, karakterler, öykü, senaryo ve
teknoloji açısından edebi metinlere alternatif olan ama onlarla aynı senaryoyu kullanan filmler
arasından seçilmektedir. Smith’e göre çağdaş medya ortamının önemli gerekliliklerinden olan
Medya Okuryazarlığının Güney Afrika’da ayrıcalıklı bir yeri olmalıdır: Güney Afrika ‘da
ideolojik yapıya dayalı ayrımcı rejime karşı Medya Okuryazarlığı demokratik bir çözüm olarak
görülmektedir.
Medya eğitimi adı altında Medya Okuryazarlığı, görsel okuryazarlık alanları yer
almaktadır. Eğitim materyalleri olarak; film, televizyon programları başta olmak üzere ekranda
yer alan çeşitli programlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu materyaller; sözlük anlamı ve
ima, tarz, propaganda ve ön yargı gibi kavramlar zemininde, İngilizce ve diğer dersler içinde
incelenmektedir. Yeni medya ve filmin dili incelenirken dil bilimi ve terminolojisinden
yararlanılmaktadır. Doğru terminolojinin öğretilmesi ve medya üretim süreçlerinin öğretilmesi
Güney Afrika okullarında önemsenmektedir. Transvaal bölgesi ortaöğretim okullarında
70’lerde başlayan görsel okuryazarlık dersleri uzun yıllar okutulmuştur.
Güney Afrika’da Medya Okuryazarlığı sayılabilecek, Women’s Media Watch gibi
eğitim amaçlı topluluk şeklindeki organizasyonların çabalarıyla 70’lerin sonlarında başlamıştır.
Bu hareket, propaganda ve sansürle zorbalık yapan diktatör partinin etkisi sonucu ortaya
çıkmıştır. 1985’te Media Resource Center (MRC) kurulmuş, bu örgüt medya eğitimi
programları düzenlemiş ve müfredat geliştirme çalışmaları yapmıştır. 1995’te Medya
Okuryazarlığı dersi Güney Afrika Ulusal Müfredatı’na girmiştir. Müfredatta Evertt Rogers’in
yeniliklerin yayılması (diffusion of innovation) teorisi baz alınmıştır. Güney Afrika’da Medya
Okuryazarlığı, teknolojik yemlikler veya yeni iletişim teknolojileri gibi bir ‘yenilik’ olarak
görülmüştür.
2003’te hükümetin Film ve Yayınlar Kurulu; konuya el atmış, gençlerin bilinçli
tüketiciler olmaları, kendi ‘öykülerini’ kendileri üretmeleri, başkalarına hatta tüm dünyaya
öykülerini (haber) kendileri duyurmaları gerektiğini hedef göstermiştir. Bu amaçla, medyayı
doğru kullanabilmeleri için gençliği desteklemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuştur.
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Yeni demokratik düzene geçiş amacındaki Güney Afrika’da Medya Okuryazarlığı, eleştirel
vatandaşların yetiştirilmesi için bir araç olarak görülmüştür.
Güney Afrika’da Medya Okuryazarlığından beklenen, bilgi çağında aktif ve katılımcı
vatandaşlar yaratmak, öğrencilerinin eleştirel düşünme yetilerini geliştirmek ve sivil toplumun
gücünü arttırmaktır.
Toplumun kendi içinde kendi ürettiği mesajları medya üzerinden paylaşımım teşvik
eden Film ve Yayın Kurulu (Film and Publication Board), medyanın günlük olarak insanları
bilgi bombardımanına tutmasıyla onların hislerini, düşüncelerini, tercihlerini nasıl ve ne şekilde
etkilediğini vurgulayan önemli çalışmalar yapmaktadır. Film ve Yayın Kurulu’nun resmi
sitesinde çalışmaların amacı şöyle açıklanmaktadır:Değerlerin ve normların, ifade
özgürlüğünün korunması, çocukların zararlı içeriklerden korunması, çocukların medyada cinsel
tahrik ögesi olarak kullanılmasına karşı cinsel içerikten korunması ve Güney Afrika
toplumunun bilgilendirilen toplum olması için medya eğitimine yönelinmiştir. İnsanların
eğitim, iş, inanış ve yaşamın tüm ayrıntılarında siyah-beyaz olarak, ırk olarak net bir şekilde
ayrışıp izole edildiği bu ülkede, ayrılıkçılığı sürdürme eğilimi olan, hatta bunun için çaba veren
insanlar bulunmaktadır. Güney Afrika’da bilgi, teknoloji ve medya kullanımı konusunda Critos
şunları belirtmektedir:
Afrikanın çoğunda olduğu gibi Güney Afrika ‘da da insanlar politik teknik konulardan
ve medya bilgisinden yoksun tututurlar. Medya kullanımı siyahlar için değildir. Bu alanlar
beyaz hükümet tarafından, Beyaz Güney Afrikalıların (Kuzeyden Afrika’ya göç etmiş insanlar,
efendiler) çıkarları için yönetilirler. Oysa medya eğitimi dış dünyadan ayrıştırılmış okula
hapsolan bir ders değildir. Medya Medya Okuryazarlığı müfredat içeriğine eklenen veya
müstakil olarak işlenmesi gereken evrensel bir eğitim konusudur.
Güney Afrika’da Medya Okuryazarlığı eğitiminin gelişmesinde önemli engeller vardır.
Toplumsal ekonomik uçurum çok büyük olduğu için bilgi varsılları ile bilgi yoksulları
arasındaki fark fazladır. Üst sınıflardaki insanlar Medya Okuryazarlığına önem verirken,
fakirlik içindeki halkın Medya Okuryazarlığından önce medya kullanımı bile kısıtlıdır. Elektrik
kesintilerinin çok uzun sürdüğü ülkede, gazeteleri gününde okumak da belirli merkezlerin
dışında imkansızdır. Dolayısıyla Güney Afrika için kısa vadede büyük beklentiler içinde olmak
yanlıştır.

13.12.2. Latin Amerika Ülkeleri
Merkezi ve Latin Amerika’da medya eğitiminde ciddi bir ilerleme yoktur. Ancak
kilisenin bir takım çabaları ile bazı projeler yapılmaktadır. Örneğin Küba ve Meksika’da okul
müfredatı için Medya Okuryazarlığı, fazlalık olarak görülmektedir. Aynı şekilde Arjantin’de
medya dersi için uygulamada bir müfredat dahi bulunmamaktadır. Oysa 1984 yılında Eğitim
Bakanlığı müfredata medya eğitimini ilave etmişti. 2000 yılında da Buenos Aires’te School and
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Media adıyla medya dersi başlatıldı, ardından da tüm ülkeye yayıldı. Medya ile ilgili konular;
sanat, sosyal bilgiler gibi derslerin içinde bulunmaktadır.
2000’li yıllarda 15-17 yaş grubu için sosyal iletişim konularında uzmanlık eğitimi
verilmektedir. Bu eğitimlerde medyanın mesajlarına ve değerlerine karşı eleştirel cevap
verebilecek öğrenciler yetiştirmek temel hedeftir. Latin Amerika’daki Medya Okuryazarlığı
organizasyonları; televizyon seyircilerine destek olmak ve medya metinleri üzerine yaratıcı
çalışmalar için ortam oluşturmak amacıyla, kültür endüstrisi incelemeleri, semiyoloji anlam ve
dil üzerine çalışmaları yapmaktadır.
Arjantin’de gençlik grupları ve medya sektörü ile birlikte çalışan gayri resmi birçok
medya eğitim projesi bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların verimliliğini ve elde edilen
sonuçları ölçmek imkansızdır. Kilisenin medya eğitimine ilgisi ise daha çok, öğrencilerin
medyayı kullanma becerilerinin arttırılmasıyla dini mesajlar yaymada medyayı bir araç
görmesinden kaynaklanmaktadır.
Latin Amerika bölgesindeki ülkelerde, Medya Okuryazarlığı üzerine yapılan çalışmalar
henüz dikkat çekici düzeyde değildir.

13.12.3. Rusya
Rusya’da medya 1990 yılındaki bağımsızlık hareketine kadar sıkı bir devlet denetimine
tabiydir. Medya hükümet politikalarının propagandasına yoğunlaştığı için, yabancı kültürlerden
gelen içeriğe ve yabancı medyanın etkisini kontrol altına almak için Medya Okuryazarlığı
eğitimine ihtiyaç yoktu. Bu tarihten sonra medya devlet denetiminden çıkıp, serbest piyasa
koşullarında gelişme yoluna gitmiştir. Teknolojinin gelişimiyle dışarıdan giren, içerik ve tutum
olarak sosyal dönüşüme neden olan, medya ürünleri rahatsız edici boyutlara ulaşınca, Rusya
Güvenlik Konseyi, bilgi ortamını tehdit eden yayınlara karşı 2000 yılında Rusya Bilgi Güvenliği
Doktrini’ni yayınladı. Bu doktrin aynı zamanda hükümetle sürtüşme içinde olan, Vladimir
Gusinsky’nin medya şirketlerine karşı da yayınlanmış oldu. Rusya’da medya özgürlüğü bu tip
nedenlerle kimi dönemlerde kısıtlamalara uğramıştır. Medya içeriklerinin fazla ileri gittiği
dönemlerde ise, Medya Okuryazarlığı ön plana çıkmıştır. Alexander Fedorov’un çalışmaları bu
tip dönemlere rastlamaktadır.
Medya eğitiminde pratik uygulamalar 90’lı yıllardan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır
l991’de Russian Channel One gençlerin hazırladığı sabah programı olan “School News”i
yayınlamaya başlamıştır. Televizyondaki yayınlardan sonra, zamanla alandaki çalışmalar
artmıştır. Rusya’da medya eğitimi üzerine çeşitli eğitim CD’leri yayınlanmaktadır. Rusya’da
Medya Okuryazarlığı bazı ortaöğretim kurumları dışında zorunlu ders kapsamında
okutulmamaktadır. Bu ülkede milli eğitim sistemi ulusal düzeyde (merkezi olarak) faaliyet
göstermektedir ve derslerin hemen hepsi zorunludur Seçmeli derslerin oranı çok küçüktür ve
önem arz etmez. Medya Okuryazarlığı Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmediği sürece, bu
dersin gelişimi, gönüllü ve gayretli öğretmenlerin çabaları ile sınırlı kalmaktadır.
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Formel bir Medya Okuryazarlığı müfredatı yoktur. Dil, sanat, tarih, edebiyat gibi
değişik alanların içinde medya dersleri de yer almaktadır. Moskova’daki Rus Eğitim
Akademisi’nin bir bölümü olan Laboratory of Media Education adlı birim, 7-l7 yaş grubu için
bir eğitim müfredatı hazırlamıştır.
Ancak bu uygulamaya girememiş bir çalışmadır. Rusya’da milli eğitim politikası medya
eğitimini doğrudan etkilemektedir. Bu ülkede öğretmenlerin çok azı Medya Okuryazarlığını
anadil (Rusça), edebiyat, tarih, sanat gibi derslere entegre etmek ve Medya Okuryazarlığı için
ekipman kullanmak istemektedir.
Bunun en önemli nedenlerinden biri, bir öğretmenin 2002 yılı itibarıyla ayda ortalama
20-30 Amerikan Doları kadar maaş almasıdır. Öğretmenler bunu parasını almadıkları ekstra bir
iş olarak görmektedirler Genç bir erkek böylesine düşük maaşlı bir işte çalışmak
istememektedir. Bu yüzden Rusya’da öğretmenlerin % 90’ı orta yaşlardaki bayanlardır. Eski
rejimden kalma alışkanlıklar devam etmektedir. Dönüşüm bu yüzden çok yavaş olmaktadır.
Ancak 2001 yılından sonra bir takım iyileştirmelerle ortaöğretim ve yüksek öğretimde medya
alanında profesyonellerin eğitiminde ciddi bir artış yaşanmıştır.
Rusya’da Medya Okuryazarlığına genel yaklaşım, teknik medya kaynaklarının
kullanımı üzerine geleneksel bir eğitimdir. Geleneksel olan ile hızla gelişen yeni medya ortamı
arasındaki uçurum bu nedenle büyümektedir. Medya Okuryazarlığı, yeni medyayı sürekli
izlemeyi gerektirirken, uzun yıllar boyunca kullanılan ders kitapları güncel gelişmelere cevap
verememektedir. Medya Okuryazarlığında bir diğer önemli sorun, hem öğrencilerin hem de
öğretmenlerin medya ve egemen kültür arasındaki ilişkiyi dahi sorgulamaya yasaklı olmasıdır.
Bu yüzden Rusya’da eleştirel çözümlemenin çok kısa bir geçmişi vardır.
Milli eğitim müfredatına Medya Okuryazarlığı dersini ekleme konusunda Rusya’nın
başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Devlet okulları için Medya Okuryazarlığının
başarısının, tamamen zorunlu ders olmasıyla ilgili olduğu düşüncesinin taraftarları çoktur.
Rusya’da formel medya eğitimi yoktur. Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasında soğuk
savaşın da etkisiyle, global medyanın, Holywood’ın kültürel ürünlerinin, McDonalds ve Coca
Cola gibi sosyo-kültürel ve ekonomik faktörlerin Rus toplumunu nüfuzu altına almasını
önlemek için bir araç/çözüm olarak görülen medya eğitimi üzerine devlet kontrolünde bir takım
medya eğitimi çalışmaları yapılmıştı, ancak bu, resmi endişe ile yapılan bir çalışmaydı. Bu
yüzden, Russian Academy of Education tarafından model bir ulusal Medya Okuryazarlığı
müfredatı geliştirilmesine rağmen hiçbir zaman uygulamaya konulmadı. Okullarda bu dersin
zorunlu olarak okutulması için yasal düzenleme yapılmadığı gibi finansal kaynak da ayrılmadı.
Medya Okuryazarlığında ulusal bir müfredat yoktur. Buna rağmen, kimi ortaöğretim
okullarında medya eğitimi temel eğitimin zorunlu bir parçasıdır. Rusya’da The Russian
Association for Film & Media Education, Russian Academy of Medıa Education ‘ın bir birimi
olan Laboratories of Screen Arts and Media Education gibi bazı vakıf ve enstitüler vardır,
ancak bunlar çok sınırlı etkiye sahiptir.
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Bu ülkede Medya Okuryazarlığı dersi dil, sanat, tarih, edebiyat gibi derslerin içinde
verilmektedir. Okullarda Medya Okuryazarlığı derslerinin verilip verilmemesi veya ne kadar
yer verileceği, okul idarecilerinin tercihine göre değişebilmektedir. Alanda merkezi bir eğitim
politikası bulunmadığından, kimi öğretmenler pratik uygulamalara yönelirken, kimileri de
teoriye vurguda bulunmakta, bazıları da medyanın estetik değerlerine yönlenmektedir. Rus
medya eğitim modelleri üç tipte ele alınabilir. İlk tip, Medya teorisi ve tarihi üzerine yoğunlaşan
eğitim ve enformasyon modelleri, ikincisi, giriş mahiyetinde medya materyallerinin etik
değerleri, etik modeller ve felsefi problemler üzerinde duran model; üçüncüsü de, algılama,
zihinde canlandırma, görsel hafıza, yorumlama, analiz, eleştirel düşünce gibi yaratıcı yönler ve
İnsanın kültürel gelişimi üzerinde duran gelişimci modellerdir. Bu ülkede eğitmenlerin eğitimi
ve müfredat programı olmaksızın kısıtlı ders materyalleri ile bilgisayar, internet ve dijital
teknolojileri öğrenilmesine yönelik, seçmeli Medya Okuryazarlığı dersi; öğrencinin medya
hakkında fikir sahibi olması için verilen teorik bilgilerden ibarettir. Ekonomik sıkıntılar
nedeniyle çok az öğretmen internet kullanabilmekte ve yeni medyaya dönük kaynakları satın
alabilmektedir. Rusya’da Medya Okuryazarlığının gelişmemesinde dijital teknolojilerin
okullarda kullanımının çok az olmasının etkisi büyüktür.

13.12.4. Finlandiya
Finlandiya’da medya eğitimi, müstakil bir ders olarak değil, tarih, sosyal bilgiler, ana
dil ve edebiyat gibi çeşitli derslerin içinde verilmektedir Medya Okuryazarlığı kavramsal bir
genelleme içinde değerlendirilmekle birlikte, öğretmenler bu dersi anadilin bir parçası olarak
ele almaktadır.
Bu ülkede medya eğitimi, iletişim (teknolojileri) eğitimi olarak okutulmaktadır. Bilgi
toplumu yaklaşımıyla medyadan sosyal beklentiler yeni iletişim teknolojilerine ve yeniliklere
odaklanılmasına neden olmuştur. Yeni medya için ticari motif, cep telefonu pazarında
uzmanlaşmış Nokia’da olduğu gibi farklı ekonomik yeniliklerin geliştirilmesidir. Genel olarak
bu ülkede Medya Okuryazarlığı ile artan rekabet koşullarında bilgi toplumu için gerekli
yetilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Ulusal Müfredat’ta iletişim ve kitle iletişim eğitimi medya eğitiminin bir parçası olarak
kabul edilmiştir. İletişim eğitimi, gerçek hayatta baş edilmesi gereken iletişim becerileri, metin
analizi, konuşma becerisi ve dil, anadil eğitimi ve edebiyat çerçevesinde ele alınmaktadır.
Bu ülkede ortaöğretim düzeyinde medya eğitimine büyük önem verilmektedir. Medya
eğitimi ile genç kuşaklar ile yetişkinler arasında ve gençler ile kültürel ve politik meseleler
arasında köprü oluşturmak amaçlanmaktadır. Gençlerin ana akım medyada nasıl temsil
edildiğinin, özel yaşamlarının, başarı ve başarısızlıklarının doğrudan teşhirinin gençlere verdiği
rahatsızlık üzerinde durulmakta; gençlerin beklentilerine cevap vermek için gençlik
organizasyonları çatısı altında çalışmalar yapılmaktadır.
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Aktif vatandaşlık için, medya eğitimi bir araçtır. Hükümet eğitim departmanı, 2005
yılını ‘vatandaşlık eğitimi yılı’ ilan etmiştir. Bu tarihten sonra 2007 yılında tamamlanan
Vatandaşlık Katılım Politikası Programı ve benzeri çalışmalar ile çeşitli programlar altında
eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Finlandiya hükümeti, medya eğitimini alanlararası bir
program olarak kamu gündemine taşımıştır. Finlandiya’da Medya Okuryazarlığı eğitimi
üzerine akademik olarak yoğunlaşan ve Finlandiya Gençlik Araştırma Ağı (Finnish Youth
Research Network) kurucularından olan Sirkku Kotilainen alanda lider konumundaki kişidir.
Bu araştırma ile ilgili olarak araştırmacı, Kotilainen’e Türkiye’de yapılan yapılan çalışmadan
ve mevcut durumdan bahsetmiştir 6 : Alanda eksiklerin fazla olduğunu ve (Avrupa ülkeleri
olarak) iş başa düştüğünü belirtmiş, alanda gelişim için her zaman karşılıklı akademik
yardımlaşmaya açık olduklarını ve işbirliğine önem verdiklerini belirtmiştir.
Medya eğitimi, medya alanında çalışan profesyonellerin, gençlerin, aktivistlerin,
eğitimcilerin katılımıyla yürütülmektedir. Yazarlar, film yapımcıları, gazeteciler okulları
ziyaret etmekte; öğretmenlerin eğitimine katılarak alan ve piyasa bilgisi vererek destek
olmaktadır. Medya eğitimine gönül vermiş insanlar çeşitli sektörlerden ve düzeylerden
gelmektedir: Okullar başta olmak üzere, gençlik organizasyonları, kütüphaneler, kültürel
organizasyonlar, medya ve filin merkezleri çalışanları ve konuyla ilgili resmi görevliler,
yöneticiler sıralanabilir.
Maddi imkanların iyi olduğu bu ülkede öğretmenlere eğitim verilen sınıflar; televizyon,
video ve projeksiyon cihazları ile donatılmış; gazete ve dergilere abone olunmuştur. Medya
ekipmanları sadece öğretmenlere eğitim verilen sınıflarda değil, medya eğitimi verilen birçok
derslikte de kullanılmaktadır. Öğretmenlere eğitim verilen sınıflarda iletişim en popüler
derslerden biridir. Medya eğitimine hükümet önemli miktarda fon ayırmaktadır.
Derste eğitim materyali olarak; filmler, gazete makaleleri ve gazeteler eleştirel
perspektifte incelenmektedir. Müzik videoları ile internet medya derslerinde en zor işlenen
konulardır. Medya derslerinde, medya metinlerinin nasıl algılandığının anlamak ve medya
kullanarak kendini ifade etme pratiği kazanmak iki temel hedeftir. Edebiyatla filmler, gramerle
dergi ve gazeteler ilişkilendirilmiş, bu eğitim alanları medya materyalleri üzerinden
incelenmiştir. Amaç öğrencileri gazeteci olarak yetiştirmek değil, bilgisayar ve medya
ekipmanlarını kullanma, iletişim becerilerini geliştirme ve dil yetisini geliştirme gibi sosyal
iletişim hedefleridir.
13-18 yaş grubu gençlerin katılımı ile oluşturulan Youth Voice Editonal Board adlı
organizasyon, ortaöğretimin çeşitli seviyelerindeki ve meslek liselerindeki öğrencilere hitap
etmekte, gönüllülük esaslı olarak boş vakitlerinde çalışacakları bir ortam sunmaktadır. Bu
organizasyon, Gençlik Medya Merkezi ile birlikte atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyerek,
Medya Okuryazarlığı çalışmaları yapmaktadır. Finlandiya’da 2007 yılının Kasım ayında online
oyun oynayanların ve internet kullanıcılarının neden olduğu okullarda yaşanan şiddet olayları
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Medeniyetler İttifakı 6-7 Nisan 2009 İstanbul Forumu’nda görüşülmüştür.
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ve ölümle sonuçlanan trajediler; toplum nezdinde medya eğitiminin önemini günden güne
arttırmıştır.
Fin medya eğitiminde, kitle medyası eğitimi, iletişime giriş, enformasyon
teknolojilerine giriş, iletişim eğitimi, medya pedagojisi, medya eğitimi, medya iletişim eğitimi,
görsel-işitsele giriş, video eğitimi, basın eğitimi, Medya Okuryazarlığı gibi çeşitli başlıklardaki
Medya Okuryazarlığı ile ilişkili dersler eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak,
Medya Okuryazarlığında her ülkenin kendine göre farklı tutumu ve politikaları
bulunmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde bu alanda sivil toplum örgütleri
etkindir. Yılda onlarca uluslararası toplantılar yapılmakta, tüm dünyadan konuyla ilgili
araştırmacı ve eğitimciler bir araya gelmekte, eğitim materyali geliştirilmektedir. Ancak 50’yi
aşkın eyaletin tamamında geçerli ulusal bir standart program bulunmamakta, parçalı bir yapı
arz etmektedir.
Avrupa ülkeleri, Avustralya ve Kanada Medya Okuryazarlığı eğitimi uygulamalarında
ön plandadır. İngiltere, hem nicelik hem nitelik açısından ilerlemiş durumdadır. Bu ülke birçok
Avrupa ülkesine, başta Birleşik Krallık (UK) çatısı altındaki Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler
gibi ülkeler ve Avrupa Birliği’ne örnek olmuştur. Kanada ve Avustralya da birçok ülkeye örnek
olan Medya Okuryazarlığı eğitimi çalışmaları yapılmıştır. Avrupa’da, medya ve iletişim ulusal
politika belirleme gündemlerinde, Medya Okuryazarlığı önemli bir müfredat konusu haline
gelmiştir. 2007 itibarıyla harekete geçen Audiovisual Media Services Directive (AVMS), üye
ülkelerde teknolojik gelişmeler paralelinde Medya Okuryazarlığı düzeylerini ölçmek üzere
Komisyon (Avrupa Komisyonu) için yükümlülük raporu hazırlamaktadır. Medya Okuryazarlığı
eğitiminde ülkelerin eğitim politikaları zamanla değişime uğramaktadır. 2011 yılı Ocak ayı
itibarıyla Medya Okuryazarlığı derslerinin konumu, seçmeli veya zorunlu ders olarak
okutulması, müstakil bir ders olarak veya başka derslerin içinde verilmesi araştırılmıştır.
İncelenen ülkelerdeki milli eğitim bakanlığı veya dengi organizasyonlarda ulusal eğitimde
mevcut durum soruşturulmuş ve bazı ülkelerden yanıt alınmıştır.
İngiltere milli eğitim bakanlığına bağlı Nitelikler ve Müfredat Geliştirme Ajansı,
gönderdiği yanıtta; ‘Medya’ dersi, ortaöğretim seçmeli dersi olarak seçilebilmektedir. Tüm
okullarda okutulma yükümlülüğü yoktur, zorunlu değildir. İlköğretimde bilgi teknolojileri,
İngilizce ve drama derslerinde okutulmaktadır.
İspanya milli eğitimi dış ilişkiler ofisinden gelen yanıtta ise, Medya Okuryazarlığı
dersinin zorunlu ders olarak İspanyolca dersi içinde okutulduğu Medya Okuryazarlığı
paralelinde bilgisayar okuryazarlığı dersi verildiği, bu dersin de zorunlu dersler kapsamında
oluşturulduğu belirtilmiştir.
Amerika Birleşik Devletlerinde, Medya Okuryazarlığı ile ilgili politikaları yakından
takip etmesi, konuyla ilgili kampanyalar düzenlemesi iletişim ve eğitim teknolojilerindeki
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gelişimi izlemesi ile ünlü Frank W Baker’a ABD’deki son durum e-mail yoluyla sorulmuştur.
Baker şunları belirtmiştir: ABD ‘de her bir eyalet kendi eğitim standartlarını belirlemekteydi,
şimdilerde ise (Şubat 2011), Ortak Çekirdek Müfredat adı altında tüm eyaletlerde aynı
standartların uygulanacağı bir uygulamaya gidildi. Medya Okuryazarlığı genel olarak
müstakil bir ders olarak okutulmamakta, İngilizce Dil Sanatları, Sağlık, Sosyal Bilgiler ve
Tarih derslerinin içinde ilgili bölüm olarak okutulmaktadır. ABD ‘de derslerin zorunlu ve
seçmeliliğini okullar belirler. Ama bu dersler temel disiplinlerdir, dolayısıyla zorunlu
sayılırlar. Doğrudan Medya Okuryazarlığı ve Bilgi Okuryazarlığı derslerini kapsayan Media
Strand ise seçmelidir.
Medya Okuryazarlığı müfredat geliştirme çalışmalarında Making Curriculum Pop adlı
medya eğitimi internet sayfası yöneticisi, Medya Okuryazarlığı eğitmenlerin eğitmeni Ryan
Goble’a göre, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’da hatta Singapur’da zorunlu medya
dersi olmasına rağmen, ABD ‘de ulusal çaptaki çekirdek müfredata girememiştir. Sadece bazı
eyaletlerde vardır.
Kanada Ontario Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat ve Değerlendirme Departman
Direktörü Sue Durst’a göre Kanada’da ortaöğretimde (9-12. sınıflar) Medya Okuryazarlığı
eğitimi 2007’deki düzenleme ile şu şekildedir: Medya Okuryazarlığı dersleri temel ders olan
İngilizce dersi içinde zorunlu olarak verilmektedir. Ayrıca 9-12; sınıflarda Sanat ve Teknoloji
Eğitimi dersleri içinde de Medya Okuryazarlığı konuları yer almaktadır.
Medya Okuryazarlığı eğitimine büyük önem verilen bu ülkede, 11 sınıfta üniversite
hazırlığı kapsamında öğrencilerin karmaşık medya metinlerindeki örtük ve açık anlamları
tanıma, anlama, açıklama ve yorumlama becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 12. sınıfta
ise yine üniversite hazırlığı kapsamında çeşitli medya formlarıyla anlamın aktarılmasında
kullanılan yöntem ve geleneklerin tanınması güncel veya çarpıcı örnekler üzerinden
inceleyebilme ve uygulamaya dökebilme becerisinin kazanılmış olması beklenmektedir.
Kanada’da genel çerçeve içinde dersi detaylandırmak ve uygulama seçimi öğretmenlerin
inisiyatifindedir.
Kanada’lı gazetecilik kökenli (sektör ve akademi) medya eğitimcisi Mike Gange’e göre:
Kanada ‘da medya çalışmaları adı altında, müstakil bir Medya Okuryazarlığı dersi vardır. 17
hafta süren bu ders, lise ve önlisansta seçmelidir. Bölgelere göre farklılıklar olmakla birlikte,
İngilizce, Sosyal Bilgiler gibi derslerin içinde Medya Okuryazarlığının bazı (temel) konuları
zorunlu olarak işlenmektedir.
İrlanda Milli Eğitim Bakanlığı personeli Kaye Fallon tarafından yapılan açıklama ve
referans verdiği resmi web sayfasına göre; İrlanda ‘da Medya Okuryazarlığı İngilizce dersi
içinde 12-l6 yaşlar (Junior Certificate) ve 15- 18 yaşlar arasında (Leaving Certificate) ilk ve
ortaöğretim düzeylerinin her ikisinde de verilmektedir. Gazetecilik; radyo, televizyon ve
reklamcılık gibi alanlarla ilgili konular ‘medya çalışmaları’ adı altında yürütülmektedir.
Junior Sertifika sınavında da medya çalışmaları kısmı vardır. Leaving Certificate düzeyinde
çeşitli medyayı içeren ‘ikna dili’ öğretilmektedir. İngilizce derginin içinde Medya
Okuryazarlığı verilmekle birlikle bazı okullarda müstakil Medya Okuryazarlığı dersleri de
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mevcuttur. Medya Okuryazarlığı çoğunlukla bilgi ve iletişim teknolojileri (JCT) üzerinden ele
alınmaktadır.
Avustralya’da ise, ACMA Dijital Toplum ve Politikaları ve Araştırma Bölümü yetkilisi
Dr. Wendy Quinn’e göre Medya Okuryazarlığı eğitiminde bölgelerarası farklılıkları ortadan
kaldırılıp ulusal bir eğitim programı uygulamasına geçilmiştir. Bu ülkede zorunlu ders
kapsamındaki İngilizce dersinin içinde bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimi yer almaktadır.
İngilizce dersi; dil, yazın ve okuryazarlık olarak üçe ayrılmıştır. Medya Okuryazarlığı; yazın ve
okuryazarlık kısmında yer almaktadır. Medya metinlerinde etkileşim, analiz, değerlendirme,
yorumlama ve üretim gibi temel eylemler bu bölümlerde yapılmaktadır. İngilizce dersleri içinde
zorunlu olarak verilen Medya Okuryazarlığı bölümleri ile birlikte birçok okulda müstakil
Medya Okuryazarlığı eğitimi verilmektedir. ACMA’ya bağlı, öğretmenler ve akademisyenler
tarafından üretilen programlar vardır. Ancak resmi otorite olarak ACMA’nın dijital Medya
Okuryazarlığı adı altındaki çalışmaları merkezi konumdadır. Almanya’da ise milli eğitim
bakanlığı zemininde Medya Okuryazarlığı çalışmalarını profesör Gerhard Tulodziecki
yürütmektedir. Bu ülkede Medya Okuryazarlığı ICT kapsamında bilgisayar temelli iletişim
teknolojilerini öğretmek amacıyla 1980’lerden itibaren müfredata girmiştir. 2000’li yıllarda ise
zorunlu dersler kapsamında çekirdek müfredat belirlenmiş ve okulların kendi müfredatlarını
detaylandırma yükümlülüğü getirilmiştir .
Genel itibariyla bakıldığında incelenen gelişmiş ülkelerde Medya Okuryazarlığı
dersinin genellikle dil dersleri içinde zorunlu olarak yer aldığı tespit edilmiştir Ancak, bu dil
dersleri Türkiye’deki Türkçe derslerinden çok çok farklı olarak ele alınmaktadır. Bu derslerde
dil öğrenme kaynaklarından biri olarak medya, yazma, konuşma, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin dilini anlama gibi konular ağırlıklıdır. Dolayısıyla ortaöğretim düzeyindeki dil
dersleri, Türkiye’deki gazetecilik bölümlerinde bile yeterince yer bulamamış olan ‘yazma’
konusunda tavizsizdir. İletişim teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin, gelişmeler müfredata
eklenmekle birlikte, yazma konusu hiçbir zaman müfredattaki konumunu kaybetmemektedir.
Medya Eğitiminde Başlıca Vakıf — Dernek ve Medya Organizasyonları. Dünya
genelinde medya uygulamalarına gençlerin katılımı yüksektir. Bu katılımlar genellikle salt
medya eğitimi amacıyla kurulmuş veya diğer faaliyetlerle birlikte medya eğitimine öncelik
vermiş vakıf ve dernekler üzerinden gerçekleşmektedir. Bu vakıf ve dernekler bir medya
kuruluşunun bünyesinde veya bağımsız kurulmuş olabilir Medya kuruluşlarının kendileri de
doğrudan medya eğitimi vermek üzere birim açmakta, fon ayırmakta veya başkalarının yaptığı
çalışmalara teknik olanaklar sunarak faaliyetlerin içinde yer alabilmektedir.
Bu tip uygulama organizasyonlarının niteliği ve özellikle de niceliği, günden güne
artmaktadır. Bu uygulamalar gençlerin kendilerini etkileyen medyayı, üretim yöntem ve
tekniklerini tanıma ve medyada kendilerini ifade etme imkanı sunmaktadır. Katılımlar; içerik
geliştirme, üretim, mesleki becerilen geliştirme ve medya eğitimi uygulamaları şeklinde çeşitli
formlarda olmaktadır. En başarılı ve en çok göze çarpan programlar; planlama ve
değerlendirmenin her aşamasında gençlerin içinde yer aldığı, ‘gerçek ve etkili’ katılımların ve
işbirliğinin olduğu programlardır.
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Dünyanın değişik yerlerinde gelişmekte olan ülkelerden dikkat çeken organizasyonlar,
ANDİ, TROC, Mulcto Khobor, CBFA adlı organizasyonlardır. Her geçen gün yeni örgütler
eklenmekte, yeterli destek bulamayan, üretici olamayan örgütler de ya değişime uğramakta ya
da silinmektedirler.
Agencia de Noticias dos Direitos da Infancia (ANDI): Çocuk Hakları için Brezilya
Haber Ajansı’nın çocuk ve gençler hakkındaki haberler konusunda gazetecilerle çalışan, onlara
eğitim veren, konuyla ilgili haber yapılış biçimlerini izleyen bir organizasyondur. Bu
organizasyonun amacı, medyada çocuklar ve gençler haklarında haber hazırlanış süreçlerini
iyileştirmektir. ANDI’nin çalışmaları, onbir alt organizasyonda ve on üç Latin Amerika
ülkesinde uygulanmaktadır.
TROC: Arnavutluk’ta gençlerin medyaya katılımını sağlamak üzere kurulmuş olan bu
örgüt, Arnavutluk’taki en başarılı organizasyondur. ‘TROC’, Arnavutça’da ‘özgürce konuş’,
‘içinden geldiği gibi doğrudan konuş’ anlamına gelmektedir. Düşünce ve ifade özgürlüğüne
vurguda bulunan, UNICEF destekli bu organizasyonda tüm ülkedeki gençlerin medyada
seslerini dile getirebilecekleri bir ortam yaratılmış, çocuk ve gençlerin kendileri ile ilgili
konularda haber yapmaları amaçlanmış, bunun için bir büro oluşturulup teknik ekipman
sağlanmıştır. Çocuklar ve gençler ürettiklerini her cumartesi 18 :00’de televizyonda
yayınlamaktadırlar. Sosyal bir uygulama olarak programları, Avustralya ve komşu ülkelerde
gençler arasında oldukça popülerdir. Gençler film festivalleri düzenlemekte, diğer ülkelere gezi
düzenlemekte ve çeşitli aktiviteler yapmaktadırlar.
Mukto Khobor (Free News) Bangladeş’te kurulu, UNICEF destekli, televizyon
programları üreten bir organizasyondur. Mukto Khobor, 11-17 yaş grubu gençler tarafından
güncel gelişmeleri ele almak üzere hazırlanan bir programı desteklemektedir. Çocuk ve çocuk
hakları konularına önem verilen programda, gençlerin kendilerini ifade etmelerine fırsat
verilmektedir. Genç izleyicilerin, akranlarının başarısını görüp özgüven kazanmalarını
sağlamada ve çocukların sorunlarına ne denli önem verildiğini göstermede oldukça etkili bir
ortam oluşturmuştur.
Children and Broadcasting Foundation for Africa: Bu örgüt de yine UNICEF
desteklidir. Kaliteli çocuk programları üretilip yayınlaması konusunda yayıncıları
duyarlılaştırmak ve Çocuk ve Yayıncılık Bildirgesi’nin (African Charter on Children and
Broadcating) hedefleri doğrultusunda çocukların koşullarını iyileştirmek üzere 1995 yılında
kurulmuştur. Afrika çocuklarının haklarına ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan CBFA,
atölye çalışmaları, üretim seminerleri, toplantılar ve çeşitli aktivitelerle medya profesyonelleri
ve yayıncılar ile 9-16 yaş grubu çocuk ve gençleri bir araya getirmektedir.
Egypt’s Video and the Community Dreams diğer adıyla EGYPT - The Coptic
Evangelical Organizationför Social Services (CEOSS): Hükümete bağlı Kalkınma ve Nüfus
Faaliyetleri Merkezi çatısı altında oluşturulan bu proje, Mısır toplumunda genç kadınların ve
kızların desteklenmesi ve sesinin duyurulması hedeflidir. Farklı toplumlardan gelen kadınların
oluşturduğu takımlar hassas konulara varıncaya kadar çeşitli konularda medya içeriği üreterek
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özgüven kazanmakta, ‘görülür’ hale gelmekte ve kalıplaşmış önyargıları kırma uğraşı
vermektedirler.
1980’lerden sonra dünyada medya alanında faaliyet gösteren vakıf ve dernek sayısında
çok hızlı bir artış başlamıştır. Çocuklar ve gençlerin medya eğitimi küresel bir gereksinim
haline gelmiştir. Medyada çocuk hakları konusu günden güne önem kazanmaktadır. Bu konuda
ulusal ve uluslararası ortamlarda son derece hararetli toplantılar, tartışmalar ve karar alımları
gerçekleşmektedir Ancak asıl önemli olan alınan kararların uygulamaya konulup konulmadığı,
uygulamaya konuldu ise, ne kadar başarılı olduğudur.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir ülkede Medya Okuryazarlığı Eğitiminin başarısını belirleyen önemli
faktörlere değinilmiş ve çeşitli ülkelerdeki okullarda Medya Okuryazarlığı eğitiminde
sergilenen çeşitli yaklaşımlar ele alınmıştır.
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Bölüm Çalışma Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir ülkede Medya Okuryazarlığı
Eğitiminin başarısını belirleyen önemli faktörlerden biri eksik ve yanlış ifade edilmiştir?
a)

Medya ve eğitim sisteminin gelişim düzeyi

b)

Geleneksel kitle medyalarının varlığı

c)

Medya eğitiminde resmi organizasyonların rolü.

d)

Medya ve eğitimin amaçları, doğası, yapısı ve fonksiyonları

e)
Medya eğitiminin faaliyet alanındaki sosyokültürel, sosyopolitik ve sosyoekonomik ortam

2) “Avustralya’da eğitim politikası eyalet ve bölge hükümetlerinin sorumluluğu
altındadır. Uygulamada eyaletler arası farklılıklar görülmekle birlikte, müfredat
programları eyaletler arasında değişmez, sabittir. Ders kitapları çoğunlukla öğretmenler
tarafindan seçilmektedir. Bu ülkede Medya Okuryazarlığı öğretmenlerinin çabalarının
tüm dünyadaki öğretmenlere kıyasla en üst düzeyde olması nedeniyle, gelişmiş ülkeler
dahil, diğer ülkelere iyi bir örnek teşkil etmektedir. Öğretmenlerin kurduğu ve geliştirdiği
………………………….. sahada araştırmalar yapmakla, standartlar geliştirmekte, ders
kitapları, meslek dergileri yayınlamakta ve toplantılar düzenlemektedir.” sözcesinde
bırakılan boşluğa uygun organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) EGYPT (Egypt’s Video and the Community Dreams)
b) MRC (Media Resource Center)
c) CAMEO ( The Canadian Association of Media Education)
d) ATOM (Australian Teachers of Media)
e) CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information)

3) “1983’de kurulan …………………………….. ‘nin, eğitim sayesinde eleştirel
bakış açısı kazandırarak öğrencilerin yetiştirilmesiyle haber medyasının daha iyi
anlaşılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Gelişen dünyanın koşullarının eş zamanlı
olarak, öğrenciler tarafından eleştirel yaklaşımla daha iyi anlaşılmasının teşviki için
haber medyasının çok yönlü kullanımı sağlamak bunu özellikle eğitim aktiviteleriyle
desteklemek için faaliyette olacaktır. Fransa’da Medya Okuryazarlığının gerektirdiği
temel beceriler ve bu dersin amaçları 23 Nisan 2005 tarihli yasayla tanımlanmış, Medya
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Okuryazarlığı müfredatta zorunlu ders olarak yer almıştır. 2006 yılından itibaren de
medya eğitimi sosyal ve sivil katılım için gerekli becerilerin kazandırılması, ICT’nin
öğrenilmesi için gerekli bir ders olarak müfredatta sağlam bir zemine oturtulmuştur.”
sözcesinde bırakılan boşluğa uygun organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) EGYPT (Egypt’s Video and the Community Dreams)
b) MRC (Media Resource Center)
c) CAMEO ( The Canadian Association of Media Education)
d) ATOM (Australian Teachers of Media)
e) CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information)

4) ".............................................................................. Birleşik Devletlerin milyonlarca
nüfusunu oluşturan öğrencileri, ebeveynleri, öğretmenleri ve Medya Okuryazarlığına
önem veren diğer insanları bir araya toplamak amacıyla 2001 yılında kurulmuştur."
sözcesinde bırakılan boşluğa uygun organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) AMLA (Alliance for a Media Literate America)
b) OFCOM (Office of Communications)
c) CAMEO ( The Canadian Association of Media Education)
d) IFI (Irish Film Institute)
e) CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information)

5) "............................
çocuk ve gençler hakkındaki haberler konusunda
gazetecilerle çalışan, onlara eğitim veren, konuyla ilgili haber yapılış biçimlerini izleyen
bir organizasyondur. Bu organizasyonun amacı, medyada çocuklar ve gençler haklarında
haber hazırlanış süreçlerini iyileştirmektir. Çalışmaları, onbir alt organizasyonda ve on
üç Latin Amerika ülkesinde uygulanmaktadır." sözcesinde bırakılan boşluğa uygun
organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) EGYPT (Egypt’s Video and the Community Dreams)
b) MRC (Media Resource Center)
c) CAMEO ( The Canadian Association of Media Education)
d) ANDI (Agencia de Noticias dos Direitos da Infancia)
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e) CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information)

YANITLAR: 1.c; 2.d; 3.e; 4.a; 5.d

Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:
1) Genel olarak Kanada’da Medya Okuryazarlığındaki dönüm noktaları şöyledir:
1978’de Association for Media Literacy kuruldu, The Media: How to Talk Back adlı ilk
konferans yapıldı. 1980’lerde ortaöğretimde başlayıp ilköğretime yayılan medya eğitiminin
müfredat çalışmasını Ontario Bölge Hükümeti destekledi. 1986’da medya eğitimi Ontario
müfredatına yerleştirildi, öğretmenler için ilk mesleki eğitim verildi. 1990’da IFI (Irish Film
Institute) kurulmuştur.
2) Avustralya’da, MRC (Media Resource Center) Medya Okuryazarlığı eğitiminde
bölgelerarası farklılıkları ortadan kaldırılıp ulusal bir eğitim programı uygulamasına
geçilmiştir. Bu ülkede zorunlu ders kapsamındaki İngilizce dersinin içinde bilgi ve iletişim
teknolojileri eğitimi yer almaktadır. İngilizce dersi; dil, yazın ve okuryazarlık olarak üçe
ayrılmıştır. Medya Okuryazarlığı; yazın ve okuryazarlık kısmında yer almaktadır. Medya
metinlerinde etkileşim, analiz, değerlendirme, yorumlama ve üretim gibi temel eylemler bu
bölümlerde yapılmaktadır. İngilizce dersleri içinde zorunlu olarak verilen Medya Okuryazarlığı
bölümleri ile birlikte birçok okulda müstakil Medya Okuryazarlığı eğitimi verilmektedir.
3)
EGYPT (Egypt’s Video and the Community Dreams) UNICEF desteklidir.
Kaliteli çocuk programları üretilip yayınlaması konusunda yayıncıları duyarlılaştırmak ve
Çocuk ve Yayıncılık Bildirgesi’nin (African Charter on Children and Broadcating) hedefleri
doğrultusunda çocukların koşullarını iyileştirmek üzere 1995 yılında kurulmuştur. Afrika
çocuklarının haklarına ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan söz konusu örgüt , atölye
çalışmaları, üretim seminerleri, toplantılar ve çeşitli aktivitelerle medya profesyonelleri ve
yayıncılar ile 9-16 yaş grubu çocuk ve gençleri bir araya getirmektedir.
4)
CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information)
Hükümete bağlı Kalkınma ve Nüfus Faaliyetleri Merkezi çatısı altında oluşturulan bu proje,
Mısır toplumunda genç kadınların ve kızların desteklenmesi ve sesinin duyurulması hedeflidir.
Farklı toplumlardan gelen kadınların oluşturduğu takımlar hassas konulara varıncaya kadar
çeşitli konularda medya içeriği üreterek özgüven kazanmakta, ‘görülür’ hale gelmekte ve
kalıplaşmış önyargıları kırma uğraşı vermektedirler.
5) Türkiye’deki RTÜK benzeri bir kurum olan AMLA (Alliance for a Media Literate
America) özellikle Medya Okuryazarlığına büyük bir önem vermiştir. İngiltere'de düzenleyici
bir kurum olarak .........................’un Medya Okuryazarlığı ile ilgisi şu şekildedir: Medya
Okuryazarlığı prensiplerinin kabul edilmesi ve uygulanmasıyla; izleyici için potansiyel olarak
yararlı/zararlı olabilecek içeriğin ayırt edilmesiyle dijital, görsel, işitsel medyada (elektronik,
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çevrimiçi yayınlar dahil) zararlı içeriğin yayınlanmasının önlenmesi ve içerik kalitesinin
yükseltilmesidir.
YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Yanlış; Doğru Yanıt: CAMEO ( The Canadian Association of Media Education)
Yanlış; Doğru Yanıt: ACMA (Australian Communications and Media Authority)
Yanlış; Doğru Yanıt: CBFA (Children and Broadcasting Foundation for Africa)
Yanlış; Doğru Yanıt: EGYPT (Egypt’s Video and the Community Dreams)
Yanlış; Doğru Yanıt: OFCOM (Office of Communications)
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14. TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLIĞI HAREKETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitiminin gelişim süreci incelenecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimini gerekli kılan koşulları açıklayınız.
2) RTÜK’ün web sayfasını inceleyiniz. Değerlendiriniz.
3) www.medyaokuryazarligi.gov.tr’yi inceleyiniz. Değerlendiriniz.
4) Medya Okuryazarlığı üzerine yazılan ya da çevrilen Türkçe yapıtları araştırınız.
Örnekler veriniz.
5)

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye’de
Medya Türkiye’de
Medya Literatür tarama ve Gölem
Okuryazarlığı
Eğitimini Okuryazarlığı
Eğitimini yoluyla
gerekli kılan koşullar
gerekli kılan koşulları tanır.
Türkiye’de
Medya Türkiye’de
Medya Literatür tarama yoluyla
Okuryazarlığı Eğitim süreci Okuryazarlığı Eğitim süreci
hakkında bilgi sahibi olur.
Yeni Medya Okuryazarlığı

Yeni Medya Okuryazarlığı Literatür tarama yoluyla
kavramını kavrar.

Anahtar Kavramlar
Türkiye, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, RTÜK, Eğitim Materyeli, MEB
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Giriş
Günümüzde medyanın gücü yadsınamaz hiç kuşkusuz. Özellikle yeni iletişim
teknolojilerinin gelişmesi, medyanın etkinlik alanını artırmasında önemli bir etmen olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bireyler özellikle de çocuklar ve gençler artık eskiye oranla daha fazla
sayıda ve daha çeşitli medya mesajıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu niceliksel artış ise nitelik
sorunsalını beraberinde getirmiş ve zaman zaman denetlenemez hale gelen bu metinler
karşısında bireyleri özellikle de gençleri ve çocukları daha bilinçli hale getirme gerekliliği
üzerinde durulmuştur. Bu nedenle dünyada bir sivil toplum hareketi olarak çocuk ve genç
izleyicinin zararlı yayınlardan korunmasını hedefleyen Medya Okuryazarlığı Hareketi ortaya
çıkmıştır. Bu hareket daha sonra hükümetler tarafından da benimsenmiş, pek çok dünya
ülkesinde hükümetlerin desteğiyle, bir önceki bölümde de irdelediğimiz gibi, eğitim-öğretim
programlarına Medya Okuryazarlığı dersi eklenmiştir.
Ülkemizde bu gereklilik aşağıdaki basın duyurusuyla dillendirilmiştir:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

işbirliğiyle geliştirilen Medya Okuryazarlığı Projesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm
ilköğretim okullarında önümüzdeki yıldan itibaren "Medya Okuryazarlığı dersleri" verilecek.
RTÜK'ün web sitesinde yapılan açıklamaya göre, Medya Okuryazarlığı dersi Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından haftalık ders çizelgesine, seçmeli ders olarak alındı. 6, 7 ve 8.
sınıflarda öğrenciler bu dersi seçebilecek.
Dersler sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından verilecek. RTÜK 81 ilden gelen 105
öğretmene Ankara'da 26-28 Haziran'da bu konuda eğitim veriyor.
Eğitim alan öğretmenler kendi illerindeki öğretmenleri eğitecek. RTÜK, velilerin ve
öğrencilerin Medya Okuryazarlığı dersini seçmeleri için okul kayıtlarının yenilendiği dönemde
tüm televizyon kanallarında dersi tanıtıcı bir film yayınlatacak.
Eğitim toplantısında konuşan RTÜK Başkanı Zahid Akman, çocukların günde
ortalama üç saat televizyon izlediklerini vurguladı.
Söz konusu dersle çocukları televizyonun olumsuz etkisinden korumayı amaçladıklarını
söyleyen Akman, "Yayınları yasaklayarak, izleme sürelerini azaltarak toplumu televizyonun
olumsuz etkilerinden korumak mümkün olmuyor" dedi.
Medya Okuryazarlığı dersleri RTÜK ve MEB arasında imzalanan protokol kapsamında
geçen yıl Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Erzurum'da beş ilköğretim okulunda pilot proje
olarak başlamıştı.
Dersin içeriği
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Medya Okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki
(televizyon, video, sinema, reklamlar, internet v.s) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme,
değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanıyor.
Medya Okuryazarlığı dersi, "İletişime Giriş" (İletişim, iletişimin süreci ve öğeleri,
iletişim türleri), "Kitle İletişimi" (Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim
arasındaki ilişki), "Medya" (Medya, medyanın başlıca işlevleri, medyanın ekonomik boyutu,
medya ve etik, Medya Okuryazarlığı kavramı, amacı ve önemi), "Televizyon" (Etkili bir kitle
iletişim aracı olarak televizyon, Türkiye'de televizyon yayıncılığı, televizyon program
türleri), "Aile, Çocuk ve Televizyon" (Televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz
etkileri, televizyon program analizleri, uyarıcı simgeler), "Radyo"(Bir kitle iletişim aracı
olarak radyo, radyonun olumsuz etkileri, radyo program türleri, radyo program
analizleri), "Gazete ve Dergi" (Gazete ile ilgili temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın
önemi ve karşılaştırılması, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri ve
işlevleri), "İnternet" (İnternetin özellikleri ve işlevleri, internet kullanımında dikkat edilmesi
gereken
hususlar)
konu
başlıklarından
oluşacak.(EÜ)”
(Kaynak:
https://m.bianet.org/bianet/medya/98335-okullarda-medya-okuryazarligi-dersi-basliyor,
Erişim Tarihi: 01.01.2018)
Ve Türkiye’de 2017’de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre;
Medya Okuryazarlığı Araştırması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa
gerçekleştirmiş olduğu Medya Okuryazarlığı Araştırması Türkiye genelinde 26 bölgede ve
37 il ve ilçe merkezinde Medya Okuryazarlığı Dersi alıyor olan 1273 ilköğretim öğrencisi ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, saha çalışmaları ve analizi RTÜK Kamuoyu, Yayın
Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada edinilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin;
%98’inin televizyon izlediği, televizyon izleme sürelerinin hafta içi ortalama 3 saat 34
dakika, hafta sonu ise 3 saat 59 dakika olduğu, Yaklaşık %57’sinin radyo dinlediği, %87’si
için sahip olunan iletişim araçları arasında cep telefonunun kendileri için çok önemli veya
önemli olduğu,
%68’inin cep telefonun bulunduğu ve bunlardan %71’nin cep telefonundan internete
erişim sağladığı, Medya Okuryazarlığı Dersi alan öğrencilerin %52’sinin televizyon
programlarında daha seçici davrandığı ve yaklaşık %61’nin bu dersin medya araçlarını eleştirel
bir gözle incelemesini sağladığı yönünde görüş belirttikleri, tespit edilmiştir.
Ayrıca,
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•

Öğrencilerin önemli bir bölümü cep telefonu ve bilgisayarı vazgeçilmez olarak
görmektedir.

•

Sosyal medya ağlarına bağlanma, öğrencilerin internet kullanımındaki öncelikli amacı
ve en sık yaptığı aktivite konumundadır.

•

Öğrencilerin

çoğunluğu

Medya

Okuryazarlık

Dersini

faydalı

bulmakta ve

ebeveynlerinin de Medya Okuryazarlığı eğitimi almalarını talep etmektedir.
Araştırma kapsamında elde edilen tüm verilerin ve bulguların başta Milli Eğitim
Bakanlığı ve Medya Okuryazarlığı dersini veren öğretmenler ile okul idareleri olmak üzere,
görsel işitsel medya hizmetleri sektörünün tüm paydaşları ve akademisyenleri açısından önemli
bir kılavuz niteliğinde olacağı değerlendirilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur. (02.02.2017)
(Kaynak:

https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/5244/medya-okuryazarligi-

arastirmasi-basin-duyurusu.html, Erişim Tarihi: 13.02.2018).
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14.1. Medya Okuryazarlığı Kavramı
Medya Okuryazarlığı Nedir? Medya Okuryazarlığı konusunda herkesin hemfikir olduğu
bir tanım bugüne kadar yapılmamıştır. Medya Okuryazarlığı kavramının genel kabul gören bir
tanımı olmaması farklı yaklaşımların bir sonucudur. Medya Okuryazarlığı kitabında, W.
James Potter (1998’den Aktaran Altun) Medya Okuryazarlığı konusundaki birçok bakış açısını,
dört ana Medya Okuryazarlığı uzmanlık grubunda sınıflandırmıştır. Bu grupları şöyle
belirtmiştir:
1. Kamu politikası ve medyanın çocuklar üzerindeki potansiyel olumsuz etkisine ilgi
duyanlar,
2. İnsanların, medya mesajlarını işlemden geçirmek için gerekli olan beceriler
konusunda nasıl eğitileceğiyle ilgilenenler,
3. Bir çocuğun medya mesajlarını işlemden geçirme yeteneğini geliştirme konusunda
ebeveyn ve yetişkinlere yardımcı olacak öneriler getirenler,
4. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkilerini eleştirel olarak inceleyenler.
Bu yaklaşımların sonucunda farklı Medya Okuryazarlığı tanımları pek çok bilim adamı,
eğitimci, iletişim ve medya uzmanı tarafından ortaya konulmuştur. Ancak Medya Okuryazarlığı
ile ilgili alanyazın incelendiğinde bir tanımın ön plana çıktığı ve uzmanların üzerinde hemfikir
oldukları görülmektedir.

Medya Okuryazarlığının ne olduğuna ilişkin çeşitli tanımları daha önceki bölümlerde
incelemiştik. Temel olarak Medya Okuryazarlığı çeşitli biçimlerde mesajlara ulaşma,
çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir (Koltay, 2011: 212). Brüksel
Deklarasyonu’na göre (2013); Medya Okuryazarlığı, medyaya ulaşabilme yeteneği, medyanın
ve medya içeriğinin farklı taraflarını anlamak ve değerlendirmek ve farklı bağlamlarda
iletişimler yaratmaktır.

Bu bağlamda, medya okuryazarı; medyada yeniden kurgulanan iletileri ayırt edebilen
ve algılayabilen, onunla ilgili yorumlarda bulunabilmek için ayrı bir beceri, altyapı bilgisi ve
eğitsel organizasyon gerektiren bir eğitim sürecinin sonucu olarak medya yetkini sıfatını hak
eden kişiyi betimleyen bir terim olarak algılanabilir (Taşkıran, 2007: 7). Bir başka görüşe göre
de medya okuryazarı; basılı ve elektronik medyayı çözmek, değerlendirmek, analiz etmek ve
üretmek yetilerine sahiptir (Aufderheide, 1992’den Aktaran Avşar, 2014 ). Demek ki; Medya
okuryazarı olmak:
? Medyayı akıllı ve etkili bir biçimde kullanmak;
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? Medya endüstrilerinin siyasi görüşü, gelişmesi, ekonomik tabanı ve idari yapısı

konusunda bilgi sahibi olmak;
? Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmek;
? Medyanın bireylerin ve toplumun inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki

etkisinin bilincinde olmak;
? Demokratik bir biçimde değişik medya kanalları aracılığıyla etkili iletişim

kurmaktan geçmektedir. (Özad, 2011: 89)

14.2. Medya Okuryazarlığının Amacı ve Önemi
Medya endüstrisindeki hızlı gelişim ve iletişim teknolojilerinin giderek artan bir hızda
yayılması, günümüzde medyayı, ve de özellikle yeni medya, sosyal medyayı, daha da güçlü
hale getirmiştir. Medya, insanların yaşam biçimini, eğlence anlayışını ve kültürel değerlerini
değiştirerek, gündelik yaşamlarında söz sahibidir artık hiç kuşkusuz. Bilgilendirme,
yönlendirme ve eğitme gibi işlevlere sahip medya, aynı zamanda siyasal ya da toplumsal
değişim dönemlerinde de önemli bir role sahiptir. Medyanın bu güçlü ve baskın/hegemonik
etkisi karşısında, bireylerin medya tüketicileri olarak, yazılı, görsel ya da işitsel medya
ürünlerine edilgen/pasif bir biçimde maruz kalmamaları için, “Medya Okuryazarlığı”
çerçevesinde bilinçlendirilmeleri ve bu üretimler karşısında daha etkin/aktif bir konuma sahip
olmaları gerekmektedir.
Bu nedenledir ki medya mesajlarını doğru anlayabilmek ve içeriği sorgulayabilmek
artık zorunlu hale gelmiştir. Nasıl ki hem çocuklar hem de yetişkinler birçok konuda eğitim
alarak bilgi edinip belli davranışlar geliştirmektedirler, medyayı doğru anlayabilmek ve
çözümleyebilmek için de medya eğitimi zorunludur. Bu yönleriyle Medya Okuryazarlığı
eğitimi, medyayı doğru okuyabilme ve içerik üretebilme yetilerine sahip bireyler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
Bu bağlamda, Medya Okuryazarlığı, medyanın mesajlarına karşı daha bilinçli olmayı
sağlar. Televizyon programları, filmler, görseller, metinler, sesler ve internet siteleri; bunların
hepsi medya mesajı taşır. Televizyondaki reklamdan, CD’deki müziğin sözüne, gazete
yazısından bir tişörtün üzerindeki slogana dek türlü biçimde akan medya mesajları karşısında
bireylerin farkında ve uyanık olmasını sağlamak Medya Okuryazarlığının amaçlarının başında
gelir (Pekman, 2011: 40).
Her yaştaki bireyde sorgulama alışkanlığı oluşturmak, ifade biçimlerini geliştirmek ve
eleştirel düşünürler, etkili iletişimciler ve günümüz dünyasında etkin / aktif vatandaşlar /
yurttaşlar yetiştirmek Medya Okuryazarlığı ile geliştirilmek istenen davranış biçimleridir.
Medyanın hem çocuklar, hem de bireyler üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Çünkü
gelişen teknolojiyle elektronik medya, kullandığı olağanüstü teknik ve kanallarla çocuklar ve
yetişkinleri kendine çekmekte, maruz kalınan enformasyon bombardımanı altında, özellikle
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çocuklar, kendilerine sunulan malzemeyi süzmeden, olduğu gibi almaktadırlar (Treske, 2011:
29).
1938 yılında Orson Welles’in Dünyalar Savaşı oyununun radyoda canlandırılmasının
yarattığı ulusal panik, medyanın etkisini gözler önüne sermektedir. Program sırasında birçok
kez bunun bir tiyatro oyunu olduğu söylenmiş, ancak yine de insanlar oyunun gerçekliğine
inanmışlardır. Günümüzde de, medyanın etkisi yadsınamayacak kadar fazladır. İnsanlar,
farkında olmadan medya mesajlarına maruz kalmaktadır. (Potter, 2011: 133’den Aktaran
Avşar, 2014).
Sosyal medyanın giderek etkinliğini artırmasına karşın, enformasyon/haber alma
kaynağı ve vakit geçirme/eğlence aracı olma konusunda, televizyon halen hiç tartışmasız
üstünlüğünü korumaktadır. Televizyonun ilk yıllarından beri yapılan araştırmalar, yayınlarda
yer alan mesajların çeşitli mekanizmalarla izleyiciyi etkilediğini ortaya koymaktadır.
Televizyon haberleri aracılığıyla, yetişkinlerin dünyasına ait, toplumsal yaşamdaki her türlü
enformasyon, dolayısıyla dünyanın yaşadığı yaygın şiddet, olumlu-olumsuz her haber ve olay,
evlerimize, oturma odalarımıza ve çocuklarımıza erişmektedir. Osman Gazi Üniversitesi
öğretim üyelerince yapılan ve Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Psikiyatri Dergisi’nin 2004
Eylül sayısında yayınlanan bir bilimsel araştırma çocukların en çok televizyon izlediği saatlerde
(hafta içi 16: 00-21:30, hafta sonu 09:00-21:30) yayınlanan filmlerdeki fiziksel, sözel ve
psikolojik şiddet oranının % 33 düzeyinde olduğunu göstermektedir. Sözü edilen araştırmanın,
televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlanan filmleri kapsadığı bildirilmektedir. (Avşar,
2014) Haber bültenlerinin, yarışmaların ve özellikle spor programlarının araştırmanın
kapsamına alınması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar ise kaygı verecektir hiç kuşkusuz.
Şiddet, yaygın bir sosyal sorun olarak dünyanın her yerinde ve yaşamın her alanında karşımıza
çıkmaktadır (Ayrancı vd: 2004) ve diğer olumsuz olaylar gibi televizyonun konusu olmaya
devam edecektir. Avşar (2014), haklı olarak gerçek hayattan medyaya yansıyan ve televizyonun
doğası gereği de her gün dozajı artan bu öyküler, şiddeti ve her türlü olumsuz örnekleri oturma
odalarımıza kadar sokarak hepimizin hayatının bir parçası haline getirmekte, meşrulaştırıp,
bireyleri duyarsızlaştırmaktadır şeklinde durumun önemine dikkat çekmektedir.
Öte yandan, sosyal medya yoluyla herkes haber verebilir ve alabilir hale gelmiştir. Bu
durum paylaşılan enformasyonun doğruluğunu daha fazla sorgulamamız gerektiğini
göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda, bir sosyal paylaşım sitesi olan Twitter’da bir kişinin
İstanbul valisiymiş gibi “Yarın okullar tatil çocuklar, rahatlayabilirsiniz.” mesajı göndermesi
ve pek çok insanın okulların tatil olduğunu zannederek sevinmesi, Medya Okuryazarlığının
önemine işaret etmektedir.
Medya mesajları her zaman gözüktüğü gibi olmadığından ve birçok anlamsal tabaka
içerdiğinden, medya okuryazarı olmak oldukça önemlidir. Medya Okuryazarlığı, hangi
anlamları seçeceğimiz konusunda daha seçici hale gelmemizi sağlar. Daha analitik olmak,
medyanın etkilerini kontrol etmede ilk adımdır. Eğer mesajların farkında değilsek, medya,
dünyayı nasıl algılamamız gerektiği konusunda kontrol sahibi olur (Potter, 2011: 134’den
Aktaran Avşar, 2014).
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Bu doğrultuda; Medya Okuryazarlığı eğitimi ile;
* Gereksinim duyulan her türlü bilginin yer aldığı, fakat doğru/güvenilir bilgiye
ulaşmanın güçleştiği medya karşısında çocukların bilinçlendirilmesi,
* Çocukların izledikleri filmler, diziler, reklamlar, takip ettikleri bilgisayar oyunları ve
İnternet siteleri gibi medya içeriklerinin sorgulanabilir, eleştirilebilir olduğunu fark etmeleri,
* İstek-ihtiyaçların birbirine karışmasına neden olan medya içerikleri konusunda
çocuklarda farkındalık oluşturulması,
* Çocukların sağlığını tehdit eden obezite ve İnternet bağımlılığı gibi rahatsızlıklar,
şiddet eğilimli medya içeriği ve bazı medya alanlarında yer alabilecek pornografik içerik
karşısında korunabilmeleri,
* Yaş sınırına uygun olarak sosyal medyayı kullanmaya başlayacak olan çocukların, bu
mecralardaki hak ve sorumluluklarını, siber zorbalık karşısında nasıl davranacaklarını
bilmeleri, bu mecralarda medya iletileri üretirken kendilerinin ve arkadaşlarının kişisel
güvenliğini, Türkçe’nin doğru ve kurallarına uygun kullanılmasını, evrensel ve yerel değerleri
gözetmeleri,

medya

içerikleri

ile

ilgili

yurttaş

denetiminin

aktif

bir

parçası

olmaları amaçlanmaktadır.
(https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/menu_goster.php?Guid=28EBFC17-C87B-451BA78C-6C3CF5821D6B&MenuId=2, Erişim tarihi: 11.02.2018)

14.3. Medya Okuryazarı Neleri Bilmeli?
W. James Potter’a göre, iki dünyada yaşıyoruz: Gerçek dünya ve medya dünyası. Medya
Okuryazarlığı ise, medya dünyasından uzak durmak değil, yeni mesaj formatları ve yeni
teknolojilerle sınırları belirsiz hale gelmiş ve birbiri arasına girmiş bu iki dünyayı
ayırabilmektir.
Medya Okuryazarlığı, görsel, işitsel medya ile çoklu medyanın büyük çeşitlilik gösteren
formlardaki mesajlarına ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak
tanımlandığına göre, bu kavram eleştirel çözümleme sürecini ve kişinin kendi mesajlarını basılı,
işitsel, görsel, çoklumedya ile yaratmayı öğrenmesini kapsamaktadır. Bu becerilerin ise okul
ortamında ve kitle iletişim metinleri kullanılarak öğrenilmesi söz konusudur.
İzleyicinin medyayı bilinçli okumasını sağlayan Medya Okuryazarlığı, aynı zamanda
bireyin kendini özgürce ifade etmesi, toplumsal yaşama daha etkin ve yapıcı olarak katılımını
sağlaması, medyanın iyileştirilmesiyle ilgili hareketleri desteklemek için bilinç oluşturması
açısından önemlidir.
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Medya okuryazarı birey, bir sorgulama yapmaksızın medyada sunulanlara inanmaması
gerektiğini bilmelidir. Medyanın işlevini ve medyada sunulanlardan kimlerin yarar
sağlayacağını bilmek önemlidir. Bu bağlamda medya okuryazarlarının bilmesi gereken kimi
ilkeler vardır.
Tüm Medya Kurgusaldır: Medya aslında gerçeği yansıtmayıp, özel amaçları olan
ürünler sunmaktadır. Bu ürünlerin başarısı görünürdeki doğallıklarından ve kurgu gibi
görünmemelerinden kaynaklanmaktadır. Kurgu gibi görünmemelerine karşın aslında
kurgudurlar ve pek çok farklı kısıtlama ve karar mekanizmaları neden böyle olduklarıyla
ilgilenmemektedir (Aufderheide, 2004’den Aktaran Avşar, 2014).
Medyada sunulan içeriğin ne kadarının gerçek olduğu düşünülmelidir. Reality
(Gerçeklik) Show olarak bilinen sıradan insanların yaşamlarını konu alan televizyon
programlarında gerçek yaşamların sunulduğu yanılgısı vardır. Türkiye’de de Biri Bizi
Gözetliyor, Ben Evleniyorum, Gelin Kaynana, Super Model ve Survivor gibi birçok program
yayınlanmış, benzer programlar da halen yayınlanmaktadır. Birçok ülkede farklı formatlarda
yayınlanan Survivor yarışmasında yarışmacıların yalnız olduğu izlenimi yaratılmaktadır; ancak
gerçekte orada kamera ekibinden, mühendislere dek birçok kişi vardır. Orada yaşananların
sadece %1’i, bunlar hiç kuşkusuz en dramatik olaylardır, yayınlanmak üzere seçilmektedir. Bu
programlar reality (gerçeklik) programları olarak yansıtılsa da, Potter’ın da vurguladığı gibi
aslında yansıtılan bir hayal gücünün ürünüdür ve hayal gücü ile gerçeklik birbirine zıt iki
kavramdır (2011: 130’dan Aktaran Avşar, 2014).
Medya Gerçekliği Kurgular: Medyanın kendisi kurgusalken, ürünleri bireylerin
kafasında bir gerçek kavramı oluşturmaktadır. Bireyler gözlemlerine ve deneyimlerine dayanan
bir gerçeklik modeline sahiptirler. Bireyler bu modeli kullanarak doğruyu yalandan ayırt
edebilme kapasitelerine sahip olduklarına inanmaktadırlar. Ancak bireylerin gerçeklik
modellerinin çoğu, medyanın sunduklarına ya da örnek aldıkları ebeveyn ya da öğretmen gibi
diğer insanlardan gördüklerine dayanmaktadır. Böylece kişisel deneyimle medya dünyasının
arasına bir çizgi çekmek, göründüğü kadar kolay değildir. Aslında medya her gün bireylerin
gerçeklik algısını yapılandırmaktadır (Aufderheide, 2004’den Aktaran Avşar, 2014).
İzleyiciler Medyanın Anlamını Tartışır: Medya mesaj taşımasına rağmen, mesajlar
herkes tarafından aynı anlamda algılanmamaktadır. Bireyler farklı deneyimlerinden, sosyoekonomik statülerinden, kültürel geçmişlerinden, cinsiyetlerinden, başlarına gelen olaylardan
ya da başkasının başından geçen olaylardan ötürü medya mesajlarından farklı anlamlar
çıkarmaktadırlar (Aufderheide, 2004’den Aktaran Avşar, 2014).
Medyanın Tecimsel Faaliyetleri Vardır: Birçok medya ürünü bir iştir ve kâr etmek
zorundadır. Bu yüzden medyayı çözümlerken şu sorular sorulmalıdır: Bunun için kim ödeme
yapmıştır? Bu işi destekleyen ekonomik yapı nedir? Yapımcı, yazar ya da yönetmen konu seçip
çekime başladığında mali baskı, seçimlerini nasıl etkilemiştir? Medya bireylere değil, kitlelere
hitap etmektedir. Gençler, kadınlar, erkekler, belirli bir görüşe sahip bireyler bu kitlelere örnek
oluşturmaktadır. Kitlelerin değeri o kitle için medya tarafından harcanan parayla doğru
orantılıdır. Medyanın tecimsel faaliyetleri bir başka yönden sahiplikle ilintilidir. Bir şirket, kitle
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iletişim alanında üretim, dağıtım ve basım gibi birden farklı alanda faaliyetini sürdürüyorsa, o
şirket, üretileni, dağıtılanı ve izlenileni denetim altında tutmak gibi güçlü bir beceriye sahip
demektir (Aufderheide, 2004’den Aktaran Avşar, 2014).
Medya İdeoloji ve Değer Mesajları İçerir: Medya okuryazarı olan bir birey, medya
metinlerinin her zaman değer taşıdığının ve ideolojik mesajlar barındırdığının farkındadır.
Medya okuryazarı olan bir birey, bir şeyin taraflı olduğundan şikâyet etmeyip önyargıyı,
varsayımı ve değerleri araştırır. Sonuçta bütün hepsi insan yapımıdır. Herkes dünyayı kendi
değerleri ve varsayımlarına göre yorumlamaktadır (Aufderheide, 2004’den Aktaran Avşar,
2014).
Medyanın Toplumsal ve Politik Söylemleri Vardır: Gerçekliği kurgulayan medya,
ekonomik koşullar altında mesajları şekillendirmektedir. Ayrıca medya, mesajlarda yer alan
değerleri güçlü bir şekilde aktarmaktadır. Medyanın toplum yaşamında ve toplumun mensubu
olan bireylerin yaşamlarında önemli sosyal ve politik etkileri vardır (Aufderheide, 2004’den
Aktaran Avşar, 2014).
Medyada Biçim ve İçerik Yakından İlişkilidir: Her medya kuruluşunun kendine has
özellikleri vardır. Bireyler önemli bir olayı gazetede okuyarak, televizyonda izleyerek, radyoda
dinleyerek çok farklı deneyimlere sahip olabilmektedirler. Medya okuryazarı olan bir birey,
medyanın sunduklarını biçim ve içerik bakımından sorgulayabilmek için şunları sormalıdır:
Medya kuruluşu içeriği nasıl şekillendirmiştir? Medya kuruluşu iletilerini sunarken kapasitesini
ne ölçüde kullanmıştır? (Aufderheide, 2004’den Aktaran Avşar, 2014).
Her Medya Kuruluşunun Kendine Has Estetik Bir Biçimi Vardır: Medyanın
ilettiklerinin nasıl incelenip değerlendirileceği medyanın sadece bilgi aktaran bir araç
olmadığının bilinmesiyle ilişkilidir. Medya, bireylere bilgi sunarken estetik kaygıları da
bünyesinde barındırmaktadır. Yazıda beceriyle kullanılmış deyimler, güçlü alıntılar, sağlam
yapılandırılmış bir tartışma, medya takipçilerinin dikkatlerini çekmektedir. Bireyler medyanın
nasıl yapılandığını anladıklarında medyanın estetik değerlerini yargılayabilir duruma
gelebilmektedirler (Aufderheide, 2004’den Aktaran Avşar, 2014).

Medya Okuryazarlığı derslerinde görsel işitsel iletişim araçları tanıtılır, bunların işleyişleri hakkında teknolojik bilgilerin verilmesinin yanı sıra kimler tarafından izlendikleri, ne
kadar süreyle izlendikleri, etki alanları ve güçleri hakkında da bilgiler verilir. Ders kapsamında
öğrencilere haber metinlerinin, görüntülerin, programların, reklamların nasıl hazırlandığı, nasıl
kurgulandığı, hangi mesajların nasıl verildiği, neyi amaçladığı, mesajların verilmesinde teknik
olanaklardan nasıl yararlanıldığı, hangi sembollerin kullanıldığı anlatılır. Avşar’ın aktardığı
üzere, öğrencilerin de öğrendikleri bilgiler çerçevesinde haber, program, film üretmeleri
sağlanır. Ayrıca medyanın mülkiyet yapısı, medya üretiminin nasıl pazarlandığı,
alıcısının/tüketicisinin kimler olduğu, medyanın kamuoyunu nasıl etkilediği, nasıl oluşturduğu
konularında bilgiler verilir. Verilen eğitimle öğrencilerin medyayı okurken/izlerken “Bu
haberin amacı nedir? Haberin kurgusu doğru mudur? Eksik olan unsurlar nelerdir ve neden
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eksiktir? Haberde olayın bu şekilde kurgulanmasından kim çıkar sağlayabilir?” gibi sorular
yönelterek eleştirel bakış açısıyla, medyayı daha bilinçli olarak okumaları amaçlanır.
Medya Okuryazarlığından sık sık aynı anlamı taşıyan bir kavram olan Medya Eğitimi
olarak da söz edilmektedir. Medya Eğitimi daha çok Britanya’da ve Fransızca ile İspanyolca
dillerinin konuşulduğu diğer ülkelerde kullanılagelen bir terimdir. Bu farkın nedeni İngilizce
“okuryazarlık” (literacy) teriminin bu dillere çevrilememesidir. Bu nedenle Medya
Okuryazarlığı ve Medya Eğitimi aynı anlama gelmektedir. (fr. Education aux medias)

14.4. Medyayı Doğru Okuyabilmenin Önemi
Medyanın doğru bir şekilde değerlendirilmesi kolay bir beceri değildir. Medya
içeriğinin yaratıldığı sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve tarihsel süreci bilmek gereklidir.
Otoriteyi, objektifliği ve niteliği sorgulamak, yeni iletişim teknolojileriyle daha da önemli hale
gelmiştir (Livingstone, 2004: 6-7’den Aktaran Avşar, 2014).
Bir haber okunurken, haber, başlık ve fotoğraflar arasında bir bağlantı olup olmadığına,
nasıl bir dil kullanıldığına, nasıl bir ideolojik bakış açısının egemen olduğuna, haber kaynağına,
eğlence içeriği taşıyıp taşımadığına, olay kişilerinin tanımlanma biçimlerine ve bir peşin hüküm
olup olmadığına bakılmalıdır.
Avşar’ın da belirttiği gibi, medya, doğru olmayan davranışların kabul görür hale
gelmesine neden olabilir. 2000’li yılların başında ulusal bir televizyon kanalında yayınlanmakta
olan Tatlı Kaçıklar dizisinde Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş’in oynadığı evli karakterler
sürekli kaçamak arayışı içindedir ve dizinin örgüsünde bu kaçamak arayışı sevimlileştirilir.
Yerli dizilerde özellikle turist kadınlar ‘serbest ve müsait’ kadın olarak görülerek, sarkıntılık,
taciz, tecavüz eylemleri meşrulaştırılır (Binark, ve Bek, 2007: 160). Medya ile kadının anne, ev
hanımı gibi rolleri de pekiştirilir. Bu örnekler, bireylerin eleştirel bir bakış açısına sahip olması
gerektiğini gözler önüne sermektedir.
Sabah Gazetesi’nin 18.05.2005 tarihli “Aşırı terlemenin çaresi botox!” başlıklı
haberinde, şu cümlelere yer verilmiştir: “Ben kendi deneyimlerimde, özellikle avuç içlerinde,
koltuk altlarında, topuklarda ve alında, botox ile çok iyi sonuçlar aldım. Hastalarımın birçoğu
10 ay kadar rahat ettiler.” Haberde herhangi bir kaynak yer almamasına rağmen bir doktorun
ağzından çıkabilecek cümlelere yer verilmiştir. Bir araştırma yapıldığına dair bir referans da
haberde yer almamaktadır (Çınarlı ve Yılmaz, 2011: 248).
Yeni Şafak Gazetesi’nin 02.01.2005 tarihli “Kredi Kartına Taksitle Tüp Bebek“ başlıklı
haberinde şu cümlelere yer verilmiştir: “Son model teknolojiyle donatılmış Süleymaniye Kadın
Doğumevi, en ucuza tük bebek tedavisinden yararlanmak isteyenlerin akınına uğruyor. Üstelik
kredi kartına taksitle…” Bu cümleler bir reklam metnin andırmaktadır ve bu durum sağlık
mevzuatına aykırıdır. Tıp teknolojisinin uygulandığı sağlık kuruluşlarının adlarının, işlemin
fiyatının ve işlemi yapan hekimlerin adlarının açıkça beyan edilmesi yasaya aykırıdır (Çınarlı
ve Yılmaz, 2011: 248).
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Bireyler, medyayı doğru okuyabildikleri oranda kendileriyle ilgili doğru kararlar
verebilirler. Yukarıdaki örneklerden yola çıkılarak, eleştirel bir bakış açısının Medya
Okuryazarlığının temeli olduğu söylenebilir. Eleştirel bir gözle bakarak, medyanın bize vermek
istediği mesajları sorgulamadan doğru kabul etmek yerine, haberi, bilimsel bir veriye sahip olup
olmadığı, doğru kaynaklara yer verilip vermediği gibi ölçütlerle değerlendirilmelidir.
Özellikle, bilgi ve haber akışını fazlasıyla artıran, yurttaşları da birer haberci haline
getiren yurttaş gazeteciliğini destekleyen sosyal medyayla içeriğin sorgulanması daha da
önemli hale gelmektedir.
Gerçekten de her gün insanlar televizyon programları, filmler ve internet siteleri gibi
birçok farklı iletişim aracıyla medya mesajlarıyla karşılaşmaktadır. Sorumlu bireyler olarak,
medyanın bize sunduğu mesajlar arasından seçim yapmak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu
nedenle, Medya okuryazarı bireyler, medyanın kurgusal olduğunu, politik söylemleri olduğunu,
belli bir ideolojiye sahip olduğunu ve belli tecimsel kaygılara sahip olduğunu bilmeli ve
sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmalıdır. Sorgulayıcı bir bakış açısıyla medya içeriğini
anlayabilmenin de ötesinde otoriteyi, objektifliği, niteliği değerlendirebilir ve böylece
medyanın içeriği bize doğrudan dayatmasının önüne geçebiliriz. Medya okuryazarları, içeriği,
kaynağı ve biçimi sorgulamanın yanı sıra, medyanın estetik değerlerini de eleştirebilmelidir.

14.5. Medya Okuryazarlığının Tarihsel Sürecine Genel Bir Bakış
Medya Okuryazarlığı daha son otuz yıl içinde yaygın bir ilgi görmüştür ancak bu fikrin
geçmişi yaklaşık yarım yüzyıl geriye gitmektedir. Bu fikir, kitle iletişim araçlarının etkisi ve bu
etkilerin nasıl olumlu eğitim deneyimlerine dönüştürülebileceği konusundaki tartışmalardan
çıkmıştır.
Yapılan bilimsel araştırmalarda, Türkiye’deki televizyon izlenme oranının günde
ortalama 4–5 saat olduğu görülmektedir. Bir kişi yılın %19’unu televizyon izleyerek
geçirmektedir. Kişinin yılın %33’ünü uyuyarak, %33’ünü çalışarak, %14’ünü de bu
etkinliklerin dışında kalan etkinliklerle geçirdiği göz önüne alındığında bu oranın oldukça
büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. Çeşitli uluslararası araştırma ve istatistikler de benzer
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu da tüm yaşamsal etkinliklerin arta kalan zamanın televizyon
karşısında tüketilmesi anlamına gelmektedir. Bu araştırmalar ve bunlar üzerinde yapılan
değerlendirmeler; görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında savunmasız bir alıcı durumunda
bulunan çocukların, ilköğretimden başlayarak medya karşısında bilinçlendirilmelerinin
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Böylelikle öğrenci; medya karşısında edilgen/pasif bir alıcı
olmak yerine, medyayı okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaşarak
iletişim olgusunda etkin/ aktif bir birey olarak yer alabilecektir.
Medya Okuryazarlığı Eğitimi Seferberliği, 1920’lerde İngiltere’de başlatılmış olup şu
anda pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da uygulama dâhilindedir (Taşkıran, 2007: 7).
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Kuzey Amerika’da yer alan ilk kitle iletişim araştırmaları, kitle iletişim araçlarının
etkileri üzerine yoğunlaşıyordu. 1930’lar ve 1940’ların başlarındaki bu çalışmalar Kanadalı
araştırmacı Harold Laswell’in ortaya attığı hipodermik iğne teorisinin egemenliği altında
sürdürülüyordu. Bu teoriye göre insanlar, medyanın sürekli bir biçimde enjekte ettiği
savunmasız bireyler olarak görülüyordu. Daha sonraları etki araştırmalarından farklı olarak ilgi,
“medya takipçileri” olarak nitelenen hedef kitle üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Kullanımlar
ve doyumlar yaklaşımı bağlamında, kitle iletişim araçlarının insanlara ne yaptığı değil,
bireylerin medyaya ne yaptığı, medyayı hangi amaçlar için kullandığı araştırılmaya çalışıldı.
Medya Okuryazarlığı da bu yaklaşımla koşut olarak bir ilişki içinde yer aldı. Mademki medya
çocuklar ve gençler için etkili ve kötü bir silah olarak kabul edilmekteydi, o zaman Medya
Okuryazarlığı onları medyanın kötü etkilerinden korumalıydı (İnceoğlu, 2011: 20).
1960’larda Medya Okuryazarlığı alanında bir paradigma değişikliği gerçekleşti. Bu
değişiklikle popüler kültürün zararlı olduğu görüşü değil, onun dâhilinde çalışmak önemsenir
hale geldi (Taşkıran, 2007: 91).
1970’lerden itibaren ise Amerika’da kitle iletişim araştırmaları odağını izleyici üzerine
kaydırmaya başladı. Bu yaklaşım, metinlerin ve üreticilerin izleyiciler üzerindeki mutlak
kontrolüne ve etkisine karşı çıkarken etkin/aktif izleyici anlayışını gündeme getiriyordu.
Amerika’da var olan araştırma geleneği daha çok, medya, içerikler ve izleyiciler üzerindeki
etkiler hakkında deneye dayalı bir takım araştırmaların yapılmasına yönelikti. Amerika Birleşik
Devletleri’nde Medya Okuryazarlığı bu deneye dayalı gelenek çerçevesinde bir eğitim sorunu
olarak ele alınmaktaydı (Hepkon ve Aydın, 2011: 75).
1980’lere gelindiğinde, medyanın ideolojik gücünün imgenin doğallaştırılmasına bağlı
olduğu kabul edildi. Böylece kurgulanmış iletiler doğal olarak kabul görmüş oldular. İmge ve
temsillerin tüketimi de Medya Okuryazarlığının odak noktası haline geldi (Taşkıran, 2007:92).
1980’lere kadar Medya Okuryazarlığı eğitimi Avrupa ülkelerinde yaygınlaştı.
1980’lerden sonra özellikle ABD ve Kanada gibi Medya Okuryazarlığı eğitiminin yaygın
olduğu ülkelerde Medya Okuryazarlığı mevcut programlara dâhil edildi. ABD’nin 50
eyaletindeki müfredat programlarını inceleyen Baker (2000’den Aktaran Altun), Medya
Okuryazarlığının dil bilimleri programlarına %100, sağlık eğitimi programlarına %96, sosyal
bilgiler programlarına %76 oranında yansıtıldığını ifade etmiştir. Kanada’da yer alan 13
eyalette Medya Okuryazarlığı dil bilimleri programlarına %100, sağlık eğitimi programlarına
%85, sosyal bilgiler programlarına %54 ve bilgi iletişim teknolojileri programına %38 oranında
yansıtılmıştır. Ülkemizin de aralarında yer aldığı bazı ülkeler Medya Okuryazarlığını mevcut
programlarına dâhil etmek yerine ayrı bir ders olarak vermeyi tercih etmişlerdir.
İngiltere ve İskandinav ülkelerinde Medya Okuryazarlığı uzun zamandır tartışılıyor olsa
da, AB kurumsal düzlemine Medya Okuryazarlığı kavramının girmesi ancak 2000 yılı
sonrasına denk gelir (Pekman, 2011: 42). 2000 Lizbon Zirvesi’nden bu yana Medya
Okuryazarlığı konusunda fikir üretme toplantıları düzenlenmiş ve e-eğitim girişim bünyesinde
otuz kadar Medya Okuryazarlığı projesi için 3,5 milyon Euro destek verilmiştir (Pekman, 2011:
43).
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Başlangıçta sivil toplum hareketi olarak doğan Medya Okuryazarlığı konusu daha sonra
hükümetler tarafından da benimsenmiştir. Bugün ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, İtalya,
Hollanda, İskoçya, İspanya, İsveç, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve Avustralya
gibi ülkelerde hükümetlerin de desteğiyle ilkokul düzeyindeki okullarda Türkçe, matematik,
sosyal bilgiler gibi Medya Okuryazarlığı dersleri okutulmaktadır. ABD’de ders materyallerinin
oluşturulmasına yayın kuruluşları da destek olmaktadır.
Medya Okuryazarlığı Eğitimi Konuyla ilgilenen birçok uzman Medya Okuryazarlığının
hem bir öğretim konusu hem de bir öğretim metodu olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte
Medya Okuryazarlığı tanımında yer alan “üretme” becerisine vurgu yapanlar da vardır. Hobbs’a
(1994’den Aktaran Altun) göre öğrencilere medya okuryazarı olmayı öğretmenin en iyi yolu
bu üç alanı birleştirmektir:
1. Medyayla öğretim: Öğrencilerin ulaşma, analiz etme, değerlendirme ve iletişime
geçme yeteneğini güçlendirmek için medyayı bir araç olarak kullanmak (bu sınıflarda durumu
en sık yansıtan durumu anlatır).
2. Medya hakkında öğretim: Medya biçimlerinin tarihi, yapılandırmacı-çözümleyici
(constructivist-deconstructivist) yaklaşımlar; sık sık göstergebilim kullanılır ya da
öğrencilerden medyanın tehlikelerini görmeleri istenir.
3. Öğrenciler iletişime geçmek için medya üretir: Sık sık teknoloji, bilgisayar ve
gazetecilik sınıflarında, fotoğraf/video çalıştaylarında bulunur. Medya Okuryazarlığının teori
ve pratiği üzerine ilk kitabı yazan Birleşik Krallığın uluslar arası Medya Okuryazarlığı taraftarı
olan Len Masterman (1985’den Aktaran Altun), medya eğitimi için yedi neden ortaya
koymuştur:
1. Yüksek medya tüketimi oranı ve çağdaş toplumların medyaya doyması.
2. Modern medyanın ideolojik önemi ve vicdan endüstrileri olarak etkisi.
3. Bilginin medya tarafından yönetimi, üretimi ve dağıtımında gelişme.
4. Beşeri demokratik süreçlerde medyanın etkisini arttırma.
5. Beşeri yaşamın tüm alanlarında görsel iletişim ve bilginin önemini arttırma.
6. Geleceğin isteklerini/taleplerini karşılamak için öğrencileri eğitmenin önemi.
7. Özel/gizli bilgiye karşı hızla atan ulusal ve uluslar arası baskılar.
Masterman (1985’den Aktaran Altun)) yukarıdaki akımların ve eğilimlerin her birinin
eleştirel bir bilinçle büyümesi ve medya tüketicilerini eleştirel özerkliğe teşvik edecek yeni
eğitimsel programların tutarlı bir şekilde geliştirilmesi gerektirdiğini ifade etmiştir. Eğitim
alanında önemi gittikçe artan öğrenci merkezli yaklaşımlarıa koşut olarak Medya Okuryazarlığı
eğitiminde de korumacı yaklaşımlarla birlikte yetki verme ve eleştirel özerklik önem
kazanmıştır.
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İtalya'da lise öğrencilerine yalan haberlere karşı eğitim verilecek
Dijital çağın en tartışmalı olgularından "fake news" (yalan haber) sorununa karşı
İtalya'da liselerde eğitim verilecek. 31 Ekim'de başlayacak proje ülke genelinde 8 bin
liseyi kapsıyor.
İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Laura Boldrini,
yalan haber problemine karşı geliştirilen projeyi Amerikan New York Times gazetesine
açıkladı.
Eğitim Bakanlığı tarafından, Google ve Facebook gibi internet devleri ile işbirliği içinde
hazırlanan program sayesinde lise çağındaki gençlerin, internette dolaşan yalan haber ve
komplo teorilerine karşı daha bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler 'yalan haber avcısı' olacak
Program kapsamında, İtalya Devlet Televizyonu RAI'den gazetecilerin de katkısıyla
öğrencilere, internetin ne şekilde manipüle edilebildiği, güvenilmez kaynaklara dayalı yalan
haber ve komplo teorilerinin ne şekilde yayıldığı gösterilecek.
Öğrenciler, kendi sosyal medya hesapları ve blog sayfalarında yalan haberleri ifşa
etmeye ve bunları nasıl tespit ettiklerini açıklamaya yöneltilecek. New York Times, bu yolla
öğrencilerin "yalan haber avcısı" haline getirilmesinin amaçlandığı yazdı.
İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini de gazeteye yaptığı açıklamada,
"'Yalan haber', internet diyetimize zehir karıştırıyor, farkına bile varmadan enfekte oluyoruz.
Çocuklara kendilerini yalanlardan koruma olanağı vermek gerekiyor" dedi.
Gazeteye konuşan Perugia Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Alessandro Campi de
İtalyan halkının, entrikalarla dolu Borgia kardinalleri, yabancı güçlerin egemenliğinde geçen
dönemler, papalık darbeleri ve yolsuz hükümetlerle dolu tarihleri nedeniyle otoriteye karşı
güvensizlik geliştirdiğini söyledi.
Campi, bu yüzden komplo teorilerine yatkınlığın 'İtalyan kültürel mirasının bir parçası
olduğunu' belirtti.
(Kaynak: Övgü Pınar, 19 Ekim 2017, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya41678197, Erişim Tarihi, 11.02.2018)
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14.6 Türkiye’de Medya Okuryazarlığı “Hareketi”
Medya Okuryazarlığı, Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığı uzun yıllar tek kanallı
TRT’nin tekelinde sürdürüldüğünden, 1990’lı yıllarda özel radyo ve televizyonlar yayına
geçtikten sonra tartışılmaya başlanmıştır.
Medya Okuryazarlığının son otuz yılda özellikle Batılı ülkelerde yaygın bir ilgi
gördüğünü düşünülecek olursa Türkiye’deki gelişmelerin oldukça yeni olduğu söylenebilir.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun başını çektiği bu çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 23–25 Mayıs 2005 tarihinde
gerçekleştirilen I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı’nın da katkıları olmuştur.

14.6.1. İletişim Şûrası (Ankara, 20-21 Şubat 2003)
Toplumsal ve bireysel yaşamda etkisi ve önemi giderek artan iletişim
konusunda taraflarının görüşlerini paylaşıp tartışabilecekleri geniş katılımlı bir birlikteliğin
sağlanması amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun organizasyonuyla, Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü ve TRT'nin de katkılarıyla 20-21 Şubat 2003 tarihinde
Ankara'da İletişim Şûrası düzenlenmiştir. Şûra'nın çalışma komisyonlarından biri olan Radyo
ve Televizyon Yayıncılığı Komisyonu Sonuç Raporunda önerilen konulardan biri, "Toplumsal
ve bireysel eğitim ve kültüre katkı sağlayacak, ruh sağlığını zedelemeyecek bir yaklaşımla ve
özellikle çocukların zararlı yayınlardan korunması için Avrupa Birliğine uyumlu
çalışmaların başlatılması ve ilk ve orta öğretim ders programlarına, çocuklar ve gençlerin
bilinçlendirilmesini sağlayacak Medya Okuryazarlığı dersinin eklenmesi" önerilmiş ve bu öneri
Şura’nın sonuç bildirgesinde de yer almıştır.

14.6.2. Şiddeti Önleme Platformu
Şûra sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu konuyu gündemine almış, 2004
yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık bünyesinde kurulan, ülkemizin önde gelen kamu
kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerinin temsil edildiği bünyesinde çalışan
Medya ve Şiddet Çalışma Grubu’nda da izleyicilerin medya karşısında farkındalıklarının
arttırılması konusu tartışılmıştır. Ve ilk kez ilköğretim okullarında Medya Okuryazarlığı
derslerinin okutulmasını önermiştir. Üst Kurulun bu önerisi geniş kabul görmüş ve hem Medya
Alt Komisyonu raporuna hem de eylem planına alınmıştır. Aynı yıl, Üst Kurul tarafından Milli
Eğitim Bakanlığıyla iletişime geçilerek, okullarda Medya Okuryazarlığı dersleri verilmesinin
önemine dikkat çekilmiştir.
Kalkınma planları ve Millî Eğitim Şûralarında sıklıkla öğretim programlarının,
öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini
geliştirmelerine olanak sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğu dile
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getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda dünyada yaşanan gelişmelere koşut olarak
öğretim programlarında yeni yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği Ülkemizde Medya
Okuryazarlığı konusunda atılan en önemli adım RTÜK-MEB işbirliği ve bu işbirliğinin
neticesinde Medya Okuryazarlığının ilköğretim kademesinde seçmeli ders olarak kabul edilmiş
olmasıdır. Uzmanların ve eğitimcilerin, başta televizyon, internet ve radyo olmak üzere kitle
iletişim araçlarının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığına ilişkin görüşleri, okullarda
şiddet olaylarının meydana gelmesi ve bu olaylara televizyon yayınlarındaki ve internet
oyunlarındaki şiddet içeriğinin neden olduğuna ilişkin görüşler ortaya konması üzerine Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu konuyu gündemine almıştır.

14.6.3. I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı (İstanbul, 23–
25 Mayıs 2005)
23–25 Mayıs 2005 tarihinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından
gerçekleştirilen I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı, ülkemizde Medya
Okuryazarlığı konusundaki önemli gelişmelerden biridir. Sonuç bildirgesinde Medya
Okuryazarlığı ile ilgili ders açılması önerisi ve Medya Okuryazarlığı konusunda akademik ilgi
oluşturması açısından konferansın önemli katkıları olmuştur.
2005 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Türkiye’de ilk kez
düzenlenen Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansında Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu, Medya Okuryazarlığının neden gerekli olduğuna ilişkin resmi bir bildiri sunmuştur.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun okullarda Medya Okuryazarlığı dersi verilmesi yönündeki
resmi önerisi, çalışma grubu tarafından benimsenmiş, geniş kabul görmüş ve hem Medya Alt
Komisyonu raporuna hem de eylem planına alınmıştır ve Sonuç raporuna da üç numaralı öneri
olarak alınmıştır. Akabinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 22 Eylül 2004 tarihli
toplantısında (2004/70 No’lu toplantı / 19 Sayılı Karar) gençlerin ve çocukların eğitilmesi
amacıyla Medya Okuryazarlığı dersinin ders programlarına konulması yönünde, Milli Eğitim
Bakanlığı ile resmi temaslara başlanması konusunda karar almış ve bu karar doğrultusunda
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı ortak bir irade göstererek 25 Ekim 2004 tarihinde “Orta Öğretim
Kurumlarına Medya Okuryazarlığı Dersi Konulmasına Dair İşbirliği Protokolü”nü
imzalamışlardır.
Aynı yıl Üst Kurul tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazılarak, okullarda Medya
Okuryazarlığı dersleri verilmesinin böylece önemine dikkat çekilmiştir. Yapılan ön hazırlık
çalışmaları sonucunda, Medya Okuryazarlığı konusundaki çalışmaları yürütmek üzere bir
komisyon oluşturulmuştur.
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14.6.4. İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve
Kılavuzu (Ankara, 2006)
Yapılan ön hazırlık çalışmaları sonucunda, Medya Okuryazarlığı konusundaki
çalışmaları yürütmek üzere; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanları ve Ankara
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden akademisyenlerin de katılımıyla bir
komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarında, özellikle ABD ve Avrupa’daki örnekler
incelenmiş, konuya ilişkin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı makaleler ve diğer çalışmalar detaylı
bir biçimde değerlendirilmiştir.
2006 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilen “İlköğretim
Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Kamuoyu Araştırması”, öğrencilerin
günde üç saate yakın televizyon izlediklerini göstermiştir. Aynı araştırma öğrencilerin internet
kullanma ve radyo dinleme alışkanlıkları hakkında da önemli bulgular ortaya koymuş ve Medya
Okuryazarlığı dersinin ne kadar gerekli olduğu açıkça görülmüştür.
“Medya Okuryazarlığı Dersi Taslak Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu” Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanları ve İletişim
Bilimleri akademisyenlerinden oluşan bu komisyon tarafından hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2006
tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu arasında “Öğretim Kurumlarına Medya Okuryazarlığı Dersi Konulmasına Dair
İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. “İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi
Öğretim Programı” da 31.08.2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda
görüşülerek kabul edilmiştir.
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Programın temel yaklaşımı aşağıdaki gibidir:
“Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber, iletişim olanaklarının
küçülttüğü dünyamızda en önemli etken durumuna gelmiştir. Çağımızda tartışılmaz üstünlük
“bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanan”larındır. Bilginin kazanılmasında, kullanılmasında ve
donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde de en önemli görev eğitim sistemimize düşmektedir.
Kalkınma planları ve millî eğitim şûralarında sıklıkla öğretim programlarının, öğrencilerin
bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme becerilerini
geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğu dile
getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak
öğretim programlarında yeni yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir. Bu nedenle Medya
Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini
dikkate alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylelikle etkinlik merkezli, bilgi ve beceriyi
dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantısını ve bireysel farklılıklarını dikkate alan, çevresiyle
etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmıştır.
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Bu anlayış doğrultusunda Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı;
1. Bilgi, beceri ve değerlerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin
gerçekleşmesini ön planda tutar.
2. Öğrencileri gözlem, araştırma yapmaya ve çevresine yapıcı eleştirel gözle bakmaya
özendirir.
3. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini
amaçlar.
4. Öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler.
5. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim
kurmasına olanak sağlar.
6. Her öğrenciye ulaşabilmek için çoklu zeka kuramını, öğrenme-öğretme yöntem ve
tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
7. Oluşturulacak öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme
süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. “

Programın yapısı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
“Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı oluşturmacı (inşacı) yaklaşımla
hazırlanmıştır. Bu yaklaşıma göre öğrenciler, uzak ya da yakın geçmişte, çevresinde gözlediği
ve bilgiye dönüştürdüğü veriler veya eğitim kurumunda edindiği bilgilerle bu derste elde
edeceği verileri ve edineceği bilgileri birbiri ile ilişkilendirecek, böylelikle öğretmenin de
rehberliğinde kendisi yepyeni bazı beceri ve değerlere ulaşacaktır. Programda, genel amaç ve
kazanımların yanı sıra bazı temel beceri ve değerlerin verilmesi, öğrencilerin kazanımlar
yoluyla bu beceri ve değerleri elde etmeleri amaçlanmıştır.

a.

Genel Amaçlar

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1. Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini
bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilinç kazanır.
2. Televizyon, video, sinema, reklamlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara
ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eder.
3. Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanır.
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4. Mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük olarak cevap bulmaktan-soru sorma
sürecine doğru bir değişimi gündeme getirir.
5. Bilinçli bir medya okuryazarı olur.
6. Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır.
7. Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması noktasında duyarlılık
oluşturulmasına katkı sağlar.

b. Beceriler
Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı, ilköğretim 7. sınıf düzeyinde diğer
derslerle birlikte verilen 8 beceriyi kazandırmanın yanında, kendine özgü 2 beceriyi de
kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu becerileri şöyle sıralayabiliriz:
1. Gözlem becerisi
2. Araştırma becerisi
3. Eleştirel düşünme becerisi
4. Yaratıcı düşünme becerisi
5. İletişim becerisi
6. Problem çözme becerisi
7. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
8. Girişimcilik becerisi
9. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
10. Sosyal ve kültürel katılım becerisi

c. Değerler
Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılmak istenen
değerler şunlardır:
1. Özel yaşamın gizliliğine saygı
2. Estetik duyarlılık
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3. Dürüstlük
4. Sorumluluk
5. Etik kurallara bağlılık
6. Farklılıklara saygı duyma
7. Kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık
8. Aile içi iletişime önem verme
9. Bilinçli tüketim
10. Toplumsal hayata aktif katılım
11. Bilimsellik
12. Eşitlik
13. Yardımlaşma
14. Dayanışma
15. Paylaşma

ç. Kazanımlar
Kazanımlar, eğitim sürecinin sonunda öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri ve
değerleri kapsamaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin ünitelerin işlenişindeki gelişmeleri,
kazanımların edinilmesine bağlıdır. Kazanımlar, programda öğrencilerin gelişim düzeyine ve
ünitelerin özelliğine göre verilmiş olup kazanımların yazılımında bir mantık bütünlüğü
gözetilmiştir.

d. Etkinlikler
Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Öğretmen, bu
etkinlikleri aynen kullanabilir veya ekleme ve çıkarmalar yapabilir. Bunun dışında başka
etkinlikler de ekleyebilir. Etkinlik hazırlanırken hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve
içeriğine dikkat edilmelidir. Ayrıca çevresel özelliklerle, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz
önünde bulundurulmalıdır. Etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin
bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Örneğin, öğrencinin sadece kitap
okuyarak veya öğretmeni dinleyerek bilgi edinmesi veya beceri geliştirmesi yerine; sınıfta
arkadaşlarıyla tartışarak, görüşlerini açıklayarak, sorgulayarak, başka arkadaşlarına aktararak
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öğrenme sürecine etkin olarak katılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin birbirleriyle ve
öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini, birbirlerine açık uçlu ve anlamlı
sorular sormalarını, araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir.”
(https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/userfiles/files/program.pdf, Erişim tarihi: 11.02.2018)
Bu çalışmalar doğrultusunda, RTÜK ve MEB işbirliği ile “Medya Okuryazarlığı
Projesi” 2006-2007 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmiştir. Hazırlanmış olan bu program
yürürlüğe konulmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından bu
dersin okutulacağı pilot okullar belirlenmiştir. 2006-2007 öğretim yılında Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından belirlenen beş pilot ilde Medya Okuryazarlığı dersi okutulmaya
başlanmıştır. Söz konusu dönemde Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul ve İzmir’deki 5
ilköğretim okulunda pilot uygulama başlatılmış ve bu okullarda yedinci sınıflarda öğrenim
görmekte olan 780 öğrenci, Medya Okuryazarlığı dersini seçmeli olarak almıştır.
Belirlenen okullar şunlardır:
• Adana – Seyhan Dumlupınar İ.Ö.O.
• Ankara – Çankaya Ahmet Vefik Paşa İ.Ö.O.
• Erzurum – Merkez Barbaros Hayrettin Paşa İ.Ö.O.
• İstanbul – Bakırköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez İ.Ö.O. ve
• İzmir – Karşıyaka METAŞ İlköğretim Okulu.
Belirlenen bu pilot okullarda Medya Okuryazarlığı dersini Sosyal Bilgiler öğretmenleri
tarafından verilmesi kararlaştırılmış ve Ankara’da 7–10 Eylül 2006 tarihleri arasında dört gün
süreyle “Eğitici Eğitimi Programı” kapsamında pilot okullardaki 20 Sosyal Bilgiler Öğretmeni
eğitimden geçirilmiştir.
Medya Okuryazarlığı dersi, 2006–2007 öğretim yılında 5 pilot ildeki 5 ilköğretim
okulunda başarıyla uygulanmıştır. Uygulama sırasında okullar her iki dönemde MEB ve RTÜK
uzmanlarınca ziyaret edilerek, öğretmen ve öğrencilerle görüşülmüş ve hazırlanan anketler
uygulanmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
• Medya Okuryazarlığı Dersine gösterilen ilginin yoğun olduğu,
• Derslerin detaylandırılarak daha etkili iletişim ve etkileşim sağlanabileceği,
• İlköğretimin birinci kademesinden başlaması ve diğer ders programlarıyla da
ilişkilendirilmesi,
• Öğrencilerin, RTÜK Web sitesinin çocuklarla ilgili web
(www.rtukcocuk.org.tr) bu dersle ilgili görüş, beklenti ve fikirlerini ilettikleri,

sayfasında
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• Okullarda Medya Kulübü oluşturulmasının, dersin seçilmesine ve derslerin işleyişine
katkı sağlayacağı,
• Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı dersinde edindikleri bilgileri aileleri ile
paylaştıkları, ailelerinin izleme alışkanlıklarında, program seçiminde, izleme sürelerinde ve
gerçeklik algılamalarında farlılıklar meydana geldiği,
• Derste işlenen konuların davranışlarına yansıdığı gözlemlenmiş, bu ders sayesinde
bazı davranışlarında daha bilinçli oldukları,
• Öğrencilerin bu dersi işlemekteki memnuniyeti, özellikle televizyon yayınlarını daha
seçici ve bilinçli olarak izlemeye başladıkları,
• Gerçekleştirilen izleme, değerlendirme ve rehberlik çalışmalarının okul, öğretmen ve
öğrenci üzerinde yararlı olduğu,
• İzleyici temsilcilerinin veya medyadan önemli bazı isimlerin davet edilmesinin,
öğrencilerle birlikte medya kuruluşlarının ziyaret edilmesinin bu dersin daha etkin ve verimli
olmasını sağlayacağı gibi sonuçlara varılmıştır (RTÜK, 2007).
Gerçekten de, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Medya Okuryazarlığı konusunda
yaptığı en önemli çalışma ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu işbirliği ve bunun
neticesinde ortaya çıkan seçmeli “Medya Okuryazarlığı Dersi”dir. RTÜK bu dersin daha fazla
öğrenci tarafından seçilmesi için öğrenci ve velileri hedef alan bir “Medya Okuryazarlığı
Tanıtım Filmi” de hazırlamıştır. Bu tanıtım filmi pek çok kanalda gösterilmektedir. (İzleyiniz:
https://vimeo.com/179298018, Tanıtım filmi 2014)

14.6.5. İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı
(Ankara, 2007)
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanları ve
iletişim bilimleri akademisyenlerinden oluşan bir komisyon tarafından bilginin taşıdığı değeri
ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylelikle etkinlik
merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantısını ve bireysel farklılıklarını
dikkate alan, çevresiyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye
çalışılmıştır.
2007 yılının sonunda Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’na
yardımcı doküman olarak ilgili komisyon tarafından “İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi
Öğretmen El Kitabı” hazırlanmıştır.
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ÜNİTE 1……………. İletişime Giriş
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ÜNİTE 6……………. Radyo
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SERBEST YAZILAR
Medyanın Doğru Bilgi Aktarmasının Şartları………………………………………..
Prof. Dr. M. Naci Bostancı

Medya ve Siyaset İlişkilerinde Temel Yaklaşımlar………………………………….
Yrd. Doç. Dr. Zülfükar Damlapınar

Medyaya Anadamar (Amprik) ve Eleştirel Yaklaşımlar…………………………….
Yrd. Doç. Dr. Zülfükar Damlapınar

Reklam “Kuşağı”…………………………………………………………………….
Arş. Gör. Duygu Aydın

Söz konusu amaçları gerçekleştirmek için Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim
Programı’nda şu ünitelere yer verilmiştir:
1. İletişime Giriş: Bu ünitede öğrencilerden iletişim sürecini ve öğelerini fark etmeleri
ve iletişim türlerini sınıflandırmaları beklenmektedir.
2. Kitle İletişimi: Öğrencilerden kitle iletişim kavramını anlamaları, kitle iletişim
araçlarını sınıflandırmaları ve iletişim ile kitle iletişimi arasındaki ilişkiyi fark etmeleri
beklenmektedir. 3. Medya: Öğrencilerden medyanın işlevlerini sınıflandırmaları, medyanın
toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini incelemeleri, medyanın
yayınlarında etik kurallara bağlı kalmasının önemini görmeleri ve Medya Okuryazarlığı
kavramını tanıyarak medya mesajlarını algılamanın ve çözümlemenin önemini fark etmeleri
istenmektedir.
4. Televizyon: Öğrencilerden televizyonun birey ve toplumu yönlendirmedeki etkiliğini
analiz etmeleri, ülkemizdeki televizyon yayıncılığını ve yayın politikalarını fark etmeleri ve
televizyon program türlerini; amaçları, işlevleri ve özellikleri bakımından ayırt etmeleri
beklenmektedir.
5. Aile, Çocuk ve Televizyon: Öğrencilerden televizyon izleme alışkanlıklarını
yorumlamaları, televizyon yayınlarından korunma konusunda önerilerde bulunmaları, TV
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program türlerini çeşitli kriterlere göre değerlendirmeleri ve uyarıcı simgeleri tanıyarak dikkate
almaları istenilmektedir.
6. Radyo: Öğrencilerden radyonun işlevini ve olumlu niteliklerini açıklamaları, radyo
yayınlarından korunma konusunda önerilerde bulunmaları beklenmektedir.
7. Gazete ve Dergi: Öğrencilerden gazete ile ilgili temel kavramları tanımaları, haber
ve fotoğraf ilişkisini analiz etmeleri, örnek bir gazete hazırlamaları ve içerik ve yayın
periyoduna göre dergi türlerini sınıflandırmaları istenilmektedir.
8. İnternet: Öğrencilerden İnternetin özelliklerini tanımaları, İnternette bilgiye erişim,
haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan eğitim gibi etkinlikleri uygulamalı olarak
gerçekleştirmeleri ve İnternetin olumlu özelliklerinin yanı sıra olumsuz etki ve özelliklerini
tanıyarak hayata geçirmeleri beklenmektedir.
Ancak, burada gözden kaçırılan kronolojik sıralamanın göz ardı edilmesidir.
Bu kitapta dersi yürütmekle görevli öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla her üniteyle
ilgili gerekli teorik bilgilere ve çeşitli serbest yazılara yer verilmiştir. Türkiye genelindeki
ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 4 milyon öğrenciden 1
milyon 500 bininin 2007–2008 öğretim yılı içinde Medya Okuryazarlığı dersi alması
hedeflenmiştir.

14.6.6. Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyeli (Ankara, 2014 ve
Ankara 2018)
Medya Okuryazarlığı Dersi içeriğinin gözden geçirilerek etkinliğinin artırılması için
görüş alışverişinde bulunulması, aynı zamanda Medya Okuryazarlığının toplumun tüm
kesimlerini içerecek şekilde yaygınlaştırılması amacıyla Üst Kurul tarafından Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla Ankara’da “Medya
Okuryazarlığı Çalıştayı” düzenlenmiştir. 30 Haziran – 01 Temmuz 2012 tarihlerinde, “Medya
Okuryazarlığı Dersi Çalışma Grubu” ve “Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı Çalışma Grubu”
olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilen Çalıştay’da Medya Okuryazarlığı Dersi Çalışma
Grubu temel olarak tüm uygulamalarda,
•

Medya Okuryazarlığı dersinin, uygulama ağırlıklı olarak (medya analizi ve üretimi) planlanıp
yürütülmesini,

•

Yaşam boyu öğrenme kapsamında Medya Okuryazarlığı eğitiminin, öğrenci öğretmen aile
üçgeninde ele alınmasını,

•

Konuyla ilgili paydaşların (kamu kuruluşları, STK’lar, medya kuruluşları, sendikalar gibi) ve
öğretmenlerin, katılımcı bir anlayışla sürece dahil edilmesini öngörmüştür.
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Çalıştay’da
alınan
tavsiye
kararları
doğrultusunda
Medya
Okuryazarlığı dersinin güncellenmesi amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Milli
Eğitim bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 23 Mayıs 2013 tarihinde
“İlköğretim Öğrencilerinde Medya Okuryazarlığı Bilincinin Geliştirilmesi ve Medya
Okuryazarlığı Dersine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokolün
imzalanmasını takiben yeni bir Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı geliştirilmesi için
Milli Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve akademisyenlerden oluşan bir
Komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. Adı geçen Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 27 Ocak 2014 tarihinde onaylanarak “Medya
Okuryazarlığı Dersi Öğretim Materyali” hazırlanması yönünde karar alınmıştır. Komisyon
tarafından hazırlanan Öğretim Materyali, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okutulmaya
başlanmıştır.
2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8.
Sınıflarında haftada 1 saat seçmeli ders olarak okutulmaya başlamıştır. 2017-2018 EğitimÖğretim yılında ise Medya Okuryazarlığı dersi halen seçmeli derstir ve haftada 2 saat 7. Ya da
8.sınıfta okutulmaktadır.

Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyeli (Ankara, 2014)
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Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyeli (Ankara, 2018)

(Kaynak:

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018813172123543-7%C3%96P%202018-

83%20Medya%20okur%20yazarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20(7%20veya%208.%20s%C4%B1n
%C4%B1f).pdf, Erişim Tarihi: 09.01.2019)

Bu bağlamda;
Medya okuryazarlığı dersi ile öğrencilerden yazılı, görsel ve işitsel medyaya ek olarak sosyal
ağlar, yeni medya ve video oyunları gibi diğer sayısal (dijital) ortamlara ait iletilere erişip, bunları
kavrayarak eleştirel bakış açısı ile çözümlemeler, değerlendirmeler yapmaları ve kendi iletilerini
üretmeleri beklenir. Bu doğrultuda programın genel amaçları şunlardır:
1. Medya olgusunu, medyanın zaman içindeki değişimi ve dönüşümünü, bunun bireysel ve
toplumsal yaşama yansımalarını kavrama.
2. Medya okuryazarlığının önemini kavrama.
3. Medya iletilerinin üzerinde düşünülebileceğini fark etme.
4. İhtiyaç duyduğu doğru ve geçerli bilgiye farklı medya araçlarını etkin şekilde kullanarak
erişme.
5. Medya iletilerini biçimsel ve içerik özellikleri bakımından çözümleme.
6. Medya iletilerini toplumsal, kültürel, ekonomik, politik bağlamları çerçevesinde
değerlendirme.
7.İnsan hakları, sorumluluk, etik, mahremiyet, kişisel güvenlik konularını dikkate alarak etkili
ve özgün iletiler oluşturma.
8. Medyanın güçlü bir kültür endüstrisi olduğunu fark ederek kültürümüze özgü içerikler
tüketme ve üretmeye öncelik verme.
9. Medya alanındaki yenilikçi fikirleri inceleyerek özellikle yeni medyaya
yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirme ve bunları paylaşma.
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10. Medyada deneyimlediği sorunlara karşı uygun tepkide bulunma.
Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı'nda aşağıdaki becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır. Amaçlarda ifadesi olan ve TYÇ ile de uyumlu olarak bu ders kapsamında
geliştirilecek beceriler;
Yaşam Becerileri kapsamında; Karar verme, Problem çözme, Yaratıcı düşünme, Eleştirel
düşünme, Bilgi okuryazarlığı, Empati, Kriz yönetimi, Uzlaşma, Arabuluculuk, iletişim, Araştırma,
Zaman yönetimi, Özel hayat yönetimi, Girişimcilik, Teknoloji okuryazarlığı
Medya Okuryazarlığı Becerileri kapsamında ise; Farkındalık, Erişim, Sorgulama,
Çevrimiçi güvenlik (bireysel ve kamusal), Çözümleme (analiz), Değerlendirme, Üretim, Paylaşım
(bireysel ve profesyonel medya planlaması), Etkincilik (aktivizm).

Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı’nda Değerler Eğitimi bağlamında ise; Aile içi
iletişime duyarlılık, Alçakgönüllülük, Arkadaşlık, Nesnellik, Dostluk, Duyarlılık, Dürüstlük, Estetik,
Eşitlik, Etik, Farklılıklara saygı, İşbirliği, Özel hayata (mahremiyete) saygı, Öz kontrol, Özsaygı,
Paylaşma, Sabır, Sevgi, sorumluluk, Özgürlük, Özgüven, Vatanseverlik ve yardımseverlik.
Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanmasında
Dikkat edilecek Hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1. Öğrenci, öğretmen ve ailenin; medya okuryazarlığını sadece
medya ile yürütülen bir süreç olarak değerlendirmemeleri
gerekir. Medyasız bir hayatın da var olduğunun ve özel ilgi
alanları, spor, doğayı keşfetme, arkadaşlara ve akrabalara
vakit ayırma, kitap ve süreli yayınlar okuma, geleneksel çocuk
oyunları oynama, el sanatları ve zanaatlar gibi etkinliklere
önem verilmesi gerektiğinin bilincinde olunmalıdır.
2. Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı'nda
farkındalık, erişim, sorgulama, çevrimiçi güvenlik,
çözümleme, değerlendirme, üretim, paylaşım ve etkincilik
(aktivizm) becerileri temel yapı taşları olarak belirlenmiştir.
a. Farkındalık becerisi bireylerin medya iletileri üzerinde
düşünmeye
başladıklarında
ve
kendilerine
anahtar sorular sorduklarında ortaya çıkmaktadır.
Örneğin
reklamları
izlerken
verilen
mesaj
akışına kapılmak yerine, farklı programlarda neden farklı
reklamların
(sabah
kuşağındaki
bir
çizgi
filmde şekerleme reklamı yer alırken bir kadın
programında kozmetik ya da temizlik ürünün yer
alması) kullanıldığını sorgulaması gibi.
b. Erişim becerisi çocukların medya araçlarına ve bu
araçların
içeriğine
ulaşabilmelerini
ifade
etmektedir. İhtiyaç duydukları bir bilgiye medyada hangi
kaynaklardan
ulaşabileceklerini,
hangi
kaynakları güvenilir olarak kabul edebileceklerini ya da
internet'te
arama
motorlarını
kullanarak
bu bilgiye nasıl daha hızlı ve doğru bir şekilde
ulaşabileceklerini öğrenmeleri bu beceriye örnek
olarak gösterilebilir.
c. Sorgulama becerisi uyumlanma sürecinde bize ulaşan
medya
iletilerinden
şüphe
etmeyi
ve
bunları eleştirmeyi gerektirir. Uyumlanma süreci,
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bireyin
kendi
kararlarıyla
gerçekleşen
uyumsama süreçleri kadar başka etkenlerin (örneğin
medya)
yönlendirmesiyle
gerçekleşen
uyumsatma süreçlerini de kapsayan genel bir kavramı
ifade
etmektedir.
Uyumlanma
sürecinde
karar almadan önce özellikle medya ve iletilerinin etkili
olduğu
durumlarda
sorgulama
yapmayı
ifade etmektedir. Örneğin ne gibi beklentiler içine
girdiğimizi;
yaşam
standardı
algımızı
nasıl
biçimlendirdiğimizi; alışkanlık, tutum, davranış ve
kararlarımızı
nasıl
değiştirdiğimizi
sorgulamak
gibi.
d. Çevrimiçi güvenlik becerisi ile, iletişim teknolojilerine
dayalı belli biçimlerde birbirine bağlı olan
bireylerin kişisel güvenliklerini (kişisel bilgiler, gizlilik
içeren konular gibi belli güvenlik tedbirlerini
dikkate alarak paylaşmaya özen göstermesi) göz önüne
alarak
hareket
etmeleri
amaçlanmaktadır.
e. Çözümleme becerisi bireylerin karşılaştıkları medya
iletilerine yönelik bir hükme varmak için
iletinin kaynağını, içeriğini ve amacını sorgulamalarını;
medya
iletilerini
eleştirel
bir
gözle
incelemelerini içerir. Örneğin; karşılaşılan bir haber
metninin doğruluğu/güvenirliği konusunda öğrenciler bu
metni "olgu-görüş, ön yargı, kaynak kullanımı, bakış açısı,
değerler
vb."
unsurlara
göre çözümlerler.
f. Değerlendirme becerisi, bireylerin karşılaştıkları medya
iletilerini
çözümleyerek
ulaştıkları
sonuçları iletinin üretildiği bağlam çerçevesinde "insan
hakları,
çocuk
hakları,
etik,
sorumluluk,
mahremiyet, gazetecilik ilkeleri, yayın ilkeleri" gibi
ölçütlere
göre
değerlendirerek
bir
hükme
varmalarını
içerir.
Örneğin;
öğrencilerin
çözümledikleri bir haber metnini, farklı haber
kaynaklarından seçilen örnekleriyle karşılaştırarak
doğruluğu/güvenirliği
konusunda
hükme
varmaları bu beceriyle ilgilidir. Sorgulama, değerlendirme
ve
çözümleme
becerilerinin
eş
zamanlı
geliştiği göz ardı edilmemelidir.
g. Üretim becerisi bireylerin kendi medya iletilerini farklı
biçimlerde (yazılı, işitsel, görsel ya da çoklu
olarak) oluşturmaları ile ilgilidir. Burada öğrenciler eğlence,
bilgi
verme
ya
da
ikna
etme
gibi
amaçlarla medya iletileri üretirler.
h. Paylaşım becerisi, bireylerin çeşitli amaçlarla belli bir
hedef (birey, grup veya kitle) gözeterek ürettikleri
içerikleri iletiye dönüştürerek ve sorumluluk (etik,
kültürel, hukuksal vb.) bilinciyle farklı medya biçimlerini
(kanallarını) kullanarak ulaştırmalarıdır. Bu; bir
noktadan bir noktaya, bir noktadan çok noktaya veya çok
noktadan çok noktaya olacak şekilde tasarlanabilir.
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i. Eylemcilik becerisi bireylerin takip ettikleri medya ve
içerikleriyle ilgili beğendikleri veya rahatsız oldukları
durumlar karşısında uygun ve yasal tepkilerde
bulunmasını ifade etmektedir. Bunlar; takdir etme, takip
etme, tavsiye etme, engelleme, şikâyet etme, alternatif
arama, alternatif üretme gibi tepkilerdir. Medya
okuryazarlığı dersinde birey ve medya ilişkisi temel çıkış
noktası olarak ele alınmıştır. Medya okuru olarak çocuklar;
çizgi film, bilgisayar oyunu, çocuk şarkıları gibi
eğlendirmeye; haber, belgesel ve kamu spotu gibi
bilgilendirmeye ve reklamlar gibi ikna etmeye yönelik
medya iletileri ile karşı karşıya gelmektedirler. Medya
yazarı olarak ise çocuklar kendi medya iletilerini
kendileri üretebilmektedirler. Bu nedenle Öğretim
Programı'nın öğrenme alanları ve üniteleri oluşturulurken
medya ve birey ilişkisi, medya içeriğinin "eğlendirme,
bilgilendirme, ikna etme" özellikleri ile medya
izleyicisinin "üretici konumu" esas alınmıştır. Bunların
her biri birer ünite olarak düşünülmüş ve her bir ünitede
"farkındalık, erişim, sorgulama, çevrimiçi güvenlik,
çözümleme, değerlendirme, üretim, paylaşım ve
eylemcilik" becerilerine hitap eden kazanımlara yer
verilmiştir.
Medya okuryazarlığının temel becerilerinden biri olan "medya
üretimi" aynı zamanda medya okuryazarlığı eğitiminde en çok tercih edilen
öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda öğrencilerden farklı medya biçimlerini
(yazı, ses, görüntü) kullanarak kendi medya iletilerini üretmeleri
istenilmektedir. Öğrencilerin üreterek keşfetmeleri ve çıkarımlarda
bulunmaları, metinlerden çok uygulamaya dayalı çalışmalar yapmaları temel
yaklaşım olarak benimsenmelidir. Bu doğrultuda yapılacak üretim
çalışmalarının "Medya Okuryazarlığı Şenliği" ile sürece yayılması ve sürecin
sonunda sergilenmesi amaçlanmıştır.
Medya üretimi çalışmalarında girişimcilik becerisini geliştirmek için
öğrencilerin yapacağı özgün ve yaratıcı çalışmalarda içsel motivasyonlarını
arttıracak şu üç noktaya dikkat edilebilir: özerklik, ustalık ve amaç. Medya
okuryazarlığı dersinde öğretmen öğrencilerinin isteyerek, severek, merak
ederek
seçtikleri
konular
üzerinde
çalışarak
ustalaşmalarına,
uzmanlaşmalarına ve öğrenci için büyük bir amacı başarmalarına rehberlik
ederek içsel motivasyondan istifade edebilir. Medya Okuryazarlığı Şenliği
içsel motivasyonu harekete geçirecek bir planlama içerisinde yürütülebilir.
Medya okuryazarlığı dersinin öğretiminde gerek öğretim
materyallerinde gerekse öğretmenlerin içerik zenginleştirme çalışmalarında,
çocukların ilgileri doğrultusunda iletişim tarihine dair anekdotlardan
yararlanılması faydalı olabilir.
Medya üretim süreçlerini daha yakından görebilmeleri için olanaklar
çerçevesinde medya kuruluşu temsilcileri sınıfa davet edilmeli, bu kuruluşlara
ziyaretler düzenlenmeli ve öğrencilerin üretim süreçlerini doğrudan tecrübe
etmeleri sağlanmalıdır.

Medya çözümleme ve üretimi etkinliklerinde şu noktalara dikkat
edilmesi gerekmektedir:
Etik ilkelere uygun ve sorumluluk bilinciyle hareket etme,
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İnternet'e öncelik vermekle birlikte diğer medya biçimlerine de
(televizyon, gazete, radyo, dergi, kitap, broşür, afiş vb.) yer verme,
Sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı konusunda yasal yaş sınırını
dikkate alma,

Güncel konulara (barışın önemi, eğitimin gerekliliği, yardımlaşma,
kadına şiddet, sporda şiddet, kötü alışkanlıklar, obezite vb.) öncelik verme,
Kültürel ve dinî değerlere duyarlı olma,
Türkçe'nin kullanımı konusunda bilinçli hareket etme.
• Medyadaki söz varlığı unsurlarını; çözümleme, değerlendirme ve üretim
başta olmak üzere tüm medya okuryazarlığı öğrenme aşamalarında dikkate
alma.
• Medyayı anlamlandırmada dinleme/izleme ve okuma becerilerini etkin bir
şekilde kullanma.
• Medya üretiminde konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde
kullanma.
• Dilin zenginliğini ve söz varlığını ön plana çıkaracak yerel ve yöresel
söylem ve deyimleri kullanmaya duyarlılık gösterme.
• Türkçe ile iletişime karşı olumlu tutum geliştirme ve Türkçe'yi etkin bir
şekilde kullanma.
Medya okuryazarlığı alanına özgü Türkçe veya yabancı dillerdeki
terimleri daha anlaşılabilir ve erişilebilir kılmak için çoklu medya
biçimlerinin kullanıldığı bir sözlükçe yapılabilir.
Medya
okuryazarlığı
dersinde
yapılacak
çalışmalarda
disiplinlerarası bir perspektif de gözetilmektedir. Bu çerçevede örnek
olarak aşağıdaki açıklamalar dikkate alınabilir:
a.Medya kullanımı sürecinde karşımıza çıkan tablo, grafik, infografik
gibi sayısal verilerin temelde anlaşılması ve yorumlanmasında matematik
yetkinliği ile ilişkilendirme.

b.Teknolojinin doğası bağlamında bilişim teknolojileri ile ilgili etik
odaklı yapılan ikilem tartışmalarını Fen ve teknolojide temel yetkinliklerle
ilişkilendirme.

c.Medya iletilerinde farklı duyguların hangi müziklerle verildiğini fark
etme.
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14.6.7. RTÜK
Araştırmaları

Tarafından

Yapılan

ve

Yaptırılan

Kamuoyu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Yaptığı Çalışmalar Medya Okuryazarlığı
konusunu 20–21 Şubat 2003 tarihlerinde düzenlenen İletişim Şurasında dile getiren ve konuya
Şuranın sonuç bildirgesinde yer veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye’de Medya
Okuryazarlığına yönelik bir ilginin ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında en büyük paya
sahiptir. RTÜK’ün bu konuda yaptığı çalışmaları iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilki
medyanın toplum üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmalardır. Radyo ve televizyon
yayınları ile ilgili olarak kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve hassasiyetleri sürekli olarak
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izlemek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla kamuoyu araştırmaları yapmak ve
yaptırmak Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kanunla belirlenmiş görevlerinden biridir
(RTÜK, 2006).
Yapılan ve yaptırılan kamuoyu araştırmalarının en güncelleri aşağıdaki gibidir:

2016 Yılı Vatandaş Bildirimleri Raporu (2017) 16 Mart 2017
Medya Okuryazarlığı Araştırması (2016) 08 Şubat 2017
Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması-3 (2014) 10 Şubat 2017
Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-3 (2013) 31 Ocak 2017
(Ayrıca,
uzmanlık
tezleri
https://kutuphane.rtuk.gov.tr/yordambt/yordam.php?aAnaTur=02)

için

bakınız:

Yapılan tüm bu çalışmalar medyanın toplum üzerindeki etkisini göstermekle
kalmamakta, bir Medya Okuryazarlığı yaklaşımı olan “medya farkındalığı” ile ilgili olarak
toplumda medyaya yönelik bir bilinç ve duyarlılık oluşmasına da katkı sağlamaktadır.
RTÜK’ün Medya Okuryazarlığı konusunda yapmış olduğu çalışmaların ikinci bölümünü
medyanın etkilerine karşı toplumu koruma ve eğitme konusunda yapılanlar oluşturmaktadır. Bu
çalışmalardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 2000 yılında başlattığı Simge Sistemi
çalışmalarını sonuçlandırarak 23 Nisan 2006’da uygulamaya koyduğu “Akıllı İşaretler”dir.

14.6.8. Akıllı İşaretler
Genç ve çocuk izleyicilerin zararlı yayın içeriğinden, özellikle de şiddetten korunması
konusunda hassas olan Üst Kurul, çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek
yayınlarla mücadele ederken yalnızca müeyyide uygulamakla kalmayıp, önleyici ve
düzenleyici çalışmalarına da devam etmektedir. Çocuk ve gençlerin televizyon programları
arasından bilinçli seçimler yapmalarına rehberlik etmek, ana-babaların kitle iletişim araçlarının
zararlı içeriklerinden çocukları koruma çabalarında desteklenmeleri ve bilgilendirilmeleri
amacı ile “Televizyon Yayınlarında Koruyucu Sembol Sistemi” adı ile 2000 yılında bir çalışma
başlatılmıştır. İzleyici ve yayın kuruluşları ile sorumluluk paylaşımına dayanan ve üç aşama
şeklinde geliştirilen sistem, son aşamasında Hollanda hükümetinin AB’ye aday ülkelere
sağladığı teknik destek programı MATRA Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmayla, “Akıllı
İşaretler” adı ile çok kısa bir sürede uygulamaya konulmuştur.
Akıllı İşaretler, televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma
sistemidir. Bu sistem, televizyon yayıncılarının, anne babaların ve genelde toplumun, çocukları
ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine
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getirmelerinde onlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. oplumun farklı kesimlerinin temsil
edildiği geniş çaplı bir araştırma sonucu anne babaların %80'e yakınının televizyon
programlarının içeriği konusunda bilgilenmek ve uyarılmak istediklerini ortaya koymuştur. Bu
talep, sistemin en önemli gerekçesini oluşturmaktadır.
Akıllı İşaretler sistemi, konuyla ilgili bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilmiş karma
bir sistemdir. Bu sistem, iki konuda bilgi vermektedir. Bunlar, programın olası zararlı içeriği
ve programın hangi yaş grubuna uygun olduğudur.
1. Programın olası zararlı içeriği: Zararlı etkileri olabilecek içerik alanları; şiddet ve korku,
cinsellik ve örnek oluşturabilecek olumsuz davranışlar (ayrımcılık, alkol ve sigaranın aşırı
kullanımı, madde kullanımı, yasa dışı davranışlar ile kaba konuşma / küfür) olarak
belirlenmiştir.
2. Programın hangi yaş grubuna uygun olduğu: Programlardan etkilenme düzeylerine göre yaş
grupları, Tüm izleyici, 7 yaş, 13 yaş ve 18 yaş olmak üzere dört grupta ele alınmıştır.
Ebeveynleri program içeriği hakkında bilgilendirerek, çocuk ve gençlerin yayınlardaki
zararlı içerikten korunmasında inisiyatif almaya yönlendirici sistem, kontrolü ve sorumluluğu
izleyici ile paylaşmaya da bir başlangıç olarak görülebilir.
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Genel İzleyici
Kitlesi

Şiddet / Korku

7 Yaş ve Üzeri
için

13 Yaş ve
Üzeri için

Cinsellik

18 Yaş ve
Üzeri için

Olumsuz Örnek
Oluşturabilecek Davranışlar

RTÜK, İnternet kullanırken karşılaşabilecek risklerin, dikkat edilmesi ve uyulması
gereken kuralların neler olduğunu konusunda toplumu bilgilendirmek için “Çocuklarımız İçin
İnternet Güvenliği” adı altında çocuklara ve ebeveynlerine yönelik bir çalışma da yapmaktadır.
Medya Okuryazarlığı konusunda RTÜK tarafından yapılan en önemli çalışmalardan biri de
“RTÜK Çocuk Web Sayfası (www.rtukcocuk.org.tr)”dır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun
Misak-ı Milli İlköğretim Okulu, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okulu ve
Türkiye Emlak Bankası İlköğretim Okulu’nun işbirliğiyle öğrenciler tarafından hazırlanan
RTÜK Çocuk Web Sayfası, çocuklarda Medya Okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
RTÜK, Akıllı İşaretler, Çocuk Hakları, Ne İzleyelim, TV Okuru, TV Okuru gibi çeşitli
başlıklarla Medya Okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan web sayfasında çocuklar tarafından
yapılan
Medya
Okuryazarlığı
çalışmalarına
da
yer
verilmiştir.
(Bakınız:
http://www.rtukcocuk.org.tr/)
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14.6.9. Medya Okuryazarlığı Logosu

Medyanın hayatımızdaki yerinin artması nedeniyle, artık sadece TV izleyicileri değil,
cep telefonu, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla internete bağlanan, dijital içerikleri takip eden,
sosyal medyayı etkin olarak kullanan herkes günün büyük bir bölümünde çeşitli biçimlerdeki
sayısız medya mesajına maruz kalmaktadır. Bunca mesaj yoğunluğu içerisinde güvenle yol
almak, medya mesajlarına ulaşmak ve onları doğru çözümleyebilmek Medya Okuryazarlığı
becerisi gerektirmektedir.
Medya Okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan, çeşitli biçimlerdeki (televizyon, video,
sinema, reklâmlar, internet v.s.) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme
yeteneği kazanabilmektir. Medya Okuryazarlığı becerisiyle donatılmış çocuk ve gençler yoğun
medya mesajları arasında güvenle yol alabilirler.
M, O ve Y harflerinin bir araya gelmesinden oluşan Medya Okuryazarlığı logosu bu
temel yaklaşımdan esinlenilerek, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin
desteğiyle hazırlanmıştır. “Okur” sözcüğünün “O” harfi, iç içe geçen “M” ve “Y” harflerinden
oluşan emniyet kemeriyle bağlanarak, yoğun mesaj ortamında güvenle yol almayı sembolize
eden bir trafik işaretine benzetilmiştir.
Medya Okuryazarlığı logosunun tasarımında rol alan Anadolu Üniversitesi İletişim
Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Nezih Orhon’a ve fakülte öğrencilerine katkılarından dolayı
teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
(https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/menu_goster.php?Guid=0A1963B3-C923-4759B793-652B33CE8459&MenuId=2, Erişim tarihi: 11.02.2018)

14.6.10. Medya Okuryazarlığı Haftası (6 Kasım)
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20 Ekim 2017

Medya Okuryazarlığı Haftası 6 Kasım’da başlıyor
Eklenme / Güncellenme Tarihi 20.10.2017 / 08.02.2018 394

Ülkede konuyla ilgili faaliyet gösteren ve 4000’den fazla bireysel ve kurumsal üyesi
bulunan Ulusal Medya Okuryazarlığı Eğitimi Derneğinin (NAMLE – National Association for
Media Literacy Education) ev sahipliğini yaptığı haftada bir araya gelecek olan yayıncılar,
gazeteciler, okul öncesi - 12. sınıf arası öğretmenler ve akademisyenler, medya okuryazarlığı
eğitimi ve öğrencilerin medya karşısında eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek materyaller
sağlama konularında görüş alışverişinde bulunacaklar.
Hafta bolunca sürecek etkinliklerden bir tanesi Facebook aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Kaliforniya Üniversitesi Gazetecilik Bölümü, Medya Okuryazarlığı Merkezi (CML – Center
for Media Literacy) ile Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği (NEDA – National Eating Disorders
Association) işbirliğinde gerçekleştirilecek faaliyete öğrenciler, eğitimciler, sağlık görevlileri
ve medya uzmanları davet ediliyor. Bu kuruluşlar, hafta boyunca her gün katılımcıların medya
okuryazarlığı becerilerini test etmek amacıyla facebook sayfalarına yeni bir fotoğraf veya video
yerleştirecekler. Sayfaları ziyaret edenlerin verilmek istenen mesajı çözümlemeleri, mesajın
amacına ulaşması için kullanılan taktikleri ve farklı insanların mesajı nasıl algılayacaklarını
tartışmaları bekleniyor. Paylaşımlarda CML çeşitlilik konuları üzerinde dururken, NEDA ise
Türkçe'de beden olumlama diye anılan ve insanın kendi vücuduyla barışık olması anlamına
gelen "body pozitivity" hareketini teşvik edecek.
Hafta boyunca sürecek bir başka etkinlik, okullarda ders aralarında öğrencilerin vakit
geçirdikleri alanlarda gazete inceleme grupları oluşturmak. Bu gruplar için bir gazete, arkadaş
grubu ve tartışmayı toparlayacak bir moderatör yeterli.
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Gerek Facebook etkinliğinde yapılan yorumlarda gerekse gazete inceleme gruplarında
çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kullanılan #MediaLitWk etiketinden
konuyla ilgili paylaşımlara topluca ulaşma fırsatı bulunabilecek.
(Kaynak: https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/haber_goster.php?Guid=649C629C7BE6-4418-A527-E6CAFAA82871, Erişim tarihi: 12.02.2018)

14.7. Ve Yeni Medya Okuryazarlığı
Yeni medya ortamlarının gündelik yaşam akışımıza dahil bileşenlerden olduğu artık
yadsınamaz bir gerçek. Artık yeni bir toplumsal eko-sistemde içerisinde yaşamaktayız. Bu yeni
eko-sistemde çevrimiçi ve çevrimdışı yaşantılar arasında ayrımın kalmadığını, yeni medyanın
çevrimdışı ilişkilerimiz ve deneyimlerimiz üzerinde farklı etkiler yarattığı, sosyalleşme
biçimlerimizin değiştiğini ve tanıdıklar arasındaki ilişkilerin arayüzey dolayımıyla bir akış
içinde süreklilik kazandığını söyleyebiliriz.
Danah Boyd’un deyişiyle yeni medya ortamları tarafından oluşturulan “ağlaşmış kamu”
içinde yaşamı tecrübe etmekteyiz (2014). Bu yeni eko-sistemde varoluşumuzu; süregiden bir
akış içinde içerik üretme; olası izleyiciler/kullanıcılar için görünme/görünür olma hali; gelen
veyahut

ürettiğimiz

içeriği

yayma-dağıtma

hali

ve

içerik

arama

hali

şeklinde

deneyimlemekteyiz... Bu yeni toplumsal eko-sistemde bireyselleşmiş kullanımlar gerek
endüstriyel olarak hem teşvik hem de temin edilirken, kullanıcı da giderek daha fazla kendi
içeriğini üretmektedir. Bu olgular bizi “katılımcı kültür”den, “yurttaş gazeteciliği”ne,
trollükten, nefret söylemine, gayri maddi emek olarak kullanıcının enformasyonel
kapitalizmdeki asli rolüne, veri madenciliği ve büyük veriye değin kullanıcının ürettiği içerikler
üzerine farklı tartışmalara yönlendirir.
‘Dijital uçurum’
Yeni medya dolayımı ile yeni eko-sistemdeki varoluşumuzu ve deneyimlerimizi çeşitli
ve farklı kavramsal ve kuramsal araçlarla birlikte düşünmek ve irdelemek önemlidir. Aksi
halde, özellikle Türkiye’de olduğu üzere siyasi aktörler ve anakım geleneksel medya tarafından
sıkça yapıldığı gibi, ya hamasi tekno-determinist politikalar üretilir ya da yeni medya
ortamlarına yönelik panik söylemi.
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Örneğin, TUİK’in 2004-2014 Bilgi Toplumu İstatistiklerine baktığımızda toplumda
bireylerin giderek daha fazla artan oranda bilgisayar ve İnternet kullandığını görüp, “Türkiye
bir enformasyon ve ağ toplumuna evriliyor”, “her çocuğa bir tablet veriyoruz” vb. söylemler
rahatlıkla üretilebilir. Oysa aynı istatistiklere gerek sahiplik gerekse dijital beceriler konusunda
toplumsal cinsiyete, toplumsal statüye, yaşanılan yere ve etnik kökene göre eşitsizliklerin
varolduğunu gösteren “dijital uçurum” kavramı ile bakarsak, İstanbul ve Marmara bölgesinde
İnternet kullanım oranı ile Güney Doğu Anadolu bölgesindeki kullanım oranı arasında
neredeyse %20’lik bir farkın olduğunu görebiliriz.
Türkiye’de toplumsal cinsiyetler arasındaki eşitsizliği bilişim ve enformasyon
teknolojileri kullanımında da görmek mümkündür. Görüleceği üzere, dijital uçurum olgusu
ortadan kalkmamış, tam tersine toplumumuzda mevcut ekonomik, siyasal ve kültürel eşitsizlik
ilişkileri devam ettikçe, bilişim ve enformasyon teknolojileri kullanımı konusundaki
eşitsizlikler de var olmaya devam edecektir. Hiç kuşkusuz, bilişim ve enformasyon teknolojileri
alanında varolan bu eşitsizlikler aslında çalışma yaşamından, eğitime, sağlığa, kültürel ve
siyasal katılımdan, özel alanın düzenlenmesine değin toplumsal yaşamın her alanına egemen
olan neo-liberal ekonomik politikalardan ve muhafazakâr siyasetin kamu yönetimindeki
pratiklerinden beslenmektedir ve bu politika ve uygulamalara yönelik eleştiriden ayrı
tartışılamaz ve çözülemez.
Kullanıcı türevli sorunlar
Yasal ve siyasi politika uygulamalarından kaynaklanan ifade özgürlüğü ve bilgiye
erişim hakları konusundaki sorunlar, ağ altyapısının ekonomik sahipliğinden kaynaklanan tekel
altyapısı ve ağ tarafsızlığı gibi sorunlar bir yana bırakılırsa, yurttaşın kullanıcı olarak kendisinin
ürettiği sorunların da olduğu belirtilmeli. Kullanıcı türevli içerik üretiminden kaynaklanan
sorunların başında, Facebook’da Twitter’da farklı cinsel kimlik yönelimlerine, azınlıklara,
farklı mezhep aidiyetlerine, Suriyeli mültecilere yönelik nefret söylemi gelmektedir. Nitelikli
içerik üretimi sorunuyla ilişkili bir diğer sorun da yeni medyada tek boyutlu bir beslenme
alışkanlığına sahip olma durumudur. Yeni medya denince çocukların, gençlerin aklına hemen
Google, Facebook, YouTube, Twitter ve What’s App gelmektedir. Kullanılan ortamların tek
tip bir beslenme alışkanlığa dönüşmesi, aslında yeni Medya Okuryazarlığı konusunda bir
yoksunluğa işaret etmektedir. Dolayısıyla yeni medya araçlarına erişmek ve sahip olmak dijital
uçurumun ortadan kalkması için yeterli değildir.
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Tekno-toplumsal politikası
Hargittai’nin de altını çizdiği gibi aslında dijital becerilere sahiplik konusunda yurttaşlar
arasında oldukça keskin eşitsizlikler söz konusudur. (2010). Çocuklar, gençler arasında dijital
beceri eşitsizliklerinin görülmesini engelleyen, bir şekilde maskeleyen “dijital yerli”
tanımlamasından bu nedenle vazgeçilmesini önermektedir Hargittai. Türkiye özelinde,
yukarıda dikkat çektiğimiz üzere, kadınlar, bölgeler ve yaşlara göre ortaya çıkan dijital
eşitsizlikler göz önüne alınırsa, yaşlanan nüfusa ve kadınlara yönelik olarak yeni Medya
Okuryazarlığının geliştirilmesi için ivedilikle tekno-toplumsal politikanın geliştirilmesi,
nüfusun bu kesimlerinin de yeni toplumsal eko-sisteme dahil edilmesi gerekmektedir.
O halde, ülkemizde BM İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’de çocuk, genç ve
yetişkin yurttaşları hedefleyen yaş, toplumsal statü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden
kaynaklanan bağlamları da içerecek yeni Medya Okuryazarlığı tekno-toplumsal politikası biran
önce geliştirilmeli ve akademiden-kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına değin çok
paydaşlı bir yaklaşımla bu politika uygulamaya geçirilmelidir. (Kaynak: Prof.Dr.Mutlu Binark,
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/turkiye-de-neden-yeni--medyaokuryazarligi-politikasi-gerekli--1976652/Erişim Tarihi: 12.02.2018)

14.8. Medya Okuryazarlığı Derneği, Temmuz, 2017
Derneğin Kurucu Başkanı, Cansu Aydemir’in de belirttiği gibi, günümüz dünyasının en
önemli güç unsurlarından biri haline gelen medya çeşitli mecralara ayrılmış biçimde
yaşamımızın odak noktasında yer almakta. Her mecranın kendine özgü bir dili olması
anlaşılmasını zorlaştırırken anlamlandırılma sürecinde de farklılıklara neden olmakta. Bireyler
radyo, televizyon ve gazeteden oluşan geleneksel medya kanalları yoluyla aldıklarını eğitim
düzeyi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik durumlarına göre anlamlandırmaktalar.
(https://medyaokuryazarligi.org/14.02.2018)
Uzun yıllar boyunca yazılı ve görsel medya araçlarıyla üretilen içerikte bireyler
‘’tüketici’’ rolündeydi. Ancak bugün yaşamımızın tam anlamıyla merkezinde olan ve ‘’sosyal
medya’’ adıyla yola çıkıp bugün ‘’Yeni Medya’’ kavramını doğuran mecra, bireyleri artık
içerik açısından ‘’üretici’’ durumuna getirmiştir. Medya için ‘’okur’’ düzeyinde olan bireyler
artık birer ‘’yazar’’ haline gelmiştir.
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Medya Okuryazarlığı kavramı işte bu noktada önem kazanmaktadır. Çocuklardan
ebeveynlere toplumu oluşturan her yaştan bireyin medyayı doğru bir biçimde okuması ve içerik
üreterek kendisini ifade ettiği sosyal medyada doğru bir biçimde yazması gerekmektedir.
Medya Okuryazarlığı Derneği “Medya Okuryazarlığı” kavramını ülke genelinde, sivil toplum
çatısı altında akademiden aileye ve öğretmene aktararak, eğitim ve farkındalık çalışmalarını
güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
“Akademiden Aileye Medya Okuryazarlığı” sloganıyla yola çıkan genç ekip, nitelikli,
deneyimle ve dinamik; akademisyenler, psikologlar, pedagoglar, eğitimciler başta olmak üzere
çeşitli disiplinlerden profesyonellerle işbirliği içinde çalışmalarını yürütmekte; ayrıca
uluslararası alandaki muadilleriyl ortak çalışmalar, araştırmalar ve programlar yürütmek için
önemli adımlar atmaktadır.
Bu bağlamda, Temmuz 2017’de kurulan ve Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Hareketi
alanında ilk sivil toplum kuruluşu niteliği taşıyan Medya Okuryazarlığı Derneği toplumun her
kesiminde; medyayı doğru okuma, anlama ve yorumlama farkındalığını, eğitim çatısı altında
toplayarak bu alana yeni bir soluk getirmektedir.

SONUÇ OLARAK,
Medya Okuryazarlığı, hem çocuklar hem de yetişkinler için günümüz dünyasında
oldukça önemlidir. Medya Okuryazarlığı eğitimi ile insanlar, ifade biçimlerini geliştirerek,
eleştirel düşünerek etkili iletişimciler ve aktif vatandaşlar olabildikleri gibi, medya dünyası ile
gerçek dünyayı da ayırabilir hale gelirler. Bu çerçevede Medya Okuryazarlığı eğitimleri daha
yaygın hale gelmeli ve insanlar da izledikleri, dinledikleri ve gördükleri enformasyona karşı
daha eleştirel bakmayı öğrenmelidir.
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sivil toplum
kuruluşları, medya örgütleri, üniversiteler arasında kurulan işbirliği ile oluşturulan “Medya
Okuryazarlığı” projesiyle, öğrencinin medya karşısında edilgen bir alıcı olmak yerine, medyayı
okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaşarak iletişim olgusunda etkin
bir birey olarak yer alabilmesi hedeflenmiştir. Çocuklar televizyon karşısında en duyarlı, etkiye
en açık grubu oluşturan kesimdir. Çocukların ekranda izlediklerini, “gerçeklik” ve “kurgu”
bakımından ayırt etme becerisini de kazanabilmeleri gereklidir. Ayrıca medyanın olayları ve
olguları nasıl ve neden belli yönleriyle yansıttığının çocuklara anlatılması, böylece onların
ilköğretim çağından başlayarak medyaya eleştirel bakabilen, bilinçli alıcılar olarak
yetiştirilmeleri önem taşımaktadır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yasal düzenlemelerin uygulamalarla desteklenmesinin; kamu yönetiminin, sektör temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin
işbirliği içinde çalışmalarıyla mümkün olabileceği, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi için de
öncelikle eğitim olanaklarının artırılması gerektiği inancındadır. Bugünün dünyasında, bireyin
sürekli artan medya mesajları karşısında neye maruz kaldığını bilmesi için de Medya
Okuryazarlığı becerisi edinmesi en önemli önlemler arasında görülmektedir.
Medya Okuryazarlığı düşüncesinin 50 yıllık bir geçmişe sahip olması ve son otuz yıldır
yoğun bir ilgiye maruz kalması göz önünde bulundurulacak olursa Medya Okuryazarlığı eğitimi
konusunda bir hayli geç kalındığı söylenebilir. Buna rağmen RTÜK ve MEB işbirliğinde
başlatılan Medya Okuryazarlığı Projesi’nin önemi göz ardı edilemez. Çünkü kısa sürede
düşünce aşamasından üretim aşamasına ulaşan önemli çalışmalara imza atılmıştır. Bundan
sonra yapılacak olan şey, var olan çalışmalara olumlu eleştiri ve önerilerle katkı sağlayarak
Medya Okuryazarlığı konusundaki gelişmeleri devam ettirmektir.
Oysa, Türkiye’de ise, Mehmet Said Paşa’nın 1911 yılında İstanbul Sabah Matbaasından
çıkan Gazete Lisanı adlı yapıtı Medya Okuryazarlığı çalışmaları açısından bir ilk örnek olarak
değerlendirilebilir. Medya Okuryazarlığı konusunda Türkiye’de yapılan öncü çalışmalardan
biri de Muvaffak Uyanık tarafından hazırlanan ve 1937 yılında İstanbul Devlet Basımevince
basılan Yeni Okulun Ders Vasıtalarından Gazete adlı yapıttır.
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Medya Okuryazarlığı bir kategori değildir, sürekli ve aralıksız bir bütündür. Bu nedenle,
Medya Okuryazarlığı dersi, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda zorunlu olarak verilecek bir derstir.
Çünkü öğrenciler ne ilköğretimin ilk kademesinde ne de ilköğretimin ikinci kademesinde
Medya Okuryazarlığı konusunda herhangi bir eğitimden geçmektedir. Öğrenciler özellikle
ilköğretimin ikinci kademesine gelene kadar medyanın olumsuz etkilerine maruz
kalmaktadırlar. Medya Okuryazarlığının var olan ilköğretim müfredat programlarına dâhil
edilmesi söz konusu dezavantajların giderilmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda
konunun farklı açılardan ele alınmasını da kolaylaştıracaktır. Altun’un da belirttiği gibi,
İlköğretim programlarına dâhil edilmesiyle Medya Okuryazarlığı;
• Türkçe derslerinde kitle iletişim araçları üzerinde dil becerilerinin geliştirilmesi,
• Hayat Bilgisi derslerinde medyada yer alan şiddet, sigara, alkol ve uyuşturucu
kullanımını özendirme ve obezite gibi sağlık konularının ele alınması,
• Sosyal Bilgiler derslerinde bilinçli yurttaş olmak için medyanın eleştirel olarak
değerlendirilebilmesi,
• Görsel Sanatlar derslerinde medya görsel okuryazarlık penceresinden ele alınabilmesi
gibi farklı açılardan ele alınabilecektir.
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Uygulamalar
Bu bölüm kuramsal bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Ülkemizde Medya Okuryazarlığı Eğitiminin gerekliliğini hazırlayan
koşullar, buna bağlı olarak gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, MEB ve RTÜK’ün çalışmaları,
oluşturulan Medya Okuryazarlğı ders kitapları içerikleri gibi konular ele alınmıştır.
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Bölüm Çalışma Soruları

1) Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılmak
istenen değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)

Özel yaşamın gizliliğine saygı

b)

Farklılıklara saygı duyma

c)

Aile kurumuna önem verme

d)

Etik kurallara bağlılık

e)

Eğitim kurumlarına önem verme

2) Aşağıdakilerden hangisi Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının
genel amaçlarından biri sayılamaz?
a)
Radyo, televizyon, video, sinema, reklamlar, internet gibi ortamlardaki
mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde etmek;
b)
Mesajların oluşturulmasına ve çözümlenmesine dönük olarak yanıt bulmaktan
soru sormak sürecine doğru bir değişimi gündeme getirmek;
c)

Bilinçli bir medya okuryazarı olmak;

d)

Toplumsal yaşama pasif bir biçimde katılmak;

e)
Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması konusunda
duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlamak

3) Aşağıdakilerden hangisi
özelliklerden sayılamaz?
a)
b)
getirilir.
c)

Yapılandırmacı

Öğretim

Kuramının başlıca

Öğrenci öğretmenin yapılarına ulaşmak yerine kendi yapılarını oluşturur.
Her öğrenciye hitap edilmesi için bilginin biçimine ve etkinliklere çeşitlilik

Öğretirken gerçek durumlara, gerçek nesnelere olabildiğince çok yer verilir.
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d)
Öğretmenler yardım edici, kolaylaştırıcı değil, denetleyici, dayatıcı, doğruları
sunucu bir tavır sergiler.
e)
Planlar esnek ve seçeneklidir. Öğrenme süreci ile ilgili kararlar öğrencilerle
birlikte alınır.

4) Medya Okuryazarlığı eğitimiyle kişilere kazandırılmak istenen temel beceriler
arasındaki aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Medya kapsamındaki bilgi kaynaklarını ve kanallarını özellikleriyle tanıma.
b) Medya üretiminin temelinde yatan düşüncelerin ve değerlerin nasıl analiz edileceğini
öğrenme.
c) Medyanın isimler, tarihler, tanımlar ve ortamlarla ifade edilebilen kurgusal olaylara
dayalı bilgiyi ne denli kapsadığını inceleme.
d) Medya kapsamında aşk, nefret, mutluluk ve kızgınlık gibi duyguların nasıl
aktarılması gerektiğini anlatma.
e) Materyal üretim aşamalarını öğrenerek, düşünceleri gerektiğinde medya ortamlarında
ifade etme.

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir ülkede medya okuryazarlığının
başarısını belirleyen önemli faktörlerden biri eksik ve yanlış ifade edilmiştir?
a)

Medya ve eğitim sisteminin gelişim düzeyi

b)

Geleneksel kitle medyalarının varlığı

c)

Medya eğitiminde resmi organizasyonların rolü.

d)

Medya ve eğitimin amaçları, doğası, yapısı ve fonksiyonları

e)
Medya eğitiminin faaliyet alanındaki sosyokültürel, sosyopolitik ve sosyoekonomik ortam

YANITLAR: 1.e; 2.d; 3.d; 4.c; 5.c
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Doğru ya da Yanlış olarak belirtiniz:
1) 23 Nisan 2004’ten itibaren ülkemizde, televizyon yayınlarında "programın olası
zararlı içeriğini" ve "programın hangi yaş grubuna (tüm izleyici, 7 yaş, 13 yaş ve 18 yaş olmak
üzere) uygun olduğunu" belirten semboller kullanılmaya başlanmıştır.
2) 2007-2008’de Medya Okuryazarlığı dersi ülkemizde Adana, Ankara, Erzurum,
İstanbul ve İzmir'i kapsayan 5 ilde belirlenen ilköğretim okullarında pilot uygulama olarak
başlatılmıştır.
3) Medya Okuryazarlığı konusunda Türkiye’de yapılan öncü çalışmalardan biri de
Hasan Ali Yücel tarafından hazırlanan ve 1937 yılında İstanbul Devlet Basımevince basılan
“Yeni Okulun Ders Vasıtalarından Gazete” adlı yapıttır.
4)
Türkiye’de, Mehmet Said Paşa’nın 1920 yılında İstanbul Sabah Matbaasından
çıkan “Gazete Lisanı” adlı yapıtı Medya Okuryazarlığı çalışmaları açısından bir ilk örnek olarak
değerlendirilebilir.
5) Medya Pedagojisi eğitimi, medya okuryazarı konumuna erişebilmek için insanların
izledikleri, anladıkları ve okudukları ile ilgili sorular sormaya teşvik eden, soruşturma temelli
bir eğitim modelidir.

YANITLAR:
1)
2)
3)
4)
5)

Yanlış; Doğru Yanıt: 23 Nisan 2006
Yanlış; Doğru Yanıt: 2006-2007
Yanlış; Doğru Yanıt: Muvaffak Uyanık
Yanlış; Doğru Yanıt: 1911
Yanlış; Doğru Yanıt: Medya Okuryazarlığı
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SONSÖZ

Prof.Dr. Nilüfer Sezer: “Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimi Anadil Ve Matematik
Eğitimi Kadar Elzemdir”
Bugün Türkiye bir siyasal iktidar mücadelesi ile karşı karşıya ve görüldüğü üzere
savaşın en yoğun geçtiği alan şüphesiz medya. Demokrasi kuramına göre bağımsız bir
dördüncü erk olması gereken medya, bunun aksine belirli gurupların ideolojik aygıtı olma
özelliğini sürdürüyor. Birçok iletişim uzmanı ve gazeteci, günümüz Türkiye medyasının üslup
bakımından dibe vurduğuna dair hemfikir. Gerçekleri anlatması beklenen medya, günümüzde
iletilerinde bolca manipülasyon, propaganda, dezenformasyon ve mezenformasyona yer
veriyor. Burada hedef kitlenin en büyük sorunu doğru enformasyonu yanlış olandan
ayırabilmek noktasında ortaya çıkıyor. İşte bu noktada “Medya Okuryazarlığı” eğitiminin ne
denli önemli bir faktör olduğu anlaşılıyor. Türkiye’nin kaotik medya ortamında bırakın
sokaktaki vatandaşı, profesyonel gazeteci ve habercilerin bile artık doğru ve yanlış
enformasyonu birbirinden ayıramaz hale geldiği aşikar. Medya Okuryazarlığı bağlamında
akıllara bazı sorular gelebilir:
-Medya Okuryazarlığı tam olarak neyi ifade ediyor?
-Medya organizasyonları verdikleri enformasyonu nasıl kurgular?
-Medyanın dolayımından geçmiş verileri hedef kitle nasıl algılar?
-Türkiye’nin

balçık

medya düzeninde profesyonel

gazetecilerin

de Medya

Okuryazarlığı eğitimine ihtiyacı olabilir mi?
-Sosyal medyanın Medya Okuryazarlığı kavramına etkisi nedir?
Tüm bu sorular ve daha fazlasını İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı,
kıymetli hocam Prof.Dr. Nilüfer Sezer’e Twitter üzerinden yaptığımız bir söyleşide sorma
şansım oldu. Prof.Dr. Sezer’in Medya Okuryazarlığı konusunda önemli tespitleri var.
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***
-”Medya Okuryazarlığı” kavramı nasıl tanımlanabilir ve hangi doneler üzerine
temellendirilir?
Prof.Dr. Sezer: Medya ve medyadan ulaşan mesajların bireyleri sadece bilgilendirmekle
kalmayıp, onların değer yargılarını, tavırlarını, inançlarını ve çeşitli yönleriyle yaşama
bakışlarını değişik açılardan etkilemesi, hatta yeniden biçimlendirip değiştirmesi, "medya" ve
"okuryazarlık" kavramlarını birbirleriyle bütünleştirmiştir. Medya Okuryazarlığı çeşitli
biçimlerdeki yazılı - basılı, görsel, işitsel, elektronik ortamlardaki iletilere erişmektir. Medya
iletilerini anlamak ve değerlendirmek için gereken bilgi birikimine sahip olmaktır. Medyayı
etkin ve akılcı biçimde kullanmaktır. Medya olarak bilinen bilgi kaynaklarını tanımak,
değerlendirmek ve gereğince yararlanmaktır. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu
değerlendirmektir. Medyanın kişilerin ve toplumun düşünceleri, davranışları ve değerleri
üzerindeki etkisinin bilincinde olmaktır. Medya kanalları yoluyla toplumla etkili iletişim
kurmaktır. Gereken tepkileri vererek bilginin bilinçli ve doğru üretilmesini sağlamaktır. Son
olarak fikir üretmekle kalmayıp düşünceleri iletme kapasitesine sahip olmaktır.
-Medya Okuryazarlığı eğitiminde, medyanın ileti dolayımı nasıl anlatılır? Medya,
iletilerini nasıl ve neye göre kurgular?
Prof.Dr. Sezer: Medya Okuryazarlığı eğitiminde önemli olan gerçek ile kurgu
arasındaki ayrımın farkında olabilmektir. Neyin doğru neyin kurgulanarak bize ulaştığını farklı
kaynaklardan soruşturarak manipülasyon, propaganda, dezenformasyon ve mezenformasyon
arasındaki ayrımı fark edebilmek önemlidir. Anlatılan dünya (the world told), gösterilen
dünyadan (the world shown) farklı bir dünyadır. Belki de ilk olarak “bilgi” kavramının açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir. İngilizcede “bilgi” kavramına karşılık “information (alınan
bilgi)” ve “knowledge (yapılandırılan bilgi)” sözcükleri eşanlamlı olarak kullanılır. Oysa
Information (alınan bilgi), bireyin karşılaştığı, ona doğrudan doğruya sunulan ve başkasının
üretimi olan bilgidir. Knowledge (yapılandırılan bilgi) ise, bireyin kendinden bağımsız olarak
elde ettiği bilgiyi yeniden yapılandırması, kendine mal etmesi sonucu oluşturduğu bilgidir. Yani
bireyin zihinsel çabasını istemli biçimde kullanarak yorumladığı ve yapılandırdığı bilgi türüdür.
Ana ayrım, kişinin kendi yapılandırmasına dayalı bir bilgi olmasına ya da aktarılan bilginin
aynen tekrarlanmasına dayalı bir bilgi olmasındadır. Hedef kitlenin iletilere ulaşması, bunları
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çözümlemesi, değerlendirmesi ve iletme yeteneğini kazanmış olması beklenir. Bu bağlamda,
iletileri akıl süzgecinden geçirebilen bilinçli bir kitleden söz ediyoruz.
-Medya kurgusundan geçmiş ileti ve enformasyon, hedef kitle tarafından hangi
biçimlerde algılanır ve onları nasıl etkiler?
Prof.Dr. Sezer: Medya Okuryazarlığı eğitiminde Potter iki tür düzeyden söz eder. Düşük
düzey Medya Okuryazarlığı; medya ürünlerini tanımak ve izlemektir. Bu düzeyde medyanın
ürünlerinden haberdar olma söz konusudur. Yüksek düzey Medya Okuryazarlığı ise; medya
ürünlerinden gelen mesajları yorumlayabilme, tartışabilme ve farklı türden medya araçları
kullanarak mesaj iletme ve paylaşma becerisidir. Medya Okuryazarlığı eğitimi söz konusu
yüksek düzey medya okuryazarlarının toplum içinde etkili olmasını sağlamak ve toplumu
medya karşısında güçlü kılmaktır. Ana akım Medya Okuryazarlığının yanı sıra özellikle
eleştirel pedagojiden söz ediyorum.
-Son dönem aşırı algı yönetimi ve manipülasyon ortamında, gazetecilerin de artık
Medya Okuryazarlığı eğitimine ihtiyacı yok mu?
Prof.Dr. Sezer: Tüm toplum olarak Medya Okuryazarlığı eğitimi almamız gerektiğini
düşünüyorum. Çocuklar, gençler, ebeveynler, yöneticiler ve özellikle medya çalışanları da buna
dahildir. Bu nedenle İletişim fakültelerinde Medya Okuryazarlığı dersini seçmeli de olsa
önemsiyorum. Geleceğin iletişimcilerinin bu dersi alması ve bir anlamda kendilerini ve
çevrelerindekileri sorgulaması önemli. Genç bir gazeteci adayı kendisine ulaşan iletileri
sorgulayarak, araştırarak, karşılaştırarak, değerlendirerek kendisine ulaşan iletileri tüm bu
aşamalardan geçirebilmeli. Televizyon ve bilgisayar, tablet, iphone, vd. tüm bu araçlar bizi
sarmalamış durumda. Özellikle internet ve televizyon karşısında kendi seçimini yapabilen,
kendi kararlarını alabilen bir genç kuşağın yetişmesini sağlamamız gerek. Çocuklarımız,
gençlerimiz bilinçli birer medya tüketicisi ve üreticisi olmalı. Hepimiz medya aracılığıyla bize
ulaşan iletilere farklı anlamlar yüklüyoruz hiç kuşkusuz. Her şey bizi etkiliyor. Özellikle
televizyon saniyede 30 hareketsiz görüntünün arka arkaya geldiği bir medya. Sinemada 24
görüntü ve elbette 25.kareden söz edilir. Bu durumda okuryazarlık türlerinin en tepesine Medya
Okuryazarlığını yerleştirmek istemem doğrudur diye düşünüyorum. Şemsiye okuryazarlıktır
Medya Okuryazarlığı. Medya Okuryazarlığı dil, bilgi, bilgisayar, görsel, elektronik yani 40’ı
aşkın okuryazarlık türünün bilinmesini gerektirir. Yani, ana dilimizin eğitimi gibi, matematik
eğitimi gibi eğitimi elzemdir.
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-Gazeteci/habercilerin Medya Okuryazarlığı eğitimine etkileri ne olabilir? Yoksa
kitlenin eğitimi onların işine gelmiyor mu?
Prof.Dr. Sezer: Medya Okuryazarlığı konusunda yapacakları söyleşilerle, çocukları
gençleri verecekleri güncel örneklerle, aktaracakları deneyimlerle bilgilendirebilirler. Eğitimsiz
kitle olamaz çünkü eğitim çok yüklü bir kavram bence. Kitle eğer yüksek düzey medya
okuryazarı ise sorguluyor, araştırıyor, kendisine ulaşan bilginin belirli bir görüşün, düşüncenin
ürünü olduğunu kabul edebiliyorsa, o zaman bu düşünceye karşı da durabilir yanında da
olabilir. Kararı verecek iletinin ulaştığı kişidir. Bu anlamda gazetecilerin ve habercilerin bunu
göz önünde bulundurması birçok sorunun çözümünü de beraberinde getirecektir.
-Son olarak, günümüzün hakim kitle iletişim ortamı sosyal medyanın “Medya
Okuryazarlığı” eğitimine etkisi nedir? Avantaj ve dezavantajları var mı sizce?
Prof.Dr. Sezer: Sosyal medyanın Medya Okuryazarlığına etkisi özellikle tüm zamanını
internete bağlı olarak geçiren ve her okuduğuna, her gördüğüne inanan kitle için büyük bir
tehlike. Sanal ortamda sosyal paylaşım siteleri o kadar çok dezenformasyona müsait ki
kimliklerimiz bile sanal artık bu sosyal paylaşım sitelerinde. Biz biz değiliz başka kimlikler
altında mesajlaşıyor, ileti paylaşıyoruz. Medya Okuryazarlığı eğitimi özellikle çocuklara ve
gençlere verilmesi gereken bir eğitim. Anaokullarından başlayarak yaşam boyu öğrenme
dediğimiz süreç bu. Sürecin yöneticileri de İletişim fakültesi mezunları olmalı. Dört yıl boyunca
iletişim ve medya üzerine çeşitli dersler almış, stajlar yapmış, pedagojik formasyon almış
mezunlarımız hak ettikleri pozisyonlara geldiklerinde çok farklı bir Medya Okuryazarlığı
eğitimine tanıklık edeceğimize kuşkum yoktur. Elbette İletişim fakültelerinin amacı öğretmen
yetiştirmek değil ancak eğitimin tüm basamaklarında (ana-ilk-orta-lise...) böylesi bir eğitimden
geçmiş uzman eğitimcilerin görev alması kaçınılmazdır. 40’ı aşkın İletişim fakültesi var ve her
yıl farklı programlardan yüzlerce mezun veriyorlar. Her yıl sektörün tüm mezunlarımızı
istihdam edecek durumu yok, bu açık. Bu nedenle öğrencilerimizin öğretmenlik, danışmanlık,
çift diploma ve ikinci üniversite gibi olanakları değerlendirmeleri bence günümüzde şarttır. Bu
tür olanakları Üniversitemizin sunduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizi destekliyoruz, mezunlar
derneğimizle, sektörle, kurum ve kuruluşlarla yapacağımız görüşmeler sonucunda olumlu
gelişmeler yaşayacağımızı ümit ediyorum. Şahsen bir akademisyen ve eğitmen olarak
çalışmalarım hiç hız kesmedi, kesmeyecek.
Teşekkür ederim.
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(Kaynak: http://vivahiba.com/article/show/profdr-nilufer-sezer-turkiyede-medya-okuryazarligi/
Savash Porgham, 03 Mar 2014 14:45:46,Turkey, Acibadem)

Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu ders kapsamında anaokullarından itibaren
okutulması ve İletişim Fakültesi mezunlarımızın istirlerse koşulsuz olarak bu derse
doğrudan öğretmen olarak atanmaları dileğiyle…
Prof.Dr.Nilüfer Sezer, Mart 2019, İstanbul.
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