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Prof.Dr. BEKİR ONUR’UN AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın konuklar,
Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama 

Merkezinin beşinci kongresine hoşgeldiniz. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. ÇOKAUM geçen yıl onuncu kuruluş yıldönü
münü kutladı. Bu on yıl içinde neler yaptığımızı tekrar anlat
mayacağım. Yalnızca şunu belirtmeme izin veriniz: Biz ken
dimizi Türkiye’de farklı bir çocukluk anlayışım yerleştirmeye 
çalışan akımın içinde görüyoruz. Bu; çağdaş çocukluğun etkin, 
yaratıcı, katılımcı olduğunu kabul eden görüştür. Bizim bu an
layışa en önemli katkımız bunu tarihsel, kültürel, felsefi açıdan 
da temellendirmeye çalışmak, bunun için araştırma ve yaym 
yapmaktır. Araştırmaya öncelik vermek ÇOKAUM’un başın
dan beri gözettiği temel bir ilkedir. Biz birçok çalışmaya “önce 
araştırma” diyerek başladık, bu sayede yeni bilgiler ve fikirler 
üretmemiz mümkün oldu. Bir örnek vermek gerekirse oyun 
kültürü alanını gösterebilirim. Araştırmalarımız Türkiye’de ço
cukların oyun kültüründeki köklü değişimleri ortaya koydu. Bir 
toplumda oyun kültürünün değişmesi çocukluk anlayışının da 
değişmekte olduğunu gösterir.

Türkiye genç bir nüfusa sahip bir ülke olduğu halde Türkiye’de 
çocuk araştırmaları sanıldığı kadar çok değildir. Başka bir de
yişle, çocukla ilgili bütün alanlarda araştırma olması gerekir
ken, ne yazık ki araştırma yapılan alanların çok sınırlı olduğunu 
görüyoruz. Sosyal bilimlerin birçok alanmda çocuk araştırması 
olmadığmı saptamak, buna karşılık sağlık bilimleri alanında
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çok sayıda araştırma olduğunu görmek ilginçtir. Bu kongrede 
aramızda on tıp mensubunun olması boşuna değildir.

Tıp doktoru konuklarımıza kısaca tanıtmak istiyorum. Önce 
Ankara dışından başlayayım. Prof.Dr. Şükrü Hatun Kocaeli 
Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının 
üyesidir, kendisini çocuk sağlığı konusunu toplumsal ve kültü
rel boyutuyla ele alan yazılarıyla tanıyoruz. Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından 
Prof.Dr. Ufuk Beyazova Merkezimize en çok destek olan dostla
rımızdan biridir; birlikte gerçekleştirdiğimiz bir araştırma pro
jemiz de oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. 
Dr. Bahar Gökler Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalının başka
mdir. Yine Hacettepe Tıp Fakültesinden Prof.Dr. Murat Yurda
kök çocuk sağlığını tıp tarihi açısından da ele alan çalışmala
rıyla tanınmıştır. Ankara Üniversitesinden de altı tıp mensubu 
aramızda bulunmaktadır. Prof.Dr. Efser Kerimoğlu çocuk ruh 
sağlığı uzmanı olarak Merkezimizin kuruluşundan beri Merkez 
Kurulu üyemizdir. Prof.Dr. Aysun İdil hem çocuk göz sağlığı 
hem halk sağlığı uzmanı alarak çocuklarla ilgilidir. Prof.Dr. Ha
kan Şatıroğlu Türkiye’nin her yerinde halka açık konferanslar 
veren, bu arada anababalarla ve çocuklarla ilgili gözlemler de 
derleyen bir bilim adamıdır. Doç.Dr. Birgül Piyal halk sağlığı 
uzmanı olarak sağlık eğitimi alanında çalışan yakın bir arkada
şımızdır. Son olarak, çocuk fotoğraflarını bizimle paylaşan Prof. 
Dr. Nejat Akay’ın, oturum yönetmeyi kabul eden Prof.Dr. Berna 
Arda’nın da tıp mensubu olduğunu belirtmeliyim. Sizin de dik
katinizi çektiği gibi, bu bilim insanları çocuk konusuyla sadece 
tıp açısından değil sosyokültürel açıdan da ilgilenen kişilerdir; 
bir sosyal bilim kongresinde yer almalarının temel nedeni de 
budur. Böylece ÇOKAUM’un ikinci bir çalışma ilkesinden de 
söz edebiliriz: Disiplinler arası işbirliği, ortak çalışma ve pay
laşma. Bu ilkenin izlerini bütün çalışmalarımızda görebilirsiniz. 
Bu nedenle ÇOKAUM’un kongrelerine yalnızca çocuk gelişimi 
ve eğitimi uzmanları değil, siyasal bilimciler, sağlık bilimciler, 
iletişim bilimciler, mimarlar, sanatçılar da katılmıştır.
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Diğer kongrelerimizde olduğu gibi bu kongrede de Ankara 
dışındaki başka üniversitelerden katılan konuşmacılar var. Ga
latasaray Üniversitesinden Prof.Dr. Yasemin înceoğlu “medya 
okuryazarlığı” gibi Türkiye için yeni denebilecek bir kavramı 
açıklayacaktı, ancak rahatsız olduğu için gelemedi. Maltepe 
Üniversitesinden Prof.Dr. Nermin Çelen çocuğun televizyon
la ilişkilerini anlatacak. İstanbul Bilgi Üniversitesinden Doç. 
Dr. Halil Nalçaoğlu yoksulluk-çocuk ilişkisinden söz edecek. 
Son olarak, Ingiltere’nin Glamorgan Üniversitesinden iki psi
kologun da aramızda olacağını belirteyim. Prof. Leo Hendry ve 
Prof. Marion Kloep ortak bir araştırma projesi dolayısıyla kong
reye katılmayı severek kabul ettiler. Bu vesileyle ÇOKAUM’un 
üçüncü çalışma ilkesinden söz edebilirim: Olanak ölçüsünde 
dışarıya açılmak, dış ilişkiler kurmak, dışarıyla ortak projeler 
gerçekleştirmek. Nitekim şimdiye kadar birçok dış kongreye bil
diriyle katıldık, kendi kongrelerimize ve atölyelerimize yaban
cı konuklar çağırdık. 2006da 10. Avrupa Ergenlik Kongresini 
Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneğiyle birlikte yapacağız. 
Yine 2006’da İngiltere’de Sheffield Üniversitesi Çocuk ve Genç
lik Araştırmaları Merkeziyle buluşup birlikte gerçekleştireceği
miz ortak araştırma projeleri üzerinde çalışacağız.

ÇOKAUM’un çalışma ilkelerini kısaca tekrar belirtmek isti
yorum. Kuramsal bilgiye ve araştırmaya öncelik vermek birinci 
ilkemiz. Disiplinler arasında işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar 
yapmak ikinci ilkemiz. Üçüncü ilkemiz yurt dışındaki kuruluş
larla işbirliği yapmak ve ortak projeler gerçekleştirmektir. Dör
düncü ilkemizde çalışmalarımızın hepsini yayına dönüştürmek, 
hiçbir çalışmanın unutulup gitmemesine çaba göstermektir. Bu 
sayede çocukla ilgili pek çok bilginin yaygınlaşmasını sağladı
ğımızı belirtebilirim. Bu kongreye destek veren kişilerden ve 
kuruluşlardan da söz etmeliyim. Müzik dinletisi için Ankara 
Üniversitesi Vakfı İlköğretim Okulu öğrencilerine; Anadolu 
çocukları fotoğraf sergisi için Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim 
Dalı başkanı Prof.Dr. Nejat Akara ve fotografl arı çeken kişilere 
çok teşekkür ediyoruz. Kongreye diğer üniversitelerden katılma

Popüler K ü ltü r ve Çocuk
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zahmetini gösteren öğretim üyelerine de teşekkür borçluyuz. 
Kongremize hertürlü desteği veren Rektörlüğümüze de teşek
kür ediyoruz. Son olarak, açış konuşmasını yapmayı kabul ede
rek bizi onurlandıran Prof.Dr. Eser Kökere de en içten teşek
kürlerimi sunuyorum.

Sözlerimi, 40’lı yıllarda Anadolu çocuklarını gözlemleyen 
Prof.Dr. Albert Eckstein’ın bir sözüyle bitirmek istiyorum: “En 
etkileyici olan, özellikle okulları bulunan köylerdeki gençlerin 
öğrenim arzularıdır. (...) Bu gençlik Cumhuriyet ağacının dai
ma bol çiçek açmasına yardımcı olacaktır.” (1938)

Merkez adına hepinize verimli ve mutlu üç gün diliyorum.



SUNUŞ

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama 
Merkezinin (ÇOKAUM) beşinci ulusal kongresi 12-14 Ekim 
2005 tarihlerinde Ankarada yapıldı. Kongrenin amacı çocuk
luğu popüler kültür bağlamında konuşmaktı. Ancak tam bu 
sırada Malatya Çocuk Esirgeme Yurdunda bakıcıların çocuk
lara yönelttiği şiddet basına yansıdı ve Türkiye’nin gündemine 
oturdu. Çocuklara yönelik şiddet siyasal, hukuksal, sosyolojik, 
psikolojik bütün yönleriyle konuşuldu ve tartışıldı. En çok vur
gulanan nokta çocukların evde, okulda, kurumda hâlâ dayakla 
eğitilmek istendiği yönündeydi. Konuyu bu bağlamda değerlen
diren Murat Belge şu yorumu yapıyordu: “Peki, neden böyle? 
Sadist mi bu toplum, canavar mı? Hayır, elbette değil. Ama bil
gisiz. Bütün o analar babalar aynı zamanda çocuklarını deli gibi 
severler. Sorun, bir sevgisizlik sorunu değildir. Ebeveyn, çocuğu 
için canını verebilir, ama onunla verimli biçimde vakit geçirme
yi bilmez. Bir an gelir, gereksiz ve anlamsız biçimde şımartır, bir 
an gelir aynı gereksiz ve anlamsızlık halinde iki şamar patlatır. 
(...) Sonuç olarak ve kısaca, çocuklarına ne yapacağını bilmediği 
için, istemeden çocuklarına çok kötü davranan bir toplumuz.” 
Malatya’da patlak veren sorunun daha sonra okulda ve sokakta 
gençlik şiddeti olarak sürdüğünü gördük; 2006’nın ilk ayları ço
cuk yaşta gençlerin inanılmaz saldırganlığına tanık oldu.

ÇOKAUM’un birçok çalışmasında ve yayınında Türk toplu- 
munun çocuk karşısındaki tutum ve davranışları ele alındı ve 
incelendi. Türkiye’de insanlarm çocukları çok sevdiklerine ama 
onlara şiddet uygulamaktan da geri kalmadıklarına, üstelik bu 
çelişkinin tarihten bu yana geldiğine sanırız ilk kez biz işaret 
ettik. Bu tarihsel çelişkinin neden var olduğunu, ne anlama gel
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diğini, neden süre gittiğini araştırmak gerekmektedir. Bu araş
tırma bize çocuk karşısında “duygudan “bilgi’ye geçme yolunu 
da açacaktır.

Aynı soğukkanlı ve akılcı tutumu popüler kültür karşısında 
da almamız gerektiği açıktır. Popüler kültür konusuna bugüne 
kadar hep “zararları” açısından tepki gösterildi, ama bu tür gö
rüşlerin de giderek popülerleştiği, dolayısıyla bildik sayılıp artık 
araştırmaya gerek görülmediği gözden kaçırıldı. Oysa popüler 
kültür olgusunun çocukların marka merakı ya da hamburger 
sevgisi ile smırîanamayacak kadar köklü ve geniş kapsamlı ol
duğunu bilmek gerekir. İşte ÇOKAUM’un bu kongredeki yak
laşımı da -diğerlerinde olduğu gibi- sorunu bütün yönleriyle ele 
almak oldu; hatta alanı daha da geniş tutup “Türkiye’de çocuğa 
ilişkin gözlemler’i saptamayı ve tartışmayı da buna kattık. Böy- 
lece elinizdeki kapsamlı kitap ortaya çıktı.

Kitapta yer alan bildirilerin bir bölümü ÇOKAUM’un araş
tırma projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Ercan ve Çok’un inter
net araştırması; Güney, Bağlı, Şener ve Çok’un medya araştır
ması; Güler ve Bıkmaz’ın okul araştırması; Bağlı ve Sevim’in 
anababalık araştırması; Peçenek’in cep telefonu iletileri araş
tırması; Kargı ve Akının hastanede yatan çocuklar araştırması; 
Dikmenin beslenme araştırması; Artar ve Ahioğlu’nun yoksul
luk araştırması; Artar, Cengiz ve Güneyin zeki çocuk araştır
ması ve son olarak Bayhan ve Şen’in bilgisayar destekli eğitim 
araştırması bu kapsamdadır. Yasemin İnceoğlu’nun bildirisi 
elimize geçmediği, Aksu Boranın bildirisi ise daha önce başka 
bir yerde (Çoluk Çocuk sayı: 54) yayımlandığı için kitabımıza 
alamıyoruz. Kongre sırasında düzenlenen iki paneldeki konuş
maların ayrıca kitap olarak yayınlanması planlanmaktadır.

Bu kitabın çocuklar üzerinde çalışan, fikir ve hizmet üreten 
herkese yararlı olmasını diliyoruz.

Nihal Ahioğlu, 

Neslihan Güney

6



AÇIŞ BİLDİRİSİ 
POPÜLER KÜLTÜR BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ 

TOPLUMLARINDA ÇOCUKLUĞA VERİLEN 
YENİ BİÇİM VE İŞLEV

Eser Köker

Sayın konuklar, öncelikle şu popüler kültürün içinde çok 
nesneleştirilen, çok tanımlanan ya da çok tanım dışına çıkartı
lan çocuk meselesine şöyle küçücük bir bakalım istiyorum. Gü
nümüz toplumlarmda popüler kültür dediğimiz zaman bu gü
nümüz toplumlarını biraz düşünmememiz gerekiyor, çünkü 
günümüz toplumlarmda popüler kültür dediğimizde bugüne 
dair bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunu bir genişlik içinde aldığı
mız zaman da bir sorunla karşılaşıyoruz. Nasıl bir sorunla kar
şılaşıyoruz? Popüler kültür dediğimiz şey yekpare değil. Popüler 
kültür sürekli değişen, sürekli kabuk değiştiren, içinde geçtiği 
mecraları çoğu azman bizim hızdan tanıyamadığımız bir üre
tim alanı. Yani popüler kültür ülkelere göre, dönemlere göre, 
ürünlerin türlerine göre endüstriyel sektörlerin niteliklerine 
göre, pek çok değişikliği bir arada bulunduran bir alan. Dolayı
sıyla popüler kültürü anlayabilmemiz için, popüler kültürde 
olup bitenleri anlayabilmemiz için iki ana bakmamız gerekiyor. 
Bunları o iki anı denge ve dönüşüm anları diye söylüyor bu ko



nuda çalışanlar. Denge anlarında kastedilen popüler kültürün 
egemen ideolojiyle bir tür dengelendiği, her ikisinin stratejileri
nin belli olduğu anlar. Dönüşüm anları dediğimiz zaman ise 
popüler kültürün de egemen ideolojinin de stratejilerinin birbi- 
rilerine karıştığı, ortalığın toz duman olduğu anlar. Şimdi biz 
işte böyle bir toz duman anının içinde bulunuyoruz. Bugün iti
bari ile söylemiyorum ama 1980’lerden sonra dünya böyle bir 
toz duman anının, böyle bir dönüşüm anının içinde bulunuyor. 
O yüzden ben biraz sizi yormak pahasına, biraz daha eskiye, şu 
denge anma ve bütün zamanların nerdeyse kapitalizmin bütün 
zamanlarının en disiplinli en düzenli zamanı olan şu II. Dünya 
Savaşmın sonrasına sizi götürmek istiyorum. Çünkü o dönemin 
popüler kültürü de, o dönemin popüler kültürünün içinde ço
cukları ilgilendiren anlatı biçimleri de, anlamlar ve yorumlar da 
bugünün toz duman olmuş dünyasından çok farklıydı. Hepimi
zin belleklerinde en azından benim yaşımda olanlarm bellekle
rinde onların izleri sürüyor. Öyle ki hani Bekir Onur söyledi, 
çocuklar ile birlikte umutlanıyoruz. Şöyle bir şey işte, o dünya
nın şartlarını bugünün çocukları söyleyince insanın içi bir tuhaf 
oluyor. Yani “yıldızların altında” 1950’lerin şarkısı ile neo-klasik 
bir kuşak geliyor. Anlaşılan onlar da “yıldızların altmda’yı söy
leyebildiklerine göre böyle bir popüler kültür aracılığı ile kuşak
ların buluşmasında 1950’lerden kalan bir şeyi paylaşıyor. O 
yüzden ben 50 ile 80 arasındaki ya da 50 ile 70’lerin başı arasın
daki bir dönemi bir hatırlayalım istiyorum bu açıdan. Şimdi 20. 
yüzyılın ortalarında 2. Dünya Savaşının sonrasmda olan 19. 
yüzyılın örselenmiş çocukluğunun tamiri diyebileceğimiz bir 
dönemin gerçekleştiği bir dönem. Niye 19. yüzyılın sonunun 
örselenmiş çocukluğu diyoruz ve neden onun tamir edilişinden 
bahsediyoruz? Hepinizin bildiği gibi Charles Dickens romanla
rından, bütün popüler edebi metinlerden hatırlayabileceğimiz 
gibi 19. yüzyıl sonu kömür madenlerinde çalışan kız ve erkek 
çocuklarının öyküleriyle doludur. Eğer bakıldığı zaman 19. yüz
yılın popüler edebiyatına, dinlenmek için, bir parça nefes alabil
mek için insanlar, kaçmak için insanlar o edebiyata başvurduk


