5+1 SORUDA
“ÇOCUKLARIN PANDEMİ GÜNLÜĞÜ”
DENEYİMİ
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Herkese merhaba,
Çok şey öğrendiğimiz, bolca güldüğümüz ve harika sohbetler ettiğimiz 8 haftalık
“Çocukların Pandemi Günlüğü” podcast serimizi geride bıraktık. Bu deneyimimiz bizde saklı
kalmasın, benzer çalışmalar yapmak isteyenlere cesaret, ilham ve katkı olsun istediğimiz için
deneyimimizi kayıt altına almak istedik. Bu dokümanda 5+1 soruda deneyimimizi,
öğrenmelerimizi ve zorlanmalarımızı size şeffaflıkla anlatmak istiyoruz.
Deneyimimize geçmeden, podcast serimizin henüz başlangıcında logomuza, konularımıza
karar verdiğimiz süreçte bizimle fikirlerini paylaşan çocuklara, çocuklarla bağlantımızı kuran
ebeveyn öğretmenlere ve kurumlara; programlarımıza katılan, deneyimlerini, düşüncelerini
bizimle paylaşan tüm konuklarımıza; tüm konuklarımıza; podcast müziklerimizi yapan Ekrem
Anıl Ağırman'a, çizimlerini kullandığımız illustrator Guille Rancel'e, Pandemide Söz Küçüğün
Projesi'ne destek veren Friedrich Ebert Stiftung Türkiye'ye, Söz Küçüğün radyo
programındaki tüm arkadaşlarımıza ve tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz.
Çocukların seslerini daha çok duyabildiğimiz güzel günlerde buluşmak üzere...

SORU 1: Neden çocuklarla podcast?

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi (BİLGİ ÇOÇA) olarak ana çalışma alanlarımızdan biri çocuk
katılımı. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesinden biri olan çocuğun
görüşlerinin ciddiye alınması (Madde 12) bir hak . Fakat yetişkinler için çoğu zaman bu hak
diğer haklara göre öncelik olamıyor. Fakat çocukların üstün/öncelikli yararını gözetecek
kararlar alırken onların görüşlerini dikkate almak sürecin olmazsa olmaz bir parçası.
Covid-19 pandemisinde hepimiz evlere kapandık. Çocuklar okul yaşamlarından,
arkadaşlarından ayrı kaldılar. Hatta Türkiye’de sokağa çıkmaları yasaklandı. Uzun bir süre,
belli saatlerde sokağa çıkabildiler. Pandemiden önce de zaten çocukların seslerinin
duyulduğu kısıtlı alan varken ve görüşlerinin kararlara etkisi çok azken Covid pandemisinde
bu iyice azaldı. Biz çocukların pandemi döneminde yaşadıklarını, deneyimlerini, ihtiyaçlarını
ve önerilerini kendilerinden, kendi ifade biçimleri ile duymak istedik. Temel
motivasyonumuz buydu. Bir diğeri ise 2008-2015 yılları arasında çocuklarla birlikte
hazırladığımız ve sunduğumuz “Söz Küçüğün Radyo Programı” deneyiminin ardından
çocukların farklı medya araçları ile seslerini duyarabilecekleri alanlar yaratmanın mümkün
olduğunu gösterebilmek ve bu konuda bir deneme yaparak medyada çocuk katılımı
örneklerinin çoğalmasına katkı sağlamaktı.
İşte bu motivasyonlarla “Çocukların Pandemi Günlüğü” isimli podcast serimizin yer aldığı
"Pandemide Söz Küçüğün" projemiz başladı.

SORU 2: Nasıl bir ekiple yaptık?

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi olarak bu projeye başlarken ofis ekibiyle başlamak yerine Söz
Küçüğün Radyo Programı ekibinin deneyiminden yararlanmak istedik. Söz Küçüğün Radyo
Programı ekibinde çocukken uzun süre yer almış, şimdi de çocuklarla çalışma, iletişim gibi
konularda çalışan iki eski çalışma arkadaşımız Deniz Türkeş ve Gizem Gedik’e aklımızdaki
fikri ilettik ve bu projede yer almak isteyip istemediklerini sorduk. Onlar da heyecanla kabul
ettiler.
Bundan sonraki ilk adımımız eski Söz Küçüğün ekibine yeni çalışmadan söz etmek oldu.
Bunu yapmamızın iki sebebi vardı: Birincisi benzer bir isimle devam etme konusunda ne
düşündüklerini öğrenmek; ikincisi ise bize neler önerebileceklerini duymaktı.
Onlardan geribildirimleri aldıktan sonra yapacağımız podcast serisine başka bir isim
vermeye karar verdik. Danıştığımız çocukların görüşleri ile şekillenerek podcast serimizin adı
“Çocukların Pandemi Günlüğü” oldu.

Deniz ve Gizem dışında eski ekipten Anıl Ağırman’ın podcast jingle’ını yapmayı kabul
etmesiyle de bu projede eskiden birlikte çalıştığımız üç çocuk (ve şimdi yetişkin olan) ile
işbirliği yapmış olduk. BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi’nde çalışan Gözde Durmuş, Cem
Demirayak ve Ayşegül Kanal da süreçte ekibe destek verdiler.

SORU 3: Nasıl hazırlandık? Çekimlerden önce
neler yaptık?

Çocuklarla 8 hafta süren program çekiminin öncesinde 9 haftalık bir hazırlık süreci geçirdik.
Uzun bir süre hazırlanmanın rahatlığını programları çekerken hissettik. Haftada bir gün
çevrimiçi bir ortamda toplandık. Yeteneklerimiz, uzmanlıklarımız ve ekipteki rollerimiz
üzerinden aklımızdaki soruları döktük ve sırayla bu soruları cevaplamaya çalıştık. Bu hazırlık
sürecinde aşağıdaki başlıklar öne çıkıyordu:

Deneyimlerden, geçmişten yararlanmak

Bu çalışmada Söz Küçüğün radyo programı deneyimimizden ve podcast yapan tanıdığımız
kişilerin deneyimlerinden yararlandık.

"

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi akıllarındaki işi
bizimle paylaşmasıyla bizi bir heyecan sarmıştı.
Eski deneyimlerimizden faydalanmamız
gerektiği kesindi. Söz Küçüğün programını ve
deneyimlerimizi tekrar gözden geçirdik.
Kendimizi en rahat hissettiğimiz yerler
nerelerdi ve nasıl anlarda sıkılmış
hissediyorduk diye düşünmeye başladık.

Podcasterlarla yaptığımız toplantılarda teknik kısımlar (çekim, kurgu, kullanılabilecek
uygulamalar, yaygınlaştırma stratejileri vb.) üzerine sohbet ettik. Radyo deneyimimizden
farklı bir yere doğru gidiyorduk, bu nedenle daha önce deneyimlemiş kişileri duymak
oldukça yararlı oldu.

Sürecin başında başlayan bir çocuk katılımı
En önemlisi ise bu programı şimdi birer yetişkin olarak yapacak olan bizlerin (Deniz ve
Gizem) çocuk katılımını, en az düzeyde yetişkin yönlendirmesiyle sağlamanın nasıl mümkün
olacağıydı. “En az” diyoruz çünkü geçmişteki çocukluk deneyimlerimizden yetişkinlerin
ihtiyacımız kadar (fazlası zarar) olan bir yönlendirme ve rehberliği sunmalarının kolaylığını
da hatırlıyoruz. İşin çoğunu çocuklarla planlamak, çocukları her adımda bu işe dahil etmek
ilk adımlarımız olabilirdi. İşte bu nedenlerle programın isminin, logosunun ve konularının
belirlenmesine kadar tüm süreçte etrafımızdaki çocukların görüşlerine başvurmaya çalıştık.
Çocukların seçimleri ve görüşleri ile birlikte logomuzu ve program adımızı belirledik. Tüm
görüş aldığımız çocuklara alınan karara ilişkin geri bildirimde bulunduk.

İhtiyaçları belirlemek
Programda kaç kişi olalım? Kaç yetişkin, kaç çocuk olsun?,
Programımızın konuğu olacak çocukları nasıl bulabiliriz?
Çocukların ve ebeveynlerin onaylarını nasıl alabiliriz? gibi başlamadan cevaplanmayı
bekleyen pek çok soru vardı.
Biz her programda 2-3 çocukla sohbet etmeyi planladığımız için her programa bir yetişkin
moderatör/kolaylaştırıcının yeterli olacağını düşündük ve öyle de oldu. Bunun dışında,
alınan ses kaydının temizlenmesi, jingleların aralara eklenmesi ve programın internet
ortamına yüklenmesi gibi işler de vardı. Bu nedenle çocuklarla podcast deneyimi için tek bir
yetişkin yeterli değildi, en az iki kişinin emeğine ihtiyaç vardı.
Programımız 8 hafta devam edeceği için, konuklarımıza yakın çevremizden ve BİLGİ
ÇOÇA’nın daha önceden tanıdığı ve birlikte çalıştığı ekipler aracılığıyla ulaştık. Programın
ikinci haftasından sonra, konuk olan çocukların başka arkadaşlarına deneyimlerini
anlatmalarıyla ve sosyal medyada podcast serimizin yayılmasıyla birlikte konuk olmak
isteyen diğer çocuklar da programa katıldılar.
Pandemi nedeniyle çocuklardan ve ebeveynlerden telefon ya da mesajlaşma programları
aracılığıyla onay alabileceğimizi düşündük. Hazırladığımız onam formlarını bize bu kanallar
aracılığıyla iletmelerini istedik.

“Net” ama “esnek, değişebilir” kararlar almak
Hepimizin yeni deneyimleyeceği bir süreç olacağı için her hafta düzenli toplandık ve birlikte
kararlar alarak süreci ilerletmeye çalıştık. . Her buluşmada özellikle net bir iş bölümü
yapmaya özen gösterdik. Süreçte aldığımız kararları sürekli değerlendirerek değişiklikler
yaparak ilerledik. Kolaylaştırıcı ve yürütücü ekip olarak kişisel becerilerimizi bu işe adapte
ettik ve bilmediğimiz bölümleri de kısa sürede öğrendik. Aramızdaki en net iş bölümü ise
evde çalışan kişinin program günü programı internete yüklemesiydi.
Çocukla çalışmanın bir el kitabı, keskin kuralları olmadığından, bu süreçte deneyimleri
duymanın çok faydası olacağını biliyorduk. Bu nedenle çocuklarla çalışma deneyimimiz,
karşılaşabileceğimiz riskler ve durumlar üzerine birlikte düşünmek bize çok kolaylık sağladı.
Çocuklarla çekimlere başlamadan bunları uzun uzun tartışmak süreçte işimizi çok
kolaylaştırdı. Bunu süreci tamamladığımızda fark ettik.
Çocuklarla çalışmamızı kolaylaştıran dayanak noktalarımızı “çocuk haklarına saygı, çocuğun
iyi olma halini destekleme ve etik davranış” olarak belirtebiliriz.

SORU 4: Çocuklarla çalışmaya dair neler öğrendik?
“Gerçek" Bir Dinleme

Çocukların kendini ifade etmesini kolaylaştıran noktalardan biri ise; anlattıkları her şeyi can
kulağıyla dinleyen ve onların düşüncelerine saygı gösteren kolaylaştırıcılar bulmalarıydı.
Onların anlattığı her şeyi “gerçekten” dinledik, sorular sorduk. İstedikleri sorulara istedikleri
kadar ve güven içinde paylaşım yapabilecekleri alanı tutmaya çalıştık. Çocukları
yargılanmadan, yargılandıklarını hissettirmeden ve ciddiye alarak dinlemenin
sorumluluğumuz olduğunu hep hatırladık.

Geri Bildirimin Önemi

Hazırlık sürecinden itibaren çocuklardan görüş aldığımız her konuda, o konuya ilişkin
aldığımız kararlar hakkında çocukları bilgilendirdik. Bununla beraber sürecin tamamında
hem çocuklardan hem de tüm dinleyicilerden geri bildirimler almaya açık olduk ve gelen
geri bildirimleri dikkate alarak süreci geliştirdik.

Yeterli Bilgilendirme

Program ve konuk eşleştirmesini yaparken, planladığımız üç konu başlığını ve kısa
açıklamalarını çocuklara gönderdik. Aynı konuyu birden fazla çocuğun seçmesi durumunda
o zaman programı seçenlerle hep birlikte çekeceğimiz konusunda bilgi verdik. Programın
çekimini yapacağımız hafta konuklarımızın ebeveynlerinden ve kendilerinden onam
formlarını aldık.

DHer programdan önce konuklarımızı podcastin amacına, kim olduğumuza, nasıl bir
çerçevede sohbet etmek istediğimize dair bilgilendirdik. Çekim sırasında kaydı istedikleri
yerde durdurabileceğimizi ve istedikleri yerleri kesebileceğimizi ifade ettik. Anlatmak
istedikleri her şeyi konuşabileceğimizi ama eğer onların güvenliğini tehdit eden bir durum
olursa programı o anda durdurabileceğimizi de çocuklarla konuştuk.

"

Programın sunucuları olarak kendimizi rahat
hissettiğimiz programlar konusunda iki farklı
deneyim yaşadık. Birimizin kendini en rahat
hissettiği program daha önceden tanıdığı
çocuklarla iken, diğerimiz program için
tanıştığı çocuklarla daha rahat hissetti. Daha
önceden çocuklarla tanışık olmak daha
avantajlıdır ya da değildir gibi bir öneri
yapamıyoruz. Sanırız sunucuya ve konuklara
göre bu durum değişebiliyor.

Güvenli ve Erişilebilir Alanlar Oluşturmak

Kurumlar vasıtasıyla iletişime geçtiğimiz konuklarımızın bilgilendirilmesi ve ailelerinden
onay alınması ile ilgili süreçleri kurumlar üzerinden yönettik. Kurumlar dışında iletişime
geçtiğimiz çocukların onay süreçlerini ise o haftaki programın sunucusu yönetti, çekim
öncesinde konuk ve ailesi ile iletişime geçerek sonuçlandırdı.
Programa katılmak için gerekecek ekipmanı (bilgisayar, telefon, kulaklık vb) sağlamak
konusunda destek olabileceğimizi konuklara program öncesinde bildirdik Konukları çekim
için sessiz bir ortam gerektiği konusunda bilgilendirdik.
Ayrıca, podcast serimizin duyurusu için hazırladığımız hiçbir görselde çocukların
fotoğraflarını kullanmadık. Çocukların sadece isimlerine ve yaşlarına yer verdik. Olası riskleri
önceden düşünmeye ve çocuklar için güvenli alanlar oluşturmaya çalıştık.

Çocuğun Üstün Yararını Gözetmek

Programın çekimi için konuklarla planlama yaparken önceliğimiz çocuğun yüksek yararını
gözetmekti. Okul ve ders saatleri, aileleri ile geçirdikleri zaman, tatiller ve uyuma-uyanma
saatleri gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak çekim için gün ve saate karar verdik. En
fazla 20 dakika sürecek bir program için en az bir saatlik çekim süresi ayırdık. Zamanlama
dışında da tüm süreçte çocukların üstün yararını gözetmek bizim için olmazsa olmaz bir ilke
oldu.

Esneklik, İhtiyaç Odaklılık

Her program için seçilen konu başlıklarına bağlı kalmakla birlikte, konu akışı içinde
konuğumuzun paylaşmak istediklerini dinledik.Güncel hayatlarımızdan, pandemi
sürecinden, okul ve oyun alışkanlıklarının değişmesinden, popüler kültürden yani hemen
hemen her şeyden bahsettik. Programların konularına göz atmak isterseniz tıklayınız.

Biriciklik, Kendine Özgülük

Her çocuk kendine özgü ve biricik. Çocuklarla çalışırken bunu akılda tutmak önemli ama
zaten deneyimlerken de fark ediyorsunuz. Uzun konuşan, daha kısa cevaplar veren,
pandemiye dair bambaşka ihtiyaçları olan birçok çocukla karşılaştık. Çocukların yaş grubuna
göre çeşitlenen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak program süresi, programda
kullandığımız dili ve kavramları değiştirmeye ve dönüştürmeye çalıştık.
Her programcının korkulu rüyası olan “konuğum hiç konuşmazsa ne olacak” korkusu bizde
de vardı. Çocukların kendi seçtikleri bir konuda, kendi gündemlerini konuşuyor olması bunu
yok etti. Çocukların kendilerini rahatça ifade edebilmelerini kolaylaştıran başka etkenler de
vardı. Çocukların ailelerinden ve kurumlarından kişilerle iletişimde olmamız, çocukların bu
kişilerin gerekirse yanlarında olabileceklerini bilmesi, istedikleri yerde programın
kesilebilecek olması bu etkenlerdendi.
Ayrıca pandemi döneminde hayatlarındaki değişimlere odaklanan bir program olması, kendi
hayatlarına dair sohbet ediliyor olması da katılımcıları özgürleştiren ve biricikliğini ortaya
koyabilen bir süreç oldu.

SORU 5: Teknik açıdan neler öğrendik?
Çocuklarla çalışma dışında programa dair birçok teknik soruyu ilk başta cevaplamamız
gerekiyordu: Aşağıdaki gibi soruları yanıtlamaya çalıştık:
Programın yayınlanma günü ne olacak?
Programın süresi ne kadar olacak?
Çekim tamamlandıktan sonra programın yayınlanmasına kadar yapılması gereken
işler için ne kadar zamana ihtiyacımız olur?
Programı ilgili yerlere yükleme ve sosyal medyada duyurma konusunda nasıl bir iş
bölümü yapacağız?
Bu soruların çoğuna genel podcast dinlenme verilerine bakarak karar vermeye çalıştık.
Belirleyici bir diğer unsur ise programın çekiminden yaygınlaşmasına kadar olan tüm sürecin
çocuğun iyilik halini destekleyecek şekilde olmasıydı. Bunları göz önünde tutarak şöyle
ilerledik:

Programın yayınlanması için çocukların (online) ders saatlerinin dışında kalan ve bizim
için de daha uygun olan bir gün belirledik. Cuma günü saat 18.00’de yayınlamaya karar
verdik. Bu kararı vermemizin sebeplerinden biri de dinleyicilerin programın hafta sonu
daha rahat dinleyebileceklerini düşünmemizdi. 18.00’de yayınlamak için programın aynı
gün 2-3 saat öncesinden platforma yüklenmesi gerektiğini de belirtmek isteriz.
Çocukların yaşlarına, konuk sayısına ve konuya göre program süresinin değişiklik
gösterebileceğini bildiğimizden, programımız için en az 12 dakika ve en fazla 20 dakika
gibi bir süre belirledik. Program çekimleri sırasında bu sürenin altına hiç düşmedik, üç
programda bu sürenin üstüne çıktık.
Her hafta bir sonraki haftanın programını çekmeye özen gösterdik.
Bunları yaparken aynı zamanda sosyal medya için gerekli görselleri de hazırladık.
Programın her cuma aynı saatte yayınlanmasına dikkat ettik.
Sosyal medya paylaşımlarını hafta sonları da yayınlayarak hatırlatmalar yaptık.
Çekim, edit, yayınlama ve diğer tüm teknik süreçlerin üstesinden ekip içinde işbirliği ile
çalışarak geldik.
Kurgu sırasında programın genel akışını bozmamak önemliydi.Konuşmacının duraksağı
anlarıkesmek programın doğallığına zarar vereceğinden, sohbet içinde gelişen bazı
noktaları olduğu gibi bırakmayı tercih ettik. Genelde sohbet kesintisiz ilerlediği için
kurgu zamanı geldiğinde çok zorlanmadık.
“Zoom” uygulamasını kullanırken “sadece sesi kaydet” seçeneği olmadığı için hem
görüntü hem ses kaydı alacağımızı ama sadece seslerini kullanacağımızı kayıt
başlamadan önce çocuklara açıkladık.
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Çocuklarla dijital bir ortamda buluşmanın
çeşitli zorlukları vardı. Kamerasını açmak
istemeyen konuklarımızla iletişim kurmak daha
zordu. Ya da bir program çocukların kamera
filtrelerini kullanması biraz dikkatimizi dağıttı.
Bu örnekler gibi konularda çocuklarla
öncesinde anlaşma yapmak işi
kolaylaştırabilirdi.

Temiz bir ses kaydı alabilmek için çekim sırasında en dikkat ettiğimiz konulardan biri
konuşan kişinin mikrofona olan uzaklığını kontrol etmekti. Program öncesi kayıt tuşuna
basmadan konuklarımızla yaptığımız tanışma sohbetlerinde bu durumu dikkate aldık.
Zaman zaman mikrofona yaklaşması ya da uzaklaşması için ricalarda bulunduk. Dışarıdan
gelen ani ve yüksek sesleri fark ettiğimizde, konuşmacıyı durdurduk ve bilgilendirdik, ses
bittikten sonra kaldığı yerden tekrar başlamasını rica ettik.

+1 Bitti mi? Nasıl devam edecek?

“Çocukların Pandemi Günlüğü” podcast serimizi 8 hafta olarak planlamıştık. Bu nedenle
bu programı sonlandırdık. Şu an okuduğunuz deneyimi yazma nedenimiz çocukların
seslerini duyurabilecek bu tür kanalların, artması ve kullanımının yaygınlaşması.
Umuyoruz ki çocuklarla yapılan bu tür programlar çoğalır. BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi
olarak da çocukların seslerinin duyulabilmesine aracı olabilmek için başka neler
yapabileceğimiz üzerine düşünmeye, çalışmaya devam ediyoruz.

EK: PROGRAMLARIMIZ VE KONUK ÇOCUKLAR
Konuklar

Malvina (10 yaş), Yeter (12 yaş), Yiğit (14 yaş), Arda -(15 yaş) Ecrin (9 yaş) Nehir (8,5 yaş)
Beril (5,5 yaş), Rüya (9 yaş), Ali (9 yaş), Sema (12 yaş), Nisanur (14 yaş) Hayra (10 yaş), İrem
(10 yaş), Deniz (14 yaş), Tuana (14 yaş), Muhammed (12 yaş) Duru (12 yaş) Elif (11 yaş) Doğa
(11 yaş), Eylül (10 yaş).

"

İnternettek
haberlere
güvenm yorum.
Herkes b r şeyler
paylaşıyor.

Malv na (10 yaş) ve Yeter (12 yaş)

"

Okul daha eğlencel
bence. Ama evden
eğ t m görmen n de
b r rahatlığı var.
M krofunu kapatıp
yemek y yeb l yorsun.
Y ğ t (14 yaş) ve Arda (15 yaş)

"

Okullar kapandığında
“neden kapandı?” d ye
düşündüm. Arkadaşlarımla
görüşmed ğ m ç n,
öğretmen m göremed ğ m
ç n üzüldüm.
Ecr n (9 yaş), Neh r (8.5 yaş) ve
Ber l (5.5 yaş)

Rüya (9 yaş) ve Al (9 yaş)

"

Koronav rüs’ün
b tmes n , özgürce
dışarı çıkab lmey
bekl yorum.

Y ğ t, Arda, Neh r, Ber l, Ecr n, Den z,
Malv na, Yeter, Sema, Al , Hayra,
İrem, Rüya

"

Okulun kapısından
g rd ğ mde lk ders m
şlerd m, öğretmenler m
görürdüm. Sonra
arkadaşlarımızla oyun
oynardık esk
zamanlardak g b .
Tuana (12 yaş) ve Muhammet (12 yaş)

"

Çocuklara b r şey
önereb l r m ben. B r
arkadaşları varsa ve
karşılarında
oturuyorsa p atarak
hed yeleşeb l rler.

"

Ses n elektron k
olmasını
sevm yorum ve bu
bana y gelm yor.
Den z (14 yaş) ve N sanur (14 yaş)

"

Bu v rüsü çok merak
ed yordum. Sürekl haber
kanallarına bakıyordum.
Sonra g tt kçe buna
alıştım. Ama araştırmaya
devam ed yorum.
Hayra, İrem, Zeynep, Duru, Eylül, Doğa, El f

