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KADINLIÐA VE DOLAYISIYLA ERKEKLÝÐE
Prof.Dr.Nazan Aksoy

Kitle iletiþim araçlarýnýn gündelik yaþam üzerinde ne denli etkin
olduðu bilinen bir gerçek. Kitle iletiþim araçlarý, kullandýðý  söylem ve
göstergelerle yaþam pratiði içindeki bireyi yeniden biçimlendirirerek,
toplumsal olgularý belli bir bakýþa göre anlamlandýrýp,
tanýmlamaktadýr. Her ne kadar medyayý  toplumsal pratiklerden
baðýmsýz bir güç olarak görmüyor, bireyleri de tamamiyle pasif ve
medyanýn yönettiði nesneler olarak düþünmüyorsak da, egemen
söylemlerin bireyler tarafýndan  benimsenmesi ve içselleþtirilmesinde
medyanýn oynadýðý rolü göz ardý edemeyiz. 

Günümüz Basýnýnda Kadýnlar-Gazete Haberlerinde Kadýnlarýn
Temsiline Yönelik Analitik Bir Çalýþma baþlýklý inceleme temelde,
Türkiye'de son yirmi yýl içinde varlýk gösteren feminist hareketin,
toplumdaki kadýnlýk tanýmlarýna iliþkin bir deðiþime yol açýp
açmadýðýný, basýnda yer alan haberlerdeki kadýnlýk tanýmlarýndan
yola çýkarak araþtýrýyor. Ýncelemede kadýnlarýn basýnda haber konusu
olarak temsil edilme biçimleri analiz edilerek, kadýnlýða ve dolayýsýyla
erkekliðe iliþkin süregelen toplumsal tanýmlamalarýn ve bunlarýn
belirlediði toplumsal rollerin nasýl pekiþtirildiðine, bu anlamda da
medyanýn, kadýnlýðýn  ideolojik inþasýna nasýl iþtirak ettiðine ýþýk
tutuyor. Böylece gerçeklik iddiasý taþýyan haberin de, edebiyat ve
sanat eserleri gibi  'gerçeði'  yeniden kuran bir inþa olduðunu
gösteriyor. Dolayýsýyla kadýnlýða (ve erkekliðe) atfedilen niteliklerin
biyolojik olmaktan ziyade çeþitli söylemlerle kurulan toplumsal inþalar
olduðuna iþaret ediyor. Bu nedenle medya tüm dünyadaki feminist
akademik çalýþmalarýn baþlýca mücadele alanýný oluþturuyor. 

Ýncelemede farklý ideolojik eðilimlere sahip beþ gazetenin
taranmasý, sonuç itibariyle oldukça ilginç bir tablo ortaya çýkarmakta.
Ýncelemenin sonuçlarýna göre, farklý siyasal ideolojilerin hiçbiri,
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kadýnlýðýn, erkekliðin karþýtý olarak tanýmlandýðý hiyerarþik yapýya
alternatif getirmiyor. Hatta süregelen hiyerarþik toplumsal cinsiyet
sisteminin pekiþtirilmesinde rol oynuyor. Haberlerdeki söylem
analizleri incelendiðinde, ideolojik söylemlerin kendilerini
meþrulaþtýrma aracý olarak yine kadýnlarý kullanmakta olduðu sonucu
çýkýyor. Ayrýca, medyanýn, kadýn haklarýndan söz ederken bile
yapýsal bir deðiþimi ya da kadýnlarýn özgürleþmesi yönünde bir
sorunsalý söz konusu etmediði, kadýnlarýn toplumdaki rollerinin
dönüþtürülmesinde ancak biçimsel, yüzeysel kalan bir noktadan
baktýðý ortaya konuluyor. Bu durumda da kadýn haklarý ve kadýnlarýn
özgürleþmesi  ayrý birer konu olarak karþýmýza çýkmakta. Yani
incelemeye göre, süregelen söylemler içinde kadýn haklarýnýn öne
çýkarýlmasý,  pratikte kadýnlarýn özgürleþmesi anlamýna gelmiyor. 

Kültür  ve medya araþtýrmalarý çerçevesinde ortaya çýkarýlan bu
inceleme, tam anlamýyla sosyolojik bir çalýþma  deðilse de,  gerek
kuramsal çerçevesi gerekse örneklemeleri açýsýndan, farklý siyasal
ideolojileri temsil eden gazetelere yönelik, yoðun ve kapsamlý bir
araþtýrmanýn ürünüdür. Günümüzde disiplinlerarasý çalýþmalarýn ne
denli önem kazandýðý da düþünülürse, Leyla Þimþek'in bu
incelemesi, farklý bir alanda eðitim almýþ birisinin de ciddi bir
araþtýrma ve çalýþma temposuna girdiðinde ne kadar baþarýlý
olacaðýnýn bir göstergesi. Çok genç yaþlardan beri kültürel konulara
duyduðu ilgiyi yaþam boyu sürecek bir uðraþa dönüþtüren Leyla
Þimþek'in Günümüz Basýnýnda Kadýnlar-Gazete Haberlerinde
Kadýnlarýn Temsiline Yönelik Analitik Bir Çalýþma adlý incelemesinin
deðerli bir  çalýþma olduðunu düþünüyorum. Geliþtirdiði ilginç bakýþ
açýlarýyla düzeyli bir inceleme olarak, konuyla ilgili araþtýrmalara ve
araþtýrmacýlara katkýda bulunacaðý inancýndayým. 

iiÖnsöz - Nazan Aksoy



Gazete Haberlerinde Kadýnlarýn Temsili
Kadýnlýða (ve/veya erkekliðe) iliþkin özellikler doðamýzda içkin deðildir.

Bu özellikler, büyük ölçüde aile, okul, dini kurumlar gibi ideolojik devlet
aygýtlarýnca inþa edilmektedir. Medya da ideolojik devlet aygýtlarýndan biri
olarak deðerlendirilmektedir. Ancak, medya, kadýnlýða (ve/veya
erkekliðe) iliþkin normlarý toplumsal deðer yargýlarýndan baðýmsýz olarak
yaratmaz; daha ziyade, kadýn ve erkeði basmakalýp imgeler içinde
defalarca göstermek suretiyle bu normlarý pekiþtirir.

Medya içeriðinde yer alan kadýnlara iliþkin temsillerin, bir toplumdaki
kadýnlýða iliþkin tanýmlardan baðýmsýz olduðu düþünülemez. Bu
bakýmdan, medya analizi, bir toplumda kadýnlýða iliþkin tanýmlarý ve
kavrayýþý anlamanýn yollarýndan biri olabilir. Toplum ve medyanýn
karþýlýklý olarak birbirlerini belirlediðini savunmak, birinin diðeri üzerinde
belirleyiciliði olduðunu iddia etmekten daha uygun görünmektedir. Yani,
bir toplumdaki kadýnlýk tanýmlarý ile medya içeriðindeki kadýn temsilleri
karþýlýklý olarak birbirine etki eder. Medya, toplumu birebir yansýtan bir
ayna olarak deðerlendirilemez. Yine de, kurgusal bir atmosfer olarak,
toplumdaki 'gerçek' kadýnlar hakkýnda belli bir ölçüde bilgi verebilir.

Medya içeriðinde kadýnlar, yaygýn bir biçimde, günlük ve sýkýcý iþlerden
sorumlu eþler, kendilerini bir erkeðin baþarýsý için adayarak ikincil planda
kalan kiþiler, çeþitli þiddet biçimlerine maruz kalan kurbanlar olmak gibi
basmakalýp imgelerle gösterilmektedirler. Öte yandan, medya içeriðinde,
siyasetçiler, iþ kadýnlarý olmakla sýradýþý örnekler olarak görünen az
sayýda kadýn ise ýsrarla, çocuk bakmak, diyet yapmak gibi geleneksel rol
ve meþguliyet çerçeveleri içine hapsedilmektedir. 

Medya tarafýndan sunulan basmakalýp imgelerin 'gerçek' kadýnlar
tarafýndan kabul edilmesi de muhakkak dikkate alýnmalýdýr. Kadýnlarýn,
kendi çýkarlarýna karþý iþleyen bir sisteme katýlýmý, Kandiyoti'nin "ataerkil
pazarlýk" olarak adlandýrdýðý tanýmýn genellenmesi ile açýklanabilir. Yani,
kadýnlar, ataerkil sistemi, aslýnda sýký bir biçimde erkek çýkarlarýna tabi
olan kendi bir takým çýkarlarý için savunurlar. 

Egemen bir ideoloji olarak ataerki þeffaflaþmýþtýr; bu sebeple,
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toplumsal cinsiyet iliþkilerinin sorgulanmasýna engel olmaktadýr. Toplum
içinde yetiþen herhangi biri, kadýnlýða iliþkin toplumdaki tanýmlarla birlikte
medyada sunulan kadýnlýða iliþkin basmakalýp imgeleri de yavaþ yavaþ
kanýksar. Kadýnlara iliþkin bu tür imgeler, bir toplumda, kadýnlýða iliþkin
deðer ve normlarý yeniden üretir ve bunlarýn devamýna hizmet eder. Bu
yüzden, medyaya yönelik araþtýrma ve eleþtiriler, feminist hareketin
önemli mücadele noktalarýndan birini oluþturmaktadýr. 

Türkiye'nin feminist hareketle yaklaþýk yirmi yýllýk bir tanýþýklýðý vardýr.
Türkiye'de feminizm, çoðu entelektüel olarak tanýmlanabilecek, sýnýrlý
sayýda kadýn tarafýndan desteklenen bir hareket olmuþtur. Yine de bu
hareket, belli bir ölçüde, toplumdaki kadýnlýða iliþkin deðerlerle birlikte,
medyada yer alan kadýn temsillerini de  sorgulanmanýn yolunu açmýþtýr.

Bu çalýþma, geniþ okur kitlesine ve birbirlerinden farklý ideolojik
eðilimlere sahip beþ gazetede kadýnlarýn temsillerini incelemek suretiyle,
günümüz Türkiye'sinde kadýnlýðýn kavranýþýna ve buna iliþkin tanýmlara
açýklýk getirmeyi amaçlamaktadýr. Bu gazeteler Hürriyet, Cumhuriyet,
Yeni Yüzyýl, Yeni Þafak ve Türkiye'dir. Bu gazetelerin analizi, medyada
kadýnlarýn temsilinin oldukça basmakalýp olduðunu ortaya koymaktadýr;
kadýnlar, politikacý, profesyonel meslek sahibi, vb. olsalar dahi ,büyük bir
oranda, halen geleneksel temsillere odaklanan çerçeveler içinde
tanýmlanmaktadýrlar.

Özet olarak, medyanýn statükoyu devam ettiren bir araç olarak iþlev
gördüðü söylenebilir; genel olarak medya, toplumda kadýnlýða iliþkin
deðer yargýlarýný dönüþtürmeye katkýda bulunmamaktadýr. Medyada
kadýn haklarý konusunda çok sayýda argüman yer alsa da, kadýnlarýn
özgürlüðü aslýnda dikkate alýnmamaktadýr. 

2Günümüz Basýnýnda Kadýn(lar)- Leyla Þimþek



I. TÜRKÝYE'DE FEMÝNÝST HAREKETÝN KISA TARÝHÇESÝ

Bu incelemenin asýl konusuna geçmeden önce Türkiye'de feminist
hareketle ilgili geliþmeler konusunda kýsa da olsa bir tarihçe verilmesi
uygun görülmüþtür. "Maalesef toplumsal cinsiyet ve kültür arasýndaki
iliþki, birkaç aydýnlanmýþ yer dýþýnda meþru ve bütünleþmiþ bir
akademik kaygý olmaktan oldukça uzak" olduðundan, feminist
akademik çalýþmalar "hala kaçýnýlmaz olarak siyasaldýr" (van Zoonen,
1997, 332).

Feminizm, 70'li yýllardan itibaren Batýda ivmeli bir hareket olarak
yeniden etkili olmaya baþlamýþ  ve "1980'lerden sonra Türkiye'de de"
feminist bir hareketten söz edilmeye baþlanýr olmuþtur (Kadýn Eserleri
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfý, 7). Ancak, Türkiye'nin son yirmi
yýlda büyük bir ivme kazanan yüz elli yýllýk deðiþme sürecine paralel
olarak, 80'lerde yeþeren bu feminist hareketin kökleri neredeyse yüz
yýllýk bir süreci kapsamaktadýr1. 

Ondokuzuncu yüzyýl sonlarý ve yirminci yüzyýl baþlarýnda, Osmanlý
toplumunda yaþanan reformlar ve savaþlar gibi sosyo-politik nedenler,
kadýnlarýn 'kamusal' alanlarda varlýk göstermelerini saðlamýþ, bu
durum "kadýn haklarý ve kadýnlarýn statüsüne iliþkin tartýþmalara"
olanak saðlamýþtýr (Berktay,1994, 19-20). Bugün sanýlanýn aksine, 

...deðerlerin sorgulanmasý, hak ve özgürlük taleplerinin
gündeme getirilmesi, bunlarýn kamuoyunda tartýþýlarak
uygulamaya geçirilmesi açýsýndan, Osmanlý toplumunda,
dergileri ve dernekleriyle hayli eylemci bir kadýn hareketi
yaþanmýþtýr (Çakýr, 313). 

"Kadýnlarýn sesini duyurmasý konusunda en etkin rolü basýn
oynamýþ", "1880'li yýllarda ilk kez gazetelerde kadýn köþeleri" açýlmýþ
ve bu dönemde "otuza yakýn kadýn dergisi" (Say, 177) yayýn hayatýnda
yer almýþtýr. 1895-1908 yýllarý arasýnda çýkan Hanýmlara Mahsus
Gazete "kadýnlar için bir bilgi aðý oluþturmayý amaçlamýþ", Kadýnlar
Dünyasý dergisi ise  bugünden bakýldýðýnda feminist olarak
adlandýrýlabilecek düþünceleri iþlemiþ, bunlarý hayata geçirmek için
faaliyetlerde bulunmuþ (Akkent, 15) ve yine 1872-1907 yýllarý arasýnda
"Osmanlý Devletinde örgütlenen 50 grevin 9'u kadýnlarýn çalýþtýðý
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iþkollarýnda yapýlmýþ," 50 kadýn iþçi "dönemin önemli sendikal
mücadele örneklerinden biri olan Feshane Grevi'nde" örgütleyici ve
yürütücü olarak faaliyet göstermiþlerdir (Çakýr, 13)2.  

1908'de baþlayan anayasal dönem, kadýn hareketinin hýz ve
yoðunluk kazandýðý yýllar olarak özel bir öneme sahip. Ancak
kadýnlarýn bu dönemdeki mücadelesi siyasal deðildi. Yapýlan
mücadele daha ziyade aile yaþamýnýn düzenlenmesi ve sosyal
yaþama katýlým yönündeydi. Kadýnlar toplumda etkin bir hale
geldikten sonra siyasal haklarýn alýnacaðý savunuluyordu. Türk
kadýný ancak 1920'li yýllarda siyasal haklar için örgütlenebildi
(Say, 177).

Savaþlar her zaman kadýnlarýn 'kamusal' alanlara girmelerinde
önemli bir etken olmuþ, paralel bir biçimde, Ýstanbul'un iþgali ile birlikte,
çeþitli sýnýflardan kadýnlar örgütlenerek siyasi faaliyetlere katýlmýþlar3
ve Cumhuriyetle birlikte yurttaþ olma hakkýný elde etmiþlerdir. Ancak
Cumhuriyet dönemiyle birlikte Osmanlý kadýnlarýnýn bu giriþimlerinin
gözardý edildiði anlaþýlmaktadýr. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kadýnlarýn statü ve toplumsal
haklarýndaki deðiþmeler daha çok eski rejimden kopuþun göstergesi
olabilecek bir araç olarak erkekler tarafýndan belirlenen hukuksal
çerçevelerde gerçekleþtirilmiþ, Kadýnlar Halk Fýrkasý kurma gibi
kadýnlarýn yürüttükleri siyasi talepler reddedilmiþtir4.  Öte yandan,
"kadýn tarihine, Cumhuriyet'le birlikte baþlama meþruluðu
kazandýrýlmýþ" (Akkent,14), hatta 1935'de Türk Kadýnlar Birliði adlý
kadýn örgütü, "Türk kadýnlarýnýn artýk erkeklerle eþit haklara sahip
olduklarý için böyle bir örgüte gereksinimleri kalmadýðý gerekçesiyle...
kapatýlarak tabandaki baðýmsýz kadýn hareketine son" verilmiþtir
(Tekeli, 1995,31).

"Kemalist-ulusçu" ideolojinin kadýnlar tarafýndan içselleþtirilmesi,
kadýnlarýn mücadele olanaklarýný ortadan kaldýrmýþ ve bu sebeple
kadýnlarýn toplum içindeki cinsiyet iliþkilerini sorgulamalarý ve deðiþim
için mücadele vermeleri mümkün olamamýþtýr (Berktay, 1994, 24-25).
Milli mücadelede ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde milliyetçi
hareketlerin aktörleri olan kadýnlar ise "çok dar biçimde tanýmlanmýþ
rollerinden dýþarý adým atýþlarýný vatanseverlik ve kendini ulus için
kurban etme adýna meþrulaþtýrmaya çaba göstermiþlerdir" (Kandiyoti,
153).

Milliyetçi hareketler bir yandan kadýnlarý 'ulusal' aktörler;
anneler, eðitimciler, iþçiler, hatta savaþçýlar olarak toplum
hayatýna daha fazla katýlmaya davet ederler. Öte yandan
kültürel olarak kabul edilebilir kadýn davranýþlarýnýn sýnýrlarýný

4Günümüz Basýnýnda Kadýn(lar)- Leyla Þimþek
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tayin eder ve kadýnlarý kendi çýkarlarýný milliyetçi söylem
tarafýndan belirlenen terimler çerçevesinde ifade etmeye
zorlarlar (Kandiyoti, 154).

"Her devletin tanýmlanabilir bir 'toplumsal cinsiyet rejimi'
oluþturduðu" ve yeni kurulan Cumhuriyetin de bundan baðýmsýz
olmadýðý söylenebilir (Kandiyoti, 151).   Kandiyoti'ye göre Cumhuriyet
döneminde kadýnlar, etkin olarak katýldýklarý bir projenin rehineleri
haline gelmiþlerdir (151). Nitekim kadýnlara  yasalar çerçevesinde
birçok hakkýn verildiði Cumhuriyet dönemi, kadýn sorunlarýný  çözüme
kavuþturamamýþ, "toplum laik bir karakter kazandýkça kadýnýn
toplumsal deðersizleþtiriminin ortadan kalkacaðý iddiasý"
gerçekleþememiþtir (Küçük, N., 60).

1960'lý yýllarda, Batýda "Yeni Sol'dan birçok erkek, toplumsal
cinsiyet konularýnýn sýnýf ve ýrk gibi daha temel baský tarzlarý altýnda
özetlenebileceði gerekçesiyle bunlarýn ikincil konular olduðunu"
savunurlarken (Fraser, Nicholson, 27) Türkiye'deki  1980 öncesi sol
hareketlerde de benzer durumlarla karþýlaþýlmýþtýr. Kadýnlarýn nasýl
davranmalarý gerektiði, yine hareketin erkekleri tarafýndan belirlenmiþ,
hareket içindeki kadýnlar için "cinsiyet ve bireyliði bastýrýlmýþ" olmayý
içeren bacý ifadesi kullanýlarak, "devrimci birliði ve dayanýþmayý bozma
potansiyeli taþýyan 'fitne'5 unsurundan korunmaya" çalýþýlmýþtýr
(Berktay, 1995, 314-6).  Dahasý  feminizm 1980 öncesi solunda "bir
tehdit olarak algýlanmýþ" ve kadýn hareketi "bir burjuva ideolojisi"
olarak deðerlendirilmiþtir (Sayýlan, 60). 1980'lerden önce

Türkiye'deki deðiþimler toplumsal cinsiyet iliþkilerinin en
canalýcý kýsýmlarýna, örneðin cinselliðe iliþkin çifte standarda ve
kadýnlarýn rolünün tanýmlanmasý gibi konulara neredeyse hiç
dokunmamýþtýr. Bu anlamda Türkiyeli kadýnlarýn "kurtulmuþ"
fakat "özgürleþememiþ" olduðunu söylemek gerekir; çünkü
kadýnlarýn durumlarýný deðiþtirme yolunda belirgin bir siyasal
eylemliliðe girdikleri söylenemez (Kandiyoti, 71-2). 

1980'li yýllarla birlikte, " 'mahrem' kabul edilen, adý konmamýþ birçok
alan" kamuoyunun gündemini oluþturmaya baþlamýþ, cinsellik ýsrarlý
bir biçimde söze dökülmüþ ve " 'özel' hayat denen alan ilk kez bir kamu
meselesi olarak, kuþatýcý ve kýþkýrtýcý bir söz düzeni içinde tarif"
edilmiþtir (Gürbilek, 17). Kadýnlar yine bu dönemde "kendilerine ait bir
dil geliþtirmeyi" denemiþler, "ama kadýnlýk denen bölge de en çok bu
dönemde bir söz siyasetinin kuþatmasý altýna" girmiþ, keþfedilip
adlandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr (Gürbilek, 9).

Ýyi eðitim görmüþ ve feminist literatüre ulaþabilmiþ kadýnlarýn
giriþimleriyle feminist bir hareketin Türkiye'ye de ulaþmasý yine bu
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5.Fitne, kargaþa ve yakýp
yýkma anlamlarýný
içermektedir (Mernissi, 81).

6.Ancak, 1980 öncesinde
de kadýn konusunu ele alan
bazý faaliyetlerden söz
edilebilir. Bunlara örnek
olarak, TSÝP bünyesinde
kurulan Devrimci Kadýnlar
Birliði ve Kadýn
Dayanýþmasý adlý yayýný,
Þirin Tekeli'nin, Toplum
Bilim'in Güz 1977 sayýsýnda
yayýmlanan "Siyasal iktidar
karþýsýnda kadýn" adlý
makalesi verilebilir.



dönemde gerçekleþmiþtir  (Demir, H., 24-5). Bundan sonra kadýn
sorunu, Somut, Gösteri, Yapýt, Yeni Gündem gibi dergilerde daha
sýklýkla iþlenmeye baþlamýþ6, 1984'de feminist bir yayýnevi olan Kadýn
Çevresi kurulmuþ, daha sonra sosyalist bir çizgi izleyen Feminist
(1987), Kaktüs (1988) gibi feminist yayýn organlarý çýkmaya
baþlamýþtýr. Bu giriþimleri pratik mücadeleler izlemiþ, kadýnlar "Dayaða
karþý dayanýþma" (1987), "Sarkýntýlýða son" gibi bir takým eylemler
yürütmeye baþlamýþlar, Kadýn Kültür Evi (1989), Kadýn Dayanýþma
Derneði (1989) gibi kurumlaþmalar gerçekleþmiþtir (Ovadia, 55-7).

Kadýn hareketinin büyük ölçüde sol çevreler  içinde geliþim
kaydetmesinden bir süre sonra saðcý çevreler de kadýn konusunu
gündemine almaya baþlamýþ, 1986'da dönemin Baþbakan eþi Semra
Özal tarafýndan Türk Kadýnýný Güçlendirme ve Tanýtma Vakfý
kurulmuþtur. 

Görüldüðü gibi 1980'li yýllar, hem teorik hem de pratik anlamda
feminist hareketin büyük bir ivme kazandýðý, kadýn konusunun  hem
resmi hem de sivil yapýlarda giderek daha fazla gündem belirlemeye
baþladýðý bir dönem olmuþtur. Türkiye'de, yine bu dönemde sosyalist,
liberal, radikal ve Ýslamcý feministlerden söz edilir olmuþtur. 1990'lý
yýllara gelindiðinde kadýn hareketinin akademik geliþimine katkýda
bulunacak önemli iki kuruluþ olan Kadýn Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi
Merkezi (Nisan, 1990) ve Ýstanbul Üniversitesi bünyesinde Kadýn
Araþtýrmalarý Merkezi (Kasým, 1990) kurulmuþtur. Ayný dönemde bir
yandan da Mor Çatý gibi kadýn sýðýnma evleri kurulmaya baþlanmýþtýr.
Türkiye'de bugün bir çok üniversitenin bünyesinde, feminist akademik
çalýþmalar yürütmek amacýyla kurulmuþ Kadýn Araþtýrmalarý
Merkezleri bulunmaktadýr. 

Adým adým gerçekleþen bu giriþimler, Türkiye'de feminist bir
siyasetin geliþimini saðlamýþ, daha çok kadýnlarý ilgilendirdiði ve siyasi
olmadýðý düþünülen 'özel' alanýn siyasi platforma taþýnmasýna olanak
saðlamýþtýr. Çünkü "özel olan siyasidir" sloganýný benimseyen
feministlere göre 'kiþisel' ve 'mahrem' olarak tanýmlanarak siyaset
dýþýnda tutulan "ezilme iliþkisi hiç de 'kiþisel' deðildi" (Köker, Bora, 52).
Feministlerin bu yaklaþýmý, "kamusal  alanýn özel alandan kesin
biçimde ayrýlmasýný" varsayan "burjuva kamu modeli" (Habermas,
302) ve bu modelin kadýnlarý kamusal alandan dýþlayarak özel alanýn
mahrem kabul edilen merkezine yerleþtirme eðiliminin ciddi biçimde
sorgulanmasýna yol açmýþtýr.

1980 sonrasý feminizmi, yalnýzca eþit haklar için mücadeleye
giriþmekle kalmamýþ, ayný zamanda kendi kendini tanýmlama
ve ataerkil sisteme meydan okuma görevini de üstlenmiþtir
(Berktay,1994,26-7).
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1990'lara gelindiðinde, 1980'li yýllarda oluþturulan grup ve
yayýnlarýn çoðu sona ermiþ, ancak "bir düzeyde popülerleþen,
yaygýnlaþan ve ifadesini kitle örgütlerinin kadýn komisyonlarý ve
popüler kadýn dergilerinde bulan feminist bir yayýlmadan söz etmek
mümkün" olmuþtur (Sayýlan, 61). 

Yaþanan bu deðiþimlerden bir süre sonra kadýn konusu devlet
yapýsýnda da yerini almýþ ve 1991 yýlýnda Kadýn ve Aile Bakanlýðý
kurulmuþ, yasal düzlemde bazý kazanýmlar söz konusu olmuþtur.
Mesela tecavüze uðrayan kadýnýn fahiþe olmasý durumunda cezanýn
indirimini öngören TCK'nýn 438. maddesi 1990'da kaldýrýlmýþ ve
kadýnýn çalýþmasýný kocasýnýn iznine baðlayan 159 sayýlý medeni
kanun hükmü iptal edilmiþtir. Halen, yasal düzlemde kadýnlarýn lehine
sayýlabilecek önemli deðiþiklikler yapýlmaktadýr.

Bugün Türkiye'de "antagonist iliþkiler içinde bulunan çeþitli
gruplarýn birbirlerine karþý verdikleri kavgalarýn odak noktasýnda" yine
kadýnlar yer almakta ve "her grup kendi kimliðini, yeniden üretiminin
baþlýca ajaný olarak gördüðü kadýnlarýna giydirdiði kostümle ortaya
koymaya" çalýþmaktadýr (Tekeli, 1995, 29). Diðer bir ifadeyle,
"toplumsal cinsiyetin gün geçtikçe 'politikleþtiðine' tanýk olmaktayýz"
(Kandiyoti, 172). Yuval-Davis ve Anthias

kadýnlarýn ve kadýnlarýn cinselliðinin denetiminin ulusal ve etnik
süreçlerin merkezinde yer aldýðýný inandýrýcý bir biçimde öne
sürerler. Kadýnlar, etnik ulusal gruplar arasýndaki farklarýn
yeniden üretiminde önemli bir rol oynarlar, kültürü taþýrlar ve
ulusal farklarýn ayrýcalýklý belirleyicisidirler; ayrýca 'ulusun
anneleri' (resmi önceliklere uygun biçimde ideolojik olarak
tanýmlanan bir görev) olma yükünü de taþýrlar. 'Ulus'un talepleri
bu yüzden týpký soy, aþiret ya da akrabalarla ilgili temel sadakat
baðlarý kadar zorlayýcý olabilir; fark, bu tür taleplerin tek tek
erkekler tarafýndan deðil, devlet tarafýndan ve devletin yasal
yönetim aygýtýnca dayatýlmasýdýr (Heckman-van Gelder, 26).

Günümüzde kadýn sorunu, hem devlet hem de sivil toplum
örgütlerinin önemli konularýndan birini oluþturmaktadýr. Kadýn
konusuyla ilgili tartýþmalarda basýn yayýn organlarý önemli bir role
sahiptirler. Kadýn sorunu, pek çok yönüyle, farklý biçimlerde Pazartesi,
Kim, Kadýnca gibi çeþitli kadýn dergilerinin ve kadýn derneklerinin
bünyesinde iþlenmesinin yanýsýra, farklý ideolojik eðilimleri temsil eden
gazete, televizyon, radyo gibi basýn yayýn organlarýnýn gündeminde
önemli bir yer teþkil etmektedir.

7Günümüz Basýnýnda Kadýn(lar)- Leyla Þimþek



II. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çoðulcu demokratik sistemlerde yasama, yürütme ve yargý
organlarýndan sonra 'dördüncü kuvvet' olarak kabul edilen kitle iletiþim
araçlarýnýn "dýþýnda yaþamak olanaðýndan söz etmek fazlasýyla
hayalcilik olur" (Oktay, 160). Modern toplumlar, televizyon, radyo,
reklam panosu, gazete gibi medyalarla, insanlara belli mesajlarýn ve
bilgilerin gönderildiði, bu mesaj ve bilgiler aracýlýðýyla bireylerin belli
yaþam tarzlarýna davet edildiði, bireylerin de bu çaðrýyý kabul
etmeleriyle günlük hayatlarýnýn biçimlendirildiði toplumlardýr. 

Kitle iletiþim araçlarý... kullandýðý sözel ve göstergesel dil ile tüm
gündelik pratikleri, spordan siyasete, sanattan eðlenceye bireyin
içinde biçimlendiði, kendini yeniden-ürettiði toplumsal olgularý
anlamlandýrmakta ve tanýmlamaktadýr. Bu anlamlandýrma ise
iktidarýn, yani egemen sýnýf ve kesimlerin söylemi içinde
kurgulanmakta, sözel ve göstergesel tüm teknikler, baðýmlý sýnýf ve
kesimlerin rýzasýnýn üretimine yarayacak biçimde kullanýlmakta ve
sistemin sarsýlmazlýðý, tekliði konusunda genel oydaþma
(konsensus) yaratmayý öngörmektedir (Oktay, 169).

Ancak, adeta bir bombardýman gibi toplumdaki tüm bireyleri her
yönüyle sarýp sarmalayan bu mesaj ve bilgilerin kitle iletiþim
araçlarýnda üretilmesi, iletilmesi ve bireylerce kabul edilmesinin çok da
bilinçli bir süreç olduðu söylenemez. Bireylerle kitle iletiþim araçlarý
arasýnda  yaþanan bu iletiþim popüler kültür alanýnda  gerçekleþir.

1960'lý yýllarýn sonlarýnda, baþta Marksist ve feminist yaklaþýmlar ve
ardýndan 70'li yýllarda Raymond Williams ve Richard Hoggart'ýn
çalýþmalarý  kültür kavramýný ele alýþta radikal bir dönüþüme yol
açmýþtýr7. "Williams'ýn gösterdiði gibi 'sanat' ve 'kültür', toplumsal
hayatýn yeniden üretiminden kopmuþ bir alan olarak modern
anlamlarýný 18. yüzyýla borçludurlar" (Habermas, 107). Bu dönemden
baþlayarak kültür, estetik bir mükemmelliðin ölçüsü olarak ele alýnmýþ
ve tiyatro, bale, opera gibi ürünler kültürün en rafine biçimleri olarak
düþünülmüþtür. Ancak, özellikle 1970'li yýllarda ileri sürülen yeni
yaklaþýmlar, kültürü 'sýradan' insanlarýn günlük yaþamýný kapsayacak
þekilde tanýmlamaya baþlamýþlardýr. Williams'ýn tanýmýna göre kültür,
sadece klasik estetik biçimlerde ortaya çýkan bir þey olmaktan öte,
daha genel bir anlam taþýr. Williams'a göre kültür, 
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sadece sanat ve eðitimde deðil, ayný zamanda kurumlar ve
sýradan  davranýþlarda içerilen belli anlam ve deðerleri ifade eden
belirli bir yaþam biçimidir. Böyle bir tanýmdan yola çýkan kültür
analizi, belli bir yaþam biçiminde, belli bir kültürde, gizli ve aþikar
anlamlar ve deðerlerin açýklýk kazanmasýdýr (Hebdige, 6). 

Bu taným, insanlarý baþat ideoloji tarafýndan uyutulan pasif
tüketiciler olarak deðerlendiren yaklaþýmlarýn kültür tanýmýný reddeder,
popüler kültürün8 ve dolayýsýyla medyanýn yeni bir þekilde
tanýmlanmasý ve deðerlendirilmesine olanak saðlar. 

Popüler kültür, kadýn ve erkek 'gerçek' iliþkilerinin, toplumun,
kýsacasý gündelik yaþamýn tüm alanlarýnýn sürekli olarak taným-
landýðý, üretildiði ve yeniden üretildiði bir söylem alanýdýr. Ne yazýk
ki, toplumsal ve kültürel iktidarýn kurulduðu, ataerkil9 sistemin
sürekli yeniden kurulduðu bu alan uzunca bir süre 'akademik
ilgi'nin dýþýnda kalmýþ, önemsiz görülmüþtür (Binark, Ýrvan, 7). 

Bu tutum bazý feminist yaklaþýmlarda da kendini göstermiþ,  
kendilerini 'aydýnlanmýþ' bireyler olarak gören feministlerle, popüler
kültür ürünlerini tüketen "gerçek" kadýnlar arasýnda yüksek bir
duvar inþa edilmiþtir.... kadýnlarýn anlatýda ataerki ile karþýlaþma
anýnda sahip olduklarý karþý koyma potansiyeli gözardý edilmiþtir.
Feminist araþtýrmacýlar çoðu ataerkil olan popüler kültür
düþlemlerini feminist bir siyasa için nasýl kullanabileceklerini
tartýþmak yerine, kendilerini 'popüler kültürün kýskaçlarýndan' uzak
tutmayý yeðlemiþler, hatta eril bir söylem tarafýndan kurulan kitle
kültürü eleþtirileri ile ittifak yapmýþlardýr (Binark, Ýrvan, 8).10

Kültür sosyolojisinin "önemli ve zor" (Williams, 25), bir alanýný
oluþturan  ideoloji "daima toplumsal ve siyasal bir boyuta sahip" "bir
anlam üretme yolu" olarak salt bir fikir sistemi deðil, ayný zamanda
"toplumsal bir pratiktir" (Fiske, 221).  Diðer bir ifadeyle toplumsal
iliþkileri inþa eden 'maddi' bir etkinliktir. Ýdeolojinin bu yeni tanýmý
Marksist düþünür Althusser tarafýndan yapýlmýþtýr. Ona göre "ideoloji,
bireylerin gerçek varoluþ koþullarýyla aralarýndaki hayali iliþkilerin bir
'tasarým'ýdýr" (51). Bu tanýma göre ideoloji bilinç düzeyinde ortaya
çýkan ve 'doðru' ya da 'yanlýþ' olarak nitelenebilecek bir bilgi olmaktan
çok, yaþanan iliþkilerden yola çýkarak, bireylerin kimliðini oluþturan
bilinçdýþý bir kurgudur. Bireylerin ideolojik süreçlerle kurgulanmasý,
onlar hakkýnda tanýmlar üretilmesi ve bu tanýmlarýn  onlara kabul
ettirilmesiyle olasýdýr. 

Ýdeoloji, kiþiyi kuran, kiþinin benliðini mümkün kýlan ve dil gibi,
iletiþim sistemleri gibi maddi terimleri olan bir üretim alaný...  bireyin
insanlýðýn özüne tekabül eden bir özü yoktur. Dil ve daha baþka
toplumsal pratikler sonucu belli bir mekan ve zamanda üretilen
özneler vardýr sadece ( Sirman, 9).
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7.Bkz: O' Sullivan, T., Hartley,
J., Saunders, D., Montgomery,
M., Fiske, J., s:70-71 ve
Docker, s: xýx-xx.

8.Günümüzde, kendini ifade
olanaðý bulduðu en önemli
yerlerden biri kitle iletiþim
araçlarý olan popüler kültür
yerine kitle kültürü tanýmýnýn
kullanýlmasý büyük ölçüde
ideolojik bir tercihtir. " 'Kitle' ve
'kitleler' sözcükleri 'yýðýn'dan
'kalabalýk'a 'ayaktakýmý'na
kadar çeþitli anlamlara gelen
modern sözcükler...kitle
kültürünün gerçek kurumlarý
modern medyadan önceki bir
tarihe aittir" (Heath, Skirrow,
23-4). 'Popüler'in en önemli
anlamlarýndan biri ise "bir
iktidara, bir hükümete politik
olarak muhalif olan halk kitlesi
anlamýndaki ýsrarlý kullaným.
Popüler kültür bugün bu terimi
kullanan bazý kiþiler için var
olan kültürün biçimlerine ya da
bir iktidara karþý belli bir çýkar
ya da deneyimi temsil eden
þey anlamýna gelir" (Heath,
Skirrow, 25).

9.Mouffe, feminist literatürde
tercih edilen "ataerki" ve
Marksist literatürde tercih
edilen "toplumsal yeniden
üretim iliþkileri" kavramlarý
yerine, cinsiyet sistemi
kavramýný önermektedir. Ona
göre "cinsiyet sistemi kavramý,
feminist teori için vazgeçilmez
bir kavramdýr; yapýlmasý
gereken de bu sistemin
üretildiði ve yeniden üretildiði
kurum, pratik ve söylemlerin
çözümlenmesidir" (107).



Bu inceleme açýsýndan daha da önemli olan nokta, doðrudan
doðruya bireylere seslenerek onlarý belirli tipte özneler olarak kuran
ideolojilerin, yaþanan iliþkilerin 'doðallaþtýrýlmasý' iþlevini de yerine
getiriyor olmalarýdýr. 

Ýdeoloji, bir taraftan, hiçbir þekilde bir soyut öðretiler kümesi deðil,
bizi biz yapan, gerçek kimliðimizi oluþturan temel maddedir; diðer
taraftan ise kendini, 'herkesin bildiði bir þey', bir tür anonim
evrensel hakikat gibi sunar (Eagleton, 43).

Ücret karþýlýðý bir iþyerinde çalýþmak, bir aile içinde doðmak ve
yaþamak, bir anne ve babaya sahip olmak, öðretmenin anlattýðý dersi
dinlemek, yaþanan iliþkiler olduklarý sürece 'doðal'  karþýlanacaklardýr.
Kimi zaman bu iliþkilerin görsel bir özellik kazandýðý, mimariye dahi
yansýdýðý görülür. 

Kadýnlarýn bakýp büyütme ve koruma iþini erkeklerden  'doðal
olarak' daha iyi  yaptýklarýna ve bu yüzden onlarýn doðal
mekanlarýnýn ev olduðuna, evde çocuk yetiþtirmek ve kocalarýna
bakmak iþini üstlendiklerine ve erkeðin de yine 'doðal olarak'
ekmek parasý kazanma rolünü üstlendiðine iliþkin bir mit söz
konusudur. Bu roller böylece en 'doðal' toplumsal birimi -aileyi-
yapýlandýrýr. Mit bu anlamlarý doðanýn bir parçasý gibi sunarak
tarihsel kökenlerini gizler ve böylece bu anlamlarý evrenselleþtirir,
bunlarýn yalnýzca deðiþmez deðil ayný zamanda adil görünmelerini
de saðlar: bu anlamlarýn eþit düzeyde hem erkeklerin hem de
kadýnlarýn çýkarlarýna hizmet eder görünmelerini saðlar ve böylece
siyasal etkilerini gizler (Fiske, 120).

Burada, toplumsal yaþamdaki bazý pratiklerin 'norm' kabul edilmesi,
buna karþýn alternatif pratiklerin 'anormal' tanýmýna yerleþtirilerek daha
baþtan inkar ve reddedilmesi, böylece, deðiþim yönündeki dinamiklerin
ortadan kaldýrýlmasý, yani statükonun kayrýlmasý söz konusudur. 

Ancak, bir yönüyle yaþanan iliþkilerin devamýný saðlayan ideolojiler,
mevcut anlamlarý kullanarak yeni anlamlar da üretirler. Diðer bir
ifadeyle ideoloji ile yaþanan iliþkiler arasýnda karþýlýklý bir etkileþim
vardýr. Dolayýsýyla ideolojiler tarafýndan üretilen anlamlar/kimlikler
toplumda yaþanan iliþkiler hakkýnda bilgi verme potansiyeline
sahiptirler. Þimdi, ideolojik söylemler tarafýndan üretilen kimliklerin
bireylerce kabul edilmesi sürecini ele alalým. Ýdeolojinin

en yaygýn ve en görünmez pratiklerinden birisi Althusser'in
deyimiyle 'çaðýrma' ya da 'seslenme'dir... Kendimizi seslenilen
olarak gördüðümüzde ve iletiþime yanýt verdiðimizde kendi
toplumsal ve dolayýsýyla ideolojik inþamýza katýlýrýz (Fiske, 223-4).

Ýdeolojik pratiklerin bireylere seslenmesi çok deðiþik biçimlerde
gerçekleþir:

Tüm iletiþimler bize bir biçimde çaðrý yapar ya da seslenir: örneðin
bir çift topuklu ayakkabý, kadýný (ya da erkeði) çaðýrýr ve bu çaðrýya
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10.Ancak, 1980'li yýllarda
Tania Modleski, Janice
Radway, Ien Ang gibi
feminist eleþtirmenlerin
çalýþmalarýyla birlikte
feminist kültür eleþtirisi yeni
bir boyut kazanmýþ,
popüler kültür ürünlerine
farklý bir açýdan bakýlmaya
baþlanmýþtýr (bkz: Binark -
Ýrvan, 8). Bu araþtýrmacýlar
feminist bir dönüþümün
yaþanabilmesi için,
gereksinimlerimizi
çarpýtarak karþýlýyor olsa
dahi, medya ürünlerinin
oluþturulduðu süreci
anlamaya çalýþmak
gerektiðini savunmuþlar,
örneðin  Janice Radway,
popüler kültür ürünlerinden
pembe diziler üzerine
yaptýðý Reading the
Romance adlý
araþtýrmasýnda, kadýnlarýn
bu okumalarýnýn, "daha iyi
bir dünya özlemiyle ütopik
bir karþý koyuþ öðesi
barýndýrdýðýný" (Storey,
137), yani bu ürünler
aracýlýðýyla empoze edildiði
düþünülen anlamlarýn basit
bir þekilde alýnmadýðýný,  bu
ürünlerin ataerkil
içeriðinden alternatif bir
kadýn söylemi
geliþtirilebileceðini
göstermiþtir. Ayrýntýlý bilgi
için bkz: Radway, 62-79.



ayakkabýlarý severek ya da giyerek yanýt verenler kendilerini
ataerkil bir özne olarak konumlandýrýrlar. Ayakkabýlarý giyerek
kendisini seslenilen olarak gören kadýn, kendisini gönüllü olarak
toplumsal cinsiyet iliþkileri içine yerleþtirir; kadýnýn bu ayakkabýlarý
giymesinden hoþlanan erkek de kendisini eþdeðer ancak farklý
biçimde konumlandýrýr -ona, iktidara sahip biri olarak
seslenilmektedir (Fiske, 224, vurgular bana ait).

Görüldüðü gibi ideolojinin belirli kimlikleri bireylere kabul ettirmesi
zorla deðil, onlarý ikna etmek suretiyle gerçekleþmektedir. Ýdeoloji
bireylere bir özgürlük sunar gibidir. Gücü de buradan kaynaklanýr.
Ancak bireyleri bütünüyle ideoloji tarafýndan belirlenmiþ edilgen
özneler olarak düþünmemek gerekir. Çünkü tarih, öznelerden
baðýmsýz bir süreç deðildir. Toplumsal özneler ne onlardan "istenen
rollerin itaatkar toplumsal oyuncularýna indirgemeli" ne de
olduklarýndan daha özgür bireyler gibi ele alýnmalýdýr (Hirst, 128).
Diðer bir ifadeyle, "özne elbette verili bir kendilik deðildir. Özneler
elbette iktidar/bilgi tarafýndan kurulur, ama yine ayný öznelerin bu
kurulma iþlemine direnme yetenekleri de vardýr" (Küçük, M., 223). Bu
yüzden, "kadýnlarýn kitle iletiþim araçlarýnca yönlendirilmek suretiyle
aldatýldýklarýný veya erkek iktidarýna pasif bir biçimde maruz
kaldýklarýný" söylemek pek ikna edici görünmemektedir (Smith, D., 39).
Kimliðin oluþum sürecine, özneler de bizzat iþtirak eder.

Kimliðin önemli bir parçasý da cinsel kimliklerdir. Ancak genel
anlayýþýn tersine cinsel kimlikler, biyolojik olarak deðil, toplumsal
olarak kurulmuþlardýr ve bu nedenle "toplumsal cinsiyet iliþkileri
siyasaldýr" (Fiske, 204-5).  Diðer bir ifadeyle  "cinsellik, ... kiþinin kimliði
ile iç içe olup, bastýrýlan bir içgüdü, yani doðadan gelen bir güç
olmaktan çok toplumun kurallar ve düzenlemesi sonunda ortaya çýkan
bir kurgudur" (Sirman, 11).

Kadýnlarýn ikincil kýlýndýðý fallosentrik kültür analizinde, Kadýn
Hareketini alttan destekleyen feminist teoride anahtar bir
kavramsallaþtýrma, bir yandan biyolojik cinsiyet, öte yandan
toplumsal olarak kurulan toplumsal cinsiyet arasýndaki ayrýmdýr. Bu
kavramsallaþtýrma, bireyin biyolojik cinsiyetinin anatomiye
dayanýrken toplumsal cinsiyetin kültürel olarak kurulan yapay bir
þey olduðunun kabulünü gerektirir (Palmer, 13).

Toplumda yürürlükte olan cinsiyet söylemi tarafýndan üretilen
kadýnlýk ve erkeklik tanýmlarý, kadýn ve erkeði birbirinin karþýsýna
koymakla kalmaz, ayný zamanda kadýný ikincil bir konuma da
yerleþtirir. Kadýnlarýn "zayýf, hassas, baðýmlý, itaatkar ve sýklýkla cinsel
nesneler olarak resmedilmesi" (van Zoonen, 1994, 66) erkekler
hakkýnda bu sýfatlarýn 'olumlu' karþýtlarýnýn üretilmesini saðlayarak
kadýný erkeðe tabi kýlar. Medyada özellikle kadýnlar ve kadýnlýk
hakkýnda tanýmlar üretilmesinin çok da bilinçli olmayan nedeni budur. 
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Birkaç istisna dýþýnda, medya araþtýrmalarýnda erkekler ve erkeklik
görünmez olmayý baþarmýþtýr: Bu, erkeklerin iktidarý ellerinde
tutabilmek için baþvurduklarý bir hiledir. Erkeklik, kendisini normal
ve evrensel göstererek görünmez kalmaya çalýþýr. Eðer erkeklik
kendisini normal olarak gösteriyorsa, otomatikman kadýnlýðýn aykýrý
ve farklý görünmesine yol açacaktýr (van Zoonen, 1997, 328).

Ýletiþimin, bir kültürün "yaþamýnýn merkezinde yer aldýðý" ve "onsuz
herhangi bir kültürün ölmek zorunda" olduðu þeklindeki görüþler
(Fiske, 16) kültürel araþtýrmalarda iletiþim araçlarýna yönelik
incelemelerin hayati önemini göstermektedir. Fiske'e göre iletiþim
çalýþmalarýnda iki temel yaklaþýmdan söz edilebilir.  Bu yaklaþýmlardan
birini temsil eden  "süreç okulu"na göre iletiþim, iletilerin aktarýlmasýdýr;
iletiþim çalýþmasýnýn konusu ise gönderici ve alýcýlarýn nasýl kodlama
yaptýklarý, etkililik ve doðruluk gibi temalardýr. "Göstergebilim okulu" ise
iletiþimi anlamlarýn üretimi ve deðiþimi olarak ele alýr  ve metinlerin
kültür üzerindeki rolü  üzerinde yoðunlaþýr, yani iletiþim araþtýrmasýný
metin ve kültür araþtýrmasý olarak görür  ve iletiþim ürünleri üzerinde
odaklanýr. Süreç okulu ile göstergebilim okulu "iletiler aracýlýðýyla
toplumsal etkileþimi"  farklý biçimde yorumlarlar (Fiske, 16).  Süreç
okulu

toplumsal etkileþimi, bir  kiþinin kendisini diðerleri ile iliþkilendirme
ya da diðerlerinin davranýþlarýný, zihinsel durumunu veya duygusal
tepkilerini etkileme süreci olarak tanýmlar... Göstergebilim ise
toplumsal etkileþimi, bireyi belli bir kültürün ya da toplumun bir
üyesi olarak inþa eden etkileþim biçimi olarak tanýmlar (Fiske, 17). 

Süreç okulunun yaklaþýmýnda, bireye, kendi ideolojik inþasýnda
edilgen bir konum atfedilmesi söz konusudur. Ýletiþim ürünleri üzerinde
duran göstergebilimsel yaklaþým ise, bireylerin medya ürünleri aracýlýðý
ile kendi ideolojik inþalarýna katýldýklarý yaklaþýmýna uygun düþer.
Ayrýca Saussure ve Peirce'ýn çalýþmalarýndan yola çýkan "bu okul,
iletiþimde bozulma diye bir kavrama sahip deðildir, etkililik ve
doðrulukla ilgilenmez. Ýletiþim mutlaka gerçekleþir" (Fiske, 239).
Dolayýsýyla anlam,  "ileti içinde olduðu kadar kültür içindedir" (Fiske,
23). Göstergebilimsel yaklaþýmda, medyalar, basit bir þekilde belli
anlamlarý üreterek topluma empoze etmezler. Gerbner'e göre de 

...medya bir kültürdeki tutumlarý ve deðerleri yetiþtirir. Medya bu
deðerleri yaratmaz -deðerler önceden varolmak zorundadýr; ancak
bu deðerleri besler, yayar ve kendi deðerlerini sürdürmesi, üyeleri
arasýnda yaymasý ve böylece üyelerini herkesin paylaþtýðý bir
oydaþma, bir öznelerarasýlýk etrafýnda tutabilmesi için kültüre
yardýmcý olur. Ýçerik çüzümlemesi bir kültürün tüm ileti sistemi
içerisinde gömülü olan deðerleri açýða çýkarýr (Fiske, 194).

Toplumsal cinsiyet, medya ürünlerinden önce, baþta aile olmak
üzere toplumsal kurumlar, dil ve cinsler arasý iliþkiler, kýsaca diðer
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toplumsal pratikler aracýlýðýyla kurulur. Ancak toplumsal cinsiyetin
kuruluþunda toplumsal pratiklerin medyaya göre önceliði kronolojik bir
öncelik deðil, asýl belirleyici etken olmasý bakýmýndandýr. Medyanýn
fonksiyonunun daha çok bu kimliklerin dayandýðý tutum ve deðerlerin,
yeniden üretmek, pekiþtirmek ve yaymak suretiyle devamýný saðlamak
olduðu söylenebilir. 

Bugün, özellikle medyada, kadýnlýk hakkýnda sözel ve görsel
söylemlerde büyük bir artýþ yaþandýðý açýktýr. Ancak bunlar "toplumda
kadýnlarýn ikincil konumlarýný dönüþtürücü farklý deðer ve normlarýn
yerleþtiðine iþaret" etmemektedir (Saktanber, 213). Gerbner de kitle
iletiþim araçlarýnda kadýn imgelerinin görünüþte bir deðiþim yaþadýðýný,
ancak yapýsal bir deðiþimin söz konusu olmadýðýný, böyle bir deðiþimin
ancak "toplumsal iliþkilerin yapýsý iþlemediðinde, kurumsal iliþkiler
yýkýldýðýnda" mümkün olacaðýný savunmaktadýr (46).

Toplumsal cinsiyetin farklý etkenler tarafýndan sürekli kurulmasý ve
kurgulanmasý iç içe geçen, karþýlýklý etkileþimlerle gerçekleþen bir
süreçtir. Kültürel normlarýn oluþturulma, pekiþtirilme ve
yaygýnlaþtýrýlmasý basitçe belirli kurumlarca aktarýlmakla
gerçekleþmez. Bunlar çok daha karmaþýk bir sürecin ürünüdür.

Stuart Hall, izleyicilerin düþünce ve duygu yapýlarý, geniþ alan
yayýncýlýðý iletilerinin kodlanmýþ yapýsý ve yayýn kurumlarýnýn
yapýlarý arasýnda gizli ama belirleyici bir iliþki olduðunu ileri sürer.
Bunlarýn hepsi birbirlerine baðýmlýdýrlar ve birbirlerini karþýlýklý
belirlerler (Fiske,104).

Ancak medya, kadýn ve erkek arasýnda sabit ve kolaylýkla
tanýmlanabilir bir ayrým olduðunu varsayar ve  kültüre içkin anlamlarýn
belli bir tarihin ürünü olduklarý, dolayýsýyla toplumsal ve siyasi boyutlarý
olduðu, bu nedenle sabit ve deðiþmez olmadýklarý, tersine sürekli bir
deðiþime maruz olduklarý gerçeðini gizler. Oysa duraðan bir özellik
taþýmayan toplumsal cinsiyet, "kategorize edilmek ve tanýmlanmaktan
sürekli" kaçmaktadýr (van Zoonen, 1995, 327). Harding'e göre
toplumsal cinsiyetin anlamý "süregiden toplumsal mücadele ve
müzakerelere" maruzdur (van Zoonen, 1997, 321).

Toplumsal cinsiyet bireylerin sabit bir özelliði olarak deðil,
sayesinde öznelerin çoðunlukla paradoksal bir þekilde kurulduklarý
daimi bir sürecin parçasý olarak anlaþýlmalýdýr... kimlik daima bir
süreç içindedir; asla tamamlanmýþ, sabit ya da hakiki deðildir.
Medyayý kabul etme, kimliðin (toplumsal cinsiyetin) kuruluþunun
gerçekleþtiði pratiklerden biridir (van Zoonen, 1994;123).

Medyada sunulan kadýnlýk tanýmlarý, erkeklik tanýmlarýndan
baðýmsýz olamayacaðý gibi, bu tanýmlarýn zaman içinde yaþadýðý
dönüþüm de, toplumda yaþanan çeþitli biçimlerdeki mücadelelerden
baðýmsýz deðildir. 
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III. AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM

Bu incelemede, 80'li yýllarla birlikte Türkiye'de de varlýk gösteren
feminist hareketin, toplumdaki kadýnlýk tanýmlarýna iliþkin bir deðiþime
yol açýp açmadýðýný, eðer açtýysa bunun ne ölçüde ve ne þekilde bir
deðiþim olduðunu, basýnda yer alan haberlerdeki kadýnlýk
tanýmlarýndan yola çýkarak ortaya koymak amaçlanmýþtýr. Elbette
basýnýn, toplumdaki kadýnlýk tanýmlarýný, kadýnlarýn toplumsal
koþullarýný bire bir yansýttýðýný söylemek mümkün deðildir. 

Genel olarak kabul edilen tanýmlara göre haber olarak düþünülen,
sorunlardan/mevzulardan (issues) ziyade olaylardýr... Dramatik olaylar
basýnýn ilgisini çekmeyi baþarýrken, kadýnlarýn her gün yaþadýðý
zorluklar ve sürekli maruz kaldýklarý mahrumiyet ve zulme ayrýlan yer
ve zaman, basýnda çok daha az yer almaktadýr (Kaul, 255).

Ýncelemeye dahil edilecek gazetelerin seçiminde öncelikle 'gerçeði'
temsil ettiði daha az þüphe götürür gazetelerin seçimi uygun
görülmüþtür. Kurgusal temsillere çok fazla yer verdikleri genel kabul
gören bulvar gazeteleri inceleme kapsamýna alýnmamýþtýr. Daha
ziyade, 'gerçek haber' verdikleri iddiasýnda olan gazetelerde kadýnlarýn
nasýl temsil edildiklerini ortaya koymak amaçlanmýþtýr. Ýncelemeye
dahil edilen gazetelerin, birbirlerinden farklý ideolojik eðilimlere ve
geniþ okur kitlesine sahip olmalarý dikkate alýnmýþtýr. Ýncelemeye
Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Yüzyýl, Yeni Þafak ve Türkiye gazetelerinin
Eylül, Ekim ve Kasým 1997 dönemine ait üç aylýk sayýlarý dahil
edilmiþtir. Bu gazetelerin, reklam, ropörtaj, köþe yazýlarý gibi bölümleri
dýþlanarak, kadýnlarý konu alan yurtiçi ve yurtdýþý her tür haberi
araþtýrmaya dahil edilmiþtir.   

Ýncelemeye dahil edilen gazetelerden, liberal bir çizgide yer alan
Hürriyet, reel siyaset haberleri kadar, hatta daha çok, gündelik yaþama
iliþkin ve cemiyet haberleri gibi magazin basýnýnda önemli ölçüde yer
alan haberlere aðýrlýklý olarak yer veren bir gazetedir. Yeni Yüzyýl
gazetesi neo-liberal sol çizgide yer alan bir gazete olarak
nitelendirilebilir. Cumhuriyet gazetesi, laik ve Atatürkçü bir çizgiye
yaptýðý vurguyla daha resmi bir sol görüþü yansýtmasý ve aðýrlýklý
olarak reel siyasete iliþkin haberlere yer vermesiyle Yeni Yüzyýl
gazetesinden ayrýlmaktadýr. Yeni Þafak gazetesi Ýslami bir eðilimi
temsil eden, Cumhuriyet gazetesi gibi haber anlayýþýna daha çok reel
siyaseti dahil eden, ancak Cumhuriyet gazetesinden faklý olarak
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haberleri laik ve Atatürkçü bir çizgiden deðil, Ýslami bir çizgiden
bakarak ele alan bir gazete olarak nitelendirilebilir. Türkiye gazetesinin
ise, milliyetçi, muhafazakar sað eðilimi temsil ettiði söylenebilir.
Gazetelerin üç aylýk dönemde verdikleri her tür ek araþtýrmaya dahil
edilmiþtir. Ancak, baðýmsýz bir gazete iken inceleme yapýlan dönemde
Hürriyet gazetesiyle birlikte verilen Meydan, ayrý bir gazete olduðu
düþüncesiyle araþtýrmaya dahil edilmemiþtir. Bu gazetelerden
Hürriyet, her gün Kelebek adýnda ayrý bir kadýn gazetesi veren tek
gazetedir. Türkiye gazetesinde ise "Bizim Sayfa" baþlýðýyla yer alan
sayfalarda gerek "Kadýn ve Ev" adýnda bir köþenin bulunmasý gerekse
bu sayfalarda saðlýk, tefrika romanlar, ev hayatýna dair pratik bilgilerin
yer almasý, bu sayfalarýn kadýnlar okurlar için düzenlendiðini
göstermektedir. Ýncelemeye alýnan diðer gazetelerde kadýn (ve
dolayýsýyla erkek) okur için oluþturulan ayrý bölümlere rastlanmamýþtýr.

Ýnceleme kapsamýna alýnan üç aylýk sürede, Hürriyet gazetesi,
38'den 48'e çýkabilen sayfa sayýsýyla, Kelebek eki ise 4 sayfa halinde
çýkarýlmýþtýr. Yeni Yüzyýl 20-24, Cumhuriyet 16-18, Yeni Þafak 16,
Türkiye gazetesi ise 24 sayfa halinde yayýmlanmýþtýr. Bu gazetelerden,
sadece Yeni Yüzyýl, 4 sayfa halinde Kale Arkasý adýnda bir spor eki
vermiþtir. 

Öncelikle gazetelerin içerik açýsýndan incelenmesi yapýlmýþ,
kadýnlarýn haberlere hangi biçimlerde konu olduklarý tespit edilerek
kategoriler oluþturulmuþtur. Bu kategorilerin birbirine oraný, gazeteler
arasýnda nicelik açýsýndan önemli farklar olduðu için,  her gazetenin
kendi içinde tespit edilmiþtir. Ýçerik analizinde, bir gazetede yer alan bir
konunun, o gazetede yer alan diðer konulara oraný hesaplanmýþ,
gazetelerin içerik açýsýndan birbirleriyle karþýlaþtýrýlmasýnda, her
gazetenin konularýnýn kendi içindeki yüzdelik daðýlýmýný gösteren
oranlar esas alýnmýþtýr. 

Gazetelerin kadýnlarý konu alan haberlerinde, ideolojik eðilimlerinin
ne ölçüde belirleyici olduðu ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr. Ayrýca,
haberlerde kadýnlarý tanýmlamakta kullanýlan dilin söylemsel analizini
yapmak amaçlanmýþtýr. Söylem analizinde, farklý gazetelerin ayný
haberi ne þekilde verdiklerini incelemek, bunlarý birbiriyle
karþýlaþtýrmak amaçlanmýþtýr. Ancak, haberlerin çoðu zaman
incelemeye alýnan her gazetede yer almadýðý tespit edilmiþtir. Bu
açýdan, gazetelerin bir haberi ele alýþ biçimlerinden önce, o habere yer
verip vermeme konusunda ideolojik eðilimlerinin belirleyici olduðu
gözlenmiþtir. 
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IV. GÝRÝÞ

Modern toplumlarda kitle iletiþim araçlarýnýn gördüðü iþlev, "mitlerin
ilkel toplumlarda gördüðü iþlevle" eþdeðerdir (Fiske, 162). Yani, her
ikisi de toplumdaki egemen ideolojinin aktarýmý ve devamýnýn
saðlanmasýna hizmet ederler. Ancak, bireylerin kitle iletiþim
araçlarýnca aktarýlan mesajlarý pasif bir biçimde aldýklarý söylenemez.
Bir mesajýn anlamlandýrýlma sürecine bireylerin yaþam pratikleri, hayat
görüþleri, ideolojik eðilimleri gibi pek çok faktör de etki eder. Bu yüzden
ayný mesajýn, bireysel faklýlýklara baðlý olarak, deðiþik yorum ve
tepkilerle karþýlanmasý söz konusudur. Bireysel faktörlerin kitle iletiþim
araçlarýný seçme konusunda belirleyiciliði vardýr. Kitle iletiþim
araçlarýyla iletiþim süreci içinde bireyler, kendi inisiyatiflerini de
kullanarak kimliklerinin oluþumuna katkýda bulunurlar. 

"Hegel gazetelerin modern insan için sabah dualarýnýn yerini
tuttuðunu" söylemiþtir (Anderson, 50). Gazete okuma edimi, ayný
zamanda, tek tek çok sayýda modern insanýn yerine getirdiði kitlesel
bir ayin olarak deðerlendirilebilir. Modern dünyada bu derece önemli
bir yere sahip olan gazetelerde yer alan haberlerde, kadýnlarýn
temsilinin, yani haberlerde sunulan kadýnlýða iliþkin imgelerin,
toplumda mevcut olan  kadýnlýða iliþkin tanýmlardan baðýmsýz olduðu
düþünülemez. O halde, bunlara yönelik bir inceleme, toplumdaki
kadýnlýk tanýmýna dair bir bilgi verecektir. 

Kültüre içkin toplumsal cinsiyet iliþkilerinin, sembolik bir mücadele
alaný yarattýðýndan söz etmek mümkündür. Bu mücadelenin
gerçekleþtiði en önemli ortamlardan biri de medyalardýr. Özellikle
1980'li yýllarla birlikte, Türkiye'de feminist hareketin, mevcut toplumsal
cinsiyet iliþkilerinin devamýný saðlamak yönünde eðilim gösteren
egemen ideolojiye karþý belirli mücadeleler yürüttüðü söylenebilir.
Bunlarýn, gerek kadýnlýðýn toplumda var olan tanýmlarýna, gerekse
medyada yer alan kadýnlýða  dair imgelere iliþkin bazý deðiþimlere yol
açtýðý söylenebilir. 
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Kadýnlarýn toplumdaki rolünün ve aile yapýsýnýn deðiþmesi,...
mitlerin baþat konumlarýnýn (ve dolayýsýyla doðal görünmelerini
saðlayan statülerinin) bir meydan okumayla karþý karþýya
olduklarýný göstermektedir. Bu yüzden reklamcýlar ve medya
üreticileri, meslek sahibi kadýn, yalnýz yaþayan anne ve "yeni"
duyarlý erkeklere uyum saðlamak için geliþtirilmesi gereken yeni
toplumsal cinsiyet mitlerini kullanmaya baþlamak zorundadýrlar. Bu
mitler elbette eski mitleri tümüyle reddetmezler, ama kavramlar
zincirinden bazý halkalarý atarlar ve yerine yenilerini koyarlar:
mitlerdeki deðiþim devrimsel deðil evrimseldir (Fiske, 121). 

Ancak, söz konusu sembolik mücadelede muhalif kesimin
oluþturduðu alternatiflerin, çoðu zaman egemen ideolojiye
eklemlenerek, dahil etmek suretiyle etkisiz kýlýnmasý ve böylece
deðiþim yönündeki dinamiklerin ortadan kaldýrýlmasý mümkündür.
Cinsel özgürlük taleplerinin ardýndan özellikle kadýn bedeninin,
tüketimin en önemli araçlarýndan birine dönüþtürülmesi bu durumun en
açýk göstergelerinden biridir. Siyasetçi ya da meslek sahibi olmak bir
kadýný, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin nispeten dýþýnda
konumlandýrýr. Kadýnlarýn, geleneksel-toplumsal cinsiyet rollerini
dýþlayan kimlikleriyle 'kamusal' alanda ve medyada görünürlük
kazanmasý feminist mücadele açýsýndan bir kazaným olarak görülebilir.
Ancak, medyada yer alan haberlerde bu kadýnlarýn -çoðu zaman haber
açýsýndan gereksiz de olsa- ayný zamanda, annelik ve ev kadýnlýðýna
iliþkin kimliklerine yapýlan vurgu, onlarýn ýsrarla geleneksel tanýmlar
içine hapsedilme ve egemen cinsiyet iliþkileri içinde
konumlandýrýlmalarýna yönelik  çabayý göstermektedir. Böylece bir
kadýn, mesela bir siyasetçi olarak kabul edilse de, egemen kadýnlýk
tanýmlarý içine yerleþtirilebildiði ölçüde görünürlük olanaðý
kazanmaktadýr.    

Toplumsal cinsiyetin ikili bir karþýtlýk iliþkisi içinde kuruluþunda,
toplumsal cinsiyet rol ve iliþkilerinin pekiþtirilerek devamýný saðlamada
medya önemli bir iþleve sahiptir. Zayýf, hassas, edilgen olmak gibi
kadýnlarla ilgili basmakalýp imgeler sinema, edebiyat ve drama gibi
alanlarda da kullanýlmakta olmasýna karþýn, bunlar daha çok kurgusal
temsillerle ilgili olduklarýný iddia ederler. Ancak 

...gazeteler 'gerçeklerle' meþgul olduklarýný vurgulamaktadýrlar. Bu
yüzden, gazetelerde yer alan karakter ve durumlarýn ne kadar
gerçekçi olduklarý konusunda çok az þüphe söz konusudur -bunlar
taným gereði gerçekçi bir biçimde sunulmuþlardýr (Smith, 360).
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Aslýnda gazetelerin de reklam ve kadýn sayfalarý gibi kadýnla ilgili en
basmakalýp imgeler kullanan bölümlerinin kurgusal nitelikte olduklarý
açýktýr. Ancak "katý haberlerde kadýnlarýn ele alýnmasýnda da bir dizi
basmakalýp imge kullanýlmakta... fiziksel görünüþ, gerçek ya da
potansiyel ev içi rolü gibi" haberle ilgisi olmayan etmenlere büyük
ölçüde yer verilmektedir (Smith, 358). Katý haberlerde 'katý gerçekliðin'
bir parçasý olarak sunulan basmakalýp kadýn imgelerini okuyucular
"gerçek kadýn imgeleri" olarak yorumlayacaklardýr. Bu nedenle
"gazetelerin kadýn öznelliðine uygun ideolojik modeller sunmasý
rolünün" çok önemli olduðu (Smith, 360), ancak, bunu pek
gerçekleþtirmedikleri söylenebilir.

Kadýnlarýn (gençken cilveli olma ve yaþlýyken analýk duygusunu
tatma) hazlarý bunlarý gerçekleþtirmede kullanýlan ürünler,
kadýnlarýn ikincil konumunu garanti altýna alan ataerkil kapitalist
sistem tarafýndan üretilmektedir. Kadýnlar bu metalaþmýþ hazlarýn
ve deneyimlerin gerçek olduklarýný kabul ettikleri sürece kendi
çýkarlarýna karþý olan bir ideolojiyi etkin biçimde ilerletmektedirler:
yani hegemonyaya katýlmaktadýrlar. Kadýn... kendisi ve geleceði ile
ilgili temsilleri ortak duyu olarak kabul ederek, kendisinin ve kendisi
gibi olanlarýn sisteme olan rýzalarýnýn kazanýlmasýna yardýmcý
olmaktadýr (Fiske, 233).

Elbette medya ürünlerinde kadýnlarla ilgili basmakalýp imgelerin
dýþýna çýkan kadýnlara da rastlanmaktadýr. Ancak bunlar iþleniþ
biçimleri nedeniyle mevcut kadýnlýk tanýmlarýný dönüþtürmekten ziyade
bunlarý pekiþtirici bir iþlev görürler. Mevcut kadýnlýk tanýmlarýnýn dýþýna
çýkan kadýnlar, türlerinin tekil ve adeta 'sapkýn' örnekleri olarak
sunulmaktadýrlar. Bu örneklerin  tekil ve 'anormal' olarak ifade
edilmesi, 'normal' ve 'doðal' olduðu varsayýlan basmakalýp tanýmlarý
pekiþtirme iþlevine yarayacaktýr.

...medya toplumun 'normlarýný', makbul ve doðru davranýþ
sýnýrlarýný nelerin teþkil ettiðini belirler ve ayný zamanda, bu
'normlara' 'aykýrý' olduðu düþünülen her þeyi mahkum eder ... 

Popüler kitle iletiþim araçlarý, nihayetinde sað duyu ve 'doðal'
olarak görülen toplumsal normlarýn tekrarlanan gösterimi yoluyla,
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin aktarýmý ve devamýnda
önemli bir rol oynarlar. Ancak, küreselleþen medya dünyasý
baðlamýnda þimdi tehlikede olan basitçe temsili imgenin
kendisinden ziyade  toplumsal dünyada ifade ettiði þeydir; kamu
imgeleminde, daha da önemlisi toplumsal düzendeki anlam ve
deðeridir. Ýçinde, kadýn imgelerinin, tarihsel olarak bir erkek
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bakýþýyla, dahasý, düþündürücü ölçüde egemen bir pozisyondan
kurulma biçiminin, medyanýn gerçek olmayan dünyasýnda,
kadýnlarýn algýlanmasý açýsýndan açýk sonuçlarý vardýr (Ross,
Dakovic, Derman, 13).

Somut/yaþayan kadýnlar ve onlar hakkýnda üretilen tanýmlarýn
onlara "nasýl mal edildiðini" anlamanýn bir yolu da  üretilmiþ 'kadýnlýk'
tanýmlarýný incelemekten geçer (Sirman, 8). Medyalar bu açýdan
baþlýca kaynaklardan biridir. Kadýnlar medyada genellikle "toplumsal
ahlak, iffet, namus konularý etrafýnda ele alýnarak buna uygunluklarý
veya çoðunlukla da bundan sapmalarý dahilinde haber konusu"
olabilmektedirler (Saktanber, 227). Medyalarda "ev kadýnlarý, meslek
sahibi iþ kadýnlarý, sahne ve sinema yýldýzlarý, köylü ve gecekondulu
kadýnlar, Ýslamcý türbanlý kadýnlar" þeklinde çok çeþitli kadýnlara
rastlanmaktadýr. Türkiye'de toplum, bu çeþitli kadýn tiplerine rýza
gösterse dahi makbul olan bir tek kadýnlýk tanýmý vardýr: "salonda
hanýmefendi, mutfakta ahçý ve yatakta orospu" (Saktanber, 228). 

Kadýnlarýn medyada temsili, baþta ABD olmak üzere pek çok
ülkede feminist eleþtiriye hedef olmuþ, eþit haklar ve fýrsatlar için
maddi mücadelenin yanýsýra kadýnlýðýn tanýmlarý ve temsillerine karþý
sembolik bir çatýþma yaþanmýþtýr. "Çaðdaþ feminizm için
temsil/yenidensunum daima önemli bir mücadele alaný olmuþtur" (van
Zoonen, 1994, 12). Feminist medya çalýþmalarýnýn, anlam ve iletiþimin
yeniden kavramsallaþtýrýlmasýnda etken olduðu, hatta iletiþimin
aktarma modeline feministlerce yöneltilen þiddetli eleþtirilerle,
"akademik iletiþim çalýþmalarýnýn bir paradigma deðiþimine" maruz
kaldýðý söylenebilir (van Zoonen,1994, 27).

Ancak, feminist medya çalýþmalarýnda, uzun süre "haberler ve spor
gibi türler ihmal edilerek, sabun köpüðü dizileri, pembe diziler, kadýn
dergileri gibi kadýnlar arasýnda popüler olan türler" (van Zoonen, 1994,
9). ve bunlarýn okur tarafýndan nasýl algýlandýðý üzerinde
yoðunlaþýlmýþtýr. Türkiye'de ise kadýn konusunu ele medyaya yönelik
çalýþmalarda yine daha çok kadýnlarýn okuduðu dergiler ve  izlediði
programlara yönelik  incelemeler yapýlmýþtýr11. 
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V. KATI HABERLERDE KADINLAR

Bugün, iletiþim araþtýrmacýlarý arasýnda, tam olarak
kavramsallaþtýrýlmýþ olmasa da, sýklýkla katý/sert ve yumuþak haber
ayrýmýndan söz edilmektedir. Katý haberden kastedilen, 'gerçeði'
yansýttýðý daha az þüphe götürür nitelikte, güncel, daha çok siyaset,
toplumsal hayat, iþ dünyasý, spor gibi konularý ele alan haberlerdir.
Yumuþak olarak nitelenen haberleri ise, daha çok magazin öðesi
içeren, bugün, bir hafta sonra ya da bir yýl sonra yayýnlanmasý
mümkün olan, moda, saðlýk, ev yaþamý, ünlülerin özel yaþamý gibi
çeþitli konularý içeren haberler olarak nitelemek mümkündür.

Bu incelemede haberler, öncelikle katý haber ve magazin haberi
olmak üzere iki temel sýnýflandýrmaya tabi tutulmuþtur. Kadýnlarý konu
alan katý haberlerin önemli bir kýsmýnda magazin haberciliðini
ilgilendirilen temalarýn da iþlendiði gözlenmiþtir. Ancak, asýl haber
deðeri taþýyan öðe haberin katý olarak nitelenen yönü olduðundan,
mesela bir kadýn siyasetçiyi haber konusu yapan asýl etken onun
siyasi faaliyetleri olduðundan, bu tür haberlerde magazin öðeleri yer
alsa dahi bu haberler katý haber sýnýflamasýnda ele alýnmýþtýr. Benzer
þekilde, bazý haberlerde, kadýnlarý haber içindeki deðiþik
konumlarýndan dolayý birden fazla kategori içinde ele almak mümkün
olsa da, bu durum, incelemede saðlýklý sonuçlar elde edilmesini
engelleyeceði için, bir haberi sadece bir kategoriye dahil etmek uygun
görülmüþtür. Mesela, bir siyasetçi eþi olup, kimsesiz çocuklara yardým
eden bir kadýnla ilgili haber, bir erkeðin yakýný deðil, hayýr iþlerinin
öznesi sýnýflamasýna dahil edilmiþtir. Bu kiþiyi haber konusu yapan
etkenlerden biri siyasetçi eþi olmasý ise de, haberde 'yardýmseverliðe'
yapýlan vurgudan dolayý hayýr iþlerinin öznesi sýnýflamasý daha uygun
bulunmuþtur. Benzer þekilde, kadýnlarýn genellikle erkek olan bir
yakýnýnýn ölümü, hastalýðý gibi durumlarla iþlendiði haberleri, bir
erkeðin yakýný sýnýflamasýna da almak mümkünken, bu haberlerde
kadýnlarýn maðduriyetine yapýlan vurgu sebebiyle bunlar, maðdur ve
kurban sýnýflamasý içinde ele alýnmýþtýr. 
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V.1. SÝYASET
Kamusal konumlar, bugün halen büyük oranda erkekler tarafýndan

iþgal edilmektedir. Ýktidar ve otoritenin en aþikar olduðu  siyaset
arenasý ise erkeklerin aðýrlýklý olarak yer aldýðý alanlarýn baþýnda
gelmektedir. Fiske bu konuda 'doðal' olduðu kanýksanan mitlerin
fonksiyonuna deðinmektedir: 

Birbiriyle iliþkili erillik, diþillik ve aile mitlerini oluþturan kavramlar
zinciri çoðaltýlmýþtýr, ama bu çoðaltma rastlantýsal ya da doðal
deðildir; bu mitler daima ekonomik sistemin ve bu sistemin
avantajlý hale getirdiði sýnýfýn -orta sýnýf erkeðinin- çýkarlarýna
hizmet etmiþtir. Bu sistem, çekirdek ailenin 'doðal', temel toplumsal
birim olmasýný gerektirmiþtir; diþilliðin bakýp büyütme, evcillik,
duyarlýlýk, korunma gereksinimi gibi 'doðal' anlamlar kazanmasýný
ve erilliðe güçlü olma, hakkýný arama, baðýmsýzlýk ve kamusallýk
gibi anlamlarýn verilmesini gerektirmiþtir. Dolayýsýyla, erkeklerin
toplumumuzdaki kamusal konumlarý aþýrý derecede orantýsýz bir
biçimde iþgal etmeleri doðal görünmektedir, ama bu aslýnda doðal
deðil tarihsel bir süreçtir (121).

18 Nisan 1999 seçimlerinden önce, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde görev alan 550 milletvekilinden sadece 13'ü kadýndý.
Seçimler yaklaþýrken, kadýn siyasetçilerin sayýsýný artýrmak yönündeki
bazý giriþimlere raðmen, son seçimleri, ancak 23 kadýn milletvekili
adayý kazanabilmiþ, bunlardan, Fazilet Partisi milletvekili olarak
seçilen Merve Kavakçý'nýn milletvekilliði, Meclis'e girerken
baþörtüsünü çýkarmayý reddettiði ve ABD vatandaþý olduðu
gerekçesiyle onaylanmamýþtýr. Seçim döneminde, kadýnlarýn siyaset
arenasýnda bu derece düþük bir oranda yer alýþý, ülke gündeminde
önemli bir konu olarak sunulmuþ, bir yandan bizzat kadýnlar tarafýndan
kurulan ve yönetilen KADER, kadýnlarýn siyasi partilerde daha çok ve
daha etkin rollerde yer almalarý için çeþitli giriþimlerde bulunmuþ, öte
yandan kendileri erkek olan, çoðu parti lideri siyasetçiler kadýnlarý
siyaset arenasýna davet etmiþlerdir. (Mesela bkz: "Kadýnlarý siyasete
çaðýrýyorum" Cumhuriyet, 8 Eylül 1997 ve "Yalova'yý kadýnlar yönetsin"
Hürriyet, 2 Kasým 1997 baþlýklý haberler). Kadýnlarýn bu konudaki
giriþimleri daha anlaþýlabilir görünürken, erkek siyasetçilerin bu
çaðrýsýný daha eþitlikçi, daha saðlýklý bir siyaset yapma arzusundan
ziyade partileri bünyesine alacaklarý kadýn siyasetçiler aracýlýðýyla bir
imaj oluþturma çabasý olarak algýlamak mümkündür. Çünkü kadýnlar
çoðu zaman bir ideolojik hareket içinde fillileriyle deðil o hareketin
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sembolü olarak tasarlanagelmiþlerdir. Ýster laik-liberal, ister islami,
ister milliyetçi-muhafazakar olsun bir partinin ideolojik çizgisini
bünyesine aldýðý kadýn siyasetçilerin salt görünüþleri, giyim tarzlarý
itibariyle dahi deþifre etmek mümkün olagelmiþtir. Bugün ise, karþýt
görüþlerce, Ýslami ideolojiyi temsil eden partilerin anti-demokrat ve
Cumhuriyet karþýtý olduklarýnýn ispatý için kadýn temsilcilerinin olup
olmadýðý bir ölçüt olarak kullanýlmakta ve böylece kadýnlarýn yer aldýðý
partilerin daha demokrat ve Cumhuriyetçi olduðu yolunda bir kanaat
oluþturulmaktadýr. Böyle bir durumda ise, partilerin, bünyelerindeki
kadýn siyasetçi oranýný artýrmak yolundaki giriþimlerini vitrin
oluþturmak þeklinde algýlamak mümkündür. Ancak, bu þekilde sembol
olarak kullanýldýklarý, iktidar mekanizmalarýnda yer almadýklarý, erkek
siyasetçiler tarafýndan siyaset yapmaya çaðýrýlmakla baþlayýp, erkek
siyasetçiler tarafýndan yönlendirildikleri sürece kadýnlarýn, siyasetçi
olarak sayýsal artýþlarý pek de önemli olmasa gerektir. Öte yandan,
kadýnlarýn çoðu da, "egemen toplum ideolojisini sorgulamak yerine...
kendi koþullarýný deðiþtirmek ve kendi konumlarýný güçlendirmek
istemektedirler" (Tekeli, Koray, 151).

Kadýn sorunlarý konusunda yeterli duyarlýlýk ve bilinç geliþtirmemiþ
kadýnlarýn siyasete katýlýmý, kadýnlar açýsýndan bir þey
deðiþtirmeyeceði gibi, önerilen politika ve uygulamalarý da
anlamsýzlaþtýracaktýr. Kadýnýn yalnýzca sayýsal olarak siyasal
yaþamda temsil edilmesi deðil, koþullarý, sorunlarý ve zorluklarýyla
toplumdaki tüm konumunun temsil edilmesi amaçtýr. Yani yalnýz
niceliksel deðil, niteliksel temsil istenmektedir (Tekeli, Koray, 151).

'Kadýnýn asýl yeri evidir' þeklindeki basmakalýp düþünce, pek çok
alanda olduðu gibi, siyasette de kadýnlarýn erkekler kadar 'doðal'
karþýlanarak yer aldýklarý bir geleneðin oluþmasýna engel olagelmiþtir.
Siyasete katýldýðýnda dahi kadýnlarýn ya karar mercilerinde yer
almaktan ziyade, "sadece para toplamak, ayak iþlerini yapmak,
propaganda çalýþmalarýný yürütmek için siyasete girdikleri
düþünülmüþ" (Aldoðan, 4) ya da çoðu zaman kendi adlarýna deðil
ailelerinden bir erkek adýna faaliyette bulunduklarýna tanýk olunmuþtur.
Kadýnýn kendi adýna siyaset yaptýðý durumlarda ise, en azýndan,
olumsuz deðerler atfedilen kadýnlýk durumundan ya tümüyle
uzaklaþarak 'erkeksi' bir üslup kazanmasý veya 'anne', 'bacý' gibi cinsel
ilgi duyulmasý yasaklanan bir model oluþturmasý beklenegelmiþtir.

...ailesindeki erkek adýna politika yapan kadýn, kadýnlararasý
iliþkiler aðýndan yararlanýrken kendi adýna, baðýmsýz politika yapan
ve seçilme þansý çok sýnýrlý olan kadýnlarýn ancak ya cinsiyetlerini
gizleyen 'ana' modelini ya da çok daha kesin bir
cinsiyetsizleþtirmeyi öngören 'erkekleþme' modelini benimseyerek
baþarýlý olabildikleri görülmüþtür (Tekeli, 1995, 46).

Basýnda kadýnýn erkeðe oranla siyaset konulu haberlerde daha az
temsil ediliyor olmasý kýsmen sayý itibariyle kadýn siyasetçilerin az
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olmasýnýn bir sonucu olarak deðerlendirilebilir. Ancak, TBMM'de
erkeklere oranla çok düþük bir sayýda yer alan kadýn milletvekillerinin
basýnda yer alma oranlarýnýn düþük olmadýðý gözlenmiþtir.
Ýncelemede, siyasi açýdan farklý eðilimleri temsil eden gazetelerin
hepsinin sadece birkaç kadýn milletvekiliyle ilgili haberlere büyük
oranlarda yer verme konusunda ayný, siyasetle ilgili diðer konulara yer
verip vermeme konusunda ise ideolojik eðilimlerine göre birbirlerinden
farklý tutumlar sergiledikleri gözlenmiþtir.  

Genel olarak siyaset haberlerinde kadýnlar erkeklere oranla daha
az yer almaktadýrlar. Ancak, konuya kadýnlarýn yer aldýðý diðer haber
kategorilerini ele alarak bakýldýðýnda ilginç sonuçlar ortaya
çýkmaktadýr. Üç aylýk dönemde incelenen haberler içerisinde
kadýnlarýn, yer aldýklarý diðer haber kategorileriyle mukayese
edildiðinde, siyasetçi olarak basýnda yer alma oranlarýnýn pek de
düþük olmadýðý gözlenmiþtir. Ten Boom ve Michielsens'in basýnda
kadýnýn temsili üzerine yaptýklarý bir çalýþmanýn sonuçlarý "bilim ve
siyasetle mukayese edildiðinde kurban rolünde kadýnlarýn orantýsýz
sayýda" (189) yer aldýðý yönündedir. Türk basýnýnda da bilim söz
konusu olduðunda kadýnlarýn yer aldýðý haberlerin, baþta maðdur ve
kurban olarak resmedildikleri haberlerle mukayese edilemeyecek
derecede düþük olduðu tespit edilmiþtir. Siyaset konusunda ise önemli
farklýlýklar ortaya çýkmýþtýr. Bu çalýþmada kadýnýn siyaset haberlerinde
yer alma oranýnýn pek de düþük olmadýðý, hatta Cumhuriyet, Yeni
Yüzyýl ve Yeni Þafak gazetelerinde, kadýnlarýn siyasete iliþkin
haberlerde yer alma oranýnýn maðdur ve kurban olarak yer alma
oranýndan daha yüksek olduðu gözlenmiþtir. Ancak, kadýnlarýn
siyasette temsil oranýnýn yüksekliðini saðlayan asýl etken, belli baþlý bir
kaç kadýn siyasetçiyle ilgili, önemli bir kýsmý siyasetle birlikte, bu
kiþilerin özel yaþamlarýna iliþkin,  magazin niteliðindeki konularý da ele
alan haberlerdir. Bu birkaç kadýn siyasetçinin yer aldýðý haberler
sayesindedir ki kadýnlarýn siyasete iliþkin haberlerde temsili
Cumhuriyet, Yeni Yüzyýl ve Yeni Þafak gazetelerinde birinci, Hürriyet
ve Türkiye gazetesinde ise ikinci sýrada yer almaktadýr. Yeni Þafak,
%60'lýk bir oranla kadýnlarýn yer aldýðý siyasete iliþkin haberlere en çok
yer veren gazetedir. Ancak, Yeni Þafak gazetesinde kadýnlarýn siyaset
konulu haberlerde temsil oranýnýn yüksekliðini saðlayan bir diðer
faktör, bu gazetenin üniversitelere  tesettürlü girilebilmesi için yapýlan
eylem ve giriþimlere karþý duyarlý olmasý ve bu konudaki haberlere
büyük oranda yer vermesidir. Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinin
ise basýnda sýk sýk yer alan bir kaç kadýn milletvekilinin dýþýnda, çeþitli
þekillerde siyaset yapan, ya da sivil toplum hareketlerinde faaliyet
gösteren kadýnlarla ilgili haberlere diðer gazetelere oranla daha sýk yer
verdikleri gözlenmiþtir.   
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V.1.1. BELÝRLÝ KADIN SÝYASETÇÝLER

Kadýnýn siyasette temsili sayý itibariyle olduðu kadar içerik itibariyle
de önemli olsa gerektir. Ýçerik açýsýndan yapýlan araþtýrmada,
incelenen haberlerin büyük bir kýsmýnýn baþta Tansu Çiller olmak
üzere, Meral Akþener, Ýmren Aykut gibi dönemin sayýlý kadýn
siyasetçilerini ele aldýðý gözlenmiþtir. Mesela Yeni Þafak gazetesi hariç
diðer dört gazetede sadece Tansu Çiller ile ilgili haberler (Hürriyet:
133, Cumhuriyet: 81, Yeni Yüzyýl: 70, Yeni Þafak: 95, Türkiye: 95),
siyasetle ilgili diðer bütün haberlerden daha fazladýr. Yeni Þafak
gazetesinde ise Tansu Çiller'i konu alan haberler, üniversitelere
tesettürlü girebilmek için yapýlan eylemlerin yer aldýðý haberlerden
sonra ikinci sýrada gelmektedir. Yine Yeni Þafak gazetesinde Tansu
Çiller baþta olmak üzere belli baþlý bir kaç kadýn siyasetçinin yer aldýðý
haberlerin oraný  tesettür konusu dýþýndaki siyasete iliþkin haberlerin
tümünden altý kat daha fazladýr. Yani, Yeni Þafak gazetesinde
kadýnlarýn yer aldýðý siyaset konulu haberlerlerin birkaçý hariç
neredeyse hepsi ya tesettür yasaðýna karþý yürütülen eylemleri ya da
belli baþlý kadýn siyasetçileri konu almaktadýr. Belirli kadýn siyasetçileri
konu alan haberlere %70'lik bir oranla en çok yer veren gazete
Hürriyet, %49'luk bir oranla en az yer veren gazete ise Yeni Þafak'týr. 

Geçtiðimiz yýllarda Türkiye'nin siyasette yaþadýðý önemli
deneyimlerden biri ilk defa kadýn bir baþbakanýnýn olmasýdýr.
Muhtemelen bu tecrübenin de etkisiyle, baþta baþbakan Tansu Çiller
olmak üzere dönemin sayýlý kadýn siyasetçilerinin, hem siyasetteki
icraatlarý hem de zayýflama rejimlerine kadar özel yaþamlarýna iliþkin
pek çok nokta, basýnýn baþlýca konularýndan birini oluþturmaktadýr.
Gazeteler, siyasi eðilimleri doðrultusunda çeþitli partilerin mensubu
olan kadýn siyasetçilere yönelik olumlu veya olumsuz yaklaþýmlar
sergilemektedirler. Ancak, incelenen bütün gazetelerin, ister olumlu
ister olumsuz açýdan olsun sayýlarý çok az olan bir kaç kadýn
siyasetçiyle ilgili haberlere büyük oranda yer verdikleri gözlenmiþtir. 

Ross, Ýngiliz basýnýna yönelik bir incelemesinde, "lider seçme
sürecindeki önemli rolünün  çok iyi farkýnda" olan basýnýn, kadýn
adayýn özel yaþamýna odaklanarak, siyasi parti lideri olarak bir kadýn
profili çizmek yerine menapozuyla, erkeklerle iliþkisi baðlamýnda bir
kadýn olarak siyasetçiyi yýpratmayý hedefleyen olumsuz
deðerlendirmeler yapma eðilimi taþýdýðýný tespit etmiþtir (176-187).
Türkiye'de de kadýn siyasetçilerin erkek rakiplerinden farklý ölçütler
içerisinde deðerlendirilmeleri söz konusudur. 1994 seçimleri sýrasýnda
Türk basýnýnda Tansu Çiller'i tanýmlamak için kullanýlan dil kodlarýnda
"Çiller'in dýþ görünüþü ve özellikle (göreli olarak genç) yaþýnýn"
vurgulandýðý, hatta Çiller'in erkek rakiplerinden daha fazla yer almakla
"medyanýn manipülatörü" olarak görüldüðü tespit edilmiþtir (Ross,
Dakovic, Derman, 26). Ancak Ýngiltere'de yapýlan araþtýrmanýn
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sonucundan farklý olarak, Tansu Çiller'in bir kadýn siyasetçi olarak hiç
de yýpratýlmadýðý gözlenmiþtir. Ýnceleme kapsamýna alýnan üç aylýk
haberlerde ise nispeten farklý gözlemlere ulaþýlmýþtýr. Bu haberlerde,
Çiller'le ilgili oldukça fazla olumsuz deðerlendirmelere rastlanmýþtýr. Bu
durumun bir ölçüde Çiller'in siyasetine, siyasi sansasyonlara adýnýn
karýþmasýna yönelik yoðun tepkilerden kaynaklandýðý söylenebilir.
Heckman ve van Gelder'a göre

kýrsal ve geleneksel kadýnlarla eski kadýn baþbakanýn aslýnda
temsil ettiði þehirli, eðitimli, meslek sahibi kadýnlar arasýndaki
uçurumu kapatmak için, Çiller'in 'imajý' kuvvetli bir vurguyla -
bilhassa iki oðul sahibi oluþuyla- anne rolüne dayandýrýlmýþtýr.
Özellikle geleneksel ortamlarda kadýnlara hep ana ve bacý
olarak hitap etmiþtir. Bunun ötesinde, kadýnlarýn görevinin
'gelenek' ile 'modernlik' arasýndaki yarýðý kapatarak uzlaþtýrmak
ve böylece Türk milletini 'muazzam geleceðine' taþýmak
olduðunu vurgulamýþtýr...  

Çiller politik kariyerini sürdürürken Türk halký içindeki 'köklerini'
kayda geçirmek zorundaydý, bu nedenle 'analar-bacýlar' imajlarý
ona çok uygun geldi. Bu imajlar onun, 'Ýstanbul' politikasý ile
'Anadolu' politikasý arasýndaki sembolik mesafeyi kapatmasýna
yardýmcý olacak ve Anadolu'daki daha geleneksel ve
muhafazakar çevreler nezdinde daha iyi kabul görmesini
saðlayacaktý (22-3).

Çiller'in zaman zaman annelik, bacýlýk  gibi kadýnýn özellikle kýrsal
kesimde onay gördüðü rolleri benimseyen, bazý zamanlarda ise
'erkeksi' olarak nitelenen bir üslupla rakiplerine meydan okuyan biri
olarak basýnda sýklýkla yer aldýðý gözlenmiþtir. Bir yandan "Bacý cesur,
Hoca korkak" (Yeni Yüzyýl, 18 Kasým 1997), "Çiller bayanlara Sizler bu
bacýnýza destek verin. Allah sizden razý olsun dedi" (Hürriyet, 29 Eylül
1997), "Çocuk sevgisi...bir çocuðu kucaðýna alýp sevdi" (Türkiye, 10
Ekim 1997) þeklindeki örneklerde annelik, bacýlýk gibi rollerle toplumun
karþýsýna çýkmanýn, hem Tansu Çiller'in kendisi tarafýndan
benimsendiði, hem de haber yapýmcýlarýnca benimsenen bu rollerin
vurgulandýðý, öte yandan "Silahý onlar seçsin" (Türkiye, 12 Ekim 1997)
gibi ifadelerle siyasi rakiplerine meydan okuyan bir düellocu olarak yer
alabildiði gözlenmiþtir. 

Anneliðiyle, bacý olarak, teyzesinin elini öpmesiyle (Türkiye, 9 Ekim
1997), gaflarýyla (Cumhuriyet, 2 Kasým 1997, Hürriyet, 28 Eylül 1997)),
sataþmalarýyla (Yeni Yüzyýl, 16 Ekim 1997), alýnganlýðýyla (Yeni
Yüzyýl, 6 Eylül 1997) haber konusu olup, rakiplerince "küçük
hanýmefendi" (Hürriyet, 4 Ekim 1997), "siyasi menapoz" (Yeni Yüzyýl,
10 Ekim 1997) gibi ifadelerle tanýmlanan bir kadýn siyasetçi olarak
Çiller, erkek siyasetçilerden farklý bir þekilde baðýmlý, patavatsýz,
duygusal tepkiler veren, zayýf, agresif biri olarak çizilmekte, yani,
'kadýnsý' olduðu düþünülen nitelikler içerisine hapsedilmektedir.   
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Bu haber örneklerinde, bir yandan 'kadýnsý' olduðu düþünülerek
olumsuzluk atfedilen nitelikler aracýlýðýyla Çiller'in, öte yandan
olumsuzluk yüklenen bu niteliklerin, Çiller aracýlýðýyla, tekrar kadýnlara
mal edilerek, kadýnlýðýn olumsuzlanmasý söz konusudur. Burada
önemli olan nokta baþarýsýzlýk ya da olumsuzluk atfedilen özelliklerin
birey olarak Tansu Çiller'e deðil, kadýn olmaya mal edilmesidir. Çünkü,
söz konusu siyasetçi bir erkek olduðunda ayný ölçütler içinde
deðerlendirilmediði gözlenmektedir. Siyaset zaten 'doðal' olarak
erkeklerin yaptýðý bir iþ olarak görüldüðünden bir erkeðin siyasetteki
baþarýsýzlýðý norma uymayan bir istisna olarak o erkeðe mal edilirken,
bir kadýn siyasetçinin baþarýsýzlýðý tüm kadýnlara mal edilircesine
resmedilmektedir. Çünkü 'kadýnsý' niteliklerden yola çýkýlarak yapýlan
eleþtirilerde asýl mahkum edilen birey olarak bir kadýn deðil, bu
nitelikleri taþýdýðý düþünülen tüm kadýnlar olmakta, yani bir kadýnýn
'baþarýsýzlýðý' adeta bütün kadýnlarýn baþarýsýz olacaðý þeklinde bir
genellemenin gerekçesine dönüþtürülmektedir.   

Kamusal alanda en güçlü pozisyonlar erkekler tarafýndan iþgal
edilmiþtir. 'Erkek' nesnellik ve iktidar ile iliþkilendirilirken, 'kadýn'
bu durumda ikincil ve sýklýkla itaatkar pozisyonlara yerleþtirilir.
Rutin bir biçimde ataerkil olan bir sistem içinde erkek
ayrýcalýklýdýr ve 'norm' olarak görülür, kadýn sýklýkla kendi
cinsiyetinin tüm diðer üyelerini temsil etmeye zorlanan 'öteki'
olarak düþünülür (Ross, Dakovic, Derman, 12).

Kamusal olarak nitelenen alanda erkeðin 'norm' kabul edilmesine iyi
bir örnek siyasetçilerin bulunduðu bir toplantýda  kadýn bir bakanýn
'bay' ifadesiyle çaðýrýlmasýdýr (Yeni Þafak, Pazar eki, 23 Kasým). Bu
durum, toplumda pratikte var olan örneklerin çokluðunun zihinsel
genellemelere varmadaki belirleyiciliðini ortaya koymaktadýr. Bu tür
genellemelere daha çok cinsiyete göre rollerin daðýlýmý konusunda
rastlanmaktadýr. "Bayan baþkan, etrafýndaki erkek ordusu arasýnda
kurtlar sofrasýnda bir kuzuyu andýrýyordu" (Türkiye, 13 Kasým 1997)
þeklinde verilen bir diðer haber ise siyaset yapan bir kadýna bakýþ
kalýplarýnýn haber yapýmcýlarý tarafýndan da kullanýlmak suretiyle
pekiþtirilmesi ve yeniden üretilmesini göstermesi açýsýndan çok daha
önemlidir. Bu örneðin de gösterdiði gibi medya, "güçlü bir kaynak,
(potansiyel) kontrol, etki ve deðiþim/müdahale aracý" (Ross, Dakovic,
Derman, 12) olarak deðiþen deðerleri ifade olanaðý
saðlayabilecekken, bunu pek de gerçekleþtirmemektedir. Hatta
tersine, mevcut deðerleri tekrarlayarak pekiþtirmek suretiyle devam
ettirmek þeklinde bir yol izlemektedir. Yukarýdaki örnekte, kuzunun,
kendisini yok edebilecek ölçüde güç sahibi olduðu þüphe götürmeyen
kurtlar arasýnda yer almasý ölçüsünde bir kadýnýn siyasette yer
almasýnýn þaþýrtýcý bulunmasýnýn yaný sýra, cinsel açýdan kýþkýrtýcý bir
üslup da kullanýlmaktadýr. Hem kurt hem de kuzunun diþi ve erkek
cinslerinin olmasýna raðmen bu metaforda kurt gücü elinde bulunduran
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taraf olmakla 'doðal olarak' erkeði, kuzu ise kurda göre zayýf ve pasif
olmasýyla yine 'doðal olarak' kadýný temsil etmede kullanýlmaktadýr.
Kurt ve kuzu arasýndaki yiyen ve yenilen olma iliþkisi ise kadýn ve
erkek söz konusu olduðunda cinsel iliþkiyi temsil edecektir.  

Belirli kadýn siyasetçilerle ilgili haberlerin önemli bir kýsmýný bu
kiþilerin yaptýklarý siyasetten ziyade magazin niteliðinde haberlerin
oluþturduðu veya haber siyasi içerikli dahi olsa söz konusu siyasetçi
eðer bir kadýnsa, habere magazin niteliðinde bir boyutun eklenmiþ
olduðu gözlenmiþtir. Hatta, kadýn siyasetçilerle ilgili haberlerin bir
kýsmýnýn sadece magazin niteliðindeki haberler olduðu tespit edilmiþtir.

V.1.2. KADIN SÝYASETÇÝLERE ÝLÝÞKÝN MAGAZÝNEL HABERLER

Ýncelemede dikkate deðer noktalardan biri, kadýn siyasetçilerin,
erkek siyasetçilerden farklý olarak siyasi faaliyetlerinden ziyade
magazin niteliði taþýyan yönleriyle sýklýkla haber konusu olmalarýdýr.
Bu kadýnlarýn habere konu olmalarýný saðlayan siyasi kimlikleri olsa
da, burada ele alýnan haberlerde, siyasi kimliklerine deðil , özel
yaþamlarýna iliþkin konulara yer verilmektedir. Bu tür haberlere, en çok
Hürriyet (%11) ve Türkiye (%7), en az Yeni Þafak (%1) ve Cumhuriyet
(%2) gazetelerinde rastlanmaktadýr. 

Aykut'un diyetini bozmasý (Hürriyet, 10 Kasým), "Bakan'dan aerobik
dersi"(Hürriyet, 25 Ekim), Aykut'un "kendisine ikram edilen simiti
afiyetle" yemesi (Türkiye 2 Eylül) þeklindeki haber konularý Hürriyet ve
Türkiye gazetelerinin yaklaþýmlarýný gösterecek örneklerden bir
kaçýdýr. Siyasi kimliðiyle basýnýn gözdesi olan bu kadýnlar daima erkek
siyasetçilerden farklý biçimlerde -bir erkek siyasetçinin zayýflama rejimi
ile haber konusu olmasý hemen hemen hiç mümkün deðildir, zaten
siyasetçi dahi olsa bir erkeðin görüntüsünü estetik normlara uygun
hale getirmeye çalýþmak gibi bir gereksinimi en azýndan bugün için pek
söz konusu deðildir- temsil edilmektedirler.

Ýncelenen haberler içerisinde haber yapýmcýlarýnýn kullandýklarý
ifadeler kadar bizzat kadýn siyasetçilerin kullandýklarý ifadeler de
dikkate deðerdir. Mesele 17 Ekim tarihli Yeni Yüzyýl gazetesinde çýkan
bir haber, dönemin Çevre Bakaný Ýmren Aykut'un, Doðan Güreþ'e "etek
giysin" demesi üzerine dava açan Güreþ'in bu davayý kaybetmesini ele
almaktadýr. Bir erkeði aþaðýlamanýn, küçük düþürmenin en çarpýcý
biçimi ona 'kadýnsý' nitelikler atfetmek yoluyla yapýlagelmektedir.
Kendisi de bir kadýn olan Aykut burada "etek giysin" þeklinde bir ifade
kullanmakla Güreþ'i kadýn gibi olmakla eleþtirirken, kadýn olmanýn
olumsuz ve aþaðýlayýcý nitelikleri barýndýrdýðý kanýsýný devam
ettirmektedir. Benzer bir diðer örnek 22 Kasým tarihli Hürriyet
gazetesinde  yer almýþtýr. Bu haber Ayseli Göksoy'un "evliyken
fingirdedi diye erkekleri de partiden atacak olsalar politikacý kalmazdý"
þeklindeki ifadesine yer vermektedir. Siyasette kadýnlarýn erkeklere
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eþit oranda yer almalarý söz konusu olmadýðý gibi, zaten mevcut olan
bir eþitsizlik bir diðer eþitsizliðin yaþanmasýnýn gerekçesi olabilmekte,
siyasetçi dahi olsa kadýnlar, özellikle ahlaki normlar açýsýndan baskýya
en çok maruz kalan  kesim olmaktadýrlar. Çok az sayýda olan kadýn
siyasetçilerin ahlaki normlara uymayan davranýþlarý partilerden ihraç
sebebi olabilirken, erkekler için zaten 'doðal' karþýlanagelmiþ ayný
davranýþlar, sayýca üstün olmalarý gerekçe gösterilerek göz ardý
edilebilmektedir.  

25 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Saygýn'dan Küçük
Ýbo'ya aferin" baþlýklý haber, 17 Kasým tarihli Hürriyet gazetesinde yer
alan DTP'nin mitingiyle ilgili haberde Ayseli Göksoy'un "Ben dansöz
deðilim. Kesinlikle (para) yapýþtýrtmam" þeklindeki ifadesine yer veren
haber, 2 Ekim tarihli Cumhuriyet, 3 Ekim tarihli Hürriyet, Yeni Yüzyýl ve
Türkiye gazetelerinde yer alan siyasetçi Iþýlay Saygýn ve þarkýcý Hülya
Avþar arasýndaki dargýnlýðýn bittiði yolundaki haberler, incelenen beþ
gazetede de dönemin Þiþli Belediye  Baþkaný Gülay Atýð'ýn boþanmasý
ve kýsa bir süre sonra yeniden evlenmesinin sýk sýk konu edildiði
haberler, kadýn siyasetçilerin erkek siyasetçilerden farklý baðlamlarda
haber deðeri taþýdýklarýný gösteren örneklerden bir kýsmýdýr. Gülay
Atýð'ý konu alan haberler içerisinde, 27 Eylül tarihli Türkiye gazetesinin,
"Aile meclisinden 'Aile' kararý çýktý. Gülay Baþkan evlendi" baþlýklý
haberi ile ayný tarihli Yeni Þafak gazetesinin Gülay Atýð'ýn
"evlenmemizi ailemin ve çocuklarýmýn da uygun bulduðu" þeklindeki
ifadesine yer veren haber, siyasetçi dahi olsa kadýnýn ailesinin kararýna
baðlýlýðýný, veya toplumca yadýrganabilecek bir evliliðin, belki de
toplumsal normlara uygun olduðunu ispatlama çabasýný göstermesi
bakýmýndan dikkate deðerdir. 

V.1.3. TESETTÜR

Ýnceleme yapýlan dönemde basýnda sýklýkla yer alan haberlerin
önemli bir kýsmýný Yüksek Öðretim Kurumu'nun üniversite
öðrencilerinin tesettürlü olarak üniversitelere girmelerini yasaklayan
kararý üzerine yapýlan eylemler oluþturmaktadýr. Memurlarýn kýyafet
yönetmeliðine aykýrý olan tesettüre yönelik yasaklama, kamu
kuruluþlarýnda da söz konusudur. Ancak bu yasak, "1983 sonrasýndaki
dönemde üniversite öðrencilerinin baþlattýðý örtünme hareketleri"nin
ardýndan ortaya çýkmýþ, "örtünme meselesi Ýslamcý hareketin
radikalleþmesinde belirleyici bir güç haline gelerek örtünen
öðrencilerin seferber olmalarýna, örgütlü oturma eylemlerine ve gösteri
yürüyüþlerine katýlmalarýna yol" (Göle, 12-13) açmýþ ve basýnda daha
çok bu haliyle iþlenmiþtir.    

Ýslami bir giyim tarzý olan tesettürü ifade etmek için, farklý çevrelerce
baþörtüsü veya türban kelimesini kullanmak konusunda bir
anlaþmazlýk söz konusudur. Bu durum incelenen gazetelerdeki

28Günümüz Basýnýnda Kadýn(lar)- Leyla Þimþek



haberlerde de kendini göstermektedir. Göle, geleneksel bir giyim
tarzýnýn sembolü olagelmiþ, "kuþaktan kuþaða aktarýlmýþ ve kadýnlar
tarafýndan edilgence benimsenmiþ" (16) baþörtüsünden farklý olarak
"Türkçe'deki 'tül(i)bend' ve Farsça'daki 'dülband'dan gelen, baþa
çepeçevre sarýlan ve ketenden, pamuklu bezden ya da ipekten
yapýlma uzun bir eþarptan ibaret, müslüman kökenli bir baþlýðý ifade
etmekte" (18) olan türbanýn, "yaþamýn geleneksel alanlarýndan
modern alanlarýna geçiþi ve siyasi bir duruþu içeren, kadýnlarca
gerçekleþtirilmiþ etkin bir sahipleniþ" (16) olduðuna deðinmektedir.
Baþörtüsünün geleneði temsil ediþi konusunda ayný fikirde olan
Ýlyasoðlu ise türban konusunda farklý bir açýklama getirmektedir. Bu
konudaki resmi eðilimi destekler nitelikte haberlere yer veren
gazetelerin baþörtüsü yerine türbaný tercih etmeleri Ýlyasoðlunun
deðerlendirmesi ile örtüþmektedir:

türban kelimesi daha önceleri çoðunlukla kentli seçkin ailelerin
yaþlý kadýnlarýna özgü bir baþ örtme biçimini tanýmlamak için
kullanýlýrdý. Ýzlenimler düzeyinde, denebilir ki, çoðunlukla
Cumhuriyet kuþaðýndan bir kadýnýn yaþlýlýkla birlikte dýþ
giyimine kattýðý bir öðe olarak ortaya çýkardý türban. Burada
genel olarak yaþla gelen bir muhafazakarlýk veya dinsel inanç
özelliðinin de bulunduðuna rastlanabilirdi; ancak bu, laik
Cumhuriyetçi etik ile bir karþýtlýk olarak algýlanmazdý. Belki de
bu tür bir simgeciliðin zihinlerin arkasýnda bir yerde varlýðýný
sürdürüyor olmasý nedeniyle türban, tesettür mücadelesi veren
üniversite öðrencilerine bir 'çözüm' olarak resmi yönetimler
tarafýndan öne çýkarýldý (107).   

Bu eylemlere katýlan öðrencilerin ise, belki de siyasi kimliklerini
gizlemek amacýyla, Göle'nin deðindiði anlamda türban yerine, siyasi
otoriteyle ve toplumsal duyarlýlýkla uzlaþýmý daha kolay görünen
baþörtüsünü kullandýklarý anlaþýlmaktadýr. 

Bedenin -ve cinselliðin- toplumsal denetiminin en temel biçimi
olarak örtünme, yaratýlýþ mitinde dahi yerini almýþ, insanýn toplumsal
yaþama katýlýmýnýn ön koþulu olagelmiþtir. Ancak bu konuda, kadýnlar
üzerinde erkeklerden daha katý yaptýrýmlar uygulanagelmiþtir.
Asurlular'da "kadýnýn bir erkeðin korumasý altýnda" olup olmadýðýný
ayýrdetmeye yarayan bir uygulama olan "örtünme ve peçe,
Ýslamiyet'ten çok önce Yahudilerde, Yunanlýlarda ve Bizans'ta, yani
tüm Doðu Akdeniz uygarlýðýnda özellikle üst sýnýflar arasýnda yaygýn"
(Berktay, 1996, 84) bir uygulamayken, bugün neredeyse Ýslamiyet'le
özdeþleþen bir simgeye dönüþmüþtür. Kadýnýn bedeni üzerinde dini ve
toplumsal bir yaptýrým olarak ortaya çýkan örtünme geleneði bugün
özellikle Ýslami ideoloji içinde yer alan erkekler kadar kadýnlar
tarafýndan da özgürlük adýna siyasal bir talep olarak sunulmakta, öte
yandan kadýnlar "baþörtüm namusumdur" gibi ifadelerle eylemlere
katýlmaktadýrlar. 
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Berktay, günümüzde gerek Batý gerekse Doðu'da dini akýmlarýn
yükseliþini ve kadýnlar için çekiciliðini, geleneksel ortamlarda yaþayan
insanlarýn, "politik ve toplumsal yeniliklere, kargaþa ve kaos yaratan
þeyler olarak bakýyor ve hem aile yaþamýnda, hem de dinsel alanda
düzen ve istikrar ihtiyacý duyuyor" olmalarý ile açýklamaktadýr (1996,
174). Marx'ýn "kalpsiz bir dünyanýn kalbi" þeklinde nitelediði din,
"kapitalizmin kalpsiz dünyasýna duygu katarken, kadýnlar da kendi
geleneksel rollerini oynayarak, kamusal alanda aklýn iþleyiþinin
yarattýðý yabancýlaþma ve soðukluða karþý, özel alanda duygunun
sýcaklýðýný yaþatma görevlerini" sürdüreceklerdir, ancak burada önemli
olan nokta "dinsel canlanmanýn ve köktendinciliðin her iki
versiyonunun da gündeminde birinci sýrayý yine kadýnýn konumunun ve
-özellikle bedensel- denetiminin almasýdýr" (Berktay, 1996, 176-7)

Kadýnlar bedenleri ve cinsellikleriyle kimlik ve cemaat arasýnda bir
rabýta haline geldikleri ölçüde Ýslami düzen için bir mihenk taþý
durumundadýrlar. Bu Ýslami cemaatin bütünlüðünün, (zorla
örtünme, kýsýtlanmýþ kamusal görünürlük ve cinsiyetler arasýndaki
iliþkilerin sýnýrlandýrýlmasý gibi) kadýnýn siyasi olarak düzenlenip
sýnýrlanan iffeti ve kimliðiyle ölçüleceði ve güvenceye alýnacaðý
anlamýna gelir. Bu yüzden, Ýslami yetkeciliðin temelinde geleneksel
cinsel kimlikler ve roller yatar (Göle, 40).

Ýlyasoðlu, Ýslami ideolojinin kadýnlarý 'ideoloji aktarýcýlýðý' göreviyle
yönlendirdiði þeklindeki görüþün bir yandan "kadýnlarýn sýnýrlý
toplumsallaþma imkanlarýna iþaret" ettiðine, ancak öte yandan bu
görüþün,  kadýnlarýn "kendini tanýmlama düzeyinde toplumsal cinsiyet
öznelliðini oluþturan dinamikleri" görmemize engel olacaðýna
deðinmektedir (118). Ona göre tesettür, Batýya yönelik bir karþý duruþu
ifade etse de, basitçe, modern/geleneksel kutuplaþmasýyla
tanýmlanamayacak bir olgu olup, kendi modernliðini kendisi yaratmasý
bakýmýndan "femininite'nin özgün bir yaþanma biçimi"dir: Tesettür, 

alýþýlageldik çizgiden bir ayrýlmayý kapsamakla birlikte,
femininite'nin tümüyle reddini içermiyor görünmektedir. Örtüyü
ve hicabý kabul etmekle Ýslam'a yönelen kadýnlar kendilerine
ayrým getirirler ve kadýn olmanýn üzerine yüklenen kültürü
yadsýrlar. Bu durumda 'kadýn olmak', Ýslami olmayan nitelikleri
dýþarý atarak ve reddedilen Batý kültürü yerine dinin doðrularýný
koyarak tanýmlanýr. Eðer modernliðin kodladýðý haliyle
femininite'nin kamusal tezahür biçimlerinin dýþýndan bakarsak,
Ýslam'a yönelen kadýnlarýn durumunda femininite'nin özgün bir
yaþama biçiminden, kapalý kapýlar arkasýnda, iç dünyalarda
yaþanan bir femininite'den söz edebiliriz (Ýlyasoðlu, 76-7).

Gerek Ýslami deðerler gerekse çaðdaþlaþma adýna olsun, kadýnýn
toplum içinde örtünme biçimini belirleyenler çoðunlukla erkekler
olmuþtur. Erkekler tarafýndan kadýnlar üzerinde uygulanan bir yaptýrým
olarak örtünme biçiminin kadýnlar tarafýndan nasýl olup da
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benimsenmiþ olduðu önemlidir.  Farklý, hatta birbirine karþýt olarak
kurulan biçimler olsa dahi, hem Ýslami deðerleri  hem de çaðdaþlýðý
savunan çevrelerce onay gören örtünme biçimi, en azýndan ayný
eðilimi taþýyan çevreler içinde kadýnýn saygýnlýk görmesi ile yakýndan
ilgilidir. Ýslami tarzda örtünme biçimine kadýnlarýn gönüllü katýlýmý
konusunda benzer yaklaþýmlar söz konusudur:  

Kimileri, bu gönüllü katýlýmýn öznel bir ezilme duygusu
üretmekten çok, kadýnlarýn denetim ve deðer kazanma
duygusunu artýrdýðýný öne sürüyorlar... Gerçekte burga (peçe),
hareketlerin kýsýtlanmasý, cinsel ayrým gibi kadýnlara dayatýlan
kýsýtlamalar ve sýnýrlamalarýn çoðu, kadýnlarca kendi güvenlik
ve deðer duygularý için bir temel oluþturan erkeklerin saygýsý ile
yakýndan baðlantýlý görülür. Bu kýsýtlama ve sýnýrlamalar,
kadýnlarca boyun eðmenin yansýmalarý deðil, gurur kaynaðý ve
saygýnlýðýn onaylanmasý olarak kabul edilir (Kandiyoti,124).

Yani, kadýnlarýn örtünmesinin, dayatmadan ziyade rýzalarýný
(consensus) kazanmak suretiyle saðlandýðýndan söz edilebilir.
Kandiyoti'nin kadýnlarýn oðullarý aracýlýðýyla gelinleri üzerinde iktidar
sahibi olma þeklindeki beklentilerini ve böylece aslýnda kendi
aleyhlerine olan bir sistemin -ataerki- devamýna bizzat katýlýmlarýný
açýkladýðý "ataerkil pazarlýk" terimini din konusuna uyarlayan Berktay
da kadýnlarýn dini gerekleri yerine getirmek karþýlýðýnda "güvenlik ve
saygý" elde ettiklerine deðinmektedir (1996, 189). "Özellikle Ýslami bir
baðlamda, sözkonusu katýlým, inancýn kendisi tarafýndan da onaylanýp
kutsandýðý için, kadýnlarýn aslýnda kendi çýkarlarýna aykýrý olan bu
döngüyü kýrmalarý daha da zorlaþmaktadýr" (Berktay, 1996, 162). Bu
baðlamda, kadýnlarýn erkekler tarafýndan yaratýlan imgeleri
içselleþtirdikleri ve bunun "kadýnlarý kendi yerlerinde tutmaya yarayan
çok çeþitli mekanizmalar içinde, büyük bir olasýlýkla en etkili"si olduðu
da söylenebilir (Berktay, 1996, 213). Yani, dini gerekliliklerin baþýnda
gelen kadýnlarýn bedeni üzerindeki yaptýrýmlarýn, onlar üzerinde iktidar
sahibi olmanýn bir aracý olduðu düþünülebilir. Nitekim, Havva ve Adem
mitosundan baþlayarak günümüze dek dini söylemlerde kadýn, erkeði
baþtan çýkaran 'fitne'  olarak görülmüþ buna dayanýlarak kadýnýn
mahrem alanda tutulmasý, dýþarý çýktýðýnda ise örtünmesi
öngörülmüþtür. 

Ýslami ideolojinin en somut göstergesini kadýn bedeni üzerinde
ortaya koymasý sebebiyledir ki, Yüksek Öðretim Kurumu'nun
üniversitelerdeki Ýslami yapýlanmaya karþý bir tedbir olarak aldýðý karar
-tesettür yasaðý-, ancak kadýnlar için geçerli olabilmekte, ayný ideolojiyi
benimseyen erkek öðrencilere hiçbir yaptýrým uygulanamamaktadýr.
Bu yasaðýn temel gerekçelerinden biri ise tesettürün siyasi bir sembol
olarak kullanýldýðý yolundaki görüþtür. Ýlyasoðlu ise bu olguya farklý bir
perspektiften bakmakta, tesettürün, eðer bir simgeyse, "her þeyden
önce iki alan -kamusal ve özel- arasýndaki geçiþliliðin/geçiþsizliðin bir
simgesi" olduðuna, "özel alanýn deðerlerinin kamusal alana"
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taþýndýðýna (Ýlyasoðlu, 111-2) dolayýsýyla Ýslamcý kadýnýn kimliðinin,
"kamusal ve özel alanýn sýnýrlarýnda dolayýmlanarak" oluþtuðuna
deðinmektedir (Ýlyasoðlu, 114).

Tesettürlü öðrencilerin eylemleri konusundaki haberlerin gazetelere
göre daðýlýmýna bakýldýðýnda, gazeteler arasýnda oldukça farklý
sonuçlar ortaya çýkmýþtýr. Yeni Þafak gazetesinin, inceleme yapýlan
dönemde hemen hemen her gün bu konuya sayfalarca yer verdiði
gözlenmiþtir. Yeni Þafak %43, Türkiye %19 oranla bu konuya en çok
yer veren gazetelerdir. Hürriyet ise haberlerinde, %5'lik bir oranla bu
konuyu en az iþleyen gazetedir. Bu tür haberler, Yeni Yüzyýl
gazetesinde %8, Cumhuriyet gaztesinde %7 oranýnda yer almaktadýr. 

Ýslami ideolojiyi temsil eden bir gazete olarak Yeni Þafak'ýn
kadýnlarla ilgili diðer pek çok konudaki haberlere hemen hemen hiç yer
vermezken, islami bir giyim tarzý olan tesettürün üniversite ve kamu
kuruluþlarýnda yasaklanmasý konusunda büyük bir duyarlýlýk
göstermesi pek de þaþýrtýcý deðildir. Oran olarak bir karþýlaþtýrma
yapýldýðýnda, Yeni Þafak gazetesinin Ýslami konular dýþýnda kadýnlarýn
yer aldýðý ister toplumsal isterse özel konulardaki haberlere karþý
duyarsýz kaldýðý söylenebilir. Tesettür yasaðýna karþý yürütülen
eylemleri destekleyen ve  Yeni Þafak gazetesi kadar olmasa da bu
konudaki haberlere ikinci sýrada en çok yer veren bir diðer gazete ise
milliyetçi ve muhafazakar sað ideolojiyi temsil eden Türkiye
gazetesidir. Ancak, Yeni Þafak gazetesinden farklý olarak, Türkiye
gazetesinin temsil ettiði ideolojik eðilim açýsýndan kadýnlarýn
örtünmesi, öncelikle geleneði temsil etmesi bakýmýndan önem
kazanmaktadýr. Gazetenin "Bizim Sayfa" baþlýðýyla çýkan bölümlerinde
yer alan dini öyküler ve tefrika romanlarda iþlenen dini yaþam tarzý da,
kadýn ve erkek arasýnda cinsiyete dayalý rol daðýlýmýný desteklemesi ve
'ideal Türk geleneðine' dönüþe gerekçe teþkil etmesi baðlamýnda
önem kazanmaktadýr. Bu öykü ve tefrikalar, ailede "hiyerarþinin
kuþkuya yer býrakmayacak kadar açýk seçik olduðu -çocuklarýn ana-
babaya, karýnýn da kocaya itaat ettiði- ideal bir geçmiþ zamana dönüþü
kapsar. O 'eski güzel günlerde', aileler parçalanmamýþtý, kadýnlar ev
dýþýnda çalýþmýyorlardý" (Berktay, 1996, 182). Türkiye gazetesinde yer
alan tefrikalarda betimlenen kadýn ise yoksul, çilekeþ, ama son derece
sabýrlý, dindar ve iffetli bir kadýndýr. Gazetenin bu bölümünde kadýn,
dindar ve özverili bir anne ve eþ olmasý ölçüsünde yüceltilmektedir. 

...kadýna, ailesel ve dinsel deðerlerin taþýyýcýsý rolünün
verilmesi, geçici bir süre için onun statüsünü ve saygýnlýðýný
artýrabilir. Ne var ki, son çözümlemede, 'gerçek kadýnlýðýn',
ailenin ve kadýnýn 'doðal' rolünün yüceltilmesi; kadýnlarý kapalý,
dar bir alana hapseder ve daha kötüsü, onlarý erkekler
tarafýndan tanýmlanmýþ imgeler/kalýplar içinde dondurarak,
kendilerini özgürce tanýmlama olanaðýndan yoksun kýlar
(Berktay, 1996, 213).  
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Yeni Þafak ve Türkiye gazetesinde yer alan haberlerde  tesettür
yasaðý sýklýkla 'zulüm' (Yeni Þafak, 7 Ekim, Türkiye, 26 Eylül, vb.),
bunun yaný sýra 'çile' (Türkiye, 7 Ekim), 'kýyým' (Yeni Þafak, 2 Eylül),
trajedi (Yeni Þafak, 15 Ekim), "yüzyýlýn ayýbý" (Yeni Þafak,16 Ekim),
"kahreden tablo" (Yeni Þafak, 19 Ekim) olarak, bu yasaða karþý eylem
yapanlar ise "maðdurlar" (Yeni Þafak, 8 Kasým) olarak nitelenmektedir.

Öte yandan Yeni Þafak gazetesinin bu tür haberlere yer verirken
eylemcilerle uyumlu bir þekilde daima baþörtüsünü kullandýðý,
Hürriyet, Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinin türban kelimesini
tercih ettiði, Türkiye gazetesinin ise her iki ifadeye de yer verdiði
gözlenmiþtir. 

Tesettürlü öðrencilerin eylemleriyle kendini gösteren Ýslami
harekette, mahrem, yani özel olanýn, Batýlý ve modern sýnýrlar içinde
öznel bir ifadesinin söz konusu olduðuna daha önce deðinilmiþti. Oysa
Ýslami hareket, kendini, tam da Batýlý ve modern olmanýn karþýsýnda
konumlandýrmaktadýr. Yeni Þafak gazetesinde yer alan ve örtünme
yasaðýný yürürlülüðe koyan kiþilere yönelik eleþtirel bir tutum
sergileyen "Mösyö, burasý Türkiye" (4 Kasým 1997) baþlýklý haber bunu
doðrulamaktadýr. Bu haberde yer alan "mösyö" ifadesi yasaðý
uygulayanlarýn Batý kutbuna, dolayýsýyla karþý çýkanlarýn  Doðu
kutbuna yerleþtirildiðini, böylece klasik Doðu-Batý çatýþmasýnýn
kadýnlarýn bedenleri üzerinde uygulanan yaptýrýmlardan yola çýkarak
sürdürüldüðünü göstermesi bakýmýndan önemlidir. 

Hem Yeni Þafak hem de Türkiye gazetesinde yer alan haberlerin
önemli bir kýsmýnda tesettür yasaðýna karþý yürütülen eylemleri
destekleyen siyasi parti ve kiþilere sýklýkla deðinildiði gözlenmiþtir. Bu
gazetelerde yer alan haberlerden,  "BBP'li Kýrýþ'tan baþörtüsü sorusu"
(Yeni Þafak, 15 Ekim), "RP'li Baþ, baþörtüsü zulmünü sordu" (Yeni
Þafak, 17 Ekim), "Türbanlý öðrencilere RP ve MHP'den destek"
(Türkiye, 28 Kasým), "ANAP'tan YÖK'e çaðrý: Baþörtüsüne
dokunmayýn" (Türkiye, 21 Ekim) gibi çok sayýda örnek verilebilir. Bu tür
haberler tesettür yasaðýna karþý gerçekleþtirilen eylemlerin toplumda
geniþ bir kesim tarafýndan desteklendiði gibi bir izlenim
uyandýrmaktadýr. Ancak, bu þekildeki haberlere diðer gazetelerde
nadiren rastlanmaktadýr. Yine Yeni Þafak gazetesinde "RP'den
baþörtüsü eylemine destek" (18 Kasým) þeklinde verilen bir haberle
Cumhuriyet gazetesinde "RP destekli türban eylemi (14 Ekim 1997)
þeklinde verilen bir baþka haberde baþörtüsü ve türban kelimelerinin
tercihi dýþýnda ayný kelimeler kullanýlmýþ olsa da aralarýnda önemli bir
anlam farký olduðu tespit edilmiþtir. Cumhuriyet gazetesinde yer alan
"RP destekli" ifadesi olumsuz bir anlamda kullanýlýrken, Yeni Þafak
gazetesinde yer alan "RP'den destek" ifadesi olumlanarak
kullanýlmýþtýr. Hürriyet gazetesinde "RP'den türban dilekçesi" (12
Kasým) þeklinde verilen bir haber ise Refah Partisi'nin bu konudaki
giriþimlerine nispeten daha 'nötr' bir biçimde yer vermiþtir. Yeni Yüzyýl
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gazetesinin ise "Yazýcýoðlu'ndan türbana destek" (23 Ekim),  "Türban
eylemine MHP desteði" (28 Ekim) gibi haberlerin yaný sýra, "Türban
treni yalnýz kaldý" (16 Kasým) gibi bu eylemlerin pekala desteksiz de
kalabildiðini gösteren haberlere de yer verdiði tespit edilmiþtir. 

Öte yandan Yeni Þafak gazetesinin "ABD'de tesettür güvencesi"
(15 Kasým) þeklinde verdiði bir haberle eylemlerin 'haklýlýðýný' diðer
ülkelerden emsaller göstererek ifade etmesine karþýlýk Hürriyet
gazetesinin "Ýsviçre'de türbanlý öðretmene yasak" (21 Kasým) baþlýklý
haberiyle tam tersi bir duruma, yasaklamalarýn diðer ülkelerden
emsallerine iþaret ettiði tespit edilmiþtir. Bu örneðin de açýkça
gösterdiði gibi gazeteler, haber konusunda seçici davranmakta ve bu
seçimde ideolojik farklýlýklar rol oynamaktadýr. Benzer bir örnek, Yeni
Þafak ve Türkiye gazetelerinin "zulüm", "çile", "kýyým" þeklinde ifade
ettikleri tesettür yasaðý üzerinde odaklandýklarý sýrada, Yeni Yüzyýl
gazetesinin "Baþhemþireye 'laiklik' cezasý Vakýf Gureba Hastanesi
türbanlý hemþireleri uyaran baþhemþireyi geri almýyor" (7 Ekim)
þeklinde bir habere yer vermesidir. Cumhuriyet gazetesinin "Kýyafet
genelgesi uygulanmýyor" (3 Eylül) baþlýklý haberi ise açýkça Yeni Þafak
ve Türkiye gazetelerinin eðilimlerinin karþýsýnda olup, olaya kanun ve
nizamlar açýsýndan bakýldýðýný göstemektedir. Yukarýda deðinilen
bütün haber örneklerinin temelde ortaya koyduðu, iddia edilenin
aksine haberin tarafsýzlýðýnýn söz konusu olmadýðýdýr. 

Tesettür yasaðýna karþý eylem yapanlarýn polisle yaþadýklarý gerilimi
konu alan "Kadýnlara da cop" (Türkiye ,11 Ekim) baþlýklý haber, pek çok
konuda olduðu gibi polisin tutumunda da cinsiyete göre -en azýndan
daha önceleri- farklýlýklar olduðunu ya da öyle olmasý bekleniyormuþ
gibi bir kanýyý ifade etmesi bakýmýndan önemlidir. Özellikle 'özel' olarak
nitelenen alanda þiddete en çok maruz kalan cinsin kadýnlar olduðu
açýkken, kamusal alanda gerçekleþen kadýna yönelik þiddetin
yadýrganmasý ise bir hipokrisi örneði olarak yorumlanabilir.

Özet olarak, Yeni Þafak ve Türkiye gazetelerinin üniversitelere
tesettürlü girilebilmesi için gerçekleþtirilen eylemleri destekleyen bir
yaklaþým sergiledikleri, diðer gazetelerde benzer bir tutuma
rastlanmadýðý, hatta zaman zaman resmi eðilimi destekler nitelikte
haberlere yer verildiði, Cumhuriyet gazetesinde karþýt olunduðunu
gösterir türde, Hürriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde ise baþka
açýlardan alternatif haberlere yer verildiði gözlenmiþtir. Nitekim Yeni
Þafak gazetesinde yer alan ve bu gazetenin eylemlere gösterdiði
duyarlýlýðý ifade eden "Yeni Þafak'a teþekkür" (2 Ekim) baþlýklý haber
bu gazetenin eylemleri desteklediðinin açýk göstergesidir. 

Ancak Türkiye ve Yeni Þafak gazeteleri arasýnda bu konuda önemli
farklar olduðu tespit edilmiþtir. Türkiye gazetesi açýsýndan örtünme,
kadýnýn kamusal görünürlük kazanýrken dahi 'iffetli' Türk kadýný
oluþunun göstergesi olmasý bakýmýndan ve geleneði temsil etmesiyle,
Yeni Þafak gazetesi açýsýndansa daha çok kadýnýn 'islami ideolojinin
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aktarýcýsý' olma rolüyle önem kazanmaktadýr. Ayrýca Yeni Þafak
gazetesi öðrencilerin gerçekleþtirdikleri eylemleri zaman zaman
'direniþ' (8, 9, 23 Ekim ve 19 Kasým) olarak tanýmlarken, Türkiye
gazetesinin 'eylem' kelimesine dahi hemen hemen hiç yer vermediði,
'protesto'yu tercih ettiði tespit edilmiþtir. Bu ise kadýnlara, geleneðin
vurgulandýðý Türkiye gazetesince daha pasif, ama Ýslami dahi olsa
ideolojik bir karþý koyuþun vurgulandýðý Yeni Þafak gazetesince daha
aktif bir rolün biçildiðini göstermektedir.

V.1.4. ÞEHÝT VE KAYIP ANNELERÝ
Ýnceleme yapýlan dönemde basýnda çok fazla yer almasa da

gazetelerin farklý yaklaþýmlarýný vermesi bakýmýndan þehit anneleri ve
kayýp annelerinin iþlendiði haberler önem kazanmaktadýr. Her ne
kadar þehit ve kayýp annelerinin talepleri ve eylemleri arasýnda önemli
farklar bulunsa ve kendileri de "Þehit analarý ile terör analarýný
karýþtýrmayýn" (Türkiye, 29 Kasým 1997) gibi beyanlarla farklýlýklarýný
dile getirseler de konumuz açýsýndan her iki durumda da yitirdikleri
yakýnlarý nedeniyle maðduriyetleri vurgulanan ve daha önemlisi her
ikisi de bu veya þu þekilde politize olan, aktif bir biçimde kamusal
alanda görünürlük kazanan bu kadýnlarý ayný kategori içinde ele almak
uygun görülmüþtür. Ayrýca, her iki durumda da asýl belirleyici olan
annelik konumudur. 

Ece Temelkuran... annelerin protesto eylemlerinin anneliði
yüceltmeye, ama ayný zamanda patriyarkal devlet altýndaki
iliþkilerin onaylanmasýna yaradýðýný gösterir. 'Kendini feda eden
anne' resmi büyütülmektedir. Öte yandan, Temelkuran, bu
protesto eylemlerinde cinsiyet iliþkilerinin yeniden
tanýmlanmasýna dönük özgürleþtirici bir veçhe görmektedir, zira
kadýnlar kamusal alanda yeni roller üstlenmekte ve kocalarý
onlarý engelleyemedikten sonra kimin engelleyebileceðini
sormaktadýrlar (Heckman-van Gelder, 29).

Bu gruba giren haberlerin, ölenlerin çoðu erkek olduðu için bir
erkeðin yakýný olarak kadýnlarýn temsil edildiði, veya ölen yakýnlarýnýn
ardýnda kalan dolaylý kurbanlar olmalarýyla kurban ve maðdur olarak
kadýnlarýn temsil edildiði haberler kategorisine alýnmayýp, bu
kategoride ele alýnmasýnýn nedeni, bu kadýnlarýn nihai olarak farklý
biçimlerde de olsa örgütlenerek aktif olarak bir hareket içinde yer
alarak politize olmalarý, bu þekilde siyasi gündeme dahil olmalarýdýr.
Nitekim bu kadýnlar, artýk kendi çocuklarý ve yakýnlarýnýn hayatlarýnýn
ötesinde bir þeylerin mücadelesinde de yer almaktadýrlar. 

Þehit anneleri vatan uðruna oðullarýnýn ölümüyle gurur duyduklarýný
hatta diðer oðullarýný dahi bu uðurda seve seve feda edeceklerini
söylerlerken, 

1995'ten beri Ýstanbul'da bir oturma eylemini yürüten -ve bu
nedenle "Cumartesi Anneleri" olarak da bilinen- "Kayýp
Anneleri", Kürtlerle ilgili özgül bir yaný olmayan bir protesto
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eylemini ortaya koymaktadýrlar. Bu, barýþtan yana anneler gibi,
protesto hareketinin daha geniþ kesimleri baðlayan bir biçimidir.
En azýndan protestocu anneler imajý böyle kabul edilerek
tanýnmýþtýr, öyle ki artýk arý-duru bir protesto biçimi ve sivil
toplum muhalefetinin bir kanýtý olarak görülmektedir. Sadece
muhalif gruplar bir protesto eylemi olarak 'kendi' anneler
grubunu oluþturmaya yönelmemektedir, hükümetin desteðiyle,
PKK'yla savaþta ölen Türk (ve Kürt ve baþka etnik gruplardan)
askerlerin anneleri 'Cuma Anneleri' adý altýnda
örgütlenebilmiþtir (Heckman-van Gelder, 24).

Savaþ ve çatýþmada oðullarýný kaybeden asker ve polislerin
yakýnlarý olarak þehit anneleri, devletin de desteðiyle örgütlenip dernek
kurarak faaliyet göstermekte, kendilerine madalya verilmesi (Yeni
Yüzyýl, 3 Ekim),  yardým amacýyla sergi, kermes gibi faaliyetler
düzenlenmesi (Türkiye, 27 Eylül) ile haber konusu olmaktadýrlar. Bazý
araþtýrmalar "'millet' ve 'anne' kavramlarý arasýndaki baðýntýnýn
neredeyse evrensel denebilecek kadar yaygýn olduðunu
göstermektedir" (Heckman-van Gelder, 26).

Kadýnlar bir yandan cemaatlerin, kurumlarýn veya
gruplaþmalarýn mensuplarý ve özel bir toplumsal ve tarihsel
baðlamda devletin politik projelerini belirleyen toplumsal
güçlere dahil unsurlar olarak ele alýnýrlar. Diðer yandan özgül
bir role sahip (özellikle insani yeniden üretimle ilgili) bir
toplumsal kategori olarak devlet çýkarýnýn özgül bir
nesnesidirler (Heckman-van Gelder, 25).

Ýncelenen gazetelerde, þehit anneleri ile ilgili haberlerin, sadece
Türkiye'de gerçekleþen olaylarý, kayýp anneleriyle ilgili haberlerinse bir
kýsmýnýn ,Türkiye dýþýnda baþka ülkelerde de gerçekleþen eylemleri
konu edindiði gözlenmiþtir. Kayýp anneleriyle ilgili haberlerin büyük bir
kýsmýný, siyasi nedenlerle izleri bulunamayan insanlar için,Türkiye'de
üç yýlý aþkýn bir süredir her Cumartesi sürdürülen eylemler ve bu
eylemlerin polis tarafýndan engellenmesi konu almaktadýr. Bugün ise
bu kadýnlar, taleplerini daha çok baþta Ýnsan Haklarý Derneði olmak
üzere çeþitli kuruluþlar aracýlýðýyla dile getirmektedirler.

Þehit ve kayýp annelerini konu edinen haberlere %7'lik bir oranla en
çok Cumhuriyet, ardýndan %6'lýk bir oranla Yeni Yüzyýl gazetelerinde
yer verildiði gözlenmiþtir. Bu tür haberlere %2'lik bir oranla en az yer
veren gazete Hürriyet'tir. Yeni Þafak ve Türkiye gazetelerinin bu
haberlere yer verme oraný %3'tür. 

Bu gruba giren haberlerin daðýlýmýna bakýldýðýnda gazeteler
arasýnda önemli farklar ortaya çýkmaktadýr. Hürriyet gazetesi hem
þehit hem de kayýp anneleri'ne dair haberlere eþit oranda en az yer
veren gazete olup, bu tür haberlere yer verirken annelerin aðlamasý,
baygýnlýk geçirmesi gibi durumlarý hem görsel hem de yazýlý malzeme
ile haberin merkezine oturtmaktadýr. "Aðlatan tören"(19 Ekim),

36Günümüz Basýnýnda Kadýn(lar)- Leyla Þimþek



"Sanýklara duvar" (10 Ekim) baþlýklý haberler, annelerin daha çok
maðduriyetlerinin vurgulandýðý haberleri oluþturmaktadýr. Bu konuyu
en çok iþleyen Cumhuriyet gazetesinde ise, en çok hemen hemen her
hafta Kayýp Anneleri'nin gerçekleþtirdiði ve basýnda Cumartesi
Anneleri þeklinde de yer alan eylemler konu edilmekte ve bu
eylemlerde dile getirilen siyasi talepler ele alýnmaktadýr. Bunun dýþýnda
Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haber, ABD baþkaný Bill Clinton'a
karþý kayýp anneleri'nin düzenlediði bir eylemi (17 Ekim), "Þehit
annelerinin gösterisi" (10 Eylül) baþlýklý bir diðer haber ise þehit
annelerinin "politikacýlar oy kavgasýný býrakýp ülke sorunlarýyla
ilgilensin" þeklindeki açýklamalarýný konu almaktadýr. Hem þehit hem
de kayýp anneleriyle ilgili haberlere eþit ölçüde yer veren ve Hürriyet
gazetesi gibi "anne fenalýk geçirerek bayýldý" (10 Ekim), "görenleri
gözyaþlarýna boðdu" (15 Ekim) gibi ifadelere yer veren bir diðer gazete
ise Yeni Yüzyýl'dýr. Ancak diðer ülkelerdeki kayýp annelerinin
eylemleriyle ilgili haberlere hiç yer vermeyen Hürriyet gazetesinin
tersine, Yeni Yüzyýl gazetesi bu eylemlere en çok yer veren gazetedir.
Yeni Þafak gazetesinde ise Türkiye dýþýnda sadece bir Ýslam ülkesi
olan Cezayir'deki kayýp yakýnlarýnýn eylemleri konu edilmiþ, Türkiye
dahilindeki haberlerde ise þehit ve kayýp yakýnlarýyla ilgili haberler eþit
oranda iþlenmiþ ancak, "Ben bir þehit kýzýyým, madalyam soðuk" (7
Ekim) baþlýklý yazýda olduðu gibi, þehitlik kavramýný sorgulayan
yazýlara yer verilmiþtir. Türkiye gazetesinde, gerek Türkiye gerekse
diðer ülkelerdeki kayýp yakýnlarýnýn gerçekleþtirdikleri eylemleri konu
edinen hiç bir habere rastlanmamýþtýr. Bu gazetede yer alan bütün
haberlerin þehit anneleri ile ilgili olduðu gözlenmiþtir. Þehit anneleri
Derneði Baþkaný tarafýndan Türkiye gazetesine plaket verilmesini
konu alan "Anlamlý bir ödül" (21 Ekim) baþlýklý haber, Türkiye
gazetesinin þehit annelerini destekleyen bir tutum sergilediðini
göstermesi bakýmýndan önemlidir. Ayrýca bu gazetenin, Yeni Þafak
gazetesinden farklý olarak, þehitlik kavramýný yüceltici yönde haberlere
yer verdiði tespit edilmiþtir.

V.1.5. ÝDEOLOJÝK GÖSTERGE OLARAK KADIN

Diðer bazý haber türlerinde olduðu gibi, siyaset konulu, ancak
doðrudan kadýnlarla ilgili olmayan bazý haberlerde, görsel malzemede
kadýnlarýn pasif bir biçimde anlamýn taþýyýcýlarý olarak yer aldýklarý
gözlenmiþtir. Siyaset kategorisi içinde, kadýnlarýn bu þekilde yer
aldýklarý haberlere %3'lük bir oranla en çok Yeni Yüzyýl gazetesinde
rastlanmaktadýr. 

Ýstanbul'un Fatih semtindeki siyasi yapýlanmayý ele alan "Fatih'te
deðiþen bir þey yok" (Cumhuriyet, 27 Eylül) baþlýklý bir haberde
kullanýlan, çarþaflý kadýnlarýn yer aldýðý görsel malzeme yazýlý
metinden daha çok anlamýn taþýyýcýlýðýný üstlenmekte, Ýslami

37Günümüz Basýnýnda Kadýn(lar)- Leyla Þimþek



yapýlanmayý gösteren bir sembol olmaktadýr. 10 Kasým Atatürk'ü Anma
gününe katýlýma dair Yeni Yüzyýl ve Türkiye gazetelerinde yer alan
haberlerde kullanýlan görsel malzemelerde ise kameranýn kadýn
katýlýmcýlara odaklandýðý tespit edilmiþtir. Erkeklerin akýl, kadýnlarýnsa
duyguyla özdeþleþtirildikleri bir düþünme geleneði içinde, Atatürk'e
sevgiyi anlatmak için özellikle kadýnlarýn kullanýlmasý pek þaþýrtýcý
deðildir. Ayrýca bu haberlerde yer alan modern giyimli kadýn
görüntüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin çaðdaþlýðýný da sembolize
etmektedirler. Yeni Þafak gazetesi ise Atatürk'ü Anma Günü'ne iliþkin
haberinde, diðer gazetelerden çok faklý bir fotoðrafa yer vermekle
dikkati çekmektedir. Diðer gazetelerde yer alan modern giyimli
kadýnlarýn aksine, bu gazetede Atatürk'ün arkasýnda çarþaflý bir kadýn
(Bu kadýn Latife Haným'dýr. Ancak, haberde ona iliþkin herhangi bir
bilgi yer almamaktadýr.) görüntüsüne yer verilmiþtir.

V.1.6. SÝYASÝ ÝÇERÝKLÝ HABERLERDE YER ALAN DÝÐER
KADINLAR

Tanýnmýþ az sayýda kadýn siyasetçi ile ilgili, önemli bir kýsmý
magazin öðesi barýndýran haberlerle karþýlaþtýrýldýðýnda, kadýnlarýn yer
aldýðý çeþitli siyasi faaliyetleri konu alan haberler incelenen
gazetelerde oldukça küçük bir oraný teþkil etmektedir. Siyaset
kategorisi içinde bu tür haberler, %18'lik bir oranla en çok Cumhuriyet,
daha sonra %16'lýk bir oranla Yeni Yüzyýl gazetesinde yer almaktadýr.
Yeni Þafak %4'lük, Türkiye ise %6'lýk bir oranla bu tür haberlere en az
yer veren gazetelerdir. Yeni Þafak gazetesinde tesettür yasaðýna karþý
giriþilen eylemler hariç, kadýnlarýn katýldýðý sivil toplum hareketleri
konusunda hiç bir habere yer verilmemekte, Türkiye gazetesinde ise
bu tür haberlere çok az oranda yer verilmektedir.  Kadýnlarýn siyasete
katýlýmlarýný artýrmak amacýyla kurulan KADER adlý kuruluþ veya çeþitli
kadýn dernekleri hakkýnda haberlere Hürriyet, Cumhuriyet ve Yeni
Yüzyýl gazetelerinde rastlanýrken, bu ve buna benzer türde bir habere
Yeni Þafak ve Türkiye gazetesinde hiç rastlanmamaktadýr. Hepsi 20
Ekim tarihli, "KADER'e yoðun ilgi" (Hürriyet) "Kadýnlara siyaset çaðrýsý"
(Cumhuriyet) "Siyaset'in KADER'i kadýnlarýn elinde" (Yeni Yüzyýl)
baþlýklý haberler bu tür örneklerdendir. Türkiye gazetesinin yaklaþýmýný
sergilemesi bakýmýnda önemli sayýlabilecek bir haber "Ekmek
zammýna ilginç protesto" (1 Eylül) baþlýklý örnektir. Bu haberde,
özneleri "anneler" olan ve protesto biçimi de ekmek yapmak olan bir
eyleme deðinilmektedir. Kadýnlarýn hem anne hem de yiyecek
hazýrlayan olarak geleneksel rolleri içinde  yer aldýklarý bu protesto,
muhtemelen Türkiye gazetesinin muhafazakar eðilimi ile örtüþtüðü için
haber yapýlabilmekte, ancak kadýnlarýn gerçekleþtirdikleri baþka
protesto biçimlerine bu gazetede rastlanmamaktadýr.
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Cinsiyete göre rollerin daðýlýmýnýn siyaset arenasýnda dahi
geçerliliðini sürdürdüðünü göstermesi bakýmýndan yine Türkiye
gazetesinde, "Kalpler Kýrým için Çaptý...soydaþlarýmýza kadýn kollarý
yardýmý" (17 Ekim) þeklinde verilen haber dikkate deðerdir. Bu haberin
de, Türkiye gazetesinin milliyetçi yönüyle örtüþtüðünü söylemek
mümkündür. Bu örnekte de olduðu gibi, partiler içinde faaliyet gösteren
kadýn kollarýnýn yaptýklarý yardým ve hayýr iþleri aslýnda annelik rolünün
bir devamýdýr. Evinde çocuklarýnýn annesi olan kadýnýn siyaset yapma
biçimi vatanýna veya bu örnekte görüldüðü gibi soydaþlarýna yardým
elini uzatan anneye dönüþmektedir. Bir parti bünyesinde veya
baðýmsýz olarak kadýnlarýn yürüttükleri çeþitli hayýr iþlerine deðinen
haberler için de ayný durum söz konusudur. Siyasetçi, bürokrat ve
iþadamý eþleri, sanatçý kadýnlar, kermeslere, çeþitli vakýf faaliyetlerine
katýlmakta, yoksul, hasta ve çocuklar baþta olmak üzere insanlara ve
hayvanlara yardým faaliyetlerinde bulunmakta, eðitime katký
giriþimlerinde yer almaktadýrlar. Erkeklere ise bu tür faaliyetlerde
hemen hemen hiç rastlanmamaktadýr.
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V.2. MAÐDUR VE KURBAN  
Basýnda yer alan haberlerin hem metin içeriði hem de görsel

malzeme açýsýndan analizi, kadýnlarýn çok çeþitli biçimlerde
gerçekleþen olaylarýn kurbaný ya da maðduru olarak önemli bir oranda
resmedildiðini göstermiþtir. Kadýnlar özellikle ev içi ve çevresinde,
bunun yaný sýra  çoðunlukla iþyerleri olmak üzere 'kamusal alan' olarak
nitelenen yerlerde büyük ölçüde tanýdýklarý erkekler tarafýndan kiþisel
þiddet biçimlerine maruz býrakýlarak doðrudan kurban olabildikleri gibi,
savaþ, sel, yýkým, yangýn, açlýk gibi çeþitli felaketlerin hem doðrudan
hem de dolaylý kurbaný olabilmektedirler. 

Kadýnlarýn doðrudan kurban olmalarý, çeþitli felaketlerden bizzat
etkilenenler olarak haberde yer almalarýyla ilgilidir. Katliamlarda
öldürülen kadýnlar bu tanýma girmektedir. Özellikle afetlerde, çoðu
zaman erkek olan yakýnlarýný kaybetmiþ, mücadele edemeyen, aciz,
çaresiz, edilgen kiþiler olarak resmedilen kadýnlar ise, hem-felaketi
bizzat yaþayanlar olarak- doðrudan hem de - ölen yakýnlarýnýn
ardýnda, hayatta kalanlar olarak- dolaylý kurban olmaktadýrlar. Öte
yandan çoðu erkek olup çeþitli nedenlerle ölen, yaralanan ya da hapse
düþen kiþilerin geride kalan yakýnlarý olarak -baþta anneler olmak
üzere- kadýnlar, maðdur olarak basýnda sýkça yer almaktadýrlar12.
Hatta kadýnlarýn maðdur olarak resmedildikleri haberlere, bizzat suç
iþlediði için haber konusu olan kadýnlarý dahi almak mümkündür.
Çünkü haberlerin içerik analizi, bu kadýnlarýn çoðunun yasa dýþý
eylemde bulunurken dahi kendi iradeleri dýþýnda bir irade tarafýndan
yönlendirildiklerini göstermektedir. Basýnda, kadýnlarýn  maðdur olarak
resmedildikleri haberlere, haber yapýmcýlarýnca olayýn dramatize
edilerek iþleniþ biçiminin de etkisiyle, çeþitli nedenlerle ölen,
çoðunluðu genç olup bu durumlarý haberde özellikle vurgulanan
kadýnlarý da dahil etmek mümkündür.

Haberlerde kadýnlarýn maðdur ve kurban olarak en çok temsil
edildiði gazete %34'lük bir oranla Türkiye'dir. Bu tür temsillere Hürriyet
gazetesinde %18, Yeni Yüzyýl Gazetesinde %16, Yeni Þafak
gazetesinde %14 oranýnda yer verildiði tespit edilmiþtir. Cumhuriyet
ise, %10'luk bir oranla, kadýnlara maðdur ve kurban olarak
haberlerinde en az yer veren gazetedir.

V.2.1. KÝÞÝSEL ÞÝDDETÝN MAÐDURU
Þiddet "bireylerin yaralanmasýna, sindirilmesine, öfkelenmesine

veya duygusal baský altýna alýnmasýna yol açan fiziki veya herhangi bir
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12. Þehit ve kayýp
anneleri, örgütlenerek
siyasi taleplerde ve
faaliyetlerde bulunduklarý,
siyasi kimlikleri maðdur
kimliklerinden daha
belirleyici olduðu için,
onlarý siyaset sýnýflamasý
içinde ele almak uygun
görülmüþtür.



þekildeki hareket, davranýþ veya muamele" olarak tanýmlanabilir
(Öztunalý, 20). Þiddete kiþilerin farklý zaman ve mekanlarda,
birbirlerinden baðýmsýz bir þekilde maruz kalmalarý nedeniyle kiþisel
þiddet adý altýnda bir alt kategori yapmak mümkündür. Ancak,
sosyolojik araþtýrmalar ve basýnda yer alan haberler bu þiddet
biçiminin yaygýnlýðýný ortaya koyduðundan, buradaki 'kiþisel' tanýmý
'istisnai' anlamýna gelmemektedir. Büyük oranda tek tek kiþilerce
kadýna yöneltilen bu þiddet biçimleri "toplumun toplumsal, hukuksal,
ekonomik, geleneksel, siyasal ve eðitimsel yapýsý içerisinde kadýný
ayrýmcýlýða uðratan ve onu erkeðe baðýmlý kýlan mekanizmalardan
kaynaklanmakta" (Ýlkkaracan, Gülçür, 25) ve bu mekanizmalarca
beslenmektedir.

Þiddet; kültürel, ekonomik ve sosyal kurallarýn sürmesi ve
korunmasýný saðlayan, ayný zamanda kadýnlarý bastýrýlmýþ
konumda tutma ve ailenin ataerkil düzenin belirlediði biçimde
sürmesini saðlama aracý (Öztunalý, 23). 

Kiþisel þiddete iliþkin haberlere Hürriyet ve Türkiye gazetesinde
büyük oranda, Yeni Þafak ve Cumhuriyet gazetesinde ise çok daha az
yer verilmektedir. Yeni Yüzyýl ise diðer gazetelerle karþýlaþtýrýldýðýnda
bu tür haberlere yer verme bakýmýndan ortalama bir konumda yer
almaktadýr. Yeni Þafak ve Cumhuriyet birbirine karþýt iki ideolojik
eðilimi temsil ediyor olmalarýna raðmen kiþisel þiddet olaylarýna yer
verme bakýmýndan ayný tutumu sergilemektedirler. Kiþisel þiddet
olaylarýnýn, fikir gazetesi olarak nitelenen bu iki gazete açýsýndan
haber deðeri taþýmadýðýný söylemek mümkündür. Hatta bu durum, bu
gazetelerin siyasete bakýþlarýný çözümlemek açýsýndan da önemlidir.
Her iki gazetenin de reel politika ile ilgili haberlere sýkça yer verirken,
büyük ölçüde aile içinde gerçekleþen kiþisel þiddetle ilgili haberlere
pek yer vermemesi siyasetin eski ve dar bir anlamýyla yorumlandýðýnýn
ve "kiþisel olan siyasaldýr" þeklinde ifade edilen görüþe uzaklýðýn açýk
göstergesidir. Diðer bir ifadeyle, aslýnda sosyolojik olmaktan çok
"ideolojik" bir nitelemeyle 'toplumun en küçük ve temel birimi olan aile',
söz konusu gazetelerin haber pratiði açýsýndan politika-dýþý bir alan
olarak görülmekte ve böylece  toplumsal deðiþim sürecinin dýþýnda
tutulmuþ olmaktadýr. Burada vurgulanmaya deðer bir nokta gazetelerin
kadýnlarla ilgili 'niyet'leri ile pratikleri arasýndaki farktýr.

Öte yandan aðýrlýk sýrasýna göre Yeni Yüzyýl, Cumhuriyet ve Yeni
Þafak gazetelerinde kadýn ve þiddet konusunu içeren bilimsel çalýþma
ve incelemelere yer verildiði görülmüþtür. Þiddet olaylarýna en çok yer
veren Hürriyet ve Türkiye gazetelerinde ise bu türde bir inceleme ya da
araþtýrmaya rastlanmamýþtýr. Yukarýda ifade edildiði gibi, Cumhuriyet
ve Yeni Þafak gazetelerinin þiddet konusunda kadýnlarýn lehine
sayýlabilecek incelemelere yer vermelerine raðmen, kadýnlarla ilgili
somut haberlere ayný duyarlýlýkla yaklaþmadýklarý söylenebilir. Bu
noktada Yeni Yüzyýl gazetesinin bir istisna oluþturduðu
gözlenmektedir. Çünkü bu gazete hem kadýnlara yönelik þiddetle ilgili
incelemelere hem de ayný konuda günlük/somut haberlere yer
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vermektedir. Ayrýca Yeni Yüzyýl'ýn, bu haberleri verirken daha 'nötr' bir
dil kullandýðý söylenebilir.

Hürriyet ve Türkiye gazetelerinin diðer gazetelerden farklý olarak
çoðu aile içinde yaþanan þiddet haberlerine yer veriyor olmalarý
siyasete bakýþlarýnýn diðer gazetelerden farklý olduðu anlamýna
gelmemektedir. Çünkü bu gazeteler toplumsal bir olgu olarak þiddet
konusunda yapýlan araþtýrma ve incelemelere yer vermedikleri gibi,
kiþisel þiddetle ilgili olaylara yer verirken kullanmýþ olduklarý haber dili
de "basmakalýp" imgeler barýndýrmaktadýr. Bu nedenle  söz konusu
gazetelerde yer alan kadýnlara yönelik þiddete iliþkin haberlerde,
olaylarýn nedenlerinden biri olan yaygýn ideoloji, haber dili içerisinde
kullanýlan 'basmakalýp' imgeler  yoluyla yinelenmektedir.  

Gerçekten de Hürriyet ve Türkiye gazetelerinde bu tür haberlerin
veriliþ biçiminde diðer gazetelere göre önemli farklýlýklar
gözlenmektedir. Bu iki gazetenin konuyla ilgili haber baþlýklarý,  popüler
bir dil aracýlýðýyla ve deðer yargýsý içerecek bir þekilde verilmektedir.
Mesela Yeni Yüzyýl gazetesinde "Anne ikinci kez evlat katili" (22
Kasým) þeklinde verilen bir haber ayný gün Türkiye gazetesinde
"Canavar anne" baþlýðýyla verilmiþtir. Yine Türkiye gazetesinde
"Çýldýrtan fotoðraf" (28 Kasým) baþlýðýyla çýkan bir haberde "1,5 yýldýr
ayrý yaþadýðý eþini bir baþka erkekle aldatan, bu da yetmiyormuþ gibi
ihanetini yarý çýplak fotoðraflarla sergileyen..." þeklinde deðer yargýlarý
içeren ifadeler yer almakta, kurbanýn öldürülmesini haklý kýlan bir üslup
sergilenmektedir. Hürriyet gazetesinde de ayný tür haberlerin deðer
yargýsý içeren bir biçimde sunulduðu gözlenmektedir. Buna örnek
olarak da Hürriyet gazetesinde yer alan "Katil kadýna sapýk koca" (1
Eylül) ve "Ýthal sapýk yakalandý" (27 Eylül) baþlýklý haberler verilebilir. 

Hürriyet ve Türkiye gazetelerinin bu tür haberlerde popüler imgeleri
kullanmalarýna iliþkin olarak "17'lik kýzýn dramý" (Hürriyet, 6 Kasým)
veya "14'lük kýzý delik deþik ettiler" (Türkiye 7 Ekim) gibi haber
baþlýklarý ilgi çekici örnekler olarak gösterilebilir. Bu baþlýklarda ayarý
ölçüsünde deðer kazanan altýný çaðrýþtýran bir metafor vardýr; ancak
kadýn bu defa yaþýnýn küçüklüðü ölçüsünde deðer kazanmaktadýr. Bu
tür ifadeler, haberin okur üzerindeki etkisini artýrýr. Çünkü kadýnlara
yaþýnýn küçüklüðü ve evli olmamasý durumunda saf, temiz ve masum
olmak atfedilir. Sanki kurbanýn yaþýnýn büyüklüðü ya da evli oluþu
ölümünün veya tecavüze uðramasýnýn daha kabul edilebilir
bulunmasýný saðlayacaktýr. Yeni Yüzyýl, Cumhuriyet ve Yeni Þafak
gazetelerinin, bu tür haberlerde popüler ifadelerden uzak bir dil
kullandýklarý gözlenmiþtir.

Hürriyet ve Türkiye gazetelerinin söz konusu haberlerde popüler
imgeleri kullanmalarý, sadece haber baþlýklarýnda ya da haber
metninde deðil, bu haberlerde kullanýlan görsel malzemede de ortaya
çýkmaktadýr. Mesela Hürriyet ve Türkiye gazetelerinin, bu tür
haberlerle ilgili çok sayýda görsel malzeme kullanýrken, erkeklerin
tersine, kadýn kurbanlarýn yaralý veya ölü fotoðraflarýnýn yerine,
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muhtemelen aile albümlerinden alýnmýþ fotoðraflarýný kullanýldýðý
gözlenmiþtir. Taylor, haber yapýmcýsýnýn kadýnýn güzel bir resmini
kullanmayý açýkça tercih etmesini, okurlara kurbanýn bir "zamanlar
sahip olduðu" þeyleri yitirmesini anýmsatmakta bu fotoðraflarýn "ölü
veya yaralý beden fotoðraflarýnýn yarattýðý þoktan daha etkili" olduðu ile
açýklamaktadýr. (Ten Boom ve Michielsens, 193). Bu haberlerde
kadýnlar, erkek kurbanlarýn tersine "temiz kurbanlar" olarak
resmedilmekte ve böylece adeta kaybedilen en önemli þeyin hayat
deðil, gençlik ya da güzellik olduðu vurgulanmaktadýr. Çünkü "kadýnlar
ölmüþ olsalar dahi bu þekilde hemen hemen hiç gösterilmezler" (Ten
Boom ve Michielsens, 192).

Kurban ve maðdur olarak kadýnlarýn haber konusu olma deðeri
kazandýðý durumlar içerisinde ev içi veya iþyerleri gibi ortamlarda
gerçekleþen kiþisel þiddetle ilgili haberler, incelemede en büyük alt
kategoriyi oluþturmaktadýr. Bu haberlerde kadýnlarýn, büyük oranda
þiddete maruz kalan kurban ve maðdurlar olmanýn yaný sýra,  þiddeti
bizzat hem kendilerine hem de baþkalarýna uygulayanlar olarak da yer
aldýklarý gözlenmiþtir. Bu sebeple, bu bölümde yer alan haberleri üç alt
baþlýkta incelemek uygun olacaktýr: 

Kiþisel Þiddetin Nesnesi  

Kiþisel Þiddetin Öznesi  

Þiddeti Kendine Yönelten.   

V.2.1.1. KÝÞÝSEL ÞÝDDETÝN NESNESÝ
Þiddet konusunda yapýlan araþtýrmalar, diðer ülkelerde olduðu gibi

Türkiye'de de þiddete maruz kalanlarýn çok büyük oranlarda kadýnlar,
faillerin ise erkekler olduðunu göstermektedir. Mesela Türkiye'de
yapýlan bir araþtýrmaya göre faillerinin %95'inin erkek olduðu aile içi
þiddetin kurbanlarýnýn %90'ýný kadýn ve çocuklar oluþturmaktadýr13.
Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum deðildir. Baþka ülkelerde yapýlan
çalýþmalar, þiddete maruz kalan kadýnlarýn oranýnýn, Türkiye'de
yapýlan çalýþmalarýn ortaya koyduðundan  çok farklý olmadýðýný
göstermektedir14.  Konu üzerinde yapýlan sosyolojik araþtýrmalara
paralel bir þekilde, inceleme kapsamýna giren haberler içinde kiþisel
þiddetle ilgili haberlerde kadýn, en çok þiddete maruz kalan maðdur ya
da kurban olarak yer almaktadýr. Bu haberler, kadýnlarýn hem ev içi ve
çevresinde hem de iþ yeri gibi kamuya açýk yerlerde þiddete maruz
kalabildiðini göstermektedir. Ancak kadýnlarýn ev içinde þiddete maruz
kalma oranýnýn, ev dýþýndan oldukça yüksek olduðu gözlenmektedir.
Yani evin kadýný koruyan güvenli bir ortam, buna karþýn ev dýþýnýn
kadýnlarý tehdit eden potansiyel tehlikelerle dolu bir alan olduðu
þeklindeki yaygýn görüþün tersine, Ýngiliz ruhbilimci Anthony Storr'un
aileyi "dünyada þiddete en çok baþvuran kurum" (Seidenberg, Decrow,
29) olarak tanýmlamasýna uygun bir þekilde, kadýnlar ev içi ve
çevresinde yakýnlarý, bunlarýn içinde de en çok eþ ve sevgilileri
tarafýndan þiddete maruz býrakýlmaktadýrlar.  
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14.Mesela Ten Boom ve
Michielsens'ýn yaptýklarý bir
çalýþmaya göre kiþisel
þiddete maruz kalanlarýn
%71'ini kadýnlar
oluþturmaktadýr. Bu bulgu
kiþisel þiddet üzerine dokuz
Ýngiliz gazetesinde yapýlan ve
cinsiyeti tespit edilebilenler
içinde kurbanlarýn % 66'sýný
kadýnlarýn oluþturduðu
araþtýrmanýn sonuçlarýyla da
uyumludur (bkz: Ten Boom
and Michielsens, 190).



Aile içinde demokrasi yoksa, geriye evin kadýna verebileceði
tek þey kalýr: Güven. Ne var ki, evin, vaat ettiði denli güvenli bir
yer olmadýðý artýk anlaþýlmýþtýr. Kadýnlar için en tehlikeli yer,
evleridir. Gazete okuyan hiç kimse sokaktaki tehlikeleri
algýlamamazlýk edemez; gene de toplumbilimciler, en büyük
tehlikelerin 'sevilenlerden' ve tanýdýðýmýz öteki kiþilerden
geldiðini insanlarýn görmemekte direndiklerini yýllardýr bilirler
(Seidenberg, Decrow, 28).

Basýnda yer alan haberlerin toplumdaki þiddetin boyutlarýný
yansýttýðýný elbette düþünemeyiz. Þiddet olaylarý cinayet ile
sonlanmýyorsa, ve daha önemlisi polis teþkilatý ya da yasalara intikal
etmiyorsa, bunlarýn basýnda yer alma olasýlýðý da hemen hemen
mümkün deðildir. Dahasý kadýnlar özellikle yakýnlarý tarafýndan þiddete
maruz býrakýldýklarýnda büyük ölçüde ekonomik sebeplerle ve
geleneksel deðerlerin baskýsýyla durumdan þikayetçi olmamakta,
kendilerini suçlamakta, þiddet karþýsýnda çaresiz kalmaktadýrlar15.
"Polis ifademi sabah yýrttý. 'Evine git düþün, ortada kalýyorsun' dedi"
(Yüksel, 100) þeklindeki ifade sorunu çözmek için yasal mercilere
baþvurmanýn dahi iþe yaramayabileceðinin göstergesidir.  

Polise ve karakola baþvuran kadýnlara karakollarda olumsuz
davranýlýyor. Polisler, 'Kocandýr, döver de, sever de...' söylemiyle
kadýnlarý kocalarýyla barýþtýrýp eve geri göndermeye çalýþýyorlar.
Aile içi þiddetin özel alana giren bir olgu olduðunu savunarak
görevlerini yapmýyorlar. Þiddete uðramýþ kadýnlarý kovuyorlar, alay
edip küçümsüyorlar ya da 'kocaný içeri atarýz, ortada kalýrsýn'
tehdidiyle korkutuyorlar. Tutanak tutmayý reddediyor, þikayetlerini
ciddiye almýyorlar (Mor Çatý Kollektifi, 1998, 31). 

Ýncelemede yer alan kiþisel þiddet haberlerinde kadýna yöneltilen
þiddetin faillerinin % 69.93'ünü ev içi ve çevresinde þiddeti uygulayan
yakýn ve akrabalar, %30.06'sýný ise ev dýþý ortamlarda þiddet
uygulayan tanýdýk ve yabancýlar oluþturmaktadýr. Ýkinci gruba giren
þiddet olaylarýnda faili bilinenlerin büyük bir kýsmýný patron gibi kadýnýn
iþ iliþkisi içinde olup, tanýdýðý kiþiler oluþturmaktadýr. Ýncelenen
haberlerde, ABD ve Avrupa ülkelerinden farklý olarak, Türkiye'de
kadýnlarýn hiç tanýmadýklarý kiþiler tarafýndan kiþisel þiddete maruz
kalmalarýna daha az rastlanmamaktadýr. Bu durum, Kandiyoti'nin de
bahsettiði gibi Türkiye'de kadýnlarýn talep ve haklarý konusunda
"siyasal eylemlilik"te (72) söz konusu ülkelerdeki kadýnlar kadar faal
olmamalarý, dolayýsýyla, Türkiye'de kadýnlarýn, erkek hakimiyetini
tehdit etmiyor olmasýyla açýklanabilir. Kadýna yönelik kiþisel þiddetin
failleri sýrasýyla ev içi ve çevresinde birlikte veya ayrý yaþanýlan eþ,
boþanýlmýþ eþ, sevgili, baba, kayýnbirader, erkek torun, erkek arkadaþ,
erkek çocuk, erkek kardeþ, damat, üvey baba, komþu, ev dýþýnda ise
patron ve  amir konumundaki erkekler ve  yine erkek olan
yabancýlardýr.   
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Gülçür, s: 28 ve Öztunalý,
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Yukarýdaki veriler ýþýðýnda, Türkiye'de kadýnýn, ev dýþýnda
yabancýlardan ziyade ev içinde yakýný olan erkekler tarafýndan þiddete
maruz býrakýldýðý söylenebilir. Ýncelenen haberler, toplumsal statü,
ekonomik durum gibi faktörler fark etmeksizin her durumda kadýnýn
þiddete maruz kalabildiðini ve þiddetin çeþitli biçimlerde ortaya
çýkabildiðini göstermektedir.

Devletler tarafýndan insan haklarý ihlali  olarak görülmeyen bir
baþka þiddet örneðinde, yine üstünlük kurmuþ bir grubun bir
diðerine karþý oluþturduðu þiddet söz konusudur. Erkeklerin
kadýnlara sistematik olarak uyguladýklarý ve psikolojik baský,
dayak, tecavüz, cinsel taciz, cinayet gibi çok çeþitli biçimler
alabilen bu þiddet, en sýk evde, aile içerisinde olagelmekte.
Dünya çapýnda yapýlmakta olan çalýþma ve araþtýrmalarýn
sonuçlarý, pek çok kadýnýn sürekli olarak birlikte yaþadýklarý
erkekler veya kocalarý tarafýndan þiddete maruz býrakýldýklarýný
ve bu þiddetin sýnýf, etnik köken, veya sosyo-ekonomik düzey
gözetmeksizin uygulandýðýný ortaya çýkarmaktadýr (Ýlkkaracan,
Gülçür, 21).

Araþtýrma kapsamýna giren haberler içerisinde yer alan þiddet
haberlerinin birkaçý dýþýnda hemen hemen hepsi öldürme, dayak ve
yaralama, kaçýrma gibi fiziksel þiddet biçimlerini içermektedir. Bu
biçimlerin beraberinde psikolojik ya da ekonomik baský biçimlerini de
içerdiði durumlar mevcuttur. Fiziksel þiddet biçimlerinden baðýmsýz
olarak basýnda yer alan az sayýda psikolojik ya da ekonomik baský
þeklindeki þiddet biçimleri diðerlerinden ayrý bir baþlýk altýnda ele
alýnacaktýr. 

Kadýnlarýn, kiþisel þiddetin nesnesi, yani þiddete maruz kalan taraf
olarak yer aldýðý haberlere %33 oranla en çok Hürriyet ve Türkiye
gazetelerinde rastlanmaktadýr. Bu oran Yeni Yüzyýl'da %24,
Cumhuriyet'te %9 ve Yeni Þafak'ta %7'dir. Ýncelenen haberlerde yer
alan kadýna yönelik þiddet biçimleri aþaðýdaki þekilde sýnýflandýrýlabilir:

A: Fiziksel Þiddet

1- Öldürülme

2- Tecavüz

3- Dayak ve Yaralanma

4- Kaçýrýlma

B: Psikolojik ve Ekonomik Baský

V.2.1.1.1. FÝZÝKSEL ÞÝDDET
V.2.1.1.1.1. ÖLDÜRÜLME

Kadýna yönelik þiddetin basýnda yer alan biçimleri arasýnda en
yaygýn olaný kadýnýn ölümüyle sonuçlanan haberlerdir. Bu gruba giren
haberlerin bir kýsmýnda öldürme eyleminin dayak ve tecavüzü de
içerdiði gözlenmiþtir. Bu haberlerden kadýnlarýn büyük çoðunluðunun
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ev içi ve çevresinde öldürüldüðü anlaþýlmaktadýr. Faillerin hemen
hemen hepsi kadýnýn yakýný olan erkeklerdir.   

"8,5 aylýk hamile yengesini vurdu" (Hürriyet, 24 Eylül), "Esenler'deki
katliam sanýklarýna tahliye yok" (Türkiye, 25 Kasým) baþlýklý haberlerde
olduðu gibi, failler çok yaygýn bir þekilde kadýný öldürmelerinin
gerekçesi olarak 'namus' konusunu öne sürmekte, bunlarýn bir kýsmý
piþman olmadýklarýný, namuslarýný temizlediklerini ileri sürmekte ve bir
anlamda toplumsal deðer yargýlarýna dayanarak haklýlýklarýný beyan
etmektedirler. "Ablaya dört kurþun" (Hürriyet, 1 Kasým), "Hastane
infazý namus yüzünden" (Hürriyet, 23 Kasým) baþlýklarýyla verilen
haberler, faillerin "Namusum için yaptým, piþman deðilim" þeklindeki
ifadelerinin yer aldýðý örneklerdendir. 

Evli veya bekar olsun, kadýnýn bir erkekle birlikte olduðu þüphesi
dahi öldürme gerekçesi olabilmekte, fail kadýnýn akraba çevresinden
herhangi bir erkek olabilmektedir. Namus gerekçesiyle gerçekleþtirilen
öldürme olaylarý sadece kadýný deðil, kadýnýn birlikte olduðu düþünülen
erkekleri de  hedef alabilmektedir. "Yasak aþk cinayeti" (Türkiye, 26
Ekim), "Hastane cinayetine tatbikat" (Yeni Yüzyýl, 24 Kasým), "Katiller
yakalandý" (Türkiye, 23 Kasým) baþlýklý haberler, kadýnýn birlikte olduðu
düþünülen erkeðin de þiddete maruz kaldýðý örnekleri oluþturmaktadýr.
Bunun dýþýnda kadýnlar eþlerinden boþanmak istedikleri, boþanmýþ
olduklarý eþlerinin yeniden evlenme teklifini reddettikleri, erkeðin
aþkýna karþýlýk vermedikleri, boþanmýþ olsalar dahi baþka bir erkekle
yaþadýklarý veya 'genç kýzlar' erkek arkadaþlarý ile gezdikleri için, evli
olduklarý ya da ayrýldýklarý eþleri, sevgilileri, babalarý, erkek kardeþleri,
kayýnbiraderleri gibi yakýnlarý olan bir erkek tarafýndan
öldürülebilmektedirler. "Eski kocasý öldürdü" (Türkiye, 20 Kasým),
"Karýsýný 538 parçaya kesmiþ" (Hürriyet, 11 Ekim), "Evden kaçan kýzýný
boðdu" (Hürriyet, 4 Ekim), " Cinayetin sebebi karþýlýksýz sevgi"
(Türkiye, 13 Kasým) baþlýklý örnekler, bu tür haberlerin bir kýsmýný
oluþturmaktadýr. Ýnceleme yapýlan dönemde basýnda geniþ bir biçimde
yer alan ve dikkate deðer bir baþka olay, iþinde baþarýsýz olan bir
erkeðin intihar etmeden önce eþini ve kýzýný öldürmesidir. "Çýldýrtan
borç" (Türkiye, 18 Kasým), "Müteahhidin dehþeti" (Yeni Yüzyýl, 18
Kasým), "Müteahhidin kýzý kurtarýlamadý" (Hürriyet, 19 Kasým) gibi
örnekler, bu olayý iþleyen çok sayýda haberin bir kýsmýný
oluþturmaktadýr.     

Bu haberler, kadýnýn kültürel olarak erkeðe tabi kýlýndýðýnýn, kendi
hayatý konusunda karar alma hakkýndan mahrum býrakýldýðýnýn açýk
göstergeleridir. Kadýnlar burada erkeklerin kararlarýný ve edimlerini
üzerlerine uyguladýklarý pasif nesneler konumundadýr. Fail
durumundaki erkek birlikte olmak istediði kadýný seçmekte ve kadýna
seçme hakkýný vermemektedir. Kadýn bu hakkýný kullanmak istediðinde
ise sonu ölüm olabilmektedir. Bu haberlerin çoðu, kendisi hakkýnda
verilen kararý reddederek kendi kararýný verme özgürlüðünü kullanan
kadýna failin tahammül edemediði þeklinde yorumlanabilecek
niteliktedir. Çünkü toplum ve kültür tarafýndan erkeðe sunulan güç ve
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yetke sahibi olma vaadi kadýn, kendi kararý doðrultusunda yaþamýný
yönlendirmek istediðinde tehdit edilmektedir. Erkeðin bu algýlama
biçimi Türkiye'de oldukça yaygýn olan ve 'romantik' olduðu
düþünülerek popüler þarkýlarda dahi iþlenen "ya benimsin, ya kara
topraðýn" ifadesiyle örtüþmektedir. Kýsacasý bu kategoride yer alan
haberler kadýnýn, eþi, babasý, sevgilisi, kardeþi gibi erkekler tarafýndan
sahip olunan bir nesne, bir mal olarak algýlandýðýný göstermekte,
gazetelerin haberi verirken kullandýðý üslup ise bu tür bir kavrayýþ
biçimini yeniden üretmektedir. "Dedikodu cinneti" (Türkiye, 5 Kasým),
"Kýskançlýk cinneti" (Türkiye, 26 Kasým), "Çýldýrtan poz" (Hürriyet, 26
Eylül) þeklindeki baþlýklar, failin psikolojik durumundan bakýlan ve
kadýnýn öldürülmesini gerekçelendiren örneklerdir. 

V.2.1.1.1.2. TECAVÜZ

"Tüm erkeklerin tüm kadýnlarý korku içinde tutmalarýný saðlayan
bilinçli bir sindirme süreci" (Connell, 87) olarak tanýmlanabilecek
tecavüz olgusuna iliþkin haberler, þiddet haberleri içerisinde cinayetten
sonra ikinci büyük kategoriyi oluþturmaktadýr. Bu haberlerde failler
hem akrabalar - amca, kayýn birader, erkek arkadaþ, komþu gibi
kurbanýn daha önceden tanýdýðý bir erkek- hem de yabancýlar
olabilmektedir. 

Tecavüz, dünyada, muhtemelen en az rapor edilen, en hýzlý
büyüyen, ve en az mahkumiyet verilen suçtur... Artýk, bir þiddet
ve iktidar suçu ve kadýn haklarýnýn ihlali olarak algýlanmaya
baþlamýþtýr.

...Kadýnlar, baþta kendi evleri olmak üzere her yerde tecavüz
tehdidi altýnda yaþamaktadýrlar. Aile içi tecavüz artýk bir giz
deðildir: Eþe tecavüz, artýk Avrupa'nýn bazý yerlerinde ve
ABD'nde kovuþturmaya tabi tutulmakta ve baþka yerlerde,
yavaþ yavaþ bir suç olarak tanýnmaktadýr... Fakat, pek çok
ülkede tecavüz, kadýnlar için ciddi bir sorun olarak halen tam
olarak tanýnmamaktadýr (Seager, Olson, 37).

Ýncelemede evlilik kurumu içerisinde gerçekleþen tecavüz
olaylarýna bir haber dýþýnda rastlanmamýþtýr. "Irzýna geçen kocasýndan
4 milyar tazminat aldý" (Hürriyet, 11 Eylül) baþlýðýyla verilen bu haber
ise Ýngiltere'de yaþanan bir durumu konu almakta, "Ýngiltere'de hukuk
tarihinde ilk kez bir kadýn, ýrzýna geçen kocasýný dava ederek 14 bin
sterlin tazminat aldý" þeklindeki açýklamalara yer vermektedir. Ancak
gazetelerde, Türkiye'ye iliþkin bu tür haberlere rastlanmamasý,
Türkiye'de evlilik kurumu içerisinde tecavüzün yaþanmadýðýný
göstermemektedir. Seviþme isteði eþi tarafýndan reddedildiði için eþini
öldürmeye teþebbüs eden bir erkeði konu edinen "Yatakta çýldýrdý"
(Hürriyet, 11 Eylül) baþlýklý bir haber bu açýdan dikkate deðerdir.
Kadýnýn her anlamda erkeðe tabi kýlýndýðý ve bunun evlilikle en somut
biçimini aldýðý bir kültürde hem erkekler hem de kadýnlar tarafýndan
evlilik içi tecavüzün tecavüz olarak algýlanmamasý, böylece yasalara
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ve dolayýsýyla basýna yansýmamasý pek de þaþýrtýcý deðildir. Ayrýca,
basýnda evlilik kurumu içinde tecavüz haberlerinin yer almamasý da bu
durumun toplumda ve basýnda 'normal' ve dolayýsýyla haber deðeri
taþýmayan bir olgu olarak algýlanýyor olmasý ile açýklanabilir.  

Ailenin mahremiyeti ilkesinin, tüm toplumsal deðerlerin özüne
iþlemiþliði ve kadýnlara benimsetilmiþliðidir ki, evlilik birliði
içerisinde gerçekleþen tecavüzlerin, yasa uygulayýcýlarýnýn
önüne gelmesine engel olmaktadýr (Kaya, 142).

Öte yandan evlilik içi tecavüz Yargýtay tarafýndan da kabul
edilmemektedir (Mor Çatý Kollektifi, 1998, 146). Gerek eþleri gerekse
baþkalarý tarafýndan tecavüze uðrayan kadýnlarýn toplumsal normlar
nedeniyle þikayetçi olmadýklarý da düþünülecek olursa - bugün hâlâ
tecavüze maruz kaldýðý için þikayette bulunan kadýnlar, söze
dökülmemesi gereken bir konuya dokunabildikleri için toplumdan
yoðun tepkiler almakta, utanýp saklamak yerine þikayette bulunma
'rahatlýðýný' gösterdiklerine göre faili de tahrik etmiþ olabilecekleri
gerekçesiyle suçlanmaktadýrlar- gazetelerde yer alan haberlerin bu
konunun çok küçük bir kýsmýný  iþlediði varsayýlabilir. 

Nitekim, tecavüz konusunda yapýlan bazý istatistik çalýþmalarý
tecavüz olaylarýnýn ancak %10'unun yasal kurumlara intikal ettiðini,
hatta fail, akraba ya da tanýdýk bir erkekse bu oranýn %1'e kadar
düþebildiðini göstermektedir16.  Bunun bir nedeni toplumda tecavüze
uðrayan kadýnýn davranýþlarýyla bunu hak etmiþ olduðu kanýsýnýn
yaygýn kabul görmesidir. Ýstanbul Üniversitesi Adli Týp Enstitüsünce,
altý deðiþik meslek grubunda bu konuda yapýlan bir çalýþma polislerin
%64'ünün, stajyer hakim ve savcýlarýnsa %54'ünün "kadýnlar dýþ
görünüþleri ve davranýþlarý ile ýrza geçmeyi kýþkýrtýr" þeklindeki görüþü
onayladýklarýný göstermiþtir17.  Oysa, "þiddet eylemlerinde kadýnlara
atfedilen 'kýþkýrtma' ya da erkeklere atfedilen 'cinsel dürtülerini
gemleyememe' nitelendirmelerinin toplumlarda cinsiyetçi bakýþ açýsýný
meþrulaþtýrma giriþiminin ötesinde bir anlam taþýmadýðý" ortaya
konmuþtur (Aziz, vd., 8-9).

"Canavarlar" (Türkiye, 19 Eylül), "Sapýk eniþteden duruþmada
tehdit (Hürriyet, 27 Ekim), "Tecavüz zanlýlarý linçten kurtuldu" (Yeni
Yüzyýl, 26 Kasým), "Tecavüzcü korucular yakalandý" (Yeni Þafak, 31
Ekim) gibi örnekler kadýnlarýn tecavüz maðduru olarak yer aldýklarý
haberlerin bir kýsmýný oluþturmaktadýr. 

"Müdürden öðrencisine imam nikahý" (Yeni Yüzyýl, 25 Kasým)
baþlýklý haberde olduðu gibi, haber yapýmcýlarýnýn, tecavüz sözcüðü
yerine "sahip olma" ifadesini kullanýlmalarý, kadýnýn mal olarak
görülmesinin dile ne ölçüde iþlemiþ olduðunun göstergesidir. "Bana
býçak tehdidiyle döve döve sahip oldu" (Hürriyet, 20 Ekim) baþlýklý,
tecavüze iliþkin bir diðer haber ise, kadýnlarýn da "sahip olunma"
ifadesini benimsediklerini göstermektedir.
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16.Bkz: "1996'da
tecavüze 15 bin dava
Cinsel suçta büyük artýþ"
baþlýklý haber, Yeni
Yüzyýl, 26 Eylül.

17.Bkz: "Cinsel saldýrgan
yanýbaþýnýzda" baþlýklý
haber, Cumhuriyet, 12
Ekim.



V.2.1.1.1.3. DAYAK VE YARALANMA

Üç aylýk süre içinde incelenen haberlerde kadýnlarýn hangi sosyal
sýnýf, yaþ ve  meslekten olurlarsa olsunlar dayak, yaralama gibi fiziksel
örseleme biçimlerine maruz kaldýklarý gözlenmiþtir. Ekonomik
baðýmsýzlýðý olan, yüzündeki morluklarla görüntülenen bir öðretmeni
konu edinen "Dayakçý kocaya suç duyurusu" (Hürriyet, 28 Eylül)
baþlýklý haber, her açýdan kocasýna baðýmlý yaþamak zorunda
olanlarýn dýþýndaki kadýnlarýn da pekala þiddete maruz kalabileceðini
göstermektedir. Kadýnlar dayaðýn yaný sýra kesici aletler, kaynar su gibi
maddelerle yaralanma, iþkence edilme gibi þiddet biçimlerine yine en
çok ev içinde maruz kalmaktadýrlar. Bu gurupta yer alan haberlerde,
gerekçesi açýklananlar içerisinde, þiddete en çok kýskançlýk sebebiyle
baþvurulduðu anlaþýlmaktadýr. Herhangi bir erkekle kýskançlýða sebep
olacak bir iliþkisi olsun ya da olmasýn, eþinden þüphelenen erkek
þiddete baþvurabilmektedir. Yaþlý bir erkeðin kendisinin ölmesi
durumunda, eþinin baþka bir erkekle evlenebileceði olasýlýðýný
düþünmesi dahi bu guruba giren þiddet olaylarýnýn gerekçesi
olabilmektedir. "Kýskanç dede eþini haþladý" (Hürriyet, 25 Kasým)
baþlýklý haber, sýk sýk "ben öldükten sonra sen kocaya gidersin" dediði
karýsýna kaynar su döken bir kiþiyi konu edinmektedir. Burada, haber
yapýmcýsýnýn tercih ettiði "kýskanç dede" ifadesi, þiddet eyleminin dahi
sempatize edilerek verilebildiðini göstermektedir. "Kocasý 40 gün
iþkence yaptý" (Hürriyet, 19 Kasým) baþlýklý bir diðer haber, berdel
usulüyle evlendirilen bir kadýnýn, kocasýnýn uzun süre uyguladýðý
þiddetin ardýndan hastanelik olmasýný iþlemektedir. 

Kadýnlarýn iþyerlerinde de baþta dayak olmak üzere, bu tür þiddet
biçimlerine maruz kalabildikleri gözlenmiþtir. "MHP adayý baþhekim
hemþire dövdü" (Yeni Yüzyýl, 7 Kasým), "Kadýn baþkana dayak"
(Hürriyet, 13 Kasým) baþlýklý haberler, kadýnlarýn evleri dýþýnda da
þiddete maruz kalabildiklerini gösteren örneklerdir.   

Þiddete iliþkin olaylarýn haber konusu olabilmesi, þikayette
bulunmakla doðrudan orantýlýdýr. Oysa "eþlerinin uyguladýðý þiddete
maruz kalan Türk kadýnlarý, Avrupalý hemcinslerinin aksine, kol kýrýlýr,
yen içinde kalýr anlayýþý ile adli saðlýk kuruluþlarýna
baþvurmamaktadýrlar" (Yeni Þafak, 24 Ekim)18. Ýncelenen haberler
kadýnlarýn toplumsal normlar ve özellikle ekonomik sebepler yüzünden
dayak gibi þiddet biçimlerine uzun süre katlandýklarýný, þiddet ancak
tahammül edemeyecekleri boyutlara vardýðýnda þikayetçi olduklarýný
göstermektedir. Aksi taktirde, aþaðýdaki örneðin de gösterdiði gibi bu
tür haberlerin boyutlarýnýn çok daha fazla olacaðý açýktýr.  

Öðretmenim. Üç yýllýk evliyim. Bir oðlum var. Ýlk geceden beri
dayak yiyorum. Hiç kimseye söyleyemiyorum, utanýyorum. Her
gece tekme, tokat, hakaret (Mor Çatý Kollektifi, 1996, 6).

Öte yandan yine Türkiye'de yapýlan bir araþtýrma, kadýnlarýn
%44.9'u, erkeklerinse %45'inin, kadýn kocasýna itaat etmediði takdirde
kocanýn karýsýný dövme hakký olduðu görüþünü savunduklarýný
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18. "Dayak yiyen kadýn
suskun" baþlýklý haber.

19.Bkz: "Þiddet kadýnýn
yazgýsý mý?" baþlýklý
haber, Yeni Þafak, 21
Eylül.



göstermiþtir19.  Bu araþtýrmanýn sonuçlarý, "kadýn çýkarlarýnýn erkek
çýkarlarýna tabi kýlýndýðý güç iliþkisi" (Springer, 21) olarak
tanýmlanabilecek ataerkil düzenin, kadýnlar tarafýndan ne ölçüde
içselleþtirilebileceðini göstermesi bakýmýndan dikkate deðerdir. 

V.2.1.1.1.4. KAÇIRILMA

Bu tür haberler basýnda az sayýda yer almasýna raðmen kadýnýn
toplumdaki konumunu deþifre etmesi açýsýndan önemlidir. Kadýnlar
babanýn rýzasýnýn olmadýðý bir evlilik durumunda kendi rýzalarý ile,
kendi rýzalarý olmadýðýnda zorla, mafya içi çatýþmalar gibi durumlar söz
konusu olduðunda ise kadýnýn tabi olduðu baba, erkek kardeþ gibi
yakýnlarýna göz daðý vermek amacýyla zor kullanýlarak  kaçýrýlmaktadýr.
Ýlk iki durum kadýnýn baba ile sevgili arasýnda paylaþýlamayan, kendi
yaþamý hakkýnda karar vermekten mahrum býrakýlan, son durum ise
anlaþmaya varmak için taraflar arasýnda takas edilebilen bir mal olarak
görülmesi ile açýklanabilir. Bu tür olaylar ve bunlarýn haberlerde yer
alýþý kadýnýn bir kez daha erkeðe tabi bir mal ve her durumda  pasif,
zayýf ve kendini korumaktan aciz bir varlýk olarak algýlanmasýný
pekiþtirmektedir. "Sardinyalý çetenin elinden kurtuldu" (Yeni Yüzyýl, 13
Kasým), "Alýkoyma davasý" (Türkiye, 1 Ekim), "Manken kaçýran çete"
(Hürriyet, 1 Ekim), "Kýz kaçýrma davasýnda yumruklar konuþtu" (Yeni
Þafak, 22 Ekim) baþlýklý haberler, kadýnlarýn kendi iradeleri dýþýnda,
anlaþma veya çatýþmalara konu olduklarý örneklerdir. 

V.2.1.1.2. PSÝKOLOJÝK VE EKONOMÝK BASKI
Fiziksel þiddet haberleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda, incelenen haberler

içerisinde psikolojik baský konusunu içeren haberler oldukça azdýr. Bu
grupta yer alan haberler taciz, bekaret kontrolüne zorlama ve
çocuðundan uzaklaþtýrmak suretiyle kadýnlara uygulanan baský
biçimlerini içermektedir. Bu konuyu içeren olaylarla ilgili istatistikler göz
önüne alýndýðýnda, bu tür olaylarýn azlýðý, bunlarýn, hem maðdur hem
de daha genel olarak toplum tarafýndan, fiziksel þiddet biçimleri kadar
önemsenmemesi ile açýklanabilir. Haber yapýmcýlarý açýsýndan da,
bunlarýn diðer þiddet biçimleri kadar haber deðeri taþýmadýðý
düþünülebilir. Çünkü psikolojik baskýnýn haberlerde yer alma oraný
istatistiklerle örtüþmemektedir. Mesela, Ankara'da yapýlan bir çalýþma
kadýnlarýn %89'unun en azýndan bir defa ev içinde psikolojik baskýya
maruz kaldýðýný göstermektedir (Gülçür, 50). 

"Kýskanç koca eþini rehin aldý" (Yeni Yüzyýl, 11 Ekim), "Sendikacýya
kýzlýk zarý muayenesi" (Yeni Yüzyýl, 6 Kasým), "Tacizci amcayý küçük
kýzýn þiiri ele verdi" (Hürriyet, 5 Ekim), "Þule de 'komplo' dedi"
(Hürriyet, 23 Ekim) baþlýklý haberler, fiziksel þiddet biçimlerinden
baðýmsýz, psikolojik þiddete iliþkin örneklerdendir. "3 kez doðum yaptý
diye eþini boþuyor" (Hürriyet, 3 Ekim) baþlýklý örnek, yine bu sýnýflama
içinde ele alýnabilecek haberlerden biridir. Bu haberde "'Benim için 3
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çocuk doðuran kadýn ölmüþtür' diyerek ilk eþinden ayrýlan koca, üç kez
doðum yapan ikinci eþinden de boþanmak için dava açtý" þeklindeki
açýklamalara yer verilmiþtir.

Ýncelenen haberlerde fiziksel þiddet biçimlerinden baðýmsýz olarak
ekonomik baský biçimine rastlanmamýþtýr. Ekonomik baskýya iliþkin
bilgi içeren haberlerin hepsinde kadýnýn þiddeti kendine yönelttiði
gözlenmiþtir. Bu haberlerde kadýnlarý haber konusu yapan intihar
etmeleri olduðundan, bunlar þiddeti kendine yönelten kadýnlar
sýnýflamasý içinde deðerlendirilecektir.  

Fiziksel þiddeti, biçimlerine göre yukarýdaki þekilde sýnýflandýrarak
ele almak mümkün olsa da, incelenen haberler, bu þiddet biçimlerinin
içiçe geçtiðini, habere konu olan pek çok olayda, birden çok þiddet
biçiminin  söz konusu olduðunu göstermektedir. 

Özetle, aile ideolojisinin iddia ettiðinin tersine ev içi, kadýn için
güvenli bir mekan olmaktan ziyade, kadýnýn en çok þiddete maruz
kaldýðý ortamdýr. Ancak ev dýþýnýn da kadýn için pek güvenli bir ortam
olduðu söylenemez. Kadýnlarýn evleri dýþýndaki mekanlarda da
þiddete, yine çoðu zaman tanýdýklarý erkekler tarafýndan maruz
býrakýldýklarý gözlenmiþtir.  

V.2.1.2. KÝÞÝSEL ÞÝDDETÝN ÖZNESÝ
Maðdur ve kurban kategorisi içinde, kadýnlarýn kiþisel þiddetin faili

olarak yer aldýðý haberler Hürriyet gazetesinde %14, Cumhuriyet ve
Yeni Yüzyýl gazetelerinde %13, Türkiye gazetesinde %12 ve Yeni
Þafak gazetesinde %7'dir. Buna göre kadýnlar Cumhuriyet
gazetesinde, þiddetin nesnesi olmaktan çok öznesi olarak
resmedilmektedirler. Yeni Þafak gazetesinde ise, kadýnlarýn þiddetin
nesnesi ve öznesi olarak yer aldýklarý haberlerin oraný birbirine eþittir.
Diðer gazetelerde ise, þiddetin faili olan kadýnlarýn oraný, þiddete
maruz kalanlara oranla oldukça düþüktür. Bu kategoriye iliþkin
haberlerin önemli bir kýsmý, ABD'de bakýcýlýðýný yaptýðý bir bebeði
öldürdüðü gerekçesiyle mahkum olan bir dadýyý konu edinmektedir.
"ABD ve Ýngiltere ayakta" (Hürriyet, 5 Kasým),"Ýngiliz dadýya müebbet
hapis" (Yeni Yüzyýl, 1 Kasým), "Bebek bakýcýsýna ömür boyu hapis"
(Cumhuriyet, 1 Kasým) "Dadý Amerika'yý karýþtýrdý" (Yeni Þafak, 14
Kasým), "Amerika'yý sarsan dava" (Türkiye, 1 Kasým) baþlýklý haber
örneklerinden de görüleceði gibi bu konu, Türkiye'deki basýnýn
gündeminde de önemli bir yer tutmuþtur. Yurtdýþýndan haberlerde
kadýnlarýn, þiddetin failleri olarak basýnda büyük oranda yer
alabildikleri, ancak, þiddete maruz kalanlar olarak hemen hemen hiç
yer almadýklarý gözlenmiþtir. Bu durum, genel haber anlayýþýnýn
sýradýþý konularý içermesi, kadýnlarýnýn þiddete maruz kalmalarýnýn
sýradan bulunurken -zaten bu tür haberlere Türkiye'den yeterince
örnek verilebilmektedir-, þiddetin failleri olmalarýnýn istisnai bir durum
olarak deðerlendirilmesi ile açýklanabilir. Bu yüzden, yurtdýþýndan
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haberlerde, þiddet uygulayan bir kadýn mutlaka haber konusu olurken,
þiddete maruz kalan bir kadýn, eðer haber çarpýcý bir nitelik
taþýmýyorsa, haber konusu edilmemektedir.

Bu kategoriye giren haberlerin  neredeyse hepsindeki þiddet biçimi
öldürmedir. Türkiye'den örneklerde, kurbanlarýn hemen hemen hepsi
failin eþi veya daha önce yakýn iliþkide bulunduðu bir erkektir.
Kurbanýn kadýn ve çocuk olduðu haberler çok azdýr. Bazý haberlerde
failin, olayýn ardýndan kendisinin de intihar ettiði gözlenmiþtir. Faillerin
haberlerde yer alan öldürme gerekçeleri arasýnda kendi hayatýný
kurtarmak, kendini tecavüz ve cinsel tacizden korumak, evliliðini
kurtarmak, kurban tarafýndan evlenme vaadiyle aldatýlmak, çocuklarýný
þiddetten korumak, yakýný olan bir kadýný þiddetten korumak ve
hakkýnda dedikodu yapýlmasýný önlemek yer almaktadýr. 

"Katil, savcýnýn karýsý çýktý" (Hürriyet, 4 Kasým) baþlýklý bir haberde
failin, kocasýnýn dayaðýndan kurtulmak için eski sevgilisini
öldürdüðüne deðinilmekte, "Yuvam için öldürdüm" þeklindeki
açýklamalarýna yer verilmektedir. "Sibel'i bitiren öfke" (Hürriyet, 2
Kasým) baþlýklý bir baþka haber,  failin, "erkeklerle düþüp kalktýðý"
yönünde dedikodu yapan bir kadýný öldürmesini konu edinmektedir.
"Koca katiline müebbet" (Türkiye, 28 Kasým) þeklinde verilen haberde
ise, failin, kocasýný, annesine býçakla saldýrýrken öldürdüðü
anlaþýlmaktadýr. Kocasýný, ders çalýþan oðlunu dövdüðü için öldüren
bir kadýný konu alan haber "Kocasýný öldürdü 12.5 yýl hapis yedi"
(Hürriyet, 16 Kasým), kendini tecavüzden korumak isterken bir erkeði
öldüren bir kadýný konu alan haber "Sevinç gözyaþlarý" (Türkiye, 6
Ekim) baþlýðýyla verilmiþtir. "Sevgilisinin boðazýný kesti" (Hürriyet, 17
Kasým) baþlýklý haber ise, sevgilisini, evlenme vaadiyle aldatýldýðý için
öldüren bir kadýný konu edinmektedir.

Yukarýda sýralanan örneklerde öldürme gerekçesini, namus, annelik
konumu ve evlilik kurumu gibi özellikle kadýnlar için toplumca olumlu
ve önemli deðerler atfedilen durumlarýn tehdit altýnda olmasý
oluþturmaktadýr. Namus, çocuklar ve evliliðin tehdit altýnda bulunmasý
gibi durumlar söz konusu olduðunda kadýnlar da erkekler kadar
þiddete baþvurmaktadýrlar. Kadýnýn þiddete baþvurduðu bu durumlar,
toplum tarafýndan kadýnýn hapsedildiði üçgeni kadýnlarýn içselleþtirmiþ
olduklarýný ve bu üç þey uðruna her þeyi göze alabildiklerini
göstermektedir. 

Kendini ölüm ve tecavüzden kurtarmak için cinayet iþleyen
kadýnlarýn durumu ise erkeklerin durumunda olduðu gibi bir güç/iktidar
sahibi olma ifadesi taþýmaktan ziyade týpký köþeye sýkýþtýrýlmýþ,
saldýrmaktan baþka alternatifi kalmayan bir kedinin durumuna
benzemektedir. Kadýn, erkekten farklý olarak þiddete saldýrma
amacýyla deðil, kendini savunma amacýyla baþvurmaktadýr. Þiddetin
faili olduðu durumlarda dahi kadýn, olaylar kendi iradesi dýþýnda
meydana geldiði için edilgendir ve bir anlamda kurban olma
durumundan sýyrýlamamaktadýr. Bu durum þiddeti kendisine yönelten
kadýnlarla ilgili haberlerde daha açýk bir þekilde ortaya çýkmaktadýr. 
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Ayrýca, bu kategoriye giren haberlerin bir kýsmýnda özellikle
kurbanýn yakýnlarý, kadýnýn suçu tek baþýna iþlemiþ olmasýnýn mümkün
olmadýðýný vurgulayarak, suçu kocasý, sevgilisi gibi bir erkeðin
yardýmýyla iþlemiþ olacaðýný vurgulamaktadýrlar. Mesela Hürriyet
gazetesinde 5 Kasým günü iþlenen bir haberde, "...öldürülen
üniversiteli gencin ailesi, cinayeti savcýyla karýsýnýn birlikte iþlediklerini
ve ceseti sahile attýklarýný ileri sürdü... Tek baþýna öldüremez" gibi
ifadeler yer almaktadýr. Yani kadýnýn birini öldürdüðü zaman dahi güç
ve iradesini kullanan bir kiþi olabilme olasýlýðý göz ardý edilmekte, suçu
mutlaka bir erkeðin yardýmýyla iþlemiþ olabileceði üzerinde
durulmaktadýr. 

Kadýnýn suç iþleme gücü de yoktur. Kocasý yanýndayken kadýn
suç iþlerse, suça kocasýnýn azmettirdiði düþünülür ve suçlardan
dolayý koca sorumlu tutulur (Seidenberg, Decrow, 208).  

Yukarýdaki örnekte kadýnýn, irade sahibi bir kiþi olarak görülemediði
için toplum tarafýndan, dolaylý olarak aþaðýlandýðýndan söz etmek
mümkündür.

V.2.1.3. ÞÝDDETÝ KENDÝNE YÖNELTEN
Maðdur ve kurban kategorisi içinde, kadýnlarýn þiddeti kendine

yöneltenler olarak haberlerde yer alma oraný Türkiye gazetesinde
%10, Hürriyet ve Yeni Þafak gazetesinde %5, Yeni Yüzyýl gazetesinde
%2'dir. Cumhuriyet gazetesinde ise kadýnlarýn, þiddeti kendine
yöneltenler olarak hiç bir haberde yer almadýklarý gözlenmiþtir. Bütün
gazetelerde, baþkalarýna þiddet uyguladýktan sonra intihar giriþiminde
bulunan kadýnlar (%5.36) bu kategoriye dahil edilmemiþtir. Bu
kategoride yer alan haberlerin hemen hemen hepsinde kadýnlarýn
intihara teþebbüs ettikleri, bunlardan bir kýsmý kurtarýlýrken bir kýsmýnýn
da öldüðü tespit edilmiþtir. Ýntihar dýþýnda, "Sinirden dilini kopardý"
(Yeni Þafak, 31 Ekim) baþlýklý haberdeki türden þiddet biçimlerine çok
az rastlanmýþtýr. Haberlerin yaklaþýk 1/3'inde kadýnlarýn intihar
gerekçeleri bilinmemektedir. Ýntiharýn bilinen sebepleri arasýnda ise ilk
sýrayý eþin kadýna yönelik davranýþlarý oluþturmaktadýr. Daha sonra
sýrasýyla baba, erkek arkadaþ, erkek kardeþ, üvey anne ve diðer
insanlar gelmektedir. Kadýnlarýn intihar sebeplerinin baþlýcalarý
arasýnda ekonomik  sýkýntýlar, mutsuz evlilik, çocuðunun ölümü veya
çocuðundan ayrý olmak ve erkek arkadaþý tarafýndan aldatýlmak
gelmektedir. 

"Liselinin çaresizliði" (Hürriyet, 22 Kasým), "1 aylýk gelinin fakirlik
intiharý" (Türkiye, 1 Eylül), "Ýstanbul'da intihar gecesi" (Yeni Yüzyýl, 3
Eylül), "Yine kumar faciasý" (Türkiye, 3 Eylül) gibi haber örnekleri,
babanýn dersane için, kocanýn doktora gitmek için para vermemesi
veya kocanýn altýnlarý kumar oynamak için zorla almasý gibi ekonomik
baský biçimlerini içermektedir. Bu olaylarýn ardýndan kadýnlarýn
hepsinin intihar ettiði gözlenmektedir.
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Evliliðinden mutsuz olan bir kadýný konu edinen "6. Kattan atladý,
üçüncü katta takýldý" (Türkiye, 26 Ekim), sevgilisi terk eden bir kadýný
konu edinen "Polisin aþk intiharý" (Türkiye, 6 Ekim), oðlunun intihar
etmesinin ardýndan intihar eden bir kadýný ele alan "Köprüde trajedi"
(Hürriyet, 21 Ekim) baþlýklý haberler yine bu tür haberlerden baþlýca
örnekleri teþkil etmektedir. 

Þiddeti baþkalarýna yönelten kadýnlarýn durumunda olduðu gibi bu
durumda da kadýnlar çoðunlukla namus, evlilik ve çocuklarý söz
konusu olduðunda intihara teþebbüs etmektedirler. Kadýnýn baþka
insanlarla olan sorunlarýný kendi hayatýna son vererek noktalama
giriþimi, kadýnýn zayýf ve aciz olduðu görüþünün içselleþtirilmesinin
göstergesi olarak yorumlanabilir. Böylece kadýn, þiddeti dahi
baþkalarýna deðil, ancak zayýf olduðunu düþündüðü kendi bedenine
yöneltmektedir. Burada intihar, baþta kocalarý olmak üzere kadýnlarýn
kendilerine zarar verenlere karþý kullandýklarý bir tepki biçimi gibidir.
Kadýnlar erkekler için güç ve iktidarý temsil eden þiddete baþvurduklarý
zamanlarda dahi þiddeti uyguladýklarý an -bir olaya tepki olarak- ve
yönelttikleri nesne -kendi bedenleri- göz önüne alýndýðýnda öncelikle
çaresizliklerini dile getirmekte ve böylece kurban ya da maðdur
olmaktan kurtulamamaktadýrlar.  

Bu sýnýflamaya giren dikkate deðer bir örnek "Rüya köprüde bitti"
(Hürriyet, 20 Eylül) baþlýklý haberdir. Bu habere konu olan kiþinin
ailesini kaybettiði, abisi de yardým etmeyince sokakta kaldýðý,
"saldýrýlardan korunmak için saçlarýný kazýtýp, erkek gibi" giyindiði
anlatýlmaktadýr. Bu habere konu olan kiþinin 'erkek kýlýðýna' girmesi,
sokaklarýn bir erkek için bir kadýndan daha az risk taþýyor olduðunu
göstermektedir.

V.2.2. KADININ YAKINININ ÖLÜMÜ, HASTALIÐI, VB.
Haberlerde sevgilisi, eþi ve çoðunlukla erkek olan kardeþi, çocuðu

gibi yakýnlarýnýn ölümü, hapse düþmesi, eþi tarafýndan terk edilme
sonucunda kadýnýn  maðduriyetinin vurgulanmasý, kadýnýn kendi
baþýna eksik bir varlýk olduðu þeklindeki kanaati destekler niteliktedir.
Bu haberlerin bir kýsmýnda, ancak bir erkeðin varlýðýyla kendini
tamamlanmýþ ve güvende hissedecek olan kadýnýn, bu erkeði
yitirmesiyle olabilecek en büyük felaketle karþý karþýya olduðu
yönünde bir yaklaþým söz konusudur. "100'er milyona tahliye edildiler"
(Türkiye, 21 Kasým) baþlýklý haberde, yakýnýnýn tahliye edilmesi
üzerine "þükür duasý eden", "Öðretmenin yaptýðý sünnet acý bitti"
(Hürriyet, 19 Kasým) baþlýklý haberde, oðlunun ölümü üzerine feryat
ederek aðýtlar yakan, "Ümraniye'de korkunç infaz" (Yeni Yüzyýl, 21
Ekim) baþlýklý haberde ise fenalýk geçiren kadýnlar konu edilmekte, bu
kiþilerin fotoðraflarýna görsel malzemede mutlaka yer verilmektedir.
Kadýnlarýn, özellikle ölen bir erkeðin ardýndan, acý çekip aðýt yakanlar
olarak haber deðeri taþýdýklarýný göstermesi bakýmýndan "Öðretmene
gözyaþý" (Türkiye, 24 Ekim) baþlýklý haber dikkate deðerdir. Bu haber
fotoðrafýnýn çekimi sýrasýnda kameranýn, öldürülen öðretmenin kýz
öðrencilerine odaklanarak, onlarý aðlarken resmettiði gözlenmektedir. 
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Kadýnlarýn, yakýnlarý olan erkekleri birincil derecede ilgilendiren
olaylardan dolayý maðdur olarak yer aldýklarý haberlere %9'luk bir
oranla en çok Türkiye gazetesinde rastlanmaktadýr. Bu haberlere en
az yer veren gazeteler %2'lik bir oranla Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl'dýr.
Özellikle Türkiye ve Hürriyet gazetelerinde bu tür haberlerde kullanýlan
görsel malzemelerde çok sayýda aðlayan, feryat eden, sinir krizleri
geçiren kadýn görüntülerine rastlanmýþ, bu kadýnlarýn duygusal
tepkilerinin yazýlý materyallerde de ayrýca vurgulandýðý gözlenmiþtir.
Bu haberler toplumdaki cinsiyete göre rol daðýlýmýný göstermesi
açýsýndan önemlidir. Erkek, aktif bir biçimde bir eylemde bulunarak
kurban olurken, kadýn hiç bir þey yapmazken erkekten dolayý maðdur
olarak resmedilmektedir. Ayrýca, herhangi bir nedenle ölen bir
kadýnýnýn görüntüsüne haberlerde çok büyük fotoðraflarla yer
verilirken, bu haberlerde, ölen erkeklerin görüntülerine ya küçük bir
fotoðrafla yer verildiði veya hiç yer verilmediði, buna karþýn yakýný olan
kadýnlarýn görüntülerine çok daha büyük fotoðraflarla yer verildiði
gözlenmiþtir

V.2.3. KADININ KENDÝ ÖLÜMÜ VEYA HASTALIÐI
Kaza veya hastalýk sonucu ölen genç kadýnlarýn yine, önemli bir

ölçüde haber deðeri taþýdýklarý gözlenmiþtir. Ölümleriyle haber konusu
olan bu genç kadýnlarýn bir kýsmýnýn organlarýný baðýþladýklarý,
haberlerde, bu kadýnlarýn organlarýyla, baþka insanlara hayat verdikleri
iþlenmektedir. Kadýnlar, sadece çocuk doðurarak deðil, ölümleriyle
dahi insanlara hayat verebilmektedirler. Ölümüyle dahi baþka
insanlara yardým eli uzatan bu kadýnlarla ilgili haberler yardýmseverlik
ve hayýr iþleri biçimindeki kadýnlýk rolünün uzantýsý olarak da
yorumlanabilir.

Kadýnýn genç ve güzel oluþuna yapýlan vurgu ölümü dramatize
ederek daha çarpýcý kýlmaktadýr. Çünkü genç ve güzel olmanýn daha
deðerli olduðu kanýsý, yitiminin de daha acýnýlasý olduðu  düþüncesine
yol açacaktýr. 

Maðdur ve kurban kategorisi içinde kadýnlarýn ölüm veya
hastalýklarý ile konu olduklarý haberlere %45'lik bir oranla en çok Yeni
Þafak, %23'lük bir oranla en az Türkiye gazetesinde rastlanmaktadýr.
Yeni Þafak gazetesinin, diðer gazetelerden farklý olarak, organ naklini
olumlar nitelikte herhangi bir habere yer vermediði gözlenmiþtir.
"Küçük Ayþe'de hayat verecek" (Hürriyet, 29 Kasým), "Anýl'da 7 kiþide
yaþýyor" (Türkiye, 11 Kasým), "Ölen Ýngiliz kýz 70 hayat kurtardý" (Yeni
Yüzyýl, 21 Ekim), "Gazeteci Çakýroðluna karaciðer bulunamadý"
(Cumhuriyet, 8 Ekim), "Gazeteci Nurcan'ýn yaþam savaþý" (Yeni Þafak,
10 Ekim) baþlýklý örnekler, kadýnlarýn ölümleri, hastalýklarý ve
organlarýný baðýþlamalarýyla haber konusu olduklarý haberlerden bir
kýsmýdýr. 

Ýnceleme yapýlan dönemde, bu kategoride yer alan çok sayýda
örneði, Ýngiltere prensesi Diana'nýn ölümünü iþleyen haberler
oluþturmaktadýr. Yardýmseverliði, barýþ elçiliði, güzelliði, Ýngiltere
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Prensi Charles ile evliliði gibi yaptýðý hemen hemen her þeyle özellikle
magazin haberciliði olmak üzere basýnýn ilgisini yoðun bir biçimde
üzerine toplayan Diana'yý, inceleme yapýlan dönemde haber konusu
yapan asýl etken ölümüdür. Daha önce, magazin basýnýnýn gözdesi
olan Diana'nýn ölümünün basýnda iþleniþ biçimi de onun maðdur ve
kurban kategorisi içinde ele alýnmasýný doðrulamaktadýr. Hürriyet, Yeni
Yüzyýl ve Türkiye gazetelerinin Diana'nýn ölümünü iþleyen
haberlerinde, onun güzelliði, zerafeti, masumiyeti, mahsunluðu,
yardýmseverliði gibi özelliklerine büyük ölçüde vurgu yaptýklarý
gözlenmiþtir. "Ýngiltere aðladý" (Türkiye, 7 Eylül), "Mahzun prensesin
trajik sonu" (Yeni Yüzyýl, 1 Eylül), "Ölüm ona yakýþmadý" (Hürriyet,
Kelebek eki, 2 Eylül) baþlýklý örnekler bu tür haberlerden bazýlarýdýr.
Ayrýca, Hürriyet gazetesinin konuyu ele alýrken  Diana'nýn
fotoðraflarýndan birine yer vererek bu fotoðrafýn erotikliðini vurguladýðý
gözlenmiþtir.   Türkiye gazetesinde ise, Diana'nýn Müslüman olmak
istediði için öldürülmüþ olabileceði yönünde spekülatif sayýlabilecek
deðerlendirmelere rastlanmýþtýr. Öte yandan, Cumhuriyet, Yeni Þafak
ve Türkiye gazetelerinde zaman zaman, Diana'nýn ölümüne gösterilen
ilginin yoðunluðuna yönelik eleþtirel yaklaþýmlara yer verilmiþtir.
"Ünlüler turizmi" (Yeni Þafak, 15 Eylül), "Diana endüstrisi" (Türkiye, 1
Ekim), "Prenses Diana azize oluverdi" (Cumhuriyet, 3 Eylül) baþlýklý
haberler bu tür örneklerdendir. 

V.2.4. SAVAÞ VE DOÐAL AFETLER
Bu gruba giren haberleri savaþlarda yapýlan katliamlar ve sel, açlýk,

kasýrga, yangýn, yýkým, çökme gibi  olaylarýn yer aldýðý haberler
oluþturmaktadýr. Katliam haberlerinde ölen kiþi sayýsý verilirken,
cinsiyete göre daðýlýmlarý da belirtilmektedir. Ancak bu daðýlýmda
erkek olanlar deðil, kadýn olanlar vurgulanmaktadýr. Cezayir'de
yaþanan katliamlarla ilgili haberlerde yer alan "5 kadýnýn öldürüldüðü"
(Yeni Yüzyýl, Cumhuriyet ve Yeni Þafak, 22 Ekim), "öldürülenlerden en
az 7'sinin kadýn olduðu" (Türkiye, 14 Ekim), "içinde kadýnlarýn ve
çocuklarýn da olduðu 14 kiþiyi öldürdükten sonra..." (Hürriyet, 14 Ekim)
þeklindeki ifadeler bu konudaki örneklerden sadece bir kaçýdýr.
Burada, kadýn ve çocuk kurbanlara yapýlan vurgu, savaþýn temelde
erkekler arasýnda geçen bir mücadele biçimi olduðu, kadýn ve
çocuklarýn bu mücadelede arada kalan kurbanlar olduðu çaðrýþýmýný
yapmaktadýr. Diðer bir ifadeyle katliam haberlerinde ölen kadýn
sayýsýna yapýlan vurgu ayný zamanda aktif bir þekilde savaþa
katýlacaklarýn erkek olacaðý düþüncesiyle, erkeklerin tehdit olarak
algýlanarak öldürülmelerini kabul edilebilir kýlarken kadýn ve çocuklarýn
zaten 'eylemde bulunma' kabiliyetinden yoksun görüldüklerinden
öldürülmelerinin de ahlaki olarak yargýlanmasýný içermektedir. 

Bu gruba giren haberlerde kadýnlarýn iki ayrý þekilde yer aldýðý
görülmektedir: Kendileri katliama uðramýþ doðrudan kurbanlar olarak
ve katledilen erkek kurbanlarýn geride kalan yakýnlarý, yani dolaylý
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kurbanlar olarak. 

"Þatilla hala yas tutuyor" (Yeni Þafak, 16 Eylül), "Yangýnýn ekolojik
boyutlar" (Cumhuriyet, 8 Ekim), "Pauline kasýrgasý 400 kiþiyi yuttu"
(Yeni Yüzyýl, 12 Ekim), "Yýkým ve gözyaþý" (Türkiye, 17 Ekim),
"Ýstanbul yaðmura teslim oldu" (Hürriyet, 5 Ekim) baþlýklý haberler,
savaþ ve doðal afetleri konu alan ve kadýnlarýn tek baþlarýna veya
çocuklarýyla resmedildikleri örneklerdendir. Ýncelenen gazetelerde,
erkekler gibi savaþýn doðrudan kurbanlarý olabilen kadýnlara, görsel
malzemede hiç yer verilmediði, buna karþýn, yakýnlarýný kaybederek
dolaylý kurban olan kadýnlara çok sýk yer verildiði tespit edilmiþtir.
Kadýnlarýn dolaylý kurbanlar olarak daha çok haber deðeri taþýdýklarý
söylenebilir. Hatta, bu kadýnlarýn, mutlaka bir yakýnlarýný kaybetmiþ
olmalarý da gerekmemektedir. Savaþýn yarattýðý tahribat ve
mahrumiyet bazen yanýnda çocuðu da olan bir kadýnýn gösterge olarak
kullanýmýyla aktarýlmaktadýr. Çünkü haber yapýmcýsý için "kadýn
kurban, özellikle kamusal olaylarýn yol açtýðý insan acýlarýný resmetmek
için uygundur" (Ten Boom, Michielsens, 190).

Öncelikli olarak erkek öykülemesi, yani erkek bakýþ açýsýnýn
ürünü olarak haber, erkeklerin kamusal eylemlerinin özel
sonuçlarýný göstermek için kadýný gösterge olarak (women-sign)
kullanýr. Kadýnlar, politikacý veya bilim insaný olmaktan çok
kurbanlar olarak haber deðeri taþýrlar... Kadýn kurban büyük
ölçüde erkek çocuklarýn aðlamayýp sadece öldüðü ya da
yaralandýðý ataerkil ideolojinin ürünüdür (Ten Boom,
Michielsens, 197).

Hem savaþ hem de doðal afetlerin yer aldýðý haberlerde kadýnlar,
bir yandan doðrudan olaydan etkilenen kurban olarak yer alabilirken,
öte yandan özellikle yakýnlarý olan erkekleri kaybetmekle dolaylý
kurban olarak da resmedilebilmektedir. Hem Türkiye hem de
dünyadan bu gruba giren haberlerin görsel malzemeleri incelendiðinde
felaket sonrasýnda elde edildiði anlaþýlan bu malzemelerin hepsinde
viran olmuþ bölgelerde çocuklu veya yalnýz olan kadýn görüntülerinin
yer aldýðý gözlenmiþtir. Doðanýn tahribi karþýsýndaki çaresizlik haber
fotoðrafýnda resmedilen kadýn göstergesinde cisimleþmektedir. Bu
haberlerde kadýnlar "konuþan özneler olarak deðil, anlamýn taþýyýcýsý
göstergeler olarak iþlev " görmektedirler (ten Boom ve Michielsens,
188). Ten Boom ve Michielsens'ýn bulgularýyla uyumlu bir þekilde
anlamýn taþýyýcýsý olarak kullanýlan bu kadýnlarýn yüzlerinin
"baðlamdan uzaklaþtýrýlarak, basitçe, pasif ve ilgisiz" kýlýndýklarý da
gözlenmiþtir (193). 

Tipik bir kadýn haber öznesi, kendi kontrolü dýþýndaki
durumlarýn edilgen kurbanýdýr... Cinayet, felaket, kamu
politikasý ya da ailelerinin eylemlerinden etkilenen bu kadýnlar
özel alandadýrlar (Ten Boom ve Michielsens, 188).

Hem Türkiye  hem de dünyadan savaþ ve afetlerin maðduru olarak
kadýnlarýn yer aldýðý haberler inceleme kapsamýna alýnan tüm
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gazetelerde birbirine yakýn oranlarda yer almaktadýr. Kadýnlarýn, daha
çok görsel malzemede ya acýlý bir ifadeyle aðlarken, ya da bütün
olanlara raðmen pasif ve ilgisiz bir biçimde resmedildiði gözlenmiþtir.
Kadýnlarýn maðdur ve kurban olarak resmedildiði haberler içerisinde
bu tür haberlere %18'lik bir oranla en çok Cumhuriyet, %3'lük bir
oranla en az Hürriyet gazetesi yer vermektedir.  

V.2.5. SUÇUN ZANLISI
Kadýnlarýn iþlediði suçlar sýrasýyla hýrsýzlýk ve kapkaççýlýk, cinayet,

kuryelik, zina ve yasa dýþý örgüt üyeliðidir. Kadýnlarýn çeþitli suçlarýn
zanlýsý olarak resmedildikleri haberlerin çoðunda, baþkalarý tarafýndan
yönlendirilme sonucu suça meylettikleri anlaþýlmaktadýr.  Ýncelenen
haberlerde yer aldýðý þekliyle bu suçlarý iþleyen kadýnlarýn çoðunun ya
bir erkekle iþbirliði yaparak suçu iþlediði, ya da yine bir erkeðin yol
açtýðý maðduriyetten suça yöneldiði anlaþýlmaktadýr. 

Bu haberlerin büyük bir kýsmý, kara para aklamakta kullanýlan bir
kadýný konu almaktadýr. Haberlerin içeriðinden, suçun arka planýnda üç
erkeðin yer aldýðý, kuryelik yapan kadýnýn bu kiþilerin aracý olarak
kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. "Kurye kýza sürpriz tahliye" (Yeni Þafak,
18 Eylül), "Kurye Dilek'e 1 davadan tahliye" (Cumhuriyet, 18 Eylül),
"Dilek Örnek'e tahliye yok" (Yeni Yüzyýl, 11 Ekim), "Dilek'e tahliye yok"
(Türkiye, 6 Kasým) baþlýklý örnekler bu konuya iliþkin haberlerden bir
kýsmýdýr. Ayrýca, kadýnlarýn, kocalarý veya sevgililerinin yürüttükleri
yasa dýþý faaliyetlerde de yer aldýklarý anlaþýlmaktadýr. "Topal'ýn
krupiyer sevgilisi Ýnce ve gazeteci Þehirli tutuklandý" (Yeni Þafak, 1
Ekim), "Topal'ýn sevgilisi tutuklandý" (Hürriyet, 14 Ekim), "Müthiþ
intikam" (Hürriyet, 21 Eylül) baþlýklý örneklerde, kadýnlarýn, yakýnlarý
olan erkeklerle birlikte yasa dýþý eylemlerde   yer aldýklarý
anlaþýlmaktadýr. Yukarýda deðinilen örneklerin hepsindeki rol
daðýlýmýnda, erkeklerin, eylemde beyin, kadýnlarýn ise, beynin
yönlendirdiði beden iþlevini yerine getirdikleri söylenebilir. Yani,
erkekler, eylemin planlarýný yapmakta, kadýnlara ise bu planlarý
uygulamaya geçirmek düþmektedir.

Bazý haberlerde ise kadýnlarýn hayat koþullarýnýn zorlamasý sonucu
suça meylettikleri anlaþýlmaktadýr. Kocasýnýn evin ihtiyaçlarý için para
vermemesi üzerine hýrsýzlýk yaptýðýný söyleyen bir kadýný konu edinen
"Soyguncu kadýna suçüstü" (Hürriyet, 8 Kasým),"dayakçý kocasýndan
boþandýktan sonra", kalacak yeri olmadýðý için özellikle suç iþleyip
hapse giren bir kadýný konu edinen "Ebru'nun seçimi" (Hürriyet, 23
Kasým) baþlýklý haberler bu tür örnekleri oluþturmaktadýr. 

Özetle, kadýnlarýn suç iþlerken dahi, kendi iradeleri dýþýnda bir irade
tarafýndan yönlendirildikleri söylenebilir. Kadýnlarýn suçun zanlýsý
olarak yer aldýklarý haberlere %16 oranýyla en çok Yeni Þafak, %6
oranýyla en az Hürriyet gazetesinde rastlanmaktadýr.
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V.3. MESLEK SAHÝBÝ KADINLAR

Kadýnlarýn maðdur ve kurban olarak resmedildikleri haberlerle
karþýlaþtýrýldýðýnda, meslek sahibi kiþiler olarak haberde yer alma
oranlarýnýn oldukça düþük olduðu gözlenmektedir. Yine de kadýnlarýn,
meslek sahibi kiþiler olarak haberde yer alma oranlarýnýn çok düþük
olmadýðý ve bunun ilk bakýþta olumlanacak bir görüntü çizdiði
söylenebilir. Ancak bu tür haberlere içerik açýsýndan bakýldýðýnda
durumun kadýnlar açýsýndan çok da iç açýcý olmadýðý ortaya
çýkmaktadýr. Ýncelenen haberlere konu olan kadýnlarýn büyük bir
kýsmýnýn baþta öðretmenlik, hemþirelik ve dadýlýk olmak üzere kadýnlar
için uygun görülegelmiþ meslekleri icra eden kiþiler olduklarý
gözlenmektedir. Günümüzde, kadýnlarýn, daha önceleri aðýrlýklý olarak
erkeklerin bulunduðu iþ alanlarý ve konumlarda yer almalarý
konusunda eþit þansa sahip olduklarýný söylemek teoride daha kolay
görünse de, pratikte yaþananlar ve bu incelemenin ortaya koyduklarý
farklý sonuçlara iþaret etmektedir. Ýncelemenin ortaya koyduðu en
önemli sonuçlardan biri, kadýnlarýn en çok yer aldýklarý meslekleri,
toplumsal cinsiyete göre rollerin daðýlýmýnýn belirlediðidir.  

Toplumda egemen cinsiyetçi ideolojiye göre, kadýnýn yeri evi,
hayattaki asli görevi de ev iþi yapmak, kocasýna ve çocuklarýna
bakmaktýr. Bu da, genellikle evdeki iþlerin uzantýsý olan mesleklerde ve
çalýþma alanlarýnda istihdam edilmelerine yol açmaktadýr. Kadýn,
kendisine benimsetilen toplumsal cinsiyete göre, küçük yaþtan itibaren
kendine belletilen düþünce, ve davranýþ kalýplarýna göre bir takým
beceriler ediniyor ve çalýþma hayatýna girince de bu becerilerinin
uzantýsý olan alanlarda çalýþtýrýlýyor. Hizmet, saðlýk, eðitim ya da hazýr
giyim sektörlerinde daha yoðun olarak istihdam edilmeleri bu
yüzdendir (Ansal, 55).

Toplumsal cinsiyete göre kadýn ve erkek arasýndaki rollerin daðýlýmý
pek çok konuda olduðu gibi, meslek konusunda da oldukça önemli bir
belirleyiciliðe sahip görünmektedir. Kadýn ve erkeklerin farklý iþ
alanlarýnda istihdamýnda belirleyici rol oynayan eðitim konusunda ise
yine en büyük etken toplumsal cinsiyettir. 

Týp yetkilileri, kadýnýn gerçek yeri görüþünü yerleþtirmiþlerdir.
Doktorlar, biyolojik özelliklerinin kadýnlara ancak belli etkinliklerde
bulunma olanaðý tanýdýðýnda direnmiþlerdir. Kadýnýn aþýrý inceliðinin ve
ahlaksal duyarlýlýðýnýn kadýnlara özgü yaygýn hastalýklarýn temel
nedenleri olduðunu söylemiþlerdir. Bu hastalýklarý, evin dýþýndaki
dünyayý tehlikeli, hatta olanaksýz hale getirmiþlerdir (Seidenberg,
DeCrow, 49).
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Bugün evin dýþýna çýkmayý belli bir ölçüde baþarmýþ olsalar dahi20,
kadýnlarýn ancak belli etkinliklerde bulunmalarý gerektiði yolundaki
görüþler bu kez de ev dýþýndaki etkinliklerde varlýðýný sürdürmeye
devam ediyor olmalýdýr ki, kadýnlarýn büyük oranda yer aldýklarý baþlýca
mesleklere bakýldýðýnda, bunlarýn kadýnlarýn evdeki rollerini devam
ettirmelerini gerektiren meslekler olduðu ortaya çýkýyor. Diðer bir
ifadeyle, kadýnlarýn istihdam edildikleri meslekler, çoðu zaman
kadýnlarýn toplumsal rollerinin sýnýrlarý içinde kalmaktadýr. Burada
önemli olan bir nokta, kadýnlarýn 'erkek iþlerini' yapma becerisinden
yoksun olduklarýnýn çoðu yerde kendilerine dahi benimsetilmiþliðidir.  

Kadýnlara öðüt veren kitaplar yazan Catherine Beecher, onlarý evin
kahyasý, çocuk bakýcýsý, hastabakýcý, çocuk eðitimcisi, hizmetçilerin
yetiþtiricisi ve hayýr iþlerinin yöneticisi olarak tanýmlanabilecek esas
mesleklerinde yeterli bilimsel ve uygulamalý eðitim görmeye
dürtüyordu (Seidenberg, DeCrow, 48-9).

Öte yandan, Connell'a göre, günümüzde "ayrý alanlarýn ortadan
kaldýrýlmasý, kontrol altýna alýnma anlamýna gelmektedir, çünkü
kadýnlar bir yandan erkeklerle doðrudan doðruya kýyaslanmaya maruz
kalýrken, bu kýyaslamada daha en baþtan itibaren dezavantajlý bir
konumda tutulurlar" (299). Her ne kadar bugün kadýnlar daha önce
kapýlarýný sadece erkeklere açan pek çok meslekte yer almaya
baþlamýþ olsalar da, kadýn ve erkek için uygun görülen meslekler
arasýndaki kutuplaþma hâlâ varlýðýný sürdürmektedir. Ayrýca
kadýnlarýn, askerlik, polislik gibi 'erkek iþi' olarak nitelenegelmiþ bazý
mesleklerde çok az da olsa istihdam edilebilmeleri, kadýnlarýn da
pekala bu tür iþleri yapabilecekleri þeklindeki bir görüþün oluþmasýna
katkýdan ziyade, kaideye uymayan, ama kaideyi bozmayan, sadece
birkaç kadýnýn kendi bireysel farklýlýklarýyla -diðer bir ifadeyle 'erkek
gibi' olmalarýyla- elde ettikleri bir durum olarak anlaþýlmaktadýr. Bu
istisnalar, toplumsal cinsiyete göre rol ve mesleklerin daðýlýmýnýn
keyfiliðini ispatlayacak yerde, 'erkek iþlerini' ancak kendi türüne
uymayan bir kaç kadýnýn yapabileceði, ama bunun dýþýnda kadýnlarýn
yapamayacaðý kanaatýna hizmet etmektedir. 

Kadýnlarýn yoðun olarak yer aldýklarý mesleklere bakýldýðýnda, temel
olarak iki sonuca varýlabilir. Bunlardan birincisi, bu mesleklerin önemli
bir kýsmýnýn, kadýnýn toplumdaki annelik rolü ile örtüþen, bir anlamda
annelik rolünün devamý niteliðinde meslekler olmasýdýr. Devlet
tarafýndan "sosyal yardýmlarýn kýsýtlanmasý ve hastalarýn, yaþlýlarýn ve
sorunlu insanlarýn bakýmýnýn cemaate veya aileye iade edilmesi,
aslýnda kadýnlar üzerine fazladan ücretsiz emek yüklenmesi anlamýna
gelir. Böylelikle, cinsiyete dayalý iþbölümü ve toplumsal cinsiyet
eþitsizlikleri pekiþtirilir" (Connell, 302). Evde çocuklarý eðiten, yaþlý ve
hastalarýn bakým, beslenme gibi ihtiyaçlarýný karþýlayan kadýnlarýn,
kamusal alanda hemþirelik, hasta bakýcýlýk, öðretmenlik gibi
mesleklerde yer almalarý tesadüf olmasa gerektir. Diðer bir nokta ise
kadýnlarýn icra ettikleri mesleklerin daha düþük gelir saðlayan ve
toplumda itibarý düþük meslekler olmasýdýr. Ýster kadýnlara uygun
görüldükleri için gelir ve itibar açýsýndan düþük olsunlar, ister gelir ve
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itibar olarak düþük olduklarýndan kadýnlar için uygun görülsünler, her
iki durumda da hem kadýnlarýn hem de onlarýn yer aldýklarý mesleklerin
'deðersizleþtirilmesi' söz konusudur. Öte yandan, kamusal alanda
erkek ve kadýnlarýn istihdam edildikleri alanlarýn farklýlýðý, "eþit iþe eþit
ücret talebini geçersiz kýlmaktadýr" (Ansal, 56). Daha önemlisi, 'kadýn
iþi' þeklindeki bir sýnýflamanýn ve bu sýnýflamaya giren iþlerin düþük
itibarlý oluþunun 'doðal' kabul edilmesidir. 

Kadýnlarýn meslek sahibi kiþiler olarak yer aldýklarý haberlerin
incelemeye dahil edilen gazetelerdeki daðýlýmýna bakýldýðýnda,
Cumhuriyet gazetesinin %7'lik bir oranla bu tür haberlere en çok yer
veren gazete olduðu, onu %6'lýk bir oranla Yeni Yüzyýl ve Türkiye
gazetelerinin izlediði, Hürriyet ve Yeni Þafak'ýn ise %4'lük bir oranla bu
tür haberlere en az yer veren gazeteler olduðu gözlenmektedir.
Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde meslek sahibi olarak habere
konu olan kadýnlarýn oraný bir erkeðin yakýný olarak habere konu olan
kadýnlardan fazladýr. Ýncelemeye alýnan diðer gazetelerde ise
kadýnlarýn, meslek sahibi kiþiler olmaktan çok bir erkeðin yakýný
olmakla haber konusu edildikleri tespit edilmiþtir. Bu haberlerin çoðu
yukarýda belirtildiði gibi, geleneksel biçimde kadýn mesleði olarak
nitelenen, özellikle öðretmenlik ve hemþirelik gibi mesleklerde yer alan
kadýnlara yer vermektedir. Ayrýca, özellikle öðretmenlerle ilgili
haberlerin görsel malzemesinde kameranýn objektifinin kadýn
öðretmenlerde odaklandýðý tespit edilmektedir. Bunun dýþýndaki
haberlerin bir kýsmý iþ çevrelerinde ve basýnda tanýnmýþ az sayýda iþ
kadýnýný, bir kýsmý ise erkeklerin yer aldýklarý meslek alanlarýnda yer
edinebilmiþ az sayýda 'sýradýþý' kadýný konu almaktadýr.

"Nermin Hoca'nýn ardýndan" (Türkiye, 19 Kasým), "Bu lokantada
yemekleri hanýmlar piþiriyor" (Yeni Þafak, Pazar eki, 14 Eylül),
"Hanýmlarýn el emeðine yoðun ilgi" (Yeni Þafak, 18 Ekim) gibi
örneklerde olduðu gibi kadýnlarýn geleneksel meslek ve rollerde
temsiline Yeni Þafak ve Türkiye gazetelerinde daha sýk
rastlanmaktadýr. Yine Türkiye gazetesinde "Fedakâr öðretmenler" (24
Kasým) baþlýðýyla yer alan bir haberde "bir çok erkeðe taþ
çýkartýrcasýna öðretmenlik yapan iki genç kýz" þeklindeki ifade dikkate
deðerdir. Bu haberin çaðrýþýmlarý, zor iþleri ancak erkekler yapabilir;
þayet bir kadýn  zor bir  iþi üstlenecek olursa bu onun 'fedakarlýk
duygusuyla' açýklanabilecek bir þeydir þeklinde özetlenebilir. Haberin
ortaya koyduðu düþünce, bir kadýnýn, ancak bir erkek gücüyle
baþedilebilecek görevlerin üstesinden, ancak üstün bir fedakarlýk
duygusuyla gelebileceðidir. Kadýnlarýn güçlüklerle baþedebilmeleri
onlarýn da pekala erkekler gibi güce sahip olabilmelerine deðil,
fedakarlýklarýna mal edilmektedir. Yani, kadýnlar, takdir edileceklerse
dahi, bu erkeklerinkinden farklý standartlar içinde yapýlmaktadýr. Öte
yandan habere konu olan kiþilerin mesleki icraatleri ile pekala insiyatif
sahibi kiþiler olarak resmedilmeleri mümkün olabilecekken, haberde
kullanýlan "iki genç kýz" ifadesi tam tersi bir etki býrakmakta, bu
insanlarý, kendi insiyatiflerini kullanma olasýlýðýný gözardý edici ve -ne
yaparlarsa yapsýnlar-, 'çaresizliklerini' vurgulayýcý bir taným içine
hapsetmektedir.
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Yeni Þafak gazetesinde dikkat çekici noktalardan biri, meslek sahibi
kadýnlarýn yer aldýðý haberlerde ya büyük oranda tesettürlü kadýnlara
yer verilmesi, ya da bu tür haberlerde yaygýn olan tutumun tersine,
habere konu olan kadýna görsel malzemede yer verilmemesidir. "Ýlaçta
fiyat kargaþasý" (29 Kasým) baþlýklý haberin görsel malzemesinde yer
alan tesettürlü eczacý birinci duruma, "Mesaj'ýn sembolik dili..." (5
Eylül) baþlýklý bir diðer haber ise habere konu olan kadýnýn
görüntüsüne yer verilmemesine örnek teþkil etmektedir.

"Kýraç: Kârý, zararý tartýþmayý býrakalým" (Hürriyet, 13 Kasým),
"Suna Kýraç: Koç'un sözleri çarpýtýldý!.." (Türkiye, 13 Kasým 1997),
"Nur Akgerman iþinin patronu oluyor" (Yeni Yüzyýl, 26 Kasým 1997),
"Ýran'da kadýn yönetici modasý" (Yeni Þafak, 2 Eylül 1997), "'Banka
kârlarý gerçekçi deðil'" (Cumhuriyet, 20 Kasým, 1997) baþlýklý haberler
yüksek mevkilerde yer alan az sayýdaki iþ kadýnlarýný konu olmaktadýr.
Bu tür haberlere daha çok Hürriyet gazetesinde yer verilmektedir. Yine
bu gazetede, meslek sahibi kadýnlarla ilgili haberlerin önemli bir
kýsmýnda, kadýnlarýn mesleklerinden ziyade 'cinsel çekiciliklerine',
'güzelliklerine' yapýlan vurgunun ön planda olduðu gözlenmiþtir. "Böyle
hakeme böyle izleyici" (3 Eylül) baþlýklý bir haberde yer alan
"birbirinden güzel mini etekli yarýþ hakemleri", "ANAP'a 'güzel' koruma"
(11 Kasým) baþlýklý bir diðer haber baþlýðý ve içeriðinde  güzel ve genç
oluþa yapýlan vurgular, kadýnlarýn meslek sahibi kiþiler olsalar dahi
haberde ýsrarla bugüne dek tanýmlanageldikleri normlar içine
yerleþtirilmelerini göstermesi bakýmýndan dikkate deðerdir.  

Öte yandan kadýnlar, artýk erkeklere ait olduðu düþünülen meslek
alanlarýna  el atmýþ olsalar dahi bu, erkeklerle eþit ve ayný görevlerde
iþ bölümü yaptýklarý sonucunu doðurmamaktadýr. Hürriyet gazetesinde
yer alan "Karakollara 'Güzin Abla" (17 Eylül) baþlýklý haber bu durumu
açýk bir biçimde ortaya koymaktadýr. Haber, karakollarda oluþturulacak
psikolojik destek amaçlý yeni hizmet birimlerinde kadýn polislerin
görevlendirileceðine deðinmektedir. Bu haber, empatiyi, dolayýsýyla
duygu boyutu olan bir iletiþim kurmayý gerektirecek bir görev söz
konusu olduðunda bu görevin kadýnlara verildiðini, yani, ayný meslekte
dahi kadýn ve erkekler arasýnda cinsiyete göre görev daðýlýmý
yapýlabileceðini ortaya koymaktadýr.   

Kadýnlarýn nadiren yer aldýklarý mesleklerle ilgili haberlere Yeni
Þafak hariç incelenen diðer gazetelerin hepsinde rastlanmýþtýr. "11bin
asker arasýnda tek" (Hürriyet, 26 Eylül) baþlýklý haber subayýn kadýn
olmasýnýn onun erkek olan askerler arasýnda görev yapmasýný
engellemesi gerektiði þeklinde bir anlamlandýrmaya yol açmaktadýr. Bu
defa kadýnýn "kurtlar sofrasýndaki kuzu" oluþu daha örtük bir biçimde
dile getirilmektedir. "4 çocuklu kadýn kamyon þöförü" (Türkiye, 8 Ekim)
baþlýklý bir haber ise geleneksel kýyafetler içerisinde bir köylü kadýnýný
konu almakta, kadýnýn bu iþe ailesi ve çocuklarý için kalkýþtýðýna
deðinilmektedir. Bu haber kadýnýn kendini baþkalarý için feda eden
olmasý  durumunu bir kez daha ortaya koymaktadýr. Türkiye
gazetesinde yer alan "Harbiyeli'nin günü" (1 Eylül) baþlýklý bir haberin
görsel malzemesinde askeri bir törende kucaðýnda bebeðiyle çekilmiþ
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subay olan bir kadýna, haberin içeriðinde ise, "Subay anne...
kucaðýndaki bebeðine ilgi gösterdi" ifadesine yer verilmektedir.
Kadýnlar, kendileri için 'sýradýþý' sayýlan mesleklerde yer alabilmiþ
olsalar dahi, bu onlarýn geleneksel rolleri içine hapsedilmelerine
yönelik çabalarý engellememektedir. "Tarih içinde en direngen ideolojik
süreklilik, kendisini, kadýnlara iliþkin ataerkil anlayýþ ve tutumlarda
ortaya koymaktadýr" (Berktay, 1996, 212).

Benzer türde haberlere daha 'nötr' ifadelerle Cumhuriyet ve Yeni
Yüzyýl gazetelerinde de rastlanmaktadýr. Bu tür haberlere örnek olarak
"Astronom büyükanne" (Yeni Yüzyýl,30 Eylül), "Kadýn subaylara yeni
haklar" (Cumhuriyet, 6 Ekim) baþlýklý haberler verilebilir.   

Büyük bir iþ yükünü sýrtlanmalarýna raðmen þikayetlerini sadece
"körolasý heriflerine" söylenmekle dile getiren köylü kadýnlarýný konu
alan "Anadolu'nun çilekeþleri " (Yeni Þafak, 22 Eylül 1997) baþlýklý
haber bu kadýnlarýn kendilerini feda edercesine çalýþmalarýnýn ezeli,
dolayýsýyla ebedi bir durum gibi algýlanmasýna katkýda bulunmaktadýr.
Adeta kaderleriymiþ gibi sunulan çilekeþlikleri karþýsýnda kadýnlarýn tek
yapabildikleri söylenmektir. Seidenberg ve DeCrow kadýnýn "varlýðýný
duygularýyla sýnýrlandýrmak zorunda" oluþuna gerekçe olarak kadýnýn
tarih boyunca "kendi malýný dahi denetlemekten yoksun" býrakýlmasý,
bu iþin onlarýn yerine babalarý veya eþleri olan erkeklerce yürütülmüþ
olmasýna baðlarlar (202). Bu haberde dikkate deðer bir diðer nokta,
zorlu bir hayat yaþayan pek çok erkek de olabilecekken, "çilekeþ"
tanýmýnýn kadýnlarý anlatmak için kullanýlmasýdýr. Bu tür ifadelerde
kadýnlarýn fedakarlýklarýnýn bir yandan yüceltilmesi, öte yandan
fedakarlýkta bulunmalarýnýn kaçýnýlmazlýðýnýn vurgulanmasý -çünkü
Anadolu kadýný 'hep' böyleydi- yoluyla kadýnlara bu tür bir yaþam
biçiminin belki de daha kolay benimsetilmesi ve buna
mahkumiyetlerinin yeniden üretilmesi söz konusu olabilir. Bu haberde
yer alan "Onlar bizim analarýmýz..." ifadesi, bir yandan da bu kadýnlarýn
baþka bir þekilde deðil, ama 'annelik' rolü ile yüceltildiklerini
göstermektedir. Bu  örneðin de gösterdiði gibi, gazete haberleri, zaten
var olan toplumsal cinsiyet iliþkilerini sadece aktarmakla kalmamakta,
bunlarýn, tekrarlanmak suretiyle meþrulaþtýrýlmasýna katkýda
bulunmaktadýr. 

Ýncelenen gazetelerde zaman zaman kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný
konu alan inceleme türünde yazýlara rastlanmýþtýr. Kadýn yöneticilerin
bulunduðu iþ yerlerinde daha olumlu geliþmelerin kaydedildiðini konu
alan bir haberi Türkiye gazetesi "Yönetimde 'haným eli'" (11 Eylül)
baþlýðýyla vermiþtir. Kadýnlarýn iþ alanlarýna giriþinin modern bir olgu
olmasýna karþýn Türkiye gazetesinde yer alan "haným eli" ifadesi
geleneksel bir kullanýmdýr. "Kadýnlar daha az ücret alýyor"
(Cumhuriyet, 14 Ekim), "Kadýnýn iþgücüne katýlýmý düþüyor" (Hürriyet,
15 Ekim), "Ýþyerleri, erkekleri koruyor" (Yeni Yüzyýl, 4 Kasým), "Kadýn
yöneticiler daha katýlýmcý" (Yeni Þafak, 10 Eylül) baþlýklý haberler yine
bu tür incelemelere yer veren baþlýca örneklerdir.  
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V.4. BÝR ERKEÐÝN YAKINI OLARAK HABERÝN DOLAYLI
KONUSU

Kadýnlara basýnda en çok rastlanan haber kategorilerinden bir
diðeri ise, çoðu tanýnmýþ siyasetçi ve iþ adamý olan, bir kýsmý ise
sanatçý, futbolcu, yasal suçlular gibi geniþ bir yelpaze oluþturan
erkeklerin eþ, sevgili, kýz çocuk ve anneleri olarak yer aldýklarý
haberlerdir. Ten Boom ve Michielsens'in basýn üzerine yaptýklarý bir
çalýþmada kadýnlarýn yer aldýðý haberlerde en büyük kategoriyi aile
üyeleri olan kadýnlarýn oluþturduðu tespit edilmiþtir (188). Basýnda,
sayýlarý çok az da olsa, görüþ bildirme ve karar alma gücünü elinde
bulunduran -baþta siyasetçi- kadýnlarýn dahi sürekli basmakalýp
kadýnlýk imgeleriyle sýnýrlý bir çerçeve içinde resmedilmelerinin
yanýsýra, bir erkeðin yakýný olarak haberde yer almak þeklindeki
basmakalýp bir temsilin önemli ölçüde yer almasý söz konusudur.
Aslýnda bütün bu temsiller, temelde kadýnýn 'doðal yeri' ve 'doðal rolü'
kanýsýný pekiþtirme iþlevine yaramaktadýr. Bu yer ise çoðu zaman aile
üyesi olarak, bir erkeðin yanýnda, kendisi için deðil, onun için var
olmaktýr. 

Ýçerik çözümlemelerinden mütemadiyen ortaya çýkan, fiziksel
görünüþ, gerçek ya da potansiyel ev içi rolü gibi tümüyle ilgisiz
etmenlere duyulan ilginin yüksekliðidir. Ev içi roller oldukça sýk
iþlenmektedir -kadýnlar bir ailenin içinde gösterilmekte ya da bir
erkekle iliþkileri açýsýndan tartýþýlmaktadýrlar. Bunun etkisi, kadýnlarý
ebedi baðýmlýlar olarak sergilemek þeklinde ortaya çýkmaktadýr ve
kadýnlar nadiren bireyler olarak haberlere konu olabilmektedirler
(Smith, 358).

Van Zoonen pek çok nicel içerik çözümlemesinin "kadýnlarýn
medyada nadiren göründüðünü ortaya koyduðu"na (1997,306), medya
içeriðinde görünen kadýnlarýnsa "genç ve uylaþýmsal olarak hoþ olma
eðiliminde, kocalarý, babalarý, oðullarý, patronlar veya baþka bir
erkekle iliþkileri baðlamýnda tanýmlanmakta ve edilgen, belirsiz,
itaatkar, baðýmlý, vs. olarak resmedilmekte" (1994,17) olduklarýna
deðinmektedir. Bu açýdan bakýldýðýnda medyanýn, toplumda mevcut
olan 'uygun' cinsiyet rollerinin süregitmesine katkýda bulunduðu
söylenebilir.

Biliþsel psikoloji geleneði içinde yapýlan deneysel araþtýrmalar,
medyanýn -aile ile birlikte- toplumsallaþtýrma aktörü olarak hareket
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ettiði varsayýmýný desteklemektedirler. Medya ve aile çocuklara,
özellikle kendilerine uygun cinsiyet rollerini öðretmekte ve uygun
davranýþlar karþýlýðýnda da onlarý simgesel olarak
ödüllendirmektedirler. Medyanýn cinsiyet rolleriyle ilgili stereotipleri
sürekli kullanmasýnýn, bu stereotiplerin egemen toplumsal deðerleri
yansýtmasýndan ve erkek medya yapýmcýlarýnýn da bu stereotiplerden
etkilenmesinden kaynaklandýðý düþünülmektedir (van Zoonen, 1997,
306).

Özetle, kadýnlarýn medyada çoðu zaman kendileri adýna deðil, bir
erkeðin parçasý olarak, o erkek adýna yer aldýklarý söylenebilir. Nadiren
de olsa tanýnmýþ bir kadýnýn yakýný olan bir erkeðin de haber konusu
olduðu durumlar elbette mevcuttur. Ancak bu tür haberlerde erkek
tanýnmýþ kadýný tamamlayýcý bir unsur olarak yansýtýlmaz ve haberin
de bu þekilde yorumlanmasý mümkün deðildir. Erkek bir tanýnmýþ
kadýnla iliþkisi baðlamýnda haberde yer alsa dahi, kadýndan baðýmsýz
eylem ve kararlarý olan bir bireydir. Onun kendi 'bireysel' edimlerinden
dolayý ve kendi adýna haberde yer almasý söz konusudur. Mesela Özer
Çiller basýnda, Tansu Çiller'in eþi -dolayýsýyla destek ve tamamlayýcýsý-
olmaktan ziyade, kendi icraatlarýnýn aktörü olarak  yer alabilmektedir.
Oysa, özellikle siyaset ve iþ dünyasýnda yer alan erkekler 'asýl'
faaliyetleri yürütenler olurken, yakýnlarý olan kadýnlar bu erkeklerin
faaliyetlerinden baðýmsýz sayýlamayacak çoðu yardým ve reklam
niteliðinde sayýlabilecek 'tali' faaliyetler yürütürler. "Baþarýlý bir
profesyonelin veya baþarýlý bir iþadamýnýn karýsý, kocasýnýn mesleðiyle
bütünleþerek gelirini ömür boyu pekala en üst düzeyde tutabilir"
(Connell, 169). 

Medya ve toplumsal normlarýn karþýlýklý olarak birbirine etkisinden
söz etmek mümkündür. Türkiye'de bir erkeðin toplumsal itibar
kazanmasý daha çok askerlik yapmýþ olmak ve iyi bir iþe sahip olmakla
iliþkilendirilirken, kadýnýn, en çok da diðer kadýnlar arasýndaki itibarýný
evlenerek, 'eþ' olmakla, yani bir erkekle iliþkisi baðlamýnda kazanmasý
söz konusu olagelmiþtir; kadýnýn bu itibarý anne -özellikle de erkek
çocuk annesi- olmakla daha da pekiþmiþtir. Kadýn, meslek sahibi dahi
olsa, asýl rolü eþ, ev kadýný ve anne olmaktýr. 

"Dersane sahibi ve eþi kazada öldü" (Türkiye, 17 Kasým) þeklindeki
bir haberin içeriðine hiç bakýlmadýðýnda dersane sahibi ve eþinden
hangisinin erkek, hangisinin kadýn olduðu belirsiz görünmektedir.
Ancak bu türde bir haber baþlýðýnýn uyandýracaðý yaygýn kaný dersane
sahibinin erkek, eþ olan kiþinin ise kadýn olacaðý þeklindedir. Nitekim
haberin içeriðine bakýldýðýnda erkeðin iþ sahibi, kadýnýn ise eþ olduðu
doðrulanmaktadýr. Bu konuda haber yapýmcýlarý ile okurlar arasýndaki
anlamlandýrmada ortaklýk söz konusudur ve bu durum haber
baþlýðýnda isim gibi cinsiyeti belirtebilecek herhangi bir bilgiye yer
vermeyi gereksizleþtirmektedir. "Þerif Kayacan'ýn eþi vefat etti"
(Türkiye, 28 Ekim), "Ersin, eþini topraða verdi" (Hürriyet, 22 Ekim)
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baþlýklý haberler daha açýk bir biçimde kadýnýn sýrf eþ olma konumuyla
haber konusu olabilmesini örneklemektedir. Diðer bir ifadeyle bu gibi
haberlerde yer alan kadýnlar, kendi adlarýna yaptýklarýndan dolayý
haberde yer almýþ deðildirler. "Erbakan savunmada eþi alýþveriþte"
(Hürriyet, 20 Kasým) baþlýklý haber ise kadýnýn, salt eþ olma
konumundan dolayý haber konusu olabilmesinin yaný sýra cinsiyete
göre toplumsal iþ bölümünü göstermesi bakýmýndan önemlidir. Erkek,
toplumsal itibarý olan kamusal alanda mücadele ederken, karýsý
deðiþim deðeri olmadýðý için tarihsel olarak deðersizleþtirilegelmiþ, bir
anlamda 'iþin hamallýk kýsmý' olarak algýlanan yeniden üretim görevini
üstlenmiþtir.  

Zaten toplumda mevcut olan cinsiyete göre rol daðýlýmýnýn
medyada yeniden, ýsrarla ve daimi sunumu ise deðiþim olanaðýný
sýnýrlandýrmaktadýr.  Ve ne yazýk ki, bu haberlerin de gösterdiði gibi,
bugün halen pek çok kadýnýn kendini ifade olanaðý bulduðu tek ya da
en geçerli kimlik, eþ ve anne kimliðidir. Yukarýda da deðinildiði gibi, eþ
ve anne olarak kadýnlarýn yeniden üretimdeki yerlerinin bir yandan
deðersizleþtirilmesi ve hatta görünmez kýlýnmasý, öte yandan
kadýnlarýn bu kimliklerinin aþýrý yüceltilmesi söz konusudur. Bu
kimliklerin yüceliðine yapýlan vurgular ise, kadýnlarýn bu kimliklerin
sýnýrlarý içinde tanýmlanmayý içselleþtirmelerine yol açabilir. Ancak, bu
yüceltmenin kadýnlarýn statülerini yükseltmediði açýktýr. Mesela,

...bütün tektanrýlý dinler kadýnlara ana olarak saygý
gösterilmesini öngörürler. Ancak, kadýnlarýn ana olarak
yüceltilmeleri, otomatik olarak onlarýn statüsünün ve
saygýnlýðýnýn daha yüksek olmasý anlamýna gelmez. Nitekim,
kadýnlarýn ana olarak en fazla yüceltildikleri Latin Amerika
kültürleri, ayný zamanda erkek egemenliðinin çok güçlü,
kadýnlarýn statüsünün ise çok düþük olduðu kültürlerdir
(Berktay, 1996, 96). 

Kadýnlarýn hem toplumsal iliþkilerde hem de medyada bir erkekle
iliþkileri baðlamýnda kendilerini ifade olanaðý bulmalarý, temelde
felsefe geleneðince inþa edilen ikili karþýtlýklarda kadýnýn erkeðe göre
ikincil konumda olmasýyla yakýndan ilgilidir. Bu ikili karþýtlýklardan en
temel olaný akýl-beden/cisim karþýtlýðýdýr. Batý felsefesinde "erkek akýl,
kadýn madde ile iliþkilendirilmiþtir. Maddenin hareketsiz olduðu inancý
kadýnlarýn edilgen, masum,cinsel açýdan pasif ve uysal olarak
kurgulanmasýnýn felsefi desteðini saðlamýþtýr" (Mendus, Rendal, 8).
Böylece, týpký bedenin akla itaat eden baðýmlý bir unsur olarak
deðerlendirilmesi gibi, kadýn da erkeðe baðlý bir unsur olarak
görülecektir. Berktay, kadýn-erkek dikotomisinin düþünce geleneðinde
yer alan ikili karþýtlýklarýn baþlýcasý olduðuna deðinmektedir:

...cinsler arasý biyolojik farklýlýðýn, otomatik olarak iki cins
arasýnda eþitsizlik yaratmasý sözkonusu deðildir. Sorun, bu
biyolojik farklýlýðýn nasýl olup da toplumsal alanda bir eþitsizliðe,
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yani bir cinsin diðerinden daha aþaðý sayýlmasýna yol açtýðýdýr.
Daha da önemlisi, Françoise Héritier'nin iþaret ettiði gibi,
erkeðin üstünlüðünü dile getiren bu ilk dikotomiye sonradan
ideoloji tarafýndan el konup hayatýn her düzeyine ve bilginin
bütün alanlarýna yayýlmýþ olmasýdýr... cinselleþmiþ düalizm,
bütün düalizmlerin paradigmasýdýr; dünya tarihinin
paradigmasýdýr (1996, 129-30).  

Kadýn ve erkek arasýnda hiyerarþiyi de içeren bu karþýt kutuplu
iliþki, iþ hayatý, cinsellik, toplumsal statü gibi pek çok durumda varlýðýný
sürdürmektedir. Ýþ hayatýný örnek alýrsak, hiyerarþik düzende erkekten
sonra gelen kadýnlara uygun görülen meslekler de, erkekler için uygun
görülen mesleklerden aþaðýda yer alýrlar. Dahasý, 'nesnel' bir bakýþla,
bu durum çok 'doðal' karþýlanýr. 

Feministler, nesnellik, deðer yargýlarýndan baðýmsýzlýk ve
tarafsýzlýðýn, nesnelliðin öznelliðe, aklýn duyguya, uzman
bilginin yalan yanlýþ bilgiye, soyutun somuta karþý olduðu ikili
karþýtlýklarý içeren maskülinist düþünme biçimlerinin
hegemonyasýnýn tamamlayýcýlarý olduðunu iddia etmiþlerdir
(van Zoonen, 1994, 14).

Öyleyse, nesnel ve doðal olduðu ifade edilen pek çok þeye
þüpheyle bakmak mümkündür. Özel-kamusal ayrýmý da dahil olmak
üzere doða-kültür, duygu-mantýk, pasif-aktif gibi esasen hiç de
birbirlerinden keskin bir þekilde, kolayca ayrýlamayacak bir dizi ikili
karþýtlýkta birinci öðeler 'kadýnsý', ikinciller ise 'erkeksi' olarak
nitelendirilmiþtir. Dahasý, bunlardan kadýnsý olanlara olumsuzluk,
erkeksi olanlara ise olumluluk atfedilmiþ ve kadýnsý öðelerin erkeksi
olanlara baðýmlý olduðu tasarlanagelmiþtir. Diðer bir ifadeyle, doðanýn
kültüre, duygunun mantýða, pasif olanýn aktif olana 'itaat ettiði'
varsayýmýndan hareket etmek, birincillerle özdeþleþtirilen kadýnýn
ikincillerle özdeþleþtirilen erkeðe itaat etmesi görüþüne zemin
hazýrlamýþtýr. Katý ve sabit kategorileriyle iþleyen bu mantýkta bütün
kadýnlarýn ve bütün erkeklerin birbirine karþýt ve sadece iki grup içine
yerleþtirilmesi söz konusudur. Ayrýca bu düþünme biçimi, kadýn ve
erkeklerin benzerliklerinin tümüyle gözden çýkarýlýp, sadece ayrýþan
noktalarýnýn üzerinde odaklanýlmasý üzerine kurulmuþtur. Toplumda
'erkek gibi' davranan kadýnlarýn takdir, 'kadýn gibi' davranan erkeklerin
ise aþaðýlama ile karþýlanmasý söz konusudur. Bu tür örneklerin varlýðý,
öncelikle, kadýn ve erkek arasýnda keskin ayrýmlarýn pek de kolay
yapýlamayacaðýnýn ispatýdýr. Bu durum bir yandan da, kadýn ve erkek
niteliklerinin ve bunlara atfedilen deðerlerin keyfiliðini bir kez daha
ortaya koymaktadýr. 

Medya'da sürekli olarak sunulan belirli kadýnlýk tipleri bunlarýn genel
geçer olduklarý yolunda bir kaný uyandýrarak model oluþturmasý
bakýmýndan önemlidir. Bir yandan "din, özellikle de tektanrýlý dinler"
toplumsal cinsiyet kalýplarýnýn "mutlak ve deðiþmez, bir baþka deyiþle
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"kutsal" olduðunu vazeder"ken (Berktay, 1996, 17), öte yandan bu
kalýplarýn medya'da sürekli yer almasý bunlarýn 'normal' ve 'doðal'
olduðu þeklinde bir kaný oluþturma fonksiyonu görmektedir. 

Ýncelenen gazetelerde kadýnlarýn erkeklerle iliþkileri baðlamýnda yer
aldýklarý habere bakýldýðýnda, Türkiye gazetesinin %8'lik bir oranla bu
tür haberlere en çok yer veren gazete olduðu, onu, %6'lýk bir oranla
Hürriyet gazetesinin izlediði tespit edilmiþtir. Ayrýca, Türkiye, Hürriyet
ve Yeni Þafak gazetelerinin kadýnlarý konu alan haberleri içinde, bir
erkeðin yakýný olarak haber konusu olan kadýnlar 3. aðýrlýklý konuyu
oluþturmaktadýr. Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetesinde ise bu tür
haberler 8. sýrada yer almaktadýr.  

Bu bölümde incelenen haberlerde yer alan kadýn profiline
bakýldýðýnda, bunlarýn çoðunun toplumda yaygýn olarak tanýnan
erkeklerin yakýnlarý olduðu gözlenmiþtir. Bu kadýnlarý büyük ölçüde iþ
adamý ve siyasetçilerin yakýnlarý oluþturmaktadýr. "Suzan Sabancý'ya
Akbank'ta yeni koltuk" (Hürriyet, 30 Eylül), "O doðuþtan First Lady"
(Hürriyet, 30 Kasým), "Ayþegül Tecimer O, tarihten yargýlandý "
(Cumhuriyet, 22 Kasým), "Seval Türkeþ, MHP'nin 23 Kasým'daki
kongresi için 3 adaya çaðrý yaptý" (Yeni Yüzyýl, 15 Kasým), "Seval
Türkeþ'ten çocuklarýna dava" (Yeni Þafak, 29 Ekim), "Erbakan'ýn kýzý
tekrar Bilkent'te" (Türkiye, 19 Ekim) gibi örneklerde görüldüðü üzere
bu kategoride incelenen haberlerin pek çoðunda, basýnda hatýrý sayýlýr
bir yere sahip olan siyasetçi ve iþ adamlarýnýn yakýný olan kadýnlar yer
almaktadýr. Bu kadýnlarýn haber konusu olmalarýný saðlayan, her
yaptýklarýnýn haber deðeri taþýmasý deðil, Mesut Yýlmaz, Sakýp
Sabancý gibi ünlü siyasetçi ve iþ adamlarýnýn yakýnlarý olmalarýdýr. 

Ýletiþim araþtýrmacýlarý gazetelerin toplumsal kontrolü
saðladýðýný ifade ederler.... Genel haber sayfalarýnda haber
konusu olan birkaç kadýn, toplumda baþat olan gruplardan
gelmektedir... Kadýnlar temelde ünlü erkeklerin eþleri olarak
görülmektedirler; kendi adlarýna siyasi ve toplumsal ilgilerinin
özneleri olarak deðil. (Tuchman, 28).

Sayýlarý daha az olmakla beraber, spor, sanat dünyasý, adli
davalarla ilgili haberlerin yer aldýðý pek çok örnekte, yine kadýnlarýn
yakýnlarý olan erkeklerden dolayý ve onlar adýna haberde yer aldýklarý
gözlenmiþtir. "Semih üçüz babasý oldu" (Hürriyet, 4 Kasým) baþlýklý bir
haber, futbolcu Semih'in  eþinin doðum haberini vermekte, kadýn
tanýnmýþ futbolcunun baba olmasýnýn aracý olarak haberde yer
almaktadýr. "Levent, baþarýsýnda en büyük payýn ailesine ait olduðunu
söylüyor" (Yeni Yüzyýl, Kalearkasý, 18 Ekim) baþlýklý bir diðer haber ise
kadýnlarýn emeklerini kendileri adýna deðil, yakýnlarý olan erkeklerin
baþarýsý için harcadýklarýný gösteren bir örnek olmasý bakýmýndan
dikkate deðerdir. "Güldal Mumcu'ya para cezasý" (Cumhuriyet, 14
Kasým), "Þerife Anne vefat etti" (Yeni Þafak, 3 Kasým), "Lütfü Topal'ýn
eþine gözaltý" (Türkiye, 26 Eylül) gibi diðer gazetelerden örneklerde de
yine eþlerinden, oðullarýndan dolayý haber konusu edilen kadýnlar söz
konusudur.
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V.5. GELENEKSEL ROL VE ÝLÝÞKÝLERÝYLE HABERÝN
DOÐRUDAN KONUSU 

Kadýnlarýn, haberlerde bir erkeðin yakýný olarak, haberin dolaylý
konusu olarak resmedilmelerine benzer bir diðer basmakalýp temsil
biçimi, ev, aile ve çocuklara iliþkin haberlerin doðrudan konusu
edilmeleridir. 

Bir erkeðin yakýný olarak haberde yer alan kadýnlar, haberde ancak
söz konusu erkekten sonra, ikincil ve adeta erkeði tamamlayan bir
unsur olarak ele alýnmakta iken, bu gruba alýnan haberlerde kadýnlar
haberin asýl konusunu oluþturmaktadýrlar. Bu kategoriye giren
haberleri temel olarak anne-çocuk ya da karý-koca iliþkileri, 'sýradýþý'
hamilelik, doðum ya da evlilik konularý oluþturmaktadýr. Haberde ele
alýnan durum bir erkeði ilgilendiriyorsa dahi, haberin çoðunlukla
kadýnlarýn perspektifinden ele alýnarak iþlendiði tespit edilmektedir.
Kadýnlarý konu edinen haberlerin içerik çözümlemeleri, "gerçek ya da
potansiyel ev içi rolü gibi tümüyle ilgisiz etmenlere duyulan ilginin
yüksek" (Smith, 357) olduðunu  ortaya koymaktadýr. 

Bu tür haberlere %4'lük bir oranla en çok Yeni Yüzyýl ve Yeni Yüzyýl
gazetelerinde yer verildiði gözlenmektedir. Yeni Þafak ve Türkiye
gazetelerinde kadýnlarýn geleneksel rol ve iliþkileriyle temsil oraný %3
iken, bu tür haberlere en az yer verilen Cumhuriyet gazetesinde bu
oran %1'dir. Ancak, Hürriyet ve Türkiye gazetelerinin, kadýnlarýn
geleneksel rollerine yoðun bir biçimde vurgu yapan bazý bölümleri
haber niteliði taþýmadýklarý için inceleme kapsamýna alýnmamýþtýr.
Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde düzenli bir biçimde yer alan "Þirin
alýþveriþte" ve "Püf noktasý" köþeleri, ev kadýnlýðý, çocuk bakýmý ,
alýþveriþ gibi çeþitli konularda kadýnlara hitaben yazýlmýþ bilgiler
içermekte, yine ayný gazetenin "Güzin Abla" köþesi, daha çok kadýn
okurlarýn gönderdiði mektuplara cevap niteliði taþýmakta, bu köþede,
kadýnlara daha çok kiþiler arasý iliþkiler konusunda önerilerde
bulunulmaktadýr. Türkiye gazetesinin "Bizim Sayfa" baþlýklý sayfalarýnda
da kadýnlar sýklýkla geleneksel rol ve iliþkileri içinde tanýmlanmakta,
"Kadýn ve Ev" köþesinde dantel modelleri, yemek tarifleri gibi bilgiler
içerilmektedir. Ýncelenen diðer gazetelerde, kadýnlarýn geleneksel
rollerine vurgu yapan ve kadýnlar için ayrýca oluþturulmuþ herhangi bir
köþeye rastlanmamaktadýr. Tuchman'a göre ayrý kadýn sayfalarý,
"cinsiyet rollerine katý yaklaþýmlarý" beslemektedir (25). 
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Kadýn haberlerinin orijini, gazetelerin geleneksel olarak ne
kadar uzun zamandan beri kadýn ilgilerinin erkeklerinkinden
farklý ve kadýnlarýn ilgilendiði öðelerin neredeyse saçma, haber
dýþý þeyler olarak tanýmladýklarýný açýða çýkarýr. Genel haberler,
spor ve ekonomi sayfalarý gibi erkeklerin ilgi alanlarý olarak
deðerlendirilen bölümlerden farklý olarak, kadýn sayfalarý için
ayrýlan bütçe, bu sayfalarý güncelleþtirmekte nadiren yeterli olur
(Tuchman, 26).

Evlenmek, boþanmak, çocuk sahibi olmak, çocuðunun velayetini
almak gibi konularla haberde yer edinmek, kadýnlarý varolagelmiþ
sýnýrlarý içinde resmetmekte, öte yandan bu haberlerin, erkekleri de
ilgilendirebildiði halde çoðu zaman kadýnlarýn açýsýndan aktarýlmasý,
bu konularýn 'kadýnlarýn konusu' olarak tanýmlanmasýnýn devamýna
katkýda bulunmaktadýr. "Operacý kocaya nafaka davasý" (Hürriyet, 20
Kasým), "Kocasýyla ikinci defa evlendi" (Yeni Þafak, 24 Eylül),
"Hamileyken hamile kaldý" (Hürriyet, 11 Kasým), "Ölü anne bebeðini
doðuracak" (Hürriyet, 28 Eylül), "Sokak ortasýnda doðurdu" (Yeni
Yüzyýl, 25 Ekim), "Anne yediz, baba dokuz doðurdu!" (Türkiye, 21
Kasým) gibi haberler kadýnlarýn evlilik, boþanma, hamilelik, doðum gibi
durumlarda haber konusu oluþunu gösteren örneklerden bir kýsmýdýr.
Bu haberlerin ortak noktasý kadýnlarýn haberin asýl konusu olmalarýdýr.
Bu tür haberler içerisinde 'nötr' sayýlabilecek olan tek haber olaya
babanýn, yani bir erkeðin de dahil edildiði "Yediz bebekleri oldu" (Yeni
Yüzyýl, 21 Kasým) baþlýklý haberdir. Cumhuriyet ve Yeni Þafak
gazetelerinde hamilelik veya doðum nedeniyle habere konu olan
kadýnlara rastlanmamýþtýr. 

Yeni Yüzyýl ve Cumhuriyet gazetelerinin evlilik ve boþanma
haberlerinin baþlýklarýnda daha 'nötr' ifadelere yer verdikleri, ancak bu
haberlerin içeriklerine bakýldýðýnda konunun yine daha çok kadýnlarý
ilgilendirdiðini ima eden bir biçimde ele alýndýðý tespit edilmiþtir.
Mesela, Cumhuriyet gazetesinin  "55 yýl sonra gelen mutluluk" (7
Kasým) baþlýklý bir haberinin içeriðinde "12 yaþýnda âþýk olduðu
erkekle 67 yaþýnda evlendi" ifadesi yer almaktadýr. Ayný haber ayný
tarihli Yeni Yüzyýl gazetesinde "Huzurevinde film gibi aþk" baþlýðýyla
verilmiþtir. "Hastanede nikah töreni" (Yeni Yüzyýl, 12 Ekim) baþlýklý
haberin içeriðinde ise "hasta yataðýndaki Gökçe Basan, Selçuk
Günalçin'le evlendi" ifadesi yer almaktadýr. Baþlýk itibariyle bir kadýn ve
bir erkeði ilgilendirdiði anlaþýlan bu türdeki haberlerin içeriðine
bakýldýðýnda kadýnýn haberin merkezi, dolayýsýyla evlenme eyleminin
asýl öznesi olarak resmedildiði anlaþýlmaktadýr. Haber yapýmcýlarý ve
okurlar arasýndaki anlamlandýrma ortaklýðýný gösteren bir örnek ise "35
yýl sonra gelen evlenme teklifi" (Yeni Yüzyýl, 5 Kasým) baþlýklý haberdir.
Burada, evlenme teklifini alan kiþinin bir kadýn olduðunu hem haber
yapýmcýsý hem de okurlar bilirler; aksi halde haber bu þekilde
verilmezdi.    

Tuchman'ýn analizi, iþlevsel bir medya teorisinin temel öðelerini
içerir: Medya toplumun baþat toplumsal deðerlerini yansýtýr ve
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ya hiç göstermeyerek veya basmakalýp rollerde göstererek
kadýnlarý sembolik olarak olumsuzlar (van Zoonen, 1994,17).

Bebeklerin sýkýntýda olduðunu duyuran bir alýcýnýn geliþtirilmesini
konu alan bir haber Yeni Yüzyýl gazetesinde "Bebeðinizin sesine kulak
verin" (4 Kasým) baþlýðýyla iþlenmiþtir. Bu baþlýk hem anne, hem de
babayý ilgilendiriyor görünmekteyken haberin içeriðinde yer alan
"annenin yanýnda bulunan kuvvetli alýcý" þeklindeki ifade, çocuk
bakýmýnýn annenin görevi oluþunun çok 'doðal' bir biçimde kabulünü
içermektedir. Haberin içeriðinden anlaþýlan, bu haber baþlýðýyla
seslenilen kiþilerin anneler olduðudur. Ayný haberin Hürriyet
gazetesinde yer alan "Bebeðiniz aðlýyor Ayþe haným" baþlýklý biçimi ise
çok daha dikkate deðerdir. Burada Ayþe bütün kadýnlarý kapsayan bir
isim olarak kullanýlmýþtýr. "Ayþe haným" ifadesi ile bütün annelere, ayný
zamanda, tek tek bireyler olarak seslenilmektedir.

Toplum, yalnýzca evli kadýnlara asýl görevlerinin ev halkýna hizmet
etmek olduðunu emretmekle kalmaz. Anne, eþ ve kadýn olarak
uzmanlýklarýný her zaman ve sürekli kanýtlamalarýný da ister. Cebinde
her zaman telsiz taþýyan bir doktor gibi annenin ister evin öteki
ucundaki odada, ister uzak bir kentte olsun, çocuðunun sýkýntýda
olduðunu duyumsayacaðý bir altýncý duyusunun varlýðýna inanýlýr
(Seidenberg, DeCrow, 88).

Görsel malzemede okula baþlayan bir çocuðun yanýnda annesinin
yer aldýðý "8 Yýl'a merhaba" (Hürriyet 16 Eylül) ve bir bebeðin
annesinin kucaðýnda görüntülendiði "Süper bebek" (Türkiye, 10 Ekim)
baþlýklý haberler anne-çocuk iliþkisini örneklemekte, bu tür haberlerde
babalara rastlanmamaktadýr. "Bilyeler otomobili solladý" (Cumhuriyet,
30 Ekim), "AIDS çocuklarý vuruyor" (Hürriyet, 30 Kasým) þeklindeki
haber örneklerinde de görülebileceði gibi, ilgisiz pek çok haber
fotoðraflarýnda dahi sýklýkla anne-çocuk görüntülerine yer verildiði
tespit edilmiþtir. Anne ve babanýn ayrý olduðu anlaþýlan bazý
haberlerde, annelerin çocuklarýnýn velayetini almak için hukuk
mücadelesi verdikleri gözlenmekte, yine bu tür haberlerde ayný
mücadeleyi veren, haberin öznesi konumundaki baba örneklerine
rastlanmamaktadýr. "Çocuklarýna kavuþtu" (Türkiye, 31 Ekim),
"Norveçli annenin hukuk zaferi" (Yeni Yüzyýl, 28 Kasým), "Ýrlandalý
Sophia karara direniyor" (Yeni Þafak, 24 Ekim), "Kaddafi'nin izniyle
çocuklarýný görecek" (Hürriyet, 21 Kasým) baþlýklý haberlerde
çocuklarýnýn velayetini almak için mücadele edenlerin hep anneler
olduðu gözlenmektedir. "Acýlý anne oðlunu arýyor" (Yeni Yüzyýl, 17
Eylül) baþlýklý bir haber yine anne-çocuk iliþkisini örneklemektedir.
Çocuklarýna olan sorumluluklarýný ihmal etmeleri durumunda ise
kadýnlarýn pekala cezalandýrýlabildiklerini göstermesi bakýmýndan
"Ýnternet tutkunu anneye ceza" (Yeni Þafak, 11 Eylül) baþlýklý haber
dikkate deðerdir. 

Karý-koca, anne-çocuk iliþkisi dýþýndaki kiþiler arasý iliþkiler söz
konusu olduðunda yine haberin daha çok kadýnlarý konu aldýðý
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gözlenmektedir. Hürriyet gazetesinde yer alan "En yakýn anne-kýz en
uzak gelin-kaynana" (29 Ekim) baþlýklý haber bu açýdan dikkat
çekicidir.  

Daha çok Türkiye gazetesinde yer alan "Bir Ýngiliz-Türk aþký daha"
(28 Eylül) gibi haberlerde ise Türk olanýn erkek, yabancý uyruklu olanýn
ise kadýn olduðu gözlenmiþtir. Türkiye gazetesinin bu konuda asýl
dikkate deðer bölümü, bizim sayfa baþlýðýyla sunulan sayfalarda yer
alan dini ve geleneksel deðerlere sýklýkla yer verilen tefrika
niteliðindeki romanlarda resmedilen kadýn tipidir. Bu kadýnlar, büyük
ölçüde kocasý çalýþmasýna izin vermediði için ekonomik yönden
baðýmlý, yoksul, itaakar ama erdem ve inanç sahibi, çocuklarý ve
çevresindeki kadýnlarla sürekli diyalog halinde olan ev kadýnlarýdýr. 

Benzer biçimde, Hürriyet gazetesinin özellikle kadýnlara mahsus
Kelebek ekinde kadýnlarýn, modern olmasýna karþýn daha çok
geleneksel 'kadýn' temalarý içerisinde resmedildiði gözlenmektedir.
"Diþilik silahlarý" (2 Eylül), "Kavgadan yararlanýn" (2 Ekim), "Eviniz
kiþiliðinizi yansýtsýn" (19 Ekim), "Çocuklarla anlaþmak zor deðil" (17
Eylül) gibi pek çok haber örneðinde, gerek görsel malzeme, gerekse
içerik açýsýndan kadýnlara geleneksel anne ve ev kadýný rolleri içinde
yer verildiði ve onlara bir takým nasihatlerde bulunulduðu gözlenmiþtir.
Basýnda yer alan pek çok kadýn sayfasý kadýn ilgileri konusunda
geleneksel görüþü sürdürmekte, "çalýþan kadýnlara iliþkin konulara çok
az yer vererek, ev ve aileyi vurgulamaktadýrlar" (Tuchman, 29).

Ýdeolojik iþlevi ve sergilediði 'imgelerin' eriþilebilirliði açýsýndan
medyaya atfedilen önem göz önüne alýndýðýnda, medya
örgütlerinin de yakýn incelemeye alýnmasý þaþýrtýcý deðildir.
Araþtýrmacýlar arasýnda ortaya çýkan genel oydaþmaya göre,
medya kurumlarý kadýnlarla ilgili ideolojik açýdan çarpýtýlmýþ
oldukça sýnýrlý sayýda basmakalýp imgeler kullanmaktadýrlar. Bu
imgeler, kadýnlarýn baðýmlýlýðýný ve ikincil konumunu pekiþtiren bir
ideolojiye hizmet etmekte ve kadýnlarýn eve ve aileye iliþkin
rollerinin önceliðini vurgulamaktadýrlar. Bu tür bir ele alýþ tarzýnýn
cinsiyet eþitliðinin geliþimini engelleyici bir iþlev gördüðü yaygýn bir
biçimde kabul edilmektedir  (Smith, 338).

Yeni Yüzyýl gazetesinde yer alan "Yaþýný kocasýndan 80 yýl sakladý"
(11 Ekim) baþlýklý haber, kocasýndan yaþ olarak büyük olduðu için
bunu saklayan bir kadýný konu almaktadýr. Bu haber, kadýnýn toplumsal
bir norm olarak erkekten yaþ olarak büyük olmasýnýn  münasip
görülmeyiþinin kadýn üzerinde yaratabileceði baskýyý göstermesi
bakýmýndan dikkate deðerdir.

Ýncelenen gazetelerde zaman zaman kadýnlarýn geleneksel
rollerine iliþkin araþtýrma niteliðinde haberlere rastlanmýþtýr. "Ev
kadýnlarý depresif" (Yeni Yüzyýl, 4 Kasým), "Geleneksel aile çözülüyor"
(Yeni Þafak, 18 Ekim), "Sevgi stresi öldürüyor" (Hürriyet, 21 Ekim) gibi
örnekler bu tür haberlerin bir kýsmýný oluþturmaktadýr. Cumhuriyet ve
Türkiye gazetelerinde bu konuyu ele alan incelemelere
rastlanmamýþtýr. 
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V. 6. HAYIR ÝÞLERÝNÝN ÖZNESÝ 

Baþta yoksullara, çocuklara, hayvanlara, sakat ve hastalara yönelik
maddi ve manevi destek ve yardýmlarý konu alan haberlerde, bu tür
faaliyetleri organize edip destek verenlerin daima kadýnlar olduðu
tespit edilmiþtir. Bu durum, kadýnlarýn aklý temsil eden erkeklerin
karþýsýna duyguyu temsil edenler olarak yerleþtirilmesi ile
örtüþmektedir. Haberlerde erkekler, savaþlarýn, siyasi, ekonomik pek
çok kararlarýn aktörü olarak karþýmýza çýkarken, bir kýsmý bu erkeklerin
yakýný olan kadýnlar ise barýþýn, iyilik ve yardýmýn öznesi olarak yer
almaktadýrlar. Bu tür haberlere Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde
%2, diðer gazetelerde %1 oranýnda yer verildiði tespit edilmiþtir.  

Ýnceleme yapýlan dönemin, bu gruba giren önemli konularýndan
birini, yoksullarýn annesi olarak tanýmlanan, Nobel Barýþ ödülü sahibi
Rahibe Teresa'nýn ölümü oluþturmaktadýr. Baþta Yeni Yüzyýl ve
ardýndan Cumhuriyet gazetesinin Rahibe Teresa'yý konu alan
haberlere incelemeye alýnan diðer gazetelere oranla çok fazla yer
verdikleri gözlenmiþtir. "Yoksullar 'analarýný' uðurluyor" (Yeni Yüzyýl, 13
Eylül), "Dünyadan bir melek uçtu gitti" (Cumhuriyet, 7  Eylül), "Ýyilik
Meleðine son görev" (Hürriyet, 10 Eylül), "Rahibe Teresa topraða
veriliyor" (Yeni Þafak, 13 Eylül), "Rahibe Teresa öldü" (Türkiye, 6 Eylül)
baþlýklý haberler Rahibe Teresa'nýn ölümünü konu alan baþlýca
örneklerdir. Yeni Yüzyýl gazetesinde Rahibe Teresa dýþýnda bu gruba
giren tek haberin "Liz'den AIDS'lilere 17 milyar" (9 Eylül) baþlýklý haber
olduðu tespit edilmiþtir.  

Bu gruba giren haberlerin bir kýsmýnda, siyasi partilerin kadýn
kollarýnda faaliyet gösteren kadýnlarýn, siyasetçi, diplomat ya da
iþadamý eþlerinin hayýr iþlerinin özneleri olarak haberde yer aldýklarý
tespit edilmiþtir. "ANAP'lý kadýnlardan yardým" (Cumhuriyet, 10 Ekim),
"Bakan eþi gönüllü öðretmen" (Hürriyet, 14 Kasým), "Büyükelçi
eþlerinden yardým kermesi" (Yeni Þafak, 17 Kasým), "Çeçen çocuklar
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için yardým istedi" (Türkiye, 27 Kasým) baþlýklý haberler bu tür örnekleri
oluþturmaktadýr. 

"Barýþ için el ele vermeliyiz" (Cumhuriyet, 1 Eylül), "Devlet Ana'dan
5 katlý hastane" (Hürriyet, 4 Kasým), "Nilüfer, UNICEF'in iyi niyet elçisi"
(Hürriyet, 2 Ekim), "Sanatçý hanýmlar hizmet yarýþýnda" (Türkiye, 27
Kasým) baþlýklý haberlerde ise kadýnlarýn, çeþitli biçimlerde yürüttükleri
hayýr ve yardým iþleri konu edilmektedir. Bu gruba giren haberlerde
kadýnlar -27 Ekim günü Hürriyet gazetesinde yer alan "Arafat,
UNESCO meleðiyle" baþlýklý haberde görüldüðü gibi- zaman zaman
'melek' olarak nitelendirilmektedirler. Tanrýnýn buyruklarýnýn aracý ola
meleklerin durumunda olduðu gibi, kadýnlarýn yürüttükleri bu tür
faaliyetlerin de erkeklerin eylemlerinden baðýmsýz olduðu söylenemez.  

Hürriyet gazetesinde Uludað Tarzaný olarak tanýnan bir kiþinin
evlenmek için dönemin baþbakan eþi Berna Yýlmaz'dan yardým
istemesini konu edinen "Evlenmek için yardým istedi" (13 Kasým)
baþlýklý haber, birini evlendirmenin dahi bir hayýr iþi olarak görülmesi,
ve hayýr iþlerinin 'kadýn iþi' oluþunun benimsenmiþliði ile açýklanabilir. 
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V.7. TOPLUMSAL KURUMLAR VE BUNLARA YÖNELÝK
REFORMLARIN KONUSU    

Ýncelemeye alýnan gazetelerde az bir oranda da olsa, hukuk, din,
eðitim gibi toplumsal kurumlarýnýn ve bu kurumlara yönelik reformlarýn
kadýnlar açýsýndan ele alýndýðý yazýlara yer verildiði gözlenmiþtir.
Toplumsal düzenlemelerin saðlandýðý hukuk, eðitim, din gibi alanlarda
da egemen söylemin kurucularýnýn erkekler  olageldiði ve bu durumun
yine kadýnlar aleyhinde sonuçlar ürettiði açýktýr. Gazetelerde, bu
kurumlarýn uygulamalarýnýn, bunlarýn yarattýðý sonuçlarýn, resmi
nitelikli beyanlarýn,  kadýnlarýn lehine olabilecek düzenlemelere
gidilmesine yönelik giriþimlerin ve bu konulardaki araþtýrma ve
incelemelerin, kadýnlar açýsýndan ele alýndýðý gözlenmiþtir. 
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V.7.1. YASALAR VE KADIN

Türkiye'nin, yasal açýdan kadýn haklarý konusunda diðer pek çok
ülkeden ilerde olduðu söylenegelmektedir. Mesela, Kadýn ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakaný Iþýlay Saygýn'ýn açýklamalarýna yer veren
"Kadýn haklarýnda ilerdeyiz" baþlýklý haber bu duruma örnek teþkil
etmektedir (Yeni Yüzyýl, 19 Eylül). Gerçekten de yasal açýdan
bakýldýðýnda kadýn haklarýný güvenceye alan bazý düzenlemelerin pek
çok ülkeden daha önce, Türkiye'de yürürlülüðe konduðu
görülmektedir.  Ancak, bu, hukuk alanýnýn ataerkil izler taþýmadýðý,
yapýlan düzenlemelerin kadýnlarýn statüsünde otomatik bir iyileþme
saðladýðý anlamýný taþýmamaktadýr. Yasalardaki belirsizliklerin
uygulamalarda kiþisel insiyatiflere, bunun ise geleneksel normlara
dayanan yargýlara olanak saðlamasý mümkün görünmektedir. Diðer bir
nokta ise, kadýn ve erkeðin yasalar önündeki eþitliðiyle pratikte
yaþananlarýn örtüþmemesidir.  

Modern projenin en önemli vaadlerinden biri de kadýnlarýn
geleneksel iliþkiler dünyasýndaki ikincillikten kurtarýlmasý ve
kadýn erkek arasýndaki eþitliðin saðlanmasýdýr... Modernizmin
en popüler ve destek bulan bu hedeflerine birçok ülkede yasal
olarak ulaþýlmasýna karþýn fiilen sorunlarýn devam ettiði
bilinmektedir (Demir, Z., 26-7).

Yasal ve toplumsal düzenlemeler konusunda kadýnlarla ilgili
haberlere Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde %2, incelemeye
alýnan diðer gazetelerde ise %1 oranýnda yer verilmektedir. Bu gruba
giren haberlerin baþlýca konularýný eþitlik, bekaret, resmi nikah-imam
nikahý, evlilik soyadý ve ailenin korunmasýna yönelik giriþimler
oluþturmaktadýr. 

Ýnceleme yapýlan dönemin, gazetelerde en çok yer alan konularýný,
TCK'nun zinaya iliþkin maddelerine ve kýz yurtlarýnda zorunlu olarak
yapýlan bekaret kontrollerinin, intihar giriþiminde bulunan öðrencilerle
açýða çýkmasýndan sonra, bekarete iliþkin tartýþmalar oluþturmaktadýr.
Oran olarak bu tür haberlere en çok yer veren gazetelerden biri
olmasýna raðmen bu kategoride, diðer bütün gazetelerde en çok yer
alan zina ve kýz yurtlarýna iliþkin bekaret tartýþmalarýna Yeni Þafak
gazetesinde yer verilmediði gözlenmiþtir.
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Zina konusunun iþlendiði haberlere örnek olarak "Zina, erkeðe de
suç" (Hürriyet, 4 Ekim), "Zinada çifte standart kalkýyor" (Hürriyet, 9
Eylül), "Zina ceza yasasýndan çýkarýlsýn" (Cumhuriyet, 28 Ekim),
"Zinada kadýn-erkek eþitliði" (Yeni Yüzyýl, 3 Eylül) ve "Zinacý kocaya da
hapis cezasý" (Türkiye, 9 Eylül) baþlýklý haberler verilebilir.

Ýnceleme kapsamýna alýnan dönemde, basýnda da yer alan zinaya
iliþkin tartýþmalarýn nihayetinde, TCK'nun zinaya iliþkin hükümleri
yürürlülükten kaldýrýlmýþtýr. Daha önce kadýnýn zinada bulunmasý cezai
hükme baðlanýrken, erkeðin zinada bulunmasý "karýsý ile birlikte ikamet
etmekte olduðu evde yahut herkesçe bilinecek surette baþka yerde
karý-koca gibi geçinmek için baþkasýyla evli olmayan bir kadýný
tutmakta olan koca" (Önder, madde: 440-444) þeklindeki ifadelerde
görüldüðü gibi bir takým koþullara baðlanmýþken, 440. ve ilgili diðer
maddelerin TCK'ndan kaldýrýlmasýyla zina hem kadýn hem de erkek
için suç olmaktan çýkmýþtýr.   

Kýz yurtlarýnda zorunlu bekaret kontrolünden geçirilen
öðrencilerden intihar giriþiminde bulunanlar olmasýnýn ardýndan
yapýlan tartýþmalarýn yer aldýðý haberler "Bekaret kontrolüne son"
(Hürriyet, 17 Ekim), "Kýzlýk zarý Þûra'da görüþülecek" (Hürriyet, 3
Kasým), "Devlette bekaret seferberliði" (Hürriyet, 15 Kasým), "Bekaret
kontrolüne adli zorunluluk" (Cumhuriyet, 20 Ekim), "Bekaret kontrolü
için sýnýrlama" (Yeni Yüzyýl, 18 Ekim), "Ýntihar giriþimine soruþturma"
(Türkiye, 9 Ekim), "Yurt müdürlerinin bekaret kontrolü suç" (Türkiye, 18
Ekim) þeklinde örneklenebilir. Bekaret konusunda sürdürülen
tartýþmalar, yasal alanda saðlanan eþitlik zemininin, kadýnlarýn baský
altýnda tutulan kesim olmalarýný önlemediðinin göstergesidir. Bu
konuda yer alan haberler, sýnýrlamalar da getirilse, bekaret kontrolü
uygulamasýnýn sürdürüleceðini göstermektedir. 

Neþe Düzel'in, dönemin Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný
Iþýlay Saygýn ile yaptýðý bir röportajda, Saygýn'ýn, kýz yurtlarýnda
zorunlu olarak yapýlan bekaret kontrollerinin ardýndan intihar eden
öðrencilere iliþkin açýklamalarý, takip eden günlerde belli bir kesimin
tepkisini toplamýþ, bu tepkiler gazete ve televizyonlarda yer almýþtýr.
Bu röportajda Saygýn'ýn tepki toplamasýna yol açan, intihar eden
öðrenciler için "Bence o kadar önemli bir þey deðil o. Üç tane, beþ
tane. Caydýrýcý olsun diye bazý kurallar koymak, terbiye vermek lazým.
Böyle bir diyaloða girmesin erkekle." (Düzel, 7) ifadelerini kullanmasý
olmuþtur. "Turner ...bedenin disiplin altýna sokulmasýnýn amacýnýn,
ekonomik ve politik iktidarý korumaya yönelik bir önlem almak
olduðunu savunmaktadýr" (Berktay, 1996, 23). Akal, "siyasi iktidarý
belirleyen bir cinsellik deðil, cinselliði belirleyen bir siyasi iktidar"dan
söz etmektedir (157). Ona göre
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yasayý belirleyen de siyasettir... insanlýðý yasa deðil, yasayý
insanlar yaratýr. Bu insanlarýn bir kesimi de, temsilcileri olduklarý
kurallar sayesinde, diðerleri karþýsýnda belirleyici konuma
geçer. Belirleyiciler, dönemlere göre deðiþik adlar alabilir, ama
sonuçta hepsinin her dönemde ortak bir adý vardýr:
Erkekler...(159).

Cinsel olanýn siyasal olandan baðýmsýz olmadýðýna deðinen
Berktay'a göre de "kadýn-erkek iliþkisinin, toplumdaki otorite iliþkisini
simgeleyip örneklediði kültürlerde ... erkeðin gücü ve kimliði, kadýný
denetleme gücüyle eþdeðerdir" (1996, 114).

Hukukun adaleti güven altýna alan nötrlük ve tarafsýzlýk iddialarý
toplumsal, ekonomik ve ideolojik öðelerin etkisiyle varolan
yapýsal eþitsizlikleri yok sayar. MacKinnon'un iþaret ettiði gibi,
anayasal hükümlerde ilkesel taným gereði bulunan tarafsýzlýkla
ilgili sorun, bunun yapýsal güçsüzlükle yapýsal iktidarý eþitlemesi
ve her ikisine de ayný 'eþitlik'le muamele etmesini
istemesindedir. Bir baþka deyiþle, Simone de Beauvoir'in dediði
gibi, norm standartlarý erkeklerin hayatýný yansýtýr; kadýnlar ve
kadýnlarýn hayatlarýnýn yapýsý, toplum tarafýndan olduðu gibi,
yasa tarafýndan da sapkýn olarak görülür (Donovan, 364-5).

"Aile reisi deðil diye dullara konut verilmiyor" (Hürriyet, 3 Ekim),
"Kadýn haklarý yasada, yargýda ve toplumda uygulanmýyor"
(Cumhuriyet, 7 Ekim), "Aile içinde demokrasiyi oluþturmalýyýz"
(Cumhuriyet, 6 Ekim), "Namus kurtarma Anayasa mahkemesinde"
(Yeni Yüzyýl, 24 Eylül), "Doðunun beþte biri imam nikahlý" (Hürriyet, 17
Kasým) baþlýklý haberler kadýn haklarýnýn yasal ve toplumsal açýdan
yetersizliðini gösteren örnekler olmasý bakýmýndan dikkate deðerdir. 

Ýncelenen haberlerde, kadýn haklarý açýsýndan yetersiz ya da
olumsuz bulunan bazý konularda düzenlemelere gidilmesi olarak
yorumlanabilecek giriþimlere de yer verildiði tespit edilmiþtir. "12 bin
çifte resmi nikah" (Hürriyet, 9 Kasým), "Kimliklere dul yazýlmayacak"
(Yeni Þafak, 12 Kasým), "Nüfus kaðýtlarý deðiþiyor" (Yeni Yüzyýl, 20
Kasým), "Ailede kadýn soyadý" (Cumhuriyet, 9 Ekim) 21, "Kimlikte
dulluk kalkýyor" (Hürriyet, 20 Kasým)22, "Aileyi koruyalým" (Yeni Yüzyýl,
2 Eylül) baþlýklý haber örnekleri kadýnlar açýsýndan gerekli bulunan
yasal giriþim ve deðiþimleri konu almaktadýr. Kadýn haklarýna iliþkin bu
türde haberlere en çok Hürriyet, Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl
gazetelerinde yer verildiði gözlenmiþtir. Ýnceleme yapýlan dönemde,
benzer türde haberlere Türkiye gazetesinde rastlanmamýþtýr.
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21. Bu haber, Çaðdaþ
Hukukçular Derneði
Kadýn Komisyonu'nun,
ailede erkeðin soyadýnýn
kullanýlmasýna iliþkin
düzenlemenin
kaldýrýlmasý yönündeki
giriþimini konu almaktadýr.
Halen, evlenen kadýnlar
eþlerinin soyadýný
almakta, kendi talepleri
durumunda, eþlerinin
soyadýyla birlikte, bekarlýk
soyadlarýný da
kullanabilmektedirler.

22.Kimliklere dul
yazýlmasýnýn yürürlükten
kaldýrýlmasýna yönelik
giriþimlere yer veren
haberlerde, mevcut
uygulamanýn kadýnlarý
maðdur ettiði, bu
uygulamanýn kaldýrýlmasý
durumunda, söz konusu
maðduriyetin giderileceði
yönünde açýklamalara yer
verilmektedir. Toplumda
dulluða yüklenen
anlamlar deðiþmedikçe,
kimlik kartlarýnda, þekil
itibariyle yapýlacak bir
deðiþimin 'kadýnlarýn
maðduriyetini' gidermekte
yeterli bir uygulama
olacaðý þüphelidir.



V.7.2. EÐÝTÝM VE KADIN

Basýnda kadýnlarla ilgili haberlerin bir kýsmýnda, kadýnlarýn eðitim
olanaklarýndan erkeklerden daha az yararlanýyor olmalarý konu
edilmektedir. Bunun dýþýnda, bu gruba giren haberlerin bir kýsmý ise,
kadýnlara yönelik çoðu beceri kazandýrma amaçlý eðitim faaliyetlerini
konu edinmektedir. Kadýnlarýn eðitimini konu alan haberlerin oraný
Cumhuriyet ve Yeni Þafak gazetelerinde %2, Hürriyet ve Yeni Yüzyýl
gazetelerinde %1, Türkiye gazetesinde ise %0'dýr.  

Bu konudaki haberlerin incelenmesi, pek çok konuda olduðu gibi,
bu konuda da kadýnlarýn hayatlarý konusundaki kararlarýn, kadýnlara
raðmen, kadýnlarý cehaletten kurtarmak adýna baþkalarýnca verildiðini
göstermektedir. Kadýnlar burada, talep bile etmeyen etkisiz
elemanlardýr.

Belirgin bir özellik olarak ortaya çýktýðý haliyle 'kadýnlarýn
durumlarýnýn iyileþtirilmesi' ve 'kadýnlarýn eðitimi' gibi temalar,
öncü erkeklerin pro-feminizminde, kendilerini 'çaðdaþ erkeklere'
dönüþtürme yöneliþi ve buna eþlik eden toplumsal yeniden
inþa, vizyonu içinde ortaya çýkan geç ondokuzuncu yüzyýl ve
erken yirminci yüzyýl temalarýdýr (Ilyasoðlu, 119).

Eðitim konusunu içeren haberlerde Cumhuriyet gazetesinde kýz
çocuklarýn ihmal edildiði, kadýnlarýn okuma yazma oranýnýn düþüklüðü
vurgulanmaktadýr. "Istanbul'da her yedi kadýndan biri ismini dahi
okuyup yazamýyor" (23 Eylül), "Kýz çocuklarý ihmal ediliyor" (21 Eylül),
"Pervari'de kýz öðrenci yok" (23 Kasým) baþlýklý haberler bu konuyu ele
alan baþlýca örneklerdir. Bu gazetede yer alan haberlerde, kadýnlarýn
okumalarýnýn çaðdaþlýðýn koþulu olarak görüldüðü anlaþýlmaktadýr.
"Bütün kadýnlar okuyacak" (7 Eylül), "Öðrencilere Mustafa Ekmekçi
bursu" (8 Eylül) baþlýklý haberler ile  dönemin Kadýn ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakaný Iþýlay Saygýn'ýn açýklamalarýna yer veren
"Türkiye'de 2000'e kadar okuma-yazma bilmeyen kadýn kalmayacak"
(9 Eylül) baþlýklý haberler ise Devlet Bakanlarýnýn, baþta Çaðdaþ
Yaþamý Destekleme Derneði olmak üzere çeþitli dernek ve
kuruluþlarýn kadýnlarýn eðitimi yönündeki beyanat ve giriþimlerine yer
veren haberlere örnek teþkil etmektedir. Bu gazetede yer alan "Kadýn
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Araþtýrmalarý Derneði" (29 Ekim) baþlýklý haber kadýnlara yönelik
ücretsiz kurslar düzenleneceðini, "Anne babalar da eðitilecek" (5
Kasým) baþlýklý haber ise Milli Eðitim Bakanýnýn "kadýnlarýn eðitimini
yükseltme" giriþimini ele almaktadýr.

Benzer türde haberlere Yeni Yüzyýl gazetesi de yer vermektedir.
"Saygýn: Kadýnlarýn üçte biri okur-yazar deðil" (9 Eylül), "Kocalarý ikna
edeceðim" (15 Ekim), "GAP kýzlarý uyanýyor" (17 Ekim) gibi haberler
kadýnlarýn okuma-yazma oranlarýný yükseltme yönündeki giriþimlere
yer vermektedir. Bu gazetede yer alan "Kýz öðrencilere yurt müjdesi"
(7 Ekim) baþlýklý haber ise yetiþtirme yurtlarýnda kalan kýz öðrencilere
Refahyol hükümeti döneminde konan dýþarý çýkma yasaðýnýn
kaldýrýlacaðýný konu edinmektedir.

Yeni Þafak gazetesinde ise bu gruba giren haberleri, görsel
malzemelerde hep tesettürlü kadýn ve kýz çocuklarýnýn yer aldýðý
haberler oluþturmaktadýr. "Akabe'nin yaz eðitimi sona erdi" (7 Eylül)
baþlýklý haberde, kuran kursuna gittikleri izlenimini uyandýran tesettürlü
kýz çocuklarýnýn fotoðraflarý yer almaktadýr. Bu haber de dahil olmak
üzere, "Cuma'ya polis kuþatmasý" (13 Eylül), "Dýþarýdan bitirmeye de
izin yok" (9 Eylül) baþlýklý haber örnekleri ilk okullarýn 8 yýllýk ilköðretim
okullarýna dönüþtürülmesiyle Imam Hatip Okullarý'nýn orta kýsýmlarýnýn
kaldýrýlmasýna yönelik eleþtirel yaklaþýmlara yer vermektedir.
Cumhuriyet gazetesinde ise, "Türkiye'nin eðitilmiþ insana ihtiyacý var"
(4 Eylül) baþlýklý haber örneðinde yer alan "ÇYDD, çaðdaþ fikirlere
sahip emekli öðretmenleri 8 yýllýk kesintisiz eðitim için göreve çaðýrdý"
ifadesi, yeni uygulamayý destekleyen bir yaklaþýma yer vermektedir.
Yeni Yüzyýl gazetesinde yer alan "8 Yýl maðduru kýz öðrenciler" (3
Ekim) baþlýklý haberde ise duruma farklý bir perspektiften
yaklaþýlmakta, haberde, yeni uygulamanýn, muhafazakar ailelerin kýz
çocuklarýnýn okuma þansýný tümüyle tehlikeye attýðýna deðinilmektedir.
Yeni Þafak gazetesinde yer alan bir diðer konu ise annelere
düzenlenen kurslara yer veren "Anneler eðitiliyor" (30 Ekim) baþlýklý
haberdir.   

Hürriyet gazetesinde ise kadýnlarýn eðitimini konu alan haberlerin
baþlýcalarýný "Anaçev'ler artsýn" (5 Eylül, Kelebek), "Ka-De-Fe kollarý
sývadý" (26 Eylül, Kelebek) "Bayanlara Ingilizce eðitimi" (25 Eylül,
Kelebek) baþlýklý haberlerde de görüleceði üzere kadýnlarýn eðitimi
konusu oluþturmaktadýr. Bu gazetede yer alan "Imam hatip reformu" (2
Eylül), "Din öðretmenine, harem selamlýk soruþturmasý" (14 Kasým), "8
yýl bedduacýlarý" (15 Eylül), "Ayýplý çocuk köyü" (5 Ekim) baþlýklý
haberler ise, kýz öðrencilerin erkek öðrencilerle birlikte eðitim görüp
görmemesine yönelik yaklaþým ve uygulamalara, Imam Hatip Liselerini
etkileyen yeni uygulamalara iliþkin tepkilere yer vermektedir. Bunun
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dýþýnda Hürriyet gazetesinde bu gruba giren haberleri "Galatasaray'ýn
ilk þampiyonu" (7 Ekim) baþlýklý haber örneðinde olduðu gibi okullarýný
birincilikle bitiren kýz öðrenciler ve "Iran'da çarþaflý öðrenciyi
laboratuardan attýlar" (24 Eylül) baþlýklý örnekler oluþturmaktadýr.
Iran'la ilgili haberin Yeni Yüzyýl gazetesinde de ayný gün "Iran'da
çarþaflý kýz sýnýftan atýldý" baþlýðýyla verildiði tespit edilmiþtir. 

Bu konuya iliþkin olarak Türkiye gazetesinde yer alan tek haber
"Yeni nesil bilgisayarla yetiþiyor" (11 Kasým) baþlýklý haberdir. Bu
haberde yer alan görsel malzemede bilgisayar kullanan  küçük bir kýz
çocuðuna yer verilmektedir. Teknik alanlarda erkeklerin hakimiyetinin
kanýksanmasý söz konusu olduðundan, haber fotoðrafýnda kýz
çocuðuna yer verilmesi sýradýþýlýðýyla dikkate deðerdir. 

Kadýnlarýn hayatlarýna iliþkin pek çok karar gibi eðitimlerine iliþkin
kararlarýn da beraber olduklarý erkekler tarafýndan verildiðini
göstermesi bakýmýndan Yeni Yüzyýl gazetesinde yer alan "Otacý
Harvard'a 'ders' oldu" baþlýklý haber dikkate deðerdir. Bu haberde asýl
konu olan erkeðin "çocuklar okul çaðýna gelince eþimi de okutmaya
karar verdim" þeklindeki ifadesi, içinde, çocuklarýn büyütülmesi
sorumluluðunun kadýna verildiðini, kadýnýn öncelikli iþinin bu olduðu
görüþünü barýndýrmaktadýr. Kadýn, ancak 'asýl sorumluluðu' olan çocuk
büyütme görevini yerine getirdikten sonra ve ancak kocasýnýn
'duyarlýlýðý' ve kararý ile okuma olanaðýný elde etmekte, kendi tercih ve
kararlarýnýn öznesi olamamaktadýr.  

Kadýnlarýn bilim, üniversite ve akademilere eriþmeleri kimseleri
rahatsýz etmiyor, yeter ki bu olay siyasete sýçramasýn, oraya
taþmasýn. Insanlarý rahatsýz eden bir kadýnýn baðýmsýz bir irade
olarak varolabilme kararýdýr. Ve iradeyle zekâ arasýnda büyük
fark vardýr. Bir kadýnýn zekâsý, ona sahip kiþinin her zaman
hizmetine girebilir, ama iradesi, asla! Irade, vardýr ya da yoktur.
Ve eðer varsa, bir baþkasýnýnki, özellikle de kendisine itaat
etmek zorunda olduðu erkeðinki ile yarýþmaktan baþka bir þey
yapamaz (Mernissi, 197).

Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Mutfak kadýnýn, kitap erkeðin..."
(22 Kasým) baþlýklý haber ise ders kitaplarýndaki cinsiyetçiliði inceleyen
bir araþtýrmayý konu edinmesiyle, eðitim kurumlarý ve sistemine
yönelik eleþtirel bir yaklaþýma yer veren tek haberdir.  
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V.7.3. DÝN VE KADIN

Din, kadýnlarýn toplumdaki statüsünü etkileyen en önemli
kurumlardan biridir. Berktay, dinin, son derece güçlü bir meþrulaþtýrma
aracý olarak, "kadýnlarý tek bir 'kadýnlýk' kalýbý içine hapsederek
baðýmlýlýklarýný içselleþtirmelerinde" oldukça etkili olduðuna
deðinmektedir (12). Ona göre

...tektanrýlý dinlerin somut içeriðinde yansýyan nesnel anlamý ele
alarak -dinsel ideolojinin, farklý tarihsel/toplumsal koþullarda
farklý biçimlerde eklemlenebileceðini ve dolayýsýyla deðiþik
uygulamalara yol açabileceðini göz ardý etmeksizin- dini, bir
baský ve iktidar söylemi olarak çözümlemek mümkün... dinsel
metinler bize, kadýnlar arasýndaki ayrýmlarý göz ardý eden ve
kadýnlarýn özgün bireyselliðini tanýmayan bir 'kadýn' kalýbý
sunarlar ve dahasý, bunun kabul edilebilir tek taným olduðunu
öne sürerler (Berktay, 1996, 9).

Ýncelemede bu gruba giren haberlerin hepsinin Ýslam dini açýsýndan
kadýnlarý konu aldýðý görülmüþtür. Mernissi'ye göre "Ýslam, cinsiyet
farklýlýklarýný sosyal bir mimari biçiminde yapýlandýran ender dinlerden
biridir" (81). Berktay'a göre

...her söylem, dünyayý kendi öncelik ve amaçlarýna uygun
olarak yeniden "yaratýr" ve biçimlendirir. Bu baðlamda, her
söylem, kadýn ve erkek bedenlerini de kendi amaçlarý
doðrultusunda yeniden "yaratýp" biçimlendirir. Beden ise,
Foucault'nun belirttiði gibi, güç iliþkilerini ve hiyerarþiyi baðrýnda
taþýyan toplumsal, tarihsel ve imgesel bir uzamdýr. Gene
Foucault'nun kullanýmýnda, söylem, hem sözü hem de eylemi
içine alan bir kamusal tasarýmdýr ve ayný zamanda özne ile
nesneyi, yani güç iliþkilerini kapsar. Bu anlamda, Ýslami dinsel
söylem de, hem genel olarak bedenleri ve bedensel arzuyu,
hem de özel olarak kadýn bedenini yönlendirmek ve
denetlemek amacý güder (1996, 149).

Bu gruba giren haberlerin daha çok inceleme- araþtýrma niteliðinde
olduðu gözlenmiþtir. Ýnceleme yapýlan dönemde, Hürriyet gazetesinde
kadýnlarýn din açýsýndan konumlarýný ele alan herhangi bir araþtýrmaya
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yer verilmediði gözlenmiþtir. Türkiye gazetesinde ise bu gruba
girebilecek tek haber "Müslüman Amerikalý vatandaþlarýn sayýsý
artýyor" (17 Kasým) baþlýklý haberdir. Bu haber ise doðrudan kadýn ve
din konusunu ele alan bir içeriðe sahip deðildir, ancak, görsel
malzemesinde Ýslami usulde giyinmiþ kadýnlara yer verilmiþtir. Bunun
dýþýnda, bu konuda herhangi bir habere bu gazetede de
rastlanmamýþtýr. Oysa söz konusu gazetede yer alan Bizim Sayfa
baþlýklý bölümlerde, kadýn ve erkeklerin Ýslami geleneðe uygun örnek
yaþamlarýna yer veren kurgusal nitelikte sayýlabilecek metinlere büyük
ölçüde yer verildiði tespit edilmiþtir. Türkiye gazetesinin, dinin
toplumsal yaþam üzerindeki etkilerine, somut ve yaþayan insanlarýn
yaþamlarý üzerine etkisine deðinmezken, dini gerekleri yerine getirerek
ideal bir hayat sürdürmüþ, soyut ve kurgusal nitelikli karakterlerin
bulunduðu metinlere sýklýkla yer vermesi dikkate deðerdir.  

Dinsel kültürün yaydýðý deðerler ve imgeler, gerçeklik hakkýnda
bize anlattýðý öyküler ya da mitoslar, tanrýsal alanýn tasavvur
ediliþ biçimi ve bunun çevresinde örülen tasarýmlar, hep, o
kültürde yaþayan kadýnlarýn rolleri, statüleri ve imgeleri ile
yakýndan baðlantýlýdýr. Bu baðlamda, dinin, kadýnlarý, aileyi ve
toplumsal cinsiyet iliþkilerini kapsayan ideoloji ve pratikleri
bütünleþtirici (homojenleþtirici) bir etki yaptýðýný söyleyebiliriz.
"Hýristiyanlýk'ta ya da Ýslam'da kadýn" olgusundan söz
edebilmemiz de iþte bu baðlamda mümkün olmaktadýr
(Berktay, 1996, 17).

Din söz konusu olduðunda kadýnlarýn yine erkekler tarafýndan
tanýmlandýðý bir kurumla karþýlaþýlmaktadýr. Ýncelenen dönemin, bu
açýdan önemli konularýndan birini dini referanslara baþvurularak,
kadýnýn dövülüp, dövülemeyeceðine yönelik açýklamalar getirme
çabalarý oluþturmaktadýr. Bu konunun, incelenen dönemde gündeme
getirilmesine yol açan faktörün, Konya Belediye Baþkanlýðý tarafýndan
hazýrlanan Evlilik ve Düðün Adabý baþlýklý kitapta yer alan "kadýnýn
dövülebileceði"ne iliþkin açýklamalar olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu
konuyu, incelenen dönemde ilk haber yapan gazetenin Cumhuriyet
olduðu tespit edilmiþtir. Cumhuriyet gazetesinin, haberi "Kadýn Hafifçe
Dövülebilir"  (17 Eylül) baþlýðýyla vermesinin ardýndan, ertesi gün Yeni
Yüzyýl ve Yeni Þafak gazetelerinin bu konuyla ilgili olarak Diyanet Ýþleri
Baþkaný'nýn açýklamalarýna yer verdikleri gözlenmiþtir. Yeni Yüzyýl
gazetesinde "Diyanet: Karýnýzý dövemezsiniz" (18 Eylül) baþlýðýyla yer
alan haber, ayný gün Yeni Þafak gazetesinde "Ýslam'da kadýn dövme
yok" baþlýðýyla verilmiþtir. Yeni Yüzyýl gazetesinin, "tüm mali
sorumluluk erkeðin üzerinde olduðu için Ýslam'da boþanma yetkisi
erkektedir" þeklindeki, söz konusu kitapta yer alan ifadeye de haberde
yer verdiði gözlenmiþtir. 

Ataerkil sistemin yerleþmesi ve tektanrýlý dinin doðup kurumlaþmasý
arasýnda sýký bir bað olduðunu ifade eden Berktay, bu düþüncesini þu
þekilde açýklamaktadýr: 
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Bir kültürün "ethos"u ya da dünya görüþü, kadýn imgelerini de
içerir ve bunlar kültürün bütünü açýsýndan kadýnlara iliþkin
düþünceleri biçimlendirmede büyük rol oynarlar. Söz konusu
imgeler ise çoðunlukla dinsel kaynaklýdýr ve gene çoðunlukla
kadýnlarýn kendileri tarafýndan deðil, erkekler tarafýndan
oluþturulmuþlardýr. Bu baðlamda, kadýnlarýn kendi kendilerini
tanýmlamalarý, kendi kimliklerini özerk bir biçimde oluþturmalarý,
kýsacasý kendi adlarýný kendilerinin koymasý söz konusu deðildir
(Berktay, 1996, 17).

Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Þeriatçý kadýn fanatizmi
destekler" (12 Kasým), "Din kisvesiyle kadýna zulmediliyor" (20 Ekim)
baþlýklý haberler gazetenin laik kanatta yer alýyor olmasýyla örtüþürken,
Yeni Þafak gazetesinde yer alan "Ýslami harekette kadýnýn rolü" (8
Kasým),  "Müslüman kadýnýn sorunlarý tartýþýlýyor" (27 Kasým) baþlýklý
haberler ise bu gazetenin Ýslami çizgisiyle uyuþmaktadýr. Bu iki gazete,
konuya ayný oranda yer vermekte, ancak haber baþlýklarý ve içerik
itibariyle Cumhuriyet gazetesi eleþtirel, Yeni Þafak gazetesi ile
onaylayýcý bir tutum sergilemektedir. 

Kadýnýn görünürlüðü, kadýnýn devingenliði ve kadýnýn sesi
eskiden olduðu gibi þimdi de hem sözcük anlamýyla, hem de
sembolik olarak Türkiye'de ve diðer yerlerdeki modernistlerle
Ýslamcýlar arasýndaki çatýþmanýn bahislerini teþkil etmeyi
sürdürmektedir (Göle, 32).

Yeni Yüzyýl gazetesinde yer alan "Okur: Cenaze namazýmý bir
kadýn imam kýldýrsýn" (15 Kasým) baþlýklý haber, Müslüman feministleri
desteklediðini ifade eden Ýslamcý yazar Ekmel Ali Okur'un görüþlerine
yer vermektedir. Bu haber, kadýn ve erkeðin eþitliðine inanan,
"gelenekçi Ýslam'da kadýnýn bastýrýldýðý ve ezildiði görüþünü" savunan
alternatif bir Ýslamcý yazarýn yaklaþýmýna yer vermesi bakýmýndan
dikkate deðerdir. Oysa Berktay,  kadýnlar açýsýndan, "Ýslam'ýn sýnýrlarý
içinde kalarak direnmenin ve kadýn-erkek eþitliði gibi onun özünü
etkileyecek bir deðiþiklik yapmanýn, olanaksýz deðilse bile, çok zor
olacaðýný"   söylemektedir (1996, 125). Benzer bir görüþe Mernissi'de
de rastlamak mümkündür:

Ulema, cinsiyet ayrýmýnda diretmekte; kadýnlar evlerinden çýkýp
erkeðin iþlevlerini yüklenirlerse, bunun kýyamet belirtisi
sayýlacaðýnda ýsrar etmekte haklýdýr. Ýslam'la Batý
demokrasisinin baðdaþabileceðini (...) söylemeyi deneyenler,
yani siyasal alanda kadýnla erkek arasýnda ayrýcalýklarýn
bulunmamasý halinin Ýslam'ý hiç rahatsýz etmeyeceðini
savunanlar, aslýnda temel sorunlarý ortaya koymaktan
kaçýnýyor; özellikle de karar verme konusunda birey ve
bireycilik tartýþmasýna yanaþmýyorlar. Herkes kendi alanýnda
kalsýn görüþü, geleneksel mimarinin ilkesidir. Modern
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demokrasinin mesajý ise, bütün bireylerin, bütün alanlara girme
hakkýna sahip olduðu yolunda. Evrensel bir çatýþmadýr bu (79).

Yukarýda örneklenen haberler, diðer pek çok konuda olduðu gibi din
söz konusu olduðunda da kadýnlar üzerinden yapýlan tartýþmalarýn
aktörlerinin büyük oranda erkekler olduðunu ortaya koymaktadýr.
Bunun dýþýnda verilebilecek tek örnek, Mathilde Dubesset adlý kadýn
tarihçinin açýklamalarýna yer veren "Þeriatçý kadýn fanatizmi destekler"
(Cumhuriyet, 12 Kasým) baþlýklý haberdir.  
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V.8. SPOR HABERLERÝ   

Gazetelerde kadýnlarýn en az görünürlük kazandýklarý bölümlerden
birinin spor sayfalarý olduðunu söylemek mümkündür. Ýncelenen
gazetelerde, spor haberlerinin büyük bir kýsmýný futbol haberlerinin
oluþturduðu, bunun dýþýndaki spor alanlarýna iliþkin haberlere çok az
yer verildiði gözlenmektedir. Futbol ise, bugün kadýnlarýn da varlýk
gösterdikleri bir spor alaný olmasýna karþýn halen bir erkek sporu
olarak deðerlendirilebilir. Futbola iliþkin haberlerde kadýnlar sporcu
olmaktan ziyade, sporcunun eþi, sevgilisi olarak yer almaktadýrlar.
Bugün kadýnlar, futbol, tenis, yüzme, atletizm, jimnastik, voleybol gibi
çok çeþitli spor dallarýnda faaliyet gösterenler olarak haber konusu
olabilmektedirler. Ýncelemede kadýn sporculara iliþkin haberlere en çok
%10 oranýnda Yeni Yüzyýl, en az ise %1 oranýnda Yeni Þafak
gazetesinin yer verdiði tespit edilmiþtir. Yeni Yüzyýl gazetesinin
diðerlerinden farklý olarak ayrý bir spor eki vermesi, bu gazetede
kadýnlara iliþkin spor haberlerinin de daha çok yer almasýnýn
nedenlerinden biri olabilir.   

Baþta Yeni Yüzyýl gazetesi olmak üzere kadýnlarýn spor haberlerine
konu olma oranlarýnýn pek düþük olmadýðý, ancak, genel olarak
kadýnlarla ilgili spor haberlerinin tüm gazetelerde, birkaç satýrla kýsaca
geçildiði ve bu haberlerin gazetelerin daha az önemsenen
bölümlerinde yer aldýðý söylenebilir. Ayrýca, erkek sporcularla
karþýlaþtýrýldýðýnda, kadýn sporcularla ilgili haberlerin, genellikle tüm
gazetelerde çok az ve çok kýsa iþlendiði, çoðu zaman görsel malzeme
kullanýlmadýðý gözlenmektedir. Erkeklerle karþýlaþtýrýldýðýnda,
"kadýnlar spor, ekonomi dahil bir çok haber alanýnda önemli ölçüde
daha az temsil edilmektedirler" (Ross, Dakovic, Derman, 26). Erkek
oyuncularýn oynadýðý bir futbol maçý gazetelerde sayfalarca yer
alabilmekte ve oyundan çeþitli pozisyonlara büyük boy birçok
fotoðrafla yer verilmekteyken, kadýnlarýn yaptýklarý futbol maçlarý
"Bayanlarýn zor sýnavý" (Yeni Yüzyýl, 17 Kasým), "Bayan milliler
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Sapanca'da" (Hürriyet, 28 Ekim), "Bayanlar tarih yazdý" (Cumhuriyet,
26 Eylül), "Bayanlar fark yedi" (Türkiye, 31 Ekim), "Bayan Genç Milli
Takýmý pusuya yattý" (Yeni Þafak, 11 Kasým) gibi haber örneklerinde
görüleceði gibi bütün gazetelerde kýsaca geçilmekte, bu haberlerde
genel olarak görsel malzeme kullanýlmaktadýr. Erkek futbolcularýn, sert
pozisyonlardaki görüntülerine sýk sýk, kadýn futbolcularýn ise en fazla
takým olarak çok küçük bir fotoðraflarýna yer verilmektedir. Futbol
dýþýnda kadýn sporcularýn görüntülerinin yer aldýðý spor haberlerinde
ise, erkek sporcularýn sert hareketlerinin görüntülenmesinden farklý
olarak, kadýn sporcularýn, yumuþak, estetik ve -özellikle Hürriyet
gazetesinde- erotik görüntülerle resmedildiði gözlenmiþtir.

Yeni Þafak gazetesinin futbol kadar diðer spor alanlarýndaki kadýn
sporculara iliþkin haberlerde de görsel malzeme kullanmama
eðiliminde olduðu tespit edilmiþtir. Ancak, "Avrasya rekora doymadý"
(13 Ekim) baþlýklý bir haberde tesettürlü bir grup kadýnýn fotoðrafýna ve
"maratona katýlan türbanlý hanýmlarýn çokluðu dikkat çekti" ifadelerine
yer vermektedir. 

"Aysel'in olimpiyat rüyasý" (21 Kasým), "Süper Seyhan" (26 Kasým)
gibi örneklerde görüldüðü üzere Türkiye gazetesinde daha çok milli
sporculara iliþkin haberler, Türkiye'nin yurt dýþýnda temsil edilmesi
baðlamýnda iþlenmektedir. 

"Sekssiz spor olmaz" (8 Ekim), "Alanya þenlendi" (26 Ekim),
"Gap'ta þenlik var" (4 Ekim) baþlýklý haberler, Hürriyet gazetesinde,
kadýnlarýn, spor haberlerinde de cinsel kimliklerinin vurgulanarak
verildiði örneklerdendir. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarýnda
kadýnlar sýklýkla -mesela kameranýn arkadan kalça bölgesine
odaklandýðý veya oyuncunun külotunun göründüðü- erotik
sayýlabilecek fotoðraflarla görüntülenmektedirler.  

Cumhuriyet gazetesinin spor haberlerinde ise, diðer gazetelere
oranla kadýn sporcularýn estetik görüntülerin yer aldýðý fotoðraflara
daha sýk yer verdiði gözlenmektedir. "Vitrichenko'dan muhteþem
gösteri" (27 Ekim), "Cimnastikte Rusya farký" (26 Ekim) baþlýklý
haberler bu tür örnekleri oluþturmaktadýr. 
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V.9. CÝNSELLÝK  

Temelkuran, 68'lerin Avrupa'sýnda cinsel özgürlük adýna yaþananlar
ile 80'li yýllarda özellikle Ýstanbul'da yaþananlar arasýnda benzerlikler
kurmakta, cinsel özgürlük söyleminin bir aldatmaca olduðuna
deðinmektedir. Ona göre "bedenlerimiz deðiþmeden hiç bir þey"
deðiþmeyecek" (40). Millett'e göre ise

cinsellik sýkýntýlarýmýzýn canevine oturmuþtur. Ve eðer baský
sistemlerimizin en habis olanýný ortadan kaldýrmazsak, cinsel
politikayý ve onun iktidar ile þiddete dayalý hastalýklý
hezeyanlarýný tam kalbinden vurmazsak, kurtuluþ yönündeki
bütün çabalarýmýzýn dönüp dolaþýp bizi götüreceði yer, yine o
en baþtaki, en temel korkular ve sýkýntýlar olacaktýr
(Temelkuran, 39).

Günümüzde, çoðu Avrupa dergilerinden alýnarak magazin dergileri
ve gazetelerde çevirilerine yer verilen "Seks niye vazgeçilmez"
(Hürriyet, 22 Ekim) türünde yazýlarda, cinselliðe iliþkin daha çok
biyolojik temelli açýklamalara rastlanmakta, kadýn dergileri ve
gazetelerin kadýn sayfalarýnda, kadýnlara, cinsel yaþamlarýna dair
önerilerde bulunulmaktadýr. Magazin türündeki bu haberlerde
resmedilen kadýnlar, gündelik  hayattaki kadýnlardan farklý bir dünyada
yaþar gibidirler. Gazetelerin  katý olarak nitelenen haberlerinde yer alan
kadýnlar ile karþýlaþtýrýldýðýnda da bu durum açýkça ortaya çýkmaktadýr.
Bekaret kontrolüne zorlanan, "AIDS saç"masýyla  (Hürriyet, 14 Ekim)
'zanlý cins' olarak teþhir edilen kadýnlarýn durumu, magazin
haberlerinde, özgürce cinselliklerini yaþýyor ve istediði erkeði elde
etmeyi biliyor görünen kadýnlardan hayli farklýdýr.  

Gerçekte, sözü edilen cinsel özgürlük, kadýnlarý boyunduruk
altýnda tutmak için kullanýlan bir baþka kurnazlýktýr. Seks (ve
baþka radikal feministlerin ileri sürdüðü gibi, aþk), yokluðunda
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tatsýzlaþan yaþantýlarý mazur göstermesi umulan büyük bir
deneyim olarak satýlýr. Halbuki o, kadýnlarý, kendi koþullarýný
bütünüyle düþünmekten alýkoyan bir uyuþturucu olarak iþlev
görür (Donovan, 271).

Gazetelerde yer alan çok çeþitli konulardaki haberlerde kadýnlarýn
bedenlerinin açýkça teþhir edildiði çok sayýda habere rastlanmaktadýr.
Bu tür örneklere, özellikle moda, sanat, magazin turizm, spor baþta
olmak üzere çok çeþitli haber kategorilerinde rastlanmaktadýr.
"Kadýnlarýn ya cinsel kimliklerine indirgenmeleri veya bir erkekle
iliþkileri baðlamýnda tanýmlanmalarý"nýn en yaygýn temsil biçimlerinden
ikisi olduðu gözlenmektedir (Ross, Dakovic, Derman, 26). Hürriyet
gazetesinde, kadýn bedenine, yaygýn bir biçimde pek çok haberin
görsel malzemesinde çýplaklýðý vurgulanarak yer verilmesi söz
konusudur. Bu tür kullanýmlara, daha az olmakla birlikte,  Yeni Yüzyýl
ve Cumhuriyet gazetelerinde de yer verildiði tespit edilmiþtir. Hürriyet
gazetesinin arka sayfasýnda her gün, magazin nitelikli bir haber yer
almakta, bu haberin görsel malzemesinde çýplaklýðýyla dikkat çeken bir
kadýn yer almaktadýr. Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinin arka
sayfalarýnda yer verilen bu tür kadýn fotoðraflarý ise daha çok moda ve
sanat haberleriyle ilgili olmaktadýr. Türkiye ve Yeni Þafak gazetelerinde
ise kadýnlarýn çýplak görüntülerine rastlanmamaktadýr. Türkiye
gazetesinde aðýrlýklý olarak geleneksel kýyafetler içindeki kadýnlara
kültürel göstergeler olarak yer verildiði saptanmýþtýr. Yeni Þafak ise,
tesettürlü kadýnlara büyük ölçüde yer veren, ancak bunun dýþýnda,
kadýnýn görünmezliðinin en  somut olduðu gazetedir.  

Cinselliðe iliþkin konulardaki haberlere en çok %3 oranýnda Hürriyet
gazetesinin yer verdiði gözlenmiþtir. Yeni Þafak gazetesi ise bu konuya
iliþkin hiç bir habere yer vermemesiyle son sýrada yer almaktadýr. 

Bu bölümdeki haberlerin Türkiye gazetesinde hepsini, diðer
gazetelerde ise önemli bir kýsmýný fuhuþ ile ilgili haberler
oluþturmaktadýr. Hepsi yabancý uyruklu olan bu kadýnlardan bir
kýsmýnýn, "Ukraynalý polis AIDS'li çýktý" (Yeni Yüzyýl, 3 Eylül), "AIDS'li
hayat kadýný" (Cumhuriyet, 23 Kasým), "Ukraynalý Olga AIDS daðýttý"
(Hürriyet, 23 Eylül), "Bir AIDS'li Romen daha" (Türkiye, 23 Kasým) gibi
haber örneklerinde görüleceði gibi açýkça teþhir edildiði, Cumhuriyet
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hariç, diðer gazetelerde mutlaka fotoðraflarýna da yer verildiði, ancak
AIDS'li heteroseksüel erkekler için böyle bir teþhirin söz konusu
edilmediði anlaþýlmaktadýr. Bu durum ise, kadýnlarýn, AIDS þeklinde
somutlaþan toplumsal bozulmanýn tek sorumlusu olarak görülmesine
olanak saðlayacak bir sunumdur. 

Beden toplumun en iyi metaforu olduðu için, hastalýk da yapýsal
bunalýmýn en çarpýcý metaforu sayýlýr. Her türlü hastalýk mecazi
olarak, gerçek olarak, sosyal ve politik olarak düzensizliktir
(disorder). Bedenin 'anarþisinin', 'düzene baþkaldýrdýðýnýn'
ifadesi olan hastalýklar ise, çoðu kez, toplumsal sistemin
bozukluðunun göstergeleri kabul edilir. (Ortaçað'da veba ve
cüzzam, günümüzde de AIDS bu anlamda apaçýk örneklerdir.)
Sözünü ettiðimiz denetim hiyerarþisinde, 'aþaðýda' olanlarýn
týbbi 'sorunlarý'nýn cinselliðin siyasal ve ideolojik düzenlenimi ile
olan iliþkisi bazý 'rahatsýzlýklar'da özellikle belirgindir (Berktay,
1996, 143).

Ýncelenen dönemde Hürriyet gazetesinin, 23, 24 ve 25 Eylül
tarihlerinde çýkan "Seks iþçileri örgütleniyor" baþlýklý yazý dizisi ile
fahiþelerin görüþlerine yer veren tek gazete olduðu gözlenmiþtir. Yeni
Yüzyýl gazetesinde 14 ve 15 Eylül tarihleri arasýnda yer alan "Laleli
hikayeleri" baþlýklý yazý dizisi ise, fahiþeliðe farklý açýlardan
yaklaþmaktadýr. Bu yazý dizilerinin, bu konuda yer alan pek çok
haberden farký, yargý yüklü olmamalarýdýr. 

Yeni Yüzyýl, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde, fuhuþ
sektörünün ticari yönünü de ele alan haberlere yer verilmektedir. "Seks
ticaretinde Türk-Rus ortaklýðý (Yeni Yüzyýl, 19 Eylül), "75 milyar
marklýk 'kadýn ticareti'" (Cumhuriyet, 25 Kasým), "Genelev hisseleri
borsaya girdi" (Hürriyet, 30 Kasým) baþlýklý haberler bu tür örnekleri
oluþturmaktadýr. Öte yandan "RTÜK'ü fuhuþ için uyardý" (Hürriyet, 17
Kasým), "Fuhuþla savaþacaðým" (Hürriyet, 19 Kasým), "Emniyet
vesikasýz fuhuþla uðraþsýn" (Cumhuriyet, 15 Eylül) baþlýklý örneklerin
de ortaya koyduðu gibi, fuhuþa yönelik bir savaþ da söz konusudur. Bir
yandan ticari yönü düþünülen fuhuþun, bir yandan da yok edilmeye
çalýþýlan bir olgu olduðunu, "Pasaport Yasasý'nda Nataþa'ya izin
çýktý"23 (Hürriyet, 20 Ekim) baþlýklý haber açýkça ortaya koymaktadýr. 
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23.Nataþa ismi, eski Doðu
Bloðu ülkelerinden
Türkiye'ye gelip, fahiþelik
yaparak hayatlarýný
kazanan kadýnlarý ifade
etmek için geniþ bir
kesimce benimsenmiþ,
türkülere dahi konu olmuþ
ve böylece fahiþe yan
anlamý yüklenmiþ bir
isimdir. Ayþe ismi ile bütün
kadýnlarýn genellenmesi
gibi, Nataþa isminin
kullanýmýyla da bu
kadýnlarýn genellenmesi ve
birey olarak farklýlýklarýnýn
reddedilmesi söz
konusudur.



Bu gruba giren haberlerde dikkate deðer bir diðer nokta, cinsel
hayattan kastedilenin erkek cinselliði olduðudur. "Borsa krizi cinsel
hayatý vuruyor" (Hürriyet, 30 Ekim) baþlýklý haberde yer alan "borsa
korkunç bir þekilde düþüþe geçtiðinde, erkeklik organlarý da düþüyor"
þeklindeki ifade, burada tümüyle erkek cinselliðinin konu edildiðini
ortaya koymaktadýr. O halde, haber baþlýðýnda deðinilen "cinsel hayat"
erkek cinselliðine gönderme yapmaktadýr. Cinsellikte dahil, pek çok
alanda normlarýn erkeklere göre belirlendiði açýkken bir yandan da bu
normlarýn tarafsýz olduðu iddia edilmektedir. 

Erkeklerin fizyolojisi çoðu sporu tanýmlar, onlarýn saðlýk
gereksinimleri sigorta kapsamýný belirler, onlarýn toplumsal
olarak çizilmiþ biyografileri iþyeri beklentilerini ve baþarýlý
kariyer kalýplarýný belirler, onlarýn bakýþ açýlarý ve ilgileri
burslarýn niteliðini belirler, onlarýn deneyim ve takýntýlarý
faziletleri belirler, onlarýn askerlik hizmeti yurttaþlýðý belirler,
onlarýn varlýklarý aileyi belirler, onlarýn biraraya gelmedeki
yeteneksizlikleri -ve antlaþmalar- tarihi belirler, onlarýn imgesi
Tanrý'yý belirler, onlarýn genital organlarý cinselliði belirler.
Bunlar, cinsiyet açýsýndan tarafsýz olarak sunulan standartlardýr
(Donovan-365).

"Çapkýn erkeklerin testisi büyükmüþ" (Hürriyet, 12 Eylül) baþlýklý
bilimsel bir haber ise cinsel kimliklerin oluþum sürecindeki toplumsal
süreçleri gözardý eden, biyolojik determinist bir yaklaþýma yer
vermektedir. Bu tür bilimsel açýklamalarý, egemen ideolojilerin dayanak
noktalarý olarak görmek mümkündür.

Bir toplumun biliminin o toplumun ideolojisini de, þu ya da bu
ölçüde yansýttýðýný göz önünde tutarsak, biyolojik determinist
görüþlerin her toplumsal dönemde farklý kisveler altýnda da olsa
yeniden dile getirilmesine þaþýrmayýz. Çünkü toplumsal
davranýþýn bireye içkin deðiþmez ve kalýtýmsal etkenler
tarafýndan denetlendiðini ve kiþinin toplumsal ve ekonomik
statüsünün de söz konusu etkenlerce belirlendiðini öne süren
bu yaklaþým, bir toplumsal grubun hegemonyasýna dayalý olan
iliþkilerin korunup sürdürülmesi açýsýndan gerekli bir düþünme
biçimidir ve o toplumun bilimcilerinin genel olarak dünyayý
kavrayýþlarýna da sinmiþtir (Berktay, 1996, 146).

89Günümüz Basýnýnda Kadýn(lar)- Leyla Þimþek



Bu gruba giren haberlerde, kadýnlarýn sýklýkla resmedildikleri bir
diðer durum ise tacize uðrayan taraf olarak haberde yer almalarýdýr. Bu
ise, kadýnlarýn yine 'maðdur' olarak haber konusu olmalarý ile
örtüþmektedir. "Kokpitte cinsel tacize 157 milyar tazminat" (Hürriyet,
18 Ekim), "Hollywood'da cinsel taciz iddiasý" (Cumhuriyet, 13 Kasým),
"Clinton'un metresi:'Kýrýldým'" (Yeni Yüzyýl, 16 Kasým) baþlýklý haberler,
taciz edilen olarak habere konu olan kadýnlarý konu edinen örneklerdir. 

Özetle, bu kategoride yer alan haberlerin çoðunda kadýnlar ya
'zanlý' ya da 'maðdur' olarak yer almaktadýrlar. Böyle bir profilin ortaya
koyduðu, en azýndan kadýnlar açýsýndan, cinsel özgürlüðün
varlýðýndan bahsedilemeyeceðidir. Bunun dýþýnda kadýn cinselliðini
tanýyan tek haber "Kadýnlara 'Kama Sutra' matinesi" (Hürriyet, 26
Kasým) baþlýklý haberdir. Bu habere konu olan durumu, kadýnlarýn,
seks yöntemlerini 'erkeklerini' memnun etmek için öðreniyor olmalarý
þeklinde yorumlamak mümkündür. Çünkü, kadýnlarýn cinselliðinin,
erkeklerinkinden farký, bir ihtiyaç olarak deðil, bir görev olarak
algýlanagelmiþ olmasýndan söz edilebilir.
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VI. MAGAZÝN HABERLERÝNDE KADINLAR

Erkeklere oranla kadýnlarýn, magazin niteliðindeki haberlerde yer
alma oranlarýnýn, katý haberlerden daha yüksek olduðu söylenebilir.
Fotoðraflara en çok yer verilen magazin haberlerine kadýnlarýn daha
çok konu olmalarý, kadýnlarýn haberlerde, fikir beyan eden kiþiler olarak
yer almaktan çok, görsel açýdan deðer taþýmalarýyla açýklanabilir.
Özellikle magazin niteliði taþýyan haberlerde, "kadýnlarýn temsili büyük
ölçüde basmakalýptýr" ve bunlarýn, "kadýnlarýn ne olduðu ve ne yaptýðý
yönündeki geleneksel nosyonlarý devam ettirmeye hizmet" ettikleri
daha açýk bir þekilde gözlenebilmektedir (Ross, Dakovic, Derman, 26).
Bu gruba giren haberlerin çoðundaki basmakalýp temsiller ev, aþk ve
cinsellikle iliþkilidir. Williamson'a göre

kitle kültüründeki 'kadýnlýk' imgelerinin en önemli özelliklerinde biri,
ortaya koyduklarý deðil, gizledikleridir. Eðer 'kadýn' ev, aþk ve
cinsellik anlamýna geliyorsa, anlamýna gelmediði þeyler, genel
olarak para, iþ, sýnýf ve siyasettir. Bu, hayatýn ailevi, kiþisel ya da
cinsel boyutlarýnýn siyasi olmadýðý anlamýna gelmez. Bilakis, sýnýf
iktidarý sorunlarý genellikle, hep var olan, varlýðý su götürmez
toplumsal cinsiyet farklýlýklarýnýn arkasýna saklanýr; bu farklýlýklarýn
bireysel büyüsü de unutmayý tercih edebileceðimiz... siyasi ve
politik ayrýmlarý gölgede býrakýr (139-40). 

Burada, temelde, kültürün erkeksi ve kadýnsý olarak
kutuplaþtýrýlmasýndan yola çýkýlmakta, "gerçek ve otantik kültürün
erkeklerin ayrýcalýðý olmaya devam ederken, kitle kültürünün her
nasýlsa bir biçimde kadýnla iliþkilendirilmesi"ne (Huyssen, 77)
deðinilmektedir. Bu kutuplaþtýrma haberler için de geçerlidir. Para, iþ,
sýnýf ve siyaset gibi konulara iliþkin katý haberlerin -kadýnlarý da içeriyor
olmasýna karþýn- halen 'erkek ilgileri'ni kapsadýðý yönünde bir kanaatýn
varlýðýndan söz edilebilir. Buna karþýn -çok daha az olmakla birlikte
erkeklerin de konu edildiði- magazin türü haberlerin ise 'kadýn ilgileri'ni
kapsadýðý düþünülür. Bu tür ayrýþtýrmalarýn, 'doðal' olmadýðý, tarihsel,
toplumsal ve siyasal bir sürecin ürünü olduklarý açýktýr.
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VI.1. MAGAZÝN DÜNYASININ ÜNLÜ KADINLARI

Magazin türü haberlerin baþlýca konusunu, basýn kadar, televizyon
ve magazin dergileri gibi çeþitli medyalarda hatýrý sayýlýr bir yere sahip
olan kadýnlar oluþturmaktadýr. Bu kadýnlarý baþta þarkýcýlar, güzellikleri
yarýþmalarla onaylanmýþ mankenler, oyuncular, sosyete dünyasýnýn
tanýnmýþ simalarý, kraliçe ve prensesler, haberlerin konusunu ise,
bunlarýn aþklarý, özel yaþamlarý, eðlence hayatlarý gibi konular
oluþturmaktadýr. 

Bu tür bireylerin söz edilmeye deðer görülmelerinin nedeni,
yaptýklarý etkinliklerden çok varlýklarýdýr. Bu tip kadýnlar düzenli
bir þekilde haberlere konu olurlar ve genelde bu haberler büyük
fotoðraflarla verilir. Bu kadýnlar hem seks simgeleri hem de
tüketim toplumunu simgeleyen büyüleyici rol-modelleri olarak
iþlev görürler. Basýnýn bir kýsmý moda ve eðlence endüstrisiyle
iþbirliði yaparak jet sosyete yaratmýþtýr. Süper tüketiciler olan bu
zarif kadýnlar her tür tüketimi teþvik etmek amacýyla
kullanýlmaktadýrlar. Dolayýsýyla bunlarýn haber deðeri, basýna
saðladýklarý potansiyel ekonomik yararda yatmaktadýr. Bu
kadýnlar her þeyin ötesinde modaya öncülük eden kadýnlardýr;
gazeteler bunlara oldukça geniþ yer ayýrýrlar ve böylece moda ve
diðer endüstrilere hizmet ederler; dolayýsýyla, reklam akýþýnýn
sürmesini de güvence altýna almýþ olurlar (Smith, 357-8).

Hürriyet gazetesi, bu tür haberlere %24 oranla birinci sýrada yer
vermekte, bu açýdan diðer gazetelerden önemli ölçüde ayrýlmaktadýr.
Magazin dünyasýnýn ünlü kadýnlarýný konu edinen haberlerin oraný
Yeni Yüzyýl gazetesinde %9, Cumhuriyet gazetesinde %6, Türkiye
gazetesinde %5'tir. Bu tür haberlere %3'lük bir oranla en az yer veren
gazete ise Yeni Þafak'týr. Yine Hürriyet gazetesinin, diðer gazetelerden
çok daha fazla ve büyük fotoðraflarla bu tür haberleri verdiði, özellikle
Cumhuriyet ve Yeni Þafak gazetelerinin ise nispeten daha az görsel
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malzeme kullandýðý ve bunlarýn daha küçük boyutlarda olduðu tespit
edilmiþtir. 

"Sibel'in Paris þoku" (Hürriyet, 9 Ekim), "Hollywood þýklýðýnda top
10" (Yeni Yüzyýl, 23 Ekim), "Spice Girls konseri bugün" (Cumhuriyet,
12 Ekim), "Sibel Can'ýn çocuk sevgisi" (Türkiye, 28 Eylül), "Ne var
caným, cami halýlarý Sibel'in altýna serilmiþse" (Yeni Þafak, 3 Kasým)
baþlýklý haberler bu tür haber örneklerini oluþturmaktadýr. Bu
haberlerden Yeni Þafak gazetesinde yer alaný eleþtirel bir tutum
sergilemesi bakýmýndan diðerlerinden ayrýlmaktadýr. Bu haberde
görsel malzeme bulunmamakta, "dansözlükten þarkýcýlýða mütehavvil
Sibel Can isimli cins-i latif" ifadeleri yer almakta, þarkýcýnýn konserinde
cami halýlarýnýn kullanýlmasýnýn meclis gündemine taþýndýðýna
deðinilmekte, ancak haberde "manevi kirlenme" olarak nitelenen bu
durumun mecliste umursanmamasýna yönelik eleþtiriler getirilmektedir.
Benzer eleþtirel tutuma, ayný gazetenin 2 Kasým tarihli Pazar ekinde
yer alan "Sertap Erener "uygarlýk dersi" verdi!" baþlýklý haberinde de
rastlanmaktadýr. Bu haberde yer alan "Sanatla ayakta duramayanlarýn
da böyle isim yaptýran skandallara ihtiyaçlarý vardýr... 'Kültürel
Çöküþ'ünü sevsinler, danýþýklý þaþkýn..." ifadelerinden, þarkýcý Sertap
Erener'in kültürel çöküþten bahsetmeye hakkýnýn olmadýðý, kendisinin
de bizzat bunun sorumlularýndan biri olarak görüldüðü anlaþýlmaktadýr.
Bu haber gazetenin ideolojisinin kültüre bakýþýný, özellikle popüler
kültüre yönelik tepkisel yaklaþýmýný göstermesi bakýmýndan da dikkate
deðerdir. 

Magazin dünyasýnýn ünlü simalarý olan kadýnlara yönelik eleþtirel bir
tutuma incelenen diðer gazetelerde rastlanmamaktadýr. Cumhuriyet
gazetesinin bu türde haberleri kýsaca, ayrýntýlara girmeden verdiði
söylenebilir. Hürriyet gazetesinde ise, bu kategoride haber konusu
edilen kiþilerin özel yaþamlarýna iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler yer
almaktadýr. Hürriyet gazetesinin magazin haberlerinde yer alan bu
kadýnlarýn, çoðunlukla kadýn okurlar için tüketimi teþvik edici,
güzellikleri ve þýklýklarý, yani görünümleri ile yerinde olunmasý
arzulanabilecek "rol modeller" olarak sunulduklarýný söylemek
mümkündür. Bu durum nispeten Yeni Yüzyýl gazetesi için de geçerlidir.
Bu anlamda, Coward'ýn Avrupa kültürüne yönelik deðerlendirmeleri,
Türkiye'deki duruma da uymaktadýr. 
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Her yerde , kültürümüz kadýnýn deðerini egemen ideale
uygunluk itibarýyla ölçer; her yerde dil, kadýnlar hakkýnda görsel
olarak düþünmenin terimlerini sunar; her yerde iletiþim araçlarý
görünümü mükemmelleþtirmenin önemini vurgular. Ve
cinselliðimiz de bu modeli izler. Etkin, arayýcý, karar verici
olmamalý, karþýlýk verici olmalý; cinselliðimiz tepkiyi saðlamayý
amaçlamamalýdýr (56).

Diðer bir ifadeyle, bu tür haberlerde yer alan kadýnlarýn,
gazetelerdeki varlýklarýný genç ve güzel olmalarýnýn yaný sýra,
tüketimleriyle de kazandýklarý söylenebilir. "Lüks yaþayanlar" (Hürriyet,
5 Kasým) baþlýklý haber bu konuyu ele almakta, haber içeriðinde,
"altlarýnda süper lüks arabalar var, bir giydiklerini bir daha giymiyorlar.
Ýstanbul'un en gözde semtlerinde oturuyor, ünlü butiklerden alýnan
kýyafetlerini, milyarlýk takýlar tamamlýyor..." þeklinde ifadelere yer
verilmektedir. 

Ýnceleme kapsamýna alýnan gazetelerde, Avrupa ve Asya
ülkelerindeki kraliyet ailesi mensubu kraliçe ve prenseslerin özel
yaþamlarýna dair haberlere de sýkça yer verildiði gözlenmiþtir. Bu
insanlarýn haber deðeri taþýmalarý yaptýklarýnýn önem ve farklýlýðýndan
deðil, soyluluklarýndan kaynaklanmaktadýr. Coward'ýn "aile
melodramlarý" olarak nitelediði bu tür haberler, "aileyi etkilemediði
sürece politikayla, iþyerlerindeki çatýþmalarla ya da toplumsal
olaylarla" ilgilenmemektedir (166). Bu melodramlarýn 

söyleniþ tarzý Kraliyet ailesiyle politik bir kurum olarak
ilgilenilmemesini saðlar; sadece insan davranýþlarý, insan
duygularý ve aileyle sýnýrlý seçimler hakkýnda düþünmeliyiz.
Kraliyet Ailesi geleneksel deðerleri ebedileþtir, kadýnlarýn cinsel
çekicilik yoluyla iktidara varma yolunu yüceltir ve kadýnlarý
sadece bu deðerlere baðýmlý olarak tanýmlar (Coward, 173).

"Ýsveç halký panikte: Prenses zayýflýyor!" (Yeni Yüzyýl, 28 Kasým),
"Hasta prenses" (Türkiye, 29 Kasým), "Ýspanyayý birleþtiren düðün"
(Hürriyet, 5 Ekim), "Prenses Cristina evlendi" (Cumhuriyet, 5 Ekim) ve
"Kraliçe gençleþiyor" (Yeni Þafak, 24 Ekim) baþlýklý haberler kraliyet
ailesi mensubu soylu kadýnlara yer veren örneklerden bazýlarýdýr. Bu
haberlerde yer alan kiþilerin özel yaþamlarýnýn, özellikle söz konusu
ülkenin halký tarafýndan ilgiyle takip edildiði anlaþýlmaktadýr. 
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VI.2. MODA   

Magazin türü haberlerin incelemede yer alan önemli bir diðer
kýsmýný moda dünyasýna dair haberler oluþturmaktadýr. Türkiye'de
moda endüstrisinin uzun yýllardýr genel olarak Batýnýn kriterlerine göre
iþlediðini söylemek mümkündür. Silverman "seyirlik teþhirin otomatik
olarak kadýn öznelliðiyle eþitlen"diði ve bu teþhirde "daima kadýnýn
denetleyici bir erkek bakýþýna tabi kýlýn"dýðý modanýn tarihte farklý bir
süreç yaþadýðýna deðinmektedir:

Bazý moda eleþtirmenlerinin daha önce gözlediði gibi, süslü
giyim, on beþinci, on altýncý ve on yedinci yüzyýllarda öncelikle
bir toplumsal cinsiyet deðil, sýnýf ayrýcalýðýydý, yasa tarafýndan
korunan bir ayrýcalýktý. Bir baþka deyiþle giyimdeki þatafat,
aristokratlarýn iktidarýnýn ve ayrýcalýðýnýn iþaretiydi; bu
özelliðiyle de ötekinin (öteki sýnýfýn) bakýþýna teslim olmaya
deðil, ona hükmetmeye yarayan bir mekanizmaydý. Dahasý, bu
dönemde erkek giyimi en az kadýnlarýnki kadar þýk ve
gösteriþliydi; bu yüzden cinsiyet giyime damgasýný vurduðu
ölçüde, görülebilirlik bir kadýn özelliðinden çok bir erkek özelliði
olarak tanýmlanýyordu (179).

Son dönemlerde, kadýn ve erkeðe ayný tip kýyafetleri sunma
(unisex) yönünde giriþimler olsa da, kadýn ve erkeðin farklýlýðýný
vurgulayan kýyafetler moda endüstrisinde aðýrlýðýný korumaktadýr.
Connell, "giyinme, süslenme ve benzeri toplumsal pratiklerle"
kadýnlarýn, erkeklerden farklýlýðýnýn abartýlmasýndaki mantýðý, mevcut
"toplumsal cinsiyet kategorilerini ayakta" tutma çabasýna
dayandýrmaktadýr (119). Modaya iliþkin haberler, kadýn bedeninin
endüstrileþtirildiðini açýk bir biçimde ortaya koymaktadýr. 

Kadýn bedeni endüstrileþmiþtir, çünkü bir kadýn seksist
toplumda görünebilirliðinin saðlanmasý için kendini süsleyecek
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araçlara ihtiyaç duyar. Reklam bakýþýn aracý olan bu nesneleri
satar, dergiler bu iþin öðretilmesini üstlenirler (Derman, 106).

Baudrillard, genelde bedenin, özeldeyse kadýn bedeninin pek çok
yan anlamlar yüklenebilen, kâr amacýyla üzerine yatýrým yapmaya
teþvik edilen, aksi halde kiþiyi cezalandýracaðý vaaz edilen en eþsiz
tüketim nesnesi olduðuna deðinmektedir.

Tüketilen þeyler arasýnda diðer nesnelerden daha güzel, daha
kýymetli, daha eþsiz -tüm diðer nesneleri özetlemesine raðmen
otomobilden bile daha fazla yan anlamlarla yüklü- bir nesne
vardýr: Bu nesne BEDEN'dir. Bin yýllýk bir püritanizm çaðýndan
sonra fiziksel ve cinsel özgürleþme biçiminde bedenin 'yeniden
keþfi' ve reklamda, modada, kitle kültüründeki... mutlak varlýðý -
bedenin etrafýný kuþatan saðlýk, perhiz, tedavi kültü, gençlik,
zariflik, erillik/diþillik saplantýsý, bedenle ilgili bakýmlar, rejimler,
fedakarca uygulamalar, bedeni kuþatan arzu söyleni- bunlarýn
hepsi bedenin günümüzde kurtuluþ (salut) nesnesine
dönüþtüðünün tanýðýdýr. Beden bu ahlaki ve ideolojik iþlevde
tam anlamýyla ruhun yerini almýþtýr  (155).

Ýncelemede, özellikle moda, saðlýk ve güzelliðe iliþkin haberlerin
yarattýðý izlenim, 'güzel' bir bedene sahip olmanýn, kadýnlarýn
varoluþlarýnýn adeta tek amacý olmasý gerektiðidir. Modaya iliþkin
haberlere en çok %13 oranýnda Yeni Yüzyýl ve %11 oranýnda
Cumhuriyet gazetelerinde yer verildiði, Yeni Þafak gazetesinde ise hiç
yer verilmediði gözlenmektedir. Bu kategoride yer alan haberlerin bir
iki istisna dýþýnda hepsinde görsel malzeme kullanýldýðý tespit
edilmiþtir. Genel olarak, magazin niteliðindeki haberlerde fotoðrafýn, en
az yazý kadar önemli olduðundan bahsetmek mümkündür. 

Özellikle, Hürriyet, Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinin modaya
iliþkin haberlerinde, son derece 'güzel, seksi, zarif ve alýmlý' modellerin
görüntülerine yer verilmektedir. Türkiye gazetesinde yer alan modaya
iliþkin haberler diðer gazetelerden önemli ölçüde ayrýlmaktadýr. Bu
gazetede, aðýrlýklý olarak geleneksel Türk ve Osmanlý kýyafetlerinin,
daha nadir olarak da tesettür modasýnýn veya spor giyimin sergilendiði
defilelere iliþkin haberlere yer verildiði gözlenmektedir. Bu konudaki
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haberlere yer veren diðer gazetelerden farklý olarak Türkiye
gazetesinde, kadýn vücudunun çýplaklýðýnýn teþhir edilmediði, daha
ziyade, kadýnlarýn daha çok yöresel kýyafetler içinde ve kültürün
taþýyýcýlarý olarak resmedilmesi eðiliminin aðýr bastýðý anlaþýlmaktadýr.
"Göz kamaþtýran defile" (Türkiye, 13 Kasým) baþlýklý haberde yer alan
"Elbise motiflerinin kaynaðý tarihimiz" ifadesi de, haberin fotoðrafý gibi,
gazetenin, kadýnlar üzerinden 'geleneksel' ve kültürel öðeleri
vurgulama eðiliminde olduðunu göstermektedir. "Muhteþem defile"
(Türkiye, 21 Kasým) baþlýklý haber ise, tesettür modasýný konu
almaktadýr. Türkiye gazetesinin bu haberi verirken kullandýðý
"muhteþem" ifadesi, kadýnlarýn örtünmesinin, gazetenin ideolojisince
olumlanmasýyla açýklanabilir. Tesettür modasýný konu alan haberlere
Hürriyet, Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde de rastlanmakta,
ancak bu gazetelerin Türkiye gazetesinden farklý olarak olumlayýcý bir
ifade kullanmadýklarý gözlenmektedir. Ýslami bir çizgide yer alan Yeni
Þafak gazetesinde ise tesettür modasýna iliþkin bir habere dahi
rastlanmamaktadýr.  

Yeni Yüzyýl, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde ise 'modern' bir
üslubun benimsendiðinden bahsetmek mümkündür. Bu gazetelerde
yer alan fotoðraflar ve kullanýlan dil, çaðdaþ ve laik bir Türkiye tablosu
çizmektedir. Kadýnlarýn giyim tarzlarý, geleneksellik ve modernliðin
göstergeleri olabildiðinden, gazetelerin haberi veriþ biçimi kadar, neyi
haber yapacaðý konusundaki seçiminin de ideolojik eðilime göre
belirlendiði anlaþýlmaktadýr. Bu konuda, Türkiye'nin çaðdaþ ve laik bir
ülke olduðunu gösteren en çarpýcý örneklere "Çaðdaþ Türk kýzýný
tanýttý" (Yeni Yüzyýl, 19 Eylül) baþlýklý haber ile, modellerin Türk
bayraðýný temsil eden ay yýldýzlý kýyafetlerle sunduklarý defileyi konu
alan "Demirel'den açýlýþlar" (Yeni Yüzyýl, 17 Kasým) baþlýklý haber
verilebilir. 

Yeni Yüzyýl, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinin haber
fotoðraflarýnda Türkiye gazetesinden farklý olarak, vücudun rahatlýkla
teþhir edildiði fotoðraflara sýklýkla rastlanmaktadýr. Cumhuriyet
gazetesinde yer alan bu tür haber fotoðraflarýnýn daha küçük
boyutlarda verilmesinin çýplaklýðý daha az görünür kýldýðý söylenebilir.
"Þeffaf seksidir" (Hürriyet, 8 Ekim), "Bu kýþ 'çin çin' modasý" (Yeni
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Yüzyýl, 13 Eylül), "Seksi kýþ" (Cumhuriyet, 17 Ekim) baþlýklý haberler,
modellerin vücutlarýnýn açýkça resmedildiði fotoðraflarla verilen
örneklerdendir. Bu haberlerin baþlýklarýnda da olduðu gibi, çoðu
zaman kullanýlan dile bakýldýðýnda, cinsel çaðrýþýmlarla yüklü olduklarý,
tahrik edici sayýlabilecek bir üslupla verildikleri söylenebilir. Hatta,
modellerin vücutlarýný açýkça sergileyen, çýplaklýklarýný vurgulayan
kýyafetlerle defileye katýlmalarýnýn haber yapýmcýlarýnca  takdir edildiði
bir üsluba da yer verilebildiði gözlenmiþtir. Þeffaf bir kýyafet giymiþ
modelin fotoðrafýna yer verilen "Bravo Stella" (Hürriyet, 23 Ekim)
baþlýklý haber bu durumu örneklemektedir. Ayrýca, Hürriyet gazetesinin
eklerinde ayrý moda sayfalarýna, hatta 24 Ekim tarihinde 12 sayfalýk bir
moda ekine yer verildiði gözlenmiþtir. 

Bu tür haberlerin görsel malzemesinde yer alan modeller, zayýf,
'biçimli', ideal vücutlara sahip kadýnlardýr. "Þiþman manken sunucu
oldu" (Hürriyet, 5 Eylül) baþlýklý haberdeki manken, þiþmanlýðýyla
moda dünyasýnýn normlarýna uymayan bir istisna olarak sýk sýk gazete
ve televizyonlarda konu edilmiþtir. Ancak, bu kiþinin kilosunun dýþýnda,
mevcut estetik normlara uymadýðý söylenemez. Mesela, 'çirkin' ya da
özürlü deðildir. 

Ýncelenen gazetelerde yer alan bu tür haberlerin, moda
endüstrisinin iþleyiþinden baðýmsýz olduðu söylenemez. Coward'ýn
tezinden24 yola çýkýlýrsa, moda ürünlerinin tüketimini saðlayan kadýnlýk
arzusunun, bu modeller gibi ideal vücutlu, güzel ve zarif olma arzusu
olduðu söylenebilir. Modellerin formlarýný korumak için yaptýklarý
diyetler, çeþitli çabalar bu haberlerde genellikle yer almamaktadýr.
"Gündelik pratikte tüketimin lütuflarý bir emeðin ya da bir üretim
sürecinin sonucu olarak yaþanmaz, mucize gibi yaþanýr" (Baudrillard,
23). Bu haberlerin temelde uyandýrdýðý izlenim, modelin üzerindeki
ürüne sahip olunduðunda, modelin 'hissettiði gibi' güzel, seksi ve
kendinden emin hissedileceðidir. Bunun için ürüne sahip olmak yeterli
koþul gibidir.
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VI.3. SAÐLIK VE GÜZELLÝK  

Ýncelemede saðlýk ve güzelliðe iliþkin haberlerin büyük oranda
kadýnlarý konu aldýðý, erkek saðlýðýna çok az, güzelliðine ise hiç yer
verilmediði gözlenmiþtir. Gazetelerin saðlýk köþelerine mektup
göndererek, sorunlarýna çözüm arayanlarýn da büyük oranda kadýnlar
olduðu anlaþýlmaktadýr. "Ýstatistiklere göre kadýnlar, erkeklere göre
daha fazla doktora gidiyor" (Yeni Yüzyýl, 14 Ekim) baþlýklý haberin de
gösterdiði, güzellik gibi saðlýðýn da daha çok kadýnlarýn konusu
olduðudur. Saðlýða iliþkin haberlere bakýldýðýnda, saðlýk sorunlarýný,
hemen hemen sadece kadýnlarýn yaþadýðý düþüncesine kapýlmak
mümkündür. Oysa, Hürriyet gazetesinin Kelebek ekindeki saðlýk
köþesinde olduðu gibi, bu konuda bilgiye sahip olan ve önerileri alýnan
kiþiler çoðunlukla erkeklerdir. Kadýnlara düþen ise öneriler ýþýðýnda
davranmaktýr. "Týbbi otoriteyi erkeksi kýlan iktidarýn toplumsal cinsiyet
yapýsý"na karþýn, özelde annelerin "çocuklarýn asýl bakýcýlarýna"
(Connell, 332), geneldeyse kadýnlarýn saðlýk ve bakým iþlerinin
düzenleyicilerine dönüþtürülmeleri söz konusudur.

Saðlýk ve güzelliðe iliþkin haberlere %4 oranýnda en çok Yeni Yüzyýl
gazetesinde yer verildiði tespit edilmiþtir. Bu tür haberlere en az yer
veren Cumhuriyet gazetesinde ise bu oran %0'dýr. Ancak, incelenen
gazeteler içerisinde, Hürriyet ve Türkiye gazetelerinin, kadýn
sayfalarýnda düzenli olarak hemen hemen her gün yer alan saðlýk
köþeleri istatistiklere dahil edilmemiþtir. Ýncelemede, saðlýk ve güzellik
konularýnýn özellikle Hürriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde çoðu zaman
birbiriyle iliþkilendirilerek ele alýndýðý, bu tür haberlerin fotoðraflarýnda
büyük oranda güzel ve genç kadýnlara yer verildiði ve saðlýða dikkat
etme koþuluyla güzellik vaatlerinde bulunulduðu gözlenmektedir.
Saðlýklý, güzel saçlar, saðlýklý bronzlaþma, zayýflama konusunda
gazetelerde yer alan haberlerde hitap edilen kitlenin büyük oranda
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kadýnlar olduðu, bu haberlerin fotoðraflarýnda büyük ölçüde kadýnlarýn
yer almasý  kadar güzellik vaadine yapýlan vurgudan da
anlaþýlmaktadýr.

Bu haberlerin bir kýsmýnda aðýrlýklý olarak genç kalabilmek ve güzel
olabilmek için yapýlmasý gerekenlere, zayýflamak, güzel saçlara,
kýrýþýksýz bir cilde sahip olmak gibi konularda önerilere yer verilmekte,
bunlar çoðu zaman saðlýklý olmanýn da koþulu þeklinde sunulmaktadýr.
Özellikle magazin aðýrlýklý haberlerde kadýnlar, görünüþlerinin önemine
yapýlan vurguyla, "baþka bir toplumsal cinsiyetin, yöneten cinsiyetin
gözleri aracýlýðýyla kendilerini görmeye (ve anlamlandýrmaya) teþvik"
edilmektedirler (Fiske, 227). 

Kozmetiðe her saat bir milyon dolardan fazlasý harcanýr.
Umutsuzca, ideal ve mümkün olmayan bir standarda uymak
için pek çok kadýn, yüzlerini ve vücutlarýný deðiþtirmek yönünde
büyük çabalar gösterirler. Bir kadýn, yüzünü bir maske ve
bedenini bir nesne olarak görmeye koþullandýrýlýr. Sanki bunlar
birbirinden ayrýymýþ ve asýl halinden daha önemliymiþ gibi,
daima deðiþme, daha iyi olma ve maskeleme ihtiyacý duyar.
Kendisinden memnun olmamasý ve utanmasý saðlanmýþtýr; ya
'bakýþ'ý elde etmeye çalýþýr ya da çalýþmaz. Daima baþkalarý
tarafýndan nesneleþtirilerek, kendisini nesneleþtirmeyi öðrenir
(Kilbourne, 122-4).

"Kadýn teknolojiyle daha da güzel" (Cumhuriyet, 5 Kasým)
"Neþtersiz güzellik" (Türkiye, 1 Kasým) "Güzelliðiniz S.O.S. vermesin!"
(Yeni Yüzyýl, 28 Eylül) "Saðlýklý güzel, parlak" (Hürriyet Tatil eki, 22
Kasým) " Zayýflama merkezi hizmete girdi" (Yeni Þafak, 5 Kasým)
baþlýklý haberler aðýrlýklý olarak kadýnlarýn güzelleþmelerine iliþkin
bilgiler içermektedir. Bu tür haberlerin ortaya koyduðu, kadýnlarýn "týpký
yemek piþirerek erkeðin bedenini besledikleri gibi, çekici görünerek
erkeðin göz zevkini de beslemek" (Fiske, 230) durumunda olduklarýdýr.
Ancak Yeni Þafak gazetesinde yer alan haberlerde daha çok saðlýklý
olmaya vurgu yapýldýðý, zayýflama konusundaki haberlerde dahi
güzelliðe deðinilmediði, bunun saðlýk açýsýndan ele alýndýðý
gözlenmektedir. Cumhuriyet gazetesinin ise kadýnlarýn güzelliðini konu
alan haberlere çok az yer verdiði tespit edilmiþtir. 
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Bugün týp eðitimi almýþ, özellikle plastik cerrahi ve jinekoloji
alanýnda çalýþan kiþilerin,   zayýflama, istenmeyen tüylerden kurtulma,
ideal normlara uymayan vücut kýsýmlarýný operasyonlarla deðiþtirme
gibi güzelliðe iliþkin tedavi ve bakým vermeleri söz konusudur. Çoðu
kadýnýn saðlýðýndan ziyade güzellikleri kaygýsýyla bu kiþilere
baþvurmalarý da saðlýk ve güzellik konularýnýn  içiçe geçmiþliðini
doðrulamaktadýr. Fiske'e göre

...bilim kültürünün özellikleri ile deðerlerine doðrudan
deðinilmemektedir. Bu zaten varsayýlan, elde bir olarak
görülendir. Bu deðerlerin temel deðerler olduðu, yaygýn bir
þekilde paylaþýldýklarý ve doðal olduklarý için gönderme
yapmaya bile gerek görülmediði varsayýmý, Barthes'ýn
"isimsizleme" (exnomination) adýný verdiði þeydir, yani
iþbaþýndaki ideolojidir (215).

"Kýrýþýklýklara karþý lazer silahý" (Yeni Yüzyýl, 11 Eylül) baþlýklý haber
plastik cerrahi alanýndaki bir geliþmeyi konu almaktadýr. Plastik cerrahi
bir týp alaný olduðu için daha çok saðlýkla iliþkilendirilmesi mümkünken,
kýrýþýklýklardan kurtulmanýn daha çok güzelliðe iliþkin olduðu açýktýr.
Çünkü kýrýþýk bir cilde sahip olmak, saðlýklý olmamak anlamýna
gelmez. Benzer bir örnek, "Liposhaping ile incelin" (Hürriyet Tatil, 18
Ekim) baþlýklý haber için de geçerlidir. Bu haber gazetenin saðlýk
sayfasýnda yer almaktadýr. Cerrahi bir yöntem olan liposhaping orantýlý
bir biçimde zayýflamaya, yani temelde güzelliðe iliþkin bir uygulamadýr.
Seidenberg ve DeCrow'a göre "kadýnlar için, zayýf kalmak sadece
estetikle ve saðlýkla baðlantýlý deðildir. Varolabilmenin, ekonomik
varoluþun bir parçasýdýr" (110). Bu tür yöntemlerin haberlerde tedavi
olarak adlandýrýldýðý gözlenmektedir. O halde, kilolu olmak, kýrýþýk bir
cilde sahip olmak, hasta olmakla iliþkilendirilmektedir. Yani, daha genel
olarak ideal vücutlara sahip olmak saðlýklý ve normal, bunun dýþýnda
olmaksa hasta ve dolayýsýyla anormal olmak þeklinde sunulmaktadýr. 

Bu haberlerde dikkate deðer bir diðer nokta vücudun saç, göðüs,
bacak gibi parçalara bölünerek "sorun alaný" (Fiske, 232) olarak ele
alýnmasý ve buna göre çözümler üretilmesidir. "Aralýksýz bir
propaganda ilahi terimleriyle bize sadece bir bedenimiz olduðunu ve
onu korumak gerektiðini sürekli" hatýrlatmaktadýr (Baudrillard, 155).
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"Bacaklarýnýz önemliyse saðlýklý olmalarý için elinizden geleni yapýn"
(Hürriyet, Pazar eki, 30 Kasým), "Yeni yýlda yenilenin Gözlerinizi
deðiþtirin" (Hürriyet, 30 Kasým), "Saçýnýz için Sinameki" (Türkiye, 25
Kasým) baþlýklý haberlerde yer alan fotoðraflarda hep kadýnlar yer
almaktadýr. Bu haberlerden "kadýnlarýn bedenlerinin daima kusurlu"
(Smith, D., 47) olduðu, ve her zaman tamamlanmasý veya düzeltilmesi
gereken bir eksik ve kusurun olacaðý  anlaþýlmaktadýr. Vücudunun
deðiþik kýsýmlarýyla sorunlarý olup bunlardan hoþnutsuzluk duyanlarýn
kadýnlar kadar erkekler de olmasý mümkündür. Sadece kadýnlarýn bu
tür sorunlarýnýn dile getirilmesi, bunlarý yaþayanlarýn sadece kadýnlar
olduðu izlenimine yol açmaktadýr.

Bunun dýþýnda, saðlýk konusundaki haberler daha çok kadýn
hastalýklarý, hamilelik ve çocuk saðlýðý konularýný ele almaktadýr.
"Kadýnlara özel tedavi" (Türkiye, 27 Kasým), "Menapoz kabusu sona
eriyor" (Yeni Yüzyýl, 10 Kasým), "Emziren anneye ilginç öneri"
(Hürriyet, 9 Kasým), "Anne saðlýðý ve gebelikte kansýzlýk" (Yeni Þafak,
22 Ekim) gibi haberler bu tür örneklerin bir kýsmýný oluþturmaktadýr.
Kadýn hastalýklarý ve çocuk saðlýðýna iliþkin haberlere Türkiye
gazetesinde daha sýk yer verildiði gözlenmiþtir.  Bu kategorideki
haberlere en az yer veren Cumhuriyet gazetesinde ise, "Cinsel
sorunlar tartýþýlýyor" (Cumhuriyet, 31 Ekim) baþlýklý haber örneðinde
görüleceði üzere, saðlýk konusundaki haberlerde kadýn erkek ayrýmý
yapýlmadan konunun ele alýndýðý tespit edilmiþtir. 
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VI.4. KÜLTÜR-SANAT  

Kadýnlarýn, kültür ve sanat haberlerine hem üreten özneler olarak
hem de üretimin nesnesi olarak konu olduklarý gözlenmektedir.
Özellikle sinemaya iliþkin haberlerde ise kadýnlarýn, üretimde
oyunculuklarýyla aktif katýlýmcýlar olmakla özne, ama ayný zamanda,
seyirlik konumlarýndan dolayý nesne olarak deðerlendirilmeleri
mümkündür.   

Kadýnlar, kültür ve sanat haberlerinin konusu olarak en çok %14
oranýnda Cumhuriyet, en az ise %1 oranýnda Hürriyet gazetesinde yer
almaktadýrlar.  Hürriyet, Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde yer
alan kültür-sanat haberlerinde kadýnlar büyük ölçüde sanatýn hem
öznesi hem de nesnesi olarak resmedilmektedir. Türk sinemasýnýn
önemli bir simasý olan Türkan Þoray'ý konu alan "Sümbül sokaðýn
tutsak kadýný" (Yeni Yüzyýl, 4 Eylül), "Bir Sultan'ýn kitabý" (Hürriyet,
Kelebek eki, 11 Eylül) ve bir performans sanatçýsýný konu alan
"Vücudum sanatýmýn tuvali" (Cumhuriyet, 7 Ekim)25 baþlýklý örnekler
kadýnlarýn kültür ve sanatýn hem öznesi hem de nesnesi olarak
deðerlendirilebileceði haberlerdir.  Özellikle resim sanatýna iliþkin
haberlerde ise kadýnlar, estetik görünüþ ve cinsel çekicilikleri ile daha
çok nesne konumunda yer almaktadýrlar. Bunun dýþýnda kadýnlar
kültür ve sanatýn üretici özneleri olarak da haberlerde yer
almaktadýrlar. 

Yeni Þafak gazetesinin diðer gazetelerden farklý olarak, kadýnlarýn
sanatýn nesnesi olarak yer aldýklarý haberlere yer vermediði
gözlenmiþtir. Bu gazetede yer alan haberlerde kadýnlarýn daha çok
Ýslami kültür ürünleri olarak nitelenecek tezhip, ebru, hüsn-i hat ve
çeþitli el sanatlarý gibi alanlarda üretim yapan kiþiler olduklarý tespit
edilmiþtir. Yeni Þafak gazetesinde kültür ve sanatýn üreticisi olarak yer
alan bu kadýnlarýn, bazen görsel malzemede yer almadýklarý, görsel
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25.Bu haber, mevcut
estetik normlara uymayan
bir sanatçýyý konu
almaktadýr. Sanatta,
özellikle görüntüye ve
özellikle kadýnlarýn
bedenine iliþkin, estetik
açýdan rahatsýzlýk
yaratabilecek þeylerden
kaçýnýlmaktadýr. Burada
ise farklý bir durum söz
konusudur. Habere konu
olan sanatçýnýn, bedeni
üzerinde yaptýrdýðý estetik
normlarý zorlayan
operasyonlarýyla
izleyicileri rahatsýz ettiðine
ve gösteri salonunu terk
etmelerine  yol açtýðýna
deðinilmektedir. Bu
haberde, sanat kadar
kadýn bedenine yönelik
genel geçer bakýþý da
zorlayan bir yaklaþým
aktarýlmaktadýr.



malzemede yer alan kadýnlarýn ise önemli ölçüde tesettürlü olduklarý
gözlenmiþtir. Tiyatro sanatçýsý Asuman Arslan'ýn ölümünü "Sanatçý
Asuman Arslan öldü" (12 Ekim) baþlýðýyla iþleyen Yeni Þafak gazetesi,
diðer gazetelerden farklý olarak bu haberde görsel malzeme
kullanmamýþtýr. Bu gazetenin "Gurbet iklimi öyküleri" (18 Eylül), "Film
koptu galiba" (4 Eylül) baþlýklý haberleri ise görsel malzemede
tesettürlü kadýnlarýn yer aldýðý örneklerdir.   

Türkiye gazetesinde yer alan haberlerde ise kadýnlarýn sanatýn
nesnesi olarak yer aldýðýný söylemek mümkündür. Ancak, Hürriyet,
Cumhuriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde farklý olarak Türkiye
gazetesinde kadýnlar, habere, estetik ve cinsel anlamlar
yüklenilebilecek yönlerinden ziyade, Anadolu kýyafetleri içinde, baþlarý
örtülü resmedilerek konu/nesne olmaktadýrlar. Hürriyet, Cumhuriyet ve
Yeni Yüzyýl gazetelerinin, özellikle resim sanatýyla ilgili haberlerinin
görsel malzemesinde aðýrlýklý olarak çýplak kadýnlar yer almaktayken,
Türkiye gazetesinin, mesela "Genç ressamlarýn ilk sergisi"(27 Kasým)
baþlýklý haberinde, baþý örtülü yerel Anadolu kýyafetleriyle resmedilmiþ
bir kadýn görüntüsüne yer verilmektedir. Bu gazetede yer alan
haberlerde de sanat ve kültürün üreticisi özneler olarak habere konu
olan kadýnlarýn, Yeni Þafak gazetesinde verilen haberlere benzer
biçimde, çoðunlukla ev içinde gerçekleþtirilen, sosyalleþmeyi pek fazla
gerektirmeyen el sanatlarý, minyatür gibi sanat alanlarýnda faaliyet
gösterdikleri anlaþýlmaktadýr. "Minyatürü bilmiyoruz" (21 Kasým), "El
sanatlarýmýz yaþatýlýyor" (23 Kasým) baþlýklý haberler bu tür örnekleri
oluþturmaktadýr.  

Cumhuriyet, Yeni Yüzyýl ve Hürriyet gazetelerinde yer alan kültür ve
sanat haberlerinde kadýnlarýn gerek nesne gerekse özne olarak
sunumlarýnýn Yeni Þafak ve Türkiye gazetelerinden oldukça farklý
olduðunu söylemek mümkündür. Bu gazetelerde, aðýrlýklý olarak kadýn
bedeninin estetik bir nesne olarak sunumu söz konusudur. "Picasso ve
Matisse kadýnlarýyla Ýstanbul'da" (Hürriyet, 29 Eylül), "Ustalarýn efsane
kadýnlarý" (Yeni Yüzyýl, 18 Kasým), "Picasso-Matisse yani kadýnlar"
(Cumhuriyet, 16 Kasým) baþlýklý haberler kadýn bedeninin sanatýn
nesnesi olarak haberde yer aldýðý örneklerden bir kýsmýdýr. Kadýnlarýn
bedenlerinin teþhiriyle nesnesi olduklarý sanatlarýn baþýnda resim
gelmektedir.  
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Avrupa nü sanatýnda ressamlar ve seyirci-sahipler erkekti,
nesne olarak iþlenen kiþilerse çoðunlukla kadýn. Bu ters iliþki
ekinimize öylesine sinmiþtir ki bugün bile sayýsýz kadýnýn
bilincine biçim vermektedir. Kadýnlar kendilerine karþý,
erkeklerin onlara karþý davrandýðý biçimde davranmaktadýrlar.
Kadýnlar da, erkeklerin onlarýn karþýlarýnda yaptýklarýný yapýp
kendi diþiliklerini seyretmektedirler (Berger, 63).

Resim, müzik, þiir gibi pek çok sanat alaný eskiden olduðu gibi
erkeklerin tekelinde deðildir. Kadýnlarýn sanatýn üreticileri olarak
gazetelerde yer aldýklarý örneklerden bir kýsmýný, " Safiye Çýngý resim
sergisi" (Yeni Yüzyýl, 25 Ekim), "Emeç ayakta alkýþlandý" (Hürriyet, 16
Ekim), "Soprano Jaklin Çarkçý sanatseverlerle buluþtu" (Cumhuriyet,
17 Kasým) baþlýklý haberler oluþturmaktadýr.
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VI.5. ÜRÜN TANITIM HABERLERÝ 

Ýncelenen gazetelerde yer alan reklamlar bu incelemeye dahil
edilmemiþtir. Ancak, özellikle yeni çýkan ürünlerin tanýtým iþlevini
görebilecek türde yazýlar haber formatýnda verildiði için, bunlarýn
incelemeye dahil edilmesi uygun görülmüþtür. 

Bu tür haberlerde, otomobil, saat, telefon, bilgisayar, bisiklet, araba
lastiði,  nakýþ ipliði gibi çeþitli ürünlerin tanýtýmý konu edilmekte, bu
ürünlerin hepsinin yanýnda dekoratif bir unsur olarak tanýtým hostesi
kadýnlar yer alabilmektedir. Hürriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde yer
alan bu tür haberlerin görsel malzemelerinde kadýn bedeni, Yeni Þafak
ve Türkiye gazetelerinden farklý olarak, tanýtýmý yapýlan ürünün
yanýnda çýplaklýðýyla teþhir edilmektedir. "En yeni modeller vitrinde"
(Hürriyet, 28 Kasým) baþlýklý otomobil tanýtým haberinde, otomobilin
üzerine doðru uzanmýþ, çýrýlçýplak bir kadýn görüntüsü yer almaktadýr.
"Pirelli'de 'errrkek!' var" (Yeni Yüzyýl, 18 Kasým) baþlýklý haberde ise
yine çýplak kadýn görüntüleri yer almakta, "98 takviminde ilk kez
erkekler de yer aldý ama kadýnlardan farklý: Hepsi giyimli"
açýklamasýna yer verilmektedir. Hürriyet ve Yeni Yüzyýl gazetelerinde
yer alan bu tür haberlerin bir kýsmýnda, tanýtýmý yapýlan üründen çok,
tanýtým hosteslerinin görüntüleri fotoðrafýn odak noktasýný
oluþturmaktadýr. "Elit araba için elit modeller" (Yeni Yüzyýl, 19 Kasým)
baþlýklý haberde olduðu gibi, modeller, özellikle Hürriyet ve Yeni Yüzyýl
gazetelerinde, tanýtýmý yapýlan ürünün önünde yer alabilmekte,
fotoðrafta üründen daha fazla yer iþgal edebilmektedirler.

Cumhuriyet gazetesinde verilen bu tür haberlerde ise hosteslerin
nispeten ürünün geri planýnda yer aldýklarý tespit edilmiþtir. "Twingo
tanýtýldý" (Cumhuriyet, 21 Kasým) baþlýklý bir haber fotoðrafýnda,
hostesler, tanýtýmý yapýlan otomobilin gerisinde yer almakta, fotoðrafta,
otomobilden daha küçük bir yer iþgal etmektedirler. Yeni Þafak
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(Mesela, 18 Ekim günü verilen "Geleceðin otomobilleri" baþlýklý haber)
ve Türkiye gazetelerinde ise 'normal' giyimli hosteslerin yer aldýðý
fotoðraflara yer verildiði, hatta Türkiye gazetesinin "Göz kamaþtýrdýlar"
(29 Kasým) baþlýklý haberinin görsel malzemesinde, geleneksel Türk
kýyafetleri giymiþ, baþlarýna yemeni takmýþ uzak doðulu kadýn
hosteslerin yer aldýðý gözlenmiþtir. 
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VII. SONUÇ

Din, felsefe, týp, siyaset, hukuk gibi sayýsý çoðaltýlabilecek alanlarda
egemen söylemin kurucularýnýn erkekler olmasý, kadýnlarýn yaþam ve
kendilerini ifade alanlarýný büyük ölçüde daraltmýþtýr. Medyada sunulan
kadýnlýða iliþkin temsillerin de bundan baðýmsýz olduðu söylenemez.
Medyada kadýnlýðýn sürekli olarak tanýmlanmasý ve yeniden
tanýmlanmasý, kadýnýn erkeðin ötekisi olarak kurgulanmasý ile iliþkilidir.
Ancak, kadýnýn erkeðin ötekisi olarak tanýmlanmasý yeni deðildir. Tarih
boyunca erkeðin 'öteki'si olarak kurgulanan kadýn, "kendi öznelliðinden
yoksun býrakýlmýþ ve böylece kendisi hiç serbest olmasa bile üzerinde
konuþulmasý serbest bir 'nesne'ye dönüþtürülmüþ"tür (Berktay, 1997,
91). Kadýnýn erkeðin ötekisi olarak tanýmlanmasý, kadýný ikincil konuma
yerleþtirirken erkeði egemen bir konuma yerleþtirmiþtir.

Medya içeriðinde sunulan, kadýnlýða iliþkin temsiller kamu
imgeleminden baðýmsýz olmadýðý için, medyaya yönelik feminist
araþtýrmalar mücadelenin önemli alanlarýndan birini oluþturmaktadýr.
Türkiye'de, özellikle son yirmi yýl içinde, sýnýrlý bir kesimce desteklenen
feminist taleplerin, kadýn haklarý konusundaki tartýþmalarýn zeminini
hazýrladýðýný, ancak, daha temelde, kadýnlarýn özgürleþmesi
yönündeki taleplerde, büyük bir dirençle karþýlaþýldýðýný söylemek
mümkündür. Medyada yer alan tartýþmalar da, büyük ölçüde kadýn
haklarý üzerinden ele alýnmakta, kadýnýn özgürleþmesi yönünde bir
sorunsalý mevzu etmemektedir.

Basýnda, bir yandan sýnýrlarýný erkek söyleminin tayin ettiði, kadýn
haklarý konusundaki tartýþmalara yer verilirken, öte yandan kadýnlarýn
büyük ölçüde maðdur, kurban, bir erkeðin tabiyetinde, anne, eþ olarak
büyük ölçüde temsil edilmeleri, siyasetçi veya meslek sahibi kiþiler
olarak konu olduklarý durumlarda dahi ýsrarla erkeklerden farklý
kelimeler, üslup ve çerçeveler içinde tanýmlanmalarý, kadýnýn
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özgürleþmesi yönündeki taleplere direncin göstergesi olarak
düþünülebilir. Ancak, somut/yaþayan kadýnlarýn da, burada egemen
söylemin kurucularýnýn "deðerlerini içselleþtirmek ve kendi beninin ve
cinsinin sömürgeleþtirilmesine aktif olarak katýlmak" (Donovan, 307)
suretiyle erkekler tarafýndan tanýmlanmayý büyük ölçüde kabul ettikleri,
ya da en azýndan buna güçlü bir itirazda bulunmadýklarý söylenebilir.
Kadýnlarý, basit bir biçimde, "medya metinlerinde ifade edilen egemen
kültürün kurbanlarý" olarak görmemek gerekir; insanlar medyayý
"kadýnlar ve erkekler olarak kendileri hakkýnda bir þeyler ifade etmek
için de kullanýrlar" (van Zoonen, 1997, 326). 

Her bireyin kendi öznel varoluþunu olumlamasýnýn etik
zorunluluðunun yaný sýra der de Beauvoir, özgürlükten vazgeçmek
ve bir þey olmak için de bir çaðrý vardýr. Bu ahlaken zararlý bir
seçimdir ama genellikle kadýnlar için en az direnmenin yoludur.
Kolay bir yoldur; bu yolda yürüyen kiþi, özgün bir varoluþu
üstlenmenin gerektirdiði zahmetten kaçýnýr... 

Bir dereceye kadar, de Beauvoir kadýnlarý, Öteki olarak
tanýmlanmaya izin vererek danýþýklý dövüþ yapmakla suçlar... Daha
da ileri giderek kadýnlarýn korunan nesne olma rolünün getirdiði
bilinen avantajlar tarafýndan baþtan çýkarýldýðýný söyler. Bu, kiþinin
kendi hayatýnýn sorumluluðunu almasýndan çok daha kolaydýr
(Donovan, 236).

Kadýnlýða iliþkin, gerek toplumsal düzendeki anlam ve deðerlerin,
gerekse medyadaki görünümlerin, kadýnlarýn, erkek söylem ve
tanýmlarýna itiraz etmeleri ve kendi kendilerini tanýmlamalarý ölçüsünde
deðiþmesi mümkün görünmektedir.

Van Zoonen'e göre, kadýnlarýn etkin medya tüketicileri olduklarý
biçimindeki son araþtýrmalar, toplumsal cinsiyet kimliklerinin
inþasýnda medyanýn oynadýðý rolü eleþtirmeyi güçleþtirmektedir...
Ona göre, medyanýn kadýnlarla ilgili yalnýzca cinsiyetçi stereotipler
sunduðu ve bu gösterimlerin de kadýnlarýn ataerkil toplumdaki
ikincil konumlarýný pekiþtirdiklerini söylemek doðru bir bakýþ açýsý
deðildir. Ayný zamanda kadýnlarýn medya metinlerinden aldýklarý
hazlarý ortaya koyarak kültürel popülizme kaymak da var olan
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ataerkil sistemin sürdürülmesine hizmet etmekten baþka iþe
yaramayacaktýr" (Ýrvan, 299).

Basýna yönelik bu incelemede, ideolojik eðilimlerine göre biçimsel
farklýlýklar olsa da, beþ gazetede de kadýnýn temelde erkeðin ötekisi
olarak tanýmlandýðýný söylemek mümkündür. Gazetelerde, çok çeþitli
sosyo-kültürel yapýlardan kadýnlar yer alsa dahi, her gazetenin ideal bir
kadýn profili olduðunu söylemek mümkündür. Bu kadýn, Hürriyet
gazetesinde, kentli, modern, iyi eðitim görmüþ, liberal bir yaþam tarzýný
benimsemiþ, yaþam standardý yüksek, kendisi gibi modern bir erkekle
birlikte olduðu varsayýlan, olmasa da buna teþvik edilen, ama ayný
zamanda, halen ev, çocuk ve aileden birincil derecede sorumlu olduðu
da unutulmayan 'özgür' bir iþ kadýnýdýr. Cumhuriyet gazetesinde
çaðdaþ, Atatürkçü ve laik kadýnlarla, toplumsal olaylarýn aktörleri olan
kadýnlarýn daha çok görünürlüðü olduðu söylenebilir. Yeni Yüzyýl,
Türkiye dýþýnda çeþitli ülkelerden kadýnlara iliþkin en çok haber veren
gazetedir. Diðer gazetelere oranla, farklý sosyo-kültürel ve ideolojik
çizgilerde yer alan kadýnlara iliþkin temsiller açýsýndan daha geniþ bir
yelpaze oluþturduðu, bunlar arasýnda çaðdaþ görünümlü, laik bir kadýn
profiline onay verdiði söylenebilir. Yeni Þafak gazetesinde, çok büyük
bir oranda siyasal Ýslam'ýn aktörü sayýlabilecek veya en azýndan Ýslami
bir yaþam tarzýný benimsemiþ kadýnlar yer almakta, bu çizginin dýþýnda
yer alan kadýnlara iliþkin çok az habere rastlanmaktadýr. Türkiye
gazetesinde ise dindar, geleneksel deðerlere baðlý, milliyetçi ve
geleneksel Türk kültür ve deðerlerinin taþýyýcýsý bir kadýn profili
çizilmektedir. 

Kadýnlara iliþkin siyasi içerikli haberler, oran olarak yüksek olsa da,
bu haberlerin büyük bir çoðunluðunun her gazetede, sýnýrlý sayýdaki
milletvekili kadýný konu aldýðý ve bu kadýnlarýn erkek meslektaþlarýndan
farklý olarak, anne ve eþ olma gibi konumlarýyla, güzellik, rejim gibi
magazinel unsurlarla haberde yer aldýklarý, siyasetçi bir kadýn
olduðunda, bu konulara özel bir vurgu yapýldýðý gözlenmiþtir. Bir kaç
kadýn siyasetçi dýþýnda, siyasi faaliyetlerde yer alan kadýnlarýn,
yönetim kadrolarýnda ve karar mercilerinde yer almadýklarý, partilerin
kadýn kollarýnda görevli olan kadýnlarýn kermesler düzenlemek,
yaþlýlara, çocuklara yardýmda bulunmak gibi tali faaliyetleri
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yürüttükleri, yani siyasi kimliklerinin de annelik ve ev kadýnlýðý
kimliklerinin bir devamý  niteliðinde olduðu anlaþýlmaktadýr. 

Kadýnlar, belki de en çok maðdur ve kurban olarak haber deðeri
taþýmaktadýrlar. Kadýnlarýn, hem özel hem de kamusal olarak nitelenen
alanlarda yaygýn bir biçimde çeþitli þiddet biçimlerine maruz kaldýklarý,
þiddetin aktörlerinin çok büyük bir oranýný erkeklerin oluþturduðu
gözlenmektedir. Ýncelenen haberlerde, kadýnlarýn, erkeklerden farklý
olarak, þiddete iktidar kurmak amacýyla baþvurmadýklarý, þiddeti, ya
kendilerini savunmak amacýyla baþkalarýna, ya da bir olaya tepki
olarak kendi bedenlerine yönelttikleri tespit edilmiþtir. Bunun dýþýnda
hemcinsleri ve çocuklara þiddet uygulayan kadýnlarýn bir kýsmýnýn
ruhsal saðlýðýnýn yerinde olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Kadýnlar, ayný
zamanda yakýnlarýnýn ya da kendilerinin hastalýk ve ölümleri, savaþlar
ve doðal afetler gibi pek çok durumlarda maðdur ve kurbanlar olarak
basýnda büyük ölçüde yer almaktadýrlar. Suçun zanlýsý olduklarý
durumlarda dahi kadýnlarýn maðdur olma konumundan
kurtulamadýklarý, çünkü suçun faili olduklarý durumlarda dahi
erkeklerin iradi kararlarýnýn aracý ve uygulayýcýsý olduklarý
anlaþýlmaktadýr.

Siyasi içerikli haberlerde olduðu gibi, kadýnlarýn meslek sahibi
kiþiler olarak yer aldýklarý haberler, oran açýsýndan yüksek görünse de,
haberlerin içeriðine bakýldýðýnda, bu kadýnlarýn mesleklerinin büyük
ölçüde hemþirelik, öðretmenlik, dadýlýk gibi kadýnýn özel alanda
sürdürdüðü görevlerin devamý niteliðinde olduðu gözlenmektedir.
Askerlik, polislik gibi erkeklerin varolageldiði mesleklerde baþarý
gösteren az sayýda kadýn ise, haberde þaþkýnlýk ve takdir ile
karþýlanmakta, böylece 'erkek gibi' olan bu 'sýradýþý' kadýnlardan
hareketle diðer kadýnlar ve 'kadýnlýk' küçümsenmektedir. Ayrýca, ayný
mesleði icra eden kadýn ve erkeðin görev daðýlýmýnýn toplumsal
cinsiyet rollerine göre belirlendiði, mesela zihinsel emek gerektiren
iþlerin erkeklere, bedensel emek ve duygusal iletiþim gerektiren iþlerin
kadýnlara verildiði anlaþýlmaktadýr. 

Kadýnlarýn bir erkeðin yakýný olarak, geleneksel rol ve iliþkileriyle
veya hayýr iþlerinin yürütücüsü olarak yer aldýðý haberler, kadýnýn
erkeðin 'öteki'si olarak konumlandýrýlmasýnýn en açýk olduðu temsil
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biçimleridir. Çünkü, bu üç kategoride yer alan haberlerde, kadýnlar
'asýl' iþi yapan erkeðin yanýnda ikincil, tali iþleri yapanlardýr. Kadýnlarýn,
bir yandan erkeklerin yaptýklarý 'asýl' iþler yanýnda ikincil kýlýnan bu
rolleri mükemmel bir þekilde yerine getirmeye teþvik edildiklerini, öte
yandan tam da bu rolleri yüzünden toplumsal itibarlarýnýn erkeklerden
daha  düþük görüldüðünü söylemek mümkündür.

Ýncelenen haberler, kadýnlarýn hukuk ve din kurumlarý karþýsýndaki
konumlarýnýn ve eðitimlerine iliþkin tartýþmalar ve reform ihtiyaçlarýnýn
yine, kadýnlara raðmen, erkekler tarafýndan yapýldýðýný göstermektedir.
Toplumsal kurumlara iliþkin tartýþma ve reformlar, kadýnlar lehine
sonuçlar üretecek de olsa, bunlarýn biçim ve sýnýrlarýnýn erkeklerce
belirlenmesi, bu arada kadýnlarýn kendileri hakkýnda verilen kararlara
pasif bir biçimde tabi olmalarý, temelde eþitlikçi ve özgürlükçü bir
anlayýþa engel olacaktýr.

Sporcu olarak kadýnlarýn yer aldýðý haberlerin erkek sporculardan
oldukça az olduðu gözlenmiþtir. Kadýnlarýn sporcu olarak yer aldýklarý
haberlerin oranýnýn, kadýnlarýn yer aldýðý diðer haber kategorileriyle
mukayese edildiðinde düþük olmadýðý, ancak bu haberlerin büyük bir
kýsmýnýn bir kaç satýrdan ibaret, gazetenin daha az dikkate deðer
bölümlerinde yer alan haberler olduðu tespit edilmiþtir. Haberlerde,
mesela maðdur olarak resmedilen bir kadýna sayfa boyunca, yada
sayfanýn göbek olarak nitelenen, en çok dikkat çeken kýsmýnda büyük
bir yer ayrýldýðý, haberin büyük boy fotoðraflarla da desteklendiði, buna
karþýn kadýn bir sporcuya iliþkin haberin, özellikle bu sporcu diþiliðin
veya estetik görüntünün elde edilebileceði bir sporla ilgilenmiyorsa,
çoðu zaman fotoðraf kullanýlmadan, gazetenin daha az dikkat çeken
kenar kýsýmlarýnda kýsaca iþlendiði gözlenmiþtir.

Cinselliðe iliþkin haberler, yüzde olarak az olsa da, Hürriyet, Yeni
Yüzyýl ve Cumhuriyet gazetelerinde, özellikle magazin nitelikli
haberlerde kadýn bedeninin açýkça teþhir edildiði çok sayýda habere
rastlanmýþtýr. Sadece Yeni Þafak gazetesinde kadýnlarýn çýplak
görüntülerine yer verilmediði, Türkiye gazetesinde ise sýnýrlý sayýda bir
kaç haberde, sýnýrlý bir biçimde kadýn vücudunun görüntülendiði
fotoðraflara yer verildiði gözlenmiþtir.
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Magazin haberlerinin kadýnlarýn en çok görünürlük kazandýðý haber
türü olduðu tespit edilmiþtir. Bu haberlerde de kadýnlar, katý haberlerde
olduðu gibi, görüþ bildiren kiþiler olmalarýyla deðil, daha çok
görünümleriyle haber deðeri taþýmaktadýrlar. Ayrýca, kadýnlýða dair
basmakalýp temsillerin katý haberlere oranla magazin haberlerinde
daha açýk olduðu tespit edilmiþtir.  

Özetle, günümüz basýnýna yönelik bu incelemenin ortaya koyduðu,
kadýnlýk tanýmlarý açýsýndan sýnýrlý ve görünürde, yani yüzeysel bir
deðiþimden bahsetmenin mümkün olduðu, bunun dýþýnda, Fiske'in
belirttiði gibi devrimsel, ya da Gerbner'ýn belirttiði gibi yapýsal bir
deðiþimden söz etmenin henüz mümkün olmadýðýdýr.
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V.II. GRAFÝKLER

Editör�ün notu:

Bu sayfayý izleyen 33 sayfa boyunca, çalýþma verilerinin
derlenerek düzenlendiði çizimler, çalýþmada sunulduðu
özgün biçimde basýlmýþtýr. 
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� 'Öteki' kimliklerden biri, aslýnda baþlýcasý..�

Leyla Þimþek'le "Günümüz Basýnýnda Kadýn(lar)" üzerine söyleþi.

AltKitap: Günümüz basýnýnda kadýnlarý ele alan bir çalýþma yapma fikri nasýl
oluþtu? 

Leyla Þimþek: Yüksek lisans eðitimi aldýðým dönemde, feminizmle, hem bir
hareket hem de akademik bir çalýþma alaný olarak ciddi anlamda ilgilenmeye
baþlamýþtým. Günümüz basýnýnda kadýnlarýn temsilini inceleyen bir çalýþma
yapma fikri, Türkiye'de kadýnlarý konu alan çalýþmalarý taradýðým dönemde
oluþtu. Bu çalýþmada sunduðum sosyolojik yaklaþýmýn önemli olduðunu
düþünüyorum. Kültür çalýþmalarý ve ideoloji teorileri üzerine yaptýðým
okumalar, hem kuramsal çerçeveyi oluþturmamda, hem de haberlerin söylem
ve içerik analizini yapmamda yol gösterici oldu.  

AltKitap: Neden haberleri ve özellikle kadýnlarla ilgili haberleri incelemeyi
düþündün?

Leyla Þimþek: 'Öteki' kimliklerin, yoðun bir biçimde kendini tanýmlama,
görünür kýlma mücadelesi verdikleri bir döneme tanýklýk ediyoruz. Mesela
Ýstanbul'da gecekondu bölgelerinde yaþayan insanlar, kadýný, erkeði,
çocuðuyla kent merkezlerinde kendilerine yaþam olanaðý yaratýyorlar.
Eskiden, yaþam alanlarý mahalleleriyle sýnýrlý insanlar þimdi kentin her
yerinde. Eþcinsel, çevreci, feminist pek çok hareket küçüklü büyüklü
mücadeleler veriyor. Bütün 'öteki' kimlikleri kapsayan bir çalýþma teknik
açýdan çok zor olacaktý. 'Öteki' kimliklerden biri, aslýnda baþlýcasý kadýn
kimliði. Türkiye'nin feminizmle ortalama yirmi yýllýk bir tanýþýklýðýný da
düþünerek, son zamanlardaki toplumsal hareketliliðin, kadýnlarýn basýnda
temsil ediliþ biçimlerine etki edip etmediði sorusundan yola çýktýk. Bunlar, bir
ölçüde basýna da yansýyor, ama kuþkusuz basýnýn kalýplarýna göre kesilip
biçildikten sonra. Yani, nereye baktýðýn deðil, nereden baktýðýn belirleyici
oluyor. Oysa haber, 'gerçeði' bire bir sunduðu, 'nesnel' olduðu, dolayýsýyla
yorum içermediði iddiasýný taþýyor. Bu açýdan, gazetelerde yer alan diðer
bölümlerden ayrýlýyor.

AltKitap: Yani, özellikle son zamanlarda ivme kazanan bu tür toplumsal
hareketlerin medyada da bir dönüþüme yol açmasý gerektiðini mi düþündün?

Leyla Þimþek: Baþlangýçta böyle bir sonuçla karþýlaþmayý umuyordum.
Deðiþimin olmadýðýný söyleyemem. Mesela, incelemeye baþladýðýmda,
kadýnlarla ilgili haberlerin sandýðýmdan fazla olduðunu gördüm. Ama, haberin
belirli kalýplarý var. Ne yaparsanýz yapýn, bu kalýplar içinde tanýmlanýyor
olmanýz, basýnda ne kadar çok görünürlük kazandýðýnýzdan daha önemli.
Böyle olunca, yapýsal ya da köklü bir deðiþimden deðil, ancak, yüzeysel bir
deðiþimden söz edilebilir. Pek çok yazarýn da deðindiði gibi medya, statükoyu,
mevcut norm ve deðerleri dönüþtürücü bir iþlev görebilir; ama tersine tanýk
oluyoruz. Mesela bu çalýþmada, kadýnlar hakkýnda üretilen basmakalýp
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tanýmlarýn, basýnda mütemadiyen tekrarlandýðýný gördük. Böylece, bir þekilde,
bu tanýmlarýn kamu imgeleminde pekiþtirilmesine, tabi gerçek/yaþayan
kadýnlarýn da bunlarý benimsemesine, içselleþtirmesine hizmet ediyor.
Giderek daha çok ve deðiþik kesimlerden kadýnlarýn basýnda görünürlük
kazandýðýný söyleyebiliriz. Ama bu kadýnlar medyanýn, erkekler tarafýndan
kurulmuþ söyleminin çerçeveleri içinde tanýmlanýyorlar. Erkeklerden farklý
olarak kadýnlar fikirleriyle deðil, görünümleriyle haber deðeri taþýyorlar. Yani,
kadýnlarýn aleyhinde iþleyen mekanizma ýsrarla muhafaza ediliyor. 

AltKitap: Basýnda yer alan kadýnlýk tanýmlarýný, toplumda var olan
tanýmlardan baðýmsýz düþünemeyeceðimizi söylüyorsun.

Leyla Þimþek: Evet. Aslýnda bu tanýmlar, karþýlýklý olarak birbirlerini besliyor.
Ama, medyanýn toplumu bire bir yansýttýðý söylenemez. Mesala, deðiþik
kesimlerden kadýnlarýn gündelik yaþam mücadelelerinin basýnda yer almasý
zor; çünkü, bunlar haber deðeri taþýmýyor. Kadýnlarýn kendileri hakkýnda
üretilen tanýmlarý içselleþtirmesi ise sorunu daha karmaþýk bir hale sokuyor.
Bu þekilde bazý kazançlar elde ediyorlar. Hangi ideoloji içinde yer alýrsa alsýn,
kadýnlar, ancak o ideolojinin ideal kadýnlýk tanýmýna uyduklarýnda, o ideolojiyi
benimseyen erkeklerin takdir ve onayýný görüyorlar. Tesettürlü olmak bir
kadýný, mesela toplu taþým araçlarýnda ayakta yolculuk etme zahmetinden
kurtarabiliyor. Muhtemelen ayný ideolojiyi benimseyen bir erkek, kadýn çok
genç dahi olsa kalkýp ona yer veriyor. Güzelliði için en çok zahmet verdiðini
varsaydýðýmýz liberal orta sýnýf kadýný, erkeðin beðenisini kazanýyor. Ya da
daha genel bir örnek verecek olursak, zayýf, edilgen, baðýmlý bir görünüm
çizen veya diþiliðini vurgulayan kadýnlar en azýndan 'kamusal' alanda daha az
zahmet çekiyorlar. Kendi baþýna, ayakta kalma ve baðýmsýz olma mücadelesi
veren kadýnlar aðýr bedeller ödüyor.  

AltKitap: Ýdeolojik açýdan deðerlendirdiðimizde, incelemeye dahil edilen
gazeteler geniþ bir yelpaze oluþturuyor. Ýdeolojik farklýlýklar, kadýnlarýn
tanýmlanmasýnda seçenek oluþturacak bir fark yaratýyor mu?

Leyla Þimþek: Ýnceleme kapsamýna aldýðýmýz ve farklý siyasal ideolojileri
temsil eden gazeteler, sanýlanýn aksine, temelde kadýn erkek karþýtlýðý
üzerine kurulmuþ hiyerarþik yapýyý bir þekilde devam ettiriyorlar. Deðiþik
ideolojik yaklaþýmlarýn kadýnlýk tanýmlarýný karþýlaþtýrmayý hedeflemiþtik.
Sonuçta her gazetenin, aðýrlýklý olarak kendi ideolojisini yansýtan kadýn tipine
yer ve onay verdiðini gördük. Hatta bazý gazetelerde, neredeyse sadece
kendi ideolojisini taþýyacak kadýn tipine yer verilmiþti. Bu da ideolojilerin
kendisini normalleþtirme, meþrulaþtýrma yollarýndan biri. Kadýnlar,
görünümleriyle farklý ideolojilerin göstereni olabiliyorlar. Kuþkusuz bu durum,
belki de en meþru ideoloji olduðu için en az sorgulanan liberalizm için de
geçerli.

AltKitap: Ýncelemende kadýn haklarý ve kadýnlarýn özgürleþmesini birbirinden
ayýrýyorsun.

Leyla Þimþek: Evet. Kadýn haklarý üzerine yürütülen tartýþmalardan
rahatsýzým. Birileri, kadýnlara raðmen, kadýnlarýn 'kurtarýcýsý' olma iþine
soyunuyor. Üstelik sýnýrlarýný kendisinin belirlediði ölçüde. Oysa mevcut
toplumsal cinsiyet sistemi deðiþmediði sürece bu haklar kadýnlarý
özgürleþtirmeyecek. Hiyerarþinin korunduðu yerde, haktan söz edilebilir.
Erkek, yetiþkin ya da heteroseksüel hakkýndan bahsetmiyor olmamýzsa,
bunlarýn hiyerarþinin üst basamaðýnda yer alýyor olmasýndan kaynaklanýyor.
Hayal ettiðim yönde bir deðiþimse, bu haklarýn anlamýný yitirmesi demek.
Soru kadýnlarýn nasýl özgürleþebileceði yönünde kurulmalý. Aslýnda bu
çalýþma beni iç karartýcý bir tabloyla karþý karþýya býraktý. Üzerinde
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düþündüðümde, sýradan bir okurken görmediðim daha pek çok nokta
olduðunu farkettim. Feminist hareketin, sadece kadýnlar deðil, bütün öteki
kimlikler ve erkekler için de daha yaþanabilir bir dünya önerdiðini
düþünüyorum. Çünkü kötüye kullandýðýnýz güç ve iktidarýn bedellerini sadece
karþýnýzdakiler deðil, siz de ödüyorsunuz.
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