
esitlikci medya...!
Toplumsal cinsiyetin, hemen her konudaki 
deneyimlerimizi etkiledigi ve hazirlanan her 

turlu  medya iceriginde gozonunde bulundurulmasi 
gerektigi kabullenilmedikce medya esitlikci, demok- 
ratik ve katilimci olamaz. Toplumsal cinsiyet acisin- 
dan baktigimizda medyanin baskin ata erkil kultur 
ve soylemin kendini surdurmesi ve yeniden uret- 
mesinde etkin bir rol oynadigim goruruz. Medya 
guclulerle giicsuzler, dolayisiyla erkekler ve kadin- 
lar arasindaki iktidar iliskilerini ya gormezden gelir 
ya da normallestirir. Herhangi bir yazili, gorsel ve 
isitsel medya icerigi ve cinsiyete dayali ayrimci ey- 
lem arasmda dogrudan bir iliskisellik kuramasak 
da medyanin kadinlara ve diger otekilere karsi hiz- 
la buyuyen ayrtmci iklimi sorunsallastirmadigim ve 
hatta korukledigini soyleyebilecek pek cok nedeni- 
miz var.

Medyada gercekler ya da olgular dunyasindan bir 
secim yaparak temsil kulturel kod ve anlamlarin 
iiretilmesinde ve dolasiminda etkin rol oynar. Ka- 
dinlarin medyadaki temsili bize onlarin toplumda 
ve dolayisiyla medya tarafindan nasil goruldugunu 
anlatir. Kadinlara ve kadin sorunlanna karsi Ku- 
zey Kibris medyasinda ciddi bir toplumsal cinsiyet 
korlugu var. Bunu haberlerin iceriginde, haber 
kaynaklarinda, fotograf ve karikaturlerin de icinde 
yer aldigi gorsellerde izlemek mumkun. Bu eksikve 
yanlis temsilinin, cinsiyetci kalip yargilarin ve cinsi
yetci medya iceriklerinin kadinlarin topluma olumlu 
katkilarini baltalayici bir rol oynayacagi kolayla tah- 
min edilebilir.

KADINA YER VEREN GAZETE SADECE YUZDE 5
Bu yazida Nisan 2 0 1 0  tarihinde Dogu Akdeniz 

Universitesi iletisim Fakultesi yuksek lisans ogren- 
cileri1 ile yaptigimiz bir medya izleme calismasinin 
sonuclarim paylasmak ve medya okur yazarligina 
ve hak haberciligine duyarli bir medya icerigi icin 
onerilerimi ozetlemek istiyorum. Bu calisma icin 
1 5 farkli haftalik ve gunluk, Turkce ve ingilizce1 74  
gazetede 2 4 5 0  sayfa ve 2961 haber taradik. Ha- 
berler basta olmak uzere 15 gazetenin icerikleri 
29  Aralik 2 0 0 9  ve 4  Ocak 2 0 1 0  tarih leri arasin
daki bir haftayi kapsiyor.

Once haberlerden baslayalim. Haberlerin kadin
larin bakim ve hizmet rollerine vurgu yaptigim ve 
yaygin olarak kadinlari yardim faaliyetlerinde, yasli, 
yoksul ve cocuklarin ziyaretlerinde temsil ettigini 
gorduk. En onemli haberlerin yer aldigi bassayfalar 
var. Sadece 4  (%5) gazetede dogrudan kadinlara 
yer veren habere rastladik. Diger sayfalarda kadin- 
lar daha cok gorsel malzeme olarak yer almaktay- 
di. Bu konudaki genel saptama da zaten kadinlarin 
toplumun kendilerinden bekledigi roller ve kaliplara 
aykiri davrandiklarinda bassayfalarda ve basliklar- 
da yer bulabildikleri yonundeydi.

SPOR HABERLERi CiNSiYETCI
Spor haberleri gazetecilikte en yaygin cinsiyetci

1 Medya izlem e grubunda yer alan yuksek lisans ogrencile ri Ugur Zeynep 
Akta§, Roya Alaghehband, Anastasia Artyukhova. Kamin Gounaili, Mozghan 
Sadat M arandi. Damla Nailer. Nagm eh Sadughi. Riza Teke ve Gulen Uygarer'den 
o lugmaktadir.

isbolumunun oldugu alandir. Erkek sporlari, agirlik- 
la futbol, yazili basini isgal eder. Spor sayfalari er
kek ve parali sporlar ile doludur. Spor haberlerinin 
baslica tuketicisi olan erkekler futbol disinda baska 
birseyle ilgili degil. Ortalama spor sayfalarimn en 
yuksek oldugu [8] uc gazete Yeniduzen, Cyprus 
Observer ve Halkin Sesi iken en diisuk oldugu ga
zete Afrikaydi. Kdse yazarlarina gelince turn ga- 
zetelerde kadin kose yazarlarinm ortalamasi %21 
iken en cok kadin kose yazan bulunan gazeteleri 
YeniduzEn, Kibris ve Afrika olarak saptadik.

Kadinlarin yasam, saglik, eglence gibi basliklar- 
daki temsil oram ise % 3.3. Hala kadin sayfasi 
basmakta israr edenler ise iceriklerinde kadinlari 
“cocuk bakimi” , “cinsellik” ve “beden'1 konulanyla 
iliskilendiriyorlardi. Yasam sayfasi da diyebilecegi- 
miz daha magazin haberlerin yer aldigi sayfalarda 
kadinlar potansiyel okuyucu olarak goruldugiinden 
haber konulari "guncel cinsiyetcilik m iti” olarak 
ozetleyebilecegimiz ev, dekorasyon, evlilik, annelik, 
guzellik ve saglik konularina yogunlasmisti.

KADIN SiDDET OLUNCA HABER OLUYOR
Bir kadin ancak bir skandala kanstiginda, saldin- 

ya, siddete ve tacize maruz kaldiginda, olduruldu- 
gunde haber olur. Kisisel basarisiyla haber olan 
kadin cok azdir. Bu temsilin bir sonucu olarak ka
dinlar sikayet eden, sorun cozemeyen, yardima ih- 
tiyac duyan, kafasi karisik, cok konusan basit konu- 
larda bile fikri olmayan erkege gore cok asagi bir 
konuma itilir. Bunun en yaygin bicimi kadini kurban 
olarak temsil etmektir. Biz de calismamizda siddet 
kurbam kadinlarin yam sira savas ve catisma ha
berlerinin hep aglayan veya uzgun kadin fotografla- 
riyla verildigini gorduk.

NUFUSUN YUZDE 52'Si, HABERLERilM YUZDE 
21'il\lDE

Kadinlar dunya medyasindaki marjinalliklerini ko- 
ruyorlar. Dunya nufusunun yuzde 5 2 ’sini olusturan 
kadinlar, haberlerin yuzde 21'inde yer buluyorlar. 
Kadinlara haber kaynagi olarak ozellikle politika, 
ekonomi ve insan haklari haberlerinde sadece yuz
de 28 oranmda damsiliyor. Kadinlarin haberlerde 
ozellikle politika ve ekonomi haberlerinde temsil 
edilmemesinin baslica nedenlerinden biri onlara 
kaynak ve uzman olarak damsilmamasi. Kadinlarin 
sayilari bir cok profesyonel meslekte artm is olsa 
da medya is hayatinda, politikada ve ekonomide 
buyuk olcude erkek uzmanlarin gorOslerine yer 
vermeye bir anlamda kadinlarin bilgi ve deneyimi 
yok saymaya devam ediyor.

KADININ KONU OLDUGU POLiTiK HABER YUZ
DE 2 .2

Bizim medya izleme calismamizda kadinlarin 
konu oldugu politik haberlerin oram yuzde 2 .2 ’de 
kaldi. Tarama yaptigimiz donem icinde sadece 2 
kadina kaynak kisi olarak damsilmisti. Toplumsal 
cinsiyet esitligi; Kuzey kibris toplumunda bir so- 
run olmadigi ya da marjinal kaldigi icin medyanin 
bu konuya bir demokrasi ve esitlik sorunu olarak



yaklastigi sOylenemez. Genellikle kadinla- 
n ya da toplumsal cinsiyet esitligini konu 
alan haberler ayni kaynaktan, cogunlukla 
TAK’tan geliyor. Baslik ve giriste yapilan 
birkac kozmetik degisiklikle ayni metin 
ve ayni fotograf ile yayinlaniyor. Ornegin 
gece klUplerini protesto eden eylemin ha- 
beri 15 gazeteden 12'sinde hemen he- 
men ayni bicimde ancak farkh buyuklukte 
ve farkh sayfalarda verilmisti.

KIBRIS SORUNU "KADINLASTIRILDI”
Medyanm mizah eklerine ve karmasik 

konulan basitlestiren karikaturlere baka- 
cak olursak bir yandan kadmlann komik 
ogeler olarak gosterilidigini, diger yandan 
da Kibns sorunun kadinlastirildigim goru- 
rurijz. Sakalar, karikaturler ve espriler 
heteroseksuel bir erkek diliyle sanlidir. 
Cinsiyetci sakalar kadinlari daha asagi, 
cinsellikten olusan bir obje olarak goste- 
rir. Kadinlar saka yapamaz cunku kadin- 
lar sakanin konusudurlar. B ir kadin ipin 
cinsiyetci bir sakayi anlamak da anlama- 
mak kadar sorunludur. Ustelik kadinlar- 
dan bu cinsiyetci sakalara gulmesi bek- 
lenir; aksi takdirde sakadan anlamadigt 
ya da yeterince zeki olmadigi suclamasiy- 
la karsilasabilirler. Biz de calismamizda 
cinsiyetci sakalara sayfasinda comertce 
yer veren bir gazeteciye Gullumbra odOlu 
verdik.

REKLAM “CiNSEL NESNE”
Reklamlara bakacak olursak kadinlarin 

erkeklerin bakislanm tatm ine yonelik nasil 
b irer ‘‘cinsel nesne” olarak kullanildigim 
goruruz. Reklamcilar kadinlari kendileri- 
ne daha az guvenen, rnesleki beklentileri 
az olan, butun dikkatlerini tuketime yo- 
nelten, modayi izleyerek guvensizliklerini 
yatistiracak, kendilerini guzellestirecek 
seyler yapmaya harcayan bir homojen 
kitle olarak gosterdiklerini biliyoruz. Rek- 
lamlarda yer alan ozellikle gorsel un- 
surlari eglence unsuru olarak gormek 
buyuk bir yanilgi. Kanada Medya izleme 
Grubu’ndan Shari Graydon’a gore, kadin- 
larin bedeni, gorenlerin dikkatini cekmek 
icin reklami cinsellestirir. Boylece beden- 
leri ve cinsellikleri reklami yapilan urunle 
ozdeslesen kadin cinsel bir nesneye indir- 
genmis olur.

Biliyoruz reklamlar urunler kadar deger- 
ler [dogrular/yanlislar], imgeler ve inane 
sistemleri de satarlar. Cogumuz kolayca 
reklamlari ciddiye almadigimizi, onlardan 
etkilenmedigimizi du^unsek de hep ayni 
yasiarda ayni beden dlculerinde batili gQ- 
zellik anlayismi yansitan kadinlara rastla- 
mayi kamksamis durumdayiz.

Toplumsal cinsiyete dayali esitlikci bir 
temsili icin -ki buna esitligi dert eden her

turlU temsil kaygisim dahil edebiliriz- Ba- 
gimsiz iletisim Agi (BiA)’nm gelistirdigi 
hak haberciligi perspektifine bir goz at- 
maya davet edebiliriz. ipek Calislar ve 
Nadire M ater tarafindan kaleme alinan 
pratik bir rehber, haberleri hazirlar ve 
dolasima sokarken bir kez daha bakma- 
miz gerekenleri ozetliyor.

Once okuyucu veya tuketici olarak ne 
yapabileceklerimize bakalim: Haftalik ve 
gunluk gazetelere goz atin. Ne kadar ka
din ve erkek imajina yer veriliyor? Kadin- 
lar ve erkekler hangi rollerde temsil edi- 
liyor? Politika ve ekonomiyle ilgili haber- 
lerin basliklarma bakin. Haberi yapanlarin 
kacimn erkek kacinin kadin oldugunu ayirt 
edebiliyor musunuz? Hangi kadinlar med- 
yada en az temsil ediliyor? Hangi kadin- 
lar ve erkekler en yaygm bicimde temsil 
ediliyor? Hep yam klisilerin siklikla temsil 
edilmesi yalanci bir esitlik yaratiyor mu? 
Reklamlara bir goz atm. Hangi reklamlar- 
da kadin var? Hangi reklamlarda erkek 
var? Kadinlar nasil gosteriliyor? Erkekler 
nasil gosteriliyor?

“BEYLER” DIYE HiTAP EDiYOR MU- 
YUZ?

Haberin kendisi bir hak ihlali yaratiyor 
mu? Bu hak genel insan hakki ihlali 
olabilidgi gibi daha ozelde kadinin insan 
haklari, cocuk haklan, hayvan haklari 
veya cevre hakki da olabilir. Hangi bakis 
acisiyla hangi gozluklerle neyin haberini 
yapiyoruz? Baska neyin/nelerin habe
rini yapabiliriz? Baslikta, icerikte veya 
gorselde herhangi bir sorunlu kliseyi 
yeniden urettik mi? Ornegin saglik say
fasinda hep aile uyelerinin kadinlar tara
findan nasil daha iyi beslenebilecegini mi 
koyuyoruz? Hasatliklarla ilgili haberlere 
hep bir kadin fotografi mi eslik ediyor? 
Haberde kadinlari ve erkekleri, ktz ve 
erkek cocuklari esit bir sekilde temsil 
ettik mi? Ornegin kaynaklanmizin en az 
% 30'u kadin mi? Bir konuda bildigimiz 
bir kadin uzman varsa ona danismaya 
oncelik veriyor muyuz? Toplumsal cin
siyete duyarli bir dil mi kullandik yoksa 
haber diliyle toplumsal cinsiyete dayali 
kalip yargilari yeniden mi urettik? “Adam 
gibi olun" diyor muyuz mesela? “Beyler” 
diye hitap ediyor muyuz?

MEDYADA DEMOKRASi jCiN...
Toplumsal cinsiyet esitligi medyada 

demokrasinin ve cok sesliligin esasidir. 
Medyanm artik giderek daha farkinda ve 
bilincli olan okuyuculariyla onlarim turn 
cesitliligini yansitacak bicimde calismalari 
gerekir. Medya okur yazarligi bir yandan 
medyanm manipulatif yonlerine karsi oku- 
yucuyu uyarirken .medyayi da bu elesti- 
rellige yamt vermeye davet eder. Bir hak 
olarak iletisim demokrasisinin guclendi- 
rilmesinde hizla degisen icerikler kazam- 
yor. Bu etkilesim medya okuryazarligi gibi 
yepyeni bir alan yaratti. Bu alan sadece 
okuyuculan uyarmak ve farkindalik yarat- 
makla kalmiyor; medyayi da daha bilincli 
ve elestiren bir okuyucu kitlesine hitap 
edecek sekilde donusturmeyi de amacli- 
yor. Buna gore okuyucular medyanin na
sil isledigi, nelerle ve kimlerle baglantilari 
oldugu ve sorumluluklari konusunda daha 
cok bilgi sahibi. Medya iceriklerinden an- 
lam yaratma stratejileri ve analiz etme 
gucleri daha da artti. Medya araciligiyla 
okuyucular kendi yasadiklari dis dunyaya 
karsi daha dusunumsel bakabiliyorlar. 
Medya iceriklerini okuyucu kitlenin anla- 
masi kadar takdir etmesi ve yeni tekno- 
lojiler sayesinde kendilerinin medya ice- 
rikleri uretmesi mumkun. Bu degisiklikler 
karsisinda Kuzey Kibris medyasinm da 
ozellikle okuma oram cok yuksek oldugu 
icin yazili basindan baslayarak bilgi top- 
larken, kaynaklarla baglantiya gecerken, 
bilgiyi ve haberi dolasima sokarken diger 
butun esitliklerin oncusu olacak toplum
sal cinsiyet esitligi konusunda yenilenme- 
ye ihtiyaci var.
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