
DAU ileti§im Fakultesi Gazetecilik Bdlumu Ogretim Uyelerinden Yard. Do?. Dr. Hanife Aliefendioglu 
ve Radyo-TV-Sinema Bolumu Ara§tirma Gdrevlisi Yetin Arslan, "Kuzey Kibris Yazili Basinmda Karikatur 
ve $akalarda Erkek Dili Kullanimi“ baglikli Qalismaiarinin sonuglarim YeniDuzen'e anlatti:___________

“Ataerkil gup ili$kileri 
medyada yeniden yaratdiyor”

Dogu Akdeniz Oniversitesi (DAO) ileti§im 
Fakultesi Gazetecilik Bolumu Ogretim 
Oyelerinden Yard. Dog. Dr. Hanife Aliefendioglu 
ve Radyo-TV-Sinema BOIumu Ara§tirma 
GOrevlisi Yetin Arslan, medyada ataerkil gug ili§ki- 
lerinin yeniden yaratildigim vurguladi.

"Kuzey Kibns Yazili Basinmda Karikatur ve 
§akalarda Erkek Dili Kullanimi" ba§likli gali§- 
malanm Face to Face'e anlatan Aliefendioglu ve 
Arslan, medyada kullamlan dilin maskiilen bir dil 
oldugunu, Gznenin her zaman erkek oldugunu, 
kadinlarin ikincil Ozneler olarak temsil edildigini, 
hatta nesnele§tirildigini sOyleyerek, "Medya bu 
dnsiyetgilikten tek ba§ina sorumlu degil. 0 
sadece varolam yansitiyor. Ama sosyal pratikleri 
aktarmakta daha duyarii olmak gibi bir sorumlu- 
lugu var. Tek ba§ina butun bunlari medya uretip 
aktarmiyor, olmayan bir§eyi yansitmiyor, var 
bir§ey ama varolam dOnu§turmek konusunda 
medyanm rolunun buyukliigunu biliyoruz. Bu 
Onemi de ona sosyal bir etik sorumluluk yuklOy- 
or" diye konu t̂u.

Aliefendioglu ve Arslan teorik olarak medyanm 
insan davram§lanm direkt olarak degi§tirmeye- 
ceQini bilmekle birlikte varolan e§itsiz ili§kileri 
yeniden uretme konusunda medyanm 'masum' 
olmadigim du§QndQklerini ifade etti.

Soru: Oncelikle kisaca kendinizi tamtir 
mismiz?

Aliefendioglu: Eylul 2001'den beri DAO 
ileti§im Fakultesi'nde gali§iyomm. Sosyoloji, 
Antropoloji, KultOrel Qali§malar dersleri veriyo- 
rum. Qali§malarima baki§ agim kadin gali§malari 
perspektifinden.

Arslan: Kibnsliyim. DAO Radyo-TV 
mnezunuyum. ileti§im tarihi ve ileti§ime giri§ der
sleri veriyorum. Genel olarak kimlik 
ve toplumsal cinsiyet gali§iyorum.

Medvada kadin nasil
tem sil edilivor?

Soru: Bu gah§mayi yapmaya 
nasil karar verdiniz?

Aliefendioglu: Bu gali§ma bir dizi 
gali§manm en son pargasi. Biz 
2003 yilinm Aralik ayinda iki toplum- 
lu projeler gergevesinde UNOPS 
tarafindan desteklenen, Akdeniz 
Kadin Qali§malan Enstitusu'nun 
teklifiyle genel olarak kuzeyde 
medyada kadinlann temsili Ozerine 
bir gali§ma yaptik. Bu gali§ma genel 
bir gergeve gizdi. Daha sonra bu gali§madan 
aldigimiz esinle kadin temsilinin medyadaki 
genel duru§unun biraz daha derinlemesine 
giderek, "politika haberlerinde kadin nasil temsil 
ediliyoiJ've "§akalarda, metaforlarda, mizah 
ogelerinde kadin nasil temsil ediliyor" gibi iki ayn 
gali§ma daha yaptik. Ama toplam olarak bu gali§- 
malanmiz sunu§lanmizla birlikte 5'i buldu.

Arslan: Aslinda ilk Once biz kendi aramizda, 
kar§ila§tigimiz Omekler Qzerinde konu§urken 
"neden bOyle bir gali§ma yapmiyoruz" dedik. Ben 
Kibnsliyim, bunlari n iginde bQyOdum ama 
gazeteleri okuduQum zaman gok §a§irirdim. HalS 
daha bunlann yapiliyor olmasi beni gok rahatsiz 
ediyor. "Neden bSyle bir ?ali§ma yapmiyoruz"

dedik ve biz gali§mamiza ba§lami§tik. Daha 
sonra enstituden bOyle bir teklif gelince olumlu 
yakla§tik.

Gazetelerde "Kibris sorunu ile kadin arasinda 
nasil bir benzerlik kuruluyor?' diye inceledik.
Daha 50k karikatur ve mizah Qzerine gittik. 
Mizahta Kibris'in nasil kadin gibi temsil edildiginin 
uzerine gittik.

Sorunun kadinsallastirilmasi va da
kadinin somnsallastinlmasi...

Soru: Qali§mayi nasil yaptmiz, biraz anlatir 
mismiz?

Aliefendioglu: Sorunun 
kadinsalla§tmlmasi ya da 
kadinin sorunsalla§tirilmasi 
birbirine gegiyor. Bu omekleri 
toparlamaya gali§irken aslin- 
da haberlerin se?imi konusun
da Onceden bir kisitlamamiz 
yoktu. 0 zamanlar medya 
gOndeminde Kibris sorunu, 
referendum, genel segmler, 
cumhurba§kanligi gibi konular 
olunca biz de kendimizi 
onlarin iginde bulduk. politik 
haberlerde kadin imajinin, 
kadinligin nasil kullamldigi 
konusunda pek 50k ipucu bul
duk.

"Kitlenin tamamen erkeklerden
olustuau varsavilivor"

Soru: Neydi bunlar?
Aliefendioglu: Qali§mamiz yazili basina 

yo§unla§makla birlikte genel olarak medyada 
ataerkil gU? ili^kilerinin yeniden yaratildigim 
du§0nuyoruz. Teorik olarak medyanm insan 
davrani§lanm direkt olarak degi§tirmeyecegini 
bilmekle birlikte varolan e§itsiz ili§kileri yeniden 
uretme konusunda medyanin 'masum' 
olmadigmi ve bu konuda daha duyarii olabile- 
cegini du§unuyoruz. Genel olarak medyanin 
diline baktigimizda kamuoyu sanki cinsiyetten 
yoksun bir kitle gibi gOrunuyor. Ama aslinda biraz

da alt okuma yaptigimizda bu kitlenin tamamen 
erkeklerden olu§tu§u varsayiliyor.

Arslan: Kullamlan dile bakticjimizda, belli bir 
kitleye seslenilirken "adam", "kadinlanmiz" yani 
onlara ait kadinlar gibi, "adam gibi adam" "erkek 
gibi davranmak", "beyler" deniyor. Kadinlar 
oldugu zaman da "kadinlanmiz" deniyor "kadin- 
lanmiz yiirudQ" mesela. Haberi yapilan ki§i 
kadinsa "kadin" "Loizidu denen kadin", "Rum 
kadin" deniyor ama §u isimli adam denmiyor. 
Eger haberde konu olan kadinsa cinsiyet mutla- 
ka vurgulamyor. Toplumsal cinsiyet e§itligini 
sindirip haberine de onu yansitmasi ve 0 bilingle 
haberini yaziyor olmasi lazim.

Aliefendioglu: Felaket haberleri, deprem, 
silahli gati§ma, etnik ?ati§ma haberlerinde kadin- 
lar kurban olarak, baygin halde, aglarken veya 
erkekler tarafindan kurtanlirken resmediliyor. 
Haberin dilinde de bOyle. Kibris sorunuyla ilgili 
haberlerde de bu boyle yer aldi: gocuklanmn gOg 
etmesini istemeyen ve kocalari kay- 
bolan kadinlar....

Alternatif kadin 
medvasi...

Arslan: Gazetelere baktiQimiz 
zaman da politika, ekonomi, di§ 
haberler erkeklerin ilgi alanlanymi§ 
gibi, moda, yemek, dedikodu, saglik 
haberleri de kadinlann ilgi alan- 
lanymi§ gibi yansitiliyor. Alternatif bir 
kadin medyasimn olmamasi bir 
eksikliktir. Varolan medya alternatif 
kadin medyasimn eksikligini doldur- 
mak durumunda. Sorumlulugu 
olmasi gerekir.

Varolan kadin sayfalan da 
gQnumuz kadmmin hayatindaki 
degi§imi ve geli§imi yansitmiyor. 
Kadinlar hakkinda belli basma kalip 
fikirler var, "kadin guzel olmalidir", 
"kadin guzel yemek pi§irmelidiiJ', 
"kocasina iyi davranmalidir" gibi. 
Aslinda gunOmUz kadini degi§ti ve 
bu degi§im medyada hig yer 
bulmuyor.

Kadin sayfalan olmasi gerektigi gibi degil dedim 
ama bazi gazetelerde kadin sayfasi da yok. Ben 
gazetelerde kadin sayfasi olsun ya da olmasin 
demiyorum. Onemli olan bilingle hareket etmek, 
kadin gOzuyle hareket eden bir§eyler olmasi.

Kadinlann sorunlan ile ilgili sadece kadin 
yazarlar bunun uzerine gidiyor, yazi yaziyor.
Di£jer k0§e yazarlanm ilgilendiren konular degil 
bunlar. Bir ba§ka dikkatimizi geken konu da eger 
konu kadinsa gazeteler bunu ajanslardan alip 
ufak tefek degi§ikliklerle basiyor. Hig kendi 
gazetesinin gorii§unu yansitmiyor.

Aliefendioglu: Gazetelerin bu i§i yapan bir 
gazetecisi yoktur. Yani Ozellikle ajanslari tarayan, 
bu tur haberleri bulan bir gazetecisi yoktur.

Ben Kibris'ta kadina yonelik §iddet olmadigina 
inanmiyorum ama bunun haberi yok. QCinku 
bunun haberini yapma anlayi§i yok. Bunun 
sayilarmi bulmaktan bahsetmiyorum. Bu olaylari 
haber yapmaktan bahsediyorum. Belki kuguk bir 
yer oldugu igin yapiimiyor, bilmiyorum. Ben inan
miyorum ki aile igi §iddet Kibns'ta olmami§ olsun.

Kadinlara saldm konusunda bir kapkaggi haberi 
vardi ki orada da yine kadini koruyan bir dil goze 
garpiyor "sokagin ortasinda kadincagiza 
saldirdiiiar" gibi. Sanki erkeklerin cuzdam galin- 
miyormu§ gibi.

“Medyada kullamlan dil maskiilen"

Soru: Ba§ka ne tur sonuglar gikti?
Arslan: Genel olarak medyaya baktigimizda 

birkag ana ba§lik gikti. Medyada kullamlan dilin 
maskiilen bir dil oldugu, Oznenin her zaman 
erkek oldugu, kadinlann ikincil Ozneler olarak 
temsil edildigi, nesnele§tirildigini gOrduk.
Medyaya genel olarak baktigimizda iki gok aykm 
kadin imajiyla kar§ila§tik, birincisi anne olan 
kadin, ikincisi seksi, erkek tarafindan arzulanan 
kadin. Aslinda ikisi arasinda biiyuk bir ugumm 
var ama medyada sadece bu iki farkli kadin var.

Aliefendioglu: Kadin temsili bu iki imaj arasin
da gidip geliyor arada hemen hemen bir§ey yok.
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