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1. MEDYA OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE TANIMLARI
Medya ve medyadan ulaşan mesajların bireyleri sadece bilgilendirmekle kalmayıp,
onların değer yargılarını, tavırlarını, inançlarını ve çeşitli yönleriyle yaşama bakışlarını
değişik açılardan etkilemesi, hatta yeniden biçimlendirip değiştirmesi, "medya" ve
"okuryazarlık" kavramlarını birbirleriyle bütünleştirmiştir.
Büyük bir endüstri olarak biçimlenen, ürünleriyle çeşitlenen ve her geçen gün sayısız
mesajlarına ulaştığımız medya, uzun bir liste oluşturmaktadır. Medyayı gösteren, bir
yönden de tanımlayan bu listede kitap, dergi, gazete, süreli yayın, televizyon yayını,
radyo yayını, bilgisayar yazılımı, film, fotoğraf, video paketi, kaset, CD, ilan, Internet, eyayınlar bulunmaktadır. Başta kitap olmak üzere medya terimiyle kastedilenler
konusunda tartışmalar yaşanmaktadır.
Tarih boyunca okuma ve yazma yeterliliği, okuryazarlık olarak kabul edilmiştir. Zaman
içinde geniş kapsamda sözcük bilgisi, metin anlama yeterliliği ve yazım becerilerini de
kapsamına almıştır. Günümüzde okuryazarlık analiz, sentez, değerlendirme, uygulama
ve üretimi de içerdiği gibi daha da çeşitlenebilen anlamlar yüklenmektedir. Anlamlarda
genellikle bağlantı kurulan alanla ilgili yetenek ve becerilerin geliştirilmesi söz konusu
edilmektedir. Bilginin yer aldığı ve teknolojinin kullanıldığı ortamlara yönelik beceriler
kazanma gerekliliği okuryazarlık terimiyle birleşen çeşitli alanları ortaya çıkarmıştır.
(Sezer, 2019, s. 49)
1.1 Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Temel Beceriler
Medya Okuryazarlığı eğitimiyle kişilere kazandırılmak istenen temel beceriler şunlardır:








Medya kapsamındaki bilgi kaynaklarını ve kanallarını özellikleriyle tanıma;
Medya üretiminin temelinde yatan düşüncelerin ve değerlerin nasıl analiz
edileceğini öğrenme;
Medyanın isimler, tarihler, tanımlar ve ortamlarla ifade edilebilen gerçek olaylara
dayalı bilgiyi ne denli kapsadığını inceleme;
Medya kapsamında aşk, nefret, mutluluk ve kızgınlık gibi duyguların nasıl
aktarılması gerektiğini anlatma;
Göze ve kulağa hitap eden estetik ve sanatsal unsurların medya kapsamıyla nasıl
bütünleştiğini değerlendirme;
Edinilen bilgilere yönelik uygulamalar gerçekleştirme;
Materyal üretim aşamalarını öğrenerek, düşünceleri gerektiğinde medya
ortamlarında ifade etmedir. (Sezer, 2019, s. 54)

1.2 Medya’yı doğru okumak
Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki (televizyon, video,
sinema, reklamlar, internet vs.) iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve
iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Center for Media Literacy'nin (Medya
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Okuryazarlığı Merkezi) kurucusu ve Başkanı Elizabeth Thoman; medya okuryazarlığının,
öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını değil, aynı zamanda onu
yaratma sürecinde de etkin rol almalarını gerektiren bir hareket olduğunu vurgular. Bu
konudaki ilk sistematik tanımlamayı Finli araştırmacı Sirkka Minkkinen 1978'de
yapmıştır. Minkkinen'e göre medya okuryazarlığı, bilişsel, etik, felsefi ve estetik
konulardaki becerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Harold Lasswell'in 1948'de
geliştirdiği iletişim formülünden (kimin-kime-neyi-hangi koşulla ve hangi etkiyle
söylediği) esinlenen Minkkinen, kitle iletişim eğitimi içeriğini şu başlıklar altında
toplamıştır: 1- İletişim Tarihi (İletişimin genel tarihi, ülkenin kitle iletişim tarihi ve
iletişim politikasının geleceği) 2- İletişimin üretimi (Günümüz dünyasında iletişim,
ülkedeki iletişim yapısı) 3- Ne sorusu: Kitle iletişiminin içeriği (kitle iletişimi ile nesnel
gerçeklik ilişkisi) 4- Kime, hangi etki ile sorusu: (Kitle iletişiminin etkisi, kitle iletişiminin
kullanımı) Kuzey Amerika'da yer alan ilk kitle iletişim araştırmaları, kitle iletişim
araçlarının etkileri üzerine yoğunlaşıyordu. 1930'lar ve 1940'ların başlarındaki bu
çalışmalar Kanadalı araştırmacı Harold Lasswell'in ortaya attığı hipodermik iğne
teorisinin egemenliği altında sürdürülüyordu. Bu teoriye göre insanlar, medyanın
sürekli bir biçimde enjekte ettiği savunmasız bireyler olarak görülüyordu. Daha
sonraları etki araştırmalarından farklı olarak ilgi, 'medya takipçileri' olarak nitelenen
hedef kitle üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı
bağlamında; 'kitle iletişim araçlarının insanlara ne yaptığı değil, bireylerin medyaya ne
yaptığı, medyayı hangi amaçlar için kullandığı' araştırılmaya çalışıldı. Medya
okuryazarlığı da bu yaklaşım ile aynı paralellikte bir ilişki içinde yer aldı. Madem ki
medya çocuklar ve gençler için etkili ve kötü bir silah olarak kabul edilmekteydi, o
zaman medya okuryazarlığı onları medyanın kötü etkilerinden korumalıydı.
Manipulasyona savaş Medya eğitiminin İngiltere'deki babası olan Len Masterman'ın da
büyük bir isabetle belirttiği gibi, 1930'larda medya okuryazarlığı, medyanın manipülatif
doğasına karşı savaş verilen medya karşıtı bir eğitimdir. 1960'lı yıllara gelindiğinde genç
kuşaklardan oluşan öğretmenlerin çoğu popüler kültür ile haşır neşirdiler; Bergman,
Renoir, Bunuel, Fellini ve Fransız Yeni Dalga yönetmenlerinin filmlerinin üzerine
tartışmalar yapıyorlardı. Amaçları, öğrencilerinin 'iyi' film ile 'kötü' film arasındaki farkı
anlamalarıydı. Masterman, 1980'li yıllarda ise eğitimcilerin semiolojinin (göstergebilim)
büyük oranda imgeyi kullanan yeni medya teknolojilerinin çalışma alanlarından birini
oluşturduğu gerçeğini fark ettiklerini söyler. Gerçekten, günümüzde sit-com, soapopera,
bill-board vs.'leri imge bilimini bilmeden okuyabilmek mümkün değildir. 5 Temel ilkeler
İngiltere, Avustralya, Kanada ve ABD'de medya okuryazarlığı eğitimcileri birtakım
ilkeler konusunda uzlaşmaya varmışlardır. 1- Medya mesajları itinayla seçilmiş,
düzenlenmiş, gözden geçirilmiş ve kurgulanmış yapılardır. Her ne kadar gerçek gibi
görünse de bize sergilediği dünya gerçek olan değil, gerçeğin medya tarafından temsil
edilmiş biçimidir. 2- Medyanın bize dünyayı sunuş biçimiyle medya tüketicilerinin
dünyayı algılayışı arasında sıkı bir ilişki vardır. 3- Medya iletileri bünyesinde değer ve
ideolojileri barındırır. 4- Medya mesajları, ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik
bağlamlar içerisinde üretilir. 5- Medya iletileri, insanların sosyal gerçekliği
kavramalarını sağlar. Geleneksel kitle iletişimi araştırması ile pedagojik araştırma
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arasında yer alan medya okuryazarlığının anahtar kavramları arasında; iletişim ve
medya (kültür, toplumsallaşma ve kitle iletişim araçları, iletişim kuramları), medya
tarihi, izleyici-okuyucu-dinleyiciler, medya türleri, medya dili, medya estetiği yer
almaktadır. Medya okuryazarlığının konu içerikleri arasında; Linguistik, Sosyal Bilimler,
Aile Araştırmaları, Bilim ve Teknoloji Müzik ve Görsel Sanatlar vardır. Medya
okuryazarlığının hedefleri çok geniş yelpazeye yayılır; 1- Demokrasi, yurttaşlık bilinci ve
siyasal katılımı teşvik etme, 2- Irk, sınıf ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığını asgariye
indirme, 3- Uyuşturucu kullanımı-şiddeti önleme, 4- Eğitim düzeyini iyileştirme vs. gibi
Medya okuryazarlığı, demokratik toplumlarda katılımın sağlanması açısından önemli
olduğu kadar, sosyal adaletin ve eleştirel vatandaş olmanın gereklerinden birini de
oluşturmaktadır. Bazı eleştirmenler "medya okuryazarlığını bir 'felsefe' 'sonsuz bir
süreç' ve 'eleştirel bir düşünce biçimi' olarak algılamak gerektiğini düşünmektedirler. Bu
düşünce biçimini şu maddelerle özetlemek mümkündür; fanteziyi gerçekten ayırma
yeteneği, medya mesajlarının belirli sonları olan yapılar olduğunu anlamak, medyanın
bölgesel/küresel topluluklardaki ekonomik, politik, sosyal ve kültürel rolünü anlamak,
insanın kendisinin ve diğerlerinin demokratik haklarını anlaması, uzlaşma veya direniş,
kültürel kimlik, vatandaşlık vs. gibi. Dünyada her ne kadar uluslararası düzeyde bir
medya okuryazarlığı hareketi varsa da farklı Avrupa ülkelerinde uygulanan medya
okuryazarlığı genelde eğitsel sistemdeki geleneklere ve örneğin kilise ve okul arasındaki
ilişkilere bağlıdır. İki tür yaklaşım vardır. Bunlardan; Aristokratik yaklaşıma göre;
medya ve popüler kültüre karşı düşmanvari bir yaklaşım söz konusudur. Bu 'alt' kültüre
karşı 'yüksek' kültürü savunduğu gibi, eğitsel sistemin kurallarına ve geleneksel
değerlerine dayanır. Öbür yaklaşım olan demokratik yaklaşımda ise, çocukların kendi
başlarına medyayı kullanımları, tercihleri ve bundan aldıkları zevk ön plandadır. Bu
yaklaşım da popülist bir biçime dönüşme olasılığını artırma riski taşımaktadır. 6 İki
farklı görüş Batılı ve Batılı olmayan ülkelerin medya okuryazarlığı ile ilgili görüş
ayrılıkları mevcut. Kanada, Avrupa ve Avustralyalı uzmanlar medya okuryazarlığının
eleştirel, bağımsız bireyler yetiştireceği üzerinde dururlarken, Hindistan, Brezilya ve
Güney Afrika'da yaşayan uzmanlar ise medya okuryazarlığının özgürleşme, toplumun
gelişimi, toplumdaki marjinal gruplar için sosyal adaletin sağlanmasına yardımcı
olduğuna vurgu yapıyorlar. Yaratıcı ve eleştirel diyalog, toplumdaki bireylerin her biri
kendilerini ifade edebilme özgürlüğü, gelişim ve özgürleşme, yaş, toplumsal cinsiyet, dil,
kültür, din, sosyoekonomik durumları ne olursa olsun, insanların kendilerini özgürce
ifade edebilmelerine olanak sağlayan medya okuryazarlığının ABD'deki öncüsü Ohio
Üniversitesi'nden Edgar E. Dale, medyaya eleştirel ve analitik yaklaşımıyla dikkatleri
'gazete nasıl okunmalı?' sorusuna yöneltti. Ancak sinemanın tırmanışa geçmesiyle
birlikte Payne Vakfı'nın çalışmaları sinemanın gençler, özellikle de genç suçlular üzerine
etkileri üzerinde yoğunlaşıyordu. 1950 ve 1960'larda televizyonun popülerliğinin artışı
ile birlikte, gerek öğretmenler gerekse de ebeveyn tüm dikkatlerini bu konuya verdi.
UNESCO'nun öncülüğünde önceleri 'ekran eğitimi' adı altında, daha sonraları ise 'film
çalışmaları', 'medya çalışmaları', 'medya eğitimi' 'educommunication/iletişim eğitimi'
başlıkları altında konferanslar düzenlendi. Büyük Britanya'da medya eğitiminin eğitim
sistemine girmesi ve ulusal müfredatta yer almasında İngiliz Film Enstitüsü'nün büyük
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rolü vardır. Fransa'da Antoine Vallet'nin total dil (total language) projesi, Bordeaux'daki
Centre Regional de Documentation (CRDPP) ile CLEMI (Centre de Liaison de
l'Enseignement et des Moyens d'information) gibi kuruluşlar, konferanslar
düzenleyerek, 9-18 yaş grubundaki çocuklar, gençler, ebeveyn, öğretmenler ve
kütüphane görevlilerini hedef kitle alarak eğitim programlarını sürdürmekteler.
Kanada'da da 1960'larda medya okuryazarlığı hareketi 'ekran eğitimi' kapsamında
başladı. 1969'da Toronto'daki York Üniversitesi'nde tüm ülkedeki medya eğiticilerini bir
araya toplayan CASE'den (Canadian Association for Screen Education) sonra, 1970'lerde
bir durgunluk yaşandı, ancak 1980 ve 1990'larda ilkokul ve ortaokullarda yeniden
canlanmayı, 1999'da Kanada'da medya okur yazarlığı dersinin İngilizce Dil Sanatları
müfredatına dahil edildiğini görüyoruz. Yapılması gerekenler İskandinav ülkelerine göz
attığımızda ise Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'te medya okuryazarlığı dersinin
1970'lerden itibaren okul müfredatına girdiğini görüyoruz. 1991'de Fransa'nın
Toulouse kentinde yapılan uluslararası sempozyumda Afrika, Asya ve Güney
Amerika'dan gelen katılımcıların önerdiği alternatif tanımlardan en çok kabul göreni
şudur; "Medya okuryazarlığı, gerek iletişimin demokratikleşmesi, gerek toplumun ve
teknolojik geleneksel medyanın gelişimi ve özgürlüğünün kullanımında topluluğun
üyelerinin, yaratıcı ve eleştirel olarak katılımını (planlama, üretim ve sunum
aşamalarında) sağlayan eğitsel bir süreçtir". Sonuç olarak şu söylenebilir; Dünyada
küreselleşme, deregülasyon ve medyanın özelleştirilmesi, yeni bir eğitim biçimi olan
'medya okuryazarlığı' gereksinimini beraberinde getirmiştir. En kısa zamanda
disiplinler arası bir yaklaşım haline gelmesi gereken 'medya okuryazarlığı' için
aşağıdakiler önerilebilir: 1- Öğretmenler, tüm eğiticiler medya okuryazarlığı için lobi
çalışmalarını başlatmalılar. 7 2- Her ülke medya okuryazarlığını okul müfredatına
sokmalı, Bu da ülkenin eğitim ve kültürüne uygun ders kitapları ve görsel-işitsel
malzemesi kullanılarak yapılmalı. 3- Eğitim fakülteleri bu konudaki uzman öğretmenleri
eğitmek için kadroları oluşturmalılar. 4- Öğretmenler, ebeveyn, araştırmacılar, medya
profesyonelleri ve eğitim bakanlığı dayanışma içinde çalışmalılar. 5- Bu konuda
konferans, work shop, panellerin düzenlenmesi ve bunun büyük kuruluşlarca
desteklenmesi gerekmektedir. (Türkoğlu, 2006, s. 4,5,6,7)
1.3 Nasıl Medya okuryazarı olunur?
Yirmi birinci yüzyılda yaşadığımız gerçeği, hızlı gelişen teknoloji ile birlikte dijital
ortamlara istemli/istemsiz maruz kaldığımızı bize göstermekte. Bu hepimizi birer
Medya Okuryazarlığı ‘Adayı’ yapar.
Medya okuryazarlığı: televizyon, sinema, video, web siteleri, radyo, video oyunları ve
sanal topluluklar gibi her çeşit medyayı kapsar. Medya içeriğine ulaşmak, anlamak,
değerlendirmek ve oluşturmak olarak özetlenebilir.
Bilinçli bir medya okuryazarı olmak için belirli özelliklere sahip olunması gerekir:
o

Medyayı etkili ve bilinçli, kişinin kendisine olan yararına odaklanarak kullanmak,
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o

Medya diline hakim olmak ve kendi dilini ona göre şekillendirmek,

o

Bir bilgiyi farklı kaynaklarla doğrulayıp güvenilirliğinden emin olmak,

o

Pasif bir okuryazar olmayıp medyaya karşı eleştirel bir bakış açısı edinmek,

o

Medyaya karşı eleştirel bir bakış açısına sahip olmak,

o

Medyanın bireyler üzerindeki etkisinin bilincinde olmak

Kişinin medyadaki yerini, medya okuryazarlığı hakkındaki bilgi birikimi belirler.
Ne yazık ki medya okuryazarlığı, ülkemizde önemi kadar değer gören bir konu değildir.
Medyanın özellikle 5-15 yaş arasındaki çocukların üzerindeki büyük etkisi, ebeveynlere
büyük sorumluluk vermektedir. Çocuklar ebeveyn ilgisinin en çok gerektiği yaşlarda
teknolojiye maruz kaldıklarında adeta tehlikelerle dolu bir dünyanın içerisine hazırlıksız
bir şekilde atılmaktadırlar.
Bireyin kişiliği, davranışları ve/veya kariyerini dahi etkileyebilecek güçteki medya,
insanları çok kolay manipüle edebilir; yanlış bir bilgiye inanmalarına ve hayatlarını buna
göre yönlendirmelerine neden olabilir. Bu nedenle eleştirel medya okuryazarlığı ekstra
önem kazanmaktadır. (Kaplan, 2019)

2)

MEDYADA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

• Medyada Kadın Olgusu Gerek dünyada gerek ülkemizde medyada kadının kullanımı sık
rastlanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların toplumsal, kültürel ve
siyasal olarak televizyonda konumlandırılmış biçimi çeşitli televizyon programlarına,
haber ve tartışma programlarına, reklamlara, dizilere, filmlere yansımaktadır. Medyada
kadına hem tüketici olarak hem de tüketimde kullanılan bir nesne olarak çok fazla yer
verilmektedir. Medyada kadın olgusunun kullanımında kadınların sadece cinsellikleriyle
değil siyasetten ekonomiye, kültür-sanattan spora toplumun çeşitli alanlarındaki
başarılarıyla yansıtılmasına dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Artık
kadınlar, kamusal alandaki özgürlüğünü kendi emeği ve üretimine bağlı bir biçimde
kazanmaya çalışmaktadır. Kadınların gerek özel gerekse kamusal alanda elde ettiği güç
ve statü onların bu alanlarda kazandığı kimliği ortaya koymaktadır. Yazılı ve görsel
medyada kadına yüklenen özellikler ona herhangi bir güç ve statü ilişkisi
kazandırmaktan çok uzaktır. Günümüzde halen kadınların bir çoğu cinsellik, aldatılma,
kıskançlık gibi haberlere konu olarak medyada kendilerine yer bulabilmektedir.
Kadınlar ülkenin siyasal ya da ekonomik gündeminden soyutlanmış olarak en çok da
aldatan-aldatılan konumlarıyla gündeme gelmektedir.
• Medyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Tıpkı ataerkil söylemler gibi medyada da akıllı,
güçlü ve aktif erkeklik imajına karşın eksik, zayıf ve pasif olan kadınlık imajını
destekleyen, sürdüren ve geliştiren nitelikte yayınlar bulunmaktadır. Bunun aksine
güçlü, değişen, modern kadın söylemleri altında ise, kadının gücünü, bir hediye
paketinin ışıltılı yüzeyi gibi, görünüşüyle kazanabileceğini savunan bir güzellik
endüstrisinin hegemonyası yatmaktadır. Özellikle medyada kadın temsili ağırlıklı olarak,
fiziksel görünüm (seksilik, güzellik) üzerinedir ve bu temsil biçimi, kadının diğer
özelliklerini yok saydığı için, kadını erkeğe oranla güçsüz kılmaktadır (Arsan, Ünalan ve
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Türkoğlu, 2009, s.387; Aktaran Güzel, 2013, s.4). Kaldı ki cinsiyet ayrımcılığının hem
görünür olmasında, hem de yeniden üretiminde medyanın rolü, reklam analizlerinin yer
aldığı pek çok çalışmada da ortaya konmaktadır.
Medyada olumlu olduğu kadar olumsuz yönde yer bulan kadın temsillerine sıklıkla
rastlanmaktadır. Kadının toplumsal konumuna ve geleneksel rolüne ilişkin tanımların
rahatlıkla okunduğu kitle iletişim araçları, kadın kimliğinin analiz edilmesi için uygun bir
ortam sağlamaktadır. Bu bağlamda kadın ve erkek arasındaki ayrımcılığı ve güç
eşitsizliğine dayanan ilişkiyi görünür kılan ortamlardan birisi de reklamlardır. Susan
Bordo kadın bedeninin olumsuz yönde kullanıldığı dergi reklâmları çözümlemesinde,
iktidarın iletişim araçları vasıtasıyla kadınlara kendi normlarını kabul ettirdiğini ve bu
yolla ayrımcılığı pekiştirdiğine değinmektedir (Bordo, 1997, s.296). Gencel- Bek ve
Binark da kadının medyada temsil edilişinin olumsuz yönde olduğunu dile getirirlerken,
cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretildiğini ve dolaşıma sokulduğunu vurgularlar. Kitle
iletişim araçları genellikle farklı kadın tiplerini “dişilik” paydası altında ortaklayarak,
erkek egemen ideolojinin “ideal” kadın imgesini yeniden ürettiğini ve bu kadının en
önemli özelliğinin dış görünüşü olduğunu yorumlamaktadırlar (Gencel-Bek ve Binark,
2000, s.3-14). Özellikle günümüzdeki ideal kadın modern olmasına rağmen geleneksel
değerleri de taşımakla yükümlü bir kadındır. Bir anlamda ondan hem anne, hem iş
kadını, hem de ev kadını olması ve bu sosyal kimliklerin getirdiği rolleri oynaması
beklenmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren kadın dergilerinde, gazetelerin sosyal
magazin eklerinde ya da televizyonda geleneksel-modern değerlerle harmanlanmış bu
kadın idealine gençlik ve güzellik gibi özelikler de eklenmiş, neredeyse mükemmeli
betimleyen bir “süper kadın” imgesi dolaşıma girmiştir. Medya tarafından güdümlenen
başarılı, güzel, genç, aile ve iş yaşamını dengelemiş süper kadın imgesi, kadınlara çok
fazla sorumluluk yüklemekte, baskı oluşturmakta, kadınları mutsuzluğa sevk etmekte ve
cinsiyet ayrımcılığı içeren her türlü söylem, eylem ya da pratikleri yeniden üretmektedir
(Erdoğan, 2011, s. 20). İdeal-gerçek ikileminde kalan metropolde yaşayan ve ekonomik
bağımsızlığa sahip kadınlar artan sayıda, gençlik ve güzellik ideolojilerinin peşinden
sürüklenmekte, medyada yer bulan süper kadın imgesine erişebilmek adına güzellik
endüstrisinin kar nesnesine dönüşmektedirler. Reklamlarda kadın imgesinin
kullanımını tüketimle ilişkilendiren Silkü’ye göre de medyada kadın genel olarak ya
anne, eş gibi geleneksel rolüyle ya da güzel, çekici, ama eğitim düzeyi düşük bir seks
objesi olarak kullanılmaktadır. Bunu nedenini medya dünyasının erkek hegemonyasına
dayandıran Silkü, reklamlarda kadının ele alınışına yönelik araştırma sonuçlarına göre
cinselliğin kullanımının tüketicinin satın alma motivasyonu üzerine olumlu bir etki
yarattığını açıklamaktadır (Silkü, 2010, s.108-109). Bu sebeple de genellikle gazete ve
dergilerin renkli sayfalarında güzel, çekici, seksi ve şık moda mankenleri kullanılmakta,
sanat ya da sosyeteden güzel kadınların neredeyse kusursuz göründüğü fotoğraflara yer
verilmektedir. Ünlü kadınların çantaları, evleri ya da gardıropları mercek altına
alınmakta, güzellik sırları başlıklı yazılar yoluyla stratejik ve özendirici etkiler
yaratılmaktadır. Kadınlar yine dişilik vurgusu altında kurgulanan, eksik ve
tamamlanması gereken bir cinsiyet olarak konumlandırılmaktadırlar. Medyada edilgen
ve güçsüz olarak kullanılan kadın imgesinin karşılığında güçlü ve etken erkek imgesi
kullanılmaktadır. Genelde kadınlar bu imaj çerçevesinde nesne olarak
konumlandığından, otorite ya da statü sahibi özneler olarak nadiren fikirlerine danışılan
kişiler olmaktadırlar. Akıl ve kişilik değerlerinden ziyade salt bedene indirgenen
kadınlar, reklamlardan haber programlarına varıncaya kadar genç, güzel, seksi, alımlı ya
da çekici gibi özelliklerden oluşan bir imaj setiyle sergilenmektedirler. Reklamlardaki
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kadın ve erkek temsilleri, genellikle iki cinsiyetin doğal olarak birbirinden farklı olduğu
kabulü üzerine inşa edilmekte ve bu imajlar kadın ve erkeğin birbirinden farklı
olduğunu vurgulayan toplumsallaştırma sürecinin bir uzantısı olarak
oluşturulmaktadırlar (Çimen, 2011, s.48). Tam da bu noktada toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı içselleştirilmekte, çeşitli sözlü, basılı, yazılı, görsel metin ve imgeler
aracılığıyla cinsiyet eşitsizliği yeniden üretilmektedir. • Medyada Kadına Yönelik
Kullanılan Dil Medyada kadının yanlış ve eksik temsili sorunu, sadece görsel basınla
sınırlı değildir. Yazılı basında kadın genellikle şiddet, aldatma temalı haberlerin verildiği
üçüncü sayfalara ya da magazin sayfalarına malzeme olmaktadır. Kadınlara yönelik
hazırlanan gazete sayfalarında, eklerinde ya da dergilerde de daima eril dili görmek
mümkün olmakla birlikte bu yayınların ana başlıkları yine magazin, moda, güzellik ve
kadın – erkek ilişkileri olmaktadır. Medyada oluşturulan kadın kimliği, erkek egemen
dile uygun biçimde daima cinselliğin ön planda olduğu biçimde yer almaktadır. Buna
göre kadın pasif, kolayca üzerinde hâkimiyet sağlanabilir ve parçalara bölünerek çeşitli
amaçlar için kullanılabilir bir nesneye dönüşmektedir. Dolayısıyla kadınlar kendilerini
medyada görürken hem ideal kadının tarifini öğrenmekte hem de ideal kadın olamama
endişesi yüklenmektedir. Kadın dergilerinin hedef kitlesi ekonomik özgürlüğü olan,
cinsinin ve cinselliğinin farkında, eğitimli, modern kadınlardır (Yapar, 1999:76).
Dergilerde reklamlar yoğun olarak yer almaktadır ve bu reklamların da temel öznesi
yine kadınlardır. Okuyucular kendilerini bu reklamlardaki kadınlarla özdeşleştirerek
onlar gibi olabilmenin ipuçlarını hem reklamı yapılan ürünlerde hem de bizzat
dergilerin içeriğinde bulabilmektedirler. Kadınlar, dergi sayfalarında kendilerine
modern ve çalışan kadınlar örnek olarak sunulsa da geleneksel bir kimliğe hapsedilerek
onların toplumsal sorunlara, ekonomiye ve/ya siyasete ilgi duymayacakları ön kabulü ile
moda, güzellik, yemek, dekorasyon gibi “kadınsı” konular ele alınmakta ve bu şekilde de
bilinçli ya da bilinçsiz olarak geleneksel kalıplar pekiştirilmektedir. Periyodik olarak
yayınlanan dergilerin büyük çoğunluğu kadınlara yöneliktir ancak bu dergilerin odak
noktası kadınların fikri yönden gelişmesi değil tüketimi arttırmaktır. Kapaklarında güzel
ve çekici kadınların bulunduğu bu dergilerde; toplumsal sorunlardan bahsedilmediği
gibi geleneksel kadınlara da kadınların gündelik hallerine de yer verilmemektedir.
Dolayısıyla geleneksel medyanın yabancılaşma etkisi dergilerde de kendini
göstermektedir. Kadınlar dergiler vasıtasıyla sürekli diyet yapmak, güzellik bakımları
yapmak baskısı altında tutulmakta ve sürekli kendi bedenleriyle uğraşmaya
yönlendirilmektedir. Dergilerdeki konu seçimleri, görsellerde kullanılan model tercihleri
ve reklamlar vasıtasıyla kadınlar sürekli kendi bedenlerini daha güzel, daha zayıf olmak
için değiştirmeye çabalamakta, dahası dergilerde sunulan kozmetik, giyim vb. ürünlere
ulaşabilmek için yollar aramakta, ulaşamıyorsa da ulaşamamanın verdiği mutsuzlukla
başa çıkmaya çalışmaktadır. Dergilerdeki tüketime yönelik kalıpların yanında, kadınlar
gazetelerde daha çok adi suçlar içerisinde yer almaktadır. Kadın cinayetlerinin arkasının
kesilemediği günümüzde kadınlar her gün çeşitli acıma dolu sıfatlar altında gazetelerin
üçüncü sayfalarına konu olmaktadır. Kadın cinayeti olgusu, ilk kez 1976 yılında
“femicide” olarak tanımlanan ve kadınların sadece kadın olmalarından ötürü erkekler
tarafından katledilmelerini açıklayan bir şiddet olayıdır (Sallan Gül ve Altındal,
2015:170). Kadın cinayetlerinin gazetelerde verilişi ise ataerkil yapısı destekler ve hatta
şiddeti haklı hale getirir mahiyettedir. Namus, töre gibi kavramlar kullanılarak, kocanın
karısı üzerindeki hâkimiyeti vurgulanarak ya da boşanan veya boşanmak isteyen kadın koruması gereken aile birliğini yıkması sebebiyle ön plana çıkarılarak erkeklerin
uyguladığı şiddet meşrulaştırılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
öldürüldüğü, yaralandığı ya da istismara uğradığı halde kadın boşanmak istemesi,
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sevgilisi olması, çalışmak istemesi vb. sebeplerle azmettirici; ölümcül şiddet uyguladığı
halde erkek hapis cezası aldığı ya da katil olduğu için kurban da erkek olarak
gösterilmektedir.
Gazeteler gibi yaygın dolaşımda bulunan mecralarda kullanılan bu özensiz dil, bir
bakıma suçu övmekte hatta suça iştirak etmekte (Çelenk, 2010:233), kadına kendisi için
belirlenen alanların dışına çıktığında neler olabileceğini parmak sallayarak
göstermektedir. Üçüncü sayfaların dışında kadınlar en çok magazin sayfalarında ya da
arka kapak güzeli olarak yer almaktadırlar. Satış kaygısıyla hazırlanan gazetelerde hem
ön sayfada hem de arka sayfada bir “güzel” in bulunması artık gelenekselleşmiştir. Güzel,
seksi, çoğunlukla mayolu ya da iç çamaşırlı bir kadının fotoğrafı, altında alakasız birkaç
cümle ile verilmektedir. Kadınlar, gazetelerde de fikirleri, başarıları, çalışmaları ya da
varlıklarıyla değil fiziksel görüntüleri ve bedenleri ile yer bulmaktadırlar. Gazetelerin
sağlık ve güzellik önerileri, yemek tarifleri, burç yorumları ile magazin haberlerinin
bulunduğu sayfalar ya da ekler kadınlara yönelik hazırlanmaktadır. Buralarda yer alan
köşe yazıları da popüler kültüre yönelik, suya sabuna dokunmayan ve ne toplumsal ne
de edebi bir değeri olmayan yazılardan ibarettir. Magazin sayfalarında kadın
okuyucunun ilgisini çekeceği düşünülen haberlerde ise yine çoğunlukla kadın ünlülerin
adlarının karıştığı skandallar, aldatmalar, sansasyonlar sıkça yer almaktadır.
Nihayetinde kadınlar ya adli vakaların öznesi olarak gazetelerde yer almaktadır ya da
cinsel bir nesne konumunda magazin malzemesi olmaktadır.
• Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Gelişimi Bugüne kadar yapılmış olan bütün
toplumsallaşma tanımları iki temel kavram üzerinden ilerler: Birey ve toplum.
Toplumbilimsel çözümlemede, toplumsallaşma kavramı birey ve toplum arasındaki
ilişkiyi açıklamada, anahtar kavram olarak kullanılmıştır. Daha genel bir bakışla, birey ve
toplum diyalektiği, toplumbilimin kendini var ettiği ve üzerinden ilerlediği en temel
sorunsal olmuştur. Toplumsallaşma, bireyin, içinde doğduğu toplumun etkin bir öznesi
durumuna gelebilmek için, o toplumun tarihsel olarak oluşturduğu özdeksel ve tinsel
birikimi öğrenmesi/benimsemesi sürecidir (Ozankaya, 1982). Bu süreç aracılığıyla
birey, toplumdaki davranış kalıplarını, kültürel değerleri ve normları içselleştirerek
benlik ve kişilik kazanır (Tezcan, 1992). Oldukça karmaşık olan ve aslında yaşam boyu
devam eden bu süreçte toplumsal yapıyı oluşturan her kurum, bireyin
toplumsallaşmasında az ya da çok pay sahibidir. Ancak bu kurumlar arasında, temel
işlevi, yeni kuşakları toplumsallaştırmak olarak belirlenmiş iki kurum aile ve okuldur.
Çocuk doğar doğmaz genel olarak toplumsal bir kuruma, aileye adım atar. Cooley’in
(1983) deyimiyle yüz yüze ve içten ilişkilerin en güçlü olduğu ‘birincil gruplar’dan biri
olarak aile, çocuğun ilk toplumsal dünyasıdır; henüz geniş toplumsal ilişkiler ağı içinde
etkin bir birey durumunda olmayan çocuğun ilk etkileşim ortamıdır. Çocuk, üyesi olduğu
toplumun yaşam biçimlerini, kalıplarını, yasaklarını ve olanaklarını, günlük yaşantının
akışı içinde yakın deneyimlerle aile içinde öğrenir (Tan, 1979). Çocuğun ailede
yaşayacağı bütün fiziksel ve duygusal gelişim deneyimleri, toplumsallaşmanın, yani
birey olma sürecinin belirleyici parçalarıdır. Söz konusu sürecin en önemli
bileşenlerinden birisi, cinsiyet rollerinin öğrenilmesi/öğretilmesi ile ilgilidir. Çocukların
cinsiyet kimliklerini ve bu kimliklerin içerdiği anlamları öğrenmeleri, toplumsallaşma
sürecinde gerçekleşir. Başka türlü söylersek, cinsiyet rolü toplumsallaşması, genel
toplumsallaşma sürecinden ayrı düşünülemez (Elkin ve Handel, 1978). Çünkü bireyin ilk
ayırdına vardığı ya da kendisine ilişkin olarak edindiği ilk bilgi, cinsiyet bilgisidir. Ayrıca,
kendisinin dışında, yakın çevresinin ve etkileşime girdiği diğer insanların kişiye ilişkin
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olarak bilebildikleri ilk ve en temel gerçeklik, anatomisi/fizyolojisi nedeniyle, cinsiyet
bilgisidir. Cinsiyet rollerinin öğrenilmesi, bu bilgi dolayımıyla gerçekleşir. Bugüne kadar
yapılmış olan bütün toplumsallaşma tanımları iki temel kavram üzerinden ilerler: Birey
ve toplum. Toplumbilimsel çözümlemede, toplumsallaşma kavramı birey ve toplum
arasındaki ilişkiyi açıklamada, anahtar kavram olarak kullanılmıştır. Daha genel bir
bakışla, birey ve toplum diyalektiği, toplumbilimin kendini var ettiği ve üzerinden
ilerlediği en temel sorunsal olmuştur. Toplumsallaşma, bireyin, içinde doğduğu
toplumun etkin bir öznesi durumuna gelebilmek için, o toplumun tarihsel olarak
oluşturduğu özdeksel ve tinsel birikimi öğrenmesi/benimsemesi sürecidir (Ozankaya,
1982). Bu süreç aracılığıyla birey, toplumdaki davranış kalıplarını, kültürel değerleri ve
normları içselleştirerek benlik ve kişilik kazanır (Tezcan, 1992). Oldukça karmaşık olan
ve aslında yaşam boyu devam eden bu süreçte toplumsal yapıyı oluşturan her kurum,
bireyin toplumsallaşmasında az ya da çok pay sahibidir. Ancak bu kurumlar arasında,
temel işlevi, yeni kuşakları toplumsallaştırmak olarak belirlenmiş iki kurum aile ve
okuldur. Çocuk doğar doğmaz genel olarak toplumsal bir kuruma, aileye adım atar.
Cooley’in (1983) deyimiyle yüz yüze ve içten ilişkilerin en güçlü olduğu ‘birincil
gruplar’dan biri olarak aile, çocuğun ilk toplumsal dünyasıdır; henüz geniş toplumsal
ilişkiler ağı içinde etkin bir birey durumunda olmayan çocuğun ilk etkileşim ortamıdır.
Çocuk, üyesi olduğu toplumun yaşam biçimlerini, kalıplarını, yasaklarını ve olanaklarını,
günlük yaşantının akışı içinde yakın deneyimlerle aile içinde öğrenir (Tan, 1979).
Çocuğun ailede yaşayacağı bütün fiziksel ve duygusal gelişim deneyimleri,
toplumsallaşmanın, yani birey olma sürecinin belirleyici parçalarıdır. Söz konusu
sürecin en önemli bileşenlerinden birisi, cinsiyet rollerinin öğrenilmesi/öğretilmesi ile
ilgilidir. Çocukların cinsiyet kimliklerini ve bu kimliklerin içerdiği anlamları
öğrenmeleri, toplumsallaşma sürecinde gerçekleşir. Başka türlü söylersek, cinsiyet rolü
toplumsallaşması, genel toplumsallaşma sürecinden ayrı düşünülemez (Elkin ve Handel,
1978). Çünkü bireyin ilk ayırdına vardığı ya da kendisine ilişkin olarak edindiği ilk bilgi,
cinsiyet bilgisidir. Ayrıca, kendisinin dışında, yakın çevresinin ve etkileşime girdiği diğer
insanların kişiye ilişkin olarak bilebildikleri ilk ve en temel gerçeklik,
anatomisi/fizyolojisi nedeniyle, cinsiyet bilgisidir. Cinsiyet rollerinin öğrenilmesi, bu
bilgi dolayımıyla gerçekleşir.
3)

İLGİLİ KURUMLARIN İNCELENMESİ

3.1 Gazete Örnekleri
• Toplumsal Cinsiyet Kavramı Kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve
sorumluluklarını ifade eden toplumsal cinsiyet kavramı, toplumlar arasında ve zaman
içinde farklılık gösterir. Bireyin toplumsal cinsiyeti birçok etken tarafından
belirlenmekte, toplumsal cinsiyet de bireyleri yaşamının her döneminde farklı şekillerde
de olsa etkilemektedir. Fırsatları kullanmada, kaynakların ayrılmasında ve kullanımında,
hizmetlere erişimde bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapılabilmektedir. Söz konusu
ayrımcılıklardan, erkeğe oranla daha dezavantajlı ve daha düşük toplumsal statüye sahip
olan kadınlar daha olumsuz etkilenmektedirler. Toplumsal cinsiyette eşitlik kadın ve
erkek arasında sorumlulukların ve kazançların dağılımında olduğu kadar, diğer birçok
konuda da adalet ve hakkaniyetin olması ile sağlanabilir. Tüm bunların ışığında, kadın ve
erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu kabul edilmeli, bu farklar gözetilerek iki
cinsiyet arasındaki dengenin sağlanması amaçlanmalıdır. Kadının güçlendirilmesi ve
geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet bakış açısının politika, strateji ve uygulamalara
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yansıtılması büyük önem taşımaktadır. Cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması ve
toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması doğrultusunda Dünya’da ve
Türkiye’de atılımlar yapılmış olmasına karşın, konuya ilişkin istenilen düzeye ulaşmak
için kaydedilmesi gereken pek çok aşama vardır.
• Medya ve Cinsiyet GAZETE ÖRNEKLERİ • Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki
Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi Örneği
• Kadın Cinayetlerinin Haberleştirilmesi Bağlamında Medya Etiğini Yeniden Tartışmak:
Habertürk Gazetesi Örneği
• Cinsiyet Temelli Bir Savaş: Kadın Cinayetlerinin Medyada Temsili Üzerine Bir
Değerlendirme

3.2 Yeni Medya
Günümüzde her yaştan ve her sosyo-ekonomik seviyeden bireyin vazgeçilmezi haline
gelen sosyal medya, elbette kadınlar için de önemli bir araç olarak konumlanmıştır.
Gerek iletişim kolaylığı gerekirse alışveriş gibi zaman ve güç gerektiren işlerin karlı
biçimde tek tıkla halledilebilmesi; kadınların sosyal medyayı etkin biçimde
kullanmalarına yol açmıştır. Sosyal medya kişilerarası iletişimin yanı sıra, giderek
geleneksel medyanın da yerini alarak haberlerin ve dünyadaki gelişmelerin de birincil
kaynağı durumuna gelmiştir. Dolayısıyla kadınlar da bu mecrada hem izleyici hem de
özne konumundadırlar. Yeni medyada kadının yer alış biçimleri de geleneksel medyadan
farklı değildir. Medyada kadının yer alması ya da haber olması için kurban ya da mağdur
olması, bir skandala karışmış olması ya da suç işlemiş olması gerekmektedir. Kadınları
nitelemek için kullanılan sıfatlar cinsellik, acıma ya da kötüleme içermektedir. Toplumda
öldürülen, kitle iletişim araçlarında ise eğlenilen bir figür olan kadın, yeni medyada
yaygın olarak görülen linç kültürünün de malzemesi olmaktan kurtulamamaktadır.
Sosyal medya ya da diğer ifadesiyle yeni medya kadınlar tarafından etkin bir iletişim
mecrası olarak görülmekle beraber gizlenmiş kimliklerden kaynaklanan çeşitli şiddet ve
istismar biçimlerinin, gerçek hayatların maskelenerek şova dönüştürülmesinin de hem
kaynağı hem de yeniden üreticisi konumundadır. Zaman ve mekân sınırlaması
olmaması, hızı ve paylaşım etkisiyle; geleneksel medyada yayınlanan kadına yönelik
ataerkil kalıplar çok daha geniş bir kitleye çok daha hızlı yayılmaktadır. Bu yayılma
neticesinde de toplumsal cinsiyet kalıplarının yeniden düzenlenmesi, kadın ve erkek
rollerinin yeniden biçimlendirilmesi giderek zorlaşmaktadır.
3.3 Reklam
İçerisinde bulunduğumuz gösteri ve imaj çağında, üyesi olduğumuz enformasyon
toplumunda teknolojinin gelişmesiyle çeşitlenen kitle iletişim araçları; bir taraftan hedef
kitleleri üzerinde zihni bir egemenlik kurarak gündelik hayatları şekillendirirken diğer
taraftan da siyasal, ekonomik, kültürel mekanizmaların merkezinde yer alarak toplumun
şekillenmesinde de etkin rol oynamaktadır (Sayılgan ve Yılmaz, 2004:51). Reklamlar,
toplumu ve onun değer yargılarını etkileyerek bireylerin fikirlerini değiştirme gücü ve
yeteneğine sahiptir (Güdekli ve Çelik, 2014:6129). Tıpkı televizyon programlarında
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olduğu gibi, reklamlarda da kadının metalaştırılarak kullanılması artık sıradan hale
gelmiştir. Kadınlar reklamlarda daima cinsel göndermeler içerisinde yer alır ve
çoğunlukla tanıtılan ürünün de önünde konumlandırılırlar.
Yiyecekten giyeceğe, taşıtlardan kozmetiğe her türlü ürünün reklamında lüks, şatafat,
güzellik ve cinsellik kadın bedeni ile sunulmaktadır. Zira evin bütçesi, satın alma gücü
erkeğin elindedir ve satın alma davranışını oluşturmak için öncelikle erkek izleyicinin
ilgisi çekilmelidir. Kadınlara yönelik olarak tasarlanan temizlik, bakım ya da hijyen
ürünlerinin reklamlarında dahi dış ses bir erkeğe aittir ve ürünün nasıl kullanılacağını
kadına anlatır.
3.4 Televizyon
Kadınlar televizyonda Reality Show, yarışmalar, magazin, moda, yemek ve dekorasyon
programları ile diziler gibi yayınların hedef kitlesi olarak konumlandırılmaktadır.
Televizyon yayınlarında önemli bir yer tutan dizilerde de kadınların temsili diğer
programlardan farklı değildir. Zira kitle iletişim araçlarında yer alan içerikler, toplumsal
yapıda bulunan değerlerden yola çıkılarak kurgulanmakta, dolayısıyla da toplumsal
cinsiyetçi bakış açısı kadın ve erkek rollerini her yayında yeniden kurgulayarak topluma
tekrar sunmaktadır (Gül Ünlü ve Aslan, 2017:192). Hedef kitlesine çeşitli olay
örgülerinin serimi ve çözümü ile ulaşan diziler, uzun süreleri ve birkaç sezon devam
etmeleriyle gündelik hayatta oldukça etkili olmakta hatta izleyiciler kendilerini
karakterler ile özdeşleştirmektedirler. Özellikle başrol oyuncularının dış görünüşleri,
kıyafetleri izleyiciler tarafından uygulanmakta, dizide canlandırdıkları deyişler, mimik
ve jestler dillere pelesenk olmaktadır. Çoğunlukla dizilerde gösterilen hayatlar
gerçeklikten uzak, zenginlik ve lüks içerisindedir. Milyonluk evler ve arabalar,
holdingler, toplantılar, evde ve işyerinde yardımcılar, düzenli bakım ve spor ile edinilen
güzel vücutlar, pahalı tatiller ve hediyeler; bunları izleyen sıradan insanların belki de
hiçbir zaman ulaşamayacakları unsurlardır. Bu tür gerçeklikten uzak hayatların
izlencesi, hedef kitlede özenti ve isyan duyguları ile yoksunluk duygusu ve strese de yol
açmaktadır. Yine dizilerde izlenme ve bilinirlik kaygısı ile sansasyon yaratmak amacıyla
kadına yönelik duygusal, ekonomik ya da fiziksel şiddet gösterimi yapılmakta; bu da
şiddetin normalleşmesine sebep olmaktadır. Bu yayınlarda tasarlanan kadın karakterler
genellikle zengin ise ailesi ya da kocası dolayısıyla zengin, çalışmayan ancak vaktini
kişisel bakımı ve sosyalleşme ile geçiren, kocası tarafından kötü muameleye maruz
bırakılan ya da aldatılan, kendisi de fettan, dedikoducu tipler olarak karikatürize
edilirler. Karakter yoksul ise bu kez hayatta bir insanın başına gelebilecek tüm
felaketlerin sırayla başına geldiği, kocasından şiddet gören, yoksullukla mücadele
etmeye çalışan, ezilen bir karakter olarak yansıtılır. Nihayetinde kadının rolleri daima
tasdiklenir ve pekiştirilir.
4.
TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLIĞI
Medya okuryazarlığının son otuz yılda özellikle Batılı ülkelerde yaygın bir ilgi
gördüğünü düşünecek olursak Türkiye’deki gelişmelerin oldukça yeni olduğunu
söyleyebiliriz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun başını çektiği bu çalışmalara Milli
Eğitim Bakanlığı’nın ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 23–25 Mayıs
2005 tarihinde gerçekleştirilen I. Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı’nın da
katkıları olmuştur.
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4.1
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Yaptığı Çalışmalar
Medya okuryazarlığı konusunu 20–21 Şubat 2003 tarihlerinde düzenlenen İletişim
Şurasında dile getiren ve konuya Şuranın sonuç bildirgesinde yer veren Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu, Türkiye’de medya okuryazarlığına yönelik bir ilginin ortaya
çıkmasında ve yaygınlaşmasında en büyük paya sahiptir. RTÜK’ün bu konuda yaptığı
çalışmaları iki başlık altında ele alabiliriz. Bunlardan ilki medyanın toplum üzerindeki
etkilerine yönelik yapılan çalışmalardır.
RTÜK’ün medya okuryazarlığı konusunda yapmış olduğu çalışmaların ikinci bölümünü
medyanın etkilerine karşı toplumu koruma ve eğitme konusunda yapılanlar
oluşturmaktadır. Bu çalışmalardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 2000 yılında
başlattığı Simge Sistemi çalışmalarını sonuçlandırarak uygulamaya koyduğu “Akıllı
İşaretler”dir. Ebeveynleri program içeriği hakkında bilgilendirerek, çocuk ve gençlerin
yayınlardaki zararlı içerikten korunmasında inisiyatif almaya yönlendirici sistem,
kontrolü ve sorumluluğu izleyici ile paylaşmaya da bir başlangıç olarak görülebilir.
RTÜK, İnternet kullanırken karşılaşabilecek risklerin, dikkat edilmesi ve uyulması
gereken kuralların neler olduğunu konusunda toplumu bilgilendirmek için
“Çocuklarımız İçin İnternet Güvenliği” adı altında çocuklara ve ebeveynlerine yönelik bir
çalışma da yapmaktadır. Medya okuryazarlığı konusunda RTÜK tarafından yapılan en
önemli çalışmalardan biri de “RTÜK Çocuk Web Sayfası (www.rtukcocuk.org.tr)”dır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Misak-ı Milli İlköğretim Okulu, İhsan Doğramacı
Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okulu ve Türkiye Emlak Bankası İlköğretim Okulu’nun
işbirliğiyle öğrenciler tarafından hazırlanan RTÜK Çocuk Web Sayfası, çocuklarda medya
okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. (Altun, 2008)

5.

YENİ MEDYA VE İÇERİK ÜRETİMİ

İlk olarak, yeni medyanın hedef kitlesi ve bu hedef kitlenin talepleri, istekleri ve
beklentileri konusunda standart önyargılardan kaçınılması gerektiği söylenebilir. Yeni
medyanın kendi doğası gereği taşıdığı özellikler gibi, yeni medya kullanıcılarının da son
derece sıkılgan, alışkanlıklardan uzak, değişime açık, hıza ve görselliğe karşı duyarlı bir
kitle olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu kitle bir taraftan kendisinin de içinde
olduğu bir üretim sürecinin geçerli ve aktif olmasını isterken, diğer taraftan da kendi
ürettiği içeriğin bile belirli bir noktadan sonra ya da kısa bir süre sonra ‘eskidiğini’ ve
yenilenmesi gerektiğini düşünmektedir. Şöyle ki, alışılagelmiş medya yayıncılığının veya
haber üretim sürecindeki editoryal süreçlerin denetimsel bakış açısından uzaklaşan yeni
medya kullanıcısı ve/veya üreticisi; düşünsel uygulamaların pek fazla devreye
sokulmadığı, neden sonuç ilişkisinin kendi bağlamı içerisinde değerlendirilmediği, uzun
soluklu bir çaba gerektirmeyen bir okuma ya da izleme sürecinin var olduğu ve görsel
öğelerle oluşturulan içeriğin bir emek gerektiren ‘yazıya’ tercih edildiği bir medya
üretiminin alıcısı konumunda bulunmaktır. Bu nedenle, multimedya özelliklerinin tüm
imkanlarından sınırsız şekilde yararlanma olanağına sahip bulunan yeni medya ortamı;
13

çabuk karar değiştiren, sabır eşiği oldukça düşük olan, görselliğe önem veren ve
kendisinin de proaktif bir şekilde üretim sürecinin içinde yer alma beklentisini taşıyan
hedef kitlesine uygun olacak şekilde bir içerik üretimi ve sunumu gerçekleştirmek
zorundadır.
Yeni medyada üretilen içerik öncelikli olarak yeni medya kullanıcısının özelliklerini
dikkate alarak, bir başka deyişle hedef kitlenin temel beklentileri ve istekleri
çerçevesinde şekillendirilmelidir. Geleneksel medya için üretilen içerik, yeni medya
ortamına taşınırken, yeni medyanın kendi özellikleri çerçevesinde ve bu özelliklerin
ortaya çıkardığı avantajlardan faydalanarak oluşturulmalıdır. Geleneksel medyanın tek
taraflı ve ‘durağan’ içeriği yerine, yeni medyanın sahip olduğu multimedya özelliklerine
bağlı olarak, içeriğin görsel taraflarını ortaya çıkaracak şekilde içerik sunumu
gerçekleştirilmelidir. Yazının, görüntünün, sesin ve videonun bileşkesinden meydana
gelen multimedya özellikleri, yeni medya kullanıcısının kendisi içeriğin alıcısı
konumunda iken bile, o içeriğin yeniden üretimine imkan verecek şekilde bir medya
ortamının varlığını istediği gerçeği göz önüne alınarak biçimlendirilmelidir.

6.

ELEŞTİREL OKUMA KAVRAMI

Eleştirel Okumanın Dört Temel Kavramı
1. Dikkat: Dikkat yeteneğinin gelişmesi okuma amacımızı gerçekleştirmeye
yardımcı olacak, ayrıntılarda gizli önemli düşünceleri kolayca yakalamamızı
sağlayacaktır. Trafik kazaları gibi, okuma kazalarının da çoğu okuma kurallarını
bilmemekten ve bilinen kurallara uymamaktan kaynaklanmaktadır. Olumlu
okuma alışkanlıklarına ve doğru okuma tekniklerine sahip olanlar da eğer
dikkatlerini geliştirmedilerse kaçırdıkları kelime ve cümlelerden dolayı metni
yanlış anlayabilir, yanlış sonuçlara ulaşabilirler.
2. Şüphe: Şüphe aleti, varlıkların, olayların, düşüncelerin aldatıcılığını,
algılamamızın kusurlarını kontrol edebilmemizi sağlayan bir araçtır. Meşhur
şüphecilerden Gazzali, duyu organlarımızla elde edeceğimiz bilgilerin bile bizi
yanıltabileceğini, somut duyu algılamalarının ne kadar yanıltıcı olduğunu,
kullanmamız gereken şüphe aracının gerekliliğini vurgulamak için dile
getirmektedir. Şüpheci bir yaklaşımla okuma, bütün okumalar için geçerli ve
uygulanabilir bir tutum değildir. Edebî eserlerin okunmasında, estetik
okumalarda özellikle şiir okumada şüpheye ihtiyaç duyulmayabilir. Okumadaki
şüphe, deliller elde edildikten, sorun çözüldükten sonra ortadan kaldırılmalıdır.
Eleştirel okuyucu, güçlü ve sistemli şüphelere sahip olmakla beraber, yeterli
delillere ulaştıkça ikna olabilmelidir. Başkalarının da düşüncelerinin kabul
edilebilir olduğuna ikna olması, eleştirel düşünebilmenin ve yaklaşımın bir
gereğidir.
3. Soru: Bilinçli okuyucu, okuma eyleminin her üç aşamasında (okuma öncesinde,
okuma sırasında, okuduktan sonra) da kafasında birtakım sorular taşır.
Sorgulamadan okuyan dogmatik bir okuyucudur; bu okuyucunun zihninde peşin
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kabuller ve redler vardır. Okuyucunun metni sorgulaması okuma öncesinden
başlar. Önce okuma amacını belirlemelidir; niçin okuması gerektiğini,
okuduğunda ne gibi yararlar elde edeceğini, bu metnin kendisi için iyi bir okuma
materyali olup olmayacağını sorgulamalıdır. Buna benzer sorulara cevap
bulduktan sonra okumaya başlamalı ve okurken de sorgulayıcı tutumunu
sürdürmelidir. Eleştirel okumanın her aşamasında kullanılacak sorular düzensiz
olmamalıdır. Okuyucu, temel eğitim kademelerinde aldığı okuma eğitimi yolu ile
zihninde belirli soru kalıplarını sürekli bulundurmalıdır. Günlük hayattaki
okumalarımızın “açıklamalı okuma” olmadığını; okuyacağımız bir gazete
yazısında, bir romanda veya bir el ilânında hazırlık soruları, bilinmeyen kelimeler
gibi bölümlerin olamayacağını hatırlamalıyız. Bu nedenle, öğrencilerin metin
karşısında eleştirel tutumlarını alışkanlık hâlinde güçlendirmeleri sağlanmalıdır.
4. Metacognition (kendi yeterlik ve yetersizliklerinin farkında olma):
Okuyucu, öğrenme engellerini ve öğrenmesini kolaylaştıracak unsurları fark
edebiliyorsa eleştirel okuma ve eleştirel düşünme temel yeterliklerine de sahip
demektir. Metindeki düşüncelerin nasıl meydana geldiğini anlama, metnin
amacını doğru belirleyebilme vb. becerileri gelişen okuyucu eleştirel okuyucudur.
Başka bir ifadeyle, okurken metin üzerinde nasıl düşündüğünü düşünebilen
okuyucu, eleştirel okuyucudur. (Çifçi, 2006 - I)
7. MEDYA OKURYAZARLIĞI MODELLERİ
7.1
A. James W. Potter’ın Bilişsel Medya Okuryazarlığı Modeli
Bilişsel Medya Okuryazarlığı modeli kendi içerisinde bazı önermelere sahiptir. Bilişsel
Medya Okuryazarlığı modeline geçmeden önce bu önermeleri bilmek önem
kazanmaktadır.
Bu önermeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:
7.1.1 Sorumluluk Önermesi (Responsibility Axiom)
Medya Okuryazarlığını geliştirmek için öncelikli sorumluluk bireysel olarak kişiyle
ilgilidir. Eğer bir kişi kendisinin okuryazarlık derecesiyle ilgili kendi sorumluluğunu
kabul etmezse değişiklik için herhangi bir motivasyon olmaz. Hükümet, iş dünyası, din,
medya ve aile gibi kurumlar bireye yardım sağlayabilir. Eğitim kurumlarının Medya
Okuryazarlığını geliştirmek üzere temel bilgi yapılarını sunmak ve nedenler üretme
sorumluluğu vardır. Ancak, Medya Okuryazarlığı perspektifini kabullenmek ve Medya
Okuryazarlığı düzeylerini artırmak için sürekli çalışmak bireyin sorumluluğundadır.
Bununla birlikte anlamlı bir değişim olması için, bireyler Medya Okuryazarlığını
geliştirmenin önemli olduğuna inanmalıdır.
7.1.2 Etki Önermesi (Effects Axiom)
Medya Okuryazarlığıyla ilgili her önermenin temelinde insanların medya tarafından
nasıl etkilendiğiyle ilgili bir kuram olmalıdır. Diğer bütün konular bu temel konudan
ortaya çıkar. Bu konu olumlu etkiler kadar olumsuz etkileri de içermelidir. Sadece
olumsuz etkilerden kaçınmayı temel alan bir önerme yalnızca tepkiseldir ve insanların
nereye gideceğini nereye gidemeyeceğini söylemektedir. Potter’e göre, medyanın
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insanları nasıl etkilediği bilinmezse bireylere günlük yaşamlarında medyanın olumsuz
etkilerinden kaçınmak için stratejiler önermek çok anlamlı olmayacaktır. Ayrıca,
olumsuz etkiler bilinmedikçe hükümet yasaları için önerilerde bulunmak yanlış bir
hareket olacaktır.
7.1.3 Yorumlama Önermesi (Interpretation Axiom)
Yorumlama insan aklının anahtar özelliğidir. Bireyi anlamanın merkezi insan aklının
nasıl çalıştığını kavramaktır. İnsan aklı varsayımlar hayal etme, duyguları ifade etme,
fanteziler yaratma, duygu yansımasıyla uğraşabilme, kısa yollar üretebilme bakımından
herhangi bir bilgisayardan daha karmaşıktır. Bu yüzden aşağıdaki sorular yalın
yanıtlardan daha fazlasını gerektirir: “Neden insanlar belirli medya mesajlarına
yoğunlaşırken diğerlerini görmezden gelir?”, “İnsanlar medya mesajlarını nasıl
anlarlar?”, “İnsanlar medya mesajlarından kendi anlamlarını nasıl yapılandırırlar?”. Bu
sorulara tatmin edici yanıtlar vermek için iyi bir mantık yürütülmelidir. Bu önerme
bilişsel psikolojinin bu sorulara yanıt vermek için medya okuryazarı olmanın ne anlama
geldiği ve okuryazarlığın neden bu kadar önemli olduğuyla ilgili bir mantık üretme
anlayışına dayanır.
7.1.4 Paylaşılan Anlamın Önemi Önermesi (Importance of Shared Meaning Axiom)
Bireylerin dışarıdan gelen uyarıları anlaması gerekir. Böylelikle diğer insanları
anlayabilir ve onlarla iletişim kurmak için yaygın simgeleri kullanabilir. Eğer belirli bir
kavram için herkes farklı bir sözcük kullansaydı anlamın paylaşılması olanaksız olurdu.
Bir kavram ve tasarlanan simgesi arasındaki belirli bağlantıları kabul etmek
durumundayız (sözcük, grafik, ses, koku, hareket gibi). Bu görev, eşleşmiş anlam
(matching meaning) olarak adlandırılmaktadır ve Medya Okuryazarlığı modelinin
önemli bir parçasıdır. Nitelikli bir okuryazar olmak insanların anlam eşleştirme ve
anlam yapılandırma görevlerini gerçekleştirebilmesini gerektirir. Dahası, insanların bir
görevin ne zaman “anlam eşleşmesi” ne zaman “anlam yapılandırması” gerektirdiğini
bilmesi önemlidir. Medyada insanların yaşamları, kariyerleri, ilişkileri, duygusal
sorumlulukları ve diğer kişisel özelliklerinin hedeflerini anlamlandırılmasına izin
vermek doğru sayılmaz. İnsanlar bu tür kişisel sorunları üzerinde kendi kontrollerini
sağlamalıdırlar. Bununla birlikte yaygın terimler için kendi anlamlarını
yapılandırmalarını beklemek, böylece temel iletişimi anlamamıza yardımcı olan ortak
paylaşılan anlamları görmezden gelmek ise başka bir hata olarak görülmektedir.

7.1.5 Güç Önermesi (Power Axiom)
Eğer bilgi güç olarak kabul edilirse, insanların kendi anlam yapılarını kuracak çeşitli
bilgilere gereksinimi olacaktır. Bu bilgi olmadan olumlu yönde anlamlı değişikler
sağlanamayacaklardır. Özellikle insanlar beş alanda farkındalığa gereksinim
duymaktadırlar. Bunlar; (1) medya içeriği, (2) medya endüstrileri, (3) medya etkileri, (4)
gerçek dünya ve (5) kişinin kendisi. Bu beş alandaki bilgiler insanlar bilgi aramak bu
bilgi ile çalışmak ve bu bilgiden kendi hedeflerine hizmet için gerekli olanları
yapılandırmakla ilgili daha iyi kararlar alabilmektedir. Bu bilgi insanlara duyurmak ve
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bilgiyi işlemek için daha fazla seçenek sağlar. İnsanlar süreçteki her aşamadaki
seçeneklerden emin olurlarsa daha iyi kararlar alabileceklerdir. Ayrıca gerçek dünya ve
medya tarafından üretilen dünya arasındaki sınırı görmelerine yardımcı olan bir bakış
açısına sahip olacaklardır. Bilgi insanların medya dünyasında daha doğru hareket
etmelerine yardımcı olan açık haritalar sağlamaktadır.
7.1.6 Hedef Önermesi (Purpose Axiom)
Medya Okuryazarlığının hedefi kontrolü medyadan bireylere doğru kaydırmaktadır.
İnsanlar, medya alışkanlıkları, aydınlatmaları ve bu aydınlatmaların sonuçları hakkında
düşünmediklerinde kontrol medyaya kayar. Günümüzde alışkanlıkları aydınlatmaya ve
medya mesajlarını ifade etmek için otomatik rutinlere programlanan kontrolün çoğu
medyaya dayanır. Daha fazla Medya Okuryazarlığı geliştirilerek insanlar kontrolün
çoğunluğunu kendilerine alırlar ve seçeneklerinin (aydınlatma, ifade etme ya da etkinin)
daha fazla farkına varırlar ve bilinçli olarak bu seçenekler arasından kişisel hedeflerine
daha çok uyan seçimler yaparlar. Bunun yolu da insanların bakış açılarıyla ilgili daha çok
şey bildiklerinde mesajı hedeflerine ulaştırmak için onları daha fazla kullanabilirler.
7.2
B. Rick Shepherd’in Medya Okuryazarlığı Program Modeli
Rick Shepherd’in Medya Okuryazarlığı Program Modeli “İlköğretimde Medya Eğitimi:
Mükemmel Eğitim Programı” adlı makalesinde eleştirel bakış açısını öğretmenlerin
öğrencilerle birlikte medya eğitiminde kullanabileceği temeline dayanmaktadır.
Modeldeki temel yaklaşım, bütün iletişim ve araştırmalarda gerçeğin temeli olduğu
varsayımına dayanmaktadır. Dünyanın bütün temsilleri, hayali ya da gerçeği anlatma ya
da tanımlama girişimidir ve bir anlamda yapıcı bir seçim ve yaratıcı bakış açısıyla
iletişimin ayrıntılarını istemedir. Yazılı olarak ve görsel biçimde gerçeğin tarafsız
olmayan tanımları yoktur. Bu kavramın anlayışı, medyaya olan eleştirel ilişki için bir
başlangıç noktasıdır. (Sezer, 2019, s. 121,124)
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