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1.

ÖNSÖZ

Ataerkil toplumsal değerler sisteminde kadına, onun bedenine, cinselliğine ve
doğurganlığına yüklenen aşırı önem, namusla ve özel alanla, yani aile ve kadının
aile içi rolleriyle tanımlanmaktadır. Hatta kadının cinselliği, bedenin eş dışında tüm
erkeklerden korunmasının yanı sıra, özel ve kamusal alanda kabul gören kadınlık
ve annelik rolüne indirgenmektedir. Kadının geleneksel rol örüntülerini yerine
getirmemesi ve/veya ‘namusunu korumaması’ durumunda ise, sözel ya da fiziksel
olarak cezalandırılması normalleştirilmekte ve meşrulaştırılmaktadır. Bir başka
ifadeyle, ailenin ve namusun kadınla ve kadın bedeniyle somutlaştırıldığı ve onun
da şiddet içeren yöntemler dahi kullanılarak korunması ve denetlenmesi
gerektiğine dayanan ataerkil anlayış, bu “görev”i adeta erkeklere vermektedir.
Ailede kadını güçsüzleştiren, erkeğe otorite ve kontrol rolü yükleyen ataerkil yapı
ve değerler, kadın ölümlerini meşrulaştırıcı bir ahlaki ve toplumsal zemin
yaratmaktadır. Özellikle, kadın ve erkek arasındaki rol ve davranışsal farklılıklar,
bir zıtlık olarak tasarlanmakta, bu bağlamda insani ilişkiler de güç ilişkileri
temelinde tanımlanmaktadır. Şiddetin temsili ise erkeğin kadından daha güçlü
olduğunu öne süren ‘biyolojik farklılıklar’ söylemine dayanmaktadır. Dolayısıyla,
kadınları doğaları gereği itaatkâr, pasif, bağımlı ve güçsüz olarak gören bu anlayış
erkekleri saldırgan, etkin ve güçlü olarak resmetmektedir. Medyanın da inşasında
rol oynadığı bu tabloda, kadın ve erkek arasındaki farklılık üzerinden bu söylem
temel alınarak iletilmektedir. Kadını ve erkeği eşit görmeyen, rol hiyerarşisi
temelinde kadını ikincilleştiren bakış açısı cinsiyetçi ve ataerkildir. Bu cinsiyetler
hiyerarşisi, ailede oluşturulmakta ve diğer toplumsal kurumlar ve medya
aracılığıyla yeniden üretilmektedir. Bu anlayış, 1970’li yıllarla birlikte kadın
örgütlerinin çabalarıyla değişmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, medyada da
kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi olan, kadınların kadın olmaları nedeniyle
öldürülmelerini ifade eden kadın cinayeti olgusu, faillerin büyük çoğunlukla akraba
erkeklerden olmasının, ailedeki geleneksel rolleri, bunları üreten, sürdüren,
pekiştiren süreçlerin ve mekanizmaların sorgulanmaya açılması konularını da
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beraberinde getirmiştir. Feminist medya çalışmaları aracılığıyla medyada kadın
temsili sorunsalı farklı boyutlarıyla gündeme gelmiştir. Medyada şiddeti ve özelde
de kadına yönelik şiddeti sıradanlaştırma, önemsizleştirme, normalleştirme,
magazinleştirme ve cinsiyetçileştirme süreçleri, erkeğin gerçekliğinin, kadının
gerçekliği haline dönüştürülme dinamikleriyle (Lundgren, 2009:20) tartışılmaya
başlanmıştır. Bu çalışmada da medyada kadın temsili sorunsalı kadın
cinayetlerine ilişkin haberler temelinde Radikal gazetesi örneğinde
değerlendirilmiştir. Gazetenin isminin radikal ve sorgulayıcı niteliği olmasına
karşın, kadın cinayetlerine yönelik bakış açısında çelişkili tutum izlediği, toplumsal
cinsiyet eşitliğine dönük duyarlılık sağlama ve bilgilendirme işlevini yerine
getirmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Radikal gazetesinin yayın ilkelerinde
eşitlikçi, hatta kadınlar lehine yayın politikası benimsendiği vurgusuna karşın,
gazetenin kadın cinayetleri olgusuna yeterince duyarlı yaklaştığını söylemek
güçtür. Radikal gazetesinde kadın cinayeti konusu aslında ‘ciddi’ haberler
sıralamasına bile girememekte, haberlerin çoğu haber kaynağı ve haberin veriliş
biçimi bakımından resmi kurumların eril söylemini aktararak, cinsiyetçiliği yeniden
üretmektedir. Çoğu haberde doğrudan olmasa bile, haber başlıklarında ve
kavramsallaştırmalarda gizil cinsiyetçilik sergilenmektedir. Özellikle, haberlerin alt
metinlerinde geleneksel-modern kadın çatışması kadınlık rolleri temelinde
kadınlara gözdağı veren iletilerle sunulmaktadır. Kadın cinayetlerinin nedenlerine
ilişkin bilgilere gazetede çoğunlukla yer verilmemektedir. Verilenlerin de,
geleneksel kadın rolleri etrafında tanımlanan bir ‘namus’ söyleminin içeriği,
geleneksel ve modern kadın rolleri arasındaki çatışmaya odaklanılarak ele
alınmaktadır. Kadınların kendi yaşamları hakkında söz sahibi olması, ekonomik
bağımsızlığını kazanması, boşanmayı istemek gibi ‘modern kadın olma’ davranış
kodlarının, onları ölüme götüren nedenler olarak eril bakış acısıyla çoğu kez gizil
mesajlarla sunulması söz konusudur. Bu bulgular, yazılı medyanın en azından
Radikal gazetesi örneğinde, eşitlikçi bir toplumun inşasında toplumsal sorunlara
yeterli düzeyde toplumsal cinsiyet duyarlılığıyla yaklaşmadığını göstermektedir.
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Oysa, medyanın toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kadınlara yönelik
şiddet dâhil tüm ayrımcılıkların önlenmesine yönelik etik ve sosyal sorumluluğu
olduğu unutulmalıdır. Bu kapsamda, medyanın eril dili nasıl ürettiği kadar, nasıl
dönüştürmesi gerektiğine ilişkin çalışma ve politikalar da geliştirilmelidir.
1980’den beri hızla gelişen iletişim teknolojilerine paralel güç kazanan
iletişim teknolojileri internet boyutu ile bireyleri habere daha da yaklaştırmakta,
haber ile birey arasında bir mesafe bırakmamaktadır. Birey istediği her an istediği
her yerden internet haberciliği yapan kuruluşlar ya da haber siteleri aracılığı ile
habere erişebilmektedir. Bu durum geleneksel medya için de bir kriz ve dönüşüm
niteliğindedir. Çünkü internet haberciliğine atfedilen büyük önem ve gösterilen ilgi
ile birçok geleneksel gazetenin tirajlarında önemli düşüşler olmuş, birçok gazete
kapanmış ve çalışanlar işsiz kalmış, gazetecilik sektörü bazılarına göre büyük bir
krize girmiştir. Bunun dışında geleneksel gazeteler ve gazeteciler iletişim
alanındaki bu dönüşüme basılı gazetelerin yanı sıra gazetelerinin internet
haberciliği yapan web sitelerini de kurarak söz ayak uydurma yoluna gitmiştir.
Fakat bu durum bazı çevrelere göre beraberinde gazetecilikte bir prestij kaybı ile
haber olgusunun profesyonelliğine zarar geleceği korkularını da getirmiştir. Sonuç
olarak tüm bu tartışma ve öngörülere karşın, internet haberciliği geleneksel
medya karşısında her geçen gün daha da hız ve önem kazanarak, haberi
bireylere bir adım daha yaklaştırmaktadır. Bu çalışmada da görülmüştür ki
geleneksel medyada olduğu gibi, internet medyasında da tüm suç ve cinayet
haberleri gibi kadın cinayeti haberleri de sıkça yer almaktadır. Bu durum aslında
son dönemde Türkiye’de artan kadın cinayeti haberlerinin toplumsal bir
yansımasının da gözler önüne serilmesi niteliğindedir. İnternet haberciliğinde de
söz konusu cinayetler geleneksel medyada olduğu gibi hemen her gün yer
almakta, geleneksel medyadan farklı olarak hızla kitlelere ulaşmaktadır. Bu
kapsamda bu çalışmada popüler basın arasında en çok satan gazete olduğu
varsayılan Posta Gazetesi’nin internet haberciliği yapan ve resmi internet sitesi
olan www.posta.com.tr’de de fazla sayıda kadın cinayeti haberinin yayınlandığı
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gözlenmiştir. Çalışma sonucunda görülmüştür ki; www.posta.com.tr’de yayınlanan
kadın cinayeti konulu haberler en çok boşanma, kıskanma ya da nedeni belirsiz
temaları ile verilmiştir. Bu tespit aslında Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin
sosyolojik ve psikolojik açıdan incelenmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Buna
karşın www.posta.comtr.’de yayınlanan haberlerde namus ve töre temasının az
sayıda oluşu Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin genellikle kıskançlık, töre ya
da namus gerekçesiyle işlendiği varsayımına ters düşer niteliktedir. Fakat bu
çalışmada görülmüştür ki Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin en az hırsız ya
da seri katil tarafından işlenmesi ataerkil toplumsal yapı ile kültürel kodlanışların
işaret ettiği kıskançlık, töre ve namus önyargılarını doğrular niteliktedir. Çünkü
çalışma kapsamında incelenen haberlerde kadınların en fazla kıskançlık ve
boşanma gerekçesi ile eşleri, sevgilileri ya da 1.derece yakınları tarafından
katledildikleri gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada incelenen haberlerde öldürülen
kadınların genellikle 25-35 yaş arasındaki genç kadınlar olduğu tespit edilmiştir.
Dolayısıyla buradan hareketle www.posta.com.tr’de yayınlanan haberlerde kadına
yönelik şiddet konusunda genellikle genç kadınların hedef alındığına işaret
edildiği söylenebilir. Bununla birlikte www.posta.com.tr’de yayınlanan kadın
cinayeti konulu haberlerde çok sayıda fotoğraf kullanımının da haberlerin retoriğini
güçlendirmek için kullanıldığı varsayılmıştır. Son olarak www.posta.com.tr’de
kadın cinayeti konulu haberlerin an az 2012, en fazla ise 2013 yılında verildiğinin
gözlenmesi ve www.posta.com.tr’de henüz 2014 yılının yalnızca ilk dört ayında
bile kadın cinayeti konulu haber sayısının 30’a ulaşmış olması Türkiye’de kadın
cinayetlerinin her geçen yıl hızla arttığının bir tespiti olarak yorumlanabilir.
Neticede ister geleneksel, ister internet medyası olsun, habercilik anlayışının
teknolojik gelişmelere paralel ilerlediği bir dönemde haberlerin hızından çok,
niteliğini göz önünde bulundurmaları biri gereklilik halini almıştır. Bununla birlikte
medyanın toplumu aydınlatma ve yönlendirme konusundaki sorumluluğunun
önemli olduğunu unutmaması ve bu anlamda haberlerinde fail, mağdur ya da
toplum açısından infial yaratıcı içeriklerden kaçınması, olayları öznel bir şekilde
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yorumlamaması gerekmektedir. Kadın cinayeti konusunda da sosyal
sorumluluğunun gereğini söz konusu olayları sıkça haberleştirerek yerine getiren
internet medyasının toplumun dezavantajlı kesimlerinin ya da mağdurların
sunumunu nesnel bir şekilde yapması, haberlerinde olumsuz bazı durumlara
özendirici ya da onları meşrulaştırıcı içeriklerden uzak durması gerekmektedir.
Ayrıca internet haberciliği yapan kuruluşların internet haberciliğinin en önemli
unsurlarından olan hız ve çabukluk adına nitelikli haber yapmaktan
uzaklaşmaması, olay ve taraflarını doğru yorumlaması da bir başka zorunluluk
olarak ortadadır.
Kadına yönelik şiddet evrensel bir sorundur. Bu sorunu tüm yönleriyle
ortaya koyup her toplumsal meselede olduğu gibi bu konuda da kamuoyunu
bilgilendirerek sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna hizmet etme işlevi de kuşkusuz
medyanın önemli görevlerindendir. Medyanın en önemli işlevlerinden biri olan
kamuoyu oluşturma, belli bir algı yaratma çerçevesinde şekillenmektedir.
Patrondan muhabirine tüm medya çalışanlarının, özellikle şiddet içerikli
haberlerde, öncelikle mağdur ve yakınları, faili ve yakınları ve en nihayetinde
topluma karşı belli sorunlulukları olduğunun bilinci ile hareket etmesi
beklenmektedir. Bu bağlamda etik ihlallerin en aza indirilmesi için belli çözüm
önerileri şu şekilde sıralanabilir: Habere ilişkin ön kabuller yeniden düşünülmeli ve
hiçbir haberin gerçeği yansıtamayacağı anlaşılmalıdır. Bu konuda en önemli
tespiti yapan Dursun (2010: 18), “haber gerçeğin ta kendisidir, gazeteci bu
gerçeği yansıtır” şeklindeki liberal anlayışın değiştirilmesini, çünkü haberin nesnel
olmadığını aksine hakim güç lehine yeni anlamlar üreten bir kurgudan ibaret
olduğunu belirtir. Bunun akabinde “kamu yararı” kavramının içinin net bir şekilde
doldurularak kişisel ve keyfi uygulamalara sebebiyet vermeyecek şekilde
somutlaştırılması ve etik ilkelere dahil edilmesi gerekmektedir. Özellikle şiddet
haberlerinde habere konu olan tarafların aileleri de göz önünde bulundurularak bu
hassasiyetle haber yapılması, mağdurun fotoğrafının mümkün olduğunca
kullanılmaması, eğer kullanılacak ise buzlanarak verilmesi gerekmektedir. Habere
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ilişkin detayların ölüm, kan, gibi toplum psikolojisini sarsacak ve umutsuzluk ya da
kanıksama yaratacak unsurlar üzerinden değil, toplumu bilinçlendirecek öğeler
üzerinden verilmesi gerekmektedir Haberin mağdur aleyhine isim, yaşanılan yer,
yaş, meslek gibi her türlü detayı vererek oluşturulması haberde yer alan
bilgilendirici öğelerin de aynı şekilde yer alması beklentisini oluşturmaktadır.
Örneğin, haberi izleyen ve aynı mağduriyeti yaşayan bir kadına bu konudaki
devlet politikaları, koruyucu önlemler, verilen sağlık hizmetleri, uzman görüşleri
gibi bilgilendirici içerikler yoğun bir şekilde sunulmalıdır. “Devlet yine koruyamadı”
şeklindeki başlıklar, aynı sorun ile yüz yüze olan bireyleri güvensizlik ve korku ile
yaşadığı şiddeti saklamaya ve dolayısıyla çaresizlik hissini kabullenmeye
yöneltirken, şiddet uygulayan erkeklerin eylemlerinin sürekliliğine hizmet
etmektedir. Failin yargı süreci takip edilmeli, sonuçlar kamu ile paylaşılmadır.
Özellikle caydırıcı olabilme ihtimali sebebiyle ağır cezalarla sonuçlanan yargılama
süreçlerinin paylaşılması bir başka çözüm önerisi olarak sunulabilir. Son olarak
gazetecileri yetiştiren iletişim fakültelerinde toplumsal cinsiyet derslerinin
okutulması ve bunun da ötesinde etiğin gazetecinin kendi vicdanında anlam
bulması önemlidir.

2.

CİNSİYET TEMELLİ BİR SAVAŞ: KADIN CİNAYETLERİNİN
MEDYADA TEMSİLİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Kadınlara karşı tepkiyi güçlendiren ve eril bir dille çizilen çerçevelerden ele alınan
haberler, kadınları şiddete karşı daha savunmasız hale getirmekte ve kadınlara
uygulanan şiddetin gerçekliğini en aza indirmektedir. Kadınların maruz kaldıkları
şiddetin toplumsallaştırılmış cinsiyetçi doğası, medyanın devleti, toplumu ve
bazen failleri işaret ederek var olan sistemi suçlaması kadınlara karşı yürütülen

7

savaşın toplumca kanıksanmasına yol açmaktadır. Günümüz medyasında haber
metinleri, şiddet temalı norm ve uygulamalardan oluşmakta, cinayet haberleri de
bu sektörün en ilgi çekici ve sevilen içeriklerini oluşturmaktadır. Söz konusu
kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri olduğunda haber içeriklerinin, sorunu
tek boyutlu ele alma eğiliminde olduğu görülmektedir. Erkek faillerin suçları,
gerekçelendirilerek psikolojik ve bireysel tasvirlerle sunulmaktadır. Haber
medyası, kadına yönelik şiddet haberlerini kadını belirli temsillerin altında
kamuoyuna sunma ve ataerkil ideolojinin normlarına yönelik bir çerçevede
sınırlandırma eğilimindedir. Oysa toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı medyanın
kadınlar için adil bir toplumun zeminini sağlayacağına her zaman inanılmaktadır.
Medya, kadının yaşamını sınırlamaktan ziyade özgürleştirici olmalıdır. Bu
bağlamda medya, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sorununda göz ardı
edilen noktalara da değinerek mevcut sorunlar kadar eksiklerin de konuşulmasını
sağlamalıdır. Örneğin şiddet mağduru kadınların başvurabilecekleri şiddeti
önleme ve koruma mekanizmalarına ilişkin bilgi, medyanın haber metinlerinde
mutlaka yer almalıdır. Sosyal hizmet ihtiyaçları göz ardı edilen kadınların söz
konusu mekanizmalara, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarına erişimlerini
sağlamak bu noktada medyanın görevi olmalıdır. Ayrıca kadın cinayeti faillerine
verilen cezaların haber metinlerinde yer almaması da önemli bir noktadır. Bu
anlamda cezaların artırılması, yaptırım gücünün ortaya konması ve faillerin
izlenmesi gibi önerilerde bulunulabilir. Diğer taraftan mevcut sistem failler yerine
kadınları izlemekte, adeta kadınları ve ailelerini cezalandırmaktadır. Kadına
yönelik şiddetten ve ölümden kaçışın yolu kadının gizlenmesi olmamalıdır.
Faillerin hareket özgürlüğü üzerinde politikaların ve yasaların yaptırım gücü
devreye girmelidir. Şiddetin meşrulaştırılmasına olanak sağlayan namus ve töre
benzeri motive kalıplarla, toplumun değerleri üzerinden sahte tabular
yaratılmaktadır.
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3.

MEDYADA KADININ İSTİHDAMI VE TEMSİLİ

Medyada kadın elbette sadece temsil edilmemektedir, bizzat medyanın
çarklarının dönmesinde çeşitli seviyelerde etkili olan kadınlar da bulunmaktadır.
Ancak kadın çalışan sayısının azlığı, medyada hüküm süren erkek egemen bakış
açısının etkisini sürdürmesine neden olmaktadır. Kadının edilgenliği ve
güçsüzlüğünün sürekli vurgulanmasında ve kadın bedeninin malzeme olarak
kullanılmasında medyanın payı çok büyüktür (Çelenk, 2010:230). Yıllar içerisinde
kadın gazeteci sayısının artması dahi, kadının medyadaki sorunlu temsilini
engellemekten çok uzaktır.
1985 yılında Türkiye’nin de imzaladığı Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok
Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW)1 ile kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması için
mücadele edilmelidir. Bu kapsamda devletin kadınlar arasındaki statü ve fırsat
eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, özel alanda görülen kadına yönelik şiddet
biçimleri, medya alanında çalışan kadın sayısının arttırılması, medyanın kadının
ilerlemesine katkıda bulunacak yayınlar yapması ve kadını geleneksel kalıplar
dâhilinde gösteren eğitim müfredatının değiştirilmesi gibi pek çok sorumluluğu
bulunmaktadır. Tüm bu sorumluluklara karşın, Türkiye’de kadınlar medya
tarafından görülmemektedir. Elbette bu Türkiye’ye has bir durum değildir, tüm
dünyada kadınlar benzer mücadelelerin içerisinde uzun yıllardır yer almaktadır.
Küresel Medya İzleme Projesi’nin (GMMP)2 2015 yılında dünya çapında yaptığı
Kadınlar için en önemli uluslararası insan hakları aracı olan CEDAW
(Convention on Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women), 1979
yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir
antlaşmadır.
1

GMMP (The Global Media Monitoring Project), tüm dünyada kitle iletişim
araçlarında toplumsal cinsiyet ve kadının durumunu izleyen ve her 5 yılda bir
2
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araştırmaya göre; kitle iletişim araçlarında kadının sunumu ve konumu noktasında
dünyada gözle görülür bir ilerleme söz konusu değildir. Medyada cinsiyetler
arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için on yılların geçmesi gerekmektedir,
öte yandan medyanın içerisinde bulunduğu kısır döngünün nasıl aşılacağına dair
somut adımlar da ne küresel ne de yerel manada henüz atılabilmiş değildir.
Ülkemizde de kadınlar ne çalışan ne de özne olarak medyada yeterince yer
bulamamaktadır, yer bulduğu noktalarda da olumsuz kalıpların dışına
çıkamamaktadır.

Şekil . Kadının Medyada İstihdamı ve Görünürlüğü

medyada kadınların durumuna yönelik küresel raporlarını yayınlayan bir
oluşumdur.
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Şekil . Kadının Medyadaki Haberlerde Yer Alma Oranları
GMMP’nin 2015 yılında yayınladığı rapora göre Türkiye’de kadınların medyaya
konu olma oranı yüzde 19’dur. Kadınlar yüzde 53 ile sanat, spor ve magazin gibi
konularda, yüzde 28 ile toplumsal konularda ve yüzde 20 oranında da suç ve
şiddet temalı haberlerde yer almaktadır. Yazılı basında yüzde 10 oranında
görünen kadın, televizyonda yüzde 23 oranında yer almaktadır. Kadınlar bu
oranlar dâhilinde yüzde 49 oranında kişisel tecrübelerine başvurulması ile
medyada var olmuş, bunun ardından yüzde 14 ile uzman ya da yorumcu olarak
ya da yüzde 7 oranında sözcü olarak yer bulmuştur. Kadının kendi kimliğinden
ziyade başkalarının üzerinden tanımlanmasının yani anne, eş vb. olarak verilişinin
oranı ise yüzde 44 olarak belirlenmiştir. İnternette kadınların haberlere konu
edilme oranı yüzde 30’da kalmıştır.
Kadınlar medyada çalışan olarak da çok farklı bir tablo çizememektedir, aynı
rapora göre Türkiye’de kadın gazetecilerin oranı sadece yüzde 17’dir. Yazılı
basında çalışanların oranı yüzde 20 ve televizyonda yüzde 16 iken kadın radyo
programcılarının ve televizyon sunucularının oranı ayrı ayrı yüzde 65’e
çıkmaktadır. Burada işin mutfağından ziyade kamera ve mikrofon önünde
kadınların yoğunluğunun fazla olmasının yine kadınların dış görünüş ve seslerinin
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güzelliği ile çekiciliğinden kaynaklandığı sonucuna varılabilir. İnternette kadın
gazetecilerin oranı ise sadece yüzde 38’de kalmaktadır.
Eski dönemlerde erkeğe hayati olarak bağımlı kılınan, kocasına kurban verilen,
insan olarak kabul görmeyip bastırılmış ve var oluşu engellenmiş olan kadın;
günümüz modern toplumlarında kendi başına bir birey olarak daha fazla öne
çıkma mücadelesi ile daha fazla öne çıkmaya başlamıştır (İncekul, 2010:27). Kitle
iletişim araçları da bu mücadelede etkin bir rol oynayarak kadınların hak ettiği
değerlere ve fırsatlara kavuşmasına destek olabilecekken tam aksine yayınları ve
çalışanları ile kadını baskı altında tutan tüm değerlerin canlılığını korumasına
yardımcı olmaktadır. Bugün hala erkek egemen bir alan olarak kabul edilse de,
medyanın çeşitli kademelerinde giderek daha fazla kadın yer almakta ve bu
anlayışı yıkmaktadır. Kadınların her alanda olduğu gibi medya alanında da nitelikli
ve donanımlı olmaya ihtiyaçları vardır.
Kadın ve erkek olmak, kadınsı ve erkeksi olmak, kadın ve erkek rolleri gibi
konular da medyanın sıkça dile getirdiği konular arasında yer almaktadır. Bireyler
farkında olsa da olmasa da medya bu konularda nasıl düşünmemiz gerektiğini
bize sunmaktadır. Medyada yer alan kadın kimliği, elbette toplumsal ve siyasal
bakıştan ayrı olarak düşünülemez, iki tarafın da birbirini sürekli beslediği aşikârdır.

a.

Radyo ve Televizyon

Türkiye’de 1920’li yılların sonunda başlayan radyo yayını, 1950’li yıllara kadar
etkisini sürdürmüştür. Bu süre zarfında sınırlı yayın saatlerinde hazırlanan
programların bir kısmı doğrudan kadınlara yönelik olmakla birlikte isimleri “ev” ile
ilişkilidir. Bu yayınlarda kadının öncelikli vazifeleri olan iyi anne ve iyi eş olmanın
püf noktaları anlatılırken geleneksel kalıpların dışına çıkılmamıştır. 1950’lerden
sonra etkinliğini arttıran televizyon; radyoya benzer biçimde, kadına yönelik
olduğu düşünülen sağlık, güzellik, ev işi, çocuk ve yaşlı bakımı ile yemek
tariflerinden oluşan içeriklerin dışına çıkmamaktadır.
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b.

Reklam

Reklamlar, toplumu ve onun değer yargılarını etkileyerek bireylerin fikirlerini
değiştirme gücü ve yeteneğine sahiptir. Reklamlarda en çok kullanılan kadın
imgesi; kariyer sahibi ve çalışkan, azimli, aynı zamanda da hayattan keyif
alabilen, evini ve ailesini ihmal etmeyen, genç, bakımlı, spor yapan ve modaya
uygun giyinen modern kadın imgesidir. Hangi sektörde ya da hangi üründe olursa
olsun; kadınlar reklamlarda sadece belli sıfatlar dâhilinde, toplumsal kalıplar
içerisinde ve tüketimi arttırmaya yönelik mahiyette yer almaktadırlar. Son yıllarda
düzenlenen çeşitli farkındalık kampanyaları doğrultusunda kadının çeşitli kalıplara
hapsedilemeyeceği mesajları verilse de bu kampanyalarda yine kadınlar bedenleri
üzerinden kullanılmaktadır.

c.

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. 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.
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d.

Dergi ve Gazeteler

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.

4.

TARTIŞMA

Dünyadaki ve toplumdaki gelişmelere paralel olarak; kadın ve kadın olmak
durumu da değişime uğramaktadır. Çağlar boyunca ataerkil sistemin öğretilerine
uygun olarak kadınlar evle ilişkili, eve ait olarak görülmüştür. Erkeğin avcılıktan
gelen doğa üzerindeki hakimiyeti, kadını da kapsamaktadır (Berktay, 2000:26).
Dolayısıyla kadın ev işleri, çocuk bakımı ve evlilik kurumu içerisinde tutularak
kamusal alana ve iş hayatına karışması engellenmiştir. Kadının kamusal alan
yerine özel alanla sınırlandırılması ve kadının varlığının, kadın kimliğinin kabul
edilmesi ancak bunların farkındalığının oluşması ile ortadan kaldırılabilecektir
(Çakar Mengü, 2004:98). Tarih boyunca geleneksel toplumdan modern topluma
geçiş süreciyle birlikte kadının statüsü de yavaş ancak olumlu bir değişim
göstermektedir. Bireysel hakların edinimi ve yaşanan devrimlerin etkisiyle kadın
özel alanından dışarı çıkarak toplumsal hayata dâhil olabilmektedir. Tüm bu
edinim mücadeleleri içerisinde belki de en önemli alan medyaya aittir. Medyada
kadının var oluşu ve temsili hala ataerkil ve geleneksel düşüncenin izlerini
taşımakta; kadının kimliği ve konumu açısından oldukça sorunlu yaklaşımları
barındırmaktadır. Özne değil bir tüketim nesnesi olarak medyada varlık
gösterebilen kadın, medya eliyle toplum nezdinde itibarsızlaştırılmaya,
ötekileştirilmeye devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet, önyargı ve nefretin her
gün yeniden üretildiği medyada çalışan kadınlar da ücret ve kariyer bakımından
geri plana itilmektedirler.
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Tüm bu olumsuzlukların bertaraf edilebilmesi için öncelikle devlet eliyle taraf
olunan uluslararası sözleşmelere riayet edilmeli ve gerek eğitim gerek medya
sisteminde yeniden yapılandırmaya gidilmelidir. Kadına yönelik şiddete dair
caydırıcı eylem planlarının işleyişe konulması, istihdam noktasında eşitliğin
sağlanması ve mobbingin önlenmesi için tedbirlerin alınması, medyada cinsiyetçi
dilin ve şiddeti meşrulaştıran söylemlerin önüne geçilmesi, son olarak da milli
eğitim müfredatına toplumsal cinsiyet ve kadın – erkek eşitliğine yönelik konuların
eklenmesi gerekmektedir.
Toplumun hak ettiği eşitliğe ve huzura kavuşabilmesi için öncelikle devlet
nezdinde eşitlikçi, özgürlükçü ve her türlü ayrımcılık ve şiddetle mücadeleyi esas
alan politikalar benimsenmeli ve bu zihniyetin kitlelere yayılması sağlanmalıdır.

5.

TOPLUMSAL CİNSİYET

Biyolojik bir kavram olan cinsiyet bireyin dişi ya da erkek olmakla elde ettiği
biyolojik ve fizyolojik özelliklere işaret etmektedir. Toplumsal cinsiyet kadın ve
erkek bireylerin toplum içerisindeki konumlarını, görev ve sorumluluklarını ve
rollerini kapsayan bir ifadedir. Cinsiyeti doğa belirlerken, bireylerin tüm hayatını
derinden etkileyen toplumsal cinsiyeti içerisinde bulunulan kültür belirlemektedir.
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B)MEDYA’NIN KADIN DİLİ ÇAĞRI MERKEZİ’NE GELEN
BAZI SORULAR
•

Benim danışacağım konu dizilerdeki kadını aşağılayıcı ve hor görücü
davranışların neden hala sergilendiği? Örnek veriyorum dün akşam Fox TV de
yayınlanan " evlilik hakkında her şey" dizisinde kadınların hem fiziksel hem de
psikolojik şiddete maruz kaldığı ve çözümün hiçbir şekilde sonuçlanmadığı bizlere
aktarılıyor. Bunun için ne yapmalıyız nasıl bir yol süreç izlemeliyiz?
•
Sosyal medyada böyle bir çağrı merkezi olduğunu gördüm ve ulaşmak
istedim. Her akşam bin bir çeşit dizi yayınlanıyor televizyonlarda. Yani başka
konu mu bulunamıyor anlam veremiyorum da. Her yerde bir kadın cinayeti
kadının dövülmesi ya da başka kadınlarla aldatılması hem de 2 -3 kişi aynı anda.
Bu durum artık çok can sıkmaya başladı. Yasak Elma diye bir dizi var
biliyorsunuzdur. Bu durumun en can alıcı örneği bence bu dizidir. Bu dizi kadar
saçma gereksiz ve bir o kadar da aşağılayıcı bir dizi görmedim. Ne kadar şikâyet
etsem de e-postalar atsam da bir sonuca varamadım. Şansımı bir de sizinle
denemek istiyorum. Lütfen bu konuya bir el atar mısınız?
•
Öncelikle böyle bir çağrı merkezini ilk defa duydum ve sosyal medya
hesaplarında numaranızı gördüm aramak istedim. İlanınızda kimlerin
arayabileceğini falanda gördüm. Ben bu dizilerde ya da başka bir platformda
kadınlar neden ya dayak yerken ya da cinsel bir obje olarak aktarılıyor insanlara?
Ve ardından da şunu eklemek istiyorum bir erkek kavgada dayak attığında
yüceltiliyor? Ayrıca neden ağlama sahneleri kadınlara mahsus hiçbir erkek
ağlama sahnesinde yer almıyor. Kadınların hep arka planda olmaları ne zaman
durulacak? Başka bir örnek verilecek olursa İstanbul sözleşmesini ele almakta
fayda var. Gerçi ortada kabul edilmeyen bir sözleşme var ama ben bu konuda
neler yapılabilir onu sormak istiyorum.
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•
Böyle bir şeyin kurulması çok hoşuma gitti bunları belirtmek istedim.
Ben ev hanımıyım ve genelde gündüz kuşağı programlarını izliyorum takip
ediyorum. ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında Tuğba ve Metin Çınar
olayından örnek vermek istiyorum. Bir baba düşünün hem çocuklarına hem de
eşine şiddet uyguluyor. Eşi boşanmak istediğini dile getirdiğinde de tehdit
ediliyor. Bunun çözümü bu mudur? İlerleyen günlerde de sorunun çözümü ölüme
kadar gidebilir. Böyle durumda biz kadınlar öncelikli olarak ne yapmalıyız.
Nerelere başvurmalıyız? Her konuda RTÜK bir şeyler yapıyor sınırlamalar
getiriyor fakat kadınlar konusunda hiçbir adım atmıyor. Bu nasıl bir anlayıştır?
Kadınlar olarak az da olsa bir umudumuz var lütfen bu konuya açıklık getirebilir
miyiz?
•
İnstagram da dolaşırken ilanınızı gördüm ve aramak istedim. Şu an
evdeyim ve televizyonda program izliyorum. İlgimi çeken bir şey ile karşılaştım.
Show tv de şu an yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında
konu aynen şu şekilde. Yasin diye bir çocuk var ve çocuk kayboldu. Bu durumdan
sonra köy karıştı. Suçlu olarak annesi gösteriliyor. Neden anne suçlandı yine?
Neden bir kadın suçlanılıyor. Anne kendini savunmak için uğraşıyor. Yani bir
kadın yine çaresiz bir şekilde bizlere aktarılıyor. Bu konu için artık ne yapabiliriz?
•
Ben dün akşam Show TV’de haberleri izlerken şöyle bir haberle
karşılaştım. Kadının köpeği komşusunun çocuğunu korkuttu diye “seni samuray
kılıcımla doğrarım” şeklinde tehditte bulunmuş. Bu tür kelimeler insanları çok
tetikliyor bence. Artık oyuncak haline gelmiş. Bir insanı öldürmek bu kadar basit
mi yahu? Bu haberleri RTÜK izlemiyor mu? Ne zaman önlem alınacak çok merak
ediyorum. Kaç kişinin daha ölmesi gerekiyor? Kaç kişinin daha tehdit edilerek
korkması gerekiyor? Bu konuya el atılsın lütfen.
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YAYINLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİNİZ İÇİN;
1.

ŞİDDET, TACİZ VE BENZERİ SUÇLARLA KARŞILAŞAN BİR
KADININ YAPMASI GEREKENLER NELERDİR? NERELERE
BAŞVURMALI?

Şiddet mağduru bir kadın bu durumu yaşadığında ilk etapta polise veya
bulunduğu yer jandarma bölgesinde ise jandarmaya ulaşmalıdır. Ancak tıbbi
müdahaleye acil ihtiyaç duyan kadın doğrudan bir sağlık kuruluşuna gitmeli ve
şiddet gördüğünü dile getirmelidir. Bu durunda vaka hastane polisine intikal
ettirilir. Şiddet gören kadınlar, doğrudan Cumhuriyet Savcılığı nezdinde de
şikayetçi olabileceği gibi, İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, belediyelerin
veya baroların Kadın Dayanışma Merkezleri, Mor Çatı gibi çeşitli kadın
örgütlenmelerinden yardım isteyebilir veya Alo 183’ü arayabilirler. MEDYA’NIN
KADIN DİLİ ÇAĞRI MERKEZİ TELEFONLARI İSE;
0312 446 01 28.

2.

MEDYA YOLUYLA TEHDİT EDİLEN VE ŞİDDETE MARUZ
KALAN KADINLAR İÇİN KORUMA ATANIYOR MU?
KORUMA ATAMASI YAPILDIĞINDA POLİS, KORUNMA
TALEP EDEN KADINI NE KADAR SÜREYLE KORUMA
ALTINA ALIYOR?

Mülkî amir (kaymakamlık, valilik) veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
kolluk (polis) amiri tarafından, olayın niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde
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bulundurularak şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin
talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma tedbiri verilir. Geçici koruma
altına alınma tedbir kararının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu tedbir
kararı verilen kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki
kolluk görevli ve yetkilidir. Korunan kişi acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise
yirmi dört saat öncesinden gideceği yere ilişkin olarak görevli ve yetkili kolluğa
bilgi verir. Kolluk tarafından korunan kişinin gideceği yerdeki kolluk gecikmeksizin
haberdar edilir ve tedbir kararı uygulanmaya devam olunur. Korunan kişinin ne
şekilde koruma altına alınacağı, şiddet mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk
göz önüne alınarak şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın durumunun
değerlendirilmesi suretiyle hâkim veya mülki amir tarafından, gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir.
Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, şiddet veya şiddete
uğrama tehlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, kolluğun
sorumlulukları, hangi durumlarda kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk
biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlar, kolluk
tarafından açıklanarak tutanağa geçirilir ve tebliğ edilir. Şiddet mağduru kadın
hakkında uygulanacak koruma tedbiri, yakın koruma, konutta koruma, işyerinde
koruma, motorize veya yaya devriye ile koruma ve çağrı üzerine koruma şeklinde
olabilir. Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya
şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen,
korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin
süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen
devam etmesine karar verilebilir.
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3.

MEDYA YOLUYLA TEHDİT EDİLEN VE ŞİDDETE MARUZ
KALAN
KADINLAR
İÇİN
KORUMA
KARARI
MEKANİZMALARI NELERDİR? YANİ ŞİDDETE UĞRAYAN
BİRİSİ NELERE BAŞVURABİLİR?

Şiddet mağduru kadın koruma kararı için kolluk (polis) mülki amir (valilik –
kaymakamlık) veya doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na başvurabilir. Kolluk,
kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine GENEL HÜKÜMLER
DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPAR. GECİKMESİNDE SAKINCA
BULUNAN HALLERDE KANUN kapsamında almış olduğu koruyucu ve önleyici
tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre mülki amire veya hâkime
sunar. Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikâyet üzerine evrakın bir
örneğini ivedilikle olayın niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya
önleyici tedbir hakkında karar verilmek üzere hâkime veya mülki amire gönderir.
Mülki amire yapılan ihbar veya şikâyet üzerine kanunda mülki amir tarafından
alınabileceği belirtilen koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun
görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir. Ayrıca mülki amir olayın niteliğine
göre şikâyet veya ihbarı, kolluğa veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirir.
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4.

SOSYAL MEDYADA HAKARET, TEHDİT, TACİZ İLE
TELEFONLA TEHDİT BİR SUÇ UNSURU OLUŞTURUR MU?
BU GİBİ BİR DURUMLA KARŞILAŞANLAR NELER
YAPMALI?

Sosyal medya üzerinden olsun ya da olmasın bir başkasına yöneltilen hakaret,
tehdit, taciz suç oluşturur. Böyle bir durumla karşılaşan kişi Cumhuriyet Savcılığı
nezdinde şikâyetçi olmalı ve suça ilişkin delilleri SAVCILIK MAKAMINA sunmalı
ya da bilgisini vermelidir.

5.

KORUYUCU
TEDBİRLER
TEDBİRLERİ KİMLER ALIR?

NELER

OLABİLİR?

BU

6284 sayılı yasa ile tedbir (yani koruma) kararlarına üçlü bir mekanizma
getirilmiştir. Koruyucu tedbir kararlarını almaya yetkili makamlar, mülki amirler,
aile mahkemeleri ve kolluk güçleridir.
Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları:
Mülki amirler, şiddet mağduru kadının kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki
çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,
geçici maddi yardım yapılması. psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde,
ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması, gerekli olması
hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek
üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla,
on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının
yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili
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tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması şeklinde koruyucu
tedbir kararları alabilirler. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde barınma veya
geçici koruma altına alınmaya ilişkin tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir.
Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî
amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan
tedbirler kendiliğinden kalkar.
Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları:
Aile Mahkemeleri, işyerinin değiştirilmesi, kişinin evli olması hâlinde müşterek
yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, tapu kütüğüne aile konutu şerhi
konulması, korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin
önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde kimlik ve
ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi koruyucu tedbir kararlarını verebilir.

6.

SAVCILIĞA BAŞVURU SÜRECİ

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlanan bir suçun mağduru iseniz,
karakol/jandarma komutanlığı yerine doğrudan bir şikayet dilekçesi ile savcılığa
da başvurabilirsiniz. Şikayet dilekçenizden en az dört adet kopya alın, hepsini
imzalayın, bir tanesi de mutlaka sizde kalsın.
Sizde kalacak kopyaya memurun, dilekçeyi aldığını göstermesi için kaşe
basmasını; tarih, imza ve soruşturma numarasını eklemesini isteyin.
Şikayet dilekçenize olayın nerede, ne zaman, nasıl gerçekleştiğini, varsa
tanıkların isim ve adreslerini yazarak olayı ispatlamaya yarayacak delillerle birlikte
dilekçenizi savcılığa vermelisiniz.
Savcı dilekçenizi aldıktan sonra ifadenizi alacak, delilleri toplayacak, varsa
tanıklarınızı dinleyecek ve ardından şikayetçi olduğunuz kişinin ifadesini alacaktır.
Bu işlemlerin ardından, eğer savcı dava açmayı gerektirecek koşullar olduğunu
düşünürse bir iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderecektir.
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Mahkeme iddianameyi kabul edip davanın açılmasına karar verdiğinde, size
mahkemeden duruşma günü ve saatini bildiren bir tebligat (yazılı haber kağıdı)
gelecektir. Belirtilen günde ve saatte duruşmaya gitmeniz, gidemeyecek durumda
iseniz yazılı mazeret dilekçesi vermeniz ve söz konusu şikayetinizi mahkemede
anlatmanız gerekir.
Savcı dava açmak için gerekli koşulların oluşmadığını düşünürse, kovuşturmaya
yer olmadığına, yani davanın açılmamasına karar verir. Bu karar da size yazılı
şekilde bildirilecektir. Bu kararın elinize ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde
Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etmeniz gerekir. Bu itiraz üzerine Sulh Ceza
Hakimliği ya itirazı kabul edip dava açılmasına karar verecektir ya da itirazınızı
reddedecektir. Hakimin bu süreç sonunda vereceği karar kesindir, bir daha itiraz
edemezsiniz.

7.

AVUKAT İHTİYACINIZ VARSA;

Kanuni haklarınızı elde etmek için bir avukatınızın olması gerekmiyor, ancak bir
avukattan yardım almak süreç içerisinde hatalı işlem yapmanızı önleyebileceği
gibi sonuç almanızı da kolaylaştırabilir. Eğer bir avukatınız yoksa, hukuk davaları
için (boşanma, 6284 sayılı Kanun gereği tedbirler, tazminat davaları vb.)
yaşadığınız ildeki baronun Adli Yardım Servisi’ne ikametgah belgesi, fakirlik
belgesi ve kimlik fotokopisiyle başvurarak ücretsiz avukat ataması yapılmasını
talep edebilirsiniz. Baro, ihtiyaç dahilinde size ücretsiz bir avukat tayin edecektir.
Cinsel saldırı suçu ile öldürmeye teşebbüs gibi alt sınırı 5 yıldan fazla hapis
cezasını gerektiren suçların mağduruysanız, karakol, savcılık, mahkeme
aşamalarının her birinde Baro’nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) servisinden
size avukat görevlendirilmesini isteyebilirsiniz.
Eğer herhangi bir suç nedeniyle şüpheli/sanık konumunda iseniz karakol, savcılık,
mahkeme aşamalarının her birinde suçun niteliğine bakılmaksızın CMK
servisinden
size
avukat
atanmasını
isteyebilirsiniz.
Bunun
için
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karakolda/savcılıkta/mahkemede sözlü olarak avukat talep edebileceğiniz gibi
yazılı olarak da talepte bulunabilirsiniz. Böylelikle, yaşadığınız zorlu süreçte hem
kendinizi yalnız hissetmezsiniz, hem de işlemlerinizin usulüne uygun ve eksiksiz
yapılması mümkün olur.
Adli Yardım Servisi’nden veya CMK Servisi’nden atanan avukatınızdan memnun
değilseniz, neden memnun olmadığınızı anlatan bir dilekçe ile baroya başvurabilir
ve başka bir avukat ataması yapılmasını talep edebilirsiniz.
UNUTMAYIN! T.C. kimlik numaranızın bulunduğu fotoğraflı bir kimlik ile PTT
Merkez Müdürlükleri’nden veya yetkili şubelerden e-devlet şifresi alarak, internet
ortamında sizin açtığınız veya hakkınızda açılan davaların ve icra takiplerinin ne
aşamada olduğunu bizzat takip edebilirsiniz.

8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAŞVURABİLECEĞİNİZ KURULUŞLAR
Polis merkezleri, jandarma karakolları
Aile Mahkemeleri
Sağlık kuruluşları
Cumhuriyet Savcılığı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Adli Yardım Büroları
MEDYA’NIN KADIN SESİ ÇAĞRI MERKEZİ- 0312 446 01 28

ACİL TELEFONLAR
•
Polis imdat -155
•
Jandarma -156
•
Alo 183 (Sosyal Destek Hattı)

•Ambulans – 112
•Alo Baro – 444 26 18
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C) KADINA YÖNELİK AYRIMCI DİL
Cinsiyetçiliği pekiştiren en önemli araçların başında haber yazımında kullanılan
'dil' geliyor. Çünkü medyada kullanılan haber dili yazılı ve görsel basın aracılığıyla
kitlelere ulaşıp, algıya yön verdiğinde de etkisi katlanarak artıyor. Kadına yönelik
şiddet haberleri gündemden düşmediği, hemen her gün kadın cinayetlerinin
işlendiği bir ortamda o 'dil'in doğru kullanımı daha da önem taşıyor.
Kadınların medyada sahip oldukları nitelik, beceri ve başarılarından ziyade,
mağdur kimlikleriyle yer bulabilmeleri, magazin malzemesi olarak görülmeleri ya
da "öteki" olduklarında haber değeri taşıyor olabilmeleri de aynı cinsiyetçi
yaklaşımın
bir
başka
boyutu.
Bu yaklaşımın oluşturduğu bir cinsiyetçi dil de var: Eril dil. Kurgusunun erillikerkeklik üzerinden yapıldığı o dil yıllar içinde kelimelere de cinsiyet yüklediği gibi,
kanıksanmasına önayak olmuş. Kelimeler zamanla erkeğe ve kadına toplumun
biçtiği roller üzerinden şekillenmiş. Kadının kutsal kabul edilen anne kimliğine
göndermede bulunulan "anayurt", "anavatan", "anayol", "anamal" kavramlarını
üreten eril dil, öteki gördüğü "kötü kadın" üzerinden de küfürlerini biçimlendirmiş.
Bu nedenle kadına bakışı cinsiyetçi, dili de eril. O bakış açısını da kullanılan dili
de görmek için reklamlara, TV dizilerine ve en önemli mecra olan haberlere
dikkatli bakmak yeterli. Pek çok haberde failin kimliği ve fotoğrafı özenle gizlenen
maktul ya da şiddet mağduru kadınların boy boy fotoğrafları, kimlikleri, özel
hayatlarına ilişkin detaylar açık açık yayınlanıyor. Failin özel yaşantısına dair
ayrıntıya girmekten, varsa kriminal kimliğine değinmekten nerede se özenle
kaçınan
haber
metinlerinin,
aynı
özeni
mağdur
ya
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da maktul kadına gösterdiğini söylemek pek mümkün değil. Medyada bu tür
haberlerin görsellerinde kadın cesetleri veya şiddete maruz kalmış kadının kanlı
ya da gözleri morarmış şekilde basılmış fotoğraflarına sıkça rastlamak mümkün.
Haber metinlerindeki bir başka olumsuzluk da taciz, tecavüz, şiddet ve cinayet
haberlerinde
sıkça
kullanılan
şiddetin
pornografik anlatımı. Bu anlatım biçimi mağdurun, çoğu kez de artık hayatta
olmayan ve kendini savunma olanağı bulunmayan maktulün yaşadıklarını, failin
ifadesine dayandırıyor. Failin ifadesi üzerinden, gerçek gibi sunulan haberlerin
algıya yön vermesi nedeniyle okur ve/veya izleyici kitlesi tarafından yargılanıp;
kimi zaman toplum nezdinde mahkum bile edilebiliyor. İzleyici ya da okurun algısı
işlenen suçun niteliği yerine mağdurun neyi ne kadar hak ettiğine odaklanıyor.
Diğer yandan bu pornografik anlatım biçimi, suç işleme potansiyeline sahip
kesimlerde özendirici/ tetikleyici etkiye neden oluyor hatta yol gösterici bir rehbere
dönüşüyor.
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D)KADINA YÖNELİK
İÇEREN HABERLER

OLUMSUZ

VE

AŞAĞILAYICI

İFADELER

Türkiye’nin
muhafazakar
yapısının
medya metinlerinde de devam ettiğini görüyoruz. Medya da yer alan kadına şiddet
haberinde atılan başlıkta ''hamile sevgili'' nitelemesiyle beraber toplumun algısını
evlenmeden birlikte yaşayan sevgili nitelendirmesi ne yapıldığını görüyoruz.
Kadının hamile olmasının altı çizilerek bizlere sunulan bu haberde medyanın etik
sınırları aşarak hak ihlalini yaptığını görüyoruz. Bu habere bakıldığında özellikle
‘’hamile sevgili’’
ve ‘’birlikte yaşayan sevgili ‘’nin altı çizilerek toplumsal
cinsiyetçilik metinde tekrar inşa edilmiştir. Medya Kadının sevgili ve birlikte
yaşayan eş olarak’’ nitelendirdiği olayı haberleştirirken kullandığı fotoğrafla
şiddete kendisi de ortaklık etmekte hem de kişilik haklarına zarar vermektedir.
''Oysa ki bu tarz haberlerin başlıklarında ve spotlarında yargı ifadelerindense
olayın toplumsal, hukuki ve psikolojik nedenlerine ve sonuçlarına vurgu yapan bir
dil kullanmak ve böylece kamusal bir farkındalık yaratmak gerekmektedir. Bu
haberler ayrıca, kadınların yaşadıkları sosyal eşitsizliklere dikkat çekmek ve bu
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eşitsizlikleri gidermeye yönelik toplumsal bir hassasiyet yaratmak açısından da
işlevseldir

LEZBİYEN EŞİ VE SEVGİLİSİ TARAFINDAN VURDURULAN
TALİHSİZ KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Ordu'da lezbiyen sevgilisiyle kaçak ilişki yaşayan evli kadın kiralık katil tutarak
kocasını vurdurttu. Ordu'ya bağlı Ünye ilçesinde yaşayan Hasan O. lezbiyen
sevgilisiyle işbirliği yaparak kocasını öldürtmek amaçlı kiralık katil tuttu. Kiralık
katilin silahlı saldırısında vücuduna 4 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan
talihsiz koca 17 günlük tedavi süresinin ardından hayatını kaybetti. Emniyet
sorgusunda eşcinsel ilişki yaşayan iki kadının olayı birlikte planladığı ve ilişkilerini
rahat yaşamak için bu yola başvurdukları ortaya çıktı.

Haberde cinsel tercihin öne çıkarılması, o
tercihin saldırı için “haklı”gerekçe oluşturduğu algısını pekiştiriyor. Yine pek çok
haberde olduğu gibi bu haberde failin ifadesi üzerinden kurgulanmıştır,
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GÜNEY

KORE'DE

BİR

SÜT

ŞİRKETİ

REKLAMINDA

KADINLARI İNEK OLARAK GÖSTERDİ

BBC Türkçe
Aralık 15, 2021 14:321dk okuma
Güney Kore’nin en büyük süt şirketi, reklamında kadınları inek olarak gösterdiği
için özür diledi. İnfial yaratan reklamda bir erkek, bir tarladaki kadınları gizlice
kameraya çekiyor. Gizli kamera çekimleri ülkede oldukça büyük tartışmalar
yaratan bir konu…
Bir süt şirketi, kadınları ‘sağılacak inek’ olarak göstererek, itibarını yok ederek
tüm kadınları aşağı çekmiş bulunuyor.
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KREDİ BORCU İÇİN CİNAYET İŞLEDİ!

Sakarya'da aldıkları otomobil kredisini
ödeyemeyen çift, komşularını öldürdü. Cinayet kısa sürede çözüldü.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, evinde öldürülmüş bulunan kadının katil zanlısı
olduğu öne sürülen 21 yaşındaki kadın ile eşi, adliyeye sevk edildi. Öldürülen
kadının arkadaşı olan zanlının, eşinin otomobil kredisi borcunu ödemek için
cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Sevcan A'nın, cinayeti kendisinin işlediğini,
banka kredisi ile aldıkları otomobilin borcunu ödemek için Hülya Durmuş'tan borç
istemek amacıyla eve geldiğini ve çıkan tartışmada başına sert bir cisimle
vurduktan sonra boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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Sorun öncelikle başlıkta. Haberde kredi borcunu gerekçe göstererek cinayet
işlediklerini söylüyoler. Ekonomik bunalımın cinayeti meşrulaştırdığı görülüyor. Bu
bahanelerin kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor.Muhabir psikolog, yargıç, falcı veya
öykü yazarı gibi değil bir haberci olduğunİşlenen cinayetin ardında borç, cin-net,
kıskançlık, öfke, namus, iflas, psikolojik sorun vb. aramanın ve sonuçları okur ya
da izleyiciye sunmanın cinayeti işleyen kişinin ruh hali ile empati kurulmasına
aracılık yapmak olacağı unutulmamalı. Haberci nedenlerinden çok
doğrudan cinayete odaklanmalı.

VAHŞETTE SON DURAK

Bu tür cinayet haberlerinde sıklıkla karşılaşıldığı gibi
haberin başlığı, şiddeti normalleştirip sıradanlaştırıyor. "Son durak", "Vahşet",
"Öfkeli koca" gibi haberi "çarpıcı" kılmayı hedefleyen, ancak özenle kaçınılması
gereken bu tür klişe ifadelere haberde asla yer verilmemeli. Ayrıca haberde nasıl
işkence
yapıldığı,
failin
beyanına
da-
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yanarak anlatılıyor. Mağdurun kendisini savunma hakkı bulunmadığından, haber
failin anlatımıyla kurgulanıyor.
Cinayet haberinde mağdur insanların bedenlerinin pornografik bir şekilde teşhiri
yapılmamalı, şiddeti sıradanlaştıran görseller kullanılmamalıdır. Fotoğraf seçimi
yapılırken öncelikli kriter, mağdurun kişilik haklarının ihlal edilmemesi olmalı. Bu
ve benzer haberlerde, kadının olay öncesinde çekilmiş fotoğrafı kullanılmalı, aynı
özen o fotoğrafın seçiminde de gösterilmeli. Kadının mahremiyetine saygılı
olunmalı..

CİNNET GETİREN KOCA, EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
24.07.2019 - 23:10 Son Güncelleme: 24.07.2019 - 23:13 | Haber Kaynağı: DHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu (49), eşi
Fatma Aydoğdu (40) ile 4 çocuğundan biri olan Enes Aydoğdu'yu (20)
silahla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.
Olay, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi,
Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci kattaki 10 nolu dairede meydana geldi. gündelik
işlerde çalışan Fatma-Nevzat Aydoğdu çifti, akşam saatlerinde tartıştı.
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Sorun öncelikle başlıkta... Failin karısıyla tartışma sonucu öfkelenmesi cinayetin
anlaşılır kılınması algısını pekiştiriyor. Böylelikle dolaylı bir tanımlama ile cinayet
meşrulaştırılıyor. Kadına erkeğin tartışması sonucu erkeğin sinirlenebileceğini ve
cinayet
işleyebileceği
mesajını
veriyor.
Diğer yandan bu tür başlık ve içeriğe sahip haberlerin, cinayet davalarında haksız tahrik
indirim taleplerinde delil olarak gösterildiği de dikkate alınmalı.Başlıkta ve haberin
metninde “öfkeli”, “cinnet getiren” gibi katilin ruh haliyle empati kuran ve yargı bildiren
ifadeler
yerine, doğrudan “Kadın cinayeti” vurgusu yapılmalı. Uygulanan şiddetin detaylarını
yazmak yerine, ilgili kurum,kuruluş ve kişilerin ifadelerine ve varsa belgelere yer
verilmeli. Örneğin kadın daha önce şiddete uğradığı için karakola başvurmuş mu,
savcılık koruması var mı, daha öncesığınma evinde kalmış mı, katilin mesleği var mı,
varsa neiş yapıyor, o işin gerektirdiği ehliyete sahip mi, katilin sa-bıkası var mı, varsa
sabık olduğu başlıklar ne? Taciz, tecavüz, cinayete teşebbüs, cinayet vb.
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E)ALTERNATİF SÖZCÜKLER
Adam/Adamı: bu sözcük ya da eklerin kullanımı kadınları görünmez kılıp,
iktidarda erkek olduğu vurgusunu yapabilir. Bu sözcüklere alternatif olarak kişi,
insan, erkek kullanılabilir. Örneğin; "devlet adamı" yerine politikacı, yönetici veya
lider, "bilim adamı" yerine akademisyen,"adam gibi" ifadesi yerine “doğru düzgün”.
Adam gibi adam olmak: Argoda kullanılan bu deyiş, insanca davranılması
gerektiğine işaret etmesine karşın, erkek yerine kullanılan adam kelimesi
insanlığın ölçütü olarak snulmaktır. Mutlaka kullanılması gereken durumlarda,
insan
gibi
olmak
şeklinde
kullanılmalıdır.
Ahlaksız: Haberde her türlü sıfat kullanımından kaçınılması gerekir. Ahlak göreceli
bir kavramdır; kişi ya da grupların bakış açısına ve değer yargılarına göre değişir.
Bu
nedenlede
haber
dilinde
tercih
edilmemelidir.
Anne bu sözcüğü kullanırken haberin bağlamını iyi düşünmek gerekir. Sözcüğün
habere bir katkısı yoksa sadece cinsiyetçi bakışı yansıtıyorsa kullanılmaması
gerekir. Nasılki haber öznesi baba olduğunda bu vurgulanmıyorsa, anne
sözcüğünün de vurgulanmaması gerekir. Her klişe için geçerli olduğu gibi “cani
anne’’, “anne vahşeti’’, “canavar anne” ve “zalim anne” gibi klişeler de gelişi güzel
kullanılmamalıdır.
Babası: bu tanımlamanın kullanıldığı durumlar kadınları görünmez kılabilir.
Örneğin; “Türk turizminin babası’’.Bunun yerine “Türk turizminin kurucusu” ifadesi
kullanılabilir.
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Bayan:bayan” ile “kadın” sözcükleri eşanlamlı (Tıpkı Bayan sözcüğünün ‘erkek’
sözcüğü ile eş anlamlı olmadığı gibi) değildir. Bayan bir hitap şeklidir, kadın ise
cinsiyet belirtir. Haber dilinde bayan değil kadın sözcüğü kullanılmalıdır.
Dönme: argoda erkek iken kadın olmuş kişi için kullanılır. Haber dilinde yeri
olmamalıdır. Eğer haberde kullanmak gerekiyorsa, bu durumdaki bireylerin
kendilerini tanımlamak için kullandıkları "trans kadın"’ ifadesi kullanılabilir.
Erkek/Erkeklik: bu sözcükleri cinsel üstünlük imasıyla kullanmak doğru değildir.
Örneğin; erkek işi, erkeklik göstermek, erkek sözü, sözünün eri gibi ifadeler bu
bağlamda
ayrımcıdır.
Eşcinsel: duygusal ve cinsel açıdan hemcinsine ilgi duyan kadın veya erkek.
Eşcinsellik ruhsal bozukluk olmadığı gibi bir hastalık da değildir. Haber dilinde
kullanmaktan
kaçınmak
gereklidir.
Ev kadını/Hanımı: Ücretli bir işte çalışmayan kadını tanımlamakta kullanılır. Ancak
bu tanım son yıllarda tartışılmaktadır. Ücretsiz ev işçiliği statüsü üzerinde
yoğunlaşan
bu
tartışma kadının evdeki çalışmasının karşılığında sosyal güvence edinmesini
talep etmekte. Evdeki kadının da çalışmayan kadın gibi gösterilmemesine dikkat
edilmelidir.
Gey: erkek eşcinsel. Haberde nasıl ki çoğunluğu oluşturdukları için
heteroseksüellerin cinsel yöneliminin ne olduğu belirtilmiyorsa, geyler için de aynı
şey
geçerlidir.
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Hanım: bayan gibi bir unvandır. Sıfat olarak ise kadınlığın bütün iyi niteliklerini
taşıyan anlamına gelir. Haber dilinde sıfat olarak kullanılmaması gerekir.
Hayat kadını: para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye giren ve bu işi meslek
edinen kadın. Haberlerde hayat kadını ifadesi yaygın olarak kullanılmakla
beraber, bu işi yapanlar kendilerine seks işçisi denilmesini tercih ediyor.
Homo: Dilimiz de homoseksüel sözcüğünün kısaltılması olan homo,
homoseksüelleri aşağılamak için kullanılan bir ifadedir. Bu kısaltmanın da haber
dilinde
yeri
yoktur.
İnsanoğlu insan ve oğul sözcüklerinden türetilmiş bileşik bir sözcüktür. İçindeki
cinsiyetçi ifade (oğlu) nedeniyle yerine insanlık, insanlar sözcüklerinden biri tercih
edilmelidir.
İnterseks: sadece eğer haberin önemli bir unsuru ise anlamı bilinerek kullanılması
gereken bir sözcük. “Biyolojik olarak her iki cinsiyetin özelliklerini de taşıyan,
doğumda gerek cinsel anatomisi, gerekse cinsel organları tipik erkek veya
kadın tarifine uymayan bireyler için” kullanılır.
Kadın: haberlerde kadın vurgusu yapıldığında bu genelde kadın erkek eşitsizliğine
katkı yapar. “Kadın şoför”, “kadıngaspçı”, kadın polis”, “kadın gazeteci” denilen
her haberde özne erkek olsa “erkek polis” ya da “erkek gazeteci” denilmez.
Kız/kızlar: zihinlerde ve dilimizde “kadı”dan ayrı anlamlar yüklenen bir sözcük.
Karşı cinste karşılığı ise “oğlan”. Kız sözcüğü yerine “kadın” veya “genç kadın”
sözcükleri
tercih
edilmeli.
Liboş: argo bir sözcük. Liberal görüşteki bir kişiyi aşağılamak için kullanılır. Geyler
için kullanılan “nonoşu çağrıştırdığı için aynı zamanda homofobik bir söylemdir.
Namus: Toplumda ahlak kurallarına, toplumsal değerlere bağlılık ve iffet. Ahlaki
değerler, topluma, zamana, mekana ve kültüre göre değişiklik gösterir. Haberde
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bir grubun ahlak anlayışını tüm topluma geçerli kılacak bir dil kullanılmasından
kaçınmak gerek. Haberlerde “namus cinayeti”, “namus cinneti” ve “namusunu
temizledi”
gibi
ifadeler
kullanılmamalı.
Trans/trans seksüel/trans birey: kişinin cinsiyet kimliğinin doğmuş olduğu
cinsiyetiyle eşleşmemesi durumu olarak da tanımlanabilir. 'trans' terimi herhangi
bir
cinsel
yönelimi
işaret etmediği gibi, trans kişiler eşcinsel, biseksüel veya aseksüel yönelimlere
sahip olabilir. Haberin özünü ilgilen-diriyorsa bu sözcüklerin haber dilinde
kullanılmasında
bir
sakınca
yoktur..
Yuva yıkan kadın/yasak aşk/gayrimeşru ilişki: Bunlar kalıp yargı içeren klişeleşmiş
ifadelerdir. Çoğunlukla da kadına yönelik ayrımcılığı pekiştiren şekilde kullanılır.
Haberde bu gibi ifadeleri kullanmaktan kaçınmak gerekir. Çünkü insanların özel
hayatlarını yargılayan kalıp yargıların haber dilinde yeri yoktur. Bunların yerine
olayın
tarafsız
bir
dille
olduğu
gibi
anlatılması
gerekir.
Zina: 2005 yılında çıkarılan kanunla suç olmaktan çıkarılan zina, evlilik dışı cinsel
ilişkide bulunmak anlamına gelmektedir. Olumsuz anlam yüklü bu sözcüğün
kişileri
suçlayıcı
ya da karalayıcı bir önyargıyla kullanılmaması gerekir.
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GÜNDELİK DİLDE FARKINDA OLMADAN SÖYLEDİĞİMİZ VEYA
YAZDIĞIMIZ KİMİ SÖZLER CİNSİYETÇİLİK İÇERİR.
Her genç kızın rüyası, beyaz gelinlik giymek...Evliliğin kutsandığı toplumlarda bu
klişe yaygındır. Bir kadının rüyası önemli bir buluşa imza atmak, bir kitap yazmak,
bir şarkı söylemek vb. de olabilir.
Kadınlar çok güçlü, her şeyi başarabilirler, yeter ki is-tesinler!.. Keşke her şey
istemekle olsaydı! Kadınlar yaşamın her alanında cam tavanlarla karşılaşır,
mesleki
güçlüklerin yanına bir de cinsiyet kimliklerinden dolayı mücadeleyi eklemek
zorunda kalırlar. Engeller yüzünden başaramamaları onların isteksiz olmasıyla
açıklanamaz.
Bakınız:
siyasette
kadın
temsilinin
düşüklüğü.
O erkek gibi kadındır, kendini korur merak etme!.. Kadınlara, eğer toplumda kabul
görmek, cinsiyetlerine yönelik riskleri bertaraf etmek ve hak ettiklerini istiyorlarsa
erkekleşmeleri gerektiğini dayatan klişelerden biri. Kaba kuvvetin ve bedensel
sağlamlığın kişiyi tehlikeden koruduğuna inanmak, kadınların zayıf ve güçsüz
olduğuna onay vermek olur.
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F)TÜRKÇE CİNSİYETÇİ DEYİŞ, DEYİM VE ATASÖZLERİ
Cinsiyetçi deyiş, deyim ve atasözleri; kız çocuğu dert, oğlan çocuğu ödül olarak
gösterir:






Bir evde iki kız, biri çuvaldız biri biz.
Kız doğuran tez kocar.
Kızını dövmeyen, dizini döver.
Oğlandır oktur, her evde yoktur.
Oğlanı her karı doğurmaz, er karı doğurur.

Bu cinsiyetçi deyişler , “başa gelmiş” bu dertten en doğru kurtulma şeklinin, “kız
çocuğu genç yaşta evermek" olduğunu anlatırlar.





Kız çocuğu ya er koynunda, ya yer koynunda.
Kız evde olsa da elden sayılır.
Kız girdi on üçüne, ya erdedir ya yerde.
On beşinde kız, ya erde gerek ya yerde.

Kendilerine erkek egemen iktidar ilişkileri üzerinden dayatılan toplumsal rolleri
layıkıyla oynamaları için, kızın annesini, oğlanın da babasını model alması elzem
olarak anlatılır. Böylece bu deyişler, cinsiyetçi bir toplumsal rol bölüşümüne
hizmet eder:


Ana gezer, kız gezer, bu çeyizi kim düzer.
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Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar.
Bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz.
Karı doğurduğu kızı beğenmez.
Oğlan (atadan) babadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir
biçki biçmeyi.
Oğlan babadan öğrenir sofra dizmeyi, kız anadan öğrenir sokak
gezmeyi.

Bu deyişler, “evlenilecek kızı”, alınıp verilen, ikincil ve edilgen olarak yeniden
üretir.:






"Al atın iyisini yiyeceği bir yem, al avradın iyisini giyeceği bir don."
"At ile avrat yiğidin bahtına." / "At ile avrat yiğidin ikbalindendir."
“Komşu kızı almak, kalaylı kaptan (tastan) su içmektir.”
“Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı.”
“Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden.”

Bu deyişler, erkek ve kadınları doğaları bakımından birbirinden ayırır ve onlara
erkek egemen toplum içinde kendilerini bekleyen toplumsal rolleri öğretir:





"Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur."
"Elinin hamuruyla erkek işine karışma."
“Erkek getirmeyi, kadın yitirmeyi bilmeli.”
“Kadının fendi, erkeği yendi.”

Bu deyişler, kadınları doğal olarak tehlikeli ve aşağı/alt gösterir:





"Benim derdim inekle dana, karının derdi sürmeyle kına."
"Dam damlamasından, karı vızırtısından durulmaz."
"Kadın erkeğin şeytanıdır."
"Karı gibi konuşma!"
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Bu deyişler, kadını kocasının egemenliğine hazırlar:





"Avradı eri saklar, peyniri deri."
"Avrat var arpa unundan aş yapar, avrat var buğday unundan keş
yapar."
"Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar."
"Avrat var zavranı zort, avrat var hazreti mülk."

Bu deyişlerle, anneliğin kadının üstleneceği en kutsal rol olduğu öğretilir:




"Çocuksuz kadın, meyvesiz ağaca benzer."
"Kadın gavurdur, Müslüman anasıdır."
"Oğlanı kızı olmayan avrattan, eski hasır yeydir."

Bu deyişlerde kardeş, eşten değerli olarak gösterilir:




"Kardeş bulunmaz, karı bulunur."
"Kardeş mezarı yok, karı mezarı çok."
"Kardeş yürek yağı, karı çarık bağı."

Bu deyişler, kadına şiddeti meşrulaştırır:





"Dişi köpek kuyruk sallamazsa, erkek köpek yanaşmaz."
"Kocanın vurduğu yerde gül biter."
"Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin."
"Kadının yüzünün karası, erkeğin elinin kınası."
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Bayan ve Erkek
Erkek yerine "bay" kullanılmadığı halde, kadın yerine "bayan" kullanıldığı
aşağıdaki gibi deyişler, cinsiyet çağrışımı yapan "kadın" yerine, cinsiyetsiz
"bayan" kelimesini tercih eder. Kadına kadın demekten utanan, ama erkeğe erkek
demekten utanmayan bu cinsiyetçi bakış açısı, erkek cinselliğinin utanılacak bir
şey olmadığını düşünürken kadın cinselliğini toplumsal bir ayıp olarak algılar:



"Bayan kuaförü" ("Bayanlar tuvaleti" vb.)
"Bayan doktor" ("Bayan yazar", "bayan öğretmen" vb.)

PROJENİN ÖNCEKİ FAALİYETLERİYLE İLGİLİ
AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ
Tüm İletişim ve Medya Federasyonunun (TİMEF) iş birliğinde,
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR.
ABDULREZAK ALTUN’UN konuşmacı olarak yer aldığı, “Medya’nın
Kadın Dili” konulu konferans düzenlendi.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans salonunda gerçekleşen
konferansa, Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Başkanı Şakir Gürel,
dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci
katıldı.
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“Amacımız medyada kadına karşı kullanılan ayrımcı dili azaltmak“
Medya’nın Kadın Dili Projesi’nin amacını “Medyada kadına karşı kullanılan
ayrımcı dili azaltmak” sözleriyle açıklayan Gürel “Yaptığımız tüm projelerde
meslektaşlarımızı, genel bilgi ve deneyimlerinin artması için yurt dışına gönderdik.
Bu konferansa katılan arkadaşlarımızın arasından belirlenecek bir kişiyi de
TİMEF’in sponsorluğunda Erasmus projemizle yurt dışına göndereceğiz.” dedi.
“Satın alma davranışlarına göre gazetelerin içeriği şekilleniyor“
“Medya Okuryazarlığı Perspektifinden Medyanın Kadın Dili ve Medya
Profesyonellerinin Sorumluluğu” başlıklı sunumunu yapan Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun da “İnsanlığın yarısını
oluşturan ancak bugüne kadar çeşitli olumsuz uygulamalarla, sadece cinsiyeti
nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalan kadınların toplumsal düzeyinin
geliştirilmesi konusundaki çabalara katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu aslında
sadece kadınların sorumluluğu değil, erkek bireylerin de sorumluluğudur.”
şeklinde konuştu.
“Kadını ikinci plana iten
çalışanlarındadır“

anlayışla mücadelede sorumluluk medya

Medya okuryazarlığını; medyanın içeriğini oluşturan her unsurun oluşturduğu
mesajlarda sunulan anlamların ve bunlarda yer verilen temsillerin arka planına
bakabilme becerisi olarak tanımlayan Prof. Dr. Altun “Medya okuryazarlığı, medya
profesyonelleri ve medyada çalışmak üzere yetişen öğrencilerin edinmesi gereken

43

bir beceridir. Kadını toplumsal olarak ikinci plana iten anlayışla mücadelede
sorumluluk, içeriği ve anlamı üretenler olarak öncelikle medya çalışanlarındadır.
Duygu Asena’nın yazdığı 'Kadının Adı Yok' romanı vardır. Kadının adının
olmadığı dönemlerden bugüne doğru gelindi ama hâlâ katedilmesi gereken
önemli mesafeler olduğu çok açık.” diye konuştu.
Ayrımcı dilin önüne geçebilmek için neler yapılabileceğinden de bahseden Prof.
Dr. Altun “Haber yazarken gelişigüzel yazmak yerine yazdığınız ya da ürettiğiniz
her sözcüğün yan anlamları üzerine de düşünebilmek önemli. Çünkü medya
okuryazarlığı, konuyla görsel arasındaki veya konuyu anlatırken seçilen
sözcüklerdeki yan anlamlar üzerine düşünebilme becerisine yoğunlaşıyor.”
ifadelerini kullandı.
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Ayrımcı Dile Karşı Habercilik
YONCA POYRAZ DOĞAN
İstanbul Üniversitesi Radyo-TV bölümü mezunu. Houston Üniversitesi’nde lisans
ve lisans üstü dersleri aldı. Kitle İletişimi yüksek lisansını 1996’da Texas Tech
Üniversitesi’nde tamamladı.
Bir etnik gruba, toplumsal sınıfa, inanca, ülkeye, cinsel yönelime, cinsiyete ya
da yaş grubuna ait olanların nasıl ele alınacağı her toplumda hem çok tartışılan
hem de çok hassas bir konu. Habercilikte ise bu konu daha da önem kazanıyor
çünkü medyadaki yaygın dil, baskın olan grup ve kimlikler dışında kalan grup ve
kimlikleri ayrımcı bir biçimde tanımlayıp sıfatlandırabiliyor. Hatta ayrımcılık medya
yoluyla yayılıp, toplumda meşru hale gelebiliyor.
Medya kuruluşlarının nefret söylemini veya ayrımcı görüntüleri yayınlarken
hassas davranmaları gerekir. Olayları ve söylenenleri aktarmak gazetecinin
görevidir, ancak bunu yaparken oluşabilecek zararları asgariye indirme
seçeneklerini arayıp bulması da görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu noktada
bazı söylemlerin nasıl nefret içerikli ve ayrımcı oldukları da kamuoyuna
anlatılmalı, bağlamdan uzak kışkırtıcı tespitlerden kaçınmalı ve büyük resmi
gösterecek bilgiler verilmelidir.

45

TAYFUN ERTAN ‘YAZAR’
Tayfun Ertan, haber dilinin kullanımına oldukça dikkat edilmesi gerektiğini
belirtirken, dilin sadece iletişim aracı olarak kullanılmasını doğru bulmadığını
söyledi. Ertan "Dil, toplumumuzda sadece iletişim aracı olarak görülmektedir.
Seçtiğimiz sözcükler, cümle yapılarımız, siyasi düşüncelerimiz, değer
yargılarımız, duygularımız ve toplumsal konumumuz tam anlamıyla birleştiği
zaman bizim dilimizin şekillenmesine olanak sağlar. Bu sebeple dili sadece kişiler
arası iletişimde bir araç olarak görmek yanlış bir algıdır" dedi.
Tayfun Ertan, dili kullanırken hassas davranılması gerektiğini belirterek
"Habercilerin meydana gelen bir olayı topluma aktarırken tarafsız olma
zorunluluğu vardır. Dolayısıyla tarafsız bir dil kullanabilmek için sıfatlardan uzak
durulması gerekiyor. Biz habercilerin yaşanan her olaya ön yargısız bir şekilde
yaklaşmamız gerektiği için, tüm taraflara olabildiğince eşit şekilde yer vermeliyiz"
dedi. Haberci olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Ertan, genç habercilerin
kelimeleri kullanırken seçici olması gerektiğini ve ön yargılardan uzak durmanın
haber yazımında doğru bir yöntem olacağını aktardı.
PROF. DR. SEVDA ALANKUŞ
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın odaklı haberciliği anlatan Prof. Dr. Sevda
Alankuş, toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğe iki perspektiften baktığını
söyleyerek, "Toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğe iki perspektiften bakıyorum
ben. Kadına davranma biçimimiz, 'ötekiler'e de yansıyor. İkincisi de kadınlara
uygulanan şiddet çok sistematik, güç destekli, iktidar destekli" dedi ve neden
toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğe ihtiyaç duyduğumuzu şöyle anlattı:
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"Haber medyası diğer anlatı türlerinden daha farklı olarak gerçeklik iddiası
taşıyor. Haber medyasının kadına yönelik nefret söylemini, şiddeti yeniden
üretmesi önemli çünkü kadına yönelik bu haber dili bütün ötekilere yönelik haber
dilinin de temelini oluşturuyor. Başka ifadeyle bütün ötekilere yönelik hak ihlali
yapan haberciliği kuran dil aslında kadına yönelik nefret dilinin bir versiyonudur.
Dolayısıyla haberlere baktığımızda en çok hak ihlali yapanlarda gazetecilerdir.
"Yaptığınız habercilik, şiddetin yapısal ve sistematik olduğunu gözeterek
yapılmalı. Yapılan her haber, kadına yönelik şiddetin sistematik olduğuna
ilişkilendirelerek yapılmalı. Haberin içeriği, haberin yazılması, yeni medyanın yeni
bir haber dili getirip getirmediğine tekrar tekrar bakılması gerekir."

“Medya’nın Kadın Dili Projesi AB desteğiyle AB Başkanlığı
tarafından uygulanan Sivil Toplum Destek Programının III.
dönemi kapsamında yürütülmektedir.”
“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla TİMEF sorumluluğu altındadır ve Avrupa
Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”
“This publication was produced with the financial support of the
European Union. Its contents are the sole responsibility of
TİMEF and do not necessarily reflect the views of the European
Union”
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