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Özet
Türkiye’de, 90’l› y›llarla birlikte yeni bir ekonomi politik
çerçevesinde yap›lanmaya bafllayan medya, gerek bu yap›sal dönüflümün
etkisi, gerek genel siyasal-toplumsal egemen söylem do¤rultusunda,
gazete manfletlerinden, televizyon dizilerine çok farkl› metinlerde kad›nlar›
temsil etme biçimleriyle, kimi zaman ciddi hak ihlallerine varacak bir
tutum sergilemektedir. Farkl› kad›n örgütlerinin medyada cinsiyetçi
söylemin sürekli yeniden üretilmesine karfl› duracak bir yap›lanmaya
destek vermesi ise 2006 y›l›n›n sonlar›na denk düflmektedir. Burada
bulgular›n› paylaflaca¤›m›z araflt›rma, konunun bu iki boyutunu irdelemeyi
amaçlamaktad›r.
‹lk bölümde, hem belli bafll› dört medyadan (bas›n, radyo,
televizyon ve internet) önem derecesi do¤rultusunda saptanan metin
türleri içinde kad›nlar›n ne oranda ve hangi biçimlerde temsil edildi¤i
medyalar aras› karfl›laflt›rmaya da olanak verecek biçimde söylem analizi
tekni¤iyle çözümlenmifl; hem de ayn› karfl›laflt›rmal› perspektiften
hareketle kad›n çal›flanlar›n farkl› medyalardaki konumlar› irdelenmifltir.
Çal›flmam›z›n ikinci bölümünde ise, 2007 y›l›nda kurulan ve özgül amac›
medyada cinsiyetçilikle mücadele olan MED‹Z’in (Kad›nlar›n Medya
* Bu çal›flma, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araflt›rmalar Fonu’nun finansal deste¤iyle
gerçeklefltirilmifl olup Do¤u Akdeniz Üniversitesi Kad›n Çal›flmalar› Merkezi (Gazima¤usa,
KKTC) taraf›ndan 20-22 Nisan 2009 tarihleri aras›nda düzenlenen 3. Uluslararas› Kad›n
Çal›flmalar› Konferans› “Gender at the Crossroads: Multi-Disciplinary Perspectives”
bafll›kl› konferansta sunulmufltur.

34

‹zleme Grubu) örgütsel tarihi ve çal›flma biçimleri, niteliksel-etnografik yöntem
arac›l›¤›yla (kat›l›mc› gözlem, derinlemesine görüflme), ek bir paradigma olarak
bilgisayar dolay›ml› iletiflimin sa¤lad›¤› toplumsallaflma, dayan›flma ve
örgütlenme olanaklar›n›n da incelenmesiyle bir arada de¤erlendirilmifltir.
anahtar kelimeler: toplumsal cinsiyet ve medya, feminist örgütlenmeler,
MED‹Z (Kad›nlar›n Medya ‹zleme Grubu), a¤ topluluklar›, bilgisayar dolay›ml›
iletiflim
Résumé
Des observations aux actions : vers des médias non-sexistes en
Turquie
A partir des années 90, les médias en Turquie qui se sont dotés de
nouvelles structures conformément à la nouvelle économie politique offrent des
contenus et diffusent des discours reproduisant les tendances des discours
politiques dominants. Les femmes y sont représentées dans des stéréotypes
fort sexistes, portant parfois atteinte aux droits. Parallèlement on constate que
les femmes travailant dans les médias doivent faire face à une discrimination
aussi bien horizontale que verticale. La formation d’un mouvement spécifique
des femmes contre la reproduction incessante du discours sexiste dans les
médias ne date que de la fin de l’année 2006. Le recherche dont les résultats
sont présentés ici vise à explorer ces deux dimensions de la problématique.
Dans une première partie, une analyse de discours sur les formes de
représentations des femmes dans différents types de textes produits par les
quatre grands médias (presse, radio, télévision et internet), est effectuée dans
une perspective comparative; ainsi qu’un repèrerage du niveau de présence des
femmes journalistes. Dans la deuxième partie de notre étude, l’histoire
organisationnelle et les formes du travail de MEDIZ (Le Groupe Mediawatch –
femmes) créée en 2007 pour l’objectif spécifique de lutter contre le sexisme
dans les médias sont évaluées par une méthode qualitative-ethnographique
(observation participante, entretien en profondeur) en référence comme
paradigme supplémentaire aux possibilités de socialisation et d’organisation
(voire d’engagement militant) offertes par les nouvelles technologies et les
réseaux internet.
mots-clés : genre et médias, organisations féminists, MEDIZ (Le Groupe
Mediawatch – femmes), communautés virtuelles, nouvelles technologies
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Abstract
From Observations to Actions: Towards a Non-Sexist Media in
Turkey
Beginning from the 90s, the media in Turkey which began to organize
under a new political economy –both with the effect of this structural
transformation and as a part of the dominant and pervasive social frame–
represent women in various texts (from newspapers to television series) in a
way that sometimes ends with serious violations of human rights. However it
is not before the end of 2006 that various women's organizations start
supporting a structure which opposes the incessant reproduction of sexist
discourse in the media. The present research aims to explore these two
dimensions of the subject.
In the first part, different types of texts produced by the four major media
(dally press, radio, television and Internet) are examined by the method of
discourse analysis accompanied by a comparative review of the media to see
how and in what proportions women are represented in these texts, and always
by the same comparative view, the position of women employed in different
media is analyzed. In the second part of our study, organizational history and
working structure of MEDIZ (Women’s Mediawatch Group), founded in 2007
with the specific objective to fight against sexism in the media are evaluated by
a qualitative-ethnographic method (participant observation, interviews in-depth)
using also as an additional paradigm, organizational opportunities provided by
the computer-mediated communication.
keywords: gender and media, feminist organizations, MEDIZ (Women’s
Mediawatch Group), virtual communities, computer-mediated communication
(CMC)
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Girifl
Türkiye’de medya, gazete manfletlerinden, televizyon dizilerine çok farkl›
metinlerde, kad›nlar› temsil etme biçimleriyle, kimi zaman ciddi hak ihlallerine
varacak bir tutum sergilemektedir. Öte yandan, “temsil” kavram›n›, medya
sektöründe çal›flanlara, yani söz konusu içerikleri üretenlere uygulad›¤›m›zda da
manzara daha olumlu de¤ildir: Yeni medyalar›n devreye girmesinden önce
kabaca “kad›n gazeteciler” olarak tan›mlanan çal›flanlar bugün genifllemifl medya
sektöründe, hâlâ erkeklere oranla say›ca az ve nitel olarak daha alt kadrolarda
istihdam edilmektedir. Bu durum, bir yandan, temel sorunsal› “toplumsal
cinsiyet” olan bilimsel araflt›rmalar› beslerken, öte yandan da, medyada
cinsiyetçilikle mücadele etmek için ciddi bir sivil toplum hareketini bafllatm›flt›r.
Bu gözlemlerden hareketle, 2007 y›l›ndan bu yana gerçeklefltirmifl
oldu¤umuz iki araflt›rman›n bulgular›n›, hem uluslararas› düzlemde benzeri
alanda yap›lan bilimsel çal›flmalar›n ›fl›¤›nda, hem de ülkemizde genel olarak
toplumsal cinsiyet sorunsal›, medyan›n iflleme mekanizmalar› ve hem de sivil
toplum düzeyinde siyasallaflma ve yeni siyasal edimciler gibi kavramsal-olgusal
edinimlerden yararlanarak de¤erlendirece¤iz.
Medya ve Cinsiyetçilik: Genel Konumland›rma
Bir toplumda medyan›n yaln›zca insanlar aras›ndaki bilgi ak›fl›n› sa¤lamak
ve onlara do¤rudan ya da dolayl› bilginin yan› s›ra, yer yer e¤lencesel hatta
sanatsal doyum olanaklar› sunmak gibi etki ve/ya ifllevlerinin ötesinde bir yere
sahip oldu¤u, bugün hangi kuramsal yaklafl›m ba¤lam›nda ve hangi özgün medya
üzerinde çal›fl›rsa çal›fls›n her iletiflim bilimcinin kabul etti¤i bir olgudur. Medya,
kifliler, kurumlar, olgulara iliflkin kolektif tasavvurun oluflmas›na birinci dereceden
katk›da bulunur ve bunu üretti¤i, yeniden üretti¤i, meflrulaflt›rd›¤› söylem(ler)
arac›l›¤›yla yapar.
Daha önceki bir çal›flmam›zda da alt›n› çizdi¤imiz üzere (U¤ur Tanr›över,
2007), medyan›n söylem(ler)i “bir yandan genel siyasal kültür, bir yandan da
Bourdieu’cül “alan” kavram›n› referans alacak olursak, hem medya üretim
alan›n›n içindeki, hem de toplumsal düzlemdeki iktidar mücadeleleriyle ba¤›nt›l›
olarak oluflturulur (Bourdieu, 1997, 2006). Bu do¤rultuda, medya ürünlerinin ve
gazetecilik meslek pratiklerinin, olay ve olgular› yans›tmada varl›¤› kendinden
menkul bir “nesnellik”e dayanmad›¤› (Tuchman, 1974; Aubenas ve Benasayeg,
1999) dayanamayaca¤› da bilinmektedir: “Objektif”in arkas›nda bir “özne/süje”
bulundu¤u sürece odakland›¤› fleyin aktar›m› da kaç›n›lmaz olarak öznel (sübjektif)
olacakt›r. Tabii bu, ne tek ne de bireysel bir özne taraf›ndan oluflturulmufl bir
öznelliktir. Sonuçta, genel söylemiyle, siyasal gündemde öne ç›kard›¤› olgu ve
olaylarla, bunlar› çerçeveleme tarz›yla, haberleri iflleme/oluflturma/aktarma
biçimiyle medya, siyasal konumunu ve ideolojik tercihlerini yans›t›r. Bu yans›tma
bilinçli ve aç›k olabilece¤i gibi, bilinçd›fl› ve örtük de olabilir.”
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‹flte bu, ço¤u zaman aç›k ve bilinçli olmayan ideolojik söylemlerin bafl›nda
da “cinsiyetçilik” gelmektedir. Irkç›l›k, etnik, dinsel ayr›mc›l›k ya da nefret suçlar›
gibi, aç›k yasalarla tan›mlanmad›¤›ndan ve bunun da ötesinde, genel geçer
tan›m› gere¤i “do¤al (oldu¤u varsay›lan) farkl›l›klar”a dayand›r›lan cinsiyetçilik,
“toplumsal cinsiyet” paradigmas›n›n, toplum bilimleri ve gündelik yaflam
aç›s›ndan esas al›nmaya bafllad›¤› 70’li y›llardan bu yana (bu çal›flmalar›
konumland›r›c› genel bir kaynak örne¤i olarak bkz. Paoletti, 2005:63) medyan›n
ideolojik söylemi arac›l›¤›yla gerçekleflen hak ihlalleri kapsam›nda
de¤erlendirilmeye bafllanm›flt›r (bu alanda yap›lan çal›flmalar›n genel sunumuna
örnek olarak bkz. van Zoonen, 1995; Rémy, 1994; farkl› medyalar aç›s›ndan
örnek olarak bkz. Mulvey, 1975, Brown, 1995, Barré, 1999).
Cinsiyetçilik bir cinsin ya da bir cinsel e¤ilimin, di¤er(ler)iyle eflit haklara
sahip oldu¤unun reddi ve/ya bu haklar› kullanmas›n›n gerçek ya da temsil
düzeyinde engellenmesi, dolay›s›yla da “esas” al›nan bir cins (ya da cinsel
e¤ilimin) di¤erleri üzerindeki üstünlü¤ünün önkabulü ve tahakkümünün
(Bourdieu, 1998) meflrulaflt›r›lmas› olarak tan›mlanabilir. “Esas” al›nan ise
heteroseksüel erkekliktir. Medya ve temsil söz konusu oldu¤unda cinsiyetçilik iki
ayr› düzlemde incelenebilir: ‹çeriklerdeki temsil ve bu içerikleri üreten sektörde
reel olarak çal›flanlar aç›s›ndan temsil. Birinci düzlemde, incelenmesi gereken,
hangi türden olursa olsun medya metinlerinin (örne¤in, yaz›l› bas›nda köfle
yaz›lar› ya da haber foto¤raflar›, televizyon dizileri, aç›k hava reklam panolar›, vb.)
içeriklerinde cinsiyetçilik ö¤elerinin olup olmad›¤› ve ne gibi biçimler ald›¤›d›r.
‹kinci düzlemde ise, bu kez, söz konusu metinleri/içerikleri üreten sektör
çal›flanlar› içinde belli bir toplumsal cinsiyetin d›fllan›p, d›fllanmad›¤› ya da bu
durumla do¤ru orant›l› olarak bir di¤erinin tercih edilme durumudur.
Cinsiyetçi söylem sorunsal› do¤rultusunda, kad›nlar›n medyada nas›l
temsil edildikleri, feminist kuramlar›n da katk›s›yla, bu alanda yap›lan ilk
çal›flmalara konu oluflturmufllard›r. Türkiye’de de, ilk örnekleri 90’larla birlikte
görülen ve kimi zaman kad›n gazetecilerin konumlar›n› (Asker, 1991; Eyübo¤lu,
Tanr›över, 2000), kimi zaman da metin ve içeriklerdeki kad›n temsillerini
(Saktanber, 1993; Timisi, 1996; Eyübo¤lu, Tanr›över, 2000) mercek alt›na alan
araflt›rmalar yap›lm›fl, özellikle de son dönemlerde, hem genel düzlemde kad›n
örgütlerinin, hem de özel olarak üniversitelerde toplumsal cinsiyet çal›flmalar›na
yönelik özgün programlar, dersler ve merkezlerin de ço¤almas›yla birlikte bu
konular daha da s›k gündeme gelir olmufltur.
Modelleri, yöntemleri ve inceledikleri medya ve/ya içerikler ya da sektörler
farkl› olsa da, bu alanda yap›lan çal›flmalar›n tümünün ortak bulgusu, Türkiye’de
de kad›nlar›n, t›pk› referans al›nan çal›flmalar›n gerçeklefltirildi¤i ülkelerde oldu¤u
gibi, medyada cinsiyetçi stereotipler arac›l›¤›yla temsil edildiklerini
göstermektedir. Medya sektöründe çal›flan kad›nlar›n genel konumlar›, sorunlar›
ve bu içeriklerin üretimindeki paylar› da, feminist iktisat ve çal›flma sosyolojisi
yaklafl›mlar›n›n bulgular›n› do¤rular niteliktedir: Özellikle de karar alma/yönetim
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pozisyonlar›nda kad›nlar için “fleffaf” çat›lar›n var oldu¤u ve bu çat›lar›n ayn›
zamanda uzmanlaflma alanlar›n›n kad›nlara ve erkeklere uygun görülenler
biçiminde ayr›flmas›yla, “fleffaf duvarlar”la adete bütünleflti¤i gözlenmektedir
(Eyübo¤lu, Tanr›över, 2000; Tanr›över, 2000).
Bu varsay›mlardan hareketle oluflturulan sorunsal›m›z do¤rultusunda
gerçeklefltirdi¤imiz yeni araflt›rmalarda, hem belli bafll› dört medyada seçilen
metinlerin içerdi¤i kad›n temsilleri, medyalar aras› karfl›laflt›rmaya da olanak
verecek biçimde incelenmifl; hem de ayn› karfl›laflt›rmal› perspektiften hareketle
kad›n çal›flanlar›n farkl› medyalardaki konumlar› irdelenmifltir. Günümüz Türkiye
medyas›nda cinsiyetçili¤i sadece tespit de¤il ayn› zamanda da teflhir etmeyi
amaçlayan çal›flmam›z bir eylem-araflt›rma olarak tasarland›¤›ndan, bu ana
bulgular, ayn› zamanda söz konusu durumla mücadele etme amac›yla
örgütlenen kad›nlar›n oluflturduklar› medya izleme grubunun etkinliklerini
beslemede bir “girdi” olarak ele al›nacak; buna karfl›l›k olarak, bu grubun yani
Kad›nlar›n Medya ‹zleme Grubu MED‹Z’in çal›flma koflullar› ve eylem türleri de,
“ç›kt›” olarak araflt›rman›n son bölümünde incelenecek -ve ayn› zamanda ileriki
araflt›rma ve eylemler için yeni bir “girdi” sunacakt›r.
Araflt›rman›n Modeli
Konumland›rma bölümünde aktard›¤›m›z özelliklerinden anlafl›laca¤› üzere
araflt›rmam›z üç bölümden oluflmaktad›r. ‹lk bölümde, dört farkl› medyadan
önem derecesi do¤rultusunda saptanan metin türleri içinde kad›nlar›n ne oranda
ve hangi biçimlerde temsil edildi¤i söylem analizi tekni¤iyle çözümlenmifltir.
‹kinci bölümde, ayn› medya kurulufllar›n›n yönetim kademelerinde ve metinleri
üretenler içinde kad›nlar›n pay› içerik çözümlemesi arac›l›¤›yla belirlenmifl; buna
ek olarak, farkl› medyalarda çal›flan on kad›n ile yap›lan sözlü ya da yaz›l› mülakat
do¤rultusunda, mesleklerinde genel olarak cinsiyetçilik e¤ilimleri, kendi
konumlar› ve sorunlar›, bunlarla mücadele etme yollar› ve örgütlenme
e¤ilimlerine iliflkin görüfl ve deneyimleri de¤erlendirilmifltir. Son bölümde ise,
MED‹Z’in kurulufl ve iflleyifline iliflkin kat›l›mc› gözlem, mülakat ve masabafl›
araflt›rma yöntemleriyle toplanan bilgiler, ek bir paradigma olarak yeni
teknolojilerin sa¤lad›¤› toplumsallaflma, dayan›flma ve örgütlenme olanaklar›n›n
da incelenmesiyle bir arada de¤erlendirilmifltir. Araflt›rma yöneticisinin MED‹Z’in
kurucu ve faal çal›flma grubu üyesi olmas› çal›flmam›z›n önemli özelliklerindendir.
Örnekleri, 70’lerde gazetecili¤e iliflkin ilk kapsaml› “kat›l›mc› gözlem”
çal›flmalar›ndan birini gerçeklefltiren Gaye Tuchman’›n (1978a) araflt›rmas›nda ya
da Fransa’da bir televizyon dizisi ekibinde yer alarak medyan›n ekonomi politi¤i
ve çal›flma koflullar›n› yerinde gözlemleyen sosyolog Sabine Chalvon
Demersay’in çal›flmas›nda (1999) da görülen “içeriden/içebak›fl› da içeren” bir
nitelikle zenginlefltirmektedir. Çal›flma, bu yönüyle araflt›rma yöntemleri alan›nda
kat›l›mc› gözlem ile kat›lan›n gözlemi tekniklerinin ba¤daflt›r›labilece¤ini ortaya
koymufltur.
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Araflt›rman›n ilk iki aflamas›nda, tümü ulusal düzeyde da¤›t›lan/yay›n yapan,
günlük gazeteler, radyolar, genel televizyon kanallar› ve internet haber sitelerinin
oluflturdu¤u anakitleler içinden, medya aç›s›ndan belirleyici oldu¤u bilinen ölçütler
do¤rultusunda örneklemler seçilmifltir. Bu ölçütler, incelenen medyalar›n genel
dünya görüflü, siyasal duruflu, ideolojik aidiyeti (bu çerçevede, günümüz
Türkiye’sinde siyasal kültür aç›s›ndan ayr›flt›r›c› oldu¤u kabul görmüfl
laikçi/‹slamc›; iktidar partisine yak›n/muhalif; sosyalist sol, liberal sol ve sa¤ gibi
ölçütler kullan›lm›flt›r); kamu yay›nc›l›¤›/ticari yay›nc›l›k; Türkiye’nin mevcut medya
sahiplik yap›s› do¤rultusunda belirleyici grup ya da oluflumlar; kaba izlenme
bilgileri; di¤er özgün yay›n özellikleridir (magazin a¤›rl›¤›, internet’te özgün haber
üretme düzeyi, vb.).
Bu flekilde belirlenen örneklemleri oluflturan birimler her bir medya için
afla¤›da belirilmifltir:
– Günlük gazeteler: Akflam, Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet, Posta, Radikal,
Sabah, Vakit, Yeni fiafak, Zaman
– ‹nternet siteleri: Gazeteport, Habertürk, Haber 7, ‹nternethaber,
NTVMSNBC
– Radyo kanallar›: Aç›k Radyo, Burç FM, NTV Radyo, Radyo D, TRT- FM
– Televizyon kanallar›: Kanal D, Kanal 7, NTV, SHOW TV, TRT 1
Araflt›rma, ilk kez 2008’in Ocak ay›nda MED‹Z’in “Medyada Cinsiyetçili¤e
Son” kampanyas› çerçevesinde gerçeklefltirilen modelin, Ocak 2009’da kontrol
amaçl› tekrar›yla zenginlefltirilmifltir. Verilerde anlaml› farkl›laflma kaydedilmemifltir.
Medyada Cinsiyetçi Söylem
Bulgular›m›z, incelenen tüm medyalarda kad›nlara karfl› cinsiyetçi bir
söylemin varl›¤›n› do¤rulam›flt›r. Bu söylem, kad›nlar›n temsil biçimleri
dolay›m›yla oluflan ve yer yer aç›k, yer yer örtük özelli¤e bürünen bir söylemdir.
Bu söylemi oluflturan ö¤elere iliflkin ayr›nt›l› bulgular›, kad›nlar›n genel
temsil düzeyi ve temsil biçimleri bafll›klar› alt›nda incelemek mümkündür:
Kad›nlar›n Genel Temsil Düzeyi
Öncelikle kad›nlar›n incelenen medya içeriklerinde toplamda ne düzeyde
temsil edildi¤ine bakt›¤›m›zda, Tuchman’›n “kad›nlar›n simgesel olarak yok
say›lmas›” olgusunun (1975) Türkiye aç›s›ndan büyük ölçüde geçerli oldu¤u
görülmüfltür. Her bir medya için ayr› inceledi¤imizde:
– Günlük gazetelerin baflsayfalar›nda, kad›nlar›n temsil oran› % 21’dir;
yani ortalamada her befl haberden sadece birinde kad›nlara yer verilmifltir. Bafl
sayfada kad›nlar›n en fazla temsil edildi¤i gazeteler Hürriyet, Posta ve Sabah
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gazeteleridir: Görüldü¤ü üzere, bunlar, nitelikleri gere¤i, hem daha fazla haber
içeren, hem de daha fazla görsel kullanan gazetelerdir. Zaman’da bafl sayfada
kad›nlar›n 10’da 1’den bile az temsil edildi¤i görülmektedir. Ondan biraz yüksek
bir orana sahip olsa da, kad›nlar›n en az temsil edildi¤i bir baflka gazetenin de
Cumhuriyet olmas›, “ciddi” gazetecilik iddias›n›n ifade biçimlerinden birinin
kad›nlar› “yok sayma” oldu¤unu iflaret etmektedir. fiüphesiz bu bulgular›n bir
baflka yorumu da afla¤›da ayr›nt›land›raca¤›m›z üzere, kad›nlar›n temsil
biçimleriyle ba¤lant›l›d›r: Daha çok foto¤raflarda ve cinsel nesne ya da 3’üncü
sayfa/magazin nesnesi olarak temsil edilen kad›nlar; bu tür metinlere ve
habercili¤e a¤›rl›k veren gazetelerde daha çok, tersi konumdaki gazetelerde ise
daha az “görünür” olmaktad›rlar.
– ‹nternet haber sitelerinin manflet haberlerinde yaklafl›k her üç haberden
birinde (% 32) kad›nlar›n temsil edildi¤i görülmektedir. Yaklafl›k her iki haberden
birinde kad›nlar›n yer ald›¤› Gazeteport, kad›n temsillerinin niceliksel olarak en
yo¤un oldu¤u sitedir. Tersine en az kad›n temsili bulunan ise ‹nternethaber’dir.
‹nternet habercili¤inin bir baflka özelli¤i de “en çok okunan” (gerçi asl›nda
buna, en çok “t›klanan” demek daha do¤rudur) haberlerin belirlenebilir olmas›d›r.
Site ziyaretçilerinin en çok okuduklar› haberler içinde de kad›nlar›n genel temsil
oran› manflet haberlerdeki gibidir (% 33). Ancak bu alanda Habertürk okurlar›n›n
% 40’› aflan bir oranda, kad›nlar›n temsil edikleri haberlere ilgi gösterdikleri
görülmektedir. Bu siteyi, Gazeteport izlemektedir.
– Radyo haberlerinde kad›nlar›n temsil oran› % 19’dur. Radyo D ve NTV
radyo en yüksek temsil oran›na (% 27) sahip olarak ortaya ç›kmakta; buna karfl›l›k
Burç FM ve TRT FM’deki düflük temsil oranlar› dikkat çekmektedir (s›ras›yla % 15
ve % 10).
– Televizyon ana haber bültenlerinde, di¤er mecralara göre kad›nlar›n
oldukça yüksek düzeyde temsil edildi¤ini söyleyebiliriz. Haberlerin % 58’inde
kad›nlara iliflkin en az bir temsil mevcuttur. Ancak bu bulguyu dikkatle
de¤erlendirmek yararl› olacakt›r: Zira bu say›sal de¤erlendirmede, kad›nlar›n
haber içindeki a¤›rl›klar› dikkate al›nmam›flt›r. Oysa, fluras› aç›kt›r ki, bir haberin
ana konusu, ya da temel ö¤elerinden biri olarak bir kad›n›n temsiliyle, herhangi
bir topluluk resminde çok say›da erke¤in yan›nda belli belirsiz görünen bir kad›n›n
“görünürlü¤ü” ayn› de¤ildir. Bulgumuz bu flekilde okundu¤unda, yani haberdeki
önem derecesi dikkate al›nd›¤›nda kad›nlar›n gerçek görünürlüklerinin % 20
civar›nda oldu¤u söylenebilir.
Kad›nlar›n Temsil Biçimleri
Bu konuda daha önce hem yurtd›fl›nda (Butler, Paisley 1980; Danac› Yüce,
2008), hem de Türkiye’de yap›lm›fl araflt›rmalar›n bulgular› da dikkate al›narak,
kad›nlar›n medyadaki temsil biçimlerini s›n›fland›rmada afla¤›da belirtilen
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kategoriler oluflturulmufl ve salt “varl›k/görünürlük”ün ötesinde, farkl› mecralarda
nas›l sunulduklar› irdelenmifltir.
a. Do¤al - eflit varl›k
Kad›nlar›n, hayat›n herhangi bir alan›nda erkekler ile eflit biçimde “do¤al”
olarak temsil edildi¤i durumlard›r. Örnek: Bir t›p kongresi haberinde kullan›lan
foto¤rafta izleyiciler aras›nda yer alan kad›n hekimler.
Bu kategoriyi “ola¤an” varl›k olarak da adland›rmak mümkündür.
b. Efl, anne, fedakâr kad›n
Kad›nlar›n salt efl ya da annelik konumunun alt›n› çizen ve/veya
“fedakârl›k” niteli¤ini ön plana ç›karan içerikler. Örnek: Baflbakan’›n ya da
bakanlar›n eflleri ya da “flehit anneleri”.
c. 3’üncü sayfa - magazin nesnesi
Kad›nlar›n, genelde “3’üncü sayfa” olarak tan›mlanan haber türleri
kapsam›nda cani, suçlu ya da tersine kurban olarak yer ald›¤› haberler ve özellikle
gösteri dünyas›ndaki y›ld›zlar›n, aflk iliflkileri, giyim-kuflamlar›, gezdikleri yerler gibi
içerikler.
d. Cinsel nesne - haz nesnesi
Haber ya da içerikle do¤rudan iliflkisi olmad›¤› halde kad›nlar›n
bedenleri/cinselliklerini ön plana ç›karan içerikler. Klasik olarak “arka sayfa
güzeli” olarak adland›r›lan içerik türü bunun en bariz örne¤idir, ancak bu kategori,
ille de dekolte giyimli kad›nlar ba¤lam›nda kullan›lmam›fl olabilir. Örnek:
Türban/baflörtüsü tart›flmalar› s›ras›nda bir televizyon ana haber bülteninin
(SHOW TV), bu tür giyinmifl bir kad›n› yukar›dan afla¤› kamera hareketiyle
tarayarak bedenine vurgu yapmas›.
e. Örgüt - eylem öznesi
Kad›nlar›n herhangi bir eyleme (toplumsal, siyasal, kültürel) do¤rudan
kat›l›r biçimde, ya da belli bir örgüte dahil olarak sunulduklar› içerikler. Örnek:
Üniversite kap›s›nda eylem yapan baflörtülü/türbanl› kad›nlar ya da yeni sosyal
güvenlik yasas›n› protesto eden sendika üyesi kad›nlar.
f. Araçsal varl›k
Bu çerçeve ilk bak›flta di¤er kategorilere girebilecek baz› içeriklerin
ayr›nt›land›r›lmas› amac›yla oluflturulmufltur. ‹çerikle do¤rudan ilgili olmad›¤›
durumlarda kad›nlar›n, gündelik deyimle “konu mankeni” biçiminde temsil
edildikleri durumlarda kullan›lm›flt›r. Örnek: Gripten korunma yollar›na iliflkin bir
haberde kad›n foto¤raf› kullan›lmas›.
‹ncelenen medyalarda kad›nlar›n temsil biçimleri karfl›laflt›rmal› olarak ele
al›nd›¤›nda afla¤›daki tablo ortaya ç›kmaktad›r.
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Tablo 1. Medyada kad›nlar›n temsil biçimleri

Do¤al / eflit
Efl - anne
Cinsel nesne
3’üncü sayfa
Örgüt / eylem
Araçsal

Bas›n %
34
9
12
33
1
11
100

‹nternet %
28
16
6
29
6
14
100

Radyo %
43
9
1
5
12
30
100

TV %
45
18
–
18
3
15
100

Bu bulgularda da görüldü¤ü üzere kad›nlar›n erkeklerle eflit, hayat›n her
alan›nda do¤al varl›k gösterdi¤i içerikler, en iyimser durumda % 50’ye bile
ulaflmamaktad›r. Bu kategoride temsilin en yüksek oldu¤u iki medya olan radyo
ve televizyona iliflkin yorumlar ise ayr›flmaktad›r: Radyoda kad›nlar›n do¤al
varl›klar›yla temsil edilmeleri, genelde kaynaklarda kad›n oran›n›n da görece
yüksek olmas›yla aç›klanabilirken, televizyon ana haber bültenleri aç›s›ndan bu
durum, metinsel özelliklerin bir sonucudur: Görsel-iflitsel haber metinleri, ço¤u
zaman tek bir haber öznesine odaklanmad›klar›ndan, özellikle de aktüel kamera
kullan›ld›¤› durumlarda (sokak röportajlar›, çeflitli olay yerlerinden canl›
ba¤lant›lar, vb.) çözümlenen video görüntülerinde ana temayla do¤rudan ilgili
olmasa da “do¤al varl›k”lar›yla fotograma giren çok say›da kad›n olabilmektedir.
Her ne kadar, içeriklerin nicellefltirilmesi esnas›nda, kad›n temsillerinin haber
metni içindeki önemine göre bir a¤›rl›kland›rma uygulanm›fl olsa da, sonuç olarak
bu özgün durum söz konusu kategoride kad›nlar›n görece çok olmas›n›
aç›klamaktad›r. ‹flte bu nedenle, nicel veriler kadar, hatta daha da fazla nitel
çözümlemeleri de dikkate almak gerekir. Bu do¤rultuda ise, televizyon ana haber
bültenlerinin, kad›nlar› sadece “resim” olarak biraz daha fazla “görünür” k›ld›¤›
ama gerçek anlamda “temsil” biçiminde incelendiklerinde di¤er metinlerden o
kadar da farkl› olmad›¤› saptanm›flt›r. Buna karfl›l›k radyo ve televizyon haber
içeriklerinin, kad›nlar›n temsil biçimleri aç›s›ndan di¤er medyalarla en önemli
farklar› “cinsel nesne/haz nesnesi” biçimindeki kad›n temsillerine s›ras›yla hiç ya
da marjinal düzeyde yer vermeleridir. Ancak burada da, bulgular benzer ama
nedenler farkl›d›r. Radyolar aç›s›ndan bu düflük oran, medyan›n görsel özelli¤i
olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Televizyon ana haber bültenlerinde ise, bu tür
bir temsilin yer almamas›, deyim yerindeyse “türler aras› bir paylafl›m”la
aç›klanabilir: Genel ak›fllar› do¤rultusunda, televizyon kanallar›nda kad›nlar›n
cinsel nesne-haz nesnesi olarak temsil edildikleri çok say›da “özgün” program
türü vard›r: Magazin programlar›, flov-e¤lence programlar›, dolayl› olarak filmler,
dizi filmler, vb. Bu nedenle, ana haber bültenlerinde söz konusu temsile yer
verme gere¤inin duyulmam›fl oldu¤u varsay›labilir. Ancak, bu özgün bulguyu
gere¤ince irdelemek için flüphesiz, daha derinlemesine ve bu içerik/temsil
türüne odaklanan araflt›rmalar yap›lmas› gereklidir.
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Özellikle de yaz›l› bas›n ve internet haber sitelerinde kad›nlar, var olduklar›
yaklafl›k her üç içerikten birinde, kurban ya da cani olarak temsil edilmekte ya da
bir magazin haberinin konusu olmaktad›r. Bu temsil türüne en az yer veren
medyan›n yine radyo olmas›, bu tür haberlerde de görsel kullan›m›n›n önemini
vurgulamaktad›r.
Medya Çal›flanlar› Aras›nda Kad›nlar›n Temsili
Daha önce bu alanda yap›lm›fl pek çok çal›flma gibi, yaklafl›k on y›l önce
gerçeklefltirdi¤imiz bir araflt›rma da medyada kad›n çal›flanlar›n hem çok az
say›da temsil edildiklerini, hem de, dikey ve yatay olmak üzere iki yönlü bir
ayr›mc›l›kla karfl›laflt›klar›n› göstermifltir (Eyübo¤lu ve Tanr›över, 2000; U¤ur
Tanr›över, 2000). Dikey ayr›mc›l›k “fleffaf” çat›lar kavram›n›n da iflaret etti¤i
üzere, kad›nlar›n mesleklerinde yükselmelerini ve yönetici konumuna gelmelerini
engelleyen ad› konmam›fl, “görünmez” kurallar›n ya da e¤ilimin varl›¤›na
iliflkindir. Yatay ayr›mc›l›k ise, hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, kad›nlar›n
mesleklerini toplumsal cinsiyete göre ayr›flm›fl alanlar do¤rultusunda yani “kad›n
alan›” kabul edilen s›n›rlar dahilinde yapmak zorunda kald›klar›n›n alt›n› çizer.
Araflt›rmam›z bu durumun on y›ldan bu yana hiçbir ciddi de¤iflim
göstermedi¤ini bulgulam›flt›r.
Tablo 2. Farkl› medyalarda çal›flan kad›n oranlar›/pozisyon

Yönetici
Yorumcu
Di¤er çal›flan

Gazete %
12 (21*)
12
18

‹nternet %
36
–**
20

Radyo %
29
–**
37

TV %
16
0***
35

*

“Kad›n alan›” olarak alg›lanan reklam, halkla iliflkiler departmanlar› dahil edildi¤indeki oran.
Bu medyalarda, incelenen süre içinde “yorum” nitelikli metin türüne rastlanmam›flt›r.
***
Televizyon ana haber bültenlerinde incelenen süre içinde yer alan yorumcular›n tamam› erkektir.
**

Çal›flan kad›n oran›, yönetici ya da yorumcu (yani kanaat önderi) konumuna
geçildi¤inde ciddi bir düflüfl göstermektedir. Bu aç›dan tek ilginç bulgu, internet
haber sitelerine iliflkindir: Bu yeni mecrada yönetici pozisyonundaki kad›nlar›n
görece daha fazla olmas›n›n nedenleri, bu alanda yapt›¤›m›z ek bir araflt›rmayla
irdelenmifltir.
Bu çal›flma ba¤lam›nda “genel” yay›n özelli¤ine sahip medyalar
incelendi¤inden, yatay ayr›mc›l›k konusundaki bulgular›m›z çok ayr›nt›l› de¤ildir.
Örne¤in, süreli yay›nc›l›k ba¤lam›nda özellikle de sektörel ya da ilgi alanlar›
do¤rultusunda yay›n yapan dergiler incelendi¤inde bu durumu çok daha net
görmek mümkündür: Yemek, çocuk, vb. dergilerinde, yönetim kademeleri de
dahil olmak üzere çok daha fazla kad›n çal›flan görülürken; bilgisayar, otomobil,
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ya da spor konulu dergilerde durum tam tersidir. Ancak yine de, örne¤in,
televizyonda, incelenen metinlerin kamera çekiminde hiç kad›n›n yer almamas›
bu olgunun önemli bir göstergesidir.
Kad›n Medya Çal›flanlar›n›n Konum ve Sorunlar›
Genel De¤erlendirme
Araflt›rma kapsam›nda görüfllerine baflvurdu¤umuz kiflilerin, kad›n medya
çal›flanlar›n›n durumlar›na iliflkin genel olarak de¤erlendirmeleri, bu alanda da on
y›l öncesine göre pek de¤ifliklik olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Liberal bak›fl
aç›s›na sahip, bireysel deneyimi ve çal›flma koflullar› farkl› (görece serbest
çal›flan, köfle yazar›, vb.) kad›nlar bir kez daha, örnekleri baflka ülkelerde de
görüldü¤ü üzere, ayr›mc›l›¤›n ya olmad›¤›n› ya da varsa, tamamen bireysel beceri
ve iliflkilerden kaynakland›¤›n› belirtmektedirler. Ancak say›ca da az olan bu
e¤ilime karfl›l›k, farkl› mecralarda çal›flan ve yafl, mesleki deneyim, siyasal görüfl,
vb. aç›dan yer yer ciddi farklar› bulunan çok say›da kad›n, medyada genelde
cinsiyete dayal› hem yatay hem de dikey ayr›mc›l›¤›n bulundu¤unun alt›n›
çizmifltir. Örne¤in deneyimli bir kad›n gazeteci, çal›flt›¤› grupta spor editörü
arand›¤› bir dönemde, üstelik aranan özelliklere de sahipken iflin kendisine
verilmedi¤ini belirtmifltir, genç bir kad›n gazeteci ise “bence kad›n çal›flanlara
daha kapal› bir alan yok ancak her tür mecrada yükselme flans› çok daha zor
görünüyor” sözleriyle dikey ayr›mc›l›¤›n daha yo¤un yafland›¤›na vurgu yapm›flt›r.
Ayr›ca art›k ne yaz›k ki al›fl›lagelmifl bir saptama olan, kad›nlar›n kolayca
yükselemeyece¤i veya erkeklere özgü ciddi alanlara kabul edilmeyece¤i
de¤erlendirmesinin yan› s›ra, daha deneyimli ve yafll› kad›n çal›flanlar giderek
mesle¤e giriflte bile kad›nlar›n “genç ve güzel” olmas›n›n erkek yöneticiler
aç›s›ndan bir ölçüte dönüfltü¤ünün alt›n› çizmektedirler. Bu durum daha
deneyimli, farkl› medyalarda (gazete, televizyon) baflar›l› bir kariyer izlemifl bir
kad›n gazeteci taraf›ndan flu anlaml› sözlerle belirtilmifltir: “‹fl dünyas›na egemen
olan erkekler de flartlar koyuyor çal›flmak, özellikle yükselmek isteyen kad›n›n
önüne. Deniyor ki; 1- Öncelikle güzel olacaks›n, her zaman bak›ml› ve fl›k ve de
seksi! Benim gözümü ve gönlümü açacaks›n. 2- Ak›ll› ve becerikli olacaks›n.
Verilen ifli hemen yerine getireceksin. Ve benim sözümden d›flar› ç›kmayacaks›n.
3- Benim üstünlü¤ümü kabul edeceksin. Benim yerime oynamayacaks›n. Yerimi
ve yerini bilirsen, bu özelliklere de sahipsen, seni istedi¤in yere getiririm. Kap›lar
sonuna kadar aç›l›r. 4- Ama beni geçmeye çal›fl›rsan, seni ilk f›rsatta harcar›m…”
Kad›n medya çal›flanlar›ndan “genç, güzel, bak›ml›, seksi…vb” olmalar›n›
istemek dolayl› da olsa, en az›ndan simgesel düzlemde bir “cinsel taciz”
e¤iliminin varl›¤›n› hat›rlatmaktad›r. Cinsel taciz konusunda zaten sab›kal› olan
film ya da dizi setlerinde de on y›ldan bu yana bu durumun tam anlam›yla
de¤iflmedi¤i aktar›lan anekdotlardan ortaya ç›kmaktad›r.
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Görüflülen kifliler, medyada kad›n çal›flanlar aras›nda bir dayan›flma
olmad›¤›n›, hatta benzer pozisyonlarda rekabet nedeniyle, tersinin bile söz konusu
olabilece¤ini belirtmifllerdir. Bu anlamda belki en anlaml› bulgu, asl›nda
dayan›flman›n var oldu¤u, ancak “ifl iflten geçtikten sonra” (ayr›mc›l›k nedeniyle,
ifl kayb›, pozisyon sorunu, vb. yafland›ktan sonra) devreye girdi¤i yönündedir.
Araflt›rma kapsam›nda görüflü al›nan kad›n medya çal›flanlar›n›n, biri
d›fl›nda, tümü, medyan›n söylemindeki cinsiyetçili¤e iliflkin bulgular›m›z› do¤rular
ifadeler kullanarak, kad›nlar›n her fleyden önce magazin malzemesi, cinsel nesne
biçiminde “görünür” olabildi¤inin alt›n› çizmifltir. Dahas›, birçok kad›n gazeteci,
medyan›n ekonomi politi¤i ve editoryal düzlemde egemen olan patriyarkal bak›fl
nedeniyle, kimi zaman kendilerinin “bile” ürettikleri içeriklerde benzer davranmak
zorunda kald›klar›ndan yak›nm›fllard›r. “Kendim de bu konuya duyarl› bir
gazeteciyim ama güzel kad›n foto¤raf› aramak ve sayfama koymak zorunda
kal›yorum. Genel çizginin ve yukar›dan gelen taleplerin d›fl›na ç›kmak mümkün
de¤il.”
Cinsiyetçi Olmayan Bir Medya ‹çin… Kad›nlar›n Medya ‹zleme Grubu
(MED‹Z)
Gerek medya meslek örgütleri içinde, gerekse genel olarak STK’lar
düzeyinde, medyada kad›n çal›flanlara yönelik bir oluflumun olmad›¤› dile
getirilmifltir. Genel olarak kad›nlar›n medyadaki temsili konusunda sözü edilen
tek kurulufl MED‹Z olmufl, bunu da az say›da kad›n kendili¤inden dile getirmifltir.
Buna karfl›l›k hat›rlatmal› bir soruyla irdelendi¤inde görüflülen tüm kad›n medya
çal›flanlar› bu örgütü olumlu olarak de¤erlendirmifl, baz›lar› çok yak›ndan takip
etmese de “iyi ifller yapt›¤›” konusunun alt›n› çizmifltir. Bu noktadan hareketle,
2006 y›l›nda 23 kad›n örgütünün deste¤iyle medyan›n yayd›¤› ve korudu¤u
cinsiyetçilikle daha örgütlü bir mücadele yürütebilmek amac›yla kurulan
Kad›nlar›n Medya ‹zleme Grubu-MED‹Z bir tür “üst örgüt” olarak nitelendirilebilir.
Kurulufl aç›klamas›nda “Kad›nlar›n toplumsal cinsiyet eflitsizlikleri sonucu
yaflad›¤› her türlü fliddet ve ayr›mc›l›k sadece kad›nlar›n de¤il tüm toplumun
sorunudur” diyen ve bu genifl perspektifle medyan›n hem üretim süreçlerinde
hem de ürünleri arac›l›¤› ile neden oldu¤u hak ihlallerine dikkat çekmek için
medyay› izleyen MED‹Z’in kendi çal›flma biçimini flekillendiren mecra ise, 1990
sonras› tüm dünyada yükselifle geçen “kimlik” temelli pek çok yeni toplumsal
harekette oldu¤u gibi, yeni medyalard›r. Meksika’da yerli haklar›n› savunan
devrimci örgüt Zapatista Ulusal Kurtulufl Ordusu’nun mücadelesinin, bu
mücadeleyi destekleyen web siteleri arac›l›¤› ile tüm dünyada görünür k›l›nd›¤›
1994 y›l›ndan itibaren, zaman ve mekan s›n›r› tan›mayan, anti-hiyerarflik ve
evrensel, yeni bir sosyal yap› oluflturabilme potansiyeli tafl›d›¤› görülen internet
(Castells 2001); geleneksel medyalar›n kendi ç›karlar› do¤rultusunda seçici,
ma¤dur ya da muhalif olan›n karfl›s›nda s›n›rlay›c› enformasyon ak›fl› ile sesleri
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susturulan tüm toplumsal hareketler gibi kad›n hareketi için de yeni bir umut
olmufltur.
Bu umudu yeflerten bafll›ca faktörlerden biri yeni teknolojilerin somut,
bedensel cinsiyet tan›mlamalar›ndan uzak yeni cinsiyet kimlikleri hatta
cinsiyetsiz/cinsiyetlerüstü kimlikler oluflturulabilmesine imkân tan›yan teknik
yap›s›d›r (van Zoonen 2002:12). Fakat kad›nlar›n erkek, erkeklerin kad›n avatarlar
yarat›p isteyenin çoklu kimlikler seçti¤i multimedya oyun evreninde –ki Turkle
(1995, akt. van Zoonen 2002:13) bu evrenin postmodern ütopik bir uzam
yaratt›¤›n› belirtir- ve kullan›c›lar›n kimi zaman gerçek kimliklerini saklamay› tercih
ettikleri sohbet odalar›nda geçerli olan bu durumun, kad›n›n sanal dünyada kad›n
kimli¤i ile var olabilmesini kolaylaflt›rmaktan çok zorlaflt›rd›¤› da iddia edilebilir.
‹nternetin tasar›m, geliflim ve üretim süreçleri göz önünde bulunduruldu¤unda ve
de kullan›m oranlar›na bak›ld›¤›nda daha ziyade erkek egemen bir mecra oldu¤u
da (van Zoonen 2002:15) hesaba kat›l›rsa ortaya ç›kan soru, kad›nlar›n kendi
sözlerinin sanal ortamda nas›l dolafl›ma girece¤i sorusudur. Teknolojiyi sosyal bir
araca dönüfltürenin kullan›m oran› de¤il kullan›m biçimi oldu¤u sav›ndan
hareketle, kad›nlar›n erkeklere göre sanal topluluklara karfl› daha güçlü aidiyet
duygular› gelifltirdikleri, sanal ortamda kiflileraras› iletiflimle daha ilgili olduklar›n›
gösteren pazarlama araflt›rmalar›ndan örnekler veren van Zoonen, böylelikle
interneti bir kad›n mecras› olarak de¤erlendirebilmemize imkân sa¤layacak alan›n,
elektronik posta ve tart›flma gruplar›n› da içine alan “bilgisayar dolay›ml› iletiflim”
(CMC) alan› oldu¤una da iflaret etmifl olur (van Zoonen 2002:10).
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, MED‹Z’in elektronik a¤ çerçevesinde haberleflen
“çal›flma grubu”nun üretti¤i metinlerin niteli¤i, örgütün çal›flma biçimini anlamak
ve etkinli¤ini ölçmek için ayr› bir önem kazan›r.
MED‹Z çat›s› alt›nda her biri 2006 Kas›m ay›nda faaliyete geçmifl iki
elektronik posta grubu bulunmaktad›r. Bunlardan ilki, temel olarak örgüt
üyelerinin kad›nlar›n medyada u¤rad›¤› ayr›mc›l›k ve hak ihlallerini an›nda
birbirleriyle paylaflmak ve bu ihlaller karfl›s›nda yap›lacaklar› tart›flmak için
oluflturduklar› kapal› ama genifl kat›l›ml› “medya izleme grubu”, di¤eri ise bu
grubun kolaylaflt›r›c›lar›ndan oluflan 6’s› aktif 10 kiflilik kapal› “MED‹Z çal›flma
grubu”dur. Kuruluflundan bu yana genifl izleme grubundaki toplam mesaj
sirkülasyonu 3600; çal›flma grubunda ise 1400’dür. Bu rakamlardan da
görülece¤i ve genel çal›flma mant›¤› do¤rultusunda da anlaflabilece¤i üzere,
tan›m› gere¤i, çal›flma grubu üyeleri say›ca az olmakla birlikte kifli bafl›na çok
daha fazla ileti al›flveriflinde bulunmaktad›r. Alt› çizilmesi gereken bir baflka olgu
da, özel bir eylem durumunda, örne¤in 2008’deki “Medyada Cinsiyetçili¤e Son”
kampanyas› s›ras›nda haberleflmenin çok daha yo¤unlaflt›¤›d›r.
23 kad›n örgütünün bir araya gelmesiyle kurulmufl MED‹Z’in e-posta
grubuna en çok katk› do¤al olarak bu örgütlere mensup kad›nlardan gelmektedir.
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Grup üyelerinden birinin yine e-posta yoluyla gruba öneride bulunmas›yla yeni
üyeler kazan›lmakta, fakat sonradan eklenen üyeler gruba düzenli olarak mesaj
gönderen 10-15 kiflilik 6’s› ayn› zamanda “mediz çal›flma grubu” üyesi aktif
kullan›c› say›s›nda belirgin bir art›fla neden olmamaktad›r. Gamze Göker Kad›n
Kurultay› e-grubu üzerine çal›flmas›nda, e¤itimli ve kad›n hareketinin içinde uzun
süredir yer alan kemikleflmifl bir kad›n grubunun istemeden yaratt›¤› hiyerarfli
karfl›s›nda, kendilerini bilgi/donam›m aç›s›ndan yetersiz hisseden üyelerin bir tür
“sessiz ço¤unluk” oluflturdu¤unu göstermifltir (Göker 2007). Üye profili a¤›rl›kl›
olarak akademisyen, hukukçu, gazeteci ve ö¤rencilerden oluflan MED‹Z e-grubu
özelinde ise yeni üyelerin aktif kullan›c›lar aras›na kat›lmama nedeni bir
yetersizlik durumundan çok, kad›n hareketi içinde birbirlerini uzun süredir tan›yan
kurucu MED‹Z üyelerinin ço¤u zaman birbirlerine isimleriyle hitap ettikleri
samimi yaz›flma ortam›na kendilerini ait hissetmemeleri ve grubu daha çok
haber alma amaçl› takip etmeye yönelmeleri olarak yorumlanabilir. Ancak tabii
böyle bir bulgunun varl›¤›ndan kesin biçimde söz edebilmek için, araflt›rmam›z›n
daha derinlefltirilmesi gerekir. Yine Göker’in Kad›n Kurultay› e-grubu örne¤inde
alt›n› çizdi¤i, bireylerin siberuzamda kiflileraras› iliflkilerde sorumluluk
hissetmemesinden kaynaklanan etik rahats›zl›klar›n (Göker 2007), uzay›p giden
ve yer yer hakarete varabilen siyasi tart›flmalar›n MED‹Z ba¤lam›nda geçerli
oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Bu noktada as›l soru MED‹Z’in
gerçeklikten ve çeflitlilikten uzak kendi içine kapal› bir dünya haline gelme
tehlikesiyle nas›l bafl edece¤idir?
Bireyin kendi seçmedi¤i bir topluma entegrasyonunu belirleyen geleneksel
sosyalleflme sürecinin aksine bireyin istek ve özelliklerine göre flekillendirdi¤i
sanal bir sosyalleflme sürecinin yafland›¤› siberuzam ile E. M. Forster’in 1909’da,
internetin ortaya ç›k›fl›ndan yaklafl›k 70 sene önce yazd›¤› “The Machine Stops”
adl› hikayede anlatt›¤›, herkesin merkezi elektronik bir a¤ ile birbirine ba¤land›¤›
ve kapal›, yal›t›lm›fl odalar›nda video konferans sistemine benzeyen “the
speaking apparatus” adl› mesaj sistemi arac›l›¤› ile hiç durmadan iletiflimde
bulundu¤u dünya ile paralellik kuran Sartori (2006:106) flu sonuca var›r: ‹nternet,
McLuhan’›n kavramsallaflt›rd›¤› ayn› zaman diliminde yaflayan tek ve homojen bir
topluluktan oluflan “küresel köy”ün kap›lar›n› bize açmad›¤› gibi, tersine bizi
Nimmo ve Combs’un (1983) sözünü etti¤i “baflkalar›n›n çok yönlü gerçekli¤inden
habersiz, sadece anlaflt›klar› kiflilerle konuflan insanlar”dan oluflan “kabile
devlet”in efli¤ine getirir (Sartori 2006:96). Ancak, tüm “sanal cemaatler”
(Rheingold 1993) için geçerli olan ve Kellner’in dikkat çekti¤i “insanlar›n salt
mesajlaflarak ya da belli bilgileri dolafl›ma sokarak kendilerini politik olarak
yeterince aktif görme yan›lsamas›”na (Kellner 2004:722) kap›labilme tehlikesiyle
birleflti¤inde daha da vahim bir hâl alan bu kapal›l›k, d›fllay›c›l›k ve atalet
elefltirisinden MED‹Z’i uzak tutmam›z› sa¤layabilecek birçok faktörden
bahsedilebilir. Bu faktörleri aç›klamadan önce alt›n›n çizilmesi gereken bir baflka
çok önemli husus da, söz konusu örgütün, dönemsel olarak (yard›m ve fonlarla
finanse edilen kampanyalar s›ras›nda oldu¤u gibi) az say›da ücretli çal›flan
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istihdam etse de, genelinde tümüyle gönüllülük üzerinden etkinlik göstermesidir:
Faal olarak “çal›flma grubu” içinde yer alan üyelerin tamam›, baflka ve tam
zamanl› ifllerde çal›flmakta, MED‹Z çal›flma grubuna iliflkin faaliyetlerini, ifllerinden
arta kalan zamanda yürütmektedirler.
MED‹Z’in sanal gruplara atfedilen “atalet, d›fllay›c›l›k” gibi özelliklerden
ba¤›fl›k olmas›n› sa¤layan faktörlere gelince; ilk olarak, kapal› ve üyelik sistemine
dayal› “medya izleme grubu”, Nisan 2008’de kurulup 23.847 ziyaretçiye ulaflan
web sitesi ve sosyal paylafl›m a¤lar› üzerindeki herkese aç›k uzant›lar› sayesinde
daha görünür ve kapsay›c› bir grup olma yolunda ilerlemektedir. Örne¤in
Facebook’taki flu an 123 üyeli MED‹Z grubu, sitenin kullan›c›lar›n›n aktivitelerini
kullan›c›lar›n arkadafllar›n›n ana sayfalar›nda yay›nlama özelli¤i sayesinde MED‹Z
grubuna üye Facebook kullan›c›lar›n›n arkadafllar› için de görünür olmufl,
arkadafl›n›n nas›l bir gruba üye oldu¤unu ya da bu grup taraf›ndan düzenlenen
nas›l bir eyleme kat›ld›¤›n› merak edip grup sayfas›na t›klayan kullan›c›lardan yeni
üyeler kazanm›flt›r.
‹kincisi ve çok daha önemlisi “medya çal›flma grubu” yaln›zca bir
haberleflme grubu de¤il, bir örgütlenme ve eyleme geçme grubudur. Posta
trafi¤inin ço¤unlu¤unu medyada yer alan cinsiyetçi haberlerin linkleri ve bu
haberleri inceleyen üyelerin onay›yla haberin MED‹Z’in web sitesinde “Medyada
B›kt›klar›m›z” bölümüne konulup konulmayaca¤› konusu olufltursa da –ki bu bile
kendi içinde somut bir eylem olarak kabul edilebilir–, zaman zaman bir
romanda/oyunda kad›n temsili gibi daha entelektüel konular konuflulsa ya da
üyelerin tan›fl›kl›¤› dolay›s›yla tüm üyeler grup üzerinden bir üyenin nikâh›na
davet edilse de, farkl› kad›n örgütlerine mensup üyelerin bulundu¤u grupta
ça¤r›s› yap›lan pek çok eyleme grup üzerinden randevulaflan üyeler beraber
kat›lmakta, yine üyelerin onay›yla birçok protesto metnine ortak imza at›lmakta,
üyelerden gelen önerilerle flekillenen bas›n aç›klamalar› yap›lmaktad›r. Dahas›,
özellikle 25 Nisan-25 May›s 2008 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen “Medyada
Cinsiyetçili¤e Son” kampanyas› kapsam›nda gerçekleflen uluslararas› konferans,
“reklamlarda cinsiyetçili¤e son” yürüyüfl/protestosu gibi somut eylemleriyle
MED‹Z, salt sanal ortamda çal›flan bir siyasal hareket olmad›¤›n› göstermifltir.
Nitekim, MED‹Z’in 2008’deki bu kampanyas›, bu çal›flma için
görüfltü¤ümüz kad›n medya çal›flanlar›ndan birkaç›n›n da belirtti¤i gibi medyada
getirdi¤i ses ile e-grup üzerinden örgütlenen bir eylemin ne derece etkin
sonuçlar do¤urabilece¤inin en iyi örneklerinden birini oluflturmufltur. Medyay›
içeriden izleyen MED‹Z üyesi kad›n gazetecilerin dönüfltürücü gücünü de gözler
önüne seren bir baflka somut örnek de tecavüz ma¤duru bir kad›nla ilgili haberin
Hürriyet’te verilifl flekline gelen tepkiler üzerine Ertu¤rul Özkök’ün 20 Kas›m
2008’de yazd›¤› “Odaya Kapanan Erkekler” bafll›kl› yaz›d›r.
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Dan Gillmor, “Biz, Medya” (2004) adl› eserinde yeni medyalar›n flimdiye
kadar yaln›zca dinleyici/okuyucu olanlar›n neyin önemli olup olmad›¤›na karar
verme gücünü arka odada toplanm›fl birkaç insan›n elinden ald›¤› bir dünya
empoze etti¤ini söyler. A¤ topluluklar›na yöneltilen tüm elefltirilere ra¤men,
MED‹Z e-grubunun yaln›zca bafllang›ç olarak nitelendirilebilecek bu somut
kazan›m örneklerinde gördü¤ümüz gibi interneti amaç de¤il araç olarak
kullanabilen kad›n hareketi, medyan›n “arka odalar›”ndan yay›lan cinsiyetçilikle
mücadelesinde güç kazanmaya devam edecektir.
Sonuç
Mecralar›na ve içerik türlerine göre farkl› düzeylerde olsa da, bugün
Türkiye’de yayg›n medyan›n genifl ölçüde, kad›nlara karfl› cinsiyetçi bir söylem
benimsedi¤i saptanm›flt›r. Bu söylem hem genelde kad›nlar›n yeterince temsil
edilmemesi/görünür olmamas› biçiminde, hem de onlar› kal›plaflm›fl cinsiyetçi
modeller çerçevesinde temsil etme biçiminde dile gelmektedir. Görsel
tekniklere daha çok yer veren medyalarda kad›nlar daha çok görünür olmakla
birlikte, bunun nedeni genifl ölçüde ya “cinsel nesne”, ya da magazin malzemesi
ve “konu mankeni/aksesuvar” olarak kullan›lmalar›d›r. Bu durumun, do¤rudan
içerikleri üretenlerin “anatomik-biyolojik” cinsiyetinden çok, hem içsellefltirilmifl
bir zihniyetle, hem de medyan›n ekonomi politi¤iyle ve mesleki pratiklerin,
patriyarkal ölçütlere göre flekillenmifl olup de¤iflime kolayca olanak
vermemesiyle ba¤lant›l› oldu¤u, bizatihi kad›n medya çal›flanlar› taraf›ndan da
dile getirilmifltir. Bununla birlikte, medya sektörünün kad›n çal›flanlara da do¤ru
“temsil” olanaklar› vermedi¤i aç›kt›r. Gerek dikey, gerek yatay ayr›mc›l›k, her tür
medyada halen mevcuttur; ya liberal çal›flanlar›n dile getirdi¤i sözde-cinsiyetsiz
kiflisel liyakatla ba¤lant›l› bulundu¤undan, ya da “rekabet” fikri do¤rudan erkek
iflletme zihniyeti taraf›ndan dayat›ld›¤›ndan, kad›n çal›flanlar aras›nda net ya da
örgütlü iç dayan›flma örnekleri pek azd›r.
Buna karfl›l›k, birkaç y›l önce, medyada her tür cinsiyetçilikle örgütlü
biçimde mücadele etme amac›yla kurulmufl olan ve çok say›da kad›n örgütü ve
bireyin deste¤iyle çal›flmalar›n› sürdüren Kad›nlar›n Medya ‹zleme Grubu
MED‹Z’in eylemleri, giderek daha çok ses getirmektedir. MED‹Z, bir “üst örgüt”
olmas›n›n avantajlar›yla, bireysel düzlemde kat›l›m›n (iflinde hiyerarflik aç›dan
sorun yaflama, mesleki ilerleme olanaklar›ndan d›fllanma, vb. endiflelerden ötürü)
çok daha zor olaca¤› etkinlikleri düzenleyebilmekte ve bunu gönüllülük, daha
do¤rusu siyasal angajman temelinde, tamamen esnek, klasik kat› hiyerarflilerden
uzak, müzakereci bir yaklafl›mla gerçeklefltirmektedir. Tüm bu çal›flmalar›n›
öncelikle sanal ortamda sa¤lad›¤› haberleflme-fikir al›fl verifli-müzakere
platformunda gerçeklefltirmekle MED‹Z, ayn› zamanda yeni teknolojilerin
sosyalleflme ve siyasal örgütlenmede olumlu bir mecra oluflturabilece¤ini de
göstermektedir.
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