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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Bu çalışma, hegemonik erkekliği yeniden üreten alanlardan biri olan spor med-

yasının, spor haberleri yoluyla hegemonik erkekliğin inşasına nasıl katkı sağladığını 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin üretildiği bir alan olarak spor medyasının ana-

lizi, spor, toplumsal cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkilerin çok boyutlu bir okuma-

sını yapmak açısından önemlidir. Türkiye’de, spor medyasını temel alarak spor ha-

berleri yoluyla hegemonik erkekliğin yeniden üretimini “eleştirel erkeklik çalışmala-

rı” perspektifinde değerlendiren yüksek lisans ve doktora çalışmasının olmaması, bu 

araştırmanın önemini artırmaktadır.  

Tezin her aşamasında bilgi ve deneyimiyle bana rehber olarak her zaman ya-

nımda olan, tez dışı konularda da hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyerek beni aile-

den biri olarak gören ve bana gerçek bir danışmanın nasıl olması gerektiğini gösteren 

danışman hocam Doç. Dr. Banu TERKAN’a, lisans ve yüksek lisans sürecinde ve 

sonrasında kendisinden çok şey öğrendiğim, fakültede odasının kapısı öğrencilerine 

her zaman açık olan ve aklımdaki sorulara cevap bulmak için her yanına gittiğimde 

odadan aklımda daha çok soruyla çıkmamı sağlayarak beni araştırmaya teşvik eden 

hocam Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA’ya teşekkür ederim. 

Her zaman yanımda olan ve benim için gösterdikleri çabalar ve yaptıkları fe-

dakârlıklar için aileme, tez süresince girdiğim tüm stres dolu anları üzerimden atmak 

için beni evden çıkarıp nefes almamı sağlayarak kardeşliğin ne demek olduğunu gös-

teren, Batuhan ÖZDEL, Burak AKDEMİR, Buğra KAYA, Merve PARLAYAN ve 

Mihrali KÖSELİÖREN’e, geç tanımış olmama rağmen, lisans-yüksek lisans süreci-

nin her aşamasını beraber geçirdiğim arkdaşım Fırat ATA’ya ve hayatımın son altı 

yılında her zaman yanımda olan, en ihtiyacım olduğu anda yardımıma koşan Tuba 

LİVBERBER’e teşekkür ediyorum. 
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ÖZET 

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri var olan ve insanlığın yaşam koşullarına 

göre şekillenen spor, günümüzde sanayileşme ve küreselleşmenin etkisiyle toplumsal 

yaşamda önemli bir yere sahiptir. Spor olaylarını halka duyurma işlevini yerine geti-

ren spor medyası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş kitleleri etkilemekte-

dir. Spor medyası, genel olarak erkeklerin hakim olduğu bir alan olarak görülmekte, 

okuyuculara spor olayları hakkındaki haberler iletilirken, eril bir dil kullanmaktadır. 

Spor medyası bu haberler aracılığıyla erkeklik değerlerini topluma yansıtmaktadır. 

Bu çalışmada hegemonik erkekliğin yeniden üretildiği bir alan olarak spor medyası, 

çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Fanatik, Fotomaç ve Açık Mert Korkusuz gazetele-

rindeki haberler 6 ay süreyle incelenmiş ve spor haberlerindeki erkeklik söylemleri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gazetelerde hegemonik erkekliği yeniden üreten te-

malar belirlenmiş ve bu belirlenen temalar çerçevesinde gazetelerdeki erkeklik görü-

nümleri “eleştirel söylem çözümlemesi” yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analiz-

lerle spor medyasında hegemonik erkekliğin inşa edilmesinde ön plana çıkan söylem 

biçimlerini güçlü kılan retoriksel ve ideolojik stratejiler belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erkeklik, Hegemonik Erkeklik, Spor, Spor Medyası, Söy-

lem, Eleştirel Söylem Çözümlemesi. 
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SUMMARY 

Sport, which has existed and been shaped in accordance with the life conditi-

ons for the history of humanity, plays a significant role in social life with the impact 

of industrialization and globalization. Just like the other countries in the world, sport 

media which serves the function of announcing sport events has an influence on large 

masses in our country as well. Sports media is usually seen as a field of which men 

have a command, and this media prefers a masculine language during the process of 

informing the readers about the sport-related events. Sports media reflects what the 

values of manhood are to the society by means of those news pieces. In this study, 

sport media as a field by which the hegemonic masculinity is re-produced is discus-

sed with several dimensions. The news pieces in Fanatik, Fotomaç and Açık Mert 

Korkusuz papers have been analyzed for six months, and masculine expressions have 

been tried to be presented. In the papers, themes that re-produce hegemonic masculi-

nity have been identified, and under the frame of these specified themes, views of 

masculinity in the papers have been analyzed via critical discourse analysis. With the 

analysis done, rhetorical and ideological strategies which become prominent in the 

construction of hegemonic masculinity in the sports media have been established. 

Key Words: Masculinity, Hegemonic Masculinity, Sport, Sports Media, Disco-

urse, Critical Discourse Analysis.  
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GİRİŞ 

Toplumsal cinsiyet temelli çalışmaların ağırlık noktası kadın çalışmalarıdır. Bu 

çalışmalar, toplumda süregelen toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargıların, özellikle 

kadını olumsuz yönde etkilediğini, kadını ikincilleştirdiğini ve cinsiyete dayalı ay-

rımcılık olgusunun sürekli olarak yeniden ürettiğini ifade etmektedir. Toplumsal cin-

siyet bağlamında yapılan araştırmaların büyük bir bölümü kadınlar üzerine odaklan-

makla birlikte, erkekler ile ilgili çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. Erkeklik ça-

lışmaları, erkeklik olgusunun toplumsal yaşam  içinde nasıl inşa edildiği, yeni kuşak-

lar tarafından nasıl benimsenip içselleştirildiği, kadınların bu içselleştirmede nasıl bir 

rol oynadığı, toplumdan topluma ve dönemden döneme erkeklik kurgusunun nasıl 

farklılık gösterdiği, erkeklerin değişen roller karşısında nasıl bir tutum sergiledikleri 

gibi sorulara cevap bulmaya çalışan bir alandır (Zeybekoğlu, 2013:2-3). 

Sosyal bilimlerde erkek kimliği ve erkeklik üzerine çalışmalar, toplumsal cin-

siyet çalışmalarıyla başlamış, feminizmin ve feminist teorinin etkisiyle gelişmiştir. 

Erkeklik çalışmalarının kabul görmeye başlamasıyla birlikte, egemen erkeklik değer-

lerine uyum sağlamaya çalışan erkeklerin yaşamlarında yarattığı olumsuzluklara dik-

kat çekilmeye başlanmış ve toplumdaki farklı erkekliklerin yaşanış ve algılanış tarz-

ları anlamlandırılmaya çalışılmıştır (Sancar, 2009:25-26). 

1970’li yıllardan bu yana, feminist perspektif içinden erkeklik çalışmaları yürü-

tülmektedir. Ancak, erkekliğe ilişkin çalışmaların, özellikle son yirmi yıldan bu yana 

yoğunlaştığı söylenebilir (Akca ve Tönel, 2011:13-14). Toplumsal cinsiyet ve erkek-

lik üzerine yapılan çalışmalarda, genellikle ataerkil sistemin ve eril tahakkümün ka-

dınlar üzerinde nasıl kurulduğu ve işlediği tartışılmaktadır. Oysa bu hegemonik süre-

ci, yalnızca erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu egemenlikle açıklamak mümkün 

değildir. Çünkü hegemonik erkeklik, yalnızca kadın ve erkek ilişkilerinde ortaya 

çıkmaz; toplumsal yapının içindeki her ilişkide kendini gösterebilir. Hegemonik er-

keklik, her zaman kadınlarla olduğu kadar, daha alt konumda görülen erkeklik tiple-

riyle de ilgili olarak inşa edilmektedir. Farklı erkeklik tipleri arasındaki etkileşim, 

ataerkil bir toplum düzeninin işleyişini sağlayan parçalardan biridir. Bu yüzden, he-

gemonik erkekliğin diğer erkeklik tipleriyle olan ilişkileri üzerinden de eril söylemin 
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nasıl yeniden üretildiği ve bu eril söylem üzerinden iktidar ve hegemonyanın nasıl 

kurulduğu üzerinde de düşünmek gerekmektedir (Sancar, 2009:15-16). 

Bu çalışmada, erkeklik; iktidar, hegemonya ve ideolojilerle iç içe geçmiş bir 

kavram olarak ele alınacak, hegemonik erkeklik ve onun oluşturulması sürecinde 

önemli yer tutan spor ve spor medyası üzerine odaklanılacaktır.  

Hegemonik erkeklik tartışmaları, genel olarak kadın ve erkek için belirlenmiş 

olan cinsiyet rollerine ilişkin eleştirel bir bakışı ifade etmektedir. Erkek davranış 

normları, cesaret, saldırganlık, bağımsızlık, egemenlik, teknolojik beceri, grup daya-

nışması, macera, zihinsel ve bedensel dayanıklılık gibi değerler üzerine kuruludur. 

Bu davranış kalıpları ya da cinsiyet rolleri tek bir erkeklik biçimini dayatmaktadır 

(Akca ve Tönel, 2011:27, 28). 

Hegemonya, toplumsal yaşamın bir çok alanına kök salmış olan bir kavramdır. 

Hegemonik erkeklik, genel olarak bir erkek cinsiyet rolü olmaktan öte, kültürel bir 

ideali yansıtır ve tüm erkeklerin rızalarıyla üretilmektedir (Connell, 1998:246-247). 

Hegemonik erkeklik değerlerinin üretilmesi ve korunması için ise, bir çok alanının 

ve aracın etkileşim içinde olduğu ortadadır.  

Toplumda egemen ideolojilerin en fazla yansımasını bulduğu ve yeniden üre-

tildiği önemli alanlardan biri spor alanıdır. Spor, toplumsal yapının önemli ve ayrıl-

maz bir parçası olmasıyla birlikte, toplumsal yapının içerisinde yer alan bireylerin, 

yapının devamında etkili olabilecek seçimleri yapmalarında, toplumsal ve kültürel 

anlamları, değerleri ve sembolleri öğrenmelerinde önemli bir işleve sahiptir. Bu ne-

denle spor alanını toplumdaki iktidar ilişkilerinden bağımsız bir alan olarak görmek 

mümkün değildir (Hacısoftaoğlu ve Koca, 2011:69). 

Spor fiziksel güç temelli kriterlerin ve iktidar ilişkilerinin geçerli olduğu bir 

alan olarak erkekliğin toplumsal inşasında, sürekli yeniden üretilmesinde ve meşru-

laştırılmasında önemli bir mecradır. Fiziksel performansa dayalı yapısı nedeniyle bir 

erkek etkinliği olarak kabul edilen sporun, kazanmak için fiziksel gücü, sertliği, da-

yanıklılığı, ve saldırganlığı yücelten dili, bu alana dahil olmanın koşullarını da belir-

lemektedir. Fiziksel açıdan güçlü, dayanıklı, sert ve mücadeleci olacak şekilde fizik-

sel sermayesini geliştirme anlayışı spor haberlerinin genel yapısını da şekillendir-
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mektedir (Köse, 2015:220). Spor alanı ile ilişki içinde olan alanlardan biri olan med-

ya, milyonlarca insanı sportif gelişmelerden haberdar etmektedir. Spor medyasını ta-

kip eden milyonlarca insan aynı zamanda bu medyanın sunduğu egemen ideolojinin 

bir parçası olabilmektedir (Hacısoftaoğlu ve Koca, 2011:69). 

Spor ve spor medyasının, egemen erkeklik düşüncesi olarak hegemonik erkek-

liğin üretilmesinde büyük bir rolü olmasına rağmen, bu alanda eleştirel erkeklik ça-

lışmaları perspektifinde kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.  Bu araştırmada, Türki-

ye’de henüz çok zengin olmayan ilgili literatürün oluşmasına katkı sağlamak ve tar-

tışmaya çok fazla açılmayan erkeklik konusuna spor alanı üzerinden eleştirel bir ba-

kış açısıyla farklı yorumlar getirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde, öncelikle spor kavramına ilişkin tanımlamalar irde-

lenmiş bu tanımlardan yola çıkarak spor kavramı detaylı bir şekilde açıklanmaya ça-

lışılmıştır. Daha sonra, bir kurum olarak işleyen sporun, diğer kurumlarla olan ilişki-

sini açıklamak için toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik işlevleri açıklanarak 

Türkiye’de ve dünyadaki tarihsel gelişim sürecine bakılmıştır. Bunların yanı sıra, 

spor medyasına odaklanılmış ve spor medyasının genel özelliklerine değinilmiştir. 

Spor haberciliği ve spor haberciliğinin kültürel, toplumsal, ekonomik ve siyasal bo-

yutları değerlendirilmiş, spor medyası ve spor haberciliği ile ilgili genel bir çerçeve 

oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde, erkeklik konusu üzerine odaklanılmıştır. Bu bö-

lümde, ilk önce cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının ayrımı yapılmış ve top-

lumsal cinsiyet olgusu üzerinden erkeklik ve hegemonik erkeklik kavramları tanım-

lanmış, bu kavramlara ilişkin alanda çalışan bilim insanları tarafından ortaya atılan 

görüşler ve tartışmalar değerlendirilmiştir. Erkekliğin, hegemonya, iktidar ve ideolo-

jiyle iç içe geçmiş bir kavram olmasından dolayı erkeklik ve iktidar arasındaki ilişki 

açıklanmıştır. Hegemonik erkekliği çok boyutlu çözümleyebilmek için, erkeklik ça-

lışmaları incelenmiş ve erkekliklerin oluşumuna katkısı olan erkeklik hareketleri tar-

tışılmıştır. Çalışma spor, spor medyası ve spor haberciliğindeki hegemonik erkeklik 

söylemlerine odaklandığı için çalışmanın bu bölümünde ayrıca habere odaklanılmış 

ve haber söylem ilişkisi açıklanarak haber söylemi yoluyla üretilen iktidar ilişkilerine 

değinilmiştir. Haber eril dilin üretildiği alanlardan biri olarak ele alınmış ve hegemo-
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nik erkekliğin inşasında spor medyası ve spor haberciliğinin rolü ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde araştırmanın yöntem ve uygulama kısmı yer 

almaktadır. Metodolojiye ilişkin kısımda araştırmada kullanılan eleştirel söylem çö-

zümlemesi yöntemi tanımlanmış, araştırmanın amacı, önemi, araştırma soruları, var-

sayımlar, sınırlılıklar, evren ve örneklem ve tanımlar ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. 

Uygulama kısmında ise araştırma kapsamında analiz edilen haberlere yönelik bulgu-

lara yer verilmiştir. Araştırmada eleştirel söylem analizinin ortaya koyduğu ilişkiler 

çerçevesinde haberin söyleminde hegemonik erkekliğin nasıl yeniden üretildiği Van 

Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Haber-

lerde hegemonik erkekliği üreten söylemler belirlenen temalar çerçevesinde ele 

alınmıştır. Haberin makro ve mikro düzeydeki analizi çerçevesinde haberlerdeki ide-

olojik unsurlar ortaya konularak, spor haberlerinde hegemonik erkekliğin üretilme-

sinde ön plana çıkan stratejiler çözümlenmeye çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SPOR VE SPOR HABERCİLİĞİ ÜZERİNE TEMEL YAKLAŞIMLAR 

1.1. Spor Kavramsallaştırması 

Spor, oyun, oyalanma, işten uzaklaşma olarak algılansa da günümüzde, politi-

kadan ekonomiye, turizmden çevreye, ırkçılıktan milli birliğe, uluslararası barıştan 

dayanışmaya, propagandadan reklama, boş zaman aracı olmaktan bir meslek olmaya 

kadar çok yönlü ve güçlü etkileri olan sosyal bir kurumdur (Yetim, 2005:130). Spo-

run çok yönlü bir olgu olması, spor konusunda çok farklı tanımlar ve görüşleri de be-

raberinde getirmektedir (Dever, 2010:21). Sporun 2500 yıllık bir geçmişi olması, (Fi-

şek, 1985:6) sporun kapsamının, branşlarının, hedeflerinin, içeriklerinin ve yapılış 

biçimlerinin farklı şekilde algılanıp değerlendirilmesi (Yetim, 2005:129) sporun bir-

çok tanımını gündeme getirmektedir. Bu noktada spor kavramının çok boyutluluğunu 

ortaya koyabilmek için farklı tanımlar ve bakış açılarını incelemek gerekir. 

Fişek (1985:35) sporu; insanın doğayla olan savaşında elde ettiği temel beceri-

leri ve geliştirdiği araçlı araçsız savaşım yöntemlerini, boş zamanının artışıyla birlik-

te bireysel ya da toplu olarak, barışçı biçimde ve benzetim yoluyla, oyun, oyalanma 

ve işten uzaklaşma için estetik, teknik, fizik, yarışmacı ve toplumsal bir süreç olarak 

tanımlamaktadır. Sporu, oyun güdüsünün örgütlü-kurallı bir uzantısı, estetik, teknik 

ve fiziki bir süreç, tam gün çalışma gerektiren bir meslek olarak konumlandıran Fi-

şek (2003:39) sporun içinde yapıldığı toplumun tüm çelişkilerini, bulanıklığını yansı-

tan bir ayna olduğunu ifade etmektedir. Sporun toplumdaki iyi ya da kötü olayları 

yansıttığını ve bundan dolayı yapılan hatalar sonucunda suçlanması gerekenin sporun 

kendisi değil, onu insancıl olmaktan çıkaran, kötü ya da yanlış yapılmasını zorlayan 

toplum koşullarının olması gerektiğini belirterek, asıl olarak insancıl ve yaratıcı olan 

sporun, sadece insancıl ve yaratıcı bir toplum düzeninde özgürce ve özüne uygun bi-

çimde gelişebileceğini ifade etmektedir (2003:65). 

Rekabetçi bakış açısıyla yaklaşıldığında spor, yarışmada üstün gelme amacı 

için gösterilen çabayı, fiziksel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesini ve seçilen-

lerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmesini gerektirir. Böylece spor daha çok 

rekabeti içerir ve daha yüksek düzeyde oyun, mücadele ve ağır çalışmayı gerektirir 
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(Özmen, 1996:114). Spor, bireylerin bilişsel, duyusal ve psikomotor özelliklerinin 

planlı ve uygun yöntemlerle geliştirilerek belirli kurallar altında yarıştırılmasıdır 

(Mirzeoğlu, 2003:87). Eğitici, eğlendirici bir uğraş olarak spor, bireysel veya takım 

halinde yapılan, kendine özgü kural ve teknikleri olan, bedensel ve zihinsel gelişim 

sağlayan bir faaliyettir (Savaş, 1997:304). 

İdeolojik açıdan bakıldığında spor, kitlelerin afyonu olarak ele alınmaktadır. 

Bu tanım İspanyol Devlet Başkanı Francisco Franco’nun, Santiago Barnebau Stadı 

için söylediği “Bana 150 bin kişilik bir uyku tulumu yapın” sözü ve 1932-1968 yılla-

rı arasında ülkede dikta rejimi uygulayan Antonio Salazar’ın “Ben Portekiz’i kırk yıl 

süreyle 3 F; fiesta (şölen), fadima (din) ve futbol ile yönettim” görüşünü destekle-

mektedir (Kılcıgil, 1998: 6). Bazı görüşlere göre dünya kupası ve uluslararası müsa-

bakalar, İlkçağ Roması’ndaki sirk gösterilerine benzemektedir. Kitleleri zihinsel faa-

liyetlerden uzaklaştıran bu büyük organizasyonlara katılan seyirciler oyunlardaki 

olağanüstü hareketleri seyretmekle meşgul olurken egemen toplumsal düzene karşı 

çıkmayı ve onu eleştirmeyi unuturlar. Bu anlamda spor egemen sınıfın faaliyetleri 

kapsamında yer alır (Boniface, 2007: 111). Yani, spor, egemen düşüncenin etkisi al-

tında olan bedensel hareketlerdir (Voigt, 1998:12). 

Spora toplumsal açıdan bakıldığında ise, spor, birey ve toplum ilişkilerinin ge-

liştirilmesinde hem bireysel hem de toplumsal açıdan etkilidir. Spor, bireyin topluma 

uyumunu sağladığı gibi ruh ve beden sağlığının gelişmesine yardım eder. Bu anlam-

da spor, sağlıklı bir kuşağın geliştirilip, yetiştirilmesinde ana eğitim araçlarından bi-

ridir. Bunun yanında spor, yarışma, zevk, sağlık, estetik, eğlence, oyun, reklam, pro-

paganda, meslek, bilim, boş zamanları değerlendirme aracıdır. Aynı zamanda spor, 

kişi ve toplumlar arası ilişkileri düzenleyen bir olgudur (Erkal, 1992: 120).  

Spor, aktif ve pasif katılımcıları açısından çeşitli amaçlar doğrultusunda hizmet 

veren, toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik sistemlerle etkileşim halinde olma-

sından dolayı toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik işlevleri olan toplumsal bir alt 

sistemdir. Yani spor; rekabete dayalı, teknik, fiziksel, estetik, mesleki ve iletişimsel 

bir süreci kapsamaktadır (Kaya, 2001: 5). 
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Spor, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin temel figürü olan bireyin, be-

densel ve ruhsal yapısını geliştirmek, kişiliğinin oluşumunu ve karakter özelliklerinin 

gelişimini sağlamak, bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak topluma uyumunu kolay-

laştırmak, kişiler, toplumlar ve uluslararası dayanışma, kaynaşma ve barışı sağlamak, 

bireyin mücadele gücünü artırmanın yanında belli kurallara göre rekabet ölçüleri içe-

risinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve bu yarışmada üstün gelme faali-

yetleri olarak da değerlendirilmektedir (Yetim, 2005:129).  

Spor, kişinin, kendisine, doğaya, diğer insanlara karşı ruhsal ve bedensel etkin-

liklerle sürdürdüğü bir mücadele biçimidir. Spor, belli kurallarla işleyen sosyal bir 

olaydır. Spor, kişiye, sağlıklı, disiplinli, kurallara saygılı, toplum içinde sevgi ve an-

layışlı ilişkiler kurabilen karakter kazandırır (Yüksel, 1994:59).  

Erdemli (1996:40) ise sporu, insanın temel özelliklerinden biri olması, ahlaki 

boyutunun olması, sporcudan güç ve becerinin sınırlarına ulaşmayı istemesi, bir çev-

re olayı olması, psiko-sosyal bir olay olması, sürekli olarak yapılması ve yapan kişi-

ye bir haz vermesi gibi özellikleriyle diğer oyunlardan ayrılan bedensel etkinlik ola-

rak tanımlamaktadır. 

Bu tanımlardan hareketle, spor kavramı için; toplum içerisinde yer alan birçok 

kurum ile işlevsel etkinlik ilişkisi içerisinde bulunan, yönetim (kulüp yöneticileri, fe-

derasyon üyeleri vb), üretim (teknik kadro, sporcular vb) ve tüketim (taraftarlar, izle-

yici) taraflarının iletişimsel bir süreç içerisinde bulunduğu, bireysel ve kitlesel bir uğ-

raşı etkinlik, aynı zamanda toplumsal bir olgu (Kazaz, 2007:20) şeklinde tanımı yapı-

labilir. Bunun yanı sıra spor, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmanın beden ve ruh 

sağlığını geliştirmek, kişilik oluşumu ve gelişimini sağlamak, kişinin bilgi ve beceri-

sini geliştirerek çevreye uyumunu kolaylaştırmak, kişiler, toplumlar ve uluslararası 

alanda dayanışma ve barışı sağlamak, kişinin mücadele gücünü artırarak belirli kural-

lar içinde rekabet ve üstün gelme amacıyla yapılan faaliyetlerdir (Yetim, 2005:131) 

şeklinde de tanımlanabilir. 
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Bu tanımlamalardan sonra bir kurum olarak işleyen sporun daha iyi anlaşılması 

için diğer kurumlarla olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal işlevlerinin araş-

tırılması gerekmektedir. 

1.2. Sporun İşlevleri 

1.2.1. Sporun Toplumsal İşlevleri 

Toplum, belirli bir bölgede yaşayan insanlar tarafından oluşturulmuş ve üyele-

rinin ortak bir yaşayış tarzını bölüştükleri en büyük insan grubudur (Dönmezer, 

1984:6). Toplum, insanların toplumsal etkileşiminin tarihsel ürünü olarak tanımlan-

maktadır. Toplumu oluşturan öğeler arasındaki ilişkiler bireysel olmaktan çok genel 

karakter kazanırlar (Şenyapılı, 1981:11). Toplumlar büyük sayıdaki insan grupların-

dan oluşmuştur. Bu insanları yani toplumu bir arada tutan bağlar (ortak çıkar amaç-

lar, dil, tarih, kültür, vatan sevgisi, inanç, milliyetçilik, ortak değerler, örf, adet, gele-

nek-görenek, spor yarışmaları gibi) çok önemlidir. Çünkü toplum insanın yanında, 

maddi ve manevi tüm unsurları ile bir bütündür (Yetim, 2005:138). 

Kongar (1985:45), toplumun meydana gelmesi için dört temel özellik olduğunu 

belirtir. Bu özellikler, toplumun insan ömründen daha uzun yaşaması, göreli bir ka-

rarlılığa sahip olması, ortak değer ve davranışa sahip olması ve kendi kendini devam 

ettirmesidir. 

Toplumun geniş bir tanımını yapmak için şu ögeler dikkate alınmalıdır: Top-

lumdaki kişiler demografik bir birim başka deyişle toplam nüfusu oluştururlar. Top-

lum ortak bir coğrafi mekânda var olur. Toplum işlevsel olarak farklılaşmış gruplar-

dan oluşmuştur. Toplum kültürel olarak benzer grupların toplamıdır. Toplum tama-

men işlevsel bir birimdir ve işbirliği yaygındır. Her toplum ayrı bir birimdir ve diğer-

lerinden kültürel olarak farklılaşır. Bu ögelerin sonucunda bir tanım yapmak gerekir-

se toplum, ortak bir mekânda birlikte yaşayan, temel sosyal gereksinimleri tatmin 

etmek için çeşitli gruplar içinde işbirliği yapan, ortak bir kültüre bağlı ve belli bir 

sosyal birim olarak işlevde bulunan kişilerin örgütlenmiş işbirliğidir (Fitcher, 

2006:86-88). 

Toplum yaşamında daha fazla yer tutmasıyla birlikte spor, son yüzyılda bir bi-

lim dalı olarak büyük gelişme göstermiş (Mirzeoğlu, 2003: 94) bir kurum haline 
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gelmiştir ve toplumsal bir kurum olan spor bazı toplumsal işlevler üstlenmiştir. Bu 

işlevler arasında en çok göze çarpan, bireyi toplumsal sistemin katılımcı bir üyesi ha-

line getiren süreç olan toplumsallaşmayı sağlamaktır (Kaya, 2001:17).  

Çocukların ya da toplumun başka yeni üyelerinin, toplumların yaşam biçimini 

öğrenme süreci toplumsallaşmadır (Giddens, 2000:25). Toplumsallaşma, bir toplum 

içinde gerçekleştiğinden birey, o toplumun bir üyesi olarak toplumdaki rollerini öğ-

renmekte ve toplumun egemen kurallarını benimsemektedir. Bu süreç, toplumu oluş-

turan ve biçimlendiren aile, okul, toplumsal çevre, kitle iletişim araçları gibi çeşitli 

faktörler yoluyla gerçekleşmektedir (Aziz, 1982: 16). 

Bu faktörlerden biri olan aile, toplumsallaşma sürecinde en önemli ve en etkili 

görevi üstlenmiştir. Ailede gerçekleşen toplumsallaşma temeldir. Birey daha sonra 

başka gruplar içinde öğrendiklerini, bu temele göre biçimlendirir. Ailenin herhangi 

bir nedenle bütünlüğünün bozulması ya da aile içindeki etkileşimin yetersiz olması, 

toplumsallaşma sürecini önemli ölçüde etkilemekte ve kişilerin hatalı ya da yetersiz 

toplumsallaşmasına neden olmaktadır (Baumann, 1994:58). 

Okul ise toplumsallaşma sürecinde eğitme işlevini yerine getirir. Yani, kültü-

rün temel bilgi ve becerilerini ve toplumsal değerler ile toplumsal sadakati öğretir. 

Okul, kişinin ailesinden duygusal bağımsızlık kazanmasını sağlar. Okulun başka bir 

işlevi de seçme ve ayırmadır. Bir yandan kişinin mevcut statüsünü korurken, diğer 

yandan da yukarı doğru hareketliliği teşvik eder (Tezcan, 1985:297). 

Aile ve okul etmeninden sonra, toplumsallaşma sürecinde önemli olan diğer bir 

faktör toplumsal çevredir. Özellikle bireyin çocukluk yıllarında oyun kümeleri yolu 

ile daha sonraları ise ergenlik döneminde önemli bir yeri vardır. Toplumsal çevre, 

namus anlayışı, saldırganlık, önderlik, çeşitli eylemlere katılma gibi konularda kişile-

ri etkiler (Aziz, 1982:18-19). 

Etkili bir toplumsallaşma sağlayabilmek için kişisel olmayan denetimlere, do-

laylı iletişime ve "bürokratik" örgüte gereksinim vardır. Radyo, televizyon, gazete, 

dergi gibi iletişim araçları, toplumun kişisellik eksikliğini gidermek, ama yine de ki-

şisel olmayan grupların etkinliğini koruma çabalarında kullanılan araçlardır. Bu du-

rum kitle iletişim araçlarının toplumsallaşma sürecindeki önemidir (Aziz,1982:21). 
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Spor, toplumsal düzenin idealleştirilmiş biçimlerini temsil etme eğilimi gös-

termektedir (Gökalp, 2005:122). Çünkü toplumsal düzenin oluşabilmesi için toplum-

sal yaşamda insanların uyması gereken bazı kurallar vardır. Spor da belli kurallara 

göre yapılan bir uğraşı olması nedeniyle insanlara kurallara uyma alışkanlığı kazan-

dırır ve toplumun ortak değerlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Bu açıdan bakıldı-

ğından spor faaliyetleri, toplumda yaşanabilecek sapma davranışlarının engellenme-

sinde, sosyal ilişkilerin gelişmesinde ve toplumsal gerginliklerin giderilmesinde etkili 

olmaktadır (Fişek, 1985:22). 

Spor ile toplumsal gelişim ve toplumsal moral arasında doğrudan bir ilişki var-

dır. Sporda kazanılan uluslararası başarılar, toplumun günlük yaşamında ve moral 

düzeyinde oldukça önemli bir anlam taşır (Açıkada ve Ergen, 1990:1). Karasüleyma-

noğlu, (1986:14-25), sportif faaliyetlerin, topluma canlılık ve heyecan getirirken hal-

kın değer yargılarını geliştirerek moral gücünü artırdığını belirterek sağlıklı bir top-

lumun yaratılmasında sporun önemine vurgu yapmaktadır. Bu anlamda sporun, bera-

berinde sağlıklı bir toplumun fertlerini de ortaya çıkartırken spor yapan bir toplumun 

fertlerinin, daha sağlıklı olup toplumun gelişmesine katkıda bulunduklarını ifade et-

mektedir. 

Spor, toplumsal yaşama derinlemesine giren ve toplumsal yapı tarafından bi-

çimlendirilen bir olgudur. Spor ile toplum geçmişi arasında sıkı bir bağ bulunmakta-

dır. Bu kuvvetli ilgi, sporun toplumsal süreçler yolu ile şekillenmesinden kaynak-

lanmaktadır. Bu nedenle spor, kendiliğinden oluşmaz. Özellikle, toplumdaki ilişkiler 

aracılığıyla ortaya çıkarak, değişir ve yeniden biçim kazanır (Kale ve Erşen, 

2003:249).  

Toplum yapısı içinde birçok sosyal grup vardır. Toplum, sosyal grupları amaç-

larına, fonksiyonlarına, niteliklerine göre birbirlerini tamamlamak üzere bir arada tu-

tar. Böylece insan grupları arasındaki ilişkiler ağı meydana gelir (Yetim, 2005:138). 

Bu toplumsal gruplardan biri olan sporla her insan özgün yaşamasını yeniden bulur, 

bu sırada bütün insanlarla bütünleştiği bir etkinliğe girer (Erdemli,1996:66). Spor yo-

luyla değişik birey ve gruplar geniş bir eksende toplumsal ilişkilere girer. Böylece ki-

şi farklı kişiliklerden, inançlardan, düşüncelerden diğer bireylerle bir araya gelir, ile-

tişim ve ilişki kurar. Bu yol sayesinde diğer insanları kendi düşünceleriyle etkilerken 
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aynı şekilde onlardan da etkilenebilir. Bu açıdan bakıldığında sporun, toplumsal işle-

vi etkin bir biçimde yerine getirdiği görülmektedir (Berger, 1993: 124).  

Spor, bir toplumun temel dinamikleri özümser, kendisine göre biçimlendirir ve 

topluma yeni biçimiyle verir. Böylece spor, toplumda olumlu gelişmelerin artmasını 

sağlarken, bir yandan da olumsuz gelişmelerin artarak topluma yansımasının nedeni 

olur. Çünkü spor bir ayna görevi görerek, toplumu sportif faaliyetler aracılığıyla top-

luma tekrar yansıtır. Örneğin; toplumda saldırgan eğilimler arttığı için tribünde anar-

şinin yaşanması, kişilerin kendi tuttuğu takımın oyuncularının yanı sıra karşı takım 

oyuncularına, hakemlere, yöneticilerine karşı küfür edilebilmesi gibi olaylarla insan-

lar, kurumları ayakta tutan sağlam değerleri umursamamaya başlamaktadır. Böylece 

insanlar basit, sıradan, yüzeysel olan şeylere değer verip, ilkeli yaşamanın önemini 

düşürmeye başlamışlardır. Bu noktada, hoşgörüyle bağlantılı olan spor artık bu özel-

liğinden uzaklaşmaktadır (Erdemli, 2001:14-15). 

Spor aynı zamanda çocukların ve gençlerin toplumsal ilişkilerini geliştirmekte, 

onlara, paylaşmayı ve dayanışmayı, uygun biçimde rekabet etmeyi öğretip, grup 

içinde sorumluluk alma davranışını geliştirmektedir. Bunun yanı sıra, kazanıp kay-

betmenin doğal olduğunu kendi hakkını korumayı ve diğer insanların haklarına say-

gılı olmayı öğrenmede sporun önemli bir etkisi vardır (Doğan, 2004:148–149). Or-

ganize edilmiş spor oyunları yoluyla çocukların hem kendi arkadaşları ile bir arada 

olması sağlanırken hem de kurallara uyma, yenme ve yenilmeyi hazmetme gibi de-

neyimler de çocuklara kazandırılır (Fitcher, 2006:23).  

Sporun toplum hayatında çok değişik yollardan giderek, bireyleri doğrudan ya 

da dolaylı olarak kendisine bağımlı kıldığını ve her zaman toplumun ilgisini canlı 

tutmayı başaran bir sosyal olgu olduğunu görmekteyiz. Toplumun vazgeçilmez zevk-

lerini, ihtiyaçlarını karşılayarak kendisine bağlayan spor, günümüz dünyasında bü-

yük bir sosyal kurum olduğunu kabul ettirerek toplumu çok yakından ilgilendiren 

belli davranışlar, düşünceler, inançlar ve simgeler geliştirmiştir. Spor, her sosyal ku-

rum gibi diğer sosyal kurumlarla ilişki içindedir ve o toplumun kültür, siyaset ve 

ekonomisinden ayrı düşünülemez (Kılcıgil, 1998:8-9). 
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1.2.2. Sporun Kültürel İşlevleri 

Kültür, insanın belli amaçlar doğrultusunda oluşturduğu üretimin tümü şeklin-

de tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, insan doğayla birlikte kendi kendisini de üre-

tir. Kültür, bütün bu üretimin toplamı olarak ilkel doğanın karşısına yepyeni bir doğa 

koyar ve böylece kendi kültürünü oluşturmuş olur (Hançerlioğlu, 1996:310). Kültür, 

bir düzen yaratmak ve onu korumak, düzeni bozan ve bu düzen açısından olumsuz 

görünen her şeyle mücadele etmektir (Bauman, 2010:161).  

Kültür insan yapısıdır ve insanın yaptığı her şey kültürün bir parçasıdır.  Bu an-

lamda kültür, toplumdaki kişilerin ortak paylaştığı kurumların bir birleşimidir (Fitc-

her, 2006:152,155). 

Kültür, bir toplumun ortaklaşa sahip olduğu ve üyelerine yaydığı, davranışa 

yansıyan ve o davranışı yaratan ve yorumlayan görüşlerdir. Bu anlamda, kültür, kişi-

lerin davranışları hakkında bize bilgi veren ve bu davranışların ışığında kişilerin, gö-

rüş, değer ve algılarından oluşan bir kurumdur. Kültür biyolojik yolla geçmediği için 

toplum içinde öğrenilir (Haviland, 2008:102-103). 

Kültür, çeşitli normların, kurumların ve bireysel davranışların biçimlerinin bir 

araya gelmesiyle oluşmaktadır. Söz konusu normlar, kurumlar ve bireysel davranış 

biçimleri, aynı zamanda insanın çevresiyle kurduğu uyumun ortaya çıkardığı ürün-

lerdir (Şenyapılı, 1981:58). 

Kültür bir toplumun üyesi olarak, insanların öğrendiği bilgi, sanat, gelenek-

görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür 

Kültür, bilgiyi, sanatı, ahlakı, hukuku, örf ve adetleri kapsadığı gibi, insanın toplumun 

bir üyesi olmasından dolayı kazandığı bütün yetenek ve alışkanlıkları da içerir (Erkal, 

1999:131). 

Tarihsel süreçte kültür kavramı üç şekilde kullanılmıştır. Bunlardan ilki, zihin-

sel, manevi ve estetik gelişim sürecini anlatırken, ikincisi, birey ya da toplumun ya-

şam biçimini anlatan kültür ve son olarak ilk kullanımın bir sonucu niteliğinde olan 

düşünsel ve sanatsal ürünler anlamında kullanılan kültürdür (Williams, 2007:110). 

Ancak, kültürün sınırları sadece kültürel ve sanatsal etkinliklerle belirlenmez. Kültür 

aynı zamanda, toplumsal etkinlikler tarafından kurulan toplumsal düzenin doğrudan 
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ya da dolaylı bir ürünüdür. Yani, kültürel etkinlikler bir toplumsal düzenin basit bir 

ürünü değil o düzenin kurulmasındaki temel parçalardır. Bunun sonucu olarak, top-

lumsal düzen bu düzen içinden yeniden üretilir, yaşanır ve öğrenilir (Williams, 

1993:11). Bu anlamda kültür, bir grup insanın ya da bir dönemin hayat biçimini tem-

sil eden uygulamalar toplamıdır (Williams, 2007:104-105). 

Williams’ın bu görüşlerinden hareketle kültür kavramına kültürel çalışmalar 

geleneği açısından da bakabiliriz. Kültürel çalışmalar, disiplinlerarası bir yaklaşımla 

sınıf mücadelelerinin, tahakküm ve toplumsal eşitsizliklerin, ideolojinin ve direnişin 

yeniden üretildiği bir alan olarak çağdaş kapitalist toplumlarda kültürün incelenme-

siyle uğraşır (Yaylagül, 2013,126). 

Kültürel çalışmalar kültürün bakılmayan yerlerde aranması hakkındadır. Yani 

kültür, içinde zengin olmayanları barındıran nüfus alanlarına bakılması anlamına 

gelmektedir. Böylece isçi sınıfı kültürü, kadın kültürü, genç kültürü, gey ve lezbiyen 

kültürü, postkolonyal kültür, üçüncü dünya kültürü ve günlük yaşamın kültürü ko-

layca keşfedilmiş ve tanımlanmıştır (Hartley, 2003:3,4). 

Kültürel çalışmalar yaklaşımında anlamlandırma, hegemonya ve ideoloji ile 

ilişkilidir. Hegemonik yapılar ideoloji ile işler. Egemen sınıfların gerçeklik tanımları 

alt statüye sahip sınıfların yaşanan gerçeklik tanımları haline gelir (Hall, 1999: 191). 

İdeoloji kavramının yaklaşım içinde konumlandırılmasında özellikle Althusser ve 

Gramsci gibi isimler belirleyicidir. Kültürel Çalışmalar geleneği dayanak noktası ola-

rak ilk dönemlerde Althusser’in yapısalcı Marksist ideoloji görüşüne dayanırken, da-

ha sonra Gramsci’nin hegemonya kavramsallaştırmasına başvurur. Klasik Marksiz-

min indirgemeci, determinist bakışına karşı çıkılarak, Althusser ve yapısalcılıktan ge-

len fikirler birleştirilerek, kültürün görece özerkliği ve ideolojik çerçevelerin popüler 

bilincin şekillenmesindeki önemi üzerinde durulmuştur (Yaylagül 2012, 112). 

Kültürel çalışmalar özellikle medya tarafından sunulan içeriğin metin olarak 

analizini yapmıştır. Bu metinler kapitalist sınıfın hegemonyasını ve kapitalist ideolo-

jiyi yeniden üretmekte ve bu ideolojiyi topluma yaymaktadır. Böylece medya ege-

men bakış açısını topluma yayarak işçi sınıfı ve alt kültürler arasında eleştirel bir ba-

kış açısı ve düşüncesinin gelişmesini engeller  (Yaylagül, 2013:129,131). Bu anlam-
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da, medyanın etkisi altındaki kültür de egemen görüşten etkilenmektedir. Toplumsal 

çıkarları bütünleştirmek için bazı görüş ve değerler kabul edilirken, diğerleri, meşru 

olmayanlar veya sapkınlık biçiminde tanımlanmaktadır. Böylelikle toplumsal kural-

lar yeniden onaylanmakta, kültürün sınırları çizilmekte ve tanımlanmaktadır (Shoe-

maker ve Reese, 2002: 133-134). 

Hall’a göre (1999: 200) 20. yüzyıl ileri kapitalizminde, medya nicel ve nitel 

olarak kültürel alanda belirleyici ve tanımlayıcı bir yere sahiptir. Medya ekonomik, 

teknik, toplumsal ve kültürel kaynaklardan ayakta kalabilmiş daha eski ve daha gele-

neksel kanallardan önemli bir dilimin yönetimini ele geçirmiş ve toplumsal bilginin 

üretimi ve tüketimi medyaya muhtaç duruma gelmiştir. Böylece medya kültürel ve 

ideolojik alanı kolonileştirmiştir. Toplumsal gruplar ve sınıflar üretici ilişkilerinde 

olmasa da toplumsal ilişkilerinde giderek parçalanan ve farklılaşan bir yaşam sürdü-

rürken, medya da grupların ve sınıfların öbür gruplara ve sınıflara ilişkin yaşam, an-

lam, pratik ve değer “imgesi” inşa etmenin temelini sağlamıştır.  

Genel olarak kültür kavramı, bir toplumun üyelerinin ya da gruplarının yaşayış 

biçimlerine göndermede bulunur. Yani kültür, insanların nasıl giyindiklerini evlilik 

geleneklerini, aile yaşamlarını, çalışma örüntülerini, dinsel törenlerini ve boş zaman 

etkinliklerini içerir. Kültür, öğrenildiği için, kültürel ögeler toplumun tümü tarafın-

dan paylaşılır ve işbirliği ile iletişimin gerçekleşmesini sağlar (Giddens, 2000:20). 

Bu anlamda spor da kültürel bir olgudur (Gür, 1979:15). Çünkü kültürün olu-

şumunda insan temel faktördür ve insanın ortaya koyduğu her şey kültür olarak ele 

alınır. Bu açıdan, spor da insanlar tarafından oluşturulmuş olan bir olgu olduğuna gö-

re kültürel bir faaliyettir (Dever, 2010:177).  

Sporun özünün insana dayanması ve bizzat kendisinin bir kültür olmasının ilk 

kaynağı içerdiği hareket kültüründen gelir. Ham olanı insanlaştırma sürecinde insan, 

kendi doğasında sahip olduğu hareketleri belli başlı amaçlar doğrultusunda biçimlen-

dirir. Bu biçimlendirme sonucunda bir hareket kültürü oluşur. Hareket kültürü ise 

onu daha geniş bir şekilde kuşatan beden kültürünün önemli bir yanıdır. Çünkü bir 

kültür olarak spor, beden, hareket ve oyun kültürü bağlamında yer alır ve beden kül-

türünden başlayarak olimpik kültüre doğru gelişir. Olimpik kültür, spor kültürünün 
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zirve noktasıdır. Bu anlamda spor yapan insan hem kültürün yaratıcısı, hem de kültür 

tarafından belirlenendir. Çünkü spor kültürü, spor etkinliğinin var olmasını sağlayan 

en önemli altyapı yani spor bilincini sağlar (Erdemli, 2002: 38,126). Spor aynı za-

manda bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimini oluşturan, tamamlayan, etkileyen ve 

sahip olduğu güçlerin bireylerde özelleşen bir bütünlüğü olan spor insan hayatına 

yön vererek kültürleşmeyi sağlayan önemli bir olaydır (Yetim, 2005:157). 

Spor faaliyetleri yoluyla kültürel temaslar gerçekleştirilebilir. Özellikle belli bir 

süre devam eden olimpiyatlar ve dünya şampiyonaları gibi turnuvaların düzenlendiği 

yerlerin kültürleri tanınmış olur. Bu gibi turnuvalar uzun sürdüğü için, turnuvanın 

yapıldığı yörenin yemek kültürü, müziği, tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılmasına da 

imkan vermektedir. Böylece değişik kültürler tanınmasında köprü işlevi görmektedir 

(Dever, 2010:182). 

Spor her zaman kültürel yapıların temel değerlerini yansıtan bir gelenek veya 

kültürün habercisidir. Spor, normları, geleneksel değerleri hızlı bir biçimde ayarla-

maya ve açıklamaya yardımcı olur. Yani; bir topluma tanıtılan bir spor türü zamanla 

o toplumun kültürü haline gelirken aynı zamanda o toplumun kültürel norm ve de-

ğerlerini de kendine uygun hale getirir. Bu açıdan bakıldığında spor, toplumdaki kül-

türel değerleri paylaşan, toplumun geleneklerini yansıtan ve müsabakayı içeren bir 

oyundur (Tükenmez, 2009:154-155). 

Spor aynı zamanda kültürleri birbirine yakınlaştırma ve dostluğu barışı sağla-

ma görevi de görür. Sportif ilişkiler yoluyla, farklı toplumların insanları birbirine ya-

kınlaşıp kaynaşırlar ve spor bu yolla barış aracı rolü oynamış olur (Keten, 1993: 14). 

Sportif etkinlikler, televizyondaki futbol karşılaşması veya muhabbeti, herkesi sos-

yalleşmeye iten, insanları bir arada kültür alışverişi içinde bulunmaya yönelten, top-

lumsallaştırıcı bir sistemdir. Tek bir tartışmalı pozisyon veya oyunculardan birinin 

kadroya alınmamasından dolayı bile seyredenlerin itirazı görülebilir ve bu olay bir-

birlerini tanımayan insanlar arasında dakikalarca sürecek sohbetlere neden olur (Kı-

vanç, 2001:13).  

Tüm bunlara rağmen son yıllarda toplumsal değerlerde yaşanan değişimlerle 

birlikte sporun reklam, rekabet ve ticari yöndeki kâr amacı ön plana çıkarılarak spor-
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daki kültürel değerler zarar görmeye başlamıştır. Spora yüklenen anlam değişip, 

spordaki değerler toplumda değişen değerlerle aynı doğrultuda gerçekleşince spor 

ahlakının da sorunları artmaya başlamıştır (Şahin, 1998:16). 

Bunların yanı sıra spor ve kültür arasındaki ilişki sporcuların ülkelerarası göçü 

tercih etmesinde de büyük bir etkendir. Çünkü ülkelerarası göç tercihinde bulunan 

sporcular gittikleri ülkede yabancılık çekmemek ve zorluklarla boğuşmamak iste-

mektedirler. Bu yüzden sporcuların ülkelerarası göçlerde göz önüne aldığı kriterler 

arasında kültürel yakınlık ve dil gibi faktörler en önde gelmektedir (İnal, 2008:154). 

Ancak günümüzde sporcuların birçoğu dünyanın farklı bölgelerinden gelerek oluştu-

rulan bir takımın parçasıdır. O nedenle kültürel anlamda aralarında birtakım farklılık-

ların olacak olması ve bununda spora yansıması son derece doğal bir beklentidir 

(Dever, 2010:183). 

Spor ile kültür arasında, sporun kendi kültürü içinde kendine has bir dil oluştu-

racak kadar yakın bir ilişki vardır. Spor kültürünün kendi dili, gündelik hayattaki kul-

lanımlarından farklı anlamlar taşımaktadır. Ancak, spor kültürü tarafından ortaya ko-

nulan spor dili kullandığı kelime ve sözcükleri gündelik hayata ait dilden almaktadır. 

Bu noktada spor kültürü ve toplum kültürü arasında güçlü bir bağ vardır. Bu bağ öy-

lesine kuvvetlidir ki iki kültür arasında bilgi alışverişinin olması son derece doğaldır 

(Dever, 2010:179). Spor dili, gündelik hayatın dilinden yararlandığı için spor dili 

toplumun büyük bir kesimi tarafından anlaşılmaktadır. Böylece, sportif etkinlik, ha-

reket, oyun, yarışma ve mücadeleden alınan haz, oyun içinde bütünleşme, ortak amaç 

için uğraş verme gibi özelliklerle bütünleşince spor kolayca yaygınlaşır. Giderek her 

toplumda kabul gören sporlar, ortak ilke ve kurallarla tüm insanların ortak eylemi 

olarak ortaya çıkarlar ve bir insanlık kültürü oluştururlar (Erdemli, 2002:39). 

1.2.3. Sporun Politik İşlevleri 

Sporun içerisinde politik bir boyut bulunduran sosyal bir alandır. Bu anlamda 

sporun politik işlevlerinin daha iyi anlaşılması için siyaset
1
 kavramına ilişkin yapıl-

                                                           

1 Siyaset ve politika kelimeleri dilimizde eşanlamlı kelimeler olarak kullanılmakla birlikte köken-

leri itibari ile birbirlerinden farklıdırlar. Siyaset sözcüğü Arapça kökenli bir sözcük olup, at eğitimi 

anlamına gelmektedir. At bakıcısı anlamında kullanılan seyis kelimesi de siyaset ile aynı kökten 
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mış farklı tanımlara bakmak gerekir. Siyaset kavramı için birçok düşünür farklı ta-

nımlar yapmıştır.  

Siyaset, devletlerarasında ya da devlet içindeki gruplar arasında gücü paylaş-

maya ya da gücün dağılımını etkilemeye çalışmaktır. Etkin olarak siyasete giren kişi, 

iktidarı, ya başka amaçlara hizmet edecek bir araç olarak ya da iktidarın verdiği 

önemlilik duygusunu tatmak için ister (Weber, 2006:80). 

Heywood (2007:2) siyaset kavramını 4 farklı görüş çerçevesinde inceler. İlk 

olarak siyaset hükmetme sanatıdır, yani, kolektif kararların alınması ve uygulanması 

yoluyla toplum içinde kontrol tesis etmektedir. Aristotales, bu görüş çerçevesinde si-

yaseti “en yüksek iyiyi” ve “iyi yaşamayı” amaç edinen devlete ilişkin faaliyetler, 

devlet yönetimi ve yurttaşlığa ilişkin işler şeklinde tanımlamıştır (Dursun, 2004:27). 

İkinci ve daha geniş anlamda siyaset anlayışı, kamusal işler olarak siyasettir. Hükü-

metin dar alanın ötesine geçerek tüm kamu hayatı ve kamu işlerini içine alır ve özel 

hayat ile kamusal hayat arasında bir ayırım yapar (Heywood, 2007:5). Siyasetin 

amacı her şeyden önce toplumda bütünlüğü sağlamak, özel çıkarlara karşı koyarak 

genel yararı ve insanların ortak iyiliğini gerçekleştirmektir (Kapani, 1999:17).  

Üçüncü siyaset algılaması, uzlaşma ve mutabakat olarak siyasettir. Bu görüşe göre, 

siyaset, çatışmayı zor kullanmadan uzlaşma ve müzakere yoluyla çözmenin yoludur. 

Son görüş ise iktidar olarak siyasettir. Bu yaklaşım, siyaseti belli bir alana hapset-

mektense, bütün beşeri faaliyetlerde ve insan varoluşunun her alanında siyasetin var-

lığından bahseder (Heywood, 2007:6-12). Bu anlamda, siyaset toplumda yaşayan in-

sanlar arasında bir çatışma, bir mücadele ve kavgadır. İnsanlar yaradılışları, sosyal ve 

ekonomik durumları bakımından değişik fikirlere ve değişik çıkarlara sahiptirler. 

Toplumdaki çeşitli guruplar siyasal iktidarı elde etmek ve onu kullanmak suretiyle 

kendi görüşlerini ve çıkarlarını gerçekleştirmek amacını taşırlar. (Kapani, 1999:18). 

                                                                                                                                                                                                                                              
gelmektedir. Eski Mısır’da taş kabartmalarda at üzerindeki firavunlar bir ellerinde kamçı bir elle-

rinde dizginler ile tasvir edilmek suretiyle firavunların görevinin toplumu yönetmek olduğu ima 

edilmektedir (Yayla, 1998:2). Politika sözcüğü ise, siyaset kavramının Batı’daki karşılığı olarak 

anlaşılmaktadır. Politika, Yunanca kökenli olup, kent devletlerine verilen isim olan “polis” keli-

mesi ile ilişkilidir ve devlete ait işler anlamında kullanılmaktadır (Kışlalı, 2002:17).  
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Yani, toplumdaki çıkar gruplarının aralarındaki bir çeşit paylaşma hak arama ve hak-

larını savunma çatışmasıdır (Öztekin, 2001:2). 

Bu görüşlerden hareketle, önceleri sadece yönetici ve yönetim şekline ait olgu-

larla açıklanıp incelenen siyaset, uygulama sürecinde birey ve topluma olan geniş et-

kisi nedeniyle çok farklı boyutlarda açıklanmaya ve incelenmeye başlanmıştır. Oluş-

turduğu bu etki nedeniyle siyaset artık, siyasal hayatta bireyleri ilgilendiren sorunları, 

bu sorunların oluşturduğu ortamı, toplumsal yaşam ve yapıyı, toplumsal ilişkileri, si-

yasal yapıyı ve siyasal ilişkileri, siyasal yaşamda aktif olmaya çalışan örgüt ve grup-

ları, siyasal sistemin işleyiş ve kararlarını, siyasetin değişim ve gelişimini, yani, bire-

yin hayatını kuşatan hemen her konuyu kendisine çalışma alanı olarak seçtiği görül-

mektedir (Çam, 1999:37-38). 

Siyaset ve spor arasındaki bağ tarihin her döneminde var olmuş ve bu iki top-

lumsal olgu birbirinden ayrı düşünülemez hale gelmiştir. Çünkü siyasal iktidarı elin-

de bulunduranlar sporla her zaman iç içe olmuş ve böylece kendi varlığını güçlen-

dirmeye çalışmıştır.  

Geniş kitleleri ilgilendiren spor, geçmişte olduğu gibi günümüzde de siyasal ik-

tidarın oluşmasında temel unsur sayılmış ve parti tüzüklerine girmiştir (Karasüley-

manoğlu, 1986:11). Egemen ideolojinin üretimi ve yayılması spora toplumsal bütün-

leşmeyi ve halkın denetimini sağlayan bir işlev yüklemiştir. Bu nedenle sporu, ideo-

lojisi olmayan bir etkinlik olarak açıklamak olası değildir (Mora, 2001:128). 

Toplumun ideoloji üreten kurumları arasında bir karşılıklılık söz konusudur ve 

bu kurumlar toplumdaki iktidar örgütlenmesinin birer parçası olarak ortak duyunun 

inşasına katkıda bulunurlar. Geniş kitleleri etkisi altına alabilme gücü nedeniyle spor-

tif etkinlikler özellikle de büyük organizasyonlar (olimpiyat oyunları, dünya futbol 

şampiyonası, şampiyonlar ligi organizasyonu gibi) toplumsal yaşam için ortak duyu-

nun ve birlikteliğin yaratılmasında etkilidirler (Talimciler, 2006:36).  

Türkiye’de siyasilerin spora ilgisi ilk olarak 1910’lu yıllarda görülmektedir. 

Meşrutiyet’in ilanından sonra siyasi yapılar, gençlikle yakından ilgilenmeye başlayıp 

yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan futbol kulüplerine yönelmiştir. Bunun sonucunda 

spor ile siyaset arasındaki ilişki artmıştır (Kılıç, 2006:12-13). Bu durum, iktidarını 
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sağlamlaştırmak isteyen yöneticilerin spora müdahale etmesinin nedenlerinin başlan-

gıcı olmuştur. 

Günümüzde devlet ve siyaset elitinin spora müdahale etmesinin gerekçeleri ise; 

kamu düzenini korumak, vatandaşların fiziksel yetenek ve sağlıklarını korumak ve 

geliştirmek; ulusun, topluluğun veya bir grubun prestijini geliştirmek; kimlik, ait ol-

ma ve vatandaşlar arasındaki birlik, beraberlik duygusunu artırmak; toplum içindeki 

tüm politik ideolojiyle ilgili değer ve yönelimleri vurgulamak; vatandaşların dev-

let/hükümet memurları/yetkilileri veya devlet/hükümetin meşruiyetine olan inançla-

rını artırmak şeklinde sıralanabilir (Kaya, 2001: 28). 

Kılcıgil’e göre (1998:5), hayatları boyunca tek bir spor karşılaşması bile izle-

meyen bazı siyasetçilerin ve kulüp başkanlarının sporun içinde veya destekçileri gibi 

görünmelerinin gerçek nedeni, sporun büyük toplumsal bir güç olduğunun farkında 

olup, kendi güçleri tükendiği anda, sporu kullanarak zirvede kalmak istemeleridir. 

Oldukça geniş bir kesime hitap eden spor olayları siyasilerin en çok hoşuna gi-

den aktivitelerden oluşan bir yapıdır. Çünkü sporun içerisinde bulunan milyonlarca 

izleyici aynı zamanda seçim dönemlerinde birer seçmendir. Bu açıdan bakıldığında 

özellikle seçim dönemlerinde, siyasetçiler maçlara gidip hem stadyumda hem de te-

levizyonlarda yer alarak izleyenlerin sempatisini kazanmaya çalışmakta ve bir an-

lamda halka inmiş olmaktadırlar. Bu sempati, siyasi gücün sağlanmasında önemli bir 

araç işlevi görmektedir (Sert, 2000:133).  

Bu açıdan bakıldığında günümüzde giderek daha fazla siyasetçi, seçmenlerin 

gösterdiği tepkiyi düşünerek ve onların sempatisini kazanmak için ilgilerini sportif 

faaliyetlere yoğunlaştırmaktadırlar. Örneğin; yerel yönetimlerde, belediye başkanları, 

valiler özellikle futbol takımlarına sahip çıkarak halkın sempatisini kazanmayı um-

maktadırlar (İnal, 2008:126).  

Siyaset, sporu emperyal amaçlar uğruna da kullanabilmektedir. Ulus aşırı ege-

menlikler planlayan devletler, sporu sömürge haline getirdikleri halkların pasifize 

olmasında kullanırlar. Bu konunun en bilinen örneği; Afrika futboludur. Afrika’da 

futbolun yayılmasında Avrupalı sömürge idarecileri, askeri personeller, tacirler, gez-

ginler ve macera avcılarının büyük rolü vardır. Ancak, spor toplumlar üzerinde her 
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zaman bir iktidar kurma ve uyutma etkisi içermez. Bazı toplumsal olaylar (savaşlar 

gibi) o kadar ciddi ve gerçektir ki sportif faaliyetler aracılığıyla iktidarlar tarafından 

üzerleri örtülemez. Örneğin; ABD, Irak’a savaş açtığında, Irak savaşa yerel direniş-

lerle devam etmiş ve bölgeden her gün ölüm haberleri gelmiştir. Bunun sonucunda 

2007 yılında Asya Kupası’na katılan Irak Milli Takımı kupa boyunca kollarındaki si-

yah bantlarla acılarını unutmadıklarını göstermişlerdir (İnal, 2008:132-133). 

Spor ve politika arasındaki ilişki, politik alanda kazanılamayan başarıların ör-

tülmesi ve spora yansıtılması ile sporun uluslararası ve ulusal alanda bir araç olarak 

kullanılması şeklinde ortaya çıkarken aynı zamanda egemen ideolojinin iktidarını 

güçlendirme ve yaygın kılma çabasının da yine sporun politik işlevleri kapsamında 

yer aldığı görülmektedir (Kazaz, 2007:43). 

1.2.4. Sporun Ekonomik İşlevleri 

Salt biçimiyle ekonominin iki anlamı vardır; birincisi, belli bir ülkede ya da ül-

keler arasında üretim-tüketim, değiş-tokuş, alış-veriş ilişkilerinin incelenmesi, ikinci-

si, birey, aile ve ulusların, sınırlı imkânlarla gittikçe artan tüketim ihtiyaçlarını karşı-

lamak yolundaki tutum ve davranışlardır (Aydın, 2011: 69). Ekonomi kavramı za-

man içinde farklı düşünürler tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bu yorum-

lamalar iktisadi akımları doğurmuştur. Bunlardan en belirgin olan Klasik İktisat ve 

Marksist İktisat akımları olmuştur.  

Klasik iktisat çalışmalarında iş bölümü merkeze konmaktadır. İşbölümü her 

alana ne denli sokulabilirse emeğin üretici güçlerini o oranda artırır. Bu artış üç ne-

denden kaynaklanır; birincisi, teker teker her işçide el yatkınlığının artmasından, 

ikincisi, genelde bir işten diğerine geçerken kaybedilen vakitten tasarruf edilmesin-

den, üçüncüsü, işi kolaylaştırıp kısaltan, bir adama birçoklarının işini yapabilme ola-

nağı veren çok sayıda makine icat edilmiş olmasındandır (Smith, 2010:7,9). 

Klasik ekonominin başka bir temel özelliği ise doğal serbestliktir. Adalet ka-

nunlarını çiğnemedikçe her insan, kendi çıkarının peşinden dilediği gibi gidebilir ve 

gerek emeğini gerekse sermayesini başka bir insan ya da topluluğun emeği ve ser-

mayesiyle rekabet ettirebilir (Smith, 2010: 762).  
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Klasik akım emeği, bütün malların değişim değerinin gerçek ölçüsü olarak alır. 

Ancak nesnelere genellikle emekle değer biçilmediğini çünkü emeğin karşılaştırıl-

masının zor olduğunu belirtmektedir (Smith, 2010:31,33). Malların değişim değerini, 

üretilmeleri sırasında harcanan emek belirler. Ayrıca, sadece o malların üretilmele-

rinde doğrudan harcanan emek değil, bu emeğin sonucu için kullanılan malzeme ya 

da makineleri üretmede harcanmış olan emek de hesaba katılır (Ricardo, 2008: 7,18). 

Emek ürünü, emeğin doğal ödülünü ya da ücretini oluşturur. Bu ücret işveren tara-

fından en aşağıda tutulmaya çalışılırken işçi tarafından yükseltilmesi istenir. Patron-

lar sayıca az olduklarından kendi aralarında daha çabuk birleşir ve üstünlüklerini ka-

nun yoluyla işçilere kabul ettirir (Smith, 2010:72). 

Marksist iktisatta ise, Marx, toplumun ekonomik biçimlenişindeki evrimi doğal 

tarihsel bir süreç olarak görür (Marx, 2003:17,18). Herhangi bir tarihsel ekonomik 

kategori gibi kapitalist üretim de sürekli bir süreç, yani bir yeniden-üretim süreci ol-

ması nedeniyle, yalnızca meta ve artı değer üretmekle kalmaz aynı zamanda kapita-

list ilişkiyi de üretir ve yeniden üretir (Marx, 2003:594). Bu sistemde serbest rekabet, 

kapitalist üretimin içinde yatan yasaları, tek tek her kapitalist üzerinde güce sahip 

zorlayıcı dış yasalar olarak ortaya çıkarır (Marx, 2003: 283–284). 

Kapitalist sistemde herhangi bir malın değerinin büyüklüğünü toplumsal olarak 

gerekli emek miktarı ya da onun elde edilmesi için, toplumsal bakımdan gerekli 

emek zaman belirler (Marx, 2003:51). Kapitalistin iki amacı vardır, önce satılacak 

bir mal, bir meta üretmek ister. Sonra değeri, üretiminde kullanılan metaların toplam 

değerlerinden daha fazla olan bir meta üretmek ister; yani ürettiği şeyin değeri, ser-

best piyasada satın aldığı üretim araçları ve emek gücünden fazla olmalıdır. Amacı 

yalnız kullanım değeri değil, yalnız değer üretmek değil, artı-değer üretmektir (Marx, 

2003: 188). Her türlü artı-değer, sonradan (kâr, faiz, rant gibi) hangi özel biçim altın-

da billurlaşırsa billurlaşsın, özü bakımından, karşılığı ödenmemiş emeğin maddeleş-

mesidir. Sermayenin kendisini genişletmesinin sırrı, sonunda, başkalarının karşılığı 

ödenmemiş belirli miktardaki emeği üzerindeki tasarruf yetkisi olarak kendini açığa 

vurur (Marx, 2003:546). 

Yeniçağın karmaşıklaşan ve genişleyen maddi ilişkiler sürecinde ekonomi te-

rimi yerini, devletin de dâhil olduğu alanı kapsar hale gelen,  büyük ve ulusal boyutlu 
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ilişkilerin düzenlenmesi ve yönetimi anlamında politik ekonomi kavramına bırakmış-

tır (Skousen 2003, 214). 

Ekonomi-politik en geniş anlamda, toplumdaki maddi yaşama araçlarının üre-

tim ve değişimini yöneten yasaların biçimidir. Ekonomi-politik, belirli bir tarihsel 

dönemde ve belirli bir ülkede üretim ve değişim ilişkilerinin incelenmesi ve bu ilişki-

lerin yasalarının ortaya konulmasıdır. Böylece ekonomi-politik, toplumsal ölçekte 

üretim ilişkileriyle; toplumsal üretim ve değişim ilişkileriyle uğraşır. Bununla birlikte 

çeşitli insan toplumlarının içlerinde üretim ve değişimde bulundukları ve sonuç ola-

rak ürünlerin her kez içlerinde bölüşüldükleri koşulların ve biçimlerin bilimidir (En-

gels, 2003:227-231). 

Spor, kapitalist ekonomi politiğin bir konusu olarak kâr elde etmek için yatırım 

yapılan bir alandır (İnal, 2008:20). Sporun endüstrileşmesi ve kapitalist ilişkilerin 

sporun içinde yer alması sporun örgütlenmesini, biçimini ve toplumsal ilişkilerini 

dönüştürmüştür. Bunun yanı sıra, küreselleşme ile birlikte spor alanında profesyonel-

leşme ve ticarileşme süreci büyük ölçüde tamamlanmış (Gökalp, 2005: 123) ve eko-

nomik birer kurum haline gelmiştir. Küreselleşme spor endüstrisindeki pazarın geniş-

lemesine neden olmuştur (Donuk ve Şenduran, 2006:152).  

Sporun profesyonelleşip günlük hayatın hemen her alanına yayılmasıyla birlik-

te spor kurumunda para olgusu ön plana çıkmıştır. Modern sporun ilk yıllarında, spor 

yapanlar sporu bir serbest zaman aktivitesi olarak değerlendirip amatör sıfatını taşır-

ken daha sonraki yıllarda ilk olarak bahis oyunlarıyla birlikte spor para ile tanışmış-

tır. Bu noktadan sonra amatör sporcular bahisleri düzenleyen kişilerin kazançlarından 

pay istemeye başlamış ve amatör sporculuk yerini profesyonelliğe bırakmıştır (Çetin, 

2014:57). Böylece, kazanmak veya kaybetmek ekonomik değerlerle ölçülmeye baş-

lanmıştır. Günümüz modern sporları ve profesyonel sporcuları, ekonomik anlamda 

para basma aracı haline gelmiştir (Dever, 2010:258). Bu nedenle, spor bir yatırım ko-

luna dönüşmüş ve takım yöneticileri ekonomik çıkar endişesiyle sporcuyu seyircinin 

görmek istediği yöne doğru yönlendirmişlerdir (Açıkada ve Ergen, 1990:37). 

Toplumun büyük çoğunluğunun spora yönelmesi ve sporun ekonomik anlam-

daki değerinin anlaşılmasıyla ve bir sanayi kolu gibi sporun da ekonominin kapsamı-
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na girmesiyle birlikte, sporcuyu emeğinin ürünlerinden soyutlayan bir tür mal feti-

şizmi spor alanında da görülmüş ve sporu yapanlarla yaptıranlar birbirlerinden kesin 

bir biçimde ayrılmıştır. Ayrıca, yönetim ve denetim yetkileri de izleyici ya da sporcu 

kontrolünde değil, doğrudan sermaye sahiplerindedir (Fişek, 1998: 89). 

Spor sermaye sahiplerinin eline geçmeye başladığı için, sporda en önemli vur-

gu kazanmaya yapılmaktadır. Bu mantık, sporcuyu ve çabalarını yok saymak, duygu-

sal ve toplumsal durumunu dikkate almamak, kazanmak için her şeyi geçerli saymak, 

yaralanma tehlikesini arttırmak, takım içindeki grup dinamiğini bozmak, yaratıcılığı 

ortadan kaldırmak ve sporun temel amaçlarından uzaklaşmak gibi tehlikeleri de orta-

ya çıkarmaktadır. Bu tehlikelerin artmasının en önemli nedenleri arasında antrenörle-

rin tutumu, yöneticilerin aşırı beklentileri, tarafların baskısı ve medyanın yaklaşımla-

rı vardır (Doğan, 2004: 149). 

Sporun endüstrileşmesi spor kulüplerinde de görülmektedir. Bir spor kulübü 

başka bir kulüple ortaklaşa düzenlediği spor karşılaşmalarını kamuya satar. Kulübün 

emrindeki üretim araçları olan oyuncular, antrenörler, menajerler ve diğerleri; karşı-

laşmaya sahne olacak ve izleyici barındıracak bir tesis; girişimi örgütsel ve parasal 

olarak destekleyecek bir girişimcilik becerisi; son olarak da, spor karşılaşmalarını 

düzenleyecek bir mekanizmadır (Fişek, 1998: 51). 

Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda spor malzemeleri ve spor alanları 

da değişime uğramıştır. Sporcu bedenindeki hızın, gücün ve yüksekliğin sınırlarının 

artışında spor donanımlarının da payı vardır. Bu noktada da devreye izleyicilerin 

sporcudan gerçekdışı performans beklediklerini söyleyen küreselleşme taraftarları gi-

rer. Çünkü onlar için spor seyirlik, spor organizasyonları reytingi arttıracak birer te-

levizyon programlarıdır. Tüm bunların arkasında sermaye sınıfı vardır. Onlara göre 

ne kadar çok spor izleyicisi olursa artık birer işletme olan spor kulüplerinin gelirleri 

de o kadar artacaktır. Spor kulüpleri ve organizasyonları için sadece izleyici sayısının 

artışı gelir ögesi olarak kalmaz; medya yayınları, reklam ve TV gelirleri, sponsorlar 

şeklinde liste uzar (İnal, 2008:22-23). 

Spor ve ekonomi arasındaki başka bir ilişki de sporun ciddi bir reklam aracı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Spor, toplumsal düzeyde gerçekleştirdiği ilgi ve iti-
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bardan, insanlar üzerinde bıraktığı kalıcı değerlere kadar her toplum için en ciddi 

reklam aracı haline gelmiştir (Yetim, 2005:140). Spor ve ekonomi arasındaki bu iliş-

kiyi spor pazarlaması kavramı üzerinden de açıklayabiliriz. Spor pazarlaması kavra-

mını kimi yazarlar, spor olaylarının yoğun olarak satışını kapsadığına inanırken, ki-

mileri ise bu kavramı daha geniş tutarak, genel pazarlama prensiplerinin spor endüst-

risindeki ürünlere uygulanmasını spor pazarlaması olarak açıklarlar. Bu noktada, 

spor pazarlaması açısında şu tanımı yapabiliriz: Değişim süreci yoluyla spor tüketici-

lerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan tüm etkinliklerdir. Spor pa-

zarlaması, spor, mal ve hizmetlerinin spor tüketicilerine doğrudan pazarlanması ve 

sporu kullanarak endüstriyel mal ve hizmetlerin diğer tüketicilere pazarlanmasıdır 

(Argan ve Katırcı, 2002:20-23). Yani, spor pazarlaması kavramının içeriğini spor 

ürünü ve spor hizmetleri oluşturmaktadır (Çetin, 2014:38). 

Tüm bu noktalardan hareketle, sporun ekonomiyle olan ilişkisi, toplumsal ya-

şantının bütün alanında gözlemlenmektedir. Spor, ekonomik bir kimliğe büründüğü 

sürece, spor olmaktan çıkarak bir meta haline gelmeye devam edecektir (Dever, 

2010:266). 

Toplumsal yaşantının her alanında etkili olan spor kavramının, insanlık tarihin-

de nasıl oluşup, geliştiği, modern zamanlara kadar nasıl ulaştığını işaretlemek ve bu 

süreç içerisinde ne gibi değişim, dönüşümlerden geçerek insan hayatını etkilediğinin 

araştırılması konunun daha iyi anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda 

sporun dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişimine odaklanmak gerekmektedir. 

1.3. Sporun Dünyadaki Gelişimi 

Sporun başlangıç noktası ve tarihini bulmak mümkün görünmemektedir. Çün-

kü, yazının bulunmasından önce yaşamış olan insanların neler yaptıklarını ve sporu 

nasıl keşfettiklerini kesin olarak belirlemek imkansız görünmektedir (Sert, 2000:32). 

Ancak, dünya tarihindeki ilk sporların, insanlık tarihinin ilk devletleri olan eski Mısır 

ve Babil’de 5-6 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülmektedir (Fişek, 1985:5). Tarihte 

ortaya çıkan bu ilk sporlar saldırı ve savunma amaçlıdır. Çünkü o dönemde temel 

amaç hayatta kalabilmektir ve hayatta kalabilmek için spora benzeyen bu hareketleri 

yapmak gerekir. Bu açıdan, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde fiziksel güç çok 
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önemlidir. Birey, fiziksel açıdan kendini ne kadar savunabiliyor ve karşı saldırıya ge-

çebiliyorsa o kadar hayatta kalabilir ve sporcu olarak o kadar başarılı olabilir (Dever, 

2010: 29). 

Savunma ve saldırı amaçlı sporlardan sonra taşıma ve ulaştırma kökenli sporlar 

ortaya çıkmıştır. Bu sporların amacı ise temelde, insanların bir yerden başka bir yere 

gitmek, doğa güçlerinden ya da yırtıcı hayvanlardan kaçmak için kullandıkları yol-

lardan biridir. Tarihte en son ortaya çıkan sporlar ise takım sporlarıdır. Bu sporlar in-

sanların doğayla tek başına başa çıkamayacakları ve geçimlerini sağlamak için diğer 

insanlarla işbirliği içinde olmaları gerektiğini anladıklarında ortaya çıkmıştır (Fişek,  

1985:9). 

Gillet (1975:6), spor tarihinin, sporla yaşayan bireyler ve sporun toplumlar üze-

rindeki etkisini göstermek ve nasıl doğup neden kaybolduğunu ortaya çıkarmak için 

gerekli olduğunu söyler. Spor insanlık tarihiyle iç içedir. Bu anlamda insanlık tari-

hindeki gelişmelerin toplum ve tarihi nasıl etkilediğini anlamak günümüz sporunu 

anlamada bize yardımcı olacaktır. 

Bu açıdan bakıldığında, insanların spora ilk önce savunma ve saldırı ve taşıma 

ve ulaştırma kökenli bedensel faaliyetlerden esinlenerek başlaması rastlantı değildir. 

Daha sonraki dönemlerde teknolojik gelişmelerinde bir sonucu olarak insanlar artı 

ürün elde etmiş ve bu durumda bazı kişilerin üretim yapmaksızın ürün fazlasından 

pay almalarını sağlayacak bölüşüm mekanizmaları oluşmuş ve bu mekanizmalarda 

bir yandan devlet diğer yandan boş zaman kavramlarını ön plana çıkarmıştır. Bu açı-

dan bakıldığında insanlık tarihinin ilk devletleri olan Mısır ve Sümerler’in aynı za-

manda insanlık tarihinin ilk spor faaliyetlerini ortaya çıkarmaları ve boş zamanla bir-

likte tarihteki ilk sporcuların, toplumdaki mülkiyet zenginliklerine dolayısıyla boş 

zaman tekeline sahip kişilerden çıkması rastlantı değildir. Daha sonraki dönemlerde 

üretim köle emeğine dayanmış ve boş zaman toplum içine yayılmıştır. Böylece bi-

reysel boş zamandan sınıfsal boş zamana geçilmiş ve takım sporlarının ortaya çıkma-

sı ile olimpiyat oyunlarının temeli atılmıştır (Fişek, 1998:20). 

Olimpiyat oyunları ilk olarak İ.Ö. 884’ten İ.S. 394’e kadar her dört yılda bir 

yaz dönümünden (22 Haziran) sonraki dolunayda yapılırdı. Oyunların ilk günlerinde 
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her yarışçı halka tanıtılır ve sonra yarışmacılara kurallara ve düzene karşı doğrudan 

ya da dolaylı olarak hiçbir şey yapmayacağına yemin ettirilirdi. Oyunların bütün dal-

ları tamamen bireysel özelliklerdeydi. Yunanlıların takım anlayışı uyandırmak ya da 

sürdürmek için takım sporlarına olimpiyatlarda yer vermemelerine rağmen bu anlayış 

siteler arası rekabetlerde ve askeri değeri eşsiz birlikler oluşturan genç askerlerin bir-

liklerinde çok canlıydı (Gillet, 1975:33-34). 

Oyunlar ilk başladığında sekiz yılda bir düzenlenmekteydi. Bu durumun sebe-

binin ise ölen bir kişinin ruhunun sekiz yıl sonra dirileceği gibi inançlardan kaynak-

lanan dini faktörlerdi (Perin, 1981:910).  

Oyunlar, “Olimpia” denen yerde düzenlenirdi. Olimpia, Yunanlılar için aynı 

zamanda dinsel bir mekandı (Tükenmez, 2009:82). Bu anlamda Olimpiyat oyunları 

da dinsel nitelikte düzenlenen kutsal şenliklerdi. Çünkü tanrı Zeus adına yapılan 

sportif etkinliklerden oluşuyordu. Bu dinsel niteliğinden dolayı olimpiyat zamanı sa-

vaş yapmak ve silah taşımak yasaktı (Dever, 2010:35-36).   

Olimpiyat oyunlarına katılanlar tamamen Yunan yurttaşlarından oluşmak zo-

rundaydı (Saltuk, 1995:32). Ancak, Olimpia’daki oyunlar zaman içinde büyük bir 

popülarite kazanarak politik etkilerin altına girmeye başladı. Böylece, köleler ve aşa-

ğı sınıftaki insanlarda oyunlar için eğitilmeye başlandı. Oyunlarda göze batan spor-

culara ödüller verildi ve bu durum profesyonel sporculuğun ilk adımı olarak bugünkü 

anlamda olmasa da örgütlenme ve gelecek güvencesinin temelini oluşturdu (Tüken-

mez, 2009:82). 

Oyunların ilk zamanlarında kazananlara sadece Zeus’a adanmış ve zeytin dal-

larından örülmüş bir taç verilirken (Saltuk, 1995:33) daha sonra bu ödül değerli ödül-

lerle yer değiştirdi ve bununla birlikte Yunanlılar oyunların maddi çıkar sağlamasını 

kabul etmediler. Ancak, Yunanistan’ın önce Makedonyalılar sonra da Romalılar tara-

fından fethi, ticaretin gelişmesini sağlarken siteler arasında rekabetin ve sportif anla-

yışın gerilemesine neden oldu. Son olarak; Yunan imparatoru, Paganlıkla mücadelesi 

sırasında beden güzelliğini ve gücünü yücelten bir tanrı kültü haline getiren bu oyun-

ları yasaklayan bir ferman çıkararak oyunları bitirdi. Bu kararla birlikte oyunlar Yu-

nanistan’da son bulurken Roma’da başladı. Romalılar, yendikleri Yunanistan’dan 
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öğrendikleri oyunları kendilerine adapte etmişler ve lejyonların gücünü arttırabilmek 

için kullanmaya başlamışlardı (Gillet, 1975:37-38).  

Spor tarihin her döneminde egemen güçlerce kullanılmıştır. Bu Romalılar dö-

neminde de devam etmiş ve Romalı yöneticiler de, spor etkinliklerini, askerleri ve 

halkı eğitmek amacıyla kullanmışlardır (Tükenmez, 2009:86). Böylece, kalabalıkları 

sirklere çeken gladyatörler artık profesyonel olmuş bunun sonucunda dürüst mücade-

lenin uyandırdığı coşku değil, seyircilerin aradıkları acımasızlık ve vahşiliğin sergi-

lenişi olmuştu ve oyunlar artık bu amaçla kullanılmaya başlanmıştı (Gillet, 1975:39). 

Bu gösteriler Romalılar için iki amaca hizmet etmiştir. Bir taraftan işsiz ve tembel 

olarak nitelendirilen halk için eğlence aracıyken, diğer taraftan da toplum içinde var 

olması istenmeyen suçlu ve hükümlülerden toplumu temizlemenin bir yoludur. An-

cak bir yandan da Roma toplumunda Hıristiyanlığın etkisinin artması, dinsel itirazla-

rın başlaması, spor olaylarını destekleyecek ekonomik kaynakların azalması vergile-

rin aşırı yükselmesi ve ticaretin azalıp ünlü ailelerin şehirden ayrılması (Tükenmez, 

2009:88) ile hem Roma İmparatorluğu’nun sonu gelmiş hem de sportif etkinlikler 

son bulmuş ve Ortaçağ’a girilmiştir. 

Ortaçağ’da Hıristiyanlık yerleşmişti ve insanlar kilisenin güçlü yetkisi altında 

yaşıyorlardı. Bu dönemde spor gibi bedensel eylemler eğitimde Katolik Kilisesi’nin 

denetimine girmişti (Fişek, 1998:21). Kilise sportif faaliyetlere çok iyi gözle bakma-

yarak oyunları yasaklayıcı fermanlar yayınlıyordu. İnsanların oyunlarda harcadıkları 

zamana boşa harcanmış zaman gözüyle bakarak, bu zamanı pratik yararı olan çalış-

malarda kullandıklarını görmek istemekteydiler (Gillet, 1975:40-41). 

Bunun sonucunda emekçi sınıflar öylesine acımasızca çalıştırılıyorlardı ki, spor 

yapacak ne güçleri ne de zamanları kalıyordu. Bunun sonucu olarak, Ortaçağ’da 

ekonomik gücü ve boş zamanı elinde bulunduran bir avuç seçkin yurttaş dışında spor 

yapabilecek kimse kalmamıştı (Fişek, 1998:21). Üst sınıfların spora olan ilgisi art-

maya başlayınca spor bir değişim geçirerek bireysel ve vahşet içerikli etkinliklerden 

arındırılarak lig usulü takım oyunlarına dönüştürülmüştür. Ancak bu günümüz spor-

larındaki uzmanlaşma ve organizasyondan uzaktı. Yapılan sportif etkinliklerde yerel 

geleneklerin yanı sıra askeri eğitim ve eğlence gereksinimlerinin giderilmesinin etki-

si büyüktü (Tükenmez, 2009:89). 
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Kilise etkisiyle tıkanan sporun gelişme yollarının tekrar açılabilmesi için on 

beşinci yüzyıldan başlayarak güçlenen orta sınıf hareketinin önce feodallerce tıkanan 

kendi gelişme yollarını açması, sonra egemenliğini pekiştirebilmek için toplumsal 

yaşayışın tüm kesimlerini laikleştirmesi gerekiyordu (Fişek, 1998:22). Bunun sonucu 

olarak, pek çok spor etkinliğinin karakteristik özelliği, Rönesans’a ve Aydınlanma 

dönemine taşındı. Rönesans sadece sportif etkinliklerde yeniliğin başlangıcı olmadı, 

tüm toplumsal yaşamda etkili oldu. Aydınlanma dönemi süresince, pek çok spor et-

kinliği ve oyunlar Avrupa ve Kuzey Amerika’da günümüzdekine benzer şekilde ge-

lişmeye devam etti. Spor ile din arasındaki etkileşimler ortadan kalkmaya başladı. 

Rönesans döneminde spor konusunda kaydedilen en önemli gelişme spor ve oyunla-

rın tüm yarışmacılara açık olmasıydı. Bunun yanı sıra insanlar yeni kulüpleri oluş-

turdu, diğer gruplarla yarışlar yapılmaya başlandı; ama liglerin ve uluslararası spor 

etkinliklerinin organizasyonu ve ortaya çıkması Sanayi Devrimi ile başladı (Tüken-

mez, 2009: 89-93). 

Sanayi Devrimi ile birlikte sermaye tekelci bir biçimde örgütlenmiş ve maddi-

teknik temel üstünde üst düzey üretkenlik seviyelerine ulaşılmıştır. Teknolojik ge-

lişmeyle boş zaman artışı arasındaki nedensellik ilişkisinin doğrudan sonucu olarak, 

yalnızca seçkinlerin katılmasına açık sporların yerini, giderek kitlesel tüketime dö-

nük sporlar almıştır (Fişek, 1998:24).      

Sanayi Devrimi’nden sonra kitleselleşen spor organizasyonlarını modern olim-

piyatların başlangıcı izlemiştir. Pierre de Coubertin 1892 yılında Olimpiyat Oyunla-

rı’nı yeniden canlandırma düşüncesini ısrarla ortaya atmıştır. Coubertin’in bu ısra-

rındaki ana neden, modern spor hareketinin sürüp gitmesini güvence altına almak is-

teyişinden kaynaklanıyordu. Modern toplumların yaşaması için gerekli olan sporda 

yenileşme hareketinin sürüp gitmesi gerektiğini bununda uluslararası boyutta gerçek-

leşebileceğini savunuyordu (Gillet, 1975:97). Modern olimpiyatlar dönemin Yunan 

Hükümeti’nin karşı çıkmasına karşın Coubertin’in büyük uğraşları sonucunda 

1896’da Yunanistan’da yapıldı. Bu olimpiyatlardan sonra, olimpiyatın Atina’da ya-

pılmasına karşı olan Yunan Hükümeti, sonraki bütün olimpiyatların Yunanistan’da 

yapılmasını istemiştir. Çünkü olimpiyatlar gerek çok iyi bir reklam, gerekse oldukça 

fazla getirisi olan projedir (Dever, 2010:39). Böylece, günümüz spor anlayışı ortaya 
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çıkmış ve spor, modern toplumların en yaygın ve en etkili sosyal kurumlarından biri 

haline gelmiştir. Spor, ilk yapıldığı günden günümüze kadar, sosyal yapının değişi-

minden kimi zaman olumsuz etkilenmiş olsa da her zaman insanlığın ortak dili ol-

muştur. 

1.4. Sporun Türkiye’deki Gelişimi 

Türk toplumuna ve kültürüne bakıldığında sporun, Türk toplum ve kültüründe 

her zaman yer bulduğu görülür. Sporun dünyadaki gelişimine paralel olarak, Türk 

kültüründe de ilk sporlar saldırı ve savunma odaklı, savaşa hazırlık için yapılan hare-

ketlerden oluşmaktadır (Güven, 1992:1-2). 

Türkler savaşçı bir yapıya sahip olduklarından dolayı ilk çağlardan beri hem 

gelecek olan saldırılara karşı hem de bulundukları ve yaşadıkları zorlu şartlara karşı 

hazır olmak için Türk toplumunda spor küçük yaşlardan itibaren her yaştan kişilerce 

yapılmaktaydı (Tayga, 1990:5). 

Bu açıdan spor, Türkler için; yeteneğin, çevikliğin, dürüstlüğün, zekanın, gü-

cün ve en önemlisi yiğitliğin sembolüydü ve bu niteliklerin temelinde ise bedenin 

eğitilmesi ve sportmenlik yatıyordu (Bilge, 1989:9-11). 

Türk spor tarihi incelenirken başlangıç olarak Orta Asya’daki Türk boylarını 

incelemek gerekir. Çünkü bu boylar Türk spor kültürünün temellerini atmışlardır. 

Orta Asya’daki tüm Türk boylarında, güç ve sağlamlılık büyük bir önem ve değer ta-

şır. Bunun içinde bedene güç vermeye yönelik her türlü faaliyet, Türk sporunun te-

melini oluşturur. Okçuluk, binicilik ve güreş bunların başında yer alır. En belli başlı 

savaş gereçleri olarak da at ve ok, Orta Asya’daki Türk boylarında kutsal bir anlam 

ve değer ifade eder (Atabeyoğlu, 1991:538). 

Bu sporlar arasında ata sporu olan güreşin ne zaman ortaya çıktığı konusunda 

kesin bir tarih yoktur ancak, fiziksel güç ağırlıklı olduğu için bu sporun hayatta kal-

ma mücadeleleri sonucunda ortaya çıktığı düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında gü-

reşin milattan 3000 yıl önce ortaya çıktığı söylenebilir (Kahraman, 1989:2). 

Orta Asya’daki Türk boylarında güreş, “Küres” adıyla tanınırdı. Bu savaşta 

düşmanla göğüs göğüse yapılacak mücadelenin hazırlığı olmuştur ve taşıdığı büyük 

önem nedeniyle düğünlere ve şölenlere kadar girmiştir (Atabeyoğlu, 1991:538).  
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Türk kültüründe en eski sporlardan biri olan güreş toplum yaşamında da olduk-

ça etkiliydi. Güreş, şehirlerde kasabalarda ve köylerde, büyük törenler eşliğinde ya-

pılmaktaydı. Türk boylarında nişanlanmak için gelini güreşte yenmek gerekiyordu 

(Güven, 1992:31). Bunun yanı sıra güreş cenaze törenlerinde de yapılan bir spordur. 

Ölen yiğitlerin mezarları etrafında güreş törenleri düzenlenirdi (Gümüş, 1988:5). 

Türk spor kültürü ve toplumu açısında bir diğer önemli spor ise okçuluktur. Ok 

ve yay Türklerde kutsal anlamlar taşıyan araçlardır. Türkler ok ve yay üzerine yemin 

ederler ve bu yeminler özel bir anlam taşırdı (Güven, 1992:96). Okçuluğun Türklerde 

önemi Ünlü Türk Hakanı Oğuz Han’ın oğullarına “Üçok” adlarını vermesinden de 

görebilir. Aynı şekilde Göktürk alfabesinde de ok ve yay birer harf şeklinde görülür. 

Yine ok ve yayın Avar Türkleri’nin ve Büyük Selçuklu Devletleri’nin bayrağında yer 

alması Türklerin okçuluk sporuna ne kadar önem verdiklerinin göstergesidir (Atabe-

yoğlu, 1991:538).  

Son olarak ilk Türk sporlarından biri olan biniciliğe baktığımızda ise “at”ın ta-

rihin her döneminde Türkler arasında vazgeçilmez olduğunu görmekteyiz. Türkler 

Orta Asya steplerinde vahşi sürüler halinde dolaşan atı evcilleştirmiştir. At sırtında 

savaşlara girerken barış zamanlarında da en büyük eğlencesi yine at sırtında cirit gibi 

oynanan oyunlar olmuştur. Yine düğünlerde ve şölenlerde at yarışları yapılması da 

bir gelenek haline gelmiştir (Atabeyoğlu, 1991:538). 

Orta Asya’daki beyliklerin kuraklık nedeniyle Doğu’dan Batı’ya göç etmesi 

sonucu Türk boylarının sportif gelenekleri olan güreş, binicilik ve okçuluk da Ana-

dolu’ya gelmiştir. Bu olay Batı’daki devletlere karşı kendilerini korumak ve güçlerini 

kabul ettirmek için beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin devam etmesini sağlamıştır. 

Türk boylarının Anadolu’ya getirdiği bu sporlar Osmanlı Devleti dönemine kadar 

devam etmiş ve Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. Osmanlı Devleti döneminde bu 

sporlarda teşkilatlanma yoluna gidilmiştir (Keten, 1993:36). 

Pek çok mücadele içine giren Osmanlı Devleti’nde de spor, en genel anlamda 

savaşa hazırlık olarak düşünülmüş ve askerler kendilerini sürekli olarak sportif faali-

yetler içerisinde bulmuşlardır. Spor, hem savaşa hazırlık, hem zihin geliştirme yön-
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temi hem de bedeni güçlendiren bir faaliyet olarak düşünüldüğünden, hemen her sa-

vaşın kazanılmasında etkili faktör olmuştur (Dever, 2010:75). 

Fişek (1998:255-260), Osmanlı Devleti’nde sporun, ikisi sporcunun korunarak 

düzenli aralıklarla yapılacak karşılaşmalara hazırlanmasını öngören kalıcı, diğeri ise 

spor karşılaşmalarının düzenlenmesini üstlenen geçici üç kurumdan oluştuğunu be-

lirtmektedir. Bu kurumlar:  

1- Spor Tekkesi: Bir anlamda spor okulu veya kampı niteliği taşımaktadır. 

Spor branşlarına ve yörelerine göre teşkilatlanmışlardır. 

2- Spor Vakıfları: Bir çeşit esnaf ve sanatkarlar teşkilatıdır. Ahi teşkilatının 

yönettiği gençlerin birer sportmen olarak yetişmesini öngören çok sporlu ve sporculu 

merkezler olarak, vakıf gelirlerini spora kullanan gönüllü bir teşkilatlanmadır. 

3- Spor Faaliyeti Organizatörlüğü: Çeşitli tekke ve vakıfların korunup destek-

lendiği sporcuların belirli branş, alan ve günlerde yarışmasını hedef alan bir kurum-

dur. 

Bu bilgilere bakarak Türk spor tarihinde ilk spor anlayışı, ilk örgütlenme ve 

sporu “spor” olarak görme yolundaki ilk hareketlerin Osmanlı döneminde başladığı 

söylenebilir. Ancak bunlarda yine ön planda olan ata sporları olan binicilik, okçuluk 

ve güreştir. Osmanlı döneminin son yıllarına doğru ülkeye yabancılar tarafından so-

kulan sporlara ilk evrede pek sıcak bakılmamış, bireysel sporlara ilgi gösterilirken 

takım sporlarına ilgi gösterilmemiştir (Atabeyoğlu, 1991:538). 

Osmanlı Devleti’nin batılılaşma döneminde toplumun her alanında köklü deği-

şimlere gidilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde özellikle Meşrutiyet yılla-

rında spor farklı yapıya doğru kaymıştır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türk 

toplumunda da modern sporlar yaygınlaşmıştır. Batı’dan alınan ve aynen uygulama-

ya konulan modern sporların 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında yayılmasında ay-

dınların ve ilk uygulamaya yönelik faaliyetler açısından Türk asıllı olmayan ailelerin 

çabaları çok önemli bir etkiye sahiptir (Atabeyoğlu, 1983:2243-2245). 

Osmanlı döneminde ilk modern spor hareketlerinin başlaması ve okul program-

larına jimnastik dersinin konulması Sultan Abdülmecit döneminde gerçekleşmiştir 

(Tayga, 1990:105). Ancak bu sporlar ilk olarak askeri okullarda verilmiş ve jimnastik 
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dersinin yanı sıra boks, eskrim gibi sporlar da bu dönemde öğretilmiştir (Akın, 

2004:131).  

Tanzimat Fermanı gibi Batıcı siyasal-toplumsal belgelerin doğrultusunda, 

sporda yalnızca Batı’ya geçit veren bir köprü oluşturulmuş ve Militarist Avrupa’dan 

Osmanlı Okulları’na “Jahn-Amaros jimnastikleri” ithal edilmiştir. Bunun sonucunda 

Doğu’nun geleneksel teke tek mücadelelerinin yerini Batı’nın takım sporları almıştır 

(Fişek, 1985:36). 

Hem takım sporlarının Osmanlı’ya gelmesiyle hem de Avrupalıların etkisiyle 

futbol, Osmanlıda da oynanmaya ve örgütlenmeye başlamıştır (Soyer, 2004: 217). 

1899 yılında Reşat Danyal, Fuat Hüsnü ve arkadaşları Kadıköy’de ilk Türk futbol ta-

kımını kurmuşlardır ve bu takımdan sonra futbol halkın çok sevdiği bir spor olmuştur 

(Urartu, 1983:13). Ancak, sarayın hafiyeleri ve jurnalcileri gençlerin bu faaliyetlerini 

önleme hususunda ellerinden geleni yapmışlardır. İlk Türk futbol takımı ve hafiyele-

rin takibinden kurtulmak için bir İngiliz ismi altında kurulan “Black Stocking (Siyah 

Çoraplılar)” daha ilk maçlarında baskına uğramışlardır (Atabeyoğlu, 1991:540).  

1903 yılında Saray Nazırı Osman Paşa’nın Beşiktaş’taki konağında çocukları 

ve arkadaşları tarafından “Beşiktaş Basiret Osmanlı Jimnastik Kulübü” kurulmuştur. 

Bir paşanın evinde kötü bir faaliyet olmayacağına karar getiren hafiyeler gençlerin 

bu çalışmalarını sürdürmelerine izin vermiştir. Aynı şekilde 1905 yılında Galatasaray 

Lisesi öğrencilerinin kurdukları Galatasaray Kulübü’nü kuran gençlerde seçkin kişi-

lerin çocukları olduklarından hafiyeler onlara da tatbikat yapamamıştır (Atabeyoğlu, 

1991:540). 1907 yılında ise Fenerbahçe Spor Kulübü İngilizleri seyrederek futbolu 

öğrenen gençler tarafından Necip Bey’in evinde kurulmuştur (Erdin, 2009:15). Batılı 

ülkelerde, spor yapmak amacıyla bireylerin bir araya gelerek spor kulüpleri oluştur-

maları 17. yüzyılda başlarken (Kahraman, 1995:638), Osmanlıda geleneksel spor ya-

pısından kulüpleşmeye geçişin, 19. yüzyılda gerçekleştiği görülmektedir (Soyer, 

2004: 214). 

1908 yılına gelindiğinde Meşrutiyet ilan edilmiş ve Müslümanlara cemiyet 

kurma hakkı tekrar verilince, bütün sporseverler kulüplerini rahatça kurmaya başla-

mıştır (Dever, 2010:103). Bunun yanı sıra Meşrutiyet’ten önce kurulmuş olan spor 
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kulüpleri de resmi tescillerini yaptırmak için imkan ve fırsat bulmuştur. Yine bu dö-

nemde futbol büyük bir ilgi görmüş, jimnastik, halter ve eskrim gibi farklı sporlarda 

da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. İlerleyen yıllarda da beden eğitimi okullarda 

ders olarak verilmeye başlanmıştır. İşte tüm bu olup bitenler ışığında “Meşrutiyet 

Dönemi”, Türkiye’de “Modern sporlar” ve “spor kulüpleri”nin doğduğu dönem ola-

rak kabul edilebilir. Bu dönem aynı zamanda ata sporlarıyla modern sporların birbir-

leriyle kaynaştıkları dönem olma özelliği de taşımaktadır (Atabeyoğlu, 1991: 541). 

Yine bu dönemde Türk sporcuları olimpiyat oyunlarına da katılmaya başlamış-

tır. Modern olimpiyatların 10. yılı nedeniyle 1906 yılında Atina’da düzenlenen ve 

“ara olimpiyatlar” olarak adlandırılan oyunlarda, sporcuların bulundukları kent adına 

yarışabilecekleri bildirilmiştir. Bunun üzerine, İzmir ve Selanik’ten iki futbol takımı 

İstanbul’dan iki jimnastikçi, dört atlet, bir eskrimci ve bir güreşçi bu oyunlara kendi 

imkanları ile katılmışlardır (Koryürek, 2004:18). 

Cumhuriyet’in ilanından sonra, spora hak ettiği değer verilmeye başlanmış ve 

öncelikli olarak, federatif bir yapılanmaya gidilmesi kararlaştırılmıştır (Dever, 

2010:109). 1920 yılında İsviçre’den dönen Yusuf Ziya Öniş, beraberinde İsviçre 

Spor Teşkilatı Nizamnamesi’ni de getirmiştir. Ali Sami Yen, Burhan Felek ve Nasu-

hi Baydar ile birlikte çalışmalar yapan Yusuf Ziya, 20 maddelik bir nizamname ha-

zırlanmasında öncü olmuş ve Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı adı altında, bütün 

kulüplerin toplanmasını sağlamıştır. Heyetin ilk başkanı olarak Ali Sami Yen seçil-

miştir (Keten, 1993:40). 

1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte Türk Milli Futbol 

Takımı futbol sahalarına ilk defa çıkmıştır. Bir yıl sonra ise Türkiye Cumhuriyeti ilk 

kez olimpiyat oyunlarında temsil edilmiştir. Birbirini izleyen savaşlardan çıkmış ve 

parasal sıkıntılar içinde olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk sporunun ve aynı zamanda 

dünya sporunun en büyük gösterisi olan Olimpiyat Oyunları’nda temsil edilebilmesi 

için büyük maddi fedakarlıklar yapmıştır. Yine bu dönemde Anadolu’da da spor ge-

lişirken, Atatürk’ün kadına tanıdığı haklar ışığında Türk kızları spor alanlarında yer-

lerini almıştır (Atabeyoğlu, 1991:541). 
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1936 yılında Türkiye İdman Cemiyeti’nin görevlerini yerine getiremediğine 

karar verilmiş ve önce adı Türk Spor Kurumu olarak değiştirilmiş daha sonra da ku-

rum doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlanmıştır (Fişek, 1985:118). 

1938 yılında ise Türk Spor Kurumu yerini Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne bı-

rakıp kurum ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı’na daha sonra Başbakanlığa son olarak 

da Spor Bakanlığı’nın kurulmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle adı geçen 

bakanlığa bağlanmıştır (Keten, 1993:41-42). Böylece, spor CHP’nin elinden alınıp 

devletin eline geçmiştir. Aynı zamanda da hükümetlerin spor konusundaki politikala-

rının sürekli olarak değişime uğradığı ve yeni olan bir şeylerin denenmeye çalışıldığı 

da görülmektedir (Dever, 2010:120). 

Daha sonraki yıllarda, spor kalkınma planlarında ele alınmıştır. 1. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda (1963-1967) spora yer verilmezken, ilk olarak 2. Beş Yıllık Kal-

kınma Planı’nda (1968-1972), devletin sporu topluma yönelten okul ve halka öncelik 

veren bir nitelik kazandırılması, spor yapabilecek durumda olan bireylerin seyirci du-

rumundan kurtarılıp spora aktif olarak katılmalarını sağlayacak bir takım çalışmalar 

yapılması planlanmış, 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973-1977) ise, daha çok 

görev tanımı ve yönetim biçimi hakkında gelişmelerin kaydedildiği, temel ve gele-

neksel spor dallarına ağırlık verilmesi gerektiği, spor tesislerinin yapılması kararlaştı-

rılmış ve okullarda sporun daha fazla özendirilmesi konusuna yer verilmiştir. 4. Beş 

Yıllık Kalkınma Planı’nda (1979- 1983), toplu işyerlerinde spor merkezlerinin ku-

rulması ve sporcuların toplumsal güvenlik kapsamına alınması gibi hedefler yer alır-

ken, 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1985- 1989), sporun şehir ve köylere yayıl-

ması için tesisler ve belediyelerle işbirliği uygulanmasına karar verilmiş, 6. Beş Yıl-

lık Kalkınma Planı’nda (1990-1994), spor alanlarında master eğitimi ve amatör spor-

larda uluslararası başarı hedeflenmiştir (Keten, 1993: 49-51). 7. Beş yıllık Kalkınma 

Planı’nda (1996-2000) ise spor konusunda pek fazla bilgi olmamakla birlikte spor te-

sislerinin inşasında devletin ağırlığının azalarak özel kesimlerin etkisinin arttırılması 

esas düşünce olmuştur. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005), Olimpiyatla-

rın, İstanbul’da yapılmaya çalışılması, Olimpiyatlar için altyapı çalışmalarının geliş-

tirilmesi ve turizm sporlarının yaygınlaştırılması gibi hedefler belirlenmiştir (Dever, 

2010:122-123). 9. Beş yıllık Kalkınma Planı’nda (2007-2012), daha ziyade Olimpi-
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yat Oyunları’na yönelik çalışmalar ağır basmaktadır (Kalkınma Planı, 2012:245). 

Son olarak 10. Beş yıllık Kalkınma Planı’nda (2013-2018) ise spor alanlarında tesis-

leşme, antrenör sayısının artması, büyük ölçekli spor tesislerinin ülke geneline yay-

gınlaştırılması gibi hedefler belirlenmiştir (Kalkınma Planı, 2013:48). 

Spor ilk yapılmaya başlandığı tarihten günümüze kadar gelen sürede beslenme, 

savunma, hayatı sürdürme, bedeni eğitme gibi temel işlevlerini aşarak, politika, eko-

nomi, kültür, turizm gibi toplumsal hayatın diğer kurumlarıyla da ilişki içine girmiş-

tir. Sporun bu çok yönlü olma durumu onu bir gösteriye dönüşmüştür. Bunun sonu-

cunda spor-eğlence endüstrisi arasında, medyanın da yardımı ile ayrılmaz bir ortaklık 

meydana gelmiş (Talimciler, 2008:97) ve spor medyası güçlenen bir alan olmuştur. 

Bu noktada, bu ilişkinin daha iyi anlaşılması için spor medyası ve spor haberciliğinin 

tanımlanması gerekmektedir. 

1.5. Spor Medyasının Tanımlanması 

Spor ve iletişim kavramlarının tarihte ilk kesişmesi, Eski Yunan’da Persler’in 

saldırısına uğrayan Maraton köyü halkının kazandığı zaferi Atina’ya 42 kilometre 

192 metre koşarak haber veren asker Pheidippedes’in çağlar boyunca anlatılan öykü-

süne dayanmaktadır. Atinalılar, bu savaşın sonucunu koşarak ulaştıran Pheidippe-

des’ten alırken, savaşın geçtiği yer olan Maraton yüzyıllar sonra uzun mesafe ve da-

yanıklılık koşularına adını vermiştir (Şenyapılı, 1981: 207). Bu olaydan sonra spor ve 

iletişim kavramları her zaman iç içe olmuş ve birbirlerini etkilemişlerdir. Zaman 

içinde medyanın oluşmasıyla birlikte spor, medyanın içinde yer edinmiş ancak haber 

medyası çalışmaları genellikle doğrudan siyasal haberler ve gazetelerin politika say-

faları üzerinde odaklanmış ve eğlence içerikli diğer popüler metinler ve spor medyası 

göz ardı edilerek gereken ilgi gösterilmemiştir. Ancak, oldukça ticarileşmiş, profes-

yonelleşmiş ve eğlence endüstrisine girmiş olan yapısıyla spor, tüm yönleriyle 

güç/iktidar ilişkileri ve diğer toplumsal süreçlerle iç içedir. Toplumsal/siyasal kimlik-

lerin oluşum sürecinde önemli bir temsil düzlemi olarak görülebilecek spor pratiğinin 

yanı sıra spor söyleminin profesyonelleşmesiyle spor haberlerinin medyada ki önemi 

giderek artmıştır (Gökalp, 2004:189). 
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Toplum içerisinde spor, tartışmasız en çok ilgi duyulan, yapılan, izlenen, oku-

nan, seyredilen ve sevilen sosyal bir olgudur. Dünyadaki hemen her toplumda spor, 

kitleleri peşinden koşturan sporcular kadar izleyen kitlelere de hitap etmektedir (Ye-

tim, 2005:207). Bu açıdan bakıldığında toplumsal hayatın içerisinde merkezde duran 

medyanın, toplumsal bir olgu olan sporu etkilememesi düşünülemez. Kitle iletişim 

araçları içerisinde spora ait pek çok alan vardır ve bu alanlar yoluyla medya spor ala-

nında büyük bir nüfuza sahip olmuştur. Bunun bir sonucu olarak spor gazeteleri, si-

yasi gazetelerden daha fazla tiraja sahip olmuştur (Dever, 2010:251). 

Geçmişten günümüze, hem sporun hem de medyanın karşılıklı etkileşimi bu-

lunmaktadır. Özellikle sporun tüm dünyada bir sosyal olgu olarak gelmiş olduğu ko-

numda kitle iletişim araçlarının büyük rolü vardır. Aynı zamanda spor yapma olana-

ğına sahip olmayan çoğunluğunda spora ilgi duyması kitle iletişim araçları sayesinde 

olmuştur. Kitle iletişim araçları sayesinde ülkenin hatta dünyanın hemen her yerinde 

gerçekleşen değişik spor aktiviteler, evlerin içine kadar girmiştir (Öztürk, 1998, 100).  

Günümüzde sadece spor haberi veren gazete, dergi ve televizyon kanalları 

sporseverler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Spor medyası, sporla ilgili haber 

ve yorumları kamuoyuna aktaran kitle iletişim araçlarının hepsini kapsayan bir nite-

leme olarak kullanılmaktadır. Sektörel veya tematik olarak yayın yapanlar haricinde 

dünya üzerinde yayınlanan bütün gazete, dergi, televizyon, radyo, internet vb. tüm 

kitle iletişim araçlarında spor haberleri yer almaktadır (Özsoy, 2007: 57). Bu açıdan 

bakıldığında, bir gazete için spor haberleri her şeydir ve belki de siyasi, ekonomik 

haberlerden daha önemlidir. Çünkü halkın büyük çoğunluğu spora yoğun bir ilgi gös-

termektedir. Buna karşın siyaset, ekonomi vb. konular sadece belli bir azınlığın dik-

katini çekmektedir. Bundan dolayı gazeteler en büyük ekiplerini spor için kurarlar ve 

en büyük harcamalar spora gider (Uluç, 1987:84).  

İnsanların spor haberlerini ve spor medyasını bu kadar yoğun bir şekilde takip 

etmesinin altında yatan en büyük nedenlerden biri, günümüzde siyasi ve ekonomik 

sıkıntılar içinde daralan, yaşam kavgası veren modern ama rahatsız olan insanın ken-

disini her şeyden soyutlamak, gündelik hayatın bu sıkıntısını atmak istemesidir. Böy-

lece, insanlar severek okuduğu spor sayfalarına yönelmiş ve spor haberlerinde dünya 

genelinde bir artış olmuştur (Dever, 2010:254). 
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Kaya’ya (2000:233) göre; spor basını, konu ve içerik olarak tüm boyut ve yön-

leri ile sporu işleyen, spor etkinlikleri, organizasyonları, uygulayıcıları ile ilgili ha-

ber, olay ve olgulardan ilgili kitlesini haberdar eden, bunlarla ilgili spor basını çalı-

şanlarınca hazırlanmış haber, bilgi, yorum, fotoğraf ve grafik gibi görsel malzemeler 

yayımlayan basın türüdür.  

Göral (2003:352-353) ise, spor basınını; sporu bir spor anlayışı içinde gören, 

spor bilincinin gelişmesini amaçlayan, toplumdaki spor anlayışını yükseltmeye çalı-

şan, spor temelinde arınma ve aydınlanma olarak anlayan ve anlatan, sporu bir yaşam 

biçimi olarak topluma ileten, spor dilini doğru kullanan, herkes için spor olgusunu 

kullanan, spor yapan bir toplumun yaratılmasına çalışan, sportif çevreyi savunan, 

sporu güzellik, erdem, fair play olarak anlayan ve anlatan, spor yapma hakkını kulla-

nan yani spor yapan, her toplumun bir adım önünde gitmesini becerebilen, araştırıcı 

ve yaratıcı bir olgu olarak tanımlamaktadır. 

Ülkemizde spor medyasının ilk ürünü 1911 yılında yayınlanan “Futbol” isimli 

dergidir. Bu dergide yarısı Türkçe yarısı Fransızca olan yazıların hemen hemen ta-

mamı, ilk spor yazarlarımızdan olan Burhan Felek tarafından kaleme alınmıştır. Bu 

dergi sekiz sayı çıkabilmiş arkasından, 1912 yılında Selim Sırrı Tarcan’ın yönettiği 

“Terbiye ve Oyun” adlı dergi yayın hayatına başlamış ve on sayı çıktından sonra ka-

panmıştır. 1913 yılında Lemi Bey “İdman” adlı dergiyi çıkarmıştır. İlk çağdaş spor 

gazetesi 1919 yılında Said Tevfik Bey tarafından “Spor Alemi” ismiyle çıkmış ve on 

yıl yayın hayatına devam edip 1929 yılında kapanmıştır (Bülbül, 2000:230). 

Cumhuriyetin ilanından sonra spor haberlerinin değeri artmış ve bazı dönem-

lerde “Akşam”, “Cumhuriyet” gibi gazetelerin birinci sayfalarında da yer bulabilmiş-

tir. 1924’te Paris Olimpiyatları’na hazırlanmakta olan Türk Milli Futbol Takımı’nın 

büyük boy fotoğrafı “Cumhuriyet” gazetesinin birinci sayfasında yayınlanmıştır. Yu-

nus Nadi “Cumhuriyet” gazetesinde 1924 yılında yazdığı sunuş yazısında, “Gazete-

nin iktisat ve spor sütunları en yetkili uzmanlarca hazırlanacaktır” ifadesini kullan-

mış ve gazetenin dördüncü sayfası ikişer sütun halinde spora ayrılmıştır. 1930’lardan 

itibaren ise artık günlük gazeteler spora daha çok yer ayırmaya başlamışlardır. 1933 

yılında “Haber” gazetesi arka sayfasının tamamını spora ayırmış ve spor medyasının 



38 
 

ilk spor sayfasını yapmıştır. 1939 yılında yayınlanmaya başlayan “İkdam” gazetesi-

nin ise dördüncü sayfası spor haberlerine ayrılmıştır (İnuğur, 1992:155-156). 

Türk spor medyası tarihinde, gazete büyüklüğünde ilk spor dergisi ise 1945 yı-

lında Muvaffak Menemencioğlu tarafından “Spor” ismiyle yayın hayatına başlamış-

tır. Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi ise “Türkiye Spor” adıyla 1953 yılında Ha-

bip Edip Törehan tarafından, ikinci günlük spor gazetesi ise “Spor” ismiyle Osman 

Kermen ve Dilaver Uzgören tarafından çıkarılmıştır. Bu dönemde ilk spor ajansı olan 

“Spor Haberleri Ajansı” 1954 yılında Nuri Bosut, Cem Atabeyoğlu ve Atıf Sakar ta-

rafından kurulmuş ve iki yıl yayın hayatına devam etmiştir (Bülbül, 2000: 230-231). 

Günlük gazetelerin 1960’lı yıllarda spora giderek daha fazla önem vermesi ile 

birlikte gazeteler tümüyle arka sayfalarını spora tahsis etmeye başlamışlardır ve 

1955-56 yıllarında “Yeni Sabah” gazetesi spora arka sayfasının tümünü ayırmıştır 

(Toker, 1999:22). 

1960’lı yıllarda televizyonun ülkemize geç girmesi sporun gelişmesini engel-

lemiştir. 1970 ve 80’li yıllarda gazetelerin arka sayfaları spor haberlerine ayrılmış, 

birçok spor branşından haberler bu sayfalarda yer bulabilmiştir. Ancak, futbolun po-

pülaritesinin artmasıyla birlikte 1990’lı yıllar gazetelerin sadece 3-4 kulüp haberinin 

yer aldığı futbol gazetelerine dönüştüğü gözlenmektedir (İlhan, 2009:39). 

Günümüzde de ise yazılı basına baktığımızda çoğu gazetenin neredeyse 4-5 

sayfasını spora yer ayırdığı, her gazetenin çok sayıda spor yazarı ve muhabiri bulun-

durduğu bunun yanı sıra yalnızca spora yer veren gazete ve dergilerin de olduğu gö-

rülmektedir (Özsoy, 2003:12). 

1.6. Spor Medyasının Genel Özellikleri 

Günümüzde iletişim araçlarının tüm alanlarda etkisinin artmasıyla birlikte spor 

medyası, sportif olayların sergilenmesi ve değerlendirmesinde büyük önemli bir etki 

mekanizmasına sahiptir. Özellikle, sporun her yaş grubunca sevilmesi, spor heyeca-

nının yaygınlaştırılması ve sporun kitleler üzerindeki etkinliğinin artırılmasında 

medyanın önemli katkıları bulunmaktadır (Karasüleymanoğlu, 1986:90). Spor coşku-

sunun yoğunlaştırılması, sporun kitlelere yayılması ve kitleler üzerindeki etkinliğinin 

arttırılması, spor medyasının asli görevlerindendir. Spor basını bu görevlerini yerine 
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getirirken, etik kurallarından ayrılmamaya, taraf tutmamaya, gerçekleri saptırmama-

ya özen göstermelidir. Sporun çok yaygın bir sosyal olgu haline getirilmesine büyük 

katkı sağlayabilecek spor medyası, basit, sansasyonel ve magazin haberlerle doludur 

(Yetim, 2005: 208-209). Bu magazinel ve sansasyonel haberlerin spor medyasında 

yer bulması medyanın genel olarak daha fazla reklam almak, daha fazla kâr sağla-

mak, tiraj ve reyting çıtasını en üste çıkartmak amacında olduğu için önceki tek düze 

ve yavan olarak görülen habercilik formatını değiştirmesinden kaynaklanmaktadır 

(Gökalp, 2004:187). Bunun sonucunda, yazılı spor basınında spor haberleri, genel 

anlamda abartı içermekte ve yapılan haberler, tiraj peşinde koşan gazetelerin daha 

fazla satılmasına olanak sağlayacak olan başlıklarla süslenmektedir (Dever, 2010: 

255-257).  

Spor medyasındaki haber konularının hayatın gerçekliğinin dışında genelde 

sağlık ve fiziksel eğlenceye dayalı amaçlarla gerçekleştirilen sportif faaliyetler olma-

sı, spor medyasını farklı bir konuma oturtmaktadır. Spor medyası bu yönüyle daha az 

ciddi bir gazetecilik alanı olarak değerlendirilmektedir (Özsoy, 2012:96). Ciddiyetten 

uzak olarak görülen spor medyası birçok yazar tarafından popüler kültür ürünü ola-

rak görülmektedir. Bu bakış açısıyla spor medyası, günlük olarak tüketilen, derinliği 

ve kalıcılığı olmayan ürünlerle halkı oyalamaktadır ve sadece eğlence ve avunma 

aracı olarak üretilen ve tüketilen bir kültürün özelliklerini taşımaktadır (Büyükbay-

kal, 2004: 12).  

Aynı zamanda, spor basınındaki haberler çoğunlukla günü birlik ve sonuç ha-

berleri niteliği taşıdığından, spor basınında sürekli olarak tutunamazlar. Sürekliliği 

olmayan bu tür haberlerle de sporu gerçek anlamda özümsemiş kamuoyu oluşturmak 

neredeyse imkansızdır. Spor gazetelerinde bir gün manşetten verilen bir spor olayının 

ertesi gün sözü bile edilmemektedir. Sağlıklı bir spor kamuoyunun oluşması için spor 

basını, hiç değilse sporun temel sorunlarında anlaşarak, sonuca ulaşıncaya kadar sü-

rekliliği sağlamaya çalışmalıdırlar (Tok, 1995:5).  

Süreklilik sorunun yanı sıra spor basınının bir diğer sorunu ise tarafsızlıktır. 

Tarafsızlık medya için her alanda uyulması gereken bir ilkedir. Genel gazetecilikte 

medya kuruluşlarının herhangi bir fikir veya siyasi parti lehinde/aleyhinde tavır al-

ması ilke olarak istenen bir durum olmamakla birlikte, Türkiye’deki gazetecilik pra-
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tiğine bakıldığında bu konuda medya kuruluşlarına yönelik çok suçlama olduğu bi-

linmektedir. Medyanın bir kısmı güçlü olan parti veya siyasal gücü desteklemekle 

eleştirilmektedir. Bazı gazete ve televizyonlar “yandaş” suçlamasına maruz kalırken, 

bazılarının muhalif tavırları öne çıkmaktadır. Siyaset alanında olduğu gibi spor ala-

nında da medyanın güçlü olan kulüpten yana tavır aldığı, bunu yaparken de ticari 

kaygılarla hareket ettiği dile getirilmektedir (Özsoy, 2012:97). 

Bu sorunlar dışında spor medyası dünyanın bir köşesinde yapılan bir müsaba-

kayı, bazen aynı anda, bazen ertesi gün önemine göre tüm dünyaya haber ve görüntü 

olarak ulaştırmaktadır. Bu haber ve görüntülere konu olan sporcular, tıpkı sanatta ol-

duğu gibi medyanın yükselttiği bir yıldız olabilmektedir. Bu yıldızları seyreden mil-

yonlarca kişi, kendilerini onların yerine koyarak onlar gibi olma düşüncesiyle spora 

yönelmektedir. Akşam dünya kupasında gol atan bir futbolcuyu izleyen bir çocuk, er-

tesi gün o yıldızın adı yazılı formasını satın aldırarak, sokakta arkadaşlarıyla futbol 

maçı yaparken hayalini kurduğu bir yıldızı oynamaktadır. Bunu yapabilecek olan 

medyadan başkası değildir (Özsoy, 2008: 99,117).  

1.7. Spor Haberciliği 

Spor medyası tüm dünyada olduğu gibi günümüzde spor dünyasının ayrılmaz 

bir parçası olarak her gün spora ilişkin içerik üretmekte ve spor kamuoyunun tüketi-

mine sunmaktadır. Sektörel veya tematik olarak yayın yapanlar haricindeki dünya 

üzerinde yayınlanan bütün gazete, dergi, televizyon, radyo, internet gibi kitle iletişim 

araçlarında spor haberleri yer almaya başlamıştır (Özsoy, 2008:101-104). Bu gelişim 

ile birlikte, spor haberciliği kamuoyuna spor dallarıyla ilgili karşılaşmalara ve geliş-

melere ilişkin bilgiler vermeye, bu bilgilerin anlamını yorumlamaya özel haberlerle 

gündem oluşturmaya başlamıştır. Spor haberi artık sadece haber kavramı olarak değil 

içinde eleştiri, yorum barındıran haberler konumuna gelmiştir (Solmaz, 2011:41). 

Spor haberlerinin sunumuna habercilik açısından bakıldığında, muhabirin kar-

şılaşmaya ilişkin yorumlarıyla da desteklenmiş, maçın zamansal bir dizim içinde su-

nulmasına dayanmaktadır. Ayrıca muhabir, oyuncular hakkında da, nasıl oynadıkları 

yorumunu yaparak haberi aktarmaktadır. Spor haberleri, karşılaşma öncesi sporcula-

rın ve taraftarların nabzını tutmaktan başlayarak, maç sonrası gelişmelere kadar, 
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sporcuların özel yaşamlarından kamp çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede haber-

ler verebilmektedir. Kitle iletişim araçlarının gündemi, gündemde yer alan, bazen de 

abartılan spor olaylarının önemli sayılmasına neden olabilmektedir. Bu durum diğer 

konularda olduğu gibi spor konusunda da gerçekten önemli olması gereken olay ve 

olguların gözden kaçırılmasına ya da belli bir süre için de olsa gündemin uzağında 

kalmasına neden olabilmektedir. Gündem oluşturmanın çok kolay gerçekleşebileceği 

asparagas haberciliğe uygun bir zemine sahip olduğu göz önünde bulundurulduğun-

da, spor haberciliğinin seçilmesi, yapılandırılması, uygulanması bakımından büyük 

bir titizlik gerektirdiği kabul edilmektedir (Kazaz, 2007:114-115). 

Spor haberciliğinde hangi haberlerin sayfaya ne büyüklükte konulacağına, 

hangi haberin manşet hangisinin daha küçük olacağına spor servisi yöneticileri karar 

vermektedir. Türkiye’deki uygulamada özellikle spor gazetelerinde sayfalar belli ko-

nulara ayrılmış durumdadır. Bu ayrım yapılırken öncelik futbol haberlerine verilmek-

te daha sonraki sayfalar basketbol ve voleybol, diğer spor dallarından haberler, at ya-

rışı ve bahis oyunlarına ayrılmaktadır. Sayfalar arasında bu genel ayrım yapıldıktan 

sonra her sayfanın editörleri muhabirlerden veya haber ajanslarından gelen haberleri 

genel anlayışa uygun kurallar çerçevesinde sıralamaktadırlar. Büyük kulüplerin kar-

şılaşmalarının olduğu günler, ana sayfa bu müsabakaya ait büyük fotoğraflar ve iri 

puntolu başlıklara ayrılmaktadır. Müsabakaların olmadığı rutin günler veya yaz ayla-

rında ise değişmeli olarak her gün farklı bir kulübün haberi manşet yapılarak, bütün 

taraftar kesimleri memnun edilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda, spor adına yapılan 

yayınlar futbola, özelde büyük kulüplere endeksli olarak sürdürülmektedir (Özsoy, 

2007:94-95). 

Haber ayrıntıda gizlidir prensibiyle en küçük detayları bile görerek değerlendi-

rebilmek, iyi bir gazetecinin nitelikleri arasındadır. Diğer haber türleri gibi spor ha-

berleri de okuyucuya zamanında verildiği sürece haber değeri taşımaktadır. Bu yüz-

den spor gazetecileri izledikleri müsabakaları gazete merkezlerine aktarmak için ade-

ta zamanla yarışmaktadırlar (Özsoy ve Doğu, 2006:132). 

Spor muhabiri haberin programına sahiptir. Haberden haberdar olması, spor 

muhabirinin bir plan dâhilinde hareket etmesini, habere konu olan olgu veya etkinliği 

daha dikkatli ve hazırlıklı izlemesini sağlamaktadır. Böylesi olumlu koşullar altında-
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ki spor muhabiri, ürününü daha ilginç hale getirecek ayrıntılara daha kolay yoldan 

ulaşacaktır. Bu nedenlerden dolayı spor haberciliği diğer habercilik türleri içinde en 

devingen, canlı ve planlı yapıya sahip olanıdır (Kaya, 2000: 235).  

Spor medyası tüm bunları yaparken egemen söylemden kopamaz ve haberi ya-

parken bir taraftan popüler spor söyleminden beslenirken diğer taraftan bu söylemi 

biçimlendirerek yeniden inşa etmekte, zihinsel anlam haritalarının oluşmasına katkı-

da bulunmaktadır. Bu yeniden inşa sürecinde spor haberlerinin söylemi ile toplumsal 

dünyayı anlamlandıran egemen söylemler arasında önemli bir eklemlenme de söz 

konusudur (Gökalp, 2005: 133). Bu eklemleme sporun içerisinde taşıdığı bazı mitler 

yoluyla olur. Bu mitler, sporla ilişkili analoji ve metaforlar aracılığıyla yeni anlamlar 

yaratmak için kullanılır. Bunlar örtük olarak egemen ideolojiyi üreten, kahramanlık, 

rekabetçilik, bireysellik ve takım ruhu gibi değerlerin sürekli tekrarı sonucu ortaya 

çıkar (Rowe, 1996:228). Simgelerden çok fazla ve çok kolay yararlanan toplumsal 

kurumlardan biri olan sporun,  medya aracılığı ile böylesi bir sunumu egemen güç 

ilişkilerinin görmezden gelinmesini sağlamasının yanı sıra bu egemen güç ilişkileri-

nin yeniden üretilmesine de uygun ortam sağlamaktadır (Fişek, 1998:112). 

Egemen söylemleri spor medyası en çok kapitalist toplumda işçi sınıfına sömü-

rüyü unutturmak ve toplumdaki egemen olan değer yargılarını ve ideolojiyi kabul-

lenmelerini sağlamak için kullanılmaktadır. Böylece spor emek gücünün işyerinde 

verimli ve belirli bir iş disiplini içinde çalışabilmesi sağlanmış olur. Kapitalist siste-

min devamı için son derece etkili ve önemli bir alan olarak işlev gören spor, sportif 

alanı, teknik bir standardizasyon ve bürokratikleşme içerisine sokmaktadır. Bu du-

rumun spor sahalarına yansıması ise, bireyin her alanda gerçekleşen kontrolünün 

yaygınlaşmasına yaptığı katkı şeklinde gerçekleşecektir. Bu anlamda popüler sporlar, 

sınıf egemenliğine ve sömürüye dayalı bir sistemin bütünleyici parçası durumuna 

gelmektedir (Talimciler, 2006:95-96). 

1.8. Spor Haberciliğinin Toplumsal ve Kültürel Boyutları 

Spor basını birtakım toplumsal ve kültürel işlevler üstlenmiştir Bunun bir so-

nucu olarak spor basınının hem toplumsal hem de kültürel bir boyutu vardır ve bu 

boyutlarından dolayı hem toplumsal hem de kültürel bir kurum olarak görülebilir. 
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Basın, toplumdaki bireyleri günlük sorunlardan ve koşullarından uzaklaştırarak 

sıkıntıdan arınmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kişiye statü kazandırma, top-

lumsal normları öğretme, topluma istenileni sunma, eğlendirme, dinlendirme, boş 

zaman geçirme gibi toplumsal işlevler yerine getirmektedir (Tokgöz, 2006:128- 129). 

Bu açıdan bakıldığında, spor basını toplumsal yaşam açısından önemli yer tutmakta-

dır. Spor basınını toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir ögesi haline getiren gerekçele-

rin başında ise; spor basınının da basın gibi toplumsal yaşamın birçok alanında yük-

lenmiş olduğu etki mekanizması gelmektedir. Sanayi Devrimi sonrası üretim süre-

cinde teknoloji kullanımının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ürün fazlası ve 

emek kazanımı, boş zaman oluşumuna neden olmuştur. Bireyde ortaya çıkan boş 

zamanı değerlendirmek için belli alanlara yönelmiştir. Bu alanlar arasında sanat ve 

spor ile uğraşma ve kitle iletişim araçlarının izleyicisi olma bulunmaktadır. Bu nok-

tada, spor basını kişilerin boş zamanlarını geçirmede, değerlendirmede bir araç ol-

maktadır (Kaya, 1996: 186). 

Kişiler boş zamanlarını eğlenerek geçirmek isterler. Eğlenme duygusu serbest 

zaman etkinliklerinin kökenini oluşturmaktadır. Çünkü, bireylerin toplumsal hayatta 

eğlenmelerine olanak sağlayan etkinlikler çalışma dışında yer alan bu zaman dili-

minde gerçekleşmektedir (Arık, 2004:13). Bir boş zaman değerlendirme aracı olarak 

spor medyası toplumun eğlence ihtiyacını yapılan spor yayınlarıyla karşılamaktadır. 

Kişilerin boş zamanlarını değerlendirmek için spor basınına başvurması onları 

aynı zamanda bir toplumsallaşma sürecine sokmaktadır. Toplumsallaşma süreci ise, 

bir sosyal olgu olarak ferdin doğuştan itibaren toplum üyeliğini kazanmasında geçir-

diği safhaların hepsini kapsar ve bu süreç toplumun maddi ve manevi değerlerinin 

topluluktaki bireylere aktarılması, bireylerin de bunu benimsemesi ile gerçekleşir 

(Erkal, 1992:68). Bu durumun sağlanması ise iletişimle mümkün olur. Bu noktada 

spor basını sportif faaliyetler üzerinden bireyin toplum içinde uyması gereken kural-

ları bireye aktarır ve toplumsallaşma sürecine katkıda bulunmuş olur. 

Spor basının bir başka toplumsal boyutu ise, statü kazanımıdır. Belirli bir spora 

ilgi gösteren birey bir üst tabakaya atlamanın bir yolunu bulmuş olur. Boş zamanları-

nı etken veya edilgen bir biçimde spor yaparak geçiren ve bunun için belli harcama-

larda bulunan bireyler toplumda farklı bir konuma sahip olurlar. Bu noktada statüyü 
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sağlayan spor dalları ile ilgili haber yapan yayınlar da sınıf değiştirmeyi amaçlayan 

bireylerin kullandığı araçlardandır. Toplum içindeki bireyler aynı zamanda tuttukları 

takım üzerinden kendi kimliklerini şekillendirmektedirler. Kulüplerin renkleri, sem-

bolleri, armaları özdeşleştirme ve farklılaştırma amacına hizmet etmektedir. Bu nok-

tada sporcu, spor salonları ve sahalarında bireysel kişiliği ile var olmayıp ortaklaşmış 

kimliğin bir taşıyıcısı olarak toplumsal bir birleştirme işlevi görür. İşte bu nedenle 

birçok kişi, spor basınından konu ile ilgili haberleri ve yorumları okumak ister. Bu 

doğrultuda spor basını içerik olarak genel kabul görmüş olan futbol takımlarına say-

falarında yer vererek okuyucusunun kimlerle özdeşleştiği ve kimlerden farklılaştığını 

ortaya koyar ve bu yolla okuyucularına ya bir kimlik kazandırır ya da var olan kimli-

ği güçlendirir  (Kaya, 2000:240-241). 

Spor basını aynı zamanda eril bir toplumsal yapı oluşumuna zemin hazırlamak-

tadır. Çünkü spor basını özellikle erkeklerin zevk alarak takip ettikleri bir alan haline 

gelmiştir ve içinde eril ifadeler barındırır. Bu noktada Kıvanç (2001:11-12), ikinci te-

levizyonların evlere girmesindeki en büyük etkilerden birinin erkeklerin sportif faali-

yetleri takip etmesi olduğunu belirtmektedir. 

Spor basınını kültürel boyutu ile ele aldığımızda öncelikli işlevinin kültürü 

yayma ve tanıtma olduğu söylenebilir. Tüm dünyadaki medya ve habercilik anlayış-

ları farklı kültürden insanların birbirlerinin kültürlerini tanımalarına olanak sağlaya-

rak toplumların dünya görüşlerinde değişimlere yol açmakta ve kültürel farklılıkların 

standartlaşmasına neden olmaktadır (Bektaş, 1996:116). Spor haberciliği de yapılan 

tüm haberlerle birlikte insanlara yabancı spor kültürlerini tanıtırken bir yandan kendi 

toplumunun kültürünü ülke sınırlarının dışına çıkarmaktadır. Aynı zamanda muhabir 

spor haberini yaparken içinde bulunduğu toplumun kültürüyle yetiştiğinden haberi 

şekillendirirken bu kültürel kodların etkisi haberde görülür.  

Spor basını spor yoluyla oluşmuş bazı kültürel mitleri de topluma aktarır. Spo-

run bünyesinde barındırdığı ve spor haberleriyle topluma aktarılan bu kültürel mitler 

arasında evrensellik, eşitlik, aşkınsallık, kahramanlık, rekabetçilik, bireysel görünüm 

ve takım ruhu gibi değerler bulunmaktadır (Kazaz, 2007:44). Spor basınını takip 

eden bireylere de haberler yoluyla bu mitler geçmiş olur. 
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Bu mitler sonucunda spor basını, spor kahramanları oluşturmaktadır. Spor kah-

ramanları kültürel değerleri ve idealleri netleştirerek diğerlerine örnek olmaktadırlar. 

Onlar, sosyal problemlerin altını çizmekte ve umut içeren çözümler ortaya koymak-

tadırlar. Medyatik kahramanlar, bizlere kim olduğumuzu ve hangi yolu seçeceğimizi 

işaret etmektedirler (Kazaz, 2007:45). 

Spor basını kültürel boyutuyla aynı zamanda milliyetçilik anlayışının da oluş-

masına zemin hazırlamaktadır. Lig maçlarına ilişkin haber, yorum ve yayınlarda, 

spor basınında büyük takımlara ayrılan sayfalarda doğrudan ya da örtük bir şekilde o 

takımların taraftarlarına seslenilir ve taraftarlarda ağırlıklı olarak kendi takımlarının 

haberlerini okurken aynı takımlar uluslararası bir maça çıktıklarında millet olarak 

“bizim” temsilcimiz olarak sunulurlar. “Bütün Türkiye’nin gözü” onlardadır, “mil-

letçe” kalbimiz onlarla beraber atar (Bora ve Erdoğan, 2001:227-228). 

Spor basını her zaman kültürel işlevini yerine getiremez. Çünkü basın topluma 

yön vermek isteyen bazı kesimlerin elindedir. Basın yoluyla iletilen konuların içeriği 

bu kesimler tarafından denetlendiği için belirli azınlığın ürettiği değerler halka kendi 

yığın kültürüymüş gibi benimsetilmekte, kitleler kültürel açıdan kendilerine yabancı-

laştırılmaktadırlar (Çeçen, 1996:74). Bu anlamda basın, kültürü öncelikle ticari 

amaçlı olarak ortaya koyar. Böylece, kültür basının insanları tüketime yönlendirme-

deki aracı haline gelir. İzleyicinin kullanımı ise bu kültürü seyirle zamanını hoş ge-

çirmek, dinlenmek ve eğlenmek için tüketmek şeklinde gerçekleşmiştir (Erdoğan, 

1999:35). Bu noktada spor basınına egemen olan güçler kendi çıkarları doğrultusun-

da spor haberlerini magazinleştirip toplumda tüketime dönük bir kültür oluşturmaya 

çalışmaktadırlar. Spor basınını takip eden insanlar kendileriyle özdeşleştirdikleri 

sporcuları bir yıldız olarak lüks içinde ve lüks yaşamlarıyla haberlerde görüp tanı-

makta ve onlara özenmekte ve tüketime yönelmektedirler. 

1.9.Spor Haberciliğinin Siyasal ve Ekonomik Boyutları 

Spor medyasını siyasal boyutuyla düşündüğümüzde, spor medyasının toplu-

mun büyük bir kesimi tarafından takip edildiği gerçeği siyasetçilerin de kendi çıkar-

ları doğrultusunda spor medyası aracılığıyla bu çoğunluğu etkileme çabasını berabe-

rinde getirmektedir. 
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Spor siyaset ilişkisi içinde spor medyası önemli bir yer kaplar. Çünkü siyasetçi-

ler spor medyası yoluyla spor alanındaki iktidarlarını meşrulaştırmaya çalışırlar. Spo-

run, medya aracılığı ile sunumu egemen güç ilişkilerinin görmezden gelinmesini sağ-

lamasının yanı sıra bu egemen güç ilişkilerinin yeniden üretilmesine de uygun ortam 

sağlamaktadır. Spor, içinde yapıldığı topluma bağlı ve ondan beslenen bir süreçtir. 

Bu yüzden toplumun egemen ideolojisinden bağımsız, belirgin bir spora bakış açı-

sından söz edilemez. Spor yönetimi gibi, ideolojisi de sporun içinde yapıldığı toplu-

mun koşul, özellik ve çelişkilerine aşırı duyarlı bir yansıtıcıdır. Spor, simgelerden en 

çok ve en kolay yararlanan toplum kesimlerinden biridir. Bu noktada, ideolojinin iş-

levi, yalnızca yönetime düşünsel bir başvurma çerçevesi sağlamak değil, ona aynı 

zamanda var oluş gerekçeleri de hazırlamaktır (Fişek, 1998:112). 

Egemen ideoloji, üretimini ve yayılmasını, devletin ideolojik aygıtları, kitle ile-

tişim araçları, okullar, işyerleri, tatil ve eğlence yerleri, aile, siyasal örgütler, sanat ve 

spor gibi toplumda egemenlik, itaat, güç biçimi ve ilişkilerinin korunması, sürdürül-

mesi için elindeki tüm olanakları kullanarak toplumu olumlu görünümde bir bütün 

olarak sunmaktadır (Alemdar ve Erdoğan, 1994: 78,197–198).  

Spor medyası siyasetçiler için bir oy kazanma alanı olarak görülmektedir. Bu-

nun en belirgin örneği, İtalya’da hem medya patronu hem de İtalya’nın en büyük fut-

bol kulüplerinden birinin sahibi olan ve bir dönem İtalyan başbakanlığı yapan Silvio 

Berlusconi’dir. Berlusconi elindeki iletişim ve spor silahını, kendi popülaritesini ar-

tırma ve doğrudan politikaya girme adına başarıyla kullanmış ve sonunda 1994 se-

çimlerinde nihai hedefi olan İtalya Başbakanlığı’na seçilmiştir (Arık, 2004:164). Ber-

lusconi seçimi kazandıktan sonra Milan kulübünü satın alıp şampiyon yaptığı gibi 

İtalya’yı da kurtaracağına söz vermiş ve bu yolla seçmenlere ülkedeki kötü gidişi ve 

bazı şirketlerin iflasın eşiğinde olduğunu unutturmuştur (Galeano, 1998:57). Spor 

medyası, kitlelerin hedefsiz bırakılmasında iktidarlar tarafından kullanılabilmektedir. 

Toplumsal bir ortak payda olarak spor alanı, yaratmış olduğu kimlik ve aidiyet te-

melli yapı ile kitlelerin ilgisini ve öfkesini siyasal alandan uzaklaştırmanın en iyi yol-

larından biridir (Talimciler, 2006:187). 

Spor siyasi iktidarın ideolojik aygıtı olarak kullanılabildiği gibi muhalif güçler 

tarafından da örgütlenme ve propaganda amaçlı kullanılabilir. Spor yoluyla egemen 
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ideolojilerin yeniden üretimi çatışmadan yoksun ve çelişkisiz değildir. İdeolojilerdeki 

imge ve konuların içinde gerilimler vardır. Onlar, farklı ve bazen de zıt yönlere sav-

rulabilirler. Spor kitleleri bir araya getiren ve dayanışma duygusu yaratan yapısıyla, 

baskılanan siyasal hareketlerin kendilerini ifade etme ve örgütlenme alanı olarak da 

iş görebilir (Çoban, 2008: 75). 

Spor medyasını ekonomik boyutlarıyla değerlendirildiğinde, spor medyasının 

birçok açıdan, izler kitlenin ve tüketicilerin yaratılmasında, marka isimlerin ve bağlı-

lıklarının oluşturulmasında ideal bir ekonomik işlev üstlendiği (Rowe, 1996: 169) 

görülmektedir. Bunun yanı sıra sporun endüstrileşmesinde öne çıkan en önemli unsur 

medya olarak görülmektedir. Günümüzde egemen toplumsal söylem ve bu söylemin 

temsil aracı olarak medyanın rolü bu süreçte çok etkilidir (Gökalp, 2005: 126).  

Ekonomik bir hale gelen spor, spor medyasının da desteğiyle milyonlarca kişi-

ye ulaşmaktadır. Bu durum sonucunda pek çok yatırımcı spor alanına yönelmiş ve 

spor metalaştırılmıştır (Dever, 2010:259). Bu noktada naklen yayın gelirleri ve spon-

sorluk kurumunun gelişmesi ve yeni finans olanaklarının yaratılması artmaktadır. 

1980’lerden sonra yaşanan teknolojik gelişmeler, kablolu yayıncılık, uydu üzerinden 

yapılan dijital yayın aktarımıyla birlikte görsel ve işitsel bir patlama olarak nitelendi-

rilen bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Bu süreçte sportif etkinlikler televizyon 

kanallarında daha fazla yer almaya başlamışlardır (Kazaz, 2007:34). 

Bunun yanısıra çokuluslu medya şirketleri tarafından spor etkinliklerinin yayın 

hakları satın alınmakta ve bu durum sporun ticari yörüngesinde anahtar boyut olan 

“medyaspor” kültür kompleksinin gelişimine neden olmaktadır. Medyasporun anla-

mı: Sporun medya üretim çıktılarını yaratan ve dağıtanlarla birlikte birleşmiş kültürel 

kapitalizme indirgendiği durumdur. Spor ve medya; ideolojiler ve kapitalizm arasın-

daki ilişkilerin, birbirlerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşıladıklarından, bunları birbi-

rine bağlamak için ortaya çıkmıştır (İnal, 2008:25).  

Bu açıdan bakıldığında, medya ticari kurallara göre çalışmaktadır, geliri itiba-

rıyla reklâmlara muhtaçtır. Gerek yapısı ve gerekse destekçileri itibarıyla genel eko-

nomiye bağlı olduğu gibi başlı başına bir endüstridir. Biri diğerinden bağımsız olarak 

çalışan birimler bütünü değildir. Farklı ürünler sunmazlar. Verdikleri imajlar ve me-
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sajlar, tasarımları ve hedefleri itibarıyla, pek az istisnası hariç olmak üzere, benzeri 

amaçları gerçekleştirme iddiasındadırlar. Bu amaçlar, kârlılık ve özel mülkiyet esası-

na dayalı tüketim düzeninin kabulünü ve devamlılığını sağlamaktadır (Schil-

ler,1993:39-40).  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ERKEKLİK ÇALIŞMALARININ KURAMSAL ÇERÇEVESİ VE ERİL  

DİLİN YENİDEN ÜRETİLDİĞİ BİR ALAN OLARAK SPOR HABERLERİ 

2.1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramsallaştırması 

Cinsiyet, genetik kromozomlar ve cinsel organlar gibi üremeyle ilgili doğuştan 

var olan ve fizyolojik özelliklere karşılık gelen dar kapsamlı bir terimdir. Cinsiyet 

kavramı bireyin biyolojik cinsiyetine bağlı olarak belirlenir (Dökmen, 2014:18). İn-

sanlara doğuştan itibaren genellikle onların cinsel organlarına bakılarak belirlenen bir 

cinsiyet üzerinden kimliklendirilmekte ve bunlar mitler, ön kabuller, kadın ve erkek 

için normal, doğal, öğrenilmiş olan varsayımlar bütünü (Berktay, 2000:16) olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Kadınlık ve erkekliğin biyolojik bir temeli vardır; ancak cinsiyet bu temelden 

ibaret değildir, onun üzerine kurulan ve toplumsal bağlama göre değişen bir örüntü 

vardır: Toplumsal cinsiyet. İşte, kültürel bir ürün olarak toplumsal cinsiyet ile birlikte 

zihin/beden ikiliği yeniden üretilmiş olmaktadır. Biyolojik ile toplumsalın iki farklı 

kategori olarak düşünülmesi ve biyolojik olanın toplumsalın temelindeki “maddi ya-

pı” gibi algılanması, kadınlığın ve erkekliğin doğasına bağlanan farklılık ve eşitsiz-

liklerin toplumsal boyutunu görmeyi kolaylaştırarak biyolojik özcülüğün politik an-

lamını ortaya koymuştur ama toplumsal cinsiyet kutuplaşması bu özcülüğü eril ve di-

şil, kadın ve erkek yardımıyla yeniden üretmektedir (Bora, 2012:37-38). Bu anlamda 

toplumsal cinsiyet, toplumsal olarak kurulmuş erillik ve dişilik kavramlarıyla bağlan-

tılıdır ve bireyin biyolojik cinsiyetinin doğrudan bir sonucu olmak zorunda değildir 

(Giddens, 2000:108). Örtük çağrışım ölçümleri erkeklerin kadınlardan çok bilim, 

matematik, kariyer, hiyerarşi ve yüksek otoriteye dayanan örtük çağrışımlara sahip 

olduğunu dillendirmektedir. Kadınlar tam tersine erkeklerden daha çok, beşeri bilim-

ler, aile ve evcilik, eşitlikçilik ve alt seviye otoriteyle ilgili çağrışımlara sahiptir (Fi-

ne, 2010:29). Toplumsal cinsiyet açısından erkekler ve kadınlar arasındaki farklarla 

ilgili bu düşünceler iki cinse de tarih öncesi dönemlerde verilmiş olan rollerle alaka-

lıdır. Bu rollere göre, erkek doğal olarak dövüşür, rakibine karşı kazandığı zafer so-

nucunda da ödülünü alır. Bu durum onu erkek yapar. Erkeklik savaş demektir. Kadın 
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ise birleştirici roldedir. Kadının görevi bir araya getirmek ve inşa etmektir (Donovan, 

2014:100).  

20. yüzyılda feminist çalışmaların etkisiyle biyolojik özelliklere atıf yapan cin-

siyet kavramı ile sosyo-kültürel bir yapılanmaya işaret eden toplumsal cinsiyet kav-

ramı birbirinden ayrılmış ve toplumsal cinsiyet anlamında erkeklik ve kadınlık tarih-

sel, kültürel, toplumsal bağlamlarda tanımlanmıştır (Kimmel, 1993:35). Toplumun 

kadın ve erkekten beklentileri de buna göre şekil alır. Fakat bu beklentiler her top-

lumda değişiklik gösterir. Toplumsal cinsiyeti, toplumun her zaman içinde üretip sü-

regeldiği siyasi ve kültürel kesişme noktalarından ayırarak değerlendirmek 

imkânsızdır (Butler, 2012:46). Bu anlamda, toplumsal cinsiyet kavramı ortaya çık-

mıştır. Toplumsal cinsiyet kavramı ilk kez 1968 yılında Robert Stoller’ın “Sex and 

Gender” isimli kitabında toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten nasıl farklı olabi-

leceğini göstermek için kullanılmıştır. Araştırmacılar bu kavramdan yola çıkarak, ki-

şinin toplumsal cinsel kimliğinin derecesini bulmak için erkeklik ve kadınlık ölçütle-

ri oluşturmuşlardır (İmançer, 2006:1). Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ay-

rım ilk başlarda “biyolojik kader” ifadesine itiraz getirmek için kullanılmıştır (Butler, 

2008:50). Bu anlamda, toplumsal cinsiyet, “cinsiyet” teriminin kullanımında örtük 

bir şekilde mevcut olan biyolojik determinizmin reddedilmesi anlamına gelmiştir. 

Ayrıca “toplumsal cinsiyet”, kadınsılığın normatif tanımlarının ilişkisel yönünü de 

vurgulamıştır. Yani “toplumsal cinsiyet” sadece kadınlarla ilgili değil aynı zamanda 

erkeklerle de ilişkilendirilen bir kavramdır (Scott, 2007:3,10).  

Toplumsal cinsiyet ilişkileri söz konusu olduğunda öncelikli tartışma konusu 

olan şey, cinsiyete gönderme yapan toplumsal farkların ne ölçüde insanların biyolo-

jik özellikleriyle ilişkili olduğudur. Toplumsal cinsiyet ilişkileri biyolojinin dayattığı 

kaçınılmaz özellikler olarak görülür. Yani “biyolojik zorunluluklara” gönderme ya-

pan toplumsal olguların cinsiyet anlamları kazandığını söyleyebiliriz. Örneğin erkek-

lerin asker-savaşçı olmaları hem erkeklik cinsiyetinin biyolojisiyle açıklanır, hem de 

vatanı için savaşmanın gerektirdiği cesaret ve güç eril anlamlarla cinsiyetlendirilmiş-

tir. Aynı şekilde kadın doğurganlığı da biyolojik cinsiyetinin gereğidir, ama bu “bi-

yolojik yaratıcılık” hali onun bir tür “tıbbi” sorun, korunmayı gerektiren “zayıf” in-

sanlık hali olarak tanımlanarak dişileştirilmesini engellemez (Sancar, 2009:175-176). 

Aslında anne ile asker arasındaki fark biyolojik değil ideolojik-toplumsaldır; kadınla-
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rı ve erkekleri farklı toplumsal (siyasal) konumlarla ilişkilendiren cinsiyet farkları re-

jimi cinslerin biyolojisinden türetilirken aslında cinsler arasındaki toplumsal farklar-

dan bahsetmemize yol açar. Toplumsal olan biyolojik olana transfer edilir; daha doğ-

ru bir deyişle toplumsal farklılıklar biyolojik değişmezlikten alınan ideolojik destekle 

meşrulaştırılır (Sancar, 2013:23-24). Bu anlamda, toplum içinde sahip olunan kadın-

lık ve erkeklik idealleri ve kavramları, egemenliğe, iktidara dayanan yapılar içinde 

oluşturulmuştur. Bu iktidara dayanan yapılar içinde erkek, düşünmeyi, aklı, kültürü 

ve uygarlığı temsil ederken, kadın, duyguları, bedeni, maddeyi; rasyonel olana karşı-

lık irrasyonel olanı; bilinebilir olana karşılık bilinmez olanı; varlığa karşılık yokluğu 

temsil eder (Berktay, 2010:24).  

Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rollerinin dağılımı ve kamusal 

ya da özel mekânların cinsiyetçi kullanımı etrafında biçimlenir. Feminist hareket, 

toplumsal cinsiyet rolleri olgusunu iki temel gruba ayırarak değerlendirmektedir. Ba-

zı feminist araştırmacılar, kadınlık ve erkeklik rolleri arasındaki ayrımın biyolojik 

temelli olduğunu savunurken, bir diğer grup ise, rol dağılımındaki biyolojik temelleri 

reddetmemekle birlikte, bu ayrımın öğrenilmiş bir ayrım olduğunu düşünmektedir 

(Connell, 1998:78-80). Bu anlamda, cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti tamamen birbi-

rinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü kültürün kadından ve erkekten bekledikleri 

kadın ve erkeğin fiziksel bedenlerine ilişkin gözlemlerden tamamen ayrı değildir. 

Buna göre toplumsal cinsiyetin kültürel yapılandırmaları bir anlamda biyolojik cinsi-

yeti de içermektedir (Dökmen, 2014:5).  Böyle bir durumda, yani cinsiyetin kendisi 

toplumsal cinsiyetli bir kategoriyse eğer toplumsal cinsiyeti, cinsiyetin kültürel yo-

rumu olarak tanımlamak anlamsız olur. Toplumsal cinsiyet yalnızca verili bir cinsi-

yet üzerine kültürün anlam işlemesi olarak anlaşılmamalıdır. Toplumsal cinsiyet aynı 

zamanda cinsiyetleri tesis eden üretim mekanizmasının kendisini belirtir (Butler, 

2008:52). 

Cinsiyetler arasındaki ilişkiler çok güçlü hiyerarşik düzen içinde ortaya çıkar, 

erkekler iktidarlarını kurarlar ve aynı zamanda bu iktidarı mitolojik, dinsel, ideolojik, 

felsefi ya da bilimsel temellerle meşrulaştırırlar. Kadınlar, iktidar tekelini ellerinde 

tutanlarca kurulmuş ailevi, ekonomik, siyasal ve dinsel düzene boyun eğmişlerdir. 

Ataerkil bir düzen, erkeklerin gerçek iktidarını, sürekli olarak, kadınların sözde doğal 

olan bir bağımlılık düşüncesine dayandırmıştır (Agacinski, 1998:32-33). Ancak, 
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Scott’a (2007:11) göre, toplumsal cinsiyet cinsler arasındaki toplumsal ilişkileri dü-

zenlemek için de kullanılır. Söz konusu kullanım kadınların farklı şekillerde tahak-

küm altına alınmasına ilişkin ortak payda olarak ifade edilen kadınların doğurganlığı 

ve erkeklerin fiziksel olarak daha güçlü olmaları biyolojik açıklamaları reddeder. 

Aksine “toplumsal cinsiyet”, kadınlar ve erkeklere ilişkin uygun rollerin tamamen 

toplumsal olarak üretildiğini ifade eden “kültürel inşalar”a işaret etmenin bir yoludur. 

“Toplumsal cinsiyet”, erkeklerin ve kadınların öznel kimliklerinin sadece toplumsal 

kökenlerini belirgin kılmanın bir yoludur. Bu tanımlamada “toplumsal cinsiyet”, cin-

siyeti olan bir bedene zorla kabul ettirilmiş bir toplumsal kategoridir. Bu anlamda, 

toplumsal cinsiyetin inşası, bedeni, cinsiyet ve kimlik kategorilerine sabitleyen ikti-

dar ilişkilerinin normatif işleyişi içerisinde gerçekleşmektedir (Arpacı, 2013:131). 

Toplumsal cinsiyet, farklı kültürlerde, tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğ-

rafyalarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları 

ifade eder. Sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller, sorumluluklardır. Kişilerin 

cinsiyeti biyolojik varlıklarının bir niteliğidir ve doğuştan gelir. Ancak daha doğum 

öncesinde kız bebeklerin eşyaları için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için mavi 

rengin tercih edilmesiyle başlayan süreç, erkeklerin ve kadınların yapabileceği işler 

konusunda da yapay ayrımlar üretir. Bu anlamda, kadın ve erkek cinsiyeti arasında 

toplumsal yaşama katılma düzeyi açısından farklılıklar oluşur. Hukuki bakımdan eşit 

olmakla beraber iki cinsin toplumsal alandaki temsilleri farklılaşır. Bunun sonucu 

olarak, kadınlar daha çok ev ve özel alanda kalırken, erkekler her türlü kamusal alan-

da kendini ifade eder. Bu durum toplumsal cinsiyet eşitsizliğini oluşturmaktadır (Pa-

labıyık, 2013:226-227). 

Toplumsal cinsiyet kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri ele alan bu anlamda 

mevcut toplumsal yapıyı adaletsiz bulup değiştirmenin aracı olan bir kavram olarak 

ortaya çıkmasına karşın, mevcut egemen yapılarda bu kavram aracılığıyla görüşlerini 

sergilemektedir. Bu görüşte olanlar kadın ve erkeğin toplumdaki statü ve rollerinin 

doğuştan getirdikleri özelliklerin bir sonucu olmadığını kabul ettikleri halde, bu statü 

ve rolleri sürdürmelerini sakıncalı bulmazlar. Bu anlamda, çekirdek ailenin gereklili-

ği, cinsiyet rolleri, kişisel uyum güçlükleri ve aileyi en iyi durumda tutmaya yönelik 

düşünceleri savunurlar (Connell, 1998:58). Bu anlamda, bugün gördüğümüz kadınlık 

ve erkeklik modellerinin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını sorgularken, kapitalizmin 



53 
 

farklı gelişim dinamikleriyle toprağa bağlı üretimden kopuşa ve kentsel/endüstriyel 

topluma katılmaya paralel gelişen ortak aile yapılarında meydana gelen değişimleri 

göz önüne almak gerekir. Bu değişimler 19. yüzyılın başından itibaren kapitalist pi-

yasanın gelişimi ile erkek işgücünün sanayi işçisine dönüşümü ve tarımsal üretimin 

temel birimi olan “hane”nin işlevlerini yitirmesi ile ortaya çıkmıştır (Sancar, 2009: 

122). 

17. ve 18. yüzyıllar boyunca kadının ev ve anne olarak evine ait olduğu varsa-

yımı neredeyse evrenseldi. 18. yüzyılın ortasından itibaren ve özellikle 19. yüzyılın 

başında yaşanan tarihsel dönüşümler, başta Sanayi Devrimi, iş yeri ile ev mekânını 

birbirinden ayırdı. Fabrikaların makinalaşması ve küçük ev sanayiinin çöküşü ile bir-

likte işin kamusal dünyasıyla evin özel dünyası daha önce hiç olmadığı kadar birbi-

rinden ayrıldı (Donovan, 2014:25). Endüstriyel kapitalizmin “fabrika sistemi” temel 

bir ayrıma dayanıyordu: çalışma-üretme alanı ile ev iki ayrı alan haline gelerek birbi-

rinden koptu. Bu durum ekonomik, kurumsal, ideolojik ve giderek politik bir ayrım 

olarak piyasa ve hanenin birbirinden mekân olarak da ayrışmasına ve bu mekânların 

içinde birbirinden farklı cinsiyet düzenleri oluşmasına yol açtı. Kendi aralarında hi-

yerarşik öncelikler-üstünlükler de içeren bu tür “cinsiyetlendirilmiş mekanlar”ın olu-

şumu modern toplumsallaşmanın özelliği haline geldi (Sancar, 2009:51). Erkek, evin 

reisi, dış dünyaya karşı ailesinin ve hane halkının temsilcisiydi. Kamusal bir alanda 

meşru bir otoriteyi kullanma gücü, kamusal alan nasıl tanımlanmış olursa olsun, ba-

ğımsızlığa ve kendi hayatları hakkında söz sahibi olmaya dayanıyordu. Bunlar erkek-

likle özdeş tutulan niteliklerdi ve erkeğe özgü ayrıcalıklı bir statünün esaslı bir bile-

şeniydi. Ancak bu asla, erkeklerin tümü için ulaşılabilir bir statü değildir. Kadınların 

ise bu sistemde hiçbir hakları yoktu (Davidoff, 2012:211-212). Evlilikle alınıp satılır-

lar, oy veremezler, sözleşme yapamazlar, mülk sahibi olamazlardı (Mitchel ve Oak-

ley, 1998:25-26). 

19. yüzyılda orta sınıf erkek için bağımsızlık ve iş bölünmez bir bütün haline 

gelmeye başladı. Piyasa kurallarının yaratılması, kullanımı ve yaşatılması, orta sını-

fın erkeklik anlayışını destekliyordu. Bir zamanlar aristokratik erkeklik bir saygınlık 

ve iktidar sağlamış olsa da, piyasa, erkeklerin erkekliklerini sınayabilecekleri ve ön-

ceden aşağılanan nosyonları kutsayabilecekleri yeni bir savaş alanı olarak tanımlan-

maya başlanmıştı. Çalışan erkek tanımının itibarı ile karşılaştırıldığında çalışan kadın 
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tabiri rahatsız edici ve küçültücü bir ima içeriyordu. Bu anlamda, kadından yemek 

pişirmesi, evi temizlemesi, dikiş dikmesi, hastalara ve küçük çocuklara bakması bek-

lenmiştir (Davidoff, 2012:225-226,228). Bunun sonucu olarak, kadın ve çocukları 

koruyan, güvenli, dünyanın pisliklerinden uzak, masumiyetin kapalı mekânı bir ev 

fikri de ortaya konmaktaydı. Yani aile ve evin görünmez kılınması, özünde cinsiyet 

ve yaş üzerine kurulmuştu. Kadınlar kelimenin tam anlamıyla ev ve aile ile bütün-

leşmişlerdi; kadın hem ev hem de o evde oturandı (Davidoff, 2012:52). Hane kadın-

lara ait olduğu için erkek çocuk hanenin kadın dünyasıyla temastan kaçıp, erkekliği 

kazanmak için politikanın ya da kamusal alanın eril dünyasına geçmeye çalışır (Phil-

lips, 2012:68). 

Bu özellik kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkarmış ve kadın-

larda bir türdeşlik farklılık/gerilimine maruz kalmışlardır. Kadınlar, bir yandan bi-

reyci, rekabetçi bir erkek modeliyle türdeş kılınırken, öte yandan da anne ve eş ola-

rak bir farklılığı taşırlar (Savran Acar, 2013:175). Yani, toplumsal yapının devamlılı-

ğı sistemin korunması ailenin içinde gerçekleşir. Kadınlar ve erkekler açısından cin-

siyete göre çekirdek aile içinde ayrışan işbölümü kadınlara ve erkeklere özgü rollerin 

oluşumunda belirleyici olur. Kadınlar aile içinde, müşfik, itaat edici, doyurucu, sevgi 

gereksinimi karşılayıcı ve duyguludurlar. Öte yandan erkekler aile içinde araçsal bir 

rol oynamalıdır. Onlar liderdir, yaratıcı ve orijinaldir, kurulu aile ekonomisine gelir 

getirmektedir. Bu durum geleneksel cinsiyete bağlı işbölümünü onaylar. Bu da kadı-

nın bağımlı ve pasif kılan cinsiyete bağlı işbölümünü onaylayan aile dayanışmasını 

toplumsal düzenin devamı için zorunlu kılan bir anlayıştır (İmançer, 2006:4). Ancak, 

kadınlar kişisel olanı politik olarak tanımlayarak, onların “önemsiz” kaygılarıyla alay 

eden eylemcilere karşı çıkmaktadırlar. “Kişisel olan politiktir” düşüncesi, kamusal ve 

özel, kişisel ve politik arasındaki tüm ayrımları feshedip, toplumsal varoluşun tüm 

yönlerini, eril iktidarın farklılaşmamış ifadeleri gibi görmektedir. Kamusal ve özelin 

birbirinden bağımsız bir biçimde ele alınamayacağını belirmektedirler. Böylelikle ai-

le ve hane içindeki ilişkiler bir dizi kamu politikasıyla uyumlu olacak bir biçime so-

kulmakta, buna karşılık işyerindeki ve politikadaki ilişkiler, cinsel iktidarın eşitsizlik-

leriyle yeniden biçimlendirilmektedir. Bu anlamda “kişisel olanı” politikanın dışında 

düşünmek ya da politikayı cinselliğe ve “özel” kaygılara bağlantılı olarak ele almak 
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yanlış bir çözümlemedir (Phillips, 2012:117-118). Görülmektedir ki kadın erkek ara-

sında bir eşitlik söz konusu olmakla birlikte, kadın her türlü eşitlik sağlayacak hak 

için mücadele vermektedir. Erkek, sosyal, siyasal, hukuksal alanlarda üstündür ve 

kadın ondan hep hak talep eden, isteyen konumdadır (Agacinski, 1998:132).  

Toplumsal cinsiyet, cinsiyetler arası ilişkileri toplumsal müdahalenin bir alanı 

haline getirir. Cinsiyet/toplumsal cinsiyet ilişkisinin ters yüz edildiği bu yeni düşünce 

içerisinde cinsiyet, eski düşüncelerin ileri sürdüğü gibi doğal değil, toplumsal cinsi-

yet söylemleri ve pratikleri tarafından doğallaştırılmıştır. Erkeklerle kadınlar arasında 

ortalama olarak rastlanan anatomik, biyolojik farklılıklar, toplumsal cinsiyetin mü-

dahalesiyle kategorik farklılıklara dönüştürülür (Savran Acar, 2013:234-235). 

Feminist düşüncede cinsiyetin, uzun süre sabit biyolojik özellik olarak kabul 

edilmesi, onun farklı kültürlerde farklı anlamlandırmalara tekabül ettiği ve farklı ik-

tidar ilişkilerini doğurduğu düşüncesiyle gelişirken; biyolojik cinsiyet, sabit bir özel-

lik olarak kalmıştır. Fakat biyolojik cinsiyet, kendi başına toplumsal ilişkiler düzeni 

ve iktidar stratejilerini üretecek, anlamlar yaratacak güçte değildir. Biyolojiyi farklı 

değerlendirme gücünü veren toplumsal bağlamları anlamak gerekir (Sancar, 

2009:177). Bu noktada toplumsal cinsiyet devreye girmektedir. Bireylerin farkında 

olsun ya da olmasın soyutlanamadıkları sistemde, içinde bulunulan toplumun değer 

yargılarından ve toplumsal rollerin etkisinden kurtulamadıkları söylenebilir. Bu nok-

tada toplumsal cinsiyetin biçimlenmesinde etkili olan toplumsal değerlerin, bireyin 

dışında zorlayıcı bir güçle, kişinin farkındalığını gözetmeden onu yönlendiren, denet-

leyen bir özelliğe sahip (Demez, 2005:22) olduğu gözlenmektedir. 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının ayırımı yapıldıktan sonra toplum-

sal cinsiyet temelinde erkeklik olgusunu anlamak kolaylaşmaktadır. Bu anlamda, 

bundan sonraki başlıklarda erkeklik ve hegemonik erkeklik kavramları daha detaylı 

şekilde açıklanmaya çalışılacaktır. 

2.2. Erkeklik Kavramsallaştırması 

Erkeklik kavramının kesin bir tanımını yapmak çok zordur. Çünkü erkeklik 

deyince erkeklerin davranışları mı, kimlik olarak mı erkekliğin inşası, ilişkisel olarak 

temsil edilen erkeklik mi, imge olarak sunulan erkeklik mi, bir söylem olarak erkek-

liğin mi kastedildiği ya da doğrudan yaşanan, gözlenen ve pratik olarak icra edilen 
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erkeklikten mi bahsedildiği açık değildir (Sancar, 2009:20). Bu yüzden, toplumların 

kültürel bir toplumsal cinsiyet algısı olsa da üzerinde uzlaşılmış bir erkeklik algısı 

yoktur (Connell, 2005:67).  

Erkeklik kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde
2
, erkek olma durumu, 

bir erkeğin fizyolojik görevini yerine getirme gücü, cinsel iktidar, yiğitlik ve mertlik 

gibi biyolojik temelli bir yaklaşımla tanımlanmıştır. Ancak, erkeklik, toplumsal cin-

siyetten ayrı olarak ele alınamaz. Zira erkeklik, erkek bireylerin, salt erkek oldukla-

rından dolayı ne tür davranış kalıpları geliştirmesi gerektiğiyle ilgili toplumsal bek-

lentileri içermektedir. Bu nedenle tek bir erkeklik idealinden söz edilemez. Erkeklik, 

farklı toplumlarda ve zamanlarda, farklı özellikler yüklenerek idealleştirilen bir top-

lumsal cinsiyet örüntüsüdür. Bu anlamda erkeklerin toplumda nasıl düşünüp, duyup, 

davranacağını belirleyen bir kavram olarak erkeklik, erkeklerden beklenen rolleri, tu-

tumlarını da kapsar. Yani erkeklik sadece biyolojik değil aynı zamanda kültüreldir, 

doğal değil, bir tarihselliğe sahiptir ve bu tarihsellik bir iktidar pratiğini içerir (Atay, 

2004:14). Erkeklik, erkeklerin sahip oldukları biyolojik cinsiyeti gerekçe göstererek 

toplumsal yaşamda oynamaları gereken rolü, ne hissedip nasıl ifade etmeleri gerekti-

ğini anlatan bir yönergeler toplamıdır. Erkeklik tamamıyla söylemsel bir kurgudur. 

Toplumda erkeğin nasıl olması gerektiğine dair savlar süreç içerisinde değişmektedir 

(Uçan, 2014:17). Sonuç olarak erkeklik toplumsal olarak inşa edilen bir kurgudur ve 

eril kimlik, karmaşık kültürel etkileşimlerin bir ürünüdür. Erkeklik kültürel olarak 

evrensel kabul edilmemekte ve tek biçimli bir kategori olarak değerlendirilmemekte-

dir. Bu nedenle erkekliğe yüklenen anlamlar bireylerin yaşamı boyunca farklılık gös-

terebilir (Türk, 2011:170). Erkekliğin biyolojik değil, kültürel bir olgu olması; verili 

değil, kazanılan bir durum olması ve her an yeniden oluşturulması, erkeklerin de-

vamlı olarak erkekliklerini ispatlamasını mecbur kılmaktadır (Zeybekoğlu, 2013:95). 

Erkekliği açıklamaya çalışan önemli yaklaşımlardan biri habitus kavramı çer-

çevesinde yürütülen tartışmalardır. Habitus, var olan koşullanmaların nesnel mantı-

ğını yeniden üretmeye yönelen koşullanmaların bir ürünüdür. Ancak, onu aynı za-

                                                           
2
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53456b7b150216.50

106681 
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manda bir dönüşüme maruz bırakır; kendi üretimimizin toplumsal koşullarını üret-

memizi sağlayan dönüştürücü bir makinedir. Ancak, bu dönüşümü yaparken, üretim 

koşullarının bilinmesinden ürünlerin bilinmesine basitçe ve mekanik olarak geçile-

meyecek bir şekilde yapar. Böylece, bu dönüşüm süreci fark edilmez (Bourdieu, 

1997:122). Toplumsal yapı ve koşulların yeniden üretimi ancak onların gerekliliğini 

habitus biçiminde içselleştirmiş olan eyleyenlerin işbirliğiyle gerçekleşebilir (Bour-

dieu, 1995:171). 

Eagleton’a (2011:208), göre habitus, insanlarda belirli pratiklere yol açan bir 

dizi inşa edilmiş, kalıcı eğilimler aşılayan bir yapıdır. İnsan eylemleri, bu inşa edil-

miş eğilimler sayesinde bir birlik ve tutarlılık kazanabilir. Bu açıdan bakıldığında, 

alışkanlıklarla kazandığımız davranışlarımızın “kendiliğindenliği” içinde, derinlerde 

yer etmiş örtük bazı norm ve değerleri yeniden üretiriz. Yani habitus, zihinsel ve top-

lumsal yapıların günlük toplumsal yaşam içinde var olmasını sağlayan nakledici veya 

taşıyıcı mekanizmadır. 

Habitus, tarihsel olarak inşa edilmiş, kurumsal olarak kök salmış, dolayısıyla 

toplumsal olarak değişkenlik gösteren, üretici bir matristir (Bourdieu ve Wacquant, 

2012:27). Habitusun, sürekli bir değişim içerisinde olması, bu değişimin toplumsal 

koşullarla birlikte olması, eyleyicilerinde benzer şekilde biçimlenmesi nedeniyle, 

Bourdieu, habitusu “alan” ve “sermaye” kavramıyla birlikte değerlendirmektedir. 

Alan, “konumlar arasındaki nesnel bağlantıların ağıdır.” Alanlar, maddi kaynakların 

ve toplumsal olarak kıt değer ve malları edinme araçlarının dağılımı tarafından oluş-

turulur. Bu anlamda, içlerinde farklı iktidar türlerini barındırır. Bu iktidar türlerine 

sahip olmak o alandaki ve o alanla bağlantılı faydalara erişimi belirler (Bourdieu ve 

Wacquant, 2012:17,81). 

Bir alanda eyleyenler ve kurumlar farklı güçlerle ve bu alanı oluşturan kuralla-

ra göre, alandaki özgül kârları sahiplenmek için çatışırlar. Alana hâkim olanların, 

alanı kendi yararına işletme imkânları vardır; ama ezilenlerin direnişini de dikkate 

almak zorundadırlar. Egemenlerin, ezilenlerin tepkilerini ve direnişini yok etme 

imkânı olduğunda, söz konusu alan araç haline gelir. Alandaki güç ilişkilerini alt üst 

eden devrimler olabilir. Ancak, bu devrimlerin olabilmesi için yeni yatkınlıklar geti-
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renlerin ve yeni konumlar dayatmak isteyenlerin, hem ifade ettikleri hem de ürettik-

leri yeni kitlelerde bir destek bulmaları gerekir (Bourdieu, 1997:124,193). 

Bu ilişki içerisinde sermaye kavramı da ayrı bir öneme sahiptir. Sermaye, alan 

içindeki maddi kaynakların dağılımını ifade eder. Bourdieu, ekonomik, sosyal, kültü-

rel ve sembolik sermaye gibi çok çeşitli sermaye türleri geliştirmiştir. Sermayenin 

eşitsiz dağılımı bir iktidar mücadelesini ortaya çıkarır (Etil ve Demir, 2014:336). 

Böylece, simgesel bir sistem, yani ayırt edici işaretler sistemi olarak algılanma eğili-

mi gösterir: Otomobillerin, sporların, oyunların dağılımları ortak algı için her prati-

ğin bir değere sahip olduğu simgesel sistemlerdir. Farklılıkların gerçek temellerinin 

ve süre gitmelerini mümkün kılan ilkelerin tanınmaması, toplumsal dünyanın, birbi-

rine düşman çıkar gruplarının çatışma ya da rekabet yeri olarak değil “toplumsal dü-

zen” olarak algılanmasını sağlar (Bourdieu, 2014:200).  

Bu anlamda, erkeklik kültürel değerlere göre değişiklik gösterdiğinden bir ha-

bitus olarak işler. Erkeklerin bedenlerine kazınan davranışlar, yaşamlarının her ala-

nında tekrarlanır. Erkek birey erkek olmanın gereklerini zaman içinde içselleştirir. 

Bu gerekler yürümekten, kadeh tutmaya, konuşmaktan omuz atmaya uzanan bir ara-

lıkta değişiklik gösterir. Ancak, habitus içinde, geçmiş, gelecek ve şimdiyi barındır-

dığı için bu hareketler değişkendir. Erkek olmanın göstergesi bir zaman iyi dövüş-

mek iken, başka bir bağlamda iyi dans etmek, başka birinde iyi içki içmek olabilir. 

Özetle, her toplumsal kesimin ayrı bir erkeklik algısı ve pratiği vardır. Erkeklik bir 

yandan da piyasanın isteklerine göre şekillendirilir ve erkeklik denen kurgunun ken-

disi de bu sistemin öznesi konumuna gelmektedir. Erkek kişiliğini piyasanın isteği 

doğrultusunda oluştururken aslında erkeklik durumunu bütün bir set olarak alır, ko-

nuşması, yürüyüşü, ciddiyeti ve akla dayalı/duygusuz davranışları bu setin içinde yer 

alır ve anlam kazanır. Böylece erkek farkında olmadan sistemin gereklerine göre 

davranan, toplumsal eşitsizleri ekonomik alanın dışında cinsiyet alanında da yeniden 

üreten bir “tür” haline gelmiş olur (Cengiz vd., 2004:57,68).  

Erkeklik, Gutmann’a (1997:386) göre, erkeklerin yaptığı ve düşündüğü her-

hangi bir şey, erkeklerin “erkek olmak için” yaptıkları herhangi bir şey, bazı erkekle-

rin doğuştan veya sonradan yakıştırılarak diğer erkeklerden “daha erkek” oluşu du-

rumu ve kadın-erkek ilişkilerini gözeterek kadınların yapmadığı herhangi bir şeydir. 
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Maral’a (2004:140) göre ise, erkeklik, erkeklere mal edilen özelliklerin, düşün-

ce ve yaklaşım biçimlerinin toplumlara ve zamana göre değişebilen bir toplamıdır. 

Başka bir tanıma göre, erkeklik, kendisinin kadınlığa karşı tanımlandığı bir toplum-

sal cinsiyet düzeni içinde, kadınlar ve erkekler arasındaki iktidar ilişkilerini sürdüren 

toplumsal bir yapılanmadır. Bu yüzden erkeklik diye tek bir şey yoktur. Erkekler ara-

sındaki iktidar ilişkileri kadar, kişilik gelişiminin farklılıkları da farklı erkeklikleri in-

şa eder (Kandiyoti, 2013:200). Bu anlamda, erkeklikler, öznenin biyolojik cinsiyetine 

bağlı “doğal” ve “değişmez” bir kategori teşkil etmez. Aksine, her toplumsal yapı 

içerisinde birbirinden farklılık gösteren, rekabet eden, birbiri ile çelişen erkeklik öğ-

retileri, modelleri ve anlatıları vardır. Çoğul erkeklikler, bir eşitlik değil, hiyerarşik 

bir düzen yaratmaktadır. Toplumdaki erkekliklerden en az bir tanesi erkek öznelere 

en doğru, en mantıklı, sağlıklı, normal, faydalı ve makbul olarak aktarılmakta, övül-

mekte ve erkek öznelere bu tip bir erkekliği benimsemenin, hayata geçirmenin, ona 

benzemenin menfaatlerine olacağına inandırılmaktadır (Özbay, 2013:186). 

Çoğul erkekliğin yarattığı hiyerarşik düzende, erkekler arasında bir iktidar iliş-

kisi ve iktidar savaşından söz etmek mümkündür. Çünkü erkeğin toplumdaki statü-

sünü belirleyen faktörler vardır. Statünün ona sunduğu ayrıcalıklardan vazgeçmek is-

temeyen erkek, her alanda hep “en iyi” olma, “en iyiye sahip olma” yarışı içindedir. 

Erkek toplumsal yaşamda kendini hem kadına, hem de birlikte çalıştığı erkeklere ka-

nıtlamak, onlardan daha iyi konumda olmak zorunda hisseder (Bülbül, 2014:7). Er-

keğin hep “en iyi” olma isteği içinde yaşadığı toplum tarafından dayatılan normlara 

uymak isteyişinden de kaynaklanmaktadır. Uymadığında onaylanmayacağı korkusu-

nu taşımaktadır. Erkeklik kazanılan bir durum olduğundan her an yeniden oluşturul-

mak zorundadır. Bu nedenle statüsünün gereğini yerine getirmesi ve beklentileri uy-

gun davranması hayati önem taşır (Demez, 2005:129). 

Erkeklik kavramının doğrudan tanımlamaya çalışan görüşlerin yanında onun ne 

olmadığını tanımlamaya çalışan görüşler de vardır. Bu durumda erkeklik ve kadınlık 

kavramları bu tanımlamayı yaparken kullanılan karşıt kavramlardır. 1970 ve 

80’lerden sonra yaygın bir araştırma konusu olan erkeklik ve kadınlık kavramları de-

ğişik yöntem ve yaklaşımlarla tanımlanmaya çalışılmıştır. Erkeklik ve kadınlığı ta-

nımlama girişimleri erkeksi ve kadınsı davranışları belirlemeye çalışan biyoloji, ana-
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tomi, psikoloji temelli çalışmalar kapsamında da ele alınmıştır (Sancar, 2009:28-29). 

Çalışma içerisinde bu tanımlama biçimlerinin ayrıntılarına yer verilecektir. 

Yapılan çalışmalarda bu yaklaşımlarda ortaya konulan tanımlama biçimlerinin 

yanında erkekliğin kazanımının genellikle oğlun anneden kopuşuna bağlı olduğu ifa-

de edilmektedir. Çünkü erkek, kendini “kadın olmayışı” ile tanımlamaktadır. Çocuk-

luk dönemi boyunca erkekler evde yani kadına ait olan ortamda yaşamaktadırlar. Bu 

ortamda, erkek çocuğun özel bir konumu vardır. Çocuk, erkek kimliğini kadın dün-

yasında ki korku, öfke ve ezilmişlikle karışık yaşanan bir otorite olarak algılamakta, 

kendinde otoriter ve baskıcı özellikleri toplayan, fakat aynı zamanda da güvensizlik-

ler içinde bocalayan bir kimlik olarak ortaya çıkmaktadır (Saraçgil, 2005:50-51). 

Annelerin, erkek çocukların ve dolayısıyla erkekliğin gelişiminde yaptıkları 

başka bir etki ise, erkek çocuğun aşırı üzüntü, acı ve incinebilirlik göstermesine izin 

verdikleri zaman toplumdaki katı kanunlara uygun olarak çocuğun gerçek ve tümüy-

le başarılı bir delikanlı olamayacağını düşünmeleridir. Anneler, oğullarını bu şekilde 

yetiştirerek istemeden erkek çocukların doğal duygusal durumlarına ket vurmuş olur  

(Pollack, 2002:99) ve böylece çocuklarda yanlış bir erkeklik bilinci gelişerek ileriki 

dönemlerde toplumdaki erkeklik algısını etkilemiş olurlar. 

Türkiye açısından erkekliğe baktığımızda, bir beyaz yakalı erkek, hegemonik, 

ideal ve normatif olarak görülebilmektedir. Profesyonel ve yarı-profesyonel bir işte 

çalışan, belli bir seviyenin üzerinde aylık geliri olan, ev ve otomobil sahibi olan ya 

da almak isteyen, en önemlisi çalışan bir kadınla evli ya da evlilik yolunda ve yüzey-

sel bir cinsiyet eşitliğine büyük bir oranda inanıyormuş görünen kentli bir erkek Tür-

kiye’de şekillenen erkeklik tipidir (Özbay, 2013:195). Türk toplumunda hâkim olan 

erkeklik algısına göre erkek, her zaman başarılı; maddi, manevi ve cinsel olarak güç-

lü; iktidar sahibi; her zaman kazanan taraf olmak zorundadır. Erkek, her şeye çözüm 

getirecek güçte olmalı, duygularını asla belli etmemeli, her zaman her konuda kadın-

dan üstün olmalıdır (Zeybekoğlu, 2013:95). Bunların dışında, Türkiye’de geleneksel 

olarak kabul gören erkeklik kademesine varmak için dört temel aşamayı geçmek zo-

runludur: 1. Sünnet, 2. Askerlik, 3. İş bulma, 4. Evlilik. Türkiye’nin pek çok bölge-

sinde bu uğurda atılan her adım bir şenlik konusudur. Bu şenlik erkeğin, erkek birey 

olarak toplumsal kabulünü göstermek içindir. Toplumsal yapıya göre farklılaşan bi-
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çimlerde, erkeklik kalıplarını toplumsallaştıran ritüeller, aynı zamanda geleneklerin, 

dinin, ailenin ve siyasal yapının da zorunlu bir durağı olarak kabul edilir. Bu da ata-

erkinin diğer iktidar mekanizmalarıyla olan iç içeliğini göstermektedir (Selek, 

2008:222). 

Son dönemlerde hem dünya da hem de Türkiye’de erkek kimliğinin tanımlan-

masında bazı değişiklikler olmuştur. Erkek kimliğindeki değişimler eril düzenin çiz-

diği erkeklik rollerinin yalnızca kadınlar tarafından değil, erkekler tarafından da 

onaylanmadığını, aslında bazı erkeklerin “mış” gibi davranarak bu rolleri yerine ge-

tirdiğini göstermektedir. Bu rolleri yerine getiriyormuş gibi davranmak, erkek ege-

men sistemin biçtiği rolün ağırlığıyla birleştiğinde, erkeklerin işi bir kat daha zorlaş-

maktadır. İktidarı elinde bulundurması, arzunun öznesi olması, hiyerarşinin en üs-

tünde yer alması üstünlük, ayrıcalık gibi görünse de, tüm bunları sürdürmek için ya-

şadığı kaygılar erkeğe ağır bir yük bindirir. Dolayısıyla, hem kendi cinsi hem de kar-

şı cins ile tüm bu erkeklik kodlarından sıyrılarak sürdürülen bir ilişki, erkeğin bu 

yükten kurtulmasını ve özgür, korkusuz birliktelikler yaşanmasını sağlayacaktır 

(Bülbül, 2014:14). 

2.3. Erkekliği Açıklamaya Çalışan Kuramsal Yaklaşımlar 

Toplumsal cinsiyet farklılığı basit bir şekilde açıklanacak bir kavram değildir. 

Yani basit bir sınıflandırma olarak sadece erkek ve kadın olarak ayrılamaz. Toplum-

sal cinsiyet açıklanmaya çalışıldığında aynı zamanda, hiyerarşi, iktidar ve eşitsizlik 

gibi kavramlara da vurgu yapılmak zorundadır. Bu noktada sorulması gereken soru: 

Neden her toplumun toplumsal cinsiyet algısı farklıdır? (Kimmel, 2011:2). Toplum-

sal cinsiyeti açıklamaya çalışan düşünürler farklı yaklaşımlar aracılığıyla bu sorunun 

cevabını vermeye çalışmışlardır. Benzer bir şekilde erkekliği açıklamaya çalışan yak-

laşımlarda toplumdan topluma değişen erkeklik algısını açıklamak için farklı yakla-

şımlara başvurmuşlardır.  

Bu yaklaşımlar Connell’in yaptığı 3’lü ayırıma göre biyolojik, yapısal ve psi-

kanalitik yaklaşımlardır. Biyolojik yaklaşımlar, erkekliği, davranış, beyin yapısı, 

hormonal durum ve genetik koda göre açıklarken;  yapısalcı yaklaşımlar toplumsal 

ve tarihsel pratikleri göz önüne alarak erkekliği açıklamaya çalışırlar. Psikanalitik 
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yaklaşım ise, Freud ve Lacan gibi düşünürlerin görüşlerinden yararlanarak bilinçaltı-

nı inceler ve erkekliğin oluşumunun psikolojik süreçlerine odaklanır (Connell, 

2005:4,8,71). Bu ayırım doğrultusunda bu çalışmada da bu yaklaşımlar üzerinden er-

kekliğe ilişkin farklı bakış açıları incelenecektir.  

2.3.1. Özcü (Biyolojik) Yaklaşım 

Biyolojik açıklamalar hem cinsiyet eşitsizliğinde hem de cinsiyet farklılığında 

önemli bir yer tutmaktadır. İlk olarak biyolojik açıklamalar, "gerçek" bilim olarak 

kabul edilir. Çünkü, teorileri "objektif bilimsel faktörlere" dayanmaktadır. İkinci ola-

rak, biyolojik açıklamaların iddialarıyla, gözlemleri arasında bir tutarlılık ve uyum 

vardır. Yani, kadınlar ve erkekler gerçekten birbirinden farklı iki dünya gibidirler 

(Kimmel, 2011:22).  

Özcü yaklaşımlar, dış baskılar veya koşullar ile birlikte, belirli bir toplumdaki 

bireyleri temel kategorilerinden başka bir kategoriye aitlermiş gibi davranmaya ikna 

edebilecek olmasına rağmen, tüm insanların ait olduğu, her zaman olmasa da genel-

likle cinsel hedef seçimine dayanan, iki veya daha fazla cinsel kategori öne sürer 

(Boswell, 2001:23). 

Biyolojik indirgemeci yaklaşım, erkeklik ve kadınlık rollerini biyolojik eğilim-

lerle açıklar. Bu yaklaşıma örnek olarak cinsiyet rolü teorisini verebiliriz. Cinsiyet 

rolü teorisi, erkek veya kadın olmanın anlamını, kişinin cinsiyetiyle belirlenen genel 

bir rolün canlandırılması ile açıklar. Buna bağlı olarak, belirli bir bağlamda her za-

man için iki cinsiyet rolü mevcuttur: Erkek ve kadın rolü (Connell 1998:78). 

Bu iki rolden biri olan kadınlara biyolojik yapılarındaki farklılıklardan ve er-

keklere göre daha güçsüz ve duygusal olduklarına ilişkin egemen bakış açısından do-

layı toplum tarafından uygun görülen rol, evini idare etmek, çocuk büyütmek, ev iş-

leri yapmaktır. Buna karşın toplum tarafından erkeğe yüklenen rol ise evin geçimini 

sağlamak olarak belirlenmiştir (Dökmen, 2014:35). 

Cinsiyet farklılıklarını biyolojik olarak açıklamaya çalışan tartışmalar muhafa-

zakâr eğilimli ve tarihseldir. Bu tartışmalar, erkekler ve kadınlar arasındaki, toplum-

sal, ekonomik ve politik ayrımların doğanın çalışma sisteminin kaçınılmaz bir sonu-

cu olduğunu söylemektedir (Kimmel, 2011:52). 
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Cinsiyet rollerinin oluşmasında biyolojik etkenlerin belirleyici unsur olduğunu 

iddia eden kuramcılar, beyinle ilgili ve hormonlarla ilgili farklı açıklamalarda da bu-

lunurlar. Beynin yapısını temel alan biyolojik açıklamalar kadın ve erkeğin beyin ya-

pılarının farklı olduğunu ve bununda bilişsel işlevlerde farklılaşmaya yol açtığını ile-

ri sürerler. Kadınların sözel yeteneklerinin erkeklere oranla daha gelişmiş olmasının, 

buna karşılık erkeklerin mekânsal işlemlerde daha yetenekli olmalarının temelinde 

beyinle ilgili biyolojik açıklamalar yatmaktadır. Biyolojik yaklaşım olarak nitelendi-

rebilecek açıklamaların bir bölümü ise hormonal açıklamalardır (Dökmen, 2014:49). 

Beauvoir’a göre, aslında, erkeğin ayrıcalıklı oluşu, onun biyolojik bakımdan 

saldırgan rolünün toplumdaki, egemen göreviyle bir arada bulunmasından ileri gelir. 

Fizyolojik ayrımlar buna göre anlam kazanır. Büyük cinsel yetenekleri olan erkek 

kuvvetli ve güçlü olarak görülür. Kadın, bir nesneden başka bir şey değildir. Ona 

edilgen nitelikler atfedilir. Bu anlayış, erkeğin özü ve kadından farklı olarak, her iki 

cins için de cinsel ihtiyaçların içeriğini belirleyen ataerkil bir söylem tarzıdır. “Erkek 

için kadın tepeden tırnağa cinselliktir, erkek için öyle olduğuna göre de, bu onun 

mutlak değeridir. O kendine göre değil, erkeğe göre belirlenip ayrılmaktadır; özsel 

(temel) varlığın karşısındaki özsel olmayan varlıktır. Erkek Özne’dir, Mutlak Var-

lık’tır: Kadınsa Öteki Cins’tir.” (Beauvoir, 1993:17). 

Connell (1998:115), biyolojik indirgemecilerin yanılgıya düştüğü yerin her şe-

yi kromozomlardaki farklılıklara dayandırmaları olduğunu ifade etmektedir. Con-

nell’e göre, pratik, insandan ve yapılan işin toplumsal yönünden kaynaklanır; beden-

lerin biyolojik özellikleri de dahil olmak üzere nesnelerinin doğal nitelikleriyle ilgi-

lenir. Bunlara toplumsal bir belirlenim kazandırır. Toplumsal ve doğal yapılar ara-

sındaki bağlantı, nedensellik değil pratik uygunluk ilişkisidir. 

Connell’e (2005:68-71) göre, özcü yaklaşımlar genellikle eril bir özelliği (özü) 

merkeze alarak erkekliği tanımlamıştır. Özcü yaklaşımların zayıf noktası da budur. 

Çünkü, eril özelliğin yani, özün seçilmesi keyfi olduğundan, bu yaklaşımın temeli 

oldukça zayıftır; zira tanımı yapan herkese göre bu “öz” değişiklik göstermektedir. 

Yani, erkeklik ile sadece biyolojik olarak erkek arasında doğrudan bir bağın kurula-

rak erkeklik değerlendirmelerinin yapılması sosyal gerçekliği yanlış anlamamıza ne-

den olabilir. Anlamlı bir erkeklik çalışması ancak toplumsal cinsiyet ilişkilerine eleş-
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tirel bakmak ve onların sosyo-tarihsel izleklerinin incelenmesi ile olabilir (Connell, 

2005:43-44). 

2.3.2. Yapısalcı Yaklaşım 

Bazı kuramcılar, cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımını açıklamak için Levi-

Strauss’un yapısalcı antropolojisinden yararlanmışlardır (Butler, 2012:93). Yapısalcı-

lık, yüzeyde ne göründüğünü kavramak için, daha derinlere bakmak gerekmediğine, 

yani derinliğin dış görünüşü açıkladığına inanmaktadır. Bu derinlik yapısaldır. Yapı-

yı oluşturan mekanizmalar sadece hazır ve etkili değil, ayrıca örgütlü ve yapılıdır. 

Yapısalcı yaklaşımlar, insan öznesinin rolünü azaltma, ihmal etme ve hatta yadsıma 

eğilimdedirler (Smith, 2011:135). Bu anlamda, toplum bireyi belirlemektedir. Top-

lum, bireyin dışında yer alır ve bireyi üretir. Birey bu inşa sürecinden geçerken top-

lumsal cinsiyette bu inşa sürecinin öznesidir  (Özbudun, 2012:320).  

Levi-Strauss’a göre birey, kendisini bir şeylerin karşısına koyarak tanımlar. 

Ona göre ötekiler olmasaydı da kişi onları yaratır ve onların karşısında yer alırdı. 

Çünkü bu varoluşsal bir sorundur. Birey kendini kimliğini bulmak, tanımlamak ve 

korumak ister; varoluşunu gerçekleştirmek için, içinde bulunduğu toplumsal koşulla-

rı dikkate alarak kendi konumunu belirler ve karşısına kendi farklılığının farkına 

varmak için başkalarını yerleştirir. Bu durumda toplumsal cinsiyetimizi erkek ya da 

kadın olarak konumlandırmak kendimizi ötekilerden ayırmanın bir yoludur (Demez, 

2005:42). 

Yapısalcı yaklaşıma göre, kültürel söylem, ikili karşıtlık ilkesine göre yaratılan 

birimlerin aldığı biçimlerdir. Yani, zihin kültürel olarak örüntülenmiş düzeni, ilişki-

lerin ve dönüşümlerin ikili zıtlık mantığını, durmadan değişen, rastgele bir dünyaya 

aktarır ve bu zıtlıkları inşa eder. Bu ikili zıtlıklar, gece-gündüz, soğuk-sıcak, siyah-

beyaz, yaşam-ölüm, eril-dişil vb. gibi zıtlıklardır (Özbudun, 2012:215,220).   

Butler (2009:81), Levi-Strauss’un Akrabalığın Temel Yapıları isimli çalışma-

sında toplumsal cinsiyet, belirli cinsel değiş tokuşları mümkün kılan, kadın ve erke-

ğin konumlanışı, üremeyi sağlamak, belli başlı cinsel bağları güvence altına almak ve 

başka türlü cinsel bağları yasaklamak gibi fonksiyonlarından bahsettiğini aktarmakta 

ve bu bağlamda, kişinin toplumsal cinsiyeti, öznenin toplumsal olarak düzenlendiği 
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ve üretildiği, yasaklanmış ve buyrulmuş cinsel ilişkilerin dizini olarak tanımladığını 

belirtmektedir (Butler, 2009:81). 

Yapısalcı yaklaşıma göre, erkekliğin her gün yeniden üretildiği alanlar vardır. 

Bu alanlar biyolojik tabanlı değil, toplumsal pratikler tarafından oluşturulmuş alan-

lardır. Bu pratikler, toplumsal yapı ile alakalıdır ve bu yapı içerisinde yapılan eylem-

ler, tarihsel durumu ile alakalı olarak kadınlık ve erkeklik ile ilişkilendirilir. Örneğin 

devlet erkeksi bir kurumdur. İşe alım ve terfi gibi durumlar cinsiyete göre yapılandı-

rıldığından bu kurumda üst kademelerde olanlar genelde erkektir (Connell, 2005:71-

74). 

İnşa edilmiş bu toplumsal cinsiyet rejimi içinde değiş tokuş nesnesi olan ka-

dındır. Kadının bir kimliği yoktur ve bu değiş tokuş simgeselliği evrensel bir nitelik-

tedir ancak, bu evrensel nitelik “kimliği” erkeklere, ikincil ve ilişkisel bir “eksiği” 

kadınlara bölüştürmektedir (Butler, 2012:97). 

Bu noktada, erkekliğin, kadınlık gibi toplumdaki cinsiyet rejimi içinde şekil-

lenmesi ve sürekli olarak yeniden üretilmesi (Kimmel ve Messner, 2010:6) özellikle 

yapısalcı ve postyapısalcı bakış açısından gelişen ve bütüncül bir kimlik olarak ka-

dınlık kategorisini reddeden tartışmalara benzer olarak ortak çıkarlara sahip bir erkek 

kimliğinin varlığını da sorgulamaktadır. Bu tartışmalarla birlikte, eril tahakkümün 

yarattığı iktidar ilişkileri içinde eşcinsel erkekler ve azınlık olan erkeklerin farklı er-

keklik deneyimlerini görünür hale getirmiştir. Böylece, erkeklik biyolojiye indir-

genmekten çok toplumsal iktidar ilişkileri içinde oluşan toplumsal inşalar olarak de-

ğerlendirilmeye başlanmıştır (Sancar, 2009:25).  

Yapısalcı anlayış içinde, erkeklik ne tarih ötesi ne de evrensel bir kültürün ürü-

nü değildir. Aynı zamanda erkeklik, ne sadece Y kromozomu üzerinde taşınan ne de 

testosteronun bir formu değildir. Bunların yerine erkekliğin anlamı kültürden kültüre 

ve zamana göre değişiklik gösteren bir kavramdır. Bu nedenle, erkekler, fiziksel dü-

zenlemelerindeki önceden belirlenmiş biyolojik zorunluluklarla doğmazlar. Bir erkek 

olmak için, erkek olarak toplumsal hayata katılmak gerekmektedir. Yani erkek do-

ğulmaz, erkek olunur. Erkekler, aktif bir toplumsal ve tarihsel bağlam içinde kendi 

erkekliklerini inşa ederler (Kimmel ve Aranson, 2004: 23). 
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2.3.3. Psikanalitik Yaklaşım 

Çağdaş psikanalitik görüşler heteroseksüel erkekliğinde içinde bulunduğu top-

lumsal cinsiyetin çeşitli form ve yapılarını anlamak için bilinçaltının doğasına bakar 

ve erkekliğin ortaya çıkışını, bağlamını ve inşa edilişini bu yolla araştırırlar (Reis ve 

Grossmark, 2009:7). 

Erkek araştırmalarının psikanalitik alanda önem kazanması Freud’un, Oedipal 

kompleksi ve erkek çocuğun anne ile olan bağı çerçevesinde ele alınmıştır (Reis ve 

Grossmark, 2009:24). Bu kurama göre, yaklaşık dört ya da beş yaşlarındaki bir erkek 

çocuğu babasının kendisinden beklediği disiplin yüzünden, onun kendi penisini kes-

mek istediğini düşleyerek kendisini tehdit altında hisseder. Çocuk kısmen bilinçli ol-

sa da, çoğunlukla bilinçsiz bir bicimde babasını, annesine duyduğu bağlanmaya karşı 

bir rakip olarak görür. Ancak hadım edilme endişesi, onu annesiyle bir cinsel bağ 

kurma arzusundan vazgeçirmeye yetecek kadar güçlüdür. Bu durum, erkek çocuğun 

babasıyla güçlü bir biçimde özdeşleşerek babayı ve böylelikle de diğer erkeklerle de 

ilişkili olarak fallik gücü ve iktidarı annelik bağına tercih etmesiyle gerçekleşir 

(Freud 2006:323). Böylece, oğlan çocuk, anne benzeri bir temsilciyle, bir kadınla 

cinsel birliktelik yaşamaya simgesel olarak hazır hale gelir ve heteroseksüelleşir. Oğ-

lan çocuk, kendisini ezenle yani babasıyla özdeşim kurmaya başlamıştır; böylece 

kendisi de ezen biri haline gelebilecektir. Ancak, bütünüyle annesinden kopmamış 

bir erkek korku duyar. Bu korkuyu açığa çıkaracak olan diğer erkeklerdir. Başarısız-

lık, onun tam anlamıyla erkek olarak gözükmemesine yol açarak, erkeği cinsiyetin-

den ayıracaktır. “Pısırık, ana kuzusu, hanım evladı” olarak görülecektir (Kimmel, 

2013:96). 

Erkeklik açısından psikanalitik yaklaşıma katkı yapan diğer bir düşünür ise La-

can’dır. Lacan’ın teorisi, Freud'un aile içindeki duygusal ilişkileri açıkladığı teorinin 

sembolik süreçlerine odaklanır. Lacan’ın teorisinde erkeklik deneysel olarak bulun-

maz. Daha ziyade, toplumsal ilişkilerde sembolik olarak var olur. Oedipal baskı 

sembolik bir sistem yaratır ve bu sistem fallus merkezlidir (Connell, 2005:19-20). 

Çocuk, annesinde eksik olanı yani fallusu tamamlamayı arzulamaktadır. Bu 

noktada insan “eksik”tir, “kastre”dir. Daha sonra çocuk, “Baba Yasası”na tabi ol-
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maktadır; bu aşamada çocuğun anneye duyduğu arzu ve bu arzuyu giderme isteği, 

annenin fallusu olan Baba figürü ile engellenir (Lacan, 2013:31) ve bunun sonucu 

olarak çocuk babayla kendini özdeşleştirmektedir. Çocuk, bir gün babası ile aynı iş-

leve sahip olacağının farkına varır. Dolayısıyla fiziksel bir unsurdan öte simgesel bir 

önem atfedilen fallus, Lacan için penisle eş anlamlı değildir. Penis, sadece erkeğin 

sahip olduğu bir şeyken; fallus bir iktidar simgesi olarak ne erkeğe ne de kadına ait-

tir. Fallus, yokluğu çekilen bir bütünlüğü göstermektedir, çünkü kişi fallusa sahip 

olarak bütün olacağını düşünmektedir. Fallusun iki ayrı anlamı vardır. İlki, öznenin 

oluşumu sırasında özneden ayrı düşen ve bir daha asla bir araya gelmeyecek olan 

şeylerin gösterenidir. İkinci anlamı ise, kültürel ayrıcalıklar ile ataerkil toplumdaki 

erkeğin öznelliğini tanımlayan olumlu değerlerin bir göstereni olmasıdır (Sarup, 

2004:31,42).  

Fallus “olmak” ve Fallus’a “sahip olmak” dil içinde ayrı cinsel konumları be-

lirtmektedir. Fallus “olmak”, Öteki’nin arzusunun “imleyeni” olmak ve bu imleyen 

gibi görünmektir. Eril özne, anlam yaratan ve dolayısıyla imleyen şeklinde görül-

mektedir. Bu anlam kurma aşamasında kadın hayali özerkliğin gerçekliği ve yansıt-

maları konusunda eril özneye sürekli güven vermelidir. Bu güven, eril özne tarafın-

dan aranan bir şeydir çünkü güvence veren kadın, öznenin oluşumu için kendini iliş-

kilendirdiği kadın bedeninin yer değiştirmiş halidir. Eril öznenin yansıtıcı olan kadın-

ların erkeklerin olmadığı şey haline gelmesi, o şey olmaları ve bu eksiklikleri saye-

sinde erkeklerin temel işlevlerini tesis etmeleri Fallus’tur. Fallus “olmak”, eril bir 

özne “için olmak”tır, eril özne de başkası için varlığını tanımak yoluyla kimliğini 

olumlamaya çalışmaktadır. Eril özne ile kadın arasındaki ilişkiyi, yani Fallus “ol-

mak” ile Fallus’a “sahip olmak” arasındaki bölünmeyi simgesel düzen yani ataerkil 

yasa tesis etmektedir (Butler, 2008: 103-105).  

Erkeklik bu kuramsal yaklaşımların yanında iktidar ve ideolojilerle iç içe geç-

miş bir kavram olarak toplumda yer bulmaktadır. Bu anlamda, erkekliğin iktidarla 

olan bağlantısının açıklanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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2.4. Erkeklik ve İktidar İlişkisi  

İktidar kavramının çok çeşitli tanımları vardır. İktidar, bir kişi ya da toplumun; 

başka bir kişi ya da toplum üzerinde egemenlik kurması, o toplumu baskısı ya da de-

netimi altına alması, özgürlüklerini sınırlama ve onları belli biçimlerde davranmaya 

zorlama yetkisidir (Hançerlioğlu, 1996:193). 

İktidar, bir kimsenin arzu ve iradesini, ona karşıt olanlara rağmen uygulaya-

bilmesidir. İktidarın iki unsuru vardır; emir vermek ve bu emirleri yerine getirme gü-

cüne sahip olmaktır; sadece yetki ve meşruluk tek başlarına iktidarı tanımlamak için 

yeterli değildir (Dönmezer, 1994:359).  

İktidar, sahip olduğu iradeyi hâkim konuma getirerek diğer kişilerin davranışla-

rını kontrol altına alarak bir şeyin yapılması veya yapılmaması konusunda o kişileri 

zorlayabilme gücüdür (Kışlalı, 2002:108).  

İktidar normatif bir kavramdır. Toplumsal yaşamda diğer inşalarla ilişki içinde 

bulunan bir kişinin başkalarından buyruklarına uymalarını talep etme hakkına sahip 

olduğu durumunu yansıtır. Bu hakkı yaratan ve kişilere bu haktan yararlanma yetkisi 

veren, bu ilişkinin içerisinde kurulduğu toplumun norm ve değerler sistemidir. İkti-

darın yanı sıra güç de verilir. Fakat güçle iktidar, her zaman bir arada bulunmazlar. 

İktidarsız pek çok güç ve güçten yoksun pek çok iktidar vardır (Duverger, 1998:129). 

İktidar, alınması gereken sonuçların bir ürünüdür. Bu tanım iktidarı nicelleşti-

rir, aynı isteklere sahip iki kişiden biri, diğerinin hem gerçekleştirdikleri hem de baş-

ka istekleri gerçekleştirdiği takdirde daha fazla iktidara sahip olur. Russell‘a göre iki 

türde iktidar vardır. Bunlardan ilki geleneksel iktidardır. Bu iktidar, alışkanlıklara 

dayanır, kendisini kanıtlama çabasında bulunmaz ve hükümdara karşı gelmenin kötü 

olduğunu savunan dinsel ve dindışı inançlardan yararlanır. İkinci iktidar türü yalın 

iktidardır. Yalın iktidar, geleneğe ya da onaylamaya dayanmaz. Genellikle askeri ya 

da despotiktir (Russell, 2002:33,36). 

Lukes (1997:630) de iki tür iktidardan bahsetmektedir. İlk olarak, asimetrik ik-

tidar; karşı koyma ve çatışma içermektedir. Bu tür iktidar, toplumsal ve siyasal ilişki-

lerin rekabetçi olduğunu ve niteliği itibariyle çatışmalı olduklarını varsayar. İkinci tür 
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de, eşitsizlik yerine herkesin birden kazanabileceğini söyleyen bir anlayış vardır. Bu 

anlayışa göre, iktidar, kolektif bir kapasite veya başarıdır.  

Öztekin de ikili bir ayrıma gitmekte ve iktidarı sosyal ve siyasi olarak ikiye 

ayırarak bunlara ulaşmanın üç yolu olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; hâkimiyet, 

otorite ve itibardır. Hâkimiyet; korku, yıldırma ile elde edilir. Böylece, bireyler en 

güçlü olana korktukları için boyun eğerler. İtibar, daha çok istek, rızaya dayanır ve 

bu yönüyle daha uzun süreler devam ettirilebilir. Otorite ise, liderlerin her türlü yete-

neğinin, becerisinin ve üstünlüğünün toplum tarafından kabul edilmesine dayanır. Bu 

anlamda, liderin yaptığı işler, bilgi ve başarılar önemlidir (Öztekin, 2001:13).  

Geniş anlamda iktidar, istenilen bir sonuca ulaşma gücü olarak tanımlanabilir. 

Dar anlamda ise, iktidar güç ya da manipülasyona yakın biçimde ve içinde rasyonel 

iknayı da barındıran etkinin aksine cezalandırabilme veya ödüllendirebilme gücü ola-

rak kullanılmaktadır (Heywood, 2007:7). 

Foucault (2012:74) ise, bu tanımlardan farklı olarak, iktidarın salt negatif bir 

olgu olduğu ve baskıyla, zorla ve boyun eğdirmeyle işleyen bir şey olduğu yaklaşı-

mına mesafe koymaktadır. Ona göre, sadece negatif işlevlerle donanmış bir olgunun 

sürdürülebilmesi mümkün değildir. İktidarı güçlü kılan şey, temel işleyişinin olum-

suz düzlemde olmayışıdır. Bu anlamda, iktidar, bilgi üretir, zevk yaratır ve sevimli-

dir. Eğer yalnızca baskıcı olsaydı, ya yasağın ve baskının içselleştirilmesini ya da 

öznenin mazoşizmini kabul etmek gerekirdi. Bu anlamda, Foucault iktidarın her yer-

de olduğunu savunur ve sayısız noktadan çıkarak eşitsiz ve hareketli ilişkiler içinde 

işlediğini söyler (Foucault, 2013:69-70). Bu anlayış çerçevesinde iktidarın, bilgi, cin-

sellik, delilik gibi yaşam alanları üzerinde de etkisi söz konusudur.  

Bu noktadan hareketle, cinsellik konusunda ortaya çıkan iktidar, kurumlar tara-

fından şekillendirilen bir denetleme biçimidir. Dolayısıyla cinsellik, modern öznenin 

oluşturulmasında doğrudan bağlantıları olan tarihsel bir sistemdir. Tarihsel bir sistem 

olarak cinsellik, bedenlerin uyarılmasının, hazların yoğunlaştırılmasının, söylem kış-

kırtmasının, bilgilerin oluşumunun, denetim ve direnmelerin güçlenmesinin bazı 

önemli bilgi ve iktidar stratejilerine göre birbirlerine eklendiği büyük ve görünür bir 

şebekedir (Foucault, 2013:78). 
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Bu tanımlardan yola çıkarak iktidarın erkeklik üzerindeki görünümü en çok 

beden üzerinden kurduğu iktidarda görülür. İdeolojiler, dinler, siyasal rejimler iste-

dikleri bir insan tipini oluşturmak için insanların bedenlerine tahakküm kurarak be-

denleri biçimlendirmek istemektedirler. Bu çerçevede bir bedenin bir başka bedene 

hükmetmesi ve hükmedilen bedenin hükmeden bedenle mücadele etmesi bedenler 

üzerinde bir iktidar yarışını oluşturmaktadır (Okumuş, 2011:49). Bedene hâkim ol-

ma, beden bilinci, ancak iktidarın bedeni kuşatmasıyla elde edilebilmiştir: Jimnastik, 

idmanlar, kas geliştirme, çıplaklık, güzel bedenin yüceltilmesi gibi şeyler sağlıklı be-

den üzerinde iktidarın uyguladığı kararlı, inatçı, titiz bir çalışmayla insanı kendi be-

denini arzulamaya götüren bir hattadır (Faucault, 2012:39).  

Tüketim toplumunda beden, tekrar tekrar kendi üzerine katlanarak ideolojik 

medya aracılığıyla bir imaj haline gelmiştir. Günümüzde söz konusu olan görüntü 

olarak beden ve bedenin parçalanmasıdır. Toplumsal çözümlemede bedenin merkezi 

bir konuma gelmesinin temel nedenlerinden bir tanesi tüketim toplumunun hazcı ya-

pısındaki temel nesnesinin beden olmasıdır. Bedenin daha güzel görünmesi, sağlığı 

ve kontrolü, postmodern dünyada tüketim toplumunun temel hedefi olarak ortaya çı-

kar. Beden toplumsalın merkezine yerleşmiş ve son yıllarda giderek önemini arttır-

mıştır (Işık, 1998: 14-15). 

Toplum bedenleri etkilemek, biçimlendirmek ya da biçimlerini bozmak olanak-

larına sahiptir. Bedenler üzerinde en fazla etkinin olduğu alanlardan biri cinsiyettir. 

Toplumsal yaşamın örgütlenişinde cinsiyet ayrımı önemli bir yer tutar. Yaşamın ba-

şından itibaren maruz kalınan temel eşitsizliklerden biri bedenler arasındaki cinsiyet 

farkına dayandırılmıştır (İnceoğlu ve Kar, 2010:136). Bu ayrım, erkeği bedensel ola-

rak acıya daha dayanıklı olarak göstermektedir. Erkek güçlü görünmek zorundadır, 

acısını dışarı vurması toplumda bir zayıflık olarak görülmektedir. Bu durumun kadın-

lara uygun olduğu görüşü hâkimdir. Toplumsal cinsiyet bazında bir ayrımcılığa daya-

lı bu anlayış aslında erkekleri sanıldığı kadar güçlü yapmamaktadır. Sert olan çabuk 

kırılmakta ve egemenlik altına alınmaya çalışılan beden iktidarın baskısı altında daha 

çok acı çekmektedir (Çubuklu, 2004:81). 

Kadın ve erkeğin yaşam biçimi, toplumdaki varoluşla birlikte şekillenmeye 

başlamaktadır. Bu toplumsal süreç aynı zamanda toplumsal cinsiyetteki bedensel 
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yatkınlıkları, yerleşik alışkanlıklarınızı yani habitusunuzu belirleyerek, beden kulla-

nımının farklılıklarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda kadın ya da erkek toplum tara-

fından uygun görülen, giyim-kuşam, yaşam tarzı, yeme alışkanlıkları, kadın-erkek 

ilişkileri gibi davranış kalıplarını benimseyerek kendi cinslerine uygun sanılan ey-

lemlerle bunu şekillendirmektedir. Toplum içinde kadın ve erkekler arasındaki gün-

lük yaşam pratiklerinde; konuşma, yürüme, yemek yeme gibi eylemlerde, bedenin 

kullanma biçiminde farklılıklar göstermesi, cinsiyet ile beden arasındaki ilişkiden 

kaynaklanmaktadır (Işık, 1998: 141).  

İnsan bedeni, toplumsal ilişkilerin üzerine farklı anlamlar yazdığı sembolik bir 

mekân, üzerinde sosyal belirlemelerin kök saldığı bir zemindir; işaretlenir, boyanır 

ve farklı anlamlara işaret etmek üzere kodlanır. Beden imgeleri farklı kültürel bağ-

lamlarla üretilir ve örneğin kadın bedeni imgesi diyetler, kozmetik, moda, fitness 

programları gibi, bedenin disipline edilmesi amacını taşıyan, Foucault’nun deyimiyle 

“yeni iktidar teknolojileri” eşliğinde şekillenir. Kadın bedeni imgeleri gibi erkek be-

deni imgeleri de belli bağlamlarda ve belli anlamlarla üretilir ve eril iktidar işler hale 

getirilir. Örneğin; namus bağlamında kadın bedeninin deneyimlendiği habitus “baş-

kası için yaratılmış olmak”tır. Bu tahakküm kadın bedeninin gözetimi-gözetlenmesi 

ile “başkalarının ne diyeceği” söylemi üzerinden gerçekleşir. Bu anlamda “eril gözet-

leme” sembolik iktidarın kendisidir (Sancar, 2009:192).    

Erkek bedeni, modern iktidarın uygulandığı dolayım alanını oluşturmaktadır. 

Disiplin edici iktidar mekanizmaları, bir yandan erkek bedenini araçsallaştırır, itaat-

karlaştırır ve erilleştirirken, bir yandan da erkek bedenine, başka bedenlere aynı iş-

lemi yapma imkanı sunar. Çünkü iktidar sürekliliği için iktidardan pay vermeyi uy-

gun bulur. Aksi takdirde günde 10-12 saat çalıştırdığı insanları ayakta tutması müm-

kün olmaz. Buradan hareketle erkeklik halleri sınıfsal farklılıklara göre değerlendiri-

lecek olursa; erkeklik hallerinin ezilen alt sınıflara kaba bir erkeklik, “delikanlılık”, 

“harbilik” anlatısı sunduğu görülmektedir. Üst sınıflarsa bu kaba kuvvetin dışında, 

kendilerini iş, güç, başarı, kariyer, para ve araba gibi kavramlarla erkek iktidarının 

söylemine dâhil ederler. Burada erkeklik söylemi, dolaysız kaba kuvvetle değil, do-

laylı sembolik şiddetle ve kapitalizmin mantığıyla eklemlenir (Cengiz ve ark., 

2004:56). İktidarı elinde bulunduranlar olarak erkeklerin toplumsal tanımı, yalnızca 
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zihinsel beden imajları ve fantezilere değil, kas gücü, duruş beden duygusu, dokusu-

na da dönüştürülür. Bu erkeklerin iktidarının başlıca “doğallaştırma”, diğer bir deyiş-

le doğa düzeninin bir parçası olarak görülme biçimlerinden biridir (Connell, 

1998:123). 

Erkeklerin bedeni, cinselliğin bir iktidar alanıdır ve ataerkil düzen tarafından 

şekillendirilmektedir. Bu düzen erkeklerin bedenlerine, sert, sağlam, başarılı, sağlık-

lı, kaslı ve güçlü olma, evi geçindirme, çok para kazanma, kadın gibi davranmamak, 

ağlamama, sızlanmama ve hasta olmama gibi değerler yüklemektedir. Böyle bir dü-

zen erkekler bir yandan ataerkil değerleri üretirken bir yandan da bu değerlerin mah-

kumu olmaktadırlar (Odabaş, 2013:209). 

Erkek iktidarı üzerinde, erkeklerin saldırgan ve hatta etik dışı denebilecek cin-

sel davranışlarının kökeninde erkek biyolojisinin yattığına ve bu biyolojik kökenli 

cinselliğin dizginlenemez olduğuna dair yaygın kabulün de önemli etkisi bulunmak-

tadır. Bu sayede erkekler kendilerini engelleme zorunluluğundan kurtulur ve “ahlak-

sızlık” olarak değil, affedilebilir hatalar yapmış olarak kabul edilirler. Bu anlamda, 

eril tahakkümün kuruluşu kadınlar ve erkekler için ayrı ve asimetrik kuralların varlı-

ğından beslenir. Cinsel ahlak kurallarındaki farklılık erkekleri her koşulda onaylan-

masa da hoş görülen bir serbestlik ile sarmalarken kadınlar için yasakçı bir hal al-

maktadır (Sancar, 2009: 199-200). 

Erkekliğin iktidarı elinde bulundurmasını sağlayan araçlardan biri de şiddettir. 

Eril şiddet, yaş, sınıf, cinsiyet ve etnisiteye dayalı hiyerarşilerle yapılandırılmış ve en 

güçlünün kazanacağı biçimde örgütlenmiş bir davranışlar bütünü olarak tanımlanabi-

lir. “Düzen”, “disiplin”, “terbiye”, “namus” ve “şeref” gibi ahlaki değerleri merkezi-

ne alan ve en temel tekniği her türden şiddet olan toplumsal ve siyasal ilişki biçimi-

dir. Bu tür şiddet, çoğu zaman erkekler tarafından uygulansa da, zaman zaman, er-

keklerden devraldıkları otorite ile kadınlar tarafından da, bu “otorite”nin adına ve ya-

rarına uygulanabileceği izlenimi yaratılır. Şiddeti uygulayan insanın cinsiyeti kadar 

bu davranış ile elde edilen sonuç, yani yarattığı iktidar ilişkileri aracılığıyla dağıttığı 

statü, güç ve çıkarlar dikkat çeker (Sancar, 2009:216). Örgütlü şiddet araçlarının -

silahlar ve savaş tekniği bilgisi- neredeyse tamamının erkeklerin elinde olması rast-

lantı değildir. Şiddet, çoğunlukla kurumları ve onların örgütlenme biçimlerini de içe-
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ren bir birleşimin parçası olarak ortaya çıkar. İktidar, işyerinde, evde veya büyük bir 

kurumda bir kazanç dengesi veya kaynaklar eşitsizliği olabilir. Bir bütün olarak dü-

şünülürse, kurumları, bakanlıkları ve üniversiteleri yöneten kişiler, işleri kadınların 

üst düzeylere ulaşmasını aşırı derecede güçleştirecek biçimde düzenleyen erkekler-

dir. Burada örgütsel denetim de genellikle kuvvet kadar kaba değildir. Her ikisi de, 

hem ideolojileri gizlerler hem de onlara bağlıdırlar. Bir durum tanımı dayatma, olay-

ların anlaşılmasına ve meselelerin tartışılmasına esas olacak terimleri oluşturma, ide-

aller formüle etme ve ahlakı tanımlama, yani kısaca hegemonya hakkı talep etme ye-

teneği de toplumsal iktidarın temel bir parçasıdır (Connell, 1998:151).  

Alt sınıflara mensup erkekler, “ailelerin reisleri, piyasanın işçileri” olarak, aile 

içinde otoriteyi ellerinde tutmakla birlikte, işgücü piyasasında “sömürü mağduru” er-

kekler haline dönüşebilirler. Bu erkeklerin para kazanıp saygın bir toplumsal statü 

sahibi olabilmeleri her zaman risk altındadır ve bu nedenle “erkeklik kaybı” korkusu 

ile yaşarlar. Şiddetin, eril iktidarın değil, iktidarın kaybedilme korkusunun ya da yok-

luğunun bir göstergesi olduğu fikri doğrudur. Fakat şiddeti sadece fiziksel şiddet ola-

rak düşünmek eksik bir yoruma götürmektedir (Sancar, 2009:222-223). 

Connell’e (1998:153-154) göre, erkeklerin iktidarı, toplumsal yaşamın tüm 

alanlarını örtmemektedir. Ancak, erkeklerin iktidarının görece yoğunlaştırıldığı bir 

kurumlar ve toplumsal çevre bileşimi belirlenmeye çalışılacak olursa toplumsal cin-

siyeti barındıran iktidar yapısında bir nüve bulunur. Çağdaş kapitalist ülkelerde bu 

nüvenin dört bileşeni vardır:  

a. Kurumsallaşmış şiddetin hiyerarşileri ve işgüçleri (askeri ve paramiliter güç-

ler, polis, cezaevi sistemleri). 

b. Ağır endüstrinin hiyerarşisi ve işgücü (çelik ve petrol şirketleri) ve yüksek 

teknoloji endüstrisinin hiyerarşisi (bilgisayar, uzay). 

c. Merkezi devletin planlama ve denetim mekanizması. 

d. Fiziksel gücü ve erkeklerin makinelerle birliğini vurgulayan işçi sınıfı çev-

releri. 

Birleşimin ilk üç parçası, erkekliği, otoriteyi ve teknolojik şiddeti birbirine bağ-

layan bir ideolojiyle ilişkilendirmektedir. Ama bir bütün olarak cinsel politika açısın-
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dan önem taşıyan, bunların (d) ile olan bağlantısıdır. Bu bağlantı kendilerine yasla-

nan hükümetleri yıpratıp siyasi dengeleri bozacak denli siyasi inançlara ve pratiklere 

kitlesel bir taban sağlamaktadır. Bu durum, devlet ve şirket seçkinleri ile işçi sınıfı 

hegemonik erkekliği arasındaki örtük ittifakın hem aracı hem de ölçütüdür (Connell, 

1998:153-154). 

Erkeklik ve teknoloji ile ilişkilendirilen iktidar, bir grubun ya da “cinsin” diğeri 

üzerinde baskı ve zor kullanması değildir. Bu ilişkiler içerisinde gözlemlenen iktidar, 

hakim olanın tâbi olanı kendi çıkarları doğrultusunda davranmaya zorlamaktan çok 

“ikna ettiği” bir iktidardır. Aslında, tâbi olan grup var olan ilişkileri ve bu ilişkiler 

içinde kendi konumunu zaten doğal kabul etmektedir. Buna rağmen, hakim olan ve 

hükmedilen arasındaki iktidar ilişkisi sabit değildir, çünkü, her zaman bir değişme 

potansiyeli ve direnme mevcuttur. Bu dinamizm içinde iktidar ilişkileri sürekli deği-

şir, dönüşür ve yeniden üretilir. Teknoloji ve erkeklik arasındaki ilişkiler, bu şekilde 

tanımlanan bir iktidar kavramını içerecek şekilde yapılandırılırlar (Maral, 2004:138). 

Erkekler ideal olarak sahip oldukları farklı iktidar biçimleri üzerine (Kadınlar üzeri-

ne, diğer erkekler üzerine, kendi bedenleri üzerine, makineler ve teknoloji üzerine) 

kurdukları iktidarlar içinde var olmaktadırlar (Segal, 1992a:46) 

Toplum içinde iktidara sahip olarak görülen erkekler de bu iktidarın altında 

ezilmektedirler. Bu iktidar sadece karşı cinse uygulanmaz, erkekler arasında da ken-

dini gösterir. Bu durum hegemonik erkeklik üzerinde düşünmeyi de kaçınılmaz kıl-

maktadır.  

2.5. Hegemonik Erkekliğin Tanımlanması 

1980'li yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte erkekliğin tek tip bir kavram ol-

madığı, birden fazla erkeklik imgesi ve şekli olabileceği ortaya çıkmıştır. Erkekler 

toplum tarafından kabul edilen, baskın olan erkeklik olgusuna uygun davranmaya 

zorlanmış ve bu yönde bir baskı hissetmişlerdir. Ancak, hayatın içinde birçok farklı 

konum ve alanda farklı erkeklikler olabilmektedir. İşte bu farklı erkeklik türlerinden 

biri olarak “hegemonik erkeklik” iktidarı elinde bulunduran ve hem kadına hem de 

diğer erkeklere üstün olmaya dönük, baskın erkekliktir (Connel, 2005:77). Bu açıdan 

bakıldığında hegemonik erkeklik daha çok; beyaz, orta sınıf, heteroseksüel, orta yaş-
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lı, makul ölçüde dindar, en az bir spor dalında başarılı olabilecek fiziksel güçte ve 

tam gün iş sahibi erkeklerle ilişkilendirilmiştir (Sancar, 2009:27). 

Hayatın içindeki bu farklı erkekliklerin oluşumunun temeli iş yaşamında atılır. 

Orta sınıfta erkeklikle ilişkilendirilen değerler rekabet, hırs, toplumsal sorumluluk, 

duygularını belli etmemedir. Buna karşılık, işçi sınıfında erkeklik, fiziksel güç, daya-

nıklılık ve erkekler arası dayanışma ile özdeşleştirilir. İşçi sınıfının “maço” dayanış-

ma kültürü, diğer erkeklerin hakimiyeti altında olmanın bir telafisi olmasının yanı sı-

ra, sendikalarda olduğu gibi toplu direniş ihtimalini ve kendine saygı duymayı getirir. 

Yaptığı işle gurur duymak ancak o işi yapmayacak olanları, yani kadınlar ve “yumu-

şak” erkekleri dışlamakla mümkündür. Orta sınıfın çalışma kültürüyle bağlantılı ola-

rak bürokratik erkeklik ise, görev duygusu ve kendini disipline etmeyi vurgular 

(Segal, 1992:95).  

Farklı erkeklik biçimleri arasındaki etkileşim, ataerkil bir toplumsal düzenin iş-

leyiş biçiminin ayrılmaz bir parçasıdır (Connell, 1998:245). Ataerkil bir toplumda, 

hegemonik erkeklik, iktidarı elinde tutan erkeklerin sahip olduğu erkeklik imajına 

işaret eden bir tahakküm olarak da okunabilir. Bu çerçevede hegemonik erkeklik de-

nilen şey aslında belirli bir erkeklik imajını sunmaktadır. Bu sunulan imaj bulunulan 

tarih ve mekân içinde farklılık gösterebilir. İyi bir eğitim almış olmak, geliri yüksek 

bir işe sahip olmak gibi unsurların yanı sıra “bir aile babası” olmak, kaslı-atletik bir 

vücuda sahip olmak ve en önemlisi heteroseksüel olmak gibi (Türk, 2008:122). Gö-

rüldüğü gibi hegemonik erkeklik ve tabi erkeklik kavramları çeşitli kültürlerde farklı 

erkek gruplarıyla özdeşleştirilse de; hemen hemen her toplumda birbiriyle hiyerarşik 

ilişkiler içinde bulunan birden fazla erkeklik vardır. Bu hiyerarşik pozisyonlar sabit 

değildir, erkeklerin farklı ilişkilerindeki konumlarına göre değişebilir. Buna karşın 

kadınların tüm bu “erkeklikler” karşısındaki konumu ikincildir. Ancak, bu durum 

değişkenlik gösterebilir. Her zaman için tabi konumda olanın da kendi direnme yol-

ları vardır ve iktidar çok yönlü bir ilişkidir (Maral, 2004:130). 

Hegemonik erkeklik kavramındaki “hegemonya” terimi Gramsci’nin İtal-

ya’daki sınıf ilişkilerine dair analizlerinden ödünç alınarak erkeklik kavramına ek-

lenmiştir. Ancak, bu terim erkeklik konusunda, acımasız iktidar ilişkilerinin ötesine 

geçerek özel yaşamın ve kültürel süreçlerin örgütlenmesine sızan bir toplumsal güç-



76 
 

ler oyununda kazanılan toplumsal bir üstünlüktür. Salt güç tek başına hegemonyayı 

ifade edemez ancak, toplumda güçlü olanın egemen olduğu ve desteklendiği de gör-

mezden gelinemez. Bu nedenle fiziksel veya ekonomik şiddet egemen konumdaki bir 

kültürel örüntüyü destekler. Ya da ideolojiler fiziksel güce sahip olanı destekler 

(Connell, 1998:246-247). Bütün erkekler ataerkil iktidardan pay almasına rağmen, 

sınıfsal üstünlük ve politik iktidara yakın olan bazı erkekler ataerkillikten diğer er-

keklerden daha fazla pay almaları nedeniyle diğer erkekliklerin inşa ve yeniden inşa 

süreçleri üzerinde belirleyici olurlar. Yani, yalnızca kadınları denetlemekle kalmaz 

aynı zamanda diğer erkekler üzerinde de hegemonyalarını inşa ederler (Bozok, 

2009:275). Bu hegemonyayı kurma sürecinde sıradan insanlardan ziyade toplum üze-

rinde daha fazla etkiye sahip olan din adamları, siyasetçiler, gazeteciler, akademis-

yenler, aktörler, reklamcılar ve sporcuların davranışları belirleyicidir (Donaldson, 

1993:646). 

Hegemonik erkeklik, nasıl olup da küçük bir azınlık erkeğin bütün iktidar ve 

güç pozisyonlarını ellerinde tuttuğunu; bunu nasıl meşrulaştırıp tahakkümü yeniden 

var edebildiğini açıklamaya çalışmaktadır. İktidarı elinde tutan erkek grubu sayıca 

çok az olmasına rağmen birçok erkek hegemonik erkeklik pratiklerini onaylar, katılır 

ya da ses çıkarmaz. Bunun karşılığında, bu kişilere maddi kazançlar ve ayrıcalıklar 

sunulmaktadır. Bu anlamda, hegemonik mücadele temelinin zorla boyun eğdirmek-

ten çok, ikna ile onaylatılan bir iktidar meselesi olduğu görülmektedir. Bu açıdan ba-

kıldığında, hegemonik erkekliği üreten bazı “olmazsa olmaz” kurumlar vardır; dev-

let, yasalar, ticari şirketler, işçi sendikaları heteroseksüel aile, ulusal ordu gibi ku-

rumlar sayesinde toplumda arzulanan erkeklik imajı oluşturulur (Sancar, 2009:31-

33).   

Toplumdaki erkeklik imajının dışında kalan yani hegemonik kodlara uygun 

davranmayan erkekler “kılıbık”, “yumuşaklık”, kadınsılıkla ya da erkek olmamakla 

özdeş görülen bazı ifadelerle aşağılanmaktadırlar. Bu gibi durumlara maruz kalmak 

istemeyen erkekler ise bu tür davranışları onaylamasalar da, bu ortamlarda bir “erke-

ğin” davranması gerektiği gibi davranmaya özen göstermekte, belirlenmiş kodlara 

uymayan davranışlardan kaçınmaktadırlar. Bu anlamda, hegemonik erkeklik dikey 

ve toplumsal güç ilişkileri üzerine kurulmuştur. Çoğunlukla erkekler arasındaki iliş-
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kilerin samimi ve kalıcı olduğuna inanılır ve bu durum delikanlılık, harbilik, dobra-

lık, racon vb. sıfatlarla pekiştirilir. Oysa delikanlılık anlatısını kuran bütün bu unsur-

lar, erkekler arasında hiyerarşik mekanizmalar oluşturur (Cengiz vd., 2004:60-62). 

Hegemonik erkeklik sadece erkeklikler arasındaki farklılıklara vurgu yapmaz, 

aynı zamanda bunlar arasındaki ittifak, egemenlik ve boyun eğme ilişkilerini de de-

ğinir. Bu ilişkiler en çok eşcinsel erkeklere karşı görülür. Eşcinsel erkekler çoğunluk-

la hâkim (heteroseksüel) erkekler tarafından dışlanmakta ya da saldırıya uğramakta-

dır. Genellikle kendisine bu şekilde saldırılan kişi, erkek dayanışmasını desteklemek-

te gönülsüz davranan biridir ve bu durum özellikle spor ve kadınlar konularında or-

taya çıkmaktadır. Spor konusunda yeterince aktif, başarılı ve saldırgan olmayan ya 

da kadınları aşağılayan şakalara katılmayan, kadınlar üzerinde hâkimiyet kurmada 

gönülsüz davranan erkekler, yeterince “erkek” olmadıkları suçlamasıyla karşılaşmak-

ta ve dışlanmaktadırlar (Maral, 2004:129). Bu bilgiden yola çıkılarak ve çoğulcu 

yaklaşım açısından bakıldığında, aslında, eğer bir hegemonik erkeklik varsa buna 

karşı direnen karşı erkeklikler de olmalıdır. Bu gruplar 1970’lerde başlayan erkek 

özgürlük hareketleri içinde ortaya çıkmıştır ve hegemonik erkeklik değerlerine uygun 

davranmak zorunda olmadıklarını; egemen erkeklik değerlerini reddetmenin erkeklik 

kaybı olmadığını; tersine erkeklerin de kadınlar gibi söz konusu egemen erkeklik de-

ğerlerinin mağduru olduklarını belirtmiş bunun sonucu olarak yeni ve değişen erkek-

lik tartışmalarına yol açmışlardır. Bunun sonucu olarak, farklı erkekliklerin mümkün 

olduğu görüşü ortaya çıkmış ve geleneksel erkeklik değerlerinin dışına çıkmanın 

olanaklı olduğunu erkeklere göstermeye çalışmıştır (Sancar, 2009: 29). 

Kadınların ve diğer erkekliklerin kontrol edilmesine yönelik belli stratejileri 

içinde barındıran bir kavram olarak hegemonik erkeklik, erkekliğin, heteroseksüellik, 

homofobi ve kadınlar üzerindeki iktidarı olarak tanımlanır (Donaldson, 1993:645). 

Bu durumda, hegemonik erkeklik, homoseksüel, genç, efemine erkeklerin ya da ka-

dınların üstünde etkili olabilen ve bu kimlikler karşısında daha güçlü olarak tanımla-

nan erkekliktir (Carrigan vd., 1985:587). Bu durum, günümüzde, hegemonik erkekli-

ği bir kriz içine sokmuş ve bu konu üzerinde bir tartışma başlatmıştır. Bu tartışma, 

hem kadın hem de gey ve lezbiyen hareketlerinin etkileriyle, erkeklik kavramının 

sorgulanmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır (Onur ve Koyuncu, 2004:35). Erkeklik 
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kavramının sorgulanması erkeklik çalışmalarının ve erkeklik hareketlerinin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Bu anlamda, konuyu çok boyutlu değerlendirebilmek için er-

keklik çalışmaları ve erkeklik hareketleri hakkında bilgi vermek gerekmektedir. 

2.6. Erkeklik Çalışmaları 

Erkekliğin kültürel bir problem olarak ele alınıp bir araştırma konusu haline 

dönüşmesi; 1960’ların sonlarında ortaya çıkan Kadın Özgürlüğü hareketiyle ve top-

lumsal cinsiyet ve cinsiyet rolleri üzerine yapılan feminist araştırmaların artmasıyla 

birlikte gerçekleşmiş ve erkeklik çalışmalarının temeli atılmıştır. Ancak erkeklik ça-

lışmaları erkekliği sadece kadınlarla ilişkilendirilen bir çalışma alanı değil erkekleri 

de kapsayan bir alandır (Connell, 1993:597). Birçok erkeğin kendi iktidarlarını ala-

şağı etmeyi hedefleyen feminizme yönelik ilk tepkisi başlangıçta feminizmi görmez-

den gelme, küçümseme veya reddetme olsa da, 1970’lerin ikinci yarısından itibaren, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği içerisindeki konumlarını sorgulayan bazı erkekler ara-

sında da feminizm destek bulmaya başlamıştır. Bu süreçte ilk olarak feminist hareke-

te katılan eşleri veya erkek bilinci yükseltme toplulukları aracılığıyla öznesi oldukları 

kadın ezilmişliği ve ikincilleştirilmesiyle yüzleşen ve tepki duymaya başlayan femi-

nist ve profeminist erkeklerin kendi erkek kimlikleriyle ve ardından da erkeklikle 

yüzleşmeye yönelmeleri, erkeklik ve erkeklerle ilgili incelemelerin sonraki dönem-

lerde başlıca ayırt edici özelliklerinden biri olmuştur (Bozok, 2009:270). 

Erkeklik çalışmaları, erkekliğin tarihsel, kültürel ve toplumsal bir kurgu olu-

şundan yola çıkarak eril iktidarın kaynaklarına ve farklı hallerini ortaya çıkarmayı 

amaçlayan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bu açıdan bakıldığında erkeklik ça-

lışmaları siyaset biliminden sosyolojiye, oradan da kültürel çalışmalara uzanan bir 

çizgide pek çok alanla yakın bir biçimde ilişki içerisindedir. Erkekleri ve onların 

dünyalarını da incelemek zorunluluğu erkeklik çalışmalarının ortaya çıkışının ardın-

daki ana nedendir (Türk, 2008:120). 

Erkeklik çalışmalarına ilişkin olarak, Erkeklikçilik, Erkek Kurtuluşçuluğu ve 

Profeminist erkeklik olmak üzere üç araştırma alanından bahsedilebilir. Bu alanlar-

dan Erkeklikçilik, ataerkil ideolojiyi ve onu meşrulaştırma çabalarını yansıtır. Ataer-

killik ve antifeminist fikirleri kadın düşmanlığına vardırabilen Erkeklikçi yaklaşım, 
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köktendincilik, gelenekselcilik, yaratılışçılık, erkek hakları hareketi, mitos-inşacı er-

kek hareketi ve biyolojik belirlenimcilik gibi bazıları birbirine karşıt görünen ancak 

temelde hepsi anti-feminist görüşlerden oluşan bir damardan beslenir (Bozok, 

2009:271). 

Erkeklik çalışmalarına ilişkin ikinci görüşü oluşturan Erkek Kurtuluşçuluğu, 

erkeklerin de ataerkillikten en az kadınlar kadar zarar gördüğünü ve mağdur olduğu-

nu, erkeklerin sağlıklı duygusal ilişkiler kuramadığını, sağlıksız beslenme, maçoluk, 

sert, güçlü ve şiddet yanlısı olma zorunluluğu gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları-

nı savunur. Erkeklerin ataerkillik karşısında uğradıkları yıkımın, erkekliğin gerçekte 

sağlıklı ve ataerkil olmayan özüne dönüşle engellenebileceğini savunur (Bozok, 

2009:271). Erkek Kurtuluşçuluğu, erkeklerin geleneksel erkeklik rollerinden kurtul-

maları için, “bilinç yükseltme”  çalışmaları, terapiler, toplu okuma grupları ve çeşitli 

protestolar düzenlemektedir.  Ancak, sol ve radikal feminist hareket ile eleştirel er-

keklik çalışmaları, erkek kurtuluş hareketini  “egemen toplumsal gücü elinde tutan 

grubun kurtuluşu olamaz” düşüncesiyle eleştirmektedir. Bu tür çalışmalarda, toplum-

sal cinsiyete ilişkin iktidar ve sömürü sorunları büyük ölçüde göz ardı edilmekte, eş-

cinsellik ise tamamen dışarıda bırakılmaktadır (Akça ve Tönel, 2011:20-21). 

 Bu iki yaklaşımın aksine Profeminizm, kendilerini feminizmle aynı safta gö-

ren erkeklerin, kadınların ve eşcinsellerin ezilmesi ve ikincilleştirilmesinden, cinsi-

yetçiliğe ve homofobiye kadar ataerkillik ve tüm dışavurumlarına karşı olduğunu net 

bir biçimde ortaya koymuş ve ataerkilliğin ortadan kaldırılmasının erkekler cephe-

sindeki kurumsal veya toplumsal koşullarını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu üç alan-

dan Erkeklikçilik alanı akademisyenler tarafından benimsendiğinde bir antifeminist 

çalışma alanı olarak erkeklik çalışmalarını ortaya çıkarmış, Erkek Kurtuluşçuluğu tek 

başına bir çalışma alanına dönüşmezken, Profeminizm ise erkekler ve erkeklikler 

üzerine eleştirel incelemeler adını alan erkeklik incelemeleri alanının kurulmasını 

sağlamıştır. Sonuç olarak erkek çalışmaları ve erkekler ve erkeklikler üzerine eleşti-

rel incelemeler olmak üzere erkekler hakkında araştırma yapan birbirine zıt iki alan 

ortaya çıkmıştır (Bozok, 2009:272).  
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Erkekliğe ilişkin eleştirel çalışmalar, temelde feminizm, gay hareketleri, queer
3
 

kuramı, gibi bir dizi eleştiri ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair tartışmalardan 

doğmuştur. Bu nedenle eleştirel erkeklik çalışmaları toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki 

güç ilişkileri bağlamında erkeğe işaret eden geniş boyutlardaki çalışmaları ifade eder 

(Hearn, 2004:50). Eleştirel erkeklik çalışmaları, bir yandan ataerkilliğin failleri ola-

rak erkekleri öznellikleri ve erkeklik deneyimleri bağlamında incelerken diğer yan-

dan da erkekliği tekil ve evrensel bir fenomen olarak değerlendirmeyi bir yana bıra-

karak farklı erkek olma hallerini vurgulayan “erkeklikler” olarak ele almıştır. Böyle-

ce, erkekler arasındaki farklılıkları ortaya koymak yoluyla, feminist kuramı erkekler 

ve erkeklikleri de kapsayacak şekilde zenginleştirerek, erkekleri salt kadınları ezen 

ve ataerkil iktidardan aynı derecede pay alan bir toplumsal kategori olarak indirge-

meci bir biçimde değerlendirme tehlikesinden korunmasını sağlamıştır (Bozok, 

2009:274).  

Eleştirel erkeklik çalışmaları, profeminist çalışmalardan daha geniş bir sorgu-

lama alanına sahiptir. Yalnızca cinsiyet yönelimli tartışmalarla sınırlı kalmamakta, 

ataerkil yapı içerisinde erkeklik ve erkeklikleri de sorgulamaktadır. Ancak, eleştirel 

erkeklik hareketinde, kadın hareketlerindeki gibi kollektif bir çıkar olmadığı ve 

“mevcut çıkarı ya da avantajlı konumu” yok etme çabası söz konusu olduğu için ol-

dukça zor bir mücadele alanıdır (Akça ve Tönel, 2011:22). 

                                                           
3
 Tuhaf, acayip vb. karşılıkları olan ve 1980’lerin sonunda eşcinsel erkekleri aşağılamak için kullanı-

lan queer ibaresi, 1990’ların başında “cinsiyet normları dâhilinde” olmayanlarca, yani gey, lezbiyen, 

travesti, transseksüel, biseksüel, interseksüel vb. kişilerce aşağılayıcı anlamıyla sahiplenilmiş ve ikili 

kimlik rejiminde öteki kılınanları ve onların eşit haklar mücadelesini işaret etmeye başlamıştır. Queer 

hareketle birlikte gelişen queer kuram, cinsiyetin tamamen bağlamla şekillendirildiğine, sabit olmadı-

ğına, tanımının tarih boyunca koşullara göre değiştiğine dikkat çekerken, toplumsal yapının bütününe 

işlemiş olan heteroseksüel mantığı, yani heteronormatifliği okuma, açık etme ve alt üst etme yollarını 

araştırır (Öztürk, 2011:5). Queer kuramın temel varsayımı, toplumsal cinsiyet gibi cinsellik kiplerinin 

de çoğul ve belirlenemez olduğudur. Çünkü cinsellik, biçim bulamamış bedenleri işaretlemenin, onları 

türlü söylemlerin içinde şekillendirmenin olanaklarını sunar. Bu nedenle, bu söylemleri bozmak, ye-

niden tanımlamak ya da onları görünür kılmakta farklı cinselliklerin ve cinsiyetlerin açığa çıkmasını 

sağlar. Bu anlamda, queer kuramcıları için, söylemlerin, kültürel belirlenimlerin yarattığı “beden poli-

tikalarını”, “biyosiyaseti” görünür kılmak önemli bir uğraş haline gelir (Taburoğlu, 2013:12).  
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Eleştirel erkeklik çalışmaları da feminist çalışmalara benzer biçimde üç aşama-

da ya da üç dalga da gerçekleşmiştir.  Birinci dalga, erkekliğin toplumsal olarak yapı-

lanmış doğasını ortaya koymaya çalışmıştır. Erkek kimliğine ilişkin davranışların 

doğuştan gelmediğini belirterek ataerkil toplum yapısında erkekliğin sosyalizasyonu-

na dikkat çekmeyi amaçlamışlardır. İkinci dalga ile birlikte, erkekliğin hâkim bir er-

keklik modeli ile değişmez bir öze sahip olduğu fikri terkedilmeye başlanmıştır.  

Cinsiyet rolü düşüncesi, politik olarak tartışılmakta ve teorik olarak sınırlı bir bakış 

açısı olarak görülerek ciddi biçimde sorgulanmaktadır. Bu durum tek bir erkek kim-

liğinden söz edilemeyeceğine işaret etmektedir. Üçüncü dalga da ise erkeklik çalış-

maları edebiyat, kültür, ve medya çalışmaları gibi alanları da içerin disiplinler arası 

bir tartışma alanı haline gelmiştir (Akça ve Tönel, 2011:24-26). 

Erkeklik çalışmalarının ve yazımının Türkiye’ye gelmesi 1990’lı yılları bul-

muştur. Yani, erkeklik çalışmaları üçüncü dalgasına girerken Türkiye’de yankılarını 

bulabilmiştir. Bu nedenle Türkiye’de erkeklik hareketlerinin ve erkekliğe ilişkin aka-

demik çalışmaların ortaya çıkması oldukça geç olmuştur. Bu gecikmenin birçok ne-

deni vardır. Bunların başında, feminist hareketlerin sosyal ve siyasal yönden Batı ül-

kelerinde yarattığı etkiyi Türkiye’de yaratamamış olması gelmektedir. Bu nedenle 

bağlantılı olan bir başka neden ise, Türkiye’de feminist hareketin kazanımlarından 

rahatsızlık duyan ve bunu açıkça ortaya koyan anti-feminist bir hareket ve söylemin 

olmamasıdır. Diğer bir neden ise, Türkiye’de erkekliğin çok güçlü bir şekilde milita-

rizmden beslenmesidir. Bu toplumsal yapı içerisinde erkeklerin, “eril şiddeti” yaşam-

larından dışlamaları, hatta üzerine konuşmaları oldukça zorlaşmaktadır. Ancak tüm 

bunlara rağmen 1990’lı yılların başından itibaren Türkiye’de erkeklik çalışmaları gö-

rünür hale gelmeye başlamıştır. Bu alan öncelikli olarak varlığını, modernleşme eleş-

tirilerinde ve kimlik kavramına yapılan göndermelerde bulmaktadır. Bu noktada er-

keklik ve militarizm arasındaki ilişkinin görünür kılınması Türkiye’de erkekliğin 

sorgulandığı ilk biçim olmuştur. Bunun yanında, eşcinsel hareketin heteroseksizmi 

sorgulaması kimliklerin tek ve homojen bir özden kaynaklanmadıklarını ortaya çı-

karmıştır. Böylece erkekliğin sadece heteroseksizm üzerinden tanımlanamayacağını, 

farklı erkeklik biçimlerinin de var olabileceğini ifade etmiştir (Akça ve Tönel, 

2011:31-33). 
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Bugün Türkiye’de erkekliği sorgulamaya yönelik çeşitli oluşumların varlığın-

dan söz edilebilmektedir. Ancak bu oluşumların çoğu eşcinsel hareket ve vicdani ret 

hareketi içinde yer almaktadır. Her iki oluşumda egemen erkeklik değerlerinin ya da 

hegemonik erkekliğin sorgulanmasında önemli adımlar atmış olsalar da, bunlar yal-

nızca bir erkek hareketi olarak örgütlenmemiştir. Türkiye’de eleştirel erkeklik hare-

ketinin örneği, İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın tecavüz edilerek öldürülmesine yöne-

lik tepkilerini ortaya koymak isteyen erkeklerin oluşturduğu “Biz Erkek Değiliz İnsi-

yatifi”dir. Bu oluşumla birlikte, erkekler kendilerini “toplumda hâkim olan erkeklik 

biçimlerine, cinsiyetçiliğe, dayatılmış cins kimliklerine ve homofobiye karşı” ko-

numlandırdıklarına açıklamaktadır. Kendisini “anti-otoriter bir erkek oluşumu” ola-

rak tanımlayan hareket, “taciz, tecavüz, şiddet, cinsiyet erkeklikse biz erkek değiliz” 

sloganıyla dikkat çekmektedir (Akça ve Tönel, 2011:34-35). 

Öte yandan, akademik alandan da destek alarak erkeklikle yüzleşmek ve erkek-

liği dönüştürmek çabasında olan “Erkek Muhabbeti” oluşumu kurulmuştur. Erkek 

Muhabbeti, kendilerini “erkeklerin ataerkilliği ve kendi erkekliklerini feminist ve 

LGBTT hareketin deneyimlerinden beslenen bir perspektifle sorgulanmasına katkıda 

bulunacak bir platform” olarak tanımlar. Erkek Muhabbeti’nin içerisinde yer alan er-

kekler, “ataerkilliğin ortadan kalkması için erkekler de değişmelidir. Değişmek 

mümkündür!”  sloganından hareket etmektedirler (Akça ve Tönel, 2011:35-36). 

2.7. Erkeklik Hareketleri 

Feminist hareketler, kadın ezilmişliği ve ikincilleştirilmesini sona erdirmek 

amacıyla yola çıkmış ve ikinci dalga feminist hareketlerle birlikte kuramsal ola-

naklarını genişleterek sosyal ve beşeri bilimlerin bütününde kayda değer bir yer 

edinmiştir (Bozok, 2009:269-270). Bu noktadan hareketle, feminist çalışmaların 

kadın hareketleriyle birlikte ilerlemiş olması gibi, erkeklik çalışmaları da erkeklik 

hareketleriyle birlikte ilerlemektedir (Akça ve Tönel, 2011:14). 

Erkeklikle ilgili toplumsal hareketler noktasında en kapsamlı metinlerden 

biri olan “Erkeklik Siyasetleri” kitabını yazan Michael Messner dörtlü bir sınıf-

landıra önerir. Bu sınıflandırmaya göre, ilk grup Hristiyancı ve yaratılışçı “Promi-

se Keeper” hareketi, erkeklik mitoslarından hareket ederek erkekliğin özünü çı-
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karmayı hedefler. İkinci grup daha çok radikal feministlerin yer aldığı ataerkillik 

karşıtı gruptur. Üçüncü grup, eşcinsel hakları ve ırksal farklılık siyaseti yapanlar-

dan oluşur. Dördüncü grup ise, sosyalist feminist erkeklerdir ve cinsiyetçilik kar-

şıtlarından oluşur. Buna karşılık olarak, Kenneth Clatterbaugh, “Erkeklikler Hak-

kında Çağdaş Perspektifler” kitabında, muhafazakar gelenekçi, profeminist, erkek 

hakları hareketi, mistik gelişim arayışında olanlar, sosyalist erkekler, geyler ve si-

yah erkekler olmak üzere daha karmaşık bir sınıflama ortaya koymaktadır (Bozok, 

2009:270-271).  

Bu noktada, çalışmanın bu bölümünde ele alınacak erkeklik hareketleri, Bo-

zok’un (2009:271), bu iki yazarın sınıflamalarına alternatif olarak erkekler ve er-

kekliklerle ilgili kuram ve toplumsal hareketlerin doğrudan doğruya feminizmle 

ilişkilerini dikkate alarak oluşturduğu, Erkeklikçi, Erkek Kurtuluşçu ve Profemi-

nist duruşlardan oluşan 3’lü sınıflaması üzerinden değerlendirilecektir.  

2.7.1. Erkeklikçilik 

Anti-feminizm genellikle daha yüksek bir düzenin varlığına gönderme yapmış-

tır. Gücünü, tanrının iradesi, insan doğası, ulusal kader, ya da sosyal istikrarın olması 

gibi görüşlerden alır. 1980’lerden sonra anti feminizmin yeni bir formu ortaya çık-

mıştır; bu Erkeklikçilik Hareketi’dir. Erkeklikçi hareket, erkeklerin bir kriz içinde 

olduğunu ve acı çektiğini savunur ve bu krizin feminizmin etkisini azaltıp erkekliğin 

yeniden değerlendirilmesiyle aşılacağını düşünür (Blais ve Dupuis-Deri, 2012:22). 

Erkeklikçilik temelde beyaz heteroseksüel erkeklere odaklanır. Fakat bu konu-

nun yanında feminizmin hem kamusal hem de özel alanda sözde etkileriyle de ilgile-

nir. Erkeklikçi görüşün savunucularının temel varsayımı, toplum içinde erkek baskın-

lığının, genelde kadın değerleri özelde ise feminist değerlerin üstünde olduğudur 

(Blais ve Dupuis-Deri, 2012:23).  

Erkeklikçi görüş, erkeğin doğasında var olan hayatta kalma içgüdülerinin, onun 

erkeksi görüntüsünü korumasını sağlayan büyük bir güç olarak görmektedir. Örne-

ğin, bir erkek, "korkak" ya da "erkek olmamak" gibi şeylerle çağırılmaktansa bir sa-

vaşta ölmeyi tercih eder (Goldberg, 1976:3). 
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Erkeklikçi görüşe göre, dünyanın birçok yerindeki farklı toplumlar genellikle 

erkek egemendir ve erkeklere odaklanır. Dünya erkeklerin etrafında döner, erkeklerin 

ihtiyaçları, erkeklerin problemleri, erkeklerin çıkarları, erkeklerin arzuları ön planda-

dır (Nathanson ve Young, 2001:5). 

Erkeklikçilik toplumda birçok açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan biri aile 

hayatıdır. Evlilikle birlikte erkekler, eşlerinin ve çocuklarının bakımı gibi ailesi için 

birçok ödemeyi karşıladığından çoğu zamanını çalışarak harcar ve bu durum erkek-

lerde psikolojik bir çöküntüye yol açar. Bu psikolojik çöküntü erkeği alkol almaya, 

kendini güçsüz hissetmeye ve en sonunda da intihara kadar götürebilir (Farrell, 

1993:13). 

Eğitim açısından bakıldığında ise Erkeklikçi hareket, erkeklerin refahı için 

karma eğitimin kaldırılması gerektiğini savunmaktadır. Bu noktada feminizm savu-

nucusu kurumlara çok fazla kamu yardımı yapıldığını erkeklerinse bundan yararla-

namadığını düşünmektedirler. Şiddet konusunda ise, Erkeklikçilik, cinsler arasındaki 

şiddetinde gerçekte benzer olduğunu, ev içi şiddete uğrayan erkeklerin yaygın olarak 

bunu sakladığı için bu konunun gündeme gelmediğini savunur ve ev içi şiddete ma-

ruz kalan erkekler arasında yüksek oranda intihar eğilimi görüldüğünü söyler (Blais 

ve Dupuis-Deri, 2012: 23-24). Ayrıca, dünyanın birçok yerinde şiddet konusunda er-

kekler açısından bir çifte standart olduğunu savunmaktadır. Kadınlar erkeklerden 

şiddet gördüğünde bu yasadışı olarak kabul edilir ve olay mahkemelere taşınırken er-

kekler kadınlardan şiddet gördüğünde bu durumun kurumsallaşmış olduğunu ve ola-

ya gülünüp geçildiğini söylemektedir (Farrell, 2000:166). 

Mesleki açıdan bakıldığında, Erkeklikçi eleştiri, erkeklerin iç mimar, kadın ku-

aförü ya da moda tasarımcısı olmasını kabul etmez. Bu mesleklerle uğraşanların bü-

yük çoğunluğunun eşcinsel kişiler olduğuna inanır. Çünkü, bu meslekler kadınlara 

özgü mesleklerdir. Ancak diğer taraftan, mühendislik, nükleer fizik gibi erkeklere hi-

tap eden mesleklerde çalışan kişiler çok kuvvetli bir şekilde öz yapılarını erilleştirmiş 

kişilerdir. Bu açıdan bu meslekler erkekliğin toplumsal inşasında çok büyük bir rol 

oynar (Lemke, 1994:7). 
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Erkeklikçi hareket, Erkek Kurtuluş Hareketi’ni suçlar ve bu hareketi, erkekçilik 

hareketi için bir utanç kaynağı olarak görür. Çünkü Erkek Kurtuluşçuluğu feminist 

söylemleri tekrar dile getirmektedir. Ancak bu Erkeklikçiler tarafından başarısızlığa 

mahkûm olarak nitelendirilir. Birçok erkeğin bu harekete eşlerini ya da kız arkadaş-

larını etkilemek için katıldığını savunmaktadır. Bu durumun erkekler arasındaki re-

kabeti daha fazla arttığını söylemektedir (Goldberg, 1976:5). Bunun yanı sıra Erkek-

likçilik bir erkeğin yeni bir fikir akımı ile değişim geçirdiği zaman, sadece dış görü-

nüş olarak değişeceğini ve içindeki maço erkek imajını hiçbir zaman kaybetmeyece-

ğini sadece bu imajı gizleyeceğini düşünmektedir. Bir erkek dışarıdan bakıldığında, 

çekici, aydınlanmış, duygusal ya da eşitlikçi olarak görülebilir ancak derinlerde o 

hiçbir zaman değişmemektedir. Toplumda erkeğin değiştiğine yönelik olarak, erke-

ğin şiir yazması, yemek pişirmesi, çocuklarla vakit geçirmesi, duygusal olması ve ağ-

laması erkeğin artık maço olmadığına işaret eden fikirler olarak görülmektedir. An-

cak, hiçbir erkek maçoluktan kurtulamaz, her erkek karısının çalışmamasını işini bı-

rakıp evde çocuklarına bakmasını isterken kendi her gece arkadaşlarıyla eğlenmek 

için çıkmayı istemektedir. Erkeklerin maçoluktan kurtulduğunun sanılmasını Erkek-

likçilik, özgürlükçü hareketlerin topluma yaydığı bir yanılmasa olarak görmektedir 

(Goldberg, 1987:172-173). 

Erkekliği kültürel ve tarihsel olarak inşa eden normlar, erkek kimliği ve davra-

nışlarını da düzenler. Geleneksel erkeklik rolü, eve ekmek getiren, evin geçimini sağ-

layan kişi olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu rol erkek egemenliği için bir iktidar 

temeli hazırlar ve kültürel mesajlarla birlikte erkek üstünlüğü ailede ve toplumda sü-

rekli olarak üretilir. 1970’lerin ortalarından itibaren feminist hareketle birlikte kadın-

larında iş hayatına girmeleri ve erkeklerle eşit haklara kavuşmaları geleneksel erkek-

lik normlarına zarar vermiştir (İkeda, 2007:112). Bu anlamda Erkeklikçi Hareket, 

toplumun ataerkil bir düzene göre organize edilmesini, erkeklerin iş yerinde olmasını 

ve eve ekmek getirmesini, kadınların ise evde olmasını ve ev işleriyle ilgilenmesi ge-

rektiğini söylemektedir. Toplumdaki rollerin ataerkil düzene göre organize edilmesi 

durumunda, erkeğin daha olumlu ve üretken olacağını savunmaktadır. Bu yüzden, 

Erkeklikçi görüş, erkeğin baskınlığının ve gücünün kadının üzerinde olmasını doğal 

bir süreç olarak görmektedir (Ashe, 2004:198). 
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2.7.2. Erkek Kurtuluşçuluğu 

Kadın Kurtuluş Hareketi başladığı dönemlerde çoğu erkek kadın kurtuluş hare-

ketine düşmanlık ya da sessizlik ile karşılık vermiştir. Ancak, aynı dönemlerde, 

1970'lerin ilk yarısında, çoğunluğu üniversiteler etrafında oluşan bazı erkek grupları 

bilinçli bir şekilde feminist fikirler ve politika ile meşgul olmuş ve bu kurtuluş hare-

ketine erkekler tarafından bakarak, Erkek Kurtuluş Hareketi’ni oluşturmuşlardır 

(Messner, 1998:256). Oluşturulan bu hareket ataerkil sistemin ikili bir sistem oldu-

ğunu savunmaktadır. Bu sistem bir yandan kadınları ezerken diğer yandan erkekleri 

de ezmektedir. Bu sistemde erkekler arasındaki güç ilişkileri, erkek ve kadın arasın-

daki güç ilişkileri kadar görünür değildir. Ancak, ataerkil düzene karşı kadın kurtuluş 

hareketlerinin başlaması erkeklerinde bu hareketlerden dersler çıkarıp Erkek Kurtu-

luşçuluğu Hareketi’ni başlatmasını sağlamıştır. Böylece erkekler toplumsal ilişkile-

rinde diğer erkeklerle eşit olmaya çalışmışlardır (Pleck, 2004:64-65). 

Erken dönem feminist yazarlar, kadınların toplumsallaşma sürecinde, pasif, 

bağımlı, kendine güvensiz, yumuşak, fen ve matematikten korkan, aşırı duygusal ve 

hayattaki amaçlarının bir çocuk sahibi olup bir erkeği rahat ettirmek olduğunu eleş-

tirmişlerdir. Erkek Kurtuluşçuluğu Hareketi, bu eleştiriden yola çıkarak, erkeklerin 

toplumsallaşma sürecindeki rolünün genellikle, saldırgan bağımsız, sert, bilimi ve 

matematiği seven, duygusuz ve hayattaki amaçlarının ne olursa olsun iş hayatında 

başarılı olmak olduğunu söyler. Bu yolla kadınları, sekreter, öğretmen ve hemşirelik 

gibi mesleklerle, erkekleri de, avukat, doktor, işçi, makine operatörü gibi mesleklerle 

ilişkilendiren görüşleri eleştirir (Flodd vd., 2007:415). 

Erkek kurtuluşu söylemi başlangıcından beri çok hassas bir pozisyonda ilerle-

miştir. İlk olarak hareketin liderleri, cinsiyetçiliğin kadınlar için bir sorun olduğunu 

ve cinsiyet eşitsizliği sorununun üzerine gitmek için toplumsal bir hareket olan femi-

nizmin gerekliliğini kabul etmiştir. Ancak, onlar ayrıca bu eşitliğin aynı zamanda er-

keklerin sağlık durumlarında, duygusal yaşamlarında ve ilişkilerinde de olması ge-

rektiğinin önemini vurgulamışlardır. Kısacası onlar, ataerkil düzen karşısında ezilen 

kadınların yanında ezilen erkek rollerinin de nasıl olduğunu göstermek amacıyla bir 

söylem inşa etmiş ve erkekleri feminist harekete çekmeye çalışmışlardır (Messner, 

1998:256). 
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Erkek Kurtuluşu Hareketi, geleneksel erkek rolünün erkeklerin davranışlarına 

ve kendi yaşam tarzlarını seçmelerine büyük bir sınırlama getirdiğini iddia etmekte-

dir. Geleneksel orta sınıf erkeklik rolü, erkekliği, tam zamanlı bir işe sahip olma, di-

ğer erkeklerle yakın ilişkiler içinde olma gibi özelliklerle tanımlamaktadır. Bu özel-

likler erkeklere baskı ve stres ile alakalı hastalıklar getirebilmektedir. Bu yüzden Er-

kek Kurtuluşçuluğu Hareketi, erkeklerin mesleklerinden kaynaklı para ve güç ilişki-

lerinin önemsizleştirilmesini savunmaktadır. Böylece erkeklerin kendilerini gerçek-

leştirmiş, anlamlı kılmış ve daha eşitlikçi kişiler olacaklarını savunmaktadır (Baker 

ve Bakker, 1980:547). 

Erkek Kurtuluşçuluğu terimi bazı erkeklerin bir takım konular hakkındaki hu-

zursuzluklarını tanımlamak için kullanılmıştır. Erkeklerin baskıcı ve sınırlayıcı rolle-

rinden kurtulması gerektiğini savunur.  Bu anlamda, kadınların kısıtlayıcı kalıplaşmış 

cinsiyet rollerinden bir kurtuluş aramaları, erkeklerinde üstlerine bir yük olan gele-

neksel erkeklik anlayışını eleştirmelerine neden olmuştur. Toplumun erkeklerden be-

lirli davranış kalıpları beklemesinin doğru olmadığını ve her erkeğin bu davranışları 

göstermek zorunda olmadığını savunmuşlardır. Erkek Kurtuluşçuları, işkolikliği, 

duygusal anlamsızlığı, rekabet, saldırganlık ve yabancılaşmayı reddetmektedir. Er-

keklere vaat edilen ve onlardan beklenen tüm geleneksel erkek davranışlarını redde-

derek, erkeklerin daha mutlu, daha sağlık ve daha uzun yaşayacağını ve çocuklar, 

kadınlar ve diğer erkeklerle daha sevecen bir ilişki içinde olacağını savunur (Kimmel 

ve Aronson, 2004:524). Bu anlamda, Geleneksel erkeklik anlayışının tersine Erkek 

Kurtuluşçuğu erkekliğin geleneksel formlarını doğal bir süreç olarak görmez. Bu du-

rumun kültürel olarak kimliğe işlendiğini kabul eder. Ancak bu durumun kadınlardan 

çok erkekleri baskı altına aldığı ve ataerkil düzenden daha fazla zarar görenlerin er-

kekler olduğunu iddia etmektedir (Ashe, 2004:198-199). 

Erkek Kurtuluşçuluğu, toplumun erkeklerden beklenen cinsiyet rolleri tarafın-

dan, yabancılaştırıldığını, sağlıksızlaştırıldığını ve yoksullaştırıldığını savunur. Er-

kekler toplumsallaşma sürecinde, aşırı çalışma yoluyla çok zarara uğrar ve acı çeker-

ler. Bu anlamda, Erkek Kurtuluşçuluğu Hareketi liberal Profeminizm ile bir ittifak 

halindedir. Ezilen erkekler, hem Profeminist hem de Erkek Kurtuluşçuluğu Hareketi 

içinde birleşmektedir. Ancak, Erkek Kurtuluşçuluğu Hareketi, Profeminizmden farklı 
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olarak erkeklerin kendi arasındaki haksızlık ve iktidar mücadelelerine daha fazla 

önem verir (Flood, 1998:66). 

Erkek Kurtuluşu, erkeklerin kalıplaşmış cinsiyet rollerinden kurtulmaları çağrı-

sını yapan bir harekettir. Bu roller genellikle erkek egemenliği altındadır ve erkekler 

arasındaki üstünlüğü belirleyen temel etken “başarı”dır. Başarılı olmak bir erkek için 

diğerleri üzerinde, egemenlik, iktidar ve gücün etkisini belirler. Başarısız olan erkek-

ler ise diğer erkekler tarafından hor görülür, alay konusu olur ve şaka nesnesi konu-

ma gelir (Sawyer, 2004:25). 

2.7.3. Profeminizm 

Eşitsizlik, öfke, bir arkadaş ya da aile üyesinden etkilenme, diğer erkeklerin 

elinde olan adaletsizlik ve paylaşılan bir baskı duygusu erkeklerin feminizme sempa-

ti beslemesine neden olabilmektedir (Kaufman, 1993:153). 

Erkeklerin feminist olması en azından feminizmi desteklemesi mümkün mü-

dür? Bu sorunun cevabı genellikle, erkeklerin tam olarak ataerkillikten sıyrılamaya-

cağı için tam anlamıyla feminist olmayacakları en iyi olasılıkla feminizmin destekçi-

si yani Profeminist olabilecekleri yönündedir (Bozok, 2009a:435). Bu anlamda pro-

feminizm kavramı ne erkekleri tamamıyla feminizmin dışına iter, ne de onları femi-

nizm konusunda kadınlarla tam olarak eşdeğer bir noktaya koyarak bir denge sağlar. 

Feminizm eşitsizliklere karşı duruş sergilemektedir. Erkekler toplumda bu eşit-

sizliklere kadınlar kadar maruz kalmazlar. Çünkü onlar cinsiyet ayrımında ayrıcalıklı 

olan taraftadır. Erkekler, ırk, sınıf, etnisite, yaş ve fiziki beceri gibi kategorilerde top-

lum içinde ezilen tarafta olabilirler ancak toplumsal cinsiyet anlamında erkek olduk-

ları için ezilen tarafta olmazlar. Toplumsal cinsiyet anlamında ezilmişlik duygusunu 

deneyimleyen her zaman kadınlardır. Bu anlamda feminizmi destekleyen erkekler, 

“anti-seksist” ya da “profeminist” olarak adlandırılırlar (Kimmel, 2010:222). 

Erkeklerin birçoğu feminizme karşıdır. Çünkü ataerkil sistem içinde feminist 

ideoloji güçlenirse erkekler güçlü statülerini kaybedebilir. Bu yüzden erkekler, ka-

dınların baskı altında olmasından, kamusal alanda ve iş alanında erkeklere sağlanan 

ayrıcalıklardan fayda sağlarlar. Buna rağmen bazı erkekler kadın özgürlüğü fikrine 
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ve kadının toplumdaki rollerinin değişiminin yansıra baskın ideoloji ve pratiklerin 

değişimini de desteklerler (Pease, 2002:166). 

Profeminizm kadın kurtuluş hareketinin etkisi altında bir kaç küçük erkek gru-

bunun mevcut cinsiyetçi pratiklere meydan okumasıyla 1960 sonlarında gelişmeye 

başlamıştır (Flood, 2007:505). Profeminist erkekler toplumda kadınların yaşantısının 

sınırlandırılması, şiddet, adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı durmak için erkeklerin ko-

lektif bir sorumluluk alarak çalışması gerektiğini savunmaktadır (Kimmel, 1995:8). 

Profeminist erkekler toplumdaki feminist anlayışa sempati duyarlar. Onlar, er-

keklerin ve erkekliğin toplum hayatı içinde kurumsal ayrıcalık ve gücün çeşitli form-

larıyla algılanan bir grup olduğunu savunurken, kadınları ise toplumda adaletsizlik ve 

eşitsizliğe uğrayan bir grup olarak görürler. Günümüzde, egemen olan erkeklik mo-

delleri kadınlara karşı çok fazla baskı uygulamasının yanında erkekleri de kendi çı-

karları doğrultusunda sınırlarlar. Profeminist erkekler, erkeklerin kendi cinsiyetçi 

davranış ve tutumlarının sorumluluğunu almalı ve genel erkek algısını değiştirmeli-

dir. Bu hem kişisel anlamda hem de toplumsal anlamda çok önemlidir (Flood, 

1998:66). 

Profeminist erkekler genellikle feminist aktivizmin başlangıç noktası olarak 

toplumsal cinsiyet kimliklerini sorgularlar. Bu anlamda, profeminizmin en belirgin 

politik özelliklerinden biri cinsiyet politikası için bir temel olan baskın kimlikleri ör-

neklemesidir (Ashe, 2007:12). Bu kimlikler kültürel olarak üretilmektedir ve profe-

minst erkeklerde kültürel olarak üretilen bu toplumsal cinsiyet ilişkisini anlamaya ça-

lışırlar. Profeministler, erkeğin gücünün, diğerlerine karşı üstünlük, kontrol, rasyona-

lite ve kamusal alan ile erkekliğin kültürel dengesi tarafından desteklendiğini söyle-

mektedirler. Birçok profeminist için erkeğin bu toplumsal ve ideolojik üstünlüğü, 

kadının ekonomik, cinsel ve duygusal olarak sömürülmesi anlamına gelmektedir 

(Ashe, 2004:201). Bu anlamda, profeminizm, erkekliğe ve bunun yanında ataerkil 

düzen altında kurumsal ayrıcalıklar tanınmış tüm erkeklere odaklamıştır (Messner, 

2000:49). 

Feminizm içinde önemli oranda çeşitli ve birbiriyle anlaşmayan görüşler oldu-

ğu gibi, profeminist erkekler arasında da bu durum söz konusudur. Bazı erkekler, 
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toplumda erkek egemenliğini ve ataerkilliğin gerekli olduğunu savunurken, diğerleri 

ise kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet rolleri tarafından oluşturulduğunu savunur. 

İkinci görüşü savunan erkekler, ya da erkeklerinde kadınlar gibi bir erkek baskı ve 

sınırlanması içinde olduğunu savunan erkekler, tam anlamıyla profeminist olarak gö-

rülmezler. Profeminist erkekler, sınıf, ırk, cinsiyet, yaş ve engellilik gibi toplumsal 

ilişkilerdeki diğer eşitsizlerin de öneminin farkında olan erkeklerdir (Flood, 

1998:66). 

Profeminist duruş hem erkekliği hem de kadın ile erkek arasındaki geleneksel 

düşünceyi ve rolleri reddettiğinden ve egemen düşünceye karşı olduğundan dolayı 

toplum içinde popüler olan bir görüş değildir (Schmitt, 2001:396). 

Çalışmada spor haberlerindeki hegemonik erkeklik söylemleri inceleneceğin-

den dolayı haber, haber söylem ilişkisi ve bu yolla üretilen iktidar ilişkilerinin yanın-

da spor haberlerinin hegemonik erkekliği üretmedeki rolüne odaklanmak gerekmek-

tedir. 

2.8. Eril Dilin Yeniden Üretildiği Bir Alan Olarak Spor Haberleri 

2.8.1. Liberal ve Eleştirel Yaklaşımlarda Haberin Anlamlandırılma Biçim-

leri 

İletişim alanının gelişmesi ve haber konusu üzerine yapılan araştırmaların art-

masıyla birlikte ortaya çıkan kuram ve araştırmalar da çeşitli sınıflandırmalar içinde 

ele alınmaktadır. Bu kuram ve araştırmalar çeşitlilik göstermekle birlikte temelde iki 

ana paradigma içinde toplanmaktadır. Bu paradigmalar, “liberal” ve “eleştirel” olarak 

adlandırılmaktadır. Liberal (Geleneksel/Anadamar) Yaklaşım’ın temelleri ilk dönem 

liberal teorilere kadar uzanırken, Eleştirel Yaklaşım’ın temelleri daha çok Marksist 

kurama dayanmaktadır. Bu anlamda, Liberal Yaklaşım’ın haberi anlamlandırması 

daha çok gerçeklik, doğruluk, nesnellik, tarafsızlık gibi kavramlar üzerinden gider-

ken, eleştirel yaklaşım ise haberi ideolojik ve inşa edilmiş bir ürün olarak görmekte-

dir. Bu noktada, bu çalışmada da haberin anlamlandırılma biçimleri bu iki yaklaşım 

üzerinden incelenecektir.  

Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi’nin yıkılışı ve bireyin ön plana çıkması liberal si-

yasal düşünceyi ve dolayısıyla içerisinde ifade özgürlüğünün de yer aldığı özgürlük 
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silsilelerini ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak çoğulcu liberal düşünce basını; 

yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü bir güç olarak nitelemiştir (İnal, 

1996:14).  

Basını yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç olarak gören liberal 

yaklaşımların bu kuruluşlara atfettiği, temsili demokrasiye dayanan siyasal sistem-

lerde medyanın çoğulculuğunu sağlayan neredeyse en önemli araç olduğudur. 19. 

yüzyılda gazetelerin ucuzlaması, partilerin birer organı olmaktan çıkıp kâr eden kapi-

talist işletmelere dönüşmesi ile birlikte, habere, gazeteciye ve gazetelere bakış açı-

sından da bir değişiklik olmuş ve yüzyıl boyunca yaşanan dönüşümler sonucunda, 

20. yüzyılın başında “basın özgürlüğü” kavramı çoğulcu liberal düşünceyle iç içe 

geçmiş olan yeni tanımına kavuşmuştur. Bu sistem içinde, basın, kamuoyunu bilgi-

lendirecek, bireyleri çıkarları hakkında düşünmeye zorlayacak, su yüzüne çıkmamış 

sorunları gündeme getirecek, bu sorunlar için çözüm seçenekleri önerecek, bunlar 

hakkında düşündürüp halkın siyasal kararlarını belirleyecek olan yazılı ve görsel ba-

sın organlarıdır (İnal, 1994: 136). 

Liberal gazetecilik anlayışı içinde şekillenen haberciliğin örgütlenmesi, profes-

yonel gazetecilik normları ile gerçekleşmiştir. Başını “nesnellik” ilkesinin çektiği bu 

normlar, haberin tarafsız ve dengeli olması gerektiğini vurgular. “Tarafsızlık” ve 

“nesnellik” birbirinden ayrılmaz iki ilke iken, dengeli habercilik, hakkaniyet anlayı-

şını beraberinde getirir. Günümüzde de nesnellik ilkesi, tarafsızlık ve dengelilik an-

layışı haberin yorumdan ayrılması gereği üzerine yapılan vurgu, haberin yansız ol-

ması gerektiği konusundaki yaygın kabul, yazılı basın haberciliğinin olduğu kadar, 

radyo ve televizyon gazeteciliğinin de temel başvuru noktalarını oluşturmaktadır. 

Söz konusu olan bu profesyonel gazetecilik normları, yazılı basını siyasal yanlılık 

kıskacından kurtarmak adına kaynak kişi ve kuruluşların söylemlerine bağımlı bir 

konuma getirmiştir (İnal, 1996:21). Bu durum haberi yapan kişiye profesyonel olma 

koşulu getirirken, haber içeriğinden; nesnel, dengeli ve tarafsız olmasını beklemekte-

dir. Haberciye ve habere ilişkin bu anlayış liberal yaklaşıma özgü bir anlayıştır (Dur-

sun, 2005:62). 

Liberal yaklaşımın hareket noktasını, haber değerlerini ve gazeteciliğin profes-

yonellik kodlarını içeren bir kavramlar seti oluşturmaktadır. Zamanlılık, yakınlık, 
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önemlilik, sonuç ve insanın ilgisini çekme gibi temel haber değerlerine sahip olan 

olayların öyküleri, gerçeği yansıttığı düşünülen nesnel ve tarafsız profesyonellik pra-

tikleri içinden özetlenir (Dursun, 2005:70). Haber üretim sürecine odaklanan ve gle-

neksel düşünceyi paylaşan bir yaklaşım olan Örgütsel Yaklaşım ise; haberi üreten 

medya kuruluşunu bir örgüt olarak konumlandırırken, bu örgüt içindeki, çalışan-

işveren ilişkilerine, çalışanların sosyal süreçlerine, motivasyon, iş tatmini ve kimlerin 

işe alınıp alınmayacağı gibi konulara odaklanmaktadır (İnal, 1993:161-162). 

Bu görüşlerin yanında haberin gerçek dünyayı olduğu gibi yansıtmadığı ve ha-

berin gerçekliği inşa eden bir metin olduğu yönünde görüşler de vardır. Bu görüşler 

eleştirel paradigma içerisinde anlam bulmaktadır.  

Eleştirel yaklaşım, haberlerin oluşturulma ve verilme tarzının, kurumsal ve sis-

tematik olarak egemen sınıfların çıkarları doğrultusunda olduğunu, bu nedenle de 

yanlı ve tek boyutlu olarak sunulduklarını varsaymaktadır. Bu anlamda eleştirel yak-

laşımlar, genel olarak sermaye, devlet ve yayın tekelleri arasındaki organik kurumsal 

bağlantıları sergilemeye çalıştığından, medya mesajlarının içeriklerine, dolayısıyla da 

haberlere ait bütün saptamalar, genel kurumsal analizlerin bir türevi, zorunlu sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır (Poyraz, 2002:64). 

Eleştirel Yaklaşım, haber olgusunu ne özgür bir haber akışı, ne de önyargılı, ta-

raflı bir olgu olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşıma göre haberde “gerçeklik” ye-

niden üretilip kurgulanmaktadır (Poyraz, 2002:65). Bu nedenle Eleştirel Yaklaşım li-

beral çoğulculara göre haberin ne olduğu ve habercilik yapmanın ne tür bir faaliyet 

olduğu noktasında farklı bir görüşe sahiptir. Eleştirel Yaklaşım, haberin gerçeği ol-

duğu gibi yansıttığına ve habercinin de sadece olay ve kamu arasındaki bir aracı ol-

duğunu kabul etmez ve bu duruma eleştirel bir biçimde yaklaşmaktadır. Eleştirel 

Yaklaşımcılar, özellikle başlangıçta, medyanın kapitalist bir toplumda iş görmesin-

den ötürü, belirli sınıfsal çıkarları yansıtması nedeniyle nesnel ve tarafsız habercili-

ğin olamayacağını vurgulamaktadırlar (Dursun, 2005:70).  

Eleştirel Yaklaşımlar köken olarak Marksist düşünceden beslenmektedir ve 

bünyesinde farklı bakış açılarından oluşan bir çeşitliliği barındırmaktadır. Bu neden-
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le, eleştirel yaklaşımı anlamak için öncelikle onun beslendiği yaklaşımları açıklamak 

gerekmektedir.  

Bu yaklaşımlardan biri Ekonomi Politik’tir. Medyanın ekonomi politiği, kitle 

iletişim kurumlarının mülkiyet ve sahiplik yapısı, bundan beslenerek gelişen medya-

iktidar ilişkileri, bu ilişkilerin medya metinlerinin içeriğine nasıl yansıdığı üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Ekonomi politik yaklaşımlar, kapitalizm içerisinde büyük serma-

ye sahipliğinde biçimlenen medyanın sistemin siyasal ve ekonomik güçleriyle nasıl 

işbirliği yaptığı, egemen blokta nasıl yerini aldığı, egemen kesimlerin kitleleri kan-

dırma çabasına nasıl ortak olduğunu eleştirel bir bakış açısıyla incelemektedir. Eko-

nomi politik görüşü temel alarak medya üzerinde inceleme yapanlar, mülkiyet ve sa-

hiplik yapısı üzerinde dururlar. Medyanın kimin mülkiyetinde olduğu, nasıl bir sa-

hiplik yapısının olduğu, kurumsal yönetimin hangi kurallar ve ilişkiler çerçevesinde 

belirlendiği, medya patronlarının toplumdaki diğer güçlerle ilişkisi gibi sorularla bü-

tün bu süreçlerin medyanın ileti örgüsünü çözümlemeye çalışırlar (Güngör, 

2011:119). 

Ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde medya metinlerini inceleyen en önemli 

araştırmalardan biri Herman ve Chomsky’nin Propaganda Modeli’dir. Propaganda 

Modeli, toplumdaki güç ve servet eşitsizliğine odaklanır ve bu eşitsizliğin medyadaki 

yansımalarının haberlerin süzgeçten geçirilmesi yoluyla gerçekleştiğini ileri sürmek-

tedir.  Bu süzgeçler, muhalefeti marjinalleştirirken hükümetleri ve egemen çıkar 

gruplarını toplumun temel ögeleri olarak gösterirler. Propaganda modeline göre bu 

süzgeçler şu şekilde sıralanabilir; 1) Egemen medya firmalarının büyüklüğü, tekel-

leşmiş mülkiyet ve mülkiyet sahibinin kâr yönelimi, 2) Kitlesel medyanın temel gelir 

kaynağı olarak reklam, 3) Medyanın, hükümet ve çıkar grupları tarafından finanse 

edilen “uzman”ları temel bilgi kaynağı olarak kullanması, 4) Medyayı disipline aracı 

olarak kullanılan “sert eleştiri üretimi”, 5) Milli bir din ve kontrol mekanizması ola-

rak “komünizm karşıtlığı” Bu ögeler birbiriyle ilişki içindedir ve hepsi bir diğerini 

güçlendirmektedir ve haberin hammaddesi başarılı bir şekilde bu süzgeçlerden geç-

melidir (Herman ve Chomsky, 1988:2). 

Medya içeriklerinin kapitalist ekonominin dinamikleri içinde belirlendiği görü-

şünü savunan Ekonomi Politik Yaklaşım, bu içeriklerin “egemen ideoloji” ya da 
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“egemen söylemleri” nasıl yeniden kurduklarını yeterli düzeyde açıklayamamaktadır. 

Ayrıca; izleyici ve okuyucunun medya metinlerini nasıl anlamlandırdığı konusunu 

tartışma dışı bırakması bu yaklaşıma getirilen en önemli eleştirilerdir (İnal, 1996:90). 

Bu eleştirilerin büyük bir kısmı Kültürel Çalışmalar geleneğinden gelmektedir.  

Kültürel Çalışmalar, kültür, medya metinleri ve iktidarın bağlamsal olarak 

araştırılması, ilişkilerin değişiminin irdelenmesi, iktidar ilişkilerinin yerelleştirilmesi, 

analiz edilmesi, değiştirilmesi ve yeni bağlamlar oluşturulmasına odaklanarak (Al-

ver, 2009:31) anlamın inşasıyla ilgilenir. Yani, belli anlatım formları içinde ve onlar 

aracılığıyla anlamın nasıl üretildiğini incelemektedir. Bu anlamda Kültürel Çalışma-

lar, kültürel formları ve pratikleri toplumdaki iktidar ilişkileri bağlamında kavramayı 

amaçlamaktadır. Bu noktada, habere kültürel yaklaşım, gazetecilerin gördükleri şeyin 

haber olduğunu nasıl anladıkları ile ilgili belli belirsiz yorumlarını anlamaya çalış-

makla alakalıdır (Schudson, 1994:319-321). 

Hall’e göre seçme sürecinde “seçen”, yani belirleyici olan, medya profesyoneli 

değildir. Söz konusu seçimin belirlenmiş olan çerçevede yapılmış olması gerekmek-

tedir. Çünkü egemen söylemin kodları evrenselleştirilmiş ve doğallaştırılmıştır. Bun-

ları gerçekleştiren medya çalışanları da bu söylemlerin farkına varamazlar. Bu pro-

fesyonel ideolojilerin maskelenmesi ile sağlanmaktadır. Muhalif görüşlere yer verilse 

de bu görüşler egemen söylemi kullanıp, çizilen çerçevede hareket etmek zorundadır 

(Hall, 2002:340-341). 

Kültürel Çalışmalar geleneği içindeki en önemli isimlerden biri olan Hall’a gö-

re, medya metinleri belli bir amaca göre kodlanmıştır ya da şifrelenmiştir. Ama oku-

yucu, bu kodu metni kodlayanın amaçladığı yönde çözemeyebilir. Hall’a göre 3 

okuma, anlamlandırma durumu vardır. İlki, egemen kodlama çerçevesindeki durum 

olup, kodlayanla aynı çerçeve içindeki anlamlandırmadır. İkincisi, müzakereci oku-

ma durumudur. Bu durumda, okuma egemen anlamlandırmanın bazı yanlarını kabul 

edip, diğer yanlarını reddetmekte ya da değiştirmektedir. Böylece okunan metni ken-

di amaç ve anlayışıyla harmanlar. Üçüncü okuma ise egemen, tercih edilen okumaya 

karşıt olan anlamlandırma durumudur. Hall egemen söylemler içinde kodlanan med-

ya metinlerinin bile tartışarak ya da karşı çıkarak okunabileceğini savunmaktadır 

(Erdoğan, 2011:227). 
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Haberin anlamlandırılmasında bir başka yaklaşım ise Yapısalcı Yaklaşımdır. 

Yapısalcı görüş ve dilbilim tartışmaları önemli bir noktadadır. Bu akımın öncülerin-

den, Ferdinand Saussure, dili incelerken dil ve söz ayrımından bahsetmiştir. Saussu-

re, dilin düşünceleri ifade eden bir göstergeler sistemi olduğunu ve diğer gösterge 

sistemleri içinde en önemlisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşıma göre, dil te-

mel bir olgudur, söz ise ikincildir (İnal, 1994:140).  

Yapısalcı çalışmalar içindeki diğer bir önemli isim olan Levi-Strauss ise mitleri 

ele almış ve ilkel mitleri incelemiştir. Levi-Strauss çalışmalarında arkaik toplumların 

hepsinde aynı evrensel düşünce biçiminin egemen olduğunu söylemiştir. Ona göre, 

bir kültürün düşünsel sınırları belli bir toplumun anahtarıdır. Yapısal dilbilim yakla-

şımıyla yapılan çalışmalarla bir kültürün mitleri incelenerek, soyutlamalar yoluyla o 

kültür anlaşılabilir. Mitleri ve mitsel düşünceleri oluşturan yapısal bir mantık vardır. 

Mitler toplumun bilinçaltını ortaya çıkarmaya yarar. Tıpkı dilde olduğu gibi kültü-

ründe altında yatan bir yapı vardır. Bu yapının analizi toplumun kolektif bilincini 

açığa çıkarmaktadır (Yaylagül, 2013:121-122). 

Mitler üzerine çalışan diğer bir düşünür olan Barthes ise, burjuva ideolojisini 

ve kapitalizmi, yarattığı mitler aracılığıyla ele alıp inceler. Mitleşerek doğallaşan ve 

herkese ait kılınan anlamlandırma biçimleri üzerine giriştiği bu tartışmada Barthes'ın 

gözler önüne sermek istediği ideolojinin nasıl işlediği ve mitleştirme yoluyla kapita-

list ekonominin içinde ortaya çıkan ilişkilerin üstünü nasıl örttüğüdür. Barthes’a göre 

mitler politikadan arınmış izlenimi veren sözlerdir. Diğer bir deyişle okunduklarında 

veya mitleştirme yolu ile kurulan belli ritüellere eklendiğinde politik olan gözlerden 

silinir, anlamlar doğallaşır. Mitler iktidar çatışmalarından kaynaklanan gerçeği, eşit-

sizliği gözlerden siler. Bunu kurdukları üst dil aracılığı ile gerçekleştirirler. Barthes, 

mitlerin kurulduğu üst dilin karşısına üretici insanın dilini koyar. Bu dil gerçeği dö-

nüştürmek için kullanılan, devrimci bir dildir ve mitlere dayanmaz (İnal, 2003:14).  

Geleneksel kuram içinde, bireyin toplumsal olgular karşısında değer yargıla-

rından arınarak toplumsal gerçekliğin “nesnel” bilgisine ulaşabileceği inancı ege-

mendir. Eleştirel Yaklaşım içinde ise birey toplumsal ve tarihsel koşullar içinde bi-

çimlenen “özne”dir ve ancak bu koşulların anlaşılması ile bireyin konumuna ilişkin 

bir tartışma gerçekleştirilebilir. Bireyin kendisi de bu koşulların bilincinde olduğu sü-
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rece tarihi dönüştürecek özneye dönüşmektedir. Dolaysıyla Eleştirel Yaklaşım içinde 

gazetecinin rolü toplumsal koşullardan yola çıkarak anlaşılmaya ve açıklanmaya ça-

lışılmıştır. Fenomenolojist yaklaşımı benimseyen iletişim bilimcileri ise bu iki yakla-

şımın bireyin konumu ve gazetecinin rolüne ilişkin açıklamalarından ve ön kabulle-

rinden sıyrılarak haber üretiminin günlük pratiklerde nasıl gerçekleştiğini incelemek-

tedirler (İnal, 1993:165). 

Haberin fenomenolojisi, haberin bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlama 

bilgisi, yani bir “dünya bilgisi” olduğunu kavrama olanağı sunar. Bununla da kalma-

yarak haber denilen şeyin, toplumsalın kendi kendisiyle düşünümsel bir ilişki kurma 

tarzı ve kendisini bilme yordamı olduğunu anlama yolunda gerekli kavramsal adım-

ları atmaya da yardımcı olmaktadır (Dursun, 2004:63). 

Fenomenolojik çalışmalar içerisinde “doğal tutum” olarak adlandırılan bir dü-

şünce vardır. Bu düşünceye göre, sosyal gerçekliğin varlığına ilişkin bireyler tarafın-

dan geliştirilen bir “doğal tutum”un altını çizmektedir. Sosyal dünyanın aktörleri fe-

nomene karşı kuşkucu bir tutum geliştirmeyip tam tersine fenomeni bir veri olarak 

kabul ederler.  Bunun sonucunda haberin varlığı okuyucu tarafından bir sosyal feno-

men olarak sorgulanmaksızın kabul edilir. Bu noktada Fenomenolojik yaklaşım et-

nomedolojik görüşlerin de etkisiyle, gündelik ve toplumsal yaşamda sosyal aktörlerin 

anlam üretme süreçlerine ilişkin görüşlere odaklanmaktadır. Bu odaklanma sürecinde 

“dizinsellik” ve “düşünsellik” kavramları ortaya çıkmaktadır. “Düşünsellik”, öner-

melerin karakterize ettikleri gerçeklik içine gömülü olduklarına işaret etmektedir. 

“Dizinsellik” ise sosyal aktörlerin bu önermeleri üretildikleri ve işleme girdikleri 

bağlamdan ayırarak anlam ürettiklerine işaret eder (Tuchman, 

1978:186,189;akt.İnal,1993:167). 

Sonuç olarak haber çalışmaları açısından hem medya metinlerini çözümleme 

hem de bu metinlerin üretim süreçleri ve alımlama aşamalarında kapsamlı bir değer-

lendirmenin yapılması gerektiği (Dursun, 2001:45) ortadadır. Haber çalışmalarında 

ön plana çıkan bu farklı yaklaşımların kendi gerçeklikleri çerçevesinde haberi anlam-

landırma çabası içine girdikleri söylenebilir. 
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2.8.2. Haber ve Söylem İlişkisi  

Haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek, gerçekliğin, kur-

gusal olarak yayımlanacak organizasyonun yapısına, teknolojisine ve ideolojisine gö-

re yeniden kurgulanmasıdır. Bir medya metini olarak haber, yazım tekniği açısından 

kapalı bir yapıt olmasına rağmen, metin olarak çok katmanlı okumaya ve analize ta-

bii tutulduğunda içerdiği söylemle açık yapıta dönüşmektedir. Haberin yazılması sı-

rasında kullanılan evrensel kodlar, aktarım biçimleri ve klişeler haber metnini oluş-

turmaktadır. Bu dil yapısının ve işlevlerinin incelenmesi ile ortaya çıkan haber söy-

lemi; enformasyonun seçimi, işlenmesi ve dolayımlanması aşamalarında kullanılan 

kodlamalarla oluşturulan aktarım biçiminin, alımlanma süreci dikkate alınarak kur-

gulanmasıdır (Rigel, 2000:177–183). Bu kurgulanma diğer kurgusal metinlerde ol-

duğu gibi haberlerde söylem yoluyla oluşturulur. Bu söylem, bir yandan haberin söy-

leminin içinde yer alan anlatımla kurulurken, diğer yandan, haberlerin söylemi içinde 

egemen söylemler doğallaşıp, egemen ideolojiyi yeniden kurmaktadır (Tokgöz, 

2006:205).  

En önemli ideolojik araçlardan biri olan medya egemen kesimin kontrolü altın-

dadır. Bu nedenle, haberin söyleminde ideolojik pratikler yer almaktadır. Bu nokta-

da, medya ideolojik olanla bütünleşmekte ve haber yoluyla egemen ideolojiyi yeni-

den üretmektedir (Özer, 2011:49-50,61). Hall’a göre “medya ideolojiktir” ve ideolo-

jik olanın daima kendine özgü, toplumsal, kültürel ve siyasal koşulları vardır. Bu an-

lamda, medya çalışmaları ve kuramlarının ideoloji sorunuyla ilgilenmekten kaçınma-

sının olanaksız olduğunu vurgulamaktadır (Hall, 2002:90-91). İdeolojik düzeyde 

medya toplumdaki güçlü çıkar gruplarının uzantıları olarak işlev görmektedir. Bunun 

yanında egemen ideolojinin yeniden üretiminde, denetim sisteminin sürdürülmesinde 

rutinlerin, değerlerin ve kurumsal yapıların bir araya getirilmesinde de medyanın bü-

yük rolü vardır (Shoemaker ve Reese, 2002:130). 

Toplumdaki ekonomik süreçler üzerinde etkili bir üstünlük sağlamış olan ege-

men bir sınıf, bir toplumun hayat tarzlarını adetlerini ve anlayışlarını, biçimini, kültür 

ve medeniyet düzenini bir bütün olarak hayatın başat toplumsal üretim sisteminin ge-

lişimini destekleyen, toplum üzerinde sağladığı üstünlüğü yaydığı tüm süreçleri ku-

şatmaktadır (Hall, 1999:119). Yani, iktidar, çeşitli söylem türleri, içerikleri ve üslup-
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larına farklı erişme derecelerine sahip olunması yoluyla dolaysız olarak uygulanıp 

dışa vurulmaktadır. Kitle medyası örgütleri ve bunların anonim sahipleri söylemin 

hem finansal hem de teknolojik üretim koşullarını, sözgelimi gazete, televizyon, ba-

sım işlerinin yanı sıra telekomünikasyon ve bilgisayar endüstrilerini denetlemektedir-

ler. Reklama bağımlı olan özel mülkiyet yoluyla işleyen medya açısından bu dolaylı 

denetim aynı zamanda büyük şirketler tarafından ve hatta medyanın bağımlı olduğu 

enformasyonu düzenli olarak sağlayan önde gelen haber aktörleri tarafından uygula-

nabilir. Bu aynı iktidar grupları özellikle kitle medyası söyleminin çeşitli dağılım 

tarzlarını kontrol edebilirler. Bundan dolayı da kamusal metin ve konuşmanın tesir 

tarzlarını da kısmen denetlemektedirler (Van Dijk, 1999:336-337). 

Söylemsel ifadeler olarak haber metinlerinde haber söyleminin oluşmasında 

İnal’a (1996:95-96) göre şu dört unsur etkilidir: 

1) Haberin söylemi, gazetecilerin günlük pratikleri içinde oluşur. Yani, haber-

cilik zamansal, mekânsal ve ekonomik sınırlılıkları aşmaya yönelik bir iş olarak ör-

gütlenmiştir. 

2) Haberin söylemi gazetecilerin profesyonel ideolojileri içinde oluşur. Basın 

ticari bir işletmeye dönüşmesiyle oluşan yatay ve dikey tekelleşme olgusu ile gelişen 

gazetecilik normları haberin söylemini biçimlendirir. 

3) Haberin söylemi haber metinlerinin üretildiği somut tarihsel koşullar ve üre-

tim anı ile belirlenir. Toplumsal yaşam içinde oluşan siyasal, ekonomik, güç/iktidar 

ilişkileri metinlere yansır. 

4) Haberin söylemi medyanın ekonomi politik ilişkileri içinde yapılandırılır. 

Karlılık kaygısı daha fazla kişiye yönelik içeriklerin hazırlanmasını sağlar. Böylece 

çeşitlilik sınırlanırken, benzemeye yol açan ve daha çok satan konuların seçilmesine 

neden olur. 

Bu etkenlere dayanarak haber söyleminin oluşmasında haber kaynağı, haberin 

üretildiği kurumun ve toplumun ekonomi politiği, haber profesyonelleri ve editoryal 

süreç şüphesiz çok önemli bir rol oynamaktadır. Haber metinlerinde üretim sürecini 

kontrol edenlerin de parçası olduğu egemen ideoloji sürekli devinim halindedir. 

Egemen ideolojinin bu etkisiyle birlikte haber metinleri içerisinde belli egemen dü-
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şünceler, yaklaşımlar, anlatılar ortaya çıkarılır. Bunun sonucunda egemen ideolojiler 

tarafından belirlenmiş belli dünya görüşlerini taşıyan kapalı birer metin dizgesi orta-

ya çıkmış olur (Bulut ve Yaylagül, 2004:123-124). 

Burada ideoloji, mesajları üretmek için kullanılan göstergesel kurallardır ve in-

sanlar haber metinlerinde yansıtılan ideolojiyi okumakla egemenler tarafından inşa 

edilmiş mesajların görünmeyen yüzünü de okumuş olurlar. Söylem, mesajın söyledi-

ği ideoloji ise, söylenebilecek olanı belirleyen kodlamadır. Mesajın kodlanması, kod-

lama ve kod açım edimlerini içermektedir. Kodlama, düz anlamı, kod açım ise, yan 

anlamı belirtmektedir. Kod açım, farklı grupların bu koda yüklediği anlam çerçeve-

sinde oluşmaktadır. Bu noktada ideolojinin yarattığı etki, söylemdeki mesajın belli 

bir yönde kodlanmasını sağlamaktadır (Sancar, 1997:89). 

Gündelik hayatın her alanında var olan haber, toplumun bütün kesimlerindeki 

bireyleri farklı araçlarla bütün dünyadan haberdar eder ve söylem yoluyla onların na-

sıl düşüneceğini söylerken, fikirlerini yeniden üretir. Bu açıdan söylem, ideolojilerin 

üretiminde ve yeniden üretiminde, günlük ifadelerde vazgeçilmez bir rol oynar (Van 

Dijk, 2003:13). Söylem, gerçekliği yalnızca yeniden üreten değil, aynı zamanda ta-

nımlayan ve kurandır. Bunu da imgelem simgesel sistem ve dolayımlama yoluyla 

yapar. İmgelem, toplumsalı tanımlayan, bir toplumdan diğerine sonsuz farklılık ve 

çeşitlilik gösteren olası yaşanma biçimleridir. Toplumun geçmişi ve bu günü simge 

ve mitler sayesinde tanımlanmaktadır. Böylece söylem, imgesel olanın özgün düzeni 

olarak tanımlanmaktadır. Simgesel sistem, toplumsal gerçekliğin tanımlandığı dü-

zeydir. Simgesel olan dil ve anlamlandırma pratikleri olarak söylemleri kurmaktadır. 

Dolayımlama ise, gerçekliğin düşünceye ulaşıncaya kadar geçirdiği değişim süreci 

anlamında tanımlanmaktadır (Sancar, 1997:123–125). 

Söylem haberde kendi başına oluşmamakta onu üreten ve biçimlendiren belli 

başlı yapılar bulunmaktadır. Bu anlamda söylem, yapılar tarafından biçimlendirilir; 

ancak aynı zamanda, kendisini biçimlendiren bu yapıların biçimlendirilmesine, yeni-

den biçimlendirilmesine, yeniden üretimine ve dönüşümüne katkıda bulunmaktadır. 

Bu yapılar söylemsel ideolojik bir doğaya sahip olabildiği gibi, ekonomi-politik iliş-

kiler, pazardaki ilişkiler, cinsiyet ilişkileri ve sivil toplum kurumlarındaki ilişkiler gi-

bi dolayımlanmış bir biçim de içerebilir. Bu açıdan söylem, toplumsal dünyayı dol-
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duran ilişkilerin, özne ve nesnelerin yaratılmasına ve yeniden yaratılmasına katkıda 

bulunur (Fairclough, 2003:159). 

Bu yeniden yaratma sürecinin gerçekleşebilmesi için haber oluşturulurken ge-

reken dil ve dil yapılarına uyulması gerekir. Bu durumda, haberde ki ileti, bir etkiye 

sahip olmadan, bir gereksinimi tatmin etmeden ya da kullanıma sokmadan önce an-

lamlı bir söylem olarak ayırt edilmeli ve uygun bir şekilde kod açımına uğratılmalı-

dır. Bu anlam süreci oldukça karmaşık algısal, bilişsel, duygusal, ideolojik ya da dav-

ranışsal sonuçlanabilir ve eğlendirme, bilgi verme, ikna etme gibi etkilere sahip olan 

kod açımlanmış anlam kümesi oluşturabilir. Belirgin bir anda yapı bu kodu kullana-

rak bir anlam üretir ve bir diğer anda ileti kod açımı aracılığıyla toplumsal pratiklerin 

yapısına yayılır (Hall, 2003:312). Bu anlamda, haberi bir söylem olarak gördüğü-

müzde bu söylem artık var olan anlamların aktarıcısı olan “şeffaf dil” anlayışından, 

diğer bir deyişle “araççı dil” anlayışından uzaklaşır ve anlamlandırma süreçleri üze-

rinde duran bir dil sorgulamasına da olanak sağlar (İnal, 1996:22). Yani, oluşturulan 

haberin söyleminde ki dil kullanımı sadece, dilbilimin geleneksel öğeleri ile sınırlı 

değildir. Çünkü, söylem, sosyal, siyasi ve kültürel, ekonomik alanlar gibi toplumsal 

hayatın diğer yönleriyle de ilişkilidir. Bu hali ile söylem: bir dil pratiğidir; ideoloji, 

bilgi, diyalog, anlatım, beyan tarzı, müzakere, güç ve gücün mübadelesiyle eyleme 

dönüşen dil pratiklerine ilişkin süreçleri içerir (Sözen, 1999:20).  

2.8.3. Haber Söylemi Yoluyla Üretilen İktidar İlişkileri 

Haberi bir söylem olarak ele almayı zorunlu kılan gelişmeler, toplumda 

güç/iktidar sorununun tartışılmasında ortaya konulan farklı yaklaşımlara bağlıdır. Bu 

yaklaşımlar içinde, güç/iktidar sorunu temelde iki farklı eğilim içinde ele alınmakta-

dır. Bu eğilimlerden ilki, güç/iktidarı topluma yayılmış ve dağılmış olarak ele alma 

eğilimiyken diğeri ise, güç/iktidarın yönetici sınıfın veya küçük bir elit grubun elinde 

toplanmış olarak görülmesidir (İnal, 1996:88). İlk eğilim, kaynağını liberal çoğulcu 

yaklaşımdan almakta ve medyayı bağımsız bir güç ve gerçeğin yansıtıcısı olarak 

görmektedir. Diğer eğilim ise, eleştirel yaklaşımdan beslenmekte ve Marksist temele 

dayanmaktadır. Bu görüşlerden de anlaşılacağı gibi, Marks’a (1999:75) göre, egemen 

sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka bir deyişle, toplu-

mun egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel güçtür. Maddi 
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üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf aynı zamanda, zihinsel üretim araçlarını da 

emrinde bulundurur ve zihinsel üretim araçlarını elinde bulundurmayan sınıfların dü-

şünceleri de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Bu anlamda, iktidarı elinde 

bulunduran egemen sınıflar zihinsel üretim araçları sayesinde oluşturdukları söylem-

ler yoluyla, diğer sınıfların içinde bulundukları koşulları doğal ve meşru göstermek-

tedirler. Bu durum kapitalist sistem koşullarıyla alakalıdır. Kapitalizmin istikrar için-

de yaşayabilmesi için, yönetilenlerin onayına dayalı, egemen sınıf çıkarlarının yeni-

den üretimini sağlayacak ve kapitalist devletin açık şiddete başvurmasına gerek bı-

rakmayacak bir ideolojik ve politik oluşumun gereğini vurgulamak egemen ideoloji-

nin temelidir (Sancar, 1997:27). Bu kapitalist mantık üzerinden medyaya baktığımız-

da, ticari işletme mantığı ile çalışan medyanın, özel mülkiyet esasına dayalı mevcut 

düzenin ve statükonun devamlılığını sağlamak amacını taşıyacağı, bu nedenle de, 

egemen gücün ve egemen kültürün yeniden üretilmesine yönelik yayıncılık anlayışı 

içinde olacağı görülmektedir (Rigel, 2000: 189). 

İktidar, bir kişinin ya da grubun bir başka kişi ya da grup üzerinde, onun ya da 

onların ne yapabileceği, ne yapması gerektiği gibi konularda etkili olmasını içermek-

tedir. Bu anlamda iktidar, tüm kişi, grup ve toplum ilişkileri için geçerli bir kavram 

olmakta ve toplumsal iktidar, kişinin ve grupların iktidarında olduğu gibi çoğunlukla 

söylemler yoluyla kurulmakta ve işlemektedir (Van Dijk, 1999:272-274). Bu söylem-

ler ise, medya aracılığıyla kurulmakta ve bu noktada medya, mesajların ve karmaşık 

söylemlerde düzenlenmiş göstergelerin üretilmesi için, toplumsal, ekonomik ve tek-

nik olarak örgütlenmiş aygıtlar arasında sayılmaktadır (Hall, 1999: 236).  

Egemen sınıfın iktidarını elinde tutması için, devletin ideolojik aygıtları üze-

rinde etkin olması gerekmektedir. Çünkü hiçbir sınıf devletin ideolojik aygıtları üze-

rinde hegemonyasını uygulamadan iktidarını elinde tutamaz (Althusser, 2000: 36). 

Bu yüzden Althusser’in deyişiyle, devletin ideolojik aygıtlarından biri olan medya, 

egemen sınıfın hegemonyası altındadır ve egemen söylemi üretip ve meşrulaştırmak-

tadır. Bununla birlikte egemen söylemin onaylanmasını sağlayan araçlardan biri olan 

medya, egemen sistemin istediği yönde bir söylem üretirken, bazı ideolojilerin ön 

plana çıkarıldığı ya da meşrulaştırıldığı araca dönüşebilmektedir (Lull, 2001:22). 
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Toplumsal yapı içerisinde söylem üretme hakkına sahip olanlar; gazeteciler, 

yazarlar, sanatçılar, yönetmenler, akademisyenler olarak kabul edilmektedir. Bunlar, 

sembolik seçkinler ya da iktidar seçkinleri olarak adlandırılmakta ve söylemin üretim 

ile denetimini ellerinde bulundurmaktadır. Bu noktada, toplumsal iktidarın kurulma-

sında ve yeniden üretiminde iktidar/sembolik seçkinler önemli rol oynamaktadır (Ri-

gel, 2000:192). İktidar seçkinleri ve iktidarı temsil eden kurumların sözcülerinin öz-

nel görüşlerinin haberde nesnel olarak temsil edilmesi, haberin söylemsel yapısı içe-

risinde ideolojinin işleyişinde bir strateji olarak çok önemli görülmektedir. Var olan 

toplumsal gerçekliğin bir parçası olan ve bazen mücadeleli ve çelişkili, bazen yön-

lendirilen ve kapalı anlamlandırma pratikleri içinden, çoğunlukla egemen gücü ve ik-

tidarı elinde bulunduranların lehine gerçekliği inşa eden ve tanımlayan bir dolayım-

layıcı olarak değerlendirilen eleştirel medya anlayışı içinde haberlerin konumlanma-

sı, bu çerçeve ile uygunluk göstermektedir (Dursun, 2001: 123–125). 

Haber söylemi yoluyla oluşturulan güç/iktidar ilişkilerinin nasıl meşrulaştırıl-

dığını anlamak için Van Dijk (1999:303), azınlıkların, göçmenlerin ve üçüncü dünya 

ülkelerindeki insanların haberlerde temsil ediliş biçimine odaklanmaktadır. Bu ça-

lışmada, bu grupların kitle iletişim araçlarında, daha az yer aldıkları, itibarlı kaynak 

olarak kullanılmadıkları, yetersiz biçimde temsil edildikleri, batı kültürü ve toplumu-

na bir tehdit oluşturdukları biçiminde ele alındıkları sonucuna ulaşıldığı görülmekte-

dir. Bu analizler ise, Batılı ülke iktidarlarının haber söyleminde yeniden üretildiğini 

ortaya koymaktadır. 

Haber söylemi yoluyla üretilen egemen söylemler içerisinde cinsiyetçi söylem-

ler de bulunmaktadır. Bu söylemler ataerkil toplumlarda, toplumsal iktidarı erkekler-

le bağdaştırmakta ve bu anlamda, haber yoluyla bir eril dil üretilmiş olmaktadır. Bu 

sebeple, medyada eril dilin nasıl üretildiğine daha detaylı bakılması gerekmektedir. 

2.8.4. Haber Yoluyla Üretilen Eril Dil 

Kitle iletişim araçları toplumsallaşma sürecinde toplumsal değerlerin aktarı-

mında, kadın deneyiminin baskılanması ile bu değerlerin yeniden üretilmesinde, ka-

pitalist ve erkek egemen düzenin ideolojik içeriğinin gizlenmesinde rol oynayan ay-

gıtlar olarak ele alınmaktadır (Çelik, 2000:7). Medya yoluyla erkekliğin üretilmesi en 
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çok beden üzerinden yapılmaktadır. Ancak, erkeklik ve beden ilişkisini araştırmanın, 

kadınlığın bedenle kurduğu ilişkiye nazaran ihmal edilen bir alan olduğu söylenebi-

lir. Erkeklerin bedenlerine ilişkin tahayyüllerinin toplumsal cinsiyet inşasının önemli 

bir parçası olması ancak 1980’li yıllarla birlikte popüler kültürün gelişkin temaların-

dan biri haline gelmesi sayesinde gerçekleşmiştir. 1980’li yıllarla birlikte erkek be-

deni televizyon ve yazılı medya aracılığıyla popüler kültür tarafından hızla görselleş-

tirilmiş; erkek bedeni gençliğin ve gücün sembolü olmakla bağlantılı bir imgeye dö-

nüşmüştür. 1990’lara gelindiğinde “kaslı erkek bedeni” popüler medyanın temel fe-

tişlerinden birine işaret ediyordu. Bu imge, erkek çocuklarına yönelik oyuncakların 

tasarımı da dâhil, pek çok alanda kendisini göstermeye başlamıştır. “Kaslı erkek kah-

raman” imajı erkek bedenine yönelik biçimlendirme ve yeniden biçimlendirme eği-

liminin baş döndürücü yükselişinin göstergesi haline gelmiş (Sancar, 2009:245-246) 

ve erkeklik bu tür yollarla üretilmeye başlanmıştır. 

Beden üzerinden yapılan bu erkeklik üretiminin yanı sıra medya organlarında 

çalışan kadınların üst düzey konumlara ve yönetim kademelerine ulaşamamasının bir 

sonucu olarak medyada karar alma mekanizmalarını elinde bulunduranların çoğun-

lukla erkek oldukları söylenebilir. Bu anlamda medya yöneticileri, eril iktidarı yeni-

den üreterek hem sosyal alanda ve hem de özel alanda iktidarlarını sürdürmektedir-

ler. Bu durum sonucunda medya sektöründe cinsiyetçi iş bölümü kurulmaktadır, 

özellikle 80’lerden sonra bu alanda daha çok kadın çalışmaya başlasa da, beş çalı-

şandan ancak biri kadındır ve hala kadınlar için medyada çalışma koşulları daha güç-

tür. Her kadının kadın bakış açısına sahip olduğu iddia edilmemekle birlikte, böyle 

bir bilince sahip olan kadınların da bunu medya ürünlerine aktarabilmeleri çok zor-

dur. Çünkü yönetici kadroların çoğu erkekler tarafından işgal edilmekte ve erkek 

egemen değerler sistemi içinde çalışılmaktadır (Gencel-Bek ve Binark, 2000:4). Bu 

durum kadın bakış açısının medyadan dışlanmasına ve eril iktidar ilişkileri ile zihni-

yet yapılarının medya ürünlerine ve popüler kültür alanına hâkim olmasına yol aç-

maktadır. Kadının “güçsüzlüğünün” yeniden üretilmesinde ve kadın bedeninin nes-

neleştirilip bir sömürü alanına dönüştürülmesinde medyanın önemli bir rolü olduğu 

öne sürülmektedir. Kadınlığa atfedilen negatif değerleri yeniden üreten kadın temsil-

lerinin dönüştürülebilmesi için, medya sektöründe çalışan kadınların çoğalmasının 
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önemine vurgu yapılmaktadır. Medya sektöründe karar verici konumlarda bulunan 

kadınların çoğalmasının, kadının ve kadın sorunlarının medya metinlerinde “eşit” ve 

“adilane” bir temsil olanağına kavuşmasında etkili olabileceği tartışılmaktadır (Çe-

lenk, 2010:230). Kadınların medya sektöründe çalışmaya başlaması ile birlikte haber 

odasındaki erilliğin kırılacağı yönünde bir beklenti oluşmuştur. Böylelikle geleneksel 

ataerkil yargılar da kırılacak, kadınların bağımsızlığı bir değer olarak görülebilecekti. 

Bu politik talep etrafında bir araya gelme, sektörde sayıları hızla artan kadın gazete-

cilerin örgütlenmesini de mümkün kılacak ve medyanın değiştirilmesi zorunluluğu 

türlü etkinliklerle ortaya konulacaktır (Köker, 2012:122).  

2000’li yılların başında itibaren medya sektöründe çalışan kadınlar arasında 

büyük bir artış olmasına rağmen cinsiyetçi iş bölümü kaybolmamıştır. Sektördeki ni-

celiksel kadın artışına rağmen cinsiyetçi iş bölümünün kaybolmamasında kadınlara-

rası dayanışmanın kırılması durumu da etkili olmuştur. Bunun sonucunda, rekabet 

ortamının yaratılması bir yandan güvencesiz çalışma ortamını gizlerken diğer yandan 

da kadınlar arasında “genç-yaşlı”, “deneyimli-deneyimsiz”, “okullu-alaylı”,  gibi ay-

rımlar yaparak meslek içi ilişkilerde merkezi konuma gelmiştir. Meslekte yükselmek 

ya da işini korumak için “güzel kadın”, “metres”, “sevgili” olmayı yeğleyen “başarılı 

kadın” hikâyeleri devreye sokularak cinsiyetçiliğin devamlılığı sağlanmıştır (Köker, 

2012:128).  

Bunların dışında, içerik olarak ise haber, kadınların kamusal alandaki sınırlı 

varlığı karşısında, haberin seslendiği kitle ve konusu bakımından, haber alıcısı erkek 

kitleyle özdeşleştirilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu kapsamda haber, erkekler için ve on-

lar tarafından oluşturulan bir kurgu olmanın ötesinde, erkek gözüyle oluşturulan eril 

bir söylem niteliği taşımaktadır. Böylece bu durum haberin üretimini aşan bir genel 

söylem sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda haberlerde kadın lehine geliş-

menin, haberleri yapanların kadın olması ya da daha çok kadın haberi yapılması ile 

değil, ancak haberin eril sunum tarzında ortaya çıkacak bir değişimle sağlanacağına 

işaret edilmektedir (Timisi, 1997:41). 

İletişimin yegâne aracı olan dil ataerkil bir dünya kurgusu temelinde oluştu-

rulmaktadır. Bunun sonucunda, medya çalışanları bu egemen söylem içerisinde kim-

liklenmekte ve bu söylem içinde biçimlenen gazetecilik kodlarını öğrenmektedirler. 
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Ayrıca yaygın medya kuruluşlarındaki mevcut mülkiyet yapılarının bir sonucu olarak 

medya, egemen ekonomik, siyasal, askeri iktidar merkezleri ile iç içe geçmiş durum-

da olduğundan belirli bir temsil stratejisi bulunmaktadır (Alankuş, 2012:37). 

Var olan bu koşullar altında ve eril haber dilinin baskısıyla kadın gazeteciler, 

yaptığı işe yabancılaşmakta, haber üretiminin maço kültürü içerisinde kadın gerçek-

liği lehine yeni ve etik bir haberciliği geliştirme olanağı zayıflamaktadır. Öyle ki ço-

ğu kadın medya çalışanı, kadına yönelik şiddetin medyada görünme tarzının, kendi 

iradeleri üzerinde görünmez bir ağırlığı olan medya örgütlerinin işleyiş yapısından 

kaynaklandığını düşünmektedirler (Köker, 2000: 325).  

Medya kuruluşlarında iş yapma rutinlerindeki bu türden cinsiyetçi eğilimleri 

güçlendirdiği öne sürülen iki boyut vardır: Birinci boyut, haber yazarken kadınların 

ve erkeklerin farklı anlatımlar ve ifadelendirmelerle gerçekliği ortaya koyduklarını 

öne sürer. Buna göre kadınlar, daha öznel, akıldışı, duygusal, yanlı, parçalı ve edilgin 

anlatımlarla gerçekliği sunarlar ve yazdıkları haberlerde de zihinsel faaliyetlerinin bu 

yanı açıkça öne çıkar. Buna karşılık erkek gazeteciler, daha rasyonel, soyut, tutarlı ve 

etkin ifadelerle gerçekliği sunarlar ve haberlerinde de nesnelliği sağlayabilen ciddi, 

değer yansız, bir anlatım öne çıkar. İkinci boyut, haberlerin ne tür bir oku-

ra/izleyiciye seslendiği ya da çağırdığı ile ilgilidir. Hâkim gazetecilik yaklaşımların-

da kadın haber okuru ve izleyicisi, kişisel olarak mahrem ve eve ait konularla (sağlık, 

moda, ilişkiler, güzellik ve çocuk bakımı vb.) daha fazla ilgilidir. Erkek haber oku-

yucusu/ izleyicisi ise ekonomi, politikalar, güvenlik vb. daha genel ve kamusal alanın 

işleyişine dair konuları talep eder olarak görülür. Bu ayrım, kadınları ilgilendiren ko-

nularda kadın gazetecilerin haber içeriği üreteceği, erkekleri ilgilendiren konularda 

ise erkek gazetecilerin haber içeriği üreteceği tuhaf bir işbölümünün medya kuruluş-

larında yerleşik hale gelmesine yol açmıştır. Böylelikle ekonomi, politika, hükümet 

ve suç haberleri gibi ‘sert’ ve ‘zor’ haberlere erkek gazeteciler, cemiyet, moda, kül-

tür-sanat, insan hikayelerine dayalı haberler gibi ‘yumuşak’ ve ‘kolay’ haberlere ka-

dın gazeteciler gönderilerek ayrım sürdürülmektedir (Dursun, 2010:23). 

Medya kuruluşlarında cinsiyetçilik kendisini özellikle meslek içinde iş alanla-

rının ayrışmasında göstermektedir. Politik ve ekonomik iktidar alanlarıyla işbirliği 

gerektiren muhabirlik-yazarlık alanlarının kadınlara kapalı olduğu görülmektedir. 



106 
 

Bunun yanı sıra politika, ekonomi, diploması, spor yazarlığı/program yapımcılığı gi-

bi uzmanlık alanları kadınların daha az sayıda çalıştığı alanlar olarak işaretlenmekte-

dir. Buna karşılık, sağlık, kültür, turizm ve eğitim gibi konularda haber toplama ve 

programlaştırma işlerinde daha çok sayıda kadın çalışabilmektedir. Medya sektörün-

deki hem fotoğraf servislerinde hem de kamera tutanlar arasındaki erkeksileşme ka-

dınların daha çok reklam ve ilan servislerinde istihdam edilmesine neden olmuştur. 

Bu durum, kadınların ricacı olmak ve şikayet dinlemek üzerine kurulmuş servislerde 

çalıştığını göstermekte ve cinsiyetçi iş bölümünün medya sektöründeki varlığını or-

taya koymaktadır (Köker, 2012:124-125). 

Medyada kadınlarla ilgili değersizleştirici tutumlar, izleyici/okuyucu olarak 

kadının konumunu da önemsizleştirme ve aşağılamayı getirmektedir. Kadın izleyici-

lerin pasif, eleştirellikten uzak birer tüketici oldukları yönünde yaygın bir kanaat 

vardır. Feminist medya çalışmaları bir yandan medyadaki eril söylemler ve eril şid-

deti kültürel ve yapısal sorunlarla ilişkili olarak deşifre ederken, bir yandan da kadın 

izleyicinin konumuna yakından bakmak gibi güç bir işi başarmıştır. Kadınların, sa-

nıldığının aksine, medya metinlerini bir “kaçış” güdüsüyle ve pasif bir biçimde tü-

ketmedikleri, bu metinleri son derece aktif bir biçimde kadın deneyiminin ve kadın-

lararası ilişkinin bir parçası haline getirdikleri bu araştırmalarla açığa çıkmıştır. Bu 

çerçevede, öncelikle, kadınların popüler kültür ürünlerinden aldıkları hazzın kendi 

baskılanmışlıklarıyla başa çıkmalarındaki işlevine açıklık getirilmiştir: Kendi yaşam 

alanlarında sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel nedenlerle bir kıstırılmışlık duygusu 

içinde yaşayan kadınlar için bu haz alanı, gündeliğin sıkıcı tekrarından ve baskıdan 

kurtulabilmek için bir fırsat, sosyalleşmek ya da kendi hayat deneyimlerini anlam-

landırmak için bir olanak olarak da değerlidir. Kadın izleyicinin kişisel yaşam dün-

yasındaki yoksunlukları telafi etmesinde medya metinleri önemli bir işleve sahiptir 

(Çelenk, 2010:232). 

Bunların dışında medyadaki söylemler aracılığıyla, erkekler de tüketici kitle 

haline getirilerek ideal kadın tiplerinin yanında ideal erkek tiplerine de yer verilmek-

tedir. Bu durum, “metroseksüel erkek” kimliğini üretmiştir. Bunun yanı sıra Türki-

ye’de televizyon dizilerine bakıldığında, farklı erkekliklerin temsil edildiği görüle-

bilmektedir. Dizilerde sunulan erkeklik imajları içinde, hem sert, maço, güçlü, duy-
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gularını belli etmeyen aile içinde güç odağı olan, çoğu zaman başarılı vb. özelliklere 

sahip karakterler, hem de duygusal, sevgisini karşı cins rahatlıkla belli edebilen, ka-

dının şefkatine ve yönlendirilmesine gereksinim duyan, şiir yazan, sanatla ilgilenen, 

şefkatli özelliklere sahip karakterlere yer verilmektedir (Demez, 2005:158).  

Medyada oluşturulan erkeklik söylemlerinin yanında, sadece hegemonik erkek-

likle örtüşen erkeklik söylemlerinin görülmediği de bir gerçektir. Medyada yer alan 

erkek imajları arasında hem kadınsılaştırılmış hem de hegemonik erkeklik imajları 

bir arada görülebilir. Günümüzde kaslı erkek, kahraman imgeleri dışında bunlara zıt 

erkeklik imgelerine de rastlanılmaktadır. Kapitalist üretim süreciyle birlikte, bir za-

manlar kadınlara özgü olduğu düşünülen ürünler erkek vücutları içinde kullanılır du-

ruma gelmiş ve gittikçe “erotikleştirilmiş”, “parfümlenmiş”, “süslenmiş” ve bazen de 

“yumuşatılmıştır” (Segal, 1992:14). Günümüz kapitalist toplumlarında, ürünlerin pa-

zarlanmasında yer verilen erkek bedeni, tıpkı kadın bedeni gibi süslenip, erotikleştiri-

lerek, bakılan bir özne konumuna getirilmektedir. Bu durum sonucunda da erkeklik 

yeniden üretilmektedir. 

2.8.5. Spor ve Spor Haberciliğinin Hegemonik Erkekliğin İnşasındaki  

Rolü  

Spor medyası sembolik kategoriler olarak görülen cinsiyet farklılıklarının 

basit bir temsilcisi ya da yansıtıcısı değildir aynı zamanda bu farklılıkların oluşması-

nı sağlayan bir araçtır. Televizyondaki bir spor programı, gazetedeki spor sayfaları, 

spor dergileri ya da bir sporcunun yer aldığı reklam filmi gibi medya metinleri bir 

işaretler sistemidir. Bu metinler içlerinde birer kültürel kod barındırırlar ve bu kodlar 

egemen kültür tarafından oluşturulurken, izleyiciler ya da bu ürünleri tüketenler tara-

fından yorumlanır (Kennedy, 2007:24). Günümüzde en göze çarpan on binlerce er-

keksi ticari malı tanıtmak ve satmak için kullanılan erkeklik modelleri çoğunlukla 

spor dünyasından seçilmektedir. Sporcular egemen ve dik başlı erkek idealini sergi-

lerler ve medyada mükemmel bir erkek örneği olarak görülürler (Segal, 1992:44). 

Bunun yanı sıra spor müsabakalarını izlemek erkekler arasında kuşaklararası dene-

yimlerden biridir. Ayrıca spor tüm sosyal sınıf ve etnik ırktan erkeklerin, disiplin, ye-

tenek, cesaret, rekabet, sadakat, adalet, takım çalışması, hiyerarşi ve başarı gibi de-
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ğerlerin doğrudan tartışıldığı bir alan (Sabo ve Jansen, 1998:205) olduğundan spor 

medyasındaki metinler erkekliği inşa ederek izleyenlere sık sık bir erkeklik tüketimi 

sunmaktadırlar (Kennedy, 2007:25). 

Antik olimpiyatlardan günümüze kadar sporun tanımlanmasında erkeklik 

ideali vardır. Atletik erkek bedeni, disiplin, simetri, güç ve performans ile eş anlamlı 

hale gelmiştir (Sabo ve Jansen, 1998:202). Bu anlamda spor, erkek üstünlüğü ideolo-

jisini oluşturan ve güçlendiren bir alandır. Bu alandan kadınlar dışlanarak erkeklik ve 

spor adeta eş anlamlı konuma gelmiş ve gündelik hayatta erkek hegemonyasını sa-

vunmak için bir fırsat sunmuştur. Erkeklik, rekabetçi sporlar yoluyla sistematik ola-

rak teşvik ve inşa edilmiştir (Duncan ve Messner, 1998:170). Spor, erkeklere sadece 

oyunu öğreten kurumsallaşmış bir yapı değildir. O, aynı zamanda rekabetçi hiyerar-

şik yapıları da öğretir (Connell, 2005:36). Bugün dünyanın birçok yerinde sporun 

oynanış ve organizasyonunda egemen olan kültür, erkeklerin spora daha yatkın ol-

ması ve bu anlamda erkeklerin spora katılımlarında kadınlardan daha avantajlı oldu-

ğu yönündedir. Spor oyunlarında, erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğunun ör-

nekleri spor diline de geçmiştir. Örneğin, ne zaman bir sporcu topu doğru kullansa 

herkes çoğu kez “adam gibi atış” der, birisi topu yanlış kullansa “kadın gibi atış” di-

yerek erkeklerin sportif etkinlikler konusunda üstünlüğünü üretir. Bu anlamda spor-

cuların cinsel mantığına göre başarısız olmak kadınlıkla ilişkilendirilirken başarılı 

olmak erkeklikle ilişkilendirilmektedir. Bu yaklaşım erkeklere açıkça avantaj sağlar 

ve hem sporda hem de spor dışındaki yaşamda erkeklere toplumsal bir güç verir (Tü-

kenmez, 2009:186). Erkekler ve kadınlar arasında var olan eşitsizlikler erkeklerin 

toplumda onlar için “doğru” rolleri anlamalarında önemlidir. Bu anlama süreci spor 

ile birlikte daha da kolaylaşır. Spor yoluyla, erkekler, erkeğin kadına göre, fiziksel 

olarak daha baskın, daha güçlü, daha agresif ve her zaman bir “kazanan” olması ge-

rektiğini öğrenirler (Madill ve Hopper, 2007:45). 

Sporda erkek üstünlüğü olduğuna dair bu düşünce toplumdaki toplumsal 

cinsiyet politikalarını destekler. Çünkü sporun kendisi doğal olarak “erkek” uğraşı 

olarak görünür. Spor erkekliği yeniden üreten bir alandır. Erkeğin aktif, saldırgan, 

rekabetçi, kuvvetli, düellocu, cesaretli olduğunu yeniden ortaya koyar. Bu anlamda 

kadınlar aşağı düzeyde görülür ya da erkeklerle özdeşleştirilen bir sporu yaparlarsa 
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görmezlikten gelinir (Alemdar ve Erdoğan, 1994:84). Burada sadece kadınlar değil, 

spordan uzak kalan erkeklerde toplumdaki hegemonik erkeklik görüşü çerçevesinde 

görmezlikten gelinir ya da alay konusu olabilir. Çocukluk evresi sırasında spordan 

uzak kalan ve özellikle fiziksel dayanıklılığı göz ardı eden erkeklere genelde “kız gi-

bi oğlan” denir. Bu kişiler sık sık kızdırılır, spordan ve akranlarından uzak tutulur. 

Çünkü bu kişiler toplumdaki egemen erkeklik tanımına uymazlar (Tükenmez, 2009: 

189). 

Bir iktidar savaşı olarak spor, erkeğin kas gücünü ve beden dokusunu, ka-

dınlığa karşı kullanırken bir iktidar hiyerarşisi sunacak şekilde, erkekliğin kadınlığa 

(Rowe,1996:202) ve hegemonik erkeklik dışında kalan erkeklere karşı inşa edildiği 

en önemli araçlardan biri olmuştur.  

Spor branşları toplumda egemen olan erkeklik inancı ile ilgili hâkim fikirle-

rin değerleriyle ve denemeleriyle şekillenmiş, organize edilmiştir. Sporda göz önün-

de bulundurulması gereken unsurlardan biri de toplumun katılımı ve yorumudur. Bu 

büyük gücün devamlılığını sağlamak için erkekler ayrıcalıklı olmalıydı ve sosyal ha-

yat erkeklerin ilgisine göre hareket etmeliydi. Bu nedenle birçok toplumbilimci stad-

yum ve spor alanlarını “erkeklerin kültür merkezleri” olarak tanımlamıştır. Bugün 

milyarlarla değeri açıklanan bu tür yerler erkeklerin ilgisini çekmek amacıyla bir er-

keğin diğerine sarıldığı, dövdüğü, ceza verdiği, yok ettiği ve insanların bunları izle-

mekten zevk aldığı sporlara ev sahipliği yapmak için inşa edilmiştir. Genellikle imajı 

dostluk olarak sunulan bu sporlarda asıl imaj saldırganlık, erkeklik, fiziksel güç, di-

ğerlerine üstünlük sağlamadır. Bu nedenle sportif faaliyetler erkeklik ideolojisini de-

vam ettirirler (Tükenmez, 2009:188). 

Bir spor müsabakasında sakatlanma olayı durumu olduğunda televizyon 

kameraları, sakatlanan oyuncuyu ve sakatlanma anını özellikle kanlı görüntüler dâhi-

linde yavaş çekimlerle ve sürekli olarak göstererek izleyenlerin bu görüntüleri gör-

mesine izin verir. Bu sakatlanmalardan sonra oyuncu tedavi olup sahaya tekrar dö-

nerse yorumcular bu sporcular için, yürekli, cesur, azimli ve dayanıklı gibi ifadeler 

kullanır. Bu ifadeler seyircide “acı ilkesi” durumunu oluşturur. İdeolojik bir süreç 

olarak “acı ilkesi”nin hegemonik erkekliğin inşasında, ikincil konumdaki erkeklerin 

baskın konumdaki erkeklerin beklediği davranışları geliştirmelerinde ve erkek grup-
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ları arasında hiyerarşik bir ilişkinin şekillenip korunmasında önemli bir rolü vardır. 

Bu anlamda, “acı ilkesi” spor medyası yoluyla erkekler arasındaki hiyerarşik güç 

ilişkilerine hizmet eder (Sabo ve Jansen:1998:209). 

Spor ve erkeklik arasındaki en iyi bağlantı beden üzerinden yapılacak bir 

tartışmayla anlaşılabilir. Çünkü erkek bedeninin spora daha yatkın olduğu konusunda 

birçok görüş vardır. Bu noktada, spor medyası devreye girmektedir. Spor medyasın-

daki ciddi haberlerde kadın sporculara çok fazla yer verilmemekte ve bedenleri cinsel 

açıdan değer biçilecek nesneler –erkeksi/çekici ya da kadınsı/çekici- olarak mevcut 

oluşu kültüre kök salmış iş gücü ve ev gibi alanlardaki toplumsal, maddi eşitsizlikle-

rin anlamlı yeniden üretimidir (Sert, 2000:39). Spor medyasında, kadın sporcuların 

bu şekilde temsili, yaptıkları sporun oyunsal pozisyonlarından çok, vücut hatlarının 

öne çıkartılması, erkek egemen bakış açısının kendi politikalarını oluştururken bir 

yandan cinsiyet farklılaşmasını derinleştirip, diğer yandan sporu nasıl araçsallaştırdı-

ğını gösterir. Bunun yanında spor yapan kadınların vücutlarının erkeksileşmesi üze-

rinden de bir erkeklik oluşturulmaktadır. Sporun çağrıştırdığı, hızlı, güçlü, kuvvetli 

olma erkeklerle özdeşleştirilen kavramlar olduğu için spor yapan kadınlarda erkeksi 

bir görünüm kazanmış olarak gösterilmektedir. Fiziksel başarı ve erkeksilik aynı an-

laşılmaktadır. Bu anlamda sporda başarılı olan kadınlar başarıları artıkça erkekleş-

mektedirler (Öztürk, 1998:73). 

Feminist eleştiri özellikle jimnastik, yüzme, dalma ve buz pateni gibi spor-

larda kadın sporcuların cinsel bir obje olarak temsil edilmesine odaklanmaktadır. 

Kadın takım sporlarından ziyade bireysel kadın sporları izleyiciler tarafından daha 

çok izlenir. Çünkü bu sporlarda kullanılan giysiler kadın vücudunu tam olarak ört-

meyen giysilerdir aynı zamanda bu sporlar medya çerçeveleri için daha güzel hare-

ketler, esnek vücutlar ve güzel yüzler sunar. Bu durumun tersine erkek sporlarında 

daha çok takım sporları izlenmektedir. Erkek takım sporlarında, sporcular yaralan-

malardan ve sakatlıklardan korunmak için üstlerini kat kat örten birçok eşya giymek 

zorundadırlar. Ancak bu durum kadın sporlarının aksine izleyicinin daha çok hoşuna 

gider. Çünkü bu eşyalar sporcuları oldukların daha büyük ve güçlü göstermekte ve 

görsel olarak hegemonik erkekliğin ritüellerini üretmektedir. Sporcuların vücutlarını 

koruyan bu eşyalar aynı zamanda onlara ekranda gladyatörlerin çelik zırhlarında ol-
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duğu gibi bir görünüş kazandırır. Medya çerçeveleri de kamera açılarını kullanarak 

zaten büyük görünen sporcu vücutlarını daha da büyük gösterir. Bunun yanı sıra spor 

yorumcularının yarışmalarda kullandığı abartılı dil, izleyen kalabalığın bağırışları ve 

takım hayranlarının şiddet görüntülerini kullanarak hegemonik erkekliği yeniden üre-

tir (Sabo ve Jansen, 1998: 211). 

Spor faaliyetleri, gerek kamuoyuna sunuluş biçimiyle gerekse yaşamın diğer 

alanlarıyla ilişkilendirilme biçimleriyle, “ideal erkek imajı”nı oluşturmanın yolların-

dan biridir. Daha çocukluk döneminde yapılan sporlar, bu alanda kazanılan başarılar 

çok önemlidir. Çocuklar bir yandan kendi varlıklarını anlamlandırıp kişilik gelişimle-

rini tamamlamaya çalışırken, bu alandaki başarıların ne denli önemli olduğunu da 

öğrenirler. Böylece, spor bir oyun olmaktan çok, bedensel eylem modeli haline gelir. 

Kısaca bu tür yetenek, kişinin erkeklik derecesini değerlendirme aracı haline gelir. 

Bu güçlü erkek imajı, medyanın da katkısıyla sporla ilişkilendirilerek, moda ve rek-

lamlar yoluyla bu örtük ideolojiyi topluma dayatır (Connell, 1998:123). Spor ve 

medya arasındaki bu ilişki özellikle çocukları etkilemektedir. Çünkü çocuklar med-

yada gözüken ünlü erkeklere özellikle yıldız erkek sporculara karşı bir hayranlık 

duymaktadır. Ünlü sporcular, kaslı, zengin, atletik, dayanıklı ve heteroseksüel olma 

özellikleriyle dikkat çekerler. Bu sayede bu medyatik figürler ile arzulanan erkeklik 

arasında medya aracılığıyla bir bağlantı kurulmuş olur ve izleyiciler, özellikle de ço-

cuklar bundan etkilenir (Millington ve Wilson, 2010: 1678). Bu anlamda, spor med-

yası hegomonik erkekliği meşrulaştırır. Bunu yıldız sporcuları kullanarak yapar. İde-

olojik bir etkiyle yıldız sporcular hegemonik erkekliği normalleştirir görünürken al-

ternatif erkeklikleri de marjinalleştirirler (Whannel, 2002:64). Erkeklik hegemonyası 

basit bir şekilde güce dayalı basit bir model değildir. Kültürel rıza, söylemsel merke-

ziyet, kurumsallaşma ve marjinalleşme ya da diğer alternatiflerin meşruluklarını yi-

tirmesi ile kurulan bir hegemonyadır. Bu kurulum içinde spor medyası spor yıldızla-

rının hayatlarını ön plana çıkararak semboller yoluyla bir erkeklik örneğinin üretimi-

ni yapar ve erkeklerin gündelik hayatlarında bu yıldızları örnek almasını sağlayarak 

hegemonik erkekliği yeniden üretmiş olurlar (Connell ve Messerschmidt, 2005:846). 

Özellikle güçlü profesyonel bir atletin medyadaki görüntüleri ve mesajları sık sık 

baskın bir söylem olarak kullanılır. Bu söylemler, onu izleyenler tarafından baskın 
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bir erkek tipini konumlandırmalarında yönlendirici olur (Madill ve Hopper, 

2007:45). Spor medyasının genç izleyicilere sunduğu gerçek erkek, sert, agresif, di-

ğerlerden üstün olan ve her zaman kazanandır. Kazanmak için neye ihtiyacı varsa 

onu yapar. Bunun için sağlığını tehlikeye atıp, sakatlanma riskini göze alabilir. Yu-

muşak olmaktan kaçınır. Hem “savaş alanı”nda hem de tüketim seçimlerinde (har-

camalarında) saldırgandır. Sonunda kazanacağı ödül güzel bir kadının taparcasına 

sevgisi, güzel arabalar, en iyi yiyecek ve giyecek ürünleridir (Messner: 2012:116). 

Günümüzün en göze çarpan on binlerce erkeksi ticari malı tanıtmak ve satmak için 

kullanılan erkeklik modelleri çoğunlukla spor dünyasından seçilmektedir. Sporcular 

egemen ve dik başlı erkek idealini sergilerler ve medyada mükemmel bir erkek örne-

ği olarak görülürler (Segal, 1992:44). 

Erkek çocuklarının erkek dünyasına ait değerleri, tutumları ve becerileri öğ-

renebilecekleri erkekleşme pratiğinin önemli alanlarından biri olan spor, kadınlara 

kapalı olması ve erkekliğin korunmasına en çok hizmet eden alanlardan biri olarak 

görülmektedir. Spor kurumunda bazı sporların erkeklik için bir ayrıcalığı vardır: 

Türkiye için futbol, boks, güreş, halter; Avrupa ve Amerika için bu sporlara ek ola-

rak beyzbol, buz hokeyi, ve rugby gibi sporlar özellikle erkeklerin yoğun olarak ka-

tıldığı fiziksel teması gerektiren, saldırganlığın ve sakatlığın çok yaşandığı bu sporlar 

erkekliği en üst düzeyde üreten sporlardır (Koca ve Bulgu, 2005:178). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SPOR HABERLERİNDE ERKEKLİK SÖYLEMLERİ 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada eleştirel söylem analizinin ortaya koyduğu ilişkiler çerçevesinde ha-

berin söyleminde hegemonik erkekliğin nasıl yeniden üretildiği Van Dijk’ın eleştirel 

söylem çözümlemesi yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. Haberlerde hege-

monik erkekliğin üretiminde ön plana çıkan temalar belirlenecek, spor haberlerinde 

hegemonik erkekliğin üretilmesinde etkili olan söylem biçimlerindeki ideolojik ve 

retoriksel unsurlar çözümlenmeye çalışılacaktır.  

3.1.1. Yöntemin Tanımlanması 

Kültürel, toplumsal, ideolojik ve güç ilişkilerini de içinde barındıran bir konu 

olan hegemonik erkeklik ve eril söylemin yeniden inşasına ve haber söyleminde ye-

niden üretimine yönelik bir çözümleme girişimi; kültür, toplum, ideoloji ve 

güç/iktidar alanları üzerine odaklanan ve bu alanları çözümleyebilecek olan yöntem-

sel bir yaklaşımla mümkündür. Bu kaygıları içinde barındıran temel yöntem ise eleş-

tirel söylem analizidir. 

Söylem, dil, kültür, toplum, etkileşim ve iletişim kavramlarıyla ilişkili bir kav-

ramdır. Bu açıdan söylem kavramı dilin kullanımı anlamında kullanılmaktadır (Van 

Dijk, 1997:1). Bu kullanım söylemi karmaşık bir yapıya sokar. Söylemin karmaşık 

olmasının temel nedeni dil, psikoloji ve eğitimle ilişkili olmasından kaynaklanmak-

tadır. Bu noktada dilin üretimini etkileyen iki önemli unsur vardır. Bunlar, farklı top-

lumsal yapılar ve dilin karmaşık yapısıdır (Biber, 2007:127). Bu yapılardan dolayı, 

eleştirel söylem analizi aracılığıyla aynı metindeki ideoloji farklı şekillerde yorumla-

nabilmektedir (Beaugrande, 2007: 31). 

Söylem, dil ve dil pratiğidir. Söylem ile dil pratiklerinin yakınlığına rağmen 

söylemin ideolojik mücadelesi de önemlidir. Söylem için sadece dilde konumlanmak 

bir ifade şekli değildir. Gerçekte dile yüklenen anlamlar, mücadelelerle yapılandırı-

lan söylemlerdir. Dil aynı zamanda eylemlerin çeşitliliğini gösteren bir şeydir. Eylem 

olmadan söylem, söylem olmadan da pratikler ortaya çıkmaz (Sözen, 1999: 20, 24-

25).  
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Söylem yapılar tarafından biçimlendirilir, ama yapıların biçimlendirilmesine ve 

yeniden biçimlendirilmesine, yeniden üretimine ve dönüşümüne de katkıda bulunur. 

Bu yapılar doğrudan doğruya söylemsel/ideolojik bir doğaya sahiptir, ancak bunlar 

aynı zamanda dolayımlanmış bir biçim içerir, politik ve ekonomik yapılar, pazardaki 

ilişkiler, devlet ve eğitim gibi sivil toplum kurumlarındaki ilişkiler buna örnektir 

(Fairclough, 2003:159). Bu ilişkilerin ortaya çıkarılması eleştirel söylem çözümle-

mesi yoluyla gerçekleşmektedir.  

Eleştirel söylem çözümlemesinin kökleri klasik retorik, metinsel-linguistik, 

sosyo-linguistik, uygulamalı linguistik ve pragmatizme dayanmaktadır. Eleştirel söy-

lem çözümlemesinde; ideoloji, güç, hiyerarşi ve cinsiyet gibi konular, sosyolojik de-

ğişkenlerle birlikte metin yorumlanması veya açıklanması için gerekli görülür 

(Wodak, 2001:3). Bu anlamda, Van Dijk’a (2001:354) göre, eleştirel söylem çözüm-

lemesi, güç, hâkimiyet, hegemonya, sınıf farkı, cinsiyet, ırk, ideoloji, ayrımcılık, çı-

kar, kazanç, yeniden oluşturma, dönüştürme, gelenek, sosyal yapı ya da sosyal düzen 

gibi temaları ön plana çıkarır ve araştırma alanı olarak bu konuları işler. Bu konuları 

işlerken içinde barındırdığı temelde dildeki dışavurum olarak bu egemenlik, ayrımcı-

lık, iktidar ve kontrol ilişkilerinin hem görünen yapısı hem de görünmeyen yapısını 

araştırır (Wodak, 2001:2). 

Eleştirel söylem çözümlemesi, dilbilim, edebiyat çalışmaları, antropoloji, et-

nografya, göstergebilim, sosyoloji, psikoloji, iletişim ve konuşma gibi beşeri ve sos-

yal bilim disiplinlerini içine aldığı için disiplinler arası bir girişimdir (Van Dijk, 

1988:17). Bu nedenle, diğer sosyal bilimlerle ilişki içindedir ve çok geniş bir gözlemi 

yansıtmaktadır (Locke, 2004: 44). Eleştirel söylem analizinin bu geniş çerçevesi, 

Roger Fowler, Norman Fairclough, Teun van Dijk gibi dil branşında, Adorno, Hork-

heimer ve Habermas gibi Frankfurt Okulu’nda ve Foucault gibi post yapısalcılık ala-

nındaki isimleri içine almaktadır (Hart, 2010:3). 

Eleştirel demek toplumun beyaz ve siyah resimlerini ya da toplumsal etkileşi-

min olumsuz yönlerini ortaya çıkarmak demek değildir. Bunun aksine, eleştirel de-

mek karmaşıklıları belirlemek, kolayı reddetmek ve iki yönden de açıklamak demek-

tir (Wodak ve Ludwig, 1999:12). Eleştirel bakış ile ideolojilerin iktidar/güç ilişkileri 

ve baskınlık kurmalarındaki eşitsizliğin yansımaları açıklanabilir (Lazar, 2005:6-7). 
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Eleştirel söylem analizi metinlerdeki önyargılar ya da ideolojiler toplumsal inançlara 

odaklanmakta ve onların nasıl yeniden üretildiğine bakmaktadır. Bu kapsamda grup 

üyelerinin önyargılı konuşmaları, grup içi inançlarla açıklanarak toplumsal ilişkiler 

ortaya konulmaktadır (Van Dijk, 2009:111-112). 

Eleştirel söylem analizi, söylemi oluşturan siyasal ve sosyal bağlamın incelen-

mesi üzerine yoğunlaşan bir yaklaşımdır. Barındırdığı eleştirel boyut açısından söy-

lem çalışmaları; kimlik, farklılık ve öteki tartışmalarını da içine alan oldukça geniş 

bir kavramsal ve metodolojik çerçeve sunar (Van Dijk, 2007:4). 

Eleştirel söylem analizi toplumsal ve siyasal içeriklerdeki konuşma ve metinler 

aracılığıyla toplumsal gücün kötüye kullanılmasını, eşitsizliği ve hâkimiyeti ortaya 

çıkaran bir analiz türüdür. Bu noktada eleştirel söylem analizi özellikle toplumsal 

yapılardan etkilenmekte ve toplumsal yapıdaki değişkenlerle ilişkili olarak çözüm-

lenmektedir (Van Dijk, 2001:352). 

Eleştirel söylem analizi, söylem ile diğer sosyal pratik unsurlar arasındaki iliş-

kiyi analiz eder. Özellikle toplumsal yaşamdaki radikal değişimlerle ilgilenir 

(Fairclough, 2003:205). Eleştirel söylem çözümlemesi, söylemin toplumsal bir pratik 

olduğu görüşünden yola çıkar. Buradaki “toplumsal pratik” kavramı toplumsal etkin-

liğin (sınıflarda öğretim, televizyon haberleri, aile yemekleri gibi) nispeten sabitlen-

miş biçimlerini yansıtır. Her pratik her zaman söylemi de içeren, nispeten sabit düz-

lenimlerdeki farklı toplumsal öğelerin eklenimleridir. Tüm pratikler; etkinlikler, öz-

neler ve onların toplumsal ilişkileri, araçlar, nesneler, zaman ve uzam, bilinç biçimle-

ri, değerler ve söylem öğelerini içerir. Bu öğeler birbirine diyalektik şekilde bağlantı-

landırılmıştır. Bu anlamda, eleştirel söylem çözümlemesi, söylem ve diğer toplumsal 

pratiklerin diğer ögeleri arasındaki ilişkinin çözümlenmesidir (Fairclough, 2003:173-

174). 

Toplumsal pratiklerimizin birçoğu ideolojiler tarafından telkin edilir. Birbirle-

riyle etkileşen kadın ve erkek ayrımcılığı ya da feminizm gibi çeşitli cinsiyet ideolo-

jilerini sergileyebilirler. Farklı etnik ya da “ırksal” grupların üyeleri ırkçı, etnik ay-

rımcı ya da ırkçılık karşıtı ideolojileri ortaya koyabilirler. Bunların yanında zengin 

fakir gibi sınıfsal ayrımlar, yaş ile ilgili ayrımlar ya da eğitimle ilgili ayrımlar da ay-
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rımcı ideolojileri sergileyecektir. Bu şekilde, grup üyeleri hükmedilen grupların üye-

lerini sonsuz sayıda usta yöntemlerle tipik olarak marjinal kılabilir, dışlayabilir ya da 

çözülmesi gereken bir sorun haline getirebilir. Bu ideoloji dayanaklı ayrımcılığın pek 

çok biçimi aynı zamanda söylem de görülecektir (Van Dijk, 2003:43-44). 

Eleştirel söylem çözümlemesinin amacı, farklı anlamlarda üretilen güç/iktidar 

ilişkilerini ve bu ilişkilerin söylemler etrafında nasıl dönüştüğü veya yeniden üretil-

diğini ortaya koymaktır. Yani, kaynağı ya da sonucu söylemin kendisi olan eşitsiz 

güç/iktidar ilişkileri üzerine yoğunlaşarak, eşitsizlik ve egemenlik ilişkilerinin yeni-

den üretilmesinde söylemin rolünü ortaya çıkarmayı amaçlar  (Van Dijk, 1993:252-

254). Kısaca eleştirel söylem analizi iktidar ve söylem arasındaki ilişkilerin çözüm-

lenmesi anlamına gelmektedir (Van Dijk, 2001:363). Söylem ve iktidar arasındaki 

ilişki analiz edildiğinde ilk olarak iktidarın kaynakları olan medya, bilim ve siyaset 

gibi söylemin türlerine odaklanılmaktadır. İkinci olarak zihnin nasıl kontrol edildiği-

ne odaklanılmaktadır. Çünkü eğer insanın zihni etkilenebilirse ikna ve manipülasyon 

için bilgi ve düşüncelerde kontrol edilebilir (Van Dijk, 2001:355). Bu noktada bu te-

zin de üstünde durduğu cinsiyetçi söylem bireyler tarafından kimi zaman bilinçli ki-

mi zaman ise bilinçsiz olarak toplumda var olan eşitsizliğin yaratılıp devam ettiril-

mesine katkıda bulunmaktadır (Van Dijk, 1997: 20). Bu noktada, eleştirel söylem 

analizciler toplumdaki eşitsizliği daha iyi anlamak için insanlar arasındaki toplumsal 

cinsiyet, etnik yapı, sınıf, köken, din, dil, cinsel yönelim gibi farklılıklara odaklanır 

(Van Dijk, 1997: 22-23). 

Bir metnin eleştirel olarak incelenmesiyle, “hangi metinsel stratejilerle, hangi 

çıkar gruplarının iktidarının doğallaştırıldığı” sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu çerçe-

vede eleştirel söylem analizi, toplumsal gücün söylem aracılığıyla nasıl kötüye kulla-

nıldığını ve eşitsiz uygulamaların nasıl doğallaştırılarak yeniden üretildiğini ortaya 

koymaya çalışan politik bir eylem, analitik bir araştırmadır (Yağcıoğlu, 2002:28). Bu 

açıdan haberlere odaklanıldığında, haberler ideolojik olarak toplumdaki egemen 

grupların fikirlerini ve inançlarını dolaylı yoldan desteklemektedir (Van Dijk, 

1988:83). Bu anlamda, haberin söylem olarak ele alınması, söylemin oluştuğu top-

lumsal formasyonun da sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu bakış açısı, metinleri 

bağlamı içinde değerlendiren bir analiz olan eleştirel söylem analizinin önemini bir 
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kez daha ortaya koymaktadır. Eleştirel söylem analizinin çıkış noktasını medya me-

tinleri değil, toplumsal yapı oluşturmaktadır. Eleştirel söylem analizi, toplumsal ya-

pıdaki güç ve iktidar ilişkilerinin söylem içinde nasıl kurgulandığını açıklamaya çalı-

şırken bu ilişkilerin eleştirisinden yola çıkmaktadır (İnal, 1996:96). 

Eleştirel söylem çözümlemesinin temel amacı, söylemdeki dil kullanımını ve 

üretimini, sistematik ve açık olarak açıklamaktır. Bu açıklamaların bağlamsal ve me-

tinsel olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Metinsel boyutları söylemsel yapılar 

oluştururken, bağlamsal yapıları, bilişsel süreçler, sosyokültürel faktörler ya da tem-

siller oluşturmaktadır. Metinsel açıklamalarda, sözdizimi ve anlamı üzerine yoğunla-

şılmaktadır. Bu noktada, söz dizimsel kategoriler ve kombinasyonlar önemlidir. Bu 

bağlamda, sentaktik açıdan söylemin tutarlı olup olmadığını çözümlemek için sonra-

ki cümlelerin yapısı ve anlamlarına da bakılmaktadır (Van Dijk, 1988:24-26). 

Van Dijk, söylem çalışmalarında en fazla adından söz edilen araştırmacılardan 

biridir. Söylem çözümlemesini yazılı haber metinlerine uygulamıştır. Van Dijk’ı di-

ğer araştırmacılardan ayıran en önemli özelliği, haberler çözümlemelerini ele alış bi-

çimidir. Haberleri yalnızca metinsel ve yapısal açıdan incelememiş, anlama ve üre-

tim düzeylerini de ölçmeye çalışmıştır. Çeşitli düzeylerdeki yapıların betimlenme-

sinden söz edildiğinde, bu dilbigisel düzey ötesinde bağdaşıklık, haber metinlerinin 

genel tema ve konularıyla birlikte şematik yapı ve retorik boyutları gibi üst düzey ni-

telikleri de kapsamaktadır (Ülkü, 2004:374). 

Van Dijk’ın formüle ettiği haber söylem çözümlemesi yöntemi, metnin içeriği, 

semantiği, retoriği ve anlatısını kapsamaktadır (Devran, 2010:64). Van Dijk’ın söy-

lem çözümlemesi modeli iki bölümden oluşmaktadır. “Makro ve mikro yapı”. Makro 

yapı bölümü iki başlık altında incelenmektedir. “Tematik ve şematik çözümleme” 

(Özer, 2011:83). Tematik analizde başlıklara, alt başlıklara, üst başlıklara, spotlara ve 

haber girişlerine bakılmaktadır. Şematik analizde ise durum ve yorum bölümlerine 

yer verilmektedir. Durum bölümü içerisine olay örgüsü, ana olay, sonuç, artalan ve 

bağlam bilgisi; yorum bölümü içerisine de haber kaynakları ve olay taraflarının de-

ğerlendirilmesi girmektedir. Mikro-yapı bölümü ise tümcelerin sözdizimsel çözüm-

lemesine, sözcük seçimlerine, bölgesel uyuma (tümcelerarası nedenselliğe) ve retorik 

unsurların çözümlenmesine dayanmaktadır (Özer, 1999:130-131).  
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Makro yapıda, üst başlık, başlık, alt başlık, spot ve haber girişleri; başlık ve 

haber girişi, özetlemenin yanı sıra özet görevi yapmaktadır (Mora, 2008:18). Başlık, 

spot ve haber girişinden oluşan standart bir haberin incelenmesi, haberde genelden 

özele, en önemli bilginin önce verilmesinden, önemsiz ayrıntılara doğru bir hiyerarşi 

olduğunu gösterir (Keskin, 2004:392). Başlıklar genelde siyah ve büyük puntolarla, 

haber girişleri de siyah puntolarla verilmekte ve metnin tematik cümlesiyle uyumlu 

olmaktadır (Van Dijk, 1988:53). Ayrıca, başlık ve haber girişlerinden olayın temasını 

öğrenmek de mümkündür (Özer, 2011:82). Makro çözümlemenin diğer bir kategorisi 

olan durum, haberdeki olay hakkında genel bilgileri verirken olayın ele alış biçimi de 

değerlendirilmektedir. Bunun yanında bağlam bilgisi, önceki olayların ifade edilmesi 

ve olayın anlaşılır olmasını sağlarken ardalan bilgisi habere konu olan olayın bağla-

mıyla ilgili tarihsel süreci içermektedir (Van Dijk, 1988:54,82). 

Mikro yapıda ise, bölgesel uyum, haberde ard arda gelen cümlelerin birbirleriy-

le olan ilişkilerini ortaya çıkarırken, kelime seçimleri, muhabirin ve gazetenin ideolo-

jisini yansıtmaktadır. Haberin retoriğinde ise, haberin ikna edici olması için insanla-

rın hafızasında metinsel bilgiler temsil edilerek inanç ve kanaat değişikliği yaratıl-

maktadır (Van Dijk, 1988:81-82,84).  

3.1.2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı spor ve spor medyasında üretilen söylemler aracılığıyla 

hegemonik erkekliğin nasıl kurulup temsil edildiğinin, iktidar ve hegemonyasının 

hangi söylemlerle meşrulaştırıldığının araştırılmasıdır. Bu kapsamda erkeklik, spor 

ve Türkiye’de spor medyasında hegemonik erkekliğin görünümü irdelenmeye çalışı-

lacaktır. 

Erkekliğin toplumsal olarak inşa edilmesinde spor ve spor medyasının rolü 

araştırılacak ve bu noktada spor faaliyetlerinin erkeğin iktidarını yeniden üretmedeki 

etkisi görünür kılınmaya çalışılacaktır. Spor medyasında erkeklik söylemlerini ortaya 

koymak çalışmanın temel kaygısıdır. Ancak toplumsal cinsiyet ilişkileri içerisinde 

hegemonik erkekliğin üretiminde kadın üzerinden üretilen söylemler de hegemonik 

erkekliğin inşasında belirleyici olduğu için, spor haberlerinde kadınların nasıl ko-

numlandırıldığı da dikkate alınacaktır.  
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Hegemonik erkekliğin diğer erkeklik biçimleriyle olan ilişkileri düzeyinde de 

eril söylemin nasıl yeniden üretildiği, eril karakterlerin erilliklerinin hangi söylemler-

le kurulduğu ve bu eril söylemler üzerindeki iktidar ve hegemonya ilişkilerinin çö-

zümlenmesi de bu araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. 

3.1.3. Önem 

Spor medyası hegemonik erkekliği üretmesi ve bunu geniş kitlelere yayması 

açısından önemli bir alandır. Araştırmada spor medyası üzerinden hegemonik erkek-

lik söylemlerinin çözümlenecek olması, hem spor medyasını erkeklik çalışmaları 

düzleminde ele almak açısından, hem de toplumdaki erkeklik tipleri hakkında fikir 

vermesi açısından önemlidir. Toplumdaki erkek tiplerini anlamak açısından, spor 

medyası aracılığıyla toplumun bilincine yerleştirilmeye çalışılan egemen düşüncenin 

ürettiği bir erkeklik tipi olarak hegemonik erkekliğin hangi yöntemler kullanılarak 

spor medyasında yer bulduğunun görülecek olması, bu araştırmayı önemli kılmakta-

dır. 

Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin üretildiği bir alan olarak spor medyasının ana-

lizi, spor, toplumsal cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkilerin farklı bir okumasını 

yapmak açısından da önemlidir. Ulusal Tez Arşivinde yapılan araştırma sonucunda 

özellikle hegemonik erkeklik üzerine odaklanan çalışmalarının genellikle sinema, 

edebiyat, siyaset gibi alanlarla ilişkili olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların dışında, 

Ezgi Akbaş’ın (2012), “Türkiye’de Sosyal Medya’da Futbol Taraftarlarının Erkeklik 

Söylemleri” başlıklı tezi, üç futbol kulübünün taraftar söylemlerine odaklanmasına 

rağmen, konunun ana ekseninin taraftarlık olgusu üzerinden gitmesi ve araştırma 

alanı olarak, taraftarların sosyal medyadaki (Facebook) kulüp sayfalarına yaptıkları 

yorumların seçilmesi araştırmayı spor medyası bağlamından ayırmaktadır. Türki-

ye’de, spor medyasını temel alarak spor haberleri yoluyla hegemonik erkekliğin ye-

niden üretimini “eleştirel erkeklik çalışmaları” perspektifinde inceleyen yüksek li-

sans ve doktora çalışmasının olmaması bu çalışmayı önemli kılmaktadır. 

Erkeklik çalışmalarının geliştirilmesi, iletişim çalışmaları içerisinde önemli bir 

çalışma alanı olarak “Erkeklik Çalışmaları”nın kendine yer edinebilmesi için birçok 

çalışmanın yapılması gerektiği ortadadır. 
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3.1.4. Varsayımlar 

Bu çalışmanın temel varsayımları şu şekilde belirlenmiştir: 

 Söylem toplumsal pratikleri yansıtmanın yanı sıra, toplumsal pratikleri üre-

tir ve inşa eder. 

 Toplumsal cinsiyet toplumsal olarak inşa edilir. 

 Erkeklik, gündelik yaşamda toplumsal pratikler içinde sürekli olarak yeni-

den üretilen hegemonik bir söylemdir. 

 Toplumsal ve kültürel bir pratik olarak spor ve spor medyası, toplumdaki 

güç/iktidar ilişkilerinden bağımsız değil, tam tersine bu ilişkilerin ve egemen söylem-

lerin yeniden üretimine katkıda bulunan bir pratiktir. 

3.1.5. Araştırma Soruları 

Çalışmada spor haberlerinde hegemonik erkekliğin inşasını ortaya koymak için 

cevap aranan sorular şu şekildedir: 

 Spor medyasında hegemonik erkeklik ne tür söylemlerle oluşturulmaktadır? 

 Spor medyasındaki hegemonik erkekliğin iktidar ve hegemonyası hangi söy-

lem stratejileri ile meşrulaştırılmaktadır? 

 Spor medyasında sunulan erkeklik tipleri nelerdir? 

 Spor medyasında sunulan erkeklik tiplerinin ortak özellikleri nelerdir? 

 Spor haberlerinde spor üzerinden erkekliğin güçle eşitlenme-

si/ilişkilendirilmesi nasıl sağlanmaktadır? 

 Spor haberlerinde erkek bedeni nasıl konumlandırılmaktadır? 

 Spor haberlerinde kadın bedenine atfedilen özellikler nelerdir? 

 Spor haberleri üzerinden üretilen cinsiyetçi söylemler nelerdir? 

3.1.6. Sınırlılıklar 

 Araştırma yazılı spor basını ile sınırlandırılmıştır. 

 Araştırma yazılı spor basını üzerinden yapılacağı için Türkiye’de yayın ya-

pan spor temalı üç gazetedeki (Fanatik, Fotomaç ve Açık Mert Korkusuz) haberler 

ele alınacaktır. 
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 Araştırma 1 Ocak-30 Haziran 2014 arasındaki 6 aylık bir dönem ile sınır-

landırılmıştır. 

 Araştırma kapsamında köşe yazıları analiz edilmemiş sadece haberlere 

odaklanılmıştır. 

3.1.7. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Türk basınında yayın yapmakta olan 3 spor gazetesi;  

Fotomaç, Fanatik ve Açık Mert Korkusuz gazeteleri oluşturmaktadır. Fotomaç gaze-

tesi; 1991 yılında Dinç Bilgin tarafından kurulan bir spor gazetesidir. Ardından kuru-

lan Taraftar gazetesiyle bir müddet sonra birleştirilerek Taraftar Fotomaç ismini al-

mış, daha sonra ismi yeniden Fotomaç olmuştur. 2005 yılında kurulan Pas gazetesi 

ile Fotomaç gazetesi birleştirilmiş ve gazete, Pas Fotomaç adını almıştır. Gazete 

Turkuvaz Medya’nın sahibi olduğu Sabah gazetesine bağlı olarak yayınlanan günlük 

spor gazetesidir. Pas Fotomaç’ın logosunun altında, “Türkiye’nin en çok satan spor 

gazetesi” sloganı bulunmaktadır. Pas Fotomaç gazetesi, diğer gazetelerden farklı ola-

rak, köşe yazarlarının yazılarını Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağırlıkta olmak 

üzere “kulüp renklerini” yazarın köşesinin başlığında kullanarak vermektedir. Fana-

tik gazetesi; 1995 yılında yayın hayatına başlamıştır. Doğan Medya Grubu’na bağlı 

olarak faaliyet göstermektedir. Gazetenin künyesinde ESM (European Sports Media) 

üyesi olduğu, Avrupa’da yayınlanan spor gazeteleri ve dergilerle işbirliği içinde ol-

duğu belirtilmektedir. Fanatik gazetesinin logosunda “Bu vatan hepimizin” ve “Ger-

çek spor gazetesi” ibareleri bulunmaktadır. 16 sayfa olarak yayınlanan gazetedeki 

günlük bahis tahminlerine ek olarak belirli günlerde “iddaa” tahminleri ve yorumla-

rının yer aldığı ek gazete yayınlanmaktadır. Açık Mert Korkusuz gazetesi ise; 3 Hazi-

ran 2012 tarihinde yayına başlamıştır. Çağdaş Yayıncılık AŞ tarafından yayınlan-

maktadır. Futbol ağırlıklı içeriğinde dört büyükler tabir edilen takımlara 2-3’er sayfa 

ayırmaktadır. İçeriğinde diğer spor gazeteleri gibi bahis oyunları tahminleri yer alan 

gazete ayrıca at yarışı eki de vermektedir (Özsoy vd., 2013:139-140). 

Spor haberlerinde erkeklik söylemlerini ortaya koyabilmek için belirtilen gaze-

teler 6 aylık süreyle taranmıştır. Araştırma 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014 tarihleri 

arasındaki dönemi kapsamaktadır. Belirtilen dönem; özellikle sportif faaliyetlerin en 

yoğun olduğu ve tüm spor sezonunun en çekişmeli ve heyecanlı dönemi olarak nite-
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lenen spor liglerinin son haftalarını ayrıca ligler bittikten sonraki transfer dönemini 

de kapsamaktadır. Çalışmada gazetelerin toplam 531 sayısı incelemiş ve incelenen 

bu sayılarda toplam 19470 haber taranmıştır. Bu haberlerin, 7788’i Fanatik gazete-

sinde, 6814’ü Fotomaç gazetesinde 4868’i Açık Mert Korkusuz gazetesinde yer al-

mıştır. İncelenen spor gazetelerinde erkeklerle ilgili haber sayısı 18908’dir. Kadınlar-

la ilgili haber sayısı ise 562’dir. Fanatik’te erkeklerle ilgili haber sayısı; 7564 kadın-

larla ilgili haber sayısı; 224’dür. Fotomaç’ta erkeklerle ilgili haber sayısı; 6617, ka-

dınlarla ilgili haber sayısı; 197’dir. Açık Mert ve Korkusuz’da erkeklerle ilgili haber 

sayısı; 4727 kadınlarla ilgili haber sayısı; 141’dir. Gazetelerin 531 sayısındaki spor 

haberlerinin % 97,1’inin öznesinin erkekler olması oldukça dikkat çekicidir. Spor 

gazetelerinde görünür olan erkeklerdir ve spor haberlerinde erkeklerin özne olarak 

konumlanma oranın bu derece yüksek olması, sporun bir erkek alanı olarak inşa edil-

diğinin de önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda BİAK’ın (Basın İzleyici Araştır-

maları Kurulu) 01 Eylül 2013-31 Ağustos 2014 dönemine ilişkin verilerine göre ör-

neğin Fotomaç
4
 gazetesini okuyanların % 97’si erkektir. Spor haberlerinde erkekle-

rin bir özne olarak görünür olmasının dışında spor gazetelerini okuyanların  da çok 

büyük oranının erkekler olması hegemonik erkeklik değerlerinin yeniden üretiminde 

dikkate alınması gereken konulardan biridir.  

Çalışmada spor haberlerinde hegemonik erkekliği yeniden üreten temalar belir-

lenmiş ve bu temalar çerçevesinde haberler analiz edilmiştir. Spor gazetelerinde; Fa-

natik Erkeklik, Eşcinsel Erkeklik, Modayı ve Teknolojiyi Takip Eden Bakımlı Erkek, 

İdeal Baba ve İdeal Eş Olarak Erkek, Militarist Erkek, Beden Üzerinden İnşa Edilen 

Erkeklik: Sert, Dayanıklı, Güçlü Erkek, Hegemonik Erkekliğin İnşasında Kadının 

Konumlandırılma Biçimleri: Cinsel Obje Olarak Kadın ve Fedakâr Anne ve İyi Eş 

Olarak Kadın ön plana çıkan temalar olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan yön-

tem eleştirel söylem analizidir ve bu yöntemle haberin ideolojik boyutunu ortaya ko-

yabilmek, egemen söylemle ilişkini sentezleyebilmek, toplumsal yaşamdaki her tür 

iktidar biçimiyle ilişkisini kurabilmek için detaylı bir çözümlemenin yapılması ge-

rekmektedir. Çalışmada bu kaygılar dikkate alınarak, haberlerde hegemonik erkekli-

ğin nasıl yeniden üretildiğini ortaya koyabilmek için, haberlerde ön plana çıkan bu 

                                                           
4
 http://i.tmgrup.com.tr/turkuvazreklam/2014/11/28/fotomac_biak_11-1417158032819.pdf 
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temaları en iyi şekilde yansıtabilecek 94 haberin çok boyutlu çözümlemesi yapılmış-

tır. Spor haberlerinde, haberin öznesinin ağırlıklı olarak erkek olması, daha önce de 

vurgulandığı gibi spor alanının; erkekle özdeşleştirildiğinin ve erkek üzerinden ta-

nımlandığının önemli bir kanıtı niteliğindedir. Ayrıca incelenen 6 ay boyunca özel-

likle Fotomaç
5
 ve Fanatik gazetelerinin Türkiye’de en çok satan ilk 10 gazete ara-

sında yer alması da spor gazetelerinin takip edilme durumunu ortaya koymakta ve 

spor gazeteleri üzerinden üretilecek söylemlerin geniş kitlelere ulaşma ihtimalini da-

ha belirgin kılmaktadır. 

3.1.8. Verilerin Elde Edilmesi ve Yapılan Analizler 

Araştırma verilerini içeren gazeteler araştırma kapsamında belirtilen tarihler 

arasında günlük olarak araştırmacı tarafından satın alınarak depolanmıştır. Araştırma 

kapsamında depolanan gazetelerdeki haberler Van Dijk’ın “eleştirel söylem çözüm-

lemesi” yöntemi temel alınarak analiz edilmiştir. Bu analiz sırasında, toplanan veri-

lerden araştırmanın amacına uygun olan temalara ilişkin veriler incelemeye alınmış-

tır.  

3.1.9. Tanımlar 

Araştırmada kullanılan bazı özel kavramların tanımları aşağıda verilmektedir: 

Spor: İnsanın doğayla olan savaşında elde ettiği temel becerileri ve geliştirdiği 

araçlı araçsız savaşım yöntemlerini, boş zamanının artışıyla birlikte bireysel yada 

toplu olarak, barışçıl biçimde ve benzetim yoluyla, oyun, oyalanma ve işten uzak-

laşma için estetik, teknik, fizik, yarışmacı ve toplumsal bir süreçtir (Fişek, 1985:35). 

Spor Basını: Konu ve içerik olarak tüm boyut ve yönleri ile sporu işleyen, spor 

etkinlikleri, organizasyonları, uygulayıcıları ile ilgili haber, olay ve olgulardan ilgili 

kitlesini haberdar eden, bunlarla ilgili spor basını çalışanlarınca hazırlanmış haber, 

bilgi, yorum, fotoğraf ve grafik gibi görsel malzemeler yayımlayan basın türüdür 

(Kaya, 2000:233). 

                                                           
5
 1 Ocak 2014- 30 Haziran 2014 tarihleri arasında gazete tirajları için bakınız: 

http://www.dorduncukuvvet.com/tiraj-raporu/ 
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Erkeklik: Erkeklerin yaptığı ve düşündüğü herhangi bir şey, erkeklerin “erkek 

olmak için” yaptıkları herhangi bir şey, bazı erkeklerin doğuştan veya sonradan ya-

kıştırılarak diğer erkeklerden “daha erkek” oluşu durumu (Gutmann, 1997:386). 

Hegemonik Erkeklik: Hayatın içinde birçok farklı konum ve alanda farklı er-

keklikler olabilmektedir. İşte bu farklı erkeklik türlerinden biri olarak “hegemonik 

erkeklik” iktidarı elinde bulunduran ve hem kadına hem de diğer erkeklere üstün ol-

maya dönük, baskın erkekliktir (Connel, 2005:77). Bu açıdan bakıldığında hegemo-

nik erkeklik daha çok; beyaz, orta sınıf, heteroseksüel, orta yaşlı, makul ölçüde din-

dar, en az bir spor dalında başarılı olabilecek fiziksel güçte ve tam gün iş sahibi er-

keklerle ilişkilendirilmiştir (Sancar, 2009:27). Hegemonik erkekliğin yanı sıra, tabi 

olan, suç ortaklığında bulunan ve marjinalleştirilen erkeklikler de vardır.  

Tabi olan erkeklik, modern Avrupa ve Amerika toplumlarında eşcinsel kişilerle 

ilişkilendirilir. Eşcinsel kişiler, kültürel bir damgalama ve maddi pratikler dizisi üze-

rinden toplumda hegemonik olan erkeklere tabi kılınırlar. Tabi olan erkekler, siyasi, 

kültürel ve ekonomik dışlanmanın yanı sıra siyasi, ekonomik, kültürel şiddetle karşı 

karşıya kalırlar (Connell, 2005:78). 

Suç ortaklığında bulunan erkeklik, hegemonik erkeklikle işbirliği içindedir ve 

hegomonik erkekliğin iktidarını sağlamlaştırarak hem ondan korunmuş olurlar hem 

de hegemonik erkekliğin hegemonyasında faydalanırlar. Ancak, hegemonik erkekli-

ğin kadınları ikincilleştirmesine katılmazlar, eşlerine ve annelerine saygı duyarlar, 

kadınlara karşı asla şiddet uygulamazlar ve ev işlerini paylaşırlar (Connell, 2005:79-

80). 

Marjinalleştirilen erkeklik, hegemonik, itaat eden ve suç ortaklığı yapan erkek-

likler sadece var olan cinsiyet düzeni içinde tanımlanır. Sınıfsal ve ırksal farklılıkları 

olan erkeklikler ise bu düzenin dışında kalır ve marjinalleştirilir. Marjinal erkeklikler 

de bu düzenin dışında kalan erkeklikleri temsil eder (Connell, 2005:80). 

3.2. Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde incelenen spor gazetelerinde hegemonik erkekliğin inşasında ön 

plana çıkan temalar çerçevesindeki haberler, eleştirel söylem çözümelemesi yönte-

miyle analiz edilmiştir. 
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3.2.1. Fanatik Erkeklik 

Spor alanında fanatizm çok yönlü bir olgudur ve farklı toplumsal ve tarihsel 

bağlamlar içinde çalışılmaya ihtiyacı vardır. Farklı ulusal ve yerel bağlamlarda fana-

tik kimliklerin oluşumu çarpıcı benzerlikler göstermektedir. Bu benzerlikler, heyecan 

ve tutku ile oluşan duygusal uyarılma, sert bir erkeklik, bölgesel kimlik, bireysel ve 

kolektif itibar yönetimi, bağımsızlık hissi, dayanışma ve aidiyet duygusudur (Spaaij, 

2008:375). Bu açıdan bakıldığında spor alanı erkeklik mitini yücelten bir alandır. 

Spor seyircilerinin %85’ten fazlasının erkeklerden oluştuğu göz önünde bulunduru-

lursa bu alanın ne denli önemli bir yer olduğu ve bu yerin doldurulma biçiminin, top-

lumsal yaşam içindeki ideolojilerden bağımsız kalamayacağı da anlaşılabilmektedir 

(Talimciler, 2009:53). 

Eduardo Galeano, taraftarlık olgusunu anlatırken aslında aynı zamanda taraf-

tarlık olgusunun erkeklik açısından önemini de anlatır. Galeano’ya (1998:15) göre, 

taraftarlar haftada en az bir kez evinden kaçar ve stadyuma gider. Taraftarlar burada 

yumruklarını sıkar, yutkunur, içindeki zehri akıtır, dualar, lanetler okur, istediği ka-

dar bağırabilir ve gol olduğunda yanındaki adama sarılır. Bu anlamda, spor salonları, 

erkeklerin güç alanı ve kontrollü olarak şiddetin serbest bırakıldığı bir alan konu-

mundadır. Aynı takımı tutan kişiler aynı duygularla, aynı sembollerle hareket eder ve 

sokaklarda istediği taşkınlığı yapabilir. Spor alanının önemli bir parçası olan spor 

medyası da saldırganlık ve şiddet içeren bir haber dilinin ve bu dil içinde şiddete dair 

ifade ve metaforların kullanımı oldukça yaygındır (Hacısofuoğlu ve Koca, 2011:84).  

Fotomaç gazetesinde (27.01.2014) “Bayrak Yaktılar” başlıklı haberde yukarıda 

açıklanan durumun örneği görülebilir. Ana başlık, alt
6
 ve üst

7
 başlıkla birlikte okun-

duğunda olayla ilgili daha anlaşılabilir bir durum ortaya çıkmakta ve taraftarlık olgu-

sunun “şiddet” ve “taşkınlık” içeren davranışlardan beslendiği görülmektedir. Ana 

başlıktaki bayrak yakma eylemini gerçekleştiren taraftarlar, karşı takım taraflarının 

inandıkları ve kendi kimliklerinin bir parçası haline getirdikleri değerlerin sembol-

leşmiş bir parçası olan takım bayraklarını yakarak karşı takım taraftarlarını aşağıla-

                                                           
6
 “Gaziantepsporlu taraftarlar maç öncesi G.Saray bayrağı yaktı, restaurant bastı”   

7
  “Galatasaray taraftarına tepki, şehirde olaylar, stat dışında gerginlik vardı” 
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maktadırlar. Özellikle olayların “maç öncesi” yani maç skoru belli olmadan yaşanmış 

olması ve bu durumun haberde büyük harflerle verilmesi olayların sporla ilgisinden 

ziyade spor alanının taraftarların gözünde şiddetin serbest bırakıldığı bir alan olarak 

görülmesiyle ilgili olduğunu göstermektedir.  

Haber başlığında belirtilen tek taraflı şiddet profili, Gaziantepspor ve Galatasa-

ray taraftarlarının birbirlerine karşı şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu şeklinde ge-

nişletilmektedir
8
. Bu durum iki takım taraftarlarının “destekledikleri ve inandıkları 

değerler” uğruna birbirlerine karşı “şiddet içerikli tepki” gösterebileceğini anlatmak-

tadır.  

Haberin fotoğrafına bakıldığında, haberin yazılı metninde belirtilen şiddet ve 

taşkınlık içerikli kaos ortamı görsel olarak desteklenirken, fotoğraf karesi içerisinde 

bulunan kişilerin tümünün “erkeklerden” oluşması, erkeklerin sporu nasıl şiddet ve 

saldırganlıkla iç içe gördüklerini ortaya koymaktadır. Diğer yandan fotoğrafta Gazi-

antepspor taraftarlarının tümünün takım renklerini temsil eden kırmızı renk üst giy-

meleri, bazı taraftarların atkılarla yüzlerini gizlemeleri ve taşkınlıklarını gösterircesi-

ne ellerini havaya kaldırmaları, aynı takımı tutan kişilerin aynı duygularla, aynı sem-

bollerle hareket ettiğinin ve sokaklarda istediği taşkınlığı yapabileceğinin, göstergesi 

olarak görülmektedir. Talimciler (2003:47) bu durumu, fanatik; stadyuma kulübünün 

bayrağına sarılı olarak gelir, yüzü kulüp renklerine boyalıdır, hiçbir zaman yalnız de-

ğildir ve derdi maç değil rakip taraftardır şeklinde anlatmaktadır. 

Fanatik (07.04.2014) gazetesinin “Her Yerde Olay Çıktı” başlıklı haberiyle ta-

raftarlık olgusu altında yine holiganlık ortaya çıkmıştır. Haber başlığıyla olayların 

büyüklüğü ön plana çıkarılarak olayların birden fazla yerde meydana geldiği okuyu-

cuya gösterilmektedir. Haberin alt başlığı
9
, haber girişinde de verilerek vurgulanmış-

tır. Haberin alt başlığı ve girişi, haber başlığında belirtilen geniş çaplı olaylarda ön 

                                                           
8
 Haberin girişinde belirtilen “G.Antep ve Galatasaray maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında 

gerilim ve kavga yaşandı.” cümlesiyle bu durum anlatılmaktadır. 

9
 “Derbi öncesi her yerde gerilim vardı. Şişli’de taraftar kavgasını ayırmaya çalışan 2 polis bıçaklandı. 

Samandıra’da Galatasaraylılar saldırıya uğradı. Arena önünde ise Fenerbahçe otobüsüne yabancı 

madde yağdı”   
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plana çıkan şiddet unsurlarını tekrarlamaktadır. Taraftarları ayırmaya çalışan polisle-

rin ikisinin “bıçak” ile yaralandığı belirtilirken Fenerbahçe otobüsüne atılan yabancı 

maddelerde ve Galatasaraylıların uğradığı saldırılarda şiddet unsurunun net olarak 

verilmediği görülmektedir. Aynı zamanda bu olaylar spor alanlarına gelen taraftar 

gruplarından bazılarının spor faaliyetlerini izlemek, bu faaliyetlere katılmak amacıyla 

değil, şiddet ve taşkınlık içeren olaylar çıkarmak amacıyla katıldığını göstermektedir. 

Taraftarlık olgusu altında “yaralama” olayları bile spor alanlarındaki şiddeti meşru-

laştırmaktadır. Net olmayan bu iki saldırı şeklinden Fenerbahçe otobüsüne yapılan 

saldırının alt başlık ile ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Alt başlıkta Fenerbahçeli-

leri taşıyan otobüsün 4 camının kırıldığına ve Fenerbahçeli yöneticilerin bu durum 

karşısında güvenlik güçlerinin yetersiz olduğunu belirten ifadelerine yer verilerek 

saldırının şekli belirtilmiştir. Olayların zamansal sürecinin “derbi öncesi” olarak ve-

rilmesi, şiddet olgusunun sporda maç skorundan önce geldiğini göstermektedir. Maç 

sonucu belli olmadan gerçekleşen bu eylemler olayları tamamen şiddete yönlendir-

mektedir. Erkeklik açısından, taraftarlar arasındaki şiddet içerikli eylemler rakip ta-

kım taraftarları karşısında erkekliğini göstermek ve bu yolla rakibe üstünlük kurmak 

amacıyla yapılmaktadır (Spaaij, 2006: 43). 

Haber metninin yanı sıra ana fotoğrafta Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırı-

nın bir göstergesi olarak kırılan cam kırmızı halka içine alınarak Fenerbahçe takımı, 

şiddet mağduru taraf olarak gösterilmektedir. Diğer yandan ana fotoğrafın yanında 

bulunan 3 küçük fotoğraf karesinde içinde Galatasaraylı taraftarın bulunduğu bir ara-

cın Fenerbahçeli taraftarlar arasında kaldığı, aracın camının patladığı ve aracın içinde 

bulunan bir “kadının” bu olaylardan korkarak başını ellerinin arasına alarak kendini 

koruma pozisyonuna geçtiği gösterilmektedir. Taraftarlar arasında kalan bu kadın, 

tamamı erkeklerden oluşan taraftarların taşkınlık ve şiddet içeren davranışlarının bir 

mağduru olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Taraftarların birbirlerine, güvenlik güçlerine uyguladıkları şiddet ve bir kadını 

görmezden gelerek aşırı davranışlarda bulunmaya devam etmeleri, fanatizmin taraf-

tarlık olgusu adı altında “taşkınlığın ve şiddetin” bir göstergesi olarak kullanıldığını 

göstermektedir. 
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Taraftarlar arasındaki rekabet ve mücadele, şiddetin sporda normalleşmesine 

neden olmaktadır. Rekabet ve mücadele sporda şiddeti yasallaştıran bir ortam, bir 

alan yaratmaktadır. Bunlar aynı zamanda erkeklik değerlerini de tanımlamaktadır. 

Şiddet ve erkeklik toplumsal değerlere gönderme yapan, bu nedenle gücünü toplum-

dan alan iki kavramdır (Bulgu, 2005:231). 

Erkekler açısından şiddet ve taşkınlığın serbestliğine başka hiçbir alanda bu öl-

çüde izin verilmemektedir. Taraftarlık yoluyla, özellikle alt sınıf erkekler bağırma, 

içme, sataşma, gibi erkek bedeninin yapabileceği şeyleri herhangi bir sınırlama ol-

maksızın yapmış olurlar. Alt sınıf çalışan erkeklerin mevcut statü, anlam ve heyecan 

kaynaklarından biri kavga etmektir. Bu nedenle spor alanlarında taraftarlar arasında 

çıkan kavgaların birçoğu alt sınıf erkekler tarafından yapılmaktadır (Spaaij, 2006: 

25). 

Fanatik (11.03.2014) gazetesinin “Volkan’ın Forması Yandı” başlıklı haberin-

de, haber girişinde
10

 özellikle de erkek taraftarların sahadaki bir sporcuya yanıcı 

madde atmaları şiddet noktasında bir sınırlama tanımadan istediklerini yapabildikle-

rini göstermektedir.  Haber metninde ve fotoğrafında şiddet mağdurunun Fenerbahçe 

takım futbolcularının tümü olarak konumlandırılmak yerine tek bir sporcu olarak 

gösterilmesi dikkat çekmektedir. Bu durum taraftarlık olgusu adı altında gösterilen 

şiddet eylemlerinin tek bir sporcuya duyulan öfke ile de kendini göstermesi açısından 

önemlidir. Taraftarların hakkında kötü tezahüratlar yapması ve koruduğu kaleye me-

şaleler atmaları Volkan Demirel’e uygulanan şiddetin araçları olmuştur. Diğer yan-

dan atılan meşalelerin kendisine isabet etmesi sonucu Volkan Demirel’in formasının 

yanması, taraftarların sporcunun bundan görebileceği zararları gözetmeksizin spor-

cunun yaşamını hiçe sayarak eylemlerde bulunduklarını göstermektedir. Kendilerini 

bu denli kontrol edemeyen taraftarların rakip takımdan bir sporcunun zarar görmesi-

ne yönelik eylemler yapmış olması “spor alanını” “erkeklerin şiddet gösterilerinin 

merkezi” haline getirmektedir. Şiddetin futbolda erkekler arası mücadelede başarılı 

olma amacıyla uygulanması; karşı takımdan diğer erkeklere egemenlik kurmada ta-

                                                           
10

 “Trabzonspor’lu taraftarların hedefindeki isim Volkan Demirel dün gece yanma tehlikesi atlattı. 

Tribünden atılan bir meşale milli filebekçinin formasına isabet etti.”  
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kımın bir ortak çıkarı paylaşmasına, tüm takımın bundan pay almasına yararken, bir 

anlamda dayanışma sonucunda kazanılan bu başarı, erkekler arası hiyerarşide, öteki 

takımdakilere üstünlük kurulmasına da fırsat tanımaktadır (Bulgu, 2012:212). 

Aynı olay Fotomaç (11.03.2014) gazetesinde “Sokakta Çatışma!” başlığıyla 

verilmiştir. Başlık tek başına okunduğunda yaşanan olayın sporla alakası olmadığı 

anlaşılmaktadır. Üst başlığı
11

 ve spot girişi
12

 okuduğunda olayın bir spor müsabaka-

sıyla ilgili olduğu ve olayı başlatanların taraftarlar olduğu anlaşılmaktadır. Başlıklar 

ve haber girişi okunduğunda taraftarı olunan takıma hissedilen bağlılığın ortadan 

kalktığı ve bunun yerini şiddet gösterilerinin aldığı görülmektedir. Olaylarda taraftar-

ların ve 12 polisin yaralanması şiddetin aşırı bir noktaya taşındığını göstermektedir. 

Şiddet içeren olayların artması ve kontrol edilememesi sebebiyle maçın tatil edildiği 

buna rağmen olayların stat dışına taşarak iki takım taraftarları arasında şiddet gösteri-

lerinin devam ettiği gözlenmektedir. Haber fotoğrafında taraftarlar arasındaki arbe-

deyi önlemeye çalışan polis sayısının fazla olması, yaşanan şiddet eylemlerin müda-

hale gerektiren eylemlere dönüştüğünü göstermesi açısından önemlidir. 

Haberin spot girişinde, taraftar gruplarının tamamen spor taraftarlığı düşünce-

sinden uzaklaşarak adeta bir “savaş” başlatarak birçok kişinin yaralanmasına sebep 

olduğu görünür kılınmaktadır. Bu durum, spor alanının erkekliğin gösterildiği bir 

alan olarak nasıl işlediğini göstermektedir. Bu durumun oluşmasında yenilgiyi kabul-

lenemeyen alt sınıf erkeklerin yenilgi acısını bastırmak için yaptıkları eylemler etkili 

olmaktadır. O kadar ki taraftarlık adı altında yapılan ve diğer taraftar grubunun öteki-

leştirilmesi ve düşman olarak görülmesiyle birbirlerine üstünlük ve güç sağlamaya 

çalışan iki taraftar grubunun bu erkeklik mücadelesinde onlarca insanın yaralanması-

na bile göz yumulmuştur.  

Fanatizm fiziksel cesaret tabanlı sert erkeksi bir kimlikle görülmektedir. Taraf-

tarlık farka göre inşa edilmiştir. Taraftarlar kendilerini sert erkeksi ve üst düzey heto-

roseksist bir kimlikle tanımlarken karşı takım taraftarlarını aşağılamak içinse onların 

                                                           
11

 “Derbi Yarıda Kaldı, Stat İçindeki Olaylar Dışarıda Daha da Arttı” 

12
 “Maç sonrası stat çevresinde toplanan gruplar, yaktıkları barikatları ateşe verdi. Polis biber gazı sık-

tı, çıkan olaylar sonrası 12 polis ve onlarca taraftar yaralandı” 



130 
 

fiziksel ve hetoroseksüel duruşlarının erkeksi olmadıklarına bir gönderme yapmakta 

ya da onların gerçek birer erkek değil küçük birer çocuk oldukları yönünde söylem 

geliştirmektedirler. Bu yolla rakiplerinin erkekliklerini sorgulayarak kendi erkeklik-

lerini var etmektedirler (Spaaij, 2008: 377).  

Spor taraftarları erkeklikle güçlü bağlantıları olan, saygı, aidiyet, arkadaşlık, 

sadakat ve sertlik gibi kelimelerle kendilerini tanımlamaktadır ve bu tanımlamalar 

genel olarak spor gazeteleri tarafından yansıtılmaktadır (Radmann, 2014:551). Bu 

anlamda, spor, erkeklerin erkekliklerini görünür kılan bir araç olmaktadır. Elbette 

oyunun erkekler açısında bu kadar önemli oluşu içinde barındırdığı güç, hırs ve şid-

detin de bir araç olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda, erkeklik 

kendisini farklı durumlarda var etsede futbol fanatizmi erkekliğin ortak alanlarından 

biri konumundadır. Özellikle spor karşılaşmalarında edilen küfürler ve hakaret içe-

rikli tezahüratlar, erkeklerin rakip takıma üstünlüklüklerini kanıtlamalarını (Talimci-

ler, 2009:54), erkekleriklerini yeniden üretmelerini ve kamusal alanda eril gücü gös-

terebilmelerini sağladığı için erkek dünyasının vazgeçilmezlerinden biri haline gel-

mektedir. 

Fotomaç (23.01.2014) gazetesinin “Küfüre Sıfır Tolerans” başlıklı haberinde, 

spot girişindeki
13

,  ifade spor müsabakaları sırasında seyircilerin yüksek oranda küfür 

içerikli tezahürat yapmaları sebebiyle küfür eden kişilerin ceza alacağını ifade et-

mektedir. Spor alanlarında erkeklerin bu derece küfür etmelerinin temel nedeni ikti-

dar aracı olarak gördükleri cinsel organlarını küfür yoluyla dile getirerek karşı tarafın 

erkekliğini aşağılayıp, yok saymaktır. Taraftarlar, düşman gördükleri herkesi öteki-

leştirmek ve onlar üzerinde bir güç kurmak amacıyla küfürlü tezahüratlara başvur-

maktadırlar. Bu noktada haberin fotoğrafına bakıldığında da tribünlerdeki taraftarla-

rın hepsinin erkek oluşu, edilen küfürlerin erkeklerin erilliklerini meşrulaştırmaların-

da spor alanının önemini vurgulamaktadır. 

Küfür fanatik taraftarın dilince çok önemli bir ağırlığa sahiptir. Taraftarlar hem 

hakemlerin tutumlarını protesto ederlerken hem de diğer takım taraftarları ile rekabet 

                                                           
13

 “TFF, statlardaki çirkin ve kötü tezahüratlara yönelik cezai yaptırımlardaki süre sınırlandırmasını 

kaldırdı” 
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içerisinde küfüre çok sık başvururlar. Bu dil hem tahrik eden aynı zamanda da rakibe 

karşı kullanılan en önemli silahtır. Küfür erkeksi bir dil özelliği taşır ve ağırlıklı ola-

rak cinsel içerikli temalara yöneliktir. Küfür yoluyla taraftarlar, hakemin, rakip takım 

oyuncusunun ya da taraftarının cinsel olarak erkeksi özelliklere sahip olmadıklarını 

vurgulamaya çalışırlar. Ayrıca, spor karşılaşmalarını izleyiciye aktarmakla görevli 

olan medyanın kullandığı dil de bu seksist ideolojinin yayılmasında etkilidir. Medya 

söylemlerinde erkekliği ön plana çıkartan söylemler kullanmaktadır (Talimciler, 

2009:54-55). 

İdeolojiler çoğunlukla iki ya da daha fazla grubun çıkarları çatıştığında, top-

lumsal mücadele ya da rekabet olduğunda ve egemenlik durumlarında ortaya çıkar. 

Bu muhalefet, bilişsel ve söylemsel olarak “biz” ve “onlar” zamirleriyle örneklen-

mekte ve çeşitli kutuplaşma biçimleriyle gerçekleşmektedir. İdeolojik söylemin genel 

stratejisi anlamsal olarak karşıtlık tarafından yürütülen bir kutuplaşma şekli olarak 

“bizim” iyi şeylerimizi ve “onların” kötü şeylerini vurgulamaktır (Van Dijk, 

2003:62). Spor alanlarında erkekliğe taraftarlar açısından bakıldığında “biz” ve “on-

lar” karşıtlıkları taraftarların erkekliklerini gösterme sürecinde görülmektedir. Taraf-

tarlar rakip takım taraftarlarını “öteki” olarak görerek onların erkekliklerini sorgular 

ve bu anlamda onların erkekler arasında onaylanmayan bir durum olan erkeksi özel-

liklerinin olmadığını belirterek onları kötülerken kendilerine erkekler arasında onay-

lanan erkeksi özellikleri atfetmekte ve bu yolla spor alanlarında kendilerine eril bir 

egemenlik kazanmaktadırlar.  

Spor müsabakalarında edilen küfürlere karşı bir ceza olarak erkek taraftarlar 

spor sahalarından uzaklaştırılmaktadır. Bu durumun bir örneği olarak, Fanatik 

(11.03.2014) gazetesinin “Kapanıyor” başlıklı haberi gösterilebilir. Haberin üst baş-

lığı
14

 ve haber girişinde belirtilen ifadelere göre, erkek taraftarların sahalardan uzak-

laştırılmaları erkeklere verilen bir cezalandırma biçimi olarak görülmektedir. Diğer 

yandan haber girişinde verilen ifadelerle kadınlar ve çocukların spor alanlarında 

ikincilleştirildiği, yok sayıldığı ve takıma destek adına hiçbir etkilerinin olmadığı an-

                                                           
14

 “Olayların bedeli ağır olacak” şeklindeyken, haber girişi “Trabzonspor ceza sınırındaydı. Dün çıkan 

olaylar nedeniyle 4-5 maçlık bir ceza gündemde. Bu da Bordo-Mavililer’in kalan maçlarını kadın ve 

çocuklar önünde oynayacağı anlamına geliyor” 
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laşılmaktadır. Ayrıca haberin başlığını oluşturan “Kapanıyor” ifadesiyle maçı kadın 

ve çocukların izlemesinin spor sahasının tamamen kapanmasıyla aynı anlamda kulla-

nıldığı anlaşılmaktadır. Ceza olarak görülen düşüncenin bir noktası erkekleri ceza-

landırmak anlamında kullanılırken diğer noktası ise maçı erkek taraftarların yerine 

kadın ve çocuk taraftarlarının izlemesinin Trabzonspor Kulübü’ne getireceği bir de-

zavantaj durumu olarak yansıtılması durumudur. Bu durum hem spor sahalarında, 

küfür yoluyla eril söylemin ne kadar egemen olduğunu göstermekte hem de kadın ve 

çocukların nasıl görmezden gelinip yok sayıldığını ifade etmektedir
15

. 

Fanatik gazetesinde (29.04.2014) “Bunun Adı Barbarlık” başlığıyla yayımla-

nan haberde, taraftarlık adı altında spor takımlarının lisanslı ürünlerini satan mağaza-

larının da saldırıların odağında olduğu görülmektedir. Haberin üst başlığı
16

 ve alt 

başlığında
17

  doğrudan Galatasaray yöneticisinin sözlerine yer verilerek şiddet mağ-

duru tarafın Galatasaray olduğu gösterilmektedir. Bu noktada bir “kurbanlaştırma” 

yapıldığı görülmektedir. Bu durum, ötekiler olumsuz açıdan temsil edilmeye eğilimli 

olduğunda ve özellikle de tehditlerle bağdaştırıldığında, iç grubun böyle bir tehdidin 

kurbanı olarak temsil edilmesi durumudur. Konuşmacılar kötü davranılanın “öteki-

ler” değil “biz” olduğunu vurgulamak için bu kurbanlaştırma stratejisini kullanmak-

tadır (Van Dijk, 2003:107).  

Haberin ana başlığında, üst ve alt başlıklarında bulunan “barbarlık”, “yağma-

lama”,”vandallık” kelimeleriyle sebepsiz yere şiddet kullanarak zarar verici eylem-

                                                           
15

 Benzer bir durum Açık Mert Korkusuz (07.04.2014) gazetesinin “Arena Kapanıyor” başlıklı habe-

rinde görülmektedir. Yine “Kapanmak” sözcüğüyle kadın ve çocukların maçı izlemesi eş anlamlı ola-

rak yansıtılmaktadır. Bunun yanı sıra haber girişi de benzer şekilde erkek taraftarlar olmadan kadın ve 

çocukların maç izlemesi Galatasaray kulübünü olumsuz etkileyecek bir durummuş gibi gösterilmekte-

dir. Bu haberde dikkat çeken bir diğer nokta haberin alt başlığını oluşturan “Haftalardır sınırda olan 

G.Saray dün çizgiyi aştı. Küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddelerin faturası, Kasımpa-

şa maçını kadın ve çocuklar önünde oynayarak ödenecek ve bu bir ilk olacak” ifadesiyle erkek taraf-

tarların küfür etmeleri ve kötü tezahüratta bulunmalarının belli bir sınıra kadar hoş karşılandığı göste-

rilmektedir.  

16
 “Şükrü Ergün, Bağdat Caddesi’ndeki GS Store’u yağmalayanlara sert çıktı” 

17
 “Bunun taraftarlıkla, futbolla hatta insanlıkla ilgisi yok. Bu vandallık, barbarlık” 
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lerde bulunan takım taraftar gruplarının olduğu ön plana çıkarılmaktadır. Haberin 

bağlam ardalan bilgisine bakıldığında Fenerbahçe Futbol Takımı’nın şampiyon ol-

ması sonucu Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray Kulübü’nün mağazalarına saldırmış 

ve mağazadaki eşyaları yakmışlardır. Sonuç olarak olayın üstü kapatılmış ve olaya 

karışanlara herhangi bir ceza verilmemiştir. Bu durum, normalde toplum içinde ya-

pıldığında kabul edilmeyen aşırı davranışların, taraftarlık adı altında yapıldığında 

görmezden gelindiğinin göstergesidir. Erkekler için tuttuğu takımın başarısını yine 

“ötekileştirdiği”, “düşman” gördüğü takıma zarar vermek yoluyla kutlamak toplum 

tarafından hoş karşılanmakta ve herhangi bir cezai yaptırım gerektirmemektedir.  

Hegemonik erkeklik değerlerinin, erkek şiddetinin, onay bulması, onun doğal-

laşmasında ve sürdürülmesinde önemlidir. Erkekliğe adım atmada, güç ve kahraman-

lık gösterileri, bireye toplumsal normları ve kuralları öğreten şiddetin yoğun kulla-

nıldığı ritüellerdir. Şiddet kullanımı kimlik edinmede yasal bir araç olarak kullanılır-

ken toplumdan onay alındığına ve en önemlisi özünde şiddetin erkek kimliğini ta-

nımlarken, kültürel bir olguya bağlandığına işaret etmesidir (Bulgu, 2005: 235,240). 

Taraftar için tuttuğu takım, bir referans grubudur; onun başarısı, kendisi için 

bir tür güven ve iftihar duygusunun kaynağıdır. Taraftarlığın iki işlevi vardır. İlki, ki-

şide bir yere, bir gruba ait olma duygusu uyandırması; diğeri, fanatik kelimesinin 

çağrıştırdığı, başka ortamlarda yapıldığında toplum tarafından kabul edilmeyecek 

davranışların taraftarlık kimliği altında çıkış yolu bulması ve hoş görüyle karşılan-

masıdır. “Bireyin takım tutmasının sebebi, insanlardaki kimlik arayışı ile kimlik vaa-

didir” (Acet, 2006: 31).  

Saldırganlık, kültürel ve sosyal bağlamda erkeğe atfedilen bir eğilim şeklinde 

kavramsallaştırılmaktadır. Spor alanlarında, kavga etmek, sahayı işgal etmek, van-

dallık, sokaklarda görülen saldırganlık genellikle spor holiganlığı olarak tanımlan-

makta (Archetti ve Romero, 2005:45) ve bir erkeklik gösterisi olmaktadır. 

3.2.2.Eşcinsel Erkeklik 

Spor alanında genellikle erkeklerin hetoroeksüel oldukları varsayılır çünkü 

sporun hegemonik erkekliğin şekillenmesinde önemli bir rolü vardır (Lneskyj, 

1995:47). Bir erkek aktivitesi olarak görülen spor yoluyla genç erkekler, erkekliğin 



134 
 

sertlik ve rekabet içeren heteroseksüel dünyasına girerek eşcinsel erkeklere karşı du-

rurlar. Erkekler çok küçük yaşlardan beri sporla ilgilenirler ve bu onların toplumsal 

ve kişisel olarak erkekliğin hegemonik kimliğini kazanmalarını sağlar. Spor alanında 

başarılı olamayan erkekler toplumsal olarak marjinalleştirilir ve diğer grup üyeleri ta-

rafından “ana kuzusu” ya da “kadınsı” gibi nitelendirmelere maruz kalarak yabancı-

laştırılır. Bu noktada geleneksel erkeklik spor alanında homofobik ve kadın düşmanı 

olarak görülmektedir ve erkeksi olmayan herkesin bu alandan dışlanması gerektiğini 

savunmaktadır. Başka bir deyişle, eşcinsellik spor alanında hoş karşılanmamaktadır 

(Eitzen, 2000:375-376). 

Rekabete dayalı takım sporları tarih boyunca sık sık erkeklerle ilişkilendirilen 

ve erkekliğin toplumsal kabul gördüğü alanlardır. Bu alanlarda erkeklik, fiziksel güç 

ve heteroseksüel kimlik ile ilişkilendirilmektedir. Spor ve medya arasındaki ilişki ise 

bu alanlardaki geleneksel erkeklik anlayışını güçlendirmektedir. Spor medyasında 

çalışan özellikle erkek gazeteciler, geleneksel erkeklik değerlerini sürdürerek, spor 

alanlarında erkek üstünlüğünü desteklemektedirler (Cleland, 2014:1270). 

Açık Mert Korkusuz (01.09.2014) gazetesinin haberinde bu durum görülebil-

mektedir. Haberin ana başlığına
18

 bakıldığında bir sporcunun eşcinsel olduğu belir-

tilmektedir. Başlıktaki eşcinsel kelimesinin büyük harflerle verilmesi, habere konu 

olan sporcunun sporcu kimliğinden çok cinsel tercihi ile ön plana çıkarıldığını gös-

termektedir. Haber metninde
19

 sporcunun dünyaca ünlü ve başarılı bir sporcu olması 

bir cümleyle belirtilirken haberin çoğunluğunda ise sporcunun cinsel yönelimine yer 

verilmiştir. Bu veri, spor basınında eşcinsellik konusunun sportif başarının önünde 

tutulduğunu göstermektedir.  

                                                           
18

 “Alman Yıldız EŞCİNSEL ÇIKTI!” 

19
 “Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz Eylül ayında futbolu bırakmak zorunda kalan Thımas Hitzlsper-

ger, eşcinsel olduğunu açıkladı. Kariyeri boyunca Stutgart, Lazio ve Everton gibi önemli takımlarda 

forma giyen Alman oyuncu, “Bunun utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi. 31 yaşındaki 

Hitzlsperger, “Kariyerim boyunca bunu sakladım ama artık erkek arkadaşımla beraber yaşamak istiyo-

rum. Oynadığım ülkelerde hiç sorun yaşamadım. Zaman zaman hoşlandığım bazı futbolcular da oldu” 

ifadelerini kullandı.” 
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Haber metninde sporcunun başarılarının verilmesi ve önemli kulüplerde oyna-

dığının belirtilmesi heteroseksüel erkeklik için bir tehdit oluşturmaktadır. Kadınsı 

olarak damgalanmış olan eşcinsel erkek sporcular, heteroseksüel erkek sporcular ka-

dar güçlü ve rekabetçi olabilir ve böylece eşcinsel erkekler ve heteroseksüel erkekler 

arasındaki farklılıkları tehdit edebilirler (Anderson, 2002:861). Bu tehdidi ortadan 

kaldırmak için sporcunun sporu bırakma nedeni olarak “uzun süren sakatlıkları” önp-

lana çıkarılmıştır. Bu durum sporcunun başarılı olmasına rağmen, güçlü ve dayanıklı 

olmadığı mesajını vermesi yönünden önemlidir. Bu mesajla spor medyası hegemonik 

erkekliği yeniden üretmekte ve desteklemektedir.  

Haber metni, sporcunun açıklama yaptığı zamanı belirtmekle başlamaktadır. 

Sporcunun spor yaşamını bıraktıktan sonra açıklama yapması, sporcunun aktif olarak 

spor yaparken çevresinden ve takım arkadaşlarından gelecek tepkilerden çekindiği 

şeklinde yorumlanabilir. Çünkü spor alanlarında eşcinsel olduğunu açıklayan sporcu-

lara karşı olumsuz bir tavır takınılmakta, sporcular aşağılanmakta, dışlanmakta veya 

yabancılaştırılmaktadır.  

Toplumdaki heteroseksizm sonucunda kültürel olarak homoseksüel sporcular 

marjinalize edilmekte ve birçok spor etkinliğinden dışlanmaktadırlar. Spor organi-

zasyonlarına katılma erkekler için önemlidir ve bu durum heteroseksüelliği ve kadın-

lar üzerindeki egemenliği yüceltmektedir. Geleneksel erkeklik, eşcinselliği bir tehdit 

olarak görmektedir. Bunun sonucu olarak, heteroseksizm tarafından baskılanan eş-

cinsel erkek sporcular, spor alanlarından dışlanmamak için gerçek cinsel yönelimle-

rini gizlemekte ve sürekli olarak bu durumun keşfedilmesinden korkmaktadırlar 

(Zamboni vd., 2008:451). 

Spor heteronormatifliği ve erkek ayrıcalığını koruyan önemli bir kurumdur. 

Spor alanı önceden dışlanan gruplara yavaş yavaş yer açmasına rağmen erkekliği 

teşvik eder ve sportif yetenekleri erkeksileştirir. Spor alanından dışlanan ve marjinal-

leştirilen gruplara getirilen en önemli eleştiri noktası, onların spor alanlarında erkek-

lik değerleri arasında sayılan agresiflik ve saldırganlıktan uzak olmalarından kaynak-

lanmaktadır. Bu anlamda, eşcinsel erkeklerin spor aktivitelerine katılmaları hoş kar-

şılanmaz. Fiziki anlamda zayıf, güçsüz olarak görülen eşcinsel erkekler kadınsılaştı-

rılmıştır ve “gerçek” bir erkek olarak düşünülmezler. Bu yüzden, daha erkeksi ve da-
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ha çok şiddet içeren sporlar da değil, daha kadınsı ve daha zayıf, daha az rekabet içe-

ren sporlarda olmaları gerektiğine inanılmaktadır Bu tür kalıplaşmış düşünceler ne-

deniyle spor alanı eril bir hâkimiyet altındadır. Spor alanındaki davranışlar, güç ve 

saldırganlık üzerine şekillenmekte ve erkeklerin kadınlardan ve diğer erkeklik türle-

rinden daha üstün olduklarını kanıtlamak üzerine kurulmaktadır. Bu yüzden eşcinsel 

sporcular birçok paradoks yaşar ve "yeterli erkekler" olarak görülmezler (Willis, 

2015:380-381). 

Açık Mert Korkusuz (22.02.2014) gazetesinde yayınlanan habere bakıldığında, 

haber başlığında
20

 okuyucularda sporcunun kendisinden beklenmeyen bir davranış 

içerisine girdiğine yönelik bir önyargı oluşturulmaktadır. Diğer bir ifadeyle haber 

başlığındaki “Bu ne hal” şaşırma ifadesiyle sporcunun garip karşılan ve kendisine 

yakıştırılmayan bir durumun içerisinde olduğu sunulmaktadır. Haber metni okundu-

ğunda sporcunun kadın kılığına girdiği ve bu durumun herkesi şaşırttığı belirtilmek-

tedir. Başka bir deyişle, habere konu olan sporcunun bir hastalığa farkındalık yarat-

mak için düzenlenen yardım gecesinde kadın kılığına girmiş olması bile şaşırtıcı bir 

durum olarak görülmektedir. 

Haber metninde
21

 “yardım gecesi ve ciddi bir hastalığa karşı gündem yarat-

mak” temalarının ön plana çıkarılması gerekilirken organizasyonun asıl amacı ve 

sporcunun bulunduğu özveri görmezden gelinmiş ve sporcunun son aşamada aldığı 

cinsel görünüm marjinalleştirilerek okuyuculara sunulmuştur. Sporcunun giydiği ka-

dın kıyafetinin leopar desenli olduğunun vurgulanması ve ruj kullandığının belirtil-

mesi, sporcunun büründüğü cinsel görünümünün detaylandırılarak eril bir yapının 

egemen olduğu spor alanında bu tür davranışların olma ihtimallerinin dahi kabul 

görmediğini göstermesi açısından önemlidir. Aynı zamanda bu ifadeler Van Dijk’ın 

(2003:96) “ideolojik çözümleme kategorileri” olarak adlandırdığı stratejiler içerisin-

de bulunan “ironi” kavramının da haberde kullanıldığını göstermektedir. Haber meti-

                                                           
20

 “Bu ne hal COULTARD?” 

21
 “Formula 1’in unutulmaz pilotlarından David Coultard, kadın kılığına girerek herkesi şaşırttı. 42 

yaşındaki İskoç pilot, omurilik felçlileri için düzenlenen yardım gecesine leopar desenli bir elbiseyle 

geldi. Dudaklarına ruj sürmeyi de ihmal etmeyen Coultard, herkesi kahkahaya boğsa da organizasyo-

nu gündeme getirmeyi başardı.” 
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ninde, olayla ve kişiyle ilgili kullanılan alaycı ifadeler söylenenin ve yapılanın tam 

tersini kastetmesi açısından ironik unsurlar içermektedir. Bu unsurlar yoluyla hege-

monik erkeklik daha çok önplana çıkarılmış ve eşcinsellik alay edilecek bir durum 

olarak gösterilmiştir. 

Yardım gecesine katılanların sporcunun görünüme “kahkahayla” tepki verme-

leri, farklı cinsel tercihlerin komik bir durum olarak algılandığını göstermektedir. 

Düzenlenen organizasyonun karşılığını bulduğu bu haberde sporun erkeklikle çerçe-

velendiği ve farklı cinsel yönelimlere açık olmadığı net bir şekilde görülmektedir. 

Eşcinsel erkekler, spor alanında yerleşmiş olan erkek ayrıcalığının ve hegemo-

nik erkekliğin önündeki bir tehdit olarak görüldüğü için hoş karşılanmamaktadır. Bu 

nedenle homofobi spor alanlarındaki erkek egemenliğinin bir eşcinsel alt kültür işga-

line karşı kendini göstermekte ve spor alanların ataerkil yapının sürdürülmesini sağ-

lamaktadır (Anderson, 2002:861). 

Spor alanında eril kültürün etkisi çok fazla görülürken bu etkini bir sonucu ola-

rak eşcinsel sporcular bu alanda kabul görmemektedir. Heteroseksüel sporcular eş-

cinselliği dalga geçilecek bir durum olarak görmektedir. Fanatik (09.04.2014) gaze-

tesi haber başlığında
22

 olumsuz bir davranışının büyük tepki çektiği anlatılmaktadır. 

Haber başlığında belirtilen tepkinin nedeni, haber metninde
23

, bir sporcunun takım 

arkadaşıyla birlikte yatakta yarı çıplak fotoğraf çektirmesi olarak gösterilmektedir. 

Sporcunun çektirdiği fotoğraf, eşcinsel sporcularla dalga geçtiği şeklinde yorumlan-

mıştır. Bu veri, spor alanlarında heteroseksüel sporcularında eşcinsel sporculara ba-

kışlarını göstermeleri açısından önemlidir. Heteroseksüel sporcular, eşcinselliği dalga 

geçilecek, aşağılanacak bir durum olarak görmekte ve bunu ifade etmekten çekin-

memektedirler. Ayrıca fotoğrafı çeken sporcunun ünlü biri olmasına rağmen verilen 

                                                           
22

 “Guiza büyük tepki çekti” 

23
 “Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan, şuan için ise Paraguay’ın Cerro Porteno takımında kariyerini 

sürdüren Daniel Guiza, yatakta yarı çıplak takım arkadaşı Diego Godoy’la çektirdiği fotoğraflarla olay 

oldu. Porteno’nun, Libertodores Kupası’nda Lanus’la yapacağı maç öncesi bu resimli sosyal ortamda 

paylaşan Guiza’ya eşcinsel derneklerden tepki geldi. Tecrübeli forvet için “Ya erkeklerden hoşlandı-

ğını itiraf et, ya da bu tür resimlerle gaylerle dalga geçme” çağrısı yapıldı.” 
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tepkiler, spor alanlarında eşcinselliğe karşı homofobik bir tavrın olduğunu göster-

mektedir.  

Haber metninde bir “ötekileştirme” stratejisi uygulanmıştır. Ancak, ötekileştiri-

len taraf olarak sunulan eşcinseller adına eşcinsel grup derneklerinin tepkilerine de 

yer verilmiştir.  İkincilleştirildiklerini, aşağılandıklarını düşünen eşcinsel gruplar, 

sporcunun davranışı karşısında sessiz kalmamış ve tepkilerini belirtmişlerdir. Tüm 

veriler, erkeklerin sadece kadınlara değil, erkeklere ve diğer cinsel kimliklere de he-

gemonik bir üstünlük kurmaya çalıştığını göstermektedir.  

Spor ve spor medyası hegemonik erkekliğin korunması ve sürdürülmesinde iki 

temel kültürel kurumdur. Spor medyasının büyük çoğunluğu, erkek sporlarını odak-

lanıp özellikle eril şiddet ve gücün yükseltilmesine katkı sağlamaktadır. Spor medya-

sında çalışanların iş rutinleri ve eşik bekçileri sayesinde erkeksi takım sporları ön 

plana çıkarılarak hegemonik erkeklik kültürü sürdürülmektedir. Bu durum spor med-

yasında eşcinsel sporcuların az görülme sebebini de açıklamaktadır (Kian vd., 

2013:5). 

3.2.3. Modayı ve Teknolojiyi Takip Eden Bakımlı Erkek 

Günümüzde erkekler de kadınlar kadar modern tüketim kültürünün parçası ol-

muş durumdadırlar. Erkeklerin de tüketime katılımıyla, geleneksel erkek olgusunun 

yanı sıra modern erkek olgusundan da söz edilmektedir. Söz konusu modern erkek 

için yaratılan ihtiyaçlar da tüketim kültürü için önem kazanmaya başlamıştır.  

Açık Mert Korkusuz gazetesindeki (04.03.2014) haberin ana başlığına
24

 bakıl-

dığında bir sporcunun, sportif bir ikon olmaktan ziyade modayı takip etme yönüyle 

bir ikon haline geldiği görülmektedir. Haberin ana metninde
25

, sporcunun giydiği el-

biselerle birlikte bir dergi için pozlar vermesi, bu dergiyi okuyan ve sporcuyu kendi-

lerine örnek olarak gören kişiler tarafından tüketime özendirici bir madde olarak gö-

rülmektedir. Sporcuyu takip eden onun gibi yaşamak isteyenler sporcu gibi giyinip, 

                                                           
24

 Moda İkonu Gökhan Töre 

25
 Beşiktaş dergisinin mart sayısında moda sayfalarına Gökhan Töre konuk oldu. Genç yıldız Kartal 

Yuvası ürünleriyle birbirinden güzel pozlar verdi. Tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin ise Yavru Kar-

tal dergisi için minik Beşiktaşlılar’ın sorularını yanıtladı. 
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onun gibi gözükmek adına tanıtımı yapılan ürünleri satın alma yoluna başvuracaklar-

dır. Bu durum spor medyasında yıldız bir sporcu ve ideal erkek imajı çizilen bir 

sporcunun aslında tüketim maddesi olarak kullanıldığını göstermektedir.  

Tüketim metalarının artması ve moda gibi faktörler erkeklerin de tüketime faz-

lasıyla katılmasına neden olmuştur. Günümüz deyimiyle bakımlı erkeklerin sayısı 

çoğaldıkça, erkeklerin bireysel tüketim ihtiyaçları da çeşitlenmiştir. Kapitalizm için 

her şey kâr amaçlı birer meta olarak görüldüğünden, spor, güzellik ve gözde olma gi-

bi idoller, gerçekte bireyin yarışmacı bir sürece kendisini kaptırması ve bu alandaki 

sektörlere işlerlik kazandırmasını sağlamaktadır (Aytaç, 2002: 123). 

Fotomaç gazetesi (10.01.2014) haberinin ana başlığında
26

 habere konu olan 

sporcunun sportif yönünden çok görüntüsel haliyle ilgili bir konunun haber yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Haberin alt başlığına
27

 bakıldığında sporcunun sportif yönden başa-

rılı olduğu bilgisi de verilmektedir. Bu durum, göz önünde olan ve yıldız olarak nite-

lendirilen sporcuların imaj değiştirmesinin ya da modayı takip etmelerinin, spor 

medyasında, sportif başarıları kadar habere konu olabilecek derecede önemli görül-

düğünü göstermektedir. Haber metninde
28

 ise bir imaja sahip olan ve kişisel bakımıy-

la ilgilenen sporcunun takım arkadaşları tarafından sataşmalara maruz kaldığı görül-

mektedir. Bu durum, spor alanındaki egemen erkeklik değerlerini göstermektedir. Bu 

değerler çerçevesinde, kendine, kişisel bakımına ve imajına özen gösteren bir erkek 

çevresindeki diğer erkekler tarafından dalga geçilecek bir erkek olarak görülmekte-

dir. Bu durum aynı zamanda, “olumlu kendini sunma” ve “olumsuz ötekini sunma” 

                                                           
26

 Caner Erkin İmaj Değiştirdi 

27
 Kampın en çalışkan oyuncusu yeni görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Caner’e en çok Selçuk Şahin ta-

kılıyor. 

28
 Yeni sözleşme teklif edilen ve ücretini yüzde 100 arttıran Caner Erkin, Antalya kampının en çalış-

kan ismi olarak dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısındaki performansını ikinci yarıda da devam ettirmek 

isteyen Caner yeni saç stiliyle de arkadaşlarının ilgisini çekti. Caner’e en çok takılan ise muziplikle-

riyle bilinen Selçuk Şahin. Grip nedeniyle bir idmanı kaçıran Caner bu sataşmaları (!) olgunlukla kar-

şıladığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, “Şampiyonluğu çok istiyoruz Antalya kampından ilk yarıya 

oranla daha güçlü döneceğiz. Mükemmel bir çalışma ortamı var. Her şey çok iyi düşünülmüş. İkinci 

yarıda fırtına gibi esmeye devam edeceğiz” dedi. 



140 
 

stratejisi (Van Dijk, 2003:99,102) olarak ideolojik olarak kodlanan erkeklik değerle-

rini göstermektedir. Geleneksel erkeklik değerlerini taşıyan iç grup üyeleri bu değer-

leri taşımayan dış gruptaki bir insanla dalga geçmektedir. Bu yolla kendi erkeklikle-

rini artırırken karşıdakinin erkeklik değerlerini aşağılamaktadırlar. 

Erkeğin bakımlı olması, özellikle moda, kozmetik, güzellik endüstrileriyle bun-

lardan beslenen medya, eğlence, alışveriş, reklam dünyasında artık heteroseksüel er-

kek kitlesini de ”müşteri” kılmak amacıyla yeni bir erkeklik imgesine şekil vermiştir. 

Modayı takip etmeyen, kendine özen göstermeyen ve bakım ürünlerini tüketmeyen 

geleneksel erkek yerine tüketim kültürü, “duyarlı/hassas erkek” fikrini öne çıkartıp 

özendirmiştir. Böylece güzellik bakım ve çekicilik artık sadece kadından beklenen 

davranışlar olmaktan çıkıp erkeğe de hitap eder hale gelmiştir (Atay, 2012:63-64). 

Fotomaç gazetesindeki (29.05.2014) haberin ana başlığı
29

 ve haber
30

 okundu-

ğunda habere konu olan sporcunun tamamen kadınları etkilemek için yaptığı şeyler, 

kişisel bakımı, kullandığı elbiseler ve bakım ürünlerinden bahsedilmektedir. Bahse-

dilen gazetenin okuyucularının çoğunluğunun erkek olduğundan yola çıkılarak ha-

berde, sporcunun kadınlara karşı, “Romantik ve Yaratıcı” davrandığını belirtmesi, 

kullandığı parfüm ve bakım kremlerinin markalarını vermesi ve bu sayede kadınlar 

tarafından sevildiğini söylemesi haberde “ideal erkek” imajının oluşturulmaya çalı-

şıldığı unsurlar olarak görülmektedir. Bunun yanında, bu ürünlerin markaları verile-

rek ürünlere karşı bir tüketimi özendirme hedeflenmektedir.  

Erkek bedeni için eskiden güç ve statü sembolü olan göbekli olma, önemsizleş-

tirilmiş ve artık erkek için, kıyafet, koku, kravat seçimi ile bedenlerinin esnekliği, di-

ğer insanların onları yargılamakta kullandıkları kriterler haline gelmiştir. Kırk yaşın-

daki erkekler, modern ve genç görünmek için, spor ve rejim yapmaktadır (Kula De-

mir, 2009:81). 
                                                           

29
 “Romantik ve Yaratıcıyım” 

30
 F.Bahçe’nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız özel hayatıyla ilgili sırları bu iki kelimeyle pay-

laşmış. Kadınlara nasıl davrandığı sorulduğunda, “Romantik ve Yaratıcı” olduğunu söyleyen Diego 

Ribas, bakımına da her zaman dikkat ettiğini belirtiyor. 29 yaşındaki oyuncu “Parfümüm yıllardır 

Dolce Gabbana, sokağa çıktığımda da giyeceklerime dikkat ederim” diyor. Diego’nun vücudu için 

kullandığı krem ise Victoria’s Secret. 
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Açık Mert Korkusuz gazetesindeki (18.04.2014) haberin başlığına
31

 bakıldığın-

da sporcunun sahip olduğu giyim markasından ve bununa alakalı olarak bir yardım 

kampanyasından bahsedilmektedir. Haber metninde
32

 sporcunun dünyaca ünlü bir 

sporcu olduğunun ve kendi markasını yarattığının belirtilmesi geniş kitleler tarafın-

dan bilinen ve takip edilen bir sporcunun moda markası üzerinden kendi imajını yan-

sıttığını göstermektedir. Ayrıca bu durum üzerinden bir yardım kampanyası düzenle-

nerek sporcu yardımsever imajı çizmektedir. Bunun yanı sıra haber fotoğrafın spor-

cunun sadece iç çamaşırlı fotoğraflarının verilmesi hem ürün tanıtımı hem de spor-

cunun kaslı vücudunun ortaya çıkması açısından önemli olmaktadır. Sporcuyu takip 

edenler tarafından sporcunun vücudu özendirme onun vücudu gibi bir vücuda sahip 

olma isteği uyandırılmakta ve bu yolla okuyucular tüketime özendirilmektedir. 

Cilt bakımı, güzel kokmak, kıyafetlerin kesimi ve hatta diş bakımı gibi şeylere 

dikkat eden erkeklerin sayısı gittikçe artarken erkekler bu gibi özelliklerinin modaya 

uygun olmasını istemektedir (Salzman vd., 2006: 111). 

Açık Mert Korkusuz gazetesindeki (26.04.2014) haberin başlığına
33

 bakıldığın-

da, “Malkoçoğlu” kelimesiyle genel olarak savaş, cesaret, dürüstlük gibi kavramlarla 

eşleştirilen bir sinema karakterine gönderme yapılmaktadır. Bu benzetme habere
34

 

konu olan sporcunun, bıyıklarının imajı üzerinden yapılmaktadır. Sakal ve bıyık be-

deni süsleyen birer moda aracı olmanın yanında erkeklerin erkeklerini göstermeleri 

açısından önemli bir sembol konumundadır.  

                                                           
31

 İç Çamaşırları Drogba’dan 

32
 Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Didier Drogba, kendi adını taşıyan giyim markası 

(Drogba&amp;Co) kampanyasının tanıtımını Fransa’dan HOM markasının işbirliğiyle gerçekleştirdi. 

16 parçalık iç çamaşır ve mayo koleksiyonu Drogba ve modacı Elie Kuame tarafından tasarlandı. Alı-

nan her ürünün 1 Euro’su ise, Didier Drogba vakfına gidecek ve Fildişi Sahili’ne yardım amaçlı kulla-

nılacak. 

33
 Malkoçoğlu Bıyıkları Kesti 

34
 Mehmet Topuz yeni imajıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarının “Malkoçoğlu” diye takıldığı Meh-

met Topuz bıyıklarını kesti. Takım arkadaşları Mehmet Topuz’a yanlışlıkla mı kestin diyerek espri 

yaparken, Mehmet Topuz da “artık Malkoçoğlu rolü bitti” ifadesini kullandı. 
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Erkekler bıyık ya da sakalın kendilerine güç, olgunluk gibi özellikler kattıkla-

rını düşünmektedir (Wood, 1986:769). Erkekler arasında sakallı ve bıyıklı erkekler, 

sakalsız ve bıyıksız olan erkeklere göre daha hoş karşılanmaktadır (Addison, 

1989:921). Erkeklerin sakal ve bıyıkları, erkeğin rekabet yeteneğinin bir sinyali ola-

rak görülmektedir. Bu nedenle bir erkekte sakal bıyığın olması onun kendine güveni-

ni ve yüksek rekabet becerisini göstermektedir. Böylece sakal ve bıyıklar erkeğin re-

kabet yeteneğini doğrudan rakip erkeklere göstermektedir. Aynı zamanda sakal ya da 

bıyığa sahip olan erkek kadınlar tarafından tercih edilebilen bir erkek imajını da çiz-

mektedir (Dixson ve Vasey, 2012: 482). Bu yolla haberde bahsedilen sporcunun hem 

rekabeti seven hem de kadınlara hitap eden “ideal erkek” imajının çizilmekte olduğu 

görülmektedir. 

Erkeklerin birbirlerine olan yakınlıkları genellikle spor çerçevesinde dönmek-

tedir. Ancak geleneksel erkeklik anlayışındaki, basketbol, futbol, gibi rekabete dayalı 

sporların yerini yavaş yavaş golf ve tenis gibi rekabete dayanmayan sporlar alıyor. 

Bu noktada sporun ve spor medyasının bu “yeni erkeklik” imajını üretmedeki rolü 

çok önemlidir. Spor medyasının, ürettiği erkek modelini en iyi şekilde Avrupa futbo-

lunun gözde ismi David Beckham’da görmek mümkündür. Beckham “yeni erkek” ti-

pinin en belirgin ilk adayıydı. Saçlarına, modaya ve bakımına çok fazla özen gösteri-

yordu (Salzman vd., 2006:110,119). Böylece bu erkek imajı sporcu bir kişi ve spor 

medyasında tarafından başlatılmış oldu. Milyonlarca takipçisi olan spor medyasında 

günümüzde birçok sporcu kendine, dış görünüşüne, özen gösteren ve modayı takip 

eden erkekler olarak yansıtılmaktadır. Bu sporcuların takipçileri ise onları kendileri-

ne örnek alarak “geleneksel erkeklik” imajından “yeni erkeklik” imajına geçmekte-

dir. 

Fotomaç gazetesi (25.04.2014) haberinin ana başlığı
35

, haber metni
36

 ile birlik-

te okunduğunda dünya kupasındaki en seksi 10 futbolcunun seçildiği anlaşılmakta-

                                                           
35

 En Seksi 10’da! 

36
 Wesley Sneijder, Dünya Kupası’nda top koşturacak “En iyi 10 seksi futbolcu” arasında gösterildi. 

Brezilya’da haziran ayında düzenlenecek organizasyon öncesi yayınlanan listede Hollandalı yıldız 

için, “29 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray’da oynuyor. Güzel gülümsüyor, güzel dövmeleri 
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dır. Haberin sportif yönünden çok magazinel yönünün ön plana çıkarıldığı haberde 

okuyuculara “seksi erkek” ya da “ideal erkek” imajı yansıtılmış ve bu tip erkeklerin 

spor dünyasında nasıl oldukları gösterilmiştir. Haberde geçen  “Güzel gülümsüyor, 

güzel dövmeleri var ve güzel bir adam” ifadeleri ile “seksi” erkeğin nasıl olması ge-

rektiği anlatılmaktadır. Bu yolla haberi okuyan okuyuculara habere konu olan sporcu 

gibi giyinmesi, kendisine bakması, modayı takip etmesi, dövme yaptırması gibi et-

kenler yansıtılmaktadır.  

Bu “yeni erkek” modayı takip ettiği kadar teknolojiyle de ilgilidir. Erkeklik ve 

teknoloji arasındaki ilişki, teknolojinin yaygın kültürel imaj ve görünümlerinin yay-

gın erkeklik ve iktidar imajlarıyla örtüşmesine dayanmaktadır (Faulkner, 1999:131). 

Toplumsal cinsiyet kimliğinin sembolik boyutunda, erkeklik genellikle teknoloji ile 

ilişkilendirilmekte ve teknoloji erkeğin egemenlik alanı ve kimliğinin bir parçası ola-

rak görülmektedir (Savcı, 1999:131).  

Açık Mert Korkusuz gazetesindeki (19.03.2014) haberin metini
37

 okunduğunda, 

bir sporcunun doğum gününe katılan takım arkadaşlarının giydikleri kıyafetler habe-

re konu olmaktadır. Geleneksel giyim tarzının dışında farklı imajlarla yansıtılan fut-

bolcular birer moda ikonu olarak görülmektedir. Bunun yanında erkeğin teknoloji ile 

olan bağlantısı araba üzerinden kurulmuş ve haberde sporcuların lüks ve güçlü araba-

larına dikkat çekilerek erkeklik değerleri bu arabalar üzerinden yansıtılmıştır.  

Bu anlamda, teknoloji “erkeksi” bir kültürdür. Bu durum, hem teknolojinin 

hem de erkekliğin kapitalizmle ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır (Faulkner, 

1999:80). Kapitalizm ve teknoloji, bir yandan ataerkil kültürden kaynaklanan değer-

leri vurgularken, diğer yandan da modern toplumda ataerkil kültürün bulunduğu ko-

                                                                                                                                                                                                                                              
var ve güzel bir adam” ifadeleri kullanıldı. Mario Götze, Sergio Agüero, Xabi Alonso, Cristiana Ro-

naldo da listede yer alıyor. 

37
 F.Bahçe’nin Portekizli yıldızı Raul Meireles, 31. yaş gününü takım arkadaşları ile birlikte kutladı. 

Bebek Kitchenette’de düzenlenen doğum günü partisine sarı-lacivertli futbolcuların yanı sıra Meire-

les’in vatandaşı Fernandes de katıldı. Fernandes’in tayt ve leopar desenli ayakkabısı, Emre Belözoğ-

lu’nun kısa pantalonu ve Mehmet Topal’ın mor çorapları gecenin renkli görüntüleriydi. Bu arada fut-

bolcuların arabaları da Bebek’te adeta şov yaptı. En dikkat çekici ise Gökhan Gönül’ün 400 bin Eu-

ro’luk Bentley marka otomobiliydi. 
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numu sağlamlaştırır. Bu durum, hiyerarşi, rekabet, maddi birikim, kişisellikten uzak 

olma gibi değerlerin sürek olarak vurgulanıp güçlenmesine sebep olur (Maral, 

2004:135). 

Erkeklik sadece tek tek erkeklilerin toplumsal cinsiyet kimliği ya da kolektif 

olarak erkeklerin ulaşacağı bir kimlik modelinin ötesine geçmesiyle ve erkeklere mal 

edilen özelliklerin, düşünce ve yaklaşımların toplumlara ve zamana göre değişebilen 

bir toplamı olması ile teknoloji, spor, siyaset, askerlik gibi “erkeksi” alanlara yansı-

ması mümkün olmaktadır (Maral, 2004:140). Bu anlamda, bir “erkeksilik” içeren 

spor medyası da oluşturduğu haberlerde diğer “erkeksi” alanlarla bir ilişki içindedir. 

Fanatik gazetesindeki (11.02.2014) haberin ana başlığına
38

 bakıldığında bir 

sporcunun arabasından “oyuncak” olarak söz edilmektedir. Bu durum erkeklerin ço-

cukluk dönemlerinde bile oyuncaklarının araba gibi erkeksi maddeler üzerinde gitti-

ğini göstermektedir. Haber metnine
39

 bakıldığında, sporcu bir “gol makinesi” olarak 

nitelendirilmesi, sporcunun sürekli çalışan, dayanıklı olan, bozulmayan bir makineye 

benzetildiğini ve spor medyasında erkeklikle teknoloji arasındaki bağın bu yolla ku-

rulduğu görülmektedir. Van Dijk (2003:98) söylemin ideolojik inşa sürecinde “meta-

forların” önemine vurgu yapmakta ve metaforların ikna edici gübü yanı sıra soyut, 

karmaşık, yeni, duygusal anlamların daha somut ve bilinir hale getirilmesinde önemli 

bir söylem stratejisi olduğunu ifade etmektedir. Bunun yanında, sporcunun çok lüks 

ve güçlü arabalar satın alması habere konu olmuştur
40

. Arabaların fiyatları ve marka-

                                                           
38

 İşte Burak’ın Yeni Oyuncağı 

39
 Galatasaray’ın gol makinesi Burak Yılmaz, daha üzerinden 1 sene geçmemesine rağmen, Bentley 

marka aracını değiştirdi ve Ferrari’nin koltuğuna geçti. Son Eskişehirspor maçından 1 gün önce Ferra-

ri’nin 458 İtalia modelini satın alan yıldız futbolcu bu müthiş araba için 400 bin Euro ödedi. 

40
 Bu noktada Marks’ın “Kullanım değeri”, “Değişim değeri” ve Lefebvre’nin “Kral nesne” kavramla-

rı önemlidir. Buna göre; bir şeyin yararlılığı, onu, bir kullanım-değeri haline getirir. Bu yararlılık me-

tanın fiziksel özellikleriyle sınırlı olduğu için, o, metadan ayrı bir varlığa sahip değildir. Kullanım-

değerleri, ancak kullanım ya da tüketim ile gerçekleşir. Değişim değeri ise, metaların birbirlerinin yer-

lerini alabilmeleri ya da birbirlerine eşit olmaları durumudur. Bunun için, birincisi: Belli bir metanın 

geçerli değişim-değerleri eşit bir şeyi ifade eder; ikincisi: Değişim-değeri, genellikle yalnızca bir anla-

tım biçimi, metada bulunan, ama ondan ayırt edilebilen görüngüsel bir biçimdir (Marx, 2003:49-50). 

Lefebvre’ye (2010:115-117) göre araba bir Kral-Nesne, Klavuz - Şey’dir. Çünkü bu nesne ekonomi-
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ları haberde belirtilerek sporcu arabalarıyla özdeşleştirilmeye çalışılmış ve o arabalar 

gibi güçlü ve hızlı olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Bu yolla, “ideal sporcu”, ideal 

erkek” imajları yaratılmış ve okuyucularda bunlara karşı bir özendirme yaratılmaya 

çalışılmıştır. 

Erkeklik ve iktidar arasındaki bağlantının teknoloji açısından en görünür oldu-

ğu alanlar genellikle, bilgisayar, cep telefonu, otomobil gibi en yeni, en karmaşık ve 

çoğunlukla da en pahalı olan teknolojilerin pazarlama stratejileridir. Söz konusu olan 

güç, performans, teknolojik üstünlük gibi özelliklerse, ürünün resminin yanında he-

men hemen her zaman bir erkek görüntüsü bulunmaktadır (Maral, 2004:141). Bu du-

rumun spor medyasındaki görünümü ise genellikle başarılı ve göz ününde olan spor-

cuların kullandıkları teknolojik araçlarla birlikte habere konu olması ve bu teknolojik 

araçlar yoluyla erkekliğin yüceltilmesi şeklinde görülmektedir. 

3.2.4. Delikanlı ve “Adam” Olarak Erkek 

Delikanlılık kültürü günümüzde medyatik erkeklik ifadesi olarak kitle iletişim 

araçlarında yer almakta ve popüler kültürel bir dilin önemli bir ögesi haline getiril-

mektedir. Delikanlılık, otoriter zihniyetten beslenerek kendi kimliğini düzgün karak-

ter, ahlak ve dürüstlük temelinde tanımlamaktadır. Zengin, modern, kentli, beyefen-

di, aydın/okumuş karşısında; mazbut, yoksun, geleneksel, dürüst, cahil olarak kodla-

nan delikanlılık kimliğinin değişik türleri farklı kültürel pratikler içinde yer almakta 

ve sert erkek tipine gönderme yapmaktadır (Işık, 2004:123,125-127).  

Açık Mert Korkusuz gazetesinin (18.01.2014) haber metininde
41

, sporcunun 

antrenörünün sporcunun sportif kişiliği ve karakteri ile ilgili söylediği olumlu sözler 

haberin başlığında
42

 “adamlık” olarak ifade edilmiştir. Habere konu olan kişiler er-

                                                                                                                                                                                                                                              
den söyleme kadar birçok alanda çok sayıda davranışı düzenlemektedir. Otomobil, büyüklük, güç ve 

fiyat gibi özellikleriyle hiyerarşilere yol açmakta, toplumsal statünün, prestijin sembolü olmakta ve 

pratik kullanımının yanında bir gösterge olarak tüketilmektedir. 

41
 Mustafa Akçay, takımın tecrübeli isimlerinden Jose Bosinwa’ya övgü yağdırdı. Akçay, “Tam bir 

profesyonel. Hem yetenekleri ile hem de karakteriyle bize çok yardımcı oluyor. Gençlerin örnek al-

ması gereken biri” ifadelerini kullandı. 

42
 Adamın Dibisin Jose! 
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keklik hakkında herhangi bir şey söylemezken spor medyasında, iyi bir karaktere sa-

hip olmak gibi olumlu bir özellik erkeklikle ilişkilendirilerek erkeklik yüceltilmekte-

dir. Aynı şekilde yine Açık Mert Korkusuz gazetesinin (18.03.2014) alt başlığında
43

 

sporcunun düzgün karakterli olması haberin başlığında
44

 “adamlık” kavramıyla iliş-

kilendirilmektedir.
45

 

Delikanlılık, “erkeksiliği”, buna bağlı olarak güçlülüğü ve korumacılığı, maddi 

hayata karşı ise umursamazlığı ve zalimin karşısında olma durumuyla alt sınıf kentli-

lerin yarattığı bir kültürel formdur. Delikanlılık kente ait bir olgudur. Çünkü gelenek-

sel kültürdeki bir erkeğin toplumsal saygınlık kazanabilmesi için zaten “delikanlıca” 

davranması gerekmektedir. Kent toplumunda itibar sağlamanın pek çok kültürel ve 

maddi aracı olduğundan, toplumda delikanlılık kimliğiyle saygınlık kazanmak iste-

yenler, hiçbir yere ait olamamış, var oluşunu anlamlandırmak isteyen varoş insanla-

rıdır (Erol ve Işık, 2002:127-128). 

Fanatik gazetesi (12.01.2014) haberinin alt başlığı
46

 ve haber metininde
47

, ha-

bere konu olan kişinin maddiyata önem vermemesine dikkat çekilmektedir. Delikanlı 

                                                           
43

 Sezon sonunda İstanbul’un yolunu tutacak olan milli forvet, gollerine devam ediyor, takımını ligde 

tutuyor. “Bize ekmeğimizi yediğimiz yere hizmet etmek yakışır” diyen Cenk karakterinin de ne kadar 

düzgün olduğunu gösteriyor. 

44
 Adam Gibi Golcü 

45
 Benzer bir haber Açık Mert Korkusuz gazetesinin (21.01.2014) “Adamsın Giray!” başlıklı haberinde 

de görülmektedir. Haber metinini oluşturan “Trabzonspor’la yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran Gi-

ray Kaçar, 2010-2011 sezonun şampiyonluklarının Yargıtay kararı ile beraber tescillendiğini söyledi. 

Kupanın Trabzon’a verileceğinden emin olduğunu belirten başarılı savunmacı, şampiyonluk kutlama-

larına katılacağını ifade etti” bilgiler sporcunun bir takımdan başka bir takıma transfer olmasına rağ-

men eski takımının hukuksal yollarla almaya çalıştığı şampiyonluğu aldıklarında bu şampiyonluk kut-

lamalarına katılacağını belirtmiştir. Sporcunun hangi takıma giderse gitsin eski takımından biri gibi 

konuşması ve eski takımını unutmadan spor hayatına devam etmesi spor medyası tarafından “adam-

lık” olarak adlandırılmıştır.    

46
 Mustafa Akçay yapılan eleştirilere, “Başaramazsam, kaybolursam gider pazarda limon, elma sata-

rım. 55 yaşıma kadar evim, arabam olmadan yaşadım, bundan sonra da yaşarım” diyerek yanıt verdi. 

47
 Kendi maaşıyla ilgili konuşan Mustafa Akçay, “Benim yakıtım para değil. Yakıtım daha çok bilgi, 

daha çok çalışmak, daha çok inandırmak olmalı. Beni parayla seviye olarak değerlendirip “bu kadarlık 
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erkekliğin özelliklerinden biri olan maddiyatı umursamama ve bunun yerine saygın-

lık kazanabilmenin daha önemli olduğu görüşü haberde “Benim yakıtım para değil. 

Yakıtım daha çok bilgi, daha çok çalışmak” sözleriyle verilerek haberdeki eril söy-

lem ön plana çıkarılmaktadır. Aynı şekilde insanların para ile değerlendirilip ezilme-

sine karşı bir görüş olarak “kibirsiz” yaklaşım söylemi geliştirilerek delikanlı erkek-

lik haberde ortaya çıkarılmaktadır. Haberin ana başlığı ise, saygınlık ve gururun, pa-

radan daha önemli olduğunu vurgulamak için kullanılmaktadır. 

Delikanlı, dürüst, doğru sözlü, mazlumdan yana
48

, kanaat ehli, paraya önem 

vermeyen, paylaşımcı, insanlığa ve manevi olana önem veren, sevenleri seven, top-

lumsal hiyerarşileri kabullenen, erkekliği ile övünen, şiddet yanlısı, talimat verici, 

tartışmaya açık olmayan, adeta ilahi bir varlığın temsilcisi durumundaki erkek ko-

numundadır. Delikanlılığın dünyası kendi kimliğini ve diğerlerinin kendisiyle ilişki-

sini tanımlamada, racon, bitirim âlemi, nam, yanlış yapmak, sakata gelmek, şekil 

koymak, posta koymak, madara olmak, faça gibi argo deyimlerin bulunduğu özgün 

bir dil kullanmaktadır. Yaşam pratikleri göz önünde tutulduğunda delikanlı kendisi 

adam döverken yanındakini dövdürmemekte, elindekini herkesle paylaşmakta, devle-

te karşı çıkmamakta, bir sorunla karşılaştığında hukuki yollara başvurmak yerine so-

rununu kendisi çözmekte, kavgadan kaçmamakta, arkadan vurmamakta; ev işi yap-

mamakta, kadına saygılı davranırken, kendi yarattığı gerekçeleri haklılaştırarak kadı-

nı dövebilmekte, siyasetle ilgilenmemektedir. Ailesini sonuna kadar koruyan deli-

kanlı, namusuna söz söyletmemekte, tanıdık bildik yerlere gitmekte, okumuş insanla-

                                                                                                                                                                                                                                              
antrenör” diyenler de olabilir. Benden çok kazanan futbolcu beni ezmeye de çalışabilir. Ama komp-

leksiz ve kibirsiz yaklaşmaya devam ettiğimiz sürece, buna biraz da sabır ekleyerek bir süre sonra o 

oyuncuyu kendi tarafınıza almanız mümkün” dedi. Deneyimli teknik adam, Malouda’yla ilgili bir bil-

gileri olmadığını ve geldiğinde cezalandırılacağını söyledi.  

48
 Açık Mert Korkusuz gazetesi (27.05.2014) “Adamsın Ergin Ataman” başlıklı haberinde haber meti-

nini oluşturan, “Galatasaray Liv Hospital, Beko Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Banvit’e dep-

lasmanda yenilirken, seri 1-1’e gelmişti. Maçın önüne geçen olay ise polis ve özel güvenliklerin sarı-

kırmızılı taraftarlara karşı orantısız güç uygulamasıydı. Antrenör Ergin Ataman, ‘Taraftarımızın arka-

sındayım. Hiçbir insan başkasına böyle davranamaz. Polisi kınıyorum’ demişti. Galatasaraylılar, Ata-

man’a taraftarlara sahip çıktığı için destek mesajları attı” ifadelerle habere konu olan kişinin ezilen ta-

rafın yanında olduğunu belirtmesi “adamlık” olarak yansıtılmaktadır. 
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ra saygı duymakta ancak kendisi okumamakta, onuru için yaşamakta ve savaşmakta-

dır (Erol ve Işık, 2002:128-129). 

Yukarıda sıralanan özelliklerin birçoğunun incelenen gazetelerde örnekleri bu-

lunmaktadır. Bunlardan biri, Fotomaç gazetesi (18.05.2014) haberinin başlığında
49

, 

alt başlığında
50

 ve haber metininde
51

, yıldız bir sporcunun yaşanan bir olayda hayatı-

nı kaybedenlerin ailelerine maddi bir yardım yaptığı belirtilmektedir. Delikanlılık ta-

nımlamalarında geçen yardıma muhtaç olana yardım etmek ve elindekini herkesle 

paylaşmak gibi özellikler haberde ön plana çıkarılmakta ve bu durum haber başlığın-

da “adamlıkla” ilişkilendirilerek erkeklik ön plana çıkarılmaktadır. Ayrıca haberin alt 

başlığında belirtilen yardım parasının miktarının fazlalığı delikanlı erkeğin yardım 

konularında paraya önem vermediği ve elindeki parayı yardıma muhtaç insanlarla 

paylaşmanın daha önemli bir davranış olduğu vurgulanarak eril bir dil yaratılmakta-

dır. 

Açık Mert Korkusuz gazetesinin (24.01.2014) haber metininde
52

 bir spor kulü-

bü başkanının haksızlığa uğradıkları yönündeki söylemleri habere yansıtılmıştır. De-

likanlılığın temel özelliklerinden biri olan haksızlığa uğrayanların yanında olmak ve 

haksızlıklar karşısında vazgeçmeden mücadele etmek habere konu olan kişinin söy-

lemlerinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca haber metininde ve haberin başlığında bu du-

rum bir “namus meselesi” olarak gösterilmektedir. Delikanlı erkekliğin en çok değer 

                                                           
49

 Adamın Hasısın Sen Drogba 

50
 Soma şehitleri için 1 milyon euro’luk yardımda bulundu. 

51
 Toplumsal olaylara desteğiyle bilinen Didier Drogba, yıldız yine kendine hayran bıraktı. Yıldız fut-

bolcu Soma’daki trajik maden kazasında hayatlarını bitiren işçi kardeşlerimizin ailelerine verilmek 

üzere 1 milyon euro’luk yardım vaadinde bulundu. 

52
 Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Haber’de katıldığı “kupa günlüğü” programında 

futbol gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, şike yapanların cezasız kal-

maması gerektiğini belirtirken, kendileri için bu davanın namus meselesi olduğunu belirtti. Başkan ay-

rıca bütün delillerin ortada olduğunu ve TFF’nin buna rağmen gerekeni yapmadığı söyledi. Bordo-

Mavili taraftarlar cumartesi günü Trabzon’da büyük bir yürüyüş gerçekleştirecek. Kupanın iadesi için 

seslerini duyurmaya çalışan taraftarlara ise Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu öncülük edecek. Beşiktaş 

mücadelesinden önce yürüyüşe katılacak olan başkan, ardından tesislerde maçı izleyecek. 
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verdiği kavram olarak “namus”
53

 kavramının haberde kullanılması yaşanan haksızlı-

ğın boyutunu nitelemektedir. Haberde hukuki yoldan haklarını alamadıkları belirtile-

rek, bu duruma alternatif, kulüp başkanının taraftarlarla birlikte “sokağa inerek” uğ-

radıkları haksızlık karşısında “seslerini daha yüksek şekilde duyurmaya” çalışmaları 

delikanlı erkeklik özelliklerinden olan hukuki yollara başvurmak yerine sorununu 

kendi çözme yoluna gittiğini göstermektedir. 

Delikanlı erkekler, sınıfsal konumları, ekonomik durumları ve eğitim düzeyleri 

açısından birbirlerinden farklılaşsalar da kadınlarla ilişkilerindeki baskın konumları, 

‘korkusuzlukları’, şiddet yanlısı görünmeseler de şiddete başvurmaktan çekinmeme-

leri, ‘dürüstlük ve mertlik’leri gibi noktalarda dikkat çekici biçimde ortak özellikler 

gösterirler. Bunun yanında içselleştirilen erkeklik kodlarının başında sıklıkla cesaret, 

fedakârlık, delikanlılık ve mertlik söylemleri gelmektedir. Gerçek bir erkek, düşma-

nına karşı bile verdiği sözü tutar, yalan söylemez, racon kurallarına uyar, ispiyoncu-

luk, namertlik, ödleklik yapmaz ve kimseyi arkasından vurmaz  (Akca ve Ergül, 

2014:23,30). 

Fotomaç gazetesindeki (28.02.2014) haberin alt başlığında
54

, habere konu olan 

sporcunun bir sakatlık yaşadığı ve tam olarak düzelmemesine rağmen takımın oyna-

yacağı önemli maçta oynamak istediğini belirtmesi anlatılmaktadır. Sporcunun 

önemli bir maçta sakat haliyle oynamak isteyişi ve takımını yalnız bırakmaması bir 

fedakarlık ve cesaret örneği olarak görülmekte ve spor medyası tarafından haberin 

başlığında
55

 “adamlık” olarak yansıtılmaktadır.  

Delikanlı erkeklik tanımlanırken olumlu ve olumsuz olarak görülen bazı özel-

liklerinden bahsetmek gerekmektedir. Delikanlılığın olumsuz özelliklerinden biri sert 

davranan, tehlikeli görünen ve abartılmış mertlik formudur. İkinci olarak, erkek 

                                                           
53

 Aynı haber yine “Namus” kavramı üzerinden Fanatik gazetesi (28.03.2014) “Bu Olay Bizim Na-

mus Davamız” başlıklı haberde de ortaya çıkmaktadır.  

54
 Fransız futbolcu sakattı, tam düzelmemişti. Pazartesi idmanlara başlayan tecrübeli yıldız, Hami ho-

canın kapısını çaldı ve “Bu maçta oynamayacaksam, hangisinde olacağım. Sahada olmak istiyorum” 

dedi, formayı da kaptı! 

55
 Adam gibi adam Malouda 
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egemenliği, şovenizm, erkekler ve kadınlar arasında çifte standardı savunmasıdır. Ai-

le içerisinde erkek otoriter olarak görülmektedir. Üçüncü olarak, şiddet, saldırganlık 

içeren agresif davranış ve tavırlardır. Son olarak ise bencil ve inatçı olmasıdır. Bu 

olumsuz özelliklerin yanında delikanlı erkeklerin olumlu özellikleri de vardır. Bun-

lardan ilki, hakkını aramak ve haksızlıklar karşısındaki kararlı duruşudur. İkinci ola-

rak, sorumluluk duygusu güçlüdür ve çevresindeki insanları mutlu etmeye çalışır. 

Son olarak ise, başkalarına karşı saygılı ve samimi davranmaktadır (Kimmel ve 

Messner, 2010:30-33). 

Spor karşılaşmaları saldırı ve rekabetin doğasına uygun olarak baskın erkek 

kültürü olarak algılanmaktadır. Bu durum sporda rekabet için gerekli alan fiziksel 

saldırganlıktan yoksun ve spora ilgili olmayan erkekler için önemli bir sorundur. 

Sportif etkinliklerde oyuncular hata yaparsa veya yeteri kadar saldırgan oynamazlar-

sa, onlara kız takımları gibi oynadıklarını söylenmektedir (Tükenmez, 

2009:186,189). 

Fotomaç gazetesi (11.01.2014) haberinin ana başlığına
56

 ve alt başlığına
57

 ba-

kıldığında bir sporcunun yaptığı açıklamada spor alanın tamamen eril olduğu görül-

mektedir. Bu anlamda, spor alanında kadınlar, sporcuların sahada görmeyi istemediği 

ve olumsuz karşılanan davranışlarla yansıtılmaktadır. İstenileni tam olarak yerine ge-

tiremeyen ve takım arkadaşları tarafından daha başarısız olarak görülen erkek spor-

cular olumsuz bir ifade olarak kadınlıkla ilişkilendirilmektedir. Bu noktada hem ka-

dınlar spor alanlarında aşağılanmakta hem de istenilen erkeklik davranışlarını göste-

remeyen erkekler de spor alanından dışlanmaktadır. Haber metni
58

, haberin başlığını 

                                                           
56

 Ben Adamım 

57
 Portekizli yıldız, “Kırmızı kart görme korkusuyla kız gibi oynamaktansa, adam gibi oynar ve kart 

görürüm” sözlerine açıklık getirdi: Sorumluluktan kaçan oyuncular var; ben bunu yapmam. Saklana-

rak para kazanmak bana uymaz. 

58
 Türkiye’deki birçok futbolcunun saha içinde saklanarak oynadığını ifade eden Meireles, “Sorumlu-

luktan kaçan oyuncular var. Sahada adeta toptan kaçıyorlar, kendilerini gizliyorlar. Bunu yapmak çok 

zor bir şey değil. Ama benim karakterime uymaz. Ben sahaya çıktığım takım için her şeyimi ortaya 

koyarım. Arkadaşlarıma yardım ederim, sorumluluk alırım, takım için savaşırım. Saklanarak, gizlene-

rek para kazanmak benim meslek ahlakıma aykırı” ifadelerini kullandı. 
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destekleyecek niteliktedir. Sporcu, toplumda ve medyada genellikle kadınlarla özdeş-

leştirilen “kaçmak
59

”, “gizlenmek”, “korkmak” gibi kavramlar aracılığıyla takım ar-

kadaşlarının erkekliklerini sorgulamakta ve onları spor alanlarında “kadın gibi” dav-

randıkları için suçlamaktadır. Bunun yanı sıra, sporcu kendini tanımlarken, “yardım 

etmek”, “sorumluluk almak” ve “savaşmak” kavramlarını kullanmakta ve spor alan-

larında istenen erkekliği, erkek olmayı, anlatmaktadır.  

Adamlık toplum tarafından erkeğe atfedilen özellikleri tam anlamıyla taşıyan 

bir erkeği anlatmak için kullanılan bir terimdir. Erkeklik toplumsal algının yanı sıra 

biyolojik olarak da doğuştan gelen cinsiyet özellikleriyle algılanan bir kavram ol-

maktayken adam olmak sonradan kazanılan ve erkekliği tamamlayıcı bir unsur ola-

rak toplum tarafından verilmektedir. Bu anlamda adam olmak spor medyasında iste-

nilen erkeklik davranışlarını gösteren kişilere verilen bir durumdur. Bu ifadelerin ka-

dınlar için geçerli karşılıklarının bulunmaması veya o şekilde bir yaygın kullanımı 

olmaması, eril iktidarın dildeki görünümlerinden biri olmaktadır. 

Kadın gibi olmamak ile ilişkilendirilen bir başka haber ise, Fotomaç gazetesi 

(18.02.2014) haberin ana başlığında
60

 spor alanında yine istenmeyen bir davranış ka-

dınlıkla ilişkilendirilmiş ve kadınlar spor alanında ikincilleştirilmiştir. Bunun yanında 

“gülmek” gibi basit bir eylemin bile spor alanında kadınlarla ilişkilendirilmesi spor 

alanlarındaki erkeklik düşüncesinin ciddiyetini göstermektedir. Haber metninde
61

 

sporcu küfür ettiğine dair iddialara cevap verirken küfür etmediğini sadece “Kadın 
                                                           

59
 “Kaçmak” konulu bir başka haber Fanatik gazetesinin (20.01.2014) “Yargıtay’ın cezasını onadığı 

Aziz Yıldırım, Fransa’dan seslendi: Kaçtı mı sandılar!” başlıklı haberinde görülmektedir. Haber meti-

nini oluşturan, “Karar sonrası ilk görüntüleri ortaya çıkan Yıldırım, ‘Kaçtığımı ve geri dönemeyece-

ğimi söylüyorlarmış. Ne kaçması! Salı günü aslanlar gibi İstanbul’dayım’ dedi” ifadeleri erkekliği tek-

rar “kaçmamak” ve “korkmamak” gibi kavramlar üzerinden var etmektedir. 

60
 “Kadın Gibi Gülme, Adam Ol Adam” 

61
 F.Bahçe-Kasımpaşa maçının devre arasında Volkan Demirel’in Kasımpaşa Sportif Direktörü Oğuz 

Erkan’a küfür ettiği ileri sürüldü. Sarı-Lacivertli kaleci, iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı: Devre 

arasında koridorda hakeme “Hocam Yalçın, Kuyt’a takıldı ve faul verdiniz. Tersi olsa yine verir miy-

diniz?” diye sordum. O sırada arkalardan “ha ha ha ha ha ha” sesleri duydum. Sesin Oğuz Erken’dan 

geldiğini öğrendim. Omuzundan tuttum ve “Kadın gibi gülme, adam ol” dedim. Geçen maçta benimle 

Emre’nin annesine küfrettiler. Bu maçta da tahrik etmeye çalıştılar.  
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gibi gülme, adam ol” dediğini belirterek erkekliği meşrulaştırmaktadır. Spor alanla-

rında küfür etmek hoş karşılanmazken, olumsuz olarak görülen davranışların kadın-

lıkla ilişkilendirilmesi normal olarak karşılanmakta ve bu doğru bir davranış olarak 

yansıtılmaktadır. Bunun yanında sporcu, kadınlığı bir yandan aşağılarken diğer yan-

dan bir önceki maçta takım arkadaşının annesine küfür edildiğini dile getirerek ka-

dınlara önem verdiğini anlatmaktadır. Bu noktada sporcu kendi içinde bir çelişkiye 

düşerken, spor alanında önem verilen kadın tipinin “anne” olarak görülen ve kutsal 

sayılan kadınlıkla ilişkilendirildiği görülmektedir. Böylece bir yandan “anne” olarak 

kadını idealleştirip yüceltirken diğer yandan ise olumsuz davranışları kadınlarla iliş-

kilendirerek spor alanında kadınları aşağılamaktadır.  

Bunların yanında incelenen spor gazetelerinde başarılı olmak da
62

 “adamlık” 

kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Açık Mert Korkusuz gazetesinin (02.03.2014) ha-

ber metninde
63

, iki takım arasında oynanacak maç hakkında yorum yapan bir sporcu, 

bir önceki maçta yenilmelerinden sonra sıradaki maçı “adam gibi oynayacağız” diye-

rek maçı kazanma ya da maçta iyi oynama durumunu “adamlıkla” ilişkilendirmiştir. 

Bunun yanı sıra haber metninde geçen “cesurluk” kavramıyla yine eril özellikler ni-

telendirilip eril bir söylem kullanılmaktadır. Haberin başlığı
64

, haber metnindeki 

sporcunun sözleriyle desteklenerek “adamlık” durumu vurgulanmaktadır. 

Erkekler, doğumdan itibaren adım adım ataerkil erkeklik kodlarını öğrenerek 

içselleştirdikleri bir sosyalizasyon sürecinden geçmektedirler. Bu süreçte ilk olarak 

ataerkil dil öğrenilmektedir. Erkek egemen kodlar tarafından sınırları çizilen dil, er-

                                                           
62

 Başarılı olmak ile ilgili, Fanatik gazetesi (05.05.2014) “Adam Kral Beyler” başlıklı haberin, haber 

metinini oluşturan “G.Birliği önünde takımın en iyisi olan Burak Yılmaz, attığı golle son 124 lig ma-

çında 91. Kez fileleri havalandırdı. 0.73 gibi muhteşem bir ortalama yakalayan Burak’ı artık tartışan 

kalmadı” bilgilerle sporcunun başarılı olması “adamlıkla” ilişkilendirilmektedir. 

63
 La Liga’da haftanın maçı bugün oynanacak. 63 puanlı lider Real Madrid, 60 puana sahip Atletico 

Madrid’e konuk olacak. Dev derbi öncesi Marca gazetesine konuşan milli futbolcumuz Arda Turan, 

kendilerini favori gördüklerini söyledi. Arda, “Kral kupası’nda bizi elediler. Çünkü çok kötüydük. Bu 

kez adam gibi oynayacağız. Zaten evimizdeyiz ve favori biziz. Onlar yetenekli oyunculara sahipler biz 

daha cesuruz” yorumunu yaptı. 

64
 Adam Gibi Oynayacağız 
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kek çocukların ilk aylardan itibaren cinsiyetlendirilmiş bir dünyaya katılmalarına yol 

açar. İzleyen süreçte, çocukluktan başlayarak erkeklerin “erkek olmayı öğrenmeleri” 

ve kadınlar ve queer bireylerle ilişkilendirilen her şeyden kendilerini ayrıştırmaları 

sağlanmaya çalışılır. Böylece erkeklere, çocukluktan itibaren, zayıflıkla ilişkilendiri-

len duygularını gizlemeleri, kadınlar ile değil erkekler ile ilişki kurmaları, cesur ol-

maları, kadınların “namusunu” korumaları, “delikanlı” olmaları, “kavgadan kaçma-

maları” gibi durumlar öğretilmektedir (Bozok, 2011:73-74). 

3.2.5. İdeal Baba ve İdeal Eş Olarak Erkek 

Sanayileşme, kentleşme ve göç gibi olgular toplumsal yapı ve kurumları derin-

den etkilemektedir. Değişen toplumsal yapılarda gelenek ve göreneklerin etkisinin 

azalması, din kurumunun yönlendirme gücünün zayıflaması, cinsel tabuların belli bir 

ölçüde yıkılması, kadın-erkek ilişkilerinin geçmişe oranla daha özgürce yaşanması 

gibi nedenlerle kadının toplum ve aile içindeki rolü ve önemi de değişmektedir. Ka-

dının toplum ve özellikle aile içindeki değişen konumu toplumsal cinsiyet rollerini de 

etkilemektedir. Tüm bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak evlilik ve aile kurumla-

rının yapısındaki değişikliklerin tartışılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kadın ve 

erkeğe ilişkin rollerin ve anlayışların değişimi, aile ve evlilik kurumunun bünyesinde 

yer alan üç temel grubu etkilemektedir: Çocuklar, kadınlar/anneler ve erkek-

ler/babalar (Zeybekoğlu, 2013a:297-298). 

1960’larda endüstriyel ekonomilerdeki ücretli iş gücündeki çalışan kadınların 

sayısının artmaya başlaması birçok ekonomik ve sosyal değişiklikler getirmiş bunun 

sonucu olarak erkekler aileleri, ev işleri ve çocuk bakımıyla daha çok ilgilenmeye 

başlamıştır (Ranson, 2001:3). 
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Bu durumun bir örneği olarak, Fotomaç gazetesi (04.01.2014) haberinin başlı-

ğında
65

 ve haber metininde
66

 sporcunun çocuklarına zaman ayırdığı ve onlarla vakit 

geçirmekten zevk aldığı yansıtılmaktadır. Çocukların okul gösterisinde babalarının 

onları yalnız bırakmamasını ve bu gösteriyi izlemek için onlara vakit ayırması “ideal 

baba” figürünü göstermektedir. Haberin ana başlığında, çocuklarıyla vakit geçiren 

sporcunun “Hollandalı” olduğunun vurgusunun yapılması, Türkiye’de geleneksel er-

keklik kalıplarının devam ettiğinin ve “Avrupalı” erkeklerin ideal erkekliği temsil et-

tiğinin bir göstergesi konumundadır. 

Popüler medya söylemleri bugünün babalarının çocuklarıyla aktif olarak daha 

çok zaman geçirmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durum önceki nesillere göre ba-

balık rolünden beklentileri artırmaktadır. Boş zaman babaların bu yükümlülüklerini 

yerine getirmek için ideal bir durumdur. Bu yolla babalar çocuklarıyla daha yakından 

ilgilenip onlarla duygusal yönden bir şeyler paylaşabilirler. Bu noktada spor alanı 

babaların çocuklarıyla vakit geçirmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda spor alanı 

eril kimliğinin oluşumunun anahtar bir elementi olduğundan bu yolla babalar çocuk-

larına spor yoluyla eril kimliği kazandırmaya çalışmaktadır (Kay, 2011:70). 

Açık Mert Korkusuz gazetesi (23.02.2014) Haber metininde
67

 sporcunun oğluy-

la işi olan spor üzerinden vakit geçirmesi sporcunun işinin hayatının her alanına yan-

sıdığını ve ailesiyle olan ilişkisini belirlediği gözlemlenmektedir. Bunu yanı sıra er-

kek çocuğa en yakın rol model olarak baba figürünün sporcu olması çocuğun sosyal 

ve kültürel öğretileri aldığı babası gibi ileride sporcu olacağına işaret ettiği yorumu 

                                                           
65

 “Hollandalı Kuyt Çocuklarla Mutlu” 

66
 Dirk Kuyt çocuklarının Palladium AVM’de gerçekleşen gösterisini izledi. Sarı-lacivertli golcü 

oyuncu, kızı Noelle ve oğlu Jordan’ın da olduğu KeyStone İnternational Schools öğrencilerinin ger-

çekleştirdiği gösteride oldukça neşeli anlar yaşadı. Gösteriyi baştan sona kamerayla kayda alan Kuyt, 

hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi. Hollandalı oyuncu, “çocuklarla vakit ge-

çirmek çok keyifli oluyor. Adeta bende onlarla çocukluğuma dönüyorum” diye konuştu. 

67
 Kaptan Emre Belözoğlu dün sabah antremanına oğlu Ömer Akif’i de getirdi. Yeğeni ile birlikte oğ-

lunu tesislere getiren tecrübeli futbolcu, antreman öncesinde sahada top oynattı. Takım arkadaşları da 

minik Ömer Akif ile yakından ilgilendi ve ufak Belözoğlu’nun ileride futbolcu olacağı görüşünde bir-

leşti. 
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yapılmaktadır. Haberin başlığında
68

 kullanılan deyim ile çocuğunun spora olan ilgisi 

üzerinden sporcunun erkekliği yüceltilmektedir.
69

  

Çocuklar babalarını birçok farklı yoldan idealize edebilmektedir. Bu idealize 

etme sürecinde çocuklar babalarını, mükemmel, bilge ve süper kahraman olarak ta-

nımlayarak ideal baba imajı yaratabilmektedirler. Bu anlamda, koruyucu ve disiplinli 

geleneksel baba imajı arka planda kalırken, çocuklarıyla vakit geçirmekten, bir şeyler 

yapmaktan hoşlanan çağdaş baba imajı ön plana çıkmaktadır (Richter ve Smith, 

2006:162). 

Fotomaç gazetesinin (02.01.2014) haber başlığında
70

 bir çocuğun babasını bir 

kahramana benzetmesi durumu söz konusudur. Haberin metninde
71

 sporcunun yılba-

şını evde eşi ve çocuklarıyla geçirmesine dikkat çekilmektedir. Bu durum habere ko-

nu olan erkek sporcunun tatil zamanlarında eşine ve çocuklarına vakit ayırdığını ge-

leneksel kendini işi ile tanımlayan baba rolünden uzak modern ve ailesiyle vakit ge-

çiren ideal baba rolünü benimsediğini göstermektedir. Ailesi ile daha çok vakit ge-

çirmesinin bir sonucu olarak çocuğu, babasını tanımlarken ona üstün özellikler at-

fetmiş ve onu kahraman olarak nitelendirmiştir. Bu durum çocuğun “Oedipal” dö-

                                                           
68

 “Babasının Oğlu” 

69
 Ro model olarak çocuğun babasıyla özdeşleşerek onun mesleğini seçmesi durumuna başka bir ör-

nek Açık Mert Korkusuz gazetesinin (06.01.2014) “Rüştünün Aslan Oğlu” başlıklı haberi görülebilir. 

Haber metnini oluşturan “Türk futbolunun en başarılı kalecilerinden biri Rüştü reçber’i tanımayan 

yoktur. Rüştü’nün hizmet ettiği iki camianın Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğunu da herkes hatırlar. An-

cak efsane kalecinin 2007 doğumlu oğlu Burak, babasının özdeşleştiği takımları değil Galatasaray’ı 

seçti. Minik Burak, sarı-kırmızılıların altyapısında kalecilik yapıyor. Her gün Florya’da ter döken Bu-

rak, Galatasaray taraftarı olduğu söylenen ancak hiç sarı-kırmızılı formayı giymeyen Rüştü’nün ya-

pamadığını gerçekleştiriyor.” Haber okunduğunda çocuğun babasını örnek alarak sporcu olmasına 

ilişkin vurgu dikkat çekmektedir. 

70
 “Benim babam En Kahraman” 

71
 F.bahçe’nin tecrübeli oyuncusu Dirk Kuyt yeni yıla İstanbul’daki evinde girdi. Lige ara verilmesine 

rağmen Hollanda’ya gitmeyen Kuyt evinin bahçesinde bir parti verdi. Hollanda’dan misafirleri de 

olan Kuyt, idari menajer Hasan Çetinkaya ve kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu’nu da ağırladı. Eşi, 

dört çocuğu ve konuklarıyla keyifli bir gece geçirdiğini belirten Kuyt, “Türkiye ikinci vatanımız oldu” 

dedi. Geceye katılanlar film karakterlerinin kostümleriyle boy gösterdi. 
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nemden çıkarak “Baba Yasası”na tabi olduğunu göstermektedir. Bu yolla çocuk ba-

basıyla özdeşleşmekte ve bir erkeklik örneği olarak babasını almaktadır. Ayrıca ha-

berin fotoğrafında sporcunun çocuklarını öperken ve eşine sarılırken çekilmiş fotoğ-

rafları ideal bir eş ve baba olarak erkekliği destekleyici niteliktedir.  

Babalık geçim sağlamakla bağlantılı olduğu ölçüde, her şeyden önce işgücü pi-

yasasında bir konum demektir. Bu konum babalığı istihdam biçimleriyle ilişkili hale 

getirmektedir. Tam gün bir işte çalışan ve gelirini arttırabilmek için çoğu zaman daha 

uzun çalışma saatlerine katlanmak zorunda kalan bir erkeğin babalık yapma biçimiy-

le geçimi sağlama sorumluluğunu paylaşan, daha esnek ve rahat çalışma saatleri ol-

duğu için çocuğuyla daha fazla zaman geçirebilen ve çocuğunun bakımı, eğitimi gibi 

sorumlulukları anneyle paylaşan bir babanın konumu birbirinden çok farklıdır (San-

car, 2009, 120-121). 

Geleneksel erkeklik değerlerine göre hareket eden babalar, oğullarını anlamak 

ve desteklemek amacıyla değil, onlara sorumluluklarını öğretmek ve oğullarının top-

lumdan kabul görmelerini sağlayacak erkeklik davranışlarını benimsetmek için onla-

ra baskı ve otorite sağlama ilişkisi kurmaktadırlar. Bu durum baba-oğul arasındaki 

ilişkinin çoğu zaman gerilimli ve mutsuz bir ilişki olmasına yol açmaktadır. Ancak, 

en az iki kuşaktır kentli kültüre yakın olan, orta sınıf aile ortamlarında yaşayan; oku-

yarak meslek sahibi olmuş erkekler, kendi denkleri olan kadınlarla daha eşitlikçi ol-

maya çalışan ilişkiler kurarak, daha eşitlikçi orta sınıf aileler inşa etmeye çalışmakta-

dır. Bu ailelerdeki babalık tarzı kesin bir cinsiyet asimetrisini ön görmemekte ve hat-

ta buna karşı çıkmaya çalışmaktadır. Bu tür ailelerdeki babaların çocuklarıyla daha 

duygusal ve yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı görülmektedir (Sancar, 2009:126,142). 

Açık Mert Korkusuz gazetesinin (05.03.2014) haber metnine
72

 bakıldığında, bir 

sporcunun biyolojik olarak babası olmamasına rağmen kendisiyle ilgilenen, kendi-

                                                           
72

 Cristian Baroni, evlendikten sonra soyadını aldığı kayınpederi Baroninho ile Şükrü Saraçoğlu Sta-

dı’nda bir araya gelerek Brezilya basınına röportaj verdi. Eski bir futbolcu olan ve bir dönem F.Bahçe 

alt yapısında görev yapan Baroninho’nun hayatında önemli yer tuttuğuna dikkat çeken Baroni, “ Beni 

keşfeden isim de kayınpederim” diye konuştu. Yoksul bir aileden geldiğini ve hırsızlığın, uyuşturucu-

nun, ölümün kol gezdiği  yerde büyüdüğünü dile getiren Baroni, “Bugün hayatta olmayan birçok ar-
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sindeki yeteneği keşfeden ve kendisinin bir sporcu olmasını sağlayan biri olarak ka-

yınpederini babası olarak gördüğü anlatılmaktadır. Çocuğun kendisiyle daha çok ilgi-

lenen birini “baba” olarak görmesi, aile ve çocuklarla vakit geçirerek onlarla duygu-

sal yönden paylaşım yapmanın baba rolü için önemini anlatmaktadır. Bunun sonu-

cunda, haber başlığında
73

 da belirtildiği gibi sporcu kendisine daha yakın olarak gör-

düğü ve duygusal paylaşım yapabildiği birine biyolojik babasından daha çok baba 

demektedir. 

Baba olmak sadece biyolojik anlamda kullanılmaz aynı zamanda toplumsal ya-

şam içerisinde din, siyaset, hukuk ve kültür gibi kurumsallaşmış sosyal uygulamala-

rın normatif bir kümesini yansıtmaktadır. Her kültürde ve tarihsel dönemde baba ol-

ma durumu toplumsal ve ekonomik güçler tarafından biçimlendirilmektedir  (Kim-

mel ve Messner, 2010:433). 

Erkekler baba olarak 3 sınıflama içerisinde incelenmektedir. Bunlardan ilki “iş 

odaklı babalık” rolüdür. Bu tip erkeklerin kimlikleri daha çok iş hayatları üzerinden 

şekillenmekte ve çocuklarıyla fazla vakit geçirememektedir.  İkinci olarak, “aile ba-

bası” olarak erkek tipi, evin ana geçim kaynağını sağlayan kişidir. Ancak evine ve 

evdeki kişilere de vakit ayırarak çocuklarının bakımını da yerine getirmektedir. 

Üçüncü olarak, “sorumluluk alan” baba tipinde ise, erkekler ya hiç çalışmamakta ya 

da çok az süreler için çalışmaktadır. Bunun yanında genelde evde çocuk bakımı ve 

ev işleriyle vakit geçirmektedir (Brannen ve Nilsen, 2006:340). 

Baba olmak, ataerkil sosyalizasyon süreci söz konusu olduğunda erkek bireyle-

re yeni bir yaşamın, çocuğu olmanın coşkusunu vermek ile ilgili değildir. Tam tersi-

ne, kültürel olarak erkeğin “neslini sürdürebilme yetisine” işaret etmektedir. Daha da 

önemlisi, baba olmak, erkeğin toplumun en küçük parçası olarak görülen ailenin fii-

len “reisi” olmasını, yani “erkek egemenliğinin doruğunu” simgelemektedir. Sosyali-

zasyonun baba olma evresi, ataerkil içeriği nedeniyle, erkeklerin baba olmanın nasıl 

gerçekleştirileceği, nasıl çocuk bakılacağı, nasıl çocukla ilişki kurulması gerektiği 

                                                                                                                                                                                                                                              
kadaşım var. Kayınpederim beni bataklıktan çıkardı. Kendisi bu konularda çok titiz bir insan. Yanlış 

giden şeylerden hoşlanmıyor ve işleri yoluna komaya gayret ediyor” ifadelerini kullandı. 

73
 “O Benim Babam” 
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gibi şeyleri öğrenmelerini sağlamak yerine, ataerkil içeriği nedeniyle, baba olmayı 

erkek olmanın kilometre taşlarından biri haline getirmektedir (Bozok, 2011:75). 

Babalık hegemonik erkekliğin dönüşüme bağlı olarak bir değişim geçirmekte-

dir. Bu değişim babalık rolünü geleneksel değerlerden ayıran “yeni babalık” rolüyle 

açıklamaktadır. “yeni babalık”, “orada olmak” kavramıyla alakalıdır. Diğer bir deyiş-

le, babalar artık çocuklarının yanında olacak, onlarla vakit geçirecek ve onların ba-

kımlarına katkı sağlayacaktır (Miller, 2011:111). 

Fotomaç gazetesinin (13.01.2014) haberinin başlığında
74

 ve haber metininde
75

 

belirten ifadelere göre sporcu “yeni babalık” rolüne göre hareket etmektedir. Sporcu 

ailesi ve çocuklarının yanında olarak onlarla vakit geçirmektedir
76

.  

Geleneksel babalık rollerinin etkisi azalmış olsun ya da olmasın, günümüzde 

hala babanın bir meslek sahibi olması gerektiğine yönelik beklenti oldukça fazladır. 

Dolayısıyla babanın sahip olduğu mesleğin, hem eviyle hem de çocuğuyla kurduğu 

ya da kurmaya çalıştığı ilişkide çoğu zaman önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. 

Özellikle mesleki statüsünü hayatının her alanına yansıtan bir erkek için bu statü, ai-

lesiyle olan ilişkisinin seyrini belirleyen en etkili öğelerden biri olur. Çünkü çoğu er-

kek içselleştirdiği mesleğini evinde de ailesiyle ilişkilerinde de kaçınılmaz olarak 

sürdürür. Bu da erkeğin hem ev ile olan mekânsal ilişkisinin yapısını, hem de aile 

üyeleriyle olan duygusal ilişkisinin seyrini önemli ölçüde etkiler (Barutçu, 

2015:139). 

                                                           
74

 “Meireles Ailesinin Akdeniz Keyfi” 

75
 F.Bahçeli oyuncuların aileleri de Antalya kampına getirildi. Bu teklifi Raul Meireles’in yaptığı ve 

Ersun Yanal’ın da olumlu karşılamasıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Portekizli oyuncu dün eşi Ivone 

ve kızı Lara ile deniz kenarında yürüyüş yaptı. Raul gibi dövmeleriyle dikkat çeken Ivone, Türkiye’de 

olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Minik Lara ise çizmelerini çıkarıp çıplak ayakla kumlarda yürüdü. 

76
 Benzer bir haber Açık Mert Korkusuz gazetesinin (11.06.2014) “Başkanın Aile Saadeti” başlıklı ha-

beridir. Haber metnini oluşturan, “Ünal Aysal, güzel havanın keyfini ailesiyle çıkardı. Aysal eşi Fani 

ve küçük kızı Alin ile yürüyüşe çıkarken tavşandan niyet çekmeyi de ihmal etmedi” ifadeleriyle ideal 

eş ve baba olarak erkek yansıtılmaktadır. 
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Fotomaç Gazetesinin (12.01.2014) haber metnine
77

 ve başlığına
78

 bakıldığında 

bir sporcunun antreman aralarında ailesi ile vakit geçirmesi “olumlu” ve “güzel” bir 

durum olarak yansıtılmaktadır. Bunun yanı sıra sporcu olan babanın ailesiyle birlikte 

zaman geçirmesi durumunun yine bir spor aktivitesi aracılığıyla gerçekleştirmesi, 

sporcunun işinin gündelik hayatının da bir parçası olduğunu göstermektedir. Sporcu-

nun eşi ve çocuklarıyla olan ilişkisini de mesleği üzerinden gerçekleştirmesi günü-

müzde geleneksel babalık rollerinin azaltılmış olmasına rağmen babanın hala bir 

meslek sahibi olması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. 

Modernleşmeyle birlikte kadının hem kamusal hem de özel alandaki yeri ve et-

kinliğinde değişim yaşanmakta ancak kadın-erkek ilişkilerinin dayandığı ataerkil sis-

tem ortadan kalkmamakta, sadece çağa uydurularak “modern” bir biçimde yeniden 

inşa edilmektedir. Hızlı bir şekilde gelişen sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte ka-

dının çalışma hayatına katılımı ve bu katılımın giderek artması, geleneksel geniş aile 

yapısının çekirdek aileye dönüşmesi ve kadın hareketleri gibi birçok etken erkek(lik) 

imgesi tartışmasındaki değişimi de beraberinde getirmiştir (Zeybekoğlu, 2013a:299). 

Bu noktada geleneksel kadını eve kapatan erkek imgesinin yerine modern ve eşine 

değer veren erkek imgesi ortaya çıkmıştır. Bu durum spor medyasında da kendini 

göstermektedir. 

Fotomaç gazetesinin (02.01.2014) haber metni ve haberin başlığına
79

 bakıldı-

ğında dünyaca ünlü bir sporcunun eşine gitar çalarak ona sevgisini gösterme biçimi 

habere konu edilmektedir. Bu durum, ataerkil sistemin kadını ikincilleştiren onu ev 

işleriyle özdeşleştiren düşüncesinden uzak, modern eşine değer veren ve her fırsatta 

ona sevgisini göstermeye çalışan ideal erkekliği ön plana çıkarmaktadır. Sporcunun 

                                                           
77

 Sarı-lacivetli takımın Antalya kampını her açıdan en olumlu kullanan oyunculardan biri de Raul 

Meireles… Dün sabahki antremanın ardından verilen molayı ailesi ile birlikte değerlendiren Portekizli 

yıldız, eşi İvone ve kızı Lara ile tenis oynadı. Son derece keyifli bir öğleden sonra geçiren Meireles ai-

lesinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. 

78
 “Antalya kampı Meireles’e Güzel” 

79
 Sakatlığının ardından Arjantin’de tedavisini sürdüren ve çalışmalara başlayan Lionel Messi, boş 

zamanlarını eşiyle vakit geçirmeye ayırıyor. Süper yıldız, Antonella ile birlikte gitar çalarak stres attı. 

Messi’nin, önümüzdeki günlerde sahalara dönmesi bekleniyor. 
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geleneksel erkeklik değerleriyle hareket etmeyip erkek arkadaşları yerine karısı ve 

ailesi ile romantik bir şekilde vakit geçirmesi spor medyasında yeni erkekliğin yan-

sıması olarak görülmektedir. Haber fotoğrafı da gitar çalma anını yansıtarak bu du-

rumu desteklemektedir.  

Fanatik gazetesinin (11.02.2014) haber metinine ve başlığına bakıldığında, 

sporcunun izin gününü eşiyle birlikte romantik bir yemek eşliğinde geçirdiği ve bu 

durumdan çok keyif aldığı ön plana çıkarılmaktadır. Bu durum, modern erkeğin, eşi-

ne verdiği değeri göstermektedir. İlk izin gününde her şeyden önce eşini düşünen 

sporcu ideal erkeği temsil ederek sporcuyu geleneksel erkeklik değerlerinden uzak-

laştırarak “ideal eş” rolüne sokmaktadır.  

Benzer bir haber Açık Mert Korkusuz gazetesinin (16.02.2014) haberinde gö-

rülmektedir. Haber metininde
80

, sporcunun, spor medyasında “Sevgililer Günü
81

” 

konusu altında temsili söz konusu olmaktadır. Sporcunun eşiyle birlikte özel günleri-

ni keyifli bir şekilde kutladıkları anlatılmaktadır. Haberde kadının rolü yine “anne” 

olarak gösterilip kadını “ev içi”ne koyan bir görüş var olmasına rağmen erkek spor-

cunun böyle özel bir günü hatırlayıp eşiyle birlikte kutlaması ideal eş imajını ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, sporcunun Milli takıma seçilememesinden duyduğu üzüntünün 

“güzel eşi öpücükleriyle teselli etti” cümlesiyle giderildiğinin belirtilmesi, spor bası-

nında kadının, kocasını destekleyen onun arkasında olan ve onun moralini yüksek 

tutmaya çalışan ikincil bir görevde olduğu düşüncesini yeniden üretmektedir. 

Romantik bir erkek olmanın yanında erkek evden uzak olduğunda karısı çocu-

ğu hakkında endişelenmektedir. Bu durum Fotomaç gazetesinin (17.06.2014) habe-

                                                           
80

 4 çocuğunun annesi Roberta ile baş başa Sevgililer Günü’ne giren Felipe Melo’nun keyfine diyecek 

yok! Brezilya Milli Takımı’na seçilemediği için üzgün olan Melo’yu güzel eşi öpücükleriyle teselli et-

ti. Aşıklar adeta düşman çatlattı. 

81
 Sevgililer günü ile ilgili başka bir haber Açık Mert Korkusuz gazetesinin (15.02.2014) “Lewa’nın 14 

Şubat’ı” başlıklı haberdir. Haber metnini oluşturan, “B.Dortmund’un golcü futbolcusu Robert Lewan-

dowski, Sevgililer Günü’nü kareteci eşi ile kutladı. Polonyalı forvet ve eşinin spor yaparken çektirdiği 

pozlar sanal alemde büyük ilgi gördü. İkili bir karede plates toplarının üzerine çıkarak öpüştü” değer-

lendirmeleriyle erkeğin eşine değer vererek özel günlerini kutladığı ön plana çıkarılmıştır. 
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rinde
82

 evlerinden uzak olan sporcuların geride bıraktıkları eşleri ve çocukları için 

endişelendikleri anlatılmaktadır. Haberde erkekler, kendilerinin ve ailelerinin geçi-

mini sağlamak için çalışan ve bunu evlerinden uzak kalma pahasına yapan kişiler 

olarak tanımlanmaktadır. Erkeğin evin ekonomik yükünü çeken taraf olarak alınması 

bunun yanında kadının ve çocuğun ev ile ilişkilendirilmesi haberin egemen erkeklik 

değerleri içerisinde yazıldığını göstermektedir. Bunun yanında, evden uzakta olan 

babanın, evdekileri düşünmesi, onlar için kaygılanması düşünceli bir baba ve eş imajı 

çizmekte ve bu yolla erkeklik yüceltilmektedir. 

Önceki nesillere göre kadınların erkeklerden bir eş olarak bekledikleri tutum ve 

davranışlarda değişmektedir. Geleneksel olarak ev ile ilişkilendirilen kadın rolünün 

değişimiyle birlikte kadınlar eşlerinden daha çok ilgi ve duygusal paylaşım bekle-

mektedir. Bunun sonucunda erkekler de kadınların bu taleplerini yerine getirmek 

amacıyla baba olarak geçirdikleri değişimin yanında eş olarak da değişmekte ve mo-

dernizasyon sürecine girmektedirler. Bunun sonucunda genelde medyada özelde spor 

medyasında, eşine, çocuklarına, ailesine değer veren ve onlarla vakit geçiren kişiler 

olarak yansıtılmaktadırlar.  

3.2.6. Militarist Erkek 

Militarizm hem askeri güç kullanılarak sorunları çözme girişimi hem de askeri 

önceliklerin, ideallerin ve değerlerin toplum geneline yayıldığı, kültürel ve ideolojik 

bir fenomendir. Bu belirgin biçimde askeri gücün, yurtseverliğin yüceltilmesi, sava-

şın meşru bir siyaset olması, kahramanlık ve fedakârlık inancından oluşur (Heywood, 

2007:536). 

Militarizm, disiplin altına alma sürecini de kapsamaktadır. Weber, disipline 

edilme sürecinde bireylerin ayrıştığını ileri sürer. Disipline edilmiş bireyler kendili-

ğinden itaat etmeye hazır ve yetenekli bireyler olarak, ötekilerden ayrılırlar. Disiplini 

belirleyen, çok sayıda insanın itaatinin rasyonel tek biçimlilik kazanmasıdır. Bundan 

dolayı bürokrasi, disiplinin en rasyonel türevidir. Yönetilenlerin körü körüne itaati 

                                                           
82

 2014 Dünya Kupası için Brezilya’da bulunan İngiltere Milli Takımı futbolcularının akılları ise evle-

rinde kaldı. Uzun süredir evlerinden uzak olan oyuncular eşleri ve çocuklarının başına bir şey gelme-

mesi için ekstra koruma tahsis etti. 
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ancak onları disiplin kurallarına boyun eğmeye eğitmekle sağlanır. Disiplin ahlaki 

motiflere hitap ettiği ölçüde bir görev duygusu ve namusu da varsayar (Weber, 2006: 

331). 

Disiplin altına almak, kişi üzerinde sosyal denetim kurmakla eş anlamlıdır. Ku-

rumun içine alma ve dış dünyadan tecrit etme; kişisel mal, mülkün, eşyanın emanete 

alınması, saçların kesilmesi, üniformaya sokma gibi prosedürler, kurumun ritüelleriy-

le tamamlanırken, kurumun personeli ve eskileri yeni gelenin kişiliğini ortadan kal-

dırmaya, onun kimliğini parçalamaya çalışırlar (Bröckling, 2008: 38-43) Bu durumu 

Goffman “Total Kurumlar”
83

 olarak adlandırır. Burada, itaat üretimi, disipline etmek 

anlamına gelir ve disipline etmek insanları kontrol edilebilir, birbirleriyle değiştirile-

bilir. Bireylerin bu itaat üretimi sürecine de katılımı militarist düzen tarafından ya 

zorla ya da belirsiz bir rıza anlayışı ile sağlanmaya çalışılır. Bireyler, dışlanmamak 

için, çoğunluğa ait olabilmek için, söz birliğinin huzurunu yaşayabilmek için, ceza-

landırılmamak için, ödüllendirilmek için güvensizlikleriyle başa çıkabilmek için itaat 

ederler (Göregenli, 2006: 33).  

Militarizmin kökenleri savaş kavramı ile yakından ilgilidir. Tarihsel süreçte, 

önce avcı-toplayıcı toplumlarda doğaya karşı mücadele edilmiş olsa da sonunda doğa 

ile uyumlu bir yaşam sürülmüştür. Sonra tarım toplumlarına geçişle birlikte toprak ve 

mülkiyet kutsanmış, toprağın ve mülkiyetin korunması için bir sözleşme gereğince 

devlet kurumu var edilmiştir. Devletin ortaya çıkması ve bugünkü ulus-devlet biçi-

mini almasından sonra milliyetçilik, savaş, militarizm kavramları birbirinin içine 

geçmiştir. Savaş, savaşmak, silahlanmak, askerlik, ordu gibi değerler dünya tarihinde 

çoğu kez kutsanmış ve bu kavramlara yüksek değerler atfedilmiştir. Vatan için savaş, 

emperyalizm ile savaş, komünizm ile savaş, verem ile savaş, kanser ile savaş derken 

savaş adeta bir mit ya da kült haline gelmiştir (Selek, 2004:28). 

                                                           
83

 “Total Kurumlar”, “zoraki cemaatlerdir” yani, üyelerinin ihtiyaçları örgüt tarafından belirlenmiş ve 

karşılanmıştır. İzin verilen ve verilmeyen eylemler örgütsel kurallarla belirlenmiştir. Yatılı okullar, 

askeri kışlalar, hapishaneler gibi yerler değişen oranlarda total kurumlar modeline uyar (Bauman, 

2010,99). 
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Spor basını, uygulamada, haber dilinden farklı biçimde yapılandırılmış bir dil 

kullanmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni, sporun farklı bir işleyişe sahip olma-

sıdır. Bu farklılıkları aktarmak için spor basını dilde farklılaşmaya gitmektedir (Ka-

ya, 2002:143). Günümüzde spor medyasının söylemi, metaforlar üzerine kuruludur. 

Daha öncede vurgulandığı gibi mecaz (metafor) sözcüğün kendi sözlük anlamından 

çıkarak başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Bilinmeyen bir şeyi, bilinen bir 

kavramla açıklamaktır (Özsoy, 2014:299). 

Savaş metaforu spor sahalarında ve buna paralel olarak spor medyasında da 

kendine yer edinmiş bunun sonucunda da, sportif faaliyetler medya tarafından aktarı-

lırken militarist ve savaş içerikli benzetmelere çok sık bir şekilde yer verilmiştir. Bu 

benzetmeler genel olarak erkekliği yüceltici, erkeğin ve erkekliğin iktidarını meşru-

laştırıcı biçimde topluma yansımaktadır. 

Açık Mert Korkusuz (01.01.2014) gazetesinde “Savaşarak Kazanıyoruz” başlık-

lı haber spor medyasında savaş mitinin kullanımını göstermektedir. Ana başlık, alt 

başlıkla
84

 birlikte okunduğunda “savaş” mitinin kullanımının spor sahasında rakip 

takıma karşı kazanılan maçlardaki sporcuların mücadeleci tavrına gönderme yaptığı 

anlaşılmaktadır. “Formda olmak” ve “agresiflik” gibi toplum tarafından erkeklerle 

ilişkilendirilen kavramlar ön plana çıkarılarak “savaş” miti üzerinden eril bir söylem 

geliştirilmektedir. Bunun yanında, Fotomaç (05.01.2014) gazetesinde, “Savaşmak 

İçin Geldik” başlıklı haber ise haber metninde
85

 geçen ifadelerle aynı takımdan iki 

oyuncunun birbirlerinden daha iyi olma çabaları tekrar “savaş” kavramıyla anlatıl-

maktadır. Diğer taraftan Fanatik (31.01.2014) gazetesinde, “Kara Kartal’ın yeni 

transferi tek kelimeyle: Savaşçı” başlıklı haberde spor medyası sporcuyu tanımlarken 

“savaş” metaforuna kullanmakta ve bu durumu haberin alt başlığıyla
86

 desteklemek-

tedir. Sporcunun sahada her alanda oynayabildiğini, çok yönlü olduğunu, çalışkan ve 
                                                           

84
 “Sadece ben değil, Fenerbahçe’deki bütün futbolcular çok formda. Rakiplerimizle aramızdaki fark 

kazanma isteği. Agresif oynuyoruz, savaşarak kazanıyoruz…” 

85
 “1461 Trabzon’dab transfer edilen Mustafa Akbaş ve Gökhan Aslan, Antalya kampında Forma için 

savaşacaklarını söylediler” 

86
 “Jermaine Jones dört Dörtlük bir oyuncu… Hem hücumda hem savunmada var. Asist yapabiliyor, 

uzaktan sert şutlar atabiliyor, çok çalışkan ve fizik gücü de son derece yüksek.” 
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agresif olduğunu “savaşçı” kavramıyla destekleyerek eril değerleri okuyuculara ulaş-

tırmaktadır. “Savaş” metaforunun kullanıldığı başka bir alan da transfer dönemleri 

olmaktadır. Fanatik gazetesi (05.01.2014) “Kartal Transfer Taarruzunda” başlıklı 

haberde bu durumun örneği görülmektedir. Bir takımın oyuncular için transfer yap-

ma isteği spor medyasında “taarruz” kavramıyla yer almaktadır. Haberin alt başlığın-

da
87

 geçen “çıkarma” ifadesiyle “savaş” metaforunun sadece spor sahalarında değil 

aynı zamanda oyuncu transfer etmek için takım yöneticilerinin harcadıkları çabaları 

betimlemek içinde kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.  

Spor medyasında kullanılan ifadelere bakıldığında çoğu haberin metafor kulla-

narak yapılması haberlerin bir ideoloji barındırdığını göstermektedir. İncelenen ha-

berler kapsamında spor medyasının barındırdığı ideolojilerden en belirgin olanının 

erkekliği meşrulaştırıcı militarist metaforlar olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıdaki haber örneklerinden yola çıkarak savaş miti, çalışmaya konu olan 

zaman aralığındaki spor gazetelerinin haberlerinde genel olarak “savaş” teması mü-

cadele kavramını betimlemek için kullanılmaktadır. İncelenen gazetelerde “savaş” 

kavramı, spor sahasında
88

 ve bu alanın dışında kalan oyuncu transferi alanında diğer 

takıma karşı üstünlük sağlamak için verilen mücadele, takım içinde kendi takım ar-

                                                           
87

 Ronaldinho’da ısrarcı olan Beşiktaş’ta başka transferler konusunda da çalışmalar sürüyor. Siyah-

beyazlılar, John Heitinga’ya bedelsiz imza attırmak adına nabız yoklarken, Gökhan Töre’nin bonser-

visini almak için de Rusya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 

88
 Fanatik gazetesi (19.02.2014) “Savaşı Kazanacağız” başlıklı ve “Fenerbahçe taraftarı çok büyük 

güç ve kuvvettir. Stadımızda oynarken bunu çok iyi hissediyoruz. İnanıyorum ki, onları mahcup et-

meyeceğiz. Bu savaş geçen yıllara dayanıyor. Hiçbir zaman kaybetmedik; her zaman dik durduk. İn-

şallah bu seneyi de kupayla taçlandıracağız” alt başlıklı haber bu duruma örnek olmaktadır. Haberde 

metin içindeki örneklere paralel olarak “Şampiyon” olma mücadelesi “savaşmak” olarak görülmekte-

dir. Aynı şekilde, Fotomaç gazetesi (24.02.2014) “Savaşmaya Devam” başlıklı ve ‘Siyah-beyazlı fut-

bolcular, ‘Ligin zirvesine oturmak için matematiksel ihtimal olduğu sürece terimizin son damlasına 

kadar mücadelemizi sürdüreceğiz’ dedi” alt başlıklı haberi ile Fotomaç gazetesi (11.01.2014) “Hoca 

Harp İstiyor” başlıklı, “F.Bahçe’nin genç yıldızı Alper, Yanal’ın kendilerinden her maçı farklı kazan-

malarını beklediğini belirterek, ‘Hoca sahada harp istiyor’ dedi” alt başlığına sahip haberler rakip ta-

kımları yenme mücadelesi için kullanılan militarist ifadeleri içermektedir.  
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kadaşlarına karşı üstünlük sağlamak için verilen mücadele ve bir sporcunun mücade-

leci ve çalışkan olduğunu anlatmak için kullanılmakta ve bu yolla erkekliği yücelt-

mektedir. 

Militarizmin erkeklikle ilişkisine bakıldığında, militarizm, erkekliğe atfedilen 

değerlerin meşruluğu ve üstünlüğüne dayanır. Vurdu mu deviren, tahammülsüzlük, 

kadın gibi olmamak, kısa yoldan sonuç almak, gücünü göstermek, gerçekçi olmak 

ataerkiyle militarizmin ortak değerleridir. Militarizmin uygulayıcılığının erkeklere 

yüklenmesi eril değerlerin hiyerarşik üstünlüğünden, dolayısıyla toplumsal gücünden 

kaynaklanır. Bu bir nevi ittifak politikasıdır (Selek, 2008: 209-210). Bu ittifakın bir-

leştiği alanlardan biri olan spor medyası ise, haberleri oluştururken militarist ifadeler 

kullanarak erkekliği meşrulaştırmış olur. 

Spor ve savaş metaforları erkekliğin meşrulaştırılmasına birkaç açıdan katkı 

sağlamaktadır. İlk olarak, savaş alanında ve spor alanında bir cinsiyet ayırımının ol-

masıdır. Askeri sosyalleşme ve sportif sosyalleşme benzer cinsiyetler arasında ger-

çekleşmektedir. İkinci olarak, erkek askerlerin ve sporcuların yüceltilerek kahraman-

laştırılması toplumdaki erkeklik anlayışına katkı yapmaktadır. Üçüncü olarak, spor 

ya da savaş dili arzulanan toplumun temelinde olan hegemonik erkeklik değerlerini 

ön plana çıkartırken diğer tipteki erkekleri marjinalleştirmektedir (Jansen ve Sabo, 

1994:10). 

Militarizm, hegemonik erkekliğin mikro kültürel pratiklerinin devletin “makro” 

iktidar ve siyaset mekanizmalarına eklemlenmesi ile yaratılmaktadır. Hegemonik er-

kekliğin mikro kültüründe normatif olarak tanımlanan değerler aynı şekilde savaşçı 

olacak erkekler içinde aranmaktadır. Örneğin, yenilmez irade sahibi erkek olmak, şe-

refini korumak için acıları, ölümü göze alabilecek üstün erdemlere sahip olmak, sı-

kıntılardan kolay etkilenmeyen bir kişiliğe sahip olmak, güçlü bir bedensel yapıya 

sahip olmak, rekabet etmek, bağımsız karar verebilmek ve “erkek cinsel gücüne” sa-

hip olmak gibi değerler hegemonik erkeklik değerleri olduğu gibi aynı zamanda, mi-

litarist politikaların savaşçı erkekler için gerekli gördüğü “karakter” özellikleridir 

(Sancar, 2009:156). Bu özellikler aynı zamanda spor medyasında sunulan erkek ima-

jında da görülmektedir. 
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Fotomaç gazetesi (10.01.2014) “Askeri Disiplin” başlıklı haberin alt başlığın-

da
89

 anlatıldığı üzere, sporcular başarılı olmak adına, çok erken saatlerde kalkan, gün 

içinde çok fazla çalışan kişiler olarak betimlenmekte ve bu yolla sporcuların rakiple-

riyle rekabet etmek adına, sıkıntılardan kolay etkilenmeyen, güçlü bedensel yapıları-

na dikkat çekilmek istenmektedir. Bu anlamda, sporcuların gün içindeki eylemleri 

militarist ifadelerle yansıtılarak savaşçı kimliği ön plana çıkarılmakta ve savaşçı ol-

ma durumuyla sporcu olma arasındaki ortak karakter ve yaşantı özellikleri ifade edi-

lerek militarist erkeklik meşrulaştırılmaktadır.  

Toplumun militerleşmesini sağlamanın en etkili metotları askeri geçit törenleri, 

spor karşılaşmalarında yapılan militaristik gösteriler ve savaşı, kahramanlığı öven 

marşlar eşliğindeki resmi yürüyüşlerle yapılan “mili bayramlar ve kutlamalardır.” Bu 

faaliyetlerin hepsi, savaşçı erkeklik tanımını yansıtır ve erkeklere “ideal” bir model 

olarak sunar. Bu da erkeklerde “ideal”e yaklaşma arzusu oluşturur (Akgül, 

2011:56,64). 

Fanatik gazetesi (30.01.2014) “Fenerbahçe’nin Askeriyim” başlıklı haberinde 

sporcu kendisini, spor kulübü için oynayan bir oyuncudan çok savaşmaya hazır bir 

asker olarak ifade etmektedir. Haberin alt başlığında
90

, oyuncunun kulübü sahiplen-

diği, kulübün kendi kimliğini şekillendiren konuma geldiği bir durum söz konusudur. 

Bu durum, militarist kültürde milli bir duyguyla “vatanı için savaşan” ve o vatan üze-

rinden kendi kimliğini tanımlayan askerlerin durumuna benzemesi açısından önemli-

dir. Haberde de aynı militarist ifadeler kullanılarak oyuncu kendini kulübü üzerinden 

tanımlamakta ve militer dil spor medyası aracılığıyla meşrulaştırılmaktadır. Ayrıca 

gazetede haberin başlığının renginin askeri kamulaj renkleri ve desenleriyle aynı şe-

kilde verilmesi spor medyasındaki militarizmin meşrulaşmasını destekleyen görsel 

bir ifade olarak bulunmaktadır. 

                                                           
89

 “Antalya kampında her sabah 08.00’de “Kalk Borusu” çalıyor. Ersun Yanal her gün çift idmanla 

oyuncularının performansını arttırıyor.” 

90
 “Bu kulübün bir parçasıyım. Yedek kulübesinde ya da tribünde olduğum için hiçbir zaman küsmem. 

Görev verilirse çıkar oynarım. Hocamızın önderliğinde buralara geldik. Başkanımızın sayesinde de 

büyük bir aile olduk. Sıra sezon sonunda kupayı kaldırmak var” 
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Fotomaç gazetesi (02.01.2014) “Antep BB’ye Bazuka” başlıklı haberinde, spor 

kulübüne transfer edilen sporcunun iyi bir sporcu olduğunu belirtmek için askeri bir 

terim ve silah ismi olan “Bazuka” benzetmesi yapılmakta ve oyuncu üzerinden mili-

tarist ifadeler meşrulaştırılmaktadır. Benzer bir durum, Fanatik gazetesi (10.01.2014) 

“Gol Silahı” başlıklı haberde de görülmektedir. Haberin alt başlığında
91

 belirtilen 

ifadelerle sporcunun çok fazla gol atması militarist kavramlarla anlatılmaktadır. Ha-

ber fotoğrafında oyuncunun elinde bulunan silahlarla poz vermesi haber başlığındaki 

ifadeyi destekleyici nitelikte kullanılmaktadır.  

Yukarıdaki haberlere bakıldığında, spor medyasının çoğunlukla taraftarları ha-

vaya sokmak ve popülaritesini her daim zirvede tutmak için farklı bir dil kullandığı 

görülmektedir. Bu dil söylemleriyle bir spor etkinliğinden çok, bir savaşı betimler ni-

teliktedir. Oyuncuların hepsi birer asker
92

, saha bir savaş alanı, top bir mermi, sert 

şutlar bazuka ve teknik direktörler ise birer komutan ve imparatordur. Bu metaforla-

rın tamamı neredeyse her gün karşımıza çıkmaktadır. Taraftarlar da kendilerini bu 

arenanın en önemli figürlerinden biri olarak düşünmektedir (Erol, 2012:28).  

                                                           
91

 350 bin Euro’luk ücretiyle süper ligin en az kazanan forveti, Akhisar’da Gekas’ı aratmadı, 17 maçta 

8 gol attı. 

92
 Bu durumun başka örneklerinden biri Fanatik gazetesi (15.04.2014) “Galatasaray’ın Askerleriyiz!” 

başlıklı, “Asker selamıyla poz veren Melo fotoğrafın altına, ‘Galatasary’ın askerleriyiz!’ yazarak yine 

gündem yaratmayı başardı. Felipe Melo’nun bu mesajı binlerce kez paylaşılarak günün en çok konu-

şulan fotoğraflarından biri oldu” alt başlıklı haberinde görülmektedir. Bu haberde de sporcu kendisini 

kulübüne hizmet eden bir “asker” olarak tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra haberin fotoğrafında spor-

cunun asker selamı vererek çektirdiği fotoğrafın kullanılması militarizmin görsel olarak sunumunu 

göstermektedir. Ayrıca yayınlanan bu fotoğrafın birçok kez paylaşılması, okuyucuları ve takip edenle-

rinin çoğunun erkeklerden oluştuğu spor alanında militarist söz ve davranışların ne derece ilgi çektiği-

ni göstermektedir. Aynı konu ile ilgili bir başka örnek ise, Açık Mert Korkusuz gazetesi (21.01.2014) 

“Saray’ın Askerleri” başlıklı, “Salih-Umut-İzet üçlüsü ile yakından ilgilenen İtalyan hoca, yeni trans-

ferlerden 3 kulvarda da yararlanmanın hesaplarını yapıyor” alt başlıklı haberinde görülmektedir. Bu 

haberde oyuncular kendilerini “asker” olarak tanımlamamalarına rağmen spor medyası aracılığı ile bu 

şekilde tanımlanmakta ve militarist ifadeler okuyucuya sunulmaktadır. 
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Açık Mert Korkusuz gazetesi (18.06.2014) “Aslan’ın Başına General Hitzfeld 

Geçiyor” başlıklı haberi alt başlığıyla
93

 birlikte okunduğunda hem spor takımının ye-

ni teknik direktörüne “General” benzetmesi yapılarak spor alanı askeri bir alan olarak 

gösterilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, teknik direktörün “general” olarak ifade edil-

mesi, sporcuların onun emrindeki askerler olarak görev yapmasını ve spor sahaları-

nın da savaş alanları olarak görülmesine neden olmaktadır. Bu durum, spor alanla-

rındaki şiddet, saldırganlığın ve militarizmin doğallaştırıldığını ve bu yolla hegemo-

nik erkeklik değerlerinin okuyuculara empoze edildiğini göstermektedir.  

Medyanın haber ve yorumlarında kullandığı sözcüklerin ve mecaz anlamlı söz 

kalıplarının, taraftarın düşünce yapısında bir şekillenmeye neden olduğu söylenebilir. 

Sadece renkli bir anlatım için söylenen militarist ve savaş metaforları, spor sahala-

rındaki şiddet ortamının oluşmasına zihinsel bir alt yapı hazırlamaktadır (Özsoy, 

2011:92-93). 

Fotomaç gazetesinin (02.01.2014) “Aslan’ın İmha Timi” başlıklı haberinde 

sporcular karşı takımları yok eden birer savaşçı görünümündedir. Haberin alt başlı-

ğında
94

 da aynı şekilde sporcular silahşorlere benzetilerek militarist bir dil oluşturul-

maktadır. Haberin başlığında kullanılan ifadelerle spor takımının rakip takımı yen-

mesi “imha” kelimesiyle anlatılmakta ve bu yolla rakip takım taraftarları arasında 

nefret ve düşmanlık oluşturulmaktadır. Rekabetin yerini düşmanlığa çevirmesiyle 

hem rakip sporcular hem de rakip taraftarlar arasında şiddet ve saldırganlık beslen-

mektedir. 

Gazetelerin spor sayfaları, anlaşmazlıkları “kavga”, müsabakaları “kapışma”, 

golü “kurşun”, galibiyeti “imha” olarak nitelemektedir. Spor gazeteleri, özellikle fut-

bolla ilgili haberleri verirken taraftarlar arasındaki rekabeti düşmanlığa çevirmeye 

zemin hazırlayacak türde bir dil kullanmaktadır. Futbol müsabakaları savaş metafor-

ları ile okuyucuya duyurulmakta, “intikam”, “kapışma” gibi taraftarlar arasında ger-

ginlik yaratacak türde ifadeler haber başlıklarında sıkça geçmektedir. Medyanın ha-

                                                           
93

“İsmi üzerinde tartışılmayacak bir teknik adam isteyen Aysal, futboldan kopma kararı alan ‘General’ 

lakaplı Alman Çalıştırıcıyı ikna etmeye çalışıyor” 

94
 3 Silahşor, sarı-kırmızılı takımın ilk yarıda attığı 27 golün 22’sine imza koydu. 
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ber ve yorumlarında kullandığı sözcükler ve mecaz anlamlı söz kalıplarının, tarafta-

rın düşünce yapısında bir şekillenmeye neden olduğu söylenebilir. Sadece renkli bir 

anlatım için söylenen militarist ve savaş metaforları, spor sahalarındaki şiddet orta-

mının oluşmasına zihinsel bir alt yapı hazırlamaktadır (Özsoy, 2011:92-93,110). 

Gazeteler, haberin başlığından itibaren spor karşılaşmalarını bir savaş, spor 

alanlarını bir savaş arenası, takımların sportif faaliyetlerini ise bombardıman, saldırı 

ya da hücum olarak sunarak spor ve şiddet arasındaki ilişkiyi pekiştirmektedir. Oku-

yucuları genellikle erkeklerden oluşan spor gazetelerinin zaman zaman argoya kaçan 

böyle bir dili tercih etmeleri, eril değerler etrafında bir ortak kimlik inşa etmek  ve 

bunun üzerinden seslenerek okuyucuyu yakalama çabalarının bir sonucudur (Köse, 

2015:215-216). 

Sporun kazanma amacı üzerine yoğunlaşması ve spor basınının kesin bir bi-

çimde savaşı kazanmaya odaklanması sonucunda spor basınında militarist ifadeler, 

silahlı kuvvetlerin kullandığı kavram ve ifadelerin kullanılmasına yol açmaktadır 

(Kaya, 2002:148). 

3.2.7. Beden Üzerinden İnşa Edilen Erkeklik: Sert, Dayanıklı, Güçlü  

Erkek 

Spor basınında haber dilinin kalıplaşmış olan spor kavram ve söz dizimleri de-

yimler, doğa ile ilgili kavramlar, mitolojik kavramlar, militarist kavramlar, ulusal 

semboller, ekonomi kavramları, argo sözcük ve söz dizimlerinden oluşmaktadır (Ka-

ya, 2002:148). 

Bir erkeklik ifadesi olarak sertlik spor alanlarında görülmektedir. Kaya kadar 

sert kasların olduğu, duygusallığın olmadığı sert mücadeleler ve sık sık oluşan ağrılı 

yaralanmalar sporcular arasında oluşturulan atmosferin genel karakteristiğini yansıt-

maktadır (Whannel,  2002:68). 

Fotomaç gazetesinin (04.05.2014) “Bruno Alves İdmanda Bile Sert” başlıklı 

haberinde sporcunun antreman gibi kazanan ya da kaybedenin olmadığı kendi takım 

arkadaşlarıyla yaptığı bir mücadelede bile sert oynadığı söylenmektedir. Bu durum, 

sporun erkeksi bir alan olduğunun bir göstergesi olarak, erkek ve erkeklikle ilişkilen-

dirilen bir kavram olan “sertlik” kavramının haberin başlığında verilmesiyle sağlan-
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maktadır. Haber metininde
95

 ise, sporcunun bu sert hareketlerinden dolayı takım ar-

kadaşlarından birini yaraladığı ortaya konulmakta ve bu durumun kazanma hırsından 

kaynaklandığı belirtilerek normalleştirilmektedir. Ayrıca haberde ismi geçen sporcu-

nun herhangi sportif bir başarısına yer verilmeyip sadece “sertlik” kavramı üzerinden 

değerlendirilmesi, normalde haber değeri taşımayan bir konunun ataerkil değerler et-

rafında şekillenen bir alan tarafından haber değeri kazanması spor medyasındaki er-

kek egemenliğini göstermektedir. 
96

 

Spor alanlarında sporcuların yaralanmaları da spor medyası tarafından erkeklik 

değerlerini yansıtan haberler olarak sunulmaktadır. Fotomaç gazetesinin 

(25.03.2014) “Bakın Örnek Alın” başlıklı haberi, üst başlığıyla
97

 birlikte okundu-

ğunda bir sporcunun spor müsabakası sırasında kanamalı bir yaralanma geçirdiği an-

laşılmaktadır. Bu durum üzüntü verici ve hemen kontrol altına alınması gereken bir 

durum olmasına karşın haber metninde
98

 kulüp başkanının yaptığı açıklamada spor-

cunun o şekilde oyuna devam ettiği anlaşılmaktadır. Bunun üzerine sporcu, “şerefli” 

ve “düzgün karakterli” olarak nitelendirilmiş ve yaralansa da takımını yalnız bırak-

maması olumlu bir durum olarak görülmüştür. Bu erkeklik değerlerinin diğer sporcu-

lar tarafından da benimsenmesi için sporcunun kanlı formasının soyunma odasına 

asılacağı bilgisi verilmektedir. Aynı zamanda formanın fotoğrafı haber fotoğrafı ola-

rak kullanılarak erkeklik değerleri okuyuculara da yansıtılmaktadır. 

                                                           
95

 F.Bahçe’nin Portekizli stoperi Bruno Alves maçlarda nasılsa idmanlarda da öyle. Önceki günkü id-

manda bir hava topunda genç kaleci Murat Hocaoğlu’nun burnunu kanatan Alves, “hırslı biriyim ba-

zen bu hırsım beni yakıyor ama tek düşüncem idmanda bile olsa kaybetmemek” dedi. 

96
 Aynı sporcuyla ilgili benzer bir haber, Açık Mert Korkusuz gazetesinin (05.03.2014) “Sertlik Ru-

humda Var” haberiyle verilmektedir. Bu haberde de sertlik kavramı sporcu tarafından içselleştirilmiş-

tir. Haberin, “Bruno Alves sahada kaybetmeyi sevmediğini ve kazanmak için her şeyini ortaya koydu-

ğunu belirterek, ‘Rakip forvetler benimle farklı savaşa giriyor’ dedi” şeklinde olan alt başlığı aracılı-

ğıyla sert bir erkek ve sert bir sporcu olmanın spor alanında kaybetmemenin ölçütü olarak verilmesi 

söz konusudur.  

97
 “Pektemek’in kanlı forması soyunma odasına asılacak” 

98
 Başkan Fikret Orman, Mustafa Pektemek’e Övgüler Yağdırdı. Orman, “ Mustafa şerefiyle oynadı. 

Hakkıyla da bir gol attı. Düzgün karakterli bir çocuk. Çok şanssızlıklar yaşadı ama Beşiktaş kulübü 

hiçbir zaman onun elini bırakmadı. O da formayı kaptı, kimseye de bırakmaz” dedi. 



171 
 

İncelenen haberlerde sporcuların spor alanlarında sertlik
99

, dayanıklılık, güç
100

, 

pes etmeme
101

 gibi özellikleri ön plana çıkarılmakta sporcuların bu özellikleri spor 

medyası tarafından aktarılırken yırtıcı hayvan benzetmeleri, süper kahramanlar, mili-

tarist, katı elementler gibi birçok ifadeye çok sık bir şekilde yer verilmiştir. Bu ben-

zetmeler genel olarak erkekliğin sertlik, güçlülük ve dayanıklılık yönünü göstererek, 

erkeğin ve erkekliğin iktidarını meşrulaştırmaktadır. 

Yukarıdaki durumlardan pes etmemek konusunda Fanatik gazetesi 

(17.01.2014) “Tek Bacağım Kalsa da Savaşırım” başlıklı haberinde sporcunun ne 

olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağını ve pes etmeyeceğini belirtmektedir. Haber 

metninde
102

 “vazgeçmemek”, “azimli olmak” gibi erkeklerle ilişkilendirilen kavram-

ların ön plana çıktığı haberde bu kavramlar üzerinden eril söylem oluşturulmaktadır. 

Toplum tarafından erkeğe yüklenen “vazgeçmemek” ya da “pes etmemek” kavramla-

rının erkeklik açısından önemi sporcunun  “Tek Bacağım Kalsa da Savaşırım” sözüy-

le anlaşılmaktadır. Sporcu toplum gözünde erkeklik iktidarının kaybedilmemesi uğ-

                                                           
99

 Sertlik konusuyla ilgili, Fanatik gazetesinin (03.04.2014) “Kesinlikle En Acımasız Futbolcu” baş-

lıklı haberi “sertliği” konu alan diğer haberlerle benzer özellikler göstermektedir. Haberin, “Türki-

ye’de Orduspor ve Mersin İdmanyurdu formalarını da giyen Gosso, sert futboluyla tanınıyor. Hatta 

Gençlerbirliği’ndeki takım arkadaşı Doğa Kaya katıldığı bir programda ‘en acımasız futbolcu kim?’ 

sorusuna ‘kesinlikle Gusso idmanlarda bile çok sert’ diyor” ifadelerini içeren alt başlığına bakıldığın-

da takım arkadaşlarının bir futbolcuyu “acımasız” ve “sert” ifadeleriyle tanımlaması sporcunun takım 

arkadaşları arasında spor alanında hegemonik erkekliğin bir temsili olarak sunulduğunu göstermekte-

dir. 

100
 Açık Mert Korkusuz gazetesinin (16.01.2014) “Küçük Dev Adam” başlıklı ve “Ne Alves, Ne Vol-

kan, Ne de Egemen… F.Bahçe’nin en güçlüsü, 320 kilo ağırlığın altından kalkmayı başaran tek isim 

Gökhan Gönül” alt başlıklı haberiyle sporcunun çok yüksek ağırlıklar kaldırabildiğine dikkat çekile-

rek spor medyasında güçlü erkek tiplemesi yaratılmış ve hegemonik erkeklik yeniden üretilmiştir 

101
 Fanatik gazetesi (04.02.2014) “Çok Hırslıyım Asla Pes Etmem” başlıklı ve “Bourceanu, iddialı 

açıklamalar yaptı. Hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Rumen yıldız, ‘her zaman kazanmak isterim. 

Skor ne olursa olsun asla pes etmem. 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmam’ dedi” alt başlıklı ha-

berinde spor alanı üzerinden erkekliğin “pes etmeme” özelliği vurgulanmaktadır. 

102
 “Sahada mücadeleden hiç vazgeçmeyen, gözünü budaktan sakınmayan Brezilyalı yıldız, soruları-

mızı içtenlikle yanıtlarken, ‘tek bacağım kalsa da sonuna kadar savaşırım’ diyerek ne kadar istekli ve 

azimli olduğunu bir kez daha ortaya koydu” 
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runa bacağını kaybetmeyi göze almaktadır. Bu durum erkeklik değerlerinin erkekler 

üzerinde yarattığı etkiyi göstermektedir.
103

  

Başka bir “pes etmeme” konulu haber ise Açık Mert Korkusuz gazetesinin 

(02.02.2014) “Aslanlar Pes Etmez” başlıklı haberidir. Haberde pes etmeme konusu-

nun işlemesinin yanı sıra bu durumu “aslan” kavramıyla vurgulanarak hayvansal eğ-

retileme de yapılmaktadır. Yırtıcı bir canlı olan aslana benzetilen sporcuların bu yol-

la saldırganlıkları pekiştirilmekte ve güçleri yüceltilmektedir. Bunun yanı sıra, habe-

rin alt başlığında
104

, rakip takıma da timsah benzetmesi yapılması bu hayvanlarla öz-

deşleşen özellikler olarak her iki takımın da yırtıcılık, vahşilik ve acımasızlık gibi 

aynı zamanda erkeğe atfedilen özelliklerine vurgu yapılmaktadır. 

Genelde kişiye/gruba ait fiziksel özelliklerden hareketle ya da yapılan bir işe 

atıfla verilen ve tek bir kelime ile çok şey anlatmaya imkân veren lakaplar özne ko-

numları açısından derin anlamlar taşımaktadır. Spor takımlarının lakapları bu bilgi-

den hareketle incelendiğinde; “güçlü erkek” tiplemesine uygun şekilde saldırganlığı, 

yırtıcılığı, cesareti temsil eden ve güç/iktidarla özdeşleştirilen hayvansal terimlerle
105

 

                                                           
103

 Aynı durum başka bir futbolcu üzerinden Açık Mert Korkusuz gazetesinin (11.02.2014)” Ayağım 

Kopsa Bile” başlıklı haberinde görülmektedir. Haberin, “Webo’dan sonra Sow’u da kaybeden Fener-

bahçe’yi rahatlatan açıklama Emenike’den geldi. Nijeryalı golcü, ‘ayağım kopsa bile Kasımpaşa ma-

çında sahada olacağım’ dedi” şeklinde olan alt başlığıyla iki haber arasında neredeyse bire bir benzer-

lik olduğu görülmektedir. Bu anlamda spor medyasında “pes etmemek” ile ilgili eril değerlerin belli 

aralıklarla ve sürekli olarak farklı spor gazetelerinde yer aldığı söylenebilir. 

104
 “Mancini ile iç sahada 11 maçtır gülen Aslan, Timsah önünde kazanmak istiyor ve zirveye yaklaş-

manın hesaplarını yapıyor” 

105
 Bu duruma başka bir örnek olarak Fanatik gazetesinin “Tabzon’un Pitbull’u Olur” başlıklı ve “Yo-

rulmak nedir bilmeyen oyuncu. 90. dakikada bile sanki hiç koşmamış gibi bir yüz ifadesi olduğunu 

görürsünüz. Çok hırslıdır. Galatasaray’daki Melo gibi, Trabzonspor’un Pitbull’u olur” alt başlıklı ha-

beri verilebilir. Haberde sporcunun yorulmaması, hırslı olması gibi özelliklerle tanımlanması aynı 

özellikleri taşıyan ve saldırgan olan bir köpek türü olarak “Pitbull” ile benzeştirilmektedir. Aynı şekil-

de, Fanatik gazetesinin (15.04.2014) “Kaplana Bir Şey Olmaz” başlıklı haberi, “Diego Costa, bir po-

zisyon sırasında sol dizini kale direğine çapmıştı. Sakatlık sonrası hemen hastaneye kaldırılan Cos-

ta’nın yapılan kontrollerinde kırık ya da çatlağa rastlanmadığı bildirildi. Atletico’nun hocası Diego 

Simeone de oyuncusuyla ilgili olarak, ‘Costa’nın durumu iyi. Sonuçta bir kesik, kaplana bir şey yap-

maz!’dedi” ifadelerinden oluşan haber metniyle birlikte okunduğunda maç içerisinde sakatlanan ve 
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ilişkilendirildiği gözlenmektedir. Gazetelerin haber başlıkların özellikle güç çağrı-

şımlı lakapların kullanımı, erkekliğin fiziksel güç, sert tutum ve davranışla kodlandı-

ğı toplumsal anlayışı ortaya koyması açısından önemli olmaktadır (Köse, 2015:210). 

Haberde yer alan kişileri anlatırken seçilen adlandırmalar ve sıfatlar, o kişilerin 

ne ile sorumlu, hangi konuda yetenekli ve başarılı olarak sunuldukları ve dolayısıyla 

gazetelerin yayın politikaları ve ideolojik duruşları konusunda önemli ipuçları ver-

mektedir. Spor haberlerinin çoğunlukla futbol haberlerinden oluşması nedeniyle eril 

anlamlarla yüklü lakapların da sporcularla özdeşleştirilmesi söz konusudur. Betimle-

yici ve somutlaştırıcı yönü öne çıkan ve cesaret, güç, saldırganlık, yetenek ve per-

formans üzerinden erkekliği adeta yücelten bu tür başlıklarda erkek sporcular, sözü 

geçen, cesur yürekli, bir savaş aracı gibi sarsılmaz ve yıkılmaz, geçmişte yırtıcı hay-

vanlarla savaşan dövüşçüler gibi güçlü ve dayanıklı, bir makine gibi misali sürekli 

gol atabilecek güç ve yetenekteki kişiler olarak tasvir edilmektedirler (Köse, 

2015:212).  

Fanatik gazetesinin (04.01.2014) “Gladyatör Rakip Tanımıyor” başlıklı habe-

rinde sporcu Eski Roma’da silah ustası, silahşor anlamında kullanılan hem diğer si-

lahşorlarla hem de vahşi hayvanlarla dövüşen bir dövüşçü olan “Gladyatör”e benze-

tilmektedir. Haberin alt başlığında
106

 geçen ifadelerle, bir defans oyuncusu olarak 

sporcunun rakip takımın hücum oyuncularıyla olan mücadeleleri Eski Roma’da yırtı-

cı hayvanlar ve gladyatörler arasındaki mücadelelere benzetilerek güç, cesaret ve 

saldırganlık gibi erkeksi özellikler vurgulanmaktadır.  

Spor gazeteleri erkek sporcuları tarif ederken bedensel kapasite ve performans-

tan hareketle güçlü özneler olarak konumlandırmaya yardımcı olacak betimlemelere 

başvurarak, sporda başarının reçetesi olarak sertlik, dayanıklılık ve şiddete gönderme 

yapılmaktadır (Köse, 2015:212-213).  
                                                                                                                                                                                                                                              

hastaneye kaldırılan bir sporcu, takımın teknik direktörü tarafından vahşi bir hayvan olan “kaplan”a 

benzetilmiş ve bu yolla sporcunun dayanıklılığı ön plana çıkarılmıştır. 

106
 “Performansıyla kısa sürede Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden biri olan Egemen Korkmaz taraf-

tarın da en sevdiği oyunculardan biri haline geldi. Sezonun ilk yarısında forma giydiği 16 karşılaşma-

da Sarı-Lacivertliler savunmanın kilit ismi olan Egemen, rakip forvetlere göz açtırmazken, takım ar-

kadaşlarına da güven veriyor” 
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Açık Mert Korkusuz gazetesinin (04.02.2014) “Beton Gibi Stoper” başlıklı ha-

berinde yine bir savunma oyuncusuna “beton” benzetmesi yapılarak sporcunun sert-

lik ve dayanıklılık gibi özellikleri ön plana çıkarılmaktadır. Bunun yanında, yine Açık 

Mert Korkusuz gazetesinin (16.01.2014) “Demir Gibi Sol Bek Geliyor” ve aynı gaze-

tenin (26.03.2014) “Demir Adam” başlıklı haberlerinde savunma oyuncularının sert-

lik ve dayanıklılığı, aynı özellikleri taşıyan bir element olan demire benzetilmektedir. 

Dayanıklılığa vurgu yapan bir diğer haber ise Fanatik gazetesinin (25.03.2014) 

“Tank” başlıklı haberidir. Haberin alt başlığında oyuncunun durdurulamayacak bir 

performans sergilemesine, bir savaş aracı olan “Tank
107

” benzetmesi yapılması 

oyuncunun ikili mücadelelerdeki dayanıklılığını gösterirken diğer yandan kullanılan 

militarist ifade ile erkeklik pekiştirilmektedir. Dayanıklılık ile ilgili yapılan neredey-

se tüm benzetmelerin savunma oyuncuları ile ilgili oluşu benzetme yapılırken spor-

cuların saha içindeki sorumlulukları ve yeteneklerinin göz önüne alındığını göster-

mektedir. Ayrıca, metin içinde metafor kullanımı daha önceki temalarda bahsedildiği 

gibi Van Dijk’ın ideolojik çözümleme kategorileri arasındadır ve erkeklik ideolojisi-

ni doğallaştırmaktadır. 

Bu haberlerin yanı sıra dayanıklılık konusu ile ilgili diğer haberlerse yorulma-

mak kavramı üzerine yapılan benzetmelerle anlatılmaktadır. Fotomaç gazetesi 

(18.02.2014) “Biyonik Adam Olcan” başlıklı haberinin alt başlığında
108

 belirtilen 

ifadelerle sporcu oynanan tüm maçlarda tam süre almış ve buna rağmen iyi bir per-

formans göstermiştir. Bunun üzerine spor medyası sporcuyu yorulmayan ve canlı 

olmayan “biyonik
109

” bir robota benzetmiştir. Bu durum erkeğin yorulmamak ve sağ-

lamlık özelliğinin bir yansıması olarak kullanılmaktadır. 

                                                           
107

 Tank metaforu Fotomaç gazetesinin (04.05.2014) “Veli Yine Tank Gibi” başlıklı haberinde de kul-

lanılmıştır. 

108
 34 maçın tamamında 90 dakika forma giydi, 12 gol atıp 12 de asist yaparak bu sezon özellikle ligde 

beklentileri karşılamayan Trabzonspor’un parlayan yıldızı oldu.  

109
 “Biyonik ifadesi, Fotomaç gazetesinin (04.02.2014) “Biyonik Adam Bourceanu” başlıklı haberinde 

de aynı anlamda kullanılmıştır. Bunun yanında, Açık Mert Korkusuz gazetesinin (23.02.2014) “Yıkıl-

maz Adam” başlıklı ve “Bu sezon 21 lig maçında 1813 dakika görev yapan Dirk Kuyt, istikrarlı çizgi-
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İktidar olmayı temsil eden güç, erkek spor kahramanlarının önemli özellikle-

rindendir. Erkek sporcuların elde ettiği başarılar kahramanlık ve güçlerin dışa vurul-

masına yönelik seçilen adlandırmalarla ifade edilmektedir. Bunun vurgulanması için 

anlamın kolay biçimde iletimi için oldukça kullanışlı bir teknik olan lakap takma 

spor gazetelerinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir (Hacısoftaoğlu ve Koca, 

2011:86). 

Fotomaç gazetesinin (04.02.2014) “Örümcek Adam Onur” başlıklı haberi alt 

başlığıyla
110

 birlikte okunduğunda sahada mevki olarak kaleci olan bir sporcunun iyi 

performansından dolayı kurgusal bir süper kahraman olan “Örümcek Adam”a benze-

tilmektedir. Sporcunun takımda kaleci olarak görev yapması bu benzetmenin yapıl-

masında önemli rol oynamaktadır. Bu yolla haberde verilmek istenen mesaj kalecinin 

kalesine bir örümcek ağı örmüşçesine gol yemediğini anlatmaktır. Ayrıca sporcunun 

takım arkadaşlarının sporcuyu “kedi”ye benzetmesi de erkeklikle ilişkili olmayan bir 

durum olarak görülmesine rağmen, çevik ve hızlı hareket eden bir hayvan olarak kedi 

benzetmesinin yapılması erkeklik değerlerini yansıtmaktadır. 

Tema genelinde erkeğin dayanıklılık, sertlik ve gücüne yapılan vurgularda re-

toriksel olarak “abartma” stratejisi uygulanmaktadır. Van Dijk’a (2003:93) göre, 

abartılar anlamın niteliklerini artırmayı sağlayan anlamsal söz oyunlarıdır. Bu an-

lamda, olumlu kendini sunma ve olumsuz ötekini sunmanın genel stratejisi içerisinde 

güçlü, dayanıklı ve sert erkekler, hegemonik erkeklik kategorisinde değerlendirilir-

ken, bu özelliklerden yoksun olanlar ise erkeklik değerlerini taşımadıkları için spor 

alanında temsil edilmemektedir.  

                                                                                                                                                                                                                                              
siyle teknik direk Ersun Yanal’ın vazgeçemediği isimlerden biri oldu” alt başlıklı haberi de sporcula-

rın uzun süreler oynayıp yorulmadıklarına vurgu yapmak için kullanılan benzetmeyi barındırmaktadır. 

110
 “Tecrübeli eldiven, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında hem süper Lig hem Avrupa Ligi’nde gös-

terdiği olağanüstü performansla, kulübünün en değerli ismi olmayı başardı. Değerini 7 milyon eu-

ro’dan 11 milyon Euro’ya çıkararak rakiplerine nal toplatan Onur için İtalyanlar ‘Örümcek Adam’ 

derken, takım içinde ona takılan lakap ise kedi” 
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3.2.8. Hegemonik Erkekliğin İnşasında Kadının Konumlandırılma  

Biçimleri 

Erkeklik üzerinden üretilen söylemlerin aynı zamanda kadın ve kadın bedeni 

üzerinden kendini var etmesi kaçınılmaz olarak spor haberlerine de yansımaktadır.  

Spor haberlerinde kadın bir yandan cinsel bir obje olarak konumlandırılırken bir 

yandan da fedakâr anne ve iyi bir eş olarak sunulmaktadır. Spor haberlerinde hege-

monik erkekliğin inşasında kadın üzerinden üretilen söylemler bu başlık altında çö-

zümlenecektir. “İdeal baba ve ideal eş olarak erkek” teması altında kadın üzerinden 

bir tartışma alanı yaratılsa da spor haberlerinde kadın ve kadın bedeni üzerinden inşa 

edilen erkekliğin ön plana çıktığı söylemler bu tema çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

3.2.8.1. Cinsel Obje Olarak Kadın 

Türk medyasında kadınlar çoğunlukla cinsellikleri dışında herhangi bir kimliği 

bulunmayanlar ve cinselliklerinden tümüyle arındırılmış olanlar olarak iki farklı dü-

zeyde temsil edilirler. Bunun da en iyi göstergesi kadınların çeşitli yayın organların-

da ‘fedakar anne’, ‘sadık iyi eş’ kalıplarının dışında yaygın bir biçimde ancak cinsel-

likleriyle ama erkek egemen söylemlerce tanımlanmış cinsel kimlikleriyle varlık gös-

termeleridir (Saktanber, 1995: 213). 

Fanatik gazetesinin (15.01.2014) haber metnine
111

 bakıldığında, kadınların ün-

lü bir futbolcunun verdiği partide görüntüsel olarak bulunduğu anlaşılmaktadır. Par-

tiye katılan kadınlar partinin öznesi olmaktan çok nesnesi konumundadır. Başka bir 

deyişle, kadınlar ünlü bir futbolcuyu eğlendirmek için partiye katılmışlardır. Haberin 

fotoğrafına bakıldığında kadınların ünlü futbolcunun ayaklarına kapanmış biçimde 

seksi giysiler içinde, seksi pozlar vermesi kadınların haberde cinsel bir meta olarak 

                                                           
111

 Kartal’ın günlerce transferi için uğraştığı Ronaldinho’nun, tüm dünyanın diline düşen ev partisiyle 

ilgili her gün yeni fotoğraflar ortaya çıkıyor. Daha önce partideki bazı kızlarla samimi pozları basına 

sızan ve bu yüzden sinirlenen Sambacı’nın, bu kez de havuzda kızlarla çektirdiği kareler Brezilya’da 

günün konusu oldu. Eski takımı Atletico Mieneiro ile sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun halinden 

çok memnun olduğu görüldüğü fotoğrafta, ayaklarına kapanan kızların halleri de dikkat çekti. Parti de 

eğlendiği her halinden belli olan yıldız futbolcunun daha önce yayınlanan fotoğraflarda olduğu gibi bu 

karele yayınlayanlara da sert bir tepki göstermesi bekleniyor. 
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kullanıldığını göstermektedir. Aynı zamanda haber ve haber fotoğrafına bakıldığında 

haberin eril bir söylemle yazıldığı ve ünlü erkek bir sporcunun kadınlarla bu şekilde 

vakit geçirmekten mutluluk duyduğu belirtilerek bu durum meşrulaştırılmaktadır. 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının, kadına yönelik cinsiyetçi bakış açısı, ka-

dını belirli bir rol içinde göstermektedir. Bu rol çok nadir olarak değişmektedir. 

Medyada genel olarak kadınların cinsel çekiciliği ön planda çıkarılmakta ve kadın bir 

cinsel objeye indirgenmektedir. Çıplak bir kadın; güzelliğin, erkeklerin arzusunun ve 

kadınların hayranlığının merkezi haline getirilerek çoğunlukla kadınlar medyada gi-

yinirken ya da soyunurken, mayolu ya da yarı çıplak şekilde yansıtılmaktadır  (Rut-

herford, 2000: 199). 

Fanatik gazetesindeki (12.03.2014) haberin başlığı
112

 haber metniyle
113

 birlikte 

okunduğunda ünlü bir sporcunun sevgilisinin verdiği seksi pozlar nedeniyle sinirlen-

diğine dikkat çekmektedir. Haberde, metne konu olan kadının bir dergiye başka bir 

erkekle tamamen çıplak şekilde pozlar vermesi ön plana çıkarılarak ve bu durumun 

haber fotoğraflarıyla desteklenerek kadının cinsel bir obje olması gösterilmektedir. 

Bu duruma kadının sevgilisi olan sporcunun tepki göstererek kadından hesap sordu-

ğunun haberde belirtilmesi ve kadının çekimler sırasında rahat olduğunun belirtilme-

si sevgilisi olan bir kadına yüklenen toplumsal cinsiyet kalıpları dışında bir davranış 

olarak görülmekte ve bu yolla spor basınının ve spor alanındaki erkeklerin ataerkil 

bir söylemin taşıyıcıları oldukları gösterileye çalışılmaktadır. Aynı zamanda haber 

bir erkeğin kıskançlığını belirtirken diğer yandan bu kıskançlığa sebep olacak fotoğ-

rafları vererek hem erkeği haklılaştırma hem de kadını metalaştırma işlevini gerçek-

leştirmektedir.      

                                                           
112

 Bu Pozlar Ronaldo’yu Çıldırttı! 

113
 Real Madrid’in süperstarı Cristiano Ranoldo’nun manken sevgilisi İrina Shayk, bir dergiye verdiği 

pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü. V magazin adlı dergiye ünlü rapçi R.Kelly ile birbirinden 

seksi pozlar veren Rus modelin, çekimler sırasında rahat tavırlarının da dikkatlerden kaçmadığı belir-

tildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Ronaldo’nun bu resimleri gördükten sonra çılgına döndüğü ifade etti. 

Portekizli oyuncunun sevgilisine telefon açtığı ve hesap sorduğu belirtildi. Bu arada R.Kelly ise “İrina 

ile çok iyi vakit geçirdik. Çekimler gerçekten çok eğlenceliydi” açıklamasını yaptı. 
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Günümüzde kadınlar medyada daha fazla kullanılmaktadır. Kadınların çekici-

liği en sıradan bir haberi bile ilgi çekici kılabilmektedir. Bu nedenle kitle iletişim 

araçlarında kadınların kullanımı giderek daha da artmaktadır. Günümüzde artık rek-

lamlarda, gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde güzel bir kadınla karşılaşmak son 

derece doğal bir hale gelmekte ve kitle iletişim araçları yoluyla kadınlar medyaya bu 

şekilde malzeme olmaktadır (Büyükbaykal, 2007:21). 

Fanatik gazetesindeki (04.06.2014) haberin başlığına
114

 bakıldığında bir kadın 

tenis sporcusundan bahsedildiği görülmektedir. Haberin başlığı haber metniyle
115

 

okunduğunda habere konu olan kadının sporcu kişiliğinden çok magazinel yönünün 

haber yapıldığı görülmektedir. Sporcunun tatil yaptığı sırada çekilen fotoğrafları üze-

rinden “Plajda güzelliğiyle nefesleri kesen Rus sporcu” şeklinde yapılan yorumlar 

haberin erkeklere hitap ettiğini ve eril bir söylem üzerinden yazıldığını göstermekte-

dir. Bunun yanında, haber fotoğrafı olarak, sporcunun haber metninde bahsedilen bi-

kinisini düzeltirken çekilmiş olan fotoğrafının kullanılması ve vücudunun tamamının 

yansıtılması sporcu olan kadınların bile spor medyasında cinsel arzu nesnesi olarak 

sunulduğunu göstermektedir. Ayrıca bu haberde ve bu tema altındaki haberlerin bir-

çoğunda cinsel obje olarak sunulan kadının hangi milletten olduğuna da değinilerek 

bu farklılık “Rus” tanımlamasıyla sürekli olarak vurgulanmaktadır. Bu durum kadı-

nın cinsellik nesnesi olarak yansıtılmasının sosyal ve kültürel oluşumlarının yanında 

toplum içerisinde yerleşmiş olan adlandırma/etiketlendirme ve kalıp yargılarında 

önemli olduğunu göstermektedir. 

Medyada kadının güzel ve çekici, olarak sunumu daha çok başkalarını etkile-

mek ve ikna etmek amacını taşımaktadır. Özellikle erkeklerin hedef kitle olduğu spor 

alanında kadınlar, bedenleri ile var olan, çıplak ve seyirlik bir nesne olarak yer al-

maktadır. Kadınların, özellikle spor medyasında cinsel bir obje olarak kullanımı er-

                                                           
114

 Sharapova Nefes Kesti 

115
 Tenis dünyasının hem başarılı hem de güzel kadınları arasında yer alan Rus raket Maria Sharapova, 

yoğun sezon arasında dinlenmeye de fırsat buldu. Dünya kadınlar sıralamasında dokuzuncu sırada bu-

lunan Sharapova, ABD’nin Miami sahillerinde kısa bir tatil yaptı. Plajda güzelliğiyle nefesleri kesen 

Rus sporcunun bikinisini düzeltirken çekilen fotoğraflarda magazin gazetelerinin sayfalarını süsledi. 

Sharapova, 21 Nisan’da Almanya’da düzenlenecek WTA Stutgart’a katılacak. 
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kekleri cinsel ilgi yoluyla etkilemek ve haberin çekiciliğini bu yolla sağlamak ama-

cıyla yapılmaktadır. 

Fanatik gazetesindeki (04.06.2014) haberin ana başlığına
116

 bakıldığında habe-

ri konu olan kadını “yenge” ifadesiyle bir sahiplenme olduğu görülmektedir. Buna 

karşılık haber metni
117

 okunduğunda ünlü bir sporcunun eşinin sosyal medyada pay-

laştığı iç çamaşırlı fotoğraflarının haberin ana konusu olduğu anlaşılmaktadır. Ha-

berde bir yandan “yenge” ve “eşine destek olan kadın” imgeleri yaratılmaya çalışılır-

ken diğer yandan habere konu olan kadının iç çamaşırlı fotoğraflarının verilmesi ve 

kadının vücut özelliklerinden dolayı eşi olan sporcunun ne kadar şanslı olduğunun 

belirtilmesi haberde kadını yine cinsel obje olarak göstermektedir. Spor basını da 

sporla pek alakası olmayan bu durumu haberleştirerek kadının metalaşmasını meşru-

laştırmaktadır. 

Basın okuyucuları çekebilmek için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Haber-

lerde yer alan kadınlar çoğu zaman cinsellikleri ön plana çıkarılarak medyanın bir 

sömürüsü haline gelmektedir. Medyada yer alan kadınlar her zaman bakımlı ve güzel 

olmak zorundadırlar, yani ekranlarda görünen kadınlarda aranan özelliklerin en 

önemlisi fiziksel görünümlerinin güzel olmasıdır. Günümüzde kadınların televizyon-

da görsel bir objeye dönüştüklerini söylemek mümkündür (Büyükbaykal, 2007:23). 

Fanatik gazetesinin (16.01.2014) haber metnine
118

 bakıldığında, bir kadının, 

büyük çoğunluğunun erkeklerin oluşturduğu ve takip ettiği bir spor organizasyonun-

                                                           
116

 Yengeden “iyi şanslar” 

117
 Cimbom’un yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, Dünya Kupası’nda forma giymek için artık gün sa-

yıyor. Yorucu sezonun ardından eşi Yolanthe Cabau ile birlikte tatile çıkan Sneijder, daha sonra milli 

takım kampına katılmıştı. Kamp sırasında ona en büyük destek yine eşinden geldi. Yolanthe dün ya-

yınladığı İnstagram fotoğraflarıyla, Dünya Kupası için “iyi şanslar” dileğinde bulundu. Fotoğraf sos-

yal medyada binlerce kez paylaşıldı ve hakkında yüzlerce yorum yapıldı. Taraftarların ortak görüşü 

ise Wesley Sneijder’in ne kadar şanslı bir oyuncu olduğu yönündeydi. 

118
 Hepimiz onu, Brezilya’daki 2014 Dünya Kupası finallerinin kura çekiminde sunuculuk yaparken 

tanıdık. Giydiği seksi kıyafetle tüm dikkatleri üzerine çeken, İran televizyonunun bu sebepten yayını 

kestiği Fernanda Lima, Ballond’Or’da da aynı görevi üstlendi. Brezilya’da ona, eşi Rodrigo hilbert eş-

lik ederken, Zürih’te ise yanında Ruud Gullit vardı. Süper Model Adriana Lima tören sonrasında he-
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da görsel bir malzeme olarak sunuculuk görevini üstlenmesi görülmektedir. Bunun 

yanında, habere konu olan kadının başka bir gece giydiği seksi kıyafetle akıllarda 

kalması da haberde kadının bir arzu nesnesi olarak ön plana çıkarıldığını göstermek-

tedir. Yine haber metninde geçen  “Süper Model Adriana Lima tören sonrasında he-

men binadan ayrılırken, bize de başka Lima kaldı!” cümlesiyle kadınlar arasında çe-

kicilik yönünde bir sınıflama yapılmış ve daha çekici olanın organizasyondan erken 

ayrılması sonucu diğer çekici olan kadın haberde görünür kılınmıştır. Bu durum spor 

medyasında kadınların görünümünün cinsel çekiciliğiyle orantılı olduğunu göster-

mektedir.  

Medya kadının bedeninin teşhir edilmesi ve erkeğin bakışına sunulmasından da 

öteye giderek kadını erkeğin cinsel arzularını tatmin eden bir objeye indirgeyebil-

mektedir (Gencel Bek ve Binark, 2000:7).  Kadınlar medyada çoğunlukla fiziksel 

yönden çekici ve bakımlı olarak izleyiciye sunulmaktadırlar. Gazete, dergi ya da te-

levizyonda kadınların cinsel objeler olarak sunulmaları, bir bakıma onları erkek cin-

sel arzusunun objesi haline getirmektedir (Büyükbaykal, 2007:25). 

Fanatik gazetesinde (29.01.2014) habere
119

 konu olan kadının varlığının hem 

manken olması üzerinden bir cazibe yaratarak hem de dünyaca ünlü bir sporcunun 

sevgilisi olarak verilmesi kadının erkeğin yanında ikincilleştirildiğinin bir göstergesi 

konumundadır. Medya çalışanları Rus mankene yönelttikleri soruyla Real Madrid ve 

                                                                                                                                                                                                                                              
men binadan ayrılırken, bize de başka Lima kaldı! Hem oyuncu hem manken olan Lima, “Böyle bü-

yük bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Herkesi ülkemdeki turnuvaya bekliyorum. 

Türkiye’ye sizin aracılığınızla sevgilerimi gönderiyorum. Milli takımınızın burada olmaması üzücü. 

Ama Türk futbolseverlerin bu şölenin bir parçası olmasını umut ediyorum” dedi. Bu kentin takımı 

olan ve Galatasaray’ın gündeminde olan Alex Telles’in kulübü Gremio’yu tutuyor. 

119
 Real Madrid’in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Rus model İrina Shayk, 

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen moda haftasına katıldı. Ronaldo’nun Madrid’de kariyeri-

ne devam etmesi sebebiyle Portekizli futbolcunun ezeli rakipleri olan Barcelona’da davete katılması, 

basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı. Gazetecilerin, “En büyük Barcelona der misiniz?” taleple-

rini geri çeviren Rus manken gülerek, “Kusura bakmayın bunu yapamam” yanıtını verdi. Sevgilisi 

Ronaldo’nun dünyada yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d’Or ödülünü kazanmasıyla ilgili olarak 

da Shayk, “FİFA galası harikaydı. Ronaldo geçtiğimiz yıl harika oynayarak bu ödülü en başından hak 

etmişti” dedi. 
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Barcelona arasındaki rekabeti canlı tutmaya çalışmaktadır. Rus mankenin bir ödül 

gecesinde ödülle ilgili düşüncelerinin haber metninin sonunda verilmesi de medya 

çalışanlarının organizasyonun asıl amacından ziyade erkeklikle ilişkili kavramlardan 

biri olan rekabet ortamını sürekli canlı tutmaya çalıştıklarının bir göstergesidir. Ha-

berin sporcu üzerinden kurgulanması gerekirken bu durum sadece haberin girişini 

oluşturmuş haberin çoğunluğu ünlü bir model eş deyişle bir kadın üzerinden erkeklik 

alanına çekilmeye çalışılmıştır. Yine haber konusu ile ilgisiz olarak kullanılan haber 

fotoğrafından kadının seksi bir kıyafetle verdiği poz kullanılarak kadın cinsel bir me-

ta olarak sunulmaktadır. 

Kadının seksüel olarak nesneleştirilmesi hem teorik hem de toplumsal olarak 

inşa edilmektedir. Ayrıca bu toplumsal inşanın ve cinsiyet ayrımcılığının merkezi 

oluşum noktalarından biri olarak beden düşüncesinin gelişimi kadını metalaştırmak-

tadır. Kadının cinsel bir obje olarak tanımlanması onun daha çok dış görünüşüyle al-

gılanasına neden olmaktadır (Peter ve Valkenburg, 2007:382-383). 

Açık Mert Korkusuz gazetesinin (28.01.2014) haber metnine
120

 bakıldığında 

habere konu olan kadının manken olmasından ve güzelliğinden bahsedildiği görül-

mektedir. Haber fotoğrafında kadının haberin konusuyla alakalı olmayan seksi bir fo-

toğrafının kullanılması spor medyasının kadını seyirlik bir malzeme olarak kullan-

masına örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanında, haberde geçen kadının ayrıldığı 

sporcu sevgilisine, “sen mutlu bir yuvaya değil o…aç kalmışsın” şeklinde bir mesaj 

vermesi “evlenilecek kadın” ve “eğlenilecek kadın” figürlerinin ayrımına yol açmış-

tır. Habere konu olan kadın kendisini yuvaya bağlı biri olarak görürken ayrıldığı 

sporcu sevgilisini “eğlenilecek kadın” aramakla suçlamaktadır. Bu noktada erkek 

sporcu kadınlarla gezen tozan onlarla evlenme niyetinden çok onları eğlenilecek kişi-

ler olarak gören biri konumunda gösterilmektedir. Bu durum spor medyasındaki eril 

söylemin haberlere yansımasını göstermektedir. 

                                                           
120

 Ersan Gülüm’ün özel hayatında yaşadıkları, en renkli senaryoları bile gölgede bırakacak cinsten… 

Nişanlısı Tuğba Melis Türk’ü sms yollayarak terk edip, Avustralya’da yaşayan eski eski nişanlısı Po-

len Erdem’e dönen Ersan ortalığı karıştırdı. Türk başarılı futbolcuya olan öfkesini “sen mutlu bir yu-

vaya değil o…aç kalmışsın” tweetiyle dile getirdi. Ancak güzel manken, bu mesajı birkaç dakika son-

ra sildi. 
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Muhafazakâr modernleşmenin kadın ve aile ile ilgili kamusal temsillerine gün-

delik gazete haberleri içinden bakarken öne çıkan haber söyleminin farklı ideal kadın 

tanımlarının değişik anlatılar içinde şekillendiğini görüyoruz. Bunların içinde en sık 

tekrarlanan ve en çok ilgi çekeni eril gözün terbiyesi için sunulmuş olan “güzel ka-

dın”larla ilgili haberlerdir. Zarif-güzel kadınlar olarak habere konu olan kadınlar, 

“kadın güzelliği”ni tanımlamaktadır ve kadınlık ile güzellik arasında kolay aşılmaz-

vazgeçilmez bir özdeşlik oluşturmaktadır. Bu “güzel kadın” imgesi zarafet, masumi-

yet, cazibe, çekiciliklerin cinsiyetlendirilmiş-dişileştirilmiş içeriklerle sunulması ile 

oluşturulmaktadır. Kadın güzelliğinin esas kurucu unsurları gençlik, vücut güzelliği 

ve cinsel cazibe olarak sunulmaktadır (Sancar, 2013:240). 

3.2.8.2. Fedakâr Anne ve İyi Eş Olarak Kadın 

Kitle iletişim araçları ile dayatılan kadın imajı, toplumda kadına yüklenen rol-

lerle özdeştir. Bu rol ya güzel, hoş, iyi eş, iyi anne, iyi ev kadını ya da şiddet mağdu-

ru, cinsel obje olarak iyi-kötü olarak tanımlanmaktadır. Biri toplumsal kabul gören 

kutsal anne-eş, diğeri ise, aşağılanan dışlanan kadının temsilidir. (Mora, 2005:6). 

Açık Mert Korkusuz gazetesindeki (01.05.2014) haberin ana başlığı
121

 ve haber 

metni
122

 okunduğunda sporcunun kendisi hakkında sosyal medyada çıkan bir haberi 

yalanlamak için annesinin üzerine yemin ettiği görülmektedir. Haberde yemin etmek 

gibi kutsal bir olay üzerinden “anne” figürü konumlandırılmakta ve geleneksel ataer-

kil değerler sonucunda “anne” figürünün kutsallığına vurgu yapılmaktadır. Sporcu-

nun hakkında çıkan dedikodular sonucunda kendisini haklı çıkarmak için annesi üze-

rinden yemin etmesi “anne” figürünün toplumun her alanında sığınılacak bir alan ol-

duğunu, bu figür üzerinden edilen yeminlerin ciddi yeminler olarak kabul gördüğü ve 

böyle bir yemin karşısında bu yemini eden kişiye herkesin inanacağı yansıtılmakta-

dır. 
                                                           

121
 Annesinin Üzerine Yemin Etti 

122
 Geçtiğimiz hafta vurulan Gökhan Töre’nin önceki gece yine aleme gittiği ve bir kavgaya karıştığı 

sanal alemde kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine genç oyuncu İnstagram hesabından, “Dün gece söy-

lenildiği gibi dışarıda değildim. Bize zarar vermeye yönelik haberlere lütfen itibar etmeyin” yazdı. 

Gökhan’ın idman öncesi Bilic ile yönetici Ahmet Kavalcı’ya savunma verdiği ve “Dün gece evde maç 

izledim ve hemen uyudum. Annemin üzerine yemin ederim ki dışarı çıkmadım” dediği öğrenildi. 
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Aristoteles’in sistemleştirdiği üzere, kadının varlık nedeni anneliktir, çünkü 

doğa kadını tek bir amaçla, doğurmak için yaratmıştır. Bu nokta, erkek algılamasının 

“iyi” ve “kötü” kadın algılaması ortaya çıkmaktadır. “iyi kadın” fedakâr eş ve anne-

dir; iyiliğin esas nedeni de doğaya aykırı davranmamasıdır. “Kötü kadın” ise doğaya 

aykırı davranan ve annelik rolünü reddeden, çapkın, haz peşinde koşan, gizemli ve 

çekici olan kadındır (Berktay, 2010:159-160). 

Fanatik gazetesi (30.01.2014) haberinin başlığında
123

 dünyaca ünlü rekortmen 

sporcu bir kadının hamile olduğu bilgisi verilmektedir. Haber metninde
124

 geçen “ak-

tif spor kariyerini anne olmak için bırakma kararı alan” cümlesiyle kadının, annelik 

uğrunda fedakârlığı gösterilmekte ve “fedakâr anne” imajı çizilmektedir. Kariyeri 

başarılarla dolu bir sporcunun anne olmak uğruna bu kadar iyi olduğu bir alandan 

vazgeçmesi kadının fedakârlığının ve anneliğin kutsallığının bir göstergesi olarak 

yansıtılmaktadır. Aynı zamanda sporcu kadının kendisinden 10 yaş küçük birinden 

ve evlenmeden hamile kalmasının geleneksel aile yapısından farklı oluşu haberde be-

lirtilerek geleneksel ataerkil değerler meşrulaştırılmaktadır. Haberin fotoğrafında 

sporcunun hamilelik fotoğrafının verilmesiyle spor medyasında geleneksel “anne” 

imajı verilmektedir. 

Medyada kadının kullanımı sık rastlanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kadın, toplumsal değişim sürecinde belirli bir gelişim ve değişim göstermiştir. Bu 

değişim kadının tarihsel ve kültürel özelliklerini, içinde bulunduğu popüler kültür 

bağlamında biçimlendirip, kullandığı çeşitli kodlara dönüştüren kitle iletişim araçla-

rının belirlediği ideolojilerle gerçekleşmektedir. Toplumdaki ataerkil sisteme bağlı 

toplumsallaşma sürecinde kadınla ilgili değerler yeniden üretilmektedir. Ev ve çocuk 

bakımının yanı sıra iyi bir eş olmak geçmişten günümüze kadının toplumsal yapı 

içindeki gündelik yaşam pratikleri arasında yer almaktadır (Büyükbaykal, 2007:20). 

Erkeklere göre başarılı kadın olabilmek için önce ev işlerinin aksatılmaması gerek-

                                                           
123

 Dünya Rekortmeni Isinbayeva Hamile! 

124
 Atletizmde sırıkla atlamada dünya rekorlarını elinde bulunduran ve bu yaz, aktif spor kariyerini 

anne olmak için bırakma kararı alan Rus atlet Yelena Isinbayeva muradına erdi. 33 yaşındaki dünya 

rekortmeninin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Isinbayeva, kendisinden 10 yaş küçük olan ciritçi Ni-

kita Petinov’dan hamile kaldığı ve çiftin yakın zamanda dünya evine gireceği ifade edildi. 



184 
 

mektedir. Kadınlar iyi eş, iyi ev kadını ve iyi anne gibi geleneksel rol beklentileriyle 

toplumsallaştırılmaktadır (Mora, 2005:2). 

Fotomaç gazetesindeki (19.05.2014) haberin ana başlığı
125

 ve alt başlığına
126

 

bakıldığında takımı şampiyon olan bir sporcunun sevinişi ve bu şampiyonluğu anne-

sine adadığı anlaşılmakta ve haber metni de bu görüşü destekleyecek niteliktedir. 

Haberde
127

 şampiyonluğun 18 yıl sonra kazanıldığının ve rakip takımlardaki oyuncu-

ların dünyaca ünlü ve çok güçlü futbolcular olmasına vurgu yapılarak kazanılan 

şampiyonluğun büyüklüğü ön plana çıkarılmıştır. Sporcunun böylesine büyük bir ba-

şarıda bile payı annesine vermesi, kazanılan şampiyonlukta annesinin dualarının 

önemli olduğunu vurgulaması ve şampiyonluğu annesine adaması anneliğin erkekler 

gözünde ne derece önemli bir alan olduğunu göstermektedir.  

Medya, var olan değerleri olduğu gibi kabul ederek sorgulamadan dolaşıma 

sokmakta ve yeniden üretmektedir. Erkek egemen ideolojinin kadına biçtiği roller ise 

annelik ve eşliktir. Toplumsal yaşamın her alanına hâkim olan bu ideoloji medyada 

da hiç kuşkusuz ortaya çıkmaktadır. Her gün izlenilen reklamlarda, dizilerde, film-

lerde, magazin programlarında, haberlerde bunun pek çok örneğini görülmektedir. 

Medyada kadının anne ve eş olarak rolü üç biçimde karşımıza çıkar: Temizlik, ye-

mek ve çocuk bakımı. Bununla üretilen ise bu şekilde aile içindeki sorunların, çatış-

maların ve eşitsiz iş bölümünün tamamen görmezden gelinerek onun yerine, kadının 

                                                           
125

 Arda Turan, Şampiyonluğu Böyle Özetledi: Anacığım Sağ Olsun 

126
 Milli oyuncu, “Başta annem ve babam olmak üzere dua eden herkese çok teşekkür ederim” diye 

konuştu. İspanyol basını, 18 yıl aradan sonra şampiyon olan Atletico Madrid’e methiyeler düzdü, 

“Buna layıktınız” yorumu yapıldı. 

127
 İspanya Birinci Futbol Ligi’nde Barcelona ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak mutlu sona ulaşan 

Atletico Madrid, şampiyonluğu Madrid’de bir restoranda kutladı. Maçın ardından özel uçakla Mad-

rid’e gelen Atletico Madrid kafilesini “Asador Donostiarra” adlı restoranda büyük bir taraftar grubu 

karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde restorana giren Madrid’li futbolcular, gece geç saate kadar eğlenip, 

yemek sonunda şampiyonluk pastası kesti. Madrid ekibinde forma giyen ve önceki günkü maçta sa-

katlanan milli futbolcu Arda Turan ise kısa bir süre kaldığı restorandan ayrıldı. Arda, “Tarihteki en 

zorlu şampiyonluklardan birini gerçekleştirdik. Çünkü Messi’li Barcelona’yı ve Ronaldo’lu Real 

Madrid’i geçtik. Başta annem ve babam olmak üzere dua eden herkese çok teşekkür ediyorum” ifade-

sini kullandı. 
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ezilmesi pahasına, ailenin uyumu, mutluluğu ve birlikteliğinin öne çıkarılmasıdır 

(Gencel Bek ve Binark, 2000:7).  

Fotomaç gazetesindeki (29.05.2014) haberin ana başlığında
128

, kadının eş olma 

durumu “güzellik” kavramıyla nitelendirilmektedir. Haber metni
129

 okunduğunda er-

kek bir sporcuyla eşinin tanışma hikâyesi anlatılmaktadır. Bunun yanında “Leticia, 

Diego’nun birkaç çapkınlığını daha görmezden geldi” cümlesiyle sporcunun eşini de-

falarca aldattığı ve eşinin bu durumu görmezden gelerek sessiz kaldığı belirtilmiştir. 

Bu durum toplumda erkek egemenliğinin bir göstergesi olarak kabul edilen “erkek 

aldatır” görüşünü desteklemektedir. Bu durum karşısında kadının sessiz kalması ve 

görmezden gelmesi ise erkek egemen bir toplumda “ideal kadın” imajından beklenen 

bir davranıştır. Toplumsal yaşamda kadının eşini aldatması bir ihtimal dahlinde bile 

gözükmezken ve bu davranışı sonucunda hem toplum hem de eşi tarafından çok sert 

eleştirilere, şiddete ve hatta “namus cinayeti” adı altında işlenen cinayetlere maruz 

kalacağı düşünülürken, erkeğin eşini aldatması sonucu kadından beklenen davranış 

bunu görmezden gelmesi olarak düşünülmektedir. Ele alınan haberde de erkeğin eşi-

ni aldatması sonucu kadının bu durumu görmezden gelmesi belirtilerek egemen er-

keklik değerleri meşrulaştırılmış ve kadın ikincilleştirilmiştir.  

Medyada geleneksel evli ve anne kadın rolü, tutucu fakat yeni deneyimlere 

açık, yaşantısını bir eş ya da bir aile ile sürdürmek üzerine kurulmuş, kocası ve ço-

cuklarının etrafında pervane olmakta ama aynı zamanda kendini ihmal etmeyen ve 

bakımlı bir kadın olarak temsil edilmektedir (İmançer, 2006:132). 

                                                           
128

 Eşi Leticia Tescilli Güzel 

129
 Diego Ribas, 16 yaşındayken sıra arkadaşı Bruna Leticia ile aşk yaşamaya başlıyor. Mahallenin 

“hızlı çapkını” 2001’de Santos’un “en güzel kızı” seçilen eşi Leticia’ya tabiri caizse vuruluyor ve çif-

tin lise sıralarında başlayan aşkları 20 Mayıs 2010 tarihinde nikâh masasına taşınıyor. Ancak Diego 

bu, sahadaki gibi “ele avuca sığmaz” kişiliği zamanla ortaya çıkıyor. Özellikle 2009 yılında ikili ay-

rılma noktasına geliyor. Sebep de Diego’nun Almanlar’ın ünlü şarkıcısı Sarah Connor ile yakınlaşma-

sı. Diego, Leticia’yı asla aldatmayacağını, Sarah ile yakın arkadaş olduklarını söylese de o günlerdeki 

ortaya çıkan resimler ikiliyi bir hayli zor duruma düşürüyor. Leticia, Diego’nun birkaç çapkınlığını 

daha görmezden geldi. İkilinin şu anda 2 yaşında Matteo ve 4 yaşında Davi isimli iki çocuğu bulunu-

yor. 
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Fotomaç gazetesi (05.01.2014) haberinin ana başlığına
130

 bakıldığında habere 

konu olan kadının annelik özelliğiyle yansıtıldığı ve bu özelliğinin “güzellik” sıfatıy-

la nitelenerek anneliğin öneminin vurgulandığı görülmektedir. Erkek açısından ba-

kıldığında eşinin hamile olması ve doğum yapacak olması erkeğin gözünde bir mut-

luluk sembolü olduğundan haber metininde
131

 habere konu olan erkek sporcunun 

eşine “annelik hediyesi” olarak lüks bir araba aldığı ifade edilmektedir. Bunun yanı 

sıra aile olmanın önemli görüldüğü ailedeki kişilerin baş harflerinin araçlarını plaka-

sına kadar yazılmasıyla vurgulanmaktadır. Aile üyelerinin baş harflerinin araba pla-

kalarına bile yazılması toplumsal yaşamın her alanında ailenin kalıcılığını ve önemi-

ni vurgulamaktadır. Son olarak, haberin fotoğrafına bakıldığında ise habere konu 

olan kadının hem hamilelik görüntüsü hem de sözü geçen aracın plakası yansıtılarak 

haberin içerisindeki bu konular pekiştirilmektedir. 

Sporcuların eşleri nadir şekilde spor medyasında görülmektedir. Ev işinin so-

rumluluğu, çocuk bakımı ve yetiştirilmesiyle birlikte sporcu olan eşlerine destek ol-

mak gibi geleneksel bir hayat yaşamaktadırlar. Kadınların rolü, eşlerinin gündelik 

hayatındaki önemsiz görülen ayrıntıları yönetmektir (Clayton ve Harris, 2007:321-

322). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130

 Annelerin En Güzeli 

131
 Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Volkan Demirel baba olmak için gün sayıyor. Volkan, eşi Zeynep 

Demirel’e annelik hediyesi olarak lüks bir cip aldı. Volkan’ın aldığı lüks aracın plakası da bir şifreyi 

gizliyor. Plaka da Volkan ve Zeynep isimlerinin Baş harfleri dışında bir de “Y” harfi bulunuyor. “Y” 

harfinin doğacak kız çocuklarının ismi Yade’yi (Hatıra) simgelediği öğrenildi. 
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SONUÇ 

Spor, insanlık tarihinin başlangıcından beri var olan ve her dönemde toplumlar 

üzerinde etkisi olan toplumsal bir kurumdur. İlkel sporlardan modern döneme kadar 

spor alanı her zaman toplumun büyük bir kesiminin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu 

durum spor alanını egemen güçlerin insanları etkilemek, iktidar ve ideolojilerini meş-

rulaştırmak ve kitlelere yaymak için kullandıkları bir araç haline getirmiştir. Spor 

medyası ve spor haberciliği egemen düşüncenin spor sahaları dışındaki spor takipçi-

lerine de ideolojilerini ulaştırmasının bir aracı konumundadır.  Spor alanı ve spor 

medyası egemen değerler etrafında şekillenmekte ve spor medyasının haber dilinin 

de bu iktidar ilişkileri içerisinde anlamlandırılması gerekmektedir.  

Toplum tarafından kabul edilen erkeklik algısı da spor alanı ve spor medyası 

gibi iktidar ve hegemonik ilişkiler çerçevesinde belirlenmektedir. Erkeklik ve iktidar 

arasındaki ilişki tüm toplumsal sistemler içerisinde görülmektedir. Ancak, erkeklerin 

daha çok sosyalleştikleri bir alan olarak spor alanı ve spor medyasında erkekliklerin 

ve hegemonik erkekliğin görünümü oldukça dikkat çekicidir. Bu noktada, haberin 

söylemi yoluyla üretilen iktidar ilişkileri önem kazanmaktadır. Spor medyasındaki 

haberlerde eril bir dil dikkat çekmekte ve spor medyası ve spor haberciliği hegemo-

nik erkekliğin üretiminde ve kitlelere yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

anlamda, spor alanı ve spor medyası erkekliğin kurulmasında ve eril kimliğin oluşu-

munda etkili bir alandır.  

Toplumdaki hegemonik erkeklik kurgusu diğer birçok özelliğin yanı sıra, erke-

ğin bir spor dalıyla ilgilenmesini de içermektedir. Bu anlamda, toplumdaki birçok er-

kek sporla yakın bir ilişki içindedir. Bu ilişki, her zaman sporun herhangi bir dalı ile 

aktif olarak uğraşmak anlamında değil, medya aracılığıyla spor alanını takip etmek 

üzerine de kurulabilmektedir. Bu noktada, spor medyası, toplumdaki hegemonik er-

kekliğin üretiminde ve yeniden üretiminde etkin bir rol oynar ve spor alanındaki he-

gemonik erkek özelliklerini okuyuculara yansıtır. Bunu yapmış olduğu yayınlarda 

kullandığı dil ve söylem ile gerçekleştirir. Böylece, spor medyası aracılığıyla erkek-

lik alanındaki egemen değerler geniş bir kitleye ulaştırılmış olur. 
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Bu çalışmada, spor medyasında üretilen haberlerin erkekliği nasıl konumlan-

dırdığı ve yeniden ürettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Toplumsal ve kültürel ola-

rak şekillenen erkeklik değerlerinin spor alanında erkek sporcular ve erkek spor ta-

raftarları üzerinden yeniden üretildiği görülmektedir. Spor medyasında erkekleri be-

timlemek için kullanılan sözcükler ve bu sözcükler yoluyla inşa edilen erkeklik ile 

iktidar ilişkileri arasında oldukça yakın ilişkiler olduğu dikkat çekmektedir. 

Bu tez çalışmasında Türkiye’de yayın yapan üç spor gazetesinin 531 sayısı in-

celemiş ve toplam 19470 haber taranmıştır. Bu haberlerin 7788’i Fanatik gazetesin-

de, 6814’ü Fotomaç gazetesinde, 4868’i Açık Mert Korkusuz gazetesindedir. Bu üç 

spor gazetesindeki erkeklerle ilgili haber sayısı 18908’dir. Kadınlarla ilgili haber sa-

yısı ise 562’dir. Fanatik’te erkeklerle ilgili haber sayısı; 7564 kadınlarla ilgili haber 

sayısı; 224’dür.  Fotomaç’ta erkeklerle ilgili haber sayısı; 6617, kadınlarla ilgili ha-

ber sayısı; 197’dir. Açık Mert ve Korkusuz’da erkeklerle ilgili haber sayısı; 4727 ka-

dınlarla ilgili haber sayısı; 141’dir. Gazetelerin 531 sayısındaki spor haberlerinin % 

97,1’inin öznesi erkektir. Spor gazetelerinde görünür olan erkeklerdir ve spor haber-

lerinde erkeklerin özne olarak konumlanma oranın bu derece yüksek olması, sporun 

bir erkek alanı olarak inşa edildiğinin de önemli bir göstergesidir.  

İncelenen spor gazetelerinde ön plana çıkan erkeklik söylemleri; fanatik, eşcin-

sel, modayı ve teknolojiyi takip eden, delikanlı, baba ve eş, militarist, sert, dayanıklı, 

güçlü erkek şeklindedir ve hegemonik erkekliğin iktidar ve hegemonyası bu söylem-

lerle meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Bu erkeklik söylemleri içerisinde eşcinsel erkek-

ler, eril bir alan olarak hem spor medyasında hem de spor alanında dışlanmaya ve 

ikincilleştirmeye uğramaktadırlar ve kadınsı olarak tanımlanmaktadırlar. Modayı ta-

kip eden bakımlı erkek, egemen erkeklik değerleri ve görüntüsüyle çelişen bir imaj 

çizerse eleştirilmektedir. Spor medyasında sunulan diğer erkeklik tipleri, ataerkil top-

lumun gerçek erkeklik değerleri ile uyumlu olarak görüldüğü için spor medyasında 

da karşılığını bulmakta ve bu özelliklere uyan erkekler haberler yoluyla yüceltilmek-

tedir. Teknoloji de bir egemenlik biçimi olduğu için hegemonik erkekliğin inşasında 

erkekle özdeşleştirilen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Spor medyasında sunulan haberlerin büyük bir çoğunluğunda, erkek bedeninin 

güç saldırganlık ve dayanıklılık gibi özelliklerle betimlenmesi, erkek bedeninin top-
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lumsal olarak şekillenmesinde spor medyasının rolünü göstermektedir. Bu özellikler 

yoluyla spor alanlarındaki erkekler gücü elinde bulunduran, her türlü acı karşısında 

dayanıklı olan, sert ve saldırgan kişiler olarak anlatılmaktadır. Bu yolla, spor medya-

sı, büyük bir çoğunluğu erkeklerden oluşan takipçilerine erkekliği güç ile sembolleş-

tirerek sunmakta ve ideal erkek figürü olarak bu tip erkekliği göstermektedir. Spor 

haberlerinde görülen erkek figürleri aracılığıyla toplumda idealleştirilen erkek tipi, 

güçlü, dayanıklı, saldrıgan ve şiddete başvuran bir erkek olarak görülmektedir.  

Erkekliğe atfedilen özelliklerin yanında spor medyası kadını konumlandırmada 

kadın sporcuların ya da spor medyasında yer alan kadınların bazı özelliklerini ön 

plana çıkarmaktadır. Eril değerlere göre sunulan bu özellikler yoluyla kadınlar spor 

medyasında ya anne ve eş olarak görülmekte ya da cinsel bir obje olarak sunulmak-

tadır. Spor medyasında kadınların temsili için seçilen dile bakıldığında erkeklerin 

tersine kadınlar, zayıflık ve edilgenlik gibi özellikler ile yansıtılmaktadır. Bunun ya-

nında kadını ev içinde konumlandıran ve kadın bedeninin bir arzu nesnesi olarak gö-

rülmesine olanak tanıyan ataerkil söylem yoluyla kadınlar ya ev içinde ve çocuk ba-

kımıyla ya da güzellik, seksilik ve çekicilikle ilişkilendirilmektedirler. Böylece spor 

basınının erkekler lehine işleyen iktidar ilişkilerinin mantıksal gerekçesi olarak top-

lumun uygun gördüğü kadınlık rollerine gönderme yapılmakta, erkeğin iktidarı meş-

rulaştırılmakta ve kadın ikincilleştirimektedir. Bunun yanında, toplum tarafından be-

lirlenen ve spor medyası aracılığı ile yansıtılan erkeklik değerlerine uymayan erkek-

ler de kadınsılıkla suçlanmakta ve spor alanında ikincilleştirmeye uğramaktadır. 

Spor basınındaki erkeklik söylemleri temelde erkekliği güçle ilişkilendirmekte 

ve spor medyasındaki söylemler aracılığıyla hegemonik erkeklik değerleri yüceltile-

rek meşrulaştırılırken spor haberleri bu hegemonik söylemlerin yeniden üretiminde 

önemli bir role sahip olmaktadır. 

Bu çalışma spor medyası tanımlaması içerisinde spor gazeteleri üzerine odak-

lanmıştır. Bu alanda yapılacak diğer çalışmaların spor gazeteleri dışındaki diğer kitle 

iletişim araçlarını da dikkate alarak üretilen erkeklik söylemlerindeki benzerlik ve 

farklılıkları ortaya koyması eleştirel erkeklik çalışmaları açısından önemli veriler 

sağlayacaktır. Hegemonik erkeklik sadece erkeğin kadın üzerinde kurduğu egemen-

likle sınırlı bir konu değildir. Bu sebeple spor haberlerinin; etnik, dinsel, sınıfsal, cin-
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siyet temelli vb. hegemonik erkekliği üreten ve destekleyen farklı söylem biçimleri 

içerisinde ne tür söylemleri güçlü kıldığı çeşitli boyutlarıyla ortaya konulmalıdır. 

Hegemonik erkekliğin eleştirel bir okumasını yapmak bu alana önemli katkılar sağ-

layacaktır. Ayrıca hem Türkiye spor medyası hem de dünya spor medyası dikkate 

alınarak belirtilen konular temelinde çözümlemeler yapılmalı ve sonuçlar karşılaştı-

rılmalıdır.  Çünkü hegemonik erkekliğin yarattığı iktidar alanı, sadece Türkiye açı-

sından üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olmanın çok ötesindedir. Yine spor 

haberleri dikkate alınarak hangi spor dallarına ilişkin haberlerde hegemonik erkeklik 

değerlerinin daha ön plana çıktığı detaylı bir şekilde çözümlenebilir. Spor haberle-

rinde erkeklerin yaptığı sporlarla sınıfsal aidiyetler arasında bir ilişki kurulup kurul-

madığı incelenebilir. Böylece hegemonik erkekliğin çok boyutlu yapısı daha görünür 

kılınabilir. Sonuçta eleştirel erkeklik çalışmaları Türkiye açısından oldukça yeni bir 

alandır ve erkeklik çalışmaları ile medya alanını birleştirerek çalışmalar yapmak ile-

tişim çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu tez çalışması belirtilen alan-

ları birleştirerek hem erkeklik hem de iletişim çalışmalarına bir katkı sağlamayı 

amaçlamıştır. Çalışma kendi sınırlılığının farkındadır. Araştırmanın, yapılacak diğer 

çalışmalara veri sağlayacak olması ve toplumsal cinsiyet temelli meselelerin neden 

olabileceği ikincilleştirmeleri sorunsallaştırması önemli bir çaba olarak görülmekte-

dir. 
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