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TELEVİZYONDA YAYINLANAN KADIN PROGRAMLARINDA 

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN SUNUMU 

ÖZET 

1990‟lı yıllardan itibaren medyanın dönüĢüm geçirmesiyle birlikte izler kitleyi 

kendine bağımlı hale getirmek isteyen ve reyting kaygısıyla hareket eden yapımcılar yeni 

yeni program türlerini ortaya çıkarmıĢlardır. Kadın programları da bunlardan birisidir. Tek 

kanallı dönemde kadınlara pratik bilgiler vermeyi amaçlayan bu programlar zamanla biçim 

değiĢtirmiĢ ve kendi içinde çeĢitlilikler göstermiĢtir. Sabah ve gündüz kuĢaklarında yer alan 

kadın programları, büyük bir kitle tarafından izlenmekte ve toplumsal cinsiyet rollerine 

iliĢkin ciddi içerikleri barındırmaktadır.  

Bu çalıĢmada, Türk televizyonlarında yayınlanan kadınlara yönelik programlarda 

toplumsal cinsiyet rollerinin sunumu analiz edilmiĢtir. Bunun için öncelikle cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet rolleri irdelenmiĢ ve toplumsal cinsiyet rollerine iliĢkin kuramsal 

yaklaĢımların üzerinde durulmuĢtur. Ayrıca tarihsel süreç içerisinde cinsiyetin dönüĢümünü 

farklı açılardan incelemiĢ olan feminist yaklaĢımlar ve Türk toplumunda kadının konumu da 

bu çalıĢma içerisine dahil edilmiĢtir.   

ÇalıĢmanın uygulama bölümünde ise 2010 yılı içerisinde farklı televizyon 

kanallarında yayınlanan kadın programlarının içerik ve söylem analizleri yapılmıĢ ve bu 

programların toplumsal cinsiyet rollerini nasıl sunduğu ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Elde 

edilen bulgular ise E. Noelle Neumann tarafından geliĢtirilmiĢ olan Suskunluk Sarmalı ve 

Martin Seligman tarafından geliĢtirilmiĢ olan ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Kuramlarına 

dayandırılmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, kadın programları, televizyon
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PRESENTATION OF GENDER ROLES IN WOMEN PROGRAMS 

BROADCASTED ON TV  

ABSTRACT 

With the transformation of the media since the 1990s, producers, who have been 

acting with a rating concern and who wanted to turn the viewers into addicts, have produced 

lots of new program types. Women programs are one of these programs. These programs, 

which aimed to provide practical knowledge to women during single-channel times, have 

transformed by the time and varied among themselves. Women programs broadcasted 

during morning and day time are watched by a great mass and they contain serious contents 

regarding gender roles.  

In this study, presentation of gender roles in women programs broadcasted on 

Turkish TV has been analyzed. Firstly sex and gender roles have been examined and 

theoretical approaches regarding gender roles have been focused on for this. Also, feminist 

approaches, which have examined the transformation of the gender throughout the history 

from various points of view, and the position of women in Turkish society have also been 

included to this study.   

In the implementation part of the study content and discourse analyses of the 

women programs broadcasted during 2010 have been made and it has been tried to be 

revealed how these programs presented the gender roles. The findings that have been 

obtained were based on the Spiral of Silence developed by E. Noelle Neumann and Learned 

Helplessness Theory developed by Martin Seligman.  

Key Words: Sex, gender, women programs, television 
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GİRİŞ 

Televizyon günümüzün en etkili kitle iletiĢim aracıdır bu nedenle de kitle iletiĢim 

araçları içinde ayrı bir yere sahiptir. Hem okuma yazma becerisi ve çabası 

gerektirmediğinden hem de bir kez edinildikten sonra ekonomik açıdan bir yük 

olmadığından dolayı bugün televizyon dünyanın en ücra köĢelerine kadar yayılmıĢtır. 

Görsel ve iĢitsel duyularımıza yönelerek yaĢamın ayrılmaz bir parçası haline gelen 

televizyon uzak mesafeleri yakınlaĢtırmanın yanında insanın toplumsal kültürel çevresi ile 

iliĢkilerinde de önemli bir rol oynamakta, hayatın içindeki gerçekliği kendi yayın 

formatlarına uygun bir Ģekilde kurgulayarak izleyicilerin günlük hayatına eĢlik etmektedir.   

Bu özelliklerinden dolayı televizyon toplumsal cinsiyet rollerinin aktarımında da 

etkili bir araçtır. Televizyon eril ve diĢil özelliklerin benimsenmesinde, toplumsal cinsiyet 

rollerinin kazanılmasında ataerkil ideolojik yapıya uygun temsiller sunarak izler kitleye 

iletiler göndermektedir. Böylece televizyon ekranlarında izlediğimiz görüntüler bu reklam 

dizi ya da her hangi bir içeriğe sahip program türü olsun görünürde her ne kadar basit 

içeriklere sahip oldukları düĢünülse de aslında pekiĢtirici bir rol üstlenmektedirler. Erkek 

bakıĢ açısı ile yayınlanan bu programlarda kadının tarihsel süreç içindeki konumu aynen 

sürdürülmekte olup; kadınlar çocuk doğurmak, yedirmek, içirmek, eĢleri ilgilenmek, ev 

iĢlerini yapmak gibi geleneksel rolleri ile temsil edilmektedirler. Erkek rollerine nazaran 

çok da değer verilmeyen bu geleneksel roller hemen hemen her kültürde küçük farklılıklar 

dıĢında aynı olmakla beraber farklı mecralarda benzer içerikler ile ortaya çıkmaktadır. 

Böylece belli değerler ve düĢünce kalıpları alttan alta benimsetilerek televizyon kanallarının 

yayınladığı programların görünürdeki basit içerikleri karmaĢıklaĢmakta ve önem 

kazanmaktadır.  

Televizyon program türleri içerisinde kadın programları özellikle son yıllarda 

gündemi meĢgul eden programlar arasında yer almaktadır. Yayın akıĢları içerisinde yerel ya 

da ulusal hemen hemen bütün televizyon kanallarınca yer verilen kadın programları her gün 

ortalama iki üç saat arasında kadın izler kitleye yönelik olarak yayın yapmakta, programla 

özdeĢleĢmiĢ sunucuları ile kadınları ilgilendirdiği düĢünülen konular ele alınmaktadır.  

Televizyonda yayınlanan kadın programları son yıllarda iletiĢim araĢtırmaları 

alanlarında çalıĢmalar yapanların dikkatini çekmiĢ ilk bilimsel çalıĢma 1987 yılında Serap 

Öztürk tarafından hazırlanan Televizyonda Kadınlara Yönelik Programlar: Hanımlar Sizin 
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İçin ve Çalışan Hanımlar Sizin İçin Programlarının İncelenmesi isimli tezinde TRT 

televizyonlarında kadınlar için hazırlanan programları incelemiĢ. Kentlerde yaĢayan 

kadınlara yönelik olarak hazırlanmıĢtır. Türk toplumundaki aile olgusu ve kadının yeri 

programlar aracılığı ile değerlendirilmiĢ ve programdaki iletiler çözümlenmiĢtir.   

2000‟li yıllarda kadınlara yönelik olarak hazırlanan programların çehresinin 

değiĢmesi ile birlikte araĢtırmacıların kadın programlarına yönelik ilgileri artmıĢ ve 2006 

yılında Kadınların Sabah ve Öğleden Sonra Kuşağı Programlarını İzleme Durumlarının 

Araştırılması isimli tez Bilge KonaĢoğlu tarafından hazırlanmıĢtır. 2005- 2006 yılında 

Ġstanbul il merkezi Anadolu Yakasında yaĢayan 350 kadın üzerinde yapılan anket ile 

kadınların sabah ve öğleden sonra kuĢağı programlarını düzenli olarak izledikleri ve 

tercihleri içinde en çok Sabah Sabah Seda Sayan programını tercih ettiklerini bu programı 

daha eğlendirici bulduklarını belirtmiĢlerdir. AraĢtırmaya katılan kadınların yaĢları 

değiĢtikçe programdan beklentileri de farklılık göstermiĢtir. Bu araĢtırmada kadınların 

eğitim durumları ile program tercihleri arasında bir iliĢki olup olmadığına bakılmıĢ ve 

belirgin bir fark olmadığı görülmüĢtür.  

2007 yılında Mihriye Meral Yurderi Televizyonda Kadın Programları Türlerarasılık 

ve Söylem adlı tezinde gündüz kuĢağında yayınlanan kadın programlarının türlerarası 

niteliği ve diğer türlerle benzerliklerini belirtilmiĢ ve kadın programlarının söylem analizi 

yapılmıĢtır. Yapılan analize dayanak kadın programı katılımcıları toplumsal cinsiyetlere 

göre aktörler olarak konumlandırılarak ve geleneksel Türk aile yapısına değer verilerek 

oluĢturulduğu ataerkil söylem aracılığıyla toplumsal ve ahlaki kurallarıyla Ģekillenen belirli 

davranıĢ kalıplarını benimsettiği bulgusu elde edilmiĢtir.  

2008 yılında Emel Kiraz Televizyon Kadın Programlarında Kadının 

Konumlandırılışı isimli yüksek lisans tezinde gündüz kuĢağı kadın programlarını örneklerle 

inceleyerek ve internette yer alan görüĢ ve eleĢtirilerden yararlanarak iki özel televizyonda 

yayınlanan programlarda yaĢanan geliĢmeler incelenmiĢ ve çözüm önerileri getirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Aynı yıl Seda Akpınar tarafından hazırlanan Kadın Reality Programlarının 

İzlenme Nedenlerinin Kullanım ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

isimli tezde kadın programlarının izlenme nedenleri araĢtırılmıĢ, EskiĢehir ilinin nüfus 

sayısının en yüksek olduğu 10 mahallesinde anket çalıĢması yapılarak, kullanım ve 

doyumlar yaklaĢımı yargıları çerçevesinde kadın reality programlarının izlenme nedenleri 

araĢtırılmıĢtır.  
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Bu çalıĢmada Türk televizyonlarında yayınlanan altı farklı kadın programı içerik ve 

söylem analizi yöntemi kullanılarak incelenmiĢ ve bu çalıĢma Elisabeth Neolle Neumann 

tarafından geliĢtiren Suskunluk Sarmalı kuramı ve Martin Seligmann‟ın Öğrenilmiş 

Çaresizlik kuramına dayandırılmıĢtır.  

Suskunluk Sarmalı kuramına göre insanlar, kendi düĢünceleri ile toplumun egemen 

düĢünceleri farklı olduğu zaman toplum tarafından dıĢlanmaktan korkarlar. Medyada ele 

alınan konular toplumun egemen görüĢünü yansıtır. Bunlara karĢı çıkma gücünü insanlar 

kendilerinde bulamadıkları için daha doğrusu toplum tarafından dıĢlanmamak için susarlar 

ve susma onlara kendilerini güvence altına alma garantisi verir.   

Bu suskunluk, öğrenilmiĢ çaresizliği de beraberinde getirir. Çünkü insanlar 

televizyon sayesinde bildikleri ve düĢündüklerini kiĢisel doğruları ile değil televizyondan 

gördüklerinden ve duyduklarından alırlar. Dolayısıyla bireyler televizyonun sunduğu bu 

dar, sınırlandırılmıĢ ve yönlendirilmiĢ iletileri benimseyerek hayatlarına devam ederler. 

Bunlara karĢı olsalar bile tepkilerini dile getiremezler ve zamanla benimserler. Buna 

cinsiyet rolleri de dâhildir. Kadınlar televizyon aracılığı ile kendilerine çizilen sınırları 

zamanla sorgulamaksızın kabul etmeye, uygun davranıĢlar sergilemeye baĢlarlar.  

 Bu kuramın seçilmesindeki neden evdeki kadın izler kitleye bu programlarda belirli 

bir kadın profili çizerek, bu profilin benimsetmeye çalıĢması ve bu kadın profilinin 

programların her ne kadar farklı kanal ve saatlerde yayınlanan, birbirinden bağımsız 

programlar olsa da benzer içeriklerin sunularak makbul kadın modelinin yaratılmasıdır.  

AĢağıda çalıĢmanın problemi, amacı ve önemine yer verilmiĢ olup sayıtlılar, 

sınırlılıklar ve yöntem bölümleri ise bulgular ve yorum kısmında açıklanmıĢtır.  

Problem 

Suskunluk Sarmalı ve ÖğrenilmiĢ Çaresizlik kuramları çevresinde, Türkiye‟de 

televizyon kanallarında evdeki kadın izler kitleye yönelik olarak hazırlanan kadın 

programlarında toplumsal cinsiyet rollerinin ne Ģekilde sunulduğu bu çalıĢmanın çıkıĢ 

noktasını oluĢturmaktadır. BaĢka bir deyiĢle kadın programlarında toplumsal cinsiyet 

rollerinin sunumu araĢtırılırken, bu programlarda benimsetilmeye çalıĢılan cinsiyet rolleri 

ve bu rollerin kültürel yapı içerisinde konumlandırılıĢı arasındaki iliĢkiler nelerdir?  
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Türkiye, geleneksel altyapının çok yavaĢ değiĢtiği, kadınların büyük çoğunluğunun 

erkek egemen kurumlara koĢullanmıĢ olduğu pek çok zorlukla karĢılaĢtığı geliĢmekte olan 

bir ülkedir. Medyanın kadına yaklaĢımı da kadınlar için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilen 

erkeklerin ataerkil tutumlarına benzemektedir. Son yirmi yıl içinde televizyon aracılığı ile 

kadınlar hakkında söz söylemek giderek yaygınlaĢmıĢ ve televizyonlarda kadın 

programlarına yönelmiĢtir(Saktanber, 2010:186).  

Bu noktada, televizyon kanallarında yayınlanan kadın programlarında toplumsal 

cinsiyet rollerinin sunumu bir problem konusu olarak görülmektedir. Bu çalıĢmada, 

Suskunluk Sarmalı ve Öğrenilmiş Çaresizlik kuramları çerçevesinde ve toplumsal cinsiyet 

yaklaĢımları özelinde farklı yayın dönemleri içerisinde yayınlanan kadın programlarının 

içerikleri ve söylemleri karĢılaĢtırmalı olarak, toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl sunuluğu 

ve pekiĢtirildiği temel problem konusu olarak ele alınmıĢtır.   

Amaç 

Bu çalıĢmanın yapılmasındaki temel amaç televizyonda yayınlanan gündüz 

kuĢağındaki kadın programlarının toplumsal cinsiyet rollerini nasıl sunduğu ve nasıl 

pekiĢtirildiğini ortaya koymaktır. BaĢka bir deyiĢle, bu çalıĢmanın amacı kadınlar adına söz 

söyleyen bu programların kadınlara dair belirledikleri ve benimsetmeye çalıĢtıkları cinsel 

rolleri araĢtırmaktır. Ayrıca bu araĢtırma ile söz konusu programların içerik ve söylem 

analizleri yapılarak toplumsal cinsiyet rollerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.   

Önem 

Bu araĢtırma kadın programlarında sunulan toplumsal cinsiyet rollerinin 

açıklanması anlamında faydalı olacaktır. Toplumların kültürel, ekonomik ve toplumsal 

özelliklerini inceleme amaçlı araĢtırmalarda, televizyonda yayınlanan programlar kültürel 

içerikleri ile önemli ipuçları verebileceğinden, bu araĢtırma sonucunda ortaya çıkacak 

bilgiler kültürel kodların kadın profilini oluĢturmadaki rolünün ortaya konması açısından 

önemlidir. Bu çalıĢmanın sonucunda elde edilmiĢ olan cinsiyete iliĢkin veriler kadının nasıl 

görülüp sunulduğu ya da nasıl olması gerektiğine iliĢkin ipuçları vermesi nedeniyle de 

önemlidir. Çünkü bu ipuçları değer yargılarının, ideolojilerin ve toplumsal koĢulların 

televizyon metinleri içerisinde ve günlük yaĢamda sorgulanmasına yardımcı olacaktır. 
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Bu araĢtırmanın bu alanda çalıĢmalar yapmak isteyen ve televizyon kanallarında 

programlar hazırlamak isteyenler için aydınlatıcı olacağı ümit edilmektedir. Ayrıca 

televizyon kanallarında yayınlanan programlar, televizyon kanalarının izlenirliğini ve buna 

bağlı olarak karını artırma kaygısı ile hazırladıkları programların, toplumda oluĢturabileceği 

olumsuzlukları göz önüne sermesi açısından medya organları için de önemlidir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TOPLUMSAL CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYETE YÖNELİK KURAMSAL 

YAKLAŞIMLAR 

Toplumsal cinsiyet kavramı kadın ve erkek için toplum ve kültür tarafından 

belirlenerek sınırları çizilmiĢ olan rol ve davranıĢ kalıplarıdır. Bunlar her ne kadar kültürden 

kültüre farklılık gösterse de özünde aynıdır ve toplumun istediği ideal kadın ve erkek 

modelleri belirlenmiĢ olan toplumsal cinsiyet rolleri ile çizilir. Toplumsal cinsiyet sosyal 

bilimler içerisinde önemli bir çalıĢma alanıdır. Bugün literatürde toplumsal cinsiyete iliĢkin 

kuramsal yaklaĢımlar ve araĢtırmalar bulunmaktadır, bu sayede toplumsal cinsiyet olgusu 

sosyolojinin gölgesinde kalmaktan kurtulup bir disiplin olmayı baĢarmıĢtır.  

            1.1. Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Araştırmalar 

Freud diĢinin diĢiliğine erkeğin erilliğine iliĢkin kuramsal açıklamalar getirmeye 

çalıĢarak ilk kez cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ayrımı ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. 

Bugün cinsiyet genel bir ifade ile doğumla beraber gelen erkek ya da kadın olmak gibi 

tamamen biyolojik farklılıklar temelinde yapılan bir tanımlama iken toplumsal cinsiyet 

içinde yaĢanılan toplumun sosyo kültürel yapılanması ile iliĢkili olup, bu toplumsal 

yapılanmanın kadınlığa ve erekliğe iliĢkin belirlemelerine dayalıdır.  

Cinsiyet ele aldığı nesneyi tarihin ve her türlü kültürel bağlamın dıĢında değiĢmez bir 

öze sahip olarak değerlendirirken, toplumsal cinsiyet (gender) kavramı tarihsel ve 

sosyokültürel bağlamların farklılaĢtırıcı etkisinin altını çizmektedir. Cinsiyet terimi kadın ya 

da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade etmekte toplumsal cinsiyet ise kadın ya da erkek 

olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlamları beklentileri ifade etmektedir ve kültürel bir 

yapıyı karĢılamaktadır (Dökmen,2006:2-8). Yani toplumsal cinsiyet, toplumsal olarak 

yapılandırılmıĢ erkeklik ve kadınlık kavramlarıyla bağlantılıdır; bireyin biyolojik cinsiyetinin 

doğrudan bir ürünü olması zorunlu değildir. Erkeklerle kadınlar arasındaki pek çok fark 

biyolojik kökenli olmadığından, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı temel bir ayrımdır 

(Giddens,2005:107) ve cinsel kimliği, sadece tesadüfen kadın ya da erkek olarak dünyaya 

gelmiĢ olduğumuz gibi biyolojik, genetik veya anatomik yapıyla sınırlamak fazlasıyla 

basitleĢtirilmiĢ eksik bilgi içeren oldukça sığ bir tanımdır (Navaro,2005:28). Buna karĢın 

cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti tamamen birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü 

kültürün kadından ve erkekten bekledikleri kadın ve erkeğin fiziksel bedenlerine iliĢkin 

gözlemlerden tamamen ayrı değildir. Buna göre toplumsal cinsiyetin kültürel 
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yapılandırmaları bir anlamda biyolojik cinsiyeti de içermektedir. Genellikle kadınlarla 

erkekler arasındaki bazı farklılıkların biyolojik mi yoksa kültürel mi olduğunu tam olarak 

bilmek mümkün değildir; esasen çoğu farklılık ikisinin birlikte etkisinin bir sonucudur 

(Dökmen,2006:5).  

Suğur‟a göre (2006:3) toplumsal süreçler içerisinde oluĢturulan kadınlık ve erkeklik 

iki kategoridir ve biyolojik cinsiyetin yanında toplumsal cinsiyet kavramı geliĢtirilmiĢtir. 

Toplumsal cinsiyet erillik ve diĢillik olarak nitelendirilen toplumsal ve kültürel kiĢilik 

özelliklerini tanımlamada kullanılmaktadır. Bu tanımlamada duygusal olma, zayıf olma ve 

pasif olma veya bağımlı olma gibi kimi özellikler daha çok diĢillik özellikleri olarak 

görülürken güçlü olma, hırslı olma, saldırgan ve bağımsız olma gibi özellikler daha çok 

erillik özellikleri olarak görülür.  

Toplumsal cinsiyet kavramı, insanı diĢi ve erkek olarak ayrımlayan cinsiyet 

kavramından daha farklı ve kapsamlı olarak, kadın ve erkek arasındaki, toplumsal, kültürel, 

ekonomik, politik ve davranıĢsal tüm farklılıkları içermektedir. Toplumun görmek istediği 

kadın ve erkek kalıpları mevcuttur ve bu bütün toplumsal kurum ve pratiklerle ilintilidir. 

Aile, devlet gibi toplumsal kurumlar, bireye görmek istediği kadın ve erkek kalıplarını 

dayatır ve bu yolla denetim sağlar (Yüksel,1999:70). 

Kimmel‟e göre (2000:44-45) doğuĢtan gelen cinsiyet farklılıkları otomatik olarak, 

çağdaĢ toplumda gözlemlediğimiz belli sosyal, politik ve ekonomik eĢitsizlikleri üretmez. 

Doğrusu tam tersi doğru görünmektedir: Günümüzde cinsiyet farklılıkları, tutum, 

davranıĢlarda ve özelliklerde gözlemlenebilir farklar ortaya çıkarmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet ile ilgili araĢtırmaları 1940‟lı yıllara kadar geri götürmek 

olanaklıdır. Amerikalı toplumbilimci Talcott Parsons, 1942‟de yazdığı makalede erkek ve 

kadın rollerini araçsal ve duyarlı olarak tanımlamıĢtır. Araçsal rol anlayıĢı toplumdaki 

iĢbölümünden ortaya çıkan roldür. Duyarlı rol ise sahibinin baĢkalarıyla, kendi benliğiyle 

ilgili gereksinimleri karĢılamak üzere giriĢtiği iliĢkilerden kaynaklanır. Aile ortamı ve 

çalıĢma ortamı ikililiğinden kaynaklanan bu rollerden araçsal olanı erkekle, duyarlı olanı 

kadınla bağlantılıdır (Büker vd,1998:12). 

Toplumsal cinsiyet kavramı ilk kez 1968 yılında Robert Stoller tarafından “Sex and 

Gender” isimli kitabında toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten nasıl farklı olabileceğini 

göstermek için kullanılmıĢtır. AraĢtırmacılar bu kavramdan yola çıkarak, kiĢinin toplumsal 
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cinsel kimliğinin derecesini bulmak için erkeklik ve kadınlık ölçütleri oluĢturmuĢlardır 

(Ġmançer,2006:1, Direk, 2007:67–84). 

Scott‟a göre (2007:4) toplumsal cinsiyetin en güncel kullanımı Amerikalı 

feministler arasında ortaya çıkmıĢtır. Bu kelime cinsel ya da tinsel farklılık gibi terimlerin 

kullanımında örtük bir Ģekilde mevcut olan biyolojik determinizmin reddedilmesi anlamına 

gelmiĢtir. Ayrıca toplumsal cinsiyet kadınsılığın normatif tanımlarının iliĢkisel yönünü de 

vurgulamıĢtır. Kadın araĢtırmalarının hayli dar ve dağınık bir Ģekilde kadınlara 

odaklanmasından endiĢe duyanlar toplumsal cinsiyet terimini analitik sözcük dağarcığında 

iliĢkisel bir kavram kazandırabilmek için kullanmıĢlar hem kadınlarla hem de erkeklerle 

ilgilenerek cinsiyet ve toplumsal cinsiyet gruplarının tarihsel önemini kavramaya, cinsel 

rollerin ve cinsel sembolizmin farklı toplumlarda ve dönemlerde ne anlama geldiğini 

açıklamaya çalıĢmıĢlardır.  

Polat, feminizmin 1960‟ların sonunda özellikle ABD‟de baĢlayan kadın hareketinin 

sonucunda ortaya çıktığını, etkisinin de sosyal bilimlerde kadın araĢtırmaları olarak 

gösterdiğini belirtmiĢtir. Özellikle 80‟lerden itibaren sosyal bilimlerdeki kadın araĢtırmaları, 

cinsiyet araĢtırmaları olarak yön değiĢtirmiĢtir. Sosyal bilimlerdeki ve özellikle etnolojik 

araĢtırmalardaki bu değiĢiklik önemini toplumsal cinsiyet rollerinin araĢtırılmasında 

göstermektedir ki bu da biyolojik cinsiyeti ve toplumsal cinsiyeti o ana kadar bir ikililik 

anlayıĢından yola çıkarak ele alan sosyal bilimlerde cinsiyetin ortaya çıkıĢ ve toplumsal 

algılanıĢının araĢtırılmasında göz ardı edilemeyecek değiĢikliklere neden olmuĢtur. Ayrıca 

antropoloji alanında farklı kültürler üzerine çalıĢmalar değiĢik toplumlarda toplumsal 

cinsiyetin ve toplumsal cinsiyet rollerinin araĢtırılması sonucu elde edilen bilgiler toplumsal 

cinsiyet kavramının sorgulanmasına neden olmuĢtur (2008:149–150). 

1987‟de Yanagasiko ve Coller‟in yayınladığı Toplumsal Cinsiyet ve Akrabalık 

(Gender and Kindship)  isimli derleme cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki iliĢkileri 

kuramsallaĢtırma yönünde önemli bir adım olmuĢtur. Bu derlemede yazarlar cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet arasında yapılan ısrarlı ayrımın, tersinden bir etnosentrizm olduğunu ileri 

sürerler. Pek çok etnografik çalıĢmanın da gösterdiği gibi, ikili biyolojik cinsiyet ayrımının 

kadın ve erkek kategorilerinin evrensel temeli olduğu ileri sürülemez. Nasıl toplumsal 

cinsiyet kültürel olarak çeĢitleniyorsa, cinsiyet farkları da toplumdan topluma değiĢir. 

Örneğin Nepal‟de kadınlık ve erkeliğin tıpkı et ve kemik gibi, bütün insanlarda farklı 

derecelerde bulunduğuna inanılır (Dökmen,2006:38-39). 
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Connell‟a göre (1995:113) toplumsal cinsiyet, bir sosyalizasyon sürecini 

içermektedir, doğumdan ölüme kadar kiĢinin üzerine yüklenen cinsiyet rolleriyle ilgilidir, 

yani pratik bir baĢarı, toplumsal pratikle baĢarılan bir Ģeydir.  

Perlizzon feodalizmden kapitalizme kadının konumunun nasıl değiĢtiğini araĢtırdığı 

çalıĢmasında, toplumsal cinsiyetin kapitalizm ile oluĢup onun yapılarından biri haline 

geldiğini, toplumsal cinsiyetin ataerki ile kadınların iktisaden marjinalleĢtirilmesini 

birleĢtirerek tabi ve bağımlı bir insan grubu yarattığını ifade etmektedir. Kadının toplumsal 

yaĢamdaki konumu incelendiğinde aslında toplumsal cinsiyetin icadının erkekleri kadınların 

toplumsal statüsünün tam zıttı bir yerde konumlandırarak kadınları tabi erkekleri hakim 

kılmayı baĢarmıĢtır. Modern cinsiyet rejiminin oluĢum süreci analiz edildiğinde cinslerin 

farklılaĢtırılma stratejilerinin endüstriyel kapitalizmin gereklerine uygun olarak bir seyir 

izlediği gözlemlenebilir. XIX. Yüzyılda burjuvazinin kendini aristokratik ayrıcalıklar 

karĢısında güçlendirme gereksinimlerine paralel olarak ortaya attığı özel alan ve kamusal 

alan ayrımının cinsiyet farkları ve hiyerarĢileri ile ilgili bir ayrıma dönüĢtürülmüĢ olması 

buna tipik bir örnektir (Akt:Terkan,2010:117) 

A. Sclegel ise toplumsal cinsiyetin toplumun kültür ideolojisini yansıttığını ileri 

sürer. Ona göre toplumda var olan ritüeller, yazınsal ürünler, mitler ve tüm simgesel 

anlatımlar toplumsal cinsiyet ile ilintilendirilir. BaĢka bir deyiĢle kültür toplumsal cinsiyeti 

etkileyen kurumlardan birisi olarak karĢımıza çıkar. Örneğin kültürel bir kodlama 

anlamında giysi bu konuda belirleyicidir. Ortalama biçim ve görüntü olarak bedensel 

farklılıkları pek fazla olmayan kadın ve erkek giysilerle farklıklılaĢtırılır. Kadın etekle, 

erkek pantolonla kategorileĢtirilir (Yüksel,1999:71). Giysilerle ifade edilen kadın ve erkek 

toplumsal ayrımının temel ayrım olduğu konusu tartıĢma götürmez ve Ernest Crawley giysi 

konusundaki cinsiyet ayrımının tüm kültürlerin evrensel bir yönü olduğunu belirtmektedir. 

Bu nedenle genel bir toplumsallaĢma öbeği olarak cinsiyete uygun görünüm toplumsal 

karĢılıklı etkileĢim kalıplarını düzenlemenin, getirmenin ve uygulamanın güçlü bir 

mekanizmasıdır. Böylece cinsiyet farklılıkları kiĢisel değerlendirme, toplumsal yargılar ve 

uygun giysiyi düzenleyen beklentiler yolu ile güçlü bir biçimde Ģekillendirilir. Giysi 

biçemleri ile oluĢan bu temel cinsiyet toplumsallaĢması aktivitesi birey ve toplum için 

cinsiyete dayalı bir evrensel görünüm görsel bir araç olarak kullanılır 

(Gottidiener,2005:306-307). 
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Toplumdaki sosyal, politik ve ekonomik eĢitsizliklerden ortaya çıkan toplumsal 

cinsiyet olgusu, kadın erkek rollerinin farklılaĢmasıyla kendini somutlaĢtırır. Toplumsal 

cinsiyet kavramında roller çok önemlidir. Toplumsal cinsiyet rolü, toplumun tanımladığı ve 

bireylerin yerine getirmelerini beklediği cinsiyetle iliĢkili bir grup beklentidir 

(Dökmen,2006:16).  

Toplumsal cinsiyet farklılıkları ile eĢitsizliklere iliĢkin yorumlar, cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet sorunu hakkında birbirine karĢıt görüĢler benimsemiĢtir. AĢağıda belli 

baĢlı yaklaĢımlar ele alınmıĢtır. Ġlk olarak cinsiyet rolü kuramına ve erkeklerle kadınlar 

arasındaki davranıĢ farklarının biyolojik bir temeli olduğunu savunan tartıĢmalara bakılmıĢ, 

ardından toplumsal cinsiyetin biyolojik temelli olmadığı toplumsallaĢmayla ve toplumsal 

cinsiyet rollerinin öğrenilmesi ile ilgili olduğunu savunan kuramlar incelenmiĢtir.   

1.2. Cinsiyet Rolü İle İlgili Kuramlar 

Toplumu oluĢturan bireylerin toplumsal yapının devamlılığını ve toplumsal 

düzenin iĢleyiĢini sağlanabilmesi için belli rolleri benimsemesi gerekmektedir. Bu roller 

kazanılmıĢ ve atfedilmiĢ roller olarak sınıflandırılabilir. AtfedilmiĢ rollerin içine cinsiyet, 

akrabalık bağları dahil edilirken, kazanılmıĢ rollerdeki temel belirleyici bireysel çabadır. 

Bireyin kendi performansı ile kazandığı statü tamamen kiĢisel çabaların ürünüdür. 

AtfedilmiĢ bir rol olan cinsiyet rolü ile bireyler erkek ve kadın olarak kategorize edilerek 

iki ayrı pozisyon iĢgal ederler bir taraftan da karĢılıklı olarak birbirlerine bağlanırlar,  

toplum içinde kendi tutum ve davranıĢlarının sınırlarını bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

aldıkları modeller sayesinde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Böylece insanlar 

toplumsal yapı içerisinde kadın veya erkek olarak kategorize edilmiĢ olurlar ve bireyler 

çoğu zaman atfedilmiĢ bir rol olan cinsiyetlerine göre tanımlanırlar.  

Öyle ki bebeğin doğumundan hemen sonra anne babalar ve yakınların bebekle ilgili 

ilk sorusu cinsiyetinin ne olduğu sorusudur. Yapılan bir araĢtırmada yeni doğmuĢ bebekleri 

olan çiftlerin yakınları ile olan ilk telefon görüĢmeleri kaydedilmiĢ ve bu görüĢmelerin 

yüzde sekseninde aile yakınlarının bebeğin sağlık durumunu bile sormadan önce 

cinsiyetlerini sordukları belirlenmiĢtir (Akt:Akdoğan, 2007:1). 

Rol kavramlarının toplumsal cinsiyet uyarlamalarının çoğu farklı tiptedir. Bu 

uyarlamaların ana fikri ise erkek veya kadın olmanın anlamı, kiĢinin cinsiyetiyle belirlenen 
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genel bir rolün canlandırılmasıdır, yani cinsiyet rolü. Buna bağlı olarak, belirli bir bağlamda 

her zaman için iki cinsiyet rolü mevcuttur: erkek rolü ve kadın rolü (Connell,1998:19). 

Toplumsal cinsiyet rolleri terimi, cinsiyet kalıp yargılarını ya da toplumun 

belirlediği cinsiyet farklılıklarını yansıtmak üzere kullanılır. Daha özelde, bu terim, 

geleneksel olarak kadınla ve erkekle iliĢkili olduğu kabul edilen rolleri ifade eder  

(Dökmen,2006:16).  

Toplumsal cinsiyet rolleri terimi, cinsiyet kalıp yargılarını ya da toplumun 

belirlediği cinsiyet farklılıklarını yansıtmak üzere kullanılır. Daha özelde, bu terim, 

geleneksel olarak kadınla ve erkekle iliĢkili olduğu kabul edilen rolleri ifade eder (Dökmen, 

2006: 16). Illich‟e göre toplumsal cinsiyet, üzerinde rollerin inĢa edildiği kazanılmıĢ bir 

temeldir. Toplumsal cinsiyet rolleri yüklenilmiĢ bir statüdür ve sosyal olarak tanımlanan bu 

statülerin gerekliliklerini yerine getirmek için, bireyin nasıl davranması gerektiğini gösteren 

reçeteler bulunmaktadır (1996:13). Bu reçeteler bireyin daha doğumundan itibaren nasıl 

olması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini anlatırlar. Bu nedenlerden dolayı cinsel 

kimlik oldukça erken yaĢta edinilir. Ailelerin kız ve erkek çocuklara doğuĢtan itibaren 

sergilediği farklı davranıĢlar sayesinde 18 ay gibi kısa bir sürede bebekler cinsel 

kimliklerini kazanırlar. Bu kimlik yaĢam ve davranıĢlarımızı üzerine inĢa ettiğimiz cinsel 

kimliğimizin çekirdek temelini oluĢturur. Bu durum cinsiyetin toplum tarafından ne denli 

önemsendiğini gösterir ama asıl sorun çocukların kadın ve erkek olmayı nasıl öğrendiğidir. 

Bunun bilinen ve tek bir kaynağı var mıdır? Bu konuda yapılan çalıĢmalar ailelerin çocuk 

için temel referans kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Çoğunluk kadının ilk kadın 

örneği anneden, erkeği de ilk erkek örneği babadan görerek Ģekillendirir (Navaro,2005:27).  

Bandura toplumsal öğrenme kuramı ile çocukların anne ve babalarını 

gözlemleyerek ve onlardan aldıkları olumlu ve olumsuz tepkilerden yola çıkarak cinsel 

rollerini öğrendiklerini ileri sürer (Akt:Yüksel,2005:1208). Toplumsal öğrenme kuramı 

öğrenmeyi ödüllerle cezalar açısından ele alır. Çocuk büyüklerince onaylanan davranıĢları 

yaptığında ödüllendirilir, onaylanmayan davranıĢsa cezalandırılır ve azarlanır. Cinsel 

rollerle ilgili davranıĢlar böyle öğrenilir. Bu süreçte anne ile babanın iki ayrı model olarak 

alınıp özdeĢlik yoluyla onlara benzemeye çalıĢması da etkili olur. ĠĢte bu noktada kızların 

toplumsallaĢmasını erkeklere oranla çok daha kolay olduğu ileri sürülmüĢtür. Çünkü 

anneleri ile sürekli birlikte olduklarından kız çocuklarının elinde hazır modelleri vardır, 

fakat baba çocuklarla fazla ilgilenmediğinden erkek çocukların benzemeye çalıĢacakları bir 
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model yoktur. Bu yüzden erkeklerin kendi cinsel kimliklerinden bir türlü emin 

olamadıkları, bu güvensizlik yüzünden de erkeklikle ilgili kalıp yargılara daha çok 

bağlandıkları, her zaman erkekliklerini ileri sürme gereksinimi duydukları ileri sürülmüĢtür 

(Büker vd,1998:10). 

Kendisine yüklenilmiĢ olan toplumsal cinsiyetin gerekliliklerini yerine getirmek için 

çeĢitli roller üstlenen birey, içinde yaĢadığı toplumla sürekli etkileĢim halinde bulunmaktadır. 

Toplum aynı kiĢiye farklı zaman ve durumlarda farklı toplumsal rol tanımlamaları 

yüklemektedir (Ataman,2002:10). 

Talcolt Parsons erkek ve diĢi cinsiyet rolleri üzerine çalıĢmalar yapmıĢ bu rolleri 

araçsal ve dıĢavurumsal roller olarak tanımlamıĢtır. Parsons‟a göre toplumsal yapının 

devamlılığı sistemin korunması ailenin içinde gerçekleĢir. Kadınlar ve erkekler açısından 

cinsiyete göre çekirdek aile içinde ayrıĢan iĢ bölümü kadınlara ve erkeklere özgü rollerin 

oluĢumunda belirleyici olur. Parsons kendi görüĢü içinde kadınların aile içinde anlamlı rol 

oynadığını açıklar. Onlar müĢfik, itaat edici, doyurucu, sevgi gereksinimi karĢılayıcı ve 

duyguludurlar. Öte yandan erkekler aile içinde araçsal bir rol oynamalıdır. Onlar liderdir, 

yaratıcı ve orijinaldir, kurulu aile ekonomisine gelir getirmektedir. Parsons‟un bu ayrımı 

çocuğun geliĢimi için oldukça önemli olmakla birlikte geleneksel cinsiyete bağlı 

iĢbölümünü onaylar. Bu da kadının bağımlı ve pasif kılan cinsiyete bağlı iĢbölümünü 

onaylayan aile dayanıĢmasını toplumsal düzenin devamı için zorunlu kılan bir anlayıĢtır 

(Ġmançer,2006:4). 

Maskulin (mascunility) ve feminenliğe (feminity)  iliĢkin psikolojik özellikler 

Amerikalı psikolog S. Bem‟in 1974 yılında hazırladığı Bem Cinsiyet Rolü Envanteri ile 

ölçülmüĢtür. Bu cinsiyet skalasının maskulin tarafında baskın olma, kincilik, isyankârlık, 

asilik gibi kiĢilik özellikleri varken, diĢilik tarafında saygın olma ince anlayıĢ, bağımlılık ve 

duygusallık gibi kiĢilik özellikleri yer almaktadır. Bem‟in incelemeleri sonucunda aynı 

cinsiyetten insanlar arasında toplumsal cinsiyet ideallerine uysalar bile büyük çeĢitlilik 

olduğu ortaya çıkar (Ġmançer,2006:4, Edizler,2010:144). 

Piaget‟nin biliĢsel geliĢim kuramı ise biraz daha farklıdır, çocukların dünyayı 

algılayıp kavramalarının biliĢsel geliĢim sürecine bağlı olduğuna, dolayısıyla çocukların 

edilgin bir konumda olmadıklarına dayanmaktadır. Kurama göre çocuklar çevrelerindeki 

düzenli yapıları ve kategorileri kavramaya çalıĢmakta bunları bir kez kavradıktan sonra da 
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benliklerini bunların içine yerleĢtirmekte, kendilerine kadın ya da erkek etiketini yapıĢtırıp 

ona göre kendileri uygun modeller bulacağını öne sürmektedir (Büker vd, 1998: 11). 

Böylece cinsel kimliğin inĢası, aile içindeki sosyalizasyonla baĢlayarak, hem cinslerimiz ve 

karĢı cinslerimiz ile iliĢkiler içinde belirlenir. Genellikle kadınlığı belirleyen erkek 

olmamak, erkekliği belirleyen kadın olmamaktır. Cinsel kimliğin sınırları diğer cinsin ve 

ona ait özelliklerin dıĢlanmasıyla belirlenir. Belirlenen bu sınırların korunması ya da 

korunabilmesi için cinsel kimliğe uygun dünyalara adım atılır (Polat,2008:147). 

Cinsiyet rolü yaklaĢımına göre insanlar cinsiyetlerine iliĢkin rollerini ilk 

sosyalleĢmeyi yaĢadıkları aile içerisinde öğrenir toplum içerisinde pekiĢtirirler. Kadınlar 

kadınlığa iliĢkin rolleri erkekler de erkekliğe iliĢkin rolleri zaman içerisinde benimseyerek 

içinde yaĢadıkları toplumun istediği kadın ve erkek kimliklerine bürünürler.  

1.2.1. Biyolojik Yaklaşım 

Biyolojik yaklaĢım kadın ve erkeklerin arasındaki farkın biyolojik olarak 

yaradılıĢlarında oluğunu ileri sürer. Bu görüĢ içinde kadın ve erkeğin üremeye iliĢkin farklı 

rollerin cinsiyetler arasındaki farklılığa ve iĢbölümüne yol açması yani hormonel 

farklılıkların cinsiyet farklılıklarını oluĢturduğu savunulmakta ve kadınlık annelikle erkeklik 

de güçle özdeĢleĢtirilmektedir. Bu nedenle biyolojik yaklaĢımı benimseyenler tamamen eĢit 

bir toplumun var olamayacağını savunurlar ve onlara göre insanların doğuĢtan getirdikleri bir 

kapasiteleri vardır. Bu kapasiteleri içerisinde yeteneklerini geliĢtirebilirler. Daha fazlasını 

gerçekleĢtiremezler çünkü buna biyolojik doğaları izin vermemektedir.  

Cinsiyet eĢitsizliğini biyolojik temellere dayandırarak yapılan açıklamalarda insan 

biyolojisinin hormonlar, kromozomlar, beyin boyutlarının cinsiyet eĢitsizliğini meydana 

getirdiği belirtilmekle birlikte farklılıklar da mevcuttur. Örneğin nöro endokrin sistemin 

(sinir sisteminin hormon sistemi ile etkileĢimi) eril egemenliğin biyolojik temelini 

oluĢturduğunu savunan, temeli biyolojiye dayanan kuramlar, erkekler ve kadınlar arasındaki 

evrensel eĢitsizliğe neden olan ve bunun sürmesini sağlayan fizyolojik doğal faktörler 

olduğunu ve tam anlamıyla eĢit bir topluma ulaĢmanın pratikte mümkün olmadığını ileri 

sürer (Pilcher,2009:109). 

Bu yaklaĢım içerisindeki bazı görüĢlere göre kadınlar ve erkekler belli Ģekillerde 

hareket etmeleri konusunda biyolojik olarak programlanmıĢtır. Bu programlama genetik 

olarak kadın ve erkeklerde farklı eğilimleri ve yatkınlıkları ortaya çıkarmıĢtır. Bu 
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farklılıklara göre erkeklerin genetik yapısı daha saldırgan ve hükmetme eğilimi taĢır. 

Kadınların genetik yapısı ise üreme ve çocuk bakımı için programlanmıĢtır.  Anne ile çocuk 

arasındaki duygusal bağlar genetik temelli doğal bağlar olup çocuğun yaĢamı için önemlidir. 

Kadın ile erkek arasındaki bu genetik farklılıklar hormon gibi fiziksel farklılıktan 

kaynaklanmaktadır. BaĢka bir deyiĢle kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal cinsiyete 

dayalı rol ayrıĢması, genetik temelli bir cinsel rol ayrıĢmasının evrimi sonucunda ortaya 

çıkmıĢtır. Kadın ile erkek arasındaki cinsel rol ayrıĢmasının doğal ve biyolojik temelli olması 

nedeniyle ortadan kaldırılmasının güç olduğu öne sürülmektedir (Suğur vd,2006:6). 

Catherine McKinnon ve Iris Young‟a göre erkeğin gücü ve kadının zayıflığına 

yönelik biyolojik farklılığa dayanan söylemler ve bu söylemlerin normalleĢtirilmesi, erkeklik 

ve kadınlık imgelerinin bedenselleĢmesi (embodiment) ve kadının bedenini yaralanabilir, 

hassas bir varlık olarak yaĢamayı tercih etmesi-dayanıklılık ve kuvvet gerektiren fiziksel 

etkinlikleri yapmaktan alıkonulması yoluyla gerçekleĢmektedir. Böylece yazarlar, insan 

biyolojisinin hormonlardan, kromozomlara ve beynin büyüklüğünden kaslara kadar uzanan 

çeĢitli yönlerin kadınlar ve erkekler arasındaki davranıĢ farklılıklarının nedeni olduğunu 

savunurlar. Onlara göre bu farklar tüm toplumlarda Ģu ya da bu Ģekilde görülebilmektedir 

(Giddens,2005). Doğalcı biyolojik yaklaĢım adı da verilen biyolojik yaklaĢım cinsel rol 

ayrıĢmasının doğal olduğunu öne sürmektedir. Bu yaklaĢım altında yer alan görüĢler, cinsel 

rol ayrıĢmasının önemli ölçüde kadınların ve erkeklerin biyolojik veya genetik yapıları 

arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını savunurlarken avcı ve toplayıcı toplumları örnek 

verirler. Avcı ve toplayıcı toplum yapısından günümüze kadar erkekler daha güçlü oldukları 

için evin geçimini sağlama, avlanma ve topluluğu dıĢ etkenlere karĢı koruma gibi 

sorumlulukları üstlenmiĢlerdir. Bu nedenlerle erkekler kadınlara göre hırs, mücadele 

savaĢma ve güçlü olma ve benzeri özellikleri daha fazla geliĢtirmiĢlerdir. Kadınlar ise 

biyolojik olarak doğurgan bir yapıya ve annelik içgüdüsüne sahip olmaları nedeniyle daha 

duygusal, Ģefkatli, zayıf ve pasif rolleri üstlenmiĢlerdir. Bu da toplum karĢısında kadını erkek 

karĢısında daha güçsüz bir konuma düĢürmüĢtür (Suğur vd,2006:5). 

Kayaoğlu‟nun belirttiği üzere bugün sosyal psikologlar insan davranıĢlarına olan 

biyolojik katkıları inkâr etmemekle birlikte birçok sosyal psikolog sosyal güçlerin ve grup 

olarak yaĢamanın temel biyolojik mizaçları değiĢtirebileceğini vurguluyorlar. Çünkü 

geçmiĢte kadınlar genellikle birçok çocuğa sahipti. Hayatlarının çoğunu anne rolüyle 

geçirirlerdi. Gebeliği önleyici metodlar ve çağdaĢ sosyal tutumlardan dolayı bugün artık tipik 
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bir kadın yalnızca iki ya da üç çocuğa sahiptir. Ayrıca tıbbi teknolojideki ilerlemelerden önce 

doğum tehlikeliydi ve birçok kadın genç yaĢta hayatını kaybediyordu. Sonuçta erkekler 

kadınlardan daha uzun yaĢıyorlardı. Bugün kadınların biyolojik güçleri aynıdır ve doğum 

daha güvenlidir. ġimdi kadınlar daha uzun yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Kısacası, biyolojik 

cinsiyet farklılıklarının etkisi sosyal çevreye bağlı olarak önemli ölçüde değiĢebilir 

(2007:262). 

1.2.2. Kültürel Yaklaşım 

Kültürel yaklaĢım kadınlar ile erkeklerin toplumdaki davranıĢ rolleri arasındaki 

farklılıkları doğuĢtan gelen biyolojik cinsiyetle değil toplumsal cinsiyetle açıklamaktadır. Bu 

yaklaĢım, insan davranıĢlarını bireyin yetiĢtirildiği ve büyüdüğü sosyal ve kültürel çevrenin 

bir ürünü olarak görür ve cinsiyetler arasında biyolojik farklılığın olduğunu kabul eder ancak 

bu farklılık toplumsal cinsiyetin ortaya çıkmasında belirleyici değildir. Çünkü kültürel 

yaklaĢımcılara göre biyolojik farklılıklar toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl ortaya çıktığını 

açıklamada yetersiz kalmakla birlikte kültürden kültüre değiĢiklik gösterebildiği gibi aynı 

toplum içersinde nesilden nesile de farklılık gösterebilmektedir. Ġnsanın biyolojik yapısı 

cinsiyet oluĢumunda kültürden ve içinde yaĢadığı çağın getirdiklerinden daha az etkilidir.   

Sosyal ve kültürel yetiĢtirmeci yaklaĢım olarak da bilinen bu yaklaĢım özellikle 

kadınların ve erkeklerin farklı sosyalleĢme süreçlerine dikkat çekmekte ve iki cinsiyet 

arasındaki farklılıkların büyük oranda sonradan kazanıldığını ileri sürmektedirler. Buna göre 

ayrı sosyalleĢme süreçlerinden geçen kız ve erkek çocukları birbirlerinden ayırt edilecek 

kadar farklı ve sosyal olarak da bölünmüĢ iki ayrı cinsiyet grubu oluĢturmaktadırlar. Bu 

nedenle kadınlar ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıklar ne kadar büyük olursa olsun 

kültür bir toplumda eril ve diĢil rollerin ve davranıĢların yaratılmasında en önemli etkendir. 

GeçmiĢten günümüze tüm toplumlarda yalnızca kadınlar ya da yalnızca erkekler tarafından 

yerine getirilen belirli toplumsal cinsiyet rollerinin olmadığını öne süren sosyal ve kültürel 

yetiĢtirmeci yaklaĢımlar cinsel rol ayrıĢmasının evrensel olmadığını belirtmektedirler. Buna 

göre çocuk bakımı ve ev iĢi gibi toplumda kadınlara özgü olarak görülen pek çok rol kadın 

biyolojisinin kaçınılmaz özellikleri olarak ele alınmamalıdır. Aynı Ģekilde dıĢarıda çalıĢarak 

ailenin geçimini sağlamak gibi toplumda erkeklere özgü olarak görülen rollerde erkek 

biyolojisinin kaçınılmaz özellikleri değildir (Suğur vd,2006:5). 
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Firestone cinsiyet farklılaĢmasını kültürel açıdan iki yaklaĢımla açıklar. Bunlardan 

birincisi bireyin karĢısındaki gerçeklikten kaçmaya kendi olabilirliğini tanımlamak ve 

yaratmak istediği estetik yaklaĢımdır. Ġkincisi ise bireyin gerçekliğin kendi iĢleyiĢini 

denetleyip değerlendirdiği teknolojik yaklaĢımdır. Estetik tepki kadın davranıĢına uyar. Bu 

sebeple estetik tepki ve kadın davranıĢı için aynı terimler kullanılabilir. Öznel, sezgisel, 

içedönük, istekli, düĢlere ya da fanteziye düĢkün, bilinçaltına dönük, duygusal ve giderek 

sinirli aynı biçimde teknolojik tepki de erkek tepkisidir. Nesnel, mantıksal, dıĢa dönük, 

gerçekçi, bilinçüstü ile ilgili, mantıksal, gerçekçi, akılsal, mekanik, kararlı. Böylece estetik, 

kadınlara ait kabul edilen psikolojik yelpazenin kültür bakımından büyütülmesidir. Firestone 

kültür bölünmesinin kökeninde cinsel ikiliğin yattığını öne sürmekte ve ikiliğin kalkması için 

kültürel bir devrimin Ģart olmasını savunur. Ona göre kültür devriminde erkek (teknolojik) ve 

diĢi (estetik) yaklaĢımları yeniden bütünleĢerek, çift cinsli bir kültürün oluĢması 

sağlanacaktır (Ġmançer,2006:6).  

Feminist kuramcılar ise toplumsal cinsiyetin, cinsiyetin kültürel yorumu olduğuna ya 

da kültürel olarak inĢa edildiğini iddia ederler. Toplumsal cinsiyet inĢa edilmiĢse eğer farklı 

bir Ģekilde de inĢa edilebilir mi? Toplumsal cinsiyetin inĢa edilmiĢ olduğu görüĢünü ele alan 

kimi değerlendirmelerde, toplumsal cinsiyet anlamalarının anatomik olarak farklılaĢmıĢ 

bedenlere iĢlendiği fikri sunuluyor ve bu bedenler amansız bir kültürel yasanın edilgin 

alıcıları olarak kavranıyor. (Butler,2005:53).  

Sonuçta toplumsal cinsiyeti inĢa eden kültür böyle bir yasa ya da yasalar dizisi 

üzerinden kavrandığında, eskiden biyoloji kaderdir formülasyonunda olduğu gibi belirlenmiĢ 

ve sabitlenmiĢ olur ve bu sefer de biyoloji değil kültür kadere dönüĢür.  

1.2.3. Sosyal Öğrenme Yaklaşımı 

Sosyal öğrenme yaklaĢımını savunanlar bireyler arasındaki biyolojik farklılıkları 

kabul etseler de cinsiyetler arasındaki farklılıkları toplumsal cinsiyet ile açıklarlar. Sosyal 

öğrenme yaklaĢımına göre kadınların ve erkeklerin sosyalizasyon süreçleri farklıdır. 

Bireyler bu sosyalizasyon süreci içersinde kadın ve erkeğe iliĢkin kodları öğrenerek 

benimser. Yani toplum eril ve diĢil rollerin ve davranıĢların öğrenilmesinde en önemli 

etkendir.  

Toplumsal yaĢamda erkekler ve kadınlar farklı davranıĢ kalıpları sergiler. Bu kalıplar 

kadının ve erkeğin cinsiyet tipini belirler. Cinsiyet tipi toplumsallaĢma süreci içinde küçük 
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yaĢlarda öğrenilerek kazanılır. Sosyal öğrenme yaklaĢımına göre insanlar, sosyal ortamlarda 

gördükleri her Ģeyi taklit ederek öğrenir. Çocuk kendisine örnek olan kiĢileri taklit ederek 

kendi cinsiyet davranıĢlarını oluĢturur (Ġmançer,2006:10). 

Psikanalitik kuramın aksine sosyal öğrenme kuramı çocuğun cinsiyet rolüne uygun 

olan veya olmayan davranıĢlarını ödüllendirme cezalandırmayla edindiğini ayrıca gözlem ve 

örnek almanın da önemli olduğunu vurgular. Sosyal öğrenme kuramına göre erkek ve kadın 

arasındaki gözlenmekte olan davranıĢsal farklılıkların kaynağını öğrenilmiĢ farklılıklar 

oluĢturmaktadır. Bu rollerin edinilmesinde genetik faktörleri de göz ardı etmeyen kuram, 

daha çok çocuğun çevresinde bulunan modellerle iliĢki ve cinsiyet yönelimli davranıĢların 

kazanılmasında bu modellerle özdeĢimi taklit etmesi üzerinde durmaktadır (Arslan,2000:25).   

Bebeğin içinde doğduğu toplum, onu kadın ve erkeğe uygun gördüğü davranıĢ 

kalıplarınca biçimlendirir. Buna göre çocukların beslenme tarzlarından, giysilerine, 

oyuncaklarından kitaplarına, okula ilk adımını attığında karĢılaĢtığı ders kitaplarına, çizgi 

filmlerine bilgisayar oyunlarına kadar her Ģey iki cinse uygun olduğu varsayılan imgelerle 

yüklüdür (GümüĢoğlu,2006:74). Daha doğum öncesinde kız bebeklerin eĢyaları için pembe, 

erkek bebeklerin eĢyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle baĢlayan toplumsal cinsiyet 

değerleri ve uygulamaları yaĢam boyu devam etmekte,  cenaze merasimi ve defin 

iĢlemlerinde yansıma bulmaktadır (Kaçar, 2007: 2). Bu süreç çocukların edilgen ve zayıf 

kadın, etkin ve güçlü erkek olarak toplumsallaĢtırıldığı süreçtir yani toplum kadın ve erkek 

kimliklerini kurgular (GümüĢoğlu,2006:74). Böylece erkeklik ve kadınlık kategorileri, 

bulundukları yere, zamana ve sosyal çevreye bağlı olarak, o dönemin ideolojileri, toplumsal 

kurum ve pratikleri içinde sürekli yeniden ele alınan, tanımlanan, biçimlendirilen, karĢı 

konulan ve yeniden onaylanan oluĢumlar haline gelir (Segal,2007:1), kadın ve erkeğin 

toplumda varoluĢ biçimi bireyin yaĢamını Ģekillendirir. Her birey içinde doğduğu toplumda 

kadın ve erkek olmayı önce ailede sonra da çevresinde öğrenir.  

1.3. Toplumsal Cinsiyetin Oluşumunda Psikanalizin Rolü 

Psikanaliz, cinsiyete özgü tutum ve davranıĢların açıklanmasında öncüdür bu 

nedenle pek çok araĢtırma içerisinde göz önünde bulundurulmaktadır. Psikanalitik kuram 

içersinde birbiri ile çatıĢan çeliĢen birçok kuramdan söz edilebilir ancak bu konu ile 

ilgilenen hemen hemen herkesin ortak görüĢü Psikanalitik kuramın pek çok temel 
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kavramının bu nedenle Freud psikanalizin baĢlangıcı olmakla birlikte, klasik psikanalizin 

kurucusudur.   

Freud bir psikolog olarak doğrudan insana yönelmiĢtir ancak onun düĢüncelerini 

insandan yola çıkarak yaĢamın birçok alanında yer bulmuĢtur. Onun bireyin dünyasını öne 

çıkartan öğretisi, XX. yüzyılın düĢünce sistemine yaptığı katkılar açısından benzeri 

olmayan bir örnektir. Ġnsanın ruh dünyası ile ilgili olarak bilinçdıĢının kâĢifi diye bilinir. 

Freud‟a göre insanın psikolojik yaĢamını anlayabilmek için zihinsel süreçlerden çok 

bilinçdıĢına bakmak gerekir. Ona göre, bilinçdıĢı insanın psikolojik yapısının temelini 

oluĢturur. Ġnsanın her bilinçli davranıĢı bilinçdıĢı bir etkinlikten kaynaklanır. Freud‟a göre 

insan bilincinde neler olduğunu bilmesine rağmen bilinçdıĢı dünyasının detaylarını 

bilemez. (Kılıç,2008:155).    

Psikoloji alanında kiĢiliğin oluĢmasında cinsel geliĢmenin rolünü ilk sorgulayan 

psikolog Sigmund Freud‟dur. Onun kadın ve erkeğin eril (masculen), diĢil (feminine) 

özelliklerinin nasıl oluĢtuğuna dair açıklamaları kendisinden sonra gelen kiĢilere de yol 

gösterici olmuĢtur (Ġmançer, 2000: 20). Freud‟a göre bireyin anatomisi onun kaderidir. 

Kadınsı ve erkesi cinsiyet rollerinin temelinde bireyin sahip olduğu biyolojik cinsiyeti en 

belirleyici faktördür (Mayer ve Suttan, 1996) ve toplumsal cinsiyet geliĢiminde belli 

dönemlerin olduğunu ortaya koymaktadır. Burada Freud psikanalitik yaklaĢım ile cinsiyet 

oluĢumunu değerlendirmektedir. Freud‟a göre; psikoseksüel geliĢimi oral, fallik, latent ve 

genital dönemlerle tamamlanır ( Freud,1998:28).  

Toplumsal cinsiyetin kazanılmasında ise üç dönem vardır. Ġlk dönem oral ve anal 

dönemdir. Doğumdan itibaren erkek ve kız çocukların cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

deneyimleri aynıdır. Oral dönemde bebeğin ilgisi ağızda, anal dönemde ise dıĢkılamadadır. 

Ġkinci dönemde çocuklar kadın ve erkek arasındaki farklılıkları anlamaya baĢlarlar, 

toplumsal cinsiyet rolünün kazanımında, üçüncü dönemde ise ödipal dönem önemlidir, 

anneleri için babaları ile erkeklik yarıĢına giren erkek çocukların kastrasyon korkusu vardır 

(Dökmen,2006:33 -35). 

Erkek çocuk cinsel kimliği oluĢtuğunda, ödipal süreçte, annesiyle cinsel birliktelik 

ister ve bu anda babası ile bir yarıĢma içine girer. Bu nedenle baba tarafından iğdiĢ edilme 

korkusu duyar. Bu iğdiĢ edilme korkusu ile erkek çocuğun egosu onun kimlik oluĢumunda 

anneden uzaklaĢıp babaya yaklaĢmasını sağlar (Kimmel,2000:68). 
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Freud‟a göre psikolojik bir olgunluk belirtisi olarak kadın veya erkek rollerine 

uygun davranmamızın temelinde oedipus ve electra komplekslerinin uygun Ģekilde 

çözülmüĢ olması yatmaktadır.  Bu kompleksler, çocuğun cinsel kimliğinin geliĢiminin 

baĢlaması ile birlikte,  karĢı cinsten olan ebeveynine duyduğu arzudan güç alır. Çocuğun 

karĢı cinsten olan ebeveynine duyduğu cinsel arzular ile cinsel objeler yani anne-babalar 

birbiriyle iliĢkili olarak algılanır. Freud‟a göre geliĢimsel krizlerin çözülmesi için, bireyin 

aynı cinsiyetten olan ebeveyni ile özdeĢleĢme süreci boyunca;  davranıĢsal 

karakteristiklerini, değerlerini, tercihlerini ve hatta ahlaki özelliklerini alması gerekir. Bu 

yolla birey kendi cinsiyetinden olan ebeveyninin hem biyolojik cinsel olgunluğuna iliĢkin 

özelliklerini hem de davranıĢsal özelliklerini bir arada alır (Mayer ve Sutton,1996). 

Böylece psikanaliz, her ne kadar Freud‟un amacı bu olmasa da, kadınlık ve 

erkekliğin, toplumsal süreçler tarafından oluĢturulmuĢ psikolojik biçimler olarak kapsamlı 

ve ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmasını sağlamıĢtır (Connell,1998:53). Freud‟dan sonra 

psikanalize katkıda bulunan kuramcılar ya onu belli noktalarda eleĢtirmiĢ ya da 

görüĢlerinin üzerine bir takım yenilikler eklemeye çalıĢmıĢlardır. EleĢtiren isimlerin 

içerisine Alfred Adler, Nancy Chodorow,  Karen Horney gibi isimler yer almaktadır.  

Bireysel Ruhbilim Öğretisinin kurucusu Alfred Adler, doğuĢtan var olan eksiklik 

duyguları yönünden erkekle kadın arasında çok büyük fark olmadığı görüĢünü savunur. 

Tüm ataerkil toplumlarda olduğu gibi batı dünyasında da erkekliğe ve erkek rolüne önem 

verildiğini söyler. Freud‟un kadınlar erkeklerin üreme organlarına imrenirler ve anatomi 

yazgıdır gibi görüĢlerine karĢın, Adler içinde yaĢadığımız kültürün kadınları yetersiz 

varlıklar olarak değerlendirildiğinden kadınların erkeklere göre daha çok eksiklik 

duymaktadır. Karen Horney de kadın psikolojisi konusundaki görüĢlerini açıklarken 

konunun Freud‟un içgüdüsel kökenli kuramı tarafından kısıtlandığını ve özellikle onun kız 

çocuklarda gözlemiĢ olduğu erkek üreme organına imrenme olgusunu kabul etmediğini 

vurgulamaktadır. Kadınların da her insan gibi cinsel özerlik ve iĢlevler konusunda 

“toplumsal kurumlardan” etkilenmiĢ olduğu ve kültürün erkeklik ve kadınlık konusundaki 

değer yargılarının kadın psikolojisini önemli ölçüde etkilediği görüĢündedir 

(Ġmançer,2000:23).  

Toplumsal cinsiyetin geliĢimini inceleyen pek çok yazar Freud‟un yaklaĢımından 

yararlanmakla birlikte, genellikle bu yaklaĢımı belli baĢlı bakımlardan değerlendirmiĢlerdir. 

Sosyolog Nancy Chodorow buna örnektir.  Chodorow kendini erkek ya da kadın hissetmenin 
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öğrenilmesinin çocuğun erken yaĢlardan baĢlayarak anne ve babasına bağlılığından 

kaynaklandığını ileri sürer. Babaya göre annenin önemini çok daha fazla vurgular. YaĢamın 

ilk yıllarında kuĢkusuz en baskın etki anne olduğundan çocuk annesiyle duygusal olarak daha 

yakın bir iliĢki kurma eğilimindedir. Ayrı bir kendilik duygusu kazanmak için bu bağlılık bir 

noktada koparılmalıdır çocuğun daha az bağımlı duruma gelmesi gerekir 

(Giddens,2005:111). 

Chodorow, koma sürecinin oğlanlarda ve kızlarda farklı biçimlerde gerçekleĢtiğini 

ileri sürer. Kızlar anneye daha yakın olarak kalırlar. Anneden kesin bir kopma olmadığı için, 

kız daha sonra da yetiĢkin kadın, baĢka insanlarla da daha bağlantılı bir kendilik duygusu 

geliĢtirir. Oğlanlar, anneye olan asıl yakınlığın daha kökten bir biçimde yadsınması yoluyla 

kendilik duygusu kazanarak, erillik anlayıĢlarını diĢil olmayanın içinden çıkarıp 

biçimlendirirler. Muhallebi çocuğu ya da annesinin kuzusu olmamayı öğrenirler. Sonuç 

olarak oğlanlar baĢkalarıyla yakın iliĢki kurmada görece beceriksizdir; dünyaya bakmanın 

daha çözümleyici yollarını geliĢtirirler. YaĢamlarını daha etkin bir biçimde ele alarak 

kazanımlarını vurgularlar ancak kendi duygularını ve baĢkalarının duygularını anlama 

becerilerini bastırmıĢlardır. (Giddens,2005:111–112). 

Fransız psikanalizinin ünlü ismi Jacgues Lacan Freud‟a en önemli katkıyı yapan, onu 

yeniden yorumlayıp yazan ve ötesine geçen kiĢi oldu. 1949 yılında Zürih‟de düzenlenen XVI. 

Uluslararası Psikanaliz Kongresinde Ben İşlevinin Oluşturucusu Olarak Ayna Aşaması adlı 

ünlü çalıĢmasını sundu. 1950‟li yıllarda kendi kuramını geliĢtirmeye baĢladı ve yayınları ile 

psikanaliz alanın en özgün ve üretken kuramcılarından biri olmuĢtur. 1953‟de Roma 

Konferansı onun resmi psikanalizden farklı bir yola girmesinin baĢlangıcıdır. “Freud‟a 

Dönmek” amacı taĢıyan yaklaĢımı çağdaĢ felsefe, dilbilim, antropoloji alanlarını kullanarak 

Freud‟u yeniden okumasının nedeni olur. Lacan Freud‟un kuramını değiĢtirmeyi ve 

revizyondan geçirmeyi amaçlamaz. Onun istediği yeni bir okuma yapmaktır. Bu yeni okuma 

ise günümüze kadar etkisini koruyan bir isim haline gelmesini sağlamıĢtır (Çoban,2005:187).  

Lacan psikanalist olur olmaz kaleme aldığı Freud eleĢtirilerinde Freud‟un sadece 

biyolojik varsayımdan hareket etmiĢ olmasını eleĢtirmiĢ ve biyolojinin daima insan öznesince 

yorumlanıp dil tarafından kırılarak yansıtıldığını ve dilden önce beden diye bir Ģey 

olmadığını belirtmiĢtir. Böylece Lacan tüm betimlemeleri biyolojik anatomik düzeyden 

simgesel bir düzeye kaydırarak, kültürün nasıl olup da anatomik parçalara anlamlar 

yüklediğini göstermiĢtir (Sarup,2004:18).  
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Lacan Freud‟un insanın geliĢim sürecinde üç ana evre olarak sunduğu oral, anal ve 

genital dönemlere karĢılık gelecek Ģekilde üç değiĢik kavram öne sürer; istem, gereksinim ve 

arzu. Bu üç kavramda insani geliĢim sürecinin üç öğesine denk düĢer; gerçek, imgesel ve 

simgesel. Simgesel alan dilsel yapının alanıdır, arzu kavramı tarafından belirlenir 

(Çoban,2005:282). 

Lacan‟ın özgün kuramına göre çocuk, önceleri kendini ayrı parçalar dizisiymiĢ gibi 

algılar, beden bütünlüğü algısı yoktur. Kendi gövdesini annesinin gövdesinden ayırt edemez. 

6-18 aylıkken ayna yardımı ile bütünlük duygusu kazanır. Ayna ile gerçekleĢen ilk 

özdeĢleĢme anne çocuk özdeĢleĢmesini de içerir. Annenin egemen olduğu ayna evresinde 

baba yok sayılır; bu evre imgesel düzende gerçekleĢir. Ġlk özdeĢleĢmeden sonra devreye baba 

girer ve çocuğu anneden ayırır. Bu ayrım, çocuğun sonradan özdeĢleĢeceği Babanın Yasası 

ile ilk karĢılaĢmasını oluĢturur. Dilin kazanıldığı bu ödipal evrede anne yok olduğundan 

çocuk onu temsil etmek için dilsel karĢıtlıklara baĢvurur. Çocuk baba ile değil baba yasası ya 

da babanın adı ile özdeĢleĢir. Dilin kültürün dünyasına giren çocuk artık simgesel düzendedir 

(Öztürk,2000:90). Böylece çocuk içinde doğduğu toplumun pratiklerince onun için 

hazırlanmıĢ rol mekanizmasının içine girer. Simgesel düzene girilince dile gelinir ama 

Lacan‟a göre bu dil asla denetimimize girmez (Ġri,2009:12).  

Lacan‟a göre kiĢi toplumdaki yerini anneye duyulan arzuyu babası tarafından iğdiĢ 

edilme (kastrasyon) tehdidini sembolize eden dil ve kültürün alanına girince anlamaktadır. 

Bu baba tarafından gerçekleĢtirilen sembolik müdahale fallus terimi ile simgeleĢtirilmektedir. 

Lacan Freud‟un kullandığı biyolojik organ olan penis teriminin yerine onun kültürel olarak 

simgesel temsili olan “fallus” u kullanmaktadır. “fallus penis değil penisin iktidar ve arzu 

simgesi olarak temsil ediliĢidir. Biyolojik bir sahiplikten çok ataerkil söylemin ürünüdür. 

Fallus erkeklerin sahip olduğu bir Ģey değil, cinsel farklılığı ve babanın yasasını temsil eden, 

kadınlar ve erkeleri esareti altına alan simgesel bir düzendir. Lacan Levi Strauss‟un kadınları 

değiĢim değeri olarak kullanıldığı akrabalık bağları üzerine yaptığı yapısal analizlere ve 

Saussure sonrası dilbilimine dayanarak, cinsel farklılıkların fallusun varlığına veya 

yokluğuna indirgenmesinin, nihayetinde kendisi de ataerkilliğin, yani babanın yasası olan 

simgesel bir yasa olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla ataerkil değerlerin oluĢturduğu dil 

ve kültür içinde cinsel yapılanma ve öznellik Fallusa sahip olan erkek ve fallusa sahip 

olmayan kadın için farklı olmaktadır (Akt:Ġmançer,2000:27 -28). 
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Frankfurt Üniversitesi Psikanaliz Enstitüsü‟nde öğretim görevlisi olan Eric Fromm 

1940‟larda baĢlayıp ölümüne kadar süren çalıĢmalarında toplumsal cinsiyet konusunda 

yaklaĢımlar geliĢtiren ilk eleĢtirel kuramcıdır, Yöntem ve Analitik Toplumsal Psikolojinin 

İşlevleri  adlı makalesinde ve diğer pek çok makalesinde psikanalize iliĢkin görüĢlerini ortaya 

koymuĢtur. Fromm‟a göre psikanaliz insan davranıĢının hareket ettirici güçleri olarak 

içgüdüsel dürtüleri ve ihtiyaçları çözümleyen materyalist psikolojidir. Psikanaliz temel 

içgüdülerin bir envanterini çıkarır ve kimi zaman insan davranıĢlarını denetleyen bilinçsiz 

güçleri ve mekanizmaları inceden inceye araĢtırır (Kellner,2006:369).  

Fromm cinsiyetler savaĢında, her ne kadar kadınlar erkeklerle alay edebilir ve onları 

iktidarsız hale getirebilirlerse de, penisin erkekleri kadınları sadistçe tahakkümleri altına 

aldıkları bir silah olduğunu düĢünür. Erkeğin aĢırı düĢmanlığı aĢırı güç için kadının ki ise onu 

zayıflatmak içindir görüĢünü benimser ve her ne kadar kendisi biyolojik ve kültürel 

farklılıkların çağdaĢ toplumlarda birbirini güçlendirme eğiliminde olduğunu öne sürse de 

kültüralist özellikleri ayrıcalıklı görme eğilimindedir. Freud‟un penis kıskançlığı kuramını 

erkeklerin çocuk doğurma konusunda kıskançlık duyma olasılıklarına iĢaret ederek tersine 

çevirir ve insanların sahip olduğu doğal farklılıklar içinde yaĢadığı kültürle harmanlanır. 

Böylece bugünkü kültürde aslında ideolojide kadınlar erkeklere bağımlı hale getirilir 

(Kellner,2006:371-372). Fromm bu görüĢü ile bütüncül öğretisini kuran Karen Horney‟e 

yaklaĢır. Horney‟e göre kiĢiliğin ve insan davranıĢlarının oluĢmasında insanın içinde yaĢadığı 

çevre ve bu çevreyi oluĢturan kültür yapısının büyük önemi vardır. Horney aynı zamanda 

Freud‟u eleĢtirerek kız çocuklarının erkek üreme organına imrenme olgusunu da kabul etmez 

(Ġmançer,2000:24). Bu noktada Horney ve Fromm‟un görüĢleri birbiri ile örtüĢür.  

 Erich Fromm‟a göre, Freud Oedipus‟u bularak büyük bir hizmette bulunmuĢ, ama bu 

yaĢantıyı cinsel bir olgu olarak görmesi yüzünden anlamını çarpıtmıĢtır. Oedipus temelde 

anneye cinsel bağlılığın değil, cennetsi ortama duyulan özlemin, güvenlik gereksinmesinin ve 

korunma isteğinin anlatımıdır. Öte yandan kadının kiĢilik geliĢiminde penis özlemine önemli 

bir yer verilmesi de Ģiddetle eleĢtirilmiĢtir. Kadını doğası gereği bağımlı, özsever, mazoĢist, 

içtenlikle sevme yeteneği olmayan, cinsel bakımdan da soğuk bir varlık olarak tanımlamak 

en azından tarihsel bir sınırlılık içermektedir. Freud kendi zamanının orta sınıf kadınının, 

ataerkil erkeğin cinsel tutumunun kaçınılmaz sonucu olan bu özelliklerini evrenselleĢtirmek 

yanlıĢına düĢmüĢtür.  Bütün kuramların içinde,  ortaya çıktıkları çağın ya da dönemin 

bilimsel verilerini olduğu kadar kültürel önyargılarını da yansıtmak durumunda oldukları 
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gerçeği kuramları incelerken gözden kaçırılmaması gereken önemli bir noktadır 

(Akt:Kaçar,2007:19).   

C. Gustav Jung ise, psiĢe kavramı ile insanı bir bütün olarak ele alır ve kiĢi terimini 

hem kadın hem erkek için kullanır.  Ġki cinsin de eĢit bir biçimde kiĢiliğinin ve gölgesinin de 

var olduğunu kabul eder.   Kadının gölgesi diğer bir kadın, erkeğin gölgesi diğer bir erkektir. 

Fakat her erkekte anima denen bir kadın imgesi, her kadında animus denen bir erkek imgesi 

bulunmaktadır.  KiĢideki karĢıt cinsiyet öğeleri dengeleyici rol oynar. Erkek çocukta 

animanın ilk yansıdığı kiĢi babadır. Bir erkek bir kadına karĢı istek duyarsa bu kadın o 

erkeğin animası ile eĢ değerler taĢımaktadır. Jung‟a göre aynı Ģeyler kadın için de geçerlidir. 

Jung kadın ve erkeğin tarih boyunca birbirleri ile beraber yaĢayarak etkileĢim içinde 

birbirlerinden bazı özellikleri kazandıklarını kabul eder. Bu da karĢı cinsin birbirlerini daha 

iyi anlamalarını sağlamaktadır (Ġmançer,2006:14).   

ĠliĢkiler Kuramının kurucusu Sullivan‟ın kuramı ise insanlar arası iliĢkilerdeki 

davranıĢları vurgular. Ona göre insan iliĢkilerinin en önemli ve can alıcı yönü iletiĢimdir. 

ĠletiĢim sözlü ya da sözsüz olabilir. Sözlü konuĢma insanın diğer insanlarla alıĢveriĢinde 

kullanılır. DüĢünce ya da sesiz konuĢma ise bir insanın kendisi ile kurduğu iletiĢime 

önemlidir. Bir insanın davranıĢlarının çevresinden ayrı ve tek baĢına ele alınarak 

yorumlanmasının doğru olmayacağı görüĢünü savunur (Gençtan,2002:254-255).  

Sullivan bebeklik, birinci çocukluk, ikinci çocukluk,  ilk ergenlik,  ikinci ergenlik, 

yetiĢkinlik olmak üzere geliĢim dönemleri tanımlamıĢtır ve birinci çocukluk dönemi, sözlü 

dilin belirmesinden oyun arkadaĢlarına gerek duyulmasına dek sürer. Bu dönemde benlik 

sistemi çocuğun cinsiyetine göre biçimlenmeye baĢlar. Erkek çocuk toplumdaki erkek rolü ile 

kız çocuk da kadın roü ile özdeĢleĢir. Simgesel yeteneklerin geliĢmesi ile çocuk yetiĢkin 

yaĢamın yansılayan oyunlar geliĢtirir. Sullivan bu etkinlikleri dramatizasyon diye 

adlandırmıĢtır (Gençtan,2002:263).  

Klasik psikanaliz ve davranıĢçı ekolü ise, insanı doğadaki her hangi bir nesne gibi 

inceleme ve açıklama eğilimindedir ve insanın kendi varoluĢunu algılayabilme ve kendi 

seçtiği amaçlara yine kendi seçtiği yollardan ulaĢma doğrultusunda felsefesini kurmuĢtur. 

VaroluĢçuluk, nesnel varlığı insan, insanı kiĢisel varlığa, kiĢisel varlığı da düĢünceye 

bağlayarak idealizme varır. VaroluĢçu psikanaliz yalnızca bir kimsenin cinsel kimlik 
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açısından ne ise o olması yerine, bir kimsenin ne olduğunun bilgisine ulaĢması sorunu 

üzerinde durur (Ġmançer,2006:16).   

Toplumsal cinsiyetin oluĢumunda psikanalizin rolünü açıklayan bu kuramlar 

birbirlerinden bağımsız ve çeliĢen bakıĢ açıları ortaya koysalar da toplumsal cinsiyet 

farklılıklarının açıklanmasında faydalı olmuĢlardır.  

1.4. Toplumsal Cinsiyet Farklılığı Temelinde Geliştirilen Yanlış Tutumlar  

Toplumsal cinsiyet farklılığı hemen hemen bütün toplumlarda bir takım eĢitsizlikleri 

beraberinde getirirken bu eĢitsizlikler de toplumsal yapılar içerisinde normalleĢtirilirler. 

Bugün birçok toplumda kadın ve erkeğe iliĢkin roller kesin çizgilerle belirlenmiĢ kadınlar 

erkeklere göre tanımlanmıĢlar eĢitlerden ikinci sırada yer alan taraf olmuĢlardır.  

Göle‟nin de belirttiği üzere kadın konusu bugün tarihsellikten toplumsal yaĢama 

uzanan toplumsal dönüĢümün en ayrıcalıklı konusudur. Çünkü kadın bir yandan altında 

medeniyet projesi yatan tarihsel dönüĢümün, diğer yandan cinsiyet ayrımcılığı üzerine 

kurulu Ġslami toplumsal yapının en önemli mihenk taĢıdır. Toplumun merkez değerlerinin 

üretilmesi kadar temel yaĢam alanlarının biçimlendirilmesi de kadının toplumdaki yerinden 

bağımsız değildir. Yani Batı medeniyeti ile özdeĢ tutulmuĢ modern değerlere vücut vermesi 

gibi, özel mahrem alan ile dıĢ kamusal alan arasındaki sınırların yeniden çizilmesi, kadının 

görünürlüğü ile mümkün olmaktadır (1991:170).  

Bugün birçok toplumda değer yargıları ve görüĢlerle de kadının hareket alanı 

dolayısıyla görünürlüğü sınırlandırılmıĢtır. Bu duruma örnek vermek gerekirse; Eski Çin‟de 

fazla dolaĢmalarını önlemek için kadınların ayakları kötürümleĢtirildi. Arap ülkelerinde, 

kadının en iyisi evden iki kez çıkandır; biri, evlenip koca evine gittiğinde ikinci de, 

öldüğünde diye atasözü vardır. Toplumumuzda kadına yönelik tutumu inceden inceye 

hissettiren atasözleri ve deyiĢler de mevcuttur. Kadının karnından sıpayı sırtından sopayı 

eksik etmeyeceksin, saçı uzun aklı kısa, elinin hamuruyla bu işlere karışma gibi sözlerle 

kadın olmak neredeyse bir günahmıĢçasına kadınlığı silikleĢtiren, güçsüzleĢtiren bir görüĢ 

söz konusudur. Kadınların kamu yaĢamına katılmalarını önlemek için fiziki ve zihinsel 

sakatlamalardaki amaç, kadını, kimliği oluĢturan güç ve statü iliĢkilerinden soyutlamak ve 

kendi doğasına özgü bir benlik kurmasına engel olmaktır (Berktay,1995:55). Ong‟a göre 

düĢünce süreçlerimizi Ģekillendiren metinlerden kurtulamayız, sözel kültürlerde atasözleri 

ile değiĢler rasgele bulunmuĢ araçlar değillerdir. Onlar geçmiĢten geleceğe aktarılırlarken 
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bizzat düĢüncenin özünü oluĢtururlar. DüĢünce, bunlar olmadan ortaya çıkamaz; çünkü 

düĢünce bunlardan oluĢmaktadır (2007:198-202). 

Cinsiyetçi ideolojiye göre kadın olmak; yaĢamın her alanında erkeğe göre 

tanımlanmak, erkeğe özgü sayılan davranıĢlarda bulunmamak, duygu ve düĢüncelerini 

erkeğe göre belirlemek gibi anlamlar taĢır (Helvacıoğlu,1996:13). Bilinen tüm toplumlarda 

erkekler kadınlara egemenmiĢ gibi görünür. Az çok evrensel sayabileceğimiz bu güç ve etki 

kavramı nasıl açıklanabilir. Bazıları cinsiyetler arasındaki farklılıkları biyolojik nedenlere 

bağlar. Ancak sosyologların büyük bir kısmı böyle açıklamalara kuĢku ile yaklaĢır. Onlara 

göre cinsiyetler arasındaki farklılıkların nedeni öncelikle kültür ve toplumdur 

(Pilcher,2009:107). Çünkü her toplum varlığını sürdürebilmek için bir takım kültürel 

değerler oluĢturur. Bu oluĢum içinde kadın ve erkeğe iliĢkin roller ise önemli bir yer 

tutmaktadır. Toplum bu değer ve normları özellikle de kadın ve erkeğe iliĢkin olanlarını 

çeĢitli yollarla yayar ve pekiĢtirir (Yılmaz, 2007: 143). Böylece toplum kadın ve erkeğe 

farklı davranmakta onlara farklı özellikler, davranıĢlar, görevler yüklemekte 

(Dökmen,2006:1–2), bir dizi toplumsal ve kültürel değerlerle kadın ve erkeği birbirinden 

ayırmaktadır. Bu değerler erkek ve kadın modelinin oluĢmasını sağlamaktadır. Toplumsal 

cinsiyet kalıplarının da yardımıyla, erkeklerle bütünleĢen yerler, zamanlar, aletler ve 

görevleri konuĢma biçimleri, jest ve kavrayıĢlar kadınlarla bütünleĢenlerden ayırt 

edilebilmektedir (Illich, 1996: 13). Tarih boyunca bütün kadınların çocuk doğurmak, 

yedirmek, içirmek, hastalandıklarında eĢlerine bakmak, ev iĢleriyle uğraĢmak ve eĢine 

tarlada yardımcı olmak gibi görevleri yerine getirdiği ve bu iĢlere de çok değer verilmediği 

görülmektedir (Özkalp,1994: 124). Erkeklerin rollerine genel olarak kadınlarınkinden daha 

fazla değer verilir ve bunlar daha fazla ödüllendirilir. Neredeyse her kültürde kadınların 

birincil sorumluluğu çocuk bakımı ve ev iĢleriyken erkekler geleneksel olarak ailenin 

geçimini sağlamaktan sorumludur. Cinsiyetler arası bu iĢ bölümü, erkekler ile kadınların, 

güç, saygınlık ve zenginlik bakımından eĢit olmayan konumlar elde etmelerine yol açmıĢtır 

(Giddens, 2005:112). 

Böylece kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılık, yüzyıllar boyunca toplumsal 

kültürel farklılık olarak örgütlenmiĢ, bu eĢitsizlik erkek egemenliğinin meĢrulaĢtırıcı 

gerekçesi sayılmıĢtır. Bu söylem üzerinden üretilen erkek egemen anlayıĢ, belki de tarihte 

en uzun süre varlığını koruyan bir ideolojik kalıp olmuĢtur.  Tarih boyunca kadın erkeğin 

ötekisi olarak kullanılmıĢ, kendi özelliğinden yoksun bırakılmıĢ ve kendisi özne olmamakla 
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birlikte üzerinde istenildiği gibi konuĢulan bir nesne konumuna dönüĢtürülmüĢtür. 

Toplumdaki iktidar modellerinin bir benzerini oluĢturan kadının aĢağı konumda olması ile 

tanımlanabilecek bu durumu Berktay Pitagros‟ın düzeni ıĢığı ve erkeği yaratmıĢ olan iyi 

ilke ve karanlığı, kaosu ve kadını yaratmıĢ olanı kötü ilke tanımıyla açıklamaktadır (Ġğneci, 

2004: 22). Zaten kadınlık felsefi düĢüncenin doğuĢundan beri aklın dıĢında kalan Ģeylerle eĢ 

tutulmuĢtur. Aynı Ģekilde rasyonelliğin dıĢında kalması gerekenlerde yine simgesel olarak 

kadınlıkla iliĢkilendirilmiĢtir. Kadınlıkla ve erkeklikle iliĢkilendirilen bu simgesel 

çağrıĢımlar, kültürel geliĢimin tarihselliği boyunca geliĢmiĢ ve genellikle yukarıda da 

belirtildiği gibi erkeklik düĢüncesi açık ve kesin, kadınlık ise muğlak ve belirsiz biçimlerle 

iliĢkilendirilmiĢtir (Lyord,1996:23). 

Tarihsel sürece balkıdığında kadın erkek eĢitliği olgusunun temelini oluĢturan kadın 

hakları konusunda hep kadının aleyhine geliĢen bir durum, bir toplumsallık süreci söz 

konusu olmuĢtur. Bunun da en önemli temel nedeni mitosların, efsanelerin ve geleneklerin 

toplumsal değer yargıları üzerindeki yoğun etkisidir. Bunların ortak paydası cinsel kimliği 

ön plana çıkarmasıdır; öyle ki bundan dolayı mitosların ve geleneklerin birçoğunda kadın 

günahın kötülüğün asıl kaynağı ve sorumlusu haline getirilmiĢtir. Kadına güvenilmeyen, 

ona Ģüphe ile yaklaĢan; baskıcı bu yargılara inançlara insanlık tarihinden verilebilecek çok 

ilginç örneklere rastlamaktadır (Kale, 2004:359).  

Arat‟a göre günümüzde kadının rolleri sanayileĢme, kentleĢme ve toplumsal 

değiĢmelerden etkilenerek farklılaĢmıĢtır. Kadın iĢ hayatına girmiĢ, ev dıĢında toplumda 

kendini farklı alanlara sokmuĢtur. Ancak tüm bunlara rağmen kadının annelik ve 

besleyicilik rolü değiĢmemiĢtir. Her zaman kadın öncelikle ev içi görevlerini yerine 

getirmelidir. Evlilikte kadın ve erkeğin rolleri toplum tarafından kati olarak belirlenmiĢtir 

ve kadın belli sınırlar içindedir. Kadın ve erkeğin toplum içinde icra ettikleri 

fonksiyonların farklı olduğu söylenerek var olan eĢitsiz durum meĢrulaĢtırılmakta ve bunda 

eĢitliğe aykırı bir durum olmadığı öne sürülmektedir (1996:159). Kadınların yaĢamını 

belirleyen ve yoruma açık olan geleneksel ve dini yasalar, gerek ailedeki, gerekse 

toplumdaki erkek egemenliğini koruma iĢlevini görmektedirler (Karacan, 1998: 21).  

Türk toplumunun cinsel rollerdeki çifte standardı, evlilik içinde erkeğin rolünü 

genelde maddi kazanç ve otorite simgesi olarak sınırlar. Evinin geçimini sağlayan erkek, 

toplumca, evlilik yükümlülüğünü yerine getirmiĢ kabul edilir. Bunu yaptığı için, evinde iyi 
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bir bakımı ve Ģımartılmayı hak etmiĢtir… Buna karĢılık kadının evlilik yükümlülükleri 

saatsiz, zamansız ve sınırsızdır (Navaro, 2002: 21).  

Kadın ve erkek arasındaki eĢitsizlik elbette kadınlar adına büyük bir haksızlıktır. 

Bu haksızlık aslında iki cins içinde geçerlidir. Erkeklik üzerine düĢünüldüğünde de 

toplumun erkek üzerine yüklediği rol ve görevler kimi zaman oldukça ağırdır. Burada 

kadın ve erkek ile ilgili çok net ayrımlar vardır. Örneğin Davis, toplumsal olarak 

kadınların, sıcak, Ģefkatli, nazik, sezgileri güçlü, bakıp büyüten, esnek ve yumuĢak olarak 

tanımlanırken erkeklerin, iddiacı, dayanıklı, giriĢken, üreten, risk alan ve kendine güvenen 

biçimde tanımlandığını ileri sürer (Yüksel, 1999: 69).     

Kadın olarak doğmak, erkeklerin mülkiyetinde olan özel, çevrelenmiĢ bir yerde 

doğmak demektir (Berger, 1986: 46). Kadın ve erkek olmayı iki ayrı uç veya iki ayrı olgu 

gibi görmeyi yeğleyen ataerkil anlayıĢ, cinsel rolleri oldukça belirgin bir çizgiyle ayırmaya 

çalıĢır: genelde erkekte “Ģöyle ol” diye beklenilen özellikler, kadında  “öyle olma” baĢlığı 

altındadır Böylece erkeklerin etkin ve bağımsız olması, kadınların da edilgin ve bağımlı 

olması toplum tarafından kabul görülüp onaylanır eğer tersi söz konusu ise herkes için bir 

sorun teĢkil eder (Navaro, 2005: 33).   

Arsel‟e göre ataerkil Türk toplumunda  “ailenin her ferdi baĢta baba ve erkek 

kardeĢler olmak üzere bekaret jandarması gibi iĢ görürler.” Eğer bekâret kaybı yüzünden 

ailenin namusu zarar görmüĢse bu lekeyi temizlemekle görevlidirler. Ailenin namusunu 

temize çıkarmayan bir erkek toplum gözünde değersizdir. Böylece kadın ve erkek 

eĢitsizliğinin çok belirginleĢtiği ahlak kurallarının da sıkı sıkıya iĢlediği namus kavramı 

olduğu söylenebilir. Kadın ve erkek için değiĢik ölçülerde çıkan bu kurallar örnek olarak 

kadında sıkı bir biçimde aranan sadakatin erkekler için söz konusu olmaması verilebilir 

(Akt:Uluyağcı, 2000:21).  

Bu durum, ataerkil yapının doğal bir sonucudur. Ataerkillik, tarihteki tek evrensel 

yapıdır ve erkeğin iktidarının kontrolünü elinde bulundurduğu ve bu iktidarın erkekte 

kalmasını sağlayan cinsel politikadır (IĢık, 1998: 45). Ataerkillik, kültürel, kurumsal ve 

sosyal alanlarda öteki olarak betimlenen her türlü Ģeyin uyması, boyun eğmesi, belirli 

ilkeleri sürdürmesi sonucunu doğuran ideolojik bir yapılanmadır. Bu ideolojinin kökeni ilk 

çağlardan mülkiyet kavramının ortaya çıkıĢı ile eĢ zamanlıdır. Ataerkil ideoloji öncelikle 

aile, akraba ve mülkün paylaĢımı/ aktarımı üzerinden kurulmuĢtur. Ardından da her türlü 
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ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yapılanmanın bu ideoloji çerçevesinde Ģekillendiğini 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Ataerkil ideoloji karmaĢık hiyerarĢiler bütününden oluĢur. 

Bu anlamda ataerkilliği tek bir zamanın ideolojisi olarak almak olası değildir. Ekonomik, 

sosyal ve siyasi iliĢkiler her ne olursa olsun iktidarın erkek merkezli olduğu her türlü 

ideolojide ataerkillikten söz edilebilir (Pira ve Elgün,2006:527).    

Ataerkilliğin kendine özgü yapısal özellikleri vardır. Bunlar Ģunlardır: saygınlık 

kalıpları yaĢa dayalıdır, kadınlar ve erkekler için farklı hiyerarĢiler söz konusudur, cinslerin 

faaliyet alanları ayrıĢtırılarak kurumsallaĢtırılabilir, nihayet, kadınların emeğine ve üreme 

kapasitelerine evlenerek dahil oldukları erkek soyu tarafından el konur 

(Kandiyoti,2007:186). 

Kandiyoti ataerkil pazarlıklar kavramını ortaya koyarak, ataerkillik olgusu daha 

fazla açıklık kazandırmaktadır.  

“Ataerkil pazarlıklar iki cinsiyet arasında geçen, her ikisinin de rıza gösterdiği 

ama bunun yanı sıra zaman içerisinde değiĢebilen, karĢı koyulabilen ve yeniden 

tanımlanabilen bir iliĢki ağını tanımlamaktadır. Bu pazarlıkların niteliği toplumdan topluma 

farklılık göstermekle birlikte kadınların aktif veya pasif direniĢlerinin hem niteliğini hem de 

biçimini etkiler. Ataerkil  pazarlıklar  toplumsal  cinsiyet  iliĢkilerinin  yeniden  kurulması  

esnasında  bir takım mücadele ve tarihsel dönüĢümlere açık bulunmaktadırlar “ (2007:191-

197) 

Ataerkil toplumlarda kadın olmak ne kadar zorsa aslında erkek olmak da bir o 

kadar zordur. Cinsiyet kalıp yargıları, toplumsal roller ve görevler, gelenekler ve 

alıĢkanlıklarla belirlenmiĢ yaĢam biçimlerine uyum sağlama her iki cins içinde oldukça 

sıkıntı vericidir. Leyla Navaro‟nun Erkeklerde Cinsiyet Rolleriyle Oluşan Depresyonlar  

yazısı tam olarak bu noktayı açıklamaktadır.   

“Pek çok erkeğin yaĢamında, çetin iĢ koĢulları, geçim derdi, ekonomik krizlerle 

baĢ etme ve gelecek endiĢesi, yaĢanması güç zorluklardır. Toplumca koĢulduğu kulvarda 

mutlak performans beklentisi, erkekler için ciddi bir yaĢam törpüsüdür. Zaman zaman 

kapıyı yoklayan depresyon, pek çok erkekte, ağır yüklerin tükenmezliğini yansıtan bir 

dıĢavurum olur” (2005:72). 

Kadınlar kamu yaĢamına girdikten sonra özellikle Türkiye gibi ataerkiliğin 

bilinçaltına iĢlendiği ülkelerde cinsiyetsizleĢmiĢlerdir. Hatta bir ölçüde erkek kimliğine 

bürünmüĢlerdir. Cinsiyet temelinde kesin Ģekilde ayrıĢmıĢ, erkek Ģerefinin kadınların 
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davranıĢlarıyla yakından bağlı olduğu bir toplumda, kadının kamu yaĢamına katılması 

ancak saygınlıklarını koruma ve erkeklere kendilerini cinsel nesne olarak sunmama 

yönünde verdikleri kuvvetli iĢaretlerle belli olabilirdi. Cumhuriyet rejiminin yeni kadını 

kimliğine yeni kurallar çizen davranıĢ kalıplarını benimsedi.  Koyu renkli kostüm, 

makyajsız bir yüz ve kısa saçlar ile kendini çalıĢma hayatına adayan kadının süse ayıracak 

vakti yoktu. Aynı zamanda bu durum güçlü sembolik bir zırh görevi görüyordu. Bu durum 

kamusal roller üstlenen kadınlar saygın erkekler gibi davranma ve cinsiyet kimliklerini arka 

plana atma yönünde bir baskı olduğunu göstermektedir (Kandiyoti,2007:196).   

Toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini açıklamaya çalıĢan büyük bir kuramlar öbeğinin 

ortaya çıkmasına feminist hareket neden olmuĢ, bu eĢitsizliklerin giderilmesi için gündem 

belirlemiĢtir. Toplumsal cinsiyet ile ilgili feminist kuramlar birbirlerinden belirgin bir Ģekilde 

karĢıttır. Feminist yazarların tümü toplumda kadının eĢit olmayan konumuyla ilgilendiği 

halde buna getirdikleri açıklamalar özce çeĢitlilik gösterir. Feminizmin birbiriyle yarıĢan 

ekolleri, toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini cinsiyet ayrımcılığı, ataerkillik, kapitalizm, ırkçılık 

gibi derine gömülmüĢ çeĢitli toplumsal süreçlerle açıklamaya çalıĢmıĢlardır 

(Giddens,2005:114).  

Kadın ve erkek asındaki toplumsal cinsiyet farklılığının toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliğine dönüĢmesi kadının, erkeklerin belirlediği kriterlere göre kadının yeri evidir, 

kadın çocuklarına bakmalıdır gibi erkek egemen söylemlerle meĢrulaĢtırılmaktadır. Feminist 

kuramlar belirli bakıĢaçıları dâhilinde bu eĢitsizliğin eleĢtirisini yapar. Feminist kuramların 

hiçbirisi toplumsal cinsiyet eĢitsizliğini tek baĢına açıklamada yeterli değildir. Ancak bu 

kuramlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin nedenleri 

daha kolay anlaĢılmaktadır.  

1.4.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Kuramsal Yaklaşım: Feminist 

Kuramlar 

Aslında her Ģey bir insanın bir arazinin etrafını çitle çevirip, onu kendi mülkü haline 

getirmesi ile baĢlamıĢtır. Mülkiyet kavramı beraberinde miras kavramını da getirmiĢtir. Bu 

nedenle çocuk doğuran kadın kutsal sayılmıĢ ve saygınlık kazanmıĢtır. Ġlkel toplumlarda 

kadının en büyük görevi çocuk doğurarak soyun devamını sağlamaktır. Bu özelliğinden 

dolayı kadın toprakla özdeĢleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle bilinen ilk toplumlar anaerkil 

toplumlardır. Üretim araçlarının bulunması ile üretim alanından ilk çekilen kiĢiler kadınlar 
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ve yaĢlılar olmuĢlardır. Böylece kadın sadece ev içi iĢlerle ilgilenerek çocuk doğurmaya 

baĢlamıĢ ve anaerkil aile yapısı ataerkil aile yapısına dönüĢmüĢtür.  Kadının konumunda 16. 

yüzyıla kadar bir değiĢme olmamıĢ, 16 yüzyılda Rönesans hareketleri ile kadınlar 

kendilerini geliĢtirme olanağı bulmuĢlar ve 18 yüzyıl Sanayi Devrimi ile üretime katılan 

kadınlar ekonomik özgürlüklerini kazandıktan sonra bağımsızlık arayıĢı içine girmeye ve 

toplum içindeki konumlarını sorgulamaya baĢlamıĢlardır. Böylece feminizm varolan 

eĢitsizliğin nedenlerini sorgularken çözüm önerileri getirmeye çalıĢmanın adı olmuĢtur.  

Feminizmi genel olarak kadın- erkek ayrımcılığına karĢı çıkarak, cinsler arasında 

siyasal, ekonomik ve toplumsal eĢitliği savunan görüĢ olarak tanımlamak mümkündür. 

Feminist hareket çerçevesinde kadın sorunu sadece kadın-erkek eĢitsizliği açısından ele 

alınmamıĢ; ekonomik, politik, ideolojik psikolojik yönlerin iç içe geçtiği karmaĢık iliĢkiler 

ağı çerçevesinde değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Feminist hareket tarihsel açıdan I. Dünya 

SavaĢı öncesi ve 1968 sonrasında olmak üzere iki döneme ayrılmaktadır. Bu hareket ile 

birçok kadın bir araya gelmiĢ daha önemlisi kadın-erkek eĢitsizliğine karĢı bir Ģeyler 

yapılması gerektiğini, bu konuda ilgisiz birçok kadına fark ettirmiĢlerdir. 

Feminizm, ilk bakıĢta muğlak bir kavram gibi gözükmesine rağmen, farklı anlamları, 

farklı bağlamlarda, özellikle de Batı ve Batı dıĢındaki toplumsal – tarihsel farklı politik 

sonuçları olan bir kavramdır. DeğiĢik tanımlara her hangi kültür içinde ya da kültürler 

arasında ortaya çıkan farklı uygulamalara rağmen, feminizm belli sosyal çevrelerde kadınları 

tanımlamanın ve baskı altında tutmanın belli biçimlerini dile getirir ( Schroeder,2007:14).   

Siyasi bir terim olarak feminizm, bir 20. yüzyıl buluĢudur ve 1960‟lardan beri günlük 

dilin bir parçası haline gelmiĢtir. Aslında 19. yüzyılda feminizm tıbbi bir kavram olarak 

kullanılmıĢ ve erkeklerin feminenleĢtirilmesi, kadınların maskülenleĢtirilmesi anlamını 

taĢımıĢtır. Ancak modern kullanımda feminzm kadın hareketiyle ve kadının sosyal rolünü 

geliĢtirme çabasıyla iliĢkilendirilir (Heywood,2007:289). 

Feminist bilinç, kadınların ezilen bir gruba mensup olduklarının ve dolayısıyla 

haksızlığa uğramıĢ olduklarının farkına varmalarını ve bu haksızlığın doğal değil de 

toplumsal/ kültürel bir olgu olduğunu kavramalarını içerir. Ama burada kalmaz; bu 

haksızlığın düzeltilmesi için mücadele edilmesine, mücadelenin bağımsız bir biçimde 

yürütülerek örgütlenmesine ve aynı zamanda da alternatif bir gelecek vizyonu 

oluĢturulmasına uzanır (Berktay,2006:88-89).  
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Feminizm iki temel inançla bağdaĢtırılmıĢtır. Kadınlar cinsiyetleri nedeniyle 

dezavantajlı durumdadır. Bu dezavantaj ortadan kaldırılabilir ve kaldırılmalıdır. Bu amaçla 

feminsitler cinsiyetler arası siyasi iliĢkiler olarak gördükleri erkeklerin üstünlüğünü ve çoğu 

hatta bütün topluluklarda kadınların bağımlılığını ortaya koymuĢlardır. Yine de feminizm çok 

çeĢitli görüĢ ve siyasi konumlar tarafından tanımlanmıĢtır. Örneğin kadın hareketi, seçme ve 

seçilme hakkının elde edilmesi, eĢit eğitim almanın yerleĢtirilmesi ve kamusal hayatta elit 

konumda olan kadınların sayısındaki artıĢtan kürtajın yasallaĢmasına, kadın sünnetinin sona 

ermesine, kısıtlayıcı ve alçaltıcı giyim yönetmeliklerine kadar geniĢ bir yelpazede hedeflere 

ulaĢmaya çalıĢmıĢtır (Heywood,2007:289). 

Feminizim cinsiyet ayrımcılığına, ataerkilliğe karĢı koyma konusunda cinsler 

arasında sosyal eĢitliği savunma hareketidir. Ġngiliz ve Fransız devrimindeki kökleriyle 

feminst hareketin ilk dalgası Mary Wollstonecraft‟ın A Vindication of Rights of Woman 

(Kadın Haklarının Müdafaası, 1792)  adlı eseriyle baĢlamıĢ ve liberal klasik John Stuart Mill 

ve Harriet Mill‟in  Subjection of Woman adlı eseriyle devam etmiĢtir. Bu eserlerde kadınlara 

karĢı algılanan düĢük statü tartıĢılmıĢ ve mevzuat değiĢikliğinden önce eĢitlik eğitimi 

geliĢtirme yolları aranmıĢtır (Macionis ve Plumer,2002:302). 

Feminizm, 19. yüzyılda kadınlara adaletsiz davranıldığına iliĢkin inanç arttıkça 

organize bir hareket haline geldi. Feminist hareketin kökleri ilerlemeci hareket, özellikle de 

19. yüzyıldaki reform hareketi içinde yer almaktadır. Harekete feminisme adını veren kiĢi 

ütopyacı sosyalist Charles Fourier‟dir (1837). Fourier, 1808 gibi erken bir tarihte kadın 

haklarının geniĢletilmesini tüm toplumsal ilerlemenin genel prensibi olduğunu öne sürmüĢtür. 

Ġlk kadın hakları toplantısı New York, Seneca Falls‟da 1848 yılında yapılmıĢtır 

(Gülmez,2007:89).  

Bu toplantı sonucunda yapılan ünlü Seneca Sözleşmesi ABD kadın hakları doğuĢunu 

gösterir. Elizabeth Cady Stanton tarafından yazılan Duyguların Deklarasyonu (Declaration 

of The Centiments) kabul edilmiĢtir. Bu deklarasyon bilinçli olarak Bağımsızlık 

Deklarasyonunun dili ve ilkelerini kullanmıĢ ve diğer konuların yanı sıra kadına seçim 

hakkını istemiĢtir. Stanton ve Suzan Anthony 1820 ve 1906 yılları arasında yürütülen Milli 

Kadın Seçim Hakkı Birliği kuruldu ve diğer Batılı ülkelerde geliĢti. 1867 yılında Avam 

Kamarası kadınların seçim hakkı talebini reddetti. Ancak Ġngiltere‟de ve diğer ülkelerde 

kadın hareketi gittikçe militanlaĢarak devem etti. Paris‟teki yeraltı merkezlerinden 
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Parkhustler doğrudan eylem kampanyası koordine ettiler, buna göre seçim hakkı taraftarları 

iyi duyurdukları bir dizi yürüyüĢ ve eylemler düzenlediler (Heywood,2007:290). 

Amaçları seçme hakkını elde etmek ve erkeklerle eĢit haklara sahip olmaktı. Julia 

Kristeva La temps des femmes adlı yazısında 1968 öncesi birinci kuĢak feministlerin esas 

amacının erkeklerle aynı haklara sahip olma arzusuna dayanıyordu. Ġlkelerinin en belirleyici 

dayanağı erkeklerle aralarında bir fark olmadığı ve dolayısıyla aynı sosyal ve politik haklara 

sahip olmaları gerektiği iddiası idi. BaĢka bir deyiĢle ilk kuĢak feministler erkeklerle aynı 

zaman paylaĢmak arzusundaydılar. Kadınların pozitif ve sosyal bilimler dâhilindeki her 

alanda baĢarılarının erkeklerinkilerle beraber insan cinsinin tarihinin parçası olduğunun 

anlaĢılmasını istiyorlardı. Bu tavır ortaya konmadan önce hatta belli ölçüde günümüzde de 

lineer zaman erkeklerin tekelindeydi. Hakim görüĢe göre kadının yeri evidir ve zamanı ev 

iĢlerini yaparak geçer yeni hiçbir Ģey yaratılmaz ve eski defalarca tekrarlanır. Bu kısır 

döngüden kurtulmak, erkeğin tekelindeki lineer zamanda yerlerini almak birinci kuĢak 

feministlerin önde gelen amaçlarıydı baĢ kaldırıĢları tanınma ve dahil edilme ile ilgiliydi 

(Durudoğan,2007:58)    

1893 yılında kadına seçme hakkının verilmesi ile ilk dalga feminizmi bitti. Ardından 

1920‟de ABD Anayasası‟nın değiĢtirilmesi ile birlikte kadınlara seçme hakkı verildi.  

Ġngiltere‟de seçim hakkı 1918‟de geniĢletildi, ancak kadınlar bir on yıl sonra erkeklerle eĢit 

seçme hakkına kavuĢabildi. Seçim hakkının kazanılması kadın hareketini zayıflattı ve bu 

hareketin altını oydu. Kadın seçim hakkı çabaları harekete ilham vermiĢ ve onu birleĢtirmiĢti, 

açık bir hedef ve tutarlı bir yapı kazanılmıĢtı. Dahası birçok eylemci seçim hakkını kazanarak 

kadınların tam bağımsızlığa sahip olduklarını düĢünmüĢtü. Ancak bu kazanımların yeterli 

olmadığı kadın hareketinin ikinci dalgası ile anlaĢıldı (Heywood,2007:290).       

Bu dönemde kadınlar yoğun bir Ģekilde yaĢadıkları ezilmiĢliğe, toplumsal baskılara, 

sınırlandırılmıĢ haklarına bir tepki olarak ikinci bir hareket baĢlattılar. XX. Yüzyılın 

baĢlarında ise ezilmiĢliklerinin ortadan kaldırılacağı inancıyla siyasal hak savaĢına 

girmiĢlerdir. Elde ettikleri siyasal ve yasal hakların onları 1960‟lı yıllarda ortaya çıkan ikinci 

dalga hareketinin içine itmiĢtir. Feminist kadın hareketi kadının ezilmiĢliğini oluĢturan ve 

pekiĢtiren erkeklerin bakıĢ açısından yorumlanan her Ģeye karĢı çıkmıĢtır. Örneğin ekonomi, 

sosyoloji, antropoloji ve politikanın yaklaĢım yöntemleri kadın açısından sorgulanmaktadır 

(Süllü,1988:112). 
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1970‟ler boyunca ikinci kuĢak adıyla anılan feminist kuramcılar özdeĢleĢme yerine 

farklılığı esas alarak feminist kuramı farklı bir boyuta taĢıdılar. Julia Kristeva açısından söz 

konusu psikosembolik yapıyı anlamak kadın ve erkek arasındaki farkı güç, dil ve anlam 

bağlamlarındaki incelemenin yolunu açmıĢtır. Psikosembolik yapıdan kasıt, bedensel 

dürtüleri yarattığı enerjinin dıĢa vurulduğu semiyotik unsur ile dil kullanımıyla baĢlayan 

sembolik unsurun oluĢturduğu ve anlamlandırmaya temel oluĢturan yapıdır. Birçok ikinci 

kuĢak feminist kuramcı, cinsiyet ayrımcı ve erkek merkezci toplum düzeninin özünde 

kelimeleri anlamlarından ve cinsleri birbirinden ayıran bir yapı olduğu fikrinde birleĢip, bu 

konu üzerinde düĢünmüĢlerdir. Farklılığı eĢitleme çabası içinde emek veren birinci kuĢak 

feministlerin aksine, ikinci kuĢak feministler farklılık fikrini esas alıp bir önceki kuĢağın 

amaçları doğrultusunda göz ardı ettiği kadın olma halinin değerini ön plana çıkarmak için 

uğraĢmıĢlardır. Birinci kuĢak feministlerin döngüsel zamanın çıkmazında baĢrolde olduğunu 

benimsedikleri annelik ikinci kuĢak feministlerce farklılığın en önemli öğesi olarak baĢ tacı 

edilmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle farklılığı esas alan ikinci kuĢak feministler annelik söylemi 

üzerinden kadın ve kadının gücü fikirlerini ön plana çıkarmıĢlardır (Direk,2007:58).  

Böylece feminizm 1970‟lerden sonra daha geniĢ bir tabana yayılma eğilimi 

göstermiĢtir. 20. yüzyılda Batı‟da ortaya çıkan her çeĢit renkten görüĢleri taĢıyan feministler, 

varoluĢçu bir çizgiden sosyalizme, oradan sınıf mücadelesi meselesinin iç içe yürütülmesi 

gerektiğini savunacak bir aĢamaya gelen, ama „Sartre‟ın sevgilisi olarak anılmaktan bir türlü 

kurtulamayan Simone de Beauvoir‟in çocuklarıdır aslında (Öztürk, 2000:58).  

Simone de Beauvoir Feminist kuram içinde eĢitlik talebini güçlü bir biçimde dile 

getirmiĢ bir düĢünür olarak anılır. Birinci dalga feministtir yani eĢitlik feministidir.  Feminist 

okumalar Beauvoir‟in iki önemli fikri olduğunu savunur. Birincisi Beauvoir‟in kadın 

doğulmaz kadın olunur fikridir. Ġkincisi ise bilinen tüm toplumlarda kadın hep öteki/başkası 

olarak ele alınmıştır iddiasıdır. Yani Beauvoir toplumsal cinsiyetlendirmeyi tartıĢır. Kamusal 

alana çıkan kadının tek sorunu erkeklere göre biçilmiĢ bir iĢ yaĢamına uymak zorunda olmak 

değildir. Burada kadının insanlığı ile kadın olarak varlığı çeliĢmekte ya kadınlıklarını ya da 

insanlıklarını feda ederek çözmek zorunda kalmaktadırlar. Beauvoir‟in eĢitlikten anladığı Ģey 

iĢte tam olarak bu çeliĢkinin çözülmesidir. EĢitlik kadının da erkeğin de insanlığı, onun kadın 

veya erkek olarak varlığıyla çatıĢmadığı zaman vardır.  Ama Beauvoir eĢitlik içinde farklılığı 

da istemiĢtir. Kadının erkek dünyasına girmesi ile ortaya çıkan farklılık, temelini kadın ve 

erkeğin arzularının farklı olmasında bulur. Kadının sınırlı kadın durumunu aĢmasından sonra 
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ortaya çıkan yeni durumda kadın da erkek gibi sevebilecektir. Halbuki sınırlı kadın durumu 

içinde aĢk kadının tüm varlığından vazgeçmesi demektir ve bu kadını bağımlılık içine sokar 

(Direk,2009:11-37). 

Temelde ataerkil toplumsal düzenini eleĢtiren feminist görüĢü bir bütün olarak 

çözümlemeye imkân tanıyan bir teoriyi geliĢtirilemediğinden dolayı, feminist düĢünürler, 

liberalizm, marksizm, radikalizm gibi düĢünce akımlarının etkisinde kalarak oluĢturdukları 

teoriler ile kadınların yaĢadığı bu kuĢatılmıĢlığa alternatif çözümler getirmeye çalıĢmıĢlardır.   

1.4.1.1 Liberal Feminizm 

Klasik liberal düĢünceden temellenen liberal feminizm bireyin kendi yeteneklerini 

geliĢtirme ve kendi menfaatlerinin peĢine düĢme konusunda özgür olması gerekliliğini kabul 

eder.  

Liberal feminist söyleme göre kadınların eĢler ve anneler olarak güya doğal rolleri 

hakkındaki yargılar ve stereotipler kadınların toplumdaki eĢitsiz konumunun 

göstergeleridirler. Özgürlük ve eĢitlikle ilgili genel liberal ilkeler kadınlar için de 

uygulanmalıdır (Zoonen,2002:473). Bu nedenle liberal feminizmin felsefi temeli bireycilik 

ilkesine dayanır; buna göre beĢeri birey çok önemlidir ve dolayısı ile bütün bireyler eĢit 

ahlaki değerdedir. Cinsiyet, ırk, renk ve dinine bakılmaksızın bireyler eĢit muamele hakkına 

sahiptir. Bireyler muhakeme edilecekse mantıklı nedenlere, karakterlerine, yeteneklerine 

veya kiĢisel değerlerine göre değerlendirilmelidir (Heywood,2007:304-305).        

Liberal feministler toplumun bir organizasyon olduğunu kabul etmekte bu 

organizasyon içerisinde kadının hak ve olanaklarını geliĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Ayrıca 

kadın istek ve beklentilerini engelleyen önyargılara ve ayrımcılığa karĢı çıkmakta eĢit hakları 

ve çalıĢma yaĢamında aktif olmalarını desteklemektedirler. Liberal feministlerden bazıları 

ailede çalıĢmak isteyen kadınlar için çocuk bakımı ve analık izni gerektiren bir sosyal kurum 

olarak kabul etmektedirler. Diğerleri ise aile yapısı esaslı bir Ģekilde değiĢmediği sürece 

kadınlar için özgürlüğün mümkün olamayacağını ileri sürmektedirler (Macionis ve 

Plumer,2002:302). 

Zaten liberal feminstlerin önerileri iki parçalıdır: kadınlar, toplumda daha eĢit 

konumları elde etmeli, erkek egemen alanlara girmeli ve güç kazanmalıdırlar. Belli bir süre 

sonra kitle iletiĢim araçları bu değiĢimi yansıtacaklardır. Ama medyada daha çok kadını ve 



 

 35 

erkeği geleneksel olmayan rollerle göstererek ve cinsiyetçi olmayan bir dil kullanarak 

değiĢime katkıda bulunabilir. Bu nedenle liberal feministler cinsiyet rol stereotipleri,  

cinsiyete uygun davranıĢ reçeteleri,  dıĢ görünüĢ, ilgiler, yetenekler ve öz-anlayıĢları liberal 

feminist medya çözümlemesinin merkezine koymuĢlarıdır (Zoonen, 2002:473- 474).   

Tarihsel süreç içinde kadın hareketinin geliĢmesinde öncü rol oynamıĢ olan liberal 

feminizm kadın hareketinin geliĢmesinde öncü rol oynamıĢ, kamusal ve özel alan ayrımından 

yola çıkarak kadının erkeğe nasıl bağımlı hale geldiğini açıklamaya çalıĢmıĢtır. Kadınlara 

siyasal ve hukuksal haklarının tanınması ve sağlanmasında önemli katkılar sağlamıĢ ve diğer 

feminizm türlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıĢtır.  

1.4.1.2. Radikal Feminizm 

Radikal feminizm ağırlıklı olarak ABD‟de ortaya çıkmıĢ ve kadınların sömürülmesini 

ve baskı altında tutulmasının temel nedeninin biyolojik temelli farklılıklar olarak gören 

feminist literatür içerisinde önemli bir yer iĢgal eden radikal feminist yaklaĢım ekonomik 

etkenlerin kadın sorununu yalnız baĢına açıklayamayacağını kadının ekonomi dıĢındaki diğer 

alanlarda da erkekler tarafından yapılan her türlü ayrımcılığa maruz kaldığını savunmaktadır. 

Kate Millet ve Shulamith Firestone tarafından geliĢtirilen radikal feminizme Eva Figes ve 

Germaine Greer gibi yazarlar da katkıda bulunmuĢtur.  

Radikal feminizmin kökleri sıklıkla de Beauvoir‟nın erkeği özne ve kadını öteki 

olarak betimleyiĢinde bulunur. Radikal feminstler arasında hatırı sayılır farklılıklar olsa da, 

hepsi de kadınların baskı altında tutulmasının yaygın olduğu sorununun sınıfsal reform ya da 

özel mülkiyet reformu gibi bireysel eylem ya da toplumsal değiĢme yoluyla ortadan 

kaldırılamayacak kadar köklü olduğu konusunda hemfikirdirler (Akt: Steeves, 2005:126).  

Erkeklerin güç ve imtiyazları ile nitelendirilen bir sosyal sistem olan ataerkilliğe 

odaklaĢmakta ve bir sosyalist devrimin bile ataerkilliği sonlandıramayacağını iddia 

etmektedirler (Macionis ve Plumer,2002:302). 

Kate Millett ataerkilliği bütün siyasi, sosyal ve ekonomik yapılardan geçen her 

toplumda ve dinlerde bulunan sosyal bir değiĢmez olarak tarif etmiĢtir. Kadın ve erkeğin 

farkı rollerinin temeli Ģartlanma sürecinde yatar. Erken yaĢlardan itibaren kızlar ve erkekler 

çok belirgin toplumsal cinsiyet kimliklerini kabul etmek için teĢvik edilirler. Bu durumdan 

bilinçli yükseltme ile ataerkilliğe meydan okunabilir tartıĢma ve eğitim ile kadınlar, 

toplumlarına yayılan ve onu Ģekillendiren cinselliğin farkına varabilir ve ona daha iyi meydan 
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okuyabilecek durumda olabilirler. Böylece kadının özgürleĢmesi devrimci bir değiĢiklik 

gerektirir. Aile kurumu yıkılmalıdır ve toplumun her yerinde iĢlerlik gösteren kadınlara 

yapılan psikolojik ve cinsel baskı yok edilmelidir (Heywood, 2007:310- 312). 

Shulamith Firestone kadınların baskı altında tutulmalarının temelinde biyolojik 

cinsiyet farklılığının yattığını söyler. Kadınlar doğum ve annelik rolleri ile sınırlanır. 

Firestone buna çözüm olarak teknolojiyi kadınların biyolojik kaderinden kurtulmak için 

kullanmak gerektiğini düĢünür ve yapay üremeyi destekler. Böylece çocuklar her iki cinse de 

bağlı olmaksızın doğabilecek, erkekler ve kadınlar cinsiyete dayalı olarak belirlenmeyerek 

yeni bir kültür oluĢturulmaya çalıĢacaktır (Ġmançer,2006:32). 

Figes‟in Pariarchal Attitudes (Ataerkil Tutumlar, 1970) adlı eserinde kadınların 

yaĢadığı bildik yasal veya sosyal dezavantajlara değil, ataerkil değer ve inançların toplumun 

kültür, ahlak ve dinine yayıldığı gerçeğine dikkat çeker. Hayatın ve öğrenmenin her alanında 

kadınlar erkeklerden daha aĢağıda ve ikinci derece gibi gösterilirler ve bu kadınlık örneği 

erkekler tarafından empoze edilmiĢtir. Greer ise The Female Eunuch adlı eserinde kadınların 

pasif cinsel bir rolle Ģartlandırıldığını ve böylece gerçek cinselliklerinin ve de kiĢiliklerinin 

daha aktif ve maceracı taraflarının bastırıldığını ileri sürmüĢtür. Bunun sonucunda kadınlar 

„ebedi diĢi‟ timsali ile hadım edilmiĢ ve geleneksel toplumun baskıcı doğasını eleĢtirmiĢtir 

(Heywood,2007:310- 311).  

Radikal feministler genellikle kadınların değersizleĢtiriminin kökenlerini 

açıklamaktan ziyade radikal alternatiflerin betimlenmesi ve geliĢtirilmesi ile ilgilenir 

(Steeves,2005:126). Örneğin Mary Dary Gyn/ Ecology isimli çalıĢmasında ataerkilliğin 

dıĢında bir dünya keĢfedilmesi için kullanılan dilin radikal biçimde yıkılması ya da yapısının 

çözülmesini önerir. Ayrıca kadınların lezbiyen olmalarını ve kendilerini baskıdan tamamen 

kurtarabilmek için erkeklerden ayrı yaĢamaları gerektiğini vurgular (Ġmançer,2006:34-35). 

Çünkü ataerkillik kadının cinselliği ve üreme özelliği nedeniyle ikincil konumda olmasına 

dayanır. Bazı radikal feministler yeni üreme teknolojilerinin kadın ve erkek birlikteliği 

dıĢında gebe kalmak gibi kullanımları desteklerler ancak bu konuda aralarında tam bir 

uzlaĢım söz konusu değildir (Macionis ve Plumer,2002:302). 

Radikal feminist yaklaĢım toplumu belirli toplumsal yapılar içersinde ele alır. Bu 

toplumsal sınıflar kast, ırk, toplumsal sınıf, etnisite ve toplumsal cinsiyet gibi farklı 

biçimlerde karĢımıza çıkmakla birlikte hepsinde erkeklerin kadınlar üzerinde belli bir baskısı 
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bulunmaktadır; çünkü toplumsal yapılar içersinde her zaman güçlü ve etkin olan ile zayıf ve 

bağımlı olanlar vardır. Bu toplumsal yapılar radikal feministler tarafından patriarki kavramı 

ile açıklanmaktadır (Suğur vd, 2006:11).   

Patriarki kelimesi köken olarak babanın yani erkeğin yönetimi ve egemenliği 

anlamına gelmektedir. Patriarki Türkçe‟ye erkek egemenlik ve ataerkil toplumsal yapı olarak 

çevrilmektedir. Radikal feministler patriarki kavramını biraz daha farklı bir anlamda 

kullanmıĢlardır. Onlara göre patriarki kültürel, ekonomik ve siyasal açıdan erkekler 

tarafından kadınlar üzerine uygulanan her türlü Ģiddet ve baskının bulunduğu toplumsal 

yapıdır. Radikal feministlere göre patriarki yalnızca günümüzde değil tarihsel süreçte 

erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenlik ve baskı aracı olarak her zaman vardı. Patriarkinin 

kökenleri toplumsal, kültürel, ideolojik, politik, ekonomik, cinsiyetçi ve hatta biyolojik 

etkenlere kadar uzanabilmektedir, ancak tüm etkenler erkek egemenliğini ortaya çıkaran 

ortak bir paydaya sahiptirler. Patriarki erkeklerin bir toplumsal sınıf olarak kadınların 

üzerinde egemenlik kurmaları demektir. Örneğin toplumda hep önemli konulara erkekler 

sahip olurlar, önemli kararları erkekler alırlar, toplumda kontrol mekanizmasını ellerinde 

bulundururlar.  Sosyal alanı denetim gücüne sahiptirler (Suğur vd,2006:12).   

Diğer feministlere göre sosyal alana daha çok odaklaĢan radikal feministler erkek 

egemen ataerkil toplumun yerini alacak kadın merkezli kültürü gerekli görürler. Bu yaklaĢım 

kadının mevcut yapısı ve sosyal organizasyonlar içerisinde kadına özgü oluĢumları teĢvik 

etme arayıĢındadır. Bu sunuca ulaĢmak için her kadın kendi değer ve gücünün farkına 

varmalı ve ataerkil sistemin reddedilmesi konusunda diğer kadınlarla birleĢerek kadın temelli 

alternatif toplum yaratılmasına destek vermelidir. Radikal feminizm kadınların ortak 

tecrübeleri ve cinsiyet farklılıklarına odaklaĢtığı ve bu durumun farklı kadın grupları arasında 

menfaat farklılaĢmasını göz ardı etmeye yol açması nedeniyle eleĢtirilmiĢtir 

(Demirbilek,2007:19). 

Radikal feminizmin kitle iletiĢim araçlarına yansımasıysa ataerkil toplumun çıkarına 

yönelik olmuĢtur.  Radikal feminizm kadınların kendi iletiĢim kanallarına sahip olmalarını 

önermektedir. Kitle iletiĢim alanında yaĢanılan teknolojik geliĢmeler birçok feminist 

düĢüncenin kamusal alana taĢınmasına neden olmuĢtur.  Radikal feminist medya genelde 

kar etme amacı taĢımadan gönüllülerce ortaya ürün koymaktadır. Radikal feminist anlayıĢta 

hiyerarĢiye yer olmamakla birlikte yapılan katkıların isimsiz ya da sadece ilk isimleriyle 

imzalanarak ortaya çıkartılırlar. Bu tüm kadınların aynı ataerkil baskıyı paylaĢtığını ortaya 
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çıkaran bir birlikteliktir. Medya erkek egemen bir kitle tarafından yönetildiği için ataerkil 

bir toplumun çıkarları doğrultusunda yayın yaptığı düĢünülmektedir. Bu bakıĢ açısı 

doğrultusunda özellikle kadının cinsel bir öğe olarak kullanılması radikal feministler 

tarafından eleĢtirilmektedir  (Zoonen,2002: 476-477).   

1.4.1.3. Sosyalist Feminizm 

Sosyalist feministler, Radikal ve Liberal feminizmin aksine, kadın sorununu 

ekonomik bir temelde açıklamaktadır.  Onlara göre bir takım haklar verilerek kadınların 

siyasal ve sosyal hayatta karĢılaĢtıkları ayrımcılığın önüne geçilmesi imkânsızdır. 

Cinsiyetler arasındaki bu eĢitsizliğin nedeni sosyal ve ekonomik yapıdır ve sosyalist 

feministler biraz olumsuz bir bakıĢ ile hiçbir sosyal değiĢimin kadına gerçek özgürlüğü 

veremeyeceğini savunurlar.  

Sosyalist feminizme göre evdeki emeğe ücret ödenmiĢ olsaydı. Kapitalizmin kar 

oranı ciddi bir biçimde azalacaktı. Bu nedenle sosyalist feminizm kadınları ücretli ev iĢlerine 

yönelmeleri konusunda liberal feminizmin görüĢünü paylaĢır (Zoonen,2002: 479-480). Zaten 

sosyalist feminizmin temel konusu, ataerkilliğin sadece sosyal ve ekonomik faktörler ıĢığında 

anlaĢılabileceğidir. Bu argümanın klasik ifadesi, Friedrich Engels‟in  Aile, Özel Mülkiyet ve 

Devletin Kökeni adlı eserinde geliĢtirilmiĢtir. Engels kadının toplum içindeki konumunun, 

kapitalizmin geliĢmesi ve özel mülkiyetin kurumsallaĢması ile birlikte temelden değiĢtiğini 

ileri sürmüĢtür. Kapitalizm öncesi toplumlarda aile hayatı komün biçimindeydi ve anne hakkı 

mülkiyet ve sosyal konumun anne tarafından miras alınması yaygın bir biçimde görülüyordu. 

Ancak erkeğin özel mülkiyet sahibi olmasına dayanan kapitalizm anne hakkını ortadan 

kaldırmıĢtı ve Engels‟in ifade ettiği Ģekilde dünyada kadın cinsiyetinin tarihi yenilgisini 

beraberinde getirmiĢti. Engels pek çok sosyalist feminist gibi kadına olan baskının aile 

kurumu ile iĢlendiğine inanıyordu. Ona göre burjuva aile ataerkil ve baskıcıdır çünkü 

erkekler mülkiyetlerinin sadece oğullarına geçmesini sağlamak isterler ve tek kiĢilik 

evliliklerinde tartıĢılmaz bir himayecilik elde ederler; bu kısıtlama sadece kadınlara uygulanır 

ve onların baĢka cinsel eĢlerinin olması engellenir ancak kadınlar kocaları tarafından da 

ihmal edilirler. Romantik aĢkın göklere çıkarılması da gerçekte erkek mülkiyetini ve 

ayrıcalıklarını korumak için tasarlanmıĢtır (Heywood,2007:308). 

YetmiĢli yıllardaki sosyalist feminist iletiĢim modeli, medyayı kapitalist ve ataerkil 

toplumsal düzeni doğal düzen olarak tanıtan ideolojik bir aygıt biçiminde algılayan radikal 
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modellere benzemektedir. Bununla birlikte, sosyalist feminizm, medyada inĢa edilen diĢilik 

ideolojilerine daha çok ilgi göstermesi ile ayırt edilmektedir. Sosyalist feminizmin önerdiği 

çözümler liberal ya da radikal medya stratejilerinden çok farklı değildir. Genellikle ikili bir 

strateji savunulmaktadır: Anadamar medyada reform yapma ve ayrı bir feminist medya 

üretme. Kadın medya yapımcıları için yapılan sosyalist çağrıyı diğerlerinden ayıran Ģey, bu 

stratejilerin daha çok orta sınıf kadınlara hizmet ettiğini görmesi ve aynı zamanda medya 

iĢgücünün örgütlenmesinde yapısal değiĢimlerin zorunlu olduğunu kabul etmesidir. Örneğin 

feminist gazetecilerden oluĢan Hollandalı bir baskı grubu, gazetecilikte eĢitlikçi politikalar 

uygulanması, yarım günlük iĢ olanaklarının artırılması, ailelere izin verilmesi ve gazetelerde 

kreĢler açılması için oldukça baĢarılı bir kampanya yürütmüĢlerdir (Zoonen,2002:481-482). 

1960‟lardan itibaren feminizmi liberal, sosyalist ve radikal olmak üzere üç ayrım 

açısından incelemek gittikçe daha zor hale gelmiĢtir. Çekirdek gelenekler içindeki ayrımlar 

bazen derinleĢmiĢ bazen de gelenekler arasındaki ayrımlar belirsizleĢmiĢ, yeni feminist 

akımlar ortaya çıkmıĢtır (Heywood,2007:315).  

Bunlar Postmodern feminizm, Standpoint Feminzm, Siyah Feminizm ve Türk 

toplumuna özel olarak Cumhuriyete geçiĢ ile birlikte gerçekleĢen rejim değiĢikliği 

paralelindeki Atatürkçü Feminizmdir.  

1.4.1.4. Postmodern Toplumlarda Feminizm  

XX. Yüzyılın ikinci yarısında geliĢen bir düĢünce biçimi olan Postmodenizm, 

modenizmden sonra, onun üzerinde oluĢturulan bir akımdır. Bu akım yine tanımı itibariyle 

modernizimi temel alır fakat (Erinç,1994:35) modernizme tepki olarak doğmuĢtur. 

Modernizmle iç içe olmakla birlikte, sürekli olarak onu sorgulamaktadır. Merkezsiz 

düĢünce biçimini felsefe olarak kabul eder. Kesin evrensel ve tanımlanabilir bir gerçek 

olmadığını, değiĢtiğini savunur (Yılmaz,1997:164). Bu nedenle postmodernizm oldukça 

muğlak bir kavramdır. Postmodern bir yandan kronolojik bir ilerleme izlenimi ve daha 

önceki dönemin aĢamanın veya tarzın sona eriĢini bildirirken diğer yandan da belli bir 

kültürel, sanatsal ve düĢünsel hareketi aĢmak anlamına gelir ve modernizmden kopuĢu; onu 

aĢmayı ifade ederken (Yüksel,2002:21) bir ilkeler ve kurallar bütünü değildir. 

Postmodernizm, genel olarak modernizmin modernizmi temel alan rasyonelliğin ve bilimsel 

temsil felsefesinin yadsınması olarak düĢünülebilmektedir. Postmodernizimi, içinde yarıĢan, 

farklı eğilim ve yaklaĢımların yer aldığı, sınırları belli olmayan bir alan olarak düĢünmek 

gerekmektedir (ġaylan,2002: 28-29).  
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Feminizm ve postmodernizm 20. yüzyılın ikinci yarısında gündeme gelen önemli iki 

siyasal, kültürel ve düĢünsel akımdır. BaĢlangıçta her iki akım farklı duruĢlar 

sergilemektedir. Ancak her iki akım da modernite projesini eleĢtirmeye baĢladı ve her iki 

eğilim de geleneksel felsefe ve daha geniĢ kütür arasındaki iliĢki üzerine EleĢtirel 

Perspektifler geliĢtirdi (akt:Demir,1996:83).  

Postmodern feministlere göre kadınların baĢkalık başkalık  onlara mevcut değerleri, 

kuralları ve uygulamaları ile mevcut değerleri, kuralları ve uygulamaları ile mevcut 

patriyarkal sistemi kökten sorgulamak için önemli avantajlar sunmaktadır. Her ne kadar 

baskı ve ikincilikle iliĢkili olarak gündeme geliyorsa da baĢkalık, çoğulculuğa, farklığa ve 

bölünmüĢlüğe imkan tanımaktadır (Demir,1996:83). Postmodern feminstler erkeklerin 

kadınlara karĢı önceliklere sahip olduğunu kabul etmekte fakat bu kategorileĢtirmenin 

önemli olmadığını iddia etmektedir. Postmodern anlayıĢa göre, kadın ile erkek arasında 

sadece toplumsal olarak yapılandırılmıĢ farklılıklar söz konusudur. ÖğrenilmiĢ davranıĢlar 

ve toplumsal normlar erkek ve kadını birbirinden farklı kılmıĢtır (Ataman,2009:20).    

Postmodern feminizm, aslında sosyalist feministlere ve ideolojilere dayalı 

genellemeler yapan tüm bakıĢ açılarına doğru eleĢtiri getiren bir özellik taĢımaktadır. 

Onlara göre, sosyalistlerin ve tüm ideolojilerin bakıĢ açısı, toplumsal realitenin bütününü 

tek tip bir söylemden yola çıkarak tanımlayan tipik erkek düĢüncesinin bir tür yansıma 

biçimidir. Kadınların toplumsal konumlarına çözüm olarak, özellikle sosyalist feminizmde 

tek tip bir diĢil bakıĢ açısı gündeme getirilmektedir. Bu yüzden postmodern feminizme 

göre, sosyalist feminizmin ve tüm genellemelerin öne sürdüğü düĢüncelerin hiçbir anlamı 

yoktur, çünkü hiçbir uygulanabilirliliği ve tutarlılığı ve bütünlüğü bulunmamaktadır. Böyle 

bir düĢünce sadece üretilmiĢ bir düĢünce olarak kalmaya mahkumdur. Uygulanamaz, çünkü 

kadınların deneyimleri ve toplumsal konumları, sınıf, ırk, kültür, ekonomik yapı gibi 

değiĢkenlere bağlı olarak farklı biçimlerde ortaya çıkar. Bu yüzden kadınların toplumsal 

sorunlarını çözme yolunda farklı koĢulları yorumlamayı imkan sağlayacak farklı feminist 

düĢüncelerin sürekli olarak üretilmesi gerekir. Feminist düĢünce tek tip bir kalıp olarak 

değil, bir çok farklı düĢünceyi, farklı durumu farklı sesleri barındıracak nitelikte olmalıdır. 

Postmodern feminizm bu yönüyle stantpoint feminizme yaklaĢır (Karagöz,2010:253-254).    

1.4.1.5. Irkçılık Temeline Dayalı Feminizm 

Siyah feminizm olarak da bilinen ırkçılık temeline dayalı feminzmin kaynağı, orta 

sınıf beyaz aydınların dünyanın her yerindeki bütün tarihsel dönemlerdeki kadınların 
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durumlarını açıklamalarındaki yetersizlikleri belirtmek için kullandıkları, önceki feminizm 

anlayıĢlarından duyulan hoĢnutsuzluktur.  

Gerçeklikte siyah kadınların, özellikle kölelik, kast sistemi ve ırkçılık gibi tarihsel 

ve toplumsal köklere sahip Amerika ve üçüncü dünyada siyah iĢçi kadınların deneyimleri 

orta sınıf üniversitelerindeki beyaz kardeĢlerinin deneyimlerinden uzaktır. Baskı ve 

eĢitsizlik siyah kadın için çoğu kez, ırk ve sınıf kadar toplumsal cinsiyeti de yansıtan çok 

katmanlı ve çok yüzlü bir Ģeydir. Ayrıca bu boyutlar, feminzmi böldüğü ve ayrıĢtırdığı 

kadar, siyah feministleri beyaz feministlerin yani bir parçası oldukları yol arkadaĢlarının 

ırkçı güç yapısından kurtarmak için bir araya getirebilir. Siyah feministler feminist teoride 

ırkçı bir tahayyül belirlemiĢlerdir ve onlar için beyaz yönetimden kurtulmak kapitalizmin 

ataerkilliğinden kurtulmak kadar önemlidir (Slattery,2008:145) 

1.4.1.6. Standpoint Feminizm 

Liberal ve radikal feminizme bir alternatif olan stantpoint feminizm kadının 

toplumsal duruĢunu ve konumunu merkeze alır. Onlara göre, kadının toplumsal konumunu 

ne salt liberal feminizmin ne de radikal feminizmin bakıĢ açısı ve önerileri çözümleyebilir.  

Çünkü toplumdaki kadınların hali hazırdaki toplum yapıları içinde tek tip kimliksel 

konumları ve dolayısıyla buna uygun duruĢları ve hareket tarzları yoktur. Bu yüzden 

kadınların sorunları ataerkil düzen içindeki konumları da liberal ya da radikal feminizmin 

öngördüğü biçimde bir algılayıĢa dayalı çözüm noktalarından geçemez (Karagöz,2010:251). 

Kadınlar dünyayı ve toplumsal gerçeklik içindeki konumlarını erkeklerden farklı 

konumlarda görmekte ve tanımlamaktadırlar. Örneğin toplum içinde eğitimli ama Ģiddet 

gören, çalıĢan ama kendi ekonomik bağımsızlığını kullanamayan; eğitimsiz kırsal kesimde 

törelere göre biçimlenmiĢ bir toplumsal birimde yaĢayan on çocuklu bir kadın; iĢ hayatında 

baĢarılı olmuĢ Güler Sabancı tarzı bir kadın toplumun farklı kesimlerinde farklı 

gerçeklikleri algılayan kiĢilerdir ve farklı kimlik özelliklerine sahiptirler. Bunlar elbette aynı 

toplumsal bütün içinde yaĢadıkları için belli noktalarda belli ortak deneyimlere sahip 

olabilirler ama kesinlikle kadının toplumsal düzen içindeki konumlarına iliĢkin farklı 

problemleri algılamakta, farklı yaĢamakta ve farklı Ģekilde temsil etmektedirler. Bu yüzden 

sorunlarını dile getirmekte farklı argümanları, farklı söylemleri, farklı iletiĢim biçimlerini 

kullanmaktadırlar (Karagöz,2010:252).     
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1.4.1.7. Atatürkçü Düşünce Temelinde Gelişen Türk Feminizmi 

Batılı olmayan toplumlarda gerçekleĢmekte olan BatılılaĢma hareketi Türk 

toplumunda Osmanlı‟nın son dönemlerinde baĢlamıĢ Atatürk devrimi ile gerçek niteliğini 

kazanmıĢtır. BatılılaĢma hareketi çağdaĢ Türkiye‟nin sorunlarının daha iyi anlama çabası 

içine girilmiĢ ve Türk hümanizmi adı verilen Batılı olmayan toplumların bunalımına bir 

çözüm getirmeye elveriĢli yeni bir fikir akımını ortaya çıkarmıĢtır (Sinanoğlu,1988:115).  

Cumhuriyet dönemi ile birlikte kadınlara tanınan haklar da Türk hümanizmin bir parçasıdır. 

Bu bölümde Atatürkçü düĢünce Temelinde GeliĢen Türk Feminizmi açıklanmadan önce 

Cumhuriyet öncesi Türk toplumunda kadının konumuna kısaca değinmek yerinde olacaktır.  

Atatürk‟ün eski Türk toplumlarında kadının yerini incelettiği çalıĢmalarda, eski 

Türk toplumlarında kadının önemli bir yeri olduğu ortaya çıkmıĢtır. Örneğin Ġskitlerde 

kadın söz sahibidir. Devlet yönetimine dahil edilmiĢ usta birer savaĢçı olan kadınların 

evlilikleri de üç düĢman askeri öldürdükten sonra gerçekleĢmiĢtir. Hunlar döneminde ise 

kadınlar savaĢmanın yanı sıra ekonomik hayata aktif olarak katılmıĢlar halı dokumuĢlar, 

maden ve deri iĢçiliği yapmıĢlardır. Göktürklerin Orhun ve Ergenekon destanları kadından 

saygı ile bahseder. Hakanın eĢi olan katun devlet yönetiminde söz sahibidir ve Göktürklerde 

tek eĢlilik esastır (Çeçen,1986:38-53).  

Türklerin Ġslamiyeti kabul etmesi ile birlikte erkeklerin gücü ve otoritesi pekiĢirken 

kadının durumu geriye doğru gider ve sahip oldukları hakların önemli bir kısmını 

kaybederler. Osmanlı kadınları Selçuklu kadınlarına göre bu durumu daha derinden 

hissederler. Çünkü Selçuklular her ne kadar Ġslamiyeti kabul etmiĢ olsalar da eski 

geleneklerini korumuĢlar, kadınlar özgürlüklerini tamamen kaybetmemiĢlerdir. Ancak 

Osmanlı Ġmparatorluğu güçlü bir imparatorluk haline gelip, yaptıkları fetihlerle halifeliğin 

Osmanlıya geçmesi ile birlikte yönetim tamamen Ģeri esaslara göre yapılandırılmıĢ, kadın 

sarayda haremin sınırları içerisine hapsedilmiĢ, giderek toplumsal yaĢamdan soyutlanmıĢtır. 

19 yüzyıl BatılaĢma hareketleri ile Osmanlı kadın ve erkeklerin eğitimde eĢit haklar sahip 

olmalarını sağlamıĢ ve eğitim kurumlarının kapıları kadınlara açılmıĢtır. Zamanla kadınlar 

az da olsa ekonomik hayata katılmaya ve Milli Mücadele Dönemi‟nde de erkeklerle aynı 

safta yer almaya baĢlamıĢlardır (Suğur vd., 2006:37-43).  

Cumhuriyet‟in kuruluĢunun ilk onyılında bilinçli olarak yapılandırılan devletçi 

feminizm de denilebilecek Türk kadınını konumunun değiĢtirilmesi meselesini süratle 

milletler arası alana götüren ilk insan Atatürk‟tür. Atatürk‟ün kendine özgü bir kadın 
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anlayıĢı vardır. 1923‟te Ġzmir‟deki konuĢmasında Ģöyle der: Şuna inanmak lazımdır ki, 

dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadınların eseridir. 22 Nisan 1935‟te Ġstanbul‟da 

Beylerbeyi Sarayı‟nda Milletler arası Kadın Kongresi”nin toplanması için imkânlar 

hazırlamıĢ ve kongreyi himayesine almıĢtır. Dünya çapında ünlü kadınların ve yazarların 

katılımını da sağlayan kongreye gönderdiği telgrafta Siyasî ve içtimai hakların kadın 

tarafından kullanılmasının, beşeriyetin saadeti ve prestiji bakımından elzem olduğuna 

eminim ifadelerine yer vermiĢtir.  Buna göre,  Türk kadınının dünya kadınlarıyla 

iliĢkilerinin alacağı Ģekil de Atatürk‟ün Türk Kadını’nın Dünya Kadınları’na elini vererek 

dünya barış ve güveni için çalışacağına emin olabilirsiniz ifadeleriyle belirlenmiĢtir. Bu 

sözlerini hayata geçirebilmek için Türk kadınına 1930 yılında yürütme, 1934 yılında 

yasama organlarına, kadınların seçmesi ve seçilmesini sağlamıĢtır (Akt: Kaçar, 2007:25).  

Atatürk, kadın-erkek eĢitliğini Türkiye‟nin BatılılaĢma, laikleĢme ve demokrasiye 

bağlılığının bir parçası olarak görüyordu. Kamusal alanlar bu değerler çerçevesinde yeniden 

organize edildi, çay solanları, akĢam yemekleri, balolar ve sokaklar, hem erkekleri hem de 

kadınları toplumsallaĢtıracak kamusal alanlar olacak ve Avrupalı kadınla erkeğin karĢı 

karĢıya gelmesi sağlanacaktı. Modern laik yaĢam tarzının doğuĢuyla beraber, Ġslam dininin 

biçimlendirdiği toplumsal örgütlenme ve toplumsal cinsiyet rollerinden radikal bir kayıĢ 

yaĢandığı görülür. Cumhuriyet dönemi romanları hikayelerini ve karakterlerini bu yeni 

medeni yaĢam tarzını temel alarak oluĢturulur (Schroeder, 2007:83) 

BaĢlangıçta bu değiĢiklikler sadece ufak bir Ģehirli tabakayı etkiledi. Anadolu 

topraklarının büyük bölümü pazarla bütünleĢmiĢ değildi ve tarımın ticarileĢmesi değiĢik 

tempolarda ilerliyordu. Merkezi devletin ve aygıtlarının topluma nüfusu da değiĢkenlik 

gösteriyordu ve birçok bölgede zorunlu askerlik ve vergi toplama ile sınırlı idi. OkullaĢma 

ve sağlık hizmetleri yavaĢ yavaĢ yaygınlaĢmakta idi. Ancak 1950‟ler gibi ileri bir tarihte 

yapılan antropolojik araĢtırmaların gösterdiği gibi, klasik ataerkilliğin maddi temelini 

oyacak pek az değiĢiklik olmuĢtu. Kadınlara ve onların hayatını düzenleyen evlilik akitleri 

ise bunlar sıkı biçimde yerel toplulukların denetimindeydi. Artık Cumhuriyetin aydın 

teknokratlarının geleneksel hatta geri diye tanımladıkları törelere göre yapılmaktaydı. 

Gelenek ve modernlik söylemi yeni bir boyut kazanmıĢtı. Artık Batı‟ya karĢı Osmanlı 

örflerini değil, köylülere ve aĢiretlilere karĢı Ģehirli seçkinleri anlatmak üzere kullanılıyordu 

(Kandiyoti,2010:335-336).  
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Ancak 1950‟lerde tarımda makineleĢme ile birlikte Cumhuriyet reformlarının 

baĢarılı olmadığı yerde tarımsal makineleĢmenin yalnızca iki mevsim kullanılması yeterli 

oldu. Böylece statü, sadece aileden, köyden ya da statüden kaynaklanamaz duruma geldi. 

Sermaye, eğitim, politik dayanaklar ve kayırma mekanizmaları gibi yeni maddi ve sembolik 

kaynaklar giderek önem kazandı. Erkeklerin hanelerinde halen daha bir reis gibi 

davranabilmelerini mümkün kılan Ģey, artık ev dıĢı kaynaklara eriĢme yeteneklerinden 

geçiyordu. Türkiye artık daha önce hiç olmadığı kadar, aile içi cins iliĢkilerini düzenleyen 

birbirinden çok farklı rejimlerin yanyana yaĢadığı bir ülke haline geldi 

(Kandiyoti,2010:336). 

1970‟ler, Türkiye‟de CHP‟nin solundaki sosyalist eğilimli gençlik hareketlerinin 

siyasal gündemi sayısal güçlerini aĢan bir Ģekilde belirledikleri bir dönem oldu. Türkiye‟nin 

az geliĢmiĢlik, dıĢa bağımlılık, gelir ve fırsat eĢitsizliği, sınıflar arası uçurumlar gibi 

kavramların siyasal söylemin temel kavramları haline geldi ve kadınlarda yasalarda var 

olduğu iddia edilen eĢitliğe karĢın eĢit olmayan bir cins grubu oluĢturdukları bilinci doğdu 

(Tekeli,2010:30).  

Türkiye 1980‟de üçüncü askeri darbeyi yaĢadı ve istikrarsız politik durum, kadınlara 

uygulanan baskı ile mücadele etmek için kadınlara o dönemde tam anlamıyla politikadan 

arındırılmıĢ olan kamusal alanı politize etme Ģansı verildi. Paradoksal bir biçimde ordu 

yöntemi elinde tuttuğu üç yıl boyunca tüm politik eylemleri ve politik partileri yasaklayıp 

politik alanda yükselen sesleri askeri güce baĢvurarak sustururken, diğer taratan bu süreçte 

yeni bir feminist hareket doğdu (Schroeder, 2007: 87).  

1980‟lerde baĢlayan ikinci dalga feminizm içinde kadınlar özgürlük taleplerini 

yükselttiler ve çözüme yönelik somut adımlar atılmasını talep ettiler. Türkiyeli kadınlar var 

olan eĢitsizliklerin yok edilmesi konusunda uluslar arası düzeyde mücadele eden bir baskı 

grubuna dönüĢtüler. Böylece 1980‟li yılların kadın hareketi demokratik bir toplumun 

yaratılmasına katkı sağlayan sivil bir güç haline geldi.  

Böylece kadının toplumsal katılımı yönünden yeni rol tanımlamaları yapıldı ve 

kadınlar yeni kimlikler kazandılar. Buna karĢılık kadınların toplumsal katılımıyla siyasal 

katılımı arasında bir boĢluk doğdu. Siyasi partiler çözüm getirebilmek için kadına siyasette 

daha fazla yer vermek bakımından farklı kadın söylemleri geliĢtirmeye yöneldiler. Siyasi 

partilerce geliĢtirilmeye çalıĢılan söylemse, kurumsal siyasetteki egemen erkek yapısını 
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sorgulamamak oldu (Tokgöz, 1996: 55-56). Zaten kadınlara siyasal hakların tanınmasında 

baĢlangıçta “simgesel” kaygılar olduğundan ve kadınların talebi dıĢında verilmiĢ bir hak 

olduğundan dolayı Türkiye‟de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı 1934 yılından 

günümüze kadar uzanan yasama dönemlerinde mecliste yer alan kadın milletvekillerinin 

oranları incelendiği zaman, cinsiyete dayalı temsiliyetin kadınlar lehine oransal azlığı dikkat 

çekicidir.  

1990‟lı yılların baĢında kadın sorunu daha radikal bir biçimde ele alınmaya baĢladı ve 

kurumsallaĢma ve proje feminizmi ortaya çıktı. KurumsallaĢma 1980‟lerde ortaya çıkan 

feminist bilincin bir yandan kendi kurumlarını yaratması, diğer yandan kamu politikalarının 

içine sızmaya baĢlamasıdır. 2000‟li yıllarda ise kadınların Kemalist çizgideki mücadeleleri 

devam etmekte ve baĢarılı sonuçlar elde etmektedir. Medeni Kanun ve Ceza Kanunu‟nda 

yapılan değiĢiklikler bu baĢarının somut göstergeleridir. Bugün uluslararası sözleĢmelere 

atılan imzalar ve AB‟ye adaylık nedeniyle hükümetlerin verdiği taahhütler de Türkiye‟de 

kadın hareketini desteklemektedir. Tüm bu geliĢmeler kadınların taleplerini hükümet 

nezdinde meĢrulaĢtırmakta ve devletle kurulan iliĢkide etkili olmalarını kolaylaĢtırmaktadır 

(Suğur vd, 2006: 69-70).  

Türk toplumunda kadınlar hangi sosyal sınıftan gelirlerse gelsinler öncelikle aile ile 

yer bulurlar. Yani ilk önce birisinin kızı, karısı ya da annesi olarak tanımlanırlar. Farklı 

kimlikler oluĢtursalar bile ilk ve en makbul olan kimlikler bu kimliklerdir. Öncelikli olan bu 

kimlikler kadınların hangi sınıftan gelirlerse gelsinler erkeğe bağlı olarak yaĢadıklarını 

açıklar. Kadınlar bugün kırsal kesimde ev iĢleri ve çocuk bakımının yanı sıra tarlada 

kocalarına yardım etmekte, büyük kentlerin kenar mahallelerinde temizlik iĢleri ve fabrika 

iĢçiliği gibi ekonomik getirisi olan iĢler yapmakta, biraz daha Ģanslı olan orta ve üst sınıftan 

kadınlar eğitim alma Ģansına sahip olarak erkeklerle sözde eĢit Ģartlarda çalıĢarak benzer 

prestijli meslekleri ile aynı kulvarlarda yarıĢmaktadırlar fakat bugün hiçbir kadın kendini 

bağımsız hissedememekle beraber evde bir erkeğe bağımlı olarak yaĢamaktadır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KİTLE İLETİŞİMİNE YÖNELİK KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

ÇalıĢmanın bu bölümünde iletiĢim araĢtırmalarının ilk dönemlerinden, günümüze 

kadar geliĢim sürecine değinilmiĢ ve çalıĢmanın dayandırıldığı temel kuram olan 1965 

yılında Martin Seligman tarafından geliĢtirilen Öğrenilmiş Çaresizlik Kuramı ve 1984 

yılında Elisabeth Neolle Neumann tarafından geliĢtirilen Suskunluk Sarmalı Kuramı 

açıklanmıĢtır.  

2.1. İletişimin Toplumsal Bir Boyutu Olarak Kitle İletişimi  

Latince communication sözcüğünün karĢılığı olan iletiĢim (Oskay,1999:15), 

toplumların varolabilmesi için temel taĢlardan birisidir. Literatürde 160‟dan fazla iletiĢim 

tanımı yapılmıĢtır. Bu tanımlardan yola çıkarak en genel hali ile iletiĢim, karĢılıklı olarak 

iletilerin paylaĢımı Ģeklinde iĢleyen bir süreçtir (Yüksel,2001:2). 

BaĢka bir ifade ile birbirlerine ortamdaki nesneler, olaylar ve olgularla ilgili 

değiĢimleri haber veren, bunlara iliĢkin bilgilerini birbirine aktaran aynı olgular sorunlar ve 

nesneler karĢısında benzer yaĢam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taĢıyıp 

bunları birbirine ifade eden insanların oluĢturduğu topluluk ya da toplum yaĢamı içinde 

gerçekleĢtirilen tutum, yargı, düĢünce, duygu, bildiriĢimlerine iletiĢim denir 

(Oskay,1999:15).  

ĠletiĢim mesajlar aracılığı ile gerçekleĢtirilen toplumsal etkileĢimdir ya da farklı bir 

deyiĢle dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı baĢkaları ile paylaĢtığımız insani bir 

süreçtir (Türkoğlu,2004:21). Ġnsanın yaĢadığı toplumda kendisinden önce var olan kuralları 

öğrenmesi, diğer inançları benimsemesi ve bunlara uygun olarak kendine verilen rolleri 

oynaması yani toplumsallaĢması iletiĢim ile gerçekleĢir. Ġnsanlar baĢkalarıyla bir arada 

olabilmek, onları anlayabilmek, kendilerini anlatabilmek ve etkileyebilmek için iletiĢim 

kurar. Bunun da ötesinde bireyler kendileri ve baĢkaları ile iletiĢim kurarak kiĢiliklerini de 

tanımlama olanağı kazanırlar. ĠletiĢim kiĢiler arası iliĢkinin her türünü ve giderek toplumları 

yaratan bir harç görevi görür. Bir diğer değiĢle toplumsal yaĢamımız, kiĢi olarak benliğimizi 

var etmemiz, baĢkaları ile bir iĢi gerçekleĢtirebilmek için bir iĢ grubu içinde düĢünce 

üretmemiz, bunu davranıĢlarımızla iĢe dönüĢtürebilmemiz, ancak iletiĢim ile gerçekleĢir 

(Gürgen,1997:10). Bu nedenle iletiĢim bütün canlı varlıkların yaĢam gereğidir, insan 
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doğasının bir parçası olarak ortak yaĢamın merkezidir ve yaĢamı iĢlevsel kılar. Son yıllarda 

iletiĢim konusunda yapılan bilimsel araĢtırmaların ĢaĢırtıcı boyutlara ulaĢması bu durumu 

kanıtlar niteliktedir. Aslında araĢtırma çalıĢmalarında görülen ve artık patlama olarak 

nitelendirilebilecek geliĢme, iletiĢim kavramının gittikçe geniĢleyen kullanım alanı ve 

anlamına kaynağını almaktadır. Buna bağlı olarak çok sayıdaki bilimsel disiplin kendi 

alanları doğrultusunda iletiĢim konusunda çalıĢmaktadır. Örneğin fiziksel bilimlerin iletiĢim 

konusundaki çalıĢmalara sibernitik, bilgi kuramı ve genel sistemler kuramının alt baĢlıkları 

bağlamında katıldığı bilinmektedir. Sosyal bilimler alanında ise, kültür olgusunu iletiĢim 

olarak nitelendiren antropologların konuya bakıĢ açıları ilk sırayı almaktadır. Sosyal 

psikologlar ise iletiĢimi bireyler arası iliĢkiler ve grup içi iliĢkiler olarak ele alırlar. 

Dilbilimciler ise dil yapısı üzerinde olan çalıĢmalarını iletiĢim biliminin bir parçası olarak 

görmektedirler. Bunun yanı sıra, psikoloji sosyoloji, politika ve daha birçok bilimsel 

disiplinler iletiĢim bilimi ile yakın iliĢki içerisindedirler (Yüksel,1997:15, Erdoğan,1997:27, 

Kuruoğlu,1990: 67). 

Ġnsanlar uzun yıllar yüz yüze iletiĢim kanallarını kullanmıĢlardır. Günümüzde de en 

önemli iletiĢim tarzı yüz yüze iletiĢimdir. Ġnsanlar gündelik hayatlarını bu iletiĢim tarzına 

bağlı olarak sürdürürler.  Ġnsanlığın en eski iletiĢim biçimi olan yüzyüze iletiĢim 

günümüzde de varlığını ve önemini sürdürürken bir yandan biriciklik niteliğini kaybetmiĢ, 

diğer yandan toplumsal iliĢkilerin bir sonucu olarak pek çok ayrıma uğramıĢ, tarihsel süreç 

içerisinde gerçekleĢtirilen çeĢitli teknolojik araçlarla yüz yüze iletiĢimin yanı sıra teknoloji 

ile yeni iletiĢim tarzı olan kitle iletiĢimi geliĢtirilmiĢtir. Kitle iletiĢimi radyo, televizyon, 

basın gibi araçlarla aracılanmıĢ iletiĢim biçimidir ve teknolojik araçlarla çalıĢan, geliĢmiĢ 

teknik ve kurumlardan oluĢmaktadır. Bu kurumun amacı farklı yapıdaki heterojen ve geniĢ 

bir Ģekilde dağılmıĢ kitlelere sembolik bir iletiyi aktarmaktır. Kitle iletiĢim araçları 

insanların yaĢamında önemli bir yere sahip olmuĢtur. Ġnsanlar zamanlarını diğer bireysel 

etkinliklerden daha çok kitle iletiĢim araçlarıyla harcamaya baĢlamıĢlardır. Kitle iletiĢim 

araçları olmaksızın yaĢamlarını düĢünemez olmuĢlar ve hem toplumsal hem de kiĢisel 

olarak kitle iletiĢim araçlarına bağımlı hale gelmiĢlerdir. Bunlar yazılan bir mektuptan 

çekilen bir telgraf ya da faksa, dinlenen bir radyo programından izlenilen bir televizyon 

programına ya da sinema filminden gönderilen e mail mesajına kadar değiĢir 

(Yaylagül,2008:13, Oğuz, 2000:27, Ünlüer,  2005:9-10, Mc Qual ve Windahl,1996:8). 
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Kitle iletiĢim araçları belirli tarihsel ve toplumsal koĢulların ürünleridir. Bunların 

üretilmesi, kullanılması ve zaman içersinde geliĢtirilmesi üretim araçlarını kontrol eden 

egemen grupların çıkarları ve beklentileri ile ilgilidir. Çünkü bu araçlar toplumu oluĢturan 

herkesin yararına değildir ve onlar için kullanılmaz. Kitle iletiĢim araçları da mülkiyet 

iliĢkilerinin önemli bir parçasıdır. Bunların kullanılması belli yasal düzenlemelere bağlıdır. 

Bunların mülkiyet biçimleri üretilen medya içeriğinin üretilme tarzını ve ürünün doğasını 

Ģartlandırır. Bu üretim sürecinin bir ideolojisi vardır. Kitle iletiĢiminin geliĢmesi bilimsel 

alandaki baĢka geliĢmelerin oluĢturduğu bir temel üzerine kurulmuĢtur (Yaylagül, 2008:13).  

Kitle iletiĢiminin en dikkati çeken boyutu ise iĢlevlerinde yatar. ĠĢlev sözcüğü 

medyanın ne yapması gerektiği, gerçekte ne yaptığı ve amaçlarının ne olarak görüldüğü 

konularını kapsar (Burton,1995:82). Kitle iletiĢim araçları; bilgilendirme yanında 

eğlendirme ve bireyleri yeni ürünler için tüketici duruma getirme iĢlevlerini üstlenir ve 

kitleler bu araçların oluĢturduğu iletiĢim sürecinden çıkamaz duruma gelmiĢlerdir. Bu 

araçlar eğlendirir insanların boĢ zamanlarını tüketmesini sağlar. Doğrudan ve dolaylı eğitim 

iĢlevleri de vardır. Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlar. Ekonomik ve siyasal 

iliĢkiler açısından bakıldığında, ürün satıĢını amaçlayan reklamlar, kitle iletiĢim araçlarının 

temel iĢlevi haline gelmiĢtir (Bayram vd,2007:17).  

Kitle iletiĢim araçları bilgilendirme, eğlendirme, haber verme ve eğitme iĢlevlerini 

yerine getirirken, gerçekte izleyicilere bir çerçeve oluĢturur. Bu çerçeve, kimi zaman geniĢ 

kimi zaman da dar nitelikler sunar. Bir baĢka deyiĢle, belli bir sınırlama getirir. Olayları ve 

kiĢileri kendi çerçevesinden sunar, değiĢtirir, dönüĢtürür, yorumlar kimi zamanda saklar 

maskeler. Bir fotoğraf sunar, ancak izleyici o fotoğrafın ne zaman nasıl çekildiğini 

anlayamaz, algılayamaz. Çünkü izleyicinin kendisine sunulan bu görüntüyü yorumlamaya 

zamanı yoktur. Her Ģey anlık ve hızlı gerçekleĢir. Ġzleyiciler bu hızlı, anlık, saklı, sınırlı ve 

yananlam yüklü görüntülerin arasında bocalar kalır. Bir bakıma bireyler görüntü 

bombardımanı altındadır (Küçükerdoğan,2009: 12).   

Ancak medyanın sadece bu iĢlevleri olmadığını kabul eden görüĢler de 

bulunmaktadır. Medyanın sadece bir bilgi kaynağı olmadığı, aynı zamanda aktardığı 

mesajlar aracılığı ile toplumun bireylerine toplumsallaĢma süreçlerinde, içinde bulundukları 

toplumun değerlerini, normlarını, gelenek-göreneklerini, inançlarını, toplum tarafından 

doğru kabul edilen davranıĢ kalıplarını, değerlerini hatırlattığı ve öğrettiğine dair görüĢler 

bulunmaktadır. Bu görüĢlere dayanarak medyanın, bir bireyin toplumsallaĢma sürecinde 
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geliĢtirdiği kimlik, sahip olduğu değer ve davranıĢlar üzerinde en etkili toplumsallaĢma 

aracılarından biri konumunda olduğu söylenebilir (Sabuncuoğlu,2006:9).       

Günümüzde kitle iletiĢim araçları kapitalist sistem için ekonomik, siyasal ve 

kültürel açıdan son derece önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu araçlar, endüstriyel düzeyde 

örgütlenerek hem birer ekonomik kar ve çıkar amaçlı olarak hem de –diğer endüstrilerden 

farklı olarak bilinç yönetimi ve ideolojik yönlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Medya ve 

kültür endüstrileri kapitalist sistemin ayrılmaz bir parçasıdır ve ancak kapitalist geliĢim 

dinamikleri içerisinde açıklanıp anlamlandırılabilir (Yaylagül,2008:5).  

Bugün kitle iletiĢimi, özellikle de sinema ve televizyon uluslar arası egemenliğin 

vazgeçilmez aracı haline gelmiĢtir. KüreselleĢmeden etkilenen kitle iletiĢimi zamanla bu 

etkilenmenin ötesinde küreselleĢmenin gerçekleĢmesini sağlayan önemli etkenlerden biri 

haline gelmiĢtir (Alemdar,2001:13).  

 2.1.1 Kitle İletişim Kuramları  

Sosyal bilimlerde birçok kuramsal yaklaĢım söz konusudur. Bu kuramlara kitle 

iletiĢim kuramları da dahildir. Çünkü iletiĢim araĢtırma ve yaklaĢımları toplumbilimsel 

araĢtırma yaklaĢımlarından ayrı düĢünülemez, insan davranıĢlarının tümü iletiĢim süreci 

içinde oluĢtuğu için toplumbilimsel bir çalıĢma alanıdır. Toplumbilimin araĢtırma 

kökenlerinin 19. yüzyılda atıldığı düĢünülecek olursa, iletiĢim araĢtırmalarının da 

toplumbilimsel araĢtırmalarla aynı tarihte baĢladığı varsayılabilir (Tekinalp ve Uzun, 

2006:1).   

Kitle iletiĢim araĢtırmaları açısından sistematik bir veri toplama türünü içeren ilk 

çalıĢma Eugene Hatin‟in 1859–1865 yılları arasında yayımlanan ve Fransız basınının 

siyasal ve edebi tarihi üzerine yaptığı sekiz ciltlik eseridir. ĠletiĢim alanının bir bilim dalı 

durumuna gelmesi ise yirminci yüzyılda ABD‟de olmuĢtur. Yüzyıllık iletiĢim çalıĢmaları 

iki kampta toplanmıĢtır (akt: Özer ve DağtaĢ,2006:1).  

Bu kamplardan ilki, varolan toplumsal yapıyı ve kitle iletiĢimini geliĢtirmeye 

çalıĢan tutucu yaklaĢımlar, diğeri ise, toplumsal yapının ve kitle iletiĢiminin varlığını ve 

doğasını soruĢturan eleĢtirel yaklaĢımlar olarak sınıflandırılmaktadır (Erdoğan ve 

Alemdar,2002:41-42). 
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Bir kuramın tutucu ve değiĢimci olarak nitelendirilmesinde üç nokta önem taĢır. 

Birincisi, kuramın öne sürdüğü varsayımların ideolojik yapısıdır; kuram ya da araĢtırma 

eleĢtirici mi, varolan düzeni değiĢtirmeyi mi öneriyor, yoksa tarafsızlık ve bilimsel nesnellik 

adına çevrenin düzenini güçlendirmeyi, korumayı ve geliĢtirmeyi mi öneriyor? BaĢka bir 

deyiĢle insanın durumunu, çevreyi düzeni değiĢtirmeyi mi yoksa insanın çevreye uymasını 

ve uydurulmasını mı öneriyor? Ġkinci nokta, araĢtırmanın konusu ve sorduğu sorularla 

ilgilidir. AraĢtırmacı düzenin meĢruluğu ve evrenselliğini kabul eden, düzenin parçalarının 

etkili bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamaya yönelik sorunlar ve bunların çözümü ile mi 

ilgileniyor, yoksa seçtiği konular ve sorduğu sorularla düzenin tarihsel yapısı, değiĢimi, 

meĢruluğu, ideolojisi, sınıfsal yapısı, çatıĢmaları ve örneği iletiĢimin bu yapıdaki yeri, rolü, 

ideolojik niteliği üzerinde mi duruyor? Son nokta araĢtırmada kullanılan inceleme yöntemi 

ile ilgilidir. AraĢtırmacı sorularına yanıt ararken anket düzenlerine, ölçekler belirleme gibi 

teknikleri temel olarak mı alıyor yoksa bunları bilgi edinmenin araçları olarak mı 

değerlendiriyor? Diğer deyiĢle toplumsal olguları soyutlayarak bütünlükten kopartarak 

anlamaya çalıĢan teknikleri mi ağırlık veriyor, yoksa bunları niteliksel özellikleri 

yakalamada, anlamada yardımcı olarak mı görüyor? Bu noktaların ıĢığında iletiĢim alanında 

çok sayıdaki kuram tutucu ya da değiĢimci kategorisinde yer alabilir (Erdoğan ve 

Alemdar,1990:13).  

Bu kuramların açıklamalarına geçmeden önce, kitle iletiĢim araĢtırmaları tarihine 

olumsuz bakıĢların da mevcut olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir. Yumlu‟nun 

aktardığına göre Paul Eliott kitle iletiĢim araĢtırmalarına yönelik tüm kaynaklar 

tarandığında karĢımıza sürekli eski yaklaĢımların eleĢtirilip yerlerine yenilerinin konulduğu 

bir ortam ortaya çıktığını söylemektedir (akt:Koçak,2001:8)  

2.1.1.1. Tutucu Yaklaşımlar 

Süreç okulu olarak bilinen tutucu kuramlar; ana-yol, ana-akım, statükocu, liberal, 

çoğulcu yaklaĢım olarak da anılır, iletiĢim süreci, kaynak, ileti, araç, etki, gürültü, feedback, 

gönderici, enformasyon akımı, toplumsal çatıĢma, güç, deneycilik, değer yargısı taĢımamak, 

nesnellik egemen görüĢtür. Etki, sonuç,  amaç önemlidir. Daha çok nicel çalıĢmalar yapılır. 

Etkilerden bahsedilir; kitle iletiĢimine iĢlev yüklenir. Tutucu kuram, 1950‟lerde ABD‟de 

ortaya çıkmıĢtır, varolan sistemin onarılması ve devam ettirilmesi fikrine dayanmaktadır. 

Pozitivizmi ve ampirizmi temel alan çalıĢmalar; dengenin korunması, servetin haklı 

çıkarılması amacıyla, sermaye birikimi, yatırım, üretim, geliĢme ve büyüme üzerine 
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kurulmaktadır. Toplumsal sistemin, açık sistem olarak görülmesiyle ise, toplumun 

değiĢmesi, etkileĢime açık olmasını ifade etmektedir (Tekinalp ve Uzun,2006:38). 

Her toplumun bir düzeni vardır. Platon‟a göre toplumu bilgelerin, filozofların 

yönetmesi gerekir. Sonunda da aristokratların yönetimi kurulacaktır. Platon‟un düzeni 

aristokratik ve eĢitsiz bir düzendir. Bu düzen fikri tutucu toplumsal bilimlerin odak 

noktasıdır. Düzen basitten karmaĢığa doğru evrimlenir. Tek bir yön ve doğrultuda giden bu 

tarihi evrim, tutucu yaklaĢımların toplum değiĢimi görüĢüdür. Bu değiĢim kapitalist 

sistemle doruğuna ulaĢır, biter. Sonrası büyüme ve geliĢmedir. Evrim süresince bile toplum 

„denge‟ içindedir. Bu denge varsayımı, tutucu yaklaĢımların düzeni savunmada 

kullandıkları temel düĢüncedir (Erdoğan ve Alemdar,1990:15). 

Tutucu kuramlar var olan sistemin onarılması ve devam ettirilmesi genel felsefesine 

dayanır. Pozitivizmi ve deneyciliği temel alan çalıĢmalar, bilgiyi, sermaye birikimini, 

yatırım, üretim, geliĢme ve büyüme üzerinde kullanılırlar. Bu çalıĢmalarda „algılanan öz, 

dengenin korunması, servetin ve gücün haklı çıkarılması, toplumsal sistemin canlı 

organizmalar gibi değiĢime açık olması, ayrımcılığın, toplumsal çatıĢmanın ve önyargıların 

toplumu geleneksel olarak koruyan iĢlevlere sahip olmasıdır (Tekinalp ve Uzun,2006: 39). 

Her insan gelenek görenekleri, toplum değerlerini ve kurumlarını yaĢatan görevleri 

yerine getirerek toplumun gereksinimlerini sağlamak için yaratılmıĢtır. Toplumsal 

baĢkaldırı ve düzensizlik, toplumun doğal düzeninin bozulmasıdır. Comte, Durkheim, 

Spencer, Burke, Tocqueville ve benzerleri, 19. yy‟ın ayaklanmalarına karĢı, „doğal düzenin 

onarılması ve korunması‟nı bir zorunluluk olarak görmüĢlerdir. Bu aydınların her biri 

toplumu açıklayan tutucu modeller ortaya attılar. Evrimin genel anayasasını formüle ettiler. 

Bu formüller çağdaĢ topulumun farklı niteliğini ortaya çıkarmak ve tarihsel toplumların 

(örneğin Afrika ülkelerinin) çağdaĢ olma çizgisinde geçirdiği çeĢitli değiĢimleri keĢfetmek 

içindi (Erdoğan, 1990:16). 

Tutucu denilen egemen düĢüncenin hakim olduğu anlayıĢa göre Mesajların 

sistematik bir Ģekilde ve büyük ölçekli olarak hazırlandığı ve dağıtıldığı varsayılır. Bunun 

ağabeylikte gönderilenler belli kiĢilerin değil, birçok kiĢinin dikkatini çekmek üzere 

oluĢturulur. Yeniden üretim ve nötr dağıtım teknolojisinin toplu olarak alımlama ve tepkide 

bulunmayı arttırması beklenir. Sorun oluĢturabilecek toplum veya grup yapısı az ya da hiç 

göz önüne alınmaz. ĠletiĢim kampanyasını düzenlemeyen ile birey arasında doğrudan iliĢki 
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kurulur. Gönderinin her türde alıcısı ağırlık veya değer olarak eĢittir- yalnızca sayı 

geçerlidir. (seçmen, tüketici, destekleyici vs. olarak) Kitle iletiĢiminin gönderisi ile iliĢkinin 

belli bir olasılık çerçevesinde bir etki yaratacağı varsayılır. Böylelikle kitle iletiĢimi ile iliĢki 

kitle iletiĢimden doğan bir sonuç ile eĢitlendirilir. UlaĢılmayanların ise etkilendiği kabul 

edilir (McQuail ve Windahl, 1997:80).  

Ana akım kuramcılarınca, kitle iletiĢiminin toplumun geneli için oldukça faydalı 

iĢlevleri olduğu ileri sürülmektedir. Bu eleĢtiriler daha çok toplumsal sorumluluk, cinsel 

ayrımcılık, Ģiddet, içerik kontrolü, sosyal sorumluluk ve etik üzerinde dururlar. Kitle 

iletiĢiminin oynadığı rol hakkındaki sunumlarında kitle iletiĢim araçları kendi baĢlarına 

hareket eden, bağımsızlığına sahip „özneler‟ olarak ele alınır. Böyle kullanılınca, kitle 

iletiĢim araçlarının görev nitelikleri bu araçların kendileriyle sınırlanır ve kahraman ya da 

kötü adam bu araçlar olur. Bu aynı zamanda ahlakiyatçı maskesi ardında gizlenerek radyo, 

televizyon ve basının aĢağılık, terbiyesiz, bayağı saldırgan ve müstehcen içeriği ve zararlı, 

kötü rahatsız edici etkisi hakkında egemen sınıfın ve sözcüklerin eleĢtiri yapma hakkını da 

getirir. Bu ikiyüzlü eleĢtiri sonucunda izleyiciler bu tür içeriği istediği ve izlediği için suçlu 

bulunarak sonuçlandırılır (Erdoğan,2002: 310). 

Laswell, Lazarsfeld, Lewin ve Hovland‟ın araĢtırmaları ana akım yaklaĢımlarının 

temelini oluĢturur. Bu dört akademisyen 1950‟li yıllarda kitle iletiĢim çalıĢmalarında 

oldukça etkili olmuĢlardır. Bunlar egemen literatürde, akademik bir disiplin olarak iletiĢim 

çalıĢmalarının kurucu babaları olarak kabul edilirler. Çünkü modern anlamda iletiĢim 

çalıĢmaları geleneği onlarla baĢlamıĢtır (Yaylagül,2008:33). 

Katz ve Lazersfeld‟e göre 1900‟lerin baĢında kitle iletiĢim araçlarının etkisi 

hakkında iki farklı görüĢ bulunmaktadır. Birinci görüĢe göre halkın sürekli büyüyen dünya 

ile bağı kopmuĢtu ve kitle iletiĢim araçları bu bağı tekrar kuracaktı. Ġkinci görüĢ ise, kitle 

iletiĢim araçlarını demokratik toplumun tahribine çalıĢan güçlü silahlar olarak kabul etmiĢ 

ve rahatsızlık duymuĢtur (Erdoğan ve Alemdar,1990:58-59).  

Medyanın kamusal kanaatler üzerindeki iĢlevleri ve etki potansiyellerinin 

tanımlaması ile ilgili teorik zemin ise 1920‟lerin baĢında Walter Lipman tarafından temin 

edilmiĢtir. Bizim siyasi olarak temas içinde olmaya mecbur kaldığımız dünya eriĢilemez, 

görülemez ve akledilemezdir öncülüyle iĢe baĢlayan Lipman: medya dışımızdaki dünyanın 

zihnimizdeki resimlerini temin ediyor şeklindeki fikri geliştirmiştir. Kitle iletiĢimi 
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araĢtırması ile ilgili bir diğer teorik temel de 1927 yılında Lasswell‟in Propaganda 

Technique in The World War’ıyla atılmıĢ ve geleneksel yaklaĢımı temsil eden iletiĢim 

araĢtırmacılarının katkılarıyla devam etmiĢtir (akt: Karahan Uslu, 2000:31). 

Lasswell 1948 yılındaki bir makalesinde, belki de iletiĢim araĢtırmalarında o çok 

bilinen çok yönlü iletiĢim sözünü söyledi. Laswell‟e göre iletiĢim eylemini tanımlamak 

kim?, neyi?, hangi kanalla?, kime?, hangi etkiyle? söyledi sorularına alınan uygun yanıtlarla 

olacaktır (Mc Ouail ve Windall 1996:19).  Lasswell‟in modelinde hedef yani iletiyi alan 

kiĢiler, pasif hedefler olarak görülür. Hedefe istenen etkinin yapılabilmesi kaynak, kanal, 

ileti, verici ve alıcı araçlarla ilgili sorunların çözülmesine bağlıdır. Pasif izleyici görüĢü 

kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımının egemen olmasına kadar geçerliliğini sürdürmüĢtür 

(Tekinalp ve Uzun,2006:63). Onun çalıĢmalarına dayanarak gümüş kurşun ve hipdermik 

iğne gibi kuramlar geliĢtirilmiĢtir. Bu kuramlar KĠA‟nın etkileri konusundaki ilk 

kavramsallaĢtırmalardır. Bu çalıĢmalarda iletiĢime, birisinin bir baĢka birisini etkilemek için 

kullandığı bir araç gözü ile bakılmıĢ ve iletiĢimci alıcı ya da tüketici değil etkileyen kiĢi 

olarak değerlendirilmiĢtir. (Yaylagül, 2008:41). Hipodermik iğne yaklaĢımına göre toplum 

tam anlamıyla bir kitlesel bir toplumdur; atomlaĢmıĢ, etkilenmeye son derece açık, tam 

edilgin bireylerden oluĢmaktadır. Kitle iletiĢim araçları böylesi bir ortamda kitleye düĢünme 

kalıplarını, tutumlarını, kabullenimlerini hiçbir dirençle karĢılaĢmaksızın zerkederler 

(Karahan Uslu, 2000:31-32).   

Lazersfeld ve Robert Merton 1948 yılında yayınladıkları The Communication of 

İdeas adlı eserlerinde kitle iletiĢiminin ilk toplumsal etkisinin satatus quo‟nun 

sürdürülmesine hizmet etmek olduğunu belirtmiĢlerdir. Medya izleyicilerin zamanını 

çalarak onların enerjilerini tüketmekte ve onları uyuĢturarak iĢlevsiz hale getirmektedir. 

Lazarsfeld ve Merton‟un anlayıĢına göre medya, birbirine benzeyen ürünler aracılığı ile 

insan davranıĢlarını kanalize etmektedir (Yaylagül, 2008:41).  

Colombia Üniversitesi‟nde Katz, Berelson ve Lazarsfeld‟in önderliğinde 1950‟lerin 

ortalarına kadar yapılan etki araĢtırmalarının sonucunda enformasyonun aktarılması ve 

tutumların değiĢtirilmesinde kiĢiler arası iliĢkilerden doğan etkinin geniĢ bir rol oynadığı ve 

kitle iletiĢim araçlarının doğrudan rolünün sınırlı olduğu saptandı. Bu araĢtırmaların 

sonuçlarından iki aĢamalı akıĢ, kanaat önderliği ve eĢik bekçisi kavramları ortaya çıktı 

(Tekinalp ve Uzun,2006:87).  Ġki aĢamalı akıĢ modeline göre enformasyon ve etki iki 

basamak sürecinden geçerek oluĢur, yani kanaat önderinden grubun üyesine geçer.  Ġlk 
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aĢamada kanaat önderi grubun dünya görüĢüne göre iletiĢimi biçimlendirerek güvenilir bir 

kaynak olarak etkide bulunur. Kanaat önderi iletiĢimde en önemli rol oynayan birey olarak 

düĢünülebilir (Erdoğan ve Alemdar,2005:75). Ġkinci aĢamada ise kiĢiler arası iletiĢim 

kanalları devreye girmekte ve bilgi bu kiĢilerden, iletiĢim araçlarını daha az ve aha dolaylı 

kullanan, ayrıca bilgi için baĢkalarına bağımlı olan bireylere aktarılmaktadır (Tekinalp ve 

Uzun,2006: 88).   

EĢik bekçisi veya kapı tutucu terimi ise bir mesaj kitle iletiĢim araçlarından bireysel 

izleyici ya da dinleyiciye geçerken bu mesaja müdahale edenleri anlatır. EĢik bekçileri, bir 

mesajın göndericiden alıcıya giderken geçtiği kiĢiler ya da gruplar olabilir. EĢik bekçilerinin 

ana iĢlevi bir bireyin aldığı mesajları süzgeçlemektir. Bunlar belli mesajların geçmesine izin 

verirken, diğerlerinin geçmesine engel olurlar (Tekinalp ve Uzun,2006: 88).   

Hovland ve arkadaĢları 1945 yılında barıĢ yaklaĢıyor diye aĢırı iyimserliğe 

kapılması ve dövüĢme güç ve isteğini kaybetmeye baĢlaması sorunu üzerinde durdukları 

incelemede, askerlere Nazizmin tam olarak düĢürüleceği güne kadar yapılacak çok iĢler 

olduğunu anlatmanın en etkin yollarını araĢtırdılar. Bu noktada tek yanlı sunum ile iki yalı 

sunum birlikte ele alındı. SavaĢın güç bir savaĢ olacağı ve en az iki yıl süreceğini anlatan, 

ancak sunumları farklı olan iki ileti hazırlandı. 15 dakika olan tek yanlı sunum meselesinin 

yalnızca iyimserlik ve umut dolu kolay yanlarını dile getirirken, 19 dakika süren iki yanlı 

sunum, meselenin iyi kolay ve umut verici yanlarını olduğu kadar zor, dezavantajlı ve 

karamsarlık verici yanlarını da dile getirildi. ĠletiĢimin tutumlara etkisi üzerine yapılan alan 

incelemelerinin araĢtırdığını, bu araĢtırmalar laboratuarda bulmaya çalıĢtılar. Bu çalıĢmalara 

örnek olarak propaganda filmlerinin etkisi, ikna edilebilirliğin kiĢisel değiĢkenleri, ileti 

düzeninin etkisi, grup üyeliği, iletide korku verme derecesi, tartıĢılan görüĢün öncelik ırası 

ve algının yapısal öğeleri verilebilir. Laboratuar etki araĢtırmalarında üç temel öğe üzerinde 

durulmuĢtur. Ġleten, iletilen ve izleyici olmak üzere (Alemdar ve Erdoğan, 2005: 89, 

Tekinalp ve Uzun,2006: 88).   

Bu dönemde pek çok araĢtırmacı tarafından medyanın insanlar üzerinde tesir, nüfuz 

ve etki de bulunduğu gözlemlenmiĢtir. Bazı durumlarda medyanın insan davranıĢları 

üzerinde çok etkili olduğu bazen de bu etkinin sınırlı olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bütün bunlar 

alanda ya da laboratuar koĢullarında sınırlı sayıda insan üzerinde yapılan araĢtırmaların 

sonuçları olduğu için bütün insanlar için medyanın çok etkili olduğu yönünde her hangi bir 

genelleme yapılmasına izin vermez. Ama bilinen Ģu ki medyanın gücü onun insanların 
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sürekli olarak izleme sonucunda düĢüncelerinin biçimlendirilmesine hizmet ettiğidir. Bu 

biçimlendirme çeĢitli konularda farklı tepkiler ortaya çıkarsa da daha da genel anlamda 

medya egemen değerlerin izleyicilere aktarıldığı en önemli aygıttır. (Yaylagül, 2008:44-45). 

 Halloran‟a göre etki araĢtırmaları 1960‟ın baĢına kadar iletiĢim incelemelerinde 

egemen eğilim olmuĢtur. ĠletiĢim sürecinin tarihi, ekonomisi yapısı ve profesyonelleĢme 

gibi yanları çok az incelenmiĢtir. Etki araĢtırmalarında, kitle iletiĢimi içinde oluĢturduğu 

toplumsal durum göz önüne alınarak incelenmemiĢtir. Etki araĢtırmalarının hepsi sosyal 

psikolojiye dayandırıldığından tutumlar, tutum değiĢimi, taklit etme gibi kavramlar ve bu 

süreçlere ağırlık verilmiĢtir. Sonuçta kitle iletiĢiminin toplumsal rolü ile ilgili doğru 

olmayan görüĢler sunulmuĢtur. Bu araĢtırmaların bazıları gerçeği gözden kaçırmıĢ bazen de 

saptırmıĢtır (Alemdar, Erdoğan,2005:95).  

1970‟lere gelindiğinde gündem belirleme, sessizlik sarmalı, bilgi açığı ve medyaya 

bağımlılık bireysel davranıĢçı modellerin üzerinde durdukları konulardır ve bu konuların 

iĢleniĢ biçimlerinden oldukça farklıdırlar (Alemdar ve Erdoğan, 1990:99).  

Alman toplumbilimcisi Elisabeth Noelle – Neumann, iletiĢimin etkisi konusundaki 

araĢtırmaları inceleyerek minimal etki yaklaĢımlarını eleĢtirerek güçlü medya kavramına 

dönüĢ için çağrıda bulunmuĢtur. Çünkü medya her yerdedir ve insanların medyanın 

sunduğu mesajlardan kaçması mümkün değildir. Medya mesajlarının sürekli olarak 

yenilenmesi medyanın etkisini güçlendirmektedir (Yaylagül, 2008:44-45).  

Maxwell Mccombs ve Donald Shaw‟ın temellerini attığı gündem belirleme 

yaklaĢımına göre insanlar dünyada neler olduğunu anlamak için medyaya bağlıdırlar. Kitle 

iletiĢim araçları toplumda meydana gelen bazı olaylara daha çok ilgi gösterir, bazılarına 

daha az ilgi gösterir ya da onları görmezlikten gelebilir. Ġnsanlar kitle iletiĢim araçlarının 

verdiği bilgiler sayesinde bilgilenmekte ve medyanın olaylara verdikleri önem derecelerini 

kabul etmeye meyilli olmaktadırlar. Ġnsanlar medyanın kurmuĢ olduğu gündem sayesinde 

olayların hangi önem sırasında olduğunu öğrenirler (Yaylagül, 2008: 68).   

Melvin Defleur ve Sandra Ball Rokeach tarafından geliĢtirilen medyaya bağımlılık 

modeline göre (1990:117): 

“SanayileĢmiĢ toplumlarda izleyiciler kitle iletiĢim araçlarına enformasyon 

kaynağı olarak son derece bağlıdırlar. Ġzleyicilerin araçlarla enformasyona bağılık derecesi 

araç iletilerinin izleyicilerin duygu ve davranıĢlarını ne zaman ve neden değiĢtirdiğini 
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anlamada anahtar olan değiĢkendir. ÇağdaĢ toplumda araç enformasyonuna bağımlılık her 

yerde aynı olan bir durumdur. Bu durum süper markette en iyi alıĢveriĢi yapma 

gereksiniminden yakın çevre dıĢındaki toplumsal dünya ile aĢinalık kurmaya yardım 

edecek enformasyonu elde etme daha kalıcı ve genel gereksinimlere kadar olan geniĢ alanı 

kapsar.”  

Kitle iletiĢim araçları merkezli klasik etki araĢtırmalarından ayrılan ve aktif 

izleyiciyi merkeze alan diğer bir model de kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımıdır 

(Koçak,2001: 22).  Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı izler kitle üyelerinin kendileri için 

en doyurucu olan kitle iletiĢim içeriklerini Ģöyle ya da böyle etkin biçimde aradıkları 

varsayımına dayanan bir iletiĢim modelidir. Katz‟a göre, geleneksel “etki” araĢtırmalarının 

“iletiĢim araçlarının insanlara ne yaptığı” Ģeklinde formüle edilen temel sorusu yerine, 

“insanların iletiĢim araçlarıyla ne yaptığı” sorusunu koyan ve böylelikle araĢtırma 

sorunsalını araç ya da mesajdan izler kitleye kaydıran iĢlevselci bir iletiĢim araçları 

yaklaĢımıdır (Mutlu,2004:189-190). 

Ekme Kuramı ise, Pennsylvania Üniversitesi Annenberg ĠletiĢim Okulu eski 

dekanlarından Profesor George Gerbner tarafından geliĢtirildi. Gerbner 1960‟ların 

ortalarında Kültürel Göstergeler araĢtırma projesine baĢladı. Böylece televizyon izlemenin 

izleyicilerin gündelik yaĢam hakkındaki düĢüncelerini etkileyip etkilemediğini etki – liyorsa 

bunu nasıl yaptığını araĢtırdı (Yaylagül,2008: 64).   

Televizyonun etkileri konusundaki en uzun süreli ve pahalı araĢtırma programı olan 

kültürel göstergeler projesi, televizyonda yaratılan dünyayı ve yaratılan dünyadaki Ģiddetin 

miktarını betimlemeyi amaçlamıĢ ve proje televizyon izleme ile izleyicinin gerçeklik 

kavramlaĢtırmaları arasındaki etkiye odaklanmıĢtır (Tekinalp, Uzun, 98). Bu nedenle etki 

geleneği içerisinde yer alır. Ekme kuramcılarına göre, televizyonun etkisi uzun dönemlidir. 

Bu etki azar azar, derece derece, dolaylı fakat zamanla birikerek olur. Bu araĢtırmalarda 

vurgu televizyon izlemenin etkisinin izleyicilerin davranıĢlarından çok tutumları üzerinde 

olduğundadır. Çok fazla televizyon izlemenin gerçek hayattan çok televizyon 

programlarındaki dünyayla tutarlı tutumları ektiği düĢünülür. Televizyon izlemek doğrudan 

Ģiddet hakkında insan zihnini biçimlendirebilir. Ekme kuramcıları gündelik yaĢamdaki 

Ģiddetin yaygınlığı gibi genel inançlarla ilgili ilk düzey etkileriyle, kanun ve nizam ya da 

kiĢisel güvenlik gibi özel eğilimlerle ilgili ikincil düzey etkilerini ayırırlar. Gerbner, 

medyanın bir kültürde varolan değer ve tutumları ektiğini yani egemen değer ve tutumları 

ektiğini ön sürer. Yani medya, bu insanları birbirine bağlayan değerleri yayar ve bu 
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değerleri sürdürür. Ona göre medya siyasal perspektifteki orta yol değerleri ekme 

eğilimindir (Yaylagül, 2008: 64).  

Ekme kuramcılarına göre, televizyon merkezileĢmiĢ bir öykü anlatma sistemidir. 

Draması, reklamları, haberleri ve öteki programları ile her izleyici eve ortak imajlar ve 

iletiler dünyası getirir. Halk televizyonun simgesel çevresi içinde doğar ve televizyonu 

tekrarlanan dersleri ile yaĢar. Böylece televizyon gelecekteki tercihleri ve kullanıĢları 

etkileyen tutumları yerleĢtirir (Erdoğan ve Alemdar, 1990:143). Ġnsanlar bildikleri ve 

düĢündüklerini kiĢisel ya da doğrudan deneyimle değil, anlattıkları ve duydukları 

hikâyelerden edinirler (Özer, 2007: 93).   

Televizyon kurulu endüstriyel kapitalist düzenin kültürel silahıdır ve ilk amacı 

geleneksel inançları ve davranıĢları değiĢtirmek, tehdit etmek ve zayıflatmaktan ziyade 

sürdürmek ve onlara istikrar kazandırmak ve güçlendirmektir. Böyle bir fonksiyon tutucu 

olmasına rağmen izleyiciler kendilerini ılımlı olarak görme eğilimindedirler. Ekme 

araĢtırmaları medyayı toplumsallaĢtırıcı bir araç olarak bakar ve televizyon izleme süreleri 

arttıkça gerçekliğin televizyondaki versiyonlarına inanma oranlarının artıp artmadığını 

araĢtırır (Yaylagül,2008: 65).  

Gerbner  Press Perspectives in World Communication: a Pilot Study  adlı 

çalıĢmasında Newyork Times ile Macaristan‟da yayınlanan Sosyalist ĠĢçiler Partisinin yayın 

organı Nepszabadsag gazetelerinde ana baĢlıkların karĢılaĢtırılmasını yaparak, ulusal 

yönelimlerin nasıl yansıtıldığını ortaya koymuĢtur. Bu çalıĢmasında Gerbner medyayı 

endüstiryel düzenin kültürel kodu olarak tanımlamaktadır (Özer, 2007: 98). 

Gerbner diğer bir çalıĢması olan İdeological Perspectives and Political Tendecies in 

News Reporting adlı çalıĢmasında ise Fransız Basının‟ın dönüĢümüne değinerek sağ ve sol 

basından aldığı örnekler üzerinde yaptığı çözümlemelerde, mesaj sistemlerinin nasıl 

oluĢturulduğuna bakmıĢtır. UlaĢtığı sonuca göre Fransız Basınında ulaĢtığı mesaj sistemi, 

Ġngiliz ve Amerikan mesaj sisteminden farklılaĢmaktadır (Özer,2007:100).       

Ekme kuramı, özünde medyayı özelde televizyonu sosyalleĢtirici araçlar olarak 

değerlendirir. Televizyon izleme süreleri arttıkça gerçekliğin televizyonda sunulan 

versiyonuna inanma oranlarının artıp artmadığını ortaya koymayı amaçlar gerbner ve 

arkadaĢları televizyon programlarının az ama önemli etkileri olduğunu, bu etkinin 
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izleyicilerin toplumsal dünya ile ilgili tutum, inanç ve yargıları üzerinde önemli olduğunu 

ileri sürer (Yaylagül,2008:70).  

Kısaca ana akım araĢtırmaları kitle iletiĢim araçlarının etkilerini iĢleyen tezler 

etrafında dönüp dolaĢmıĢtır. Ġletilerin etkisi izler kitlenin yapısal özellikleri üzerinde 

durulmuĢ, davranıĢçılık ve yapısal iĢlevselcilik yaklaĢımları pek çok araĢtırmaya ilham 

vermiĢtir (Karahan Uslu,2000:36). Dönemin toplumsal özellikleri göz önüne alındığında, 

iletiĢim araĢtırmalarının etki üzerinde yoğunlaĢmasının, son derece doğal olduğu 

görülmektedir. Ekonomik anlamda kapitalistleĢmenin en üst düzeye ulaĢtığı dünyada, artık 

kitle kavramı somut bir gerçeklik olarak var oluyordu. Uzaklardaki insan yığınlarına ulaĢma 

ve onları istedikleri yönde etkileme sistemin temel olgusu haline gelmiĢti (Koçak,2001:9). 

Ancak kadınların medya ile iliĢkisi üzerinde durulmamıĢtır. Bu tarz spesifik araĢtırmaların 

yer almaması kadınların tüketici grubu olarak henüz özel bir konuma oturtulmaması, 

feminist araĢtırmaların yaygınlık kazanmaması ve son olarak iletiĢim araĢtırmalarının 

detaylı çalıĢmalara ihtiyaç duyacak yeterli birikime sahip olmamamsı ile açıklanabilir 

(Karahan Uslu, 2000:36).  

2.1.1.2. Eleştirel-Değişimci Yaklaşım 

DeğiĢimci iletiĢim kuram ve araĢtırmaları kesin ve katı sınırlar içerisine hapsedilmiĢ 

tek bir yaklaĢımdan çok iletiĢimin incelenmesinde ortaya çıkan geniĢ alternatif yaklaĢımları 

kapsayan tutucu kurama karĢıt görüĢler ortaya koyarlar. DeğiĢimci kuramın kökeni Yunan 

diyalektik düĢününde bulanabilir. Eski Yunan‟da diyalektik düĢünceye göre, doğaya insan 

tarihine bakıldığında sonsuz ve karĢılıklı iliĢkiler görülür. Hiçbir Ģey olduğu Ģekilde eskiden 

olduğu gibi kalmaz; var olur ve geçip gider (Alemdar ve Erdoğan,1990:34,170).    

EleĢtirel-DeğiĢimci YaklaĢımın; niyet, iletiĢim araçları, kitle iletiĢimi, kitle toplum 

kuramı, metin, iĢaret, göstergebilim, Ģifre, mit, simge, üretim, üretim biçimi, üretim güçleri, 

üretim iliĢkileri, ekonomik belirleyicilik, sermaye, türetme, toplumsal düzen, toplumsal 

sınıf, ekonomi politik, kültürel çalıĢmalar, alt-üst yapı, egemenlik, devlet, haber üretim 

süreci, ideoloji, mücadele, iktidar, söylem gibi kavramlar üzerine dayandırılır, daha çok 

nitel çalıĢmalar yapılır. Bu yaklaĢımlar iletiĢimin endüstrileĢmesi, uluslar arası yönü, 

geliĢtirilen yeni iletiĢim teknolojilerinin toplum üzerindeki etkileri, iletiĢimin siyasal 

ekonomisi, kültürel incelemeler, iletiĢim sosyolojisi gibi çeĢitli konularda çalıĢmalar 

yapmaktadırlar. Yapılan farklı çalıĢmalar, incelenen farklı konular ve araĢtırmalara rağmen 

bu yaklaĢımların ortak yönü, varolan toplumsal iliĢiklerin ve iktidar iliĢkilerinin 
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sürdürülmesinde iletiĢimin ne gibi bir rolü ve iĢlevi olduğunu sorgulayarak bu konudaki 

yaklaĢımlar arasında iliĢki kurmalarıdır (Yaylagül,2008:81). 

EleĢtirel yaklaĢımlar insanın materyal iliĢkiler temeline dayandığı Marksist siyasal 

ekonomi geleneğini kurup sürdüren ve Lukacs ile Gramsci‟nin eleĢtirel kültürel yaklaĢımı 

olarak iki yöne ayrılmaktadır. Marksist ve eleĢtirel kültürel yaklaĢımlara; Schiller, Smythe, 

Ewewn, Mattelart, Tompson, Garnkham, Murdock, Williams, Hall ile Media, Culture and 

Society ve Critical Studies in Mass Communication örnek verilebilir. 1920‟lerin baĢlarında 

kurulan Frankfurt Okulu ise, iki dünya savaĢı arasında egemen olan pasif izleyici anlayıĢı 

ile kapitalist ve faĢist düzeni kültür endüstrisi kavramıyla eleĢtirmektedir (Alemdar 

Erdoğan,1990:35) 

EleĢtirel çalıĢmalar kısmen Marksizm‟den esinlenir. Ancak belli noktalarda 

Ortodoks Marksist görüĢlerden ayrılırlar. Marks, temel/üstyapı formülasyonunda kültür ve 

ideolojiyi üstyapının unsurları olarak görmüĢtür. Marks‟tan sonra Avrupa‟da yaĢayan bazı 

Marksistler, Marks‟ın öngördüğü sosyalist devrimlerin gerçekleĢmediğine hatta faziĢmin 

taban bulduğuna tanık oldular. Bu geliĢmeleri anlamada kültür ve ideolojinin ne gibi bir 

rolü olduğu üzerinde düĢünmeye baĢladılar. Genellikle Batı Marksizmi olarak bilinen bu 

düĢünürler. Varolan toplumsal iliĢkilerin korunmasında ve yeniden üretilmesinde kültürü ve 

ideolojinin önemli iĢlevleri olduğunu gördüler. ĠĢçi sınıfının bilincinin ve ideolojisinin 

geliĢmesinde kapitalist kültürün ve ideolojinin önemine dikkat çekmiĢlerdir. Toplum 

kuramları ve bu arada kitle iletiĢim araçlarını da kapitalist sınıfın egemen fikir ve 

görüĢlerinin topluma aktarıldığı aygıtlar olarak değerlendirmiĢlerdir. EleĢtirel akımlar 

köken olarak Marksizm‟den etkilenmelerine rağmen kendi içlerinde farklılaĢırlar. 

Avrupa‟da ve diğer ülkelerde tek bir Marksist düĢünce okulu yoktur. Marksistlerin temel 

yaklaĢımı ve ortak noktaları medyanın konuĢma özgürlüğünü geliĢtirdiğini savunan çoğulcu 

liberal yaklaĢımların aksine Kitle ĠletiĢim Araçlarının yeniden üretilmesinde kullanıldığını 

belirtmeleridir. Marksist medya kuramları içinde farklı düĢünce okulları, yorumcular 

tarafından çeĢitli çerçevelerde ele alınır (Yaylagül,2008:82). 

EleĢtirel görüĢlerin ortak olarak yansıttığı anlamlandırmaya göre, kitle iletiĢimi hem 

kamu hem de özel sektör biçiminde egemen düzenin bilinç yönetimi iĢini yapar. Kamu 

kurumu biçiminde örgütlenmede, bu bilinç yönetiminde ağırlık devlet ideolojisinin 

propagandası Ģeklindedir. Bazen bu propaganda „hükümetin borazanlığı‟ biçimine dönüĢür. 

Özel teĢebbüs biçimi örgütlenmede serbest pazar propagandası yapılır. Özlüce her iki 
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örgütlenme biçiminde de egemen sistemin‟ düĢünsel, algısal, biliĢsel‟ satıĢı yapılır. 

Reklamın kabul edildiği kamu sisteminde ve reklama dayanan özel teĢebbüs sahipliğinde, 

kitle iletiĢimi, bu yolla yanı zamanda mal ve hizmetlerin satıĢı için kitleleri yönlendirme 

iĢini yapar. Bu rol kitle iletiĢimi medyasının içeriğinin (haber ve eğlence vb olarak) hangi 

konuları nasıl ele aldığı ve sunduğu, hangi konuları yok saydığı ile belirlenmektedir 

(Erdoğan ve Alemdar,2002:45). 

EleĢtirel yaklaĢımın içersinde önemli bir yere sahip olan, Frankfurt Okulu olarak 

anılan Frankfurt Toplumsal AraĢtırmalar Enstitüsü‟nün temelleri 1923‟de atılmıĢ, Haziran 

1924‟de resmen çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. O günlerde kendi türünde benzersiz olan bu 

kurum Felix Weil tarafından ekonomi politik konusunda disiplinler arası araĢtırma yapmak 

için kurulmuĢtur (Slater,1998:9). 

Frankfurt Okulu‟nun ortaya çıkıĢında, Batı Avrupa‟daki iĢçi sınıfı hareketlerinin I. 

Dünya SavaĢı‟nı izleyen yıllardaki ağır yenilgisi, Rus Devriminin Stanlinizme dönüĢmesi, 

FaĢizm ve Nazizm‟in yükseliĢi etkili olmuĢtur ve bir grup entelektüelin oluĢturduğu özgün 

bir toplum kuramını belirtir. 1930‟larda Horkheimer‟in enstitü yöneticiliğine gelmesiyle ve 

onun ilk yazıları ile temellenen kuram 1970‟lerde Habermas‟ın çalıĢmalarına kadar devam 

etmiĢtir. Toplum ve kültür kuramlarına eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla yaklaĢan okulun temel 

kuramı toplumsal düşünce üslubu – eleştirel kuramdır Frankfurt Okulu düĢünürleri, kültür 

ve modernizmle ilgili sorunlar üzerine yoğunlaĢmıĢlar, Marksist toplum teorisini 

varoluĢçuluk ve psikanaliz ile tamamlamaya çalıĢmıĢlardır (Tekinalp ve Uzun, 2006:156-

157). 

Frankfurt Okulu‟nun tarihini dört ayrı dönem içerisinde görmek mümkündür. 

Enstitünün ilk yöneticisi Carl Grünberg‟in toplumsal bir bilim olarak Marksizm düĢüncesini 

ortaya koyduğu ilk dönem 1923 – 1933 yılları arasına denk gelir. Bu dönemki çalıĢmalar 

tekil bir Marksist düĢünce kavramı tarafından yönlendirilmeyen çalıĢmalardır. Ġkinci 

dönem, Max Horkheimer‟in Enstitü BaĢkanlığı‟na gelmesinden sonraki 1933-1950 

arasındaki dönemdir. Bu dönemde, Almanya‟da Hitler‟in iktidarı ele geçirmesinden sonra 

enstitü üyelerinin büyük bir çoğunluğunun Amerika‟ya gittiği ve çalıĢmalarını oradan 

yürütmüĢtür. 1950–1970 arasındaki üçüncü dönem okulun düĢünsel ve siyasi yönden en 

etkin olduğu dönemdir. Özellikle 1956‟dan sonra Yeni Sol‟un ortaya çıkıĢıyla Avrupa‟da ve 

Amerika‟da üyelerinin büyük bir kısmı Amerika‟da olduğu için yayılmaya baĢlayan 

etkilenme 1960‟lardaki öğrenci hareketleri ile zirveye ulaĢır. 1970‟lerde baĢlayan dördüncü 
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dönem 1969‟da Adorno‟nun 1973‟de Horkheimer‟in ölümleri ile beraber Frankfurt 

Okulu‟nun son dönemi olmuĢtur. Son döneminde Marksizm‟den iyice kopulmuĢtur fakat 

Frankfurt Okulu‟nun bazı merkezi kavramları bu dönemden sonraki birçok sosyal bilimci 

tarafından kullanılmıĢ ve Marksizm‟in kuramlarının yeniden ortaya konulmasında ve 

toplumsal eleĢtirinin yeni biçimleniĢinde özellikle Jurgen Habermas tarafından 

geliĢtirilmiĢtir (Küçükcan,2002:257-269).  

Theodor Adorno‟nun ve Max Horkheimer‟in eleĢtirel teoriye katkısı yazdıkları 

Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserde ortaya koyulan kültürle ilgili eleĢtirilerdir. Bu 

çalıĢmalarında kapitalizmin tüketici kitle kültürünün eleĢtirisini yapmıĢlardır. Onlara göre 

kitle kültürü ürünleri derinlikten yoksun, eğlence için üretilmiĢ yüzeysel ürünlerdir 

(Yaylagül,2008: 88).  

Ayrıca Adorno ve Horkheimer  Paul Lazarsfeld ile birlikte çalıĢmalarda 

bulunmuĢlar ve Amerikan ampirizmine karĢı eleĢtirel bir tutum geliĢtirmiĢlerdir. 

Adorno'nun kiĢisel çalıĢması, Okul'un genel yönelimlerinin çok ötesine gider bir bakıma, 

çünkü Adorno bir anlamda eleĢtirel teorinin kendi sınırlarına ulaĢtığı noktada çalıĢmasını 

sürdürür ve kendine özgü yöntemini bu çalıĢmalarla geliĢtirir. Horkheimer ile birlikte 

yaptığı çalıĢmaların yani sıra, kendi kiĢisel çalıĢmalarının derinliği ve içeriğinden söylem 

yapısına kadar taĢıdığı özgüllüğü dikkat çekicidir. Onun kiĢisel baĢyapıtı olan Minima 

Moralia bu bakımdan özel bir yere sahiptir. Kendi yöntemini ve anlayıĢını derinlikli ve 

ilginç bir Ģekilde ortaya koyar bu kitap. Adorno, her zaman, düşüncenin kendi içine 

kapanma eğilimine karĢı ısrarla direnir. O, bir anlamda her tür despotizmin ve tahakküm 

iliĢkisinin kaynağını ve kökenini düĢünme imkanının sınırlandırıldığı ve ketlendiği yerlerde 

görür (Yaylagül, 2008: 87). 

Adorno eserlerinde kültür ve kültür endüstrisi kavramlarını Ģu ifadelerle 

anlatmaktadır: Kültür her Ģeyi birbirine benzetiyor. Sinema, radyo, tv vs bir sistem 

oluĢturuyor. Tüm bu kitle iletiĢim araçları birbirini tamamlar bir anlamda birbirine çanak 

tutar. Kasıtlı olarak tüketicileri kendisine uydurur. Ġddiaların aksine tüketici özne değil, 

nesnedir; Yani ölçülebilir, hesaplanır, hakkında tahminlerde bulunulur. Sinema, radyo ve 

televizyonun kendini sanat olarak göstermek gibi bir kaygısı kalmamıĢtır hepsi de tamamen 

ticari bir hal almıĢtır. Her seferinde yeni diye insanların karĢısına getirilen sürekli bir 

aynılıktan ibarettir (Adorno ve Horkheimer,1996:27).  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Minima_Moralia
http://tr.wikipedia.org/wiki/Minima_Moralia
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Adorno‟nun öğrencisi olan Habermas, Frankfurt Okulu‟nun üçüncü kuĢak temsilcisi 

olarak eleĢtirel geleneğini sürdürerek modern toplumun teknik ve bilimin ideolojik olarak 

iĢleyiĢinin eleĢtirisini yapar. Ona göre modern toplumun temel özelliği özgürlüğün 

olmayıĢıdır. Bu nedenle kapitalizmin, modernizmin ve aklın araçsallaĢmasının eleĢtirisini 

yapar. Bunlar, insanın özgürleĢiminin önündeki engellerdir. Aydınlanma hareketi, baskıcı 

ve kitleleri denetleyen bir sistem yaratmıĢtır. Ancak yine de aydınlanma projesi eleĢtirel 

akılla kurtarılabilir (Yaylagül,2008:94).  

EleĢtirel okulun bir diğer temsilcisi Gramsci‟ye göre kapitalist sınıf sistemini ayakta 

tutan Ģey, sadece bir sınıfın eĢitsiz siyasi iktidarı değil kendisinin kavramsallaĢtırması ile 

burjuva fikir ve ideolojinin hegemonyasıdır Gramsci hegemonyayı ikna ederek nüfuz etme 

en iyi rızanın üretilmesi olarak anlaĢılır, bağımlı, bilinç biçimlerinin Ģiddet ya da zora 

baĢvurmadan inĢa edildiği süreçler olarak tanımlar ve ideolojik hegemonyanın anlamı ise 

burjuva fikirlerin karĢıt görüĢlerin yerini alıp, çağın sağduyusu olması demektir. Gramsci, 

ideolojinin sanatta edebiyata eğitim sisteminde, kitle iletiĢiminde, popüler kültürde ve 

günlük dilde kısacası tüm toplumsal düzeylerde gömülü olduğuna dikkat çeker 

(Heywood,2007, Erkılıç,1997:21). Medya metinlerinin üretim ve tüketim süreçlerinin, 

ideoloji merkezli çalıĢmalarını yapan Ġngiliz Kültürel AraĢtırmalarından Hall ve arkadaĢları 

da medya metinlerini ideolojik yeniden üretimin gerçekleĢtiği aynı zamanda ideolojik 

mücadelenin verildiği bir alan olarak görür. Medya metinleri hakim ideolojiyi yeniden 

üretir böylece hegemonik ideolojik mücadelenin yapıldığı bir alana dönüĢür 

(DağtaĢ,1999:354-355). Althusser bu durumu devletin ideolojik aygıtları yolu ile 

gerçekleĢtirildiğini açıklar.  Devletin ideolojik aygıtları, ideoloji çerçevesinde bireyin özne 

olarak kurulmasına yardım ederken ideolojiyi somutlaĢtırır ve ona maddi bir varlık 

kazandırırlar böylece devletin baskı aygıtlarının tersine rıza üretirler ve bunu sürekli olarak 

yaparlar. Althusser devletin ideolojik aygıtlarını; dinsel, öğrenimsel, aile, hukuki, siyasal, 

haberleĢme, kültürel aygıtlar olarak belirlemiĢtir. Ġdeoloji bu aygıtların içinde ve bu 

aygıtların pratiklerinde vardır. (Althusser, 2008). Böylece insanlar yaĢamın kültürel 

pratiklerinde kendilerini, yaĢamı, dünyayı, iliĢkilerini özlüce her Ģeyi belli bir Ģekilde 

anlama, yorumlama ve ona göre kendilerini biçimlendirme ve davranma pozisyonuna 

yerleĢtirirler. Althusser‟in bu yaklaĢımı bütün kitle iletiĢim araçlarınca kullanılmıĢtır 

(Alemdar ve Erdoğan,2004:319). Çünkü ideolojik yapılanmanın en önemli silahı geniĢ 

kitlelere ulaĢacak iletiĢim ağının kurulmasından geçer. Ġktidarlar ideolojik propagandalarını, 
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ajitasyonlarını edebi ürünlerden yazılı ve görsel basına, tiyatrodan sinemaya kadar her türlü 

aracı kullanarak yapabilirler (Kıraç, 2008:59).  

2.1.2. Bir Yaklaşım Olarak Suskunluk Sarmalı 

Bu kuram Batı Alman sosyoloğu E. Noelle Neumann tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Kuram kamuoyunun büyümesini ve yaygınlaĢmasını suskunluk sürecinden geçerek açıklar. 

(Erdoğan ve Alemdar, 2005:202). Genel olarak suskunluk sarmalı kuramı dört öğe 

arasındaki etkileĢim ile ilgilenir. Bu öğeler: kitle iletiĢimi, kiĢilerarası iletiĢim ve toplumsal 

iliĢkiler, düĢüncenin bireysel olarak açıklanması, bireylerin toplumsal çevrelerinde onları 

çevreleyen düĢünce ortamı hakkında sahip oldukları algılamadır. Bu kuram baĢkalarının ne 

düĢündüğünü ele alan sosyal psikolojik düĢünceden kaynaklanır (Yaylagül,2008:135).  

Suskunluk sarmalı kuramı, beĢ temel varsayıma dayanmaktadır: 

1. Toplum, ayrılan bireyleri yalıtmayla tehdit eder. 

2. Bireyler sürekli yalıtılma korkusu yaĢarlar 

3. Bu yalıtılma korkusu ile bireyler sürekli olarak fikir iklimini değerlendirme 

denemelerine neden olur.  

4. Bu değerlendirmenin sonuçları kamudaki davranıĢı, özellikle açıkça ifade 

etmeyi ya da kanıların saklanmasını etkiler.  

5. BeĢinci varsayım ise dördüne bağlıdır. Hepsi birlikte kamuoyunun 

biçimlenmesinden, korunmasından ve değiĢmesinden sorumlu sayılır 

(Tekinalp, Uzun:2006:127).  

Bu kurama göre insanlar çoğunluk tarafından hangi fikirlerin tutulduğunu ya da 

kuvvet kazandığını, hangi fikirlerin azınlıkta olduğunu ve gerilediğini görmek için çevreyi 

gözlerler, egemen kamuoyunu bilirler. Toplumdaki çoğunluk tarafından benimsenmeyen 

tutumlar, inanlar, fikirler tutmadan kaçınarak tecrit olmadan kaçınmaya çalıĢırlar. Sosyal 

izolasyondan korkarlar. Bu nedenle azınlıkta olan düĢüncelerini ifadeden geri dururlar. 

Ġzolasyon korkusu suskunluk sarmalını hızlandıran merkezi güçtür. Ġnsanlar kendi 

düĢüncelerinin egemen kamuoyu ile benzer olduğunu düĢündüklerinde, bunu açıkça ifadeye 
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yönelirler. Öte yandan kendi düĢüncelerinin azınlıkta olduğunu algıladıklarında ifade etmez 

bastırırlar (Erdoğan ve Alemdar, 2005:203).  

Neumann‟ın Suskunluk sarmalı kuramı Festinger‟in biliĢsel çeliĢki kuramının 

psikolojik alandan alınıp sosyolojik alana uyarlanmasıdır (Alemdar ve Erdoğan, 2005:203). 

BiliĢsel çeliĢki kuramı, özellikle kiĢinin tutumuna ters düĢen bir davranıĢı yapmıĢ olduğu 

durumlardaki uyuĢmazlığı ele almaktadır. kurama göre, böyle durumlarda, eğer kiĢinin 

yaptığı davranıĢa dair geçerli bir neden bulunmazsa biliĢsel uyuĢmazlık oluĢur ve kiĢi bu 

uyuĢmazlıktan kurtulmak için bir iç neden arayarak tutumunu davranıĢı doğrultusunda 

değiĢtirir. Bir dıĢ neden bulursa tutum değiĢimi gerekmeyecektir. Ġtaat ve uyma 

davranıĢında, bu davranıĢı makul gösterecek zorlayıcı ve makul bir neden söz konusu 

olduğundan, biliĢsel ve kiĢinin gerçek tutumu ve davranıĢı doğrultusunda değiĢme 

olmayacaktır (Boz, 1999:44) 

BiliĢsel uyuĢmazlıktan kaçıĢ ve denge arayıĢı psikolojik veya sosyopsikolojik 

yaklaĢımda kiĢinin kendi kafasında ve kendi kendisi ile iletiĢim sürecinde oluĢturduğu bir 

kiĢisel psikolojik dengedir. Neumann‟da bu denge arayıĢı kiĢinin yaĢadığı ortamdaki 

egemen fikirlere yönelmesi ve uyumsuzluk yaratan azınlıktan ve fikirlerden kaçınması, eğer 

böyle bir fikir taĢıyorsa egemen fikirler karĢısında susmayı tercih etmesi biçiminde kiĢinin 

kendi iç dünyasında denge ve uyum aramasında yola çıkılarak dıĢ dünyadaki dengeye 

uygulanmıĢtır (Alemdar ve Erdoğan, 2005:203).  

Ġnsanlar uyuĢmazlıktan kurtulup denge içinde yaĢamak isterler. Bu gereksinimin 

dıĢında insanlar çoğu kez diğerleri tarafından kabul edilme, dıĢlanmama ve cezalandırılmak 

istememe gibi nedenlerle uyma davranıĢı gösterirler. Bunu yaparken de iki kaynaktan 

yararlanırlar. Birincisi gözlemlediği çevresi, ikincisi kitle iletiĢim araçlarıdır (Boz,1999: 

45).  

Suskunluk sarmalında kitle iletiĢim araçları önemli bir rol oynar. Çünkü bireyler, 

kamuoyunun nasıl dağıldığını, hangi fikirlerin temsil edildiğini, desteklendiğini kitle 

iletiĢim araçlarına bakarak öğrenir (Tekinalp, Uzun,2006:127). Zaten toplumdaki bireylerin 

düĢüncelerini etkileyerek, belli bir senteze kavuĢturmak ve ortak bir davranıĢ biçimi 

kazandırmak tüm kitle iletiĢim araçlarının ortak noktasıdır. Genelde medya özelde 

televizyon, neyin "normal" ve neyin "anormal" olduğuna iliĢkin algının oluĢmasında bizlere 

rehberlik eder. “Rahatlıkla” neyin konuĢulup neyin konuĢulamayacağını belirler. Hangi 
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davranıĢın toplumsal kabul görüp, hangisinin görmeyeceğine iliĢkin izlenimlerin 

edinilmesinde de etkili bir araç olan televizyon, Neumann‟a göre suskunluğu hızlandırarak 

insanların daha çabuk uyum sağlamasını gerçekleĢtirir (Erdoğan ve Alemdar, 2005:202) ve 

ancak dıĢlanma korkusu olmayanlar ve dıĢlanmayı göze alanlar toplumu geliĢtirme 

olanağına sahiptir. Bunlarda geleceğin yolarını döĢeyen marjinaller, sanatçılar, reformcular 

ve bilim adamlarıdır (Boz,1999: 45).  

Televizyon ekranı karĢısındaki kadın izler kitle, bugün sözde onların geliĢimi ve 

hoĢça vakit geçirmeleri için hazırlanan programlarda benimsetilmeye çalıĢılan söylemlere 

herhangi bir karĢı görüĢ bildirememektedir. Bunun nedeni yukarıda da bahsediği üzere 

toplumsal baskıya karĢı direnç gösteremeyecek olması ve dıĢlanmaktan korkuyor olmasıdır. 

Bu korkunun beraberinde getirdiği suskunluk zamanla sorgulamaksızın kabullenmeye 

dönüĢür ve bu durum literatürde öğrenilmiĢ çaresizlik olarak açılanmaktadır.   

2.1.3. Öğrenilmiş Çaresizlik 

ÖğrenilmiĢ çaresizlik, organizmanın bir davranıĢ ile bu davranıĢın sonucu arasında 

bir iliĢkinin olmadığını öğrenmesi sonucu benzer bir ortamda gereken davranıĢları 

yapamamasıdır. Bu tanıma göre organizma, evresinden gelen uyarıcıları kontrol 

edememekte ve daha sonra benzer bir durumla karĢılaĢtığında, kontrol altına alınabileceği 

yerde bunu kontrol altına alamamakta ve baĢarısız olmaktadır. Çünkü daha önceki 

yaĢantısında sonuçları kontrol edebilme davranıĢını öğrenememiĢtir. Böylece bu duruma 

göre çeĢitli durumlarda baĢarısızlıkla karĢılaĢan bireyin gelecekte öğrenilmiĢ çaresizlik 

geliĢtirmesi mümkündür (Kök,1992:12).  

ÖğrenilmiĢ çaresizlik kavramı ilk kez Seligman ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢ 

olan deneyin verilerini açıklamak için kullanılmıĢtır. Deney iki aĢamalı olarak köpeklerle 

yapılmıĢtır. Deneyin ilk aĢamasında iki grup köpek bulunmaktadır. Bunlardan biri 

çaresizlik, diğeri de kaçma grubudur. Çaresizlik grubundaki köpekler deneyin ilk 

aĢamasında bir kutuda bulunmakta ve tesadüfî aralıklarla Ģok almaktadır. Ģok tesadüfi 

olarak verilirken, Ģokun baĢlayacağına dair hiçbir veri bulunmamaktadır ve köpeklerin bu 

Ģoktan kurtulma olanakları da yoktur. Bu iĢlem çaresizlik eğitimidir. Diğer yandan kaçma 

grubundaki köpekler bir düğmeyi iterek Ģoku kesme olanağına sahiptir. Kaçma grubundaki 

köpekler tekrarlar sonucu Ģoku kesmeyi öğrenebilirler. Deneyin ikinci aĢamasında bu iki 

grubun yanı sıra Ģoku kesmeyi baĢaramamıĢ köpeklere ve üçüncü grup köpeklere Ģoku 
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kesmek için kutunun diğer tarafına atlama eğitimi verilmiĢ,  çaresizlik grubundaki köpekler 

Ģoku kesmek üzere atlama konusunda baĢarısız olmuĢlardır. Bu duruma Seligman ve 

arkadaĢları öğrenilmiĢ çaresizlik olarak tanımlamıĢlardır (Hovardaoğlu,1986:3). Bu örnekte 

de olduğu gibi çaresizlik birileri tarafından diğerlerine öğretilmektedir. Çünkü öğrenme söz 

konusu ise öğretilme de söz konusudur. Bugün modern toplumların en büyük öğreticisi, tek 

bilgilendirme kaynağı televizyondur.  Özellikle gün boyu ev içinde vakit geçirmek zorunda 

kalan kadınların ev iĢlerinden artan zamanda çoğunlukla televizyon izlediği herkes 

tarafından bilinmektedir. Televizyon ekranından gönderilen iletiler kadınlara neyin yanlıĢ 

neyin doğruna dair yönlendirilmekte ve kendi kapasitesinin sınırları dolaylı ya da doğrudan 

baĢkaları tarafından çizilmektedir. Suskunluk sarmalı ile toplum tarafından tecrit 

edilmekten korkan kadınlar, susma davranıĢını gerçekleĢtirerek,  bir adım ilerisinde ne 

yapıp ne yapamayacaklarına dair sorgulamaksızın öğrenme süreci yaĢarlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK TELEVİZYON VE TELEVİZYON 

PROGRAM TÜRLERİ İÇİNDE KADIN PROGRAMLARI 

Gerek tutucu yaklaĢımlar gerekse eleĢtirel değiĢmeci yaklaĢımlar geliĢtiren 

kuramcılar, kitle iletiĢim araçlarının toplum üzerinde çeĢitli etkilere sahip olduğu 

konusunda görüĢ birliğine varmaktadır. Bu durumun genel bir değerlendirilmesi 

yapıldığında bu etkilerin olumsuz yönlerinin arttığı görülmektedir. Nitekim bu araçlar ya da 

yaygın tanımlanmasıyla medya; insanları kendine bağımlı hale getirip sosyal etkileĢimi 

zayıflatmaktadır. Bu durumun yaĢanmasındaki en büyük pay televizyonun olmuĢtur.  20 

yüzyılın en popüler kitle iletiĢim aracı olan televizyon göze ve kulağa hitap ederek insanları 

uzak ya da yakın mesafelerde olan bitenler hakkında haberdar eder. Bir yandan da eğlenme 

ve bilgi alma gereksinimlerini de çeĢitli programlarla giderilmesini sağlar ve kitleleri okuma 

zahmetinden kurtarır. Böylece kitleler kendilerine sunulanı sadece izler ve gerçeğin hızını 

yakalayamaz. ÇalıĢmanın bu bölümünde televizyonun kitle iletiĢim aracı olarak toplum 

içersindeki yeri açıklanmıĢ ve televizyon program türleri ve bu program türleri içersinde 

kadın programlarının türsel özellikleri ve alt türleri ayrıntıları ile incelenmiĢtir.    

3.1.  Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyon 

Televizyon kitle iletiĢim araçları içinde en fazla sözü edilen araçtır ve birçok 

özelliği bir arada bulundurması nedeniyle diğer kitle iletiĢim araçlarından daha etkin 

kullanılmaktadır (Oğuz,2000:27). Televizyonda teknik iĢlemler ve yaratıcı çalıĢmalar 

yapılarak izleyiciler için yeni bir gerçek yaratılır. Bir baĢka deyiĢle yaĢamdaki gerçek, 

teknik ve yaratıcı unsurlar kullanılarak, inanılabilir ve izleyiciyi etkileyecek biçimde 

aktarılması televizyonda gerçekliğin yaratılması olayıdır (Monaco, 2000). Böylece 

televizyon bir gerçeklik ideolojisi yaratır. Bunun için de dil olarak görüntü sistemini 

kullanır. Bireyin televizyonda gördüklerinin büyük bir bölümü görüntüye ve bu 

görüntülerin zihinde anlamlı bir bütün oluĢturmasına dayanır (Berger,1996:12-13).  

Böylece televizyon onu seyredenlere, değiĢik amaçlar doğrultusunda, zevk ve ruhsal 

gereksinimlerine göre hizmet verir. Ses ve görüntüyü birleĢtirerek, yaĢadığımız dünyayı, 

evreni küçülten, belki de “köyleĢtiren” televizyon popüler tanınmıĢ bir sanat gösterim aracı 
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niteliğindedir. Televizyon bu niteliğiyle simgeleri aktarır, genelleĢtirir ve yayar, halkın 

kullanımına sunar. Bu simgelerle belli anlamlar aktarır. Bunlar kimi zaman karmaĢık ve 

alımlaması zor kimi zaman ise o denli yalın olabilir. Televizyonu küçümsemek ya da 

göklere çıkarmak da bir anlam taĢımaz, önemli olan bu teknolojinin insanlığın hangi soylu 

amaçları için kullandığı ya da kullanılmadığıdır (Küçükerdoğan, 2009:9).   

Çoğu devrimci teknolojik geliĢmede olduğu gibi, televizyon ilk çıktığında yeni bir 

oyuncak, halkı eğlendirme sanatında ciddiye alınmaya değmeyen ufak bir yenilik 

muamelesi gördü. Televizyonun zaman ve mekân tanımayan; sosyal ve kültürel ve zihinsel 

açıdan oldukça etkili bir unsur haline gelmesinden sonra da bu tavır uzunca bir süre devam 

etti (Esslin,2001:12). Ancak bugün dünyanın birçok ülkesinde,  yarım yüzyıldır, televizyon, 

insanların yaĢamında birinci sırayı almıĢtır. Avrupa‟da tüm sanayileĢmiĢ bölgelerdeki gibi, 

hemen hemen bir ya da birkaç aygıtla tüm evlere yerleĢmiĢtir. Televizyon günde en az 

ortalama 2 ya da 3 saat süre ile dikkatleri üzerine çeker. Bu süre kimi kanalların sürekli 

yayın yapmaları nedeniyle daha da uzayabilir. Sonuçta televizyonun boĢ zamanları 

geçirdiğimiz bir etkinlik olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Bir insan günün 7-8 

saatini iĢe; yine 7-8 saatini uykuya; 1-2 saatini yola ve 1-3 saat arasını yemeğe ayırır. Bu 

süre içinde birey ayrıca televizyon da seyredebilir (Küçükerdoğan,2009:9). Artık günümüz 

insanı boĢ zamanının büyük bir kısmını televizyonun ön ünde harcamakta, dünya 

hakkındaki fikirlerinin çoğunu televizyondan elde etmekte; bugün insanlar siyasi tutum ve 

kararlarını televizyondan aldığı iletilere göre belirlemekte almaya ikna edildiği mallarla da 

hayat tarzlarını belirlemektedir (Esslin,2001:12).   

Elli yıllık geçmiĢine bakıldığında insan hayatında giderek artan bir ivme ile giren 

televizyonun insan yaĢamındaki konumu ile ilgili birçok Ģey söylenmiĢtir kimileri için 

televizyon son derece zararlı bir araç, kimileri içinse hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. 

Televizyona karĢı tavırları ne olursa olsun, istisnasız herkes, televizyonun insan 

yaĢamındaki konumunun ne derece önemli olduğunu kabul etmektedir. Ġnsan yaĢamını ister 

olumlu ister olumsuz yönde etkilesin televizyon izleme faaliyetinin insanların zamanın çok 

büyük bir kısmını kapsadığı bir gerçektir. En azından diğer olanaklar el verdiği takdirde 

insanın yaĢamında zaman ayırmayı düĢüneceği pek çok aktivite ya ikinci plana atılmakta ya 

da tamamıyla ihmal edilmektedir. Ġnsanların sosyal iliĢkileri bile bu durumdan nasibini 

almaktadır. Kimileri televizyonun ağırlıklı ve belirleyici konumu nedeniyle insanların 
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giderek daha az sosyal iliĢki içerisine girdiklerini ileri sürmektedirler. Televizyon birçokları 

için bedelsiz, kolay ve rahat bir eğlence alternatifi oluĢturmaktadır (Çaplı, 2002:111–112).  

Televizyon bugün dünyaya açılan bir pencere olarak, özgürleĢmeyi, modernleĢmeyi, 

globalleĢmeyi ve demokratikleĢmeyi temsil ettiği izlenimi yaratılmıĢtır. Aldatıcı 

görünümüne rağmen, televizyon ekranlarının temsil ettiği pencere, önceden hazırlanarak, 

sunulan yanılsamalı bir dünyaya ve gerçeklere uzanmaktadır. Buna karĢılık, televizyonu 

açıp, kapamak, uzaktan kumandayı kullanarak sonsuz çeĢitlilik ve seçenek içinden birini 

tercih etme inisiyatifinin izler kitlenin elinde olduğu söylenmektedir (Fıratlı, 2006). 

Televizyon bugün yeni bir epistemolojinin kumanda merkezidir. En ufak çocuklar 

dahi televizyon izlemekten men edilemezler. En berbat yoksulluk bile televizyondan 

vazgeçmeyi gerektirmez. Bu yüce eğitim sistemi bile televizyonun belirleyiciliğinden 

kurtulamaz ve en önemlisi, kamuoyunu ilgilendiren hiçbir konu televizyonun ilgi alanının 

dıĢında kalmaz. Yani, halkın bu konuları kavrayıĢ biçimi tamamen televizyonun yönelimleri 

ile Ģekillenmektedir (Postman, 2000:91).  

Ġzler kitle herkesin kültürel tüketici haline gelmesi ile değiĢtiği gibi, erken dönem 

orta sınıf toplumunda önemli olan içe dönüklük ve buna bağlı olarak romanlardaki içsel 

çatıĢmalar, psikolojik tutarsızlıklar da yerini kliĢe benzeri karakterleĢtirmelere bırakmıĢtır. 

Ayrıca hızlı tüketimde izleyicilerin beklentilerini karĢılama almıĢtır (Akt: Kejanlıoğlu, 

2005:195).   

Postman‟a göre televizyonun en iyi yaptığı Ģey eğlendirmedir. Televizyonun bu 

özelliği nedeni ile günümüzde din de siyasette veya insan hayatı için önem taĢıyan her türlü 

kurum ve faaliyet eğlenceye dönüĢmektedir. Televizyonun eğlenceye dönüĢtürücülüğü 

sonucu, kimliğimizin merkezini oluĢturan inançlar, düĢünceler ve imgeler, nihayet içinde 

yaĢadığımız toplumların etkin birer mensubu olma özelliğimiz sulandırılmakta, hepimiz 

kendisine sunulan eğlenceliği sürekli çıtlayan daha fazla, daha fazla eğlence oyun isterim 

diyen çocuklara dönüĢmekteyiz (Mutlu, 2005:78).   

Aynı zamanda televizyon, Roland Barthes‟ın yorumu ile mit statüsüne yükselmiĢtir. 

Barthes‟ın mit derken kastettiği, dünyayı anlamanın problematik olmayan bir biçimi, özetle 

doğal görünenin tamamen bilincinde olmayıĢımızdır. Mit, bilincimizin gözle görünmez olan 

derinliklerine gömülüĢ bir düĢünme biçimidir. Televizyonun izlediği rol aynen böyledir. 

Televizyon cihazı artık bizi büyülemez ya da zihnimizi allak bullak etmez. Televizyonun 
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ilginç yönlerine iliĢkin hikayeler anlatmayız. Televizyon cihazlarını artık özel odalarla 

sınırlamayız. Televizyonda izlediklerimizin gerçekliğinden kuĢkuya düĢmeyiz ve 

televizyonun sunduğu bakıĢ açısının özelliğini pek fark etmeyiz. Televizyonun bizi nasıl 

etkilediği sorusu bile arka plana itilmiĢtir. Bu soru, sanki kulağımız ve gözümüz olmasının 

bizi nasıl etkilediği sorusuymuĢ gibi bazılarımıza acayip görülebilir. Yirmi yıl önce 

televizyon kültürü Ģekillendirir mi yoksa yansıtır mı sorusu pek çok araĢtırmacı ve 

toplumsal eleĢtirmen tarafından ilginç bulunmuĢtu. Ancak televizyon zamanla bizim 

kültürümüz haline gelmeye baĢladıkça, bu soru geçerliliğini büyük oranda yitirmiĢtir 

(Postman, 2000: 92). 

Televizyonun kitleler tarafından gördüğü ilgi, içtenlikten uzak, yüzeysel ve sahte bir 

ilgidir. Çünkü televizyonun insanlara yaklaĢımı yüzeysel ve ikiyüzlüdür. Televizyon her 

zaman insanlara yalnızca hoĢça vakit geçirten, onları düĢünmekten hareket etmekten 

alıkoyarak dertlerini unutturan ve fark etmeden yoran, bundan öteye hiçbir yapıcı yaptırıcı 

üretime yönelik iĢlevi bulunmayan, ama hiçbir zaman da vazgeçilemeyen bir araç olarak 

evlerimizin ve daha çok da zamanımızın büyük bir bölümünü iĢgal etmiĢtir (Cereci, 

1992:21). 

3.1.1.  Televizyon Program Türleri  

Sanatsal bir kavramı ifade eden tür sözcüğü Türkçe‟de genre sözcüğünün karĢılığı 

olarak kullanılmaktadır.  Aslında genre daha çok cins aralarında benzer ortak özellikler 

bulunan varlık ve nesneler topluluğu anlamına gelmektedir. Kabaca sanatsal etkinliklerin 

belli özelliklerine göre ayrıĢtırıldığı kategoriler olarak tanımlanabilecek olan tür kavramı 

bilindiği kadarıyla ilk kez Eski Yunan‟da kullanılmıĢtır. Aristo Poetika adlı eserinde o 

dönem Yunan dramasındaki tragedya türünün tanımını yapmıĢtır (Abisel, 1995:14, Mutlu, 

2008:36-37).  

Tür,  medya ürününün bir çeĢidi ya da kategorisidir.  Kesin,  belirli ve temel 

özellikleri vardır. Bu özellikler belirli bir süre yinelendikten sonra çok iyi anlaĢılmıĢ ve 

tanınmıĢ olmalıdır. Bazen türün, alttürleri yani çeĢitlemeleri olabilir. Bütün türler ortaya 

çıkarıldıkları temel unsurları içeren bir plana sahiptir. Tüm tür örnekleri her zaman bütün 

unsurları içermez. Bunlar arasından bazılarını kullanır. Verili bir türün formülünü oluĢturan 

bu unsurlardır. Bunlar, bilinçsizce görmeyi beklediğimiz, izlemekten hoĢlandığımız 
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Ģeylerdir. Ayrıca türün, parçalarının toplamından ayrı bir Ģey olduğu da bilinmelidir. Tür, 

bu unsurların bir bütün olarak ele alınmasının bir sonucudur (Burton, 1995: 92-94).   

Geleneksel televizyon kanallarında yer alan program türlerinin temelleri 

televizyonun altın çağını takip eden yıllarda atılmıĢtır. Yayınların yaygınlaĢmaya baĢladığı 

ilk yıllarda deneysel olarak ortaya çıkan program türleri daha sonraları uluslar arası 

program pazarı sayesinde bütün dünya televizyonlarına ihraç edilmiĢtir. Doğrudan satın 

alma ya da esinlenme yolu ile bu programlar neredeyse istisnasız bütün dünya 

televizyonlarının kabul ettiği ve uyguladığı önceden belirlenmiĢ kalıplar haline gelmiĢtir. 

Televizyonda yayınlanan programların bütün türleri karmaĢık öyküler anlatma eğiliminde 

değildirler, aksine aynı öyküyü defalarca tekrar ederler. Çünkü televizyonda yayınlanan 

programların doğası bunu gerektirir. Televizyon kanallarında yayınlanan bütün program 

türleri gerçek toplumsal anlaĢmazlıkların karmaĢık nüanslarına girmekten kaçınır. Her Ģeyi 

kendisine tanınan yarım ya da bir saat içinde çözümler, derleyip toplar. Okurları 

belirsizlikle karĢı karĢıya bırakıp anlam üzerinde düĢünmeye teĢvik eden roman ve 

öykülerin tersine, televizyon programları her Ģeyi özetleyip senteze varır (Sanders, 1999: 

52, Çaplı, 2002:117). 

Yapım malzemesi ve teknik özellikleri; amacı ve iĢlevleri; izleyici kitlesinin durumu 

ve özellikleri ve içerikleri televizyon programlarının sınıflandırılmasında göz önünde 

bulundurulan unsurlardır. Genel bir yaklaĢım ile televizyon program türleri günün koĢulları 

ve teknik olanaklara göre belli sınırlar içinde değerlendirilebilir. Bu çalıĢmada  ise amaç 

iĢlevler ve hedef kitleleri bütün olarak değerlendirilerek yayınlanan program türleri 

üzerinde durulacaktır. Bu programlar haber programları, eğitim ve kültür programları, 

çocuk programları, müzik eğlence programları, drama programları, spor programları reality 

showlar, belgeseller ve kadın programları Ģeklindedir.   

3.1.1.1. Haber Programları 

Haber verme ve alma insanlık tarihi ile baĢlamıĢ, insanın var olması ile haber 

gereksinimi kendini göstermiĢtir denilebilir. Ġlkel insanların nasıl haberleĢtikleri bilinir. 

Toplumlar geliĢtikçe haber almada da geliĢmeler olmuĢ, özellikle teknolojinin hızla geliĢimi 

haber alma yöntemlerini en üst düzeye çıkarmıĢtır. Teknolojinin önemli buluĢlarından olan 

radyo televizyon tekniği aracılığı ile halkın haber almasına, haber alma verme yöntemlerine 

yeni boyutlar getirmiĢtir (Aziz, 1989, 50). Son yıllarda televizyon teknolojisinde atılan 

olumlu adımlar ve özellikle uydu akĢını hızlandırmıĢtır. Gezegenimizin dört bir köĢesinde 
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kullanımı meydana gelen olaylar sesli ve görüntülü olarak anında ya da birkaç dakika 

gecikmeyle izlenmektedir. On altıncı yüzyılda Kıbrıs‟tan Ġtalya‟ya en önemli olayların kırk 

günde,  Ġspanya‟ya elli günde,  Ġstanbul‟a ise on altı günde geldiği düĢünülürse 

insanoğlunun bu alanda attığı adımlar daha da iyi algılanacaktır (Oskay,1993). 

Bugün bütün televizyon kanallarında yayın politikalarına bağlı olarak ana ve ara 

haber bültenleri yayınlanmakta dünyada ve Türkiye‟de neler olduğuna iliĢkin izleyiciler 

anında bilgilendirilmektedir. Ancak tabii ki meydana gelen olaylar olduğu gibi halka 

sunulmamakta belli bir ayrıĢtırma ve kurgulama sürecinden sonra halka ulaĢmakta ya da 

haberin içersindeki eğlence öğesi bültenlerde daha ağır basmaktadır. 

3.1.1.2. Kültür ve Eğitim Programları 

Bu tür programların hazırlanmasındaki temel amaç, toplumun eğitilmesi, bilgi ve 

kültür düzeyinin artırılmasıdır. Bilimsel ve belgesel temellere değinen bu tür programlarda 

eğlence unsuruna pek fazla yer verilmemektedir. Bununla birlikte eğlendirerek eğitme 

amacını taĢıyan ve bu nedenle eğlence unsuruna yer veren örneklere da rastlamak 

mümkündür (Cereci,1992:48).  

Televizyonda eğitim iki yönlüdür. Doğrudan eğitim programları ve diğer 

programların içeriğindeki dolaylı eğitimdir. ABD‟deki okul programları ve Ġngiltere‟deki 

Open University gibi deneyler televizyonun doğrudan eğitim konusunda güçlü bir örnek 

olduğu söylenebilir (Gökçe,1997:240).  

Türkiye^de ise bu konuda büyük sorumluluk kamu yayıncılığı görevi TRT‟ye 

verilmiĢtir. TRT‟nin ilk kuruluğunda 1961 Anayasası ile 121. Maddesinde radyo ve 

televizyon yayınlarına eğitim ve kültüre yardımcı olma görevi verilmiĢ, daha sonraki 

yıllarda yapılan yasa ve yönetmeliklerde bu kural geniĢ olarak düzenlenmiĢ, hatta bu 

yayınları gerçekleĢtirmek üzere Radyo Eğitim Dairesi kurulmuĢtur. Dolayısı ile TRT 

yayınlarında yalnızca eğitime yardımcı olmakla kalınmamıĢ, ayrıca doğrudan, özellikle, 

örgün eğitim kurumlarına yardımcılık görevi de üstlenilmiĢtir (KonaĢoğlu,2006). 

GeniĢ kapsamlı eğitsel yayın olarak nitelendirilebilecek olan kültür programlarının 

amacı ise, kültürel değerleri aktarmak, tüm dünyadaki kültürlerin tanınmasını sağlamak, 

bireyi çağdaĢ kültürel birikimlerle donatmak olarak tanımlanabilir. Bu anlamda haber ve 
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eğitsel nitelikli programlar dıĢında kalan söz programları bu kümede toplanabilir 

(KonaĢoğlu,2006).  

3.1.1.3. Çocuk Programları 

Çocuk programları yapım açısından en zor hazırlanan programlardır. Çünkü 

çocukların algılama düzeylerine göre programlardaki iletiler düzenlenmelidir. Çünkü bu 

programların hedef kitlesi olan çocukların yaĢ ve eğitim durumu, mesajın ya da program 

içeriğinin daha yalın ve anlaĢılabilir bir Ģekilde kodlanmasını ve bu doğrultuda yayınlanarak 

hazırlanmasını gerektirmektedir. Çocuk programlarının iĢlevli ve baĢarılı olabilmesi için 

programın hazırlanması aĢamasında çocuk psikolojisinin iyi bilinmesi, gerekli durumlarda 

pedagog ve psikologlardan yaralanılması gereklidir. Çocuk programlarının 

hazırlanmasındaki amaç, çocukların eğitimine katkıda bulunma onları yaĢam koĢullarına ve 

geleceğe hazırlamada yardımcı olmalıdır (Cereci, 1992). 

Türkiye‟de çocuk programları çizgi filmlerle özdeĢ hale gelmiĢtir. Çizgi filmlerin 

uluslar arası program pazarında çok ucuz olması ve bu filmlerin seslendirilmesinin çok 

kolaylıkla yapılması nedeniyle yayıncılar bu tür programlara yönelmektedirler. Yoğun 

rekabet ve parasal baskılar, yayıncıların çizgi filmler dıĢında çocuk izleyicilere yönelik 

programlara bütçe ayırmamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle hedef kitleyi daha da 

geniĢleterek ailelere yönelik programlar yapmayı daha uygun bulmaktadır (Çaplı, 

2002:143).  

3.1.1.4. Müzik Eğlence Programları  

TV yayınlarının genel amacı ne olursa olsun, müzik ve eğlence türü programlara 

hemen hemen her TV kanalında rastlanır. Burada bir anlamda müzik ve eğlence yayınları 

haber, eğitim, kültür, propaganda ve reklam içerikli mesajların izlenmesini sağlamak üzere 

baĢvurulan bir program türü niteliğindedir. Bir baĢka deyiĢle müzik ve eğlence yayınlarının 

amacı, diğer yayınların izlenmesi için bir araçtır da denilebilir. Radyo örgütlerinin genel 

yayın amacına bağlı olarak müzik ve eğlence türü programların yeri, önemi ve içeriği 

değiĢmektedir. Özel kesimin elinde bulunan TV kanallarında reklam ana amaç oldu u için, 

bu yayınların izlenmesini sağlamak üzere müzik ve eğlence türü programlar ağırlıktadır. Bu 

yayınların %85-90‟ı bu tür programlara ayrılmıĢtır. Her ülkede müzik kanalları farklılık 

gösterir. Ülkenin kültür yapısı, kanalların seslenmek istediği izleyici kitlelerinin özellikleri, 

TV kanallarının da ne tür müziğe ağırlık vereceğini belirler. Bu belirlemede önemli bir 
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etken de o TV kanalının dayanacağı reklam sektörünün durumudur. Daha çok gençlere 

seslenen bir kanalın bu kitleye seslenen reklamları alacağı da açıktır. (KonaĢoğlu,2006). 

3.1.1.5. Drama ve Dizi Programları 

Pembe dizi diye adlandırılan Soap Operalar‟ın geçmiĢi 1930‟lu yıllara 

dayanmaktadır. O yıllarda ABD‟de yayınlanan arkası yarınları Practer ve Gamble firması 

sponsor olarak parasal açıdan desteklemiĢtir. Daha sonraları televizyona uyarlanan bu tür 

çok kısa bir süre içinde popüler hale gelmiĢtir. Pembe diziler bitmek bilmeyen karmaĢık 

olay örgüleri üzerine kuruludur. DüĢük bütçeli yapımlar olup genelde aĢk, nefret, 

kavuĢamama, entrika, Ģiddet içerikleri tekrar edilmektedir. Önceleri tek bölümlük olarak 

hazırlanan bu programlar zamanla yıllar süren diziler haline gelmiĢtir. Sadık bir izleyici 

kitlesi oluĢmuĢtur. Gerbner, televizyon dramlarının eski Yunan tiyatrosunda olduğu gibi 

doğrudan ahlak dersleri vermemesine karĢın, bu dramalarda yaratılan imgesel dünya 

bireyleri içine çeker. Çünkü bireyler gerçek dünyanın çeliĢkilerinden baĢka yöne 

çevirmesine olanak sağladığından dolayı bunun sonucunda da insanlar gerçek yaĢamla yüz 

yüze gelme becerisi olumsuz etkilenmektedir (Çaplı,2002:120-130).  

3.1.1.6. Spor Programları 

Spor programları en fazla izleyici çeken programlar arasındadır. Futbol basketbol ve 

voleybol karĢılaĢmalarında yaĢanan heyecan izleyiciler için büyük önem taĢır. DeğiĢik 

kamera açıları ve ölçeklerinin kullanımı ve uzmanların yorumları ile izleyiciler 

karĢılaĢmaları daha iyi anlar.  Bu nedenle televizyon kanallarının spor yayınları önemlidir. 

Çünkü karĢılaĢmaların canlı olarak yayınlanması ve milyonlarca izleyiciye ulaĢması 

televizyon kanalarının reklam gelirlerinde önemli bir artıĢa neden olmaktadır. Ayrıca spor 

aktivitelerinin televizyon kanallarında gösterimi ile halkın spora karĢı ilgisinin artmasına 

neden olmuĢtur. Günümüzde artık spor toplumsal yaĢamın önemli bir uzantısı olmanın yanı 

sıra popüler kültüründe önemli bir parçasıdır (Turam, 1996:270-280).   

3.1.1.7. Reality Showlar 

Özel televizyon kanallarının ortaya çıkıĢı ile gündeme gelen reality showlar 

gerçekliğin olduğu gibi aktarımı, gerçekliğin gösterisi olarak yeni bir habercilik türünü 

yaratmıĢlardır. Konularını günlük yaĢamdan alan bu programların içeriğini cinayetler, aile 

dramları, felaketler ve sapkın davranıĢlar oluĢturmaktadır. Reality Show programlarının ilk 
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örneği ABD‟de ortaya çıkmıĢtır. Bir grup amatör Kağıt Kaplanlar  adı ile gerçeği 

dondurmak  amacından yola çıkarak çalıĢmalar yapmıĢlardır. 1980‟lerin baĢında izleyicide 

uyuĢturucu etkisi yapan Dallas Hanedan gibi dizilerden izleyiciyi gerçek kareler ile 

uyandırmayı amaçlamıĢlardır. Körfez SavaĢı Grenda Çıkartması gibi savaĢa dayalı olayları 

konu almıĢlardır. Konunun ilgi çekici bir hal almaya baĢlaması ile birlikte televizyoncular 

bu iĢi profesyonel ekiplerle yapmaya baĢlamıĢlardır. Ülkemizde ise Reality Show 

programının ilk örneği Sıcağı Sıcağına programı ile görülmüĢtür. Bunu Söz Fato’da, Böyle 

Gitmez, Kayıp Aranıyor gibi programlar takip etmiĢtir (Çelen, 1997).  

 3.1.1.8. Belgeseller  

Belgesel deyimi sinemadan köklenmiĢ olmakla birlikte belgelerle ilgili, belgelerden 

oluĢan, belgelere dayanan veya belgelerden kaynaklanan anlamlarını idle getirdiği için 

kullanımı sadece sinema ile sınırlı değildir. Nitekim bugün bir belgesel romandan, 

fotoğraftan ya da tiyatro türünden de söz edilmektedir. Belgesel deyimini ilk kez John 

Grierson 1926 yılında Newyork Sun Gazetesi‟nde yayınlanan bir eleĢtiri yazısında Robert 

Flaherty‟nin Moana adlı filmi ile ilgili olarak kullanmıĢtır. Böylece Grierson bugün birçok 

alt türe ayrılarak iyici dallanıp budaklanmıĢ bir film türünü dile getiren ilk kiĢi olmuĢtur 

(Mutlu, 2008:120).  

Belgeselin tanımı televizyonun geliĢim tarihiyle paralel bir değiĢim göstermiĢtir. 

Özellikle kamu hizmeti yayıncılığının önce Batı Avrupa‟da, daha sonraları dünyanın diğer 

bölgelerinde yaygınlaĢması ile birlikte bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme gibi amaçlar 

genelde kamu hizmeti yayıncılığı özelde ise belgesel için kullanılır. 1920‟li yılların baĢında 

itibaren Gierson‟un yaklaĢımları çerçevesinde geliĢen belgeselcilik geleneğine göre, 

belgesel programların açık sosyal amaçları ve demokratikleĢtirme iĢlevleri bulunmaktadır 

(Çaplı, 2002:127). 

3.1.1.9. Kadın Programları  

Bugün erkeklere yönelik programlar ciddi, iyi televizyon programları olarak 

nitelenirken, kadınlara yönelik programlar önemsiz, hafif ya da değersiz olarak 

görülmektedir. Farklı türlerdeki televizyon programlarında, kadın ve erkek kimliklerinin 

sunuĢ biçimleri arasında da farklılıklar görülmektedir. Kadın kimlikleri; genellikle eğlence 

ve magazin programları, reklamlar ve dizilerle sınırlandırılmaktadır. Erkek kimlikleri ise; 

haber, spor, yarıĢma ve tartıĢma programları gibi hemen her program türünde yer 
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almaktadır ve erkekler program yapımcısı, sunucu veya yöneticisi gibi hakim konumlarda 

karĢımıza çıkmaktadırlar. Buna karĢın kadın kimliği eĢi ve çocukları ile kurulmaktadır. 

Kadın liderler ekonomistler ve siyasetçiler medyada çok az yer bulmaktadır (Binark ve Bek, 

2007; Fıratlı, 2006:136-145).  

Kurmaca programlarda kadınlar kurban olarak gösterilmekte, reklamlarda kadın 

bedeni teĢhir edilmekte ya da medyatik kadınlar cinsellikleri ile ön plana çıkarılarak 

magazin programlarında boy göstermektedir. Bütün bunların yanında Türk halkının 

televizyonla ilk tanıĢtığı yıllardan beri kadınlara özel olarak hazırlanan programlar da 

mevcuttur. Bugün her televizyon kanalında benzer içerikler farklı Ģekillerde kurgulanarak 

kadınlara yönelik birçok program hazırlanmaktadır.   

 Kadın programları son yıllarda en çok tartıĢılan ve en çok eleĢtirilen program 

türlerindendir. Bunun nedeni kadın programlarının yerleĢik değerleri sürdürüp kültür 

endüstrisinin bir ürünü olmuĢ olmalarıdır. Ancak kadın programlarını izlemek her ne kadar 

küçümsense de her kanalda yıllar yılı devam eden programlar tercih edildiklerini 

göstermekte ve izlenilirlik oranlarının oldukça yüksek olduğunu kanıtlamaktadır.  Evdeki 

kadına yönelik bu programlar ev iĢlerinin tamamından sorumlu tutulan bu kadınların, 

genelde dıĢarısı ile tek bağlantısı haline gelmektedir. Böylece televizyon evdeki kadının tek 

sosyalleĢme aracı konumundadır.  

Türkiye‟de kadınlara yönelik programlar ilk kez 1939 yılında Ev Saati programı ile 

baĢlamıĢ 1968 yılından günümüze kadar kadınlara yönelik çeĢitli programlar yapılmıĢtır. Bu 

programların temel özelliği her konumdaki kadının insani yetenek ve kimliğinin değil her 

Ģeyden önce fedakâr anne, iyi eĢ, iyi ev kadını kimliklerinin öne çıkartmasıdır. 1970 yılında 

Ev İçi adlı program ve 1972‟den itibaren ise kentli kadınlara yönelik olarak hazırlanan 

programlardan Kadın ve Ev kadınların gündelik hayatları göz önünde bulundurulduğundan, 

sağlık, pratik bilgiler, aile hayatı gibi içeriklere sahipti. 1984 yılında yayınlanan Hanımlar 

Sizin İçin ve Çalışan Hanımlar Sizin İçin Programları da bu anlayıĢın dıĢına çıkmadı. 

(Akbulut,2006:101).  

Bu programlarda kadının, aile içinde iyi eĢ ve iyi anne olmanın yanı sıra dünyada 

insan, toplumda yurttaĢ olduğu belirtilmiĢ, ancak buna rağmen kadın, aile içinde ve ev 

kadını kimliğinin dıĢında genelde gösterilmemiĢtir. 1980‟li yıllardan itibaren kadının 

kimliğinde aileyi hedef alan programlar yerine yetiĢkinlere genel olarak seslenen 
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programlar devreye girmiĢtir. Bunlar zamanlamaları itibari ile özellikle ev kadınlarının, 

günlük iĢlerini programlamalarına uygunluk göstererek yayına giren Günaydın, Günün 

İçinden, Öğle Üzeri, Öğleden Sonra gibi programlardır. Bu programlar sosyal güvenlik, 

konut, toplum içinde yaĢmanın kuralları, gençlerin korunması yaĢlılık ve emeklilik, milli 

menfaatler gibi konuları içermenin yanı sıra pratik bilgiler, ev ekonomisi, çocuk eğitimi ve 

sağlığı, beslenme, sağlıklı aile içi iliĢkilerin topluma kazandırdıkları, toplumsal yozlaĢmaya 

karĢı alınacak tedbirler, aile içi uyum ve mutluluğun Ģartları gibi konuları kapsar. Özellikle 

son olarak yer verilen konular kadını hedefleyen, bunları kadının sorumluluğu altına sokan 

bir anlayıĢla oluĢturulan ve ele alınan konulardır. Kısacası bu programlar ailenin toplumun 

temeli olduğunu kadının yerinin ise aile olduğunu vurgulayan programlardır (Saktanber, 

2010: 192 -193).  TRT tekelinde yayınlanan bu programlar Batıdaki anlatım tekniğine 

uygun olarak hazırlanmıĢtır. Programlardaki kadın modelleri Batı ile örtüĢmektedir. Aslında 

bu durum Cumhuriyet‟in ilk yıllarından beri planlı olarak Türk halkının Batı model alınarak 

dönüĢtürülmesi projesinin bir ürünüdür. Ancak burada Türk toplumunun kültürel yapısı ve 

sosyo ekonomik açıdan kadınların genelinin içinde bulundukları durumlar göz ardı 

edilmiĢtir. ġu da belirtilmelidir ki kamusal kanallardaki kadın programlarının içeriklerine 

bakıldığında, kadının bilinçlendirilmesinin ve kamusal alana entegre edilmesinin 

amaçlandığı anlaĢılmaktadır. Bu bağlamda kadın izleyiciler modern kariyer sahibi, herhangi 

bir meslek sahibi olmasa bile sosyalleĢmiĢ kadın imajlarının sunulduğu söylenebilir (Uslu, 

2000: 76). Sunulan bu imaj ile evdeki kadına yaptığı iĢlerin aslında hiç de azımsanmayacak 

iĢler olduğu mesajı verilerek bakımlı iyi eĢ iyi anne olmaları yolunda mesajlarla hem 

özenilesi kadınlar yaratılır hem de evde oturup kendisinden beklenen rollerin gerekliliğine 

inandırılarak hayatları katlanılabilir hale getirilmektedir. Saktanber bu programlarda 

kadınlara biçilen geleneksel roller ile ilgili olarak Ģu tespiti yapmaktadır: televizyon 

yayınlarında kadınlara geleneksel rollerin dıĢında bir Ģans verilmez, sürekli çocuk bakımı, 

eğitimi, sağlık, aile içi iliĢkiler doğrultusunda eğitilmeye çalıĢılan kadın mutlu yarınlara 

kavuĢmanın aracıdır (Saktanber, 2010).  

Televizyonun geliĢme ivmesinin doruklara ulaĢtığı yıllar olarak adlandırılan 1990‟lı 

yıllarda bu belirlenmiĢ formatların sınırlarının ve kurallarının zorlandığı melez formatlar 

ortaya çıkmıĢtır. Bu geliĢmeler sonucu eskiden program formatları arasında yer alan sınırlar 

ve türsel özellikler ortadan kalkmaya baĢlamıĢ bunun sonucunda tam olarak nasıl 

tanımlanacağı bilinmeyen bazı yeni türler ortaya çıkmıĢtır (Çaplı:2002:117-118). 199O'lı 

yıllardan itibaren ortaya çıkan yeni türlerin /formatlann en temel özelliği,  eğitmekten çok 
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eğlenceye ağırlık vermeleridir. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan Star 1, "TRT'ye 

karĢı alternatif bir yayıncılık anlayıĢıyla" ortaya çıkar ve haber bültenlerinden eğlence 

programlarına kadar tüm formatlarda değiĢiklik yaratır. Bu dönemde gündüz kuĢağında 

evdeki kadına özel programlar yayınlanmaya baĢlanmıĢ, kanal sayısı artıkça bu 

programlarda artıĢ ve çeĢitlilikler gözlenmiĢtir. Tefal‟in sponsorluğunda hazırlanan Sen Her 

Şeyi Düşünürsün, Katılsana Yarışsana, A La Luna gibi mutfak programları hazırlanmıĢtır. 

Bu programların hemen hemen hepsinde yine iyi eĢ, fedakâr anne olma nitelikleri program 

içeriği ile desteklenmiĢtir (Akça ve Akbulut, 2005:47).  

2000‟li yıllara gelindiğinde ise özel televizyonların kar etme amaçları daha çok ön 

planda tutulmuĢ kamu yayıncılığı anlayıĢının önüne geçmiĢtir. Özel televizyon kanalları 

evdeki kadın izler kitle için hazırladıkları programları bilindik içeriklerinin dıĢına 

çıkarmıĢlardır. Böylece kadın programları da kendi içinde alt türlere ayrılmıĢtır. Bunlar 

Kadın Reality Show Programları, Evlilik Programları ve geleneksel söylemi devam ettiren 

Sohbet Programlarıdır.  

3.1.1.9.1. Kadın Reality Show Programları 

Günümüzde, giderek daha çok sayıda insan toplumsal ya da kiĢisel sorunlarını 

tartıĢmak amacıyla televizyonda görünmeye baĢlamıĢtır. Kadın Reality Show Programları 

temelde kadın sorunlarını toplumsallaĢtırmak istediğinden bir kamusal alan olarak kabul 

edilebilir. Bu tür programlara dair iki temel görüĢ söz konusudur. Birincisi kitleselleĢtirme 

ikincisi kamusallaĢtırmadır. Bu programlarda hem kitleleĢtirmeden ve hem de 

kamusallaĢtırmadan bahsedilmektedir. Kadın sorunları bir yandan kamusallaĢtırılarak hem 

de kitleselleĢtirilerek sömürülmektedir. Bu sebepten dolayı kadın programları hem 

eleĢtirilmekte hem de diğer bir taraftan da faydalı bulunmaktadır. Bu programlar oldukça 

ağır içeriklere sahiptir ve genelde dayak yiyen, hakarete uğrayan, üzerine kuma getirilen, 

terk edilen eğitimsiz kadınlar bu programlarda yer bulmuĢtur. Batı‟da Trash Tv programları 

olarak adlandırılan bu programlar, insanların özel yaĢamlarının teĢhir edildiği, aĢırılıklar ve 

kavgalar içeren, kıĢkırtıcı ve tartıĢmalı konuları ele alan, mahremiyeti hiçe sayan ve 

izleyicinin aktif katılımıyla konuĢma ya da tartıĢma etrafında dönen tüm televizyon 

programlarını kapsamaktadır. Phil Donahu, Oprah Winfrey ve Jerry Springer gibi 

sunucuların programlarını iĢaret eden Trash Tv programları  Türkiye‟de de 90‟lı yılların 

sonlarından itibaren yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır (Ġmançer ve Yurderi, 2010:112).  
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Tam anlamıyla gerçek an‟ı yansıtmayan bu programlarda, kadınların Ģikayetleri, 

gerçek yaĢam öyküleri, canlı yayında kayıp kiĢilerin bulunması ve buluĢma anlarının 

yayınlanması nedeni ile bu format içerisine girebilmektedir.  Konu baĢlıkları genellikle 

dramatik, ilgi çekici ve dikkat toplayıcı olmaktadır. Reality showların  alt  grubu  içerisinde  

sayılan  talk  showlarda,  genellikle  gerçek  insanların gerçek yaĢamları ele alınmakta, bu 

nedenle de bu tarz programlar bu kategori içerisinde değerlendirilmektedirler. Canlı olarak 

yayınlanan programlar;  izleyici önündeki  platformda,  stüdyo konuklarından  ve  canlı  

telefon  bağlantılarından  anında  geri  bildirim  almakta,  yine herkesin gözü önünde 

tartıĢma ya da gözyaĢı sahneleri ile devam etmektedir. Bu bağlamda bu tür kadın 

programları,  bu araĢtırma içinde  “kadın  reality   programları”  olarak adlandırılmaktadır 

(Akpınar, 2008).   

Kadın reality show programlarının temelinde tartıĢma yatmaktadır. Televizyonunu 

açan insanlar kendilerini baĢlamıĢ olan ve süren program bittikten sonra da sürecek olan bir 

tartıĢmanın içinde bulurlar. Bu programların tartıĢmalarının baĢlangıcı uzak ve sonu açıktır. 

TartıĢılan konu sonlandırılmadan, çözüme kavuĢturulmadan program biter. Ertesi gün 

tartıĢmaya yeni konuklarla devam edilir ve sıradan insanlar kiĢisel öykülerini kameralara 

anlatarak bir bakıma arınma yaĢarlar. Bu durum ekran baĢındaki izleyici için de geçerlidir.  

Türkiye‟de bu tür programların ilk örneği Yasemin Bozkurt‟un sunduğu Kadının 

Sesi Programıdır. 2005 yılı içerisinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına baĢlayan 

program kadınların sorunlarını ekranda paylaĢarak çözüm önerileri sunma ve üretme iddiası 

taĢır ve gündüz kuĢağında yayınlanıyor olmasına rağmen en çok izlenen 10 program 

içerisinde yer alır. Böylece Kadının Sesi‟ne benzer formattaki programların yayına 

girmesine neden olur. Bu programlar içerisinde Serap Ezgü İle Biz Bize, İnci Ertuğrul İle 

Sizin Sesiniz, Yalnız Değilsiniz, Paylaştıkça  gibi programlar kayıpları bulan, iĢsizlere iĢ 

bulan ve faili meçhul cinayetleri çözme vaadiyle yayın hayatına baĢlarlar. Örneğin ġebnem 

Kısaparmak stüdyoda Ģehit ailelerini ve askerdeki çocuklarını bekleyen anneleri ağırlar ve 

onların sıkıntılarını paylaĢtığını iddia ederek türküler, Ģiirler ve gözyaĢları eĢliğinde 

programını sürdürür. Ġnci Ertuğul‟un sunduğu Sizin Sesiniz programının tanıtımı ise sayısal 

veriler ile yapılır. Bu programda yapılan tanıtım anonslarına göre 527 kayıp bulunmuĢ, 248 

yuva kurtarılmıĢtır. Bu programlar bütün hızıyla televizyon ekranlarında devam ederken 

Kadının Sesi programına katılan bir ailenin içinde bulunduğu otomobile ateĢ açılması 

sonucu bir kadının hayatını yitirmesi, daha sonra baĢka bir kadının program katılması 
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gerekçesi ile 14 yaĢındaki olu tarafından Elazığ‟da öldürülmesi sonucu bu tür programların 

içeriğine dair tartıĢmalar su yüzüne çıkar ve programlar yayından kaldırılır. (Akça ve 

Akbulut, 2005:42). 2010 yılı itibari ile kadın reality programlarına meçhul cinayetleri 

çözmek ve kayıpları bulmak iddiası ile Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Serap Ezgü ile Suç ve 

Ceza programları da katılmıĢtır. Bu programlara sadece uzman konuklar ve olayları yaĢayan 

aileler konuk edilmekte, stüdyoda izleyiciler bulundurulmamaktadır. Bu tür programların 

geçmiĢteki içerikleri ile karĢılaĢtırıldıklarında söylemlerinin daha yumuĢatılmıĢ olduğu ve 

olaylar karĢısında daha temkinli olunduğu görülmektedir.   

Son olarak televizyon kanallarının bu programlara yönelmelerinin nedenleri 

maliyetlerinin düĢük olmasıdır. Stüdyo içerisinde canlı olarak yayınlanan bu programlara 

katılanların gerçek hayat hikayelerini anlatmaları ekran baĢındaki izleyicinin ilgisini çekmiĢ 

aynı zamanda da bu kiĢilerin katılmaları için onlara bir ücret ödenmediği gibi yapımcılar 

sanatçıların talepleri ile de uğraĢmamıĢlardır.  Ayrıca bu programların verdiği diğer bir 

zarar da Akbulut‟un (2006) değimi ile Ģöhretimsi tipleri yaratmıĢ olmasıdır. Bu programlar 

aracılığı ile ünlü olanlar bir süre sonra unutulmamak için farklı kanallarda farklı programlar 

arasında gidip gelerek görünür kalmaya çalıĢmıĢlardır.  

3.1.1.9.2. Evlilik Programları 

ĠletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile birlikte anlatı araçları değiĢiklik gösterse de 

çöpçatanlık kurumu etrafında evlenme olgusu ilk dönemlerden itibaren kitle iletiĢim 

araçlarında sürekli iĢlenen bir konudur. Latin harflerinin kabulünün ardından tirajlarda 

düĢme korkusu yaĢayan gazete sahipleri Mesut Çiftler Müsabakası düzenlemiĢlerdir. Bu 

yarıĢmada iki yıl önce de Hangi Kızla Evlenilmeli adlı bir yarıĢma düzenlemiĢ sekiz ideal 

kadın tipi belirleyerek uygun bir gelin adayı listesi hazırlanmıĢtır. Benzer Ģekilde Yedigün 

Dergisi, mesut bir izdivaç yapmak için gerekli, tamamen özgürleĢmesinden çekinilen, evde 

hizmetçi dıĢarıda hanım olan, vücudu sağlam olan fazla boyanmayan, iyi huyu ve erkeği 

kıskandırmayan ideal kadın tipini tarif etmiĢtir. Bunun yanı sıra evlenmelerin önündeki 

engelleri kaldırmak ve savaĢlar yüzünden azalan nüfusun artıĢını sağlamak için devlet eliyle 

bir takım sosyal sorumluluk projeleri gerçekleĢtirilmiĢtir (Ġmançer ve Sarıgül,2010:78).  

Türk televizyonlarında evlilik programlarının temeli Biri Bizi Gözetliyor programı 

ile baĢladı. Önce Hollanda‟da baĢlayan daha sonra tüm Avrupa‟ya yayılan Big Brother 

isimli televizyon programı Türkiye‟ye ithal edilmiĢ kısa zamanda bütün ülke bu programı 

konuĢmaya baĢladı çünkü evdeki on beĢ genç sürekli olarak izleyiciler tarafından 
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gözetleniyordu. Gözetleme ne Biri Bizi Gözetliyor programı içinde baladı ne de onun 

sınırları içinde devam etti. Programın orijinal adı Big Brother yani Büyük Birader idi bu 

isim bir tesadüf değildi George Orwell‟ın 1984 adlı romanındaki karakter büyük birader hiç 

de masum bir gözetleme içersinde değildir (Altunay, 2003:134). Bu isim ve taĢıdığı manalar 

tamamen göz ardı edilmiĢ, kız ve erkeklerden oluĢan on beĢ kiĢilik bir grup bir evde vakit 

geçirmiĢ, halk da bunu merakla izlemiĢtir.  YarıĢma yayınlandığı dönem boyunca meĢhur 

olup kısa yoldan para kazanmak isteyen gençlerle dolup taĢtı.  Bazıları ise tek kasetlik 

Ģarkıcı olarak müzik tarihindeki yerlerini aldılar. Kimileri televizyon kanallarında sabah 

programı sunmaya baĢladı, kimileri V.J.‟lik yapmaya çalıĢtı, kimileri ise dizilerde kısa 

zaman rol aldılar.  Ama hiçbiri bir sezondan fazla devam edemediler. Türk halkının içindeki 

gözetleme dürtüsünü göz önüne çıkaran yapımcılar içine aĢkı yerleĢtirdikleri evlere yeni 

gençler buldular. Bu sefer de evlenmek isteyen genç kızlar ve genç erkekler bir evin içinde 

uygun taliplerini bulmak için yarıĢmaya baĢladılar. Bu yarıĢmanın ilki Ben Evleniyorum 

adlı program ile baĢladı. Gelin Kaynana ve buna benzer programlarla devam etti. Son olarak 

bu programlar Radyo televizyon Üst Kurulu‟nun müdahalesi ile yayından kaldırıldı.  

Bu programlar yerini izdivaç programlarına bıraktı. Aslında izdivaç programlarının 

ilk örneği özel televizyon kanallarının yayın hayatına baĢlaması ile birlikte Show Tv 

ekranlarında Saklambaç programı ile baĢlamıĢtır denilebilir. Bu program bir birlerini daha 

önce hiç görmemiĢ olan gençlerin birbirlerine yönelttikleri sorular yardımı ile bir eleme 

yaptırılarak, gecenin sonunda yemek ile ödüllendiriliyorlardı. Bu yarıĢmanın amacı sadece 

bir tanıĢmayı sağlamaktı ama program aracılığı ile tanıĢıp görüĢmeye devam eden çiftler 

program sunucusu tarafından arada bir izleyicilere hatırlatılıyordu. 2000‟li yıllara 

gelindiğinde ise Türk televizyoncuları tanıĢtırmadan bir adım öteye giderek yapılan 

baĢvuruları değerlendirip birbirlerine uygun kiĢileri bir araya getirerek evlendirmeye 

baĢlamıĢtır.  

 Batı‟da Dating Show olarak adlandırılan bu programların yani Randevu 

Programlarının amacı, insanları eĢleĢtirmek ve bir birliktelik sağlamaktır. Kadın 

programlarında stüdyo izleyicileri arasında evlenmek istediğini söyleyenlere uygun talipler 

bulunarak stüdyoda tanıĢtırılmakta ve beraberliklerine iliĢkin bilgiler sonraki programlara 

aktarılmaktadır (Ġmançer ve Yurderi, 2010:113).  

Evlilik kurumunun oluĢumunda çöpçatanlık misyonu ile bu programlar olağan 

koĢullarda sınırlı bir tanıdık ve akraba arasında kalan evlenme olgusunun süreçlerini 
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televizyonun önünde, çok sayıda izleyicinin tanıklığında medyaya özgü show programı 

olarak sunmaktadır. Çöpçatanlık olgusu bağlamında evlilik ritüeli popüler kültürün hazcılık 

anlayıĢı bağlamında yeniden biçimlendirilerek izleyicilerle enteraktif etkileĢim içinde 

sunulmaktadır. Bu programlar aracılığı ile kültürel dönüĢüm içine sokulan evlilik olgusu ve 

bu olguya yönelik değer değiĢimleri söz konusudur (Ġmançer ve Sarıgül,2010:78). 

Türk televizyonlarında evlilik programları Esra Erol ile İzdivaç, Su Gibi, Huysuzla 

Görücü Usülü, Semra Kaynana ile Desti İzdivaç programlarıdır. Bu programlara her gün 

binlerce kiĢinin baĢvurduğu programlara sicil temiz olmayanlar ve resmen boĢanmamıĢ 

olanlar katılamıyor. Adayların maaĢlarının, iĢlerinin ve evlerinin olması bir ayrıcalık olarak 

nitelendirilen programlara baĢvuranların yüzde 59‟u erkek, yüzde 41‟i kadınlar oluĢturuyor. 

Adayların yüzde 20‟si 18 ile 25 yaĢ arası. Yüzde 35‟ini 26 ile 40 yaĢ arası oluĢturuyor. 

Yüzde 45‟i ise 40 yaĢ ve üzerindeki orta yaĢlı ve ikinci evliliklerini yapmaya hazırlanan 

kiĢiler. BaĢvurular çoğunlukla Marmara, Ege, Karadeniz ve Ġç Anadolu bölgelerinden, 

kentlerde ise Ġstanbul ve Ġzmir ön sıralarda yer alıyor (www.gazetevatan.com  eriĢim tarihi: 

12.08.2010).  

Bu programlarda da kadın ve erkekler bilindik rollerin dıĢına çıktıklarında eleĢtiri 

ile karĢılaĢmakta örneğin maddi imkanı olamayan bir erkek gerekli imkanı karısına 

sağlayamadığı için eleĢtirilmekte, kadınlar ise kendilerine bakacak güçleri olmadığı için 

evlenmek istediklerinde ise anlayıĢla karĢılanmaktadır.  Çünkü kadınların yerinin ev olduğu 

ve kendisini kurtarması için yapabileceği tek Ģeyin evlilik olduğu diğer kadın 

programlarında olduğu gibi bu programlarda da pekiĢtirilmektedir.  

3.1.1.9.3. Sohbet Programları 

Sohbet programları genelde sabah saatlerinde ya da öğleden sonra genellikle yemek 

tariflerinin yanı sıra uzman konuklar eĢliğinde çocuk geliĢimi, dengeli beslenme, sağlık 

sorunları ile baĢa çıkma, güzellik, zayıflama teknikleri ve dikiĢ, nakıĢ, örgü gibi konulara 

yer veren bilgilendirici bir içeriğe sahip olan programlardır. Söz konusu programlar, bu 

yapısıyla klasik geleneksel kadın programlarının devamı niteliğinde olup TRT‟nin baĢlattığı 

geleneği sürdürmektedirler. Toplumun kadından beklediği rolleri pekiĢtiren bu programlar 

ev ekonomisi, ev iĢleri, çocuk bakımı, iyi eĢ olma gibi rolleri benimsetme amacını güderler. 

Programlardaki kadın rolleri, bir yandan verilen bilgilerle, eğitime dönük bölümlerle iyi ev 

http://www.gazetevatan.com/
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kadını olma amacına hizmet ederken, diğer yandan ailenin devamı, ahlaki değerler vurguları 

etrafında erkek egemen sistemin devamına hizmet edecek biçimde tasarlanmaktadır.  

Aslında bir anlamda bu programlar kendini geliĢtirme programlarıdır. Kadınlar 

öğrendikleri yeni tekniklerle yemek yapar ve dikiĢ diker hale gelmektedir. Bu tür  

programların alt bölümlerinden birisi de programa baĢvuran sıradan izleyicileri fiziksel 

olarak değiĢtirmektir. Bu değiĢiklikler fiziksel özelliklerini değiĢtirmek için yapılan estetik 

müdahaleler, zayıflamak, güzelleĢmek, saç rengini değiĢtirmek hatta çocuk sahibi olabilmek 

için tedavilerin masraflarının karĢılanmasını kapsar (Ġmançer ve Yurderi, 2010). Böylece 

kadınlar erkeklerin beğenisine sunularak onların beğeneceği kadınlar/nesneler haline 

dönüĢtürülürler. Berger‟in(1996) deyimi ile eril söylemde güzellik kadınla iliĢkilendirilir 

yitirilmemesi gerektiği gibi programlar aracılığı ile kazandırılmaktadır da. 

Bu programlarında kadınlara sunulan diyet reçeteleri, güzellik ve sağlık önerileri, 

nasıl görünmeleri ve nasıl davranmaları gerektiği konusundaki çeĢitli kalıplar, iliĢkilerinde 

uygulamaları gereken yöntemler, ideolojik olarak baskın kültüre aittir ve geleneksel ahlak 

kurallarına uygunluk göstererek ataerkil ideolojiyi sürdürürken kültür endüstrisinin 

devamını sağlar. Çünkü kadınları ilgilendirdiği düĢünülen bu konular tesadüfi olarak 

seçilmemekte bilinçli olarak devam ettirilmek istenen cinsiyet rollerinin kanıksanması ve 

sorgulanmaması için her gün ekranlardan kadınlara kendini geliĢtirme adına kadınlar 

apolitikleĢtirilirken, sosyal hayatları da sadece evdeki televizyon ile sınırlı kalmakta 

dıĢarıdaki dünya ile iliĢkisi kesilmekte kadına biçilmiĢ roller her gün tekrarlamaktadır. 

Ayrıca programlar zamanla eğlence öğesini de içine alarak Ģarkılar ve danslar eĢliğinde 

izler kitleyi uyandırmadan ataerkil ideolojinin istediği stereotipler yaratılmaktadır.  

Türk televizyonlarında kadınlara yönelik olarak hazırlanan sohbet içerikli 

programların en önemlileri arasında Sabiha Akdemir ile Günbegün, Esra Ceyhan’la Hayat, 

Sabahın Sedası, Deryalı Günler, Nur Ertürk ile Her Sabah, Ebru Şallı ile Ebruli, Akşama 

Doğru Nükhet Duru, Her Şey İçin Berna Laçin, gibi programlar sayılabilir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

4.1.Yöntem 

Bu bölümde araĢtırma modeli, evren ve örneklem, veri toplanma ve verilerin analiz 

kısımları yer almaktadır.  

4.1.1. Araştırma Modeli 

AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Tarama modeli, varolanları değiĢtirme ve 

etkileme amacı gütmeden, olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan, varolanı içinde 

bulunduğu koĢul içinde araĢtıran yaklaĢımdır. Varolan durum aynen resmedilir, varolan 

değiĢtirmeye baĢvurmaksızın gözlemlenir. Tarama modelleri, genel tarama modelleri ve 

örnek olay tarama modelleri olarak ikiye ayrılır. Aynı Ģekilde genel tarama modelleri de 

tekil tarama modelleri ve iliĢkisel tarama modelleri olarak ikiye ayrılır. Tekil tarama 

modelinde araĢtırılacak olayın, konunun değiĢkenleri, ayrı ayrı betimlenmeye çalıĢılır. 

ĠliĢkisel tarama modelinde ise araĢtırma iki ya da daha çok değiĢken arasındaki iliĢkiyi ve 

bu iliĢkinin derecesini belirlemeyi amaçlar Bu çalıĢma tekil tarama modeli ile yapılmıĢtır. 

Böylece örneklem dahilindeki programlarda kadına dair içerikler ayrı ayrı çözümlenilmeye 

çalıĢılmıĢ, araĢtırmanın sonucunda da bu içeriklerin oluĢturduğu söylemler ile günümüzün 

en etkili kitle iletiĢim aracı televizyonun içini doldurduğu kadın imajı ve kadına olan bakıĢ 

açısı tartıĢılmıĢtır (Karasar, 2006:34–80). 

4.1.2. Yöntem 

Bu çalıĢma içerik analizi ve söylem analizi yöntemleri kullanılarak yapılmıĢ bir 

araĢtırmadır. Ġçerik analizi yazılı veya görsel mesajların incelenmesinde kullanılan bir 

yöntem olup, “mesajın görünen kolayca yakalanan, sergilenmiĢ ve ilk bakıĢta algılanan 

içeriği yerine, gizli üstü örtülü içeriğini ortaya çıkarmayı sağlamaktadır. Dolayısı ile içerik 

analizi, mesajda bireyi görünmeden etkileyen öğelerin belirlenmesine yönelik ikinci bir 

okumadır (Bilgin,2006:1). Bu okuma metin içeriği analiz etme Ģeklindedir. Ġçerik iletebilen 

sözcükler, anlamlar, resimler, semboller, düĢünceler, temalar veya her hangi bir iletiye 

gönderme yapar. Metin, iletiĢim ortamı görevi gören her türden yazılı, görsel ya da sözlü 

öğedir. Kitapları, gazete veya dergi makalelerini, reklamları, söylevleri, resmi belgeleri, 

filmleri veya video kayıtlarını, Ģarkı sözlerini, fotoğrafları, giyim eĢyasını veya sanat 

eserlerini kapsayan içerik analizi metin içeriği toplama ve analiz etme tekniğidir. 

(Neuman,2009:466).  
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Ġçerik analizi, araĢtırmacının bir iletiĢim kaynağındaki (makale, kitap, tv programı, 

film gibi) içeriğindeki mesajları açığa çıkarmasını sağlar. AraĢtırmacının içeriği iyiden iyiye 

incelenmesine ve içeriği sıradan bir kitap okuma ya da televizyon programı izleme 

biçiminden farklı bir biçimde keĢfetmesine izin verir (Neuman,2009: 466). Çünkü bu 

analizin temel varsayım, iletilerin araĢtırılması ve iletiĢimin bu iletileri alan insanları 

aydınlatmasıdır. (Berger, 1996:104). Kısaca içerik analizi,  mevcut olan iletiĢim boyutlarını 

analiz etmek ve buradan mevcut olmayan sosyal gerçeğin belirli boyutların yönelik çıkarım 

yapmak amacı ile metinlerin içeriklerini analiz eden ve bu süreçte belirli kurallar 

çerçevesinde hareket eden yöntemdir (Gökçe,2006:20). Ġçerik analizi mevcut durumun 

tespitine ıĢık tutarken, söylem analizi varolanı değiĢtirme hedefini taĢır. Bu nedenle bu 

çalıĢmada içerik ve söylem analizi birlikte yapılmıĢtır. 

Söylem analizi ise, 1960–1970 yılları arasında, antropoloji, etnografi, biliĢsel-sosyal 

psikoloji, metin ve konuĢma yapısı, fonksiyonu süreci çalıĢan diğer sosyal bilimler gibi 

disiplinler içinde yeni bir transdisipliner (disiplinlerötesi) çalıĢma alanı olarak ortaya 

çıkmıĢtır (Van Dijk,2008:108). Söylem sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda hayatın tüm 

yönleri ile iliĢkilidir. KonuĢma ve sohbetlerin yanı sıra tüm iletiĢim biçimlerini kuĢatır ve 

kitle iletiĢim araçları içinde yerini alır (Sözen, 2008). Van Dijk‟a göre söylemler buz 

dağının görünen küçük bir kısmı gibidir. Anlamların hepsi açıklanmaz, sadece küçük bir 

kısmı açıklanır geriye kalan bilgi varsayılır. Bu nedenle söylem analizinin amacı metinlerin 

içindeki gizli anlamları ortaya çıkarmaktadır. Van Dijk söylem analizi konusunda farklı 

metinlerde iki farklı yaklaĢımdan söz etmektedir. Bunlar eleĢtirel ve ideolojik söylem 

analizleridir EleĢtirel söylem analizi toplumsal konulara odaklanmada yararlanılan bir 

yaklaĢımdır(Ġmançer ve Yurderi, 2010:128) ve güç, hakimiyet, hegemonya sınıf farkı, 

cinsiyet, ırk, ideoloji, ayrımcılık, çıkar, kazanç sosyal yapı ya da sosyal düzen gibi temaları 

önplana çıkaran ve araĢtırma alan olarak bunları gören söylem analizi yöntemidir. EleĢtirel 

söylem analizi güç iliĢkileri, değerler, ideolojiler kimlik tanımlamaları gibi çeĢitli toplumsal 

olguların dilsel kurgulamalar yolu ile bireylere ve toplumsal düzeylere nasıl yansıtıldığı ve 

nasıl iĢlendiği ile ilgilenir (Van Dijk, 2003). Bu çalıĢmada söylem analizinin yapılmasındaki 

temel amaç medya metinlerindeki seçilmiĢ sözcük ve sözcük öbeklerinin bireylerin yaĢamı 

algılamalarında, düĢüncelerinde değerlendirmelerinde söyleme yansıyan toplumsal bakıĢ 

açılarını belirlemektir. Bu nedenle programlarda söylenilen cümleler ve bu cümlelerin 

altında yatan imalar araĢtırılmıĢtır.  
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4.2. Sayıltılar 

Bu araĢtırmada aĢağıdaki varsayımlardan hareket edilmiĢtir.  

i- Kadın programlarının gündüz kuĢağı içerisinde yayınlanması 

etkiliğini artıcı bir faktördür.  

ii- Kadın programlarında sunulan toplumsal cinsiyet rolleri ile toplum 

tarafından kabul edilen cinsiyet rolleri arasındaki iliĢki anlamlıdır.   

4.3. Sınırlıklar 

Bu çalıĢma Günbegün (TRT), Deryalı Günler (Show TV) ve AkĢama Doğru Nükhet 

Duru (TV8), Sabahın Sedası (Show Tv), Hayat Ağacı (Kanal D), programları ile ve bu 

programlarında sunulan toplumsal cinsiyet rollerini araĢtırmak üzere içerik ve söylem 

analizleri ile sınırlıdır.  

4.4. Evren Örneklem    

Bu çalıĢmanın evrenini gündüz kuĢağında yayınlanan kadın programları, 

örneklemini ise Günbegün (TRT), Deryalı Günler (Show TV) ve AkĢama Doğru Nükhet 

Duru (TV8), Sabahın Sedası (Show Tv), Hayat Ağacı (Kanal D) programları 

oluĢturmaktadır. Örneklem kesit alma yöntemi ile seçilmiĢtir. Kesit alma yaklaĢımında 

geliĢim çeĢitli geliĢmiĢlik evrelerini temsil ettiği kabul edilen, birbirinden ayrı gruplar 

üzerinde ve bir anda yapılacak olan gözlemlerle belirlenmeye çalıĢılır. Böylece alınan 

sonuçlar, sanki aynı gruptan alınmıĢ gibi yorumlanır ve geliĢmenin sürekliliğini yansıttığı 

varsayılır.   

Örneklemi oluĢturan programların ilk üç tanesi 8 -12 ġubat 2010 tarihleri arasında, 

Günbegün (TRT), Deryalı Günler (Show Tv) ve Akşama Doğru Nukhet Duru (Tv8) 

programları ve yeni yayın döneminde 4-8 Ekim 2010 tarihleri arasında, Hayat Ağacı 

(KanalD), Sabahın Sedası (Show Tv) ve isimli kadın programları bir hafta süre ile 

kaydedilmiĢtir. Örneklem dahilindeki programların farklı zaman dilimlerinden seçilmiĢtir. 

Böyle bir seçim yapılmasının temel nedeni programların içeriklerinde bir değiĢiklik olup 

olmadığını karĢılaĢtırmalı olarak analiz edebilmektir.   
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4.5. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

4.5.1. Günbegün Programı 

Programın Adı Günbegün  

Yayınlandığı Kanal TRT 1 

Yayın Saati 10.00 

Yayın Günleri  Haftanın 5 günü 

Yayın Süresi 3 saat 

Yayın ġekli Canlı 

Programın Sunucusu Sabiha Akdemir 

Tablo 1: Günbegün Programının Künyesi  

Günbegün programı hafta içi hergün saat 10:00 ile saat 13:00 saatleri arasında 3 saat 

süre ile TRT televizyonunda yayınlanmıĢtır. Programı hazırlayan aynı zamanda sunan 

kiĢidir. Sabiha Akdemir zaman zaman programın sunuculuğunu farklı kiĢilere devretmiĢ 

olsa da programın en uzun soluklu sunucusu olmuĢtur.  2009 yılı yaz dönemine kadar 

ekranlarda kalan program 2010 yılı Ekim ayı içersinde yayın akıĢı içersine dahil 

edilmemiĢtir.  
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4.5.1.1. Günbegün Programının İçerik Analizi 

Temel Konular Tekrar Yüzde 

Sosyal 2 5.7 

Siyasal  1 2.8 

Ekonomik  4 11.4 

Kültür ve Sanat 3 8.7 

Din 1 2.8 

Sağlık 21 60 

Hukuk - 0 

Estetik Güzellik - 0 

Gündeme ĠliĢkin Konular - 0 

Çocuk YetiĢtirme 3 8.7 

Kadın Erkek ĠliĢkileri - 0 

TOPLAM 35 99.7 (100) 

Tablo 2: Günbegün Programında Yer Verilen Temel Konular ve Konuların Tekrar Sıklığı. 

Günbegün programında 8-12 ġubat 2010 tarihleri arasında yayınlanan 

bölümlerindeki temel konulara bakıldığında sağlık problemleri ve bu problemlere iliĢkin 

çözüm önerileri önemli bir yer teĢkil etmektedir. Sağlık sorunları programda yer verilen 

diğer konulara göre %60‟lık bir dilimi oluĢturmaktadır. Sadece kadınları ilgilendiren sağlık 

problemlerine yer verilmemiĢtir. Tüm ailenin sağlığını korumaya yönelik bilgiler 

verilmiĢtir. Sağlıklı çocuklar yetiĢtirmek için yapılması gerekenler özellikle sıralanmıĢtır. 

Kadınları doğrudan ilgilendiren tek sağlık konusu hamilelik ve jinekolojik rahatsızlıklardır 

bu rahatsızlıkların dıĢındaki sağlık konuları hem erkekleri hem de kadınları 

ilgilendirmektedir. Programda siyaset ile ilgili konulara sadece bir kere yer verilmiĢtir. 

Türk-Rus iliĢkilerinin siyasi konjonktürdeki yerinin önemli olduğuna ve zaman zaman 

neden iniĢ çıkıĢlar yaĢandığının konuĢulmasının gerekliliğinden bahsedilmiĢ ama açıklama 

getirilmemiĢ ve siyaset ile iliĢkili olarak farklı bir konuya değinilmemiĢtir. Programda 

ekonomiye, ev ekonomisi konusu özelinde yer verilmiĢtir. AĢırı tüketimden kaçınılması ve 

hiçbir Ģeyin atılmamasının gerektiğine ve dıĢarıdan alınacak olan gıda maddelerinin evde 
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yapılarak nasıl daha ucuza mal edilebileceği anlatılmaktadır. Günbegün programının bir 

hafta boyunca yapılan kayıtlarında bir programın akıĢı içerisine din sadece bir kez dahil 

edilmiĢtir. YetiĢkinlere dini bilgiler verilmiĢ ve çocuklara dini bilgilerin nasıl aĢılanacağına 

değinilerek konunun iki farklı boyutu ele alınıĢtır. Programda hukuki ve gündeme iliĢkin 

konulara yer verilememiĢtir. Programda kültürel olarak etnik müzikler ve Türk müziğine 

yer verilirken, Türklerin geleneklerine adetlerine bu adetlerin kökenlerine değinilmiĢ ve 

kitap tanıtımına yer verilmiĢtir. Günbegün programında kadınlara özel estetik müdahalelere 

yer verilmediği görülmektedir. Sadece kilo problemlerine değinilmiĢ ve nasıl kilo 

verilebileceği uzmanlar yardımı ile açıklanmıĢtır. Yapılan analizde görülmektedir ki 

programda önemli konulardan biri çocuk yetiĢtirmektedir. Gerek psikolojik gerekse 

fizyolojik olarak çocukların sağlığına iliĢkin öneriler söz konusudur. Bu programda Deryalı 

Günler programındaki kadar yoğun olmasa da örgü modelleri ve yemek tariflerine yer 

verilmektedir. 

Tarih Konuk  Mesleği Uzmanlık Alanı TOPLAM 

K E 

08.02.2010  x Sanatçı ġarkıcı  

2 
x Doktor Dahiliye Uzmanı 

09.02.2010  x Sanatçı ġarkıcı  

2 
x Akademisyen ġifalı Bitkiler 

Kozmik Bilim 

10.02.2010  x Doktor Psikiyatri  

2 
x ĠĢ adamı Ekonomi 

11.02.2010 x  Sanatçı ġarkıcı  

2 
x  Doktor Jinekolog 

12.02.2010  x Yazar Din  

2 
x Doktor Çocuk Hastalıkları 

TOPLAM 2 8   10 

YÜZDE 20 80    99.9 (100) 

Tablo 3: Günbegün Programına Katılan Konuklar ve Uzmanlık Alanları  
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Günbegün programına bir hafta boyunca 10 konuk katılmıĢ bu konuklardan sadece 

ikisinin cinsiyetinin kadın olduğu görülmüĢtür. Yani programa katılanların %80‟ini erkekler 

oluĢturmaktadır. Programda yüksek öğrenim düzeyine sahip nitelikli uzmanlar büyük 

ölçüde yer almaktadır ve bu konuklardan sadece birisi kadındır. Uzman konuklar haricinde 

programa katılan konuklar sanatçılardır. Onlar programda eğlence öğesini yerine 

getirmektedirler. 
     

4.5.1.1. Günbegün Programının Söylem Analizi 

Söylenilen  İma Edilen 

“Biz kadınlar kilo alıyoruz kilo veriyoruz.”  Aslında ince ve fit gözükmeliyiz ama bunu 

baĢaramıyoruz.  

“Kadının yerinin en sağlam olduğu toplum Türk 

toplumudur.” 

“Kadın egemenliğini en son terk eden toplum 

Türklerdir.” 

“Türkler doğuĢtan itibaren tek eĢlidir.” 

Her ne kadar günümüzde öyle gözükmese de 

tarihte kadınlar Türk toplumunda önemli bir yere 

sahip olmuĢtur ve kadına değer verilmiĢtir. 

ġimdiki yeri gerçek yeri değildir.  

“Kız alırken soyunu sopunu soruyoruz” Kadınlar hala Türk toplumunda alınıp verilen bir 

mübadele nesnesidir.  

“Çocuklarımızın hem fizyolojik hem de psikolojik 

sağlığına önem vermemiz gerekiyor.” 

Çocuk bakımı ve yetiĢtirilmesi kadınların 

birincil görevlerindendir.  

Tablo 4: Günbegün Programında Öne Çıkan Konuşmalar 

Programda büyük ölçüde sağlık problemlerine yönelik çözüm önerileri uzmanlar 

tarafından kadınların anlayabileceği düzeyde anlatılmaktadır. Bu durum evde kadının 

ailenin sağlığından sorumlu olarak görülen kiĢi olduğunu ve her gün stüdyo ortamında 

hazırlanan farklı yemekler de kadının ailenin beslenmesinden de sorumlu olduğunu 

göstermektedir. Programda sık sık çocuk yetiĢtirilmesine vurgu yapılması temel görüĢ 

noktasının kadının çocuk yetiĢtirilmesinde kilit noktayı üstlendiğinin bir iĢaretidir.  

Günbegün programında dikkat çeken önemli bir nokta estetik müdahaleler yerine sağlıklı 

olarak kilo verme yöntemlerine değinilmesidir. Programın sunucusunun biz kadınlar kilo 

alıyoruz kilo veriyoruz cümlesi aslında kadınların zayıf ve fit görünmeleri gerektiğini fakat 
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bunu baĢaramadıklarını ima etmektedir ve zayıf olmak bir güzellik ölçütü olduğu kadar 

sağlıklı olmanın da göstergesi olduğunun altı çizilmektedir. Kız alıp verirken hala soyunu 

sopunu soruyoruz derken de kadınların evlilikleri hakkında hala alıp verme değiminin 

kullanılması ile kadın alınıp verilen bir nesne olarak görülmesi geleneğinin devam ettiğinin 

bir göstergesidir. Programda eski Türk toplumlarında kadının yerinin sağlam olduğunu, ilk 

Ģamanın kadın olduğu, Türklerde tek eĢliliğin esas olduğuna dair uzman görüĢ ile toplumda 

kadının günümüzdeki yerinin gerçek yeri olmadığının vurgulanması 21 yüzyılda Türk 

toplumunda kadının eski Türk toplumlarına oranla çok geride olduğunun bir göstergesidir. 

Programda bu durumun belirtilmesi önemlidir.  

4.5.2. Deryalı Günler Programı 

Programın Adı Deryalı Günler 

Yayınlandığı Kanal Show Tv 

Yayın Saati 14.00  

Yayın Günleri  Haftanın 5 günü 

Yayın Süresi 2 saat 

Yayın ġekli Canlı 

Programın Sunucusu Derya Baykal 

Tablo 5: Deryalı Günler Programının Künyesi 

Derya Baykal kadınlara örgü dikiĢ, nakıĢ yemek yapımı ve pratik bilgileri verdiği 

programına 2004 yılında Tv 8 televizyonunda baĢlamıĢ, programın ilgi çekmesi üzerine 

Show Tv televizyonunda programının içeriğini geniĢleterek devam etmiĢtir. Derya Baykal 

programına 2010 yılı yeni yayın döneminde yine aynı kanalda devam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 



 

 92 

4.5.2.1. Deryalı Günler Programının İçerik Analizi 

Temel Konular Tekrar Yüzde 

Sosyal 2 8.3 

Siyasal  - - 

Ekonomik  5 14.28 

Kültür ve Sanat 5 14.28 

Din - - 

Sağlık 6 17.14 

Hukuk - - 

Estetik Güzellik 8 22.85 

Gündeme ĠliĢkin Konular 2 8.3 

Çocuk YetiĢtirme 5 14.28 

Kadın Erkek ĠliĢkileri 1 2.8 

TOPLAM 35 99.43 

Tablo 6: Deryalı Günler Programında Yer Verilen Temel Konular ve Konuların Tekrar Sıklığı. 

Deryalı Günler programında 8-12 ġubat 2010 tarihleri arasında yayınlanan 

bölümlerindeki temel konulara estetik ve güzellik %22.85‟lik bir dilimi oluĢturarak önemli 

bir yer teĢkil etmektedir.  Estetik ve güzellik baĢlığı altında yağ aldırma, ultra lipo tedavisi, 

kilo vermek için doğru diyetler, ideal kilo hesaplamaları, daha fit görünebilmek için küçük 

tiyolara yer verilmektedir. Ardından en fazla yer verilen konu sağlık konusudur ve 

%17.14‟lük bir dilimi oluĢturmaktadır. Bu bölümde sağlık sorunları sadece kadınlara özel 

sağlık problemlerine(idrar kaçırma, sistit, tüp bebek, jinekolojik rahatsızlıklar ve 

karpaltünel sendromu) daha fazla yer verilmiĢtir. Çocuk yetiĢtirme konusu bu program için 

de önemli bir konudur. Çocukların nasıl daha iyi beslenmesi, çocukların aĢırı tüketim 

alıĢkanlıklarının önüne geçilmesi, çocukların geleceği için ebeveynlerin kendi sağlıklarına 

dikkat etmesi gerekliliği ve çocuklarla iletiĢim kurulmasının ne kadar önemli olduğuna 

değinilmiĢtir ve çocuk yetiĢtirme konusu %14.28‟lik bir dilimi oluĢturmaktadır.  Programda 

kültürel ve sanatsal konular %14.28‟lik bir dilimi oluĢturmaktadır. Kültürel ve sanatsal 

konular içerisinde vizyondaki bir filmin tanıtımı yapılmıĢ, sahnelenen ve izleyicilerin çok 

ilgisini çeken tiyatro oyunundan bölümler gösterilmiĢtir. Açılacak olan BarıĢ Manço 
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Müzesi, yapılmıĢ olup geleneksel hale getirilmeye çalıĢılan BarıĢ Manço ġenliği hakkında 

bilgi verilmiĢ ve yeni bir albümün tanıtımı da yapılmıĢtır. Programın temel konuları 

içerisinde ekonomi %14.28‟lik dilimi oluĢturmaktadır. Ekonomi baĢlığı altında ev 

ekonomisi ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuĢtur. Evde yemek yapmanın aile bütçesine 

önemli ölçüde katkıda bulunacağını ve küresel kriz ortamında evde yemek yaparak tasarruf 

sağlanabilineceğini vurgulanmıĢtır.  Programda dini ve hukuki konulara değinilmezken 

sosyal konular baĢlığı altında değerlendirilebilecek olan çiçek yetiĢtirme ve hayvan 

bakımına değinilmiĢtir. Gündemdeki konulardan ise sadece Antalya‟daki sel felaketi ve 

Kayseri‟de yaĢanan çocuk kaçırma olayları program içerisinde yer almaktadır ve %8.3‟lük 

dilimi oluĢturmaktadır.  

 

Tarih 

Konuk  Mesleği Uzmanlık Alanı TOPLAM 

K E 

08.02.2010  x Doktor Üroloji  

3 
x Doktor Estetik Cerrah 

x  Yönetmen Televizyon 

09.02.2010  x Doktor Dahiliye  

3 
x  Sanatçı Tiyatro 

x  Sanatçı Oyuncu  

10.02.2010  x Sanatçı ġarkıcı  

2 
x Doktor Jinekoloji 

11.02.2010  x Doktor Estetik Cerrah  

3 
 x Doktor Beyin Cerrahi 

x  Sanatçı ġarkıcı 

12.02.2010 x  Sanatçı Oyuncu  

2 
 x Doktor Beslenme 

TOPLAM 5 8   13 

YÜZDE 38.46 61.53    99.99 (100) 

Tablo 7: Deryalı Günler Programına Katılan Konukların Cinsiyetleri ve Uzmanlık Alanları  
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Deryalı Günler programının 8-12 ġubat 2010 tarihleri arasında yayınlanan 

bölümlerine toplam 13 konuk katılmıĢtır. Bu konuklardan 8‟i erkek geriye kalan 7 kiĢi ise 

kadındır. Programdaki 8 erkek konuğun 7‟si uzman doktorlardır sadece 1 erkek sanatçı 

programa bilgi vermek üzere çağırılan uzman konukların dıĢında eğlence öğesini yerine 

getirmek için orada bulunmaktadır ve erkek konuklar %60‟lık dilimi oluĢturmaktadır. 

Programda konuklardan 7‟si kadındır ve % 38.46‟lık bir dilim kapsamaktadır. Kadın 

konukla eğlence öğesini yerine getirmek ve yemek yaparak sohbet etmek için program 

içerisinde dahil edilmiĢlerdir. Deryalı Günler programının bir haftalık yayını içerisinde 

konukların cinsiyetlerine bakıldığında uzmanlık gerektiren bilgilerin hepsi erkekler 

tarafından verilmektedir ve programların sadece bir tanesinde beslenme ve diyetetik uzmanı 

kadındır.  

 

4.5.2.2. Deryalı Günler Programının Söylem Analizi 

Söylenilen  İma Edilen 

“Erkeklerin kadınlardan ne farkı var sonuçta onlarda güzel 

görünmek istiyor” 

Kadınlar bakımlı olmak için ne kadar 

uğraĢıyorsa erkekler de uğraĢmalı, 

bakımlı olmak sadece kadınlara özgü bir 

durum değil 

“Her Ģey de kadınları buluyor” Kadınların hayatları gerçekten zor, bu 

programla kadınların hayatlarına yönelik 

kolaylıklar sunuluyor.   

“Anneler çocuğunuzla arkadaĢ olun” Çocuk bakımı kadınların birincil görevi. 

Doğru iletiĢim kurmayı öğrenmeliler.  

“Çocuklarınıza sahip olun, sonra ağlıyorsunuz” Çocuklarınızın baĢına gelebileceklerden 

siz sorumlusunuz daha dikkatli olun.  

  Tablo 8: Deryalı Günler Programında Öne Çıkan Konuşmalar 

Programda kadınların bakımlı olması ve güzel gözükmesi üzerinde sıklıkla 

durulmakta ve programda yoğun olarak estetik müdahalelerden bahsedilmektedir. Güzel ve 

bakımlı görünmenin sadece kadınlara özgü bir durum olmadığı erkeklerinde bakımlı olası 

gerektiği de belirtilmiĢtir. Böylece program kadın izler kitleye genç, güzel ve bakımlı 

gözükmesinin görevi olduğu mesajı vermektedir. Güzellik çok eski çağlardan beri 

kadınlıkla iliĢkilendirilmiĢtir. Toplum kadını güzel olarak görmek istemektedir ve kadın da 
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doğuĢtan sahip olmadığı güzellik idealine bu müdahalelerle sahip olacaktır. Bunun yanında 

erkeklerin de kadınlardan bir farkının olmadığı ve onların da bakımlı olması gerektiği 

belirtilmektedir. Öne çıkan cümlelerden de anlaĢılacağı gibi çocuk bakımı kadınların 

birincil görevi olduğu Günbegün‟de ve Deryalı Günler‟de de yinelenmiĢtir.  

 

Deryalı Günler programında da kadınlara farklı örgü, dikiĢ, nakıĢ modellerinin nasıl 

yapılacağına dair bilgiler verilmekte olup her gün yöresel yemeklerin nasıl yapılacağı 

ayrıntılarıyla gösterilmesi ile kadınların ev içi mekâna katlanmaları sağlanmaktadır. 

Böylece bu sıkıĢmıĢ ortamda fazla sorgulamaksızın hayatlarına devam ederler.  

4.5.6. Akşama Doğru Nükhet Duru Programı 

Programın Adı AkĢama Doğru Nükhet Duru 

Yayınlandığı Kanal Tv8 

Yayın Saati 17.00  

Yayın Günleri  Haftanın 5 günü 

Yayın Süresi 2 saat 

Yayın ġekli Canlı 

Programın Sunucusu Nükhet Duru 

Tablo 9: Akşama Doğru Nükhet Duru Programının Künyesi 

Nükhet Duru beĢ yıl boyunca TV8′de yayınlanan Duru Muhabbetler programına 

Akşama Doğru Nükhet Duru isimli benzer içerikli programla devam etmiĢtir. Program 2010 

yılı Haziran ayına kadar yayınlanmıĢtır. Program canlı olarak haftanın 5 günü kadın izler 

kitleye uygun konularla çeĢitlendirilmiĢtir. 2010 yılı içerisinde sanatçı aynı kanalda hafta 

sonları Nükhet Duru ile Pazar Keyfi adlı programlarla izleyici karĢısına çıkmaktadır. 
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4.5.6.1. Akşama Doğru Nükhet Duru Programının İçerik Analizi  

 

Temel Konular Tekrar Yüzde 

Sosyal 1 4 

Siyasal  1 4 

Ekonomik  2 8 

Kültür ve Sanat 5 20 

Din - - 

Sağlık 3 12 

Hukuk - - 

Estetik Güzellik 2 8 

Gündeme ĠliĢkin Konular 1 4 

Çocuk YetiĢtirme 1 4 

Kadın Erkek ĠliĢkileri 9 36 

TOPLAM 25 100 

Tablo 10: Akşama Doğru Nükhet Duru Programında Yer Verilen Temel  Konular ve Konuların Tekrar Sıklığı. 

 AkĢama Doğru Nükhet Duru programında kadın erkek iliĢkileri programda en fazla 

iĢlenen konu olmuĢ ve % 36‟lık dilimi oluĢturmuĢtur. Kadın erkek iliĢkileri baĢlığı altında 

evlilik, kısa süren iliĢkiler, gerçek aĢk, aĢk acısı yüzünden kendini yıpratma, mutlu evlilik, 

boĢanma, kıskançlık ve sadakat konuları tartıĢılmıĢtır. Kadın erkek iliĢkilerinden sonra en 

fazla iĢlenen konu %20‟lik dilimle kültürel ve sanatsal faaliyetlerdir. Bu baĢlık altında If 

Kısa Film Festivali, Ġstanbul Moda Haftası, kitap tanıtımı, vizyondaki bir filmin tanıtımı, 

modern danslar, sahnelenen ve izleyicilerin ilgisini çeken tiyatro oyunu hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. Sağlık konusu bu program için de önemlidir. % 12‟lik bir dilimi oluĢturan sağlık 

baĢlığı altında depresyondan korunma yolları, zihinsel detoks, sigarayı bırakma, genç 

kalmanın yolları konuları hakkında izleyiciler bilgilendirilmiĢtir. Estetik ve güzellik %8‟lik 

dilimi kapsarken kadınların kendine bakması gerektiği ve kendilerini yenilemeleri için 

programda ayrı bir bölüm içerisinde kadınlar baĢtan yaratılmıĢtır. Gündeme iliĢkin konulara 

sadece bir kez değinilmiĢ ve Haiti Depremi ile ilgili görüntülere yer verilmiĢtir. Gündeme 

iliĢkin sadece ana muhalefet liderinin iktidar partisine “tiyatrocular” Ģeklinde hitap etmesi 
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eleĢtirilmiĢtir. Diğer programlardaki kadar yoğun olmasa da çocuk sahibi olma konusuna bu 

programda da değinilmiĢ ve çocuk sahibi olma duygusunun güzelliğinden sadece 1 kez 

bahsedilmiĢ ve %4‟lük dilimi oluĢturmuĢtur. Programda dini ve hukuki konulara 

değinilmemiĢtir. Ekonomi ile ilgili olarak da eskilerden yeniler yaratılması için yol 

gösterilmiĢ ve küresel kriz ortamında paranın değer kaybetmesini insanların üzerindeki 

olumsuz etkilerine kısaca değinilmiĢtir.  Bu programda da örgü, yemek, dikiĢ, nakıĢ gibi 

konulara yer verilmiĢtir.  

 

Tarih 

Konuk  Mesleği Uzmanlık Alanı TOPLAM 

K E 

08.02.2010  x Sanatçı ġarkıcı  

3 
x Sanatçı ġarkıcı 

x  Astrolog Burçlar 

09.02.2010  x Eğitmen NLP  

3 
 x Sanatçı Tiyatro 

x  Sanatçı Oyuncu  

10.02.2010 x  Sanatçı ġarkıcı  

3 
 x Sanatçı Tiyatro 

x  Sanatçı Tiyatro 

11.02.2010  x Sanatçı Tiyatro  

3 
x  Sanatçı Tiyatro 

x  Yazar Yazar 

12.02.2010 x  Sanatçı Oyuncu  

2 
 x Sanatçı ġarkıcı 

TOPLAM 7 7                     14 

YÜZDE      50      50                   100 

   Tablo 11: Akşama Doğru Nükhet Duru Programına Katılan Konukların Cinsiyetleri ve Uzmanlık Alanları  

AkĢama Doğru Nükhet Duru programına 08 – 12 ġubat 2010 tarihleri arasında 

toplam 14 konuk katılmıĢtır. Bu konuklar cinsiyetleri bakımından değerlendirildiğinde 
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programa 7 kadın, 7 erkek konuğun katıldığı görülmüĢtür. Programa katılan erkek 

konuklardan 6‟sı sanatçı olmakla birlikte sadece bir erkek konuk NLP uzmanıdır. Programa 

katılan kadın konuklardan 5‟i sanatçı, 1‟i yazar diğeri ise Astrologdur. Program diğer 

programların aksine sanatçıların uzmanlık alanlarına göre Ģarkı, dans gibi etkinliklerle 

sürdürülmektedir.   

 4.5.6.2. Akşama Doğru Nükhet Duru Programının Söylem Analizi 

 Söylenilen  İma Edilen 

“Kendinizde değiĢiklik yapın.”  Kendinizde değiĢikler yaparak daha alımlı ve güzel 

görünün 

“ Belki erkeklere karĢı hoĢgörülü olunabiliyor ama kadının 

eline sigara yakıĢmıyor, kadın ikinci bir özelliği de anne 

olması anne olan kadının içmemesi gerek, çocuğa kötü 

örnek oluyor.” 

Kadınların kötü alıĢkanlıkları erkeklerin ki kadar hoĢ 

görülmüyor. Kadınlar çocuklarına iyi örnek 

olmalılar.  

“Erkek sarhoĢken komik görüyor olabilir ama kadının 

böyle bir görüntüsü çok fena oluyor.” 

Kadınlar kontrollerini ellerinden bırakmalılar.  

“ Eskiden kol kırılırmıĢ, yen içinde kalırmıĢ. Problemler 

paylaĢılmaz sabırlı olunurmuĢ böylece evlilikler yıllarca 

sürermiĢ.  

ġimdi iliĢkiler çok çabuk tüketiliyor.  

“Anne olan kadın daha bir alımlı oluyor.” Kadınların tanımlanmıĢ görevleri vardır. Bunlardan 

biri de anneliktir. Anne olmak önemli bir özellik 

olarak kadına ayrıcalık katmaktadır.  

“Kadın kendine bakarsa tabii, karĢında bir Ģey görüyorsun 

görmesen daha iyi” 

Kadınlar kendilerine her zaman özen göstermeliler 

“Erkek evlilikte daha yaĢlı olmalı çünkü daha genç 

olgunlaĢıyor.” 

Erkekler, kadınlar gibi genç yaĢta olgunlaĢamıyorlar. 

Erkeklerin çocuklukları daha geç bitiyor. Kadınlara 

burada önemli görevler düĢüyor. 

Tablo 12: Akşama Doğru Nükhet Duru Programında Öne Çıkan Konuşmalar 

AkĢama Doğru Nükhet Duru programında öne çıkan cümlelerde kadının anne 

olması nedeniyle daha dikkatli yaĢaması gerektiği ima edilmektedir. Kadınlar sigara, alkol 

gibi kötü alıĢkanlıklardan uzak durmalıdır. Evliliklerde kadınlardan erkeklerin büyük 

olması evliliğin daha sağlam olacağına iĢarettir. Çünkü erkekler daha geç olgunlaĢmakta ve 
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olgunlaĢmamıĢ erkekler evliliğin gerektirdiklerini yerine getirememektedir. Erkeklere geç 

olgunlaĢma Ģansı verilirken kadınların böyle bir Ģansı yoktur ve kadınlar her zaman bakımlı 

ve güzel olmalı, kendilerinde zaman zaman değiĢiklik yapmalıdırlar. Yine bu programda da 

kadınlar güzel ve bakımlı olması telkin edilerek erkek bakıĢına kendilerini sunmaları 

beklenmektedir.  

4.5.7. Hayat Ağacı Programı 

Programın Adı Hayat Ağacı 

Yayınlandığı Kanal Kanal D 

Yayın Saati 14.00  

Yayın Günleri  Haftanın 5 günü 

Yayın Süresi 2 saat 

Yayın ġekli Canlı 

Programın Sunucusu Ġclal Aydın 

Tablo 13 : Hayat Ağacı Programının Künyesi 

 Hayat Ağacı programı 2010 yılı Eylül ayı içerisinde yeni yayın döneminde yayın 

akıĢı içersine dahil edilmiĢtir.  Kanal D televizyonunda canlı olarak yayınlanan program 

öğleden sonra gündüz kuĢağında iki saat süre ile izleyici ile buluĢmakta ve programın 

sunucuğunu Ġclal Aydın üstlenmektedir.  
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 4.5.7.1. Hayat Ağacı Programının İçerik Analizi 

Temel Konular Tekrar Yüzde 

Sosyal 8 29.58 

Siyasal  - - 

Ekonomik  2 6.89 

Kültür ve Sanat 3 10.34 

Din - - 

Sağlık 1 3.44 

Hukuk 4 13.79 

Estetik Güzellik 3 10.34 

Gündeme ĠliĢkin Konular - - 

Çocuk YetiĢtirme 3 10.34 

Kadın Erkek ĠliĢkileri 5 17.24 

TOPLAM 29 100 

Tablo 14: Hayat Ağacı Programında Yer Verilen Temel Konular ve Konuların Tekrar Sıklığı. 

4 – 8 Ekim 2010 tarihleri arasında Hayat Ağacı programında %28.57‟lik dilim ile 

sosyal konular en fazla iĢlenen konu baĢlığı olmuĢtur. Sosyal konuların içerisinde kumalık, 

erken yaĢta zorla evlilik, akraba evlilikleri, evden kaçan kızlar, kadınlara ve çocuklara 

yönelik Ģiddet, kadınların eğitim seviyesinin düĢük olması, bireysel silahlanma, trafik 

canavarı gibi konular canlı tanıkları ile iĢlenmiĢ, bu konular ile ilgili mağduriyetleri olan 

insanlar baĢlarından geçenleri anlatmıĢlardır. Böylece olayların ciddiyeti vurgulanmıĢtır. 

Sosyal konulardan sonra en fazla yer verilen konu %17.24‟lük dilim ile kadın erkek 

iliĢkileridir. Kadın erkek iliĢkilerinden ideal kadın ve erkek tipleri, evliliklerdeki yaĢ farkı 

ve evli erkek ve kadınların yaĢadıkları yasak iliĢkiler tartıĢılmıĢtır. Hukuk ana baĢlığı 

%14.28‟lik dilimi oluĢturmuĢ ve kadınların hukuki olarak haklarının ne olduğu konusu, 

boĢanma davası açma, aldatan kocaya ve kocanın karısını aldattığı kadına veya getirdiği 

kumaya dava açma konusunda hukuki destek almanın yolları konusunda izleyicilere ve 

stüdyodaki mağdur konuklara bilgi verilmiĢtir. Kültür ve sanat ana baĢlığı %10.34‟lük 

dilimi oluĢtururken oyunculuk mesleğinin zorlukları, sanatçıların maddi sıkıntıları, çocuk 

yıldızlar ve çocuk yıldızlar, çocukluk çağında yıldız olmanın zorluklarına yer verilerek 
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diğer programların aksine farklı bir bakıĢ sergilenmiĢtir. Gündeme iliĢkin konular, siyasal 

konular ve dini konulara programda yer verilmemiĢtir. Sağlık konusuna Hayat Ağacı 

programında diğer programlara nazaran daha az yer verilmiĢ ve %3.44‟lük dilimi 

oluĢturmuĢtur. Özürlü çocuklar dünyaya getirme ve özürlü çocuk sahibi olma konusunda 

ailelerin yaĢandığı sıkıntılar programda tartıĢılarak sağlık problemlerinin giderilmesine 

yönelik bir bilgi verilmekten çok insanların günlük hayatlarında yaĢadıkları sıkıntılar dile 

getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ekonomi ana baĢlığı %6.89‟luk dilimi oluĢturmaktadır. Kadınların 

ekonomik özgürlüklerinin olmaması bunun sebebinin yeterli eğitim alamamıĢ olmaları ve 

bunlara rağmen erkek dünyasında baĢarılı olan kadınlar ve baĢlarından geçen talihiz 

olaylara karĢın ekonomik özgürlüklerini kazanmıĢ olan kadınların öykülerine program 

içersinde dahil edilmiĢtir.   

Hayat Ağacı programında baĢvuru yapan kiĢiler yeniden yaratılmakta ve çok 

istedikleri bir Ģey gerçekleĢtirilmektedir. Yeniden yaratılan kiĢilerin saç Ģekilleri, saç 

renkleri ve giyim tarzları değiĢtirilmekte ve yine baĢvuru yapan kiĢilerin çok isteyip de 

gerçekleĢtiremedikleri bir hayali gerçeğe dönüĢtürülmektedir.  Bu hayal bazen bir Ġngilizce 

kursu ya da tiyatro okulu olabilmektedir.  
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Tarih Konuklar Mesleği Katılma Nedeni Toplum 

K E 

04.10.2010 x  - Üzerine kuma getirilmesi              

 

4 

 x - Karısının üzerine kuma getirmesi 

x  - Kumasına böbreğini vermesi 

 x Avukat Kadınlara boĢanma konusunda hukuki 

haklarını açıklamak 

05.10.2010 x  Yazar GörüĢlerini paylaĢmak  

 

               4 

 x Oyuncu  Oyunculuğun zorlukları 

 x Oyuncu  Oyuncuğun zorlukları 

x  Perukçu Geçirdiği kaza sonrası hayata tutundu. 

06.10.2010  x - Çocuklarının kendinden olmadığını 

öğrenmesi 

 

 

        

 

 

                 6 

 

 

               

 x - Çocuklarının kendinden olmadığını 

öğrenmesi 

x  Modacı Güzellik tüyoları vermek 

x  - Sokak çocuklarına destek olması 

 x Dernek BaĢkanı  Sokak çocuklarının sosyal durumlarını 

açıklamak  

 x - Sokak çocuğu olarak deneyimlerini 

paylaĢmak 

07.10.2010 x  - Engelli annesi olarak sıkıntılarını 

paylaĢmak 

 

 

 

 

 

           6 

x  - Cam kemik hastası bebeğin annesi  

 x AraĢtırmacı  Engelli çocuklar dünyaya getirilmeli mi? 

konusunda bilgi vermek  

 x Avukat Maganda kurĢunu ile torunun vurulması 

 x - Maganda kurĢunu ile oğlu vuruldu.  
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x  - Maganda kurĢunu ile sakat kaldı.  

08.10.2010 x  Oyuncu Kanser olduğu için madur  

 

           5 

x  GiriĢimci Erkeklerin egemen olduğu mesleği 

yapması  

x  - Çocuğunu kaybetmesi 

 x Futbolcu  Deneyimlerini paylaĢmak 

 x Sanatçı GörüĢlerini paylaĢmak 

Toplam 12 13          25 

Yüzde 48 52        100 

Tablo 15: Hayat Ağacı Programına Katılan Konukların Cinsiyetleri, Uzmanlık Alanları ve Katılma Nedenleri 

Hayat Ağacı programına katılan 25 konuğun 12‟si erkek, 13‟ü kadınıdır. Yani 

katılımcıların %52‟si erkek, %48‟i kadındır. Programda telefon ile katılan konukların 

konuĢmalarına da diğer programlara göre fazla yer verildiğinden dolayı yukarıdaki sayıların 

içerisine telefonla programa katılan konuklar da dahil edilmiĢtir. Konukların hepsi uzmanlık 

alanları hakkında bilgi vermek üzere bu programa dahil edilmekten ziyade baĢlarından 

geçenleri anlatmak, paylaĢmak için de stüdyoda bulunmaktadırlar. Böylece insanların 

dertleri ve sıkıntıları paylaĢılarak uygun derslerin çıkartılması beklenmektedir. Hayat Ağacı 

programında erkek ve kadın konuklar arasındaki sayısal fark incelenen diğer programlara 

göre daha azdır.  

Hayat Ağacı programında kadınlara yemek tarifleri ve dikiĢ, nakıĢ, örgü 

modellerinin nasıl çıkartıldığına dair bilgiler verilmemektedir. Kadınların korunaklı 

evlerinin dıĢında baĢlarına gelebilecekler ve yaĢanan gerçeklikler üzerinde durulmaktadır.  
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4.5.7.2. Hayat Ağacı Programının Söylem Analizi 

 Söylenilen İma Edilen 

“Ben bunu aldığım zaman Türkçe bilmiyordu.” Kadınlar hala Türk toplumunda alınıp verilen bir 

mübadele nesnesidir. 

“Kadının iki eĢli olmaya dünyanın kuruluĢunda doğal 

hakları yoktur ikinci kocaya cenabı haktan dilesinler” 

Erkeklerin birden çok kadınla evli olması doğuĢtan 

getirilmiĢ bir haktır bu nedenle doğaldır. Ama 

kadınların böyle bir hakkı yoktur. Dolayısıyla kadın 

erkek eĢitsizliği doğuĢtan gelen bir eĢitsizliktir ve 

doğaldır.  

“Kadın da erkek de kendine bakmayı bilmeli”  

“Bir kadın kendine bakmıyorsa aldatılmayı hak edebilir 

mi?” 

“Çirkin kadın yok bakımsız kadın var.” 

Hem kadınları hem de erkeklerin kendilerine 

bakmayı bilmeleri gerekli. 

Kadınlar her zaman güzel görünmeli  

“Kadınla erkek arasında birazcık da yaĢ farkının da olması 

gerekiyor.” 

Erkekler çocukluktan daha geç çıkarlar, kadınlar 

erkeklerden önce olgunlaĢırlar. 

Tablo 16: Hayat Ağacı Programında Öne Çıkan Konuşmalar 

Hayat Ağacı programına katılan erkek konuklardan birisi karısına “ben bunu 

aldığımda Türkçe bilmiyordu” diyerek kadının alınıp verilen bir mübadele nesnesi 

olduğunu ima etmektedir ve aynı konuk erkeğin çok eĢli olmasının doğuĢtan getirdiği bir 

ayrıcalık olduğunu söyleyerek, bu hakkın erkeklere tanınmıĢ bir hak olduğunu kadınların 

yaratılıĢlarından dolayı böyle bir hakka sahip olmadığını ima etmiĢtir. Hayat Ağacı 

programında da bakımlı olmanın gerekliliği hem erkekler hem de kadınlar için 

vurgulanırken kadınların güzel ve bakımlı görünmelerinin üzerinde daha çok durulmuĢtur. 

Çirkin kadının olmadığı bakımsız kadının olduğu belirtilmiĢtir. Kadınla erkek arasında biraz 

yaĢ farkı olması gerektiği, erkeğin kadından birkaç yaĢ daha büyük olması evliliğe daha 

çabuk adapte olmasını sağlarken kadınların daha genç yaĢta olgunlaĢmasının karĢında 

erkeklerin bu süreci daha geç tamamlamaları bu düĢüncenin sebebi olarak gösterilmiĢtir. 

Yani erkekler kadınlara göre geç olgunlaĢırlar ve bir yanları ile hala çocukturlar. Ġdeal kadın 

ve erkek tiplerinin çizildiği programda ideal erkek sadık bir eĢ ve aile babası olan, karısını 

el üstünde tutan, mert dürüst, sahip çıkmasını bilen, maneviyata önem veren ve geçmiĢinden 

kopmayan kiĢi olarak tanımlanmıĢtır. Bu tanım erkeğe birçok görev yüklemekle beraber 
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mükemmel olmanın yanında oldukça güçlü olması beklenen bir erkek modeli çizmektedir. 

Bu toplumsal cinsiyet rollerinin yükleniliĢinin en açık göstergesidir. Güçlü olup koruyup 

kollaması gereken kiĢi erkektir. Bunun tam tersi yönde ise kadın bulunmaktadır. Korunup 

kollanması sahip çıkılması gereken kiĢi ise kadınıdır. 

 

4.5.8. Sabahın Sedası Programı 

Programın Adı Sabahın Sedası 

Yayınlandığı Kanal Show Tv 

Yayın Saati 11.00  

Yayın Günleri  Haftanın 5 günü 

Yayın Süresi 3 saat 

Yayın ġekli Canlı 

Programın Sunucusu Seda Sayan  

Tablo 17: Sabahın Sedası Programının Künyesi 

Gündüz kuĢağı kadın programları içerisinde en uzun geçmiĢe sahip olan programcı 

Seda Sayan‟dır ve farklı kanallarda hazırladığı kadın programlarına bir süre ara verdiyse de 

2010 yılı içerisinde Show Tv televizyonunda yeni yayın döneminde tekrar programlar 

hazırlamaya devam etmektedir. Sabahın Sedası programı hafta içi her gün saat üç saat süre 

ile canlı olarak yayınlanmaktadır.  
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4.5.8.1. Sabahın Sedası Programının İçerik Analizi   

Temel Konular Tekrar Yüzde 

Sosyal 1 4 

Siyasal  - - 

Ekonomik  2 8 

Kültür ve Sanat 1 4 

Din 1 4 

Sağlık 4 16 

Hukuk -  

Estetik Güzellik 7 28 

Gündeme ĠliĢkin Konular - - 

Çocuk YetiĢtirme 3 12 

Kadın Erkek ĠliĢkileri 6 24 

TOPLAM 25 100 

Tablo 18: Sabahın Sedası Programında Yer Verilen Temel Konular ve Konuların Tekrar Sıklığı. 

Sabahın Sedası Programında en fazla yer verilen konu %28‟lik dilimi oluĢturan 

estetik ve güzelliktir. Bu baĢlık altında pilates ile zayıflama, estetik cerrahinin ciddi bir 

anabilim dalı olduğu, estetik müdahaleler ve bunlarda dikkat edilmesi gereken noktaları, bu 

yılın ve gelecek yılın modası, vücut ölçülerine göre hangi kıyafetlerin seçilmesi gerektiği, 

özel günlerde nasıl giyinilmesi gerektiği, hangi renklerin tercih edilmesi gerektiği gibi 

konularda bilgi verilmiĢtir. Programda %24‟lük dilimi kadın ve erkek iliĢikleri 

oluĢturmaktadır. Bu baĢlık altında aĢk, evlenme, boĢanma, boĢanma sırasında istenilen 

tazminatlar, çocuk ve evle iken baĢka biri ile iliĢki içerisine girmek konuları tartıĢılmıĢtır. 

Programdaki temel konular içersinde sağlık konusu üçüncü sırada %16‟lık dilimi 

oluĢturmaktadır. Sağlık ana baĢlığı altında alkolün kötülüğü, spor yapmanın faydaları, 

organik ürünler ve doğal tıp ile savaĢılabilecek olan hastalıklardan bahsedilmiĢ ve bitkilerle 

hazırlanabilecek olan bakım kürlerinin tarifleri izleyicilere verilmiĢtir. Çocuk yetiĢtirme 

konusu da önemli bir konu olup %12‟lik dilimi oluĢturmaktadır. Bu ana baĢlık altında 

çocukların fizyolojik ve psikolojik sorunları ile ilgilenilmesi gerektiği, çocukların hayatına 

sporun yerleĢtirilmesi gerektiği ve evliliği kurtarmak için çocuk yapılmasının yanlıĢ olduğu 
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konularına vurgu yapılmıĢtır. Siyasal, hukuki ve gündeme iliĢkin konulara hiç 

değinilmezken sosyal konulara sadece bir kez değinilmiĢ kadınların eğitiminin gerekliliğine 

yer verilmiĢtir. Cahil kadınların cahil çocukları olur diyerek annelerin eğitimine ayrıca 

önem verilmesi gerektiği açıklanmıĢtır. Kültür ve sanat ana baĢlığı %4‟lük dilimi 

oluĢturmakta ve sadece Cemil Ġpekçi‟nin Bir Doğu Masalı adlı defilesinden görüntülere yer 

verilmiĢ ve bu defilenin önemine değinilmiĢtir. Ekonomi ana baĢlığı içerisinde hem tasarruf 

edip hem de modayı takip etmenin ipuçları verilmiĢ ve kadının ekonomik hayata katılması 

için eğitim almaları gerektiğinin altı bir kez daha çizilmiĢtir. Sabahın Sedası programında 

stüdyoda yemek yapımı gösterilmemiĢ ancak ünlü aĢçılardan yemek tarifleri alınarak 

onların mekânlarında yöresel yemeklerin nasıl yapıldığı ve püf noktaları gösterilmiĢtir.  
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Tarih 

Konuk  Mesleği Uzmanlık Alanı TOPLAM 

K E 

04.10.2010 x  Sanatçı ġarkıcı  

3 
 x Sanatçı ġarkıcı 

x  Eğitmen Pilates 

05.10.2010  x ĠĢ adamı ĠĢletmeci  

4 
x  Sanatçı ġarkıcı 

x  Tasarımcı Moda  

x  Manken Moda  

06.10.2010 x  Sanatçı ġarkıcı  

 

4 

 x Doktor Estetik Cerrahi 

x  Tasarımcı Moda 

 x Ġllüzyonist Ġllüzyonist 

07.10.2010 x  Sanatçı ġarkıcı  

 

 

5 

 x Tasarımcı  Moda 

x  Tasarımcı Moda 

 x Tasarımcı Moda 

 x  Manken  Organik Ürünler 

08.10.2010  x Doktor Doğal tıp  

2 
 x Sanatçı Oyuncu 

TOPLAM 10 8                     18 

YÜZDE      55      45                   100 

Tablo 19: Sabahın Sedası Programına Katılan Konukların Cinsiyetleri, Uzmanlık Alanları 

Sabahın Sedası programına bir hafta içersinde 18 konuk katılmıĢtır. Bunlardan 10‟u 

kadın, 8‟si erkektir.  Yani programa katılanların %55‟i kadın, %45‟i erkektir. Örneklem 

dahilindeki programların içersinde en fazla kadın konuğun katıldığı program Sabahın 

Sedası programıdır. Programa katılan erkek konuklardan 2‟doktor, 2‟si moda tasarımcısı, 
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1‟i Ģarkısı, 1‟i illüzyonist, 1‟i oyuncudur. Programa katılan 10 kadın konuğun 4‟ü Ģarkıcı, 

3‟ü modacı, 1‟i pilates hocası, 2‟si mankendir. Katılan konuklar ya uzmanlık alanlarına göre 

bilgiler vermekte ya da eğlence iĢlevini yerine getirmektedirler.  

4.5.8.2. Sabahın Sedası Programının Söylem Analizi 

 Söylenilen İma Edilen 

“Çok iyi yetiĢtirilmiĢ çok iyi bir ailenin evladı.” Bir çocuğun iyi yetiĢtirilmesindeki en büyük rol 

ailenin.  

“EĢinden boĢandıktan sonra iliĢkimiz baĢladı.” Evli iken bir baĢka kiĢi ile iliĢki içersine girilmemeli, 

evlilik önemli bir kurum. 

“Ben onu aldığımda jeepe binmiyordu.” Kadınlar hala Türk toplumunda alınıp verilen bir 

mübadele nesnesidir. 

“Kadın olsun erkek olsun çirkin güzel ayrımı yok, temiz ve 

bakımlı olmak var.”  

Hem kadınların hem de erkeklerin kendilerine 

bakmayı bilmeleri gerekli. 

“O benim kocam o ne derse o olur” Erkek ailenin reisi doğal olarak söz sahibi olan 

erkek. 

Kadınlar önemli tercihler gerçekleĢtiremezler ve 

önemli kararlar alamazlar.  

“Bir iliĢkide evlilik oluyorsa olsun olmuyorsa bitsin.” 

“Evlenmeden kızımla birlikte aynı evde yaĢayamazdık.” 

Evlilik önemli bir kurum evlilik dıĢı iliĢiklerin 

yaĢanması doğru değil. Ailenin devamı için evlilik 

Ģart. 

“Kadınlar eğitilmeli, cahil kadının cahil çocuğu olur.” Kadınların tanımlanmıĢ görevleri vardır. Bunlardan 

biri de anneliktir. Bu yüzden eğitilmelidirler. 

Eğitimli kadınlar çocuklarını daha farklı 

yetiĢtirmektedirler.  

Tablo 20: Sabahın Sedası Programında Öne Çıkan Konuşmalar 

Sabahın Sedası programında öne çıkan konuĢmalar genellikle kadın erkek iliĢkileri, 

evlilik ve çocuk yetiĢtirme konusu ile ilgilidir. Bir çocuğun yetiĢtirilmesi için aile 

kurumunun önemli olduğuna ve ailede de kadının eğitilmiĢ olması gerektiği üzerinde 

durulmaktadır. Kadınların eğitimi önemlidir çünkü çocukların yetiĢtirilmesindeki kilit 
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noktayı kadınlar oluĢturmaktadır. Aile, evlilik Türk toplumu için önemli olmakla beraber 

evlilik dıĢı iliĢikler tasvip edilmemektedir. “O benim kocam o ne derse o olur” sözü ile 

ataerkil Türk toplumunda erkeğin evde son sözü söyleyen kiĢi olduğunun altı çizilmekte ve 

erkek egemenliği normal olarak gösterilmektedir. Bu durum ataerkil Türk toplumunun bir 

göstergesidir olup kadınların önemli tercihleri gerçekleĢtiremeyip önemli kararları 

alamadıklarının kanıtıdır.   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Her birey içinde yaĢadığı toplumda kendine bir yer edinebilmek için belli 

süreçlerden geçmektedir. Bu süreçler içerisinde doğumdan itibaren yüklenilen kadın ve 

erkek olma süreci hiçbir zaman son bulamamaktadır. Ġnsanlar doğdukları ilk andan itibaren 

erkek ve kadın kimliklerinin içine sokularak bunları sorgulamaksızın kabul etmeye baĢlarlar 

ve toplumun görmek istediği erkek ve kadın modelleri ortaya çıkar. Kadınlık ve erkeklik 

her toplumda ayrı ayrı yapılandırılan kültürel kimlikler olmasına karĢın hemen hemen bütün 

toplumlarda bütün kadınlar eĢitlerden ikinci sırada yer alan, erkeğe bağımlı olan taraf 

olmakta böylece kadınların aleyhine geliĢtirilmiĢ olan negatif ayrımcılığa maruz 

kalmaktadırlar.  

Bugün en yaygın kitle iletiĢim aracı olan televizyon uzak mesafeleri 

yakınlaĢtırmanın yanında insanın toplumsal kültürel çevresi ile iliĢkilerinde de önemli bir 

rol oynamakta, hayatın içindeki gerçekliği kendi yayın formatlarına uygun bir Ģekilde 

kurgulayarak izleyicilerin günlük hayatına eĢlik etmektedir.  Bu özelliklerinden dolayı 

televizyon toplumsal cinsiyet rollerinin aktarımında da etkili bir araçtır. Televizyon eril ve 

diĢil özelliklerin benimsenmesinde, toplumsal cinsiyet rollerinin kazanılmasında ataerkil 

ideolojik yapıya uygun temsiller sunarak izler kitleye iletiler göndermektedir. Böylece 

televizyon ekranlarında izlediğimiz görüntüler bu reklâm dizi ya da her hangi bir içeriğe 

sahip program türü olsun görünürde her ne kadar basit içeriklere sahip oldukları düĢünülse 

de aslında pekiĢtirici bir rol üstlenmektedirler.  

Televizyonda Yayınlanan Kadın Programlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin 

Sunumu isimli bu çalıĢmada, 2010 yılı içerisinde ulusal çapta yayın yapan televizyon 

kanallarında yayınlanmakta olan kadın programlarının içerik ve söylem analizleri 

yapılmıĢtır. Örneklem dahilindeki programların ilk üçü ġubat 2010 yılında yani 2010 yılının 

ilk yarısında, diğer ikisi ise 2010 yılının yeni yayın döneminde kaydedilmiĢ ve 

çözümlenmiĢtir. Böyle bir seçim yapılmasının nedeni farkı yayın dönemlerinde kadın 

programlarının içerik ve söylemlerinde bir değiĢimin olup olmadığını saptamaktadır.  

ÇalıĢmada örneklem dahilindeki programların temel konuları, programa katılan 

konukların cinsiyetleri, uzmanlık alanları ve katılma nedenleri sayısal veriler haline 

getirilmiĢ ve söylem analizi bölümünde ise öne çıkan cümlelerin altında yatan imalar 

açıklanılmıĢtır.  
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Örneklem dahilindeki programlarda en önemli konular sağlık, evlilik, çocuk 

yetiĢtirme, estetik ve güzellik konuları olmuĢtur. Bütün programlarda sağlık sorunları ve 

sağlık sorunları yaĢayan kiĢilerin çektiği sıkıntılar ekranlara taĢınmıĢ ve kadınlara sağlık 

problemlerini çözmek için uzman konukların görüĢlerine yer verilmiĢtir. Bu durum kadının 

ailenin sağlığından sorumlu tutulduğunun göstergesidir. Ev kadınları bu programlarla 

herhangi bir sağlık problemi karĢısında gerekli müdahaleleri yapabilecek kadar 

bilgilendirilir. Ġncelenen programlar arasında Hayat Ağacı programı hariç diğer 

programların hepsinde yemek tarifleri verilmiĢ ya stüdyoda mutfak ortamı yaratılmıĢ ya da 

dıĢarıda bir aĢçının özel mutfağına konuk olunarak yemeklerin yapımı gösterilmiĢtir. 

Böylece kadının ailenin beslenmesinden sorumlu olduğu ve kadının alanının mutfak olduğu 

görüĢü pekiĢtirilmektedir.  

Estetik ve güzellik programlar için önemli bir konu baĢlığı olmuĢ ve çirkin kadının 

olmadığı sadece bakımsız kadının olduğu, kadınların bakımlı ve hoĢ görünmelerinin 

gerekliliği vurgulanmıĢ ve güzel görünmesi için tavsiyeler verilmiĢtir. Bu tavsiyeler evde 

oturan kadının bu konuda bir bilgisi olmadığı varsayılarak uzmanlar tarafından moda 

kıyafetler, bakım kürleri, makyaj teknikleri hakkında bilgilendirilmiĢtir.  Kadınların güzel, 

bakımlı ve tüm fiziksel kurslarından arınmıĢ olmasının gerekliliği sürekli tekrar edilerek 

kendilerini denetim altında tutmaları istenmekte ve kontrolü ellerinden bırakmamaları 

beklenmektedir.  

Çocuk yetiĢtirme konusuna bütün programlarda değinilmiĢtir, böylece kadına önce 

iyi bir eĢ ve daha sonra iyi bir anne olmanın gerekleri anlatılmıĢtır. Kadının cinselliği evlilik 

kurumu içerisinde normal görülmekle beraber cinsellik annelikle kısıtlanılmıĢtır ve hatta 

aldatma konularında kadınları daha anlayıĢlı davranmaları gerektiği belirtilirken,  incelenen 

programlarda evlilik dıĢı iliĢkiler onaylanmamakta ve çiftlerden birinin evli iken baĢka bir 

kiĢi ile iliĢkiye girmesi hoĢ karĢılanmamaktadır. Evlilik kurumu yüceltilmektedir.  

ĠncelenmiĢ olan programlarda kadının yerinin evi olduğu her fırsatta vurgulanmıĢ ve 

evde vakidin daha kolay geçirilebilmesi için kadınlara dikiĢ, nakıĢ ve örgü gibi faaliyetlerle 

oylanmaları sağlanılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Katılan konuklar incelendiğinde uzmanlık gerektiren konularda bilgiler çoğunlukla 

erkeklerden alınmaktadır. Kadınların sıkıntıları hakkında bilgi vermek yine erkeklere 

düĢmüĢ, kadınlar hakkında söz söyleyen taraf yine erkekler olmuĢtur.  
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Örneklem dahilindeki programlarda kadınların sosyal problemlerine en fazla 

değinen program Hayat ağacı programı olmuĢtur. ġiddet, kumalık, boĢanma,  kadınların 

ekonomik özgürlüklerinin olmaması, aldatma gibi problemler ele alınıĢtır. Ayrıca 

programlarda sadece kadınların değil erkeklerin de mağdur oldukları noktalarında olduğu 

belirtilmiĢtir.  

Kadınlara yönelik programlar hafta içi her gün gündüz kuĢağında yayınlanmakta 

iken televizyon kanallarının akĢam ya da hafta sonları kadın programlarına yer verilmediği 

görülmektedir. Hafta sonları ve akĢamları eĢler iĢe gitmemiĢtir. DıĢarıdaki hayatın gerçek 

yüzünü gösteren tartıĢma, haber programları ve eĢlerin rahatlayıp stres atmasını sağlayacak 

olan spor programları hafta sonları veya akĢam saatlerinde yayınlanmaktadır. Böylece 

çalıĢmanın varsayımlarından biri olan hafta içi kadın programlarının gündüz kuĢağında yer 

alması, kadınların ev iĢlerini bitirdikleri saatlerde evde yalnız ve savunmasız oldukları bir 

zaman diliminde bu programları izlemeye vakit ayırabildiklerinden dolayı; programların bu 

saatlerde yayınlanıyor olmaları etkililiklerini artırmıĢtır.  

Ġncelenen programlardaki kadınlar giyimleri, konuĢmaları ve her halleri ile kentli 

kadınlardır. Kadın programı adı altında yayınlanan programlar sadece belli bir kesimden 

kadını ön plana çıkartırken kırsal kesimde yaĢayan kadın görmezden gelinmiĢtir. Bununla 

birlikte sterotipleĢmiĢ kentli kadın profili toplumun görmek istediği kadın modelini ortaya 

koyar fakat değiĢen ağırlaĢan yaĢam koĢulları altında ezilen kadının gerçek durumu göz 

önünde bulundurulmamaktadır. Temiz, bakımlı, iyi eĢ, iyi arkadaĢ, iyi aĢçı, iyi anne olması 

beklenen kadına aile dıĢında yaĢama hakkı tanınmamaktadır. Her ne kadar kadınları 

geliĢtirme ve onların sorunlarının çözümlerini hedefleyen bu programlar kadınları bir adım 

ileriye götürmekten çok evlerinin içine daha çok sıkıĢıp korunaklı mekanlarında kendilerini 

mutlu edecek yemek dikiĢ nakıĢ gibi iĢlerle uğraĢmalarını telkin ederken, diğer yanda 

dıĢarıdaki acımasız dünyada yaĢanan sıkıntılar gözler önüne serilip ibret alınıp Ģükredilerek 

ellerindekinin kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altı çizilir. Programlarda kadının eğitiminin 

önemli olduğu ve ekonomik özgürlüğünün olması gerektiği zaman zaman vurgulansa da bu 

konular için gerçek çözüm önerileri getirilmemektedir.  

Kadın programlarında oluĢturulan ve devam ettirilen söylemler toplumun 

geleneklerine ve ahlaki yapısına uygunluk göstermekle beraber devamlığını da 

sağlamaktadır. Böylece toplum tarafından onaylanan ve doğru bulunan davranıĢların 

kiĢilere benimsetilmesi için sürekli aynı içerikler farklı zaman dilimlerinde farklı konuklarla 

ama aynı sınırlar içerisinde yinelenerek toplumsal yapıya uygun kadın modelleri çizilmiĢtir.  
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Kadınlara yönelik olarak hazırlanan bu tür programlar her ne kadar eleĢtiriliyor olsa 

da zamanla kadınlar bu eleĢtirdikleri programlar içerisinden tercih yapmakta, taraf olmakta 

ve programlarda benimsetilmeye çalıĢılan söylemlere herhangi bir karĢı görüĢ 

bildirmemektedir. Bu suskunluk zamanla sorgulamaksızın kabullenmeye dönüĢerek 

içlerinde bulundukları durumu kabullenerek çaresizliği öğrenirler.  

Bu çalıĢmanın sonucunda kadınlara yönelik olarak hazırlanan ve onların geliĢimi 

için hemen hemen her kanalda yayınlanan kadın programlarının sosyo kültürel ve ekonomik 

açıdan kadınlara olumlu bir katkıda bulunmadığı ve onları daha da geriye götürdüğü 

saptanmıĢtır. Bu nedenle medyadaki kadınlara yönelik içeriklerin gözden geçirilmesi ve 

düzenlenmesi gerekmektedir.  
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