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VVAAKKIIFF''TTAANN

Kad›n Odakl› Habercilik, yeni bir dizinin, "Hak Habercili¤i"
dizisinin ikinci kitab›. ‹nsan Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl›
Habercilik, Çocuk Odakl› Habercilik kitaplar› 2003-2006 ara-
s›ndaki üç y›ll›k bir dönemin bütün emek, kofluflturmaca, telafl,
kayg›, düflünme, tart›flma ve keyiflerinin toplam›. Bu toplam›
sizlerle, hak savunucular›yla, gazeteci adaylar›yla, gazeteciler-
le, bütün okurlarla paylafl›yoruz. Mutluyuz!

Kad›n Odakl› Habercilik, IPS ‹letiflim Vakf›'n›n onuncu kitab›.
Vak›f 1993' te fiahika Yüksel, Füsun Özbilgen, Tu¤rul Ery›lmaz,
Ertu¤rul Kürkçü ve Nadire Mater'in yayg›n-medya d›fl›nda da
"bir fleyler yapman›n mümkün" olabilece¤i hayalleriyle kurul-
mufltu.

Bu hayaller yaln›zca hayal olarak kalmad›. Kas›m 2006'da ta-
mamlad›¤›m›z "Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹z-
leme ve Haber A¤›" –B‹A2– ile "baflka bir habercili¤in mümkün"
oldu¤u iddias›n› yedinci y›l›na tafl›d›k. Elinizdeki dizi, bu iddi-
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Geriye dönüp bak›nca Vakf›m›z› kural› 14 y›l oldu¤unu görüyo-
ruz. ‹nan›l›r gibi de¤il. 1997, bu 14 y›l›n belki de en kritik ân›.
O y›l›n Nisan'›nda Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i'nin
(TMMOB) k›flk›rtmas›yla bafllad›¤›m›z, daha sonra Ba¤›ms›z ‹le-
tiflim A¤› (B‹A) ad›yla bilece¤imiz bir araya geliflin ilk ad›m›n› at-
t›k. Türkiye'nin her yerinden gelen yerel medya temsilcileri, ile-
tiflim akademisyenleri, TMMOB ve Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)
temsilcileri Ankara'daki "Ulusal Konferans"ta "Yerel Medyan›n
sorunlar› ve çözüm imkânlar›"n› tart›flt› ve B‹A'n›n çat›s›n› çatt›.
Fikri sonucuna vard›rmak IPS ‹letiflim Vakf›'n›n omuzlar›na yük-
lendi. B‹A'y› bafllatacak kayna¤› yaratmak için üç y›l beklemek
gerekti. 2000'de Avrupa Birli¤i'nden TMMOB'un giriflimleriyle
sa¤lanan hibe gereken maddi gücü yaratt›. "Baflka bir iletiflim"
aray›fl›m›z B‹A'n›n Ocak 2001'de ‹zmir'deki "Kurulufl Konferan-
s›"yla pratik ad›mlar›n› atmaya bafllad›: bianet, yerel medya e¤i-
timleri, yerel radyolar için radyo programlar›, bafl› dertte gaze-
teciler için hukuksal destek birimi ve yeni bir habercilik anla-
y›fl›n› derinlefltiren Habercinin Elkitab› Dizisi'yle tamamlanan
projeyi; her bir alan›n daha da zenginleflmesiyle B‹A2 izledi. Bu
dizi yay›na verilirken "Haklar için gazetecilik, gazeteciler için
özgürlük" (B‹A3) projesine bafll›yoruz. Bu, B‹A4, B‹A5, B‹A6... diye
gidecek...

Yola ç›karken, "zaman› gelmifl bir fikir"in peflinden gitti¤imiz-
den o kadar emin olmayabilirdik. Ancak geçti¤imiz yedi y›l bo-
yunca ayn› aray›flla dünyan›n baflka birçok yerinde harekete ge-
çen çok say›da yay›nc›, haberci, gazeteci ve iletiflimcinin farkl›
kapsamlarda ve farkl› yollardan da olsa ayn› hayali gerçeklefl-
tirmeye girifltiklerini gördük. Türkiye'nin ve dünyan›n "B‹A"la-
r›ndan bizim ulaflabildiklerimizle, Kas›m 2006'da ‹stanbul'da
düzenledi¤imiz "Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu" ile bu-
gün egemen olandan "baflka bir iletiflim"in mümkün oldu¤unu
hep birlikte uluslararas› bir ölçekte bir kez daha do¤rulad›k. 

VAKIF'TAN • 9

ay› meslektafllar›m›zla paylafl›rken ortaya ç›kan ürünlerden biri
yaln›zca.

"Haklar için habercilik, haberciler için özgürlük" ça¤r›s›yla sür-
dürdü¤ümüz çabalar›m›z›n merkezinde yedi y›ld›r her gün "hak
habercili¤i" anlay›fl›yla haber üreten bianet (www.bianet.org)
yer al›yor. Yerel haberciler, hak savunucular› ve ba¤›ms›z gaze-
tecilerle kurdu¤umuz üretim temelindeki dayan›flma üzerinde
kad›n, insan, çocuk ve ifade özgürlü¤ü odakl› bir yay›n sürdü-
rüyoruz. D›fllananlar›n, ihmal edilenlerin, haklar› çi¤nenenle-
rin, susturulanlar›n sesi olmaya çal›flarak habercilik yap›yoruz.
Türkiye ve dünyan›n gündemine buradan bak›yor ve buradan
her gün bir baflka dünya sunuyoruz. 

bianet haber sitesinde ana haber sayfas›n› Kad›n›n Penceresi,
Çocuk sitesi, News in English alt siteleri tamaml›yor. Haftal›k
on-line magazin dergisi BiaMag her cumartesi yay›nda. 

Vakf›m›z› kurdu¤umuz 1993'te büromuz Sultanahmet'teydi. Bi-
zi Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤›'na (B‹A) ulaflt›ran ilk fikirler, imkânlar›n
ipuçlar›n› bize sunan ilk araflt›rmalar orada ortaya ç›kt›. Gaze-
teler ve gazeteciler Ca¤alo¤lu'nu terk ettikten sonra 1999'da
Beyo¤lu Kallavi Sokak'taki büromuza tafl›nd›k. 2000-2006 ara-
s›nda çal›flmalar›m›z›n geniflleyip daralmas›na ba¤l› olarak yer
de¤ifltire de¤ifltire flimdi Çukurcuma'day›z. Bütün bu y›llar için-
de haber yay›n› her gün bianet bürosunda bafllam›fl ve bitmifl
olsa da memleketin ve dünyan›n baflka flehirlerinden, kasabala-
r›ndan tan›d›k tan›mad›k gazetecilerin, izleyicilerin, merakl›la-
r›n, katk›da bulunmak isteyen herkesin yaz›lar›, haberleri, kari-
katürleri, foto¤raflar›, çizgileri de bizimkilere kat›ld›. Yerel ga-
zetelerin ve radyolar›n, yerel habercilerin emeklerinden çok ya-
rarland›k, onlar›n da bizim emeklerimizden yararlanmalar› için
çaba gösterdik. Özetle yapt›¤›m›z her bir fleyde tam da hayal et-
ti¤imiz gibi, belki hayallerimizi de aflan bir ortaklaflal›k, bir da-
yan›flma var oldu.
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fiimdi çok daha umutluyuz. Yeryüzünün her bir köflesinde ba-
¤›ms›z medyalar› yaratan gazetecilerle, bu alan› tart›flmaya aç›p
bu konuda durmadan yaz›p çizen akademisyenlerle, bugün ya-
r›n medyaya ayak basacak iletiflim ö¤rencileri ve haber alma
hakk› peflinde koflan insanlarla bir araya geldik. Ço¤alarak de-
vam edece¤iz, sessizler seslerine kavuflana kadar...

Nadire Mater - Ertu¤rul Kürkçü

10 • KADIN ODAKLI HABERC‹L‹K

BB‹‹AA22 VVEE HHAAKK HHAABBEERRCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹ EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM 
ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRII ÜÜZZEERR‹‹NNEE

Sevda Alankufl

IPS ‹letiflim Vakf› taraf›ndan daha önce yay›mlanan kitaplar›m›-
z› okuma f›rsat› elde edenlerin, ya da bianet okuru olanlar›n bi-
lebilece¤i gibi, 1997 y›l›nda IPS ‹letiflim Vakf›, iki meslek birli¤i
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ve Türk Ta-
bipleri Birli¤i (TTB), yerel medya kurulufllar›, serbest gazeteciler
ve birkaç iletiflim akademisyeninin bir rüyas› olarak bafllayan,
2000 y›l›nda Avrupa Birli¤i destekli olarak hayata geçme imkâ-
n› bulan Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A) projesinin bir aya¤›n› yerel
medyaya yönelik e¤itim çal›flmalar› oluflturuyordu. Yerel med-
yaya yönelinmiflti, çünkü B‹A bir yan›yla bir yerel medya inisi-
yatifiydi, di¤er yan›yla bu inisiyatifin yayg›n medyan›n haberci-
li¤inden memnun olmayan di¤er paydafllar›, ba¤›ms›z bir haber
a¤› etraf›nda toplanacak yerel medyan›n içerik ve kalite olarak
güçlenerek, yayg›n medyaya bir alternatif oluflturacak hale gel-
mesini Türkiye'deki medya ortam›n›n ço¤ulculaflmas› ve de-
mokratikleflmesi aç›s›ndan elzem görüyorlard›. Dolay›s›yla pro-
je, yerel medya kurulufllar›yla birlikte kendisini ba¤›ms›z bir ha-
ber a¤›na (bianet'e) dönüfltürürken, bu a¤›n içinde yer alan ya

• 11



Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber
A¤› olarak da bilinen B‹A2''nin amac› bianet (www.bianet.org)
sayfas›nda da belirtildi¤i gibi, toplumu enformasyonun sosyal
ve kültürel de¤eri konusunda bilgilendirmek; her alandaki hak
ihlalleri ile ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› geniflletmek üzere
gerçeklefltirilen düzenlemelerin uygulan›fl›n› izlemek ve haber-
lefltirmek; çokseslili¤i ve kamu yönetimine kat›l›m› art›rmak
için yerel medyay› desteklemeye ve güçlendirmeye devam ede-
bilmek; insan, kad›n ve çocuk haklar›n›n medyada daha s›k ve
daha nitelikli bir biçimde ele al›nmas›n› özendirmek ve gazete-
cilik standartlar›n› ve profesyonel etik anlay›fl›n› yerlefltirmek ve
gelifltirmek biçiminde belirlenmiflti. Böylelikle bir yandan hak
habercili¤i yap›larak bu kavram ve prati¤in akademik dünyada
tart›fl›l›r, yayg›n/yerel medyada ise uygulan›r hale gelmesine
çal›fl›l›rken, di¤er yandan konuyla ilgili kamusal duyarl›l›k ve
bilinç oluflmas›n› sa¤lanmaya, medyay›, insan, kad›n ve çocuk
haklar›n›n korunmas›, gelifltirilmesi ve uygulanmas› konular›n-
da birer takipçi haline getirmek amaçlanm›flt›. 

B‹A2'nin e¤itim çal›flmalar›n›n oda¤›nda yine yerel medya vard›.
Ancak Türkiye'deki yayg›n medya ortam›nda eksikli¤i duyulan
etik ve politik olarak sorumlu habercilik anlay›fl›n› temsil etme-
si ve onun zorunlu bir dura¤› olarak hak habercili¤i yapmas›
beklenen yerel medyan›n yan› s›ra, hak aray›fllar›yla hak haber-
cili¤inin korunmas› ve yayg›nlaflmas›nda önemli rolleri olan
hak örgütleri ve avukatlar ile de e¤itim çal›flmalar› yap›ld›. E¤i-
tim çal›flmalar›n›n içeri¤i odaklan›lan bu üç grubun –yerel
medya, hak örgütleri, avukatlar– hak aray›fllar› ve haklar›n ko-
runup gelifltirilmesinde üstlendikleri ya da üstlenmeleri gereken
rollere göre düzenlendi.

Hak örgütlerine yönelik olarak gerçeklefltirilen e¤itim çal›flma-
lar› bu örgütlerin takipçisi olduklar› hak ihlallerini raporlaflt›r›p,
haberlefltirme ve yayg›n/yerel medya ile iliflkiler konular›nda
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da almak isteyecek yerel medyan›n, etik ve politik olarak so-
rumlu bir habercilik anlay›fl› etraf›nda, nitelikli ve ortak haber
üretimiyle haber paylafl›m›na dayal› bir yay›nc›l›k anlay›fl›yla
varl›¤›n› sürdürebilmesini sa¤lamak üzere e¤itim çal›flmalar›na
bafllad›. 

‹ki aflamal› olarak düzenlenen e¤itim çal›flmalar›n›n birinci afla-
mas› 9 bölgedeki kent merkezinde 141 yerel medya kuruluflun-
dan 270, ikinci aflamas› ise 3 bölgedeki kent merkezinde 169
yerel medya kuruluflundan 213 kat›l›mc›ya, dolay›s›yla toplam
483 gazeteciye ulafl›larak tamamlanm›fl oldu. E¤itim çal›flmala-
r› çerçevesinde iletiflim akademisyenleriyle, B‹A'n›n habercilik
anlay›fl›n› paylaflan gazeteciler taraf›ndan gerçeklefltirilen semi-
ner ve atölye çal›flmalar›n›n metinleri 2003 y›l›nda Habercinin
Elkitab› Dizisi'ni oluflturmak üzere; Medya ve Toplum, Medya,
Etik ve Hukuk, Yeni ‹letiflim Teknolojileri ve Medya, Gazeteci-
lik ve Habercilik, Radyo ve Radyoculuk bafll›klar›yla kitaplaflt›-
r›lm›fl, 2005 y›l›nda ise içindeki kimi metinler yenilenerek dizi-
deki kitaplar›n ikinci bask›s› yap›lm›flt›. 

Elinizdeki kitab›n bir parças› oldu¤u üçlü kitap dizisinin öykü-
sü ise, bu birincisinin benzeri, daha do¤rusu onun devam› nite-
li¤inde. Çünkü Habercinin Elkitab› Dizisi de 2003 y›l›nda B‹-

A2'ye dönüflerek yoluna devam eden projenin yine önemli bir
aya¤›n› oluflturacak flekilde yerel medya çal›flanlar›na yönelik
gerçeklefltirilen e¤itim çal›flmalar›nda kullan›lan metinleri, bun-
lar› destekleyen kimi ekleri kitaplaflt›r›yor ve ‹nsan Haklar› Ha-
bercili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik, Çocuk Odakl› Habercilik ol-
mak üzere üç kitaptan meydana geliyor. Ancak hepsi bu kadar
de¤il! Bu nedenle öykünün bu ikinci k›sm› üzerine biraz daha
vurgu yapay›m.

. . .
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ya Gülbahar, Hülya U¤ur Tanr›över, ‹pek Çal›fllar, Nadire Ma-
ter, Nermin Y›ld›r›m, Selen Do¤an; Çocuk Odakl› Habercilik
ise, Ahmet fi›k, Ezgi Koman, Gülgün Erdo¤an Tosun, ‹ncilay
Cangöz, Kemal Özmen, Rag›p Duran, Seda Akço, Sema Hosta,
Serdar De¤irmencio¤lu, Tu¤rul Ery›lmaz, Yasemin Onat olmak
üzere ö¤retim üyesi, hukukçu, gazetecilerden oluflan toplam 28
e¤itmen taraf›ndan yürütüldü. 

Özetle, öykünün bafllang›c›n› bilenler için çok önemli olan An-
kara Toplant›s› ile 1997 y›l›nda temeli at›lan, 2000-2003 döne-
minde Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (B‹A), 2003-2006 döneminde Med-
ya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤› (B‹-

A2) adlar›yla yürütülen yüzde 80'i Avrupa Birli¤i destekli proje-
ler kapsam›nda gerçeklefltirilen yerel medyaya yönelik e¤itim
çal›flmalar› sonunda toplam 34 buluflma ile 1271 gazeteci, 51
farkl› e¤itmen taraf›ndan verilen B‹A e¤itim çal›flmalar›ndan ya-
rarlanm›fl oldu. Hemen ve k›vançla söyleyeyim, bu Türkiye'de
her aç›dan emsalsiz bir örnek. Gerek kat›l›mc›lar›n ve e¤itmen-
lerin say›s› ve çeflitlili¤i, gerek kapsanan konular, gerekse ger-
çeklefltirilen e¤itimlerin (karfl›l›kl›-etkileflimli ve uygulamal› atöl-
ye çal›flmas›) niteli¤inde oluflu nedeniyle B‹A/B‹A2 art›k bir ba-
¤›ms›z haber sitesi olman›n ötesine geçip, alternatif bir gazete-
cilik /habercilik okuluna dönüflmüfl durumda. Üstelik sadece
ço¤unlu¤u iletiflim e¤itimi almam›fl kadrolarla çal›flan, çal›flan-
lar›n›n meslekiçi e¤itimleri için bütçe ay›ramayacak durumda
olan yerel medya çal›flanlar› için de¤il, ‹letiflim Liselerinde ve
Fakültelerinde okuyan ö¤renciler için de alm›fl olduklar› e¤itimi
tamamlayan bir uygulama okulu niteli¤i tafl›yor.

Ancak hepsi bu kadar da de¤il: B‹A/B‹A2 Projelerinin, B‹A e¤it-
menlerinin e¤itim çal›flmalar›n›n sonucunda kat›l›mc›lar›n kat-
k›lar›yla yeniden biçimledikleri sunufllar› ile kat›l›mc›larla bir-
likte biçimlenen seminer /atölye çal›flma metinlerini kitaplaflt›r-
ma sözü vard›. Bu sözünü de önce befl kitaptan oluflan Haber-
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güçlendirmeyi hedefledi. Dört merkezde düzenlenen bu e¤i-
timlerde kullan›lan metinler B‹A e¤itmenlerinden Gülgün Erdo-
¤an Tosun'un editörlü¤üyle bu elinizdekiler gibi kitaplaflt›r›ld›.
Avukatlara yönelik çal›flma ise, B‹A projesinin en bafl›ndan beri
yerel medyaya karfl›laflt›klar› hukuki sorunlar karfl›s›nda yar-
d›mc› olmak üzere uygulamaya koydu¤u "hukuki destek biri-
mi"nin yerel medyaya sa¤lad›¤› deste¤i, yeni dönemin koflulla-
r›na uygun olarak gelifltirebilmek üzere tasarlanm›flt›. ‹stanbul
merkezli olarak 2004 ve 2006'da 34 ilden ifade özgürlü¤ü ala-
n›nda çal›flan 57 avukat›n kat›ld›¤› buluflmalarla iletiflim huku-
ku ilgi alanlar›na giren avukatlar›n uzmanl›klar›n›n, Türkiye'nin
AB üyelik görüflmeleri nedeniyle gündeme gelen ve k›saca
"Uyum yasalar›" diye bilinen yeni yasal düzenlemeler çerçeve-
sinde yerel medyan›n hak habercili¤i yaparken karfl›laflabilece-
¤i durumlarla ilgili olarak yenilenmesi amaçlanm›flt›.

Buna karfl›l›k yerel medyaya yönelik olarak düzenlenen ve Hak
Habercili¤i Dizisi'nin yay›mlanmas›yla sonlanan e¤itim çal›fl-
malar›n›n hedefi, yerel medya mensubu gazetecilerin etik ve
politik olarak sorumlu habercilik anlay›fl›n›n bir uzant›s› olarak
hak habercili¤i yapman›n gere¤i ve biçimleri konusunda düflün-
melerini ve uygulamaya geçmelerini sa¤lamak, ayr›ca haberci-
lik yaparken –ço¤u defa fark›na var›lmadan–– neden olunan hak
ihlallerinin önlenmesini sa¤lamakt›. 

2003-2006 döneminde "‹nsan Haklar› Habercili¤i"nde 227,
"Kad›n Odakl› Habercilik"te 248, "Çocuk Odakl› Habercilik"te
257 yerel haberciyle bulufltuk. Üç y›lda gerçekleflen bu üç e¤i-
tim turunda Türkiye'nin 19 ilinde s›ras›yla 42, 47 ve 62 ilden
haberciye ulaflm›fl olduk. ‹nsan Haklar› Habercili¤i e¤itimleri-
miz, Çiler Dursun, Gülgün Erdo¤an Tosun, Hüsnü Öndül, Le-
vent Köker, Murat Çelikkan, O¤uz Haksever, Ömer Madra, Ra-
g›p Duran, fierif Erol; Kad›n Odakl› Habercilik e¤itimlerimiz,
Aksu Bora, Beyhan Demir, Eser Köker, Filiz Kerestecio¤lu, Hül-
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getiren, editörlü¤ünü Sevilay Çelenk'in yapt›¤› Baflka Bir ‹leti-
flim Mümkün bafll›kl› kitap Türkiye'de "Ba¤›ms›z medya" ile il-
gili olarak bas›lm›fl olan ilk /öncü kitap.

HHaakk hhaabbeerrcciillii¤¤ii:: NNeeddeenn vvee nnaass››ll?? 

Hak Habercili¤i Dizisi'ndeki bütün kitaplar bu iki soru etraf›n-
da kuruldu: "Neden insan, kad›n, çocuk odakl› habercilik ve
bunlar Nas›l (yap›lmal›)?" Bu soru(n)lar'a ayn› anda yaklafl›lma-
s›, birlikte cevaplanmaya çal›fl›lmas› ise elinizdeki dizinin ki-
taplar›n› emsallerinden farkl› k›l›yor. Baflka ifadeyle bu diziyi
oluflturan kitaplarda sadece yayg›n habercilik anlay›fl›n›n ve uy-
gulamalar›n›n neden sorunlu oldu¤u tart›fl›lm›yor, yerine konu-
labilecek gazetecilik /habercilik anlay›fl›n›n çerçevesi de çizili-
yor, gazeteci adaylar›na, genç gazetecilere, yerel medya men-
subu olup da, yayg›n medyadan farkl› bir gazetecilik /haberci-
lik yapmak gibi bir derdi olanlara yeni adresler gösteriliyor. Oy-
sa Türkiye'de özellikle de son y›llarda Elefltirel ‹letiflim Kuram-
lar›n›n etkisiyle ve birkaç öncü çal›flmay› izleyerek yayg›n med-
yan›n farkl› türlerde/ formatlarla sundu¤u içerikler üzerine yo-
¤unlaflarak gerçeklefltirilen araflt›rmalar›n say›s› giderek artt›.
Buna ra¤men, örne¤in "yayg›n medyan›n yapt›¤›ndan 'farkl›'
türden bir habercili¤in nas›l yap›lmas› gerekti¤i" konusunda, ilk
kuflak akademisyenlerin yazm›fl oldu¤u geleneksel habercili¤in
ABC'si niteli¤indeki kitaplar›n yerini alacak yeni bir kaynak ki-
tap henüz yaz›lmad›. 

Bu nedenle Hak Habercili¤i Dizisi kitaplar›n›n "hak habercili¤i-
nin neden ve nas›l yap›lmas› gerekti¤i?" sorular›na birlikte ce-
vap vermeye çal›fl›yor olmas› önemli bir katk›. Dizinin bunu
baflarabilmesi ise büyük ölçüde, kitaplar›m›z›n B‹A'n›n bizzat
hak habercili¤ini amaç edinen bir haber sitesi olarak yaratm›fl
oldu¤u bilgi ve uygulama birikimiyle, akademisyenler ve yerel
gazetecilerin bulufltu¤u bir ortam –son yedi y›la yay›larak bir
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cinin Elkitab› Dizisi ile tuttu, flimdi de üç kitaptan oluflan Hak
Habercili¤i Dizisi'ni yay›ml›yor. Böylelikle B‹A-IPS ‹letiflim Vak-
f› taraf›ndan yay›mlanan kitaplar›n say›s› 11'i buluyor. Bu da as-
l›nda yukar›da "B‹A'n›n bir okula dönüflmüfl oldu¤unu" söyler-
ken hakl› oldu¤umu do¤ruluyor.

Çünkü, flimdiye kadar pek çok ‹letiflim Fakültesi'nin program›-
na ya da ders içerikleri aras›na gir(e)memifl konular› kapsayan
içeri¤iyle bu kitaplar, iletiflim alan›ndaki telif kitaplar say›s› ba-
k›m›ndan henüz yolun bafl›nda olan Türkiye'de önemli bir e¤i-
tim kitapl›¤› oluflturuyor. Ayr›ca birçok kuruma/kifliye ise ücret-
siz olarak ulaflt›r›ld›klar›, hiçbir kâr amac› gütmeyen fiyatlarla
eriflilebilir olduklar›, dahas› "www.bianet.org" internet adresin-
den temin edilebildikleri için yay›nlar›m›zdan yararlanma ora-
n› daha flimdiden hayal etti¤imiz rakamlar› çoktan aflm›fl du-
rumda. Bunun bir anlam› da –art›k ad›n› koyal›m– Ba¤›ms›z ‹le-
tiflim Okulu''nun e¤itimlerinden yararlananlar›n sadece yukar›-
da sözünü etti¤im buluflmalara kat›lanlarla ya da ‹stanbul'daki
B‹A merkezine staj yapmak için u¤rayan ö¤rencilerle s›n›rl› ol-
mamas› demek.

Bu kitaplar aras›nda baflka hangileri var? B‹A'n›n 1997 Ankara
Buluflmas›ndan sonra bas›lan Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› /B‹A: Ulusal
Konferans ve Belgeler, ikisi de çeviri olmak üzere Gazeteciler
‹çin Pratik K›lavuz ile yine bir baflka ilk olarak Cins Bak›fl› Söz-
lü¤ü; yukar›da sözünü etti¤im, Habercinin Elkitab› Dizisi'nin
Medya ve Toplum, Medya, Etik ve Hukuk, Yeni ‹letiflim Tekno-
lojileri ve Medya, Gazetecilik ve Habercilik, Radyo ve Radyo-
culuk isimli 5 kitab›; bu elinizdekiyle birlikte toplam üç kitap
halinde olmak üzere Hak Habercili¤i Dizisi kitaplar›; editörlü-
¤ünü Gülgün Erdo¤an Tosun'un yapt›¤› Hak Örgütleri, Medya-
da Görünür Olmak ve nihayet 2006 Kas›m›'nda düzenlenen ‹s-
tanbul Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu'nda yap›lan su-
numlar› –‹ngilizce ve Türkçe olmak üzere– iki dilde bir araya
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sürdüreyim– bir "bafl durak"; yani durulmadan baflka adreslere
yol al›namayacak bir "olmazsa olmaz konum" olarak görülme-
li. Bu arada aralar›ndaki bu süreklilikten ötürü bu iki dizinin ki-
taplar› birlikte okunmal›. Ya da baflka ifadeyle; e¤er birincisi ha-
bercilik /gazetecilik anlay›fl› konusunda kap›lar aralayarak bize
nereye gidilmesi konusunda birkaç yol gösteren ise; ikincisi de
bu aralanan kap›lardan ilerlendi¤inde mutlaka durulmas› gere-
ken bir adrese götüren metinlerden olufltu¤u için her iki dizide-
ki kitaplar›n birlikte okunduklar›nda daha yararl› olacaklar›n›
düflünüyoruz. 

NNeeddeenn yyeennii bbiirr hhaabbeerrcciilliikk kkaavvrraamm››nnaa // uuyygguullaammaass››nnaa 
iihhttiiyyaaçç vvaarr??

Asl›nda bütün bu e¤itim çal›flmalar› içerisinde böyle yeni kav-
ramlar›n /uygulamalar›n pefline düflmek yerine, Bar›fl Gazeteci-
li¤i kavram›n›n kimi gazeteci ve akademisyenlerce "'iyi gazete-
cilik' zaten Bar›fl Gazetecili¤i'nin önerdiklerini kaps›yorsa, yeni
bir kavrama ne gerek var?" diye karfl›lanmas› gibi,1 biz de hak
habercili¤i yapmak yerine, sadece "iyi gazetecilik yapmak ge-
reklili¤inden" söz edebilirdik. Ancak o zaman da "iyi gazeteci-
lik" diye sanki bir zamanlar alt›n ça¤›n› yaflam›flken, sonradan
yolundan ç›km›fl bir gazetecilik prati¤i ya da bütün zamanlar
için geçerli ve de¤iflmez k›l›nabilecek bir gazetecilik ideali var-
saym›fl olurduk ki bu da "do¤ru" de¤il. 

Kimi yazarlar "ideal / iyi" gazetecili¤in örne¤in 18. yüzy›lda var
oldu¤unu, ancak 19. yüzy›ldan itibaren bafllayan bir süreçle
medyan›n da bir endüstri halini almas›, tekelleflmesi, küresel-
leflmesi nedeniyle yolundan ç›kt›¤› –bozuldu¤u– iddias›nda ol-
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okul /ekole dönüflen e¤itim süreçleri– içinde biçimlenmifl ol-
mas›yla ilgili. 

Asl›nda IPS ‹letiflim Vakf› taraf›ndan daha önce yay›mlanan Ha-
bercinin Elkitab› Dizisi'ni oluflturan kitaplar›m›z› bilenler, onla-
r›n da bir yandan mevcut olan› elefltirirken, di¤er yandan yerle-
rine farkl› fleyler önerecek bir aray›fl çerçevesinde derlendi¤ini
hat›rlayabilirler. Nitekim özellikle Medya Etik ve Hukuk kitab›-
m›z›n Önsöz'ünde gereksinim duydu¤umuz "yeni" gazeteci-
lik /habercilik anlay›fl›na "etik ve politik olarak sorumlu gazete-
cilik" gibi genel bir ad koyarak bir kap› aralamaya çal›flm›fl bu
arada böyle bir gazetecilik /habercilik anlay›fl›n› temsil eden
aray›fllardan ikisinin ad›n›, Gazetecilik ve Habercilik kitab›m›z-
da telaffuz etmifltik. ‹ncilay Cangöz ve Rag›p Duran'a ait "Yurt-
tafl Gazetecili¤i" ile Esra D. Arsan imzal› "Çat›flma ve Savafl Dö-
nemlerinde Gazetecilik" bafll›kl› sunufl metinleri dolay›s›yla,
Yurttafl Gazetecili¤i ve Bar›fl Gazetecili¤i''ni yola koyulabilecek
adresler olarak göstermifltik.

Hak Habercili¤i Dizisi'nin kitaplar›nda ise bu aray›fl aç›s›ndan
önemli bir "u¤raktay›z". Çünkü bianet'in habercilik yapmaya
bafllad›¤› andan itibaren uygulad›¤› bir fleyi art›k, "hak haberci-
li¤i" olarak kavramsallaflt›r›p, hem bir model olarak gösteriyo-
ruz hem de etik ve politik olarak sorumlu gazetecili¤in olmaz-
sa olmaz› say›yoruz. Hak Habercili¤i kavram›n› ‹nsan Haklar›
Habercili¤i, Kad›n Odakl› Habercilik, Çocuk Odakl› Habercilik
gibi üç bafll›k alt›nda ayr›nt›land›rarak daha önce Türkiye'de
gazetecilik / habercilik ba¤lam›nda kullan›lmayan bütün bu
kavramlar› da iletiflim yaz›n›na kazand›rm›fl oluyoruz. 

Ancak tabii ki bu iddiam›z, bianet ve Habercinin Elkitab› Dizisi
ile bafllayan aray›fl›m›z›n sona erdi¤i biçiminde anlafl›lmamal›.
Dolay›s›yla hak habercili¤i ile ilgili metinlerimiz böyle bir ara-
y›fl›n sonucunda u¤rad›¤›m›z bir "durak", ancak –ayn› metaforu
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1. De¤ini Dov Shinar'›n ve Do¤u Akdeniz Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi tarafindan 9-
11 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda düzenlenen Bar›fl Gazetecili¤i Konferans›'nda yapt›-
¤› çerçeve-konuflmadan. 



Ancak dizilerimizdeki metinlerde imzas› olan yazarlar›n hepsi
haberin bizatihi hak ihlali yapan bir anlat› oldu¤u konusunda
benimle ayn› fikirde de¤iller. Muhtemelen de iyi yap›yorlar ve
benim örne¤in dilin evrensel olarak seksist ya da (belirli bir fe-
minist yaklafl›m içinden söylersem) "fallusmerkezli"3 olarak ya-
p›land›r›lm›fll›¤›ndan hareket ederek di¤er bütün anlat›lar gibi
haberi de "toplumsal› bir bildirme/bilme türü"4 olarak "erkek"
sayan; dolay›s›yla okuyana sanki "bu" dilden ve haberden bü-
tünüyle vazgeçmek gerekti¤i öneriliyormufl gibi düflündürten
bir konumuma u¤ramadan ilerliyorlar.5 Bir yandan kimlerin ve
nelerin haber yap›l(ma)d›¤›n› ve haber konusu olduklar›nda da
bunun nas›l sorumsuzca ve cinsiyetçi, ›rkç›, ayr›mc› vb. biçim-
lerde yap›ld›¤›n› sorgularken, di¤er yandan "iyisini" koyman›n
mümkünlü¤ünden hareket ediyorlar ve "kötü" olan›n yerine ko-
nulmas› gereken konusunda yol gösteriyorlar. Ortak iddialar›
ise flunlar: Öncelikle yayg›n medya için hak ihlalleri haber de-
¤eri tafl›m›yor. ‹kinci olarak yayg›n medya "madunlar› /çekinik-
leri" (yoksullar›, kad›nlar›, çocuklar›) temsil etmiyor, "ötekiler"
söz konusu ise ço¤unlukla görmezden ve göstermezden gelme-
yi tercih ediyor. Üçüncü olarak, "ötekiler" haber yap›lmaya kal-
k›ld›¤›nda bu, genellikle onlar› ya "suçlu/ fail" ya da "kurban/
nesne" gösteren bir temsil oluyor. Böylelikle asl›nda –belirli ko-
nular› ve kesimleri– haber yapmad›¤›nda da, yapt›¤›nda da yay-
g›n medya hak ihlalinde bulunuyor. Bütün bunlar da esas ola-
rak ideal habercilik anlay›fl›n›n gününümüzde tekelleflme ve
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salar bile, ben bizim burada önerdi¤imiz anlamdaki bir haber-
cili¤in ne gazetecili¤in ortaya ç›kt›¤› dönemde ne de daha son-
ra yayg›n bir gazetecilik /habercilik anlay›fl› ya da prati¤i ol-
mad›¤›; böyle örneklerle ise ancak (o da olabildi¤i kadar›yla)
"alternatif medya" anlay›fl› ve pratikleri içerisinde karfl›lafl›ld›¤›
iddias›nday›m. Asl›nda, e¤er tarihi –ilerlemeci ve teleolojik bi-
çimde yaklaflmaks›z›n– ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel bir-
likte, dünyay› anlama biçimimizde de de¤ifliklikler getiren bir
süreç olarak görüyorsak, bu da çok tabii bir fley. Dahas›, gele-
neksel gazetecili¤in sorununun bu tekelleflme, küreselleflme gi-
bi "geliflmeler"in neden olduklar›yla s›n›rl› olmad›¤›n›, baflka
ifadeyle "yap›sal" bir sorundan mustarip oldu¤unu düflünenler
aras›nday›m: Örne¤in aç›kça seksist olan gündelik hayat›n di-
linin haber dili –ve asl›nda bütün anlat› türleri– içinde yeni-
den-üretiliyor olmas›nda, böylelikle en masum sözcük seçi-
miyle bile örne¤in bir kad›n haklar› ihlalinde bulunuluyor ol-
mas›nda; geleneksel habercili¤in neyin haber de¤eri tafl›y›p
neyin tafl›mad›¤›na dair yaratt›¤› "uzlafl›m"da, dolay›s›yla yok-
sullar›n, kad›nlar›n, çocuklar›n ço¤unlukla "suçlu" ya da "kur-
ban" olduklar›nda haber olabilmelerinde. Böyle alt alta s›rala-
maya kalk›nca da flöyle k›flk›rt›c› bir önerme ortaya ç›k›yor: ha-
ber bizatihi, hak ihlali yapan bir kurgu/kurmaca/yap›nt›'dan2

ibaret hale geliyor. 
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2. Bunlar›n hepsini s›ralad›m, çünkü Hak Habercili¤i Dizisi'nin farkl› metinlerinde
bunlardan biri ya di¤eri ile karfl›laflabileceksiniz ve hepsi afla¤› yukar› ayn› fleyi anla-
t›yor: postyap›salc› bir dil / söylem yaklafl›m›ndan hareketle bütün "gerçeklik" iddiala-
r›na ra¤men, haberin di¤er anlat› türlerinden bir üstünlü¤ü bulunmad›¤›n›, onlar gibi
bir "kurmaca", bir baflka bilgiyi söyleyen "öykü" anlatma yöntemi oldu¤unu ima edi-
yor, ayr›ca bu bilgiyi söyleme biçimiyle toplumsal / siyasal iktidar›n yeniden-üretilme-
sini sa¤lad›¤› ima ediliyor. Bu iddialarla ilgili olarak, Habercinin Elkitab› Dizisi'nin ilk
kitab› Medya ve Toplum'un Önsöz'üne ve Ayfle ‹nal'›n ve Beybin D. Kejanl›o¤lu'nun
yaz›s›na, ayr›ca dördüncü kitab›m›z Gazetecilik ve Habercilik'te ise Çiler Dursun'un
yaz›s›na bakabilirsiniz. Bu dizimizde ise yine Dursun ile Çocuk Odakl› Habercilik ki-
tab›nda Cangöz imzal› yaz›lardaki tart›flmalar d›fl›nda, art›k ne demek istedi¤imizin
anlafl›ld›¤› varsay›m›yla –bu dipnot ile yap›ld›¤› gibi– flöyle bir de¤inerek geçiyoruz. 

3. Bu kavram› Luce Irigaray'den (to Speak is never neutral, Londra, New York: Conti-
nuum, 2002) alarak kullan›yorum. Kavram›n daha kapsaml› bir aç›klamas› için eliniz-
deki kitab›n Önsöz'üne bak›lmal›. 

4. Haberin toplumsalla ilgili bir bilgi olmas› konusundaki tart›flma için bkz. Çiler Dur-
sun, "Haberde Gerçekli¤in ‹nfla Edilmesi Ne Demektir?", Çiler Dursun (haz.), Haber,
Hakikat ve ‹ktidar ‹liflkisi, Ankara: Elips, 2004, s. 37-67 ile ‹nsan Haklar› Habercili¤i
kitab›m›zdaki yine ayn› yazar›n "Haklar Habercili¤inin Do¤as› ve Olana¤›" bafll›kl› ya-
z›s›na bak›n›z.

5. Tabii ki böyle bir "konum"da de¤ilim, ancak ilgili tart›flman›n yeri bu metin olmad›-
¤i için yanl›fl anlafl›lma tehlikesini göze al›yorum.



su olmay›nca hak ve özgürlüklerin kâ¤›t üzerinde kalaca¤›ndan
hareketle –ve tabii uzun bir feminist mücadeleler sonucunda–
1952 y›l›nda Kad›nlar›n Siyasi Haklar›na Dair Sözleflme'nin;
1959 y›l›nda Çocuk Haklar› Bildirgesi'nin 1966 y›l›nda Medeni
ve Siyasal Haklar Sözleflmesi'nin (MSHS) ve Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleflmesi'nin (ESKHS); bunlarla da yetinil-
meyip 1979 y›l›nda Kad›na Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlen-
mesi Uluslararas› Sözleflmesi'nin (CEDAW); 20 Kas›m 1989 tari-
hinde ise Çocuk Haklar› Sözleflmesi'nin (ÇHS) ve di¤er ilgili bü-
tün uluslararas› belgelerin kabul edilmesinin gerekçesi ile ayn›.
Çünkü, bütün "evrensel" olma iddias›na ra¤men, ‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirgesi, "beyaz", vars›l, eriflkin erke¤in hak ve özgür-
lüklerini s›ral›yordu.7 Böyle olunca da önce kad›nlarla, sonra da
ayn› mant›¤›n uzant›s› olarak çocuklarla ilgili sözleflmelerin ka-
bul edilmesine gereksinim duyulmufltu.8

‹flte biz de bu nedenle, Hak Habercili¤i bafll›¤› alt›nda sadece
‹nsan Haklar› Habercili¤i'nden söz etmeyi yetersiz bulduk. "‹n-
san" denilirken hâlâ ço¤unlukla "beyaz" eriflkin erkek esas al›n-
d›¤› için; kad›nlarla çocuklara, mevcut eflitsizlikler nedeniyle
olumlu ayr›mc›l›klarla yaklafl›lmas› gerekti¤ini düflündü¤ümüz
için; kad›n ve çocuk haklar›na özel bir vurgu yapmak istedi¤i-
miz için; kad›n ve çocuk odakl› habercilik gibi kavramsal ve
pratik ayr›mlara da gitme gereksinimi duyduk.9 Ayr›ca, gelenek-
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küreselleflmenin kazanm›fl oldu¤u boyutlar nedeniyle mecra-
s›ndan ç›km›fl olufluyla aç›klan›yor. Ancak aralar›nda benim gi-
bi, sorunun daha yap›sal / içkin bir sorun oldu¤unu düflünenler
de var.6

HHaakk hhaabbeerrcciillii¤¤iinnddeenn nnee aannllaammaall››??

O halde gazetecinin/habercinin yola ç›karken u¤ramak zorun-
da oldu¤u ilk durak üç anlam›yla da hak habercili¤i olmal›. Ya-
ni; hak ihlallerini görmezden gelmeyen, "ötekileri" haber yap-
mak için mutlaka bir hak ihlalinin konusu/ faili olmalar›n› bek-
lemeyen, herhangi bir haberi yaparken hak ihlaline yol açma-
yan bir habercilik. Ancak hak habercili¤i'nin "hak" k›sm›ndan
ne anlad›¤›m›z› burada biraz daha açmam›z gerek. Dizimize
"Hak Habercili¤i" gibi genel bir ad koymakla birlikte, kitaplar›-
m›z›n adlar›n›n ‹nsan Haklar› Habercili¤i, Kad›n Odakl› Haber-
cilik ve Çocuk Odakl› Habercilik olmas›n›n da gösterdi¤i gibi,
asl›nda insan haklar› habercili¤inden daha kapsaml› bir haber-
cilik anlay›fl›n› anl›yoruz. Acaba sadece "‹nsan Haklar› Haberci-
li¤i" bafll›kl› tek bir e¤itim verip tek bir kitap ç›karamaz m›yd›k?
Öyle ya, kad›n haklar›ndan, kad›nlara yönelik olumlu ayr›mc›-
l›ktan her söz edildi¤inde, adeta bir refleks ile "kad›n, erkek ol-
maktan önce, insan›z" diye tepki gösterenler burada da benzeri
tepkiyi gösterip "Kad›n ve çocuklar da insan de¤il mi? Neden
onlar için yap›lacak gazetecili¤in farkl› olmas› gerekti¤ini düflü-
nüyoruz?" diye sorabilirler. Gerekçemiz ise asl›nda, Birleflmifl
Milletler Genel Kurulu taraf›ndan 10 Aral›k 1948 tarihinde ka-
bul edilip üye ülkelerin imzas›na aç›lan ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi'nin (‹HEB) arkas›ndan, ekonomik ve siyasal, kültürel
eflitlikler ve bunlar› sa¤lamak üzere pozitif politikalar söz konu-
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6. Çiler Dursun'un, ‹nsan Haklar› Habercili¤i kitab›m›zdaki "Haklar Habercili¤inin
Do¤as› ve Olana¤›" bafll›kl› yaz›s›n› kastediyorum.

7. T›rnak içinde kullanarak "Beyaz" derken, egemen ulustan olan vars›llar› anlatmak
istiyorum, t›rnak içinde kullanmad›¤›mda ise ›rk anlam›nda kullan›yorum. Böylelikle
"beyaz", yerine göre, ötekilerden (örne¤in siyah) olup da egemen olan vars›llar›, erkek-
leri vb. anlatmak üzere kullan›lan bir metafor yerine geçiyor.

8. Bu konuda dizimizin ‹nsan Haklar› Habercili¤i kitab›nda yer alan ve bütün dizinin
hak habercili¤iyle ilgili sorunsal›n› çerçeveleyen Levent Köker'in yaz›s›na bak›labilir. 

9. Bu noktada "neden sadece kad›n ve çocuk odakl› habercili¤i insan haklar› haberci-
li¤i'nden ay›rmak gereksinimi duydu¤umuz?" sorusu ile karfl›laflabilir, ya da örne¤in
"az›nl›k haklar› habercili¤i" gibi bir kavram› /prati¤i d›flar›da b›rakmaktan ötürü eleflti-
rilebiliriz. Bunun çeflitli nedenleri var. En önemlisi de Projemizin kapsam› ve s›n›rlar›
içinde kalmal›yd›k, öyle de yapt›k. Ancak yine de –bianet habercili¤ine bak›ld›¤›nda
görülece¤i gibi– hak habercili¤ini bir bütün olarak gördü¤ümüzü, birini di¤erinden



ÖÖNNSSÖÖZZ
NNeeddeenn KKaadd››nn OOddaakkll›› HHaabbeerrcciilliikk??

Sevda Alankufl

Elinizdeki kitap, Hak Habercili¤i Dizimizin ikinci kitab› ve Tür-
kiye'de son y›llarda bir yandan örgütlü kad›n hareketlerinin y›l-
lard›r vermifl olduklar› mücadele sonucunda, di¤er yandan Tür-
kiye taraf›ndan 1985 y›l›nda imzalanan Kad›nlara Karfl› Her
Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi'nin (CEDAW), daha
sonra da Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n gere¤i olarak kad›n hak-
lar› konusunda elde edilen kazan›mlar›n oluflturdu¤u bir ortam
içerisinde yerel medya çal›flanlar›na yönelik olarak gerçekleflti-
rilen B‹A2 e¤itim buluflmalar›n›n sonucunda ortaya ç›kt›. Söz ko-
nusu buluflmalar 2005 Eylül-Ekim-Kas›m aylar›nda Çanakkale,
Batman, ‹zmir, Adana, Eskiflehir ve Ordu merkezlerinde olmak
üzere 6 bölgede gerçekleflti ve buluflmalara 47 il ve ilçelerin-
den 135 kad›n, 113 erkek olmak üzere toplam 248 yerel haber-
ci kat›ld›. Kitaptaki yaz›lar› –bir tanesi hariç– mevcut yeni ko-
flullarda medyaya kad›n haklar›n›n takipçisi olmak konusunda
art›k kaç›namayaca¤› yükümlülükler düfltü¤ü anlay›fl› içerisin-
de biçimlenen dokuz kad›n haklar› savunucusu, aktivist, avu-
kat, akademisyen ve gazetecinin e¤itim buluflmalar› s›ras›ndaki
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sel haberin bizzat hak ihlali yapan bir anlat› türü oldu¤u kabu-
lünden yola ç›kt›¤›m›z için, dizimizin ad›n› Hak Habercili¤i, ilk
kitab›m›z›n ad›n› ‹nsan Haklar› Habercili¤i koymakla birlikte,
esas olarak kastetti¤imiz, sadece hak ihlallerini haber yapan so-
rumlu bir gazetecilik de¤il, geleneksel haber anlay›fl›n› da dö-
nüfltürecek flekilde rutin haberlerini yaparken de hak ihlali yap-
mayan bir gazetecilik. Bu nedenle ikinci ve üçüncü kitaplar›m›-
z› Kad›n ve Çocuk Hak Habercili¤i olarak de¤il, Kad›n Odakl›
Habercilik ve Çocuk Odakl› Habercilik olarak adland›rd›k. Her
haberin kad›n ve çocuk odakl› k›l›nabilece¤i, k›l›nmas› gerekti-
¤i varsay›m›ndan yola ç›karak, bunun nas›l mümkün oldu¤unu
–bianet habercili¤i gibi deneyimleri sizinle paylaflarak– tart›fl-
maya açt›k. 
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daha çok ya da daha az önemli saymad›¤›m›z› eklemeliyim. Ayr›ca "az›nl›k" (minority)
sözcü¤ünü sadece niceliksel anlamda almad›¤›m›zda, kad›nlar ve çocuklar da birer
az›nl›k (minor group) oluflturuyor. ‹kinci olarak, niceliksel anlamdaki az›nl›k (minority)
durumunun kad›n ve çocuk olundu¤unda daha da katmerleflti¤ini, örne¤in "Üçüncü
Dünya"n›n ucuz eme¤inin en ucuz katman›n› kad›n/çocuk eme¤inin oluflturdu¤unu
biliyoruz. Dolay›s›yla kad›n ve çocuk vurgular›m›zla her iki (niceliksel ve niteliksel)
anlamda da az›nl›k haklar› habercili¤i boyutunu kaps›yoruz. Bu arada bir baflka elefl-
tiri de "neden bu kadar (kad›n/çocuk vurgulu) ama neden ille de insan-merkezli kal-
d›¤›m›z?" olabilir. Öyle ya, dünyay› insanlar, hayvanlar, bitkiler'den oluflan canl›lar›n
bütünlüklü bir sistemi olarak da düflünmek zorunday›z ve s›rf bunu böyle düflünebil-
mek yetisine sahip olman›n da bize, her fleye insan-merkezli olarak bakmak ayr›cal›-
¤›n› tan›mamas› gerekir. Ancak bununla ilgili olarak da hemen, yapt›¤›m›z ve yayg›n-
laflmas›na çal›flt›¤›m›z bütün haklara bütünlük içerisinde bakan habercili¤in, "bu ka-
dar insan haklar›, kad›n ve çocuk haklar› ihlalleri varken hayvan haklar›ndan söz et-
meye gerek olmayaca¤›" gibi bir anlay›fltan ya da ontolojik tercihten kaynaklanmad›-
¤›n› belirtmeli, sadece projenin s›n›rlar› nedeniyle vurgumuzun kad›n ve çocuklar
üzerine oldu¤unu tekrarlamal›y›m.



siyle ataerkinin mevzilerinin k›r›lmas› çabalar›na efllik edebile-
cek flekilde– yap›labileceklerin ipuçlar›n› bulabileceksiniz. 

Özetle, ilk dizimizde yapt›¤›m›z gibi, bu dizimizde de sorunlu
gördü¤ümüz geleneksel habercilik anlay›fl›yla pratiklerini k›sa
ve uzun erimde yap›labileceklerle dönüfltüren bir zihniyet de-
¤iflimi ile eylemlili¤in gerekli oldu¤u belirlemesinden yola ç›k›-
yor, ancak bu kitab›m›zda özgül olarak mevcut habercili¤in dö-
nüflmesi gereken mecralardan birisi olarak kad›n odakl› haber-
cili¤i iflaret ediyoruz. Yanl›z hemen ekleyerek, bütün bu iflaret
edip adres gösterme çabalar›m›za ra¤men, haz›r ve bitmifl bir
reçete ile karfl›n›za ç›kmad›¤›m›z›, zaten bunu bir yöntem ola-
rak onaylamad›¤›m›z›, bu nedenle yapt›¤›m›z›n daha çok etik
ve politik olarak do¤ru habercilik anlay›fl› içinde baflka adresle-
re de götürecek bir aray›fl› anlatt›¤›n›, bu aray›fl›n bireysel ve
editöryel gazetecilik pratikleri içinde zenginleflerek serpilmesi-
ni umdu¤umuzu bir defa daha hat›rlatay›m. 

Böylelikle Kad›n Odakl› Habercilik kitab›m›zla kuramsal /pratik
iki tür katk› yapmaya çal›fl›yoruz. ‹lk olarak Türkiye'deki haber-
cilik /gazetecilik ile ilgili yaz›n alan›na –t›pk› hak habercili¤i,
çocuk odakl› habercilik gibi– kad›n odakl› habercilik kavram›-
n› ve anlay›fl›n› kazand›r›yoruz. Bunu yaparken Türkiye'de in-
san, kad›n, çocuk odakl› habercili¤in hiç yap›lmad›¤› gibi bir
iddiam›z yok. Yayg›n-d›fl› özellikle de sol /muhalif ve alternatif
nitelikli medyada hak ihlalleri konusuna odakl› habercilik ya-
p›ld›¤›n› biliyoruz. Ayr›ca yayg›n-medyada da hak ihlallerinin
takipçisi olan gazeteciler, hatta editörler bulundu¤unu biliyo-
ruz. Bu nedenle "kavramsal /kuramsal katk›" derken as›l anlat-
mak istedi¤imiz, ço¤u zaman muhalif bir politik konumdan ya-
p›lan, ancak diyelim seksist ve heteroseksüel bak›fl aç›s›n›n et-
kisi alt›nda kal›nmaya devam edildi¤i için yap›lmak istenen ile
yap›lan›n örtüflmedi¤i durumlar üzerine yeniden-düflünülmesi-
ni sa¤layacak bir paradigmatik çerçevenin de sa¤lanmas›. ‹kin-
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tart›flmalarla yeniden biçimlenen sunufl ve atölye çal›flmalar›-
n›n metinleri oluflturuyor. 

Kitab›m›zdaki metinlerin ortak bir derdi var, o da; geleneksel
habercilik anlay›fl› içerisinde gazetecilik yapan yayg›n-medya-
n›n neden oldu¤u kad›n haklar› ihlallerine dikkat çekerek, bu
gazetecilik prati¤inin kad›n odakl› habercilik anlay›fl› çerçeve-
sinde nas›l dönüflebilece¤i konusunda yol gösterici olmak. "Ka-
d›n hak habercili¤i" yerine, "kad›n odakl› habercilik"ten söz edi-
yor olmam›z›n nedeni ise, kad›n haklar› konusunda bilgilendi-
rici ve kad›nlar› güçlendirici; kad›nlar›n maruz kald›¤› hak ihlal-
lerini takip eden; bu arada gündelik gazetecilik pratikleri s›ra-
s›nda kad›n haklar› ihlalinde bulunmayan bir habercilik anlay›-
fl›ndan öte bir gazetecilik /habercili¤i öngörüyor oluflumuz. Ya-
ni, kad›n odakl› habercilik ile, her haberin –t›pk› çocuklar için
oldu¤u gibi–10 kad›nlar lehine siyasalara ve dönüflümlere öncü-
lük edebilecek biçimde kuruldu¤u, çözüme odakl› bir haberci-
li¤i kastediyoruz. Böylelikle, haberi bizzat hak ihlali yapan, do-
lay›s›yla kad›nlar baflta olmak üzere bütün "ötekilerin" haklar›n›
ihlal eden bir tür olarak gören elefltirel yaklafl›mlar›n katk›lar›y-
la,11 bir yandan "haber" ile ilgili genel geçer ezberimizi bozma-
ya çal›fl›rken, di¤er yandan mevcut yap›s› içinde de haberi hak
odakl› k›labilmenin mümkün oldu¤una inanarak, bu konuda
yap›lmas› gerekenlerin pefline düflüyoruz. Kitab›m›zdaki metin-
lerde bir yandan hemen acil olarak yap›lmas› gerekenlerin ne-
ler oldu¤unu görebilece¤iniz gibi, daha uzun erimde –medya-
n›n sahiplik yap›s›na müdahale eden düzenleyici yasa de¤iflik-
li¤i, editöryel siyasa de¤iflikli¤i ya da kad›n hareketlerinin etki-
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10. Çocuk Odakl› Habercili¤i, elinizdeki dizinin ayn› ad› tafl›yan üçüncü kitab›nda
bütün yönleriyle tart›flt›k. 

11. Burada söz konusu katk›n›n ya da izle¤in, sadece Kad›n Odakl› Habercilik kitab›-
m›zla s›n›rl› kalmad›¤›n›, hem Hak Habercili¤i Dizisi'nin di¤er kitaplar›nda, hem de
Habercinin Elkitab› Dizisi'nin bütün kitaplar›nda karfl›m›za ç›kt›¤›n› hat›rlatmal›y›m.



k›. Söz konusu argümana göre, kad›n/erke¤in toplumsallaflma
süreci içinde edindi¤i kimli¤in baflka ifadeyle toplumsal cinsi-
yetin, biyolojik cinsiyet (seks) ile örtüflmesi gerekmiyor. Ancak
bu arada "biyolojik cinsiyet" ve "toplumsal cinsiyet" ayr›m› bafl-
lang›çta kad›nl›¤›n oluflumunda çevresel, kültürel koflullar›n ya
da daha genel olarak ataerkinin rolüne dikkat çekti¤i için önem-
li bir katk› say›larak alk›fllanm›fl olmas›na ra¤men, bugün art›k
özellikle de feminist çal›flmalar ile Gay ve Lezbiyen (Queer Stu-
dies) Çal›flmalar›n›n kesiflti¤i yerde bulunanlar›n katk›lar›yla bi-
yolojik cinsiyetin /seksin de söylemsel, dolay›s›yla toplumsal
kurgu oldu¤u iddias›yla bizzat bu ayr›m da sorunsallaflt›r›lm›fl
durumda.13 ‹lgili tart›flmalar›n getirdi¤i aç›l›mlar›n en önemli
katk›s› insan›n cinselli¤ini –sadece kad›n ve erkekten birisi ol-
mak biçiminde içine s›¤d›r›lmaya çal›fl›ld›¤› heteroseksüel zih-
niyeti de yerinden edecek flekilde de– art›k "özsel" veya "top-
lumsal" olarak tamamlanm›fl sabit bir varl›k (being) biçiminde
anlamaktan vazgeçerek, onu sürekli bir olufl (becoming) serü-
veni olarak yeniden düflünmek. Bu tart›flman›n bizi kitab›m›z
ba¤lam›nda ilgilendiren yan› da; kad›n›n biyolojik ve /veya top-
lumsal kimliklerinin, üzerinde toplumsal iktidar iliflkilerinin
–ataerkinin– izlerini tafl›yacak flekilde nas›l yaz›lmakta, basma-
kal›plaflt›r›lmakta, disiplin alt›na al›nmakta oldu¤unun alt›n› çi-
ziyor olmas›.

Feminist yaz›n›n Gay ve Lezbiyen Çal›flmalar ile iliflki içinde
geliflimiyle yapt›¤› bir di¤er katk› ise burada devreye giriyor ve
dilin fallusmerkezli olarak yap›lanm›fl olmas› nedeniyle, kad›n-
l›k (ve tabii erkeklik ve bütün di¤er cinsiyetlerin) kurgusunun
ço¤u defa kaç›n›lmaz ve fark edilmez biçimde ataerkil bir nite-
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ci olarak ise, haberin toplumsal iktidar /güç iliflkileri içinde ku-
rulan yap›s› ile gerçeklik iddias›n› sorunsallaflt›ran Türkiye'deki
elefltirel çal›flmalar›n, haberin statüsüne iliflkin argümanlar›n›
daha ileriye tafl›yarak, haberin eril bir tür oldu¤una dikkat çek-
meye çabal›yoruz. Kuflkusuz bu ikinci çaban›n hakk›n› verebil-
mek için elinizdeki kitapla birlikte art›k kaç›n›lmaz olarak yu-
kar›daki tan›t›m yaz›s›nda flöyle bir de¤inerek geçti¤im ve "hak
ihlali sorununun bütün anlat› türleri gibi habere de içkin oldu-
¤unun" iddia edilmesini sa¤layan dil / söylem tart›flmalar›n›n
alan›na da girmemiz gerekiyor.12

EErriill bbiirr aannllaatt›› ttüürrüü oollaarraakk hhaabbeerr yyaa ddaa 
hhaabbeerriinn ffaalllluussmmeerrkkeezzllii ddiillii // ssööyylleemmii......

Dilin, dolay›s›yla hegemonik söylemin niteli¤i, yap›lanma biçi-
mi, baflka ifadeyle dil ve söylemle iktidar kurgular›n›n nas›l iç
içe geçmifl oldu¤u meselesi Yap›salc› ve de Postyap›salc› yakla-
fl›mlar› temsil eden dilbilimciler, psikanalistler, felsefeciler, sos-
yologlar vb. taraf›ndan epeydir kurcalan›yor. Ancak bu kurcala-
malar› yapanlar aras›nda kad›nlar›n –aralar›ndaki yafla, s›n›fa,
etnikli¤e, ten rengine, e¤itim durumuna, co¤rafyaya ba¤l› fark-
l›l›klara özel bir önem atfetmekle birlikte, bütün bunlara ra¤-
men– de¤iflen derecelerde de olsa nas›l olup da bu farkl›l›klar›-
n› çapraz kesen böylelikle bir bak›ma "evrensel" oldu¤u söyle-
nebilecek ayr›mc›l›klara u¤rad›klar›n›, sahip olduklar› ikincil
statüyü aç›klamaya yönelik katk›lar, feminist araflt›rmac›lardan
geliyor. Bunlardan birisi kad›nl›¤›n biyolojik ve özsel /do¤ufltan
gelen bir oldu-bitti de¤il de en genifl anlam›yla ve gelecek dö-
nüflümlerine aç›k, kültürel bir oluflum oldu¤u biçimindeki kat-
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12. Bu arada "haberin eril bir tür oldu¤u" iddiam›z gere¤i, Türkiye'de haberin dili / söy-
lemiyle ilgili çal›flmalar›n tart›flmalar›na dahil olarak söyleyeceklerimizin "erkek ege-
men zihniyetin medyaya da hâkim oldu¤u" genel belirlemesinden öteye geçen vurgu-
su nedeniyle –Türkiye'deki iletiflim araflt›rmalar› alan›nda– henüz yeterince ifllenme-
mifl bir konuyu dile getirdi¤ini de eklemeliyim. 

13. Bu tart›flmalar için bkz. Elizabeth Wright (haz.), Feminism and Psychoanalysis: A
Critical Dictionary, (3. bask›), Oxford: Blackwell, 1995, s. 140-45; ayr›ca, seks ve top-
lumsal cinsiyet ayr›m› elefltirisi için bkz. Moira Gatens (1996), "A Critique of the
Sex/Gender Distinction", Imaginary Bodies: Ethics, Power and Corporeality, Londra
ve New York: Routledge, s. 3-20.



lamada kullan›lan psikanalitik aç›klamalar› kendisine feminist
yandafllar bulmakla beraber, elefltiriliyor da. Çünkü Lacan, di-
lin, kültürel ve aflk›n bir gösteren olan fallus'a ya da onun tem-
sil ettiklerine göre yap›lanm›fl oldu¤unu söyleyerek bir yandan
ataerkini ve onun içinde kad›n›n statüsünü anlamam›z› sa¤la-
yacak bir çerçeve sunarken, di¤er yandan dil(ler) içinde kad›n›n
göstereninin/ imleyeninin bulunmad›¤›n›, dolay›s›yla bütün ya-
flam› boyunca ona, bir fallus (yani ona fallus'un gücünü vere-
cek fleylerin, öncelikle eflin, çocu¤un...) peflinde koflmaktan
baflka bir fley kalmad›¤›n› söylüyor. Fallus'u kültürel bir göster-
ge olarak kutsarken, penis'i olmayan kad›n bedenini / kimli¤i-
ni bir eksiklik, tamamlanmam›fll›k olarak görüyor ve bu dizge-
yi evrensel kabul ederek kad›nlar›n bu dil(ler)'den, dolay›s›yla
onun temsil etti¤i ataerkinin düzeninden kurtulamayacaklar›
yan›lsamas›n› yaratarak15 onlar› güçsüzlefltiriyor.16 Ancak La-
can'a as›l itiraz, onun bu anlat›s›yla bizzat –anlafl›lmas›na kat-
k›da bulundu¤u– ataerkinin söylemine eklemlendi¤i; yani fal-
lus-merkezli bir anlat› kurarak kad›n üzerindeki erkek iktidar›n›
yeniden-üretti¤i yönündeki itiraz. Ona bu elefltiriyi yöneltenler-
den birisi olan Jacques Derrida, Lacan'›n anlat›s›na da sinmifl
olan fallus-merkezlilik iddias›n›, daha öteye tafl›yor. Bat› meta-
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lik tafl›d›¤›n› söylüyor. Fallusmerkezlilik kavram› esas olarak ka-
d›n›n kimli¤ini tan›mlayan ve onu gündelik hayata bir kimlikle
yerlefltiren dilin (ve onun bütün anlat›lar›n›n ve edimlerinin), er-
ke¤in temsil etti¤i bir sözde-cinsel üstünlük dolay›m›yla kad›n
üzerinde kurmufl oldu¤u iktidar› anlatan elefltirel bir kavram.
Ancak bununla neyin anlat›lmak istendi¤inin yeterince aç›kla-
nabilmesi için, Jacques Lacan'›n psikanalitik kuram›ndan biraz
söz etmek gerek. 

Lacan'›n Yap›salc› /Postyap›salc› dil kuramlar› için bir ç›k›fl olufl-
turan psikanalitik aç›klamalar›na biraz daha yak›ndan bakal›m.
Lacan'a göre, kimlik dil içinde/ taraf›ndan kuruluyor, dolay›s›y-
la bebe¤in kimli¤inin oluflumu ile dilin sembolik evrenine giri-
fli aras›nda do¤rudan bir iliflki var. Bu süreçte bebe¤in dile giri-
fli, eflzamanl› olarak ayr› /ba¤›ms›z bir kimlik gelifltirebilmesi için
de elzem olan annesinden kopma süreciyle bafll›yor. Bu arada
annesi ile "yekvücut" olmad›¤›n›n bir "Öteki" /baba'n›n varl›¤›
ile ay›rd›na varmaya bafllayan bebek, evrensel nitelikli ensest
tabusuyla (Baba'n›n yasa¤›yla) tan›flarak onunla, yani bir za-
manlar parças› oldu¤u annesinin bedeniyle yeniden "yekvücut"
olma arzusunu bilinçd›fl› olarak bast›rmay›, bu arzuyu baflka
fleylerle ikame etmeyi ö¤reniyor. Böylelikle dil'e girmek –ödü-
lü ba¤›ms›z bir kimlik gelifltirmek, kültürlenmek/uygarlaflmak
olmak üzere, Baba'n›n Yasa¤›'n›n iflledi¤i, onun kurallar›n› koy-
du¤u dolay›s›yla– art›k "evrensel" gücünün göstereni olarak ba-
ban›n onu ayr›cal›kl› k›lan penis'inden çok daha fazla bir fley,
bir kültürel gösterge olarak fallus'un temsil etti¤i sembolik dü-
zene girmek anlam›na geliyor.14 Lacan'›n bu toplumsal› da an-
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14. Bu aç›klamalar okunmas› zor bir yazar kabul edilen Lacan'›n yazd›klar›yla, onun-
la ilgili çok say›daki kitaba yay›lm›fl olan bilgilerden derlendi ve kuflkusuz nihayetin-
de benim "okumam›" yans›t›yor. Ancak burada, eriflilebilirlik aç›s›ndan elveriflli ve
kapsam› aç›s›ndan bir bafllang›ç okumas› olarak yeterli oldu¤unu düflündü¤üm için
Saffet Murat Tura'n›n Freud'dan Lacan'a Psikanaliz (3. bask›, ‹stanbul: Ayr›nt›, 2007)
adl› kitab›n› öneriyorum. 

15. Oysa, kad›nlar›n mevcut ataerkinin anlat›lar›n›n d›fl›nda bir kimlik ve dil / söylem
gelifltirebileceklerine ya da asl›nda bast›r›lm›fl /üstü örtülmüfl/marjinallefltirilmifl olsa
da gelifltirmifl olduklar›na dair çal›flmalar var. Bu iddiada bulunanlar›n önemli isimle-
rinden birisi örne¤in Luce Irigaray. Irigaray, Lacan'›n psikanalizinin fallogo-merkezli-
li¤ine de meydan okuyarak, onu yerinden ederek kad›n›n bedeninin farkl› bir dil kur-
mak için yeterli, hatta daha fazla gösterenlerinin oldu¤unu söylüyor. (Bkz. Luce Iriga-
ray, Toward A culture of Difference, Londra: Routledge, 1993). Bu arada tam da bu ne-
denle feminist metodoloji, kad›nlar›n bast›r›lm›fl anlat›lar›n›n pefline düflüyor, onlar›n
üzerindeki örtüyü kald›rmaya çal›fl›rken, kad›nlar› kendi dillerini yeniden-kurmaya da
ça¤›r›yor. Kad›nlar›n bu "sakl› konuflmalar›" için bkz. Eser Köker (2005), "Sakl› Konufl-
malar", Kamusal Alan (Meral Özbek, haz.), ‹stanbul: Hil, 539-50. Ayr›ca kad›nlar›n
sakl› konuflmalar›n›n nas›l bir feminist stratejiye dönüfltü¤üne örnek olmak üzere Pa-
zartesi dergisinin kad›n okurlar›n› erkek egemen dilin bask›s› alt›ndaki erotizmlerini ve
cinselliklerini serbest b›rakmak, onlar› kendilerine ait bir dil aray›fl›na sokmak için
oluflturmufl oldu¤u "Ay›p Köfle"yi özellikle anmak gerek.

16. Bkz. Elizabeth Wright (1995: 316), Türkçede ise yine Elizabeth Wright, Lacan ve
Postfeminizim Postmodern Hesaplaflmalar, (çev. Ebru K›l›ç), ‹stanbul: Everest, 2002.



kurallar nedeniyle, onu diyelim komplo teorileri, dedikodu, ast-
roloji gibi di¤er "öykü" anlatma biçimlerinden ya da yine örne-
¤in dizi, magazin gibi di¤er televizyon program türlerinden da-
ha çok ciddiye al›yoruz. Örne¤in, ço¤u zaman gündelik hayat-
ta bir bilgiyi do¤rulamak ihtiyac› hissetti¤imizde, "Haberlerde
gördüm/okudum" diyoruz. 

fiimdi haberi haber yapan geleneksel kodlar› ve bunlar üzerine
art›k fazlaca düflünmeden neredeyse kendili¤inden iflleyen ha-
ber pratiklerini bir de bu gözle hat›rlayal›m. Yani neyin haber
neyin haber olmad›¤› konusunda bize ö¤retilenleri (bizim de
okullarda ö¤rettiklerimizi) ve bu konudaki oluflmufl refleksleri-
mizi, haber kaynaklar›m›z›, haberimize destek görüfller almak
üzere baflvurdu¤umuz uzmanlar› kimlerin oluflturdu¤unu, ha-
beri yazman›n alt›n kurallar› yani 5N+1K ve ters piramit for-
müllerinin gerektirdi¤i anlat› s›n›rlar›, düzeni ve hiyerarflisi ne-
deniyle yaz(a)mad›klar›m›z›... Bu arada hangi haberimizin ba-
s›ma/yay›na girece¤i, hangisinin girmeyece¤i konular›nda ge-
lifltirdi¤imiz ve çal›flt›¤›m›z medya kuruluflunun editöryel siya-
salar›n› içsellefltirmifl olmam›zdan kaynaklanan özdenetimi-
mizden hiç söz etmiyorum tabii...

Bu söylediklerim kad›n odakl› bir habercilik için gündelik haya-
t›n dili / söylemiyle birlikte, haberin dil ve söyleminin de, daha-
s› tan›m›ndan bafllayarak bütün bir geleneksel habercilik anla-
y›fl›n›n yap›sal bir de¤iflikli¤e u¤ramas› gerekti¤i iddiam›zla ilgi-
li. Ancak bütün binlerce y›ll›k stratejileriyle kendi kendini çok
"rafine olmufl" k›l›klara sokan ataerkil zihniyetin dönüflmesini
de gerektirdi¤inden, bunun hayata geçirilmesinin çok güç oldu-
¤unun da fark›nday›z. Ya da örne¤in ifl yayg›n-medyada bir me-
ta olarak dolafl›ma sokulan haberin dönüflümüne geldi¤inde,
haberin de¤erini "izleyici bunu istiyor" hakl›laflt›rmas› ile "neyin
sataca¤›" biçimindeki bir ölçütün; sözde-kamu yay›nc›l›¤› söz
konusu oldu¤unda "protokol habercili¤i" ile kerameti kendin-
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fizi¤ini elefltirirken bu felsefe gelene¤inin üzerine kurulmufl ol-
du¤u ikili karfl›tl›klar içinde erke¤e atfedilen ak›l / söz/ logos ile
ayr›cal›kl› cinsel güç (potency)17 aras›nda kurulan iliflkiyi bize
hat›rlatmak üzere kavram› fallogo-merkezlilik biçiminde kulla-
n›yor. Böylelikle, hem ataerkinin anlat›s›n›n nas›l bir "bütünlük"
kurmaya çal›flt›¤›na dikkat çekerken, hem de onun yerinden
edilmesini sa¤layacak yap›-sökümcü stratejileri de sergiliyor
(Wright, 1995: 316-23).18

Bu aç›klamalardan sonra art›k, bir yandan dil(ler)in sözü edilen
bu iç içe geçmifl –ve her birinin di¤erinin temsil etti¤i iktidar›
güçlendirdi¤i– fallus ve logos'a göre yap›lanm›fl oluflu (fallogo-
merkezlili¤i), di¤er yandan yukar›da sözünü etti¤im infla edici
niteli¤i nedeniyle, ataerkinin egemenli¤inin bütün dünya bilgi-
sinin –bilimin, aflk›n, erotizmin, dinin, edebiyat›n, hukuk ve si-
yasetin vd– anlat›lar› için geçerli oldu¤unu söyleyebilecek du-
rumday›z. O halde, tafl›d›¤› ve bizim sadece haberin tarafl›l›¤›-
n›n üstünü örten bir "mit" oldu¤unu düflündü¤ümüz bütün o
nesnellik /objektiflik iddialar›na ra¤men haberin, di¤er anlat›-
lardan farkl› oldu¤una inanmam›z için fazlaca neden kalm›yor.
Haber, bu fallogo-merkezli gündelik hayat›n dilini kendi kodla-
r› içinde yeniden üretiyor, üstelik bunu di¤er anlat›lardan daha
"tehlikeli" biçimde yap›yor. Çünkü, tam da haberi haber yapan
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17. Latin kökenli bu ‹ngilizce (potent) sözcük, "bir fleye muktedir olmay›" anlat›yor, an-
cak özgül olarak erkek cinselli¤iyle ilgili olarak kullan›l›yor. Biz yerine Türkçede ma-
nidar biçimde "iktidar"; tersini yani impotent'i ifade etmek üzere ise "iktidars›z" söz-
cüklerini kullan›yoruz. Oysa bu sözcükler –gerek ‹ngilizcesi gerekse Türkçesi– kad›n
cinselli¤ini anlat›rken hiç kullanmad›¤›m›z sözcükler ve dilin fallogo-merkezlili¤ine
güzel bir örnek oluflturuyor. Bu arada Türkçeden daha baflka örnekler vereyim; er, erk,
erkek, hep ayn› kökenden geliyor... 

18. Bu Derrida'n›n metafizik say›p elefltirdi¤i anlat›n›n bir örne¤i dünyay› söz-yaz›,
ak›l-beden, kültür-do¤a, medeni-barbar, Siyah-Beyaz, Bat›-Do¤u gibi ikili karfl›tl›klar
biçimindeki anlama/aç›klama biçiminde ortaya ç›k›yor. Bu ikiliklerin "öteki" taraf›n-
dakilere –bütün karfl›tl›klar›n bir ilktipi (arche-typical) hali gibi kurulan Erkek-Kad›n
karfl›tl›¤›nda– kad›na atfedilenler yak›flt›r›l›yor; dolay›s›yla yaz›ya, bedene, do¤aya,
barbara, Siyah'a, Do¤u'ya kad›n gibi bak›l›rken, birincinin/erke¤in bu ikinci /kad›n
üzerindeki iktidar› perçinlenmifl oluyor. 



fl›nda, temsiller olmaks›z›n –do¤rudan/arac›s›z– ulaflabilecek
bir "d›fl dünya" / "gerçek" ya da anlam da yok. Çünkü insans› ile-
tiflimin olmazsa olmaz› olan dil bizzat; anlatmak istediklerimi-
zin yerine, sesleri (sözlü dil), flekilleri (yaz›l› dil) koyan bir tem-
sil sistemi ve bütün dünya bilgimiz dil dolay›m›yla kurulan bir
dizge.20

O halde, iletiflimin yegâne arac› flu ya da bu dil oldu¤una21 ve
bu dil(ler) de yukar›da aç›klamaya çal›fl›ld›¤› flekilde ataerkil bir
dünya kurgusunun temelini oluflturdu¤una; medya çal›flanlar›
bu egemen söylem içinde kimliklenip, bu söylem içinde biçim-
lenen gazetecilik kodlar›n› ö¤rendiklerine göre; ayr›ca yayg›n-
medya kurulufllar›n›n mevcut mülkiyet yap›lar›n›n bir sonucu
olarak egemen ekonomik, siyasal, askeri iktidar merkezleri ile
iç içe geçmifl olduklar›n› da hesaba katarak yayg›n-medyan›n
belirli bir temsil stratejisinin bulundu¤unu söyleyebilecek du-
rumday›z. Hatta Michel Foucault'un belirli bir döneme egemen
"gerçeklik /bil(dir)me rejimi"nden (regime of truth) söz etmesin-
den esinlenen bir kavramla ifade ederek, bunun; hegemonik
söylemle eklemlenmifl bir "temsil siyaseti / rejimi" oluflturdu¤u-
nu iddia edebiliriz.22
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den menkul bir "kamu ç›kar›" anlay›fl›n›n belirledi¤ini düflüne-
cek olursak, yap›labileceklerin birkaç sorumlu muhabir, köfle
yazar› ile editörün kiflisel çabalar›n›n s›n›rlar›n› aflamad›¤›n› bi-
liyoruz. Bu nedenle umudun oldu¤u yer daha çok "alternatif",
"ba¤›ms›z", "yurttafl medyas›" gibi adlarla an›lan medyan›n ala-
n›; bianet bu nedenle çok önemli bir giriflim, sayfalar›m›za al-
d›¤›m›z Pazartesi dergisi ile Uçan Süpürge'nin "Hayat Haber-
dir" projesi ve ekleyebilece¤imiz belki birkaç baflka isim. Ancak
hemen eklemeliyim; bu tür yayg›n-d›fl› medya alan›n›n her za-
man "ötekilerin konuflup ötekilerin dinledi¤i" bir içine kapanma
hali yaratma tehlikesi de var, bu nedenle yayg›n-medyan›n ya-
y›nc›l›k anlay›fl›na içeriden müdahale edilmesini sa¤layacak
dönüfltürücü stratejiler üzerine de düflünülmesi gerekiyor. Bafl-
ka ifadeyle yayg›n-medyan›n genel geçer temsil stratejilerinin,
ona –deyim yerindeyse– "içeriden s›zarak" da yerinden-edilme-
ye çal›fl›lmas› gerekiyor. 

HHaabbeerrlleerrddee aattaaeerrkkiinniinn tteemmssiill ssttrraatteejjiilleerrii yyaa ddaa
""tteemmssiill ssiiyyaasseettii"" üüzzeerriinnee......

"Temsil" kavram› elefltirel iletiflim çal›flmalar›n›n ve Kültürel Ça-
l›flmalar alan›n›n özellikle 1980'lerden sonra içine girmifl oldu-
¤u Postyap›salc› dönemeçle yayg›nlaflmaya bafllayan medya
metinlerinin söylemsel analizine odakl› araflt›rmalar›n, en göz-
de kavramlar›ndan bir tanesi. Sözlüklerde iki karfl›l›¤› bulunu-
yor kavram›n: 1. Bir fley'e benzemek, onu and›rmak 2. Bir
fley'in yerini almak/ tutmak ve medyada bu her iki türdeki tem-
sille de karfl›lafl›yoruz.19 Di¤er yandan, asl›nda bize temsiller d›-
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19. Bkz. Michael O'Shaughnessy (1999), Media and Society: An Introduction, Oxford:
Oxford Univ. Press, s.40. Yukar›da al›nt› yapt›¤›m bu yazar sözcü¤ün ‹ngilizcedeki
karfl›l›¤› olan "representation" sözcü¤ündeki "re" önekinden hareket ederek, kavram›n
"yeniden temsil etmek" gibi bir anlam› daha oldu¤unu söylüyor, ancak Türkçedeki
"temsil" sözcü¤ü bunu ancak dolayl› olarak içeriyor. ‹ngilizcedeki haliyle kavram on-
dan ne anlamak gerekti¤i konusunda daha çok ipucu sa¤l›yor; her temsilin, her zaman

bir "yeniden-temsil" oldu¤u; dolay›s›yla "orijinal" /asl›na t›pat›p uygun bir ilk temsilin
olamayaca¤› gibi temsil-d›fl› bir bilginin /anlam›n da mümkün olmad›¤› vurgular›n› ya-
pabilmeye daha çok izin veriyor. Bu çerçeve içinde de örne¤in; e¤er bilgi /anlam hep
bir arac› ile kuruluyorsa, "do¤ru-temsil" ya da "yanl›fl temsil" gibi ayr›mlara gitmek de
mümkün de¤il. "Gerçek/do¤ru" dedi¤imiz fley ile temsil'i aras›nda hiçbir zaman bü-
tünüyle kapanamayacak bir "boflluk/yar›k / fark" var. Dolay›s›yla, anlam olufltururken
bir temsiller dizgesi içerisinden her zaman "do¤ru"ya iliflkin ve kendi öznelli¤imiz içe-
risinden bir seçim yaparak ilerliyoruz. 

20. Temsil kavram› ve teorileri için, bkz. Stuart Hall (haz.) (1997), Representation: Cul-
tural Representations and Signifying Practices, Londra: Sage. 

21. Kuflkusuz dans, resim, müzik gibi daha soyut temsil sistemleri de var, ancak bun-
lar da bir anlam kurma/ iletiflim çabas›n›n ürünleri olduklar› ölçüde ancak dil'e refe-
ransla, dil üzerinden mana kazanabiliyorlar.

22. Foucault'un "gerçeklik /do¤ru rejimi" (regime of truth) kavram› için bkz. Michel Fo-
ucault (1980), Power /Knowledge, Brigton: Harverster. Ayr›ca kavram›n "teflhir rejimi"
("politics of exhibiting") biçimindeki kullan›m› için, bkz. Henrietta Lidchi (1997), "The



¤› az ilerideki bölümle bizzat yazarlar›m›za b›rakarak, flimdi-
lik sadece bu kitab›n, ya da kad›n odakl› habercili¤in gerekli-
li¤i konusunda bize önemli bir fikir verecek say›lar›n yard›m›-
na baflvuray›m. 

World Association for Christian Communication (WACC) isimli
bir örgüt taraf›ndan 1995 y›l›ndan bu yana her befl y›lda bir tek-
rarlanmak üzere gerçeklefltirilen Küresel Medya Gözlem Proje-
si çerçevesinde 2005 y›l›nda 16 fiubat tarihinde 76 ülkede ger-
çeklefltirilen araflt›rma sonuçlar›n›n ortaya ç›kard›¤› tablo, niye
kad›n odakl› habercili¤i dert edindi¤imizi asl›nda bafll› bafl›na
aç›kl›yor. Bu tek bir günde ve 13.000 televizyon, radyo ve ga-
zete haberi taranarak gerçeklefltirilen araflt›rmaya göre, erkek-
lerin temsil oran› yüzde 79 iken, kad›nlar›nki sadece yüzde 21
(www.whomakesnews.org). Üstelik bu rakam, söz konusu oran-
lar›n erkekler için yüzde 83, kad›nlar için yüzde 17 oldu¤u 1995
sonuçlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda "iyileflme" say›labilecek bir du-
rumun söz konusu olmad›¤›n› gösteriyor. Bu arada kad›n odak-
l› haberlerin oran› ise yüzde 10. Ayr›ca kad›nlar›n "kurban" ola-
rak temsil edildikleri haberlerin oran› yüzde 19 iken, erkekle-
rinki yüzde 8. Di¤er bulgulara bak›lmaks›z›n sadece bu kadar
veri bile, yayg›n-medyan›n kad›nlar› temsil siyasetinin niteli¤i-
ni ortaya koyuyor ve bu konuda acil olarak bir fleyler yap›lma-
s› gereklili¤ini dayat›yor. Özetledi¤imiz bu araflt›rma verileri
gözlem a¤›na dahil olmad›¤› için Türkiye'yi kapsam›yor, ancak
Mine Gencel Bek taraf›ndan 2006 y›l›nda Medya ve Toplumsal
Kat›l›m bafll›¤›yla gerçeklefltirilen araflt›rma sonuçlar›na göre
(www.britishcouncil.org.tr), kad›nlar erkeklere göre daha az
temsil edilmekle beraber, bütün "ötekiler" aras›nda medyada en
fazla temsil edilme "flans›" bulabilenler. Di¤er yandan di¤er öte-
kilerin temsil edilme biçimlerine yak›ndan bak›ld›¤›nda kendi
içlerinde kad›n cinsinin –örne¤in eflcinseller aras›nda lezbiyen
kad›nlar›n, Kürtler aras›nda Kürt kad›nlar›n›n, çocuklar aras›n-
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Beklenebilece¤i gibi alandaki araflt›rmalar bu temsil siyaseti / re-
jiminin kad›nlar baflta olmak üzere, bütün "ötekilerle" ilgili ola-
rak sorunlu bir nitelik tafl›d›¤›na iflaret eden sonuçlar ortaya ko-
yuyor. O'Shaughnessy (1999: 20-1), kelimelerin ‹ngilizce bafl
hafleri alt alta yaz›ld›¤›nda çarp›flma (CRASH) anlam›na gelen
bir akrostifl oluflturmak üzere; medyan›n esas olarak orta ve üst
s›n›ftan, beyaz, orta yafll› ve engelli olmayan erke¤i temsil etti-
¤ini söylüyor ki, bunlara egemen/ço¤unluk etnik gruptan, din-
sel kökenden, heteroseksüel tercihten gelen erkek gibi ekleme-
lerde de bulunabiliriz.*

Elinizdeki kitapta, etik ve politik olarak do¤ru ya da hak odak-
l› bir habercilik için öncelikle de¤iflmesi, dengelenmesi gerek-
ti¤ini düflündü¤ümüz bu temel hak ihlali sorununu, yani "öte-
kilerin" görmezden/gösterilmezden gelinmesi, temsil edilme-
mesi konusunu kad›nlar ba¤lam›nda tart›fl›yoruz. Ancak yay-
g›n-medyan›n temsil siyasetinin gerek haberin yap›s›ndan ge-
rekse bunun üzerine eklenen editöryel ve bireysel tercihlerden
kaynaklanan baflka problematik yanlar›, dolay›s›yla neden ol-
du¤u baflka hak ihlalleri de var.23 Kitaplar›m›z›n ortak sunufl
metninde de belirtti¤im, ayr›ca Önsöz'ün bir önceki bafll›¤› al-
t›nda nedenlerini tart›flt›¤›m gibi, kad›nlar haberin konusu do¤-
rudan kendileri olsun ya da olmas›n temsil edildiklerinde, en
kötüsü u¤rad›klar› fliddet, taciz, tecavüz gibi hak ihlalleri do-
lay›s›yla haber konusu olduklar›nda da hak ihlallerine u¤ruyor-
lar. Fazlaca tekrara düflmemek için, tart›flman›n derinleflmesi-
ni ve örneklenmesini kitab›m›z› oluflturan metinlerin tan›t›ld›-
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Poetics and The Politics of Exhibiting Other Cultures", Representation: Cultural Repre-
sentations and signifying Practices, Stuart Hall (haz.), Londra: Sage, 153-208. 

* O'Shaughnessy'nin kulland›¤› biçimiyle CRASH akrostiflinde, C Class (s›n›f)'›; R 
Race (›rk)'›; A Age (yafl)'›; S Sex (cinsiyet)'i; H ise Handicapped (engelli)'yi anlat›yor.

23. Türkiye'de haberin d›fl›nda kalan görsel medya türlerinde kad›nlar›n temsil edilme
biçimlerine iliflkin bir çal›flma için, bkz. Nur Betül Çelik (haz.) (2000), Televizyon, Ka-
d›n ve fiiddet, Ankara: Dünya ‹letiflim Vakf›. 



cuklar›n eksik-yurttafl görüldükleri ölçüde eriflkin erke¤in ege-
menli¤indeki kamusal alandan d›fllanm›fl olmalar›n›n yatt›¤›n›"
belirtmifl, bu arada bunun anneleriyle birlikte müstehak görül-
dükleri bir d›fllanma oldu¤una da de¤inmifltik. Ancak kitab›-
m›zda, feminist elefltirinin bafll›ca tart›flma konular›ndan bir ta-
nesini kad›nlar›n "eksik-yurttafll›¤›" meselesi ile "kamusal alan-
dan d›fllanm›fll›¤›" oluflturdu¤u ve biz de bunu –her iki meseley-
le ilgili olarak kad›n hareketleri sayesinde oldukça önemli yol-
lar katedilmifl olmas›na ra¤men hâlâ– devam eden "kad›nlar›n
medyadaki eksik ve sorunlu temsilinin" nedenlerinden biri ola-
rak gördü¤ümüz halde, kapsaml› bir tart›flman›n konusu yapm›-
yoruz.24 Ancak erke¤e ait say›lan akl›n /sözün tecelli etti¤i bir
müzakere alan› olarak, ak›l-d›fl›yla (duyguyla /bedeniyle) 25 ifla-
retlenen kad›n›n tehlikeli ve tehlike alt›nda görüldü¤ü oranda
d›flland›¤› kamusal alana "dönüflünün" bu alan›n ataerkil niteli-
¤ini de¤ifltiremedi¤i bilgisiyle; yayg›n-medya habercili¤inin ka-
d›nlar lehine dönüflümü için medyada çal›flan kad›nlar›n say›-
s›n›n artmas› önemli olsa bile, yetmeyece¤ini vurguluyoruz. 

Bütün bunlar, yayg›n-medyan›n kad›nlar›n toplumsal olarak u¤-
rad›klar› ayr›mc›l›k ve eflitsizlikleri yeniden-üreten temsil siya-
setini yerinden edecek karfl›-stratejilerin neler olmas› gerekti¤i
konusunda bize önemli ipuçlar› veriyor. Yap›labilecekler ise
yukar›da de¤indi¤im ancak zor oldu¤unu da ekledi¤im fallogo-
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da k›z çocuklar›n›n– erkek cinsine oranla yine daha az temsil
edildikleri görülüyor. Ek olarak Türkiye'de gözlenen gazete sa-
y›s› (12) ve gözlemin süresi (1 May›s 2004 - 30 Nisan 2005) iti-
bariyle en kapsaml› medya izlemesini gerçeklefltiren B‹A2 Proje-
sinin verilerine göre de bir y›l boyunca 12 gazetede yay›mlanan
493.103 haberin 3453'ü kad›nlarla ilgili ki bu 1000 haberden
sadece 77'si anlam›na geliyor.

HHaabbeerrlleerrddee kkaadd››nnllaarr nneeddeenn yyeetteerriinnccee tteemmssiill eeddiillmmiiyyoorr??

GGaazzeetteelleerr TTooppllaamm hhaabbeerr TTooppllaamm kkaadd››nn hhaabbeerrii YYüüzzddee

Ü. Ö. Gündem 28.981 869 2,99
Birgün 40.291 349 0,86
G. Evrensel 40.386 340 0,84
Hürriyet 46.871 323 0,69
Vatan 42.670 265 0,62
Cumhuriyet 39.641 242 0,61
Milliyet 46.731 283 0,61
Radikal 39.944 230 0,57
Akflam 47.299 225 0,47
Sabah 45.193 203 0,44
Yeni fiafak 39.292 124 0,31
Zaman 35.804 97 0,27

Toplam 493.103 3453 9,28

Hak Habercili¤i Dizimizin ikinci kitab› Çocuk Odakl› Haberci-
lik'te, Uluslararas› Gazeteciler Federasyonu'nun (FIJ) bir rapo-
runa dayanarak dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlas›n› olufl-
turduklar› halde, medyan›n kapsad›¤› konular›n yüzde beflin-
den az›n›n çocuklarla ilgili oldu¤unu belirtmifltik. fiimdi de, yu-
kar›daki rakamlara bakt›¤›m›zda, dünya nüfusunun yar›s›n›
oluflturan kad›nlar›n, medya haberlerinde ancak yüzde yirmi
gibi bir oranda kendilerine yer bulabildiklerini görüyoruz. Yine
Çocuk Odakl› Habercilik kitab›m›zda, çocuklarla ilgili yetersiz
temsil sorununun temelinde, "çocuklu¤un icad› ile birlikte ço-
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24. Bu konularda Türkçeye de çevrilmifl birçok çal›flma var. Sadece birkaç örnek ola-
rak bkz. Carole Pateman, "Kardefller Aras› Toplumsal Sözleflme", çev. Aksu Bora, Sivil
Toplum ve Devlet: Avrupa'da Yeni Yaklafl›mlar, John Keane (haz.), ‹stanbul: Ayr›nt›,
1993; Anne Philips, Demokrasinin Cinsiyeti, çev. Alev Türker, ‹stanbul: Metis, 1995;
Nancy Fraser (2004), "Kamusal Alan› Yeniden Düflünmek: Gerçekte Varolan Demok-
rasinin Elefltirisine Bir Katk›", Kamusal Alan, Meral Özbek (haz.), ‹stanbul: Hil, 2004. 

25. Burada erke¤i imleyen ak›l ve kamusal alan ve kad›n› imleyen ak›l-d›fl› /duygu ve
özel alan karfl›tl›¤›na iliflkin olarak Fraser'›n flu elefltirel notunu hat›rlatmak anlaml›
olacak: Kamusal (public) sözcü¤ü ile kamu içinde konuflmak için bir penis'e sahip ol-
mak gereklili¤ini düflündürtecek flekilde kas›k kemi¤i (pubic) sözcü¤ü aras›nda etimo-
lojik bir ba¤lant› var (2005: 107). Bu not ayn› zamanda, yukar›da tart›flt›¤›m konuya,
dilin ve toplumsal iktidar›n fallogo-merkezlili¤ine de bir örnek oluflturuyor. 



d›n kimliklerimizle bireysel ve kolektif sorumluluk alanlar›m›za
girdi¤i gibi, bir di¤er k›sm› da bunun ötesinde –yazarlar›m›zdan
Hülya Gülbahar ve Filiz Kerestecio¤lu'nun yaz›lar›nda iflaret
edildi¤i üzere– yayg›n-medyan›n art›k yasal yapt›r›m konusu da
olabilecek sosyal sorumluluklar›n›n alan›na giriyor.28

Kitab›m›zda bütün bu yap›lmas› gerekenlere ayn› derecelerde
de¤inerek tart›flamad›k, kaç›n›lmaz olarak hemen flimdi ve ha-
bercilikle ilgili olarak yap›lmas› gerekenler üzerine yo¤unlaflt›k.
Dolay›s›yla bütün yaz›lar›m›zda daha çok bu ikili problemati-
¤imiz yani mevcut haber dili / söylemi ile geleneksel habercilik
anlay›fl›n›n ve –bu ikincisi daha fazla olmak üzere– haberlerin
temsil rejiminin yerinden edilmesi konusunda yap›lmas› gere-
kenlerle ilgili tart›flmalarla karfl›laflacaks›n›z. O halde flimdi ka-
d›n odakl› habercilikten ne anlad›¤›m›z, kad›n odakl› habercili-
¤in neden ve nas›l yap›lmas› gerekti¤i sorular› ve cevaplar› et-
raf›nda kurulan metinlerimizin teker teker üzerinden gitmeye
bafllayabilirim. 

...
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merkezli dil ile buna göre biçimlenen geleneksel habercilik an-
lay›fl›n› dönüfltürecek yap›sal nitelikli ve uzun vadeli de¤ifliklik-
lerin yan› s›ra, hemen flimdi yap›lmaya bafllanmas› gereken bir
dizi gazetecilik prati¤i ile buna efllik edecek toplumsal eylemli-
li¤i kaps›yor. 

‹leride metninin içeri¤ini paylaflaca¤›m Eser Köker ile Nadire
Mater ve ‹pek Çal›fllar'›n yaz›lar›nda ayr›nt›land›r›ld›¤› gibi, bir
yandan medyada çal›flan kad›nlar›n say›s›n›n artmas›, kad›nla-
r›n gazetecilik mesle¤inde yükselmelerinin, yönetici konumla-
r›na gelmelerini engelleyen "cam tavanlar"›n kald›r›lmas›; kad›n
konulu olumlu haberlerin art›r›lmas›; kad›nlar› haklar›ndan ha-
berlendirecek bir habercilik yap›lmas›, kad›n dilinin /anlat›lar›-
n›n habere sokulmas› gerekiyor. Di¤er yandan –bunun da bir tür
duyarl›l›k yarataca¤› varsay›m›yla– yayg›n-medya alan›nda ka-
d›n müteflebbislerin say›s›n›n artmas›,26 kad›nlar taraf›ndan yö-
netilen, bu arada "alternatif" nitelikli habercilik yapan kad›n
odakl› gazete, dergi, radyo vb. mecralar›n art›r›lmas›na ihtiyaç
var. Kad›n haklar› savunucusu sivil toplum örgütleri ile birlikte
çal›fl›larak, medyan›n izlenmesi, gazetecilerin e¤itilmesi, yay-
g›n-medya içinde alternatif formatlar›n gelifltirilmesi, savunul-
mas›, medyan›n iflleyiflini düzenleyen kurallara müdahale edi-
lerek, yap›lacak siyasa de¤iflikliklerine kad›n/ toplumsal cinsi-
yet duyarl›l›¤›n›n esas olmas›n›n sa¤lanmas› gerekiyor.27 Kald› ki
medyan›n ve haberin eril cinsiyetinin dönüfltürülmesi için ya-
p›lmas› gerekenlerin bir k›sm› bizim birey/yurttafl, gazeteci, ka-
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26. Bu konuda e¤itim çal›flmalar›m›z s›ras›nda ortaya at›lan bir tart›flma, aile iliflkileri
dolay›s›yla olsa bile, Do¤an Medya Grubu içindeki Hürriyet gazetesinin ‹cra Kurulu
üyesi Vuslat Do¤an Sabanc›'n›n gelmesinden sonra, gazetenin kad›na yönelik fliddet,
k›z çocuklar›n›n okula gönderilmesi vb. kampanyalar ile somutlaflmak üzere, kad›nlar-
la ilgili baz› konularda daha hassas duruma geldi¤i idi. Bu arada söz konusu iddiaya
benim ekleyebilece¤im "içeriden" bir bilgi, bu yap›lanlar›n bile nas›l gazetenin di¤er
erkek yöneticilerinin, habercilerinin direnci ve küçümsemesi ile karfl›laflt›¤› biçiminde. 

27. Bkz. Carolyn M. Byerly and Jaren Ross (2006), Women & Media: A Critical Intro-
duction, Oxford: Blacwell. 

28. Biz B‹A olarak bütün bu yap›lmas› gerekenlerin birbiriyle iliflkili oldu¤unu bilerek
davran›yor ve elinizdeki kitab›n Nadire Mater ve ‹pek Çal›fllar ile Burçin Belge imzal›
yaz›lar›nda da anlat›ld›¤› üzere; hak odakl› habercilik yap›yor, alternatif formatlar
oluflturmaya çal›fl›yor, kad›n çal›flanlarla erkek çal›flanlar say›s›n› dengeliyor, yayg›n-
medyay› hak habercili¤i aç›s›ndan gözlüyor, kad›n hareketleri ile iliflki içinde, kad›n-
lar›n gündemini izliyor ve yaratmaya çal›fl›yoruz. (Bu konuda Pazartesi dergisi ile
Uçan Süpürge örnekleri için ise Beyhan Demir ve Selen Do¤an imzal› yaz›lara bak›-
n›z). Ayr›ca art›k bildi¤iniz gibi e¤itim, Projelerimizin en önemli aya¤›n› oluflturuyor.
Bu arada haberini de verelim, bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› s›ralarda, art›k B‹A3 ad›yla an›la-
cak olan üçüncü projemizin e¤itim aya¤›n› oluflturan giriflimi de bafllat›yoruz. Bu de-
fa hedef kitlemizi yerel medya çal›flanlar›ndan –kitab›m›z›n sunufl metninde sözünü
etti¤im B‹A Okulu'nun ad›mlar›ndan bir di¤erini oluflturmak üzere– ‹letiflim Fakültele-
rinden yeni mezun olmufl ö¤rencilere kayd›r›yoruz ve onlar› ifl bulmalar› öncesinde
kat›lacaklar› bir haftal›k yo¤un bir hak odakl› habercilik e¤itiminden geçirmeyi hedef-
liyoruz. (Projenin ayr›nt›lar› için, bkz. www.bianet.org).



rinin –yasalar nezdinde– toplum ve genel ahlak yerine kendile-
rine ait oldu¤unu söylemek mümkün hale geliyor. Böylelikle
yeni Ceza Kanunu'nun getirdi¤i en önemli de¤iflikliklerden bi-
risi, "töre saiki ile ifllenen cinayetlerin", "Hayata Karfl› Suçlar'›n
nitelikli halleri" aras›nda say›larak, bu tür cinayetlerde ceza in-
diriminin verilemez hale gelmesi oluyor. 

Filiz'in yaz›s›n›n ikinci yar›s›nda "kad›n›n insan haklar›" kavra-
m›na nas›l gelindi¤ini tart›flmaya aç›yor, bu çerçevede Birleflmifl
Milletler Genel Kurulu taraf›ndan 1979 y›l›nda kabul edilerek,
1981 y›l›nda sözleflme biçimini alan ve Türkiye taraf›ndan
1985 y›l›nda imzalanan Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Uluslararas› Sözleflmesi (CEDAW) ile di¤er baz›
uluslararas› metinleri de¤erlendiriyor. CEDAW, Birleflmifl Millet-
ler bünyesinde yer alan yedi temel insan haklar› sözleflmesin-
den biri ve Sözleflme'nin taraf ülkelerce uygulanmas›, bu ülke-
lerin CEDAW Komitesi'ne verdikleri raporlar yoluyla gerçeklefli-
yor. Türkiye'nin sundu¤u rapor üzerine verilen de¤erlendirme
raporunda kad›nlara karfl› ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› için
son y›llarda yap›lan yasal de¤ifliklikler olumlu geliflmeler olarak
de¤erlendiriliyor. Ancak Türkiye'nin, CEDAW Sözleflmesi'nden
do¤an yükümlülüklerini "sistemli ve devaml›" bir uygulama ile
yerine getirmesi istenirken, mevcut durumda buna iliflkin bir
eksiklik oldu¤u saptamas›nda bulunuluyor. Filiz'in aktard›¤›na
göre, Anayasa ve yasalara CEDAW Sözleflmesi'nin 1. Maddesi
do¤rultusunda düzenlenecek bir "Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›k"
tan›m›n›n eklenmesi, ayr›ca devletin sosyal, ekonomik ve siya-
sal düzlemde gözlenen "cinsiyet ayr›mc›l›¤›"n›n ortadan kald›-
r›lmas›na yönelik önlemleri almas› gerekti¤i vurgulan›yor. 

Filiz'in sunufl metni, önemli bir belirleme ile bitiyor; yasalarda
yap›lan olumlu yöndeki de¤iflikliklere ra¤men bunlar›n nas›l
yorumland›klar› ve ne derece etkinlikle uygulanabildikleri de
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Kad›n Odakl› Habercilik kitab›m›z›n kad›n haklar› konusun-
daki çerçeve yaz›lar›ndan ilki, Avukat Filiz Kerestecio¤lu'nun
"Hukuk-Bas›n ‹liflkisi ve Kad›nlara ‹liflkin Yasal De¤ifliklikler"
bafll›kl› yaz›s›. Filiz, sunufl metninin ilk bölümünü Cumhuri-
yet'in ilk yasalar›ndan birisi olan 1926 tarihli 743 Say›l› Mede-
ni Kanun'un yerine 2001 y›l›nda kabul edilen 4721 Say›l› yeni
Medeni Kanun'un kad›n haklar› konusunda 75 y›l sonra getir-
di¤i de¤ifliklikleri tart›flmaya ay›rarak, Türkiye'deki hukuk siste-
minin kad›nlar aç›s›ndan ulaflm›fl oldu¤u düzeyi gözler önüne
seriyor. 4721 Say›l› Yasan›n "kocan›n aile reisi oldu¤u" hükmü-
nü ortadan kald›ran, ev içi eme¤i bir de¤er olarak kabul ederek
evlilikte efllerin iste¤ine ba¤l› olarak mülkiyet paylafl›m› sistemi-
ni getiren, dolay›s›yla aileyi "eflitlik temeline dayal› bir ortakl›k"
olarak tan›mlayan yeni rejimini –eksiklikleri bulunmas›na ra¤-
men– önemli bir ilerleme say›yor. Filiz'in tart›flmaya açt›¤› bir
baflka yasa ise, 1998 y›l›nda kabul edilen 4320 Say›l› "Ailenin
Korunmas›na Dair Kanun". Ad›ndan bafllayarak sorgulanmas›
gereken ve de¤iflikliklerin yap›lmas›na ihtiyaç göstermesine
ra¤men, Filiz'e göre yeni kanun, aile içi fliddetin önlenmesi ko-
nusunda h›zla uygulanmas› gereken önemli tedbirler getiriyor.
Ancak yine de bunlar yetersiz ve Belediyeler Kanunu'nun "her
50.000 nüfusa karfl› bir kad›n s›¤›nma evinin bulunmas›" biçi-
mindeki hükmü çerçevesinde önlemler de al›nmas› gerekiyor. 

Yaz›n›n Türkiye'de kad›n›n statüsü anlam›nda de¤ifliklikleri sür-
dürmek anlam›nda de¤indi¤i bir di¤er yasa ise 2005 y›l›nda yü-
rürlü¤e giren 5327 Say›l› Türk Ceza Kanunu. Filiz'e göre yeni
Ceza Kanunu, kad›n-k›z ayr›m›na yer vermedi¤i, genç kad›nla-
r›n tecavüzcüleriyle evlendirilmesi yerine farkl› sosyal tedbirle-
rin al›nmas› yollar›n› açt›¤› için kad›nlara yönelik ayr›mc›l›¤›n
ortadan kald›r›lmas› anlam›nda bir ilerlemeye iflaret ediyor. Da-
ha önemlisi, yeni yasayla "namus"un yaflam hakk›n› ortadan
kald›rmak için bir gerekçe olamayaca¤› ve kad›nlar›n bedenle-
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desi do¤rultusunda devletin sosyal, ekonomik ve siyasal düz-
lemde gözlenen "cinsiyet ayr›mc›l›¤›"n›n ortadan kald›r›lmas›na
yönelik olarak almas› gereken önlemler ba¤lam›nda de¤erlen-
direbiliriz. ‹kinci olarak Genelge "(A) Çocuklara Yönelik fiid-
det", "(B) Kad›na Yönelik fiiddet", "(C) Namus/Töre Cinayetleri"
bölümleriyle ev içi fliddeti türlerine ay›rarak, bu üç önemli so-
run alan›n›n her biri için ayr› önlemler öngörüyor. Üçüncü ola-
rak, bakanl›klar ve kamu kurulufllar›n›n yan› s›ra, bütün yaz›l›
bas›n ve görsel-iflitsel medya kurulufllar›n›n, bilgi hizmetleri ve
haber ajanslar› ile bas›n meslek örgütlerinin, kad›na yönelik flid-
detin önlenmesi konusunda üzerine düflenleri yapmalar› bu ge-
nelge ile zorunlu hale geliyor. Dahas› konumuz aç›s›ndan önem-
li olmak üzere, medya kurulufllar›n›n di¤er kurumlarla birlikte
"iflbirli¤i yap›lacak kurum/kurulufl olarak" nitelenip, Genelge
metninin dördüncü (D) bölümünün medyaya ayr›lm›fl olmas›.
Böylelikle, ayr› bir bafll›k atmaya gerek duyacak kadar medya-
n›n sorumlulu¤u öne ç›kar›lm›fl oluyor. Genelge'nin bir di¤er
önemli özelli¤i, ev içi fliddetin önlenmesi konusundaki "sorum-
lu" kurulufllar› yapm›fl olduklar› faaliyetleri her üç ayda bir ay-
r›nt›l› rapor haline getirerek, koordinatörlük sorumlulu¤u veri-
len kurumlardan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
ya da Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü'ne gönderme yüküm-
lülü¤ü alt›na sokmas›.

Bütün bu nitelikleri, özellikle de medyaya sorumluluklar›n› ha-
t›rlat›p, bunlar› bir yükümlülükle tamamlamas› Genelge'yi çok
önemli yap›yor. Çünkü, Hülya'n›n belirtti¤i gibi, b›rak›n kad›-
n›n insan haklar›n›n ihlalleri ve kad›na karfl› fliddetin önlenme-
si için sorumlu bir politika izlemesini, bizzat kendisi hak ihlal-
leri yapan, böylelikle "... erkeklerin sahibi ve yöneticisi oldu¤u
bir iktidar arac› olarak cinsiyetçili¤in sürdürülmesi ve yayg›n-
laflt›r›lmas›nda çok büyük bir rol üstlenmifl..." bulunan medya-
ya –asl›nda zaten sosyal sorumluluk anlay›fl› gere¤i üstlenmifl
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önemli. Ayr›ca yasalar›n etkin olarak uygulanmas› için bir dizi
baflka önlem de almak gerekiyor. Bu önlemlerin al›nmas›n› sa¤-
layacak en önemli fleylerden birisi ise, kad›nlar›n örgütlü ve
elefltirel mücadelelerine devam etmeleri. Çünkü, ancak böyle-
likle, özellikle de yayg›n-medyan›n marifetiyle, feministlerin
kulland›¤› kavramlar›n içleri boflalt›larak, evcillefltirilmesine
karfl› konulabilir ve sadece yasa de¤ifliklikleri ile hiçbir zaman
sa¤lanamayacak olan zihniyet dönüflümü gerçeklefltirilebilir.
Filiz'in ifadesiyle; "iyi bir daya¤› hak ediyorsun" sözü, "iyi bir
ücreti hak ediyorsun", "özgür bir hayat› hak ediyorsun" sözleri-
ne çevirilebildi¤i zaman ancak kad›n haklar› var say›labilir.

Kitab›m›z›n ikinci yaz›s› yine bir avukat olan Hülya Gülbahar'a
ait. Ancak bu yaz›, e¤itmenimizin B‹A Kad›n Odakl› Habercilik
e¤itimi buluflmalar›m›zda Filiz ile dönüflümlü olarak gerçeklefl-
tirdi¤i ve e¤itimlerimizi kad›n haklar› aç›s›ndan çerçeveleyen
sunufl metni de¤il. Bunun yerine ev içi fliddeti engellemek üze-
re 4 Temmuz 2006 tarih ve 26218 say›l› Resmi Gazete'de ya-
y›mlanarak yürürlü¤e giren ve tam ad›; "Çocuk ve Kad›nlara Yö-
nelik fiiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Ön-
lenmesi ‹çin Al›nacak Tedbirler Genelgesi" olan 2006/17 say›l›
Baflbakanl›k Genelgesi konusunda bianet'te 15 Aral›k 2006 ta-
rihinde yay›mlanan bir yaz›s›n› kullan›yoruz. Böylelikle Hül-
ya'n›n yaz›s›, kaydedilen ilerlemelere ra¤men kad›n haklar› ko-
nusunda yasal de¤iflikliklerin yeterli olmad›¤›n› belirterek, uy-
gulamalar›n önemiyle, al›nmas› gereken önlemlerin gereklili¤i-
ni vurgulayan Filiz'in metnini, bu önlemlerden birisi say›labile-
cek söz konusu Genelge'yi tart›flmaya açarak tamaml›yor. Hül-
ya "Kad›na Yönelik fiiddet Genelgesi ve Medyan›n Sorumlulu-
¤u" bafll›kl› yaz›s›nda genelgeyi tart›fl›rken, onun flu özellikleri-
ne dikkat çekiyor. Öncelikle bu genelgeyle, ev içi fliddetin ön-
lenmesi art›k "bir devlet politikas›" haline gelmifl durumda ki,
bunu Filiz'in dikkatimizi çekti¤i CEDAW Sözleflmesi'nin 1. Mad-
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li¤i yapmak gere¤i atlanm›fl. Demek ki medyaya bir de, kendi
sorumluluklar›n› düzenleyecek ana mevzuat›n ç›kar›lmas› ko-
nusunda çal›flmak gibi bir sorumluluk daha düflüyor! 

Bütün bunlardan sonra Hülya da t›pk› Filiz gibi, hukuki mevzu-
atlar›n uygulanmas›yla ilgili endiflelerinden söz ederek, kad›n-
lara iliflkin her konuda oldu¤u gibi ev içi fliddetin önlenmesiy-
le, medyaya bu konuda düflen sorumluluklar konusunda da ka-
d›n hareketlerinin verece¤i mücadelenin, ek olarak kad›nlar ta-
rafindan oluflturulan medya izleme gruplar›n›n önemini vurgu-
lama ihtiyac›n› hissediyor. Bu arada söz konusu Genelge'nin tam
metnini de Hülya'n›n yaz›s›n›n sonunda bulabilirsiniz. 

Kitab›m›z›n kad›n haklar› konusunda Türkiye'de son y›llarda
kaydedilen ilerlemelerle, bu çerçevede medyan›n üstlenmifl ol-
du¤u sorumluluklara iliflkin ilk iki sunufl metnini, bize sadece
kad›nlar›n haber format› içerisinde u¤ram›fl olduklar› hak ihlal-
lerinin nedenleriyle, biçimlerini de¤il, genel olarak kad›n ve
medya iliflkisinin sorunlu niteli¤ini anlamam›z› sa¤layacak bir
kuramsal çerçeve sunan Eser Köker'in "Kad›nlar›n Medyadaki
Hak ‹hlalleriyle Bafl Etme Stratejileri" bafll›kl› yaz›s› izliyor. An-
kara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤retim üyesi olan Eser, ya-
z›s›nda öncelikle Bat›'da, sonra da Türkiye'de kad›n ile medya
iliflkilerinin tarihsel geliflim süreci ve bu süreçte kad›n hareketi-
nin gelifltirdi¤i mücadele stratejileri üzerinde yo¤unlaflarak, bir
yanda bu mücadeleler di¤er yanda ticari yay›nc›l›¤›n günümüz-
de kazanm›fl oldu¤u niteliklere ba¤l› olarak medyada kad›n›n
konumunun ve haber üretim süreçlerinin nas›l de¤iflti¤ini tart›-
fl›yor. Yaz›s›n›n sonunda ise, medyadaki hak ihlalleriyle bafl e-
debilmek için kad›nlar›n kullanabilece¤i stratejiler için öneri-
lerde bulunuyor, bu haliyle de kad›n odakl› habercilik ile ilgili
yap›labilecekler konusunda bireysel ve sosyal sorumluluklar›-
m›z› bize kapsaml› bir biçimde hat›rlatmakla kalmay›p, hemen
flimdi yap›labilecekler konusunda somut öneriler getiriyor. 
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olmas› gereken– sorumluluk ve yükümlülüklerinin hat›rlat›lma-
s› kaç›n›lmaz hale gelmiflti. 

Hülya'y› izleyerek, Genelge'nin (D) dördüncü bölümünde med-
yaya yap›lan hat›rlatmalara bakarsak; öncelikle sosyal sorumlu-
luk anlay›fl› çerçevesinde her alanda kad›nlara yönelik ayr›mc›-
l›¤›n ortadan kalkmas›, eflitlik politikalar›n›n hayata geçmesi, ev
içi fliddetin önlenerek, fliddete u¤rayan kad›n ve çocuklar›n
güçlendirilmesi, bütün bu konularda toplumda bir fark›ndal›k
ve bilinçlilik yarat›labilmesi için kendi kendini denetleyecek
etik ilkeler ile özdenetimini sa¤layacak mekanizmalar gelifltir-
mesi gerekiyor medyan›n. Sonra da bilgilendirme, haberlendir-
me, tan›tma rollerini bu kendi belirledi¤i çerçeve içerisinde
hakk›yla yerine getirmesi. Üstelik bunlar medyan›n Avrupa Bir-
li¤i Müktesebat› çerçevesinde yapmalar› gerekenler de. 

Medyan›n yapmas› gerekenlere ek olarak, bir de akademik ku-
rumlar›n, sivil toplum örgütlerinin inisiyatifleriyle medyan›n ge-
nel olarak fliddet ve ev içi fliddet konular›ndaki etkilerini ölçen
araflt›rmalar gerçeklefltirilmesi, en önemlisi sorumlu vatandafl-
lar olarak medyay› etkileyebilecek mekanizmalar› harekete ge-
çirmek üzere, izleyici, okur ve dinleyicileri medya okur-yazar›
k›lacak e¤itimlerin verilmesi ve bu do¤rultuda medya izleme
gruplar›n›n oluflturulmas› da gerekiyor Genelge'ye göre. Nite-
kim, bu medya izleme gruplar›na bir örnek de var: ‹stanbul Ba-
rosu bünyesinde kurulan Medya ‹zleme Grubu (MED‹Z) grubu,
bu arada Hülya Gülbahar da bu grubun üyesi. 

Son olarak Genelge, "medya ile ilgili mevzuat›n cayd›r›c› ve
h›zla uygulanabilecek yapt›r›mlar getirilerek yeniden düzen-
lenmesini" öngörüyor. Ancak Hülya'n›n dikkatimizi çekti¤i üze-
re, her sat›r›nda ilgili meslek örgütleri ve di¤er sivil toplum ör-
gütlerinden –bu arada da medyadan– söz edilen Genelge'de;
medya ile ilgili hukuksal düzenlemeler yap›l›rken medyan›n ve
ilgili sivil toplum örgütlerinin görüfl ve önerilerini almak, iflbir-
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Eser'e göre sadece haberlerde de¤il, medyadaki bütün di¤er an-
lat› türlerinde de karfl›m›za ç›kan kad›n haklar› ihlallerinin bir
nedeni –yukar›da Hülya Gülbahar'›n da dikkat çekti¤i ve di¤er
yazarlar›m›z›n da üzerinde uzlaflt›¤› gibi– medyan›n eril cinsi-
yeti. Ancak bu, sadece medyada çal›flan kad›nlar›n say›s› ile il-
gili bir sorun de¤il. Çünkü art›k 2000'li y›llarda, Bat›'da 1950'li
y›llardan bafllayarak, özellikle de 1970'lerin eflitlikçi feministle-
rinin tayin etti¤i politik hedefe ba¤l› olarak medyada çal›flan ka-
d›nlar›n oran› yüzde 40'lara ulaflm›fl durumda. Ancak Eser'in
bu niceliksel verileri tamamlamak üzere verdi¤i medyada çal›-
flan kad›nlar›n yafllar›, sosyal profilleri, çal›flma koflullar›, haber
odas›n›n bir tür aile gibi kurgulanmas›yla gelen iflyerinde taciz
ve hamilik iliflkileri ve çal›flt›klar› birimlere iliflkin niteliksel ve-
rilere bakt›¤›m›zda, ortada söz konusu durumun kad›nlar lehi-
ne dönüfltü¤ünü söyleyebilecek bir durum göremiyoruz. 

Çal›flan kad›n gazeteci say›s›ndaki art›fla ra¤men medyadaki
"cinsiyetçi iflbölümü yeni biçimler bularak devam ediyor"; ka-
d›nlar-aras› rekabeti körükleyen stratejilerle medya sektöründe
ifl güvencesinin olmay›fl›n›n üstü örtülüyor. Bu tabloyu tamam-
lamak üzere, üst düzey kad›n yönetici say›s›n›n azl›¤› ya da
baflka ifadeyle –di¤er sektörlerde oldu¤u gibi– medya sektörün-
de kad›nlar›n ancak orta düzey yönetici durumuna kadar yük-
selmelerine elveren cam tavanlar›n varl›¤› medyan›n eril niteli-
¤inin devam etmesine yol aç›yor. Yani Eser'in dikkatimizi çek-
ti¤i üzere, "1970'lerin bafl›nda eflitlikçi feministlerin medyada
daha çok say›da kad›n›n çal›flmas›yla medyan›n cinsiyetçi ka-
l›plar›n›n k›r›laca¤› öngörüsü, farkl›l›kç› feministlerin ataerkil
kapitalist iktidarlar›n evcillefltirmeye ve içine almaya yönelik
süreçlerinin kad›nlar› yeniden d›fllay›c› taktikler keflfedece¤ine
iliflkin kehanetlerine büyük ölçüde yenik düflmüfl durumda", bu
nedenle de medyada çal›flan kad›nlar›n say›s›n›n art› yeni stra-
tejilerin pefline düflmek gerekiyor. 
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Bu arada Eser'in vurgulad›¤› ve Türkiye'ye özgü sayd›¤› bir di-
¤er önemli nokta da medyada çal›flan kad›nlarla ilgili say›sal
verilere sahip olamay›fl›m›z. Oysa bu, yazara göre bizzat bilgi
alma ve iletiflim özgürlü¤üne iliflkin bir k›s›tlama, dolay›s›yla da
bir baflka hak ihlali niteli¤inde. Ancak yine de ço¤unlukla gelifl-
mifl ülkelerde gerçeklefltirilen araflt›rma sonuçlar›n›n ortaya ç›-
kard›¤› medyada çal›flan kad›nlar›n konumuna iliflkin tablonun
Türkiye'deki durum konusunda da bize gözlemlerimizi ve eli-
mizdeki s›n›rl› verileri tamamlamak üzere bir fikir verebilece¤i-
ni düflünebiliriz. Ancak Eser'e göre Türkiye'de medyada çal›flan
kad›nlar›n durumunu geliflmifl ülkelerinkinden farkl› –istisnai ve
daha zor– k›lan baflka özellikler de var: yay›nc›l›k /gazetecilik
alan›nda örgütlenmifl kad›n meslek örgütleri yok, ayr›ca Türki-
ye'de kad›n gazeteciler yaz›lar›ndan ötürü s›kl›kla yarg› önüne
ç›kar›l›yorlar. Dahas› kad›n gazeteciler, bir kad›n gazeteciye kö-
flesinde "evlilik d›fl› çocuk do¤urmay› savundu¤u" gerekçesiyle
uyar› cezas› verebilen Bas›n Konseyi'nin var oldu¤u bir ortam-
da kalem oynat›yorlar. 

Eser'in yaz›s›n›n ikinci bölümü ise, bir "tür" olarak haberin özel-
liklerine ve bizzat bu özellikleri nedeniyle geleneksel gazeteci-
lik anlay›fl› içerisinde yap›lan kad›n haklar› ihlallerine ayr›lm›fl
durumda. Eser feminist medya araflt›rmac›lar›n› izleyerek habe-
rin "eril bir öykü türü" oldu¤unu söylüyor. Çünkü 19. yüzy›l›n
sonlar›ndan itibaren haber odas› –medya sektörünün– içine gir-
di¤i de¤ifliklikle birlikte dönüflür, neyin haber oldu¤u, haber
kaynaklar›n›n ne ve kim oldu¤u, sayfa düzeninin nas›l haz›rlan-
d›¤›, nas›l bafll›k at›laca¤› gibi uzlafl›mlar›n ve bu uzlafl›mlar›
kodlayan meslek ilkeleri ve eti¤i oluflurken bir yandan gazete-
cilik meslek pratikleri içinde kad›n›n tecrit edilmiflli¤i artarken,
di¤er yandan asl›nda öyküsel bir kurgu oldu¤u unutturularak,
haberin "güvenilir /gerçeklikle ilgili bir bilgi" gibi görünmesi
sa¤lan›yor. Burada yazar›n dikkatimizi çekti¤i önemli bir nokta



tirebilmekten al›koyacak karfl›tl›klar ("s›radan kad›n-uzman ka-
d›n", "fettan kad›n-masum kad›n", "fedakâr anne-cani anne"
fleklinde) kurulup, üretiliyor. 

Eser'in bütün bu negatif foto¤raftan ortaya ç›kard›¤› flu sonuç
önemli: izleyici /dinleyici /okur olarak kad›n, bir yurttafl olarak
sahip oldu¤u haklar ve özgürlüklerle, sistemin iflleyifline iliflkin
bilgilerden yoksun b›rak›l›yor. Oysa, Türkiye'de yurttafllar›n en-
formasyon ve haber alma haklar› yasal teminat alt›na al›nm›fl
durumda, ancak yönetimin bu hakk›n ihlaliyle ilgili sorumlulu-
¤u konusunda bir düzenleme bulunmad›¤›ndan, kad›nlar›n yurt-
tafl olarak sahip olduklar› haklar›n bir anlam› kalm›yor. Eser'e
göre buna ba¤l› bir di¤er sorun da, okur/ izleyiciyi sadece tüke-
tici veya seçme özgürlü¤üne sahip al›c› olarak tan›mlayan yay-
g›n anlay›fl›n sürüyor olmas›. Mevcut liberal hukuk düzeninde
iletiflim ve ifade özgürlü¤ünün sadece konuflma hakk› üzerin-
den ve bireysel bir hak olarak tan›mlanmas›nda. Buna karfl›l›k
dinleyicilerin de hak sahibi özneler olarak tan›mlanmas› gere-
kiyor, çünkü ancak böylelikle kad›nlar›n okur-dinleyici olma
halinin yeniden örgütlenmesi, bunun pasif bir tüketicilikten ç›-
kar›l›p aktif bir yurttafll›¤a dönüfltürülmesi mümkün olabilecek.

Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤retim üyesi, Hülya
U¤ur Tanr›över'in "Medyada Kad›nlar›n Temsil Biçimleri ve Ka-
d›n Haklar› ‹hlalleri" bafll›kl› yaz›s› kitab›m›z›n medyada kad›n-
lar›n temsil biçimleriyle, neden olunan hak ihlallerini sorunsal-
laflt›ran ikinci yaz›s›. Hülya (UT), yayg›n-medyaya hâkim olan
habercilik anlay›fl›n›n "haberin nesnelli¤i ve do¤rulu¤u gere¤i
olarak kad›n-erkek ayr›m› yap›lamayaca¤›" sav›yla kad›n hakla-
r›n›n nas›l insan haklar› söyleminin arkas›na gizlenmeye çal›fl›l-
d›¤› belirlemesiyle bafll›yor yaz›s›na.31 Böylelikle bizim neden
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daha var; haber odas› politik niteli¤ini kaybederken,29 20. yüz-
y›lda ve özellikle kad›nlar taraf›ndan verilen onu yeniden poli-
tiklefltirme çabalar›na karfl› ticari yay›nc›l›¤›n tepkisi, haberin ta-
rafs›z, nesnel vb. oldu¤unu söyleyen meslek ilkelerini (ethos'u)
ikame etmek oluyor.30

Eser'e göre haberin eril bir anlat›s› var, çünkü bu anlat› /dil için-
de kad›n deneyimlerinin izlerini bar›nd›rmayan, kad›nlara öz-
gü anlat› geleneklerini –dolay›s›yla kad›n›– d›fllayan bir dil. Da-
has›, bu dil içinde her türden toplumsal suçun, do¤al afetin, si-
yasal skandal›n vs. failine bir cinsiyet biçiliyor: O da, kad›n/ka-
d›n bedeni. Kad›n› "günah keçisi" k›lan bu anlat› bir alt-metin
olarak bütün haberlerde sürüp giderken, kad›n olumlu anlam-
da haber öznesi k›l›nmamaya devam ediyor. Böylelikle medya-
n›n temsil etti¤i kad›nlar ço¤unlukla suçlu ya da ma¤dur kad›n-
lar oluyor, bunlar haber yap›l›rken de, pornografiden ödünç
al›nm›fl bir anlat›yla birlikte –e¤er örne¤in kad›n ma¤dur olan
ise– üzerine uygulanan fliddet ya meflrulaflt›r›l›p, kan›ksat›l›yor,
ya da istisnailefltiriliyor. Böylelikle, olumlu haberlerin öznesi
yap›lmayarak kendilerini güçlendirecek deneyimlerden haber-
lenme, dolay›s›yla iletiflim hakk›ndan mahrum b›rak›lan kad›n,
sadece olumsuz haberlerin öznesi k›l›n›rken kiflilik ve yaflam
hakk› ihlallerine u¤ruyor. Ancak bu kadar da de¤il; ataerkil söy-
lemin habere s›zan anlat›s› içinde hayat› / toplumu anlamaya
yönelik olarak kullan›lan ikili karfl›tl›klar›n hep "öteki" yan›na
at›lan kad›nlar aras›nda da onlar› birbiriyle bir dayan›flma gelifl-
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31. Burada birçok kad›n›n söylemine de s›zm›fl olan, "kad›n-erkek yok, hepimiz insa-
n›z" biçimindeki gündelik refleksi de hat›rlatarak, e¤itim çal›flmalar›m›z› ve do¤al ola-
rak elinizdeki dizinin kitaplar›n›n konusunu neden sadece "insan haklar› habercili¤i"

29. Bir yanl›fl anlamaya imkân vermemek için, haber odas›n›n "politik niteli¤ini kay-
betmesi" iddias›yla ilgili tamamlay›c› bir belirlemede bulunarak, anlat›lmak istenenin
haberin dönüfltürücü, iktidar edenleri elefltiren bir tür /pratik olarak politik niteli¤ini yi-
tirmesi oldu¤unun alt›n› çizeyim. Yoksa biliyoruz ki, haber mevcut iktidar iliflkilerini
ya da statükoyu yeniden-üretmek anlam›nda her zaman politik bir nitelik tafl›maya de-
vam ediyor. 

30. Bu vesileyle, Habercinin Elkitab› Dizisi'nde, özellikle de Medya, Etik ve Hukuk ki-
tab›m›z›n Önsöz'ünde ortaya konulan; "gazetecilik mesle¤inin mevcut etik anlay›fl›
yerine, baflka bir etik anlay›fl aray›fl›n›n gerekti¤i" biçimindeki iddias›n› bir kez daha
hat›rlatal›m.



Ek olarak Hülya (UT) medyadaki kad›n haklar› ihlallerinin femi-
nist medya araflt›rmac›lar›n›n önerdi¤i flekilde, en alttaki gaze-
tecinin sosyo-demografik özelliklerini kapsamak üzere gazete-
cilik yap›lan yerel /küresel toplum ve medya kurulufllar›n›n ya-
p›s› ile bu yap›n›n dinamiklerinin oluflturdu¤u birbirine ba¤l›
dokuz düzlemli hiyerarflik bir sistem içinde anlafl›labilece¤ini
söylüyor. Bu çerçeve içerisinde kad›n haklar› ihlalleri konusun-
da medyan›n sahip oldu¤u sab›ka dosyas›n›n neden dünyan›n
farkl› co¤rafyalar›nda bu arada Türkiye'de de –yap›lan araflt›r-
ma sonuçlar›n›n ortaya ç›kard›¤› flekilde– birbirine benzedi¤ini
anlamak da kolaylafl›yor. Genel foto¤raf da flu; medya kad›nla-
r› e¤er Gaye Tuchman'›n kulland›¤› sözcükle "simgesel olarak
yok etmiyorsa", yani görmezden gelmiyorsa karfl›m›za gelenek-
sel rollerle, cinsel nesne, kurban olarak ç›karmakta, bu arada
da "en iyi" durumda kad›nlar› erkeklerle ve birbirleriyle "yalan-
c› bir eflitlik içinde" temsil etmekte. Nitekim Hülya (UT) yayg›n-
medyan›n habercili¤i içinde ortaya ç›kan sorunlu temsil biçim-
leriyle hak ihlalleri için verdi¤i örnekleri bu bafll›klar alt›nda
topluyor. Bu arada farkl› medya anlat›lar› / türleri içerisinde fark-
l› hatta birbiriyle tamamen çeliflen kad›n temsilleriyle karfl›lafl›l-
mas›n›n medyan›n kad›n haklar› ihlallerinde bulundu¤una dair
genel foto¤raf› de¤ifltirmedi¤i eklemesinde de bulunuyor. 

Hülya'n›n (UT) yaz›s›, bizim as›l sorun alan›m›z› oluflturan ha-
bercilik pratikleri s›ras›nda; haber dili kurulurken, görsel malze-
me seçilirken, haber kaynaklar› ve haberleri desteklemek üzere
baflvurulan uzman görüfller oluflurken yap›lan hak ihlallerinin
tek tek üzerinde dururken, bize kad›n odakl› hak habercili¤inin
nas›l yap›lmas› gerekti¤inin ipuçlar›n› da veriyor; örne¤in, ka-
d›nlar›n foto¤raflanmamas› ya da görsel malzeme seçilirken ka-
d›n görüntülerine yer verilmemesi "kad›n›n simgesel olarak yok
edilmesi"ne bir örnek. Bu nedenle, diyelim bir miting alan› ve-
riliyorsa orada bulunan kad›nlar› da içine alan aç›lardan çekil-
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"insan haklar› habercili¤i" kavram›yla yetinmeyip, kad›n hakla-
r› habercili¤i, hatta daha öteye geçerek kad›n odakl› habercilik
kavram›n› öne ç›karmaya çal›flt›¤›m›z› da aç›kl›yor. 

Hülya'ya göre yayg›n-medyan›n habercilik pratikleri içinde or-
taya ç›kan kad›n haklar› ihlalleri –Frans›z sosyolog Pierre Bour-
dieu'nun kavramlar›yla– gazetecilerin kendi "habitus"lar› ile
mesleklerini icra ettikleri (çal›flt›klar› medya kurumununki de
dahil olmak üzere) gazetecilik "alan›n›n" niteli¤inden kaynakla-
n›yor. Burada o zaman kitab›m›z›n Eser'e ait bir önceki yaz›s›n-
da söyleneni hat›rlatarak baflka türlü söylersek, bu bir yandan
bizzat 19. yüzy›lla birlikte oluflan gazetecilik mesle¤inin uzla-
fl›mlar› ve bu uzlafl›mlar› kodlayan meslek ilkeleri ya da "gaze-
tecilik mesle¤inin profesyonel ideolojisi"nden kaynaklan›yor,
böylelikle mesle¤in daha ABC'si ö¤renilirken genç gazeteciler
taraf›ndan içsellefltiriliyor. Di¤er yandan unutmamak gerekiyor
ki, medya ve toplumun birbirinden ayr›larak anlafl›lmalar› müm-
kün olmad›¤›na göre,32 gazetecilik ideolojisi her zaman baflat
ataerkil ideolojiyle eklemlenmifl flekilde karfl›m›za ç›k›yor. Nite-
kim bu aç›klama çerçeveleri içinden ilerlenirse Hülya'n›n (UT)
da t›pk› Eser gibi dikkat çekmek ihtiyac› hissetti¤i flekilde; ka-
d›nl›k biyolojik de¤il toplumsal bir kurgu ya da yine Bourdi-
eu'nun kulland›¤› kavramla "habitus" oldu¤u ölçüde, medyada
kad›n gazetecilerin say›s›n›n artmas›, gazetecilik pratikleri için-
de yap›lan kad›n haklar› ihlallerini önlemeye yetmiyor. Buna,
bizzat kad›nlar›nki de dahil olmak üzere cinsiyetçi zihniyet ka-
l›plar›n› k›racak bir eylemlili¤in efllik etmesi gerekiyor. 
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bafll›¤›yla s›n›rlamad›¤›m›z sorusuna da bir kez daha cevap verelim: Çünkü yukar›da
U¤ur Tanr›över'in de hat›rlatt›¤› gibi, birçok durumda sadece insan haklar›ndan söz et-
mek, "eksik-insan" muamelesi gördükleri ölçüde, kad›n, çocuk, etnik-kültürel az›nl›k
haklar›n›n üzerinin örtülmesi ifllevini görüyor. 

32. Bu konuyu Habercinin Elkitab› Dizimizin Medya ve Toplum bafll›kl› ilk kitab›nda
tart›flm›flt›k.



merleyen bu hak ihlali haberlerinin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini
söylüyorlar. Bu arada da bize, 1995'te Pekin'de toplanan Dör-
düncü Dünya Kad›n Konferans›'nda kad›nlar›n eflitli¤ini gelifl-
tirmek ve sa¤lamak için hükümetlere, sivil topluma, uluslarara-
s› örgütlere yap›lan 1. Medya ve yeni iletiflim teknolojileri için-
de kad›nlar›n karar alma ve kendilerini ifade etme konumlar›na
kat›l›m›n› ve ulaflabilirli¤ini art›rmak 2. Medyada kad›nlar›n den-
geli ve klifleleflmifl olmayan görüntülerini yayg›nlaflt›rmak biçi-
mindeki ça¤r›y› hat›rlat›yorlar. 

Nadire ve ‹pek'in yaz›lar›nda özetledikleri Türkiye'deki medya
sektörüne iliflkin veriler, sonra da Küresel Medya ‹zleme Projesi
kapsam›nda 2005 y›l›nda 76 ülkede yap›lan araflt›rma sonuçla-
r›, ayr›ca B‹A2 Projesi kapsam›nda Türkiye'de yay›mlanan 12
ulusal gazeteyi kapsayacak flekilde 2004-2005 y›llar› aras›nda
gerçeklefltirilen insan, kad›n, çocuk haklar› ihlalleri haberlerine
iliflkin izleme raporlar›, medyan›n eril niteli¤ine iliflkin olarak
yap›lan belirlemeleri destekleyecek nitelikte. Bu nedenle Nadi-
re ve ‹pek'e göre, e¤er bu niceliksel verilerle ve niteliksel görün-
güleri kad›nlara yönelik olarak yayg›n-medyan›n sebep oldu¤u
hak ihlallerinin bafll›ca nedeniyse, öncelikle bunlar›n altüst edil-
mesi gerekiyor ki bu da, kad›n gazetecilerin say›s›n›n bu durum-
larda alt›n oran kabul edilen yüzde 33'ü yakalamas›ndan, mes-
leklerinde ilerlerken önlerine ç›kar›lan –Eser'in yaz›s›nda dikkat
çekti¤i– "cam tavanlar›n" y›k›lmas›na, di¤er yandan medyada
çal›flan kad›n gazetecilerin çal›flma koflullar› ile onlara bak›fl aç›-
s›n›n de¤iflmesine kadar bir dizi önlemi gerektiriyor. Ancak yine
bütün yazarlar›m›z›n vurgulad›¤› gibi sorunun bir di¤er boyutu
cinsiyetçi zihniyet kal›plar›n›n habercilik kodlar›, ilkeleri, ide-
olojisi ve pratiklerine de s›zm›fl olmas› ise, kuflkusuz yap›lmas›
gerekenlerin bunlar›n ötesine geçmesi gerekiyor. 

Nadire ve ‹pek'in kad›n hak ihlali yapan haberlere iliflkin olarak
yürüttükleri tart›flma sonucunda kad›nlar›n temsil edilme biçi-
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mifl foto¤raflar kullan›lmal›. Bu arada tabii, habercilerin habe-
rin konusuyla hiç ilgisi olmayan ya da haber de¤eri tafl›mayan
kad›n görüntüleri seçerek nas›l hak ihlalleri yapt›klar› da ak›lda
tutulmal›. Buna karfl›l›k, kitab›m›z›n izleyen yaz›lar› kad›n odak-
l› habercili¤in nas›l yap›labilece¤ini ve yap›ld›¤›n› örnekleyen
yaz›lar. B‹A dan›flman› Nadire Mater ve B‹A2 Proje Yürütme Ku-
rulu üyesi ‹pek Çal›fllar'›n e¤itimler s›ras›nda yürüttükleri atölye
çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kard›klar› metin, "Medyadaki Du-
rumu Tersine Çevirmek" bafll›¤›n› tafl›yor ve ad› üstünde yayg›n-
medyada yap›lan habercili¤e alternatif bir habercili¤in nas›l ya-
p›labilece¤ini örnekliyor. Nadire ve ‹pek'e göre, kad›n odakl›
habercilik ile anlat›lmak istenen öncelikle kad›nlar› medyadaki
kad›n sayfalar›n›n, kad›n köfleleri ve kad›n saatlerine dolay›s›y-
la da bir sayfaya, bir köfleye, saate s›k›flt›rmaktan kurtararak ga-
zetenin bütün sayfalar›na, radyo ve televizyonlar›n bütün haber
ve programlar›na yayan bir habercilik. Çünkü "kad›n sayfalar›",
"kad›n köfleleri" ço¤unlukla sanki kad›na özel bir önem verili-
yormufl yan›lsamas› yarat›yor ve asl›nda böylelikle hayat›n bü-
tünü, kad›nlar neredeyse yok say›larak erkeklere mal ediliyor.
Böylelikle tarihin /geçmiflin, kad›nlars›z yaz›lmas›yla tutarl› bi-
çimde, bugün de kad›nlars›z yaz›lmaya devam ediyor. 

Ancak yine bütün yazarlar›m›z›n üzerinde uzlaflt›¤› üzere, ha-
ber konusuyla, kayna¤›yla, diliyle, görüntüsüyle eril bir tür,
medya yap›lanmas›yla erkek bir kurum oldu¤una göre, kad›n
odakl› habercilik için yap›lmas› gerekenler sadece bunlarla s›-
n›rl› de¤il. Bu nedenle de Nadire ve ‹pek yaz›lar›nda öncelikle
kad›n›n, Hülya'n›n (UT) Gaye Tuchman'dan alarak kulland›¤›
kavramla söylersem "kad›n›n simgesel olarak yok edilifli" ile na-
s›l bafl edilebilece¤ini tart›flmaya aç›yorlar, sonra da özellikle
kad›na yönelik fliddetin haberlefltirilmesi, tecavüz, "namus/ töre
cinayetleri" denen kad›n katl'ine iliflkin haber örnekleri üzerin-
de durarak, kad›n›n u¤rad›¤› hak ihlallerini ço¤u zaman kat-
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ramlar, bu arada ikincisinin bu cinayetleri belirli bir etnik kim-
li¤e atfetme gibi bir sorunu da var– foto¤raf›n nas›l kullan›lma-
s› gerekti¤ine, kullan›lan sözcüklerin seçimine kadar bir dizi
önemli haber yapma ve yazma tekni¤ini içeriyor. Bu vesileyle
Nadire ve ‹pek'in "töre cinayetleri" ile ilgili olarak verdikleri ör-
neklerin, Hülya Gülbahar'›n "Çocuk ve Kad›nlara Yönelik fiid-
det Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi
‹çin Al›nacak Tedbirler" ile ilgili Baflbakanl›k Genelgesi'nin ko-
nuyla ilgili olarak medyaya getirdi¤i sorumluluklar konusunda
belirttikleriyle birlikte okunmas› gerekti¤ini de hat›rlatal›m. 

Nadire ve ‹pek, atölye çal›flmalar› s›ras›nda e¤itim çal›flmalar›-
n›n gerçeklefltirildi¤i bölgelerde kad›n gazetecilerin, kad›nlarla
ilgili haber yapan muhabirlerin, karfl›laflt›klar› sorunlar ve bun-
larla bafl etme yöntemlerine iliflkin olarak yapt›klar› belirleme-
leri de bizimle paylafl›yorlar. Böylelikle hem kad›n odakl› bir
habercilik yapmak konusunda karfl›lafl›lafl›lan engellerin ulusal
medya ile yerel medyada, hem de farkl› yörelerde nas›l farkl›-
laflt›¤›n› görmek aç›s›ndan önemli ipuçlar› elde edilmifl oluyor.
Bu arada söz konusu sorunlar›n yöreden yöreye kazanm›fl oldu-
¤u özgüllükler ile bu özgül durumlarla bafl etmek üzere geliflti-
rilen, gelifltirilebilecek önlemler konusunda kat›l›mc›lar›n bir-
birlerinin deneyimlerinden yararlanabilmelerinin önünü açm›fl
oluyorlar. 

Nadire ve ‹pek'in yaz›lar›, haberi ve habercili¤i kad›n odakl›, re-
feransl›, dilli, konulu, kaynakl›, k›sacas› "kad›n hak'l›" hale ge-
tirmek için bireysel olarak gazetecinin kendi kendisine sormas›
gereken sorulardan, yine Bourdieu'nun kavramlar›yla yeniden
söylenirse, gazetecinin habitus'unun ve gazetecilik alan›'n›n
de¤iflmesi için yap›lmas› gerekenlere kadar bir dizi önlemin s›-
raland›¤› bir bölümle son buluyor. Bu önlemler ise zaten bi-
anet'in uygulad›¤›, uygulamaya çal›flt›¤› önlemler. Özellikle bir
kad›n haber sitesi olmad›¤› halde, kad›n odakl› habercilik yapan
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mine iliflkin olarak ortaya ç›kan durum, Hülya'n›n (UT) yaz›s›n-
da kulland›¤› örnekler ve bu örnekler dolay›s›yla, konuyla ilgili
olarak gerçeklefltirilmifl araflt›rma sonuçlar›yla paralellikler ku-
rarak yapm›fl oldu¤u s›n›flamayla benzerlikler gösteriyor. Bura-
da çarp›c› olan nokta, ayn› benzerli¤in Çocuk Odakl› Haberci-
lik kitab›m›zda çocuklar›n, özellikle de k›z çocuklar›n›n temsil
edilme biçimlerine iliflkin olarak verilen örneklerle de ortaya
ç›kmas›. Böylelikle kad›nlar ve çocuklar baflta olmak üzere "öte-
kiler" söz konusu oldu¤unda medyan›n sahip oldu¤u "siyasal /
ideolojik temsil rejiminin" ortak bölenini ataerkil /cinsiyetçi söy-
lemin oluflturdu¤unu bir kez daha vurgulamak mümkün oluyor. 

Bu arada Nadire ve ‹pek yayg›n-medyan›n habercilik anlay›fl›n›
elefltirmek üzere kulland›klar› örnekleri, özellikle kad›nlar›n
fliddet, taciz, tecavüz ve cinayete u¤rad›klar› haberler aras›n-
dan seçiyorlar. Çünkü, biliyoruz ki, ataerkil toplumlarda failini
her zaman erkeklerin oluflturdu¤u bu en a¤›r kiflilik ve yaflam
hakk› ihlallerine maruz kalan kad›nlar, bu nedenlerle haber ko-
nusu olduklar›nda u¤rad›klar› hak ihlalleri katmerleniyor. Da-
has›, yap›lan habercili¤in bu hak ihlallerini özendirerek, meflru-
laflt›ran, do¤allaflt›ran kurgusu, kad›nlar› ataerkil fliddet karfl›s›n-
da güçlendirecek yerde güçsüzlefltirecek, direnifl ve kurtulufl
için yol gösterecek yerde, kabullenilmesini sa¤layacak sonuçla-
r›, hiçbir zaman birey olarak ma¤dur edilen bu –haber konusu–
kad›nlarla s›n›rl› kalm›yor, s›n›fsal, etnik vb. farklar› ne olursa
olsun bir bütün olarak kad›nlar› ilgilendiriyor. 

Nadire ve ‹pek'in atölye çal›flmalar›nda masaya yat›r›p kat›l›m-
c›lardan tart›flmalar›n›, sonra da yeniden yazmalar›n› istedikle-
ri haberler ise yayg›n-medyan›n uzun süre "namus cinayeti" de-
dikten sonra "töre cinayeti" diye adland›rmay› tercih etti¤i kad›n
katli. Tart›flma bunlar›n nas›l adland›r›lmalar› gerekti¤inden bafl-
layarak –çünkü, gerek "namus" gerekse "töre" yine baflat ataer-
kil de¤er sistemi nedeniyle "olumlu" yananlamlar tafl›yan kav-
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alanlar, siyaset, ekonomi, spor gibi "erkeklere ait" say›lan alan-
lar, böylelikle kad›n haberleri bir "yan alan" olarak görülüyor;
kad›nlar kendilerine "ciddi konular" ve "ciddi adamlar" aras›nda
bir türlü yer bulam›yorlar. Baflka deyiflle geleneksel habercilik
anlay›fl›nda kad›nlar haberin oda¤›na yerleflemiyor, çünkü bu
yaklafl›ma göre haberler kad›nlar›n kat›lmad›¤› savafllar›, üyesi
olmad›klar› parlamentolar› ve sahibi olmad›klar› iflyerlerini vb.
konu ediniyor. Dolay›s›yla da kad›nlara seslenilmek gerekince
sadece geleneksel olarak kad›nlarla ilgili oldu¤u varsay›lan ko-
nular o da belirli köflelere, köflecilere emanet edilmek üzere ifl-
leniyor. Buralarda da moda, çocuk ve ev bak›m›, astroloji, sa¤-
l›k, güzellik gibi ve ço¤unlukla tüketicili¤i k›flk›rtmak ba¤laml›
konulardan ibaret bir alana s›k›flt›r›l›yorlar. 

‹flte tam bu nedenlerle, Burçin ve ayn› editöryel sorumluluklar›
paylaflt›klar› (kad›n/erkek) arkadafllar› bianet deneyimi içerisin-
de, kad›n haklar› ihlalleri ile kad›nlar›n maruz kal›p mücadele
ettikleri sorun alanlar›n› takip edip, gündeme tafl›yan, bu ba¤-
lamda da kad›n hareketleriyle dirsek temas›nda olan, "erkek" sa-
y›lan alanlar› kad›nlara ait k›lacak, bu alanlarda da kad›nlar›n
bal gibi mevcut olduklar›n›, olabildiklerini ve olmalar› gerekti¤i-
ni gösteren haberler yapman›n pefline düflüyorlar. Bütün haber-
leri kad›n (ve di¤er ötekiler'in) perspektifinden yazmay›, ancak
kad›nlar›n homojen bir grup oluflturmad›klar›n›n bilgisiyle fark-
l› s›n›flardan, kesimlerden kad›nlar›n farkl› deneyimlerini haber-
lerinin merkezine oturtmay›, adres defterlerinde kad›n haber
kaynaklar›n›n, uzmanlar›n isimlerini ço¤altmay›, onlar›n uz-
manl›klar›na sadece geleneksel olarak kad›nlarla ilgili say›lan
sa¤l›k, e¤itim, çocuk ve yafll› bak›m› gibi konularda baflvurmak-
tan vazgeçmeyi, bu arada en önemlisi ataerkil dili, sözcükleri
yerinden eden bir dili /anlat›y› yakalamay› ö¤reniyorlar. Bur-
çin'in yaz›s› Önsöz'ün bafllar›nda tekrarlad›¤›m bir ifadeyle, bi-
anet'in etik ve politik olarak sorumlu gazetecili¤in u¤raklar›n-
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ve gerek yayg›n-medyada gerekse yerel medyada çal›flan haber-
cilerin bu konuda yapabileceklerine iliflkin önemli bir örnek
oluflturan bianet habercili¤i ise, bianet'in ilk kad›n haberleri
editörü Burçin Belge'nin metninin konusu. "bianet ve Kad›n
Odakl› Habercilik" bafll›¤› alt›nda Burçin, 2000 y›l›nda baflla-
yan ve flimdi B‹A olarak and›¤›m›z proje kapsam›ndaki bianet
habercili¤inin –bu arada kendi habercilik anlay›fl›n›n– 2003 y›-
l›ndan itibaren B‹A2 Projesi kapsam›nda yenilenirken u¤rad›¤›
dönüflümün öyküsünü bizimle paylafl›yor. Böylelikle Burçin'in
yaz›s›yla bir yandan "etik ve politik olarak sorumlu gazetecilik
anlay›fl›n›n /aray›fl›n›n" kendine buldu¤u yeni mecra olarak
"hak odakl› habercili¤in" bianet habercili¤indeki "öncü" gelifli-
minin izini sürüyoruz, di¤er yandan kad›n odakl› habercili¤in
nas›l yap›labilece¤ine iliflkin bir yol haritas›na sahip oluyoruz. 

Burçin'e göre, bianet en bafl›ndan itibaren, kad›n haberleri yap-
maya özel bir özen gösteriyordu, ayr›ca her hafta güncellenen
bir de kad›n sayfas› "Kad›n›n Penceresi" vard› (hâlâ var). Kad›n›n
Penceresi'nin yay›n amaçlar›, "Kad›nlar›n fikri birikimlerini ak-
tarmaya zemin oluflturmak"; "Kad›nlarla erkeklerin farkl› oldu-
¤unu ve eflit olmad›¤›n› temel alarak, zaman zaman bu eflitsizli-
¤i, ezilmiflli¤i sergilemek; ama as›l olarak bu eflitsizli¤i tek tek ya
da gruplar halinde y›kmaya çal›flanlar›n yapt›klar›n› aktarmak"
biçiminde s›ralan›yordu. Bu haliyle elbetteki Nadire ve ‹pek'in
yaz›lar›nda belirtip elefltirdikleri yayg›n-medyadaki kad›n sayfa-
lar›ndan, eklerinden farkl›yd› ancak, yine de, tek bir kiflinin, Fi-
liz Koçali'nin yo¤un çabas›yla ortaya ç›kan bir köfleydi ve kad›-
na iliflkin haberlerin, kad›n›n görünürlü¤ünün bütün bianet'e ya-
y›lmas› gerekiyordu. Yap›lmas› gereken, yine Nadire ve ‹pek'in
de belirttikleri gibi, yayg›n-medyan›n yapt›klar›n›, tersyüz et-
mekti (ki kad›nlar o hiç önemsenmeyen gündelik hayat pratikle-
rinin bir parças› olarak bunun nas›l yap›laca¤›n› bilirler!). Bur-
çin'e göre, yayg›n-medyan›n kad›nlar› özellikle yok sayd›¤›
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z›s› ise, benim bu iki örnek ba¤lam›nda kullanmay› tercih etti-
¤im kavramla "alternatif kad›n medyas›" deneyimlerinden gelen
B‹A e¤itmenlerine ait. Her iki yaz›da da yayg›n-medyan›n tem-
sil etti¤i geleneksel habercili¤e alternatif kad›n habercili¤inin
nas›l yap›lmas› gerekti¤ine dair deneyimlerin ve aray›fllar›n ör-
neklerini bulabileceksiniz. Böylelikle –t›pk› biyolojik olarak ka-
d›n olmak, nas›l kad›n›n özgürlefltirici bir söylem içinden ko-
nuflmas›n› garantilemiyorsa– kad›n medyas› olman›n da, kad›n›
özgürlefltirici ufuklar açacak kad›n odakl› gazetecilik /haberci-
lik yapmay› garantilemedi¤ini gösteren piyasadaki onlarca ör-
nekten sonra, alternatif kad›n medyas›n›n nas›l olmas› gerekti-
¤ine dair gerçek fikirler veren iki örnekle bulufluyoruz. Bunlar-
dan ilki, kad›n medyas› alan›na çok önemli bir tarih düflen Pa-
zartesi dergisi örne¤i. 

Pazartesi dergisinin genel yay›n yönetmeni Beyhan Demir "Al-
ternatif Kad›n Medyas› Örne¤i: Pazartesi Dergisi" bafll›¤› alt›nda
yay›mland›¤›ndan bu yana önemli bir varolufl ve alternatif du-
rufl mücadelesi veren dergilerini, bu topraklardaki kad›n bak›fl
aç›s›n› yayg›nlaflt›rmaya çal›flan ve tarihi 1880'li y›llara kadar
giden kad›n dergicili¤inin bir uzant›s› say›yor. Bu tarihin çok k›-
sa bir özetini verirken de dikkatimizi kad›n hareketinin gelifli-
miyle kad›n medyas›n›n geliflimi aras›ndaki güçlü ba¤a çekmifl
oluyor. Zaten bizzat Pazartesi dergisi de böyle güçlü bir ba¤ ile
ortaya ç›kan ya da daha do¤rusu yay›mlanma fikrini ve emek
verenlerini Türkiye'de 1980'li y›llarla birlikte feminist hareketin
sorunsallaflt›rd›¤› konularla birlikte sokaklara, meydanlara ç›-
kan kad›n hareketi içinden devfliren bir dergi.34 Dolay›s›yla bir
yandan konumunu aç›kça ataerkine karfl› ald›¤› politik tav›rla

ÖNSÖZ • 61

dan birisi olarak hak habercili¤inin kap›s›n› nas›l aralay›p, için-
de nas›l ilerlemeye bafllad›¤›na dair örneklerle tamamlan›yor. 

Ancak Burçin'in bu yaz›s›n›n, bianet'in kad›na duyarl› haberci-
li¤inin, kad›n haklar› habercili¤i ile kad›n odakl› habercili¤e dö-
nüflmesine, bu arada kendisinin ve ayn› sorumlulu¤u paylaflan
arkadafllar›n›n habercilik anlay›fl›n›n de¤iflmesine iliflkin olarak
bizimle paylaflt›klar›n›n baflka bir yol göstericili¤i daha var.
Çünkü hak habercili¤i ya da insan, kad›n, çocuk odakl› haber-
cilik yapman›n hiçbir zaman sadece editöryel bir tercih, dola-
y›s›yla yukar›dan belirlenmifl bir siyasan›n konusu olmakla ka-
lamayaca¤›n›, konunun öncelikle bireysel olarak gazetecinin
sorumluluk alan›na girdi¤ini bize –bizzat kendi "ö¤renme" de-
neyimi üzerinden– hat›rlat›yor. Bu bahaneyle de kad›n (ve di-
¤er "ötekiler") odakl› habercilik yapman›n –herkes Burçin gibi
editöryel siyasas›n› hak habercili¤i olarak tan›mlam›fl, alternatif
habercilik yapmaya çal›flan bir medyada gazetecilik yapma im-
kân›na sahip olamayaca¤›na göre– yayg›n-medyada çal›flan ga-
zetecilerin editöryel süreçleri bahane ederek erteleyemeyecek-
leri bir sorumluluk oldu¤unun alt›n› çizmek gerek. Baflka ifa-
deyle, hak odakl› habercilik yapmak, öncelikle bireysel olarak
içsellefltirilmifl, üzerine düflünerek, okuyup, deneyimlerle iflle-
nerek gelifltirilmifl kiflisel bir etik ve politik tercih.

bianet kad›n haber sitesi de¤il, ancak kad›n odakl› habercilik
yap›yor ve tercih edece¤iniz terminolojiye göre Türkiye'de çok
az örne¤i bulunan "alternatif medya", "ba¤›ms›z medya", "yurt-
tafl medyas›" örneklerinden bir tanesi.33 Kitab›m›z›n son iki ya-
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33. Türkiye'deki yayg›n-d›fl› medya örneklerinin –ki hem kendi içlerinde hem de dün-
yadaki örneklerden farkl›l›klar gösteriyorlar– nas›l adland›r›lmas› gerekti¤i önemli bir
tart›flma alan›. Bu tart›flmalar› özetleyerek, Türkiye'deki yayg›n-d›fl› medyay› anlama-
m›z› sa¤layacak bir kuramsal /kavramsal çerçeve oluflturma çabas›n› benim, ‹stanbul
Uluslararas› Ba¤›ms›z Medya Forumu'nun metinlerini bir araya getiren ve derlemesi-
ni Sevilay Çelenk'in yapt›¤›, "Baflka Bir ‹letiflim Mümkün" adl› bir di¤er IPS Vakf› yay›-
n›ndaki "Demokrasi ve 'Baflka-Medya' ‹liflkisi: Türkiye'deki Yayg›n-d›fl› Medya Orta-
m›n› Anlamak Üzere Teorik Bir Deneme" bafll›kl› yaz›mda bulabilirsiniz. 

34. Alternatif kad›n medyas›ndan ne anlamak gerekti¤i konusunda ve bir alternatif ka-
d›n medyas› örne¤i olarak Pazartesi dergisinin incelendi¤i çal›flma için, bkz. Eser Kö-
ker, "Feminist Alternatif Medya Üzerine", Y›ll›k 1995-1996, (Ankara Üniversitesi ‹leti-
flim Fakültesi), s. 23-44. 



ni kad›nlar› "olumlu" haberlerin oda¤› k›larak –Eser'in yaz›s›n-
da ifadesini buldu¤umuz flekilde– birbirlerinin "baflar›, direnç,
özgürleflim" deneyimlerinden yararlanarak zenginleflmelerine,
güçlenmelerine imkân veren bir habercilik yap›yor. Mizah gibi
kad›nlar›n sürekli afla¤›land›¤›, cinsellik gibi kad›nlar›n üzerine
konuflmalar›n›n tabu say›ld›¤›, bu nedenle sözsüzlefltirildi¤i alan-
lara el atarak, kad›nlar›n erkek dilinin egemenli¤i alt›nda yok o-
lan kendi anlat›lar›n› yeniden keflfetmelerine, yepyenisini kur-
gulamalar›na yol açacak mecralar oluflturuyor. Farkl› s›n›flar-
dan, yafllardan, e¤itim düzeylerinden, etnik /dinsel kökenlerden,
cinsel tercihlerden gelen kad›nlar›n, dolay›s›yla kad›nlar aras›n-
da da en fazla susturulanlar›n sesi olmaya çal›fl›yor. Özellikle
kad›na yönelik her türden fliddet, taciz, tecavüz ve cinayet ko-
nular›nda siyasal iktidar› harekete geçiren politik tav›rlar sergi-
liyor, hatta soka¤a ç›karak eylemlere öncülük ediyor. 

Beyhan'›n anlatt›klar›ndan Pazartesi'yi alternatif k›lan bir baflka
özelli¤in, birçok kad›n› hayat›nda ilk kez bilgisayar klavyesine
dokundurarak, ilk yaz›lar›n› yazd›rmas›, ilk haberlerini yapt›r-
mas›, böylelikle yayg›n-medyan›n geleneksel gazeteci-okur
modelini zorlamas› oldu¤unu da anl›yoruz. Dahas›, dergi ofisi-
nin, yine onu alternatif medya k›lacak flekillerde kullan›ld›¤›n›,
yani kap›s›n›n bütün katk› koymak isteyen kad›nlara aç›k tutul-
du¤unu, sadece yaz›lar›n yaz›ld›¤› bir yer olmakla kalmay›p,
sohbet edilen, kad›n hareketleriyle ba¤lar›n kuruldu¤u, okur ile
yazar hiyerarflisini ortadan kald›ran, ev arayanlara ev, iflsiz
olanlara ifl bulmaya çal›flan bir dayan›flma a¤› yaratan, feminiz-
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belirlemifl, di¤er yandan alternatif kad›n medyas›n›n ancak so-
kaktaki kad›n hareketi ile iç içe var olabilece¤ini kendi yay›n
hayat› prati¤iyle de kan›tlam›fl bir dergi.

Derginin içeri¤ine gelince, Beyhan'›n, derginin en bafl›ndan be-
ri içinde olan Ayfle Düzkan'dan aktard›¤›na göre; "gündemi ta-
kip eden, bu gündemi feminist bak›fl aç›s›yla analiz edip yo-
rumlayan, örtük bir flekilde popüler kültür içinde yeniden üre-
tilen erkek egemenli¤inin fark›na var›lmas›n› sa¤lamaya çal›-
flan" bir içerik. Emsallerinden birçok fark› var Pazartesi'nin. Ör-
ne¤in, kad›nlara ait alanlardan biri say›lan popüler kültürü kü-
çümseyerek s›rt›n› dönmeyen, ancak ona baflka türlü yaklaflan
bir dergi. Nitekim daha sonra onun bu tarz› yayg›n-medya tara-
f›ndan da s›kl›kla taklit ediliyor, deyim yerindeyse birçok alter-
natif medyan›n bafl›na geldi¤i gibi bu içeri¤i "ya¤malan›yor".
Politik duruflu da çok net; bütün negatif ayr›mc›l›klar›n meflru-
laflt›r›lmas›nda kullan›lan, kad›nlar aras›ndaki bütün farklar› sil-
meye çal›flarak özcü ve homojen bir kad›n imgesi kuran "kad›-
n›n do¤as›" kurgusunu, bu kurgunun ortaya att›¤› mitleri sars-
maya çal›fl›yor. Böylelikle diyor Beyhan, Pazartesi'nin önemli
ifllevi bize yüklenen kad›nl›k rollerinin de¤iflebilir ve do¤ufltan
olmad›¤›n› söylemek oldu. 

Pazartesi'nin habercili¤ini farkl› k›lan bir baflka politik, editör-
yel tercih ise; yine Ayfle Düzkan'dan aktar›lan sözlerle bunun
"... her meselenin kad›nlar›n meselesi oldu¤u" kabulüyle yap›l-
mas›, böylelikle kad›nlar›n her konuda düflünceleri, söyleyecek
sözleri oldu¤u gösterilerek, içine t›k›flt›r›lmaya çal›fl›ld›klar› ilgi
alanlar›n›n s›n›rlar›n›n zorlanmas›. Bu arada t›k›flt›r›lmaya çal›-
fl›ld›klar› üç-befl tane ilgi alan›na –örne¤in "güzellik" olgusuna–
baflka bir gözle bakmaya çal›flmalar›n›n sa¤lanmas›. 

Beyhan'›n söylediklerinden anl›yoruz ki, Pazartesi özetle, yay-
g›n-medya ne yapm›yorsa kad›nlar için onu yapan bir dergi. Ya-
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35. Alternatif medyan›n sadece içeri¤iyle de¤il, örgütlenme yap›s›, kullan›lan format,
da¤›t›m yöntemleri, gelir kaynaklar›, geleneksel okur-yazar ayr›m› hiyerarflisine karfl›
ald›¤› tav›r konular›nda da alternatif olmas› gerekti¤i konusundaki bilgi ve örnekler
için, bkz. Chris Atton, Alternative Media, Londra: Sage, 2002. Ayr›ca yine, bkz. Sevda
Alankufl, "Demokratik Bir Medya Ortam› ‹çin Yerel /Sivil Medya ve ‹mkânlar" ile Bey-
bin D. Kejanl›o¤lu, "Medya ve Toplum ‹liflkisi ve Küreselleflmenin Yerel Medyaya Sun-
du¤u Olanaklar", Medya ve Toplum (2. bask›), Sevda Alankufl (haz.), ‹stanbul: IPS ‹le-
tiflim Vakf›, 2005, s. 99-132 ve s. 81-98.



Okur-yazar hiyerarflisini ortadan kald›rarak, kamusal alanda
yazmak konusunda –t›pk› konuflmak konusunda oldu¤u gibi–
da oldukça ürkek ve sessizlefltirilmifl olan farkl› yörelerden, ke-
simlerden, deneyimlerden kad›nlar› hem okur hem yazar hali-
ne getirmeyi hedefleyen, böylelikle radikal alternatif bir giriflimi
temsil eden Proje dahilinde, gönüllü muhabirler belli aral›klar-
la e¤itim programlar›na tâbi tutuluyorlar. Onlar›n gönderdikleri
haberler ise, her cuma güncellenen www.ucansupurge.org ad-
resindeki web sitesinde yay›mlan›yor. Projenin nihai hedefi,
Türkiye'deki bütün illeri kapsayarak her ilden en az bir muha-
bir ç›karmak, böylelikle ço¤unlukla erkek muhabirlerin izledi¤i
ve yine ço¤u kez görmezden geldi¤i yereldeki kad›n haberleri-
ni bilinir, duyulur k›lmak. 

Selen, yaz›s›n›n sonunda, yerel medyada kad›nlar›n görünür
hale gelmesi, kad›n odakl› habercilik yap›labilmesi için yerel
medya çal›flanlar›na önerilerde bulunuyor, öncelikle de yerelle-
rindeki kad›n gündemininin düzenli olarak izlenmesini bir ge-
reklilik olarak sunuyor, bu arada haber konusu yap›labilecek
konular, kad›nlarla ilgili bir gündem oluflturmak için gereken
sorun alanlar›na dair örnekler de veriyor. Selen'in kad›n odakl›
habercilik için di¤er yazarlar›m›zla birleflti¤i bir nokta da, yerel
medyada çal›flan kad›n gazetecilerin say›s›n›n artmas›. 

Sonuç olarak tekrarlarsam, bu kitab›m›zda bir yandan kad›n
odakl› habercili¤inin ne oldu¤u, neden ve nas›l yap›lmas› gerek-
ti¤i sorular›n›n cevaplar›n› vermeye çal›fl›rken, di¤er yandan di-
zimizin bütün kitaplar›nda oldu¤u gibi, haber üreticisi, gazeteci
aday›, okur/dinleyici / izleyiciyi yayg›n-medyan›n mevcut ha-
bercili¤inin dönüfltürülmesi konusundaki sorumluluklar›na "he-
men flimdi" sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz. Bunu yaparken, daha
uzun erimli mücadele ile üstlenilmesi gereken di¤er sorumlu-
luklar için de ipuçlar› veriyoruz; yani hem kendi toplumsal cin-
siyet kurgumuz dahil ataerkinin bütün s›zd›¤› alanlar› tart›flma
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min ö¤renildi¤i /eyleme dönüfltü¤ü bir mekâna dönüfltü¤ünü
ö¤reniyoruz.35

Kitab›m›z›n son yaz›s›, feminist bir sivil toplum örgütü olan
Uçan Süpürge'nin temsilcisi olarak B‹A e¤itim çal›flmalar›m›za
destek veren Selen Do¤an'›n "Uçan Süpürge 'Yerel Kad›n Mu-
habirler A¤›'n›n Öyküsü ya da 'Hayat, Haberdir" bafll›kl› yaz›s›.
Selen, Uçan Süpürge'nin bafllatt›¤› "alternatif kad›n haber a¤›
örgütlenmesi" ve bu amaçla kurulan Yerel Kad›n Muhabirler
A¤›'na iliflkin deneyimleri bizimle paylafl›yor. Ayr›ca, bu dene-
yimden yola ç›karak yerel medyada kad›n haberlerinin daha
çok yer alabilmesi, kad›n temsilinin haber metinlerinde oldu¤u
kadar, yerel medya kurulufllar›nda da artmas› hakk›nda neler
yap›labilece¤ine iliflkin önerilerde bulunuyor. 

Selen'in anlatt›klar›ndan Uçan Süpürge'nin Türkiye'de bir ilk
olan "Yerel Kad›n Muhabirler A¤›" projesinin, ana-ak›m medya-
daki kad›n›n yanl›fl ve eksik temsiline itiraz ile yereldeki kad›n-
lar›n ve kad›n örgütlerinin haber olmamas›na tepkiyle do¤du-
¤unu, dolay›s›yla Pazartesi dergisi gibi alternatif bir aray›flla or-
taya ç›kt›¤›n› ö¤reniyoruz. Projenin slogan› "Hayat, haberdir"
ve "kad›nlar›n kendi haberlerini kendilerinin yapmas›" esas›na
dayan›yor. 

"Yerel Kad›n Muhabirler A¤›" projesi, kad›nlar ve kad›n kurulufl-
lar› aras›nda iletiflimi ve buna ba¤l› olarak da etkileflimi sa¤la-
may› amaçlayan Uçan Süpürge'nin çal›flanlar› taraf›ndan önce
2003 Mart'›nda 8 pilot kentte (Antalya, Çanakkale, Diyarbak›r,
Eskiflehir, Mersin, Samsun, ‹zmir ve Gaziantep) bafllat›l›yor, da-
ha sonra bunlara 2004 y›l›nda 4 kent daha ekleniyor (Ad›ya-
man, Van, Mardin, fianl›urfa). Bugün bu a¤›n çap›, söz konusu
kentleri aflarak Türkiye içinden ve d›fl›ndan gönüllü muhabir
kad›nlar›n kat›l›m›yla daha da genifllemifl durumda. 
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HHUUKKUUKK--BBAASSIINN ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹SS‹‹
VVEE KKAADDIINNLLAARRAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN YYAASSAALL
DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹KKLL‹‹KKLLEERR

Filiz Kerestecio¤lu

"Dünyada sermaye ve hâkimiyet erkeklerin elinde ve bunun ko-
layca el ve cinsiyet de¤ifltirmesini istemiyorlar" diyerek söze
bafllayay›m ve salondaki erkek arkadafllar konuflmam›n geri ka-
lan›n› dinlemesinler ya da önyarg›yla dinlesinler!!! Ancak bunu
bafltan söylemesem de sunuflumun baflka bir yerinde söylemem
gerekiyordu. Çünkü "Medeni Kanun neydi ve ne oldu ve hâlâ
ne olmaya devam ediyor?" ya da "Türkiye'deki hukukta kad›n
cinselli¤ine nas›l bak›l›yordu, neler nas›l de¤iflti?" diye soruldu-
¤unda buna az önce söyledi¤imden farkl› bir aç›klama getirmek
zor ne yaz›k ki. Bu nedenle "sizleri tenzi ederim" diyerek söze
bafllarsam belki daha sa¤l›kl› olur.

TTüürrkkiiyyee''ddee mmeeddeennii kkaannuunn vvee kkaadd››nnllaarr 

fiimdi eski ve yeni Medeni Kanun'a birlikte göz atarak baz› de-
¤erlendirmeler sunmaya çal›flaca¤›m sizlere. Erkeklerin evlilik
kurumu içindeki ya da aile hukukundaki üstünlüklerine son ve-
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ve mücadele konusu yapmak, hem de mevcut hukuki sistemin
olanaklar›n› sonuna kadar kullan›rken, bu s›n›rlar›n kad›nlar le-
hine de¤ifltirilmesini sa¤lamak için küresel, ulusal, yerel kad›n
hareketleri ile birlikte davranmak gerekti¤ini hat›rlat›yoruz. 

O halde daha fazla ertelemeden, hemen flimdi...

Sevda Alankufl
Gazima¤usa, 5 Haziran 2007
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eflit olan ancak bir anlaflmazl›k halinde baban›n oyunun geçer-
li oldu¤unu düzenleyen madde yerine, flimdi çocukla ilgili ko-
nularda tamamen eflit karar alma söz konusu. 

Burada asl›nda çocuklar› ana-babadan koruyan baflka bir dü-
zenlemeye de at›f yapmak laz›m ki o da; 1989 y›l›nda Birleflmifl
Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra 1990 y›l›nda
Türkiye'nin de onaylam›fl oldu¤u, böylelikle kanun hükmünde
bir uluslararas› belge niteli¤i tafl›yan Birleflmifl Milletler Çocuk
Haklar› Sözleflmesi* (BMÇHS). Bu sözleflmenin varl›¤›n› da s›k
s›k vurgulamak laz›m. Çünkü çocuklara bizde bir birey olarak
yaklafl›lmad›¤› için, baz› durumlarda onlar›n da görüflünün so-
rulmas› gere¤ini mahkemelerde hat›rlatmak gerekiyor. Örne¤in
boflanma halinde sadece ana-baban›n durumuna göre çocu¤un
kime verilece¤ine karar verilece¤i düflünülmemeli. Kendi irade-
sini ifade edebilecek olgunlukta bir çocu¤un da e¤er isterse gö-
rüflünün al›nmas› gerekiyor. 

SSooyyaadd›› mmeesseelleessii 

Soyad› konusu daha önce de de¤indi¤im gibi, kad›n evlilik ön-
cesi soyad›n› kullanabiliyor ancak eflininkiyle birlikte. Bu konu-
da ne yaz›k ki gerekli de¤ifliklik henüz sa¤lanamad›. Halbuki
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) karar› var, belki takip
etmiflsinizdir, ‹zmir'den bir Avukat Ayten Ünal Tekeli'nin baflvu-
rusunu A‹HM kabul etti ve karara ba¤lad›, talebi üzerine kendi-
sine Anayasa'n›n 90. Maddesi'ne dayan›larak Nüfus Müdürlü-
¤ü'nce yeni kimlik verildi. Kanun de¤iflikli¤i gerçekleflmemesi-
ne ra¤men yap›lan bu uygulama çok önemli, ancak Kanun'da
buna uygun bir de¤ifliklik henüz yok. Burada alt› çizilmeli, bu
konu bir lüks ya da ayr›nt› de¤il, bir kimlik sorunu. Y›llard›r bil-
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ren 4721 Say›l› yeni Medeni Kanun Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi taraf›ndan 22 Kas›m 2001'de kabul edildi. Böylelikle y›llar
süren çabalardan sonra 1926 tarihli 743 Say›l› Medeni Kanun,
75 y›l sonra de¤ifltirilmifl oldu.

Ben zaman zaman dergilerde, gazetelerde de çal›flt›m. Bir ara
son on y›la bakarak bir tarama yapm›fl ve her hükümet döne-
minde gazetelerde bu konuda ç›kan bafll›klar› toparlay›p Pazar-
tesi dergisine bir yaz› yazm›flt›m. Bafll›klar "‹flte flimdi reislik kal-
k›yor", "Kalkt› kalkacak", " Nihayet tasar› mecliste"... fleklindey-
di. Bu böyle bir 15-20 y›l sürdü san›yorum. Tabii ki kad›n hare-
ketinin y›llard›r süren çabalar›yla –baz›lar›n›z Avrupa Birli¤i
üyelik sürecinin gereklilikleri nedeniyle diye düflünse de bence
böyle– Kanun de¤iflti. Önceden gerçekleflen baz› de¤ifliklikler
de vard›: Örne¤in "kad›n›n çal›flmas›n› kocan›n iznine" ba¤la-
yan 159. Madde, "evlilik öncesi soyad›n›n da kullanabilece¤i"
gibi ufak baz› de¤ifliklikler, bütünlüklü son de¤ifliklik olmadan
önce gerçeklefltirilmiflti. Bugün ise daha köklü ve önemli de¤i-
fliklikler var. 

AAiillee:: EEflfliittlliikk tteemmeelliinnddee oorrttaakkll››kk...... 

Yeni Medeni Kanun aileyi kad›n ile erkek aras›nda "eflitlik teme-
line dayal› bir ortakl›k" olarak tan›mlamakta. Aile içinde efller
aras›nda eflitlik, Anayasa'n›n 41. Maddesi'ne eklenen "Aile efl-
ler aras›nda eflitli¤e dayan›r" cümlesiyle anayasal güvence alt›-
na al›nd›. Bu anlay›fl Kanun'un diline de yans›yarak, "kar›" ve
"koca" kavramlar› yerini "efller" kavram›na b›rakt›. Yeni Kanun'a
göre "koca" art›k ailenin reisi de¤il; efller, eflit ortaklar olarak ai-
le birli¤ini eflit karar yetkisi ile birlikte yürütüyorlar. Ayr›ca efller
eflit temsil hakk›na sahip. Evlilik d›fl› çocuklar için kullan›lan
"gayr› meflru çocuk" kavram› kalkt›; evlilik d›fl›nda do¤mufl ço-
cuklar›n velayeti anneye ait. Velayet konusunda önceden de
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rekti¤inde hâkim karar›yla tasarruf yetkisinin kald›r›lmas›n› sa¤-
layan bir madde. "Ev içi emek" kavram› ve eme¤in bir de¤er
olarak kabul edilmesi de yine çok önemli de¤iflikliklerden biri-
si. Burada y›llard›r süren bir tart›flmaya da de¤inmek istiyorum.
"Ev ifli ücretlendirilmeli mi?" konusu feministler aras›nda da yü-
rütülmüfl bir tart›flmad›r. Benim kiflisel görüflüm bunun yanl›fl
oldu¤u do¤rultusunda. Çünkü bu yine kad›nlar› eve hapseden
ve mevcut konumu, yani "ev ifllerini kad›n yaps›n" anlay›fl›n›
güçlendirebilecek bir yaklafl›m. Ancak bugün Medeni Kanun'
da yer alan düzenleme anlam›nda bakarsak bunun çok de¤erli
bir kazan›m oldu¤u düflüncesindeyim. Çünkü bugüne kadar
yok say›lan, görülmeyen bir de¤eri ortaya ç›kar›yor, kabul edi-
yor Medeni Kanun'un 186. ve 196. maddeleri... Burada söz ko-
nusu olan özellikle de tazminat taleplerinde hep erke¤in çal›fl-
m›fl olarak görülüp, kad›n›n ise adeta hiçbir ifl yapmam›fl olarak
de¤erlendirilmesinin önüne geçilmesi. Çocuk bak›m›, ütü, ye-
mek, temizlik vb. hepsi piyasa de¤eri olan ifller ve reel bir kar-
fl›l›klar› var, dolay›s›yla boflanma davalar›nda talep etti¤imiz
tazminatlar için önemli olmak üzere ev içi eme¤i bir de¤er ola-
rak kabul eden önemli maddeler bunlar.

Medeni Kanun'daki bir baflka önemli de¤ifliklik de efllerin evli-
lik süresi içinde edinilmifl mallar üzerinde eflit hak sahibi olma-
lar›. Buna "Edinilmifl Mallara Kat›lma Rejimi" deniliyor. Edinil-
mifl mallar›n istisnalar› "kiflisel mal" olarak adland›r›lan varl›k-
lar. "Kiflisel Mal" tan›m›na girenler ise flunlar:

• Efllerden birinin yaln›z kiflisel kullan›m›na yarayan eflya (ka-
d›nlar›n tak›lar›, makyaj malzemeleri, erkeklerin kol dü¤me-
leri, taraflar›n giyecekleri gibi),

• Taraflar›n emek vermeden sahip olduklar› mallar (ba¤›fl, mi-
ras gibi),

• Taraflar›n evlenmeden önce sahip olduklar› mallar,
• Manevi tazminat gibi taraflar›n alacaklar›,
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di¤iniz arkadafllar›n›z› soyadlar›ndan dolay› tan›yamayabiliyor-
sunuz. Bu yüzden erkeklerin, özellikle böyle bir de¤iflikli¤i ken-
dileri yaflamak zorunda kalsalard› neler hissedecekleri üzerine
düflünmeleri gerekiyor. San›r›m 10 y›l kadar önce bir banka mü-
dürü kad›n müvekkilem için bu konuda Anayasa'ya ayk›r›l›k id-
dias›nda bulunmufltum ve uzunca, uluslararas› metinlere de at›f
yapan bir dilekçeyi mahkemeye sunmufltum. Hâkim, san›r›m
okumad›¤› dilekçeye bakarak "Yani siz ne istiyorsunuz flimdi?"
dedi. Ben de ciddi ciddi anlatt›m, "eflitlik, kimlik vb. sebepler-
den Anayasa'ya ayk›r› ve bu iddiam›z›n ciddi bulunarak Anaya-
sa Mahkemesi'ne götürülmesi gerekir," diye. Biliyorsunuz direkt
olarak baflvuram›yorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne. Bu ancak
bir mahkeme arac›l›¤›yla olabilir. Hâkim bana aynen flunlar›
söyledi: "O senin dedi¤in asma yapra¤› her zaman olmaz" ve
reddetti davay›. fiimdi ise "asma yapra¤›" olsa bile, her zaman
olabilece¤i yolunda ad›mlar att›¤›m›z› düflünüyorum.

EEvvlliilliikkttee mmüüllkkiiyyeettiinn ppaayyllaaflfl››mm›› 

Yeni Medeni Kanun'da efller aile konutu üzerinde eflit hak sahi-
bi. Aile konutunu düzenleyen 194. Madde, kad›nlar lehine ge-
tirilen en önemli de¤iflikliklerden birisi. Bu maddeye göre tapu-
ya efllerden biri giderek aile konutu flerhi koydurabilir ve o ko-
nutun kendi r›zas› olmadan sat›lmas›n›n önüne geçebilir. Bura-
daki en önemli gerekçe baflta da söyledi¤im gibi sermayenin,
tapular›n, arabalar›n erkekler üzerine kay›tl› olmas›n›n kad›nlar
aleyhine ciddi bir eflitsizlik yaratmas›n›n önüne geçmek. ‹nan›n
bunu ben söylemiyorum, kanun koyucu da gerekçeye buna
benzer sözler yazm›fl.

Bir baflka önemli madde yine buna benzer gerekçelerle haz›r-
lanm›fl olan 199. Madde ve "Tasarruf yetkisinin s›n›rlanmas›"na
iliflkin. Bu da, efllerin birbirinden mal kaç›rmas›n› önleyen, ge-
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leme, bu nedenle de de¤ifltirilmesi için elbirli¤iyle çabalamak
gerekiyor.

MMiirraass kkoonnuussuu......

Kural olarak sa¤ kalan efl, birlikte mirasç› oldu¤u gruba göre mi-
rastan pay al›r. Sa¤ kalan efl;

• çocuklarla birlikte mirasç› olmuflsa miras›n dörtte birini, 
• miras b›rakan›n ana-baba veya kardeflleri ile birlikte mirasç›

olmuflsa miras›n yar›s›n›,
• miras b›rakan›n büyükanne ve büyükbabas› veya onlar›n ço-

cuklar› ile birlikte mirasç› olmuflsa miras›n dörtte üçünü,
• bunlar›n hiçbiri yoksa tamam›n› al›r (Madde 499).

E¤er taraflar aras›nda yasal rejim olan "Edinilmifl mallara kat›l-
ma rejimi" uygulan›yorsa o zaman: 

• Sa¤ kalan efl veya mirasç›lar›, di¤er efle ait art›k de¤erin yar›-
s› üzerinde hak sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir (Madde
236). Yani sa¤ kalan efl art›k de¤erin yar›s›n› al›r sonra kalan
yar›n›n (çocuklarla birlikte mirasç› ise) dörtte birini al›r, böy-
lece dörtte üçünü alm›fl olur.

• Ayr›ca sa¤ kalan efl, eski yaflam›n› sürdürmek istiyorsa ölen
efli ile birlikte yaflad›klar› ev ve eflyalar›n kendisine tahsisini
isteyebilir. Ancak bunu için di¤er mirasç›lar›n pay›n› ödeme-
si gerekir. Ödemeyi de kendi kat›lma pay›n› di¤er mirasç›lara
b›rakarak ve yetmezse üstüne para ekleyerek yapabilir (Mad-
de 240). 

"Paylaflmal› mal ayr›l›¤›nda" sa¤ kalan efl gene "paylaflma konu-
su olan mallar aras›nda ev eflyas› veya efllerin birlikte yaflad›k-
lar› konut varsa; bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaflma-
dan do¤an hakk›na mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel ek-
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• Kiflisel mallar›n yerine geçenler (örne¤in evlenmeden önce
sahip olunan veya miras yolu ile gelen bir evi sat›p yerine ye-
nisinin al›nmas› gibi),

• Taraflar›n aralar›nda "kiflisel mal" olarak kabul edilece¤ini ka-
ralaflt›rd›klar› mallar.

Buna karfl›l›k "Edinilmifl Mallar" tan›m›na:

• Taraflar›n evlenmelerinden bafllayarak emekleri karfl›l›¤›nda
edindikleri mallar (yani yapt›klar› ifl ve meslek dolay›s› ile el-
de ettikleri kazançlardan edindikleri mallar),

• Sosyal güvenlik ve sosyal yard›m kurum ve kurulufllar›n›n ve-
ya personele yard›m amac› ile kurulan sand›k ve benzerleri-
nin yapt›¤› ödemeler (emekli ikramiyesi gibi),

• Çal›flma gücünün kayb› nedeni ile ödenen tazminatlar,
• Kiflisel mallar›n gelirleri,
• Edinilmifl mallar›n yerine geçen de¤erler giriyor.

Ancak evlilikteki mal rejimi ile ilgili kanun de¤iflikli¤inin uygu-
lanma biçimine dikkatinizi çekmek üzere, burada sunuflun ba-
fl›nda söylediklerime dönmek zorunday›m. Yeni Medeni Ka-
nun'un getirdi¤i yeni mal rejimi, geriye dönük olarak uygulan-
mad›. 20-30 y›ll›k evlilikleri kapsamad›, çünkü bu kez de mil-
letvekilleri sermayenin el de¤ifltirmesini istemediler. Eski evli-
liklerde (1 Ocak 2002 öncesinde) edinilen mallar›n çok daha
fazla oldu¤u bir gerçek. Ancak yeni Medeni Kanun'a göre flim-
di gerçekleflecek bir boflanma halinde Ocak 2002'den öncesi
için Mal Ayr›l›¤› Rejimi, sonras› için ise Edinilmifl Mallara Kat›l-
ma Rejimi uygulanacak. Bu tabii ki kifliler için de, hâkimler ve
avukatlar için de bir garabet. Ve en önemlisi, biliyoruz ki, ka-
d›nlar için fiziksel fliddete katlanmay› zorunlu k›lan, ne yaz›k ki
ço¤u zaman ekonomik fliddet. Bu nedenle Medeni Kanun'un
Yürürlük Yasas›'n›n 10. Maddesi'yle getirilen düzenleme, zaten
ma¤dur olan kad›nlar›n ma¤duriyetini devam ettiren bir düzen-
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t›nda birlikte bulunmalar› ve çevreden bakan kiflilerin ve insanlar›n bu-
nu bir evlilik kurumu olarak kabul etmeleri halinde bunun evlilik ola-
rak kabul edilip, buna göre birtak›m korumalardan yararlanmas› öngö-
rülmüfl...

denilerek,

... Her ne kadar taraflar aras›nda resmi evlilik yok ise de, kad›nlara yö-
nelik fliddetin uluslararas› hukuka göre yasaklanm›fl bulunmas› ve Tür-
kiye'nin taraf oldu¤u sözleflmelerle ülkemizde kad›nlar ve çocuklara
yönelik fliddetin önlenmesi konusunda yükümlülük alt›na girilmesi ve
esasen bu fliddetin iç hukukumuzda da yasaklanm›fl bulunmas›... 

gibi gerekçelerle, asl›nda bireyin fliddete karfl› korunmas›n›n ne
denli önemli ve öncelikli oldu¤u vurgulan›yor. "Evli de¤illerse
bu kanunu uygulayamam" gibi düz, kolayc› ve korumac› olma-
yan bir yoruma gidilmiyor. Evet öncelikli olan yaflam hakk›n›n
korunmas›, özellikle de kad›nlara yönelik fliddet bu denli yo-
¤unken, bu tür tedbir içeren kanunlar›n ifllevli k›l›nmas›, etkin
olmas› çok büyük önem tafl›yor. Nitekim yeni TCK'da "Kötü Mu-
amele" bafll›¤› alt›nda yer alan 232. Madde de "Ayn› konutta
birlikte yaflad›¤› kiflilerden birine karfl› kötü muamelede bulu-
nan kifli..."ye getirdi¤i ceza düzenlemesiyle bu karar› destekler
nitelikte... Burada yap›lmas› gereken vurgu, yasal düzenlemele-
rin yan› s›ra, yasalar›n nas›l yorumland›klar› ve ne derece etkin-
likle uygulanabildikleridir. Çünkü birçok yasal düzenlemeye
karfl›n, özellikle kad›nlara yönelik fliddet konusunda etkin uy-
gulamadan söz etmek ne yaz›k ki hâlâ mümkün de¤il.

Di¤er yandan 4320 Say›l› Kanun'un getirdi¤i tedbir önemli an-
cak, fliddet gören kad›nlar için kad›n s›¤›nma evlerinin varl›¤›
daha da önemli. Belediyeler Kanunu'na göre her 50.000 nüfu-
sa karfl› bir kad›n s›¤›nma evinin bulunmas› laz›m. O halde ta-
kip edilip, sorgulanmas› gereken fleylerden birisi de bu. 
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lemek suretiyle mülkiyet hakk› tan›nmas›n› isteyebilir" (Madde
255).

"Mal ayr›l›¤› rejiminde" ise kiflisel ve ortakl›k mallar› ayr›m› ya-
p›lmadan sa¤ kalan efl çocuklarla birlikte mirasç› olmuflsa mi-
ras›n dörtte birini al›r. Di¤er miras paylar› burada aynen uygu-
lan›r. 

"Mal ortakl›¤› rejiminde" efllerden biri di¤erinin r›zas› olmadan
ortakl›k mallar›na girecek olan bir miras› reddedemeyece¤i gi-
bi, tereke borca bat›ksa kabul de edemez (Madde 265). 

Efllerden birinin ölümü veya di¤er bir mal rejiminin kabulü ile
mal ortakl›¤› rejiminin sona ermesi halinde her efle veya miras-
ç›lar›na ortakl›k mallar›n›n yar›s› verilir (Madde 276).

44332200 SSaayy››ll›› KKaannuunn

Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) de¤ifliklikle-
rinden önce 1998 y›l›nda yürürlü¤e giren ve aile içi fliddetin
önlenmesi konusunda önemli tedbirler getiren bir kanun ise
4320 Say›l› "Ailenin Korunmas›na Dair Kanun". Bu Kanun as-
l›nda ad›ndan bafllayarak sorgulanmas› gereken ve de¤ifliklikle-
rin yap›lmas›na ihtiyaç gösteren bir kanun olmas›na ra¤men,
fliddeti önlemek konusunda h›zla uygulanmas› gereken tedbir-
ler getirdi¤inden kad›nlar aç›s›ndan önem tafl›yor. Ben bu ka-
nunla ilgili yeni bir karar› sizlerle paylaflmak istiyorum:

Evli olmayan, ancak birlikte yaflad›¤› erkekten fliddet gören bir
kad›n›n baflvurusu üzerine, Kad›köy 1. Aile Mahkemesi'nce ve-
rilen kararda (2005/11 D. ‹fl.):

... ‹nsan haklar› ve temel özgürlüklerin korunmas›na dair 04.12.1950
y›l›nda kabul edilen Avrupa Sözleflmesi'nin 8. maddesi ve bu madde-
ye dayal› olarak Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi taraf›ndan aile kav-
ram› yeniden belirlenmifl, bu kavram içerisinde taraflar›n ayn› çat› al-
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bir cisim sokulmas› suretiyle ifllenmesi durumunda, yedi y›ldan
on iki y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur. Bu fiilin efle karfl›
ifllenmesi halinde soruflturma ve kovuflturman›n yap›lmas› ma¤-
durun flikâyetine ba¤l›d›r" denilmektedir. Bu noktada, suçun, fa-
ilin (yani erke¤in) kast›na ve davran›fllar›na göre flekillendi¤i es-
ki TCK anlay›fl›ndan bir ölçüde ç›k›ld›¤›na dikkat çekmek gere-
kirse de yeterli de¤ildir. Çünkü her ne kadar, sadece organ de-
¤il "vücuda organ veya bir cisim sokulmas›..." denilse de, kad›-
n›n cinsel özgürlü¤ü, vücut bütünlü¤ü ve sald›r› ân›nda hisset-
tikleri ceza tayininde esas al›nmam›fl, Madde'nin 1. ve 2. F›kra-
lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda yine "duhul" esas al›nm›flt›r diyebiliriz. 

Ancak bu maddeyle getirilen en önemli düzenleme; bugüne ka-
dar yok say›lmaya çal›fl›lan ve her nas›lsa sadece "ters iliflkinin"
(1996 tarihli Yarg›tay Ceza Genel Kurul Karar› sürekli tekrarlan-
mak suretiyle) 478. Madde, yani kötü muamele kapsam›na so-
kulmas›yla gündemden ç›kar›lmaya çal›fl›lan, evlilik içi tecavü-
zün bugün aç›kça bir suç olarak düzenlenmesidir. Kad›nlara yö-
nelik fliddetin yüzde 75'inin tan›d›klar›, yak›nlar› taraf›ndan ger-
çeklefltirildi¤i, sald›r›lar›n yüzde 60'›n›n da ma¤durun evinde
yap›ld›¤› düflünülürse, flikâyete ba¤l› olsa da bu konunun suç
olarak düzenlenmesini olumlu bir ad›m saymak gerekir.

Yine fliddet konusunda getirilen önemli bir düzenleme de 3.
Bölüm'de "‹flkence ve Eziyet" bafll›¤› alt›nda yer almaktad›r.
Madde 94/3'teki "iflkence fiilinin cinsel yönden taciz fleklinde
gerçekleflmesi halinde, on y›ldan on befl y›la kadar hapis ceza-
s›na hükmolunaca¤›" fleklindeki düzenleme, ço¤unlukla kad›n-
lara karfl› ayr› bir sindirme metodu olarak kullan›lan gözalt›nda
cinsel sald›r›n›n vurgulanmas› aç›s›ndan önemli bir de¤ifliklik-
tir. 96. Madde'de düzenlenen "Eziyet" suçu ise özellikle aile içi
fliddet aç›s›ndan 4320 Say›l› Kanun'a destek verecek ve meflru-
iyetini sarsacak düzenlemelerden birisi olarak TCK'da yer al-
maktad›r. Ayn› flekilde, "‹nsanl›¤a Karfl› Suçlar" bafll›¤› alt›nda
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TTüürrkk CCeezzaa KKaannuunnuu''nnuunn ggeettiirrddiikklleerrii

Kad›nlara yönelik ayr›mc›l›k, eski TCK'da cinsel suçlar› düzen-
leyen bölüm bafll›¤›ndan itibaren kendini gösteriyordu: "Adab-
› Umumiye ve Nizam-› Aile Aleyhine Cürümler"... Yani esas
olarak kad›nlara yönelik olmas› nedeniyle (zaten anlay›fl olarak
bir kad›n›n cinsel sald›r›da bulunmas› da, cinsel iliflkide aktif ol-
mas› da kabul edilebilir de¤ildi), "kad›nlara cinsel sald›r› suçla-
r›" diye düflünebilece¤imiz bu bölümün bafll›¤›, yine de, kad›n-
lar›n bir kiflilik, kendine ait bedeni olan bir varl›k olarak dahi
kabul edilememesi nedeniyle bu bafll›kla düzenlenmiflti. Kad›n-
lar›n bedeni topluma ve aileye aitti! Ceza Kanunu'nda aç›kça
kad›nlara karfl› ve kad›nlar aras›nda da kad›n-k›z fleklinde ay-
r›mc›l›k yaratan bu anlay›fl, ister istemez kendini bütün madde
düzenlemelerinde de gösteriyordu: Evli kad›n kaç›r›ld›¤›nda ce-
zan›n daha a¤›r, bekâr kad›n kaç›r›ld›¤›nda daha hafif olabilme-
si; tecavüze u¤rayan kad›n tecavüzcüsüyle evlendirildi¤inde,
cezas›zl›k haliyle, kad›n hariç tüm aile, toplum ve geleneklerin
onur, fleref ve haysiyetinin kurtar›lmas› gibi!!!...

‹flte 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren 5327 Say›l› TCK'n›n getirdi¤i
en önemli de¤ifliklik, asl›nda suçlar›n soyut, belirsiz (belki de
gelenek, ahlak, aile gibi fazlaca belirli!) kavramlara karfl› de¤il,
kiflilere karfl› ifllenmifl say›lmas› yönündeki de¤ifliklik say›labilir.
Art›k yasa önünde kad›nlar›n bedenleri topluma de¤il, kendile-
rine aittir. Suç kifliye karfl› ifllenmifl olunca, ister istemez "›rza
geçme, ›rza tasaddi" gibi (içkin) cinsiyetçi kavramlar da yerini
"cinsel suç" kavram›na b›rakm›flt›r. Kanun, cinsel suçlar›, "Cin-
sel Dokunulmazl›¤a Karfl› Suçlar" bafll›¤› alt›nda ve Kiflilere Kar-
fl› Suçlar bölümünde düzenlemektedir (102. ve 105. maddeler).
102. Madde'de düzenlenen "cinsel sald›r›" suçunda "Cinsel
davran›fllarla bir kimsenin vücut dokunulmazl›¤›n› ihlal eden
kifli, ma¤durun flikâyeti üzerine iki y›ldan yedi y›la kadar hapis
ile cezaland›r›l›r". 102/2 de ise "Fiilin vücuda organ veya sair
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Yeni yasa, yeni bir düzenlemeyle "Ay›r›mc›l›k" kavram›na yer
verdi¤i 122. Madde'de "Kifliler aras›nda dil, ›rk, renk, cinsiyet,
siyasi düflünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler-
le ay›r›m yap›lmas›"na de¤inerek, özellikle kad›nlar›n ifle al›n-
ma vb. gibi ekonomik nedenlerle karfl›laflabilecekleri ayr›mc›-
l›klar› da bir suç olarak düzenliyor. Yasa, "cinsel taciz"i de dü-
zenlerken, iflyerinde cinsel tacizi bu suçun nitelikli hali olarak
tan›ml›yor. Yine en çok tart›flma yaratan ve genç kad›nlar›n be-
denleri üzerinde Demokles'in k›l›c› gibi duran "bekâret" konu-
sunda da yasada yer alan düzenleme "Genital muayene" bafll›¤›
alt›nda... 287/1'de "Yetkili hâkim ve savc› karar› olmaks›z›n, ki-
fliyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fa-
il hakk›nda üç aydan bir y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur"
deniliyor. Ancak bu düzenleme, kiflinin iradesini yok saymas›
ve hâkim-savc› karar›na ba¤lamas› aç›s›ndan insan haklar›na,
kad›n haklar›na ve hasta haklar›na ayk›r› bir düzenleme olarak,
kad›nlar›n bu alanda yaflad›¤› travmay› sürdürmelerine neden
olacak. 

Sonuç olarak, özellikle kad›nlara iliflkin baz› düzenlemelerine
k›saca de¤inmeye çal›flt›¤›m›z yeni Ceza Kanunu'yla; kad›n-k›z
ayr›m›na yer verilmedi¤i, genç kad›nlar›n tecavüzcüleriyle ev-
lendirilmesi yerine farkl› sosyal tedbirlerin al›nmas› yollar›n›n
aranabilece¤i, "namus"un yaflam hakk›n› ortadan kald›rmak
için bir gerekçe olamayaca¤› ve kad›nlar›n bedenlerinin –yasa-
lar nezdinde– toplum ve genel ahlak yerine kendilerine ait ol-
du¤unu söylemek mümkün gibi görünüyor.

Haklar›n geliflmesi için disiplinleraras› iflbirli¤i çok önemli. Bu-
nu ‹stanbul Barosu'nda 1999 y›l›nda kurdu¤umuz Kad›n Hak-
lar› Merkezi'nde bugüne kadar hayata geçirmeye çal›flt›k. Mes-
lekiçi e¤itimler yapt›k ve o e¤itimlerde farkl› disiplinlerden kifli-
lere de yer verdik. Bu e¤itimin de bir tür disiplinleraras› iflbirli-
¤i anlam›nda bizlere katk›s› olaca¤›n› san›yorum. Hatta belki
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yer alan 77. Madde'de, "cinsel sald›r›da bulunma, zorla hami-
le b›rakma ve zorla fuhfla sevketme" gibi düzenlemelerin yer al-
mas›, özellikle savafl halinde tecavüzün kad›nlara karfl› ayr› bir
silah olarak kullan›ld›¤› düflünüldü¤ünde, önemli bir düzenle-
me say›labilir.

"Vücut Dokunulmazl›¤›'na Karfl› Suçlar" bafll›¤› alt›nda yer alan
86. ve 87. maddelerde; bir baflka kifliye karfl› kas›tl› olarak za-
rar veren, sa¤l›¤›n›n ya da alg›lama yetene¤inin bozulmas›na
neden olan kiflinin, bir y›ldan üç y›la kadar cezaland›r›laca¤›
belirtilmektedir. Bu fiilin üstsoya, altsoya, efle veya kardefle kar-
fl› gerçeklefltirilmesi halinde ceza iki y›ldan befl y›la kadar art›-
r›lacak, gebe kad›na karfl› ifllenmesi ve olumsuz sonuçlar do¤-
mas› halinde ise verilecek ceza iki kat art›r›lacakt›r.

Cürümler "Adab-› Umumiye ve Nizam-› Aile" aleyhine oldu¤u
zaman tabii ki "namus" cinayetlerinin varl›¤› da kaç›n›lmaz olu-
yor ve üstelik 462. Madde'yle, san›klar "gereken" indirimden
yararlan›yordu! Ceza Kanunu'nda yer alan en önemli de¤iflik-
liklerden birisi; "Hayata Karfl› Suçlar"›n nitelikli halleri aras›nda,
kasten öldürme suçunun "Töre saiki ile ifllenmesi"nin de yer al-
mas› oldu. TCK de¤ifliklikleri için uzun soluklu bir mücadele
yürüten, onlarca örgütten oluflan TCK Kad›n Platformu'nun öne-
risi bu düzenlemenin "namus saiki" ile fleklinde yap›lmas›yd›.
Ancak özellikle "haks›z tahrik"i düzenleyen 29. Madde'de
"haks›z tahrikin kabulü için haks›z bir fiilin gereklili¤inin" aran-
mas›, ayr›ca Madde gerekçesinde namus ve töre kavramlar›n›n
birlikte aç›klanarak yer almas›n›n, yeni "namus" cinayetlerine
–en az›ndan yasalar önünde– kap›lar› kapad›¤›n› düflünmek is-
tiyoruz. Nitekim son dönemde, bu tür cinayetlerin ac› bir sem-
bolü haline gelen Güldünya Tören'in davas›nda verilen karar-
da, eski TCK uygulanmas›na ra¤men, tahrik nedeniyle indirim
yap›lmamas› da bu umudu güçlendirici bir geliflme say›labilir.
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dukça fazla. Sözleflme' nin taraf ülkelerce uygulanmas›, bu ül-
kelerin CEDAW Komitesi' ne verdikleri raporlar yoluyla, yani bir
baflka deyiflle "ev ödevleri"ni komiteye aktarmalar›yla gerçekle-
fliyor. Türkiye'nin sundu¤u rapor ise 2005 y›l›nda Komite tara-
f›ndan incelendi. Komite'nin Türkiye raporuna yönelik "Sonuç
Görüflleri"nde; kad›nlara karfl› ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›
için son y›llarda yap›lan yasal de¤ifliklikler olumlu geliflmeler
olarak de¤erlendiriliyor. Ancak Komite Türkiye'den, CEDAW

Sözleflmesi'nden do¤an yükümlülüklerini "sistemli ve devaml›"
bir uygulama ile yerine getirmesini isterken, mevcut durumda
buna iliflkin bir eksiklik oldu¤unu sapt›yor. Anayasa ve yasalara
CEDAW Sözleflmesi'nin 1. Maddesi do¤rultusunda düzenlene-
cek bir "Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›k" tan›m›n›n eklenmesi gere¤i-
ne de¤iniyor. Ayr›ca sosyal, ekonomik ve siyasal düzlemde göz-
lenen "cinsiyet ayr›mc›l›¤›" olgusuna da dikkat çekilerek, bunla-
r› süratle ortadan kald›rmaya yönelik önlemlerin al›nmas› dev-
letten isteniyor. 

1997-2005 y›llar› aras›nda BM CEDAW Komitesi üyesi ve 2003-
2005 dönemi Komite Baflkan› olan Prof. Dr. Feride Acar'›n söz-
leriyle aktar›rsak Komite'nin Sonuç Görüflleri'nde;

Bu ba¤lamda bir yanda, toplumsal bilinçlendirme, duyarl›l›k art›rma,
zihniyet dönüflümü sa¤lama amaçl› yayg›n ve etkin kampanya ve e¤i-
tim programlar› öngörülürken, öte yandan bunlar›n fliddetten e¤itime,
siyasete kat›l›mdan istihdama kadar her alanda öncelikle devlet görev-
lileri, yasalar› uygulama durumunda olan güvenlik personeli, sa¤l›k
sektörü çal›flanlar› ve de en önemlisi hâkim, savc› ve avukat gibi adli
görevlilere yönelik olarak uygulanmas› gere¤i vurgulanm›flt›r. Türki-
ye'de yayg›n ataerkil tutum ve köklü geleneksel /kültürel kal›p yarg›la-
r›n, kad›nlar›n küçümsenip, marjinallefltirilmesinde etkili olduklar› tes-
pitini yapan CEDAW... etkin önlem talep etmektedir...

Evet yaln›zca yasal düzenlemeler yetmiyor. Yasalar›n etkin ola-
rak uygulanmas› için bir dizi baflka önlem de gerekiyor. Mede-
ni Kanun'da de¤ifliklik yaparken, ekonomik fliddeti devam etti-
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bunu gelifltirme ve bas›nla hukukçular aras›nda son dakika ara-
malar›ndan ve "flimdi ceza kanununda neler de¤iflti bi anlat›r
m›s›n›z?" ya da "Hülya Avflar bir günde nas›l bofland›?" türünden
sorulara yan›t almaktan daha sa¤l›kl› iliflkiler kurman›n yöntem-
lerini düflünebiliriz. 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) bizim öncelikli talepleri-
mizden biri, davalarda müdahil olabilme durumuna iliflkindi.
Baz› ülkelerde uygulanan bir durum bu. Örne¤in Fransa'da
çevreci örgütlerin bu tür müdahillik deneyimleri var. "Namus"
cinayeti nedeniyle öldürülen Güldünya Tören davas›nda bu ta-
lep reddedildi örne¤in. Kad›n öldürülmüfl, öldüren ise yak›nla-
r›... Kim müdahil olacak bu davada? Bu nedenle sivil toplum
örgütlerinin bu tür davalarda müdahil olarak kabul edilmesi
çok büyük önem tafl›yor. Bas›n›n davay› takip etmesi de bu tür
davalarda çok önemli. Ancak CMK'da ma¤dura da san›k gibi
hemen avukat tayini d›fl›nda ciddi bir düzenleme olmad›. Çok
aceleye getirilen bir çal›flma oldu ve TCK'daki tart›flma ortam›-
n› –ki gerçekten belki ilk defa bu kadar tart›flma olana¤› bularak
ve önerilerimiz kabul edilerek bir kanun yap›lma süreci yafla-
d›k– bulamad›k ne yaz›k ki. 

KKaadd››nn››nn iinnssaann hhaakkllaarr›› vvee kkaadd››nnllaarraa kkaarrflfl›› 
hheerr ttüürrllüü aayyrr››mmcc››ll››¤¤››nn öönnlleennmmeessii ssöözzlleeflflmmeessii 

Son olarak "Kad›n›n insan haklar›" kavram›na nas›l gelindi ve
Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Uluslararas›
Sözleflmesi (CEDAW) ve di¤er uluslararas› metinlere çok k›saca
de¤inece¤im. Kad›na Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi
Uluslararas› Sözleflmesi Birleflmifl Milletler Genel Kurulu tara-
f›ndan 1979 y›l›nda kabul edildi, 1981 y›l›nda ise sözleflme bi-
çimini ald›. Türkiye CEDAW'› 1985 y›l›nda imzalad›. CEDAW

Birleflmifl Milletler bünyesinde yer alan yedi temel insan hakla-
r› sözleflmesinden biri. Kad›nlar aç›s›ndan tafl›d›¤› önem ise ol-
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ruflmalar alenidir, tabii ki girebilirsiniz" diye müdahale edince
mübaflir "yok burada olmaz" diyebildi ve kad›n da benim cüp-
peme ra¤men mübaflirin dedi¤ine itibar etti, girmekten çekindi.
Yani korku da¤lar› tutmufl haklar›m›z› ararken.

Bence bir gazeteci için en güzel konulardan biri olabilir adliye-
ler ve bu sistemin nas›l iflledi¤i, insanlar›n tepkileri... Haklar ve
meflruiyet de¤iflebilen olgular. Bunu özellikle gazeteciler, ya-
zarlar "müstehcenlik" konusunda s›k s›k yaflarlar. Bir ülkede
müstehcen say›lan di¤erinde say›lmaz ya da ayn› ülkede bir hâ-
kimce müstehcen say›lan, bir baflkas› için olmayabilir. Ben bu-
rada özellikle flunu vurgulamak istiyorum. Haklar yaln›zca ka-
nunlarda yaz›l› metinler olarak alg›lanmamal›. Ço¤u zaman ya-
z›l› metinler yeterli olabiliyor. O kadar elefltirdi¤imiz, yerden
yere vurdu¤umuz eski TCK ve Medeni Kanun'da dahi, yorumla
çok zenginlefltirebilece¤imiz ve hak olarak kullanabilece¤imiz
metinler vard›. Ya da Uluslararas› Sözleflmeleri dayanak olarak
almak, bunlar›n art›k bir iç hukuk metni olarak kabul edildi¤ini
savunmak mümkündü. Önemli olan gerçekten meflruiyet. Bu-
gün herkes "fliddete karfl›y›m" diyebilir, herkes olmasa da bir so-
kak röportaj›na ç›kt›¤›n›zda "tabii çok fena bir fley! fiiddet olma-
mal›" diyebilir insanlar. Y›llar önce 1987 y›l›nda "Daya¤a karfl›
yürüyüfl"ü gerçeklefltirdi¤imiz zaman "özel hayatt›r" kar›fl›lma-
mal› diye karfl›lanan, tepki gören aile içi fliddete karfl› ç›k›fllar
bugün ayn› politik söyleme sahip de¤il. Ama dayak o zaman da
yasal de¤ildi, ancak meflruydu. Peki o günden bugüne fliddet
azald› m›? Sanm›yorum.

Bu noktada fluna da de¤inmekte fayda var. Medyada, reklam-
larda, feminist söylem tersine çevrilip kavramlar›n içi boflalt›la-
rak kullan›l›yor. Herkes fliddete karfl›, herkes "8 Mart Dünya Ka-
d›nlar" gününü kutluyor, kad›nlara çiçekler veriliyor. "Ah bir
darbe, bir morluk ne kadar korkunç!" Bir adam "Bir fiske dahi
vurmad›m, perdeleri açt›rmad›m sadece" diyor. Bir kad›n "soka-
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ren ve fiziksel fliddeti de körükleyen Yürürlük Yasas›'n›n 10.
Maddesi'ni de¤ifltirmeden b›rakmak ve milyonlarca kad›n›n ye-
ni yasal mal rejiminden etkin olarak yararlanamamas›na neden
olmak olmuyor... Belediyeler Kanunu'na göre, 50 bin nüfuslu
her ilde bir s›¤›nak açma zorunlulu¤u varken yapmamak ve ne-
den yap›lmad›¤›n› sorgulamamak olmuyor... "Namus"a namus
diyememek, töre kulvarlar›ndan doland›rmak, "Bekâret kontro-
lü"ne "Genital muayene" demek ve kiflinin fikrini sormamak ol-
muyor... TCK de¤iflikli¤inde mümkün olan tart›flma ortam›na,
CMK de¤iflikli¤inde f›rsat vermemek, Avrupa Birli¤i acelecili-
¤iyle davranarak öneri ve elefltirileri dikkate almamak, geçici
kazançlar için kal›c› hasarlar yaratmak olmuyor... "Namus" ci-
nayetleriyle kad›nlar öldürülürken, kad›nlara, kad›n örgütlerine
davalarda müdahale hakk›n› vermemek olmuyor...

CEDAW'a bir sonraki rapor 2007 y›l›nda sunulacak. Bütün bu
de¤ifliklikler ve dönüflümler için CEDAW, Avrupa Birli¤i "h›zlan-
d›r›lm›fl" Uyum Yasalar› da yetmiyor. Her zaman ve her dönem
oldu¤u gibi, bugüne kadar yap›lan de¤ifliklikler için nas›l aktif
rol oynad›larsa, bundan sonra da kad›nlar›n örgütlü ve elefltirel
mücadelesi gerekiyor.

Ben sizlere genel bir panoramayla kad›nlara iliflkin yasal dü-
zenlemeleri, yenilikleri aktarmaya çal›flt›m. Ancak bir soru sor-
mak istiyorum flimdi? Bugün kaç kad›n "seviflmeme hakk›m var"
ya da "aile kurmama, evlenmeme hakk›m var" diyebiliyor? Ya
da kaç›m›z bir hakk›m›z› ararken korku duymadan bunu yapa-
biliyoruz? Mahkemelere tan›kl›k için ç›kan insanlar bile tir tir
titriyorlar. Neden? 

Geçenlerde yaflad›¤›m bir olayda, s›radan bir boflanma davas›
için aile mahkemesinin kap›s›nda beklerken bir kad›n içeri gi-
ren kardeflinin duruflmas›n› izleyip izleyemeyece¤ini mübaflire
sordu ve mübaflir "hay›r olmaz" cevab›n› verdi. Ben "bütün du-

82 • KADIN ODAKLI HABERC‹L‹K



KKAADDIINNAA YYÖÖNNEELL‹‹KK fifi‹‹DDDDEETT
GGEENNEELLGGEESS‹‹ VVEE MMEEDDYYAANNIINN
SSOORRUUMMLLUULLUU⁄⁄UU*

Hülya Gülbahar

"Çocuk ve Kad›nlara Yönelik fiiddet Hareketleriyle Töre ve Na-
mus Cinayetlerinin Önlenmesi ‹çin Al›nacak Tedbirler Genel-
gesi" Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n imzas›yla 4 Temmuz
2006 tarih ve 26218 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yü-
rürlü¤e girmifl bulunuyor. 2006/17 say›l› Genelge, Türkiye'de
ilk kez, kad›na yönelik fliddetin önlenmesinin "bir devlet politi-
kas›" oldu¤unun alt›n› çiziyor ve tüm bakanl›klar, tüm kamu ku-
rulufllar›n›n yan› s›ra, tüm (kamu-özel, ulusal, bölgesel ve yerel)
yaz›l› bas›n ve görsel-iflitsel medya kurulufllar›, bilgi hizmetleri
ve haber ajanslar› ile bas›n meslek örgütlerini, kad›na yönelik
fliddetin önlenmesi konusunda üzerine düflenleri yapmaya zo-
runlu k›l›yor.

Medyan›n da kat›lmas› gereken bu çal›flmalarda, koordinasyon
görevi çocu¤a yönelik fliddet konusunda Sosyal Hizmetler ve
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¤a b›rakmazd›, ama bana hiç vurmazd› Allah için" diyor. Oysa
bunlar›n hepsi "hürriyeti tahdit, eziyet" suçlar›n› oluflturabilecek
fleyler. Karfl›l›kl› kavgadan söz etmiyorum, bir insan› sistemli
olarak korkutmaktan, eziyet etmekten söz ediyorum. Peki siz
bu noktada, bir sokak röportaj›nda aileyi sorgulayabilir misiniz?
Bir kad›na fliddetin yan› s›ra, seviflmeme hakk›n›n olup olmad›-
¤› konusunda ne düflündü¤ünü sorabilir misiniz? Bir ensest ola-
y›nda "Neden bugüne kadar anlatmad›n›z ya da karfl› ç›kmad›-
n›z?" sorusunu, ancak 18 yafl›nda buna karfl› ç›kabilmifl ve da-
va açm›fl bir genç kad›na sormak yerine, daha ak›ll›ca baflka bir
soruyu babaya yöneltemiyorsak; "Ama kar›m› dövmüyordum"
cevab› hepimizi tatmin ediyorsa, yani dövmemek yetiyorsa;
"e¤itimli kad›nlar fliddet görmüyor" ya da "fliddet uygulayanlar
psikolojik olarak hasta kifliler" fleklindeki rivayetlere kolayca
inan›p gerçe¤i araflt›rma yolunu seçmiyorsak, daha çok yolu-
muz var demektir. 

Bir adli t›p araflt›rmas›nda 85 psikolo¤un yüzde 18'i, 75 psiki-
yatristin yüzde 27'si, 305 hâkim, savc› ve avukat›n yüzde 40'›,
100 polisin yüzde 60'› "Baz› kad›nlar›n d›fl görünüfl ve davran›fl-
lar› tecavüze yol açar" derken, "kim bu hâkimler, avukatlar, psi-
kologlar, psikiyatristler" demek yerine bizim gözümüz de kad›n-
lar›n d›fl görünüfllerine tak›l›yorsa, daha haklar anlam›nda söy-
lenecek çok fley var demektir. Aksi takdirde var olan sadece ya-
z›l› hukuk metinleridir o kadar. Ne kadar çok fleyi hak görüyo-
ruz kendimiz için, hak kavram›n›n içini ne kadar geniflleterek
doldurabiliriz bunlar çok önemli. "‹yi bir daya¤› hak ediyorsun"
sözünü, "iyi bir ücreti hak ediyorsun", "özgür bir hayat› hak edi-
yorsun" sözlerine çevirebildi¤imiz zaman haklar›m›z› ve kad›n
haklar›n› var sayabiliriz belki. 
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destek fonu" kurulmas›, "mali destek" verilmesi gibi maddi so-
rumluluklar da getiriliyor.

Bilindi¤i gibi yeni TCK'da aile içi fliddetin sistematik biçimleri,
"iflkence" bölümü içerisinde ve "eziyet" bafll›¤› ile düzenlen-
mekte ve sadece bu suçun cezas›, erteleme ve paraya çevirme
söz konusu olmaks›z›n iki y›ldan bafllamaktad›r. E¤er bu eziyet
eylemi içinde fiziksel fliddet, tecavüz vb. suçlar da varsa, bun-
lar›n cezalar› kendi özel maddeleri uyar›nca ayr›ca verilecektir.
Dolay›s›yla kad›na karfl› fliddet, hiçbir biçimde kabul edilemez,
hoflgörülemez, küçümsenemez, cezas›z b›rak›lamaz bir "insan-
l›k suçu", bireysel de¤il, toplumsal bir sorundur. Çözümü de
tüm devlet birimleri ve toplum taraf›ndan gerçeklefltirilmek zo-
rundad›r.

Çocukluktan ölüme dek insanlar›n hemen her gün saatlerce
okudu¤u/ izledi¤i yaz›l› ya da görsel medya, bir toplumu "flid-
det toplumu"na dönüfltürebilecek, ya da tam tersine "fliddetsiz
bir toplum" yaratma sürecini belirleyebilecek bir role sahiptir.

Bu nedenle, Genelge'nin amac›na ulaflmas› ve ülkemizde kad›-
na yönelik fliddet ve eflitsizli¤in sonland›r›lmas› için medyaya
büyük görev ve sorumluluk düflmektedir.

MMeeddyyaayyaa aa¤¤››rr hhuukkuukkssaall yyaapptt››rr››mmllaarr ggeelleecceekk

Ne yaz›k ki, istisna düzeyinde kalan örnekler d›fl›nda medyan›n
kad›n›n insan haklar›n›n ihlali ve kad›na karfl› fliddetin önlen-
mesi için sorumlu bir politika izlemesi bir yana, medya bizzat
kendisi bu eflitsizli¤in ve fliddetin kitlesel düzeyde ö¤retildi¤i,
desteklendi¤i, yeniden üretildi¤i bir araç haline gelmifltir.

BM Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözlefl-
mesi (CEDAW) 4. ve 5. Birlefltirilmifl Ülke Raporu'na göre, med-
ya ülkemizde kad›nlara karfl› ayr›mc› olan cinsiyet rolü kal›pla-
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Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü (SHÇEK), kad›na yö-
nelik fliddet ve töre /namus cinayetleri konusunda ise Kad›n›n
Statüsü Genel Müdürlü¤ü (KSGM) taraf›ndan yerine getirilecek.

Genelge gere¤ince, tüm (kamu-özel, ulusal, bölgesel ve yerel)
yaz›l› bas›n ve görsel-iflitsel medya kurulufllar›, bilgi hizmetleri
ve haber ajanslar› ile bas›n meslek örgütleri, kad›na yönelik flid-
det ve namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda yapt›klar› ve
yapacaklar› çal›flmalar›, "üçer ayl›k dönemlerle ilgili ayr›nt›l› fa-
aliyet raporlar›" halinde koordinatör kuruma (SHÇEK ya da
KSGM) göndermek zorunda.

Kad›na yönelik fliddetle mücadele aç›s›ndan yap›lmas› gere-
kenleri üç bölümde ele alan Genelge'nin birçok yerinde med-
ya kurulufllar› "iflbirli¤i yap›lacak kurum/kurulufl olarak" düzen-
leniyor. Ancak Genelge'nin dördüncü bölümü (D) sadece med-
yan›n yükümlülüklerine ayr›lm›fl durumda ve medya bu bölüm-
de do¤rudan "sorumlu kurum" olarak tan›mlan›yor.

KKaadd››nnaa kkaarrflfl›› flfliiddddeettllee mmüüccaaddeellee aarrtt››kk bbiirr ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››

Çocuklara yönelik fliddet (A), Kad›na Yönelik fiiddet (B), Namus/
Töre Cinayetleri (C) ve Medya (D) olmak üzere dört bölümden
oluflan Genelge'nin en önemli özelli¤i, Türkiye'de ilk kez:

• Kad›n erkek eflitli¤ine ayk›r› politikalar, yasal düzenlemeler
ve uygulamalar kald›r›l›ncaya, toplumda kad›n ve erkek eflitli¤i
sa¤lan›ncaya kadar, kad›nlara "pozitif ayr›mc›l›k" yap›lmas› ve;

• Kad›nlara yönelik her türlü fliddet eyleminin önlenmesinin;
"bir devlet politikas›" olarak kabul edilmesidir. Geçmifl yasal
düzenlemelerden farkl› olarak, genelgenin birçok yerinde, ön-
lemlerin kâ¤›t üzerinde birer temenni olarak kalmamas›, uygu-
laman›n gerçek anlamda sa¤lanabilmesi için fliddetin önlenme-
si çal›flmalar›na yönelik "gerekli bütçe"nin ayr›lmas›, "kad›n
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düzenleyen 3984 say›l› "Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve
Yay›nlar› Hakk›nda Kanun"da yay›n ilkeleri aras›nda, 4. Madde'
nin (d) bendinde "...insanlar›n, ...cinsiyet, ...benzeri nedenler-
le... k›nanmamas› ve afla¤›lanmamas›"; (u) bendinde "kad›nlara,
... karfl› fliddetin ve ay›r›mc›l›¤›n teflvik edilmemesi" hüküm al-
t›na al›nm›flt›r. Ancak uygulanmamaktad›r!

Daha da önemlisi, TCK'n›n 216/2 Maddesi, halk›n bir kesimini
cinsiyet farkl›l›¤›na dayanarak alenen afla¤›layanlar›n 6 aydan 1
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›n› öngörmektedir.
Ancak uygulanmamaktad›r!

‹flte bu nedenle, Genelge'nin medyan›n sorumluluklar›yla ilgili
(D) bölümünün ilk maddesi, medyada yer alan "cinsiyet ayr›m-
c›l›¤›", "çocuk istismar›" ve "fliddet" içerikli yay›mlara uygulanan
hukuksal yapt›r›mlar›n yetersiz oldu¤unu kabul ediyor. Medya
konusunda yap›lacak ilk ifllerden biri, mevcut medya hukuku-
nun ve öncelikle 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl
ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun'un güncellenmesi, yapt›r›m gücü-
nün art›r›lmas› ve güncelliklerini yitirmeden uygulanabilmeleri-
ne yönelik düzenlemeler için mevzuat de¤iflikli¤i çal›flmalar›-
n›n bafllat›lmas› olacak.

fifiiiddddeettee kkaarrflfl›› GGeenneellggee''nniinn bbüüttüünnüünnddee
mmeeddyyaann››nn ssoorruummlluulluu¤¤uu

Genelgenin (B) ve (C) bölümlerinde yaz›l› görevler aç›s›ndan
"iflbirli¤i içinde olmas› gereken kurulufllar" olarak medyada da:

• Sistematik bir zihniyet dönüflümü için ders kitaplar›nda, gün-
lük konuflmalarda, görsel ve yaz›l› bas›nda, sinema filmlerinde
hatta akademik çal›flmalarda, vaaz ve hutbelerde kullan›lan ge-
leneksel cinsiyet rol ve kal›plar›n›, erkek egemen zihniyetin hâ-
kim oldu¤u toplumsal yap›n›n yaratt›¤› olumsuzluklar› vurgula-
yan bir söylem gelifltirilmelidir.
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r›n› üretmekte ve devam ettirmektedir. Kad›nlar›n medyan›n çe-
flitli sektörlerinde büyük ölçüde temsil edilmemelerinin sektö-
rün cinsiyetçi ›srar›na katk›da bulundu¤u belirtilen raporda;
özel medya flirketlerinin say›s›ndaki art›flla birlikte, özellikle TV

ve sinema endüstrisinde çal›flan kad›nlar›n say›s›n›n artt›¤› vur-
gulanmaktad›r. Raporda da saptand›¤› gibi, yönetim kademele-
rinde bulunan kad›nlar›n oran› hâlâ düflük düzeydedir. Yöneti-
ci düzeyinde, kad›nlar esas olarak orta düzey yönetici olarak
çal›flmakta ve üst düzey yönetim görevlerinin yüzde 1'ini olufl-
turmaktad›rlar. TRT televizyon kanallar›nda kad›nlara yönelik
programlar›n oran› y›ll›k ortalama yüzde 6.9, radyo kanallar›n-
da ise yüzde 15-17 aras›nda de¤iflmektedir.

Görüldü¤ü gibi, medya erkeklerin sahibi ve yöneticisi oldu¤u
bir iktidar arac› olarak cinsiyetçili¤in sürdürülmesi ve yayg›n-
laflt›r›lmas›nda çok büyük bir rol üstlenmifl durumdad›r.

Medya cinsiyet ayr›m›na dayal› kad›n/erkek rollerini pekifltire-
rek; kad›nlara karfl› cinsiyetçi önyarg›lar› yineleyerek; fliddeti
özendirip magazinlefltirip erotiklefltirerek; haberlerde, yorum-
larda kad›nlara yer vermeyerek, kad›nlar› hayat›n tüm alanla-
r›nda yok sayarak; de¤iflik alanlara ve hatta kad›nlara dair ko-
nular› ifllerken bile, kendi alan›nda y›llard›r mücadele veren,
önemli bir bilgi ve deneyim birikimine sahip kad›nlar› ve kad›n
örgütlerini muhatap almayarak, görüfllerine baflvurmayarak; bu-
rada sayamayaca¤›m›z daha yüzlerce biçimde kad›nlar›n insan
haklar›n› bizzat kendisi ihlal etmektedir. Medyan›n da etkisi ile,
bütün toplumdaki kad›na bak›fl aç›s› daha da cinsiyetçi bir hal
almakta, fliddet ve kad›na karfl› ifllenen suçlar daha da artmak-
tad›r.

Bütün bu a¤›r sorumlulu¤una ra¤men, medyan›n bu yay›nc›l›k
anlay›fl›n› de¤ifltirmesini sa¤layacak hukuksal yapt›r›mlar yeter-
siz ve olanlar da etkisizdir. Örne¤in iflitsel ve görsel yay›nc›l›¤›
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• Ülke çap›nda ilgili tüm sivil ve resmi kurulufllar› kapsayacak
"2006-2010 Töre/Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik
Eylem Plan›" haz›rlanmal› ve uygulamalar› takip edilmelidir.

• Lisans ve meslekiçi e¤itim programlar›nda oldu¤u gibi, ileti-
flim alan›ndaki e¤itim programlar›nda da kad›na yönelik fliddet
konusu yer almal›d›r.

• Töre /namus cinayetleri konusunda devlet, sivil toplum örgüt-
leri ve yerel yönetimler ortak kampanyalar düzenlemelidir. Bu
kampanyalarda kad›nlar›n yan› s›ra erkeklerin de fliddete karfl›
bilinç yükseltici e¤itim almalar› sa¤lanmal›d›r. Erkek ve kad›n-
lar›n alternatif davran›fl biçimleri gelifltirmelerine destek veren
programlar oluflturulmal›, kendini ifade yollar›n› bulmak ve ile-
tiflim kurma olanaklar›n› art›rmak için sorun çözme tekniklerini
anlatan programlar gelifltirilmelidir.

• Töre /namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik bilgilendiri-
ci spot filmlerin üretilerek, görsel medyada s›k aral›klarla göste-
rilmesi sa¤lanmal›d›r.

MMeeddyyaa vvee flfliiddddeett kkoonnuussuunnddaakkii öözzeell ddüüzzeennlleemmeelleerr

Genelge'nin (D) bölümünde, ilk olarak, yukar›da da belirtildi¤i
gibi medya ile ilgili mevzuat›n cayd›r›c› ve h›zla uygulanabile-
cek yapt›r›mlar getirilerek yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.
Neredeyse her sat›r›nda ilgili meslek örgütleri ve di¤er sivil top-
lum örgütlerinden söz edilen bir genelgede; medya ile ilgili hu-
kuksal düzenlemeler yap›l›rken medyan›n kendisinin ve sivil
toplum örgütlerinin görüfl ve önerilerini alma, iflbirli¤i yapma
gere¤i nedense atlanm›fl görünüyor! Dileriz, genelge kendileri-
ni unutmufl olsa da, onlar, konuyla ilgili ana mevzuat›n düzen-
lenmesi gibi önemli bir çal›flmada kendilerini hat›rlat›rlar.

Genelge'nin (D) bölümünün tamam›n› yaz›n›n sonuna aynen
ekledi¤imiz için, burada getirilen sorumluluklar› özetlemeye
çal›flal›m:
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• Kad›na yönelik fliddet konusunda zararl› gelenek ve görenek-
lerin tespit edilerek buna yönelik tutum ve davran›fl biçimlerini
de¤ifltirmelerini sa¤lay›c› e¤itim programlar› haz›rlanmal›d›r.
Kad›na yönelik aile içi fliddetin önlenmesine yönelik olarak
baflta erkekler olmak üzere, ailenin tüm bireylerinin e¤itilmesi
ve özellikle öfkenin kontrolü ve kifliler aras›nda sa¤l›kl› iletiflim
becerileri konusunda yayg›n e¤itim programlar›n›n haz›rlanma-
s›nda devletin gerekli çal›flmalar› yapmas› gerekmektedir.

• fiiddete u¤rayan kad›nlar›n baflvurabilecekleri, rehberlik ve
dan›flmanl›k hizmeti alabilecekleri merkezlerin tan›t›m› ile ka-
d›nlara yönelik bilinç yükseltme ve e¤itim çal›flmalar› konusun-
da ulusal bir bilgilendirme kampanyas› yürütülmelidir.

• Kad›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤› koordinasyonunda bü-
tün kamu kurum ve kurulufllar›, üniversiteleri, sivil toplum ör-
gütlerini, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak "2006-
2010 Kad›na Yönelik fiiddetin Önlenmesi Eylem Plan›" haz›r-
lanmal› ve uygulamalar› takip edilmelidir.

• Kad›na yönelik fliddetle ilgili spot filmler üretilmeli, ulusal,
bölgesel ve yerel medyada ulusal bir kampanya çerçevesinde
gösterilmesi sa¤lanmal›d›r.

• Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, kad›na yönelik fliddetin önlenmesi
konusunda; toplumu bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar
vermeli, yaz›l› ve görsel yay›mlar yapmal› ve çeflitli etkinlikler
düzenlemelidir.

• Töre ve namus konusunda toplumda yerleflik önkabullerin
veya geleneksel anlay›fl›n tersine çevrilmesi sa¤lanmal›d›r.

• Devletin yasalardan ve uluslararas› sözleflmelerden do¤an
yükümlülükler do¤rultusunda gerekli düzenlemeleri yapmas›,
yasalardaki anlay›fl de¤iflikli¤inin uygulamaya yans›t›labilmesi
için gerekli mesleki e¤itim çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve yasala-
r›n s›f›r toleransla uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.
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sunda çal›flmalar yap›lmas› ve izleyiciye medya okuryazarl›¤›-
n›n kazand›r›lmas› için e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi,

• Ülkemizde medyada karar mekanizmalar›nda cinsiyetçili¤in
ortadan kald›r›lmas› ve eflitli¤in sa¤lanmas›,

• Medyan›n kad›n ve çocu¤a yönelik "fliddetin" pekifltirilmesi
ve ortadan kald›r›lmas›na iliflkin etkisini araflt›ran ve günümüz-
de büyük eksiklik olan araflt›rmalar›n yap›lmas›,

• Sivil toplum örgütlerinin "Medya ‹zleme Gruplar›" oluflturma-
s› ve medyan›n günü gününe izlenmesi, otokontrolün sa¤lan-
mas›.

Görüldü¤ü gibi Genelge, yasal mevzuat› düzenleyerek, medya-
da yap›mc›s›ndan her düzeyde çal›flan›na dek toplumsal cinsi-
yet eflitli¤i e¤itiminin al›nmas›, kendi karar mekanizmalar›nda
kad›n erkek eflitli¤inin sa¤lanmas›, kendi iç denetim mekaniz-
malar›n›n oluflturulmas›, kendi etik kurallar›n›n yerlefltirilmesi
ilkelerini getirerek, öncelikle medyan›n kendine bir çekidüzen
vermesini sa¤lamaya çal›fl›yor.

Türkiye'de bugüne dek kad›nlar lehine ç›kart›lan herhangi bir
yasan›n, yönetmeli¤in, genelgenin do¤ru dürüst uyguland›¤›n›
görmedi¤imizden olsa gerek, bu kapsaml› genelgeyi bile buruk
bir memnuniyetle karfl›lam›fl bulunuyoruz.

Umudumuz, Türkiye'deki kad›n hareketinin gücü ve bu sayede
oluflturulacak medya izleme gruplar›nda... Kad›nlar›n olufltur-
du¤u Medya ‹zleme Grubu'na (MED‹Z), görüfl ve önerilerinizi
iletmek isterseniz adresimiz: medyaizleme@yahoo.com.tr...
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• Avrupa Birli¤i Müktesebat› çerçevesinde yay›n kurulufllar›n›n
kendi özdenetim birimlerini kurarak bir an önce kamusal ya-
y›nc›l›¤›n gere¤i kendi sorumlu yay›nc›l›k ilkelerini yerlefltirme-
leri,

• Yay›mlar›n planlamas›, genel ak›fl› ve içeri¤inde, çocuk istis-
mar› ile cinsiyet ay›r›m›, fliddet, pornografi, kad›n› küçültücü,
incitici ve önyarg›l› yay›mlar›n yap›lmamas› için yay›n kanalla-
r›n›n kendi "ET‹K" de¤erlerini yerlefltirmeleri,

• Radyolarda ve tüm ailenin birlikte televizyon izledi¤i saatler-
de ve yay›n›n genel ak›fl›nda "Çocuk programlar›" özellikle
"reklam kuflaklar›"nda çocuk istismar›n›n önlenmesi,

• Evde ve çal›flan kad›na yönelik, kad›n›n toplumsal dönüflü-
münü sa¤layacak, bilgilendirici programlar›n öne ç›kar›larak
çok say›da izleyiciye, kad›na ulaflmas› için izlenebilirli¤i yük-
sek zaman diliminde yay›mlanmas›,

• RTÜK taraf›ndan yay›ndan kald›r›lan programlar yerine, flid-
dete karfl› duyarl›l›¤› art›r›c› mesajlar veren e¤itici ikame prog-
ramlar›n oluflturulmas›, (Asl›nda y›llard›r 3984 say›l› yasan›n
33. Maddesi'nin 1. f›kras›nda yer alan: "yay›n ihlali halinde ya-
y›n› durdurulan program›n yerine ilgili kamu kurum ve kurulufl-
lar›na Üst Kurulca haz›rlatt›r›lacak e¤itim,... kad›n... haklar›,
konular›nda programlar yay›mlan›r" hükmü vard›. Uyguland›¤›-
n› göremedik. Yasay› uygulamayan zihniyet, umal›m ki, genel-
geyi uygulayacakt›r.)

• Baflta program yap›m ve yöneticileri olmak üzere, televizyon
programlar›n›n üretiminin her aflamas›nda yer alan medya çal›-
flanlar›n›n "fliddete" iliflkin duyarl›l›klar›n› artt›r›c› "Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i" e¤itimi almalar›n›n sa¤lanmas›,

• ‹zleyiciye medya karfl›s›nda "fark›ndal›k" kazand›r›lmas› ve
bilinçli izleyiciler (öncelikle ebeveynler) oluflturulmas› konu-
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AA..   ÇÇOOCCUU⁄⁄AA YYÖÖNNEELL‹‹KK fifi‹‹DDDDEETT KKOONNUUSSUUNNDDAAKK‹‹
ÇÇÖÖZZÜÜMM ÖÖNNEERR‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN YYAAfifiAAMMAA GGEEÇÇ‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹NNDDEE

KKOOOORRDD‹‹NNEELL‹‹ ÇÇAALLIIfifiMMAASSII GGEERREEKKEENN KKUURRUUMMLLAARR..

ÖÖNNEERR‹‹LLEERR ((aa))
SSOORRUUMMLLUU KKUURRUUMM ((bb))

‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ YYAAPPIILLAACCAAKK KKUURRUUMM//KKUURRUULLUUfifi ((cc))

KKOORRUUYYUUCCUU VVEE ÖÖNNLLEEYY‹‹CC‹‹ TTEEDDBB‹‹RRLLEERR

1. a) Sa¤l›k görevlileri, yarg› mensuplar›, ö¤retmenler, sosyal hizmet uzmanla-
r›, psikologlar, çocuk geliflimi uzmanlar›, kolluk kuvvetleri ve di¤er meslek
gruplar›n›n hizmet içi e¤itim programlar›nda çocuklara karfl› fliddete yakla-
fl›m konusu yer almal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakan-
l›¤›, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Üni-
versiteler

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Üniversiteler

2. a) Emniyet ve jandarma birimlerinde daha fazla kad›n memurun görevlen-
dirilmesi ve bu memurlar›n kad›na ve çocu¤a yönelik fliddet konusunda
özel e¤itim alm›fl olmas› sa¤lanmal›d›r.

b) ‹çiflleri Bakanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Üniversite Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygu-
lama Merkezleri

3. a) Emniyet ve jandarma birimlerinde, çocu¤a yönelik fliddet olgular›n›n
do¤ru tan›mlanarak de¤erlendirmesini sa¤layacak e¤itim çal›flmalar› yap›l-
mal›d›r.

b) ‹çiflleri Bakanl›¤›

c) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler

4. a) Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, çocu¤a yönelik fliddet konusunda; toplumu bi-
linçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yaz›l› ve görsel yay›mlar
yapmal› ve çeflitli etkinlikler düzenlemelidir.

b) Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›

c) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Üniversiteler

5. a) Mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce, çocu¤a yönelik fliddetle il-
gili broflürler ve di¤er tan›t›c› materyaller haz›rlanarak, halka aç›k alanlar-
da ve kamu hizmet birimlerinde da¤›t›m› sa¤lanmal›d›r.

b) Valilikler, Belediyeler
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EEKK:: KKAADDIINNAA YYÖÖNNEELL‹‹KK fifi‹‹DDDDEETT GGEENNEELLGGEESS‹‹

4 Temmuz 2006 Sal›
Resmi Gazete
Say› : 26218

GGEENNEELLGGEE

Baflbakanl›ktan:

KKOONNUU:: Çocuk ve Kad›nlara Yönelik fiiddet Hareketleriyle
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi ‹çin
Al›nacak Tedbirler.

GGEENNEELLGGEE

22000066//1177

Kad›n ve çocuklara yönelik fliddet insanl›¤›n gündemindeki yerini korumak-
tad›r. Bu tür fliddetin en ac›mas›z biçimi kamuoyunda "töre cinayeti" olarak ta-
n›mlanan kad›na yönelik öldürme olaylar›d›r. Kad›n ve çocuklara yönelik flidde-
tin ülkemizde de devam ediyor olmas› yeni ve acil önlemlerin al›nmas›n› gerek-
li k›lmaktad›r. Ekonomik kalk›nma ve geliflme ile birlikte e¤itim ve kültür düze-
yinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu sorunlar›n çözümü için
kamu kurum ve kurulufllar› ile birlikte sivil toplum örgütleri ve vatandafllar›m›-
za büyük görev ve sorumluluklar düflmektedir.

Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi de sosyal bir yara olan bu olguyla il-
gilenme ihtiyac› hissetmifl, 28/6/2005 tarihli ve 853 say›l› karar›yla bir araflt›rma
komisyonu teflkil etmifltir. Bu komisyon çal›flmalar›n› tamamlayarak kad›n ve
çocuklara yönelik fliddetin sebepleri ile al›nabilecek önlemleri belirleyen kap-
saml› bir rapor haz›rlam›flt›r.

Mezkûr komisyon çal›flmalar› sonucunda haz›rlanan ve Hükümetimizce de
benimsenen bu konuda al›nacak önlemlere iliflkin öneriler ve bundan sorumlu
kurulufllar ekli listelerde belirtilmifltir. Bu önerilerle ilgili olarak bafllat›lacak ça-
l›flmalarda koordinasyon görevi çocu¤a yönelik fliddet konusunda Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, kad›na yönelik fliddet ve
töre/namus cinayetleri konusunda ise Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü taraf›n-
dan yerine getirilecektir.

Sorumlu kurulufllar›n ve bu kurulufllarla iflbirli¤i içerisinde hareket etmesi
gereken kurumlar›n ayr› ayr› belirtildi¤i önlemlere iliflkin çal›flmalar, koordina-
tör olarak belirlenen Genel Müdürlüklerle iflbirli¤i içerisinde derhal bafllat›la-
cakt›r. Sorumlu kurumlar taraf›ndan görev alan›na giren konularda haz›rlanacak
ayr›nt›l› faaliyet raporlar› üçer ayl›k dönemlerle ilgili koordinatör kuruma gön-
derilecektir.

Bilgilerini ve gere¤ini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDO⁄AN
Baflbakan
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b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kurum ve Kurulufllar, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, ‹lgili Mes-
lek örgütleri ve ‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar›

6. a) SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kad›n ve Sosyal Hiz-
met ve Özürlü Ça¤r› Merkezi"nin daha ifllevsel k›l›nmas› ve bunun için ge-
rekli tedbirlerin al›nmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹çiflleri Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversite ve özel
Sektöre Ait Sa¤l›k Kurulufllar›, Barolar

7. a) Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO fi‹DDET HATTI" olufl-
turulmal›d›r. Bu hatlarda fliddet konusunda e¤itim alm›fl personelin görev
yapmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹çiflleri Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversite ve Özel
sektöre ait Sa¤l›k Kurulufllar›, Barolar

8. a) Ülkemizde aile içinde fliddete u¤ram›fl (fiziksel, ruhsal, cinsel) çocuklara
yönelik hizmetlerin sunulabilece¤i kurumlar ve acil yard›m hatlar› henüz
tam olarak kurumsallaflt›r›lamam›flt›r. Bu nedenle bu alanlarda kurumsallafl-
ma ivedilikle sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹çiflleri Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversite ve Özel
Sektöre ait Sa¤l›k Kurulufllar›, Barolar

9. a) Çocu¤a yönelik fliddet konusunda ulusal bir veri taban› bulunmamakta-
d›r. Eldeki veriler de çok yetersizdir. Bu nedenle bu konularla ilgili Bakan-
l›klar›n veri toplamas› ve toplumun kullan›m›na aç›k veri tabanlar› olufltur-
mas› sa¤lanmal›d›r. Tarama sonuçlar›n›n sa¤l›kl› olabilmesi için, toplanmak
istenen istatisti¤e yönelik soru setleri haz›rlanmal› ve sonuçlar›n tek elden
(Türkiye ‹statistik Kurumu) toplanarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

b) Türkiye ‹statistik Kurumu

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar› (‹çiflleri Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›-
¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teflkilat›, Aile
ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler v.b.)

10. a) Çocuk ›slahevlerinin amac›na uygun çal›flmas›n› engelleyen eksikliklerin
giderilmesi, daha etkin hizmet verebilmesi için denetimlerin yap›lmas› sa¤-
lanmal› ve çocuklar›n yetiflkinlere özgü tutukevlerinde tutulmamalar› için
gerekli alt yap› oluflturulmal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) ‹lgili Kamu Kurum ve Kurulufllar, ‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar›
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c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Aile ve
Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler

6. a) Kent yap›lanmas›nda sadece okul çocuklar›n›n de¤il, de¤iflik yafl grupla-
r›ndaki gençlerin de çeflitli faaliyetlerde bulunabilece¤i sosyal tesisler ku-
rulmal›, var olanlar aktif hale getirilmelidir.

b) Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Valilikler, Belediyeler

c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Aile ve
Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler, ‹lgili Meslek örgütleri
ve ‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar›

KKUURRUUMMSSAALL HH‹‹ZZMMEETTLLEERR

1. a) Devlet, çocuklara yönelik her türlü fliddet eylemini ortadan kald›racak
önlemlerin bir devlet politikas› olarak uygulanmas›n› sa¤lamal›d›r. Bu ala-
na yönelik bir bütçe oluflturulmal›, söz konusu bütçenin etki ve sonuçlar›
görünür k›l›nmal›d›r.

b) TBMM, Baflbakanl›k ve di¤er ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

c) Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

2. a) Çocu¤a yönelik fliddetin önlenebilmesi için sorunun temeline inilerek,
ekonomik, yasal, kurumsal, e¤itsel ve kültürel alanlara yönelik olarak efl za-
manl›, paralel düzenlemeler yap›lmal›d›r.

b) Baflbakanl›k ve di¤er ilgili tüm kamu kurum ve kurulufllar

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, ‹lgili Meslek Örgütleri ve ‹lgili
Sivil Toplum Kurulufllar›

3. a) Çocu¤a yönelik fliddete karfl› al›nacak önlemler ulusal plan çerçevesinde
ve kapsaml› olarak belirlenmelidir. Söz konusu plan haz›rlan›rken, toplum-
sal cinsiyet bak›fl aç›s›na sahip olmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

4. a) Toplumsal cinsiyete duyarl› politikalar›n ana plan ve programlara enteg-
rasyonu, sektörler ve disiplinler aras› iflbirli¤inin sa¤lanmas›, programlar›n
ve sonuçlar›n izlenme ve de¤erlendirilmesi için gerekli mekanizmalar›n
oluflturulmas›, mevcut mekanizmalar›n ifller hale gelmesi sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Kad›n›n
Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Yerel Yönetimler, Üniversite Ka-
d›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezleri, ‹lgili Meslek Örgütleri ve
‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar›

5. a) Ülke çap›nda ilgili tüm sivil ve resmi kurulufllar› kapsayacak "2006-2010
Çocu¤a Yönelik fiiddetin Önlenmesi Eylem Plan›" haz›rlanmal› ve uygula-
malar› takip edilmelidir.
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7. a) ‹lkö¤retimden bafllayarak e¤itimin her aflamas›nda (örgün ve yayg›n e¤i-
tim de dahil olmak üzere) fliddet ve toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤› konular›-
n› içeren ve çocuklara kendi bedenlerini tan›may› ö¤reten e¤itim program-
lar› haz›rlanarak uygulamaya konulmal›d›r.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler

8. a) Okul yönetimleri, s›n›f ö¤retmenlerinin ve rehber ö¤retmenlerin çocu¤a
yönelik fliddetin tan›nmas› ve yetkili makamlara bildirilmesi konusunda du-
yarl›l›klar› art›r›lmal›d›r.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler

9. a) Çocu¤a yönelik fliddetle ilgili yasalar›n ve Çocuk Haklar› Sözleflmesinin
okullarda ö¤retilmesi ve okullardaki fliddeti ortadan kald›rmak için çok
yönlü bir kampanya bafllat›lmas› ve bu kampanyan›n toplumsal seferberli-
¤e dönüfltürülmesi gerekmektedir.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) ‹lgili tüm kamu kurum ve kurulufllar›, Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel), Sivil Toplum Kurulufllar›

10. a) Ailelere çocuk e¤itimi ve çocuk yetifltirme yöntemlerinin ö¤retildi¤i
"Ana-Baba Okullar›" programlar› yayg›nlaflt›r›larak kurumsal altyap› olufltu-
rulmal›d›r.

b) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü

c) Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge-
nel Müdürlü¤ü, Sivil Toplum Kurulufllar›, Üniversiteler, Yerel Yönetimler

11. a) Ülkemizde tecavüz ve ensest gibi konular ciddi sorunlar aras›nda yer al-
mas›na ra¤men hâlâ bunlar›n tabu say›lmas›yla mücadele edilerek, cinsel
fliddet türleri, nedenleri, önleme yollar› konusunda halk›n bilinçlendirilme-
sine yönelik çal›flmalar yap›lmal›d›r.

b) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Kad›n›n Statüsü Genel Mü-
dürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili tüm kamu kurum ve kurulufllar›, Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel), Sivil Toplum Kurulufllar›, Üniversiteler

12. a) Çocu¤a yönelik fliddet konusunda anne babalar ve bak›m veren kiflilerin
çocu¤a yaklafl›m ve çocuk terbiyesi alanlar›nda zihniyet dönüflümünü sa¤-
layacak e¤itim programlar›na öncelikle yer verilmelidir.

b) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü

c) Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü-
¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Sivil
Toplum Kurulufllar›, Üniversiteler, Yerel Yönetimler
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EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM

1. a) Zorunlu e¤itim 11 (on bir) y›la ç›kar›lmal›d›r. Söz konusu zorunlu e¤itim-
den ülke genelinde tüm çocuklar›n yararlanmas› için gerekli tüm tedbirler
al›narak, bu konuda denetimlerin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Valilikler, Yerel Yönetimler, ‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar›

2. a) ‹lkö¤retimin zorunlu olmas› nedeniyle, bu zorunlulu¤un ihlali durumun-
da ilgililer hakk›nda yasal prosedür titizlikle iflletilmelidir. Gerek bu konu-
da gerekse ekonomik yönden istismar edilen çocuklar›n takibi ve gerekli
önlemlerin al›nmas› konusunda ilgili tüm kurum ve kurulufllar ile yerel yö-
netimler koordineli olarak çal›flmal›d›r.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

c) Valilikler, Yerel Yönetimler, ‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar›, Sosyal Yard›m-
laflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlü¤ü

3. a) K›z çocuklar›n›n e¤itimlerini tamamlamalar› büyük önem tafl›maktad›r.
Özellikle k›z çocuklar›n›n okullaflma oranlar›n›n art›r›lmas›na yönelik ola-
rak yap›lan kampanyalar›n süreklili¤i sa¤lanarak, sonuçlar›n›n izlenmesine
önem verilmeli ve k›zlar›n kesintisiz olarak ö¤renimlerine devam etmeleri-
ni sa¤lay›c› önlemler al›nmal›d›r.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Valilikler, Yerel Yönetimler, ‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar›, Medya

4. a) Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel de¤erlerin hâkim oldu¤u k›r-
sal bölgelerde k›z çocuklar›n›n e¤itime kat›lmalar›n› sa¤lamaya yönelik ola-
rak yat›l› k›z bölge okullar›n›n (ilkö¤retim ve ortaö¤retim) aç›lmas› ve yay-
g›nlaflt›r›lmas› gerekmektedir.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Valilikler, Yerel Yönetimler, Özel Sektör
Kurulufllar›, Sivil Toplum Kurulufllar›

5. a) Geçici tar›m iflçisi olan ailelerin çocuklar›n›n ilkö¤retim e¤itimi almalar›
ve e¤itimlerini tamamlamalar› sa¤lanmal›d›r. Bu yönde mobil e¤itim ve
benzeri projeler gelifltirilmelidir. Yerel yöneticiler bu konuyu takip etmeli ve
uygulanmas›n› sa¤lamal›d›r.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Valilikler, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kurulufllar›

6. a) E¤itim materyallerinin kad›n ve erkek eflitli¤ini yok sayan, görmezden ge-
len ya da zedeleyen anlay›fllar› ortadan kald›ran ö¤elerinden ay›klanmas›
gerekmektedir.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü
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b) Adalet Bakanl›¤›

c) ‹çiflleri Bakanl›¤›

3. a) fiiddet ve özellikle ensest faillerinin rehabilitasyona tabi tutulmalar›n›n
yasal bir zorunluluk haline getirilmesi ve masraflar›n failler taraf›ndan kar-
fl›lanmas› yönünde yasal düzenlemelere gidilmelidir.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlü¤ü, Barolar

4. a) Hak arama sürecindeki yasal prosedür ma¤durlar lehine basitlefltirilmeli,
sa¤l›kla ilgili kay›tlar baflta olmak üzere gerekli belge ve kay›tlar›n ücretsiz
haz›rlanmas› sa¤lanmal› ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler yap›lma-
l›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

5. a) Çocu¤un beden muayenesinde, çocu¤un "ayd›nlat›lm›fl onam›n›n" al›n-
mas› yönünde yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) ilgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuru-
lufllar›

BB..   KKAADDIINNAA YYÖÖNNEELL‹‹KK fifi‹‹DDDDEETT KKOONNUUSSUUNNDDAAKK‹‹
ÇÇÖÖZZÜÜMM ÖÖNNEERR‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN YYAAfifiAAMMAA GGEEÇÇ‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹NNDDEE

KKOOOORRDD‹‹NNEELL‹‹ ÇÇAALLIIfifiMMAASSII GGEERREEKKEENN KKUURRUUMMLLAARR..

ÖÖNNEERR‹‹LLEERR ((aa))
SSOORRUUMMLLUU KKUURRUUMM ((bb))

‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ YYAAPPIILLAACCAAKK KKUURRUUMM//KKUURRUULLUUfifi ((cc))

KKOORRUUYYUUCCUU VVEE ÖÖNNLLEEYY‹‹CC‹‹ TTEEDDBB‹‹RRLLEERR

1. a) Devlet, kad›n ve erkek aras›ndaki ekonomik eflitsizli¤in ortadan kald›r›l-
mas› için gerekli tedbirleri almal›d›r.

b) Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

c) ‹lgili Tüm Kurum ve Kurulufllar, Özel Sektör, Üniversiteler

2. a) ‹fle al›nmada eflitli¤i sa¤lay›c› önlemler al›nmal›, iflyerinde cinsiyete da-
yal› ayr›mc›l›¤›n olmamas› için iflverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozi-
tif ayr›mc›l›k yapmalar› gerekmektedir.

b) Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

c) ‹lgili Tüm Kurum ve Kurulufllar, Özel Sektör
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13. a) Çocu¤a yönelik fliddet konusunda zararl› gelenek ve görenekler tespit
edilerek ay›klanmal› ve kiflilerin söz konusu davran›fl flekillerini de¤ifltirme-
lerini sa¤lay›c› e¤itim programlar› haz›rlanmal›d›r.

b) Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuru-
lufllar›

14. a) Çocu¤a yönelik fliddetle ilgili bilgilendirici spot e¤itim filmlerinin görsel
medyada s›k aral›klarla gösterilmesi sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar› (Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

SSAA⁄⁄LLIIKK

1. a) Sa¤l›kla ilgili yüksek ö¤renim kurumlar›nda mezuniyet öncesi e¤itim
programlar›na çocu¤a yönelik fliddeti tan›ma, gerekli müdahaleleri yapabil-
me ve fliddet gören çocu¤u korumak amac›yla gerekli mekanizmalar› çal›fl-
t›rabilme konular›nda dersler konulmal›d›r.

b) Üniversiteleraras› E¤itim Komisyonu, Üniversitelerin E¤itim Müfredat Ko-
misyonlar›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Mü-
dürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

2. a) Sa¤l›k kurulufllar›na baflvuran fliddet ma¤duru çocuklara sunulacak koru-
yucu ve tedavi edici sa¤l›k hizmetleri planlan›rken, tüm sa¤l›k kurumlar›n-
da hizmet sunucu olan hekim ve hemflire gibi sa¤l›k çal›flanlar›n›n yan› s›-
ra çocu¤a yönelik fliddeti tan›ma, tespit etme ve bildirim konusunda e¤itil-
mifl sosyal hizmet uzman› ve psikologlar›n yer alaca¤› bir modelin olufltu-
rulmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversite ve özel Sektöre Ait Sa¤l›k Kurulufllar›

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

HHUUKKUUKK

1. a) 5395 say›l› Çocuk Koruma Kanununa iliflkin alt yap›lar›n ivedilikle olufl-
turulmas› yönündeki çal›flmalar h›zland›r›lmal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

2. a) CMK'n›n "tan›klar›n dinlenmesi" bafll›kl› 52. maddesinin (3). f›kras›nda
çocuk ma¤durlar›n tan›k olarak dinlenmeleri s›ras›ndaki görüntü ve sesle-
rin kayda al›nmas›n›n zorunlu oldu¤una dair hükmün, "5320 say›l› Ceza
Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanunun
12. maddesinin ikinci f›kras›" uyar›nca, bu f›kran›n (a) ve (b) bentlerinin 1
Temmuz 2006 tarihinde yürürlü¤e girece¤i yönündeki düzenleme gözetile-
rek an›lan yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için alt yap›-
n›n ivedilikle oluflturulmas› gerekmektedir.

100 • KADIN ODAKLI HABERC‹L‹K



b) Milli E¤itim Bakanl›¤›, Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Sivil Toplum Kurulufllar›

10. a) Kad›na yönelik fliddetle ilgili spot filmler üretilmeli, ulusal, bölgesel ve ye-
rel medyada ulusal bir kampanya çerçevesinde gösterilmesi sa¤lanmal›d›r.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar› (Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

11. a) Kad›na yönelik fliddettin önlenmesine iliflkin mülki idare amirlikleri ve
yerel yönetimlerce broflürler haz›rlanmal›, haz›rlanacak bu broflürlerin, hal-
ka aç›k alanlarda ve kamu hizmet birimlerinde da¤›t›m› sa¤lanmal›d›r.

b) Valilikler, Yerel Yönetimler

c) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü-
¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler, Sivil Top-
lum Kurulufllar›

12. a) Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, kad›na yönelik fliddetin önlenmesi konusunda;
toplumu bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yaz›l› ve görsel
yay›mlar yapmal› ve çeflitli etkinlikler düzenlemelidir.

b) Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar› (Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

13. a) Bütün kamu kurum ve kurulufllar› ile sivil toplum kurulufllar›nda kad›na
yönelik fliddet konusunda duyarl›¤› ve sorumlulu¤u art›r›c› bir kampanya
düzenlenmeli bu alanda yap›lm›fl olumlu giriflimlerin duyurulmas› sa¤lan-
mal›d›r.

b) Özel Sektör Kurulufllar›, Sendikalar

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuru-
lufllar›

14. a) Kent planlamas›nda, sokak ve parklar›n iyi ayd›nlat›lmas› ve kad›nlar›n
acil telefon hatlar›na kolay ulaflabilmesini sa¤lamak amac›yla telefon kulü-
belerinin say›lar›n›n art›r›lmas› gibi kad›na yönelik fliddetin önlenmesi ko-
nusunda gerekli hizmetlerin sunulmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Yerel Yönetimler

c) Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Özel Sektör

HH‹‹ZZMMEETT KKUURRUUMMLLAARRII

1. a) TBMM bünyesinde "Kad›n-Erkek Eflitli¤i Komisyonu" ad› ile daimi bir ko-
misyon oluflturulmal›d›r.

b) TBMM
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3. a) Kad›nlar›n istihdam olanaklar› ve ifl kurmak için gereksinim duyduklar›
krediyi almalar›n› kolaylaflt›racak düzenlemeler yap›lmal›d›r.

b) Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Kamu ve Özel Sektör Bankalar›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Sivil Toplum Kurulufllar›

4. a) 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun tan›t›m› yönünde çok
yönlü çal›flmalar yap›lmal›d›r.

b) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Kad›n›n Statüsü Genel Mü-
dürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kurum ve Kurulufllar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

5. a) Evlilik öncesi çiftlerin yard›m almalar› konusunda "Evlilik ve Evlilik Da-
n›flmanl›¤›" hizmetlerinin kurumsallaflmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› gerekmek-
tedir.

b) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Yerel Yönetimler

c) ‹lgili Tüm Kurum ve Kurulufllar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

6. a) Kad›n-erkek eflitli¤ini önemseyen, kad›n haklar›n›n geliflmesi konusunda
destek veren erkek gruplar›n›n say›s›n›n art›r›lmas› konusunda gerekli ön-
lemler al›nmal›d›r.

b) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Kad›n›n Statüsü Genel
Müdürlü¤ü

c) Sivil Toplum Kurulufllar›

7. a) E¤itimini yar›da b›rakm›fl kad›nlar›n e¤itimlerini tamamlayabilmeleri ve
aktif olarak ifl yaflam›na kat›lmalar› için ihtiyaç duyduklar› destek hizmetle-
ri (yuva, krefl, gündüz bak›mevi gibi) sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) Milli E¤itim Bakanl›¤›, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kurulufllar›, Özel
Sektör

8. a) Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinde görev yapacak yarg› men-
suplar›n›n, pedagoglar›n, sosyal hizmet uzmanlar›n›n, psikologlar›n top-
lumsal cinsiyet bak›fl aç›s› e¤itimi almas› ve 4787 s. Aile Mahkemelerinin
Kurulufl, Görev ve Yarg›lama Usullerine Dair Kanunu uyar›nca bu mahke-
melerde görev alacak pedagoglar›n, sosyal hizmet uzmanlar›n›n, psikolog-
lar›n kadrolar›na atanmalar› en k›sa sürede yap›lmal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler

9. a) Belediyelerin ve Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n Halk E¤itim Merkezleri ile
SHÇEK'in Toplum Merkezleri'nde kad›n çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Sivil top-
lum kurulufllar›yla iflbirli¤i sa¤lanarak söz konusu merkezlerde okur-yazar-
l›k, kad›n›n insan haklar›, toplumsal cinsiyet rolleri, özgüven gibi kad›na
yönelik güçlendirici çal›flmalar yap›lmal›d›r.
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8. a) Toplumsal cinsiyete duyarl› politikalar›n devletin bütün ana plan ve prog-
ramlar›n›n içine entegre edilmesi, ilgili kurum ve kurulufllar aras›nda iflbir-
li¤inin sa¤lanmas›, programlar›n ve sonuçlar›n izlenme ve de¤erlendirilme-
si için gerekli mekanizmalar›n oluflturulmas› ve var olan mekanizmalar›n ifl-
ler hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

9. a) Kad›na yönelik fliddete karfl› al›nacak önlemler bir ulusal plan çerçeve-
sinde yasal, kurumsal, e¤itsel ve kültürel alanlara yönelik, kapsaml› olarak
belirlenmelidir. Bu plan haz›rlan›rken toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›na sa-
hip bir plan olmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Devlet Planlama Teflkilat›

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuru-
lufllar›

10. a) Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kurulufllar›, üniversiteler ve özel sek-
tör çal›flanlar›na yönelik "toplumsal cinsiyet eflitli¤i" e¤itimi verilmesinin
zorunlu hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Yerel Yönetimler, Üniversitelerin
Kad›n Sorunlar› Araflt›rma Merkezleri, Özel Sektör

11. a) Kad›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤› koordinasyonunda bütün kamu ku-
rum ve kurulufllar›, üniversiteleri, sivil toplum kurulufllar›n›, özel sektör ve
yerel yönetimleri de kapsayacak "2006-2010 Kad›na Yönelik fiiddetin Ön-
lenmesi Eylem Plan›" haz›rlanmal› ve uygulamalar› takip edilmelidir.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Yerel Yönetimler, Üniversitelerin
Kad›n Sorunlar› Araflt›rma Merkezleri, Sivil Toplum Kurulufllar›, Özel Sek-
tör

12. a) Kad›na yönelik fliddetin önlenmesinde çal›flmalar yapmakta olan tüm ka-
mu kurum ve kurulufllar›, sivil toplum kurulufllar›, üniversitelerin kad›n ça-
l›flmas› yapan araflt›rma merkezleri ve yerel yönetimler aras›nda koordinas-
yonun sa¤lanarak, ortak bir "hizmet a¤› modeli" oluflturulmal›d›r.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Yerel Yönetimler, Üniversitelerin
Kad›n Sorunlar› Araflt›rma Merkezleri, Sivil Toplum Kurulufllar›

13. a) SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kad›n ve Sosyal Hiz-
met ve Özürlü Ça¤r› Merkezi"nin çal›flmas›ndaki sorunlar›n giderilmesi, da-
ha ifllevsel k›l›nmas› ve bunun için gerekli tedbirlerin al›nmas› sa¤lanmal›-
d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹çiflleri Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversite ve Özel
Sektöre Ait Sa¤l›k Kurulufllar›, Barolar
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c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuru-
lufllar›

2. a) fiiddete u¤rayan ve özellikle s›¤›nma evlerindeki ihtiyac› olan kad›nlar›
dan›flma merkezleri ile s›¤›naklara baflvuran kad›nlar› ekonomik olarak
güçlendirmek, yeniden ev kurmalar›n› sa¤lamak amac›yla bir "Kad›n Des-
tek Fonu" oluflturulmal› ve kad›nlar›n uygun ifllere yerlefltirilmesi sa¤lanma-
l›d›r.

b) Baflbakanl›k

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuru-
lufllar›

3. a) Avrupa Birli¤i bünyesinde yürütülmekte olan çocuklar, gençler ve kad›n-
lara karfl› fliddetin önlenmesine yönelik DAPHNEII (2004-2008) program›n›
ülkemiz de imzalamal›d›r.

b) Baflbakanl›k

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Devlet Planlama Teflkilat›, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum
Kurulufllar›

4. a) Kad›n erkek eflitli¤ine ayk›r› politikalar, yasal düzenlemeler ve uygulama-
lar kald›r›lmal›, toplumda kad›n ve erkek eflitli¤i sa¤lan›ncaya kadar, kad›n-
lara pozitif ayr›mc›l›k yap›lmas› bir devlet politikas› olarak kabul edilmeli-
dir.

b) Baflbakanl›k ve Di¤er ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

c) Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

5. a) Yasa koyucular›n, kad›nlar› do¤rudan ilgilendiren kanunlar›n yap›m sü-
recinde, ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n yan› s›ra, sivil toplum kurulufl-
lar›n›n ve üniversitelerin kad›n araflt›rma ve uygulama merkezlerinin de gö-
rüfl ve önerileri al›nmal›d›r.

b) Baflbakanl›k ve Di¤er ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

6. a) Devlet kad›nlara yönelik her türlü fliddet eyleminin önlenmesini bir dev-
let politikas› olarak kabul etmelidir. Bu alana yönelik bir bütçe oluflturula-
rak, toplumsal cinsiyet rolleri aç›s›ndan bütçelerin etki ve sonuçlar› görü-
nür k›l›narak, toplumsal cinsiyete dayal› bütçe analizleri yap›lmal›d›r.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuru-
lufllar›

7. a) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü koordinatörlü¤ünde bir "Kad›na Yöne-
lik fiiddet ‹zleme Komitesi" kurulmal›d›r.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuru-
lufllar›
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leri yerel yönetimler ve il özel idareleri taraf›ndan mali destek de dahil ol-
mak üzere çok yönlü desteklenmelidir.

b) Valilikler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü-
¤ü, Yerel Yönetimler

c) Sivil Toplum Kurulufllar›

21. a) fiiddet gördü¤ü için kad›n s›¤›nma/konuk evine yerlefltirilen kad›nlar›n
buradan ç›kt›ktan sonra kendi ayaklar› üzerinde durmay› baflarmalar›n› sa¤-
lamak ve desteklemek için kad›nlara devletin sahip oldu¤u kaynaklardan
geçici konut tahsisi yap›lmal›d›r.

b) Yerel Yönetimler, Toplu Konut ‹daresi

c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Sivil
Toplum Kurulufllar›

22. a) Kad›na yönelik fliddet konusunda ulusal bir veri taban› bulunmamakta-
d›r. Mevcut veriler de sa¤l›kl› ve yeterli de¤ildir. Bu nedenle bu konularla il-
gili Bakanl›klar›n sa¤l›kl› veri oluflturabilmeleri için toplanacak verilere yö-
nelik standart soru formlar› haz›rlanmal› ve sonuçlar› tek elde (Türkiye ‹sta-
tistik Kurumu) toplanarak ulusal veri taban› oluflturulmal›d›r.

b) Türkiye ‹statistik Kurumu

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Üniversiteler, Özel Sektör, Sivil
Toplum Kurulufllar›

23. a) Kad›na yönelik fliddetin neden ve sonuçlar› ile toplumsal maliyetinin
araflt›r›lmas› ve fliddetin önlenmesine iliflkin projelerin üretilmesi ve gerçek-
lefltirilmesi yönünde ilgili kurulufllara destek verilmelidir.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Devlet Planlama Teflkilat›, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü 

c) Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

24. a) Ülke içinde politika, program gelifltirmeyi teflvik edecek bilgilerin daha
h›zl› üretilebilmesi için üniversitelerin Kad›n Sorunlar›n› Araflt›rma ve Uy-
gulama Merkezleri teflvik edilerek araflt›rma yapmalar› ve yay›mlamalar›
sa¤lanmal›d›r.

b) Üniversiteler

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Devlet Planlama Teflkilat›, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kurulufllar›

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM

1. a) Kad›na yönelik fliddet konusunda zararl› gelenek ve göreneklerin tespit
edilerek buna yönelik tutum ve davran›fl biçimlerini de¤ifltirmelerini sa¤la-
y›c› e¤itim programlar› haz›rlanmal›d›r. Kad›na yönelik aile içi fliddetin ön-
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14. a) Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO fi‹DDET HATTI"
oluflturulmal›d›r. Bu hatta fliddet konusunda e¤itim alm›fl personelin görev
yapmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹çiflleri Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Kad›n›n Statüsü Ge-
nel Müdürlü¤ü, Üniversite ve Özel Sektöre Ait Sa¤l›k Kurulufllar›, Barolar

15. a) 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun'un uygulanmas› aflamas›n-
da daha etkili bir sonuca ulaflmak için fliddet uygulayan bireylerin rehabili-
tasyona tabi tutulmalar› konusunda gerekli bütün yasal ve kurumsal alt ya-
p› oluflturulmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›

16. a) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) için bütçeden ay-
r›lan pay art›r›lmal›, kad›n s›¤›nma evleri/kad›n konukevleri nitelik ve nice-
lik aç›s›ndan Avrupa Birli¤i standartlar›na uygun hale getirilmeli ve hizmet
sunacak personelin kad›n bak›fl aç›s›na sahip olmas› sa¤lanmal›, an›lan
merkezlerin gizlilik ilkesine uygun olarak hizmet vermeleri konusunda ge-
rekli özen gösterilmelidir.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Devlet Planlama Teflkila-
t›, Yerel Yönetimler

c) Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

17. a) Kad›n s›¤›nma evleri/konukevlerinin kuruluflu ve iflletilmesi ile ilgili mev-
zuat›n gözden geçirilerek Avrupa Birli¤i standartlar› do¤rultusunda yeniden
haz›rlanmas› ve yerel yönetimlere kad›n s›¤›nma evleri/konukevleri açma
konusunda zorunluluk getirilmesi sa¤lanmal›d›r. Aç›lan kad›n s›¤›nma ev-
leri/konukevlerinin mevzuatta belirtilen standartlara uygunlu¤u düzenli
olarak denetlenmelidir.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

18. a) Hak arama sürecindeki yasal prosedür ma¤durlar lehine basitlefltirilmeli,
sa¤l›kla ilgili kay›tlar baflta olmak üzere gerekli belge ve kay›tlar›n ücretsiz
haz›rlanmas› sa¤lanmal›d›r. Bu sürecin her aflamas› kad›n›n özel hayat›na
sayg›l›, kad›n› koruyucu olmal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›,

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

19. a) fiiddet ma¤duru kad›na emniyet birimlerinde uygulanacak prosedür ve
at›lacak ad›mlarla ilgili olarak genel broflür haz›rlanmal›d›r.

b) ‹çiflleri Bakanl›¤›

c) Barolar, ‹lgili Sivil Toplum Kurulufllar›

20. a) Sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan kurulmufl ve kurulacak olan ba¤›ms›z
kad›n s›¤›nma evi ve kad›n dan›flma merkezlerini açma ve iflletme giriflim-

106 • KADIN ODAKLI HABERC‹L‹K



SSAA⁄⁄LLIIKK

1. a) Sa¤l›k hizmeti sunan kurumlarda çal›flan sa¤l›k personelinin kad›na yö-
nelik fliddeti tan›mas›, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve
fliddete u¤rayan kad›nlar› uygun kurulufllara yönlendirmeleri için gerekli alt
yap›n›n oluflturulmas› ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n mezuniyet öncesi ve sonras›
e¤itim programlar›nda kad›na yönelik fliddet konusuna yer verilmelidir.

b) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteleraras› E¤itim Komisyonu, Üniversitelerin
E¤itim Müfredat Komisyonlar›, Üniversite ve Özel Sektöre Ait Sa¤l›k Kuru-
lufllar›

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

2. a) Tüm sa¤l›k kurulufllar›nda fliddet ma¤duru kad›nlara yönelik özel birim-
lerin oluflturulmas› zorunlu hale getirilmelidir. Bu birimlerde hekim ve
hemflire gibi sa¤l›k çal›flanlar›n›n yan› s›ra kad›na yönelik fliddet konusuna
duyarl› sosyal hizmet uzman› ve psikologlar›n çal›flmas› sa¤lanmal›d›r. Bu
birimde çal›flanlar›n kad›na yönelik fliddeti tan›ma, ve fliddet gören kad›na
yönelik hizmet veren mekanizmalar› harekete geçirebilmek için gerekli bil-
dirimi yapmalar› sa¤lanmal›d›r.

b) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversite ve Özel Sektöre Ait Sa¤l›k Kurulufllar›

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

3. a) Aile planlamas› hizmetleri baflta olmak üzere bütün üreme sa¤l›¤› hiz-
metlerinin özellikle birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›nda kad›nlar için üc-
retsiz, ulafl›labilir ve kaliteli bir flekilde verilmesi sa¤lanmal›d›r.

b) Sa¤l›k Bakanl›¤›

HHUUKKUUKK

1. a) "Çerçeve Eflitlik Yasas›"n›n ivedilikle ç›kar›lmas› gerekmektedir.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Üniversiteler ve ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Sivil
Toplum Kurulufllar›

2. a) Anayasam›z›n "Kanun önünde eflitlik" bafll›kl› 10. maddesine göre; "Her-
kes, dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi düflünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin kanun önünde eflittir.

(Ek f›kra:7/5/2004-5170/l.md; Kad›nlar ve erkekler eflit haklara sahiptir.
Devlet, bu eflitli¤in yaflama geçirilmesini sa¤lamakla yükümlüdür.. hükmü-
nün gere¤i olarak devlet bu amir hükmü hayata geçirecek baflta yasal dü-
zenlemeler olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›
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lenmesine yönelik olarak baflta erkekler olmak üzere ailenin tüm bireyleri-
nin e¤itilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kifliler aras›nda sa¤l›kl› ileti-
flim becerileri konusunda yayg›n e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›nda
devletin gerekli çal›flmalar› yapmas› gerekmektedir.

b) Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›," Sa¤l›k Bakanl›¤›, Ka-
d›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdür-
lü¤ü

c) Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

2. a) Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel de¤erlerin hâkim oldu¤u k›r-
sal bölgelerde k›z çocuklar›n›n e¤itime kat›lmalar›n› sa¤lamaya yönelik ola-
rak k›z yat›l› ilkö¤retim ve ortaö¤retim bölge okullar›n›n aç›lmas› ve yayg›n-
laflt›r›lmas› gerekmektedir.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Sivil Toplum Kurulufllar›, Özel Sektör

3. a) Askerlik e¤itiminde, camilerde, kahvehanelerde, çok say›da erkek çal›-
flan istihdam eden kurulufllarda kad›na yönelik fliddet konusunda erkeklere
yönelik zihniyet dönüflümünü sa¤layacak e¤itim programlar› düzenlenme-
lidir.

b) Milli Savunma Bakanl›¤›, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlü¤ü, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, Valilikler

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Sivil Toplum Kurulufllar›

4. a) fiiddete u¤rayan kad›nlar›n baflvurabilecekleri, rehberlik ve dan›flmanl›k
hizmeti alabilecekleri merkezlerin tan›t›m› ile kad›nlara yönelik bilinç yük-
seltme ve e¤itim çal›flmalar› konusunda ulusal bir bilgilendirme kampanya-
s› yürütülmelidir.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Valilikler, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›,
Yerel Yönetimler

c) Sivil Toplum Kurulufllar›, Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar› (Ulusal, Bölge-
sel ve Yerel)

6. a) Sa¤l›k görevlileri, yarg› mensuplar›, kolluk kuvvetleri, ö¤retmenler, sos-
yal hizmet uzmanlar›, psikologlar, çocuk geliflimi uzmanlar›, ve di¤er mes-
lek gruplar›n›n lisans ve hizmet içi e¤itim programlar›nda kad›na yönelik
fliddet konusu yer almal›d›r.

b) Üniversiteleraras› E¤itim Komisyonu, Üniversitelerin E¤itim Müfredat Ko-
misyonlar›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü-
¤ü
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CC..   TTÖÖRREE //NNAAMMUUSS CC‹‹NNAAYYEETTLLEERR‹‹ KKOONNUUSSUUNNDDAAKK‹‹
ÇÇÖÖZZÜÜMM ÖÖNNEERR‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN YYAAfifiAAMMAA GGEEÇÇ‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹NNDDEE

KKOOOORRDD‹‹NNEELL‹‹ ÇÇAALLIIfifiMMAASSII GGEERREEKKEENN KKUURRUUMMLLAARR..

ÖÖNNEERR‹‹LLEERR ((aa))
SSOORRUUMMLLUU KKUURRUUMM ((bb))

‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ YYAAPPIILLAACCAAKK KKUURRUUMM//KKUURRUULLUUfifi ((cc))

KKOORRUUYYUUCCUU VVEE ÖÖNNLLEEYY‹‹CC‹‹ TTEEDDBB‹‹RRLLEERR

1. a) Sistematik bir zihniyet dönüflümü için ders kitaplar›nda, günlük konufl-
malarda, görsel ve yaz›l› bas›nda, sinema filmlerinde hatta akademik çal›fl-
malarda, vaaz ve hutbelerde kullan›lan geleneksel cinsiyet rol ve kal›plar›-
n› erkek egemen zihniyetin hâkim oldu¤u toplumsal yap›n›n yaratt›¤› olum-
suzluklar› vurgulayan bir söylem gelifltirilmelidir.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Türk Dil Kurumu, Rad-
yo ve Televizyon Üst Kurulu, Yüksek Ö¤renim Kurulu, Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Üniversiteler ve ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Sivil
Toplum Kurulufllar›, Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar› (Ulusal, Bölgesel ve
Yerel)

2. a) Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konusun-
da; toplumu bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yaz›l› ve gör-
sel yay›mlar yapmal› ve çeflitli etkinlikler düzenlemelidir. Bu etkinliklerin-
de Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› geleneksel cinsiyet rol ve kal›plar›n›, ataerkil
yap›n›n yaratt›¤› olumsuzluklar› vurgulayan ahlaki söyleme sahip bir dil
kullanmal›d›r.

b) Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Mü-
dürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

3. a) Töre/namus cinayetleri konusunda Devlet, sivil toplum kurulufllar› ve ye-
rel yönetimler ortak kampanyalar düzenlemelidir. Bu kampanyalarda ka-
d›nlar›n yan› s›ra erkeklerin de fliddete karfl› bilinç yükseltici e¤itim almala-
r› sa¤lanmal›d›r. Erkek ve kad›nlar›n alternatif davran›fl biçimleri gelifltirme-
lerine destek veren programlar oluflturulmal›, kendini ifade yollar›n› bul-
mak ve iletiflim kurma olanaklar›n› art›rmak için sorun çözme tekniklerini
anlatan programlar gelifltirilmelidir.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler ve ilgili Tüm
Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Sivil Toplum Kurulufllar›, Görsel-‹flitsel Med-
ya Kurulufllar› (Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET GENELGES‹ • 111

3. a) Yürürlükteki mevzuat›m›zdaki kad›n-erkek eflitli¤ini zedeleyen düzenle-
melerin ay›klanmas› yönünde gerekli çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Üniversiteler ve ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Sivil
Toplum Kurulufllar›

4. a) 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun'un 1. maddesinde geçen
"kusurlu efl" ibaresinin "fliddet uygulayan birey" fleklinde düzeltilmesi; hâki-
min an›lan yasa kapsam›nda hükmedebilece¤i tedbirlere iliflkin olarak ya-
san›n 1. maddesinin (f) bendinde geçen "ortak konut" ibaresinin yan›na "ve-
ya fliddete maruz kalan bireyin iflyerine gelmemesi" ibaresinin de eklenme-
sinin, ayr›ca 4320 say›l› Kanunun korunma kapsam›na mahkemece ayr›l›k
karar› verilen veya yasal olarak ayr› yaflama hakk› olan efllerden birinin ve-
ya çocuklar›n›n da dahil edilmesinin ve mahkemenin vermifl oldu¤u tedbir
hükmünün infaz›na iliflkin icra ifllemlerinin de harçtan muaf tutulmas› yö-
nünde yasal düzenleme yap›lmas›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Üniversiteler ve ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Sivil
Toplum Kurulufllar›

5. a) Mevcut yasalar›m›zda halen kad›n bedenini kontrol alt›nda tutmay›
amaçlayan, kad›n›n insan haklar›n›n ihlaline neden olan hukuki düzenle-
meler ivedilikle yap›lmal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Üniversiteler ve ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Sivil
Toplum Kurulufllar›

6. a) Siyasi Partiler Yasas›nda kad›nlar›n siyasete kat›l›m›n› destekleyen düzen-
lemeler yap›lmal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Siyasi Partiler, Üniversiteler ve ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Ku-
rulufllar› ile Sivil Toplum Kurulufllar›

7. a) "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Ayni ve
Nakdi Yard›m Yönetmeli¤inde" sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan aç›lm›fl
olan s›¤›nma evlerinde kalan kad›nlara kald›klar› süre içinde ayni ve mad-
di yard›m konusunda gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

110 • KADIN ODAKLI HABERC‹L‹K



c) ‹l Emniyet Müdürlü¤ü, ‹l Jandarma Komutanl›¤›, Belediyeler, Müftülük,
Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

6. a) Töre/namus cinayetleri konusunda ulusal düzeyde veriler bulunmamak-
tad›r. Mevcut veriler de sa¤l›kl› ve yeterli de¤ildir. Bu nedenle bu konularla
ilgili Bakanl›klar›n sa¤l›kl› veri oluflturabilmeleri için toplanacak verilere
yönelik standart soru formlar› haz›rlanarak sonuçlar› tek elde (Türkiye ‹sta-
tistik Kurumu) toplanmal› ve kad›na yönelik fliddet konusunda oluflturula-
cak veriler ulusal veri taban›na entegre edilmelidir.

b) Türkiye ‹statistik Kurumu

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Yerel Yönetimler, Üniversitelerin
Kad›n Sorunlar› Araflt›rma Merkezleri, Sivil Toplum Kurulufllar›

7. a) Töre/namus cinayetlerinin nedenlerine, sonuçlar›na, maliyetine ve önle-
me yöntemlerine iliflkin projelerin üretilmesi ve gerçeklefltirilmesi yönünde
ilgili kurulufllara destek verilmelidir.

b) Devlet Planlama Teflkilat›, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü

c) Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›

8. a) Kad›n ve erkek aras›ndaki eflitsizliklerin giderilebilmesi için kad›n›n her
alanda güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla üniversitelerin Kad›n So-
runlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezlerinin teflvik edilerek, araflt›rma
yapmalar› ve yay›mlamalar› sa¤lanmal›d›r.

b) Üniversiteler

c) Devlet Planlama Teflkilat›, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlü¤ü, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM

1. a) Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel de¤erlerin hâkim oldu¤u k›r-
sal bölgelerde k›z çocuklar›n›n e¤itime kat›lmalar›n› sa¤lamaya yönelik ola-
rak yat›l› k›z bölge okullar›n›n (ilkö¤retim ve ortaö¤retim) aç›lmas› ve yay-
g›nlaflt›r›lmas› gerekmektedir.

b) Milli E¤itim Bakanl›¤›

c) Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Valilikler, Yerel Yönetimler, Özel Sektör
Kurulufllar›, Sivil Toplum Kurulufllar›
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4. a) Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik bilgilendirici spot filmle-
rin üretilerek, görsel medyada s›k aral›klarla gösterilmesi sa¤lanmal›d›r.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü

c) Üniversiteler ve ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile Sivil Toplum
Kurulufllar›, Televizyon Kurulufllar› (Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

KKUURRUUMMSSAALL HH‹‹ZZMMEETTLLEERR

1. a) Töre ve namus konusunda toplumda yerleflik önkabullerin veya gelenek-
sel anlay›fl›n tersine çevrilmesi sa¤lanmal›d›r.

b) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›

c) Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›, Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

2. a) Devletin yasalardan ve uluslararas› sözleflmelerden do¤an yükümlülük-
ler do¤rultusunda gerekli düzenlemeleri yapmas›, yasalardaki anlay›fl de¤i-
flikli¤inin uygulamaya yans›t›labilmesi için gerekli mesleki e¤itim çal›flma-
lar›n›n yap›lmas› ve yasalar›n s›f›r toleransla uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Adalet Bakanl›¤›, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlü¤ü, Üniversiteler

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Sivil Toplum Kurulufllar›, Görsel-
‹flitsel Medya Kurulufllar› (Ulusal, Bölgesel ve Yerel)

3. a) Ülke çap›nda ilgili tüm sivil ve resmi kurulufllar› kapsayacak "2006-2010
Töre/Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Eylem Plan›" haz›rlanma-
l› ve uygulamalar› takip edilmelidir.

b) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

c) ‹lgili Tüm Kamu Kurum ve Kurulufllar›, Yerel Yönetimler, Üniversitelerin
Kad›n Sorunlar› Araflt›rma Merkezleri, Sivil Toplum Kurulufllar›

4. a) Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO fi‹DDET HATTI"
oluflturulmal›d›r. Bu hatlarda fliddet konusunda e¤itim alm›fl personelin gö-
rev yapmas› sa¤lanmal›d›r.

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

c) ‹çiflleri Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversite ve Özel
Sektöre Ait Sa¤l›k Kurulufllar›, Barolar

5. a) Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak yerel düzeyde Va-
lilik, Emniyet, Jandarma, Belediye, Müftülük, Üniversite, sivil toplum kuru-
lufllar›n›n temsilcilerinin kat›l›m›yla komiteler oluflturulmal›d›r.

b) Valilikler
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b) Yaz›l› ve Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›, (Kamu-Özel Ulusal Bölgesel
ve Yerel), Bilgi Hizmetleri ve Haber Ajanslar›

c) ‹lgili Kurum ve Kurulufllar

5. a) Tüm yay›n kanallar›nda, yay›n içeri¤i ve planlamas›nda; evde ve çal›flan
kad›na yönelik hedef kitlesi belirlenen, kad›n›n toplumsal dönüflümünü
sa¤layacak, bilgilendirici programlar›n öne ç›kar›larak çok say›da izleyici-
ye, kad›na ulaflmas› için izlenebilirli¤i yüksek zaman diliminin belirlenme-
si, uygulanmas›,

b) Yaz›l› ve Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›, (Kamu-Özel Ulusal Bölgesel
ve Yerel), Bilgi Hizmetleri ve Haber Ajanslar›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel
Müdürlü¤ü, Üniversiteler Kad›n Araflt›rma ve Uygulama Merkezleri, ‹lgili
Sivil Toplum Kurulufllar›,

6. a) Mevcut Yasa kapsam›nda, televizyonlarda Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu taraf›ndan yay›ndan kald›r›lan programlar yerine fliddete karfl› duyarl›-
l›¤› art›r›c›, kaliteli ve olumlu mesajlar veren e¤itici ikame programlar›n
oluflturulmas› konusunda çal›flmalar yap›lmas›,

b) RTÜK, Görsel Medya Kurulufllar›, (Kamu-Özel Ulusal Bölgesel ve Yerel),
Bilgi Hizmetleri

c) ‹lgili Kamu Kurum ve Kurulufllar›

7. a) Baflta program yap›m ve yöneticileri olmak üzere televizyon programla-
r›n›n üretiminin her aflamas›nda yer alan medya çal›flanlar›n›n "fliddete" ilifl-
kin duyarl›l›klar›n› artt›r›c› "Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i" e¤itimi almalar›n›n
sa¤lanmas›,

b) Yaz›l› ve Görsel Medya Kurulufllar›, ( Kamu ve Özel Ulusal, Bölgesel ve
Yerel) Yay›n Kurulufllar›

c) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

8. a) ‹zleyiciye medya karfl›s›nda "fark›ndal›k" kazand›r›lmas› ve bilinçli izle-
yiciler (öncelikle ebeveynler) oluflturulmas› konusunda çal›flmalar yap›lma-
s› ve izleyiciye medya okuryazarl›¤›n›n kazand›r›lmas› için e¤itim program-
lar›n›n düzenlenmesi,

b) RTÜK, Yaz›l› ve Görsel-iflitsel Medya Kurulufllar›, (Kamu-Özel Ulusal
Bölgesel ve Yerel), Bilgi Hizmetleri ve Haber Ajanslar›

c) ‹lgili Kamu Kurum ve Kurulufllar› Sivil Toplum Kurulufllar›

9. a) Ülkemizde medyada karar mekanizmalar›nda cinsiyetçili¤in ortadan kal-
d›r›lmas› ve eflitli¤in sa¤lanmas›,

b) Yaz›l› ve Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›, (Kamu ve Özel Ulusal, Bölge-
sel, Yerel Yay›n Kurulufllar›), Haber Ajanslar› Bas›n Meslek Örgütleri
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DD..   MMEEDDYYAA VVEE fifi‹‹DDDDEETT KKOONNUUSSUUNNDDAAKK‹‹
ÇÇÖÖZZÜÜMM ÖÖNNEERR‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN YYAAfifiAAMMAA GGEEÇÇ‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹NNDDEE

KKOOOORRDD‹‹NNEELL‹‹ ÇÇAALLIIfifiMMAASSII GGEERREEKKEENN KKUURRUUMMLLAARR..

ÖÖNNEERR‹‹LLEERR ((aa))
SSOORRUUMMLLUU KKUURRUUMM ((bb))

‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ YYAAPPIILLAACCAAKK KKUURRUUMM//KKUURRUULLUUfifi ((cc))

1. a) Ülkemizde mevcut medya hukukunun öncelikle 3986 Say›l› Radyo ve
Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›na ‹liflkin Kanun ile bu Kanuna uygun
olarak ç›kar›lan Yönetmeliklerin teknolojik geliflmelere uygun olarak gün-
cellefltirilmesi "cinsiyet ayr›mc›l›¤›", "çocuk istismar›" ve "fliddet" içerikli ya-
y›mlara uygulanan müeyyidelerin cayd›r›c›l›ktan uzak kald›¤› göz önünde
bulundurularak yapt›r›m gücünün artt›r›lmas›na ve güncelliklerini yitirme-
den uygulanabilmelerine yönelik düzenlemelerin yap›lmas›, uygulanabilir
bir mevzuat›n yarat›lmas›,

b) TBMM, ‹lgili Devlet Bakanl›¤›, RTÜK

c) ‹lgili Kurum ve Kurulufllar

2. a) Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n üstlenilmesine iliflkin (24 Temmuz 2003
tarih ve 25178 Mükerrer say›l› Resmi Gazete) Türkiye Ulusal Program›nda
Kültür ve Görsel ‹flitsel Politikan›n öncelikler bölümünde de yer alan; kü-
çüklerin ve insan onurunun korunmas›nda güçlü ve etkili bir seviyenin el-
de edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri gelifltirerek Avrupa görsel-iflitsel ve
bilgi hizmetleri endüstrisinin rekabet edebilirli¤inin gelifltirilmesi hakk›nda-
ki 24 Eylül 1998 tarihli Konsey Tavsiye Karar› (31998H0560) Yeni medya
hizmetlerinin geliflimi çerçevesinde özdenetimin rolü hakk›ndaki 27 Eylül
1999 tarihli Konsey Sonuç Karar› (31999Y 1006(02) iliflkin olarak yay›n ku-
rulufllar›n›n kendi özdenetim birimlerini kurarak bir an önce kamusal ya-
y›nc›l›¤›n gere¤i kendi sorumlu yay›nc›l›k ilkelerini yerlefltirmeleri,

b) Yaz›l› ve Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›, (Kamu-Özel Ulusal Bölgesel
ve Yerel), Yaz›l› Bas›n, Bilgi Hizmetleri ve Haber Ajanslar›

c) Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i, ‹lgili Kurum ve Kurulufllar

3. a) Yay›n planlamas›nda, yay›n genel ak›fl› içinde, yay›n içeri¤inde, çocuk is-
tismar› ile cinsiyet ay›r›m›, fliddet, pornografi, kad›n› küçültücü, incitici ve
önyarg›l› yay›mlar›n yap›lmamas› için yay›n kanallar›n›n kendi "ET‹K" de-
¤erlerini yerlefltirmeleri ve yay›n kimli¤ini öne ç›karmalar›n›n sa¤lanmas›,

b) Yaz›l› ve Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›, (Kamu-Özel Ulusal Bölgesel
ve Yerel), Yaz›l› Bas›n, Bilgi Hizmetleri ve Haber Ajanslar›

c) ‹lgili Kurum ve Kurulufllar

4. a) Özellikle radyonun yayg›n gücü ve tüm ailenin birlikte oldu¤u, televiz-
yon izledi¤i saatlerde ve yay›n›n genel ak›fl›nda "Çocuk programlar›" özel-
likle "REKLAM KUfiAKLARI"nda çocuk istismar›n›n önlenmesi,



KKAADDIINNLLAARRIINN MMEEDDYYAADDAAKK‹‹
HHAAKK ‹‹HHLLAALLLLEERR‹‹YYLLEE
BBAAfifi EETTMMEE SSTTRRAATTEEJJ‹‹LLEERR‹‹

Eser Köker

Kad›n ve medya aras›ndaki iliflkileri genellemeler ve betimle-
meler arac›l›¤›yla kurmak ço¤u zaman yan›lt›c› ve indirgemeci
kavray›fllar›n yeniden-üretilmesine yol açmaktad›r. Dolay›s›yla
bütün özenine ra¤men, bu sunufl metni de kad›n ve medya ilifl-
kilerinin koordinatlar›n› tayin etmeye yönelik di¤er çabalar›n
tafl›d›¤› riski tafl›maktad›r. Bu riski art›ran, bu arada da metnin
ilk cümlesi olarak böyle bir özür cümlesi seçmemi gerektiren
bir di¤er neden de, yaklafl›k k›rk befl y›ldan beri dünyan›n he-
men hemen her yerinde deneyimlenen ve tart›fl›lan iliflkileri
yaklafl›k üç k›rk befl dakikaya ya da s›n›rl› say›da sayfaya s›¤a-
cak bir anlat›m düzeni içinde vermek zorunda oluflum.

Kad›n ve medya aras›ndaki iliflkiler çok katmanl›d›r. Örne¤in
kad›na odakland›¤›m›zda farkl› kad›nl›klar ve farkl› kad›n dene-
yimlerinin ço¤ullu¤u ile karfl›lafl›yoruz ki bu çoklu¤u, ›rk, etnik
köken ve s›n›f farkl›l›klar›na göre düflünebilece¤imiz gibi, me-
kânsal ölçeklere yani yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararas› fark-
l›l›klara göre de düflünebiliriz. Benzeri biçimde medyaya odak-
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10. a) Medyan›n kad›n ve çocu¤a yönelik "fliddetin" pekifltirilmesi ve ortadan
kald›r›lmas›na iliflkin etkisini araflt›ran ve günümüzde büyük eksiklik olan
araflt›rmalar›n yap›lmas›

b) RTÜK, Görsel-‹flitsel Medya Kurulufllar›, (Kamu ve Özel Ulusal, Bölgesel,
Yerel Yay›n Kurulufllar›)

c) Üniversiteler, Sivil Toplum Kurulufllar›, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü-
¤ü, Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, TÜ‹K, TRT,

11. a) Sivil Toplum Kurulufllar›n›n "Medya ‹zleme Gruplar›" oluflturmas› ve
medyan›n günü gününe izlenmesi otokontrolün sa¤lanmas›,

b) Bas›n Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri

c) ‹lgili Kurulufllar
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MMeeddyyaann››nn cciinnssiiyyeettii

Yirminci yüzy›l›n son yirmi befl y›l› yay›nc›l›k alan›ndaki kad›n-
lar›n mesleki pratiklerinde önemli de¤iflimlerin yafland›¤› bir
dönem olarak kabul edilebilir. Betty Friedan'›n, Kad›nl›¤›n Gi-
zemi'nde kad›n magazinlerinin orta s›n›f Amerikan kad›n›n› ne-
redeyse agorafobik hale getiren güzel evlerin umutlu ev kad›n-
lar› olarak temsil edilifllerinin y›k›c› etkilerini ortadan kald›rmak
için daha çok say›da kad›n›n ticari medyada çal›flmas› gerekli-
li¤ini ileri sürmesinin üzerinden henüz on y›l geçmeden, ticari
medyada çal›flan kad›n say›s›nda art›fl e¤ilimi belirmeye baflla-
m›flt›. Kad›nlar, 1950 sonras›nda ilk kez kalabal›k gruplar olarak
girdikleri üniversitelerde kazand›klar› nitelikli ifl güçlerini med-
yada kullanmaya bafllad›lar. Özellikle ulusal bazda örgütlenen,
eflitlikçi siyasalar›n gerçeklefltirilmesini politik hedef olarak ta-
yin eden 1970'li y›llar›n feminist görüflleri, kad›nlar›n hikâye
edilen sunumlar›n› ya da imajlar›n› de¤ifltirebilmek için yeni rol
modellerine duyulan gereksinimi öne ç›kard› ve medyada çal›-
flan kad›nlar›n yeni rol modeli yaratmada "do¤al" beceri ve bi-
lince sahip olaca¤›n› iddia ettiler. Sözel ve görsel söylemlerin
hâkim ideoloji taraf›ndan örgütlenmifl ve standartlaflt›r›lm›fl bi-
çimlerini yerinden edebilmek için geleneksel kültürün basma-
kal›p yarg› ve kabullerine yeni elbiseler giydiren medyan›n, ki-
flisel karakterleri ve özellikleri siliklefltirdi¤ini öne süren eflitlik-
çi feministler, "kad›n›n müflfikli¤i-erke¤in sald›rganl›¤›" ikili¤in-
den türetilen her türlü medya sunumunun bireysel farkl›l›klar›
yok etti¤ini, kad›nlar›n temsiliyetini ev kad›nlar› ile s›n›rlad›¤›n›
ileri sürdüler. Bu eksik temsilin kad›n›n yarat›c› potansiyelini
gerçeklefltirmesinin önünde engel oluflturdu¤u gibi, çal›flan ka-
d›nlar›n varl›¤›n› görünmez k›larak kad›nlar›n erkeklere ba¤›m-
l›l›¤›n› sürdürmesine imkân haz›rlad›¤›n› belirterek, daha fazla
say›da kad›n›n medya sektöründe çal›flmas› gereklili¤ini politik
talep haline dönüfltürdüler. Bu politik talep ile beklenti, kad›n-
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land›¤›m›zda, medya sahipli¤i aç›s›ndan ticari ve alternatif; ya-
y›n biçimi aç›s›ndan yaz›l›, sözel, görsel, elektronik; yay›n biçi-
minde etkin teknolojileri kullanma hallerine göre eski-yeni; ifl-
levleri aç›s›ndan politik-popüler; yay›n alan› esas al›narak ye-
rel, bölgesel, ulusal ve uluslararas› olarak farkl›laflma düzeyleri
kurabiliyoruz. Dahas› medyay› üretti¤i ürünler ve ürünleri al›m-
layan izleyiciler aç›s›ndan da ele alarak yeni ayr›flt›rma zincir-
leri yaratabiliriz. 

Kad›n ve medya aras›ndaki iliflkiler dizgesi ile birlikte, farkl›
co¤rafyalarda, farkl› kültürel yap›lar içinde ve farkl› sosyo-poli-
tik koflullarda beliren deneyim çoklu¤unu hak aray›fllar› çerçe-
vesinde yeniden anlamland›rabilmeyi amaçlayan bu sunuflla
zamana, mekâna özgü deneyimler yerine, an›lan dizgenin te-
mel eksenleri üzerine odaklanmay› ye¤leyece¤im. Bunu yapar-
ken, ilgimi daha çok ortak ve benzeri sorunlar etraf›nda topla-
y›p genellemelerde bulunmak durumunda oldu¤um için de, ka-
d›n deneyimlerinin ya da kad›nlarla ilgili deneyimlerin çoklu-
¤unu ancak k›smen içerebilece¤im. Bu eksikli¤i göreli olarak
telafi etmek için kad›n ve medya iliflkilerinin tarihsel süreç için-
deki de¤iflimine odaklanarak, kad›n hareketinin ve feminist mü-
cadelenin ticari yay›nc›l›kla bafl etme stratejileri üzerinde dura-
cak, hem medyada çal›flan kad›nlar›n konumunun ve hem de
haber odas›nda üretilen hikâyelerin içeri¤inin birlikte de¤iflimi-
nin izini sürece¤im. Buna karfl›l›k metnin ikinci bölümünde, bi-
zi kad›n hak habercili¤ine götürecek anlay›fl› temellendirmek
üzere, yayg›n-medyadan seçti¤im örnekler üzerinden yap›lan
kad›n haklar› ihlallerini tart›flmaya açaca¤›m. Sunuflum, medya
ürünleri arac›l›¤›yla birbirlerine ba¤lanan kad›n okurlar›n / izle-
yicilerin /dinleyicilerin bu konumlar›ndan kaynaklanan haklar›-
n› dile getirmelerini ve kullanmalar›n› savundu¤um ve gerekçe-
lendirdi¤im bölümle sonuçlanacak.
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hatta televizyonun "geleneksel kitle iletiflim araçlar›" olarak ni-
telenmeye neden olacak flekilde, yeni iletiflim araç ve ortamla-
r› belirip, bilgisayar temelli siber yay›nc›l›k türleri ortaya ç›k-
m›flt›r. Yeni teknolojiler h›zl› bir ak›flkanl›k yarat›rken, mekân
gerekirli¤ini de ortadan kald›rmak gibi bir sonuç do¤urmufltur.
Bunun medya sektöründeki iflgücü üzerine –özellikle de kad›n-
lar›n statüsü aç›s›ndan önemli olmak üzere– bir yans›mas› ise,
çal›flanlar›n hem kurumlar›yla hem de kendilerini temsil eden
meslek örgütleri ile iliflkilerinin de¤iflerek esnekleflmesi olmufl-
tur. Böylelikle Bat› Avrupa'da özelleflen ve ABD'de yay›nc›l›k
a¤lar›na gömülen radyo ve TV yay›nc›l›¤›, tekelleflen uluslarara-
s› medya baronlar›n›n kontrolüne girerken, ba¤›ms›z yay›nc›l›k
da internet kablolar› aras›nda kendine yer aramaya bafllam›flt›r. 

Bu geliflmelerle ortaya ç›kan "esnek üretim" modelinin konu-
muz aç›s›ndan önemli bir sonucu, ilk uygulanabilirlik imkân›
buldu¤u alanlardan biri olarak medyay›, kendisine yeni kat›lan
e¤itimli ve uzmanlaflm›fl kad›na geçici çal›flan konumu ya da
baflka bir deyiflle ifl güvencesinden yoksun bir çal›flma ortam›
sunar hale getirmesi oldu. Çünkü, art›k sektörde çal›flmak trans-
ferlerle sürdürülmekte, çal›flma ofislerinden uzun süreli uzak
kalma durumunu da içeren "serbest çal›flan" olma hali "iflsiz" ol-
may› zaman zaman ikame etmektedir. Bu arada serbest çal›flan
gazeteciler aras›nda kad›n gazeteci oran›n›n hayli yüksek olu-
flu, tam zamanl› çal›flan konumunda erkek çal›flan›n ye¤lenme-
ye devam etti¤ine de iflaret etmektedir. Bu iflaret edifl, geçici iflin
kal›c› karakterini gösterdi¤i gibi cinsiyetçi iflbölümünün yeni
görüntüler bularak devam etti¤ini de gösteriyor. Böylelikle as-
l›nda yeni liberal politikalar güdümünde örgütlenen kurals›zl›-
¤›n kural olarak tayin edildi¤i, ifl yasalar›n›n yoksand›¤›, ifl gü-
vencesinin koruyucusu sendikalar›n iflyerlerinden uzaklaflt›r›l-
d›¤› çal›flma ortam›nda, geleneksel cinsiyetçi iflbölümü devam
etmekte. 

MEDYADAK‹ HAK ‹HLALLER‹YLE BAfi ETME STRATEJ‹LER‹ • 121

lar›n bu sektörde çal›flmas› ile birlikte haber odas›n›n erilli¤inin
k›r›laca¤› yönündeydi. Böylelikle geleneksel ataerkil yarg›lar da
k›r›lacak, kad›nlar›n ba¤›ms›zl›¤› bir de¤er olarak görülebile-
cekti. Bu politik talep etraf›nda bir araya gelme, sektörde say›-
lar› h›zla artan kad›n gazetecilerin örgütlenmesini de mümkün
k›lacak, kad›n gazeteci dernekleri ulusal, bölgesel ve uluslara-
ras› düzeyde etkili ça¤r›larla medyan›n de¤ifltirilmesi zorunlu-
lu¤unu türlü etkinliklerle ortaya koyacakt›. 

Söz konusu politik talep do¤rultusunda kurulan dernekler ve
uluslararas› örgütler flemsiyesi alt›nda çal›flan komiteler, dünya
ölçe¤inde medya sektöründe çal›flan kad›n say›s›n›n s›n›rl›l›¤›-
n› dile getiren çal›flmalar ve raporlar yay›mlad›lar. 1970'lerin
bafl›nda Bat›l› kapitalist ülkelerde ticari medyada çal›flan kad›n
oran›n›n yüzde yirminin alt›nda oldu¤unu rakamlarla kan›tlad›-
lar. Bu y›llarda en etkin sosyalleflme arac› olarak kabul gören ve
o tarihlerde henüz sektörün yenisi olarak addedilen televizyon-
da çal›flan kad›nlar›n oran›n›n yüzde onu bulmad›¤›n› ilan etti-
ler. Sektörde çal›flan kad›n say›s›n›n cinsiyetçi iflbölümü uyar›n-
ca yeniden bölündü¤ünü, bütün üst düzey yöneticilerin, foto
muhabirlerinin, kamera tutanlar›n erkekli¤ini; bütün düzeltici-
lerin ve montajc›lar›n kad›nl›¤›n› ülke örnekleri arac›l›¤›yla gös-
terdiler. 

Bu arada kad›nlar›n göreli olarak daha büyük say›larla çal›flma-
ya bafllad›¤› seksenli y›llardan itibaren medya sahipli¤iyle ve
medyada kullan›lan teknolojiler aç›s›ndan yeni bir de¤iflim ev-
resine girildi¤ini gözledik. Çünkü, bir yandan 1970'lerin so-
nundan itibaren kapitalist demokrasilerin 17. yüzy›ldan sonra
bir kez daha kurallardan ar›nd›r›lm›fl bir ortam talebini yüksel-
ten yeni liberal yay›nc› birlikleri ile karfl›laflacak ve enformas-
yon ak›fl›n›n ulusal s›n›rlar› aflan kârl›l›¤› ulus-afl›r› sermaye ha-
reketlerinin gücünün bu alanda s›nanmas›na yol açacakt›r. Di-
¤er yandan ise bu s›nama sürecinde, kitap, gazete, dergi, radyo
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lar›n›n ayr›flmas›nda gösterdi¤ini söylemek mümkün. Nitekim,
ortaya ç›kan tabloya bakt›¤›m›zda politik ve ekonomik iktidar
çevreleriyle iflbirli¤i gerektiren muhabirlik-yazarl›k alanlar›n›n
kad›nlara kapal›l›¤›n›n sürdü¤ü; böylelikle korporatif iktidar dü-
zeneklerinin, cinsiyetçi e¤ilimlerini uzmanl›k alanlar›ndan al-
d›klar› destekle yürüttükleri görülmektedirler. Eskiden oldu¤u
gibi, flimdi de politika, ekonomi, diplomasi ve spor yazarl›-
¤› /program yap›mc›l›¤› gibi uzmanl›k alanlar› kad›nlar›n daha
az say›larla çal›flt›¤› alanlar olarak iflaretlenmektedir. Özellikle
"ciddi" gazete ve dergiler, politik yaflam›n karmafl›k yollar›n›n
kad›nlara aç›lmas› konusunda "çekingen" davranmakta, "kamu
yarar›na çal›flan" habercinin erkek olmas›n› tercih ederek, bunu
sözde-nesnelli¤ini muhafaza etmenin bir yolu olarak görmekte-
dir. Buna karfl›l›k sa¤l›k, kültür, turizm ve e¤itim konular›nda ha-
ber toplama ve programlaflt›rma ifllerinde daha çok say›da kad›n
çal›flabilmektedir. Giderek daha fazla görsel materyal, özellikle
de foto¤raf kullan›m›na aç›lan yaz›l› bas›n ile kamera arac›l›¤›y-
la hareketli görüntüye odaklanm›fl görsel bas›n›n teknik gözün-
den kad›nlar›n d›fllanmas›, hem foto¤raf servislerini hem de ka-
mera(man)lar› daha da erkeksilefltirmifltir. Kad›nlar›n yay›n ku-
rulufllar›nda en çok istihdam edildi¤i alan›n reklam ve ilan ser-
visleri oldu¤u da görülmektedir. Ricac› olmak ve flikâyetleri din-
lemek üzere kurulan servislerde cinsiyetçi iflbölümünün bir kez
daha yeni koflullarda düzenlenebilece¤i bütün sektörlerde oldu-
¤u gibi medya sektöründe de görülmektedir.

‹ster köfle yazar› olsunlar, ister program yap›mc›s› ve sunucusu,
kad›n çal›flanlardan, "kaliteli ve iyi yaflam biçiminin rehberli¤i-
ni üstlenmeleri" beklenmekte, böylelikle de ço¤unlukla "y›ld›z
ya da y›ld›zlaflt›r›lm›fl köfle yazarlar› ya da programc›lar" olarak
istihdam edilmektedirler. Y›ld›z(laflt›r›lm›fl) köfle yazarlar› ve
programc›lar olarak kad›nlar, iyi yaflam k›lavuzlu¤unu sürdüre-
bilmek için, sürekli yeniledikleri reçeteler ile kad›n sayfalar›n-
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22000000''lleerrddee mmeeddyyaa sseekkttöörrüünnddeekkii 
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2000'li y›llar›n bafl›ndan itibaren medya sektöründe çal›flan ka-
d›n gazeteci-yay›nc› oranlar›n›n, çal›flanlar›n neredeyse yüzde
k›rk›na yaklaflt›¤› biliniyor. Bu say›lar, ‹letiflim Meslek Liseleri ve
‹letiflim Fakültelerinde okuyan k›z ö¤renci oran›ndaki art›flla da
uyumlu. Ancak bu arada daha yo¤un bir flekilde Bat› ülkelerin-
de, az›msanmayacak bir çoklukta dünyan›n di¤er co¤rafyalar›n-
da, otuz y›ldan beri medya sektöründe kad›n çal›flan›n nicelik-
sel art›fl›n› konu alan, medyada çal›flan kad›nlar›n sosyal profil-
lerini ortaya koyan araflt›rmalar›n sonuçlar› önemli veriler sa¤l›-
yor. Çok özet bir aktar›m ve genellemeyle: Çal›flan kad›nlar›n
ço¤unlu¤u 25 yafl›n alt›nda ve yüksekö¤renimli, kentlerde yafl›-
yor, erkek çal›flanlara k›yasla daha yüksek oranda bekâr, erkek-
lerden daha az kazan›yor, mesleki kariyerlerine daha s›k ara ve-
riyor. Yine bu araflt›rmalar, kad›nlar›n daha çok haftal›k ya da ay-
l›k dergilerde çal›flt›klar›n›, yerel ve bölgesel yay›n kurulufllar›n-
da görev almay› ye¤lediklerini, radyo çal›flan› kad›n say›s›nda
art›fl›n di¤er iletiflim araçlar›na göre daha yüksek oldu¤unu orta-
ya koyuyor. Ayr›ca, televizyonlarda sunucu olarak karfl›m›za ç›-
kan kad›n say›s›nda bu alandaki di¤er ifllere göre büyük bir art›fl
oldu¤u da kaydedilmifl durumda. Üç yüz y›ldan beri kendileri-
ne kapal› tutulan, kurallar› ve mesleki de¤erleri kad›ns›z zaman-
larda oluflturulmufl gazetelerin kad›n sayfalar›nda çal›flmakla ifle
bafllayan kad›nlar›n, daha çok e¤itim, sa¤l›k ve kültür sayfalar›n-
da görevlendirildikleri saptanm›fl. Radyo ve televizyonlar›n ha-
ber odalar›nda çal›flmaktan ziyade, sohbet programlar› yap›p
sunan kad›nlar›n, mesleki özerkliklerini çok önemsemedikleri,
düzeltme ve uyar›lara aç›k olduklar›, a¤›r ifl yükü alt›nda kald›k-
lar› da belirlenmifl. Bu arada medya kurulufllar›nda cinsiyetçili-
¤in geleneksel ve yeni biçimleriyle karfl›laflmaya da devam edi-
liyor. Cinsiyetçili¤in kendisini özellikle meslek içindeki ifl alan-
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da ya da kad›n kufla¤› saatlerinde görüfl ve düflüncelerini dile
getirmektedirler. Haber öykülerini ve yorumlar› kiflisellefltir-
mekte, yani kiflisel ya da insani hikâyelere a¤›rl›k vermekte, so-
run a¤›rl›kl› metinler yerine insan öykülerini anlatmay› ye¤le-
mekte ya da baflka bir deyiflle öykülendirmeye "kad›ns› stil" kat-
maktad›rlar. 

Asl›nda Türkiye'den örneklerini çok iyi bildi¤imiz gibi özellik-
le gündüz kufla¤›nda yay›mlanan ve y›ld›zlaflm›fl kad›n sunucu-
larla /programc›larla yürütülen bu türden kad›n programlar›,
özel-mahrem yaflam ile kamu yaflam alanlar› aras›nda zoraki
kurulan s›n›rlar›n nas›l kolayl›kla geçilebilece¤ini örnekleyen
metinler olarak karfl›m›za ç›k›yorlar. Özel yaflam›n kamusal ala-
n›n nas›l ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu gözler önüne serip, yüz
y›ld›r kamu önünde konuflulamayan›n ortaya dökülüflüne ara-
c›l›k ediyorlar; kad›na özgü bir anlat› tarz› say›lan "günce" for-
mat›na popülerleflmifl haliyle yerlefliklik kazand›r›yorlar. Haber
öyküsüne "yumuflak" biçim veren bu dokunufllar, bir yandan
geleneksel kad›n ilgi alan› olarak kabul edilmesine ra¤men g›-
da ve giyim sanayi taraf›ndan ele geçirilen yemek ve moda üze-
rine görüfllerin yeniden kad›ns›laflt›r›lmas›n›, di¤er yandan ev
içi fliddet, kötü muamele ya da eskitilmifl "kutsal aile" masalla-
r›n›n yenilenmesini mümkün k›l›yor. Bu arada ticari yay›nc›l›-
¤›n, y›ld›zlara dayal› bu istihdam tercihinin bir sonucu da alt
kademelerde çal›flan genç kad›n iflsizli¤inin yayg›nl›¤›n› gizle-
mesi oluyor. Böylelikle üst kademelerde çal›flan kad›n y›ld›z su-
nucular›n yald›zl› dünyalar› sunmaktaki ›srar›, istihdam koflul-
lar›ndaki cinsiyetçi uygulamalar›n görünmez hale getirilmesine
hizmet etmifl oluyor. 

Bir yanda "y›ld›z sistemini" ve sözde "kaliteli hayat reçetelerini"
temsil eden kad›n sunucular›n, di¤er yanda bir programdan di-
¤erine koflarak içlerini döken "öteki" kad›nlar›n ortaklafla kotar-
d›klar› "kamusallaflm›fl kabul günü" format› içinde, geleneksel

olarak kad›na ait say›lanlar›n bu "yeni paketlenmifl" halleriyle
karfl›m›za ç›kar›lmalar›n›n, asl›nda medyan›n sahiplik yap›s›n-
da 1990'lardaki de¤iflimle ortaya ç›kan de¤iflikliklerle bir ilgisi
var. Dolay›s›yla sonuçlar›n›n her türden cinsiyetçi uygulaman›n
üstünü örtmeye çal›flmas›na flaflmamak gerekiyor. Yeni liberal
medya örgütlenmesi, politik ifllevlerinden s›yr›lm›fl bir medya
anlay›fl›na dayal› ve ifl güvencesi sorunu da bu anlay›fl›n sar›p
sarmalayarak görünmez k›ld›¤› temel sorun. Baflka ifadeyle
genç kad›n muhabirin ifl güvencesi ve çal›flma koflullar›n›n iyi-
lefltirilmesi sorununun dile dökülmesini engelleyen neden, tica-
ri yay›nc›l›¤›n haber odas›n›n politik bir mekân olarak varl›¤›n›
sekteye u¤ratan, kurallardan ar›nd›r›lm›fl, her türlü kamu otori-
tesinin düzenleyici yetkisi ile karfl›laflmak istemeyen, daha çok
enformasyon da¤›t›m›n› kay›t d›fl› ekonomik alanlara yönlendi-
ren anlay›fl›ndan kaynaklanmaktayd›. Bu anlay›fl çerçevesinde,
sektörü kontrol edenler, ifl güvencesi sorununu ve meslek ç›kar-
lar› için örgütlenme sorununu gözlerden uzak tutmak için, bir
yandan sektörde baflar›l› kad›nlar› öne ç›kar›rlarken, di¤er yan-
dan da –ileride yeniden tart›flaca¤›m gibi– mesle¤in etik de¤er-
lerinin ve uylafl›m kal›plar›n›n önemini yüceltmeye bafllad›lar.*

KKaadd››nnllaarr--aarraass›› rreekkaabbeettii kköörrüükklleemmee ssttrraatteejjiilleerrii

Sektördeki niceliksel art›fla ra¤men cinsiyetçi iflbölümünün eski
k›l›klara bürünerek hükmünü yürütmesini sa¤layan nedenler-
den bir tanesi de, kad›nlar-aras› dayan›flman›n k›r›lmas›yd›.
Çünkü, bir iktidar stratejisi olarak kad›n çal›flanlar›n birbiriyle
olan iliflkilerinin sadece kiflisel ba¤lar arac›l›¤›yla kurulmas›n›
kolaylaflt›ran –yukar›da anlatt›¤›m türden– çal›flma koflullar›n›n
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s› gerekli bir çömezlik dönemi evresine s›k›flt›r›larak suskunluk-
la geçifltirilmesi, hak ihlalleri sorununun sacayaklar›ndan birini
oluflturmaktad›r. ‹fl yerlerinde krefl ve çocuk bak›m odalar›ndan
dahi mahrum b›rak›lan ve gece saatlerinde çal›flmaya zorlanan
kad›n muhabirlerin ve yay›nc›lar›n, "iflyerinde hiç ayr›mc›l›k
görmedim, bu mesle¤in diflisi ve erke¤i olmaz, gazetecilik mes-
le¤inin alt›n kurallar› çal›flan herkesi ba¤lar" türünden mesleki
aidiyetlerini yüceltme yolunu seçmelerinin nedeni, kamu yara-
r›na adaleti tesis etmek ve kamu ç›kar›n› kurumsallaflt›rmak için
19. yüzy›lda var edilmifl bu mesle¤in, politik niteli¤inin çözül-
mesi ve modern kapitalist toplumsal örgütlenmenin korporatif
örtüsünün patriarkal iliflkileri gizlemesidir. Daha önce de vur-
gulad›¤›m gibi son yirmi y›l içinde güçlü bir sermaye yo¤unlafl-
mas›n›n dayatt›¤› rekabetçi ortam, meslek ilkelerini yeniden
taçland›rm›fl ve üstün meslek ahlak› gerekirli¤ini öne ç›karm›fl-
t›r. Bu yüceltilmifl profesyonalizm, çal›flanlar›n her türlü hak
aray›fl› politikalar›n›n ve hak ihlallerinin sergilenmesi isteklili¤i-
nin önüne çekilmifl barikatlardan birini oluflturmaktad›r.

MMeeddyyaa kkuulleelleerriinniinn ccaamm ttaavvaannllaarr››

1975'ten itibaren yay›nc›l›¤› meslek olarak seçen kad›n say›s›n-
da ciddi bir art›fl olmas›na ra¤men, 2000'lere gelindi¤i halde
hâlâ üst düzey yönetici kad›n say›s›nda çok s›n›rl› bir art›fl ola-
bilmifltir. Rakamsal verilerle metni bo¤mamak için Bat›l› kapita-
list ülkelerde üst düzey yönetici statüsündeki kad›n oranlar›n›n
yüzde 15 ve civar›nda kald›¤› söylenebilir. Kad›nlar›n farkl› sek-
törlerdeki kariyerleri önünde kurulan barikatlar› iflaretlemek
için kullan›lan "cam tavan" teriminden yard›m alarak söyler-
sem, medya sektöründe kad›nlar›n yönetici konumlara gelme-
lerini engelleyen cam tavan›n kal›nl›¤›n›n dikkat çekici oldu¤u
görülmektedir. Haber odalar›n›n eril kültürünün zor de¤iflme-
sinde etken olan kal›n cam tavan, kad›nlar› orta düzey yönetici
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beslenmesi, kad›nlar-aras› geleneksel yarg›lar› ve biçimleri içe-
ren iliflkilerin gücünü art›r›yordu. Bu da bir iflyeri olarak haber
odas›n›n "kad›nlar›n birbiriyle k›yas›ya her türlü feminen silah›
kullanarak mücadele ettikleri bir rekabet ortam›" haline gelme-
sine imkân haz›rlad›. Böylelikle, körüklenen rekabet, bir yan-
dan güvencesiz çal›flma ortam›n› görünmez k›lmak ifllevini ye-
rine getirirken, di¤er yandan da kad›nlar aras›nda "genç-yafll›",
"deneyimli-deneyimsiz", "okullu-alayl›" k›l›klar›na bürünerek
meslekiçi iliflkilerde merkezi bir yer üstlenmeye bafllad›: Mes-
lekte yükselmek ya da iflini korumak için "güzel kad›n", "met-
res", "sevgili", "çapk›n k›z" olmay› ye¤leyen "baflar›l› kad›n" hi-
kâyeleri devreye sokuldu. Ancak burada bir ekleme daha yap-
mal› ve bu hikâyelerin dolafl›m›n›n sadece medya sektöründe ifl
güvencesi olmay›fl›n›n üstünü örtmekle kalmad›¤›n›, çal›flma
ortam›nda cinsel tacizin konuflulmas›n› da engelledi¤ini belirt-
meliyim. 

Geleneksel olarak çal›flma yaflam›na aile ba¤lar› arac›l›¤›yla ka-
t›lan ve bu ba¤lar taraf›ndan korunan kad›n gazeteci prototipi
–ki politik yaflamda oldu¤u gibi yay›nc›l›k alan›na girmede de
bu aile ba¤lar›n›n, baba ve efl konumlar›n›n etkili oldu¤u sosyal
profil araflt›rmalar›nca desteklenmifltir– de¤iflirken, medya sek-
töründeki kad›n›n karfl›laflt›¤› cinsel taciz, kad›nlar› koruyucu
oldu¤u iddia edilen hamilik iliflkilerinin sürdürülmesine imkân
tan›maktad›r. Örne¤in yay›n ve haber odalar› "aile gibi" görül-
dü¤ünden, iktidar›n her türlü kötüye kullan›m›n›n "aile d›fl›na"
yani büro d›fl›na ç›kmas›n› engelleyici bir gelenek oluflmufltur.
Akredite edilen haber kayna¤› taraf›ndan reddedilme korkusu
kad›n yay›nc› ve muhabiri cinsel kötü muameleye aç›k hale ge-
tirirken, etkisizlefltirilmifl mevcut meslek örgütleri iflyerindeki ya
da iflle ilgili cinsel tacizi sorunlaflt›rmakta yetersiz kalmaktad›r. 

Ticari yay›nc›l›k ortam›nda çal›flan kad›nlar›n ekonomik ve sos-
yal haklar›n›n sürekli ihlali ve bu ihlallerin mesle¤in yaflanma-
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görülüyor. Bu arada Latin Amerika'dan Do¤u Asya'ya kadar her
ülkede her dinden, her ›rktan, her ulustan kad›n habercinin, ka-
d›n reklamc›n›n, kad›n programc›n›n niceliksel art›fl›n›n, femi-
nist aktivistlerin aç›k hedef olarak medyay› göstermesiyle iliflki-
li oldu¤u kadar, medya örgütlenmesindeki yap›sal de¤ifliklikler-
le de iliflkili oldu¤u eklenmeli. Bütün bu belirlemelerden sonra,
sonuç olarak elde edilmifl olan çeflitli kazan›mlara ra¤men,
1970'lerin bafl›nda eflitlikçi feminist aktivistlerin "daha çok sa-
y›da kad›n›n çal›flmas› ile medyan›n cinsiyetçi kal›plar›n›n k›r›-
laca¤›" biçimindeki öngörüsünün, farkl›l›kç› feministlerin "ata-
erkil kapitalist iktidarlar›n evcillefltirmeye ve içine almaya yö-
nelik stratejilerinin kad›nlar› yeniden d›fllay›c› taktikler keflfede-
ce¤ine" iliflkin kehanetlerine yenik düflmüfl durumda oldu¤unu
söylemek mümkün. 

TTüürrkkiiyyee''ddee mmeeddyyaaddaa ççaall››flflaann kkaadd››nn››nn ssaaddeeccee kkööflfleessii vvaarr

Yukar›daki medya sektöründeki kad›nlar›n konumuna iliflkin
olarak yap›lan genellemelerin Türkiye için do¤rulu¤unu s›naya-
cak istatistiki bilgilerin oluflturulmam›fl olmas›, neredeyse bilgi
alma hakk›n›n ihlali olarak nitelenebilecek bir olgudur. Türki-
ye'de gerek ticari yay›nc›l›k gerek ise kamu hizmeti yay›nc›l›¤›
alan›nda istihdam edilen kad›n çal›flan say›s›na dahi ulafl›lama-
mas› ya da baflka bir deyiflle Türkiye ‹statistik Enstitüsü ve Ka-
d›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü'nün bu bilgileri oluflturamam›fl
olmas›, kad›nlar›n bilgi alma özgürlü¤üne yönelik bir k›s›tlama-
y› içermektedir. Kad›nlar›n (enformasyon ile donat›lmalar› anla-
m›nda) yetenekli k›l›nmas› do¤rultusunda sorumluluklar üstlen-
mifl yönetimlerin, pozitif yükümlülüklerini yüklenmedikleri gö-
rülmektedir ki bu, kad›nlar›n iletiflim özgürlü¤ü haklar›n›n en-
gellendi¤i anlam›na gelir. Yönetiminin bilgi verme yükümlülü-
¤ü her ne kadar Bilgi Edinme Hakk› Kanunu çerçevesinde dü-
zenlenmifl ise de, yönetsel yap› içinde kurulufllar›n gerekli bil-
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konumuna yerlefltirmektedir. Yard›mc› asistandan flef editöre
uzanan kariyer yolunun devam etmesi için kad›nlar›n medeni
hal seçimleri de ifle yaramamaktad›r. Evli ve çocuklu olan erkek
meslektafllar›na göre daha çok bekâr ve çocuksuz olmalar› da
kariyer yükselifllerine destek sa¤layamamaktad›r. Çal›flma yasa-
lar›nca tan›nan annelik ve do¤um izinleri, mesle¤in uzun çal›fl-
ma saatleri ve sürekli sokakta çal›flma gerektirdi¤ine iliflkin er-
kek dünyas›n›n yarg›lar›nca karfl›lafl›nca, bu haklar kad›nlar için
hak olmaktan ç›kmakta, mesle¤i b›rakma/b›rakt›r›lmas›n›n ne-
deni olarak görülebilmektedir. Nitekim özellikle yerel düzeyde
çal›flan kad›n muhabir ve yay›nc›lar›n mesleki kariyerlerinin ke-
sintiye u¤ramas›na neden olarak "gebelik ve do¤um sürecini"
gördükleri çeflitli araflt›rmalarla ortaya konulmufltur.

Bu arada ticari yay›n kurulufllar›n›n cam tavan›, kamu hizmeti
yay›nc›l›¤›n› kurumsallaflt›ran kurulufllar›n çat›s›nda da bulun-
maktayd›. Örne¤in kamu hizmeti yay›nc›l›¤›n›n örnek kuruluflu
olarak nitelenen BBC'de, 1990'l› y›llar›n bafl›nda karar alma po-
zisyonuna sahip üst düzey yönetici kad›n çal›flan oran› yüzde 10'u
bile bulmuyordu. Ancak BBC, 1990'lar›n bafl›nda kad›nlar ve et-
nik az›nl›klar için pozitif ayr›mc›l›k siyasalar› uygulama karar›
ald› ve 2000'lere gelindi¤inde üst düzey yönetici kad›n oran›n›
yüzde 30'lara yükseltmeyi hedefledi. BBC'nin bu karar› ve uygu-
lamas›, politik yaflamda oldu¤u gibi toplumsal yaflamda da ta-
rihsel olarak ortaya ç›km›fl eflitsiz iliflkileri k›smen giderebilmek
için, kota uygulamalar› yoluyla olumlu ayr›mc›l›¤a baflvurulma-
s› gere¤ini örnekliyor. Ayr›ca söz konusu karar ve uygulama, ka-
mu hizmeti ve kamu yarar›n› önceleyen ve kamu yarar›n› kad›n
kamusunun yarar›n› da içine katarak yeniden tan›mlayan bir
zihniyet de¤ifliminin önemine ve bunun ancak kamu hizmeti
yay›nc›l›¤› kapsam›nda düflünülebildi¤ine de iflaret ediyor. 

Medya kurulufllar›n›n sahiplik yap›s›na bak›ld›¤›nda ise, kad›n
oranlar›n›n tüm oranlar içinde en düflü¤ü olmaya devam etti¤i
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tihdam politikalar› ve çal›flanlara iliflkin bilgilerin gizli tutulma-
s› nedeniyle bu tür bilgiler kamu ile paylafl›lmam›flt›r. Türkiye
‹statistik Enstitüsü 2005 y›l›nda medyada çal›flan kad›nlar hak-
k›nda bilgiyi içeren bir anket çal›flmas›na gitmiflse de bu çal›fl-
man›n sonuçlar› da yay›mlanmam›flt›r.

Sektördeki TRT ve RTÜK gibi kamu hizmeti yapan yay›nc› ve
düzenleyici kurulufllar›n istihdam politikalar› ticari yay›n kuru-
lufllar›ndan farkl›l›k göstermektedir. Kurulduklar› tarihlerden
günümüze kadar uzanan düzenli kad›n çal›flan istatistiklerini
oluflturamam›fl olduklar› saptanan bu kurulufllarda çal›flanlar›n,
üçte birinin kad›n oldu¤u söylenmektedir. Her iki kurumda da
üst düzey yönetici olarak çal›flan kad›nlar›n oran›n›n ancak
yüzde bire ulaflt›¤›, kad›nlar›n daha çok orta düzey yönetim ka-
demelerinde yo¤unlaflt›¤› gözlemlenmektedir. Kamu hizmeti
yay›nc›l›¤› kurulufllar›n›n sahici bir kamu hizmeti yay›nc›l›¤›na
yönelebilmesi için kad›n çal›flanlar için konulan cam tavanlar›
ortadan kald›racak pozitif ayr›mc›l›k siyasalar›n› benimsemele-
ri gerekirli¤i yönünde bir toplumsal talebin oluflturulmas› zo-
runludur. Yukar›da BBC örne¤inde görüldü¤ü üzere karar alma
mekanizmalar›nda yüzde otuz kad›n temsilini mümkün k›lacak
istihdam programlanmas› yoluyla kad›n çal›flan›n güçlendiril-
mesi, ayn› zamanda kamu hizmeti yay›nc›l›¤›n›n öncelikli so-
runlar›ndan birinin kad›n kamusunun iradesini kapsamak, bu
ba¤lamda kad›nlara kendilerini ifade edecek araçlar› sunma
yükümlülü¤ünü yerine getirmek oldu¤u söylenebilir. 

Türkiye'nin bir baflka istisnai durumu da yay›nc›l›k alan›nda ör-
gütlenmifl kad›n meslek örgütünün bulunmay›fl›d›r. Ticari ya-
y›nc›l›¤›n hak ihlallerine karfl› uluslararas› bir platform olufltu-
ran kurulufllar›n önemlice bir k›sm›n›n yerel kad›n meslek ör-
gütleri oldu¤u görülmektedir. Ticari yay›nc›l›¤›n cinsiyete daya-
l› ayr›mc›l›¤› nas›l yap›land›rd›¤›n› gözler önüne seren medya
izleme etkinliklerinin paydafl kurulufllar› da yine bu örgütlerdir.
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giye sahip olmad›klar› gerekçesiyle bilgileri kamu ile paylaflma-
ya gidemeyecekleri aç›kt›r. Bilgiye eriflim kadar bilgi oluflturma
da bilgi alma özgürlü¤ü çerçevesinde de¤erlendirilecek olursa,
kolektif hak sahibi olarak kad›nlar›n bu engelleme karfl›s›nda
hak ihlaline u¤rad›klar›n› dile getirme olanaklar› do¤maktad›r.
‹kinci ve üçüncü kuflak insan haklar› kavray›fl› sadece bireyle-
rin de¤il kolektif kimliklerin de hak sahibi olarak yönetimlerden
kendilerinin yetenekli k›l›nmas›n› ve kendilerini ifade edecek
araçlara sahip k›l›nmalar›n› talep etme olana¤›n› sunmaktad›r.
Hem ifade özgürlü¤ü hakk› hem de iletiflim özgürlü¤ü yaln›zca
bireylerin de¤il kolektif aidiyetlerin de "konuflmas›n›" yasal te-
minat alt›na alma zorunlulu¤una dayal›d›r. Kad›nlar›n kendile-
rini ifade edecek araçlardan ve yeteneklerden mahrum b›rak›l-
mas› hak ihlallerinin zeminini oluflturmaktad›r. Bu ba¤lamda
medyada çal›flan kad›nlara iliflkin veri taban›n›n yoklu¤u yönet-
sel bir kusur olarak görülebilir.

Gerek ulusal gerek yerel düzeyde, sektörde kad›n çal›flan›n sos-
yal profillerini betimlemeye imkân verecek herhangi bir veri ta-
ban›n›n oluflturulmam›fl olmas›, Türkiye'nin istisnai durumu-
dur. Türkiye ile ilgili niceliksel bilgilerin toplanamam›fl olmas›,
ülkeler aras›nda k›yaslama yapmaya dahi izin vermedi¤i gibi
Türkiye'ye iliflkin gözlemlerin do¤rulanmas›na olanak b›rakma-
makta ve uzun dönemli de¤iflimleri aç›klayabilmeyi imkâns›z
k›lmaktad›r. Ancak elbette Türkiye'deki durum, dünyadaki ge-
nel halden büyük farkl›l›klar göstermemektedir. Türkiye'ye ilifl-
kin betimleyici cümlelere efllik eden bilgiler, ya niteliksel arafl-
t›rma teknikleriyle yap›lan dolay›s›yla da az say›da görüflmeci-
den elde edilen bilgilere dayal› yüksek lisans çal›flmalar›n›n ve-
rilerine dayanmaktad›r –ki geçerlilikleri s›n›rl›d›r– ya da sektör-
de çal›flan kad›n gazetecilerin kiflisel çabalar›yla toplad›klar›
verilere ve gözlemlere dayanmaktad›r. Ticari yay›n kurulufllar›-
n›n özellikle 1990'l› y›llar›n bafl›ndan itibaren sürdürdükleri is-
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bir yaz› için uygun olmaz. Türkiye'de medyada çal›flan kad›n-
lar, gazete ve dergilere yazd›klar› yaz›lar›ndan dolay› s›kl›kla
yarg›lanmaktad›rlar. "Atatürk'ün manevi flahsiyetine bas›n yo-
luyla hakaret etme", "Türklü¤e hakaret etme", "Bas›n yoluyla
halk› askerlikten so¤utma", "kamu düzenini bozma", "bölücü-
lük propagandas› yapma" ve benzeri iddialar ile haklar›nda ya-
sal ifllemler yap›lmaktad›r. Kad›n gazetecilerin düflünce ve ifa-
de özgürlüklerini s›n›rlayan yasal düzenlemelerin özgürlükçü
ve demokratik olmayan niyeti sadece yasa koyucu ve uygulay›-
c›lar›nca ileri sürülmemekte; meslek örgütleri de yasal yap›n›n
kutsal düzenini pekifltirmekte, örne¤in "evlilik d›fl› çocuk do-
¤urmay› savunmak" iddias› ile bir kad›n gazetecinin yaz›s›na
uyar› cezas› kesebilmektedir. Düflünce ve ifade özgürlü¤üne
yönelik aç›k ve gizli sansür mekanizmalar› kad›n gazetecilerin
temel insan haklar›n› ihlal etmeye devam etmektedir. 

EErriill bbiirr ööyykküü oollaarraakk hhaabbeerr

‹kinci Dalga Feminist hareketler, medyay› kültür politikalar›n›n
kurucu ö¤esi olarak tan›mlad›lar. Farkl› feminist durufllara sahip
kad›nlar; yetmiflli y›llarla birlikte ataerkil toplumlar›n erillik ide-
olojilerinin stratejik üstünlü¤ünün yeni hikâyeler kurma beceri-
leriyle beslendi¤ini belirleyip, yeni hikâyelerin ve tahayyüllerin
yay›lma yollar›na barikat kurmak ve ticari yay›nc›l›¤›n en yay-
g›n, en standart ve en genel diye niteledi¤i hikâyelerin nas›l er-
kekli¤e ait bir hikâye oldu¤unu görünür k›lmak için öncelikle
kendi iletiflim araçlar›n› yaratma yoluna gittiler. Gazeteci ve ya-
y›nc› oldular, fanzinler ve dergiler ç›kard›lar, afifller haz›rlad›lar,
sloganlar yaratt›lar, okur ile yazar aras›ndaki ikili¤i ortadan çat-
latt›lar, ev içinde ve iflyerinde cinsel taciz ve kötü muamelenin
politik bir sorun oldu¤unu gündemlefltirdiler, orta s›n›f kad›nl›k-
tan türetilen modern hikâye kahramanlar›n›n temsilinin eksik
ya da abart›l› oldu¤unu tespit eden onlarca çal›flma yay›mlad›-
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Ulusal düzeyde örgütlenen kurulufllar›n bölgesel iflbirli¤ine gi-
derek bu sektördeki cinsiyetçi uygulamalar› görünür k›lmak
için konferanslar ve zirve toplant›lar› düzenleyerek kad›n gaze-
teci ve yay›nc›lar›n biraradal›¤›n› güçlendirme yoluna gittikleri
de bilinmektedir. Kad›n gazeteci ve yay›nc›lar›n örgütlenme
haklar› önündeki görünmez duvarlar›n varl›¤›na iflaret eden bu
yokluk hali, sektörün cinsiyetçili¤ini apaç›k eden bir durumdur.

Türkiye'de medyada çal›flan kad›nlar›n bir di¤er istisnai duru-
munu belirtmeden geçmek, medyada hak ihlallerini konu alan
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Haber bafll›klar› cinsiyetçi yarg›lar›n aç›¤a ç›kmas›na arac›l›k eder. 1990’l›
y›llardan bu yana  tesadüfi seçilmifl baz› haber bafll›klar› cinsiyetçi önyarg›-
lar›n diliyle tan›fl›kl›¤›m›z› güçlendirmifltir: 

• "Evine zaman ay›ram›yor, annelik görevini yapam›yor, Çal›flan Kad›n iyi
efl de¤il" 4.12.1988, Milliyet

• "‹fl hayat›nda erkekler kad›nlardan verimli ‘Diflilik önemli’", 16.12.1989,
Milliyet

• "Ailenin dire¤i el de¤ifltirdi, Çal›flan kad›n bafl tac›" , 7.3.1992, Milliyet
• "Kariyerin mi var derdin var", 2.3.2004, Radikal
• "Kad›n istihdam› en düflük OECD ülkesi Türkiye" , 25.10.2005, Sabah
• "Dayak isteyen kad›n da var", 13.12.1992, Cumhuriyet
• "Kad›n daya¤a tepkisiz", 7.4.1996, Cumhuriyet
• "Türk kültürü, erke¤in fliddetini kabul ediyor", 29.11.2001, Cumhuriyet
• "Mini etekli k›z› yakt›lar", 20.11.2003, Hürriyet
• "Tecavüzcümle Evlenirsem Kurtulaca¤›m",  26.12.2003, Hürriyet
• "Tecavüz san›¤›: Piflman de¤ilim", 24.10.2005, Sabah
• "Bunlar da ‘haks›z ev kad›nlar›’: Erkekle bir de¤iliz, dayak normal",

2.11.2006, Radikal
• "Töreye Karfl› 'Yeddiemin'", 11.3.1999, Milliyet
• "Camilerde Töre Hutbesi Okunacak", 1.3.2004, Radikal
• "Devlet, töre kurban› Fatma’y› saklad›", 25.12.2006, Hürriyet
• "Ola¤an flüpheli: Töre Katilleri hâlâ bulunamad›", 8.3.2006, Radikal
• "Töreye uygun bir cenazeydi!", 17.03.2006, Radikal
• "Politikada kad›n sesi yok", 25.03.1999, Milliyet
• "Anarflistli¤imi annelik bitirdi", 20.03.2000, Radikal
• "8 Mart Dünya Kad›nlar Günü HADEP mitingi gibi",  8.03.2001, Hürriyet
• "Meclisimiz Yine Erkek", 5.11.2002, Milliyet
• "Kad›nlara Sor Bin Ah ‹flit", 9.03.2004, Radikal
• "Kad›nlar günü flerefine biber gaz›, cop, gözalt›", 7.03.2005, Sabah



l›n sonunda yitip gidecek bu politik ifllevler ve eylemlerden ge-
riye kalan ise, haber odas›nda neyin haber oldu¤una dair uzla-
fl›mlard›r, haber kaynaklar›n›n ne ve kim oldu¤udur, sayfa dü-
zeninin nas›l haz›rland›¤›d›r, nas›l bafll›k at›laca¤›d›r, foto¤raf
alt› yaz›lar›n›n nas›l yerlefltirildi¤idir. Haber odas›n›n kendine
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lar. Kad›n kamusal alan› bir yüzy›l sonra yeniden canland›.
Medya izleme komiteleri kurarak, cinsiyetçili¤ini pervas›zca
sergilemekten çekinmeyen yay›n kurulufllar›na yönelik protesto
kampanyalar› düzenleyerek, yay›nc› kurulufl ve kiflilerin cinsi-
yetçi tutumlar›n› teflhir ederek, gazeteleri, radyolar›, TV kurulufl-
lar›n› basarak sürdürdükleri mücadelelerine bir halka daha ek-
lediler. Böylelikle politik gazetecili¤i ve yay›nc›l›¤› yeniden
canland›rma girifliminde bulundular. Burjuva kamusal alan›n
politik ifllevlerini farkl›laflt›rarak, politik olan› yeniden tan›mla-
yarak parçal› bir kamusall›k anlay›fl›n›n normatif yönelimlerini
tart›fl›rken, s›radan okur olarak nitelenenlerin yay›nc›l›k yete-
neklerini ortaya ç›kard›lar ve okur-yazar aras›ndaki karfl›tl›¤›
k›rma giriflimlerini ço¤altt›lar. ‹letiflim alan›nda çal›flan farkl›
araflt›rmac›lar›n da tespit etti¤i gibi feminist mücadele içinden
gelen ve onunla dirsek temas›nda bulunan pek çok e¤itimli ka-
d›n›n ifl yaflam›nda medya sektörünü ye¤lemesi, yetmifllerin or-
talar›na kadar kad›nlara neredeyse kapal› bir sektör olan bu ala-
n›n kap›lar›n›n aralanmas›na neden oldu.

Haber odas›n›n politik bir mekân olarak kabulü, 19. yüzy›l›n
bafl›nda mesle¤in taçland›¤› bir döneme aittir. Burjuva kamusal
alan› içinde kamu yarar›na hareket eden politik ifllevlerle do-
nanm›fl, toplum içinde herkesin görüfl ve kanaatlerinin aktar›l-
mas›na arac›l›k eden gazetecili¤in temsil gücü, güçlü ba¤larla
ba¤l› oldu¤u yandafllar›ndan kaynaklanmaktad›r. Yandafllar› ve
herkes için serbestçe konuflma hakk› isteyen yay›nc›lar, her tür-
lü toplumsal sorun üzerinde birlikte konuflabilmek için yarg›la-
ma ve elefltiride bulunma hakk›n› kullanabilmek için haberden
medet ummufllard›r. Birlikte konuflma ve konuflulanlar› bireysel
yarg›lama yetene¤ini kazanma u¤rafl›n›n önündeki engelleri or-
tadan kald›rmak için her türlü sansüre karfl› oluflu yasal çerçe-
veye alma girifliminin ad› olan, "bas›n özgürlü¤ü için mücade-
le etme" haber odas›n› politik k›lan eylemliliklerdir. Ayn› yüzy›-
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8 Mart 2002 tarihli Milliyet gazetesinin bafll›¤› mülksüz kad›nlardan bir çö-
pün bile sak›n›ld›¤›na esef ediyordur, bu haberin yarataca¤› infial de hesaba
kat›lm›flt›r. Ayn› bafll›¤›n hemen alt›nda mülk sahibi olman›n yolu yine bafl-
l›kland›r›l›r: Fuhuflu b›rakt›lar, evi kapt›lar bafll›¤› evi kapmak için gerekenin
türbe ziyaretlerinden ve fuhufl sektörünü terkten geçti¤ini de görüntüler.



dallara kadar uzanan yelpaze içinde haber, gizli ve aç›k biçim-
de toplumsal suçun failine bir beden infla ediyordu, yani kad›n
bedenini bir kez daha suçlu ya da kurban olarak seçerek eril bi-
linçd›fl›n›n dile dökülmesine yeni bir imkân sunuyordu. Böyle-
likle haber, olup bitenin bir aktar›m arac› olmaktan çok, mev-
cut iktidar güçlerinin tanzim etti¤i gerçekli¤in kurgusunun gü-
venilir bir aktar›m arac› olarak kabul gördü.
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özgü h›zl› karar ve yaz› üretme sorumlulu¤u, muhabirin sokak-
lara aitli¤i ve kamu ad›na yarg›lama ve elefltirme üzerine temel-
lenen meslek pratikleriyle ba¤lar› kopan meslek erbapl›¤›, h›z-
l›l›¤a, nesnelli¤e ve yans›zl›¤a mitsel anlamlar yükleyerek, siya-
sal gazetecili¤in doldurulamaz bofllu¤unu telafi etmeye yönele-
cektir. Meslek ilkeleri ve profesyonel de¤erlerin oluflum süreci
içinde her türlü kad›n ilgisini neredeyse tecrit eden meslek, 20.
yüzy›lda, iletiflim sektöründe kad›nlar›n ilgi ve ç›karlar› ile kar-
fl›laflt›¤›nda ya da baflka bir deyiflle kad›nlar›n politik yay›nc›l›-
¤› yeniden canland›rma çabalar› ile karfl›lafl›nca, bu kez abart›-
l› bir biçimde haberin "nesnelli¤ini" ve "yans›zl›¤›n›" yüceltecek
ve ticari yay›nc›l›k politik güçsüzlü¤ünü meslek ethosu ile ika-
me etmeye yönelecektir. Bu uzlafl›m kararlar›n›n önemi, mesle-
¤in karar alma ve yönetim mekanizmalar›ndan kad›nlar›n d›fl-
lanmas›n› da kolaylaflt›rmas› gibi, haberin öyküsel bir kurgu ol-
du¤u saptamas›n› da siliklefltirmesidir. 1970'lerin bafl›nda femi-
nist eylemciler ve araflt›rmac›lar, modern kapitalist toplumlarda
duygu ve düflünce al›flveriflinde etkili bir öykü olarak gördükle-
ri haberin, eril niteli¤ini tart›flt›lar. Geleneksel öykülerden farkl›
olarak haberin nesnel ve yans›zl›ktan oluflan halesinin ne anla-
ma geldi¤ini sorgulad›lar. ‹çinde deneyimin dilini bar›nd›rma-
yan yeni zamanlar›n bu öyküsünün, zaman› yaln›zca flimdiye
indirgeyerek mutlaklaflt›ran, felaket, fliddet ve skandal›n yarata-
ca¤› korku ve endifleyi söze dökerek evcillefltiren anlat›s›n› vur-
gulad›lar. Gündelik yaflam deneyimlerini dile getirmede mev-
cut anlat› türlerinin yetersizli¤ini öne sürdüler. Bu anlat› türleri-
nin kal›plad›¤› dille mesafelenen kad›nlar›n, flimdi olup biten-
lerden ziyade zamans›zlaflm›fl öykü okuma ve yazma isteklili¤i
ve buna yönelik gereksinimi ikame etmek için romanslara ve
dizilere yöneldiklerine iflaret ettiler. Ancak bu vurgular›n ötesin-
de kad›nlar›n iflaret etti¤i temel sorun, felaket, fliddet ve skanda-
l›n yeni anlat›s›nda yani haber anlat›lar›nda, suçlunun sürekli
yeniden ilan edilifli üzerine idi. Do¤al felaketlerden siyasi skan-
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Tesadüfi seçilmifl gazete sayfalar›n›n tasar›m›nda gizlenmifl cinsiyetçilik ör-
neklenebilir: Hürriyet’in 8 Mart 2001 tarihli nüshas›n›n 14. sayfas›da Kad›n
Günü kutlamalar›ndan do¤an erkek endiflesi "WebCam Vildan"›n bedenin-
deki ça¤r› ile yat›flt›r›l›r.



lar› cinsiyetçili¤i gizleyecek flekilde örgütlenmifltir. Kurulan
edilgen cümlelerle habere konu edilen kad›nlar›n özne olma
halleri ortadan kald›r›l›r. Onlar edilgendirler, edilgen cümlele-
rin belirsiz failleridirler. Eylemlerindeki faillik cümle yap›s›nca
ve sözcük seçimince hapsedilir. Bu durum TV habercili¤inde
daha da belirginleflir, gerçek dünyay› temsil etti¤i ilan edilen
haber filmlerinin görsel dilini sunan kameran›n ard›ndaki gö-
zün kad›nlar›n yaflam dünyalar›n› d›fllad›¤› unutulur. Kamera
ard›ndaki gözün unutturuluflu gazetenin arka sayfas›nda seyir-
lik malzeme olarak kad›n bedeninin ço¤u zaman parçalanm›fl
kesitlerini erkek okurunun be¤enisine sunar. Görsel dilin be¤e-
ninin ideolojik karakterini gizleyen eril dünyan›n fantezileri ile
biçimlenen teknik ve estetik yap›s›, kad›nlar›n be¤enilerini kap-
samamaktad›r. D›fllanan kad›n be¤enilerinin yan› s›ra kad›nla-
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Egemen iktidar anlay›fl› haberin rasyonellik iddias›n› "Kim, ne-
rede, ne zaman, nas›l, ne yapt›?" sorular›n›n k›sa ve aç›k yan›t-
lar› arac›l›¤›yla kurarken, herkes için güvenilir olmas›n› da bu
sadelik ve standart olma kurgusuna dayand›rd›¤›n› iddia eden
feminist kuramc›lar, biçimi standartlaflt›r›larak kiflisellikten ar›n-
d›r›lm›fl haber öyküsünün yay›mland›¤› arac›n editör masas›na
ulafl›nca yeniden "toplumsallaflt›¤›" ve yay›n ortam›n›n ona ide-
olojik karakterini kazand›rd›¤› görüflünü ço¤altt›lar.

Gazetede ya da televizyonda yay›mlanan haber, yay›mland›¤›
arac›n anlat›sal özeliklerini yüklenerek var olur. Sayfa tasar›m›
ve bülten oluflumu birbirinden farkl› özellikler tafl›sa da günlük
yüzlerce olay içinden seçmeyi ve sunmay› içerir. Haberin seçi-
lifli ve yerlefltirilifli yani yay›na karakterini veren, onu okutan ve
izleten, editörlerin uzlafl›mlar› ve kurduklar› çerçeveleridir. Bu
uzlafl›mlar›n de¤iflmezli¤i ya da de¤ifliminin yavafll›¤› dikkat çe-
kicidir. Bir yüzy›l içinde bu uzlafl›m, haberlerin yüzde yirmisin-
de kad›nlar›n konu edinilmesini mümkün k›lar. Haberlerde ka-
d›n temsiliyetinin eksikli¤i kad›nlar›n birbirinden haberdar ol-
ma ve yaflamlar›n› bölen s›k›nt›lara ortak çözümler üretmek
üzere kendilerini ifada etme ve politik meflruiyetleri için bir ge-
reklilik olan iletiflim haklar›n›n engellemesi anlam›na gelmekte-
dir. Gazetelerin ulusal politikaya ayr›lan ilk sayfalar› ile haber
bültenlerinin ilk on dakikas› için yap›lan seçimlerde yüzde 15'
lik bir temsiliyete ulaflan konu al›nman›n okur/ izleyiciye ulafl›-
labilirli¤i, sayfa /bültenin ideolojik kuruluflu nedeniyle iki enge-
le tak›lmaktad›r. Engellerden ilki, gazetelerin /haber bültenleri-
nin genele ulaflmak için yans›zl›¤a biçim verme isteklili¤inden
kaynaklanmaktad›r: Kad›n sorunlar›n› konu alan bir haber, ka-
d›nlar›n geleneksel seçimlerini konu alan bir di¤er haber ile
dengelenmekte, ticari yay›nc›l›k düzen bekçili¤i ifllevini bu
dengede sürdürmektedir. Engellerden ikincisi ise haberin dilin-
de saklanm›flt›r. Haberlerdeki sözcük seçimleri ve cümle yap›-
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yerek tahrik olma öykülerine yer veren haber, "fahifleler-namus-
lu kad›nlar" karfl›tl›¤›n› bir kere daha infla etmekte, namuslu ka-
d›n›n kendini, bedenini görünmez k›lmas› gereklili¤ini z›mni
biçimde onaylamaktad›r. fiiddet suçlular›n› mazur gören ve
hakl›laflt›r›c› nedenleri dile dolayan ifadelerin kad›nlar›n onuru-
nun çi¤nenmesi anlam›na gelece¤ine dair uylafl›m henüz kurul-
mam›fl olacak ki yarg› mekanizmalar›nda oldu¤u gibi medya
anlat›lar›nda düzenli olarak fliddet suçlusunun örfün kurban›
oldu¤una dair sözel ve görsel detaylar sürekli anlat›ma kat›l-
maktad›r. Kad›nlar›n maruz kald›¤› duyurulurken haber anlat›s›
zaman zaman pornografinin dilini ödünç almakta, fliddetin es-
tetize edilmesine yönelik ifadeler habere bulaflt›r›lmaktad›r. Bu
haberi satma stratejisinin kad›nlar›n kiflilik ve yaflam haklar›na
yönelik tehdidi bar›nd›rd›¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r.
Kad›na yönelik fliddetin ayr›nt›l› tasvirine ayr›lan k›sm›n haber
içindeki uzunlu¤u bile haberin rasyonelli¤inin nas›l k›r›ld›¤›n›
gösterdi¤i gibi fliddetin nas›l normallefltirildi¤ini de gösterir. 

EEddiittöörrüünn aaddrreess ddeefftteerrii

fiiddet ve dehflet anlat›m›nda rasyonelli¤ini kaybetme tehdidi
alt›nda olan haber anlat›s› bu tehdidi bertaraf etmek için, rasyo-
nelli¤in ve nesnelli¤in inflas›nda önemli bir yer tutan uzmanl›k
bilgisine s›k s›k baflvurur ve uzmanl›k bilgisini sunarken kad›n
uzman› kamera önüne ç›kart›r. Editörlerin adres defterinde yeri-
ni alan ve dolay›s›yla bilgisine s›kl›kla baflvurulan kad›n uzman,
belgelerin ve rakamlar›n yard›m›yla, onu eriflilebilir k›lan bir
dokunma mesafesi uzakl›¤›nda oldu¤u san›s› yaratan yak›n plan
çekimiyle, sunucunun özel önemini belirten tavr›yla haberin ve
uzmanl›¤›n cinsiyeti olmad›¤› iddias›n› bedenlefltirir. Böylelikle
kad›n politikac›, kad›n yarg›ç, bilim kad›n›, kad›n hekim, ifl ka-
d›n› olarak haberin konusunun gerektirdi¤i uzmand›r, etken
cümlelerin sahibidir ancak konu olman›n ve etken olman›n be-
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r›n onuru da görsel dilin haf›zas›na kay›tl› de¤ildir. Kad›n› konu
alan haberlerin ezici bir çoklu¤u, kurban kad›n öykülerini içer-
mektedir. Ölü kad›n bedenlerinin ç›plakl›¤›n› donduran kame-
ra, kad›nlar›n insanl›k onuruyla temellenen haklar›n› ihlal etti-
¤inin "fark›nda" de¤ildir. fiiddet kurbanlar›n›n h›rpalanm›fl be-
denini sabitleyen kamera, kanl› görüntüleri uzun süreli aktar›m-
larla sunarken kad›nlar›n haklar›n›n çi¤nedi¤inin "fark›nda" de-
¤ildir. Sald›r› kurban› ma¤dur kad›nlarla sald›r›n›n hemen aka-
binde yap›lan uzun görüflmelerin yay›mlanmas›n›n kad›nlar›n
dehfletinin "sat›lmas›" anlam›na gelece¤ini editörler "bilmemek-
tedirler." Meslek erbab›, kad›n›n dehfletinden avantaj sa¤lama-
n›n bir hak ihlali oldu¤unu kendi aras›nda tart›flmay› "ihmal" et-
mektedir. Evine giren h›rs›z›n tecavüzüne u¤rayan kad›n›n ad›-
n›n, iflyerinin, gündelik al›flkanl›klar›n›n haberde konu edinildi-
¤i s›kl›kla görülür. Haberin kad›nlar›n kiflilik haklar›na yönelik
bu sald›r›s› karfl›s›nda baflvurulacak mercinin ihbar ve flikâyet
hatlar› ile s›n›rl› görülmesi trajiktir. Sadece ma¤durlar›n de¤il
kolektif bir kimlik olarak kad›nlar›n yarg› yoluna yönelebilme-
lerini mümkün k›lacak pozitif hukuk içinde düzenlemeler yer-
leflmedikçe, yay›n yoluyla kad›n›n özel hayat›n›n gizlili¤i ve ki-
flilik haklar› zedelenmeye devam edecek görünmektedir. Gaze-
telerin üçüncü sayfa haberlerinde ve televizyondaki haber
programlar›nda, toplumsal bir sorun olarak fuhufla dair öyküler
kuruldu¤unda, kad›nlar›n bedeni orta mal› görülmekte, yüzünü
gizlemeye çal›flan korku içindeki kad›nlar›n foto¤raflar› ve gö-
rüntüleri neredeyse polis kameralar›ndan al›narak kullan›lmak-
tad›r. Bu foto¤raflar›n ve hareketli görüntülerin kolayl›kla mazur
görülmesinin nedeni kad›nlar›n fuhufl sektörünün içinde olma-
s› ile temellendirilmektedir. Bu fliddeti mazur gösterici neden-
ler, bu sektörden bafllayarak yayg›nlaflt›r›lmakta, nihayetinde
erke¤in tahrik olmas› gibi bireysel psikolojik tutuma kadar in-
dirgenmektedir. fiiddet uygulayanlar› "tehlikeli yabanc›", "seks
içgüdüleri nedeniyle vahflileflmifl kifli", "canavar" olarak nitele-
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deli ataerkil kad›nl›k anlat›s›n›n sa¤lamlaflt›r›lmas›d›r. Ataerkil
kad›nl›k anlat›s› karfl›tl›klarca üretilir. Kad›nlar aras› dayan›flma-
y› k›ran "s›radan kad›n-uzman kad›n" karfl›tl›¤›n›, "masum-fettan
kad›n", "fedakâr anne-cani anne", "flöhretli kad›n-kurban kad›n"
karfl›tl›klar› izler. Haber öyküleri de sayfa düzenleri de bu karfl›t-
l›klar› öykülendirir. Karfl›tl›klar› aktaran cümleleri bafll›kland›-
ran ya da alt yaz›ya dönüfltüren ideolojik seçim, kad›n› "onlar"
yap›c› niteliktedir. Ticari ulusal yay›nc›l›¤›n "biz"ini oluflturulan
eril uylafl›m, kamu düzenini tehdit eden sapk›nl›¤› ve sapm›fll›-
¤›, kaosu, düzensizli¤i kad›ns› ö¤elerle dillendirir. Kad›nlar›n
ortak iyisini arama ad›na politika yapan feminist örgütleri son
befl y›la gelinceye kadar "ayk›r›, marjinal, tuhaf, çirkin, bat›c›,
dinsiz, entelektüel" s›fatlar› eflli¤inde tan›mlayarak bafll›¤a ç›-
kartan ticari yay›nc›l›k "onlar"›n sapm›fll›¤›n› cümlelerine yer-
lefltirir. Cümlelerde yer alan olumsuz ifadeleri mu¤laklaflt›ran
"cad›, cadaloz, bac›, anarflist, solcu, lezbiyen feminist" isimlen-
dirmelerinden medet umularak, "onlar›n virüs" gibi toplum ha-
yat›n› saraca¤› korkusuna seslenilir. 

Korkutucu feminist karakterini yaratan haber öyküleri onun kor-
kutucu olmayan izdüflümünü yaratmakta gecikmeyerek, eflit
haklar peflinde mücadele veren, kad›n e¤itimi ve do¤urganl›kla
iliflkili sa¤l›k sorunlar›n› önceleyen kad›n hareketinin "isimleri-
ni" ön plana ç›kart›r. Kad›nlar› yard›mseverlikleri arac›l›¤›yla ta-
n›mlayarak cemiyet haberlerinde kad›n için çal›flanlar› olumlu
ifadeler eflli¤i içinde vererek orta s›n›f kad›nl›¤›n sesine yer açar.
Orta s›n›f kad›nl›¤›n be¤enilerine seslenme flöhretli kad›n›n ha-
berlerini zirveye ç›kartm›flt›r. Ticari yay›nc›l›¤›n haberlerinde
"sanatç›" kad›nlara ayr›lan yerin kad›n› konu alan haberler için-
de hat›r› say›l›r bir yer tutmas›, flöhret ile s›radan aras›ndaki kar-
fl›tl›¤› kurmaya yönelmenin sonucudur. S›radan kad›nlar için
flöhretli kad›nlar›n farkl›l›¤›n› iflaret eden her cümle onun nas›l
s›radan oldu¤unun ortaya konulmas›yla kapat›l›r. fiöhretli ya da
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da tüketilen bir figür halinde yayg›nlaflt›r›l›r. Kad›n suçluyu mer-
keze alan tüm öyküler gibi haber öyküleri de suçsuz kad›nlar›
"yola getirmeye" yönelik tehdidi içeren korkutmalarla yüklüdür. 

OOkkuurrllaarr››nn//iizzlleeyyiicciilleerriinn//ddiinnlleeyyiiccii kkaadd››nnllaarr››nn hhaakkllaarr››

Haberler arac›l›¤›yla gerçekleflen hak ihlallerine tan›kl›k eden
kad›nlar, kendilerini ifade etme ve birbirleriyle iletiflim içinde
bulunma haklar›n› okur ya da izleyici konumunda nas›l ileri sü-
rebilirler? Mevcut hukuk sistemlerinde düzenlenmemifl bir hak
olarak duran "okur haklar›" üzerinde düflünmeye belki medya
dolay›m›yla haberleflen kad›nlar›n enformasyondan mahrum
b›rak›lmalar› sorunu ile bafllanabilir. "Erkekler için pembe dizi-
ler" oldu¤u söylenen haberlerde, kad›nlar›n sorunlar›n›n dile
getirilmedi¤i görülmektedir. Kad›nlar gündelik yaflamda karfl›-
laflt›klar› sorunlara farkl› çözümler getiren kad›n deneyimleri ile
daha çok kad›n programlar›nda ve kad›n sayfalar›nda karfl›lafl-
maktad›rlar. Özellikle televizyonlarda sabah kufla¤›nda yer alan
kad›nlar›n kat›ld›klar› konuflma programlar› kad›nlar›n özel ya-
flamlar›nda karfl›laflt›klar› sorunlar› tart›flt›klar› yerlerden biri ol-
du¤u kadar, ayn› zamanda kad›nlara yönelik bilgi ve enformas-
yon aktar›m›n›n s›n›rl› tutuldu¤u alanlardan biridir. Bu prog-
ramlarda kad›nlar›n içinde yaflad›klar› iktidar örgütlenmesi hak-
k›nda aktar›lan enformasyonun yetersizli¤i dikkat çekicidir. Ge-
rek hukuk düzeni gerekse siyasal düzen hakk›nda televizyon
baflta gelen enformasyon arac› oldu¤u halde, bu genelleme ka-
d›nlar için geçerli de¤ildir. Kad›n izleyicinin daha çok ye¤ledi-
¤i programlarda siyasal bilgi ve enformasyon aktar›m›n›n s›n›r-
l›l›¤›, kad›n yurttafl›n haklar› ve özgürlüklerinin kullan›m alan-
lar›n› bilme sorumlulu¤unu engellemektedir. ‹zleyici olarak ka-
d›n yurttafl, sistemin iflleyifl biçimine dair temel bilgilerden yok-
sun b›rak›lmaktad›r. Bu durum, kad›nlar›n kendilerini ifade et-
me yetenekleri önünde engel oluflturmaktad›r ki yeteneklerin
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sanatç› kad›n mevcut geleneksel ataerkil de¤erleri sunumu ve
kay›ts›z flarts›z kabulü için birinci sayfaya yerlefltirir. Toplumun
konuflmakta zorland›¤› özel yaflama iliflkin sorunlar y›ld›zlar›n
flaflal› hayatlar› üzerinden haberlefltirilirken, ihanet, boflanma,
fliddet, pornografik yay›na konu olma gibi sorunlar›n hem "ayr›
dünyalara" aitli¤i vurgulan›r hem de bu sorunlar› çözen y›ld›z-
lar›n geleneksel de¤erleri nas›l kutsallaflt›rd›klar› bafll›¤a ç›kart›-
l›r. Böylelikle yeni hayat›n dayatt›¤› istekler ve talepler disipline
edilmeye çal›fl›r. Son yirmi befl y›l içinde ticari yay›nc›l›¤›n, ge-
leneksel kad›n konular›n›n yan› s›ra olumsuz haberlerde ev içi
fliddetin ve olumlu haberlerde k›zlar›n e¤itimi sorunlar›n› tema-
tize ederek haber dolafl›m a¤› içine sokmas› de¤iflen kad›n ya-
flamlar›n› geleneksel de¤erler do¤rultusunda disipline etmeye
yönelmenin sonucudur. 

De¤iflen kad›n yaflamlar›n› disipline etmede taraf olan ticari ya-
y›nc›l›¤›n haber öyküleri, suç ve ceza iliflkisini betimlemeye
özel bir önem verir. Yasalar›n amir hükmüne ra¤men, flüpheli ve
san›¤›n henüz suçu kesinleflmeden medya taraf›ndan yarg›lan›p
suçlu ilan edilmesi de yaflam›n disipline edilmesinde medyan›n
tarafl›l›¤›na iflaret eder. Bu ba¤lamda flüpheli ve san›klar aras›n-
da cinsiyete dair bir ayr›mc›l›k yap›lamayaca¤›na iliflkin Ceza
Kanunlar›n›n ilgili hükümleri de aç›kça ask›ya al›n›r: Kad›n sa-
n›¤›n ya da flüphelinin haklar› ihlal edilir. Haber öykülerinde,
zimmetine para geçirdi¤i iddia edilen banka müdiresinin suçlu-
lu¤u "do¤ufltan"d›r. Paralar› sevgilisiyle nas›l yedi¤ini anlatmaya
koyulan muhabir, onun evini, yazd›¤› mektuplar›, yak›n arka-
dafllar›n› ayr›nt›larla betimler, san›¤›n kiflilik haklar›n›, özel ha-
yat›n›n gizlili¤ini çi¤nemekle kalmaz, hükmü de sat›r altlar›nda
ilan eder. Kad›n suçluya ya da canavara haber de¤eri atfetmenin
yüz y›ll›k tarihi içinden aceleyle kesinlefltirilen hüküm, haber
öykülerinden yola ç›k›larak yap›lan sinema ve televizyon film-
lerinin konusu haline getirilmekle kalmaz, pornografik yay›nlar-
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beslenmesi ile temellenen haklar›n ihlal edilmesi anlam›na da
gelir. Her ne kadar yurttafllar›n enformasyon ve haber alma hak-
lar› yasal teminat alt›na al›nm›flsa da yönetimin enformasyon
alma hakk› ihlallerindeki sorumlulu¤u yasalarla düzenlenmedi-
¤inden hak sahibi okur / izleyiciden söz etmek mümkün görül-
memektedir. Okuru ya da izleyiciyi sadece tüketici ya da seç-
me özgürlü¤üne sahip al›c› olarak tan›mlayan yayg›n kavray›-
fl›n de¤iflebilmesi için, onun okuma ve dinleme eylemlili¤inin
öneminin ço¤alt›lmas› gerekmektedir. Konuflma kadar dinleme
etkinli¤inin de öneminin vurgulanmas› ancak demokratik tart›fl-
ma geleneklerinin canland›r›lmas› ve keflfedilmesi ile mümkün
olacakt›r. 

Demokratik tart›flma da dinlemenin içinde bar›nd›rd›¤›, "kendi-
mi onun yerine koyaca¤›m, anlamaya çal›flaca¤›m, bizi benzer
k›lan fleyleri duymaya gayret edece¤im, ortak bir amac› ya da
ortak bir yarar› davet eden ortak bir retorik için dinleyece¤im"
anlam›yla kurulabilece¤inden, suskunluk ve dinleme süreci ko-
nuflma süreci kadar önemsendi¤inde okurun ya da dinleyicinin
haklar› modern demokrasiler için vazgeçilemez olarak görüle-
cektir. Mevcut liberal hukuk düzenleri hem iletiflim özgürlü¤ü-
nü hem de ifade özgürlü¤ünü konuflma hakk› üzerinden tan›m-
lamakta ve bu hakk› bireysel hak olarak nitelemektedir. Oysa
dinleyicileri hak sahibi özne olarak tan›mlamak, gruplar›, top-
luluklar› ya da kolektif kimlikleri hak sahibi olarak tan›mlama-
y› beraberinde getirecektir. Bu ba¤lamda, daha çok kad›nlar›n
sürdürdü¤ü okuma, dinleme ve izleme deneyimleri ile birleflen
okur /dinleyici olma halinin yeniden örgütlenmesi izleyicili¤e
atfedilen pasif karakterin de¤ifltirilmesine katk›da bulunacakt›r.
Bir farazi örnek ile aktif okur / izleyici ile ne kastedildi¤ini aç›k-
lamak gerekirse, bir kad›n yönetmenin ev içi fliddeti konu alan
belgesel filminin "aile hayat›n›n kutsall›¤›na" dokunuldu¤u ge-
rekçesiyle da¤›t›m› yasaklan›yorsa, burada haklar› ihlal edilen

izleyicidir, izleyici olarak kad›nlar, bu yasaklama karar›n› kal-
d›rmak için yarg› yoluna gidebilmelidir. 

Okur ve izleyici olarak kad›n›n seçimlerini de¤ersizlefltiren, ka-
d›nlar›n seçimlerini "baya¤›, s›k›c›, duygusal" olarak niteleyen
egemen anlay›fl, beyaz dizileri ve soap opera'lar› okuyan/ izle-
yen kad›nlar›n bu eylemliliklerini gerçeklikten kaçma olarak ni-
telerken feminist araflt›rmac›lar, kad›nlar›n bu anlat›lara ba¤lan-
malar›ndaki anlam› sorgulad›lar: Kad›nlar›n kendilerini ifade et-
me olanaklar›ndan mahrum b›rak›lmalar›ndan duyduklar› h›n-
c› bu anlat›larda bulduklar›n›, h›nçla sevmenin çeflitli k›l›klara
bürünerek potansiyel bir direnme halini gündelik hayat›n›n içi-
ne katt›¤›n› ortaya koyan araflt›rmalar, bu anlat›larda yeryüzün-
de yaflat›lmayan feragat ve ba¤l›l›k duygular›n›n bu anlat›lar
dolay›m›yla devaml›l›¤›n›n sa¤land›¤›na, aflk›n bedene s›¤ma-
yan uçar› hallerine duyulan kad›ns› gereksinimin gereklili¤ine
iflaret ettiler. Kad›n öykülerine duyulan ihtiyaç üzerindeki bu
vurgu ile belirtilmek istenen, yönetimlerden kad›n ve gazete
dergileri için sübvansiyon talebi, kentlerde kamusal alanlarda
kad›n afifl, bildiri ve broflürlerinin sürekli sergilendi¤i standlar›n
aç›lmas› talebi, kad›n yazarlar›n kitaplar›n›n halk kütüphanele-
ri için yüksek miktarlarda al›nmas› talebi, kad›n radyosu kurul-
mas› için maddi yard›m ve destek al›nmas› talebi, kad›nlar›n
gösteri yapabilecekleri bir meydan düzenlenmesi talebi, unu-
tulmufl kad›n yazarlar›n öykülerinin yeniden bas›m› için maddi
destek talebi de¤il mi sizce? 
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MMEEDDYYAADDAA KKAADDIINNLLAARRIINN
TTEEMMSS‹‹LL BB‹‹ÇÇ‹‹MMLLEERR‹‹
VVEE KKAADDIINN HHAAKKLLAARRII ‹‹HHLLAALLLLEERR‹‹

Hülya U¤ur Tanr›över

Günümüzde giderek geliflen "hak habercili¤i" kapsam›nda ön-
celikli olarak üzerinde durulan konulardan birisi de kad›n hak-
lar› habercili¤idir. Kad›n haklar› aç›s›ndan çok uzun y›llar bo-
yunca farkl›, hatta bazen birbiriyle karfl›t siyasal e¤ilimler ve
dünya görüflleri genel bir "insan haklar›" söyleminin ard›na giz-
lenmifl; gazetecilik aç›s›ndan da meslek eti¤inin temel kurallar›
ve en basit "gazetecilik elkitab›"nda bulunabilecek türden söz-
de-nesnellik ilkeleri gere¤i "do¤ru" haberin kad›n-erkek ayr›m›
yapmayaca¤›n› savunmufllard›r. 

Oysa, gerek genel olarak medya metinlerinin, gerek gazetecilik
özelinde haberlerin söylemi aç›s›ndan, yap›lan pek çok çal›fl-
ma, bu konudaki "nesnellik" kavram›n› sorgulayagelmifltir. Bo-
urdieu'nun, toplum bilimlerinin özü ve yöntemine iliflkin ku-
ramsal çal›flmalar› ve onlar›n ›fl›¤›nda gerçeklefltirdi¤i birçok so-
mut araflt›rmas›nda medyada "alan" ve "habitus" kavramlar›n›n
kullan›m›n›n önemini iflaret etmifltir (1998; 1999; 2006). Daha
yal›n bir biçimde söylememiz gerekirse, gazetecinin ürünü,
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düzlemden oluflan hiyerarflik bir sistem olarak incelenmesini
önerirler. Söz konusu düzlemlerden dokuzuncusu yani en alt
s›rada yer alan› iletiflimcinin ya da gazetecinin kendisidir. Bir
birey olarak, gazeteci olarak adland›rabilece¤imiz bu düzlem-
de, flüphesiz, söz konusu kiflinin sosyo-demografik ve kültürel
özellikleri yer al›r: yafl›, cinsiyeti, e¤itim düzeyi, etnik kökeni,
vb. Bir baflka deyiflle, yazarlar›n önerdi¤i flemay› esas alacak
olursak, gazetecinin bir birey olarak kimli¤i üretimini ancak en
alt düzlemde etkiler. Di¤er düzlemler s›ras›yla flöyledir: gazete-
cilerin ikili iliflkileri çerçevesinde, meslektafllar›yla arkadafllar›,
ve di¤er insanlarla kurduklar› birebir iletiflim (8); yay›n kurulu,
meslek örgütleri gibi formel gruplar ya da farkl› iletiflimcileri bir
araya toplayan enformel gazeteci gruplar›ndaki etkileflim (7);
kendi kurumlar›n›n politikas›, örgütsel yap›s›, çal›flma rutini ve
iktidar iliflkileri (6); kurumun pazardaki yeri (5); kurumun sahip-
lik ve yönetim yap›lar›, rekabet koflullar› (4); kurumun tüm en-
düstriyel üretim içindeki yeri ve iliflkileri, yatay ve dikey ba¤lan-
t›lar› (3); ulus-devletlerin politikalar›; iletiflimcilerin davran›flla-
r›n›, olanaklar›n›, ve mesleki pratikler aç›s›ndan, örne¤in ilan ve
reklamc›l›k politikalar›n› düzenleyen uluslararas› örgütler ve
koflullar (2).

Bu flekilde bakt›¤›m›zda, ne gazeteci çal›flmas›nda tam anlam›y-
la özgürdür, ne de her yerde, her zamanda ve her kifli taraf›ndan
eflit /ayn› biçimde uygulanabilecek "nesnel" kurallar vard›r. 

Günümüzde gerek bu alanda yap›lan çal›flma ve araflt›rmalar›n,
gerek hayat›n her alan›nda oldu¤u gibi medya konusunda da
mücadele veren kad›n hareketlerinin ortaya ç›kard›klar› sonuç-
lar bize flunu göstermifltir: Habercilikte dört bafl› mamur bir
"nesnellik"' yoktur ve de¤il "do¤ru" haber, gerçekte o elkitapla-
r›nda tan›mland›¤› biçimiyle "haber" bile, hem genel olarak
medya endüstrisinin, hem içinde yer ald›¤› medya kuruluflunun
ve o kuruluflta söz sahibi olanlar›n, hem de yazar›n›n siyasal,
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hem kendi "habitus"'üyle, hem de bir yandan kendisinin ge-
nel gazeteciler "alan"'› içindeki, di¤er yandan da ürünlerini ya-
y›mlayan kurumun tüm di¤er kurumlar›n oluflturdu¤u ve bizim
"medyan›n ekonomik-siyasal ortam›" olarak adland›rabilece¤i-
miz "alan"›n içindeki konumuyla biçimlenir. 

Tuchman'›n (1978a) ve Ceulemann'›n (1980) çal›flmalar›ndan
hareketle kad›n gazetecilerin varl›¤›n›n, medyada genel olarak
kad›nlar›n sunum biçimini de¤ifltirece¤i varsay›m›yla hareket
eden araflt›rmac›lar, bu önkabulün, ciddi boyutta tart›fl›l›r oldu-
¤unu gördüler. Zira, bizim ilgilendi¤imiz alan aç›s›ndan kad›n-
l›k (ve tabii erkeklik de), yukar›da da belirtti¤imiz üzere biyolo-
jik, kendinden menkul bir özellik de¤il, toplumsal olarak olufl-
turulan bir "habitus"'tür, bir yap›nt›d›r. Bu yap›nt›n›n kökeninde
ise, bir kez daha Bourdieu'nun deyimiyle "erkek tahakkümü"
vard›r. Bu tahakküm, ve uzant›lar› olan stereotipler, toplumsal
dokunun her katman›na iflleyerek, bizatihi hayat›n dev bir sim-
geler düzeni biçiminde sürekli ayn› kal›plara gönderme yapma-
s› sonucunu do¤ururlar (Bourdieu, 1999: 16-8, 24). 

Bu saptama, uzun zaman medya araflt›rmalar›na da damgas›n›
vuran bir olgunun tart›fl›lmas› sonucunu do¤urmufltur. Medya
üretiminde kad›n haklar›na sayg›l›, cinsiyet ayr›mc›l›¤› yapma-
yan bir gazetecili¤in yayg›nlaflt›r›lmas› için, en belirleyici etke-
nin kad›n gazetecilerin say›ca ço¤almas› oldu¤unu savunan gö-
rüfllere karfl› yap›lan bu çal›flmalar, tek bafl›na "kad›n olma"n›n
yeterli olamayaca¤›n› iflaret eder. Bir baflka deyiflle, erkek ta-
hakkümü alan› olarak gazetecilik mesle¤ine giren ve gazete ku-
rulufllar›nda çal›flan kad›nlar o alanlarda oluflturulmufl davran›fl
ve çal›flma biçimleri, hatta zihinsel kal›plar› benimseyerek, iç-
sellefltirerek ifllerini yaparlar (Remy, 1995: 37).

Bu alanda çal›flan Dimmick ve Coit (1982: 3-32'den akt. van
Zoonen, 1995: 47-8), medya üretiminin birbirine ba¤l› dokuz
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¤iniz anda bafllar: mavi-pembe ayr›m›yla. Gerçi burada da k›z
bebekler aç›s›ndan daha az iddial›d›r toplumumuz: mavi giy-
mifl bir k›z çocu¤una kimse pek bir fley demez ama, bir o¤lan
çocu¤una pembe tulum giydirmeyi kimse düflünmez. 

TTeemmssiilliinn öönneemmii

Bu basit örnek bile bize temsillerin önemini gösterir: Renkler,
biçimler, sözcükler belli kurumlar›, kavramlar›, kiflileri temsil
ederler. Bu temsiller, temsil edilenlerin hayat›m›zdaki yerini ve
onlara atfetti¤imiz anlam› yans›t›rlar. Dahas› bu yere ve anlama
meflruluk kazand›r›rlar. Bir ad›m daha ileri giderek flunu da söy-
leyebiliriz: farkl› temsiller birbirlerine eklemlenerek bizim dün-
yaya, topluma, insanlara bak›fl›m›z› biçimlerler. Temsiller, bu
bak›fl›n ve genel olarak de¤erlerin, davran›fl biçimlerinin sürek-
li yeniden üretilmesine katk›da bulunurlar. 

Yunan filozoflar›ndan bu yana "temsil"in gerçekle iliflkisi ve in-
sanlar›n yaflam›ndaki yeri, felsefeden bafllayarak geliflen toplum
bilimlerinin her birinin çeflitli alanlar›nda tart›fl›lagelmifltir.
Özellikle de iletiflim bilimlerinin farkl› alanlardaki çal›flmalar›-
n›n ivme kazand›klar› 20. yüzy›l bafllar›ndan bu yana, kolektif
temsillerin stereotiplerin (tektiplefltirmelerin) oluflmas›n›n bafll›-
ca etkeni olarak ortaya ç›kt›klar› bilinmektedir. W. Lippmann,
"stereotipleri", "kafam›zda oluflan ve bizim gerçekle iliflki kur-
mam›zda arac› rolü üstlenen imgeler" olarak tan›mlar (1946).
Genel olarak sanat, özel olarak da edebiyat incelemeleri, çok
eski ça¤lardan beri, gerçek ile temsil aras›ndaki iliflkiyi ve farkl›
yans›ma/yans›tma türlerini aç›klamada, ad›n› kullanmasalar bi-
le bu kavramdan yararlanm›fllard›r. Ancak Amossy ve Hersch-
berg Pierrot'nun da alt›n› çizdikleri gibi (1997), özellikle de sos-
yoloji, sosyal psikoloji ve dilbilim-göstergebilim alan›ndaki ça-
l›flmalar, basmakal›p tiplemeler/stereotipler konusunda iki
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kültürel ve "cinsel" özelliklerini yans›t›r. Burada cinsel terimini
t›rnak içinde kullanmam›z›n nedeni; asl›nda anatomik-biyolojik
anlamda cinsiyetten de¤il toplumsal cinsiyetten söz ediyor ol-
mam›zd›r. Toplumsal cinsiyet, en kaba tan›m›yla, cinsiyetin top-
lumsal-kültürel de¤erler, iflbölümü kal›plar›, gelenekler, vb.
do¤rultusunda belirlendi¤ini iflaret eden bir kavramd›r, çünkü
Simone de Beauvoir'›n ünlü sözünü kullanacak olursak; "kad›n
do¤ulmaz, olunur". Kimilerinin kad›n›n (veya erke¤in) "do¤as›"
olarak tan›mlad›klar› ya da dinsel göndermelerden yararlanarak
"f›trat" olarak adland›rd›klar›, asl›nda insanlar›n do¤ufltan sahip
olduklar› özellikler de¤il, tamamen toplumsal yaflam›n ve kültü-
rel kal›plar›n kendilerine dayatt›¤› modellerdir. Bu anlamda cin-
siyet t›pk› milliyet, dinsel aidiyet, vb. gibi bir toplumsal yap›nt›-
d›r; içsellefltirme hatta Bourdieu'nun deyimiyle "kat›flt›r›lma" yo-
luyla edinilen bir kimliktir (2006). Nitekim yine Bourdieu, bu
kimli¤i cinsiyet "habitus"'ü olarak tan›mlar (1999: 16). 

Bu saptamalardan hareketle, tamamen "belirlenimci"–yap›salc›
bir mant›kla, bir gazeteci ya da iletiflimci olarak gücümüz hiç-
bir fleye yetmez gibi bir sonuca varmam›z da do¤ru de¤ildir. Bir
yandan bu yap›sal dayatmalar›n a¤›rl›¤›n› bilmek, gere¤inde
onlara karfl› savunma ve direnme stratejileri gelifltirebilmek; öte
yandan da sadece "kad›n" olman›n kad›n haklar› gazetecili¤i
yapmak için yeterli olmayaca¤› bilincinden hareketle, bilinçli
eylemlilik ve tercihlerimizle iliklerimize ifllemifl cinsiyetçi ka-
l›plar› y›kmak için sürekli bir mücadele vermek... Yapmam›z
gerekenler bunlard›r. 

Cinsiyetçi kal›plar, hayat›m›z›n her alan›nda ve her biçimde bi-
zi sarmalamaktad›r. Bu konuyu belirgin k›lmak için flu örne¤i
verebiliriz: Hepimiz, kendi ailemizde ya da yak›n çevremizde
yeni do¤mufl bir bebek görmüflüzdür. Yaklafl›k 3 kilo civar›nda-
ki bir k›z ya da o¤lan bebe¤in, küçücük cinsel organlar› d›fl›n-
da hiçbir farklar› yoktur görünüflte... Ama fark z›b›n›n› giydirdi-
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1970'lerin bafl›nda Dominick ve Rauch'un Amerikan televiz-
yon reklamlar› üzerine yapt›klar› içerik analizine dayal› bir
araflt›rma, kad›nlar›n öncelikle ev kad›n› olarak temsil edildik-
lerini, meslek sahibi olduklar›nda da bu mesleklerin genelde
"kad›n meslekleri" olarak adland›r›lanlar (sekreter, hostes, man-
ken, vb.) oldu¤unu ortaya koyar (1972). Medya içerikleri üzeri-
ne yap›lan birçok baflka araflt›rma da ortaya benzer bulgular ç›-
karm›flt›r.1 1980 y›l›nda Butler ve Paisley yap›lan çal›flmalar›n
bir tür dökümünü ç›kard›ktan sonra, radyo, televizyon, günlük
gazeteler, süreli yay›mlar ve sinema alan›ndaki içerik analizle-
rinden hareketle medyada kad›nlar›n temsili konusunda bir cin-
siyetçilik ölçe¤i ç›karm›fllar ve kad›n temsillerini befl grupta top-
lam›fllard›r. 1. Aptal, suskun, seksi ya da inleyen-kurban konu-
mundaki nesne-kad›n ("afla¤› it" tipi) 2. Rolünü yerine getiren ve
hayat›nda evi, yuvas› hep temel yer alan, efl, anne, sekreter,
hemflire, vb. kad›n ("yerinde tut" tipi) 3. Geleneksel rolüyle mes-
le¤ini bir arada yürüten kad›n ("iki yer ver" tipi) 4. Erkekle eflit
kad›n (ki bu tip 70'li y›llar›n televizyonunda çok ender rastla-
nan ve mutlaka bekâr olarak çizilen bir kad›n tipidir) 5. Belli ka-
l›plara sokulmam›fl (stereotiplefltirilmemifl) kad›n (ya da erkek);
burada roller tersine çevrilmifl ya da al›fl›lm›fl›n d›fl›nda olabilir.
Gerçi her s›n›fland›rmada oldu¤u gibi, burada da, yazarlar›n
kendilerinin de kabul ettikleri, tart›fl›labilecek yönler vard›r, an-
cak bu ve benzeri çal›flmalar kad›nlar›n temsiline iliflkin tart›fl-
malar›n aç›lmas› ve eylem planlar›n›n oluflturulmas› aç›s›ndan
birer mihenk tafl› olmufltur. 

Türkiye aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, bu konudaki ilk çal›flmalardan
biri olan makalesinde Ayfle Saktanber, kad›nlar›n temsili aç›s›n-
dan Türk medyas›n›n Bat› medyas›ndan çok da farkl› olmad›¤›-
n›n alt›n› çizer; genel kategoriler aç›s›ndan benzerlik aç›kt›r an-
cak sosyo-kültürel özellikler, sunum biçimleri ya da söylem tür-
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önemli bulguyu ortaya koymufllard›r: bunlardan ilki belli ölçü-
de bir alg›lama ve okuma arac› oluflturmalar›, ikincisi ise, özel-
likle de "öteki"ler konusunda, yani kendimizinkinden farkl› kim-
likler konusunda önyarg›lar› oluflturmalar›d›r. Bu ikinci bulgu,
›rkç›l›k ve ayr›mc›l›k üzerine yap›lan araflt›rmalarda temsillerin,
stereotipleri oluflturma ve böylelikle önyarg›lar›n süregitmeleri-
ni sa¤lamadaki belirleyici rolünü aç›kça ortaya koymufllard›r. 

Herhangi bir görüfl, bir davran›fl kal›b›, bir duygu ya da bir kim-
lik grubuna iliflkin olarak sahip oldu¤umuz de¤er yarg›lar› ve /
veya stereotiplerin oluflmas›nda flüphesiz birincil etken do¤ru-
dan deneyimleme ya da kiflileraras› iletiflim kanallar›yla elde
edilen bilgilerdir. Ancak, özellikle de yüz y›ldan bu yana geliflen
enformasyon ve iletiflim kanallar› arac›l›¤›yla yayg›nlaflan tem-
sillerin de bu süreçte çok önemli oldu¤u bilinmektedir. ‹letiflim
sosyolojisi alan›nda yap›lan pek çok çal›flma, bir yandan top-
lumsallaflma süreçleri aç›s›ndan, öte yandan da kanaat oluflumu
aç›s›ndan en genifl anlam›yla medyan›n önemini vurgular. 

‹flte bu nedenle medyada kad›nlar›n nas›l temsil edildikleri
önemlidir. Kad›nlar›n temsil edilme biçimleri, medyan›n sade-
ce kad›nlara de¤il dünyaya nas›l bakt›¤›n› ele verir, bu bak›fl›
meflru k›lar ve toplumun kad›nlar› o flekilde alg›lamas› yönün-
de bir biçimlendirme ifllevi görür.

MMeeddyyaaddaa kkaadd››nn tteemmssiilllleerrii

Gerek genelde temsil ve stereotipler üzerine yap›lan çal›flmalar,
gerek toplumsal cinsiyet olgusunu irdelemeye yönelik olan ve
ortaya ç›kt›klar› 1970'li y›llardan bu yana "kad›n araflt›rmalar›",
"feminist araflt›rmalar" ve "toplumsal cinsiyet araflt›rmalar›" biçi-
minde farkl› adlar alt›nda sürdürülen araflt›rmalar, feminist ku-
ramlarla iletiflim kuramlar›n› harmanlayarak medyada kad›nla-
r›n farkl› temsil biçimleri üzerine yo¤unlaflm›fllard›r. Örne¤in, 1. Bunlar›n topluca sunumlar› için bkz. Van Zoonen (1994); Rémy (1995).



Bu do¤rultuda, gerek di¤er ülkelerde gerek Türkiye'deki mes-
lektafllar›m›z›n bulgular› ve farkl› medya metinleri üzerine yap-
m›fl oldu¤umuz kendi çal›flmalar›m›z›n ›fl›¤›nda, genel olarak
kad›nlar›n medyada, afla¤›da örneklerle ayr›nt›land›rd›¤›m›z bi-
çimlerde temsil edildiklerini görürüz. 

Kad›nlar geleneksel rollerde

Bu rollerin bafl›nda flüphesiz, Saktanber'in de alt›n› çizdi¤i efl ve
annelik gelir. Çocu¤u için fedakârl›kta bulunan anneler ya da
ünlü siyasetçilerin eflleri günlük gazetelerimizin "bafl tac›"d›r. En
ciddi siyasal sorunlar›m›zdan birinin bile "flehit anneleri" dola-
y›m›yla ele al›nmas› bunun en belirgin örne¤i, dahas› bu temsi-
lin /konumun, deyim yerindeyse resmi-egemen söyleme nas›l
eklemlendi¤inin bir göstergesidir. Bu temsilin en çarp›c› örnek-
lerinden biri de, bir ifl kad›n› ya da kad›n siyasetçiyle yap›lan
söyleflilerde mutlaka o kiflinin en iyi yapt›¤› yemeklere ya da
çocuklar› /efliyle geçirdi¤i zamana iliflkin sorular›n sorulmas›,
foto¤raflar›n kullan›lmas›d›r. Sonuçta verilen mesaj fludur: "ka-
d›nlar ne olursa olsun asl›nda her fleyden önce efl ve annedir ya
da öyle olmal›d›r". Ayn› flekilde ünlü kad›n y›ld›zlar›n annelik-
leri de balland›rarak anlat›l›r, hatta ço¤u zaman gebeliklerinin
ilk zamanlar›ndan bafllayarak bir tür "kutsanm›fl varl›k"a dönüfl-
türülmeleri sa¤lan›r. Ülkemizde pek popüler olan magazin ba-
s›n› bile, do¤ru-yanl›fl skandallar arac›l›¤›yla özel hayat›n gizli-
li¤i ve kiflilik haklar›n›n ihlali aç›s›ndan göz k›rpmaks›z›n yer-
den yere vurdu¤u bu starlar›, annelik yolundaki ilk ad›mlar› iti-
bariyle, deyim yerindeyse "aklar", çünkü art›k onlar da as›l "ol-
malar› gereken" yere varm›fllard›r. 
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lerine damgas›n› vurur. Nitekim yazar›n kendisi de kulland›¤›
"serbest-müsait kad›n ya da iyi efl, fedakâr anne" terimiyle, Ye-
flilçam melodramlar›ndan bu yana aflina oldu¤umuz kad›n tip-
lemelerine gönderme yapar (Saktanber, 1993). Daha yak›n bir
zamanda yap›lan bir çal›flmada, Mine Gencel Bek ve Mutlu Bi-
nark, Türkiye'de medyada kad›n›n temsili aç›s›ndan, anne ve efl
olarak kad›n; cinsel nesne olarak kad›n ve fliddet eyleminin
nesnesi olarak kad›n biçiminde üç farkl› kategori önerirler ve
medyan›n "kad›nlara ö¤ütler" bafll›¤› alt›nda bu farkl› kad›n tip-
lerinin ortaklanmas› yönünde ifllerlik gösterdi¤inin alt›n› çizer-
ler (2000: 4-15). 

fiüphesiz medya ürünlerinin metinsel ve söylemsel özelliklerine
göre kad›nlar›n temsil biçimlerinde de farkl›l›klar vard›r: yaz›l›
bas›nla görsel-iflitsel medya, haberle reklam, ya da örne¤in tele-
vizyon söz konusu oldu¤unda tart›flma program›yla dramalar
(filmler ve diziler), kad›n temsillerini kendi özellikleri do¤rultu-
sunda olufltururlar. Örne¤in, 1996 y›l›ndan bu yana sürdürdü-
¤ümüz yerli televizyon dizileri üzerine çal›flmalar›m›zda kad›n
karakterlerin özelliklerinin süregiden ö¤elerinin yan› s›ra, on
y›ldan bu yana gözlemlenen baz› de¤ifliklikler de saptanm›flt›r.
Bunlardan en önemlileri, genç k›zlar›n, her ne kadar görece ev-
cillefltirilmifl olsa da annelerinden daha özgür, daha çok meslek
ve fikir sahibi olarak çizilmeleri, bir de kariyer sahibi, ifl kad›n›,
"mafya anas›" gibi iktidar konumuna sahip kad›nlar›n son y›llar-
da daha s›k gösterilir olmalar›d›r (U¤ur Tanr›över; 2003, 2004). 

Metinsel özelliklerle ba¤›nt›l› bu örneklerin varl›¤›, günümüz
Türkiyesi'nde tüm medyada ortak olarak karfl›m›za ç›kan kad›n
temsillerinin sürekli bir "hak ihlali" konumuna sahip olduklar›
gerçe¤ini ortadan kald›rmaz.2
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2. Pek çok de¤erli çal›flman›n alt›n› çizdi¤i üzere, genel olarak popüler kültür ürünle-
ri, özellikle de bunlar›n baz› türleri, genifl kitlelere ulaflabilmek için eklektik bir yap›-
ya sahiptirler: Say›ca az ve söylemsel olarak bast›r›lm›fl da olsa, egemen temsillerden

farkl›, yer yer bunlar›n karfl›t›nda bile say›labilecek kad›n tiplemeleri ya da kad›n ger-
çeklerine yer verebilirler. Ama genel egemen söylem daha bask›n ve belirleyicidir. Ör-
nek olarak bkz. Geraghty, 1987 ve Kaplan, 1992.



Burada da güzellik tabii ki, egemen güzellik kal›plar› anlam›na
gelir. Medyada bu do¤rultuda bafll› bafl›na bir yay›n ve haber tü-
rü vard›r: Her tür zay›flama diyet reçeteleri, selülitlerle müca-
dele önerileri, kozmetik, süs-püs ö¤ütleri. Dahas›, geçti¤imiz y›l
yapt›¤›m›z bir araflt›rma, günlük gazetelerimizdeki sa¤l›k ve t›p
haberlerinin önemli bir bölümünün de asl›nda kozmetik-diyet
odakl› oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r (U¤ur Tanr›över ve Enginde-
niz, 2006). 

Egemen güzellik kal›plar›n› yans›tmak yoluyla kad›nlar› difli-
cinsel nesne olarak sunan medyan›n bu temsil biçiminin, ayr›-
ca "ekonomi politik" aç›dan da sars›lmas› güç bir destekçisi var-
d›r: kozmetik-diyet-bak›m endüstrisi. Nitekim, gazetelerde bu
tür konular›n ele al›nd›¤› sayfa veya eklerde yer alan reklam ve
ilanlar bu olgunun en aç›k göstergeleridir. 

"Kurban" olarak kad›nlar

Aldat›lan, tecavüze u¤rayan, bafl›na bin bir felaket gelen kad›n-
lar medyan›n en bol kulland›¤› malzemelerdendir. Ancak bura-
da da kad›nlar›n temsil edilme biçimleri, bilgilendirme amac›
flöyle dursun, olabildi¤ince duygu sömürüsü odakl›d›r. Özetle
as›l temsil edilen kad›nlar›n çaresizli¤i, zavall›l›¤›, hatta kimi
zaman da bu durumu "hak etmifl" olmalar›d›r. Kad›nlar›n ger-
çek sorunlar› üçüncü sayfa ya da magazin malzemesi olarak
kullan›l›r. 

Çok s›k görülen bir temsil biçimi kad›nlar› hem efl-anne, hem
de "zavall›-merhamet dilenen" nitelikleriyle bir arada sunmaya
dayan›r: Savafl ya da felaket haberlerine, patlayan bir bomba ya
da çat›flmada ölen askerlerin foto¤raflar›na bakacak olursan›z,
çocu¤unun bedenine sar›lm›fl a¤layan annelerin en temel "mal-
zeme" olduklar› ç›kar ortaya. Örne¤in, geçti¤imiz nisan ay›nda
yapm›fl oldu¤umuz bir çal›flma, siyasal günlük gazetelerde bile

MEDYADA KADINLARIN TEMS‹L B‹Ç‹MLER‹ • 159

Cinsel nesne olarak kad›nlar

Ülkemiz bas›n›nda, özellikle de yayg›n popüler medyada, ka-
d›nlar›n erkeklerin bak›fllar›n› tatmine yönelik nas›l birer "cinsel
nesne" olarak kullan›ld›¤›n› görmek için en ufak bir ek çaba ya
da araflt›rma gerekmez. Zira kendisine, ad›n›n alt›ndaki "tan›m-
lama" s›fat› do¤rultusunda "günlük siyasi gazete" diyenler de
dahil olmak üzere neredeyse tüm günlük gazetelerde, haftal›k
haber dergilerinde, televizyonlarda bu tür örneklerden bol hiç-
bir fley yoktur. Örne¤in, geçti¤imiz y›llarda Hülya Avflar örne-
¤inde görüldü¤ü üzere, bir sinema oyuncusu eflinden boflan›r,
habere efllik eden foto¤rafta o oyuncunun en dekolte pozlar›n›
görürsünüz. Amaç kad›nlar›n her koflulda cinsel nesne oldukla-
r›n› an›msatmak, bir de erkek okurlar›n röntgencilik gereksini-
mini karfl›lamakt›r. Çoksatan popüler bir gazetenin yay›n yönet-
meninin kendi gazetesi için itiraf etti¤i gibi, askerlerin izne ç›-
kacaklar› varsay›lan hafta sonlar›nda, özellikle de ilk sayfalara
(kolayca görülüp, sat›fl› art›rmak için) olabildi¤ince "ç›plak ka-
d›n" foto¤raf› koyulmaktad›r.

Bu temsil biçiminin en uç noktas› Türk gazetecili¤inin "gurur
kayna¤›" olan "arka sayfa güzeli" olgusudur. Her gün gazetenin
arka sayfas›na mümkün olan en ç›plak haliyle bir kad›n foto¤-
raf› koymak... Ve genelde herhangi bir haber niteli¤i kesinlikle
olmayan sadece "dolgu" amaçl› bir alt yaz› kullanmak. Baz› ga-
zeteler bu arka sayfa güzeli marifetini öyle bir rant kap›s› yap-
m›fllard›r ki, h›zlar›n› alamay›p internet haber sitelerinde ay›n,
hatta y›l›n "arka sayfa güzeli"ni okurlara seçtirerek ilan etme,
hatta birinci geleni (bunlar Bat›l› manken ve fotomodellerdir)
Türkiye'ye davet etme gibi "yararl›-önemli" etkinliklerde bulun-
mufllard›r. Bu iki temsil biçimi kad›nlar› "difli" olarak sunar ve
hep öyle görülmelerine katk›da bulunurlar. Ancak "cinsel nes-
ne" niteli¤ini vurgulayan temsillerin bir boyutu daha vard›r: O
da, her kad›n›n "güzel" olmas›n›n gerekti¤inin an›msat›lmas›.
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çok yabanc› dil bilmesi gibi bir gerçek olguyu ça¤r›flt›r›r: Erkek-
lerle rekabet etmek, onlarla eflit olmak isteyen kad›nlar mutla-
ka onlardan "daha iyi, daha baflar›l›" olmak zorundad›rlar (U¤ur
Tanr›över ve Danac› Yüce, 2006). 

Kad›nlar›n "simgesel olarak yok edilmesi"

Medyada kad›nlar›n temsil edilme biçimleri konusunda en az
yukar›daki örnekler kadar önemli olan ama ne yaz›k ki göze
çarpmayan bir baflka sorun daha vard›r. Kad›nlar›n "hiç temsil
edilmemesi". Gaye Tuchman, 1970'li y›llar›n sonunda yapt›¤›
araflt›rmalardan hareketle bu olguyu kad›nlar›n "simgesel ola-
rak yok edilmesi" biçiminde kavramlaflt›rm›flt›r (1978b).

Hayat›n ve haberlerin baz› alanlar›nda kad›nlar hiç yer almaz-
lar, yani yokturlar. Kad›nlar›n "simge"si bile yoktur, yok edilmifl-
tir. Örne¤in, sanayiciler, memurlar, doktorlar, vb. konulardaki
haber foto¤raflar›na bak›n, ço¤unlukla kad›nlar› göremezsiniz.
Hatta o kadar ki "çocuklar" dendi¤inde bile Türkiye'de asl›nda
o¤lan çocuklar›ndan söz edilir. Örne¤in "çal›flan çocuklar" ko-
nusunda ço¤unlukla kaportac› o¤lan çocuklar›n›n foto¤raf›n›
görürüz biz, oysa çok küçük bir az›nl›k d›fl›nda, ülkemizdeki
tüm k›z çocuklar›, tart›flmas›z ücretsiz ev iflçisi konumundad›r:
evifllerini yapma, kardefllerine bakma... Özellikle de baba ve
a¤abeylerinin "hizmetini görme" gibi ifller, medya aç›s›ndan ifl
bile say›lmaz. Kad›nlar›n simgesel olarak yok edildikleri belki
de en önemli alanlardan biri de kendi özgün mücadele alanlar›-
d›r: Kad›n örgütleri, kad›nlar›n bu örgütler arac›l›¤›yla mücade-
leleri... Arada bir flans eseri bir "dosya" sunma olana¤› bulan ga-
zetecilerin yaz› dizilerinde ya da 8 Mart'ta hat›rlan›rlar ancak.3
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(bunlar, siyasal görüflleri nedeniyle magazin tarz› haber ve fo-
to¤raf kullanmayan, Evrensel, Birgün, Vakit ve Milli gazetedir)
Irak ve Lübnan haberlerine efllik eden foto¤raflarda kad›nlar›n,
neredeyse otomatik olarak "yas tutucu" kisvesinde sunuldu¤u-
nu göstermifltir. fiüphesiz bu durum, genelde söz konusu haber-
lerin ajans kaynakl› oldu¤u gerçe¤inden hareketle, asl›nda ka-
d›nlar›n "kurban" biçiminde temsilinin, t›pk› di¤er temsillerde
oldu¤u gibi, Türkiye'ye özgü de¤il, genel bir sorun oldu¤unu
iflaret etmektedir. Bazen de kad›nlar›n sorunlar› ya da "kurban"
konumlar› yans›t›l›rken bile, cinsel nesne haline getirilmeleri
söz konusudur. Bu durumun en çarp›c› örnekleri geçti¤imiz y›l-
larda gündeme gelen ünlü starlara iliflkin taciz ya da tecavüz
davalar›n›n haber metinleri ve foto¤raflar›d›r. 

Kad›nlar yalanc› bir eflitlik içinde...

Medya metinleri incelendi¤inde, kimi zaman kad›nlar›n ger-
çekten de erkeklerle eflit olarak çizildi¤ini görürüz. Özellikle ifl
kad›nlar› söz konusu oldu¤unda s›kça karfl›laflt›¤›m›z bu du-
rum, asl›nda "aç›k söylem"in ard›ndaki "örtük söylem"i alg›la-
mam›z› zorlaflt›r›r. Ancak gerek sunum biçimleri, gerek sunulan
kad›nlar›n özellikleri biraz yak›ndan incelendi¤inde, bunlar›n
birer baflar› öyküsü oldu¤u ortaya ç›kar. Henüz tamamlad›¤›-
m›z bir çal›flma kapsam›nda karfl›m›za ç›kan ekonomi sayfala-
r›ndaki Güler Sabanc› haberleri bunun bir örne¤idir. Bu durum,
Barré'nin alt›n› çizdi¤i "kaleydoskop etkisi" yarat›r, yani tek ya
da az say›da örne¤in çok s›k görülür olmas›ndan ötürü yan›lt›-
c› bir iyileflme izlenimi verir. Gerçekte, erkeklerle "eflit" olarak
temsil edilen kad›nlar de¤il, baflar›l› olmufl (hatta olabilmifl) ka-
d›nlard›r. Örtük söylem, kad›nlar›n erkeklerle eflit olarak var ol-
malar›n›n koflulunu "baflar›" olarak sunar. Bu durum bize, halen
parlamentoda yer alan kad›n milletvekillerinin tümünün e¤itim
düzeyinin yüksek olmas›, önemli bir bölümünün bir hatta daha
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3. Bu 8 Mart dosyalar›n›n ac›s›n› da, medya, yaklafl›k iki ay sonra "Anneler günü" sa-
yesinde ç›kar›r: Fedakâr ya da kurban kad›nlar aras›ndan seçti¤i "y›l›n annesi" ve an-
nelik mertebesine eriflmifl güzel "seksi" star röportajlar› arac›l›¤›yla!



levi gelmez, ama "kad›n" demek ay›pt›r, çünkü "kad›n sözcü¤ü
kabad›r, diflili¤i ça¤r›flt›r›r", diye yan›tlar bu "bayan" terimini
yayg›nlaflt›ranlar. Söylenmeyen bir baflka neden de cinsiyetçi-
ataerkil zihniyetin Türkiye'deki en y›k›lmaz kalesi olan kad›n-
k›z ayr›m›d›r. Ya "kad›n doktor" dersek de, o doktor asl›nda "k›z"
ise, yani evlenmemiflse, yani bakireyse! Bundan büyük bir ha-
karet olabilir mi? Bunun en çarp›c› örne¤ine bir yerel gazetede-
ki kaza haberinde rastlad›k. Haberin bafll›¤› aynen flöyleydi:
"Kad›n sürücünün çarpt›¤› bayan öldü." Ayr›nt›lar› okudu¤u-
muzda bu mizah dergilerine lay›k terim karmaflas›n›n nedeni
aç›kça kendini ele verdi. Sürücü 53 yafl›nda, yani büyük ihti-
malle evlidir /k›z olamaz, ayr›ca bir yayaya çarp›p, ölümüne
neden oldu¤una göre "kötü" birisi dolay›s›yla ona "kad›n" de-
menin hiçbir sak›ncas› yok. Ama ölen yaya, 25 yafl›nda, k›z ola-
bilir, hem zavall›c›k "kurban" konumunda, dolay›s›yla hem na-
musuna halel gelmemesi hem de onun "masum" oldu¤unun
vurgulanmas› için "bayan" terimi tercih edilmifl.

"Bayan", bir anlamda "kad›nlar (pardon bayanlar!) çiçektir" de-
mek gibi bir fley. Yani biz erkekler insan›z, erke¤iz, her fleyi yap-
maya, yönetmeye, belirlemeye muktediriz, evli ya da bekâr, ya
da bakir olmam›z›n önemi yoktur kad›nlar ise narin, k›r›lgan,
hayata güzellik katma (yani erkeklerin hayat›nda cinsel nesne
ifllevi görme ve sonra da onlar›n çocuklar›n› do¤urup büyütme)
d›fl›nda bir varl›k nedenleri olmayan, yapma-etme yetene¤i bu-
lunmayan ve soldu¤u anda yenisiyle de¤ifltirilebilecek birer
"bitki"dirler.

B‹A taraf›ndan düzenlenen "Kad›n Odakl› Habercilik" e¤itim
program›m›z boyunca bu "bayan-kad›n" ayr›m›n›n ne kadar va-
him oldu¤unu anlamakta en fazla güçlük çekenler erkekler ol-
du. Özellikle de baz› eski kuflak, muhafazakâr gazeteciler "Biz
Anadolu'da, küçücük flehirde köklü bir ailenin evlenmemifl k›-
z›na nas›l‚ 'kad›n' deriz haberde..." diye tutturdular... Oysa, ai-
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Tüm bu kad›n temsilleri asl›nda birer kad›n haklar› ihlalidir. Yu-
kar›daki örneklerimizde de¤inmifl olsak da, flimdi bu ihlallerin
hangi araçlarla yap›ld›¤›n› an›msatmak yararl› olacakt›r. 

MMeeddyyaa kkaadd››nn hhaakkllaarr›› iihhaalllleerriinnii nnaass››ll yyaappaarr??

Dil

Medyada kullan›lan dil genel olarak bu cinsiyetçi temsilleri
üretmekte etkendir. "Bilimadam›", "siyaset adam›" gibi söz ko-
nusu etkinli¤in salt erkeklere özgü oldu¤unu vurgulayan terim-
ler ya da seçim öncesi bir aday hakk›nda kullan›lan "kad›nlar›
avlayacak" gibi ifadeler bunu iflaret eder.

Kimi zaman da çok daha masum bir biçim al›r dilin kullan›m›n-
daki cinsiyetçi temsil. Örne¤in giderek yayg›nlaflan flu "bayan"
terimi. 1990'lar›n ortas›ndan bu yana bu terimin kullan›m› hem
Türkçe dil kurallar›na ayk›r›d›r, hem de asl›nda kad›nlara yöne-
lik olarak yukar›daki temsil türlerini bar›nd›ran ve gizli bir an-
lam› sürekli yeniden üreterek beyinlerimize kaz›maktad›r. "Ba-
yan" t›pk› "bay" gibi bir hitap sözcü¤üdür. Bir toplulu¤a "bayan-
lar, baylar" diyerek söze bafllayabilirsiniz, bu sözcü¤ün do¤ru
kullan›m›d›r. Ama girdi¤iniz dükkânda "erkek reyonu" – "bayan
reyonu" yaz›yorsa, ya da "bayan sürücüler" diyorsan›z, "bir ba-
yan olarak" diye bafllayan bir cümle kuruyorsan›z, bu yanl›flt›r.
Peki bu yanl›fl neden yap›l›yor ve ne zamandan beri yap›l›yor?
‹flte bu sorular›n yan›t› asl›nda bizim de¤indi¤imiz noktaya
aç›kl›k getirecektir: Kad›nlara karfl› yap›lan ayr›mc›l›¤a.

Bu terimin kullan›lmaya bafllamas› muhafazakâr-dini parti ikti-
darlar› dönemine denk düfler. Hat›rlarsan›z bu partiler "han›m
komisyonlar›" gibi terimler de kullan›yorlard›. Süreç içinde "ha-
n›m", "bayan" oldu, ama yanl›fl›n kökenindeki sorun de¤iflmedi.
"Erkek" kuaförü diyebilirsiniz çünkü erkek olmak gurur verici
bir fleydir ve erkek deyince akl›n›za hiç de yaln›zca "üreme" ifl-
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Kaynaklar ve uzmanlar

Kad›nlar›n erkeklerle eflit olarak hayat›n her alan›nda var olma-
lar›n› gözlerden saklayan, onlar›n bu flekilde temsil edilmesine
olanak vermeyerek kad›n haklar› ihlali yap›lmas›na katk›da bu-
lunan bir baflka gazetecilik yanl›fl› da, haber kayna¤› ve /veya fi-
kir al›nacak uzman› seçerken sadece ya da ço¤unlukla erkekle-
rin tercih edilmesidir. Nedense kad›nlar ancak, çocuk bak›m›,
çiçek-böcek, anneler günü, diyet, vb. konularda kaynak ya da
uzman olarak yer al›rlar gazetelerde... "Ciddi" konularda, iç ya
da d›fl siyaset, ekonomi-finans, hukuk konular›, vb.'de diyelim
asl›nda bu alanlarda birçok kad›n avukat vard›r ama, genelde
tercih erkek uzmanlardan yana yap›l›r.

Burada a¤›rl›kl› olarak haber medyalar›na, hatta daha çok yaz›-
l› bas›na iliflkin örnekler verdik ama ayn› durumun, kimi zaman
çok daha vahim boyutlar›yla televizyon ya da radyo için de ge-
çerli oldu¤unu biliyoruz. Üstelik salt haberlerde de¤il, televiz-
yon dizilerinde, radyodaki müzik programlar›nda, hatta salt
"bilgilendirici" gibi görünen sa¤l›k programlar›nda bile sözünü
etti¤imiz ayr›mc›-cinsiyetçi kad›n temsillerine yer verilerek ka-
d›n haklar› ihlal edilmektedir. 

Bunun bilincinde olarak hem yapaca¤›m›z her iflte, hem de
gündelik hayat›n her ân›nda alternatif söylem ve davran›fl kal›p-
lar› üreterek eski temsillerin y›k›lmas›na bir nebze de olsa kat-
k›da bulunmak bizim elimizde... Gerçi flimdilik "arka sayfa gü-
zelleri"nin ifllerine son verme yetkimiz olam›yor ama, sesimiz
çok yükseldi¤inde, bir gün onlar da kendiliklerinden istifa ede-
bilirler... Gazete yöneticileri aras›nda kad›n odakl› gazetecili¤i
savunanlar, özellikle de bu nitelikteki kad›nlar ço¤ald›¤›nda.
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le ad› belli olan bir kifliye ne kad›n, ne bayan demek gerekmez
ki, kendi ad›n› ya da haberin kapsam›na göre bafl harflerini kul-
lan›rs›n›z, de¤il mi? Kuflkusuz "kad›n" sözcü¤ünün kullan›lma-
s›na gösterilen direncin arkas›nda yüzy›llar›n, bin y›llar›n ö¤ret-
ti¤i "kad›n-k›z" ayr›m›, daha do¤rusu bu ayr›m›n da temelini
oluflturan "kad›n-erkek" ayr›m›, baflka ifadeyle kad›nlara karfl›
ayr›mc›l›k yat›yor. Bu nedenle de, habercilik yaparken kullan›-
lan her sözcü¤e dikkat etmek gerekiyor. 

Foto¤raf kullan›m›

Kad›n haklar› ihlallerinin foto¤raflarda çok somut biçimde gö-
rüldü¤üne de¤indik. Ama sadece kad›nlar› cinsel nesne olarak
sunan foto¤raflar›n kullan›lmas› de¤il sorun. Bir de daha önce
yine sözünü etti¤im "simgesel yok edilme" konusu var. Bir bafl-
ka deyiflle, örne¤in bir meslek birli¤inin toplant›s› ya da y›ll›k
kongresinin haber foto¤raf›n› çekerken, objektif s›rf erkeklerin
oldu¤u yana da çevrilebilir, kad›nlar›n oldu¤u yana da. Yukar›-
da da belirtmifl oldu¤umuz gibi, haber oluflumunda "nesnellik"
diye bir fleyin olmad›¤›, sonuçta her haberin, her metnin bir
"yap›nt›" oldu¤u, iletiflim kuramc›lar› taraf›ndan uzunca bir sü-
redir vurgulanmaktad›r, böylelikle gazetenize koyaca¤›n›z "ma-
sum" bir foto¤raf bile kad›n› simgesel olarak yok sayan bir taraf-
l›l›k tafl›yabilir.4 Dolay›s›yla kad›n haklar›na duyarl› bir gazete-
cilik yapmak istiyorsan›z tercihiniz bir toplant›, bir genel kurul,
bir miting, vb. haberlerine efllik eden foto¤raflarda kad›nlar›n
da görülece¤i aç›lar kullanmak olmal›d›r. Çünkü bu foto¤raflar,
kad›nlar›n hayat›n her alan›nda "do¤al" olarak temsil edilmesi-
ne katk›da bulunacakt›r. 
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4. Bu konuda iki farkl› örnek olarak bkz. Tuchman (1978) ve Aubenas ve Benasayag
(1999). 



MMEEDDYYAADDAAKK‹‹ DDUURRUUMMUU TTEERRSS‹‹NNEE ÇÇEEVV‹‹RRMMEEKK

Nadire Mater - ‹pek Çal›fllar

"Erkek odakl› habercilik" ya da "erkek ve medya" gibi bafll›klar-
la panel, konferans ve e¤itim programlar› düzenlendi¤ini hiç
duyduk mu? Duymad›k. O halde "kad›n odakl› habercilik" tar-
t›flmak, "kad›n ve medya" bafll›¤›yla bir araya gelmek ne deme-
ye geliyor? "Ayr› bafll›k haline gelmek" bir soruna iflaret mi? Bu
en az›ndan "kad›n" için böyle. E¤er, dünya nüfusunun yüzde
52'sini kad›nlar oluflturuyor da, kad›nlar haberlerde ancak yüz-
de 21'lik bir temsille var olabiliyorsa, kad›n ba¤laml› bir soru-
nun varl›¤›n› tart›flmas›z kabul etmek durumunday›z.

Bu düflük temsil en çok görselli¤in devreye giremedi¤i radyo
yay›mlar›nda kendini gösteriyor. Televizyonda yüzde 22, gaze-
telerde yüzde 21 oran›nda konu edilen kad›n, yüzde 17 ile en
az radyoda kendine yer bulabiliyor.1

Çünkü haber konusuyla, kayna¤›yla, diliyle, görüntüsüyle ve
–ço¤unlukla– editörleriyle erkektir. Peki bu "iktidar"da nas›l ge-
dik aç›l›r, bu dengesiz denge nas›l bozulur? B‹A2 kad›n odakl›
habercilik prati¤i ve kad›n odakl› habercilik e¤itim programla-
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Bu ça¤r›n›n üzerinden y›llar geçti, ama dikkat çekilen bu sorun-
lu alanda pek bir de¤ifliklik yok. O yüzden medyaya "kad›n
odakl›" bakmam›z, biz gazetecilerin, editörlerin kad›n bak›fl aç›-
s›ndan mesleki anlamda yapt›klar›m›z› gözden geçirmemiz, ye-
niden de¤erlendirmemiz ve dönüfltürmemiz çok önem tafl›yor.

Böylesi buluflmalar bizlerin gazeteciler olarak medya yoluyla
iletilen kad›na yönelik davran›fllar›, önyarg›lar›, flablonlar›, kod-
lamalar›, afla¤›lamalar›, yok saymalar› görmemiz, üzerinde dü-
flünmemiz ve anlama yolunda ad›mlar atmaya bafllayabilme-
miz aç›s›ndan yararl›. Hemen bafllarken Duygu Asena'ya, bir
selam yollayal›m. Haz›r bu buluflmalarda ço¤u kad›n gazeteci
ve az› erkek gazeteciler olarak hep birlikteyken Duygu'nun "Ay-
fleler uyan›n, Alileri uyand›r›n" sözünü hat›rlaman›n tam s›ras›
ve unutmamaya söz vermenin de tam yeri.

MMeeddyyaaddaa kkaadd››nn ggaazzeetteecciilleerr

Toplumsal cinsiyet anlam›nda nas›l bir medya ortam›nda yafl›-
yoruz, çal›fl›yoruz? Türkiye'de gazetecilerin yüzde 30 kadar›n›n
kad›n oldu¤u düflünülüyor. 2005'te sar› bas›n kart› tafl›yanlar-
dan sadece yüzde 15,9'u kad›n gazetecilerdi. Bas›n kart› almak
için belli bir süre sigortal› ve gazetecilerin bir fikir iflçisi olarak
haklar›n› düzenleyen 212 Say›l› Yasaya göre çal›flmak gereki-
yor. Acaba, bu bilgiler bile kad›n gazetecilerin göreli olarak da-
ha güvencesiz çal›flt›klar›n› do¤rulam›yor mu? Türkiye Gazete-
ciler Cemiyeti'nin 3080 üyesinin 509'u, Türkiye Gazeteciler
Sendikas›'n›n 2530 üyesinden 520'si kad›n gazeteci. 

Yayg›n-medya yönetim kademelerinde o kadar az kad›n var ki;
neredeyse isim isim saymak mümkün. Yayg›n-medyada genel
yay›n yönetmeni kad›n yok... Kad›nlar›n en fazla "yay›n dan›fl-
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r›yla böyle bir de¤iflim için ilk ad›mlar› att›. Kad›n odakl› haber-
cilikle, medyadaki kad›n sayfalar›, kad›n köfleleri ve kad›n saat-
lerini kastetmiyoruz. Bir sayfaya, bir "köfle"ye, bir "saat"e s›k›flt›-
r›lan kad›n(lar)› gazetenin bütün sayfalar›na, radyo ve televiz-
yonlar›n bütün haber ve programlar›na yaymaktan söz ediyo-
ruz. Çünkü "kad›n sayfalar›", "kad›n köfleleri" sanki kad›na özel
bir önem veriyormuflças›na yan›lsama yarat›yor ve hayat›n bü-
tününü, kad›nlar› neredeyse yok sayarak erkeklere mal ediyor,
erkekler üzerinden hayat› yeniden üretiyor. 

DDuuyygguu AAsseennaa''yyaa sseellaammllaarrllaa......

Gazete, radyo, televizyon, internet, özetle medyan›n habercilik
alan›nda görünmez k›ld›¤› kad›n nas›l görünür k›l›nabilir? 

Önce, en çok Türkiye'den, biraz da dünyadan medyan›n "ka-
d›n haberleri" üzerinden genel foto¤raf›n› hat›rlatmaya çal›fla-
ca¤›z, sonra da bu tabloyu tersine nas›l çevirebiliriz onun üze-
rinde duraca¤›z. Kad›n haklar› ihlalleriyle, kad›na yönelik flid-
detin haberlefltirilmesini, tecavüz, "namus/ töre cinayetleri" de-
nen kad›n katlini örneklerle konuflaca¤›z, tart›flaca¤›z. Sonra da
çal›flmay› haber üzerinden yapaca¤›m›z denemelerle bitirece-
¤iz. Devam›n› ise art›k sizin haberlerinizde görmeyi umut edi-
yoruz.

1995'te Pekin'de toplanan Dördüncü Dünya Kad›n Konferan-
s›'nda kad›nlar›n eflitli¤ini gelifltirmek ve sa¤lamak için hükü-
metlere, sivil topluma, uluslararas› örgütlere "Medya" alan›n› il-
gilendiren flu ça¤r› yap›lm›flt›:

1. Medya ve yeni iletiflim teknolojileri içinde kad›nlar›n karar
alma ve kendilerini ifade etme konumlar›na kat›l›m›n› ve ulafla-
bilirli¤ini art›rmak. 

2. Medyada kad›nlar›n dengeli ve klifleleflmifl olmayan görüntü-
lerini yayg›nlaflt›rmak.2
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2. Bkz. Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü web sitesi (www.ksgm.gov.tr).



‹lk kez 1995'te gerçeklefltirilen ve her befl y›lda bir, dolay›s›yla
2000 ve 2005'te yinelenen araflt›rmalar›yla Küresel Medya ‹z-
leme Projesi (GGMP), medyadaki haberlerde toplumsal cinsiye-
ti sorgulayan flimdiye kadar yap›lm›fl –en az›ndan bizim ulafla-
bildi¤imiz– en kapsaml› çal›flma. Projenin 2005 araflt›rmas›nda
76 ülkeden yüzlerce kad›n ve erkek çal›flt›. Yaklafl›k 13 bin te-
levizyon, radyo ve gazete haberi incelendi.

Uluslararas› Gazeteciler Federasyonu'nun (FIJ) 2000'de yapt›¤›
bir araflt›rmaya göre 40 ülkede 300 bin gazeteci çal›fl›yor; bu-
nun yüzde 38'ini kad›nlar oluflturuyor, bu kad›nlar›n ancak
yüzde 3'ü politikalar›n belirlendi¤i karar merkezlerinde, üst dü-
zeyde çal›fl›yor...

Bu karar mekanizmalar› meselesi önemli; bir baflka alandan,
Birleflmifl Milletler'den, nas›lsa pek bir fley de¤iflmemifltir diye-
rek 1984 y›l›na ait bir tablo verelim. Bu tablo, "merakl› feminist"
Siyaset Bilimci Cynthia Enloe'nun hem uluslararas› siyaset,
hem de feminizm konusunda bir klasik olarak nitelendirilen
Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler kitab›ndan: 

O y›l Genel Sekreterlik [Birleflmifl Milletler–NM/‹P] ifllerinin yüzde
83'ünü kad›nlar yaparken, profesyonel uluslararas› devlet hizmetleri
memurlu¤u görevlerinin sadece yüzde 22,3'ünü kad›nlar üstleniyordu.
BM'nin dünya çap›ndaki kollar›n› yöneten 35 müsteflar›n›n sadece bi-
ri kad›nd›; örgütün 49 genel sekreter yard›mc›s›n›n da sadece 3'ü ka-
d›nd›.4

Demek ki, Türkiye'de ve dünyada, medyada ya da baflka alan-
larda hep yaflanan bu tablonun altüst edilmesi kaç›n›lmaz bir
zorunluluk olarak karfl›m›za ç›k›yor. Dolay›s›yla, gazetelerde,
radyolarda, televizyon kanallar›nda öncelikle çal›flanlar aras›n-
da toplumsal cinsiyet eflitli¤ini gözeten bir yerden dengeyi kur-
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man›", ya da "haber koordinatörü" gibi pozisyonlara yükselebil-
diklerini görüyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK)
kad›n üye yok. Televizyon kanallar›n›n haber programlar›ndan
kaç kad›n gazeteci hat›rl›yorsunuz? 

2005 A¤ustosu'nda alt› gazetenin künyesinde yer alan 211 isim-
den 40'›, yani yüzde 18,95'i kad›n; bu ilk bak›flta hiç de fena
gibi görünmüyor, peki ayr›nt›l› bak›flta durum ne? 

En çok kad›n Milliyet (27/11), en az kad›n Zaman (36/2) ve Ye-
ni fiafak (23/1) künyelerinde yer al›yor. Kad›nlar Yeni fiafak ha-
riç bu gazetelerde mutlaka reklam bölümlerinde sorumlu po-
zisyondalar. Reklamc›l›k kad›na yak›flt›r›l›yor besbelli. Sabah,
Vatan ve Hürriyet'in d›fl haber flefleriyle Hürriyet, Milliyet ve
Sabah'›n Ankara temsilcileri de kad›n. Magazin editörlü¤ü, ek-
lerden sorumlu yaz›iflleri müdürlükleri de kad›nlar›n pay›na dü-
flüyor. 23 A¤ustos tarihli Hürriyet gazetesinin künyesinde 37
isim yer al›yor; bunlardan alt›s› kad›n: ‹cra Kurulu baflkan› (Ga-
zete orta¤›), eklerden sorumlu yaz›iflleri müdürü, d›fl haberler
müdürü, reklam müdürü, reklam koordinatörü ve Ankara tem-
silcisi. 

Küresel Medya ‹zleme Projesi'nin "Haberi Kim Yap›yor?" bafll›k-
l› araflt›rmas›na göre haberlerin yap›m aflamas›nda kad›n muha-
birler ancak yüzde 37 oran›nda yer al›yor.3

Üretim sürecinde yeterince yer alamayan kad›nlar›n haberleri,
politika ve ekonomi gibi konulardan çok (yüzde 32), e¤itim, ai-
le iliflkileri gibi "hafif" say›lan konular (yüzde 40) üzerine. An-
cak özellikle televizyon haberlerinin sunumunda yüzde 57 ora-
n›yla kad›nlar öne geçiyor ki görüntünün öneminin yaratt›¤› bu
farka teflekkür mü etmeli, yoksa baflka fleyden mi flüphelenme-
li acaba? Hele de kad›nlar›n gazete haberlerinin ancak yüzde
29'unu üretti¤ini düflününce...
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3. Global Media Monitoring Project (www.whomakesthenews.org).
4. Bkz. Cynthia Enloe, Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bak›fl Aç›s›ndan Ulus-
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ya ulaflamad›k. Ulaflabildi¤imiz tek araflt›rma Yunanistan'dan.
Buna göre, medyada çal›flan kad›nlar›n yüzde 46's› iflyerinde
tacize u¤rad›klar›n› ifade ediyor. Daha fazlas›n› hayat bize gös-
teriyor, biliyoruz.

fiimdi, bu erkek ortam›n üretti¤i medyaya bakal›m, kad›n›n ne
zaman haber oldu¤unu örnekler üzerinden görelim, tart›flal›m. 

SSiiyyaasseettttee bbiillee ""oolluummssuuzzlluukkllaarr››""yyllaa

Medya içeri¤inde kad›nlar, yayg›n biçimde, günlük ve s›k›c› ifl-
lerden sorumlu efller, kendilerini bir erke¤in baflar›s› için adaya-
rak ikinci planda kalan kifliler, çeflitli fliddet biçimlerine maruz
kalan kurbanlar olmak gibi basmakal›p imgelerle gösterilmek-
tedir.5

3 A¤ustos 2005 tarihli Milliyet gazetesine bak›yoruz. 12 haber
ve 6 foto¤raf görüyoruz. Bu haberlerden biri d›fl›nda hepsinin
konusu ya da kayna¤› erkeklerden olufluyor. Foto¤raflarda da
durum de¤iflmiyor; kad›nlar genellikle ya "vitrin" ya da "ma¤-
dur" olarak foto¤raflan›yor. 

Haks›zl›k etmifl olmayal›m, gazetenin manfletine bakal›m:6 "Ka-
d›n vekilin karnesi zay›f: Parlamentodaki kad›n milletvekillerin-
den bir tanesi bile parti grubu veya komisyon ad›na söz al›p ko-
nuflmad›." Bu manflet haberin devam› "Meclisin suskunlar›" bafl-
l›¤›yla 19. sayfada 24 kad›n milletvekilinin foto¤raflar›yla veril-
mifl. Haberdeki imza da bir kad›na ait. Kad›n milletvekilleri se-
çimlerden bu yana, ilk kez topluca foto¤raflar›yla bir gazetede
yer al›yor, onda da "zay›f karneye sahip" olduklar› iddias›yla
teflhir ediliyorlar. Bilindi¤i gibi Parlamentoda 550 milletvekili
var ve sadece 24'ü kad›n. 
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mak zorunday›z. Sözgelimi bianet'te, yeni bir arkadafl bize ka-
t›laca¤›nda ayn› durumda biri erkek biri kad›n adaydan kad›n›
seçiyoruz. S›k s›k sabahlar› haber toplant›s› için büyük masa-
m›zda bulufltu¤umuzda dengenin kad›nlar aleyhine bozulmaya
do¤ru iflaretler verdi¤ini fark edince alarma geçiyoruz. Hofl, bu-
nu fark etmek için ille de masaya oturmak gerekmiyor; haber-
ler bianet'teki kad›n/erkek dengesinin ipuçlar›n› hemen verme-
ye bafll›yor. Erkek çal›flanlara fazla haks›zl›k etmeden, böylesi
"kontrol d›fl›" durumlarda arkadafllar›m›z›n eksi¤i giderme yo-
lundaki çabalar›n›n kayd›n› düflelim.

Bu dengesizli¤in giderilmesi, erkek egemen iktidar›n sars›lma-
s›, daha do¤rusu y›k›lmas› için, yaz› ifllerinde kad›n temsilinin
en az yüzde 35'e ç›kmas› gerekiyor. Nitekim Pekin Eylem Pla-
n›'nda da hükümetlere ve sivil topluma bu dengenin kurulmas›
için ça¤r› yap›l›yor.

Bu ça¤r›n›n hayata geçmesi bizim elimizde. Yoksa kad›n gaze-
teci yükselebilmek için, karar mekanizmalar›nda yer alma umu-
duyla daha fazla çal›flmak zorunda kal›yor. Dolay›s›yla, kad›n
gazeteciler aras›nda dünya genelinde evlilik ve bir birliktelik
yürütenlerin, çocuk sahibi olanlar›n say›s› erkeklerden çok da-
ha az oluyor. Karar mekanizmalar›nda yer almayan, sözgelimi
editör, köfle yazar› vs. olamayan kad›nlar muhabir olarak belli
bir yafltan sonra iflini sürdüremiyor; ya da televizyondaysa me-
sela, kendisinden çok daha fazla yafl alm›fl erkek meslektafllar›
"star" konumlar›n›n keyfini ç›kar›rken 40 sular›nda ekranda is-
tenmiyor, iflsiz kalma ihtimali art›yor. En kötüsü de kad›n gaze-
teciler, üstelik belki de baflka alanlarda çal›flan kad›nlardan çok
daha fazla iflyerinde cinsel tacize maruz kal›yorlar. Peki bu "da-
ha fazla"y› neye göre söylüyoruz? Ne yaz›k ki, bu konuda eli-
mizde bir çal›flma yok, üstelik "acaba dünyada var m›" diye bir
araflt›rma yapt›k, mesela Almanya'da kad›n gazeteci örgütleri
ve medyayla ba¤lant›l› kurumlara sorduk, herhangi bir çal›flma-
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5. Bkz. Leyla fiimflek, Günümüz Bas›n›ndan Kad›n(lar), 2000 (www.altkitap.com).
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sorusuna verilebilecek bafll›ca yan›tlardan biri, bu örneklerin
de gösterdi¤i gibi, "ma¤dur ya da kurban olunca"d›r.

Leyla fiimflek, 2000 y›l›nda befl gazeteyi tarayarak yapt›¤› "Gü-
nümüz Bas›n›nda Kad›nlar" incelemesinde kad›n›n haberlerde
"ma¤dur" ya da "kurban" olarak en çok temsil edildi¤i ülkenin
yüzde 34'lük oranla Türkiye oldu¤unu söylüyor ve bu tür tem-
sillere flu oranlar› veriyor: Hürriyet gazetesinde yüzde 18, Yeni
Yüzy›l gazetesinde yüzde 16, Yeni fiafak gazetesinde yüzde 14,
Cumhuriyet gazetesinde ise yüzde 10.

GMMP çerçevesinde gerçeklefltirilen araflt›rmaya göre de kad›n-
lar, erkeklere oranla iki kat daha ma¤dur olarak gösteriliyor.
Yüzde 19 oran›nda ma¤dur kad›n portrelerine yer verilirken,
ma¤dur erkek portreleri yüzde 9 oran›nda yer al›yor. Araflt›rma-
n›n sonuçlar›na göre haberlerde kanaat önderleri erkeklerden
(yüzde 86) olufluyor. Uzman (yüzde 83) ya da tan›k (yüzde 70)
olarak da ço¤unlukla erkeklere baflvuruluyor. Kad›nlar daha
çok kiflisel deneyimlerini aktard›klar›nda (yüzde 31) medyada
görünüyorlar...8

‹‹hhllaallii hhaabbeerrlleeflflttiirriirrkkeenn iihhllaalliinn öözznneessii oollmmaakk

Hürriyet'in 8 Eylül 2005 tarihli "Kad›nlar gününü bas›p cinsel
taciz ve gasp yapt›lar"9 bafll›kl› haberinin spotu flöyle: "'Polisiz,
ihbar var' diyen silahl› 6 kifli, kad›nlar›n gün toplant›s› yapt›¤›
evi bast›. Cinsel tacizde bulunup para ve de¤erli eflyalar› gasp
eden sald›rganlar operasyonla yakaland›." 

Haberde önce, sanki bir sald›r›ya maruz kalmam›fl da bir suç ifl-
lemiflçesine yüzlerini örterek kaçmaya çal›flan kad›nlar› görü-
yoruz. Daha küçük foto¤rafta üç erkek var, yüzleri net olarak
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Bir araflt›rmaya dayand›¤› belirtilen haber yanl›fll›k ve eksiklik-
ler de içeriyor. 550 üyeli TBMM'de kad›n temsili yüzde 4,4 iken
4,1 olarak gösteriliyor. Haberde kad›nlar›n parti gruplar› ve ko-
misyonlar ad›na konuflma yetkileri olmad›¤› belirtildi¤i halde,
kad›nlar suskun olarak takdim edilip pasif gösterilmeye çal›fl›l›-
yor. Bu arada 526 erkek milletvekilin bu dönemde ne kadar
"suskun" ya da "konuflkan" oldu¤unu ö¤renemiyoruz. Oysa ra-
por bir yasama döneminde Meclis'teki vekillerin tamam›n›n fa-
aliyet ya da faaliyetsizli¤iyle ilgili. Dolay›s›yla "kad›n ne zaman
haber olur?" sorusuna verece¤imiz ilk yan›tlardan biri, bu ör-
nekte de görüldü¤ü gibi; "olumsuzluklar›"yla olacak. Üstelik
kad›n milletvekillerinin daha sonra bu habere gönderdikleri dü-
zeltme yaz›s›n›n gazete yönetimince kabul görmedi¤ini ve ya-
y›mlanmad›¤›n› da ekleyelim.

Kad›n vekillerle ilgili 29 A¤ustos 2005 tarihli Akflam gazetesin-
den bir örnek de flöyle: En güzel "K›z›l".7 Birinci sayfa sa¤ üst
köflede "güzel kad›n" kontenjan›ndan kullan›lan foto¤rafl› ha-
berin ilk dört sat›r› flöyle: "Almanya sosyalizmin güzel yüzü k›-
z›l Julia'y› konufluyor. Kusursuz güzelli¤i ve parlak zekâs›yla si-
yaset gündemini altüst eden 19 yafl›ndaki milletvekili..." "Genç
ve güzel" kad›n milletvekili erkeklerden oluflan yaz›ifllerini he-
yecanland›rm›fl besbelli. Bu arada dolayl› olarak sosyalizmin
yüzünün "çirkin" oldu¤unu da ö¤renmifl oluyoruz. 

KKaadd››nn mmaa¤¤dduurr oolluunnccaa......

Hürriyet'ten üç bafll›k: "K›skanç dede eflini hafllad›" (25.11.
2000), "Kocas› 40 gün iflkence yapt›" (19.11.2000), "Kar›s›n›
538 parçaya kesmifl" (11.10.2000). 

Öldürülen, iflkenceye maruz kalan bu kad›nlar baflka türlü asla
haber olamayacaklard›. Yani "kad›nlar ne zaman haber olur?"
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8. www.whomakesthenews.org
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mayan ibareyi t›rnak içine almayarak bu yaklafl›m› adeta payla-
fl›yor. ‹hlali haberlefltirirken, yeni bir ihlalin öznesi, sorumlusu
olmak iflte tam da böyle bir fley. Medyada benzeri örneklere
çok s›k rastl›yoruz ne yaz›k ki...

""VViittrriinn""ddee bbiirr kkaadd››nn oollssuunn aannllaayy››flfl››

Habercilik yaparken nerede, hangi foto¤raf›n kullan›laca¤› çok
önemli. Sabah gazetesinin (24.08.2005) birinci sayfa üst ortada
sahne k›yafetli bir Hülya Avflar görüyoruz: "Aflk bitti tatil yeni
bafll›yor". Haber, Avflar'›n boflanmas›yla ilgili. Elbette, bu uygu-
lamada Sabah gazetesi yaln›z de¤il. Avflar'›n boflanma haberle-
ri medyada günlerce yer ald› ve Avflar'› bu haberlere efllik eden
foto¤raflarda gündelik giysileriyle hiç göremedik. Göremeyiz;
çünkü aslolan burada Avflar'› sahne giysileriyle "güzel kad›n fo-
to¤raf /haberi" kontenjan›ndan sunmakt›r. Ayr›ca "... tatil yeni
bafll›yor" ifadesi de hiç masum de¤il! 

Buna kad›n›n "vitrine konulmas›" diyoruz... Medyada kad›n›n
"vitrin" olarak kullan›m›n›n ne kadar yayg›n oldu¤unu art›k sa-
y›lara da dökmek gerekmiyor, elimize geçen herhangi bir gaze-
te, seyretti¤imiz herhangi bir TV program› bunun düzeyini ân›n-
da bize gösteriyor. 

Bir grup kad›n "vitrin"e ç›kar›l›rken –ki, ço¤unluk haklar› ihlal
edilerek– "öteki" kad›nlar›n toplumdaki yeri, rolü, ihtiyaçlar›,
sorunlar›, mücadeleleri, hayat›yla ba¤lant›l› de¤iflikliklerle ge-
liflmeler genelde haber de¤eri tafl›m›yor.

""SS››rraadd››flfl››"" bbiirr ppoozziissyyoonnaa ggeelliinnccee 

Hürriyet'in 8 Eylül 2005 günkü manfleti ve haberi flöyle:11

MEDYADAK‹ DURUMU TERS‹NE ÇEV‹RMEK • 177

gösterilmifl; genç olduklar› anlafl›l›yor. Haberi okudu¤umuzda
zanl›lardan ikisinin 17, birinin 18 yafl›nda oldu¤unu ö¤reniyo-
ruz. Yani burada da bir ihlal var, yasaya göre 18 yafl›ndan kü-
çüklerin siluetleri tan›nmaz k›l›nmadan yay›mlanamaz.*

Hürriyet gazetesi bu haberi çok sevmifl olmal› ki 10 Eylül günü
hem de "günün haberi" patlangac›yla "ek bir unsurla" yeniden
yay›ml›yor:10 "Tecavüzü b›rak, daha güzellerini buluruz... Ka-
d›nlar›n gününü bas›p, cinsel taciz ve gasp yapan sald›rganlar
tecavüze de yeltenmifl. fiapkal› gaspç›n›n, kad›nlardan birini
yere yat›rd›¤›n› gören suç orta¤›n›n, 'Tecavüzü b›rak, bu para-
larla daha güzellerini buluruz' dedi¤i ortaya ç›kt›." 

Burada art›k "tecavüz", "taciz" do¤allaflt›r›l›yor, normallefltirili-
yor, o kadar ki Hürriyet gazetesi "tecavüzü b›rak, daha güzelle-
rini buluruz" aktar›m›n› bafll›k yaparken asl›nda kendine ait ol-
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* Bu konudaki tart›flma için, Hak Habercili¤i Dizisi'nin Çocuk Odakl› Habercilik bafl-
l›kl› üçüncü kitab›ndaki tart›flmalara bak›n›z (editörün notu).

10 http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/09/10/699760.asp 11. http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/09/08/698697.asp



kendilerine biçilen geleneksel roller yeniden üretiliyor; ba¤›m-
s›z bireyler de¤il, "ünlü" erkeklerin (kar›s›, k›z›, sevgilisi vb.) ya-
k›n› konumuyla atfedilen dolayl› kimliklerle sunuluyorlar. Cin-
sellikleri nesnelefltirilen kad›nlar bizatihi siyasetin içindeyken
bile magazinel malzeme haline getiriliyorlar. Bu arada, tabii ki
Anneler Günü, Kad›nlar Günü ya da Sevgililer Günü'nü atla-
mayal›m; o zaman da hep birlikte koro halinde sayfalar ve sa-
atler "kad›n"la doluyorsa da anlay›fl ve de yaklafl›m yine kendi-
ni koruyor. 

Dolay›s›yla medya, gündelik hayata egemen olan ayr›mc›, eflit-
sizlikçi özetle kad›n› ikincil statüde ve erke¤e tâbi olarak kuran
söylemi yeniden üreten bir tav›r gösteriyor. 

1122 UUlluussaall ggaazzeetteeddee kkaadd››nn hhaakkllaarr››

B‹A2, 2004-2005 y›llar›nda 12 günlük gazeteyi bir y›l boyunca
her gün tarad› ve toplam haber say›s› içindeki kad›n, çocuk, in-
san haklar› ve ifade özgürlü¤üyle ilgili haberleri ayr›flt›rd›, say-
d› ve bu haberlerin toplam haberlere göre oranlar›n› belirledi.12

Burada sizleri say›lara bo¤mamak için –ki ilgilenenler www.bi-
anet.org adresinden bu dökümlere ulaflabilirler– fikir vermek
üzere sadece fiubat 2005 dökümlerini aktarmakla yetinece¤iz.13

Sonuçlara göre, Ülkede Özgür Gündem toplam haberler için-
de yüzde 3,9 ile kad›n haklar›yla ilgili en çok haber yay›mla-
yan, yüzde 0,08 ile Yeni fiafak da en az kad›n haklar› haberi ya-
y›mlayan gazete olarak karfl›m›za ç›k›yor. 

Kalan 10 gazetenin karnesi ise s›ras›yla flöyle: Günlük Evrensel
(yüzde 0,82), Birgün (yüzde 0,71), Cumhuriyet (yüzde 0,65),
Hürriyet (yüzde 0,31), Radikal (yüzde 0,30), Vatan (yüzde 0,23),
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MGK'da flimdi kad›n dönemi-AB'ye uyum çerçevesinde sivillefltirilen
MGK'da flimdi de atamalardaki gizlilik kald›r›ld›, ard›ndan generallerin
yerine ikisi kad›n üç sivil baflkan atand›. Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Daire-
si Baflkan Vekilli¤ine Füsun Arslantosun ve Personel Daire Baflkan Ve-
killi¤ine ise Asuman Orhan'›n atamalar› da yap›ld›. K›sa bir süre önce
de Hukuk Müflavirli¤i'ne atanan Emel Budak'la birlikte, MGK tarihinde
ilk kez önemli görevlerin bafl›na üç kad›n uzman gelmifl oldu.

Gerçi spotta "baflkan" deniyor, ama haberi okuyunca uzman ka-
d›nlar›n "baflkan vekilli¤i"ne atand›¤›n› görüyoruz. Asl›nda, "halk-
la iliflkiler" ve "personel iflleri" günümüzde "kad›n ifli" olarak gö-
rülüyor, dolay›s›yla haber de¤eri genelde tafl›m›yor ama, MGK

gibi bir kurumda vekaleten de olsa daire baflkanl›klar›na kad›n-
lar›n atanmas› "kad›nlar s›rad›fl› ifllere geldiklerinde haber olur-
lar" tespitini do¤ruluyor. Yani kad›n "erkek ifli" yaparsa, mesela
taksi floförü ya da Anayasa Mahkemesi Baflkan› olursa haber ol-
ma flans› yakalayabiliyor. 

HHaabbeerriinn kkoonnuussuu eerrkkeekk......

GMMP'nin 76 ülkede yapt›¤› araflt›rma, haber konular›n›n sade-
ce yüzde 10'unun kad›nlara iliflkin oldu¤unu gösteriyor. Maga-
zin, spor ve sosyal konular› ele alan haberlerde kad›nlar yüzde
17 oran›nda esas kifli olarak ele al›n›rken, ekonomi (yüzde 3)
ve politika (yüzde 8) bafll›klar›nda bu oran çok daha gerilere
düflüyor. Araflt›rma ayr›ca kad›n habercilerin, erkek meslektafl-
lar›na oranla kad›n konulu haberlere daha çok a¤›rl›k verdikle-
rini ortaya koyuyor. Erkek habercilerin yapt›¤› haberlerde ka-
d›nlar yüzde 20 oran›nda haber konusu olabilirken, kad›n mu-
habirlerin haberlerinde bu oran yüzde 25'e yükseliyor.

Toparlarsak, kad›nlar ço¤unlukla fliddetin, ölümün nesnesi, sa-
vafl, çat›flma ve do¤al olaylarda ve ailevi dramlarda ac›n›n sim-
gesi ya da flafl›rt›c› baflar›lar›n örne¤i olduklar›nda haber özne-
sine dönüflüyorlar. Bunlar›n d›fl›nda haberlefltirildiklerinde ise,
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daki kad›n da çelik ifliyle u¤raflt›¤›na göre, en az›ndan "adam"
olmal› de¤il mi? 

KKaayynnaakk // ""kkaannaaaatt öönnddeerrii"" oollaarraakk kkaadd››nn

Gazetelerin birinci sayfalar›nda, "kad›n"›n yoklu¤undan söz et-
tik. Birinci sayfa a¤›rl›kl› olarak "iç ve d›fl politika", "ekonomi"
haberleri demektir de¤il mi? Yani genellikle erkeklerin ilgi ala-
n›na girdi¤i, üzerine düflünce üretti¤i varsay›lan/dayat›lan, bu-
na karfl›l›k geleneksel olarak kad›nlar›n "akl›n›n ermeyece¤i"
düflünülen "ciddi" konular. Dolay›s›yla söz konusu olan örne-
¤in enerji sorunu, küresel ›s›nma, ‹stanbul'da deprem olas›l›¤›,
Avrupa Birli¤i ile iliflkiler, Türkiye'deki iflsizlik ve yoksullaflma
göstergeleri vb. konular oldu¤unda hep erkeklerin sözlerine,
uzmanl›klar›na baflvuruldu¤unu, mikrofonun, kameralar›n er-
keklere uzat›ld›¤›n› /döndü¤ünü görüyoruz. Televizyondaki ha-
ber programlar›nda ço¤unlukla erkekler tart›fl›yorlar. Ancak,
mesela "8 Mart Kad›nlar Günü"nde kad›nlar ekranlar› doldura-
biliyorlar. 

Yani kad›nlar olumlu bir haberin öznesi, kayna¤› olamad›klar›
gibi –yine konu özellikle kad›nlarla ilgili, onlara atfedilen so-
rumluluk alanlar›ndan biri de¤ilse– görüfllerine, uzmanl›klar›na
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Milliyet (yüzde 0,18), Akflam (yüzde 0,18), Sabah (yüzde 0,13),
Zaman (yüzde 0,12).

Biz bu haberleri sadece iflaretledik, sayd›k, oranlad›k ve kupür-
leri kestik, dosyalad›k. Yani bu haberlerle ilgili içerik analizi
yapmad›k. Ancak, sadece bu veriler bile bize durumun vaha-
metini göstermeye yetiyor. Dolay›s›yla, biz muhabirlerin, edi-
törlerin daha yapmas› gereken çok ifl oldu¤unu tekrarlamak zo-
runday›z.

HHaabbeerriinn ddiillii

"Erkek sözü", "do¤rucu Davut", "sözünün eri", "sözüm do¤ru
ç›kmazsa kad›n gibi etek giyerim" ya da "deniz kad›n gibidir,
güven olmaz" denir, sözüne güvenilmeyene ne denir? Tekrarla-
mayal›m... "Bilim adam›", "ifladam›", "devlet adam›" s›fatlar›yla;
"evlendirme", "boflanma", "bekâret bozma"n›n gündelik hayat›n
aç›klanmas›nda metafor olarak kullan›lmas› di¤er örnekler. Ya-
ni, dil hiç de rasgele kullan›lm›yor; ideolojik bir nitelik tafl›yor
ve medya bu eril diliyle, erkek-egemen dünyay› yeniden kuru-
yor. Buna örnek bir haberi Milliyet Ekonomi'den verelim
(24.08.2005). Manflet flöyle, "Nazar boncuklu 'çelik' adam-
lar".14 Haber devam ediyor: "Türkiye'de yerleflik flirketlerin Er-
demir ihalesine kat›lmak için bir araya gelerek oluflturduklar›
Ere¤li Ortak Giriflim Grubu, flirketi peflin alabileceklerini aç›k-
lad›. Logosunda nazar boncu¤u olan EOGG, Erdemir'den sonra
civar ülkelerdeki fabrikalar› da almay› hedefliyor".

Bafll›ktaki problemi foto¤rafa bak›nca fark ediyoruz. "Çelik
adam"lar›n içinde kad›n da var oysa... Endüstriyel faaliyet ya da
daha genel olarak ekonomi, kad›na b›rak›lamayacak kadar
önemli bir alan biliyorsunuz. Dolay›s›yla, bu erkeklerin aras›n-
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Kad›n katledildi¤inde: "Töre/namus cinayetleri"

23 yafl›ndaki Hatun Sürücü 7 fiubat 2005 tarihinde Berlin'de
kurflunlanarak öldürüldü. Haberler, Sürücü'nün 19 yafl›ndaki
erkek kardefli taraf›ndan "aile meclisi" karar›yla öldürüldü¤ü bi-
çimindeydi. Hatun Sürücü 15 yafl›nda ailesinin zorlamas›yla
kuzeniyle evlendirilmifl, bir çocu¤u olmufl, evlilik yürümeyince
boflanm›fl ve çocu¤uyla birlikte yaflamaya bafllam›fl, bu arada
baflörtüsünü de ç›karm›flt›. Alman mahkemesi ilk duruflmada üç
erkek kardefli cinayet zanl›s› olarak tutuklad›. 

Atölye çal›flmas›nda 15 fiubat 200515 ve 16 Eylül 200516 Hürri-
yet gazetelerinde verildi¤i biçimiyle Hatun Sürücü'nün katliyle
ilgili haberleri tart›flt›k. Acaba ortada çok aç›k bir kad›n haklar›
ihlali varken, bir kad›n›n yaflama hakk› elinden al›nm›flken, ko-
nuyla ilgili haberler nas›l verilmiflti, haber kurgulan›rken yeni
hak ihlallerinde bulunulmufl muydu ve gerçekte bu haber nas›l
verilmeliydi? 

16 Eylül 2005 tarihli Frankfurt-Berlin mahreçli haber, "Töre ci-
nayetine bu foto¤raf neden olmufl" diyor ve problem bu foto¤-
rafla bafll›yor. Gazete cinayetin nedenini bulan dedektif görevi-
ne soyunup Hatun Sürücü'nün "Alman sevgilisiyle öpüflürken"
çekilmifl bir foto¤raf› eflli¤inde haber aynen flöyle: 

Almanya'da, aile karar› ile 7 fiubat 2005 tarihinde 19 yafl›ndaki erkek
kardefli Ayhan Sürücü taraf›ndan sokak ortas›nda öldürüldü¤ü öne sü-
rülen Hatun Sürücü'nün (23), Alman sevgilisi ile öpüflürken bir foto¤-
raf› bas›na yans›d›. Töre cinayetinin bu foto¤raf yüzünden ifllendi¤i öne
sürüldü.

Almanya'da yay›mlanan Bild gazetesine göre, büyük tepki çeken töre
cinayetinde, katil zanl›s› küçük kardefl Ayhan Sürücü, 3 kere evlenen
ablas› Hatun Sürücü'yü s›k s›k erkek arkadafl de¤ifltirmesi nedeniyle
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baflvurulacak referans kifliler de olam›yorlar. Oysa pahal›l›k,
göç, yoksulluk gibi sorunlardan, e¤itim ve sa¤l›kla ilgili koflul-
lardaki de¤iflimlerden en çok kad›nlar etkileniyor. Bu nedenle
haber konusu olan sorun ne olursa olsun, haber bunlardan en
çok etkileneceklerden birisinin kad›nlar olaca¤› dikkate al›na-
rak, dolay›s›yla kad›n odakl› olarak kurulmal›, bu konularda uz-
man olsun ya da olmas›n farkl› kesimlerden kad›nlar›n söz ko-
nusu sorun alanlar›yla ilgili deneyimlerine, bilgilerine, beklen-
tilerine yer vermeli. 

""OOlluummlluu"" hhaabbeerr oollaarraakk kkaadd››nn

Kad›nlar›n sorunu çok; öyle oldu¤u için de¤il midir ki kad›nla-
r›n günü de var. Ne var ki, bu sorunlar›n çözümü yolunda her
geçen gün yükselen bir kad›n mücadelesi de var. Kad›nlar›n y›l-
lard›r verdi¤i örgütlü ve bireysel mücadelelerle elde ettikleri ka-
zan›mlar ve baflar›lar da haber konusu olam›yor. Oysa, mesela,
kiflisel ya da kolektif baflar› öyküleri ve deneyimlerin haberlefl-
tirilmesi kad›nlar için teflvik edici olabiliyor.

"Olumlu"luk "kan", "gözyafl›" içeren bir foto¤raf sunmad›¤› için-
dir ki haber olma flans› azd›r; dolay›s›yla "olumlu"yu bulmak,
haberlefltirmek çaba ister, hayata böyle bir bak›fl gerektirir. Bu
çabay› gösterelim. 

AAttööllyyee ççaall››flflmmaallaarr›› vvee iikkii oolluummssuuzz öörrnneekk::

Atölye çal›flmalar›m›z s›ras›nda iki haber üzerinde çal›flt›k. Bi-
rincisi bir kad›n›n yayg›n-medyan›n kullan›m›yla "töre" nede-
niyle katline iliflkin bir haber, ikincisi ise biraz daha "s›rad›fl›" ve
faillerin kad›n, "ma¤durun" erkek oldu¤u bir haber. Her iki ha-
ber de b›rak›n kad›n odakl› olarak kurulmufl olmay›, kad›n hak
ihlalleri anlam›nda yap›lan tipik yanl›fllar› tafl›yor.
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15. http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/02/15/599836.asp

16. http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/09/16/702563.asp



rin" de bu kapsama al›nmas› için tasar›n›n tart›fl›lmas› s›ras›nda
çok mücadele ettiyse de bu gerçekleflemedi. fiimdi, yarg›lama-
larda, "namus saikiyle..." iddialar›n›n gündeme gelmesi kad›n-
lar›n "yasal boflluk do¤acak" uyar›lar›n›n ne kadar do¤ru oldu-
¤unu gösteriyor. fiimdi, yarg›da, "bu töre de¤il, namus cinayeti-
dir" iddias›yla TCK'n›n 29. maddesindeki "haks›z tahrik indiri-
mi"nden yararlanma talepleri gündeme geliyor.

"Töre" adland›rmas›yla –özellikle Batman'da gerçekleflen e¤i-
tim buluflmas›nda tart›fl›ld›¤› gibi– kad›n cinayetleri geleneksel
afliret iliflkilerinin hâlâ daha belirleyici oldu¤u varsay›m›yla,
Kürtlere atfedilmifl oluyor. Di¤er yandan yerine "namus cinaye-
ti" denilmesi de ayn› derecede sorunlu; çünkü bu defa da kad›n-
lar›n öldürülmesi –yine ataerkil bir toplumda tafl›maya devam
etti¤i olumlu yan anlam›ndan ötürü– "namus" sözcü¤ü üzerin-
den dolayl› olarak meflrulaflt›r›lm›fl oluyor. O halde bunlar›n ye-
rine ne demeliyiz? E¤itimlerde ortaya ç›kan bir öneri; "namus
bahanesiyle ifllenen cinayet" denilmesi, bu arada alternatif bir
niteleme de, bizim yapt›¤›m›z gibi "kad›n katli" denilmesi. 

2. Foto¤raf›n kullan›lma biçimi neden sorunlu? Haberde kulla-
n›lan foto¤raf, s›rf "olay›n" skandalize edilip, magazinlefltirilme-
si böylelikle reyting getirmesi u¤runa seçilmifl. Ancak etkisi bu-
nunla s›n›rl› kalm›yor; kad›nlar tacize, tecavüze u¤rad›klar›nda,
k›skançl›k, ihanet vb. nedenlerle kocalar›, niflanl›lar›, sevgilile-
ri taraf›ndan katledildiklerinde genellikle yap›ld›¤› gibi "failin
suçunu mazur gösterip hafifletecek, ma¤durun da suçlu oldu-
¤unu düflündürecek" flekilde kullan›l›yor. Hatun Sürücü cinaye-
tinde ise bu foto¤rafla, ataerkil düflünce içinde zihniyetleri bi-
çimlenmifl okur/ izleyiciye adeta, "yoldan ç›km›fl olan ma¤du-
run, ölümü hak etmifl" oldu¤u düflündürtülüyor. 

3. Hatun Sürücü'nün hayat›yla ilgili nereden al›nd›¤› belli ol-
mayan –yukar›da verdi¤imiz al›nt›daki gibi– ayr›nt›lar arac›l›-
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uyard› ve bu yaflam biçiminden uzak durmas›n› istedi. Yine iddiaya gö-
re, Ayhan Sürücü ablas›n›n Alman sevgilisi Sascha ile öpüflmesini gös-
teren görüntülere de çok sinirlendi. Bu görüntülerin ortaya ç›kmas›n-
dan sonra Hatun Sürücü hakk›nda ailesinin ölüm karar› ald›¤› Ayhan
Sürücü'nün yap›lan plan çerçevesinde hareket ederek ablas›ndan he-
sap sormaya gitti¤i ö¤renildi.

Ayhan Sürücü'nün ablas›n› bu iliflkileri yüzünden uyard›¤›, Hatun Sü-
rücü'nün ise sokak ortas›nda kardefline "Kiminle istersem, onunla yata-
r›m" diye cevap verdi¤i, bunun üzerine Ayhan Sürücü'nün silah›n› çe-
kerek ablas›na kurflun ya¤d›rd›¤› belirtildi.

Hatun Sürücü, ‹smail A., ard›ndan Sad›k A. ve son olarak da Cem K. ile
evlenmifl ve boflanm›flt›. Genç kad›n›n Ö. T., S. K., O. K. ve M. C. is-
minde dört erkek arkadafl› da vard›. Hatun'un bu sevgililerinin de du-
ruflmalarda tan›k olarak dinlenece¤i belirtildi. Öte yandan önceki gün
bafllayan ilk duruflmada Hatun Sürücü'nün di¤er kardeflleri Arzu ve
Emrah Sürücü, cinayet zanl›s› olarak tutuklanan 3 erkek kardeflin dava-
s›na müdahil olarak kat›ld›.

Alt› e¤itim buluflmas›nda bu haber üzerinden kat›l›mc›lar›n yü-
rüttü¤ü tart›flmalarda söz konusu haberi afla¤›daki sorular çer-
çevesinde çözümlemeye çal›flt›k...

1. Bu cinayet nas›l adland›r›lmal›? Bu tür cinayetler Kürtlerin
yo¤un olarak yaflad›¤› Do¤u ve Güneydo¤u bölgesinde ifllendi-
¤inde "Töre", Türkiye'nin di¤er bölgelerinde ifllendi¤inde de
"namus" cinayeti olarak adland›r›l›yor. Bu adland›rma hem ya-
sal hem de sosyal aç›dan sorunlu. 1 Haziran 2005'te yürürlü¤e
giren Türk Ceza Kanunu'nda töre cinayetine a¤›rlaflt›r›lm›fl mü-
ebbet hapis cezas› geldi. Yasada kiflilere karfl› suçlar k›sm›n›n
hayata karfl› suçlar bölümünde nitelikli haller bafll›kl› "kasten
öldürme suçunun..." diye bafllayan 82. maddenin j f›kras›nda
"töre saikiyle" fleklinde yer al›yor bu ceza. 

Her ne kadar bu düzenleme yetersiz olsa ve tüm "namus cina-
yetleri"ni kapsamasa da, önemli bir ad›m olarak de¤erlendiril-
miflti. TCK Kad›n Platformu "namus saikiyle ifllenen cinayetle-
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Bu arada Batman'da gerçekleflen e¤itim buluflmas›nda muha-
birler "kad›n cinayetleri"ni haberlefltirirken cinayetleri mazur
göstermemek ve yeni cinayetler için özendirici olmamak üzere
özel bir duyarl›l›kla davrand›klar›n›, k›flk›rt›c› olmamaya çal›fl-
t›klar›n› söylediler. Çünkü, atölye çal›flmalar› kat›l›mc›lar›n›n
kendi deneyimlerine dayanarak belirttikleri gibi bu tür haber-
lerde ço¤unlukla kaynak gösterilmeden ya da sadece polis kay-
nakl›, dolay›s›yla tek tarafl›, eksik, do¤rulu¤u tart›flmal› olabile-
cek bilgilerin aynen kullan›lmas›, haberi "gerçek"ten uzaklaflt›-
rabiliyor, dahas› yeni cinayetlere kap› aralayabiliyor. Burada,
muhabirlerin ilk anda toplad›¤› birkaç cümleden yola ç›karak,
sanki olay s›ras›nda kendisi de oradaym›fl gibi yapt›¤› haberler-
den söz ediliyor. Bu haberlerin kayna¤› genellikle polisin ilk an-
da toplad›¤› bölük pörçük bilgiler oluyor, do¤rulu¤u tart›flmal›
bu "bilgiler" haberci diliyle "soslan›nca" ortaya kocaman bir hi-
kâye ç›kabiliyor. Batman atölyesinde, kimi zaman yayg›n-med-
yada rastlanan "aile meclisi" toplanmas›, ve "aile meclisi"ndeki
tart›flmalar ve hüküm ân›yla ilgili haberlerin, teflvik edici olabi-
lece¤ini düflünenlerin say›s› hiç de az de¤ildi. 

Kad›n fail oldu¤unda...

Atölye çal›flmalar›m›zda kulland›¤›m›z hak habercili¤i aç›s›n-
dan sorunlu örneklerden bir di¤eri Bal›kesir'de meydana gelen
ve dört kad›n›n inflaat iflçisi Kadim Duran'› silahla yaralamas›na
iliflkin bir haberdi. 22 Kas›m 2005 tarihli Hürriyet, Milliyet ve
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¤›yla, foto¤rafla yarat›lan etki güçlendiriliyor, katilin "a¤›r tahrik
alt›nda" cinayeti iflledi¤i izlenimi yarat›l›yor.

4. Haberdeki bilgilerin kayna¤› belli olmad›¤› için, düz bir oku-
mada okurun yaz›lanlar› do¤ru kabul etmesi hayli güçlü bir ola-
s›l›k. Türkiye mahreçli bir haber olsayd›, "polis kaynakl›" bilgi-
ler demek o kadar zor de¤il. Almanya'da da bu tür haberler
böyle mi seyrediyor acaba? 

Peki "töre ad›na" katledilen bir kad›n› haberlefltirirken bir yan-
dan hak ihlali yapmaya devam ederken, di¤er yandan benzeri
cinayetleri teflvik edecek, mazur gösterecek flekilde ataerkil an-
lat›y› yeniden üreterek etik ve politik olarak sorumsuz, kad›n
odakl› olmaktan uzak olarak kurgulanan bu haber gerçekte na-
s›l verilmeliydi? Atölye çal›flmas›ndaki tart›flmalarda muhabir-
lerden eldeki bilgilerin yan› s›ra hayali katk›larla bu haberi ye-
niden yazmalar›n› istedik. Kat›l›mc› gazetecilerden birisinin ha-
beri yeniden kurgularken, "hayali katk›" olarak Kad›n Dan›flma
Merkezi sorumlusu Evin Sar›'n›n görüflüne baflvurmas› önemli
ve gerekli bulundu:

"‹fllenen cinayeti k›n›yoruz. Yaflama hakk›n›n yok edilmesini in-
san haklar› ihlali olarak görüyoruz. Erkekler, kad›n› mülkü ola-
rak görüyor. Bu örnekte de görüldü¤ü gibi kad›n erke¤in istedi-
¤i gibi davranmay›nca, 'namus' elden gidiyor, erkek kad›n› öl-
dürme hakk›n› kendinde görüyor. Üstelik yeni yasa bu tür cina-
yetleri hayata karfl› ifllenen suçlardan say›yor ve a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet cezas› veriyor.

"Dan›flma Merkezimizde bu cinayetlerin kad›n bedenine karfl›
ifllenen bir suç oldu¤unu anlat›yoruz. Kad›nlar› bu tür tehdit du-
rumlar›nda bize baflvurmalar› için teflvik ediyoruz."

Atölye çal›flmas›nda, "ne töre, ne namus, aile bask›s›" bafll›¤› da,
en be¤enilen bafll›k oldu.17
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17. Bu arada bir not olarak düflerek, Kad›n Odakl› Habercilik e¤itimlerinin ilk günün-
de yürütülen tart›flmalar›n yarar›n›n kimi özel örneklerle kendini hemen gösterdi¤ini
ekleyelim ve iki günlük e¤itim programlar›m›zda kad›n haklar›n›n ve kad›n odakl› ha-
bercili¤in gerekliliklerinin tart›fl›ld›¤› ilk günkü e¤itim buluflmas›na kat›lamay›p, ancak
ikinci gün gerçekleflen atölye çal›flmas›na kat›labilen bir gazetecinin sorunlu bir ha-
beri yeniden-yazarken düfltü¤ü hatalar›n, bizzat di¤er kat›l›mc›lar taraf›ndan oldukça
isabetle belirlendi¤ini aktaral›m. Söz konusu gazeteci, kendisine yöneltilen elefltirile-
re önce çok öfkelenirken, sonra hak vererek haberini "ben dün yoktum tabii" özrüyle
savunmaktan vazgeçti. 



"Yalvarmam›za kulak asmad›. O bizim namusumuzu kirletti. Ölmeyi
hak etmiflti. Bu karar› hep birlikte ald›k, hepimiz birer kere s›kt›k. Bun-
dan sonra daha rahat yaflayaca¤›z. Aln›m›z›n ak›yla soka¤a ç›kabilece-
¤iz." Olayda kullan›lan ruhsats›z tabancan›n G.T.'ye ait oldu¤u belirle-
nirken, zanl›lar poliste verdikleri ifadelerini savc›l›kta reddetti. K›z kar-
defller, Duran'› G.T.'nin vurdu¤unu söylediler. Mahkemede suçu üstle-
nen Topçu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, di¤er zanl›lar tutuk-
suz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.

‹kisi kad›nlardan, biri de erkeklerden oluflan üç çal›flma grubu
bu haberlerle ilgili olarak flu sorunlar› saptad›:

• "‹nfaz", "kan", "intikam", "kurflun ya¤muru" gibi sözcükler, flid-
deti meflrulaflt›r›yor. Mevcut haberler bireysel silahlanmay›
da özendiriyor.

• Haberler, "kad›nlar da yap›yor" örne¤iyle "aile meclisi"ni, do-
lay›s›yla erkeklerin kad›nlar› öldürmesini –ki bu olayda ölüm
yok– normallefltiriyor, meflrulaflt›r›yor. 

• ‹nsan haberi okuyunca sanki bütün bu süreçte muhabir de
olay›n içinde yer alanlarla birlikte oradaym›fl duygusuna kap›-
l›yor. Bu mümkün olmad›¤›na göre, haberin kayna¤› sorunlu.
Büyük ihtimalle polisten verilen/al›nan bilgilerle okurun her
fley aynen yaz›ld›¤› gibi olmufl gibi düflünmesine yol aç›yor. 

• "Fail" olarak sunulan kad›nlar›n tecavüze u¤ray›p fliddet gör-
dükleri, çokefllili¤e zorlan›p zorla al›konulduklar›yla ilgili cid-
di olas›l›klar bulunmas›na ra¤men, haber kurgusu içinde bu-
na hiç de¤inilmiyor. Oysa, kad›nlara atfedilen –e¤er sahiden
dedilerse– "namusumuzu temizledik" ifadesi bile, "meflru mü-
dafaa"n›n, "beden savunmas›"n›n söz konusu oldu¤u ihtima-
lini akla getiriyor. 

• Haber kurgusu içinde, bu noktada bir hukukçudan görüfl al-
ma gere¤i de do¤mufl olmas›na ra¤men bu yap›lm›yor. 
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Cumhuriyet18 gazetelerinde yer alan haberi kad›n odakl› haber-
cilik perspektifiyle tart›flt›k.

Milliyet'in "Dört kad›n›n kuma intikam›" bafll›kl› haberinin spo-
tunda, "birlikte yaflad›¤› kad›n›n üzerine bald›z›n›n k›z›n› kuma
getiren adam›, sevgilisi, kuma getirilen ye¤eni ve iki bald›z›n›n
kurflun ya¤muruna tuttu¤u öne sürüldü" deniyor. 

Haber aynen flöyle:

Bal›kesir'in Edremit ilçesinde Y.B. (33) ile birlikte yaflayan inflaat iflçisi
Kadim Duran (37), B.'nin ye¤eni B.A.'y› (20) üç hafta önce eve kuma
getirdi. Sivas'ta yaflayan, ancak efliyle boflanma aflamas›ndayken orta-
dan kaybolan B.A.'y› arayan anne G.T. yan›na di¤er k›z kardefli Z.T.'yi
de alarak Akçay beldesinde yaflayan kardeflleri Y.B.'nin yan›na geldi.

ÖÖLLÜÜMM KKAARRAARRII AALLDDIILLAARR

Zanl›lar›n polise verdikleri ilk ifadeye göre, B.A.'n›n Akçay'da oldu¤u-
nu gören kardefller durum de¤erlendirmesi yaparak Kadim Duran hak-
k›nda ölüm karar› ald›.

‹lk kurflunu Y.B. s›kacakt›. Sonra da di¤er kardefller G.T., Z.T. ve en so-
nunda da kuma gelen ye¤en B.A. atefl edecekti. Duran'› caddede kar-
fl›layan kad›nlar, ald›klar› karar› uygulamaya koydu ve ilk kurflunu s›-
kan Y.B.'den sonra silah elden ele dolaflt›. Yere y›k›lan Duran, polisin
ça¤›rd›¤› 112 Acil Servis'le Devlet Hastanesi'ne kald›r›ld›.

Gö¤sünden 4 kurflun yaras› ald›¤› belirtilen Duran'›n sa¤l›k durumu-
nun ciddiyetini korudu¤u aç›kland›.

''NNAAMMUUSSUUMMUUZZUU KK‹‹RRLLEETTTT‹‹''

Polise teslim olan kad›nlar, Duran'› öldürmek amac›yla atefl ettiklerini
söylediler. Y.B., polise verdi¤i ifadede, ye¤eni B.'nin, üzerine kuma
olarak getirildi¤ini ve evde zorla tutuldu¤unu öne sürerek, flunlar› söy-
ledi:
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• Yerel medya en kolay "k›z çocuklar›n e¤itimi" üzerine haber
yap›yor, muhabirler de bunda aileleri etkilemede baflar›l› ol-
duklar›n› düflünüyor. 

• Yerel medyada kad›nlar aile /miras yoluyla gazeteci, genel
yay›n yönetmeni, hatta sahip olabiliyor. Asl›nda, yerelde ka-
d›n gazeteci say›s› da yine aile nedeniyle, ailenin "erkek ifli"
görmesi nedeniyle hayli az. 

• Az say›daki kad›n gazeteci "ses" nedeniyle radyolarda, "gö-
rüntü" nedeniyle televizyon kanallar›nda ifl bulma flans›na sa-
hip olabiliyor, ama habercilik "kad›n ifli" olarak pek kabul
edilmiyor. ‹letiflim okuyanlar bile "al›ml›s›n" denerek reklam
bölümlerinde çal›flt›r›labiliyor. 

• Bütün engelleri afl›p ifle muhabir olarak girmeyi baflaran ka-
d›nlar bu kez de çal›flma hayat›nda ayr›mc›l›¤a u¤ruyor. 

Ayr›mc›l›kla ilgili olarak burada bir parantez açmak iyi olacak.
Son yedi y›ld›r sürdürdü¤ümüz e¤itim programlar›na kad›n mu-
habirlerin kat›l›m›n› teflvik ettik. Yine de toplant›larda neden ka-
d›nlar›n gelmedi¤ini sordu¤umuzda, "yaln›z gelemezler, her ku-
rumdan iki kifli ça¤›r›rsan›z gelirler" yan›t›n› al›yoruz. Oysa, ka-
d›n muhabir kat›l›m›n›n erkeklerden fazla oldu¤u kad›n odakl›
e¤itim seminerlerine kad›nlar yaln›z gelmeyi baflard›lar. Nas›l
oldu acaba? Çünkü, gönderdi¤imiz ça¤r›larda "kad›n" sözcü¤ü-
nü gören erkekler e¤er kad›n gazeteciyle birlikte çal›fl›yorlarsa
"bu size" deyip davet faks›n› kad›nlara vermifllerdi. 

MMeeddyyaaddaakkii dduurruummuu kkaadd››nnllaarr lleehhiinnee ççeevviirrmmeekk!!

Kad›nlarla ilgili haber kurgular›nda, konular›nda, kullan›lan
kaynaklarda, foto¤raflarda, ses ve görüntülerde ortaya ç›kan,
kad›nlar›n haklar›n› ihlal eden, ataerkil zihniyet yap›s›n› kad›n-
lar aleyhine yeniden-üreten konumlar› de¤ifltirmek için neler
yapmal›y›z?
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YYeerreelllleerrddee vvee yyeerreell mmeeddyyaaddaa kkaadd››nn››nn kkoonnuummuu

Atölye çal›flmalar›m›zda tart›flma bafll›klar› aras›nda yerel med-
ya ortam›ndaki kad›n çal›flanlar›n statüsündeki geliflmelerle her
bölgedeki kad›n haklar›yla ilgili tipik sorunlar yer ald›.

Sorun alanlar› flöyle belirlendi: 

• Yerellerdeki ‹nsan Haklar› ‹l Kurullar›'na gelen baflvurularda,
fiziksel fliddet, kad›n›n yoksullu¤u ve erke¤in çokeflli evlili¤i-
nin en çok karfl›lafl›lan hak ihlalleri aras›nda.

• Ev içi fliddet bafll›ca sorun olarak varl›¤›n› sürdürüyorsa da
medya yereldeki gazeteci ile okur /dinleyici iliflkilerinin fark-
l› dinamikleri nedeniyle bunlar›n haberlefltirilmesinde yeter-
siz kal›yor.

• Yerel muhabirler fliddetten; duygusal, sözel, cinsel ya da eko-
nomik fliddeti de¤il, genel olarak sadece fiziksel fliddeti anl›-
yor. 

• Kad›nlar fliddeti dillendirmede çekingen davran›yor, konu
emniyet birimlerine intikal etti¤inde bile yaflad›klar› fliddeti
aç›kça anlatam›yor. 

• fiiddete maruz kalan kad›nlar›n baflvuraca¤› kurumlar yok. 

• Kad›nlarla ilgili olumlu ya da olumsuz haber yapmak kolay
de¤il. Kad›n›n ad›n›n geçti¤i ya da foto¤raf›n›n kullan›ld›¤› bir
haber kad›nlar›n efl, kardefl, baba gibi yak›nlar›n›n gazeteci-
lerden hesap sormas›na yol açabiliyor. Dolay›s›yla kad›nlar
medyada görünmekten çekiniyor. 

• Muhabirler kad›n haklar›yla ilgili olarak bu alanda çal›flan si-
vil toplum örgütlerinden bilgi alma yoluna gitse de, haberi
kad›n odakl› k›lmaya çal›flsalar da olay›n "sansasyonel" yan›-
n› öne ç›karmaya çal›fl›yorlar. Bu da yerel medyan›n özelefl-
tirisi.
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• Haberi hangi yaklafl›mla, perspektifle yap›yorum?

• Habere hangi gözlüklerle bak›yorum? 

• Haberde hangi sorunlu klifleleri yeniden ürettim? 

• Haberde kad›nlar›n ve erkeklerin, k›z ve o¤lan çocuklar›n
temsilinde yeterince adil ve dengeli davrand›m m›? (Örne¤in,
görüfl ald›klar›m›n en az üçte biri kad›n m›?) 

• Kulland›¤›m dil ve haberi yaz›fl tarz›mla toplumda kad›n-er-
kek eflitli¤ini gelifltirici mi oldum, yoksa geleneksel yarg›lar›
yeniden mi ürettim? 

Bir de flu sorular var: 

• Haberde esas kaynak kim?

• Kimin hakk›nda yaz›yoruz? 

• Daha çok kimlerle ilgili olumlu haberler yap›yoruz? 

• Daha çok kimlerle ilgili olumsuz haberler yap›yoruz? 

• Haber kayna¤› olarak kimin sesini daha az duyuyoruz? 

KKaadd››nn ooddaakkll›› bbiirr hhaabbeerrcciilliikk iiççiinn nneelleerrii hhaabbeerr yyaappaabbiilliirriizz??

• Kad›nlarla ilgili yasal düzenlemeleri, haklar›, uygulamalar›,

• Kad›nlar›n mücadeleleri,

• Kad›n alan›nda çal›flan örgütlerin /platformlar›n aç›klamalar›,
bas›n toplant›lar›, eylemleri, baflar›lar› ve faaliyetleri,

• Farkl› kesimlerden kad›nlar›n (avukat, hekim, ö¤retmen, ka-
mu çal›flanlar›, sa¤l›kç›, evde çal›flan, iflçi, iflsiz vb.) görüflle-
ri, sorunlar› ve baflar›lar›, 

• Sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde, medyada, özel
sektörde çal›flan kad›nlar›n görüflleri, sorunlar›, mücadele ve
baflar›lar›,

• Farkl› kesimlerden kad›n portreleri. 
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Öncelikle kendimizden bafllayarak, toplumsal cinsiyet temelli
bir fark›ndal›k gelifltirmeliyiz. Çünkü ancak böyle bir perspekti-
fe sahip oldu¤umuzda kad›nlar ile erkekler aras›ndaki eflitsizlik-
leri ve ayr›mc›l›klar› tespit edebilir, kad›nlarla erkekler aras›n-
daki mutlaka özsel olmas› gerekmeyen toplumsal cinsiyetin in-
fla sürecinde ortaya ç›kan ancak kad›nlar aleyhine ayr›mc›l›kla-
r›n nedeni olan farkl›l›klar›n ay›rd›na varabiliriz. Farkl›l›klar› so-
runsallaflt›rd›¤›m›zda kad›n haklar›na duyarl›l›k gelifltirebilir,
haberimizi kad›n odakl› k›lman›n yollar›n› araflt›rabiliriz. Gele-
neksel habercilik anlay›fl›n›n haber de¤eri, haber toplama tek-
nikleri ve haber dilini kurarken düfltü¤ü yanl›fll›klar› sorgulaya-
rak, bunlar› kad›n› görünür k›lma, güçlendirme ve içinde bu-
lundu¤u dengesizlikleri /eflitsizli¤i giderme yolunda tersine çe-
virebiliriz. 

‹kinci olarak, kad›nlar›n medyada mevcudiyeti buna efllik eden
bir toplumsal cinsiyet perspektifi olmad›¤›nda her zaman ka-
d›nlarla ilgili haberler konusunda beklenen de¤ifliklikleri yarat-
masa bile, özellikle karar mekanizmalar›ndaki kad›n gazeteci
say›s›n›n artmas›n›n peflinde koflmal›y›z. Çünkü araflt›rmalar,
kad›n yöneticilerin artt›¤› durumlarda, medyan›n özellikle ka-
d›nlara yönelik fliddet, taciz, tecavüz gibi olaylar›n haberleflti-
rilmesinde daha duyarl› davranacak de¤ifliklikler içerisine girdi-
¤ini gösteriyor. Ancak haberin belirtilen bu eril niteli¤ini de¤ifl-
tirebilmek için, yine feministlerin her alan için tekrarlad›¤› gibi,
kad›n bak›fl aç›s›na sahip kad›nlarla ulafl›lacak en az yüzde
33'lük alt›n efli¤in afl›lmas› gerekiyor. 

Yine de bir fleyler yapmamak için mazeret bulmaya gerek yok;
tek tek kad›n ya da erkek muhabir /editör olarak sadece flu so-
rular› kendimize sormay› baflard›¤›m›zda, söz konusu "tersine
çevirme"yi gerçeklefltirebilir, kad›n odakl› bir habercilik konu-
sunda önemli ad›mlar atabiliriz.

• Neyin haberini yap›yorum?
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• Bulundu¤umuz kurumda kad›n muhabir say›s›n› art›ral›m,
kad›nlar›n hangi birimlerde çal›flt›klar› üzerine elefltirel ola-
rak düflünelim, 

• Çal›flanlar›n tamam› erkek olan gazeteye, radyoya, televizyo-
na kesinlikle son diyelim,

• Çal›flma koflullar›n› kad›nlar aleyhine bir ayr›mc›l›¤a neden
olmayacak flekilde esnetelim.

Bunlar›n hepsi gerçeklefltirilebilir fleyler; biz bianet'te aynen bu
sorular› da sora sora iflyeri ortam›n› flekillendiriyoruz, haberleri
yap›yoruz. Burada yeri gelmiflken hemen www.bianet.org ve
Kad›n›n Penceresi'nin (kadin.bianet.org) bu anlamda hem gün-
cel hem de geçmifl haberler aç›s›ndan sizler için çok önemli bir
kaynak oldu¤unu hat›rlatmak istiyoruz. Gündelik olarak haber-
lerden yararlanabilece¤iniz gibi, arfliv olarak da iflinizi kolaylafl-
t›rabilir. 

Batman buluflmas›nda bir kad›n muhabirin sözlerinden dönüfl-
türerek, "bayan" olarak, "bayan" diyerek çal›flanlar›n art›k "ka-
d›n" olarak, "kad›n" diyerek gazetecilik yapmas›n›n zaman›. He-
pimize kolay gelsin!
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KKaadd››nn›› nnaass››ll ggöörrüünnüürr kk››llaabbiilliirriizz,,
kkaadd››nn›› ggöörrüünnüürr kk››llmmaakkttaann nnee aannllaammaall››yy››zz??

• Birinci sayfam›zda mutlaka kad›n›n sözü olsun,

• Kad›n›n bir ad› oldu¤unu unutmayal›m: onu (efl, sevgili, kar-
defl diyerek) bir erkek üzerinden tan›mlamaktan vazgeçelim.

• Ancak ismin yaz›lmamas› gereken durumlarda da tam tersini
yapal›m, kimli¤ini saklayal›m. Örne¤in tecavüze u¤rayan ya
da intihar eden kad›n›n ismini yazmayal›m, foto¤raf›n› bas-
mayal›m... 

• Kad›n foto¤raf› kullanma al›flkanl›¤›m›z› da tersine çevirelim.
fiimdi nas›l kullan›yoruz, bunlara bak›p sorunun ne oldu¤u-
nu keflfedelim ve yanl›fl ne yap›yorsak, art›k onu yapmayal›m.

KKüüççüükk bbiirr tteesstt

Nihayet günün/haftan›n bitiminde kendimize flu testi uygulaya-
l›m:

• Kad›nlar haberlerde yüzde olarak ne kadar yer ald›? 

• Özel bir kad›n haberi var m›?

• Görüflüne baflvurulan kad›n var m›? 

• Kad›n foto¤raf› kulland›k m›? Kulland›ysak kad›n "ma¤dur" ya
da "vitrin" olarak m› sayfada yer ald›? 

• Haberi verirken hak ihlali yapt›k m›? 

SSoorruummlluulluukkllaarr››mm››zz ddaahhaa bbiittmmeeddii......

Çal›flt›¤›m›z medyada kad›nlar›n say›s›n›n artmas› ve ayr›mc›l›-
¤a u¤ramamas› için yapmam›z gerekenler de var:

• Kad›nlar› gazetecili¤in aktif alanlar›nda çal›flmaya, örne¤in
muhabirli¤e teflvik edelim. Çevremizdeki gözlemi ve kalemi
iyi kad›nlar›, muhabirli¤e teflvik edelim,
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bianet'in "kad›n odakl› habercili¤i"ni anlatmak için de yola bu
sorularla ç›kmak gerekir herhalde... San›r›m biz de ifle, B‹A2

projesinin bafllamas›ndan çok önce, bu sorular›n arkas›na giz-
lenmifl kad›nl›k kurgular›n› elefltirerek bafllad›k asl›nda...

"B‹A2 projesinin bafllamas›ndan çok önce" diyorum çünkü bi-
anet, 2000 y›l›n›n Aral›k ay›nda yay›na bafllad›¤›nda zaten "etik
ve politik olarak sorumlu gazetecili¤i", "sesi duyulmayan›n sesi-
ne kulak vermeyi" amaçl›yor ve haberlerinde tüm dezavantajl›
gruplarla birlikte kad›nlara da olabildi¤ince genifl yer veriyordu. 

O dönemde, kad›nlar›n Medeni Kanun tasar›s›na iliflkin elefltiri
ve taleplerini de, Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin (AKP) türbanl›
kurucu üyelerinin üyeliklerinin iptal edilmesine yönelik giri-
flimleri ve bu giriflimlere yönelik tepkileri de sayfalar›m›za tafl›-
maktan geri durmad›k.

Yarg›tay Baflsavc›s› Sabih Kanado¤lu'nun AKP'nin kurucu üye-
leri aras›nda yer alan türbanl› kad›nlara karfl› giriflimini "Türban-
l› üyelerin erkeklerden fark› ne?" bafll›¤›yla haberlefltirirken, ola-
ya iliflkin görüfllerine baflvurduklar›m›z da yine kad›nlard›... 

Ayn› y›l içinde, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama Mer-
kezi'ni tan›tt›¤›m›z bir haber de, Bar›fl ‹çin Kad›n Dayan›flmas›
Grubu'nun ‹stanbul buluflmas› da, Sa¤l›k Meslek Liseleri ö¤ren-
cilerine bekâret kontrolünün kap›lar›n› açan yönetmeli¤e yöne-
lik elefltiriler de sayfalar›m›zda yer alan haberlerdendi. Üstelik
B‹A Projesi kapsam›nda, her hafta güncellenen bir de kad›n say-
fas›, "Kad›n›n Penceresi" yay›ndayd›. 

Kad›n›n Penceresi'nin yay›n amaçlar› aras›nda, "Kad›nlar›n fik-
ri birikimlerini aktarmaya zemin oluflturmak", "Kad›nlarla er-
keklerin farkl› oldu¤unu ve eflit olmad›¤›n› temel alarak, zaman
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bbiiaanneett VVEE KKAADDIINN OODDAAKKLLII HHAABBEERRCC‹‹LL‹‹KK

Burçin Belge

"Hayatta hiçbir fley yoktur ki, kad›nlar› etkilemesin!" ya da ter-
sinden söyleyiflle "Hayatta hiçbir fley yoktur ki, kad›nlardan et-
kilenmesin!"

Çok okunan gazetelerde, çok izlenen televizyon programlar›n-
da kad›nlar nerede öyleyse? Bütün o haber ve yorumlar; dizi,
film ve reklamlar bize kad›nlar› ne kadar, hangi kal›plar içinde
gösteriyor; kad›nlara dair neler anlat›yor acaba? 

Ya da sorular›m›z› yeniden, farkl› biçimlerde sorarsak:

Nefes alan, sevinen, üzülen, öfkelenen, hayata kar›flan, sorun-
larla bo¤uflan kad›nlar nerede, neler yap›yor, neler için müca-
dele ediyor, büyük büyük gazetelerin – televizyon kanallar›n›n
gündemindeki olaylardan nas›l etkileniyor, kendilerini ve haya-
t› nas›l dönüfltürüyorlar?

Türkiye'de yay›mlanm›fl makale ve kitaplar› arac›l›¤›yla Türki-
yeli okurlar›n da yak›ndan tan›d›¤› ABD'li feminist Cynthia En-
loe'ya göre bu sorular, sadece gazetecilik aç›s›ndan gerekli de-
¤il siyasete, ekonomiye ve dünyan›n iflleyifline dair pek çok s›r-
r› da ayd›nlatacak güçte.1
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1. Bkz. Cynthia Enloe, Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bak›fl Aç›s›ndan Ulus-
lararas› Siyaset, çev. Berna Kurt, Ece Ayd›n, ‹stanbul: Çitlembik, 2003, s.167.
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zaman bu eflitsizli¤i, ezilmiflli¤i sergilemek; ama as›l olarak bu
eflitsizli¤i tek tek ya da gruplar halinde y›kmaya çal›flanlar›n
yapt›klar›n› aktarmak" s›ralan›yordu. Yine de, Kad›n›n Pencere-
si tek bir kiflinin, Filiz Koçali'nin yo¤un çabas›yla haz›rlan›yor-
du ve "dergi" çizgisine daha yak›nd›. 

bianet'in "kad›n odakl› habercilik" alan›ndaki yolculu¤u iflte
böyle, biraz sezgilerimizle, biraz deneyimlerimiz, biraz da me-
rak, öfke ve heyecanlar›m›zla bafllad›. Ama biz bu yolculuktan
önce yola hangi koflullarda ç›kt›¤›m›z› hat›rlamal›y›z belki de... 

TTüürrkkiiyyee''ddee vvee yyaayygg››nn--mmeeddyyaaddaa kkaadd››nn

Dünyada ve Türkiye'de insan haklar›na iliflkin belgelerin he-
men hepsinde, asgari liberal bir önkabul olarak kad›n-erkek eflit-
li¤i temel ilke olarak yer alsa da, söz konusu eflitli¤e ulaflabildi-
¤imizi söylemek mümkün görünmüyor. TBMM kay›tlar›na göre,
2002 y›l›nda TBMM'de toplam milletvekili say›s› 550; erkek ve-
killerin say›s› 526, kad›nlar›nki 24'tü. Erkeklerin Meclis'te tem-
sil oran› yüzde 95,6 iken, kad›nlar›nki yüzde 4,4'tü. Ve ne ya-
z›k ki bu, Türkiye tarihinde kad›nlar›n Meclis'te ilk kez temsil
edildikleri 1935 y›l›ndan sonraki en yüksek ikinci orand›. Dev-
let ‹statistik Enstitüsü (D‹E) verilerine göre, 2000 y›l›nda her yüz
erke¤e düflen kad›n say›s› 98 iken, her yüz erke¤e karfl›l›k 309
kad›n okuryazar de¤ildi; her yüz erke¤e karfl›l›k okuryazar olan
kad›nlar›n say›s› ise 84'tü.

Kad›nlar›n dezavantajl› konumlar›n› sürdürdükleri bir baflka
alan da, istihdam ve iflgücüne kat›l›m. Yine D‹E verilerine göre,
2000 y›l›nda toplam nüfusun iflgücüne kat›l›m oran› yüzde 55,2
iken, iflsizlik oran› yüzde 8,9'du. Buna karfl›n, kad›nlar›n iflgü-
cüne kat›l›m oran› yüzde 39,6; iflsizlik oran› yüzde 7,2; erkek-
lerin iflgücüne kat›l›m oran› yüzde 70,6, iflsizlik oran› ise yüzde
9,9'du. 
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2000 y›l›nda, ücretli çal›flan her yüz erke¤e karfl›l›k yaln›zca 25
kad›n ücretli çal›flabilirken, iflveren konumundaki her yüz erke-
¤e karfl›l›k 14 kad›n, kendi iflini yapan her yüz erke¤e karfl›l›k
da 12 kad›n say›labiliyordu. Ayn› y›l ücretsiz aile iflçisi olarak
çal›flan her yüz erke¤e karfl›l›k 284 kad›n bulunuyordu.

Tüm bu veriler de gösteriyor ki, Türkiye'de kad›nlar, eflitlik yo-
lunda gösterilen tüm çabalara ra¤men, dezavantajl› gruplar ara-
s›nda yer almay› sürdürüyor. 

Gerçi yayg›n-medyada yer alan haberlere bakt›¤›m›zda, kad›n-
lar›n di¤er dezavantajl› gruplar aras›nda en çok "görünen" oldu-
¤unu biliyoruz. Ankara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Mi-
ne Gencel Bek'in Ocak-Ekim 2005 tarihlerinde dört ulusal ga-
zetede yay›mlanan haberleri baz alarak gerçeklefltirdi¤i "Medya
ve Toplumsal Kat›l›m" konulu araflt›rmaya göre, dezavantajl›
toplumsal gruplar›n haberlerde yer alma oranlar› "kad›nlar",
"cinsel tercihi farkl› olanlar", "çocuklar", "engelliler", "kültürel
gruplar /az›nl›klar" diye s›ralan›yor.2 Ancak Mine Gencel Bek,
araflt›rma verilerini de¤erlendirirken, kad›n›n görünürlü¤ünün
göreli çoklu¤unun medyan›n kad›nlara yönelik duyarl› bir ya-
y›nc›l›k içinde oldu¤u fleklinde yorumlanmamas› gerekti¤ini
vurguluyor. Bek'e göre, sonuçlar› de¤erlendirirken öncelikle ha-
berlere konu olan kad›nlar›n kimliklerini ve nas›l temsil edildik-
lerini incelememiz gerekiyor.

Gerçekten de, kad›nlara iliflkin haberlerdeki bu görece fazlal›k,
kad›nlar›n ikincil konumlar›n› dönüfltürücü bir toplumsal hare-
ketlenmeye iflaret etmiyor. Üstelik bu haberler genellikle, ka-
d›nlar›n seslerine, sözlerine, elefltiri, talep ve önerilerine de yer
vermiyor. Dikkatli bir bak›flla, kad›nlar›n haberlerde anne ve efl
gibi geleneksel roller içinde cinsiyetsizlefltirilerek; aldat›lan, te-

2. Araflt›rma sonuçlar› için bkz. Mine Gencel Bek, Medya ve Toplumsal Kat›l›m Arafl-
t›rmas› ‹çerik Analizi Sonuçlar›, Mart 2006 (www.britishcouncil.org.tr).



Oysa bizler içinde bulundu¤umuz habercilik pratiklerinin bir
kad›n olarak sorgulamadan edemedi¤imiz boyutlar›n›n fark›na
vararak bakmaya bafllad›¤›m›zdan beri, kad›nlar› ve kad›nlar›n
dönüfltürücü gücünü daha net görmeye bafllad›k. "Kad›n› gören
gözler"e sahip olmak için elbetteki de önce kad›nlar› toplumsal
de¤iflimin özneleri olarak kabul eden yeni bir bak›fl aç›s› gelifl-
tirmek gerekiyordu ve bu noktada feminist düflünce ve hareket-
lerin katk›s› çok önemliydi. 

Art›k "Erkek egemen söylemin ve kad›na yönelik fliddetin med-
ya eliyle yeniden üretildi¤ini" s›k s›k söyleyegeliyoruz. Biliyo-
ruz ki medya, kulland›¤› cinsiyetçi dil ve görsel malzemelerle,
özel hayat› teflhir ederek (Gencel Bek, 2006), cinsel suçlara ve
fliddete maruz kalan kad›n› cinsiyetçi önkabullerle yarg›laya-
rak, kad›nlar› ma¤dur eden suçlar› magazinlefltirip erotik görsel
malzemelere dönüfltürerek kad›nlara yönelik önemli hak ihlal-
lerinde bulunuyor.4

bbiiaanneett''iinn kkaadd››nn ooddaakkll›› hhaabbeerrcciillii¤¤ii

‹flte tam da bu yukar›da sayd›¤›m nedenlerle bizler, bianet'te
"kad›n odakl› habercilik" yaparken sadece hak ihlallerini haber-
lefltirmeyi amaçlamad›k, bir yandan bütün konulara kad›n ba-
k›fl aç›s›ndan yaklaflarak haber yaparken, di¤er yandan haberi-
mizin konusu ne olursa olsun insan, kad›n, çocuk vb. haklar›
ihlallerinde bulunmamay› da gözettik. 

Kulland›¤›m›z dili, kurguyu ve haberlere yaklafl›m›m›z› yeni-
den, yeniden sorgulad›k. "Kad›n odakl› habercilik" yapmaya so-
yundu¤umuza göre, öncelikle "medyan›n kad›na karfl› ayr›mc›,
onu ikincil statüde ve erke¤e tâbi olarak kuran söylemine" kar-
fl› bir fark›ndal›k gelifltirmeye çal›flt›k.5
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cavüze u¤rayan, namus ad›na öldürülen veya intihar eden kur-
ban rolüyle fliddet eyleminin hedefi olarak; ya da bedenleri,
cinsellikleri ile bir arzu nesnesine dönüfltürülerek sunuldu¤unu
görüyoruz. Buna göre, kad›nlar medyada hem cinselliklerinin
d›fl›nda önemli bir de¤elendirmeye tâbi tutulmuyorlar, hem de
cinselliklerini kendi tan›mlad›klar› haliyle kimliklerinin ola¤an
bir parças› halinde tafl›yarak var olam›yorlar.3

Medyan›n verili kal›plar›ndan birisine s›¤maya zorlanarak "kifli-
liksizlefltirilen" kad›nlar, siyaset, ekonomi, spor gibi "erkeklere
ait" say›lan alanlarda ise "yok say›l›yorlar". Kad›n haberleri bir
"yan alan" olarak görülüyor; kad›nlar kendilerine "ciddi konu-
lar" ve "ciddi adamlar" aras›nda bir türlü yer bulam›yorlar.

Geleneksel habercilik anlay›fl›nda kad›nlar, haberin oda¤›na
yerleflemiyor, çünkü bu yaklafl›ma göre haberler, kad›nlar›n ka-
t›lmad›¤› savafllar›, üyesi olmad›klar› parlamentolar› ve sahibi
olmad›klar› iflyerlerini ele al›yor. 

Oysa kad›nlar›n bu alanlardaki görünmezlikleri, "yokluklar›n-
dan" ya da kay›ts›zl›klar›ndan de¤il, kad›n kanaat önderlerinin,
iflveren ve çal›flanlar›n, siyasetçi ve seçmenlerin "erkek bak›fll›"
gazetecilerce bir türlü "görülmemelerinden" kaynaklan›yor. As-
l›nda kad›nlar›n böyle medya arac›l›¤›yla ya da geleneksel ha-
bercilik anlay›fl› içerisinde göreli olarak yok say›lmas›, hayat›n
ve geliflmelerin yanl›fl /eksik de¤erlendirilmesine, medyan›n
bilgilendirme ifllevini gerekti¤i gibi yerine getirememesine ne-
den oluyor. 
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4. Bkz. Sevda Alankufl, "Haberin Kendisi Kad›n Haklar› ‹hlalcisi", bianet, 16.9.2005.

5. Medya ‹zleme Grubu (MED‹Z)

3. Ayfle Saktanber de, Kad›n Bak›fl Aç›s›ndan 1980'ler Türkiye'sinde Kad›nlar adl› ki-
tapta yer alan "Türkiye'de Medyada Kad›n: Serbest, Müsait Kad›n veya ‹yi Efl, Fedakâr
Anne" bafll›kl› makalesinde medyada erkek egemen söylemlerce tan›mlanan cinselli-
¤inin kad›n› "seyirlik bir cinsel haz nesnesine" dönüfltürdü¤üne dikkat çekiyor: "Kad›n-
lar medyan›n çeflitli alanlar›nda kendi seyredilifllerini seyrederlerken, bir yandan da
onlardan talep edilen 'ideal' kad›n›n ne oldu¤u gösterilir ve onlara 'kendini bas›n ya-
y›n alan›nda çal›flan pek çok kad›n›n da kurulmas›na arac›l›k etti¤i bu söylem, talep
d›fl› kalmak istemeyen kad›nlarca da benimsenerek, kemikleflip yayg›nlafl›r" diyor.
fiirin Tekeli (haz.), ‹stanbul: ‹letiflim, 1995.



uygulamalar› ve parti programlar›nda kad›nlara iliflkin düzenle-
meleri ele ald›k. 

Haberlerimizde kad›n adaylar›n seslerine ve sözlerine yer verir-
ken, farkl› görüfllerdeki kad›nlar›n her birine eflit mesafede dur-
maya da özen gösteriyorduk. Örne¤in türban tart›flmalar› s›ra-
s›nda, kad›nlara yönelik ayr›mc›l›¤› vurgularken, farkl› kad›nla-
r›n farkl› kad›nl›k hallerine iliflkin tart›flmalar›n› da tafl›d›k sayfa-
lar›m›za. 

Bu arada vurgulamak gerekir ki, kad›n siyasetçileri sadece "ka-
d›n ve siyaset" konulu haberlerde aramamay›, gündemimize al-
d›¤›m›z her haberde "kad›nlar›n varl›¤›n› hat›rlamay›" ilke edin-
mifltik. Ancak daha önce haz›rlad›¤›m›z bütün bu haberlere
karfl›n flimdi ifller biraz daha de¤ifliyor, "gündemimizi", "amaç-
lar›m›z›" ve "önceliklerimizi" kad›nlardan yana tan›ml›yorduk. 

Kiflisel ö¤renme sürecim aç›s›ndan söylersem yapt›¤›m›z her
haber benim için yeni tan›fl›kl›klar ve "dert edilmesi" gereken
yeni konular demekti. Yani, yeni haberler... O dönemde tan›flt›-
¤›m kad›nlar›n hemen hepsinden çok de¤erli bilgilerin yan› s›-
ra "kad›ndan yana" ve "kad›na dair" bakmay› da ö¤rendim. Bu
konuda bulabildi¤im her doküman› okumaya, ulusal ve ulusla-
raras› belgelerde kad›nlar› ilgilendiren düzenlemelerden haber-
dar olmaya çal›flt›m. Ayr›ca yasal düzenlemeler, yarg› kararlar›,
süren davalar, kad›nlar›n talepleri, elefltirileri, önerileri ve bek-
lentilerini yak›ndan takip ettim. 

Bu cümlelerin hemen arkas›ndan, "hayatta hiçbir fley yoktur ki,
kad›nlar› etkilemesin" sözünü bir kez daha hat›rlatmak istiyo-
rum: Uluslararas› Para Fonu'na iliflkin haberler de, Dünya Eko-
nomik Forumu da, ABD'nin Irak'a müdahalesi de di¤er tüm ge-
liflmeler gibi ve elbette ki, kad›nlar› etkiliyor, ilgilendiriyordu. 
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Böylece bir yan›yla çok yeni, bir yan›yla bianet kuruldu¤undan
beri kendi kendini gelifltiren, dilini ve anlat›s›n› aray›p bulmaya
çal›flan bir habercilik anlay›fl› sayfalar›m›za yans›d›. Böylelikle
kad›nlarla ilgili hak ihlalleriyle ilgili olsun ya da olmas›n ele al-
d›¤›m›z tüm haberlerde kad›nlar› merkeze almaya, aterkil anla-
t›y› yerinden eden yeni bir dil oluflturmaya, kad›nlar› kaynak
gösterip referans almaya özellikle özen gösterdi¤imiz bir süreç
bafllad›. Bu dönemi ben kendi ad›ma gerçek bir ö¤renme süre-
ci olarak de¤erlendiriyorum.6

Haber konular›m›z, kaynaklar›m›z, referanslar›m›z bir yana,
gündem toplant›lar›m›z›n içeri¤i ve toplant›larda kulland›¤›m›z
dil bile günden güne de¤ifliyordu. Bu arada, kendimizi ve haya-
t› dönüfltürmekten söz etmiflken, editöryal masadaki erkek arka-
dafllar›m›z›n sürece katk›lar›n› da hat›rlamak gerekiyor tabii...
Bazen çok yerinde müdahalelerle, bazen de "iflte sorun tam da
bu" dedirten tart›flmalara vesile olarak... 

Kimi kez "adam gibi" derken yakalad›k kendimizi, kimi kez "ça-
l›flan anneler" diyen bir erkek arkadafl›m›z› "ev d›fl›nda çal›flan
anneler" diye düzeltirken... "Devlet adam›", "o¤lan çocu¤u",
"centilmenlik anlaflmas›" tamlamalar›n› tart›flmalar›m›zla birlik-
te an›ms›yorum flimdi... Gerçek bir ö¤renme süreciydi bu ve bi-
zimle beraber "bianet erkekleri" de ö¤reniyor, de¤ifliyorlard›. Bu
etkileflim, "kad›n odakl› hak habercili¤i" yapma iddias›ndaki ka-
d›nlar olarak bizlerin kad›n bak›fl aç›s›n›n öznellik yan›lg›s›
içinde kaybolmam›z› da engelledi san›r›m... 

2002 y›l›nda kad›nlar›n "kota" ve "pozitif ayr›mc›l›k" talepleri
sayfalar›m›zda en s›k yer bulan haber konular›ndand›. Siyaset-
te kad›n›n konumunu/sorunlar›n›, kad›nlara yönelik ayr›mc›
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6. Süreçten söz ederken geçmiflimizi yok saymamak gerekti¤ini bir kez daha hat›rla-
tal›m. Elbetteki B‹A2 Projesi'nin bafllad›¤› 2003 y›l›n›n Kas›m ay›na kadar yerleflmifl bir
"Bia dili" ve "Bia kültürü" vard› ve elbette ki kad›nlara dair haberler o günlere de¤in
pek çok kez sayfalar›m›zda yer alm›flt›.



da çekilmifl, iç çamafl›r›n› gösteren foto¤raftan yola ç›k›p, kad›n-
lara medya çal›flan› kad›nlar›n durumunu sorduk. "Kad›n Gaze-
teciler 'Tavan'› K›r›yor" haberimizde (bianet, 04.08.2004), bir
kad›n›n medyada karar mekanizmas›nda yer almas›n›n güçlük-
lerine de¤indik. 

2005'te s›kça ele ald›¤›m›z konular da kad›n hareketinin gün-
deminden uzak de¤ildi... "Pozitif ayr›mc›l›k", "zina", "bekâret
kontrolleri" ve "kad›nlar›n siyasete eflit kat›l›m›" gündemimiz-
den hiç düflmeyen haber konular› oldular. Devlet Su ‹flleri, Dev-
let Hava Meydanlar› ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür-
lüklerine ifl baflvurusu yapmak için "erkek olmak" koflulu aran-
mas›na karfl› ç›kan kad›nlar› haber yapt›k. Ard›ndan, bu koflu-
lun kad›nlar›n mücadelesi sonucu kald›r›ld›¤›n› haberlefltirdik.

Yasal düzenleme ve uygulamalar› haberlefltirirken, yerel kad›n
örgütlerinin seslerine kulak vermekten de hiç geri durmad›k el-
bette. Samsun Belediyesi zab›ta ekiplerinin "oturufllar›n› uygun
bulmad›klar›" gençlere müdahalesine karfl› ç›kan kad›nlara da
yer verdik sayfalar›m›zda; Van, Diyarbak›r, Denizli, Çanakkale,
Adana, Mersin, Bursa, ‹zmir ve Samsun'dan gelen kad›nlar›n
Ankara sokaklar›ndaki yürüyüfllerine de...

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da, Kad›n›n Sosyal Statüsü
Genel Müdürlü¤ü Teflkilat Yasas› da önemli haber konular›m›z-
dand›. Haberlerimizi hep "umutlu" bir dille kurgulamaya özen
gösterdik; kad›nlar› güçsüz/çaresiz göstermekten kaç›nd›k; "fik-
ri takip"ten hiç vazgeçmedik; kad›nlar›n dikkat çekti¤i olanak
ve risklere de dikkat çektik. 

HHüürrrriiyyeett''ttee ggüünnddeemm oollmmaakk

Gündemi belirleyen olaylar› "kad›n bak›fl aç›s›yla", "kad›nlar
nerede?" ve "kad›nlar ne diyor?" sorular›na yan›t arayarak de-
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DDöörrtt aannaa eekksseenn

Kabaca bir yaklafl›mla, haberlerimizi dört ana eksen çerçeve-
sinde gelifltirdi¤imizi söylemek de san›r›m yanl›fl olmaz: 

1. Kad›na yönelik hak ihlallerinin takibi, haberlefltirilmesi.

2. Kad›nlar› ilgilendiren ulusal /uluslararas› düzenlemelerin ha-
berlefltirilmesi, kad›nlar›n taleplerinin, elefltiri ve önerilerinin
gündemde tutulmas›.

3. Gündemi belirleyen olaylar›n "kad›n bak›fl aç›s›yla", "kad›n-
lar nerede?" ve "kad›nlar ne diyor?" sorular›na da yan›t ara-
yarak de¤erlendirilmesi. 

4. Kad›n kurulufllar›n›n faaliyetlerinin izlenmesi.

B‹A2 Projesi'nin bafllamas›ndan sonra, ele ald›¤›m›z haber ko-
nular› da bu dört ana eksene iflaret ediyor. 2004 y›l›nda haz›r-
lad›¤›m›z haberler, Türkiye ve dünyada kad›n hareketi günde-
miyle paralellik gösteriyor: 

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin (A‹HM) ‹zmirli Avukat Ay-
ten Tekeli'nin sadece evlenmeden önceki soyad›n› tafl›mas›na
izin verilmemesinin "özel yaflama ayk›r›" ve "ayr›mc›l›k" oldu¤u
iddias›n› kabul etmesi, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu'nun
"namus" suçlar›na iliflkin devletin sorumlulu¤una dikkat çeken
kararlar›; Türkiye'deki kad›n örgütlerinin Avrupa Kad›n Lobisi'
ne kabul edilmesi, ilka anda akla gelenlerden. Ayr›ca, kad›nla-
r›n çal›flma hayat›nda ayr›mc›l›¤a karfl› verdi¤i mücadele, Türk
Ceza Kanunu'nda (TCK) kad›nlar lehine yap›lan düzenlemeler,
Belediye Kanunu ile nüfusu 50 bini geçen yerel yönetimlere s›-
¤›nak açma zorunlulu¤u getirilmesi de haberlerimize konu olan
geliflmelerden.

"Kad›n odakl› habercilik"ten söz ederken, "kad›n gazetecileri"
de unutmad›k elbette. "Erkek Hürriyet'in Kad›n Düflmanl›¤›" ha-
berimizde (bianet, 12.12.2003) bir kad›n muhabirin haber ân›n-
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ler Erkek" (29.06.2004) ve "NATO'nun Kad›nlar› Birer Kraliçe"
(29.06.2004) bafll›kl› haberlerimizi haz›rlad›k. 

‹lk haberimizde "Zirvede tek kad›n vard›, NATO karfl›t› mitingde
de sadece erkekler konufltu. Zirvede kad›nlar efl durumundan
konu oldu, NATO karfl›t› kad›nlar da meydanlara ç›kt›klar› hal-
de kürsüde yer almad›lar" diyor ve sorular›m›z› feministlere yö-
neltiyorduk. 

‹kinci haberimiz ise, NATO üyesi devletlerin kad›n baflkanlar›n›
tan›t›rken, hükümet baflkanlar› ve sivil yöneticiler aras›nda ve
askeri kumanda yap›s›nda hiç kad›n bulunmad›¤›na dikkat çe-
kiyordu. 

Bütün bu haberleri büyük bir keyifle haz›rlad›k, sonuçlar›ndan
da hep çok mutlu olduk. Hay›r, asl›nda her zaman de¤il... Yap-
t›¤›m›z onlarca güzel, keyifli ve mutluluk veren iflin yan› s›ra bir
haber de var ki, aradan geçen y›llara ra¤men hat›rlad›kça hem
utan›yor hem de gülümsemekten kendimi alam›yorum. Üstelik
bu haberle Türkiye'nin "en büyük" gazetesinde neredeyse tam
sayfa yer bulmay› da baflard›m!

B‹A2 Projesi'nin resmen bafllad›¤› günlerin önemli gündem
maddelerinden biri de 28 Mart Yerel Seçimleri idi. Seçim süre-
cini kad›nlar›n etkinli¤i ve haklar› aç›s›ndan de¤erlendirerek iz-
ledik. 30 Mart 2004'te ilk haberimiz "3.234 Baflkandan Yaln›z-
ca 24'ü Kad›n" (bianet, 30.04.2004) bafll›kl›yd›. Haberi tüm se-
çim ve sonuç listelerini tek tek tarayarak, saatler süren bir çal›fl-
man›n sonunda haz›rlam›flt›m. Türkiye genelindeki belediye
baflkanlar›n›n isimlerinden kad›n baflkanlar›n say›s›na ve kad›n-
lar›n yerel yönetimlerdeki temsil oran›na ulafl›yordum. 

Ertesi gün hayat›m›zdan çok memnunduk. "Türkiye'nin en bü-
yük gazetesi Hürriyet", haberimizi üstelik kayna¤›n› da göstere-
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¤erlendirmek, bianet'te yapt›¤›m›z iflin çok önemsedi¤imiz bir
yan›yd›. Bu sorular, daha önce çok da s›k karfl›laflmad›¤›m›z bir
habercilik anlay›fl›n›n ürünüydü. Yeni bir düflünce tarz›, yeni
sorular ve yeni yan›tlar demekti... Hem bizim hem de okurlar›-
m›z için...

B‹A2 Projesi'nin ilk y›l›nda, Türkiye'de ve dünyada merakla iz-
lenen iki konu K›br›s müzakereleri ve NATO zirvesiydi. Her iki-
si de adlar› hiç an›lmad›¤› halde kad›nlar› ilgilendiriyor, etkili-
yordu. Üstelik yeterince görünür olmasalar da "kad›nlar" ora-
dayd›... bianet iflte bu kad›nlar›, kad›nl›k hallerini ele ald›...

2004'ün Nisan ay›nda gündemde K›br›s müzakereleri, Annan
Plan› ve Referandum vard›. "Erkek" siyasetçiler müzakereleri
sürdürüp kararlara imza atarken, her iki toplumdan kad›nlar da
bofl durmuyorlard›. 14 Nisan'da "Bu Memleket Bizim" Platfor-
mu Lefkofla'da "Referanduma Evet" mitingi düzenledi. Miting
Türkiye ve dünya gündeminde genifl yer buldu. Ancak haberle-
rin pek ço¤unda erkekler sözleri, kad›nlarsa yüzleri ile yer bu-
labiliyordu. Yani haberin metni erkeklerden, görselli¤i ise ka-
d›nlardand›... Oysa kad›nlar, "iki toplumun ortak dilini kurmak"
ve "hep birlikte bar›fl içinde yaflamak" için sokaklardayd›. Biz
de sayfam›zda onlara yer verdik. ‹stanbul'dan rasgele çevirdi¤i-
miz telefonlara ç›kan kad›nlar›n hemen hepsi mitinge kat›lm›fl-
lard› ve sorular›m›z› yan›tlamaya isteklilerdi. Yaflad›klar›, dü-
flündükleri, yapt›klar› ve anlatacaklar› pek çoktu. Ortaya, "Bar›fl
Bize Yak›n, Düflmanl›k Liderlere" bafll›kl› haberimiz ç›kt› (bia-
net, 14.4.2004). 

Haziran ay›, NATO zirvesi ve ABD Baflkan› Bush'un ‹stanbul zi-
yaretine iliflkin tart›flmalarla geçti. bianet zirveyi ve zirveye ilifl-
kin tüm geliflmeleri izledi. Ancak yapt›¤› baflka bir fley daha var-
d›, "kad›nlara dair sorular sormak". Böylece di¤er "NATO zirve-
si" haberlerinin yan› s›ra "NATO'yu da Karfl›tlar›n› da Yöneten-

206 • KADIN ODAKLI HABERC‹L‹K



AALLTTEERRNNAATT‹‹FF KKAADDIINN MMEEDDYYAASSII ÖÖRRNNEE⁄⁄‹‹::
PPAAZZAARRTTEESS‹‹ DDEERRGG‹‹SS‹‹

Beyhan Demir

KKaadd››nn ttaarriihhiinnddeenn kk››ssaa nnoottllaarr......

Pazartesi dergisinden bahsetmek için öncelikle Osmanl›'dan
bu yana süregelen kad›n dergicili¤ine, kad›nlar›n bu topraklar-
da en küçük haklar› için bile nas›l mücadele ettiklerine dair bir-
kaç örnek vermek istiyorum. Kad›nlar›n kendi tarihlerini, kad›n
bak›fl aç›s›yla yazmaya bafllamalar›, epey eskiye, 1880'li y›lla-
ra rastl›yor çünkü. 1880'li y›llarda gazetelerde ilk kez kad›n kö-
fleleri aç›lm›fl, otuza yak›n kad›n dergisi yay›n hayat›na baflla-
m›flt›. 1895–1908 y›llar› aras›nda ç›kan Han›mlara Mahsus Ga-
zete kad›nlar için bir bilgi a¤› oluflturmay› amaçlam›fl, Kad›nlar
Dünyas› ise, bugünden bakt›¤›m›zda feminizme yak›n düflün-
celeri yo¤un olarak ifllemiflti. 

Osmanl› döneminde örgütlenen 50 grevin 9'u kad›nlar›n çal›fl-
t›¤› iflkollar›nda gerçekleflmifl, 50 kad›n iflçi dönemin önemli
sendikal mücadele örneklerinden biri olan Feshane grevinde
yürütücü ve örgütleyici olarak görev alm›flt›r. 1908 y›l›nda bafl-
layan anayasal dönemde kad›n hareketi de h›z ve yo¤unluk ka-
zanm›fl, ancak bu hareket siyasi bir boyut kazanmam›fl, temel
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rek de¤erlendirmiflti. Mutluyduk, biraz da gururlu... Ancak ne
yaz›k ki, mutlulu¤um da gururum da k›sa sürdü. Yaln›zca 24 sa-
at... 1 Nisan'da Hürriyet'in haberinden ortaya ç›kan fluydu ki,
benim "kad›n" belediye baflkanlar›mdan 10'u asl›nda "Tansu",
"Canan" gibi genellikle kad›nlar›n kulland›¤› isimlere sahip olan
erkeklermifl. Tahmin edilece¤i gibi, o günkü gündem toplant›-
m›z uzun sürdü. Belediye baflkanlar›n›n cinsiyet ve kimliklerini
yaln›zca isimlerinden hareketle saptamam ve ikinci bir do¤ru-
latma iflleminden geçirmifl olmamam çok tats›z sonuçlara yol
açm›flt›. 

O günkü iflim, çok zordu... Belediye baflkanlar›n› tek tek aray›p
özür diliyor ve onlara "kad›n san›lma"n›n nas›l bir duygu oldu-
¤unu soruyordum. Utanç içinde bafllad›¤›m görüflmeleri gü-
lümseyerek tamamlad›m ve "Baflkanlar Esas Kad›n Yoklu¤un-
dan fiikâyetçi" (bianet, 01.04.2004) bafll›kl› haberi haz›rlad›m. 

Ortaya ç›kan fluydu ki, acelecili¤im önemli bir hataya neden ol-
mufltu ama, bianet'te yapt›¤›m›z iflin neden bu kadar anlaml›
oldu¤u da bir kez daha anlafl›lm›flt›: Hürriyet gazetesi için "ka-
d›nlar›n siyasetten d›fllanm›fll›¤›" de¤il "erkeklerin kad›n san›l-
maktan duyduklar› öfke" haber de¤eri tafl›yordu. Bizse do¤ru
yoldayd›k ve yolumuz çok uzundu...

Bugün bianet, yedinci yay›n y›l›nda. Üç y›l› aflk›n bir süredir
"kad›n odakl› hak habercili¤i" yap›yor. Ben, bir süredir bianet'e
biraz daha "uzaktan" bak›yorum ama, bianet'in ve bianet'e kat-
k›da bulunan herkesin benzersiz ve yeni bir habercilik anlay›fl›-
n› oluflturduklar›n› düflünüyorum: Medyan›n ataerkil do¤as›na
meydan okuyan, kad›n odakl›, dilli ve kaynakl› bir habercilik
anlay›fl›n›... 
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ya bafllam›flt›r. Pazartesi dergisi, bütün bu tarihin üzerine, görü-
nür k›l›nmaya çal›fl›lan kad›n sorununun tan›mlanmas›yla bir-
likte, art›k bu sorunun ortadan kalkmas› için mücadele etmenin
araçlar›n›n tart›fl›ld›¤› bir zeminde ç›kar›lmaya bafllanm›flt›r.
Dolay›s›yla Pazartesi, daima mesaj kayg›s› tafl›m›fl, kad›nlar›
patriarkaya karfl› örgütlenmeye ça¤›rmakta bir beis görmemifltir. 

Ancak 1995'in Mart ay›nda tan›t›m say›s› ç›kararak yay›n haya-
t›na bafllayan dergi, 2002 Mart ay›nda maddi sebeplerle geçici
olarak yay›n hayat›na ara vermek zorunda kalm›flt›r. 2003 Ka-
s›m ay›nda yeniden yay›n hayat›na bafllayan dergi 2005 Mart
say›s›yla 100. say›s›n› ve 10. y›l›n› kutlam›flt›r

NNaass››ll bbiirr PPaazzaarrtteessii??

Gündemi takip eden, bu gündemi feminist bak›fl aç›s›yla analiz
edip yorumlayan, örtük bir flekilde popüler kültür içinde yeni-
den üretilen erkek egemenli¤inin fark›na var›lmas›n› sa¤lamaya
çal›flan bir Pazartesi hedefi çok önemliydi. Pazartesi, popüler
kültürün sadece tüketilebilir de¤il, elefltirilebilir bir fley oldu¤u-
nu gösterdi. Bunun örneklerini gerçeklefltirdi. Ve sonras›nda bü-
yük bas›nda da çokça yap›lan bir fley oldu bu (Düzkan, 2005).

Pazartesi, kad›n habercili¤i yaparken geleneksel rollerin sorgu-
lanabilece¤ine örnek olmaya çal›flt›. Kad›nlar›n ev iflini ve ço-
cuk bak›m›n› erkeklerden "do¤al" olarak daha iyi yapabilece¤i-
nin, erkeklerin daha iyi doktor, mühendis olmalar›n›n birer
"mit" oldu¤unu tüm haberlerinin içinde iflledi. Geleneksel ola-
n›n, "do¤al" ve "normal" kabul edilenin reddi Pazartesi'nin en
önemli politik duruflunu oluflturdu.

Louis Althusser (2002), ideolojinin en yayg›n ve görünmez bi-
çiminin "ça¤›rma" ya da "seslenme" yoluyla iflledi¤ini söyler.
Kendimizi seslenilen olarak gördü¤ümüzde ve bu iletiflime
(ses'e) yan›t verdi¤imizde kendi ideolojik, toplumsal inflam›za
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argümanlar daha ziyade kad›nlar›n sosyal hayata kat›lmalar› ve
aile hayat›n›n düzenlenmesi talepleri çerçevesinde oluflmufltur.
Kad›nlar›n siyasal haklar için örgütlenmeye bafllamalar› 1920'li
y›llara rastlam›flt›r. Cumhuriyetle birlikte kad›nlar yurttafl olma
hakk›n› elde etmifl ancak Kad›nlar Halk F›rkas› kurma giriflimi-
nin önü kesilmifltir. Hatta 1935 y›l›nda Türk Kad›nlar Birli¤i ad-
l› örgüt, "Türk kad›nlar›n›n art›k erkeklerle eflit haklara sahip ol-
du¤u ve dolay›s›yla da böyle bir örgüte gerek kalmad›¤›," gerek-
çesiyle kapat›lm›flt›r (Çak›r, 1998).

1980'li y›llara gelindi¤inde, kad›nlar mahrem kabul edilen bir-
çok konuyu kamuoyunun gündemine sokmaya bafllam›fl, cin-
sellik söze dökülmüfl, "özel hayat" denen alan ilk kez bir kamu
meselesi olarak tan›mlanm›flt›r. E¤itimli ve Bat› kaynakl› yay›m-
lar› okuyarak feminizme ulaflma imkân› bulan kad›nlar bu y›l-
larda seslerini iyice yükseltmeye bafllam›flt›r. 1984 y›l›nda Ka-
d›n Çevresi kurulmufl, 1987 y›l›nda daya¤a karfl› kampanya ve
'80 sonras›n›n ilk mitingini kad›nlar tertip etmifllerdir. 

Bu giriflimler, Türkiye'de feminist bir siyasetin geliflimini sa¤la-
m›fl, politik olmad›¤› düflünülen "özel alan›n politik oldu¤u"nun
kabulü ve kad›nlarla erkekler aras›ndaki ezme-ezilme iliflkisi-
nin tespiti politik bir çalkalanmaya sebebiyet vermifltir. Kad›n-
ca, Kim gibi dergiler ç›km›fl, kad›n sorunlar› tart›fl›lmaya baflla-
m›flt›r. Böylelikle 1980 sonras›nda kad›nlar eflit haklar mücade-
lesini ileriye tafl›m›fl, kendini ve erkek egemenli¤ini tahlil etme
ve buna karfl› mücadele etme deneyimlerini de oluflturmaya
bafllam›fllard›r. 

1990'lara gelindi¤inde ise feminizm art›k her çevrenin küçüm-
sese de dikkate ald›¤›, üzerine tart›fl›lan bir ideoloji olmufltur
(Düzkan, 2005). Pazartesi dergisi 1995 y›l›n›n Mart ay›nda
1980 sonras› kad›n hareketi içerisinde yer alm›fl bir grup kad›-
n›n yaklafl›k iki y›l boyunca tart›flt›¤› bir sürecin sonunda ç›kma-
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¤a ç›kartt›. Erkek mesle¤i olarak bilinen birçok meslekte baflar›-
l› olmufl kad›nlara yer verdi. Alan›nda baflar›l› olmufl kad›nlar›
tan›tarak kad›nlara moral verdi ve motivasyon sa¤lad›. 

Mizah gibi kad›nlar›n sürekli afla¤›land›¤›, erkeklerin tekelinde
olan bir alana el atarak kad›nlar›n kimseyi afla¤›lamadan mizah
yapabileceklerini, komik olabileceklerini gösterdi. 

Toplumun bütün "ötekileri" (Eflcinseller, Kürtler, Ermeniler, sa-
katlar, türbanl› kad›nlar) Pazartesi'nde ötekilefltirilmeden prob-
lemleri, s›k›nt›lar›, baflar›lar›yla yer ald›lar. Pazartesi Kürt kad›n-
lar›n›n yaflad›¤› çifte ezilmeyi dergide sürekli yans›tmaya çal›fl-
t› ve bu noktada taraf olmaktan çekinmedi. Dibimizde yaflanan
savafla karfl› ç›kt›, tavr›n› aç›kça dile getirdi. Ezilen uluslar›n ka-
d›nlar›yla dayan›flma içinde oldu. Bu nedenle son üç y›l›ndaki
her say›s›nda bir yaz›y› sembolik olarak Kürtçe yay›mlad›. 

Pazartesi dergisi yay›n hayat›na Günefl K.'n›n Alp Bu¤dayc› ve
Metin Kaçan taraf›ndan tecavüze u¤rad›¤› haberini kapa¤a tafl›-
yarak ve Günefl K.'n›n konufltu¤u tek dergi olma unvan›yla bafl-
lad› (Nisan 1995, say›: 1). Bu haber, kad›n habercili¤i aç›s›ndan
önemli bir örnek oldu ve Pazartesi haber yapma tarz›yla ilk sa-
y›s›ndan itibaren "büyük medyaya" da örnek oldu. Çünkü bu
yay›n› ile dergi, Günefl K.'n›n foto¤raf›n› yay›mlamayarak kad›-
na yönelik erkek fliddeti haberlerinde kad›nlar›n de¤il, suçu ifl-
leyenlerin teflhir edilmesi gereklili¤ini pratikte de hayata geçir-
mifl oldu. Pazartesi'nin haber yapma tarz›nda kad›nlar asla ve
asla sadece ma¤dur olma kimlikleriyle yer almad›lar. Pazartesi,
kad›nlar›n her konuda (annelik, aflk, aldat›lma, fliddet, taciz, te-
cavüz, vajinismus vs.) hem yaln›z olmad›klar›n› gördükleri,
hem de moral bulacaklar› baflka kad›n modelleriyle tan›flt›klar›
bir mecra olurken ayn› zamanda da o ay›n politik meselelerin-
den, sinema, müzik, tiyatro, edebiyat haberlerinden haberdar
olduklar› bir ajanda olma özelli¤ini hiç bozmad›.
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kat›lm›fl oluruz biz de. Pazartesi, kad›nlara seslenirken, bu ide-
olojik inflan›n tersyüz edilebilece¤i vurgusunu ihmal etmedi.
Bunu bir ideolojik savafl olarak kabul etmek ve bize yüklenen
kad›nl›k rollerinin de¤iflebilir ve do¤ufltan olmad›¤›n› söylemek
Pazartesi'nin en önemli ifllevi oldu. 

Bir di¤er önemli vurgu ise Pazartesi'de kad›n meselesinin her-
kesin meselesi olmad›¤›, her meselenin kad›nlar›n meselesi ol-
du¤u üzerinden habercilik yap›lmas›yd› (Düzkan, 2005). Böy-
lelikle Pazartesi dergisi, kad›nlar›n, yaflanan her fleye, her poli-
tik geliflmeye dair söyleyecek sözlerinin oldu¤unu gösterdi. Av-
rupa Birli¤i'nden, tüp bebek yöntemine, F Tipi cezaevlerinden
sa¤l›k sorunlar›na dek, bütün konularda kad›nlara teybini uza-
tarak, bütün uzmanl›k alanlar›nda sadece erkeklere görüfl soran
erkek egemen medyay› sorgulad› ve bu durumu tersine çevir-
meye çal›flt›. 

Bir baflka önemli nokta, o zamana dek birçok kad›n dergisi –ki
bu durum hâlâ sürüyor– kad›nlara selülitlerinden nas›l kurtula-
caklar›n›, gö¤üslerini nas›l daha büyük/küçük gösterebilecek-
lerini, erkekleri nas›l bafltan ç›karacaklar›n›n yollar›n› gösterir-
ken, Pazartesi'nin kad›nlara neden gö¤üsleriyle bu kadar sorun-
lu olduklar›n›, neden kalçalar›n› kapatmak zorunda olduklar›n›
sorgulatmaya çal›flmas›yd›. Bu çok önemli bir fark ve Pazartesi
kad›nlara yüklenen rollerin patriarkadan kaynakland›¤›n›, ka-
d›nl›k ve erkeklik durumunun tersyüz edilmesi gerekti¤ini gös-
termeye çal›fl›yor. 

PPaazzaarrtteessii''ddee nneelleerr vvaarr??

Pazartesi, kad›nlara ak›l vermekten, deneyim paylaflmaktan im-
tina etmedi. Bazen haber bafll›¤›nda taleplerini vurgulad›, s›¤›n-
maevi istedi. Bazen kad›nlara yol gösterdi. Kad›nlar›n yapmad›-
¤›, yapamayaca¤› söylenen birçok konuda örnekler buldu, aç›-
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tecilik okulu oldu ayn› zamanda Pazartesi. Nevin Cerav, Pazar-
tesi'de bafllad›¤› gazetecilik hayat›nda, Fatma Ülkü Kendini Ne-
den Ast› bafll›kl› haberiyle Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü'nü
ald› (Eylül 1998, say›: 42). 

Yapt›¤› haberlerle, yaz›lan yaz›lar›yla "büyük bas›n›n" bakma-
dan geçemeyece¤i bir dergi oldu hep. Kad›nlarla ilgili herhan-
gi bir meselede Pazartesi bürosu arand› hep, görüflü soruldu,
kaynak gösterilen, al›nt› yap›lan bir dergi oldu. "Feministler bu
konuya ne diyor?" sorusunun cevab›n›n arand›¤› adres oldu. 

Geçirdi¤i on bir y›l boyunca kad›nlar›n yaz› yazd›klar›, da¤›t›m
yapt›klar›, çay demledikleri, kad›n hareketiyle ba¤ kurduklar›,
örgütlenme arac› olarak yararland›klar› bir yer oldu dergi ve
dergi bürosu. Okurlar›yla yazarlar› aras›nda hiyerarfli kurmaya-
rak derginin her okurunun ayn› zamanda derginin yazar› olabi-
lece¤ini gösterdi ve kad›nlar›n bulunduklar› alanda kâ¤›da dök-
mek istedikleri her fleye sayfalar›nda yer verdi. 

Hukuk ve sa¤l›k köfleleri haz›rlad› dönem dönem. Kad›nlar›n
sorular›n›n / sorunlar›n›n yan›tland›¤› /çözülmeye çal›fl›ld›¤›,
panosunda ev arayanlara ev, iflsiz olanlara ifl bulunmaya çal›-
flan bir dayan›flma a¤› yaratt›. Bugün otuzlu yafllar›n› süren bir-
çok kad›n›n feminizm derslerini ilk ald›¤› yer oldu. Baz› sayfa-
lar›n› feminizm "ders"lerine ay›rd›.

Kad›n habercili¤i aç›s›ndan haberin takibini yapmak, kad›nla-
r›n haber içinde nesneleflmesini engellemek, kad›nlar›n teflhir
edilmemesine dikkat etmek, haber içerisinde ayr›mc›l›k ve flid-
dete yer vermemek gibi ilkeler gelifltirerek, haberin dilinin er-
kek olmas›na karfl› da yeni bir dil gelifltirme konusunda emek
harcad›. Dergideki Feminist Ansiklopedi bölümüyle kad›nlar›n
dilimizdeki birçok kelimenin anlam›n› yeniden yazmas›n› sa¤-
lad›. 
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Kad›nlar›n bulunduklar› her alanda yaflad›klar›n› ideolojik ola-
rak ele ald› Pazartesi. "Sol Kad›na Ne Vaat Ediyor?" bafll›¤›yla üç
say› sürdürdü¤ü dosyas›nda sosyalist örgütlerdeki kad›nlarla ka-
d›nlar›n kurtuluflu üzerine tart›flt› (May›s, Haziran, Temmuz
2004, say›: 90, 91,92).

Kad›nlar için en yasak alanlardan birine cinsellik alan›na çekin-
meden dald›. Kad›nlar›n haz alma haklar›, kad›nlar›n cinsel
problemleri, kad›nlar›n cinsellikleriyle ilgili talepleri, eflcinsel
kad›nlar›, fantezilerimizi yazarak devletin de gözüne batt›. Kli-
toris konusunu kapa¤›na tafl›yarak, bu konunun bir tabu olma-
s›na her zaman karfl› ç›kt›¤›n› bir kez daha söyledi. Klitoris ka-
pakl› say›dan dolay› birçok gazetede ve internet sitesinde Pa-
zartesi'den al›nt› yap›larak kad›n cinselli¤i tart›fl›ld› (Temmuz,
A¤ustos 2005, say›: 104). "Ay›p Köfle" isimli köflede okurlar›n-
dan gelen fantezileri yay›mlad›¤› için iki kez toplatma cezas› al-
d›. Ay›p Köfle sebebiyle yarg›lanan Pazartesi, Burdur Cezaevi'n-
deki operasyonla ilgili yapt›¤› haberiyle de DGM'de yarg›land›.
Kimi zaman 19 Aral›k operasyonunu, kimi zaman Elit Model
Look bask›n› yapan dergi ekibiyle birlikte "kendini" kapa¤›na ta-
fl›d›. Bazen öfkesini kapakta gösterdi. 15 yafl›ndaki R.G.'nin çok
gezmesi gerekçesiyle abileri taraf›ndan burnunun kesilmesine
karfl› kapa¤›ndan "Burnunuzdan getirece¤iz" ç›¤l›¤›n› yükseltti
(May›s 2005, say›: 105). 

BBiirrççookk kkaadd››nn››nn iillkk kkeezz yyaazzdd››¤¤›› ddeerrggii......

Ünlüleri de oldu Pazartesi'nin. Ramize Erer, Feyhan Güver,
Semra Can, Ayflen Balo¤lu, Gülay Batur gibi kad›n çizerler
uzun süre Pazartesi'de çizgileriyle yer ald›lar. Perihan Ma¤den,
Berrin Karakafl, Ayfle Düzkan gibi yazarlar› oldu. Birçok kad›n›n
hayat›nda ilk kez bilgisayar klavyesine dokundu¤u, ilk kez ya-
z› yazd›¤›, ilk kez haber yapt›¤›, gazetecili¤i ö¤rendi¤i bir gaze-
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UUÇÇAANN SSÜÜPPÜÜRRGGEE
""YYEERREELL KKAADDIINN MMUUHHAABB‹‹RRLLEERR 
AA⁄⁄II""NNIINN ÖÖYYKKÜÜSSÜÜ
YYAA DDAA ""HHAAYYAATT,, HHAABBEERRDD‹‹RR""

Selen Do¤an

B‹A'n›n bu semineri, yerel medya kurulufllar›nda çal›flanlar›n,
haber toplama, yazma ve yay›mlama süreçlerinde kad›n bak›fl
aç›s›na sahip olmalar› ve toplumsal cinsiyet eflitli¤i duyarl›l›¤›-
n› tafl›malar› konusunda bilgilendirilece¤i, bu alanda fikir ve
deneyim al›flveriflinin yap›laca¤› bir çal›flma. Uçan Süpürge ola-
rak bu e¤itimlerin son derece gerekli ve yararl› oldu¤una inan›-
yoruz. 

Ben bu seminerde sizlere, Uçan Süpürge'nin ana çal›flma alan›
ekseninde (ki Uçan Süpürge bir "iletiflim merkezi"dir) "alternatif
kad›n haber a¤› örgütlenmesi" ve bu amaçla kurulan Yerel Ka-
d›n Muhabirler A¤›'na iliflkin deneyimleri paylaflmak ve yapt›-
¤›m›z çal›flmalar› aktarmak istiyorum. Bunun yan› s›ra, yerel
medyada kad›n haberlerinin daha çok yer alabilmesi, kad›n
temsilinin haber metinlerinde oldu¤u kadar yerel medya kuru-
lufllar›nda da artmas› için neler yap›labilece¤ine iliflkin birkaç
öneriyi de paylaflmak istiyorum. 

• 217

Sonuç olarak Pazartesi, Kad›n Kurtulufl Hareketiyle olan ba¤›n›
hiç koparmayarak hem hareketin dergisi olmaya çal›flt›, hem de
hareketle hareket d›fl›ndaki kad›nlar aras›nda bir ba¤ yaratt›.
Bugün yay›n hayat›n› hâlâ sürdürüyor olmas›n› da buna borçlu.
Pazartesi bütün yay›n özelliklerinin d›fl›nda kad›nlar›n birbirle-
rinden ö¤rendikleri, birlikte ürettikleri bir kolektif çal›flman›n
kayda de¤er bir örne¤i oldu... 
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yurtd›fl›ndan kad›n haberleri gönderen gönüllü muhabirlerimiz
var. Bu haber a¤› yeni kat›l›mlarla giderek geniflliyor. 

Proje çerçevesinde yerel kad›n muhabirlerimize belli aral›klar-
la e¤itim programlar› düzenliyoruz. ‹lk e¤itimimizi Mart 2003
y›l›nda Ankara'da gerçeklefltirmifltik. Daha sonra s›ras›yla An-
kara'da, Çanakkale Küçükkuyu'da ve Mardin K›z›ltepe'de yap-
t›k. Ard›ndan May›s 2004 ve Nisan 2005'te Ankara e¤itimleri
geldi. Bu e¤itimlerde muhabirlerimiz; haber toplama ve yazma
teknikleri, yerel gündemi izleme ve haberlefltirme, kad›n haber-
cili¤i, haber kaynaklar› gibi haber yaparken yararlanabilecekle-
ri temel bilgilerin yan› s›ra; feminist teori, giriflimcilik, yerel si-
yaset, alternatif medya, empati, Türkiye'de kad›n örgütlenmesi
gibi pek çok konuda, alan›nda uzman akademisyen, gazeteci
ve kad›n hareketi aktivisti uzmanlar taraf›ndan bilgilendirildiler:
Araflt›rmac› Yaprak Zihnio¤lu, gazeteci Nadire Mater, sosyolog
Y›ld›z Ecevit bu isimlerden birkaç›yd›. Bu e¤itimlerde ayr›ca,
muhabirlerimiz kendi bölgelerine iliflkin gözlemlerini, dene-
yimlerini birbirlerine aktarma f›rsat› da buldular. E¤itimlerin d›-
fl›nda çeflitli organizasyonlarda da muhabirlerimizle bir araya
geldik. Uçan Süpürge'nin Ankara'da ve di¤er illerde gerçeklefl-
tirdi¤i kampanya, seminer, sergi vb. etkinliklerde de muhabirle-
rimizin desteklerini ald›k. K›sacas›, Uçan Süpürge'nin her çal›fl-
mas›ndan onlar› haberdar etmeye özen gösterdik. 

Yerel Kad›n Muhabirler A¤› projesi, alternatif bir kad›n haber
a¤› örgütlenmesi olarak ç›kt› ortaya. Yani: Kad›n-erkek eflitli¤i-
ne inanan, toplumsal cinsiyet konusunda duyarl›l›k gösteren
kad›n muhabirlerimizin yaflad›klar› il ve bölgelerden toplad›k-
lar› ya da bizzat yapt›klar› haberlerle, sesini / sözünü duyurama-
yan kad›nlar›n sesi olmak... O kad›nlar›n sorunlar›n›, talepleri-
ni, beklentilerini dile getirmelerine arac›l›k etmek... Kad›nlar›n
yaln›zca cinayete kurban gittiklerinde, tecavüze maruz kald›k-
lar›nda de¤il, hayatlar›n› de¤ifltirip dönüfltürdüklerinde, baflar›-
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""YYeerreell kkaadd››nn mmuuhhaabbiirrlleerr aa¤¤››"" pprroojjeessii
yyaa ddaa bbiirr ""aalltteerrnnaattiiff kkaadd››nn hhaabbeerr öörrggüüttlleennmmeessii""

Uçan Süpürge'nin "Yerel Kad›n Muhabirler A¤›" projesi, esas
olarak, anaak›m medyada kad›n›n yanl›fl ve eksik temsiline bir
itiraz olarak do¤du. Kad›n›n ikincil konumunu pekifltiren, taciz-
tecavüz ve her türlü fliddet olaylar›nda kad›na bak›fl›n› ve yak-
lafl›m›n› elefltirdi¤imiz "üçüncü sayfa" haberlerinin ya da kad›n-
lar›n arzu nesnesi olarak sunuldu¤u "arka sayfa güzellerinin" bi-
zi anlatmad›¤›na inand›¤›m›z için, "kendi haberimizi kendimiz
yapal›m" diyerek yola ç›kt›k. Bu proje "Hayat, haberdir" sloga-
n›yla do¤du. 

Bir baflka bafllang›ç noktas› ise; ulusal medyan›n haber havuzu-
nun a¤›rl›kl› olarak ‹stanbul ve di¤er baz› büyük kentlerden bes-
lendi¤ini, buna karfl›l›k yereldeki kad›nlar›n ve kad›n örgütleri-
nin çal›flmalar›n›, örnek faaliyetlerini ve benzeri umut veren,
yüz güldüren geliflmeleri ço¤u kez "haber" olarak kabul etme-
di¤ini görmemiz ve bundan bir kad›n kuruluflu olarak rahats›z-
l›k duymam›zd›. 

"Yerel Kad›n Muhabirler A¤›" projesini, kad›nlar ve kad›n kuru-
lufllar› aras›nda iletiflimi ve buna ba¤l› olarak da etkileflimi sa¤-
lamay› amaçlayan bir kad›n kuruluflunun çal›flanlar› olarak hep
birlikte oluflturduk ve gelifltirdik. Proje Mart 2003'te 8 pilot
kentle (Antalya, Çanakkale, Diyarbak›r, Eskiflehir, Mersin, Sam-
sun, ‹zmir ve Gaziantep) bafllad›. Projeye 2004 y›l›nda 4 kent
daha eklendi (Ad›yaman, Van, Mardin, fianl›urfa). 

Zaman içinde gerek illerle ba¤lant›lar›m›z›n ve ortak çal›flmala-
r›m›z›n artmas›yla ulaflt›¤›m›z, gerekse çal›flmalar›m›z› duyup
bize ulaflan kad›nlardan çok say›da "Gönüllü muhabiriniz ol-
mak istiyorum" mesaj› ald›k. Böylece yurtiçi ve yurtd›fl›ndan ka-
d›nlar›n kat›l›m›yla haber a¤›m›z› genifllettik. Halen yurtiçi ve
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• Kad›n kurulufllar› (dernekler, vak›flar, platformlar, inisiyatifler
vb...)

• Kad›n konusunda çal›flmalar› olan sivil toplum örgütleri (in-
san haklar›, e¤itim, sa¤l›k vb. alanlarda çal›flan kurulufllar) 

• Siyasi partilerin kad›n kollar›
• Sendikalar ve di¤er meslek kurulufllar› 
• Yerel Gündem 21 Kent Konseyleri ve Kad›n Meclisleri
• Yerel yönetimler (belediye, valilik, kaymakaml›k, muhtar-

lar...)
• Barolar›n kad›n komisyonlar› 
• Yerel medya, ulusal /yayg›n-medya
• Üniversiteler
• Toplum merkezleri, halk e¤itim merkezleri 
• Kad›nlara ait iflletmeler 
• Tek tek kad›nlar 

Bu listeyi uzatabilir, kentinizdeki mevcut kurum/kurulufl /kifli-
leri iletiflim listelerinize ekleyebilirsiniz. Bu kurum/kurulufllar›
s›k s›k ziyaret ederek ya da arayarak kad›nlarla ilgili yap›lan ça-
l›flmalar› ö¤renebilir, haberlefltirebilirsiniz. 

Haber kaynaklar›yla iliflkide olmak, size hem sürekli haber ak›-
fl›n› sa¤layarak habere ilk elden ulaflman›z› sa¤layacak hem de
kad›n haberlerinin yay›lmas›nda üzerinize düflen görevi yerine
getirmenizi sa¤layacakt›r. Birkaç örnek verelim: 

Örnek 1: Yerel seçim döneminde kaç kad›n›n belediye baflkan-
l›¤›, belediye meclis üyeli¤i ya da muhtarl›k için aday oldu¤u;
kaç›n›n seçildi¤i; seçim sonuçlar›n›n kad›nlar›n siyasi temsili
bak›m›ndan tatmin edici olup olmad›¤›, haber habercili¤i aç›-
s›ndan önemlidir. Siyasi partilerden konuyla ilgili bilgi alabilir
ve yerel siyasette daha çok kad›n›n rol almas› için haber arac›-
l›¤›yla kamuoyunun dikkatini çekebiliriz. 
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l› ifller ortaya ç›kard›klar›nda, kendileri ve çevrelerindeki kad›n-
lar için iyi bir fleyler yapt›klar›nda da "haber" olmalar›n› sa¤la-
mak amac›m›zd›.

En bafl›ndan beri muhabirlerimiz, kendi illerindeki kad›n gün-
deminin izini sürerek; "namus" cinayetlerinden baflar› öyküleri-
ne, giriflimci kad›nlardan kad›n örgütlerinin çal›flmalar›na kadar
genifl bir yelpazede haber gönderiyorlar bize. Bu haberler her
cuma güncellenen www.ucansupurge.org adresindeki web si-
temizde yay›mlan›yor. 

Yerel Kad›n Muhabirler A¤› projesinin hedefi, 81 il. Yani Türki-
ye'nin her ilinden en az 1 kad›n muhabir ç›karmak... ‹nan›yo-
ruz ki, kad›nlar kendi haberlerini yaparsa, taleplerini de yüksek
sesle dile getirme olana¤› bulur, güçsüzlüklerini güce dönüfltür-
me yönünde bir ad›m atm›fl olurlar. Ço¤unlukla erkek muhabir-
lerin izledi¤i ve yine ço¤u kez görmezden geldi¤i yereldeki ka-
d›n haberleri de böylece bilinir olur. Bu, beraberinde kad›na
yönelik yeni projelerin do¤mas›n› da sa¤lar. Sesini duyurabilen
kad›nlar›n talep ve gereksinimleri do¤rultusunda örne¤in s›¤›n-
ma evlerinin aç›lmas›, yeni istihdam olanaklar›n›n yarat›lmas›,
kad›nlara yönelik e¤itici ve gelir getirici faaliyetlerin artmas› ve
sosyal merkezlerin aç›lmas› mümkün olabilir. 

YYeerreell mmeeddyyaa kkaadd››nn hhaabbeerrlleerriinnee nnaass››ll uullaaflflaabbiilliirr??

Yerel medyada kad›n haberlerinin görünür olmas› için yerel
medya kurulufllar›nda çal›flan muhabirler, editörler ve genel ya-
y›n yönetmenlerinin bu konuda duyarl› ve ilgili /bilgili olmas›
gerekiyor. Bunun yolu da kentteki kad›n gündemini düzenli
olarak ve yak›ndan takip etmekten geçiyor. Peki, bu takibi nas›l
yapmal›, kad›n haberlerini hangi kaynaklardan edinmelisiniz?
Afla¤›daki liste san›r›m bu sorunun yan›t› olabilir:
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Örnek 3: Bildi¤iniz gibi, yeni Yerel Yönetimler Yasas›, nüfusu
50 bin ve üzerinde olan yerleflim yerlerinde belediyelerin "ka-
d›n s›¤›nma evi" açmas›n› öngörüyor. Ancak, yasan›n gere¤ini
yerine getirmenin d›fl›nda bu konuda duyarl›k gösteren beledi-
yelerin say›s› çok az. Kad›na yönelik fliddet Türkiye'nin her böl-
gesinde var; dolay›s›yla fliddete karfl› uygulamalarda yerel yö-
netimlere büyük rol düflüyor. Yerel medya temsilcileri olarak
belediyelerin bu yöndeki karar ve uygulamalar›n›n, hatta vaat-
lerinin pefline düflmeli, bütün o süreci gazeteci olarak izleyip
haberlefltirmeli ve böylece bir bask› gücü oluflturmal›s›n›z. Bu-
nu yaparken, kentinizdeki kad›n örgütlerinin görüfllerini de al-
mal›s›n›z. 

Bu örnekler de ço¤alt›labilir elbette. Önemli olan, yerel gazete-
ci olarak kentin nabz›n› nas›l tuttu¤unuz, haber havuzunuza
kad›nlarla ilgili kaç haberin girmesine izin verdi¤iniz ve bu ha-
berleri yay›mlarken kad›nlar› nas›l ele ald›¤›n›zd›r. 

YYeerreell mmeeddyyaaddaa kkaadd››nn ggaazzeetteecciilleerriinn vvaarrll››¤¤››

Üzerinde önemle durulmas› gereken bir baflka konu da, yerel
medya kurulufllar›nda kad›n muhabirlerin ve karar vericilerin
say›sal varl›¤› olmal›. Yerel gazete / radyo/ televizyonlarda kaç
kad›n muhabirin çal›flt›¤›, kaç kad›n›n editör ve genel yay›n yö-
netmeni olarak görev yapt›¤› bizim için oldukça önemli. Yay-
g›n-medyada muhabir olarak çal›flan çok say›da kad›n var; an-
cak, yerelde durum biraz farkl›: Bu arada say›lar› zaten az olan
yerellerdeki kad›n çal›flanlar›n da ancak çok az› karar mekaniz-
malar›nda yer al›yor. Bu da yerel medyan›n "erkek" kimli¤ini
pekifltiriyor ve haliyle kad›n haberlerine çok az yer verilmesi,
hatta kad›nlar›n haberlerde hiç yer almamas› sonucunu do¤u-
ruyor. Bu nedenle daha çok kad›n›n bu ifle talip olmas›, gaze-
te / televizyon sahiplerinin de daha çok kad›n› istihdam etmesi
gerekiyor. 
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Örnek 2: Yoksulluk toplumda en çok kad›nlar› "vurur". Pek çok
kad›n sosyal güvenceleri olmaks›z›n, düflük ücretli ifllerde, ev
iflçisi olarak ya da evde ürettiklerini satarak ev ekonomisine kat-
k›da bulunuyor. Pazarda sat›fl yapan ya da gündelikçi olarak ev-
lere giden vb. kad›nlarla görüflerek yaflamlar›n› ve çal›flma ko-
flullar›n› haberlefltirebilirsiniz. Benzer biçimde, kendi iflini ku-
ran giriflimci kad›nlar›n baflar› öyküleri de birer haberdir. 

""BBuu hhaabbeerrddee kkaadd››nn nneerreeddee??""

Haber yaparken her zaman kendimize flu soruyu sormal›y›z:
"Bu haberde kad›n nerede?" 

Çünkü, yerelde de toplumsal yaflam›n her alan›nda her türlü
politika /karar /uygulama vb. olumsuz ve olumlu örnekler ka-
d›nlar› da do¤rudan etkiler. fiimdi yine örneklere bakal›m... 

Örnek 1: Bir mahallede, yanmayan sokak lambalar›, özellikle
havan›n erken karard›¤› k›fl aylar›nda o sokakta kad›nlara yöne-
lik taciz, tecavüz, kapkaç gibi vakalar› art›r›yor olabilir. Bu ko-
nuda yapaca¤›m›z haberde, belediyeye sorumlulu¤unu hat›rla-
t›rken kad›nlar› gözetmemiz, bu eksik hizmetin yarataca¤›
olumsuz sonuçlar aras›na kad›nlara yönelik suçlardaki muhte-
mel art›fl› da eklememiz gerekir. 

Örnek 2: Uçan Süpürge olarak Türkiye'nin tamam›nda kad›n-
larla yapt›¤›m›z toplant›larda, kad›nlar›n kent yaflam›ndan kay-
nakl› pek çok sorunlar› oldu¤unu gördük. Bunlardan biri de,
baz› illerde çarfl› içinde kad›nlar için tuvalet bulunmamas›yd›.
Bu yaln›zca bir örnek. Elbette ki sosyal yaflam alanlar›n›n nere-
deyse tamam›n›n "erkekler için" oldu¤u gerçe¤ini göz önünde
bulundurarak kad›nlar›n sosyal merkezlere, parklara vb. me-
kânlara da ihtiyaçlar› oldu¤unu bilmeli ve bunlara da haberle-
rimizde yer vermeliyiz. 
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1177--1188 EEyyllüüll 22000055,, BBaattmmaann,, HHootteell AAsskkoo

Kat›l›mc›lar: Nil Aydifl (Batman Bak›fl gazetesi /Batman), Hüseyin Ay
(Batman Bak›fl gazetesi /Batman), Fatma Kavflut (Batman Bak›fl gazete-
si /Batman), Ubeydullah Bafl (Batman Bak›fl gazetesi /Batman), Niza-
mettin ‹zgi (Batman gazetesi /Batman), fiükrü Y›ld›r›m (Batman gazete-
si /Batman), fiehmuz Temiz (Batman gazetesi /Batman), Ayliz Temiz
(Batman Ifl›k /Batman), Osman Seyrek (Batman Umut gazetesi /Bat-
man), Ercan Aslan (Batman Medya gazetesi /Batman), Ahmet Aksoy (Y.
Oluflum gazetesi /Gaziantep), Müslüm Çelik (Halk›n Sesi gazetesi /Ga-
ziantep), Mert Ali Bacaks›z (‹lke gazetesi /Gaziantep), Senar Y›ld›z
(Yüksekova Haber gazetesi /Hakkari), Semira Aktafl (‹lk Haber gazete-
si /Malatya), Mehmet Halis ‹fl (Midyat Habur gazetesi /Mardin), Süley-
man ‹fl (Midyat gazetesi /Mardin), Mustafa Söylemez (Muflun Sesi gaze-
tesi /Mufl), Sabri Y›ld›r›m (Mufl Postas› gazetesi /Mufl), Necdet Arma¤an
(fiark Telgraf gazetesi /Mufl), Emrullah Özbey (Haber 49 gazetesi /Mufl),
Sahra Turhan (Siirt Yaflam gazetesi /Siirt), Evin Saklam (Siirt Yaflam ga-
zetesi /Siirt), Yahya Marac› (Bizim Gazete /fianl›urfa), Salih Ünlü (Rad-
yo Medya/fianl›urfa), Cumali Aksaç (Ça¤lar FM/Malatya), ‹skender
Korkut (Mercan TV/Ad›yaman), M. Ali Ayhan (ART-TV/Diyarbak›r), M.
Duran Özkan (Günefl TV/Malatya), Metin Kavak (Sipas TV/Sivas), Re-
flat Ak›nc› (‹HD/Batman), Evin Sar› (‹HD/Batman)

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Fügen U¤ur, Ayfle Durukan, Baran
Gündo¤du

Sunumlar: Hülya Gülbahar, Hülya U¤ur Tanr›över, Aksu Bora, ‹pek Ça-
l›fllar, Beyhan Demir, Halime Güner
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Sonuç olarak bu e¤itim çal›flmas›yla, Uçan Süpürge'nin Yerel
Kad›n Muhabirler A¤› içinde edindi¤imiz deneyimleri, yerel
medyan›n haber politikas›na etki etmesi amac›yla sizlerle pay-
laflt›m. Uçan Süpürge, gerek bu haber a¤› gerekse web sitesin-
de; kad›na yönelik fliddetin ve ayr›mc›l›¤›n foto¤raf›n› çekmeye,
kad›nlar›n ve kad›n örgütlerinin birbirinden haberdar olmas›n›
sa¤lamaya, Türkiye ve dünyada kad›n gündemini izleyip aktar-
maya, kad›nlar›n sorunlar›n›, talep ve beklentilerini paylafla-
caklar› bir iletiflim platformu olmaya devam ediyor. Her hafta
güncellenen www.ucansupurge.org sitemizde hukuktan flidde-
te, sa¤l›ktan e¤itime, kültüre ve sanata kadar birçok alanda ka-
d›n haberlerini okurlarla paylafl›yoruz. Kad›nlar›n yapt›klar› ifl-
lerin "görünür" k›l›nmas›nda bütün bu haberlerin rolü büyük.
Kad›nlar olarak yaflam›m›z›, yaflad›klar›m›z› haberlefltiriyoruz.
Çünkü "hayat, haberdir!"

Uçan Süpürge

Adres: Büyükelçi Soka¤› 20/4 Kavakl›dere-Ankara
Tel: 0312 427 00 20
Faks: 0312 466 55 61
E-posta: ucanhaber@ucansupurge.org
www.ucansupurge.org 
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B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Baran Gündo¤du, Neval Gündo¤an

Sunumlar: Filiz Kerestecio¤lu, Doç. Dr. Hülya U¤ur Tanr›över, Nadire
Mater, ‹pek Çal›fllar, Beyhan Demir, Selen Do¤an

1122--1133 KKaass››mm 22000055,, ÇÇaannaakkkkaallee,, KKoolliinn OOtteell 

Kat›l›mc›lar: Derya Aytaç (Bursa Haber /Bursa), Bar›fl Keskin (Olay FM/
Bursa), Rüstem Avc› (Demokrat Bak›fl /Bursa), Nafi Karanfil (Güncel ga-
zetesi /Bursa-Orhangazi), Ali Osman Ata (Genç Bayrak gazetesi /Ban-
d›rma-Bal›kesir), Basri At›lganer (Gürses gazetesi /Band›rma-Bal›kesir),
‹brahim Aldemir (Gönen Bayrak gazetesi /Band›rma-Bal›kesir), fiinasi
Oruç (Marmara Yaflam gazetesi /Band›rma-Bal›kesir), Ergun Özmen
(Yenipazar gazetesi /Bilecik), Abdullah Ünsal (Yar›n gazetesi /Bilecik),
Hilal Yüzüak (Bo¤az gazetesi /Çanakkale), Duygu Kral (Bo¤az Vitamin
gazetesi /Çanakkale), P›nar Dublen (Buras› Çanakkale gazetesi /Çanak-
kale), Ayhan Karaduman (Ayvac›k gazetesi /Çanakkale), Filiz Uysal (Lap-
seki gazetesi /Çanakkale), Kamil Yeflilfiliz (Biga Do¤ufl gazetesi /Çanak-
kale), Mukadder Yeflilfiliz (Biga Do¤ufl/Çanakkale), Sedat Yeflilfiliz (Bi-
ga Do¤ufl gazetesi /Çanakkale), Burcu Yeflilfiliz (Biga Do¤ufl gazete-
si /Çanakkale), Cahit Y›lmaz (Ekspres gazetesi /Çanakkale), Cemal Ak-
da¤ (Ayy›ld›z gazetesi /Çanakkale), Remziye Güven (Medya Keflan ga-
zetesi /Edirne), Gökhan Yumuflak (Keflan Önder gazetesi /Edirne), Meh-
met fien (Yeni Do¤ufl gazetesi /Tekirda¤), Derya ‹pek (Manflet gazete-
si /Yalova), P›nar Soylu (Yalova gazetesi /Yalova), Duygu Biçer (Bölge
gazetesi /Yalova), Mustafa Beyler (Gündem gazetesi /Çanakkale), Re-
cep Yüzüak (B. Zafer gazetesi /Çanakkale), Muzaffer Altunay (Zaman
gazetesi /Çanakkale), Gökhan Özbertun (Manflet gazetesi /Çanakkale),
Volkan Özbertun (Manflet gazetesi ), Seçkin Toplam (Olay gazetesi /Ça-
nakkale), Gazi Günefl (Olay gazetesi /Çanakkale), Mahmut Uçak (Can
Dost FM/Bursa), Mehmet fiahin (1001 FM/Bursa), Hasan An›l (Radyo
As/Bursa), Zafer Beyaz (Medya Dost /Bursa), Sinan Unuak (Günefl
FM/Bursa), Ercüment Esen (Körfez FM/Gemlik-Bursa), Erdinç Saraç
(Radyo BRT/Bal›kesir), Mustafa Yamaner (Radyo Bester /Band›rma-Ba-
l›kesir), Sadettin Aslan (Çan FM/Çanakkale), Devrim Turan (Anadolu-
nun Sesi Radyosu/ ‹stanbul), Zübeyde Senem (Özgür Radyo/ ‹stanbul),
Adnan fiahin (Biga FM/Çanakkale), Özlem Sa¤duç (Gelibolu FM/Ça-
nakkale), Ümit Babacan (Marmara TV/Band›rma-Bal›kesir), Aylin Ak›n-
c› (Ton TV/Çanakkale), ‹smet Ak›nc› (Gazeteciler Cemiyeti /Çanakka-
le), Gülay Sar›flen (KA-DER/Çanakkale), Muteber Yü¤nük (Uçan Süpür-
ge/Çanakkale), Y›ld›z Han Ordulu (Türk Kad›nlar Birli¤i /Çanakkale),
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2244--2255 EEyyllüüll 22000055,, OOrrdduu,, BBaall››kkttaaflfl›› OOtteell

Kat›l›mc›lar: Sümeyra Ça¤dafl (Hakimiyet gazetesi /Çorum), Sevda ‹nce
(Kent Haber /Çorum), Hülya Gökmen (Osmanc›k Haber gazetesi /Ço-
rum), Revasiye Karaaslan (Tek Y›ld›z gazetesi /Çorum), Dursun Karaha-
san, (Gazete 28/Giresun), Safiye fiule Karahasan (Özbulancak gazete-
si /Giresun), Saliha Yayla (Ekspres gazetesi /Giresun), Yeter Veyiso¤lu
(Ekspres gazetesi /Giresun), H›d›r Kelefl (Kars Halk gazetesi /Kars), Se-
dat Topalo¤lu (Ilgaz 37/Kastamonu), Mustafa Kemal Bektafl (Önder ga-
zetesi /Ere¤li-Zongulak), Sibel Özmen (Hürses gazetesi /Ordu), Hacer
Coflkun (Hizmet gazetesi /Ordu), Esma Gürel (Ünye Haber gazete-
si /Ordu), Elif Çavufl (Hüryol gazetesi /Ordu), Zuriye ‹skendero¤lu (‹na-
n›fl gazetesi /Zonguldak), Engin Özkurt (Zirve gazetesi /Ordu), Dilflat
Naz (Ordu Kent gazetesi /Ordu), Mutlu Güven (ORT gazetesi /Ordu),
Erdal Demiralp (Hisar FM/Giresun), Mehmet fiahinbafl (Radyo 37/Kas-
tamonu), Neslihan Ya¤c› (C.S.R.T/Kastamonu), Tu¤ba Güdek (Oney
Flash FM/Ünye-Ordu), Nagihan K›rbay (Melodi FM/Ünye-Ordu), Elif
Torun (Hizmet Radyo/Ünye-Ordu), Emine Bülbül (Radyo Kulüp/Sam-
sun), Serkan Türk (Radyo Aktif /Trabzon), ‹brahim Eksilmez (Kaçkar TV-
Radyo/Artvin), ‹smail fienol (Hisar TV/Giresun), Deniz Öztürk (ORT
Televizyonu/Ordu), Sefat Y›lmaz (Kanal 52/Ordu), Muzaffer fiensoy
(Kanal 52/Ordu), fienay Tezel (Ünye Flash TV/Ünye-Ordu), Hamide
fiekerci (Hizmet TV/Ünye-Ordu), Okan Dilek (STV/Samsun), Ömür
Çal›fl (ORT/Ordu), Zeynep Türkmen (Uçan Süpürge/Ordu)

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Erol Öndero¤lu, Leyla ‹flbilir, Fügen
U¤ur

Sunumlar: Hülya Gülbahar, Doç. Dr. Hülya U¤ur Tanr›över, Nadire
Mater, Fügen U¤ur, Beyhan Demir, Selen Do¤an, Meriç Eyübo¤lu

11--22 EEkkiimm 22000055,, EEsskkiiflfleehhiirr KKaadd››nn HHaakkllaarr››

Kat›l›mc›lar: Salih Baran (Afl›kpafla gazetesi /K›rflehir), Mustafa Çavufl
(Memleket /K›rflehir), Serap Elmas (Milli ‹rade gazetesi /Eskiflehir), Ber-
rin K›lmaz (Anadolu gazetesi /Eskiflehir), Ergun Özmen (Yar›n gazete-
si /Bilecik), Abdullah Ünsal (Yeni Pazar gazetesi /Bilecik), A. Kaya Ka-
ya (Yeni fiafak gazetesi /Eskiflehir), Yeflil Kaya (Yeni fiafak gazetesi /Eski-
flehir), Aybala fieker (ES Tempo/Eskiflehir), Lara Kurt (Net Radyo/Eski-
flehir), Mehmet Ali Turpçu (Ay TV/K›rflehir), Mustafa Turpçu (Ay TV/K›r-
flehir), Hikmet Manaz (Bolu Kad›n ‹nisiyatifi /Bolu), Sevim fiahin (KA-
DER/Eskiflehir), Hüyeser K›l›ç (KA-DER/Eskiflehir)
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man (‹zmir Kad›nlar Birli¤i / ‹zmir), Ayhan Ünver (‹zmir Kad›nlar Birli-
¤i / ‹zmir), Safiye Fenercio¤lu (KA-DER/ ‹zmir), Yeldan Baflkan Bilba (KA-
DER/ ‹zmir), Fulya Ürek (KA-DER/ ‹zmir), Berrin Dayus (‹flletme ‹ktisad›
Ens / ‹zmir), Latife fiencan (Türk Kad›nlar Birli¤i / ‹zmir), Birol Keskin
(Avukat / ‹zmir)

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Kemal Özmen, Leyla ‹flbilir

Sunumlar: Hülya Gülbahar, Prof. Dr. Eser Köker, Hülya U¤ur Tanr›över,
Nadire Mater, ‹pek Çal›fllar, Beyhan Demir, Selen Do¤an, Meriç Eyü-
bo¤lu

2266--2277 KKaass››mm 22000055,, AAddaannaa,, OOtteell ‹‹nnccii 

Kat›l›mc›lar: Candan Yayg›n (Kent Konseyi gazetesi /Adana), Ersin ‹lhan
(Yerel Haber gazetesi /Adana), Fatma Arslan (Yerel Haber gazetesi /
Adana), Mehmet Y›lmaz (Manavgat›n Sesi gazetesi /Antalya), Avni Ge-
lendost (Akdenizin Sesi gazetesi /Antalya), Gülflen Ç›nar (Sahil gazete-
si /Antalya), Ifl›k Tuncel (Ekspres gazetesi /Antalya), Ayd›n Saatçi (Kay-
narca gazetesi /Elbistan), Ersen Korkmaz (Demokrat gazetesi / ‹skende-
run), Arif Kerem Yavuzaslan (Karaman›n Sesi gazetesi /Karaman), Ber-
kan Vanl› (‹stiklal gazetesi /Kahramanmarafl), Saniye Akyol (Akdeniz
gazetesi /Kahramanmarafl), H.A. Kürflat Aç›kgöz (Meydan gazete-
si /Kayseri), Ruhsar Hatip (Haber gazetesi /Kayseri), Eflatun Aksoy (Ye-
ni Kayseri gazetesi /Kayseri), Ahmet Öncü (Önder gazetesi /Ni¤de), Ay-
fle Paslanl› (Göreme gazetesi /Nevflehir), Mihriban Amano¤lu (Bugün
Mersin gazetesi /Mersin), Özay Do¤an (Bahçenin Sesi gazetesi /Osma-
niye), Aysun Ayla (Haber gazetesi /Osmaniye), Fatih Demir (Dünya
Radyo/Adana), fiükran Ak›n (Dünya Radyo/Adana), Lokman Gümüfl-
soy (Radyo Kent /Aksaray), Do¤an Sönmez (Venüs Radyo/Antalya), Si-
nan Erdo¤an (Kay Radyo/Kayseri), Famiha Aslan (Radyo Ses /Mersin),
Sema Erdo¤an (Radyo Baflkent /Adana), Leyla Ozan (Kay TV/Kayseri),
Leyla Uyar (AMARG‹/Adana), Fatofl Hac› Velio¤lu (Avukat /Adana),
Çi¤dem Akça (AKDAM-Adana Kad›n Dan›flma Merkezi ve S›¤›nma Evi
Koruma Derne¤i /Adana), Sema Yap›c› (Ev Kad›nlar› Dayan›flma ve
Destekleme Derne¤i Baflkan› /Adana), Melek Kurt (KA-DER/Adana), Ali
Ünlüer (Anadolu Bas›n Yay›n Müdürü ve KGRT/Karaman), Bahar Te¤in
(Ba¤›ms›z Kad›n Derne¤i /Mersin), Fatma Kenger Kaya (Kent Konseyi
Kad›n Meclisi /Adana), Ayflegül Kanat (Feminist Grup/Adana) 

B‹A Koordinasyonu: Nadire Mater, Baran Gündo¤du, Tolga Korkut

Sunumlar: Hülya Gülbahar, Hülya U¤ur Tanr›över, Nadire Mater, ‹pek
Çal›fllar, Beyhan Demir, Selen Do¤an
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Seçil Özyayla (Yerel Gündem 21/Çanakkale), Gülay Kanber (Yerel
Gündem 21/Çanakkale), Saadet Çiçekli (Yerel Gündem 21/Çanakka-
le), Nursen K›rmac› (Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i /Çanakkale),
Ayflegül Kartal (Türk Kad›nlar Birli¤i /Çanakkale), Neriman Urganc›
(Çanakkale Kad›nlar Birli¤i /Çanakkale), Ayfle Derman (Çanakkale Ka-
d›nlar Birli¤i /Çanakkale), Saniye Seçkin (Çanakkale Kad›nlar Birli-
¤i /Çanakkale), Serpil Mete (Haberci gazetesi /Yalova), Ganime Günefl
(ELDER/Çanakkale), Besime Ünal (ELDER/Çanakkale), Sevgi Uysal (Be-
lediye Meclis Üyesi /Çanakkale), Yüksel Özcan (ELDER/Çanakkale),
Nevin Pazarbafl› (ELDER/Çanakkale), Serap Yaflar (ELDER/Çanakkale),
Filiz Mutay (Yerel Gündem 21/Çanakkale), Nilgün Ordulu (Türk Ka-
d›nlar Birli¤i /Çanakkale), fienay Dan›flan (Barbaros Toplum Merkezi /
Çanakkale)

B‹A Koordinasyonu: Ertu¤rul Kürkçü, Baran Gündo¤du, Erol Öndero¤lu

Sunumlar: Filiz Kerestecio¤u, Eser Köker, Aksu Bora, Nermin Y›ld›r›m,
Selen Do¤an, Meriç Eyübo¤lu

1199--2200 KKaass››mm 22000055,, ‹‹zzmmiirr,, OOtteell KKaayyaa PPrreessttiiggee

Kat›l›mc›lar: Ayfer Eker (Didim Manflet gazetesi /Didim-Ayd›n), Hasan
Eker (Didim Gündem gazetesi /Didim-Ayd›n), Özlem Girgin Ayd›n
(Özgür Ses gazetesi /Didim-Ayd›n), Savgu Ayd›n (TIED‹DYMA gazete-
si /Didim-Ayd›n), Sevgiser Erdo¤an (Hürayd›n gazetesi /Ayd›n), Fatma
Cansu (Ses 15 gazetesi /Burdur), Hasan Türker (Burdur Gazeteciler Ce-
miyeti /Burdur), Hakan Alt›ns›r (Kulvar gazetesi /Denizli), Hüseyin Öz-
demir (Hakimiyet gazetesi / Isparta), Duygu Özsüpanda (‹zmir Life der-
gisi / ‹zmir), Çi¤dem Askeri (Ege Telgraf gazetesi / ‹zmir), fiahap Avc› (Ali-
a¤a Ekspres gazetesi / ‹zmir), Dilek Alt›ntafl (Ça¤dafl Marmaris gazete-
si /Marmaris), M. Özgür Bulut (Gazete 45/Manisa), Mehmet Bozk›r
(Güney Ege gazetesi /Mu¤la), Seval Kandemir (Olay gazetesi /Uflak),
Özlem Bardakç› (Bir Eylül gazetesi /Uflak), Ali Giriflim (Ça¤dafl Burdur
gazetesi /Burdur), Emir Ayfle Güldal (Kulvar gazetesi / Isparta), Muhabir
(Ekspres / Isparta), Tu¤ba Tercan Kad›lar (Demokrat Radyo/ ‹zmir), Nadi-
ye Gürbüz (Demokrat Radyo/ ‹zmir), Filiz Bulut (Soma FM/Manisa),
Fatofl Ünal (Radyo 45/Manisa), Duygu Yavuz (Demokrat Radyo/ ‹z-
mir), Gamze Kalayc› (Burdur Bucak Radyo-TV/Burdur), Kameraman
(SKY/ ‹zmir), Neriman Sar›taç (Kad›n Dayan›flma Derne¤i / ‹zmir), Ayfle-
gül Önen (Ege Kad›n Dayan›flma Vakf› / ‹zmir), Yasemin Alpbo¤a
(MAZLUMDER/ ‹zmir), Engin Demir (Kad›n Haklar› Koruma Derne-
¤i / ‹zmir), Ayla E¤it (Kad›n Haklar› Koruma Derne¤i / ‹zmir), fiermin Ak-
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YYaazzaarrllaarr

BBeeyyhhaann DDeemmiirr

1972'de Antakya'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1998'de Pazartesi der-
gisinde çal›flmaya bafllad›. 2003'ten bu yana derginin yay›n yönetmen-
li¤i görevini sürdürüyor. Ayr›ca düzenli olarak Zip ‹stanbul dergisinde
yaz›lar› yay›mlan›yor.

EEsseerr KKöökkeerr

1958'de Samsun'da do¤du. Lise ö¤renimi 19 May›s Lisesi'nde tamam-
lad›. Daha sonra ad› Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi
olan fiiflli Siyasal'› 1980'de bitirdi ve Ankara Üniversitesi /AÜ) Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini ald›.
1988'de savundu¤u doktora tezinde bilimsel örgütlenme içinde kad›-
n›n konumunu irdeledi. 1986'dan beri ayn› üniversitenin iletiflim fakül-
tesinde ö¤retim üyesi olarak çal›fl›yor. Politikan›n ‹letiflimi ‹letiflimin
Politikas› ve Kitapta Kurutulmufl Çiçekler bafll›kl› iki kitab› yay›mland›.
AÜ Kad›n Çal›flmalar› Anabilim Dal›'nda ö¤rencilerle birlikte annean-
nelerine iliflkin öykülerini bir araya getirdikleri Anneanne S›rlar›n› Es-
kitmifl Aynalar adl› kitab›n da yazarlar›ndan biri. ‹letiflim Fakültesi'nde
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde siyasal iletiflim, sözlü kültür, siyaset bi-
limi, retorik, kad›n iletiflim ve siyaset derslerini halen yürütüyor. Kuzey
K›br›s Yak›n Do¤u Üniversitesi'nde ayn› bafll›klardaki konferanslar ve
seminerleri de düzenli olarak veriyor. Evli ve bir k›z çocu¤u annesi. 
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okuma atölyeleri, medya ve kad›n haklar› konusunda çeflitli çal›flmalar
gerçeklefltiriyor. Kad›nlar Medya ‹zleme Grubu'nun (MED‹Z) kurucula-
r›ndan ve çal›flma grubu üyesi. 

HHüüllyyaa GGüüllbbaahhaarr

‹zmir'de do¤du; bir y›l Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla ‹liflkiler
Yüksek Okulu'nda okuduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ni bitirdi. 1984-1988 aras›nda ansiklopedi yay›nc›l›¤›, sendi-
kal bas›n-yay›n alan›nda çal›flt›. Kad›n Bülteni ve Kad›n Postas› dergi-
lerinin kurucular›ndan ve yazarlar›ndand›. 1988'den beri ‹stanbul'da
serbest avukat olarak çal›fl›yor. 1978'den beri kad›n hareketinde akti-
vist. Mart Kad›n Platformu'nun ve ‹stanbul Ba¤›ms›z Kad›n ‹nisiyati-
fi'nin kurucu üyesi. 1994-2004 aras›nda Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vak-
f›'n›n gönüllü avukatl›¤›n› yapt›. Kad›n Kurultay› e-posta grubu, Kad›n-
lar Medya ‹zleme Grubu (MED‹Z) ve Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam› (KE‹G)
kurucu üyesi; Kad›n Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakf› genel
kurul üyesi; Kad›nlarla Dayan›flma Vakf› (KADAV), Türk Parlamenterler
Birli¤i Kad›n-Erkek Eflitli¤i Komisyonu, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Uygulama Merkezi üyesi. Medeni Kanun Kad›n Platformu ile Türk Ce-
za Kanunu Kad›n Platformu'nun kurucu üyelerinden biri olarak bu
alanda çal›flmalar›n› sürdürüyor. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir barolar›nda,
çeflitli kurum ve kurulufllarda, Medeni Yasa, Türk Ceza Yasas› ve kad›n
haklar›yla ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda e¤itimler veriyor,
konferanslara kat›l›yor. Yaz›lar› halen, bas›nda, çeflitli dergilerde ve bir
kad›n dergisi olan Kazete'de ve Feminist Araflt›rmalar Dergisi'nde ya-
y›mlan›yor. 2005 ve 2006'da Kanaltürk'te yay›mlanan "Kad›nlar Kulü-
bü" program›n›n dan›flmanl›¤›n› yapt›. 2005'ten beri Aç›k Radyo'da,
içinde "Yaflayan Hukuk" bölümünün de bulundu¤u "Hikâye'nin Kad›n
Hali" Program›'n›n haz›rlanmas› ve sunumuna katk›da bulunuyor. 27
May›s 2007' den beri Kad›n Adaylar› Destekleme Derne¤i (KA-DER)
genel baflkan›.

‹‹ppeekk ÇÇaall››flflllaarr

‹stanbul'da do¤du. Üsküdar Amerikan K›z Lisesi ve Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecili¤e TRT Haber
Merkezi'nde bafllad›. 12 Eylül'de TRT'den ayr›ld›; 1980'lerde muhale-
fetin sesi olan Nokta dergisinde haber müdürlü¤ü yapt›, k›sa ömürlü
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FFiilliizz KKeerreesstteecciioo¤¤lluu

1961'de Gülcük'te do¤du. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden
1984'te mezun oldu. 1987'den bu yana serbest avukatl›k yap›yor. Ka-
d›n hareketi içinde aktivist olarak yer ald›, çeflitli dergilerde görev ald›.
1991-92 aras›nda Nokta dergisinin ‹sviçre temsilcili¤ini üstlendi.
1987'de Feminist, 1995'te de Pazartesi dergilerinin yay›n kurulu üyeli-
¤inde bulundu. 2000-2004 aras›nda Güncel Hukuk dergisinin yaz› ifl-
leri müdürlü¤ünü yapt›. 1989'da ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygu-
lama Merkezi'nin, 1990'da da Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf›'n›n kuru-
cular› aras›nda yer ald›. 1995'te Osmanl›'dan günümüze kad›n hakla-
r› mücadelesini anlatan "Kad›nlar Vard›r" belgeselinin yap›mc›l›¤›n›
üstlendi. Editörlü¤ünü yapt›¤› Kad›n›n ‹nsan Haklar› Yeni Çözümler
Vakf› "Yasal Okuryazarl›k El Kitab›" 1995'te yay›mland›.

FFüüggeenn UU¤¤uurr

‹stanbul Alman Lisesi'ni ve Aachen Teknik Üniversitesi ‹flletme Bölü-
mü'nü bitirdi; ayn› üniversitenin Avrupa Araflt›rmalar› Program›'n›n
verdi¤i Avrupa Hukuku ve Avrupa Politikalar› sertifikalar›n› ald›. Çeflit-
li ulusal ve uluslararas› sivil toplum kurulufllar›nda yöneticilik ve tem-
silcilik yapt›. Yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki çeflitli kurum ve kurulufllara proje
gelifltirme, uluslararas› etkinlik organizasyonu ve proje de¤erlendirme
konular›nda dan›flmanl›k hizmetleri veriyor; ifl eti¤i konusunda e¤it-
menlik ve dan›flmanl›k yap›yor.

HHüüllyyaa UU¤¤uurr TTaannrr››öövveerr

1955'te ‹stanbul'da do¤du. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra, Pa-
ris I-Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler alan›nda li-
sans ve Siyaset Sosyolojisi alan›nda yüksek lisans yapt›. Doktora çal›fl-
mas›n› Montpellier III – Paul Valéry Üniversitesi'nde ‹letiflim Sosyoloji-
si alan›nda tamamlad›. Özel sektörde, sosyal araflt›rmalar, iletiflim da-
n›flmanl›¤›, bas›n ve yay›n alanlar›nda çal›flt›ktan sonra, 1996'dan bu
yana Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi'nde ö¤retim üyeli¤i ya-
p›yor. Dört kitab›n›n yan› s›ra toplumsal cinsiyet, popüler kültür, med-
ya, sinema sosyolojisi ve siyasal iletiflim alan›nda çok say›da makalesi
ve sosyal bilimler alan›nda çevirileri bulunuyor. Akademik çal›flmalar›-
n›n yan› s›ra, Filmmor Kad›n Filmleri Festivali'nde dan›flmanl›k ve film
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lar›na Leeds Üniversitesi'nde Kültürel/Etnik Kimlikler üzerine devam
etti. Ege ve Ankara Üniversiteleri ‹letiflim Fakültelerinde 1982-1999 ara-
s›nda ö¤retim üyesi olarak çal›flt›. Medya ‹zleme, B‹A'n›n Yerel Medya
E¤itimleri, ‹lk ve Orta Ö¤retim Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar› gibi pro-
jelerde dan›flman, araflt›rmac› ve koordinatör olarak çal›flt›. Doçentlik
unvan›n› 1995'te ‹letiflim Teorileri üzerine ald›. 1999'dan bu yana Do-
¤u Akdeniz Üniversitesi, ‹letiflim ve Medya Çal›flmalar› Fakültesi'nde
ö¤retim üyesi ve halen fakültenin dekanl›¤›n› yürütüyor.
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Söz gazetesinin ve patronsuz dergi olarak bilinen Sokak'›n kurucular›n-
dan biriydi. 1990-1992 aras›nda Hamburg'da yaflad›, eflcinsellik, kad›n
ve ‹slam konular›n› araflt›rd›. Türkiye'ye dönünce Cumhuriyet gazete-
sinin haber müdürlü¤ünü üstlendi, ard›ndan 10 y›l süreyle Cumhuriyet
Dergi'yi ç›kartt›. 2006'da Latife Han›m üzerine biyografik çal›flmas› ki-
taplaflarak yay›mland›.

NNaaddiirree MMaatteerr 

1949'da Söke'de do¤du. IPS ‹letiflim Vakf› Baflkan› ve Medya Özgürlü-
¤ü, Ba¤›ms›z Gazetecilik, ‹zleme ve Haber A¤› (B‹A2) proje dan›flman›.
Sosyal Hizmetler Akademisi'nde okudu, 10 y›l sosyal hizmet uzman›
olarak çal›flt›ktan sonra gazetecili¤e bafllad›. 27 y›ld›r gazeteci; hem ye-
rel, hem ulusal hem de uluslararas› medyada çal›flt›, flimdi hepsini bu-
luflturmaya çal›fl›yor. En çok insan haklar›, çocuklar, kad›nlar ve ifade
özgürlü¤üyle ilgili. Bir süre S›n›r Tan›mayan gazeteciler Türkiye temsil-
cili¤i yapt›. 1984-1998 y›llar›nda askerlik hizmeti için Güneydo¤uda
çat›flma bölgesinde bulunan 42 gençle yapt›¤› söyleflilerden oluflan
Mehmedin Kitab› 1999'da yay›mland›, yasakland›, akland›. Kitap ‹ngi-
lizce, Almanca, ‹talyanca, Fince ve Yunancaya çevrildi.

SSeelleenn DDoo¤¤aann

1975'te do¤du. Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Gazetecilik bölü-
münü 1998'de bitirdi. Ayn› y›l Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc›
Diller Ö¤retim Merkezi'nin bas›n-yay›n birimine editör olarak girdi.
2004'te üniversitedeki görevinden istifa etti ve Uçan Süpürge'de çal›fl-
maya bafllad›. Uçan Süpürge'nin kad›n haber sitesi, Uçan Haber adl›
kad›n dergisi ve yay›mlad›¤› kitaplar›n editörü. 2003'ten beri faaliyette
olan Yerel Kad›n Muhabirler A¤›'n›n editörlü¤ünü yap›yor, kad›n grup-
lar›na ve muhabirlere medya ve toplumsal cinsiyet eksenli e¤itimler ve-
riyor. Ayn› zamanda, Uçan Süpürge'nin yürüttü¤ü di¤er kad›n projele-
rinde de görev al›yor. Selen Do¤an'›n çeflitli dergi ve internet sitelerin-
de yay›mlanm›fl çok say›da yaz› ve röportaj› var. 

SSeevvddaa AAllaannkkuuflfl

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1981'de mezun ol-
du. Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi'nden doktoras›n› K›br›sl› Türk
Elitlerin Siyasal Kültürü üzerine haz›rlad›¤› tezle ald›. Alankufl çal›flma-
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