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August	  19,	  2011	  	  
A	  DEEP	  APPROACH®	  TO	  TURKISH	  
SUGGESTION	  CARD	  FOR	  SELF-‐DIRECTED	  LEARNING	  	  
	  
CARD	  NUMBER:	  3	  
THEME:	  KADINLAR	  /	  WOMEN	  
(in	  the	  media,	  the	  society,	  and	  their	  professions)	  
LEVEL:	  Advanced	  
EDUCATIVE	  PROJECTS:	  
1:	  Research	  and	  write	  about	  important	  women’s	  lives	  
2:	  Analyze	  critically	  the	  representation	  of	  women	  in	  the	  
media	  
	  
Module	  co-‐developed	  by	  Celile	  Ökten,	  Cendel	  Karaman,	  and	  
Francois	  V.	  Tochon.	  Collaborators:	  Ayşegül	  Mester	  and	  Esra	  
Alagöz.	  
	  
LANGUAGE	  STANDARDS	  BEING	  DEVELOPED:	  
Communications	  (1.2):	  Understand	  and	  
interpret	  written	  and	  spoken	  language	  on	  a	  
variety	  of	  women	  issues.	  (1.3):	  Present	  
information,	  concepts,	  and	  ideas	  to	  an	  audience	  
of	  listeners	  or	  readers	  through	  discussions	  and	  
interviews	  related	  to	  women’s	  issues.	  
Cultures	  (2.1)	  Demonstrate	  an	  understanding	  of	  
the	  relationship	  between	  women	  issues	  and	  
perspectives	  of	  the	  Turkish	  culture.	  

Connections	  (3.1):	  Reinforce	  and	  broaden	  
knowledge	  of	  representations	  of	  women	  world-‐
wide.	  
Comparisons	  (4.2):	  Demonstrate	  understanding	  
of	  the	  presentation	  of	  women	  in	  the	  media	  
around	  the	  world.	  
Communities	  (5.2)	  Acquire	  a	  global	  idea	  of	  
women’s	  rights,	  using	  the	  language	  for	  personal	  
enjoyment	  and	  enrichment.	  

	  
MIND	  MAP	  
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VIDEOS	  USED	  IN	  THE	  MODULE	  	  
Excerpts	  from	  the	  documentary	  Kadınlar	  vardır,	  Emine	  Demiray	  1-‐2,	  Women	  perspectives,	  
and	  video	  interviews	  of	  Turkish	  women	  with	  different	  professions.	  
	  
WOMEN	  THEMES	  
I.	  Media	  and	  mass	  communication	  tools	  
A.	  Ads,	  movies,	  series,	  magazines,	  etc.	  
B.	  Media	  Watching	  Group	  
C.	  Misrepresentations	  of	  women	  
	  
II.	  History	  
A.	  Life	  stories	  
B.	  Struggles	  for	  rights	  
C.	  Contributions	  to	  society	  
	  

III.	  Education	  
A.	  First	  school	  for	  girls	  
B.	  Support	  for	  education	  of	  girls	  
C.	  Distance	  education	  
D.	  Early	  childhood	  education	  
	  
IV.	  New	  social	  identities	  
A.	  New	  professions,	  new	  careers	  
B.	  Violations	  of	  women's	  rights	  
C.	  No	  gendered	  role.	  

	  
	  
1)	  BAĞLAM/CONTEXT:	  The	  materials	  provided	  
in	  this	  module	  facilitate	  a	  discussion	  on	  the	  
mismatch	  between	  socially	  accepted	  roles	  of	  
women	  and	  portraits	  of	  women	  in	  the	  media.	  
You	  will	  have	  the	  opportunity	  to	  view	  different	  
life	  stories	  of	  women	  who	  made	  important	  
contributions	  to	  the	  social,	  academic,	  artistic,	  
and	  economic	  life	  of	  Turkey.	  In	  the	  interviews,	  
women	  discuss	  the	  objectification	  of	  women	  in	  

the	  media,	  and	  the	  relatively	  minimal	  
representation	  of	  women	  in	  relation	  to	  
intellectual	  accomplishments	  and	  professional	  
development.	  
	  
MEKAN	  VE	  ZAMAN/SPACE	  AND	  TIME	  	  
The	  Ottoman	  Empire	  and	  the	  Turkish	  Republic,	  
19th	  	  -‐	  21st	  centuries.	  

	  
	  
2)	  	   TEMATİK	  PROJELER/THEMATIC	  PROJECTS	  
For	  this	  theme,	  there	  are	  two	  suggested	  projects:	  Project	  1,	  Önemli	  kadınların	  hayatlarını	  araştırıp	  yazın	  -‐	  
Research	  and	  write	  about	  important	  women’s	  lives,	  presents	  the	  life	  stories	  of	  women	  in	  different	  
professions.	  You	  can	  then	  research	  about	  other	  women	  and	  write	  a	  narrative,	  discussing	  women’s	  issues	  
in	  relation	  to	  selected	  life	  stories.	  Project	  2,	  Kadınların	  medyadaki	  temsilini	  eleştirel	  olarak	  inceleyin	  -‐
Analyze	  critically	  the	  representation	  of	  women	  in	  the	  media,	  begins	  with	  critical	  video	  viewing	  and	  
analysis	  based	  on	  dialogical	  thinking.	  You	  are	  encouraged	  to	  engage	  in	  deep	  reflection,	  cultural	  
comparisons,	  and	  empathy	  building.	  There	  is	  enough	  material	  for	  one	  week,	  but	  the	  projects	  could	  also	  be	  
done	  over	  two	  weeks.	  
	  
	  
PROJECT	  1:	  	   	  	  	  ÖNEMLİ	  KADINLARIN	  HAYATLARINI	  ARAŞTIRIP	  YAZIN	  
	   	   RESEARCH	  AND	  WRITE	  ABOUT	  IMPORTANT	  WOMEN’S	  LIVES	  	  
	  

TABLE	  1	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  	  
	  

Women	  Human	  Rights	  and	  the	  Media	  	  
ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  
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READ/WATCH/LISTEN	  
	  

Watch	  the	  videos;	  
focus	  on	  the	  main	  ideas	  
and	  problems.	  Review	  
your	  notes	  about	  the	  
interviews	  and	  ads.	  
	  
Read	  the	  introductory	  
statement	  on	  women’s	  
human	  rights	  violations	  
in	  the	  media	  (Media	  
Watch	  Group,	  2008).	  	  
	  
Identify	  listed	  
violations	  that	  relate	  to	  
the	  ads	  you	  have	  
watched.	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  

	  
Use:	  
	  
-‐Olmak	  (verb	  form	  
containing	  free	  
auxiliary).	  
	  
-‐DIğI	  için	  (adverbial	  
clause-‐reason).	  
	  
-‐Clitics	  (da,	  ise).	  	  
	  
-‐Conjunctions	  and	  
discourse	  
connectives	  in	  
third-‐person	  
narration.	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
As	  you	  view	  the	  videos,	  
write	  down	  the	  main	  ideas	  
and	  issues	  discussed.	  
	  
Select	  an	  ad	  for	  critical	  
review.	  Write	  about	  the	  
representation	  of	  women	  
in	  the	  media	  and	  in	  the	  ad	  
you	  chose	  in	  particular.	  	  
	  
In	  your	  written	  analysis,	  
refer	  to	  the	  interviews	  you	  
watched.	  Conclude	  by	  
proposing	  a	  modified	  
version	  of	  the	  ad	  that	  
does	  not	  violate	  women’s	  
human	  rights.	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Watch	  video	  interviews	  
and	  comment	  on	  the	  
difficulties	  
encountered	  by	  these	  
women.	  	  
	  
Watch	  some	  ads	  on	  
YouTube	  and	  discuss	  
with	  your	  peers	  how	  
women	  are	  
represented.	  	  
	  
If	  there	  is	  a	  Turkish	  
woman	  in	  your	  
neighborhood	  or	  
campus,	  interview	  her	  
about	  her	  perceptions.	  

	  
	  

ACTION:	  
Do	  a	  critical	  media	  and	  
publicity	  analysis	  and	  
an	  interview.	  

	  
THEME:	  
Women’s	  rights,	  
media	  and	  
advertizing.	  

OPERATIONS:	  
Analyze	  ads;	  identify	  women	  rights’	  
violations;	  use	  first-‐	  and	  third-‐	  person	  
narration;	  olmak	  auxiliary;	  clitics,	  
conjunctions	  and	  discourse	  
connectives.	  

	  

	  
	  
	  
ÖNERİLER/GUIDELINES	  Life	  story	  research	  and	  narrative	  writing	  guidelines	  
Yaşam	  Öyküsü	  Araştırma	  ve	  Yazma	  Kılavuzu	  
	  
A.	  Neler	  Yapacağım?	  
1. İzlediğiniz	  yaşam	  öykülerindeki	  ana	  fikirleri	  grup	  arkadaşlarınızla	  tartışın.	  Üzerinde	  daha	  fazla	  

araştırma	  yapacağınız	  bir	  kadın	  seçiniz	  ve	  seçme	  sebeplerini	  açıklayınız.	  
2. İzlerken	  aldığınız	  notları	  arkadaşlarınızla	  karşılaştırın.	  
3. Seçtiğiniz	  kişi,	  onun	  etkinlikleri	  ve	  bunların	  Türkiye’deki	  önemi	  ile	  ilgili	  kütüphane	  ve	  internet	  

araştırması	  yapın.	  
	  	  

B.	  Nasıl	  Yazacağım?	  
1. Yaşam	  öyküsünü	  bölümler	  halinde	  tasarlayın.	  
2. Toplumda	  taşıdığı	  roller	  üzerinde	  durun.	  Anne	  mi?	  Eş	  mi?	  Çalışma	  alanı	  nedir?	  
3. Topluma	  vermek	  istediği	  mesajlar	  nelerdir?	  Toplumsal	  katkıları	  nelerdir?	  
4. Medyanın	  kişiyi	  nasıl	  ele	  aldığını	  eleştirel	  bir	  bakış	  açısıyla	  değerlendirin.	  
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Kadınlar	  Vardır	  Belgeselinin	  Özeti	  (Summary	  of	  the	  video	  documentary):	  	  
	  

This	  documentary	  has	  been	  supported	  
by	  a	  United	  Nations	  Development	  Program.	  It	  
narrates	  the	  stories	  of	  Turkish	  women’s	  
struggles	  in	  order	  to	  prove	  their	  existence	  and	  
identities	  in	  the	  society	  in	  the	  last	  hundred	  
years.	  They	  did	  not	  fight	  only	  for	  their	  domestic	  
or	  educational	  rights,	  but	  struggled	  to	  achieve	  
success	  and	  rights	  in	  many	  fields	  such	  as	  
politics,	  professional	  spheres,	  civil	  
organizations,	  the	  press,	  etc.	  Their	  solidarity	  
and	  contributions	  to	  women	  and	  society	  are	  
appreciated.	  Moreover,	  the	  transitions	  and	  
changes	  that	  women	  encounter	  in	  social,	  
cultural	  and	  political	  life	  contribute	  to	  the	  
development	  of	  the	  country.	  Consequently	  
women	  have	  respected	  positions	  in	  the	  society,	  
and	  have	  been	  the	  safety	  valve	  for	  human	  
rights.	  	  

Birleşmiş	  Milletler	  Kalkınma	  Programının	  
desteğiyle	  hazırlanmış	  olan	  Kadınlar	  Vardır	  
belgeseli,	  Türkiye’de	  yaşamış	  ve	  yaşayan	  
kadınların	  sorunlarını	  ve	  çözümler	  için	  verdikleri	  
mücadeleleri	  anlatmaktadır.	  Tanzimattan	  (1839)	  
günümüze	  kadar	  süregelen	  kadınların	  eğitim,	  
meslek,	  sağlık,	  aile,	  dernek,	  örgüt,	  basın,	  siyaset	  
gibi	  alanlarda	  haklarını	  elde	  edebilmek	  için	  
verdikleri	  mücadeleler	  örnekleriyle	  anlatılır.	  Bu	  
alanlarda	  öncülük	  eden	  kadınların	  yaşam	  
öyküleri,	  dayanışmaları	  ve	  başarıları	  dile	  getirilir.	  
Bu	  belgesel,	  bir	  ülkenin	  kalkınması	  için	  kadının	  
eğitiminin	  ne	  kadar	  önemli	  olduğunu	  gözler	  
önüne	  sermektedir.	  Kadının	  sosyal,	  kültürel	  ve	  
siyasi	  hayatta	  geçirdiği	  dönüşümler	  üzerine	  
kurulu	  olan	  bu	  belgeseli	  (1995),	  Hale	  Sözmen	  
yönetmiş	  ve	  senaryosunu	  da	  Filiz	  Kerestecioğlu	  
yazmıştır.	  Birçok	  ulusal	  ve	  uluslararası	  
etkinliklerde	  gösterime	  sunulmuştur	  1.	  	  

Dünyadaki	  hemcinsleri	  gibi	  Türkiye’deki	  
kadınlar	  da	  hakları	  için	  mücadele	  etmiştir.	  Bu	  
mücadelenin	  tarihsel	  öyküsünü	  anlatan	  bu	  
belgesel,	  kadınların	  köle,	  cariye,	  bedava	  hizmetçi	  
olarak	  görüldükleri	  dönemlerden,	  günümüze	  
kadar	  olan	  çabalarını	  dile	  getirir.	  Meslek	  sahibi,	  
söz	  sahibi,	  emeğinin	  karşılışına	  sahip	  olabilmek	  
için	  çeşitli	  sorunlarla	  karşı	  karşıya	  kalmış;	  gerek	  	  
örgütler,	  dernekler	  kurarak	  gerek	  bireysel	  olarak	  

                                                
1http://www.ksgm.gov.tr/yayinlar_gorsel_yayinl
ar.php	  

çalışıp	  toplumda	  saygın	  konumlara	  gelmişlerdir.	  
2	  	  

Daha	  önce	  görsel	  olarak	  bu	  kadar	  
ayrıntılı	  ele	  alınmamış	  olan	  kadın	  tarihi,	  
Türkiye’de	  yaşanan	  diğer	  dönüşümlere	  de	  ışık	  
tutmaktadır.	  Belgesel	  adını,	  Türkiye’deki	  
feminizm	  hareketinin	  sloganından	  almıştır:	  
Kadınlar	  Vardır.	  	  Belgeselin	  senaristi	  Filiz	  
Kerestecioğlu,	  aynı	  zamanda	  belgesele	  ismini	  
veren	  Kadınlar	  Vardır	  isimli	  şarkının	  da	  hem	  söz	  
yazarı	  hem	  bestecisidir.	  	  

Aynı	  zamanda	  avukat	  olan	  Filiz	  
Kerestecioğlu,	  kadın	  haklarının	  bilincine	  
varılmadığı	  günleri,	  bir	  hâkimin	  şiddet	  gören	  bir	  
kadının	  boşanma	  davasını	  reddetmesi	  üzerine	  
kadın	  hareketinin	  nasıl	  hız	  kazandığını	  anlatır:	  
"Bu	  karar,	  Dayağa	  Karşı	  Dayanışma	  
Kampanya’sını	  ateşleyen	  öğelerden	  biri	  oldu.	  
İnanılmaz	  heyecanlı	  toplantılar	  yapıyorduk	  ve	  bu	  
atmosfer	  içinde	  doğdu	  şarkı.	  Ben,	  bir	  toplantıya	  
’Bir	  şarkı	  yaptım’	  diyerek	  gittim	  ve	  ilk	  olarak	  o	  
toplantıda	  söyledim.	  Sonra	  aynı	  heyecanla,	  
İstanbul	  Yoğurtçu	  Parkı’nda	  17	  Mayıs	  1987’de	  
yapılan	  Dayağa	  Karşı	  Yürüyüş’te	  hep	  birlikte	  
söyledik."3	  Türkiye’deki	  kadın	  hareketinin	  marşı	  
olan	  bu	  şarkı,	  günümüzde	  de	  ünlü	  kadın	  
sanatçıların	  bir	  araya	  gelip	  kadınların	  yaşadıkları	  
sorunlara	  dikkati	  çekmek	  için	  çıkardıkları	  
“Güldünya	  albümü”nün	  ilk	  şarkısıdır:	  	  

	  
Kadınlar	  Vardır	  
Susmamız	  oturmamız,	  

Hep	  boyun	  eğmemiz	  
hayatı	  seyretmemiz	  
İstendi	  bugüne	  dek	  
Kadınlar	  vardır,	  kadınlar	  vardır	  
Kadınlar	  her	  yerde	  
Suskunduk	  ve	  bekledik	  
Yaşandı	  seyrettik	  
Sonunda	  yeter	  dedik	  
Bir	  daha	  susmayacağız	  
Kadınlar	  vardır,	  kadınlar	  vardır	  
Kadınlar	  her	  yerde

                                                
2http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/bel
geseller/1995/kadinlarvardir.html	  
3http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id
=10423284	  
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PROJECT	  2:	  	   	  	  	  KADINLARIN	  MEDYADAKİ	  TEMSİLİNİ	  ELEŞTİREL	  OLARAK	  İNCELEYİN	  	  
	   	   ANALYZE	  CRITICALLY	  THE	  REPRESENTATION	  OF	  WOMEN	  IN	  THE	  MEDIA	  

	  
TABLE	  1	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  	  

	  	  
Women	  Human	  Rights	  and	  the	  Media	  	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  

Watch	  the	  videos;	  
focus	  on	  the	  main	  ideas	  
and	  problems.	  Review	  
your	  notes	  about	  the	  
interviews	  and	  ads.	  
	  
Read	  the	  introductory	  
statement	  on	  women’s	  
human	  rights	  violations	  
in	  the	  media	  (Media	  
Watch	  Group,	  2008).	  	  
	  
Identify	  listed	  
violations	  that	  relate	  to	  
the	  ads	  you	  have	  
watched.	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  

	  
Use:	  
	  
-‐Olmak	  (verb	  form	  
containing	  free	  
auxiliary).	  
-‐Relative	  clause.	  
-‐Postpositional	  
phrase	  with	  kadar.	  
-‐Assumptions	  in	  
modality	  (verbal	  
form	  with	  –Dır.	  
-‐DIğI	  için	  (adverbial	  
clause-‐reason).	  
	  
-‐Clitics	  (da,	  ise).	  	  
	  
-‐Conjunctions	  and	  
discourse	  
connectives	  in	  
third-‐person	  
narration.	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
As	  you	  view	  the	  videos,	  
write	  down	  the	  main	  ideas	  
and	  issues	  discussed.	  
	  
Select	  an	  ad	  for	  critical	  
review.	  Write	  about	  the	  
representation	  of	  women	  
in	  the	  media	  and	  in	  the	  ad	  
you	  chose	  in	  particular.	  	  
	  
In	  your	  written	  analysis,	  
refer	  to	  the	  interviews	  you	  
watched.	  Conclude	  by	  
proposing	  a	  modified	  
version	  of	  the	  ad	  that	  
does	  not	  violate	  women’s	  
human	  rights.	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Watch	  video	  interviews	  
and	  comment	  on	  the	  
difficulties	  
encountered	  by	  these	  
women.	  	  
	  
Watch	  some	  ads	  on	  
YouTube	  and	  discuss	  
with	  your	  peers	  how	  
women	  are	  
represented.	  	  
	  
If	  there	  is	  a	  Turkish	  
woman	  in	  your	  
neighbourhood	  or	  
campus,	  interview	  her	  
about	  her	  perceptions.	  

	  
	  

ACTION:	  
Do	  a	  critical	  media	  and	  
publicity	  analysis	  and	  
an	  interview.	  

THEME:	  
Women’s	  
rights,	  
media	  and	  
advertizing.	  

OPERATIONS:	  
Analyze	  ads;	  identify	  women	  rights’	  violations;	  
use	  first-‐	  and	  third-‐	  person	  narration;	  olmak	  
auxiliary;	  clitics,	  relative	  and	  adverbial	  clauses,	  
assumptions	  in	  modalities,	  conjunctions	  and	  
discourse	  connectives.	  

	  

	  

MATERIALS	  
Video	  interviews:	  	  Emine	  Demiray;	  Emine	  Demiray	  2	  	  

	  	   	   Hatice	  Topal	  	  
Book:	  Medyada	  Cinsiyetçiliğe	  Son	  
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Additional	  video	  materials:	  
Women	  prespectives	  	  
Biographies:	  Bedia	  Muvahhit	  	  	  
Sabiha	  Gökcen	  	  and	  Gül	  Esin	  Aydın	  	  

	  
	  
 
	  
ÖNERİLER/GUIDELINES	  
	  
A.	  Neler	  Yapacağım?	  
1. İlk	  aşamada	  iki	  eğitimci	  kadının,	  Türk	  kadınının	  hem	  çalışma	  yaşamında	  hem	  de	  gündelik	  hayatta	  
karşılaştığı	  zorluklar	  hakkındaki	  görüşlerini	  ele	  alarak	  bunların	  medyaya	  yansımaları	  ile	  ilgili	  
değerlendirmelerde	  bulununuz.	  

2. Kadın	  Medya	  İzleme	  Grubunun	  (MEDİZ)	  yayımladığı	  medyada	  kadınların	  haklarının	  ihlalleri	  ile	  ilgili	  
haberi	  okuyunuz.	  

3. Yaptığınız	  değerlendirmelerle	  okuduğunuz	  metni	  karşılaştırınız	  ve	  daha	  sonra	  seçtiğiniz	  reklamları	  
bu	  çerçevede	  inceleyiniz.	  

	  	  
B.	  Nasıl	  Yazacağım?	  
1. Söyleşileri	  ve	  reklamları	  izlerken	  aldığınız	  notları	  arkadaşlarınızla	  karşılaştırınız.	  
2. Seçtiğiniz	  reklamdan	  yola	  çıkarak	  yazacağınız	  kadının	  ve	  kadın	  sorunlarının	  medyada	  yanlış	  sunumu	  
ile	  ilgili	  eleştirel	  yazının	  bir	  taslağını	  oluşturunuz.	  

3. Kadın	  hakları	  ihlâlleri	  metnini	  ve	  izlediğiniz	  söyleşilerdeki	  kadın	  sorunlarını	  da	  yazınıza	  uyarlayınız.	  
Eleştirel	  yazınızın	  sonuç	  kısmında	  kadın	  reklamları	  ile	  ilgili	  kendi	  önerinizi	  dile	  getiriniz.	  
	  
	  
Transcriptions	  of	  the	  video	  interviews	  
	  
Emine	  Demiray	  

Professor	   Emine	   Demiray	   focuses	   her	   research	   on	   women	   in	   the	   media	   and	   distance	  
education.	   Firstly,	   she	   discusses	   the	   biaised	   images	   of	   women	   predetermined	   by	   mass	  
communication	  tools	  such	  as	  ads,	  soap	  operas	  or	  talk	  programs.	  Women	  have	  been	  represented	  
by	   exhibiting	   gender	   identity	   and	   traditional	   domestic	   roles.	   Their	   rights	   have	   been	   violated	  
through	   humiliating	   their	   images,	   positions	   and	   responsibilities	   in	   the	   society,	   via	   the	  media	   all	  
around	   the	   world.	   On	   the	   other	   hand,	   as	   a	   collaborative	   tool	   mass	   education	   tool,	   distance	  
education	  would	   help	   economically	   and	   socio-‐culturally	   disadvantaged	  women	   in	   order	   to	   train	  
and	  improve	  themselves.	  	  
	  
Medya:	  
Ben	  Anadolu	  Üniversitesinde	  medya	  ve	  (conj.)	  kadın	  konusunda	  çalışan	  öğretim	  üyesiyim.	  Şu	  an	  açık	  
öğretim	  fakültesi	  televizyon	  yapım	  planlama	  bölümünde	  görev	  yapıyorum.	  Medya	  ve	  kadın	  
konusunda	  çalışmalarım	  var.	  Ve	  uzaktan	  öğretim	  konusunda	  çalışmalarım	  var.	  Özellikle	  de	  Türkiye’de	  
kadının	  konumu	  ve	  kitle	  iletişim	  araçlarına	  nasıl	  yansıdığı	  konusunda	  çalışmalar	  üretiyoruz.	  	  
	  
What	  is	  the	  difference	  between	  how	  women	  are	  depicted	  in	  Turkish	  media	  now	  versus	  20	  years	  
ago?	  	  
	  
Türkiye’de	  medyada	  kadının	  konumu	  geçmiş	  yıllardan	  çok	  farklı	  değil.	  Hala	  kitle	  iletişim	  araçlarında	  
kadın	  cinsel	  kimliğiyle	  ve	  geleneksel	  rolleriyle	  temsil	  edilmekte.	  Kadının	  haber	  olduğu	  (relative	  cl.)	  
konular	  ise	  (cli.),	  trajedik	  durumlarda,	  trajik	  durumlarda	  kadın	  haber	  olabiliyor	  ve	  bu	  da	  (cli.)	  yine	  
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kadının	  cinsel	  kimliği	  ön	  plana	  çıkartılarak,	  metalaştırılarak	  ve	  kadınla	  ilgisi	  olmayan	  görüntüler	  
kullanılarak	  veriliyor.	  Kitle	  iletişim	  araçları	  kadını	  -‐Türkiyede	  ve	  tüm	  dünyada	  böyle	  bize	  özgü	  değil-‐	  
olumsuz	  olarak	  yansıtıyor.	  Kadınlar	  kitle	  iletişim	  araçlarında	  üst	  düzeye	  gelemedikleri	  için	  karar	  
verme	  yetkisini	  kullanamıyorlar.	  Tamamen	  kitle	  iletişim	  araçlarında	  erkek	  bakış	  açısı	  hâkim	  oluyor	  ve	  
kadınlar	  da	  alt	  düzeylerde	  yardımcı	  eleman	  olarak	  görev	  yapıyorlar	  ve	  söz	  hakları	  olamıyor.	  Sermaye	  
ve	  yönetim	  erkeklerde	  olduğu	  için	  kitle	  iletişim	  araçlarında	  kadının	  konumu	  da	  olumsuz	  oluyor.	  
Özellikle	  de	  reklamlarda,	  dizilerde	  ve	  gündüz	  yayınlana	  kadın	  programlarında	  kadınlar	  tamamen	  
anne,	  eş	  kimlikleriyle	  ya	  da	  çaresiz,	  sorun	  yaşayan	  ya	  da	  (conj.)	  sorun	  yaratan	  kişiler	  olarak	  gündeme	  
geliyorlar.	  Ancak	  bu	  konularda	  ve	  birbirlerine	  destek	  olamadan,	  katkı	  getirmeden	  olumsuz	  
görüntülerle	  yansıtılıyorlar.	  Ama	  kitle	  iletişim	  araçları	  kadının	  gelişiminde	  çok	  önemli	  bir	  etkiye	  sahip.	  
Yalnız	  bu	  olumlu	  imajı	  kitle	  iletişim	  araçlarında	  kullanılamıyor.	  Tam	  tersi	  (discourse	  connective),	  
kadını	  olumsuz	  yönüyle	  yansıttığı	  için	  (adverbial	  cl.-‐reason)	  kadına	  bir	  katkı	  getirmiyor.	  Oysa	  kitle	  
iletişim	  araçları	  toplumsal	  cinsiyetin	  yansıtılması	  açısından	  çok	  önemli	  araçlar.	  Ama	  toplumsal	  
cinsiyet	  kimliğini	  kadına	  geliştirici	  rolde	  değil	  olumsuz	  ve	  varolan	  kalıplaşmış	  rolleri	  destekleyici	  
görüntülerle	  kullanıyor.	  	  
	  
How	  are	  Turkish	  women	  influenced	  by	  the	  women	  in	  the	  media?	  
	  
Türk	  kadınlarında	  bu	  olumsuz	  iletişim	  araçlarında	  yani	  medyada	  yansıtılıştan	  olumsuz	  olarak	  
etkileniyor.	  Çünkü	  kadına	  verilen	  imaj	  ve	  “böyle	  ol”...	  toplumsallaşmada	  kitle	  iletişim	  araçlarının	  rolü	  
çok	  önemlidir	  (ass.	  modal.)	  ve	  kitle	  iletişim	  araçları	  da	  bu	  toplumsal	  cinsiyetin	  oluşumunda	  olumsuz	  
bir	  etkiye	  sahip	  olduğu	  için	  (adverbial	  cl.-‐reason)Türk	  kadınını	  da	  olumsuz	  etkiliyor.	  Türk	  kadını	  da	  
kitle	  iletişim	  araçlarında	  ya	  dediğimiz	  gibi	  anne,	  eş	  kimliğiyle	  ya	  da	  cinsel	  obje	  olarak	  sunulduğu	  için	  
kendisini	  görsel	  imajıyla	  yansıtması	  gerektiği	  vurgulanıyor.	  Yani	  kadınlar	  hiçbir	  zaman	  toplumda	  
yazarlar,	  akademisyenler,	  siyasetçiler	  yer	  almıyor.	  Bunun	  tam	  tersi	  (discourse	  connective),	  sanatçı,	  
bu	  artistler	  kitle	  iletişim	  araçlarında	  yalnızca	  görselliğiyle,	  kişiliğiyle	  değil	  de	  görselliğiyle	  varolan	  
kadınlar	  yer	  aldığı	  için	  ve	  kolay	  para	  kazanılan,	  görüntüsünü	  sunarak,	  imajını	  satarak	  kolay	  para	  
kazanılan	  bir	  sunumla	  verildiği	  için	  bu	  kız	  çocuklarını	  özellikle	  çok	  olumsuz	  etkiliyor.	  “ben	  okuyayım,	  
bir	  şeyler	  yaratayım,	  kendi	  ayaklarımın	  üstünde	  durayım”	  yerine	  ya	  “fiziksel	  ve	  görsel	  kimliğimi	  
satayım”	  ya	  da	  “zengin	  bir	  eş	  bulayım,	  güzel	  yerlerde	  yaşayayım”	  imajı	  sunuldugu	  için	  Türk	  kadınını	  
da	  olumsuz	  etkiliyor.	  Yani	  kadının	  kendini	  geliştirici,	  vurgulayıcı,	  olumlu	  görüntüler	  yansıtılmıyor.	  Ne	  
kitle	  iletişim	  araçları,	  ne	  basın,	  ne	  yazılı	  ne	  görsel	  basında	  olumlu	  yansıtılmıyor.	  Olumlu	  yansıtılmadığı	  
için	  de	  toplumsallaşmada	  çok	  önemli	  rolleri	  olduğu	  için	  olumsuz	  etkiliyor	  kadının	  toplumsal	  cinsiyet	  
oluşumunu	  da.	  	  
	  
Ya	  da	  geleneksel	  roller	  sunuyor.	  Geleneksel	  rolleri	  vurgulanıyor	  ve	  geleneksel	  rolleri	  ya	  da	  cinsel	  
kimliği	  sunuluyor.	  Bireysel	  olarak	  kadın	  güçlü	  verilmiyor.	  	  	  

	  
Uzaktan	  Eğitim:	  

	  
Özellikle	  Türkiye’de	  kadının	  gelişimi	  açısından	  uzaktan	  eğitim	  çok	  olumlu	  bir	  etkide	  

bulunduğunu	  gözlüyoruz.	  Araştırmalar	  da	  gösteriyor	  ki	  uzaktan	  eğitim	  sistemindeki	  eğitime	  
kadınların	  katılımı	  beklenenden	  fazla.	  Mezuniyetler	  fazla	  ve	  (conj.)	  kadın	  mezunlar	  bu	  eğitim	  
sonunda	  daha	  özgüvenli,	  toplumda	  daha	  saygı	  duyulabilir	  bir	  pozisyona	  geliyorlar.	  Çalışma	  yaşamıyla	  
birleşerek	  ekonomik	  durumları	  daha	  da(cli.)	  düzeliyor.	  Bu	  toplumsal	  etkileşimlerine	  de	  çok	  olumlu	  
etkisi	  var	  bunun.	  Eşleriyle,	  akrabalarıyla	  ve	  yakın	  çevresinde	  bir	  statü	  kazanıyor.	  Dolayısıyla	  
Türkiye’ye	  uzaktan	  eğitimin	  gelmesiyle	  kadınların	  yeni	  bir	  çıkış	  noktası	  yakaladıklarını	  söylemek	  
mümkün.	  Seksen	  iki	  yılından	  beri	  üniversite	  düzeyinde	  eğitim	  yaparken	  2000li	  yıllardan	  sonra	  
sertifika	  programları	  hizmete	  sunuldu.	  Ve	  kadınların	  bu	  sertifika	  programlarına	  da	  yönelerek	  
kendileri	  adına,	  gelişimleri	  adına	  yarar	  elde	  etmeleri	  mümkün.	  Bu	  önemli	  bir	  açılım	  Türk	  kadını	  ve	  
Türk	  eğitimi	  açısından	  önemli	  bir	  açılım	  olarak	  görülmeli	  bence.	  	  
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Üniversite	  eğitimi	  yanı	  sıra	  Türkiye’de	  açık	  ilköğretim	  -‐open	  primary	  school-‐,	  açık	  lise,	  -‐open	  

high	  school-‐	  uygulamaları	  var.	  Bunlar	  da	  yaklaşık	  toplam	  1.5	  milyon	  -‐one	  and	  a	  half	  million-‐	  
population.	  	  

	  
Özellikle	  kırsal	  kesim	  ve	  küçük	  yerleşim	  yerlerindeki	  çocukların,	  okuma	  olanağı	  olmayan	  

(relative	  cl.)	  çocukların,	  kız	  çocuklarının	  eğitimi	  için	  açık	  ilköğretim	  ve	  açık	  lise	  çok	  daha	  önemli.	  
Çünkü	  Türkiye’de	  kırsal	  kesim	  ve	  küçük	  yerlerde	  taşımalı	  eğitim	  yapılıyor	  ve	  köyde	  okul	  olmadığı	  için	  
başka	  bir	  yere	  gönderilmesi	  ya	  da	  yatılı	  okuması	  gerekiyor.	  Buralara	  da	  aileler	  kız	  çocuklarını	  güvenip	  
gönderemedikleri	  için	  kadın	  eğitimi	  açısından	  açık	  lise	  ve	  açık	  ilk	  öğretim	  açık	  üniversiteden	  çok	  daha	  
etkili	  oldu	  Kadın	  eğitiminin	  ve	  okuma	  yazma	  oranının	  gelişmesinde.	  Çünkü	  dünya	  kadın	  
konferanslarında	  vaad	  edilen	  (relative	  cl.)	  sözlerden	  birisi	  de	  kadın	  eğitiminin	  ve	  okur-‐yazar	  oranın	  
%100’e	  çıkarılmasıydı.	  Dünyadaki	  diğer	  ülkelerle	  birlikte	  Türkiye	  de	  bunu	  1982	  yılında	  imzaladı.	  Ama	  
(conj.)	  kadın	  eğitimi	  açısından	  henüz	  (adverbial	  cl.-‐time)	  okuma-‐yazma	  bilmeyen	  %25	  gibi	  bir	  oran	  
var.	  Okuma-‐yazma	  bilmemek	  demek	  iletişimin	  olmaması	  demek	  kadın	  açısından.	  Her	  türlü	  bağının,	  
çevreyle	  iletişiminin	  kopuk	  olması	  demek.	  Bu	  nedenle	  de(cli.)	  uzaktan	  öğretim	  anlamında	  
baktığımızda	  açık	  ilk	  öğretim	  ve	  açık	  lise	  kadının	  kendi	  adına	  ayakta	  durması	  anlamında	  ve	  çevresel,	  
töresel,	  yöresel	  etkileri	  yok	  etmesi	  ve	  eğitilmesi	  anlamında	  çok	  önemli	  bir	  eğitim	  olanağı	  sağlıyor.	  
Kadın	  eğitimi	  açısından	  çok	  önemli.	  Ve	  ilköğretim	  Türkiye’de	  de	  artık	  sekiz	  yıla	  çıkarıldı.	  Sekiz	  yıla	  
çıkarılması	  nedeniyle	  de	  kız	  çocukları	  erken	  geliştikleri	  için	  okuma	  yönünde	  mağdur	  ediliyorlardı.	  
Okula	  gönderilmiyorlardı.	  Bir	  an	  önce	  evlendirilmek	  isteniyorlardı.	  Bu	  anlamda	  da	  kız	  çocuklarının	  
eğitimi	  açısından	  uzaktan	  eğitim	  çok	  önemli	  bir	  aşama	  sağlamıştır	  (ass.mod.).	  Ve	  kadın	  okuma-‐yazma	  
oranını	  çok	  yükseltmiş,	  kadınların	  kendilerine	  meslek	  edinme	  çünkü	  diploması	  olmadan	  meslek	  
edinme	  kurslarına	  da	  katılamıyordu	  kadınlar.	  Böylelikle	  en	  azından	  ilköğretim	  diplomasını	  alarak	  
meslek	  edinme	  kurslarına	  katılma	  hakkını	  da	  elde	  etmiş	  oldular.	  Tabi	  yüksek	  öğretim	  de	  	  çok	  önemli.	  
Ama	  ilki	  temel	  okuma-‐	  yazma	  bilmesi	  anlamında	  alt	  kadroya	  yönelik	  uzaktan	  eğitim	  çok	  daha	  etkili	  
oluyor	  kadın	  eğitimi	  açısından	  çok	  daha	  etkili	  oldu.	  

Dünyada	  da	  böyle.	  Dünyada	  da	  uzaktan	  eğitim	  sistemleri	  kadına	  hep	  olanak	  sağlamıştır.	  	  
	  
Kırsal	  kesimdeki	  kadınların	  uzaktan	  eğitim	  sistemlerine	  girmelerindeki	  ekonomik	  durumları	  

nedir?	  Computerleri,	  kayıt	  paraları	  ya	  da	  education	  fee?	  
	  
Ekonomik	  durumları	  kadınların	  özellikle	  kırsal	  kesimde	  tabii	  ki	  çok	  kötü	  ama	  bu	  açık	  lise	  ve	  

açık	  ilköğretimin	  katılım	  ücretleri	  çok	  düşük.	  Maliyeti	  çok	  düşük.	  Computerleri	  yok.	  Yalnız	  kitap	  –
books	  and	  television	  programs-‐	  televizyon	  kanalından	  ders	  programları	  yayınlanıyor.	  Hem	  görsel	  
televizyon	  programı	  izliyorlar	  kitaplarını	  okuyorlar.	  Senede	  iki	  kez	  sınava	  giriyorlar.	  Bulundukları	  ilde	  
sınava	  giriyorlar.	  Uzağa	  gitmedikleri	  için	  ekonomik	  olarak	  uzaktan	  öğretim	  onlara	  çok	  büyük	  bir	  yük	  
getirmiyor.	  Yani	  bizim	  açık	  üniversite	  için	  de	  aynı	  şey	  geçerli.	  Katılım	  ücreti	  kendi	  evinde	  okuduğu	  için	  
(adverbial	  cl-‐reason)	  sadece	  sınav	  ücreti	  ve	  kitap	  ücreti	  veriyorlar.	  Onun	  dışında	  bir	  maliyeti	  yok.	  
Kendi	  evinde,	  ailesinin	  yanında	  okuduğu	  için	  de	  aile	  de	  çok	  karşı	  çıkmıyor.	  Kadının	  eğitimine	  katkı	  
getirmiş	  oluyor.	  Ekonomik	  olarak	  yoksa	  kadınlar	  kendi	  başlarına	  böyle	  bir	  güce	  sahip	  değiller.	  Ama	  
maliyet	  çünkü	  erkek	  çocuklar	  dünyada	  olduğu	  gibi	  Türkiye’de	  de	  eğitim	  açısından	  tercih	  ediliyorlar,	  
kız	  çocukları	  ikinci	  planda	  kalıyor.	  Ama	  evde	  okuduğu	  ve	  masrafı,maliyeti	  düşük	  olduğu	  için	  tercih	  
ediliyor	  ve	  avantaj	  oluyor	  kadın	  eğitimi	  açısından.	  	  

	  
Yalnız	  uzaktan	  eğitimin	  kadınlar	  açısından	  şöyle	  bir	  olumsuzluğu	  var,	  kadın	  evde	  anne,	  

yemek,	  birçok	  iş	  var,	  ders	  çalışmaya	  zaman	  bulamıyor.	  Ama	  eğer	  kadın	  örgün	  eğitim	  okula	  gitmiş	  olsa	  
okulda	  öğrenecek,	  kendi	  bireysel	  yaşamına	  daha	  çok	  katkı	  getirecek,	  çevreye	  girecek,	  toplumsal	  
yaşama	  girecek,	  kamusal	  yaşama	  girecek.	  Ama	  uzaktan	  eğitimde	  kadın	  eve	  kapatılıyor.	  Özellikle	  de	  
üniversite	  düzeyinde	  eğitim	  düşük	  maliyetli	  olması	  ve	  eğitim	  olanağı	  sağlanmaması	  anlamında	  kadına	  
katkı	  getiriyor	  gibi	  görünüyor,	  ama	  bir	  yandan	  da	  kadının	  evde	  işi	  çok	  olduğu	  için	  çalışamıyor	  ve	  de	  
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dışarıya	  gidemiyor.	  Okula	  gitmiş	  gelmiş	  olsa	  kendisini	  geliştirecek,	  sosyal	  çevreye	  girecek.	  O	  anlamda	  
kadın	  için	  olumsuz.	  Örgün	  eğitim	  kadın	  açısından	  daha	  olumlu.	  	  

	  
Kadının	  eğitimli	  olması	  özellikle	  para	  kazanıp	  iş	  yaşamına	  atılmasında	  bir	  etken	  oluyor	  (free	  

aux.	  etken	  olmak).	  Kendi	  gelirine	  sahip,	  kendi	  gelirini	  yönlendirebilen	  bir	  kadın	  da	  diğerlerine	  göre	  
daha	  olumlu	  ve	  (conj.)	  kendi	  kararlarını	  verebilen	  bir	  düzeye	  geliyor.	  Yalnız	  şiddet	  açısından	  bu	  tüm	  
dünyada	  da	  kanıtlanmış	  araştırmalar	  sonucu	  bir	  veri.	  Eğitim	  düzeyi	  yükseldikçe	  şiddet	  azalmıyor.	  
Şiddet	  devam	  ediyor.	  Yani	  kadın	  her	  kesimde	  eğitimli	  de	  olsa	  eğitimsiz	  de	  olsa	  para	  da(cli.)	  kazansa	  
bir	  şekilde	  erkekler	  tarafından	  şiddete	  maruz	  kalıyor.	  Bu	  şiddeti	  de	  kitle	  iletişim	  araçları	  körüklüyor,	  
yönlendiriyor.	  Kitle	  iletişim	  araçlarında	  daha	  çocukluktan	  itibaren	  bireyler	  çok	  fazla	  şiddetle	  karşı	  
karşıya	  kalıyor	  ve	  şiddet	  çok	  benimsetiliyor,	  doğalmış	  gibi	  gösteriliyor.	  Sen	  de	  şiddet	  görüyorsun,	  ben	  
de	  şiddet	  görüyorum.	  Televizyonda	  gösterilen	  programlarda	  çocukların	  çizgi	  filmlerinde,	  haberlerde	  
her	  programda	  ve	  gazetelerde	  biz	  şiddet	  görüyoruz.	  Şiddet	  göre	  göre	  şiddet	  benimseniyor.	  Bu	  da	  çok	  
olumsuz	  tabi.	  Dünyada	  en	  gelişmiş	  bu	  İskandinav	  ülkelerinde	  bile	  kadınlar	  taciz	  ve	  tecavüze	  
uğruyorlar,	  İsveç,	  Norveç,	  Danimarka.	  Kadın	  siyasal	  yaşamda	  çok	  güçlü.	  Bireysel	  olarak	  çok	  güçlü.	  
Ama	  bu	  ülkelerde	  bile	  ne	  yazık	  ki	  kadına	  karşı	  şiddet	  önlenebilmiş	  değil.	  Her	  üç	  dakikada	  bir	  kadın	  
dünyada	  taciz	  ya	  da	  tecavüze	  uğruyor.	  Ve	  şiddet	  görüyor.	  Bu	  ev	  içi	  şiddet,	  sokakta	  şiddet,	  cinsel	  
şiddet,	  işyerinde	  şiddet	  kesinlikle	  önlenebilmiş	  değil.	  Bunda	  da	  kitle	  iletişim	  araçlarının	  rolü	  olacak	  
mutlaka.	  Oralarda	  gösterilecek	  programlar,	  yapılan	  (relative	  cl.)	  programlarda	  kadına	  yönelik	  şiddetin	  
ne	  kadar	  kötü	  olduğu	  ve	  cezalandırmanın	  da	  ağırlaştırılması	  gerekiyor	  yasal	  anlamda	  cezalar	  çok	  
düşük	  kadına	  yönelik	  şiddette.	  Cezalandırılamıyor	  bu	  şiddet	  uygulamayan	  kişiler.	  Şiddet	  cezasız	  
kalınca	  da	  teşvik	  gibi	  oluyor.	  Gittikçe	  de	  topluma	  yönelik	  şiddet	  artıyor.	  Yani	  yalnızca	  kadına	  değil	  
çocuğa	  yönelik	  şiddet	  de	  Tüm	  dünyada	  çok	  yoğun.	  Yalnızca	  Türkiye	  için	  değil	  bu.	  Tüm	  dünyada	  
kadına	  yönelik	  şiddet	  ne	  yazık	  ki	  önlenemiyor.	  Bunun	  için	  de	  yasalar	  çok	  güçlenmeli.	  Cezalar	  
artırılmalı	  ve	  kitle	  iletişim	  araçlarında	  eğitici	  programlar	  yapılmalı.	  	  

	  
	  

Hatice	  Topal	  
Hatice	  Topal,	  a	  novice	  and	  idealist	  teacher,	  draws	  attention	  to	  the	  necessity	  of	  early	  childhood	  
education	  in	  Turkey.	  She	  introduces	  early	  childhood	  education	  as	  a	  great	  opportunity	  in	  order	  to	  
adapt	  low	  social	  profiled	  children	  to	  the	  central	  education	  system.	  They	  are	  able	  to	  achieve	  
cognitive,	  behavioral	  and	  psysmotor	  skills	  through	  early	  childhood	  education,	  since	  they	  mostly	  
suffer	  from	  lack	  of	  these	  skills	  during	  formal	  education.	  Due	  to	  the	  huge	  gap	  between	  western	  and	  
eastern	  regions,	  early	  childhood	  education	  is	  expected	  to	  satisfy	  students’	  needs	  and	  improve	  the	  
training	  level	  of	  students.	  	  
	  
Okul	  öncesi	  eğitim:	  
Merhaba	  ben	  Hatice	  Topal.	  Ben	  Konya	  Selçuk	  
Üniversitesi	  mezunuyum.	  Meslek	  Eğitim	  
Fakültesi	  Çocuk	  Gelişim	  ve	  Eğitim	  bölümü	  ve	  
anaokulu	  öğretmenliği.	  Ben	  bu	  işe	  lisede	  kız	  
meslek	  lisesinden	  başladım.	  Üç	  yıl	  orada	  bir	  
eğitim	  aldım.	  Daha	  sonrasında	  devamında	  işte	  
Meslek	  Eğitim	  Fakültesine	  yöneldim.	  Dört	  yıl	  da	  
lisans	  eğitimimi	  aldım.	  Okul	  bittikten	  sonra	  
hemen	  kadrom	  geldi.	  Ve	  Siirt’e	  atandım.	  İki	  yıl	  
Siirt’te	  çalıştıktan	  sonra	  iş,	  eş	  durumundan	  
buraya	  geldim	  ve	  iki	  yıldır	  da	  buradayım.	  Burada	  
devam	  ediyorum.	  	  
	  

Okul	  öncesi	  eğitimle	  ilgili	  genel	  bilgiler	  verebilir	  
misin?	  Türkiye’de	  okul	  öncesi	  eğitimin	  yeri	  ve	  
önemi...	  	  
	  
Türkiye’de	  okul	  öncesi	  eğitimde	  bizim	  öncelikle	  
amaçladığımız	  sosyal	  davranışlar,	  daha	  
sonrasında	  bilişsel	  beceriler.	  Çünkü,	  çocuklarımız	  
farklı	  kesimlerden	  geldikleri	  için	  (adverbial	  cl.	  
reason)	  birbirlerine	  uyum	  sorunu	  yaşıyorlar.	  
Birbirlerine	  adapte	  olamıyorlar	  (free	  aux.	  adapte	  
olmak).	  Gerektiğinde	  birbirlerini	  hem	  fiziksel	  
hem	  duygusal	  rencide	  edebiliyorlar.	  O	  yüzden	  
öncelikle	  toplumsal	  olarak,	  toplumsal	  kurallara	  
uymayı,	  birbirlerine	  karşı	  nezaket	  kurallarını	  
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uygulamayı,	  özellikle	  birbirlerini	  dinlemeyi.	  
Bunlardan	  sonra,	  özellikle	  davranışsal	  
becerilerini	  geliştirdikten	  sonra	  bilişsel	  
becerilerine	  yöneliyoruz.	  İlköğretimdeki	  Milli	  
Eğitim’in	  bize	  vermiş	  olduğu	  bir	  müfredât	  ve	  
(conj.)	  bu	  müfredâtta	  da	  bilişsel	  becerilere	  
yönelik,	  davranışsal	  becerilere,	  özbakım	  
becerilerine,	  psikomotor	  becerilerine,	  bunların	  
hepsine	  yönelik	  bazı	  davranışlarımız	  var.	  Artı,	  
toplumsal	  kuralların	  yanında	  da(cli.)	  en	  alt	  
basamaktan,	  dört	  yaş	  basamağından	  başlıyoruz,	  
beş	  yaş	  ve	  altı	  yaş	  diyerekten	  bilgisayar	  
becerilerine	  göre,	  ağırlık	  aşamasına	  göre	  en	  
basitten	  en	  ağırına,	  en	  zoruna	  doğru	  gidiyor.	  Ve	  
ilköğretim	  basamağına	  geldiği	  zaman	  gerçek	  
anlamda	  okul	  öncesi	  eğitim	  almış	  (relative	  cl.)	  bir	  
çocuk	  hem	  toplumsal	  kuralları	  öğrenmiş	  oluyor,	  
arkadaş	  ilişkilerini	  kazanmış	  oluyor,	  büyüklerle	  
iletişimini	  kurmayı	  öğreniyor	  ve	  artı,	  basit,	  
somut,	  matematiksel	  beceriler,	  kendini	  ifâde	  
edebilmesi,	  toplumda	  veyahut	  derslerde	  söz	  
alabilmesi,	  belirli	  iki,	  üç,	  yani	  yaş	  gurubuna	  göre	  
eğer	  ki	  yaş	  küçükse	  ortalama	  on	  kelimelik	  bir	  
cümleyi	  aynı	  anda	  biraraya	  getirebilmeyi,	  işte	  bu	  
yaş	  büyüdükçe	  kelime	  sayıları	  oldukça	  artıyor.	  	  	  	  	  
	  
Türkiye’deki	  okul	  öncesi	  eğitimin	  oranını	  
söyleyebilirsiniz...	  
	  
Size	  şöyle	  söyleyebilirim:	  Bunu	  bölge	  bölge	  
bahsedebilirim.	  Şimdi	  ben	  kendim	  Bursalıyım.	  
Ortalama	  on	  altı-‐on	  yedi	  yaşıma	  kadar	  
(postpositional	  ph.)	  Bursa’da	  yaşadım.	  Şu	  an	  
hâlâ	  ailem	  orada.	  Orada	  çalışan	  arkadaşlarım	  
var.	  Orada	  okul	  öncesi	  eğitime	  bakış	  açısı	  
tamamıyla	  eğitime	  yönelik.	  Bu	  taraflara	  doğru	  
geldikçe	  işte	  Ankara’dan	  bu	  taraflara	  doğru	  
geçtikçe	  burada	  daha	  yeni	  yeni	  bazı	  şeyler	  
çocukların	  gerçek	  anlamda	  eğitim	  alması	  için,	  
aileler	  bilinçlenmeye	  başlayarak	  çocuklarını	  
gönderiyorlar.	  Daha	  doğrusu	  iki	  yıl	  da	  Siirt’te	  
çalıştım,	  daha	  doğusunda	  çalıştım.	  Orada	  gene	  
ailelerin	  daha	  çok	  “çocuklarımız	  okula	  gitsinler”	  
veya	  Milli	  Eğitim’in	  baskısıyla.	  Aileler	  bunun	  çok	  
fazla	  farkında	  değiller.	  Milli	  Eğitim	  bunu	  çok	  
köklendirmeye	  çalışıyor.	  İllerde	  mümkün	  
olduğunca	  arttırmaya	  çalışıyor.	  Yani	  her	  çocuğun	  
dört	  yaşından	  itibaren	  mümkün	  olduğunca	  okul	  
öncesi	  eğitim	  alması	  için	  her	  türlü	  çalışmayı	  
yapıyor;	  ama	  aileler,	  işte	  batıdan	  doğuya	  doğru	  
gittikçe	  ailelerin	  bilinçlenme	  düzeyi	  biraz	  daha	  

düşüyor.	  Yani	  ben	  üç	  bölgede	  de	  çalıştığım	  için	  
(adverbial	  cl.reason)	  bu	  ayırımı	  çok	  rahat	  
yapabiliyorum.	  	  
	  
Bölgeler	  arasında	  eğitim	  arasında	  (Milli	  Eğitim’in	  
müfredâtının	  uygulanmasında)	  fark	  var	  mı?	  	  
	  
Tabii	  ki	  var.	  Şöyle	  var:	  Batı	  bölgelerinde	  işte	  
İstanbul,	  Bursa,	  İzmir,	  Ankara	  dediğimiz	  büyük	  
şehirlerde	  artık	  Milli	  Eğitim’in	  bize	  vermiş	  
olduğu,	  az	  önce	  bahsettiğim	  psikomotor	  
beceriler,	  sosyal	  beceriler,	  bilişsel	  beceriler,	  
özbakım	  becerileri,	  bunlara	  yönelik	  bütün	  
hedeflerimiz	  ve	  kazanılması	  beklenen	  
davranışlarımız	  var,	  hedef	  davranışlarımız	  var.	  
Bu	  bölgelerde	  çocuklar	  birebir	  	  bunlara	  yönelik	  
çalışabiliyor.	  Malatya’da	  da	  bu	  böyle.	  Yavaş	  
yavaş	  daha	  düzenli	  bir	  şekilde	  oturmaya	  
başlamış;	  ama	  daha	  doğuda	  Siirt	  kesiminde	  işte	  
Siirt,	  Mardin,	  Diyarbakır	  kesimlerinde	  ilk	  önce	  ilk	  
defa	  anasınıfına	  başlamış	  bir	  çocuk	  eğer	  
Türkçe’yi	  bilmiyorsa	  çocuğa	  ilk	  önce	  Türkçe	  
eğitim	  veriliyor.	  İşte	  diğerleriyle,	  yetişkinleriyle,	  
öğretmenleriyle	  iletişim	  kurması	  öğretiliyor.	  Bir	  
öğretmenin	  öncelikli	  görevi	  bu.	  Eğer	  çocuk	  
Türkçeyi	  çat-‐pat	  da	  olsa,	  yani	  az-‐çok	  da	  
öğrenerek	  gelmişse,	  bu	  sefer	  eksik	  olan	  
davranışlarından	  –ki	  çoğunlukla	  çocuklar	  
kalabalık	  ailelerde	  yetiştikleri	  için	  çok	  fazla	  
yetişkin	  diyaloglarından	  farkında	  değiller.	  
Arkadaşlarıyla	  diyalogları	  çok	  daha	  basit	  
düzeyde.	  Birbirlerini	  farklı	  yönlerde,	  kötü	  
yönlerde	  etkileyebiliyorlar.	  Dediğimiz	  gibi	  o	  
bölgelerde	  genellikle	  davranışlardan	  toplumsal	  
becerilerden	  başlayıp	  ilköğretimdeki	  becerilere	  
temel	  hazırlayacak	  şekilde	  yetiştiriliyor.	  	  
	  
Okul	  öncesi	  eğitim	  zorunlu	  mu	  Türkiye’de?	  
Maliyeti	  var	  mı?	  
	  
Şöyle	  söyleyeyim	  size	  ben,	  okul	  öncesi	  eğitim	  
minimum	  geçen	  yıla	  kadar,	  (postpositional	  ph.)	  
altı	  yaşa	  kadar	  (postpositional	  ph.)	  zorunluydu.	  
Bu	  geçen	  yıl	  beş	  yaşa	  indirildi.	  Ve	  şu	  an	  ortalama	  
beş	  sene	  gibi	  bir	  süre	  koydular.	  Şu	  an	  üç	  ilde	  
başladı.	  Beş	  yaşta	  zorunlu	  eğitime	  başlandı.	  
Daha	  sonrasında...	  
	  
Bu	  üç	  ili	  biliyor	  musunuz?	  
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Bu	  üç	  ili	  tam	  net	  çıkaramam.	  Büyük	  şehirler,	  biri	  
Bolu	  olduğunu	  biliyorum	  ama	  diğerlerinin	  
hangisi	  olduğunu	  bilmiyorum.	  Üç	  ilde	  başladı.	  
Daha	  sonra	  on	  bir	  ilde,	  ondan	  sonra	  Türkiye	  
genelinde	  okul	  öncesinde	  beş	  yaştan	  itibaren	  
okul	  öncesi	  eğitim	  zorunlu	  hale	  getirilecek.	  
Maliyeti	  de	  okulun	  bulunduğu	  (relative	  cl.)	  
bölgeye	  göre	  değişiyor.	  Bizim	  okulumuzda	  yani	  
genel	  olarak	  maksimum	  bizim	  okulumuzda	  şu	  an	  
tam	  gün	  eğitimde	  Milli	  Eğitim	  135	  YTL	  alıyor,	  
yarım	  gün	  eğitimde	  100	  YTL	  alıyor	  bu	  yıl.	  Geçen	  
yıla	  oranla	  artmadı.	  Geçen	  yıl	  bu	  tek	  yarım	  gün	  
eğitim	  90	  YTL	  idi	  bu	  sene	  100	  YTL	  oldu.	  Bunun	  
üzerine	  çocuk	  kırtasiye	  masrafı,	  beslenme	  
masrafı,	  okulun	  temizliği,	  okulda	  çalışan	  
personel,	  işte	  okulun	  geliri,	  gideri	  her	  şeyi	  bunun	  
içerisinde.	  Eğer	  okulun	  bulunduğu	  bölge	  biraz	  
daha	  kenar	  kesimdeyse,	  işte	  oradaki	  halkın	  
maddi	  olanakları	  biraz	  daha	  kısıtlıysa	  bu	  oran	  
aşağıya	  çekilebiliyor	  hatta	  bazı	  yerlerde	  çocuklar	  
okula	  devam	  etmesi	  için	  hiç	  alınmıyor.	  	  
	  
Çocukların	  ailesiyle	  ilişkileriniz	  nasıl?	  Çocuklarını	  
buraya	  getirdikten	  sonra	  bırakıyorlar,	  
ilgilenmiyorlar	  mı,	  sadece	  getirip	  götürüyorlar	  
mı?	  Yoksa	  onlarla	  ilişkiye	  giriyor	  musunuz,	  
diyaloglarınız	  nasıl	  oluyor?	  Siirt’le	  burayı	  
karşılaştırabilir	  misiniz?	  

Siirt’le	  burayı	  karşılaştırdığımız	  zaman	  burada	  
ailelerimiz	  gayet	  ilgili,	  çocuklarımızın	  
gelişimlerini	  takip	  ediyorlar.	  Herhangi	  bir	  
rahatsızlıklarında	  çocuklarımızla	  ilgileniyorlar.	  
Burada	  velilerimizle	  sürekli	  diyalog	  halindeyiz;	  
ama	  (conj.)	  Siirt’te	  öğrencilerimiz	  kendileri	  gelip	  
gidiyorlardı.	  Velilerimizi	  çok	  fazla	  görmüyorduk.	  
Olağanüstü,	  gerçekten	  problem	  denebilecek	  bir	  
sorun	  olmadığı	  (free	  aux.	  sorun	  olmak)sürece	  
velilerimizle	  çok	  fazla	  diyalog	  haline	  girmiyorduk.	  
Çocuklarımız	  dört	  yaşında	  da	  (cli.)	  olsa	  okula	  
kendileri	  gelip	  gidebiliyorlardı.	  	  
	  
Dört	  yaşındaki	  çocuk	  bile?	  
	  
Tabii	  ki.	  Ama	  zaten	  öyle	  bir	  şey	  ki	  her	  mahallede	  
ana	  okulu	  var	  orada.	  Burası	  gibi	  değil.	  Oradaki	  
okul	  oranı	  çok	  fazla.	  Yani	  şöyle	  söyleyeyim	  ben;	  
ortalama	  otuz-‐otuz	  beş	  eve	  bir	  anaokulu	  
düşüyor.	  Öyle	  olunca	  veliler	  açıkçası	  çocuklarını	  
çok	  uzağa	  göndermeyeceği	  için	  böyle	  bir	  kaygı	  
içerisine	  de	  girmiyorlar.	  Çocukların	  kendi	  
mahalleleri,	  bu	  saatlerde	  kendileri	  gidip	  
rahatlıkla	  geri	  dönebiliyorlar.	  Kendi	  çevresi,	  
kendi	  komşusu.	  Bu	  sıkıntıyı	  yaşamıyor	  çocuklar	  
hiçbir	  şekilde.

	  
	  
	  

MEDİZ`in	  `Medyada	  Cinsiyetçiliğe	  Son!`	  Kitabı	  Çıktı4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  Medyada	  cinsiyetçiliğin	  ortadan	  kalkması	  için	  kadın	  sayısının	  artması	  
önemli	  ama(conj.)	  yetersiz.	  Cinsiyetçiliğe	  karşı	  yapılacak	  çok	  şey	  var.	  En	  
önemlisi	  örgütlü	  mücadelenin	  sürmesi.	  MEDİZ`in	  kitabı	  bu	  nedenle	  çok	  
önemli.	  

                                                
4 http://www.tumgazeteler.com/?a=4118235 
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`Kadınların	  ayrımcılığa	  uğramadığı	  bir	  medya	  için`	  kurulan	  (relative	  cl.)	  Kadınların	  Medya	  İzleme	  
Grubu(MEDİZ),	  Nisan	  2008`ten	  bu	  yana	  sürdürdüğü	  `Medyada	  Cinsiyetçiliğe	  Son!`	  kampanyası	  
kapsamında	  bir	  de(cli.)	  kitap	  çıkarttı.	  	  

Kitapta	  kampanya	  sürecinde	  yayınlanan	  görsel	  ve	  bültenlerin	  yanı	  sıra	  3-‐4	  Mayıs	  2008`te	  İstanbul	  
Bilgi	  Üniversitesi`nde	  gerçekleştirilen	  `Cinsiyetçi	  Olmayan	  Medya	  İçin`	  konferansının	  sunumları	  ve	  
`Medyada	  Kadınların	  Temsil	  Biçimleri	  Araştırması`nın	  bulguları	  da	  bulunuyor.	  	  

Kuruluşundan	  itibaren	  MEDİZ`in	  faaliyetleri	  dört	  temel	  konuya	  odaklandı:	  	  

Kadının	  haber,	  program,	  reklam	  ya	  da	  dizilerde	  temsil	  biçimleri;	  çalışan	  ya	  da	  yönetici	  olarak	  
medyada	  temsili;	  okur,	  izleyici,	  dinleyici	  olarak	  hakları	  ve	  kadın	  medyasının	  sorunları.	  	  

Bu	  kitap	  da	  işte	  bu	  konulara	  odaklanıyor.	  	  

Erkeklerin	  medyası	  	  

MEDİZ`in	  `Kadının	  Medyada	  Temsil	  Biçimleri`	  araştırması	  da	  gösteriyor	  ki	  medya	  erkeklerin	  
egemenliğinde.	  	  

Haber,	  manşet	  ve	  içerikler	  yapılırken	  kadınlar,	  bireysel	  varlığı	  olmayan	  eş-‐anne,	  magazin	  malzemesi,	  
konu	  mankeni,	  cinsel	  nesne	  olarak	  kurgulanıyor	  ya	  da	  tamamen	  yok	  sayılıyor.	  	  

Doç.	  Dr.	  Hülya	  Uğur	  Tanrıöver	  ve	  ekibinin	  Türkiye`de	  on	  gazete,	  beş	  radyo,	  beş	  internet	  sitesi	  ve	  beş	  
televizyonu	  iki	  hafta	  boyunca	  izleyerek	  yürüttüğü	  araştırmanın	  sonuçlarına	  göre,	  gazetelerin	  baş	  
sayfalarındaki	  haberlerin	  sadece	  yüzde	  21`inde	  kadınlar	  var.	  	  

Kadınlara	  ilişkin	  haberlerin	  yüzde	  52`si	  `yaşam-‐magazin`	  alanında.	  	  

Haber	  kaynaklarının	  sadece	  yüzde	  18`i,	  kadın	  köşe	  yazarlarınınsa	  ancak	  (conj.)	  yüzde	  12`si	  kadın.	  	  

Televizyon	  kanallarında	  siyasi	  tartışma	  programı	  yapanlar	  arasında	  hiç	  kadın	  yok,	  ana	  haber	  bültenleri	  
yönetim	  kadrolarının	  sadece	  yüzde	  16`sı	  kadın.	  	  

Televizyon	  ana	  haber	  bültenleri	  yorumcuları	  arasında	  kadın	  yok,	  dış	  seslerin	  sadece	  yüzde	  25`i	  kadın.	  	  

Tanrıöver,	  medyanın	  temsil	  biçimleri	  ile	  kadına	  yönelik	  ayrımcılığı	  hem	  yeniden	  ürettiğini	  hem	  de	  
(cli.)	  bizzat	  hak	  ihlallerine	  neden	  olduğunu	  vurguluyor.	  	  

Tanrıöver,	  `Farklı	  temsiller	  birbirlerine	  eklemlenerek	  bizim	  dünyaya	  bakışımızı	  biçimlendirirler`	  diyor,	  
temsillerin	  stereotipleri	  oluşturarak	  önyargıların	  süregitmesinde	  belirleyici	  olduğuna	  değiniyor.	  	  

Kadınların	  medyada	  temsil	  edilme	  biçimleri	  de	  hem	  medyanın	  kadınlara	  bakışını	  meşru	  kılıyor	  hem	  de	  
toplumun	  kadınlara	  yönelik	  algısını	  biçimlendiriyor.	  	  

Kadınlar	  çerçevenin	  dışında	  	  

Medya	  içerikleri	  üzerine	  yapılan	  (relative	  cl.)	  araştırmalar	  gösteriyor	  ki,	  medyada	  kadınlar	  öncelikle	  
`ev	  kadını`	  olarak	  temsil	  ediliyor.	  	  
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Ev	  dışında	  çalışan	  kadınlarsa	  genellikle	  `kadın	  meslekleri`	  olarak	  adlandırılan	  mesleklere	  sahip	  
kadınlar	  oluyor.	  	  

Araştırmalar,	  kadınların	  medyada	  anne/eş	  gibi	  geleneksel	  roller	  içinde	  cinsiyetsizleştirilerek;	  
aldatılan,	  terk	  edilen,	  tecavüze	  uğrayan,	  namus	  adına	  öldürülen	  veya	  intihar	  eden	  kurban	  rolüyle	  
şiddet	  eylemlerinin	  hedefi	  olarak	  ya	  da	  bedenleri,	  cinsellikleri	  ile	  bir	  arzu	  nesnesine	  dönüştürülerek	  
sunulduğunu	  gösteriyor.	  	  

Medya	  eğlence	  programları	  da	  kadınların	  konumlarına	  ve	  sahip	  oldukları	  (free	  aux.	  sahip	  olmak)	  
seçeneklere	  ilişkin	  olumsuz	  yargıları	  güçlendiriyor.	  	  

Bu	  tür	  programlar	  hemen	  her	  zaman	  kadınları	  başarısız,	  amaçsız,	  iradesiz	  varlıklar	  olarak	  betimliyor.	  	  

Kadınlara	  kurtuluş	  yolu	  olarak	  `evlilik`	  gösteriliyor;	  `iyi`	  kadın	  `güzel,	  mutlu	  ev	  kadını`	  ve	  (conj.)`iyi	  
anne`	  olarak	  resmediyor.	  	  

Geleneksel	  habercilik	  anlayışında	  kadınlar	  haberin	  odağına	  yerleşemiyor.	  	  

Siyaset,	  ekonomi,	  spor,	  uluslararası	  politika	  gibi	  `erkeklere	  ait`	  sayılan	  (relative	  cl.)	  alanlarda	  kadınlar	  
yok	  sayılırken	  kadın	  haberleri	  bir	  `yan	  alan`	  olarak	  görülüyor;	  özellikle	  kadınları	  ilgilendireceği	  
varsayılan	  haber	  konuları	  dışında	  meydan	  hep	  erkeklerin.	  	  

Medyada	  kadınların	  temsil	  edilme	  biçimleri	  konusunda	  önemli	  bir	  başka	  sorun	  daha	  var:	  Kadınların	  
`hiç	  temsil	  edilmemesi`.	  	  

Tanrıöver,	  kadınların	  simgesel	  olarak	  yok	  edildikleri	  en	  önemli	  alanı	  `kendi	  özgün	  mücadele	  alanları`	  
olarak	  tanımlıyor.	  	  

Yani	  kadın	  örgütleri	  ve	  (conj.)	  kadınların	  bu	  örgütler	  aracılığıyla	  yürüttüğü	  mücadeleler	  medyada	  
görünmüyor.	  MEDİZ	  araştırmasına	  göre,	  tüm	  medyada	  kadınların	  hak	  mücadeleleri	  ve	  eylemlerinin	  
yer	  alma	  oranı	  sadece	  yüzde	  3.	  	  

Medyadaki	  kadın	  temsillerinin	  etkileri	  	  

Doç.	  Dr.	  Hale	  Bolak	  Boratav	  da	  (cli.)	  kitapta	  medyadaki	  kadın	  temsillerinin	  etkilerini	  ele	  alıyor.	  
Boratav,	  medyada	  sıklıkla	  yer	  alan	  kadın	  ve	  erkeklik	  imgelerinin	  hem	  toplumsal	  cinsiyeti	  nasıl	  
kurguladığımızı	  hem	  de	  bireyler	  olarak	  kendimizi	  nasıl	  algıladığımız	  etkilediğine	  dikkat	  çekiyor.	  	  

Boratav`a	  göre,	  kadın	  ve	  erkeklerin	  `kalıp	  yargılar`	  ile	  temsil	  edilmelerinin	  etkilerinden	  birisi,	  bu	  
temsil	  biçiminin	  cinsiyetler	  arası	  farklılıkların	  çok	  olduğu	  yanılsamasını	  pekiştirmesi.	  Boratav`ın	  
değindiği	  bir	  başka	  konu	  da,	  `reklamlardaki	  cinsiyetçi	  imgeler`.	  	  

Boratav	  öncelikle	  görsel	  medyanın	  önyargıların	  pekişmesindeki	  etkisine	  vurgu	  yapıyor.	  Kadınların	  
photoshop`lanmış	  ve	  gerçek	  hayatta	  doğal	  olarak	  erişilmesi	  mümkün	  olmayan	  (free	  aux.	  mümkün	  
olmak)	  yüz	  ve	  bedenleri	  ile	  sergilenmeleri,	  hem	  erkeğin	  kadına	  bakışını	  çarpıtıyor	  hem	  de	  bunlara	  
uymayan	  kadınların	  kendilerini	  nasıl	  algıladığını	  etkiliyor.	  	  

Medya	  çalışanı	  kadınların	  uğradığı	  hak	  ihlalleri	  	  

Gündelik	  hayatın	  cinsiyetçi	  dili	  medya	  eliyle	  yeniden	  üretilirken	  medyada	  çalışan	  kadınlar	  da	  çok	  
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çeşitli	  hak	  ihlallerine	  maruz	  kalıyorlar.	  	  

Yöneticilik	  pozisyonları	  çoğunlukla	  kadınlara	  kapalı,	  `Medyada	  Cinsiyetçiliğe	  Son`	  kitabı	  hazırlanırken	  
Türkiye`nin	  12	  ulusal	  gazetesindeki	  genel	  yayın	  yönetmenleri	  arasında	  tek	  bir	  kadın	  bile	  
bulunmuyordu.	  	  

Radyo	  Televizyon	  Üst	  Kurulu`nda	  (RTÜK)	  kadın	  üye	  yoktu.	  	  

Araştırmalar,	  iletişim	  fakültelerinden	  mezun	  olanların	  çoğunluğunu	  oluşturan	  kadınların	  daha	  çok	  
muhabirlik	  kadrolarında	  yer	  aldığını,	  sözleşmesiz	  çalıştığını	  gösteriyor.	  	  

Esnek	  üretim	  modeli	  eğitimli	  ve	  uzmanlaşmış	  kadınlara	  iş	  güvencesinden	  yoksun	  bir	  çalışma	  ortamı	  
sunuyor,	  işsizliği	  ikâme	  ediyor.	  	  

Araştırmalara	  göre,	  çalışan	  kadınların	  çoğunluğu	  25	  yaşın	  altında,	  yüksek	  öğrenim	  kurumlarından	  
mezun	  ve	  kentlerde	  yaşıyor.	  	  

Medyada	  çalışan	  (relative	  cl.)	  bekâr	  kadınların	  oranı	  bekâr	  erkeklerden	  daha	  yüksek.	  Erkeklerden	  
daha	  çok	  az	  kazanıyor,	  mesleki	  kariyerlerine	  daha	  sık	  ara	  veriyorlar.	  	  

Diğer	  yandan,	  siyaset,	  ekonomi,	  diplomasi	  ve	  (conj.)	  spor	  yazarlığı,	  program	  yapımcılığı	  gibi	  uzmanlık	  
alanlarının	  kapıları	  da(cli.)	  çoğunlukla	  kadınlara	  kapalı.	  	  

Kadınlar	  daha	  çok	  kadın	  sayfalarında,	  sağlık,	  kültür,	  turizm	  ve	  eğitim	  konularında;	  haftalık	  	  ya	  da	  
(conj.)	  aylık	  dergilerde;	  yerel	  ve	  bölgesel	  yayın	  kuruluşlarında	  çalışıyor.	  	  

Kadınların	  yayın	  kuruluşlarında	  en	  çok	  istihdam	  edildiği	  alan	  reklam	  ve	  ilan	  servisleri.	  	  

Kadınların	  çoğunluğu	  ele	  geçirebildiği	  tek	  alan,	  televizyon	  ekranları.	  	  

Haber	  programı	  sunanların	  çoğunluğu	  kadın	  ama	  özellikle	  ulusal	  televizyonlarda	  ana	  haber	  
bültenlerini	  sunanların	  hepsi	  erkek.	  	  

Televizyonların	  yönetim	  kadrolarının	  sadece	  yüzde	  16`sı	  kadın,	  yönetim	  kadrolarındaki	  kadınların	  
sayısı	  neredeyse	  bir	  elin	  parmaklarını	  geçmiyor.	  	  

Kadınlar	  en	  fazla	  `yayın	  danışmanı`	  ya	  da	  `haber	  koordinatörü`	  gibi	  pozisyonlara	  yükselebiliyor.	  	  

Ekranlarda	  reklam	  ve	  belgesel	  seslendirenler	  de	  çoğunlukla	  erkekler.	  	  

Kadınların	  medyası	  	  

Medyayı	  `kültür	  politikasının	  kurucu	  öğesi`	  olarak	  tanımlayan	  pek	  çok	  kadın	  medyanın	  cinsiyetçi	  
tutumuyla	  mücadele	  edebilmek	  için	  cinsiyetçi	  olmayan	  iletişim	  araçları	  yaratmayı	  tercih	  ettiler.	  	  

Kadınları	  görüşlerini,	  düşünce	  ve	  deneyimlerini	  ifade	  etmeye	  çağırıp	  okur	  –	  yazar	  ayrımını	  kırmaya	  
çalışırken	  hem	  özgün	  modeller	  yaratmayı	  hem	  de	  diğer	  medya	  araçlarını	  etkilemeyi	  hedeflediler.	  	  

Bağımsız,	  kâr	  amacı	  gütmeyen,	  sadece	  içeriğiyle	  değil	  dili	  ve	  üslubuyla	  da	  ezber	  bozmaya	  çalışan	  bu	  
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yayınlar,	  bugün	  ekonomik	  ve	  yapısal	  pek	  çok	  sorunla	  boğuşuyor.	  	  

En	  önemli	  sorunlar,	  hem	  haber	  kaynağı	  hem	  de	  ekonomik	  anlamda	  ana-‐akım	  medyaya	  bağımlılık	  ve	  
`okurla	  buluşamamak`.	  	  

Rekabet	  Kurumu	  kararları	  gereği,	  ana-‐akım	  medya	  dışında	  kalan	  medya	  temsilcileri,	  ürünlerinin	  
dağıtımını	  yapamıyorlar.	  	  

Dağıtım	  için	  ana-‐akım	  medyadan	  ayrı	  bir	  güç	  kazanmak	  zorunda	  kalıyorlar.	  	  

Medyada	  cinsiyetçiliğin	  ortadan	  kalkması	  için	  medyada	  çalışan	  (relative	  cl.)	  kadınların	  sayısının	  
artmasının	  önemli	  ama	  (conj.)	  yetersiz	  olduğunu	  artık	  biliyoruz.	  	  

Fakat	  cinsiyetçi	  dili	  ve	  geleneksel	  yayıncılık	  anlayışını	  değiştirmek	  için	  yapabileceğimiz	  başka	  pek	  çok	  
şey	  var.	  	  

Değişimi	  sağlayacak	  en	  önemli	  etkense	  kadınların	  örgütlü	  ve	  eleştirel	  mücadelelerini	  sürdürmeleri.	  
İşte	  MEDİZ`in	  bu	  kitabı	  ve	  bu	  ilk	  adımı	  bu	  nedenle	  çok	  önemli.	  (Kitabı	  yayına	  hazırlayan	  Burçin	  Belge)	  

	  
	  
The	  book	  called,	  “Medyada	  Cinsiyetçiliğe	  Son”	  draws	  attention	  to	  the	  gender	  issues	  found	  in	  the	  
media.	  This	  book	  is	  the	  result	  of	  the	  studies	  conducted	  by	  the	  group	  “Following	  women	  in	  Media”.	  
Based	   on	   the	   data	   gathered	   from	   TV	   channels	   and	   newspapers,	   men-‐oriented	   media	   abuse	  
women	  rights	   in	   terms	  of	  making	  profits	   from	  disseminating	  stereotype	  victims	  such	  as	  “faithful	  
housewife”,	  “raped	  girl”,	  “cheated	  wife”.	  Mass	  media	  tools	  seem	  to	  collaborate	  in	  order	  to	  show	  
women	  to	  society	  as	  unsuccessful,	  aimless	  and	   irresolute	  agents.	  They	  do	  not	  generally	  mention	  
the	   success	   and	   profession	   stories	   of	   women.	   Consequently	   it	   has	   been	   suggested	   that	   the	  
understanding	   of	   broadcasting	   should	   be	   changed	   for	   the	   benefits	   of	   women	   rights,	   and	  more	  
women	  professionals	  should	  occupy	  jobs	  in	  the	  media.	  	  
	  
	  
3)	  	   İNTERNET	  BAĞLANTILARI/INTERNET	  LINKS	  (for	  further	  discussions)	  
	  
For	  Project	  1	  
1.	  T.C.	  Basbakanlık	  Kadının	  Statüsü	  Genel	  Müdürlüğü	  
http://www.ksgm.gov.tr/misyon-‐vizyon.php	  
2.Türkiye'de	  kadın	  hakları	  
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ka
d%C4%B1n_haklar%C4%B1	  
3.	  
http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/h/haleso
zmen/kadinlarvardir.html	  
4.	  En	  güçlü	  sesler	  en	  güçsüzler	  için	  söyledi	  
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=1042
3284	  
	  5.	  Türk	  eğitim	  tarihi	  
http://www.egitim.aku.edu.tr/ergun3.htm	  
	  
For	  Project	  2	  
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6.	  Filmmor	  Kadın	  Kooperatifi	  “Kadınlarla	  kadınlar	  için	  sinema	  yapmak,	  itiraz	  etmek,	  üretmek,	  
eylemek	  ve	  düşlemek	  için..”	  
http://www.filmmor.org/default.asp	  
7.	  MEDİZ-‐Kadınların	  Medya	  İzleme	  Grubu	  
http://www.mediz.org/Kategori/1/1/Anasayfa.aspx	  

8.	  Reyting	  için	  kadın	  düşmanlığından	  medet	  ummak	  	  
http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Areyting-‐
icin-‐kadn-‐duemanlndan-‐medet-‐ummak-‐&catid=61%3Adier&Itemid=123&lang=en	  
9.	  Kadına	  Yönelik	  Şiddetle	  Mücadele	  Projesi	  
http://www.aileicisiddet.net/	  
10.	  Medyada	  Cinsiyetçiliğe	  Son	  Kitabı	  	  
http://www.tumgazeteler.com/?a=4118235	  
	  
	  
4)	  	   DEĞERLENDİRME/EVALUATION	  
	  
Project	  1:	  
Yaşam	  öyküsü	  yazısı	  değerlendirilirken	  aşağıdaki	  ölçütler	  göz	  önünde	  bulundurulur.	  
1. Araştırmada	  kullanılan	  kaynakların	  gösterilmesi.	  
2. Yapılan	  araştırma	  sonucunda	  elde	  edilen	  bilginin	  kendi	  cümleleri	  ile	  ifâde	  edilmesi.	  
3. İlgili	  toplumsal	  konuları	  hayat	  öyküsü	  ile	  ilişkilendirip	  belli	  bir	  bağlamda	  inceleyebilme.	  
4. Paragraflar	  arası	  geçişlerin,	  fikirlerin	  sıralanmasının	  ve	  eleştirel	  yorumların	  uygunluğu	  ve	  birbirini	  

tamamlaması.	  
	  
Project	  2:	  
Eleştirel	  yazı	  değerlendirilirken	  aşağıdaki	  ölçütler	  göz	  önünde	  bulundurulur.	  
1. Alınan	  notların	  söyleşi	  ve	  reklamların	  içeriklerine	  uygunluğu	  	  
2. Seçilen	  reklamla	  hazırlanan	  taslağın	  uygunluğu	  
3. Eleştirel	  düşüncelerin	  örnekler	  ve	  savlarla	  desteklenmesi	  
4.	   Önerilen	  reklamın	  yaratıcı,	  akıcı	  ve	  anlaşılır	  bir	  biçimde	  sunulması.	  
 
	  
5)	  	   YARDIMCI	  TEMALAR/FOLLOW-‐UP	   	  
1.	  Discuss	  about	  today’s	  women	  politicians	  such	  as	  Turkish	  National	  Education	  Minister,	  Nimet	  
Çubukcu;	  one	  of	  the	  previous	  Prime	  Ministers,	  Tansu	  Çiller;	  German	  Prime	  Minister,	  Angela	  Merkel,	  
etc.	  
2.	  Reflect	  on	  current	  woman	  heroin	  images	  in	  the	  movies,	  and	  give	  examples	  please.	  
3.	  Have	  you	  ever	  witnessed	  violation	  of	  woman’s	  rights?	  	  
4.	  	  You	  can	  read	  the	  news	  about	  the	  works	  of	  the	  Ministry	  of	  family	  and	  woman	  issues	  from	  this	  link,	  
http://www.tumgazeteler.com/?haberleri=aileden-‐sorumlu-‐devlet-‐bakanligi/	  
5.	  What	  do	  you	  think	  about	  the	  supports	  for	  education	  of	  girls	  conducted	  by	  UNICEF?	  
	  
	  
6)	  	   MÜZİK/MUSIC	  
1.	  http://www.muzik.net/albumler/3583/kadin-‐sarkilari	  
2.	  http://www.sezenaksu.net/sezenaksu/	  
3.	  http://sezen-‐aksu.video-‐klipleri.org/	  
4.	  http://www.ajdapekkan.com/	  
5.	  http://nilufer.video-‐klipleri.org/	  
6.	  http://www.izlesene.com/video/muazzez-‐abaci-‐vurgun-‐tsm_nostalaji/910486	  
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7. http://search.izlesene.com/?vse=sabahat%20akkiraz	  
8.	  http://www.lemansam.biz/	  
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8)	   SUNUMLAR/POWERPOINT	  PRESENTATION	  
The	  PowerPoint	  Kadınlar	  her	  yerdedir	   gives	  a	  brief	  overview	  of	  women	  history	   in	  Turkey	  since	   the	  
early	  19th	  century	  till	  today.	  It	  illustrates	  how	  women	  have	  achieved	  new	  social	  identities	  in	  Turkish	  
society,	  while	   leaving	  behind	   the	   traditional	   roles	  of	  mother	   and	  wife.	  Now	  new	   roles	   for	  women	  
have	   been	   projected	   by	   the	   media,	   which	   profits	   from	   capitalist	   marketing.	   Women’s	   rights	  
violations	  are	  seen	  in	  the	  media	  broadcasts.	  However,	  there	  is	  evidence	  of	  improvement	  in	  women’s	  
education,	   such	   as	   early	   childhood	   education	   and	   distance	   education,	   which	   aim	   to	   enhance	   the	  
living	  standards	  of	  women.	  	  
	  
	  
	  
9)	  	  YARDIMCI	  KONUŞMA	  KALIPLARI/PRE-‐ORAL	  ACTIVITY	  

1.	  I	  am	  against	  the	  violation	  of	  women	  rights	  because…	  
2.	  I	  would	  like	  to	  contribute	  to	  the	  works	  of	  woman	  civil	  organizations…..	  
3.	  One	  of	  my	  primary	  school	  teachers	  was	  a	  nice	  lady,	  and	  she	  taught	  me…	  
4.	  Attempts	  for	  the	  education	  of	  girls	  have	  increased	  in	  the	  19th	  century	  during	  the	  Ottoman	  Empire.	  

I	  think	  that…	  
5.	  Gender	  culture	  varies	  from	  society	  to	  society.	  I	  agree	  /	  disagree…	  
6.	  It	  is	  tough	  to	  be	  a	  mother	  and	  work	  as	  hard	  as	  a	  man.	  For	  me….	  
7.	  We	  need	  to	  find	  some	  job	  opportunities	  for	  housewives….	  
8.	  The	  rate	  of	  educated	  women	  are	  lower	  than	  men’s,	  because…	  
9.	  “Saçı	  uzun,	  aklı	  kısa	  /	  long	  hair	  but	  short	  in	  mind”:	  this	  expression	  is	  used	  for	  women,	  but…	  
10.	   I	   had	   conflicts	   with	   my	   parents	   while	   choosing	   my	   career.	   They	   wanted	   me	   to	   become...	   I	  

preferred	  to	  be...	  	  have	  you	  had	  such	  experiences	  with	  your	  parents?	  	  
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