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(ZARARLI GELENEKSEL UYGULAMALAR-MEDYADA KADIN İSTİSMARI) 

MEDYA İLE “ÖTEKİ”LEŞTİRELEN KADIN  

ÖZET  

Günümüzde görsel ve yazılı medyada sunulan kadına yönelik istismar olayları ile kadın, toplumda 

ötekileşmiş bir konuma gelmektedir. Bu yüzden bu çalışmada kadına yapılan istismarın medya ile 

meşrulaştırılmasına eleştiriler yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

Kadın, bir toplumun gelişmesinde büyük bir rol oynar ve gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde 

yetişmesini sağlar. Geçmişten günümüze bakıldığında kadınların Cumhuriyet ile birlikte birçok hak çerçevesinde 

ne kadar fazla özgürlük kazanmış olduğu bellidir. Buna rağmen toplum içerisinde ihmal edilen, hor görülenler 

yine kadınlardır. Bundan dolayı kadın yaralayıcı, acı verici, üzücü ve onarılamayan birçok istismardan 

etkilenmektedir. İstismara uğrayan kadın ise toplumda zayıf halka olarak görüldüğü gibi yalnızca erkeğin 

egemenliğinde bir birey olarak varlığını sürdürmektedir.  

Medya, fikirlerin topluma empoze edilme aracıdır. Dolayısıyla medya, bireyin sosyal yaşantısına yön 

verdiği gibi özel hayatına da yön verir. Medyanın kadın imajını sunması ile genellikle olumsuz karakter 

özellikleri çerçevesinde kadının ötekileştirildiği görülmektedir. Yapılan kadın programları, evlenme programları 

ve kadınların reklamlarda satış aracı olarak öne çıkartılması sonucunda kadınlarımız olması gerektiğinden çok 

daha yanlış bir şekilde toplumun önüne çıkartılmaktadır. Medyanın bu tür haberleri verirken kullandığı bu dil ise 

kadına yönelik istismarı haklı bir biçime dönüştürmektedir.  

Tüm bunları ortadan kaldırabilmek için kadınların güçlendirilmesi ve yaşamlarının biçimlenmesini 

sağlayan alanlarda etkisinin artırılması gerekmektedir. Medyadan da kadın istismarının azaltılması konusunda, 

insan haklarının ihmal edilmemesi anlayışı ile hareket etmesi beklenmektedir.  
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(HARMFUL TRADITIONAL APPLICATIONS-WOMEN ABUSE IN MEDIA) 

MARGINALIZATED WOMEN WITH MEDIA 

SUMMARY 

              Today, the women come to a differantiated position in society with the incidents of abuse against 
women which is presented in visual and written media.Therefore, In this study, It has been critized to legitimize 
the abuse against women with the media and Solutions are also presented. 

              The woman plays a major role in the development of a society and provides for  growing  future 
generations healthfully.Considering from past to present, it is clear  how much  more women gained their 
freedom with the advent of Republic.Nevertheless, women are those who are neglected and despised within the 
society.Therefore, Women are affected from many hurt,sad and painful abuses.As for abused women, Women 
are seen as a weak in the society and continue their existence as an individual only under the sovereignty of the 
man . 
 
              Media is the tool of imposing ideas to society. Therefore, the media directs the private life as well as the 
individual's social life. It is seen that women are marginalized in the frame of negative character traits by 
presenting media image of women.Our women are seen as evil person because of women’s programs,marriage 
programs and women as a means of sales tool in advertising.This language used by the media to give such news 
turns women's abuse into a justified form. 
 
              In order to eliminate all of these situations, Women should be empowered and increased their influence 
in areas enabling their life to be shaped. It is expected that the media will act concerning reducing the abuse of 
women and with the understanding of not violating human rights. 
 
 

 


