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Boû Zaman Aktivitelerinin Toplumsal Cinsiyet
Ekseninde Medyada Temsili
Media Representation of Leisure Time Activities from a Social Gender
Axis
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ÖZETȱ
Günümüzȱtoplumlarındaȱboóȱzamanȱkavramınaȱoldukçaȱfarklıȱanlamlarȱyüklenmektedir.ȱBuȱ
anlamlardanȱenȱçokȱöneȱçıkanıȱiseȱboóȱzamanınȱbirȱtüketimȱalanıȱolarakȱtanımlanmayaȱ
baólanmasıdır.ȱÇokȱsayıdaȱçalıómadaȱboóȱzamanȱkavramıȱfarklıȱunsurlarlaȱiliókiȱiçerisindeȱ
incelenmiótir.ȱBuȱçalıómadaȱboóȱzaman,ȱtoplumsalȱcinsiyetȱkavramıylaȱbirlikteȱeleȱalınarak;ȱkadınȱ
veȱerkekȱokurȱkitleyeȱhitapȱedenȱ2ȱayrıȱdergideȱtüketimȱunsuruylaȱarasındaȱnasılȱbirȱiliókiȱolduÂuȱ
söylemȱanaliziȱyöntemiyleȱtespitȱedilmeyeȱçalıóılmıótır.ȱÇalıómadanȱeldeȱedilenȱverilerȱsonucundaȱ
iseȱaraótırmadaȱincelenenȱ2ȱdergideȱdeȱkadınȱkimliklerininȱerkekȱegemenȱsöyleminȱkodlarıylaȱ
kurulduÂuȱveȱimgelerȱaracılıÂıȱileȱerkeÂinȱbakıóȱaçısınaȱgöreȱidealizeȱedilmeyeȱçalıóıldıÂıȱtespitȱ
edilmiótir.ȱ
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InȱpresentȬdayȱsocieties,ȱtheȱnotionȱofȱleisureȱtimeȱcanȱbeȱconsideredȱinȱquiteȱdifferentȱmeanings.ȱ
Anȱemergingȱprominentȱmeaningȱofȱinterestȱwouldȱdealȱwithȱleisureȱtimeȱasȱaȱspaceȱofȱ
consumption.ȱNumerousȱstudiesȱhaveȱexploredȱtheȱnotionȱinȱrelationȱtoȱdifferentȱfactors.ȱThisȱ
studyȱdealsȱwithȱtheȱtopicȱofȱleisureȱtimeȱinȱrelationȱtoȱsocialȱgenderȱpatternsȱofȱconsumptionȱbyȱ
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meansȱofȱaȱdiscourseȱanalysisȱconductedȱonȱtwoȱmagazinesȱforȱmenȱandȱwomenȱrespectively.ȱTheȱ
resultsȱshowedȱthatȱinȱbothȱmagazines,ȱtheȱidentitiesȱofȱwomenȱwereȱconstructedȱthroughȱtheȱ
codesȱofȱaȱmaleȬdominatedȱdiscourseȱandȱwereȱidealizedȱbyȱimagesȱthatȱcomplyȱwithȱtheȱviewpointȱ
ofȱmen.ȱ
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Girióȱ
Toplumsalȱ yaóamdaȱ yeniȱ veȱ önemliȱ birȱ kavramȱ olarakȱ ortayaȱ çıkanȱ boóȱ
zaman,ȱ farklıȱ kullanımȱ deÂerleriyleȱ önemȱ kazanmaktadır.ȱ Modernizminȱ birȱ
getirisiȱ olanȱ veȱ sosyalȱ birȱ kavramȱ olarakȱ önemȱ kazananȱ boóȱ zaman,ȱ bireylerinȱ
gündelikȱ hayatlarınınȱ önemliȱ birȱ bölümünüȱ oluóturmaktadır.ȱ Ancakȱ
günümüzdeȱboóȱzamanaȱyüklenenȱanlamlarȱveȱticariȱbelirlenimlerinȱboóȱzamanȱ
üzerindeȱ tahakkümȱ kurması,ȱ buȱ alanıȱ birȱ yaóamȱ hakkıȱ olmaktanȱ çıkarıp,ȱ
ideolojikȱ birȱ sömürüȱ sahasıȱ olarakȱ görülmesiniȱ beraberindeȱ getirmesininȱ yanıȱ
sıraȱboóȱzamanınȱanlamınıȱtamamenȱdeÂiótirmektedir.ȱ
Buȱ baÂlamdaȱ boóȱ zamanȱ kapitalizmȱ içinȱ birȱ metaȱ deÂeriȱ taóıması,ȱ
kapitalizminȱ üretimȱ süreçlerineȱ verdiÂiȱ desteÂiȱ tüketimȱ alanlarınaȱ kaydırmasıȱ
anlamınaȱgelmektedir.ȱBirȱbaókaȱdeyióle,ȱkapitalistȱüretimȱyeniȱpazarlarınȱinóaȱ
edilmesiniȱ veȱ kamularınȱ tüketicilereȱ dönüótürmekȱ üzereȱ (Featherstone,ȱ 2005:ȱ
38),ȱticarileóenȱbirȱboóȱzamanȱkavramıȱyaratmıótır.ȱKapitalizmȱöyleȱbirȱdönemeȱ
girmiótirȱ kiȱ buȱ dönemdeȱ zaman,ȱ sanayileómióȱ çalıómaȱ dünyasınınȱ sınırlarıȱ
içindeȱbirȱtakımȱóeyleriȱyapmaȱönceliÂiȱileȱçevrelenmióȱveȱkapitalizminȱürettiÂiȱ
mallarınȱ veȱ hizmetlerinȱ serbestȱ zamandaȱ tüketilmesiyleȱ sınırlananȱ birȱ durumaȱ
gelmiótirȱ(AydoÂan,ȱ2000:ȱ173).ȱ
Tüketimeȱ ayrılanȱ boóȱ zamanȱ etkinlikleriȱ zamanlaȱ herȱ óeyiȱ metalaótırmayaȱ
veȱsimgeselȱhaleȱgetirmeyeȱbaólamıótır.ȱBuȱanlamıylaȱtüketiminȱeylemiȱkitlelerȱ
içinȱ iletióimȱ aracıȱ halineȱ gelmiótir.ȱ Tüketimȱ cinsiyetlereȱ göreȱ deȱ mesajlarȱ
göndermektedir.ȱ Böyleceȱ tüketim,ȱ kadınȱ veȱ erkeÂinȱ boóȱ zamanȱ etkinliklerininȱ
sınırınıȱ belirler.ȱ Yaniȱ toplumsalȱ yaóamdaȱ erkeklerȱ veȱ kadınlarınȱ cinsiyetȱ tipiniȱ
belirleyen,ȱ farklıȱ davranıóȱ kalıplarınınȱ çoÂunluÂuȱ tüketimȱ veȱ boóȱ zamanȱ
aktiviteleriȱ dolayımıylaȱ oluóturulmaktadır.ȱ Buȱ baÂlamdaȱ tüketimȱ mallarıȱ
anlam,ȱkimlikȱveȱcinsiyetȱrollerininȱoluóturulmasındaȱçokȱönemliȱbirȱalanȱhalineȱ
gelmiótirȱ(Bocock,ȱ2005:ȱ101).ȱ
Ancakȱ tüketiminȱ boóȱ zamanȱ aktiviteleriȱ üzerindenȱ hoónutluÂaȱ çaÂıranȱ
doÂasıȱ genellikleȱ “güzellik”ȱ söylemiȱ üzerindenȱ gerçekleótirilmektedir.ȱ Buȱ
durumȱ iseȱ çoÂunluklaȱ kadınlarȱ üzerindeȱ kadınȱ söylemiȱ kurularakȱ
gerçekleótirilmektedir.ȱ Buȱ noktadaȱ kitleȱ iletióimȱ araçlarıȱ endüstriyelȱ olarakȱ
üretilmióȱ modellerȱ sunarak,ȱ buȱ modellerȱ aracılıÂıylaȱ kadınlaraȱ nasılȱ yaóamasıȱ
gerektiÂiniȱ öÂretmektedir.ȱ Günümüzdeȱ erkeklerȱ deȱ kadınlarȱ kadarȱ modernȱ
tüketimciliÂinȱparçasıȱolmuóȱdurumdadırlar.ȱKitleȱiletióimȱaraçlarındaȱözellikleȱ

304 • TÜRKøYAT ARAùTIRMALARI DERGøSø

dergilerde,ȱ erkeklerȱ deȱ tüketiciȱ olarakȱ selamlanırȱ olmuólardır.ȱ Kitleȱ iletióimȱ
araçlarıȱ günümüzdeȱ hemȱ boóȱ zamanıȱ dolduranȱ birȱ oyalanma,ȱ eÂlenmeȱ aracıȱ
hemȱ deȱ nasılȱ doldurulmasıȱ gerektiÂiȱ konusundaȱ yolȱ göstericiȱ birȱ iólevȱ
görmektedir.ȱȱ
Kapitalistȱ ekonomikȱ sisteminȱ bireylereȱ empozeȱ ettiÂiȱfarklılıklarınȱ tüketimȱ
veȱ boóȱ zamanȱ etkinlikleriyleȱ ortadanȱ kalkacaÂıȱ düóüncesininȱ dergilerdekiȱ
görünümü,ȱ okuyucularınȱ taklitçiȱ birȱ tüketimeȱ teóvikȱ edilmeleridir.ȱ Tüketimȱ
fikriȱ eksenindeȱ dahaȱ fazlaȱ çalıómayaȱ mecburȱ bırakılanȱ bireyler,ȱ özgürlükȱ veȱ
eóitlikȱ söylemleriyleȱ beslenen,ȱ sahteȱ gereksinimlerleȱ donatılmıóȱ boóȱ zamanȱ
etkinlikleriyleȱkontrolȱaltındaȱtutulmaktadırlar.ȱBuȱbaÂlamdaȱdergilerdeȱiólenenȱ
cinsiyetçiȱsöylemler,ȱboóȱzamanınȱbirȱtahakkümȱalanıȱolarakȱhükümȱsürmesindeȱ
veȱyaygınlaómasındaȱyardımȱetmiótir.ȱ
Buȱ çalıóma,ȱ farklıȱ okuyucuȱ kitlesineȱ sahipȱ olanȱ dergilerinȱ cinsiyetȱ
politikalarıȱüzerindekiȱboóȱzamanȱkurgusunuȱtespitȱetmekȱamacıylaȱyapılmıótır.ȱ
Çalıómada,ȱ incelenenȱ dergilerinȱ herȱ biri;ȱ kadınȱ veȱ erkeÂinȱ temsilleri,ȱ kadınȬȱ
erkekȱ iliókilerininȱ inóasıȱ veȱ idealleótirilenȱ kadınȬerkekȱ temsilleriȱ çevresindeȱ
incelenerek,ȱ buȱ kategorilerȱ eksenindeȱ cinsiyetȱ politikalarıȱ veȱ boóȱ zamanȱ
iliókisininȱnasılȱóekillendiÂiȱtespitȱedilmeyeȱçalıóılacaktır.ȱ
1.ȱToplumsalȱCinsiyetȱPolitikalarıȱveȱBoóȱZamanȱ
CinsiyetȱdoÂalȱolarakȱbelirlenenȱbiyolojikȱbirȱmeseledir.ȱToplumsalȱcinsiyetȱ
ise,ȱ deÂióikȱ kültürlerȱ tarafındanȱ farklıȱ biçimlerdeȱ inóaȱ edilenȱ kültürelȱ birȱ
meseledirȱ (Fay,ȱ 2001:ȱ 86).ȱ Modernȱ sosyolojideȱ kimlik,ȱ insanınȱ kendiȱ benlikȱ
duyusuna,ȱ kendisiȱ hakkındakiȱ duygularıȱ veȱ fikirlerineȱ (örneÂinȱ toplumsalȱ
cinsiyetȱgibi)ȱatıfȱyapılarakȱkullanılmaktadır.ȱBuȱbaÂlamdaȱbazenȱkimliÂimizinȱ
toplumsalȱ rollereȱ atıfȱ yapılarakȱ oluótuÂuȱ varsayımıȱ sözȱ konusuȱ olmaktadırȱ
(Marshall,ȱ 2003:ȱ 407Ȭ408).ȱ Toplumsalȱ cinsiyet,ȱ birȱ kadınȱ yaȱ daȱ erkekȱ olarakȱ
davranmayıȱ öÂrenmektenȱ dahaȱ fazlaȱ birȱ óeyiȱ ifadeȱ etmektedir.ȱ Günȱ boyu,ȱ
binlerceȱ önemsizȱ eylemde,ȱ cinsiyetȱ toplumsalȱ olarakȱ yenidenȱ üretilmekteȱ veȱ
yenidenȱoluóturulmaktadırȱ(Giddens,ȱ2000:ȱ103Ȭ105).ȱ
Tarihȱ boyuncaȱ kadınȱ veȱ erkekȱ birbirininȱ karóıtıȱ birȱ alandaȱ
konumlandırılmıóȱ veȱ birbirineȱ göreȱ hiyeraróilendirilmiótir.ȱ Kadınȱ veȱ erkeÂinȱ
endüstriyelȱalandaȱaynıȱyaȱdaȱbenzerȱçalıómaȱrollerindeki,ȱȱkonumlarınınȱsayıcaȱ
artıóınaȱ raÂmenȱ kadınınȱ konumuȱ eóitsizliÂiniȱ sürdürmektedir.ȱ Buȱ baÂlamdaȱ
kadın,ȱ toplumsalȱ yaóamdaȱ erkeÂinȱ kadınaȱ üstünlüÂüȱ ileȱ belirlenenȱ birȱ yapıdaȱ
yerȱ almaktadır.ȱ Aynıȱ zamandaȱ toplumsalȱ cinsiyetȱ ayrımıȱ sürecindeȱ medyaȱ daȱ
önemliȱ birȱ konumdadır.ȱ Buȱ doÂrultudaȱ çoÂunluklaȱ hegemonikȱ birȱ araçȱ olarakȱ
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kabulȱ görenȱ medya,ȱ yerȱ verdiÂiȱ içeriklerleȱ toplumsalȱ hegemonyayıȱ yenidenȱ
üretmektedir.ȱ Yaniȱ medyaȱ içeriklerinin,ȱ toplumsalȱ cinsiyetȱ ayrımınıȱ ortayaȱ
koyanȱveȱpekiótirenȱbirȱyanıȱolduÂunuȱsöylemekȱmümkündür.ȱ
Ülkemizdeȱ erkenȱ dönemȱKemalistȱ ideolojideȱ Türkȱkadınınȱ modernleómesiȱ
ülkeȱkalkınmasınınȱtemelȱöÂesiȱolarakȱgörülür.ȱAncakȱbuȱmodernleómeȱprojesiȱ
kadınȱerkekȱeóitliÂiniȱsavunurken,ȱözelȱalandaȱkadınınȱevȱiçiȱsorumluluklarındaȱ
birȱ deÂióimiȱ önermeyerekȱ kadınȱ erkekȱ farklılıÂınıȱ meórulaótırmıótır.ȱ Buȱ
dönemdeȱ yapılanȱ yayınlarȱ aileȱ kadınıȱ tipiniȱ üretmekȱ içinȱ kullanılmıótır.ȱ 1980ȱ
sonrasıȱ dönemdeȱ liberalȱ ekonomiȱ politikalarınınȱ uygulanmayaȱ koymasıylaȱ
birlikteȱmagazinȱbasınıȱaÂırlıkȱgöstermió,ȱboyalıȱbasınȱçıplakȱkadınȱresimleriyleȱ
tirajȱ artırmayaȱ baólamıótır.ȱ Aynıȱ zamandaȱ reklamlarȱ çoÂunluklaȱ kadınȱ
cinselliÂineȱiliókinȱkodlarȱçerçevesindeȱkurulmayaȱbaólamıótır.ȱȱSaktanberȱ(1995:ȱ
212),ȱ piyasadaȱ satılırȱ olmakȱ içinȱ sayılarıȱ artanȱ gazeteȱ veȱ dergilerinȱ satıóȱ
baóarısınıȱ “kadınıȱ veȱ cinselliÂiniȱ metaforikȱ birȱ imgeȱ olarakȱ kullanmaktakiȱ
maharetlerini”neȱbaÂlamaȱtarzlarındaȱbirȱuylaóımınȱbelirlediÂiniȱvurgular.ȱȱ
Öteȱyandanȱ1980’denȱsonraȱkadınȱolmanınȱönemiȱvurgulanmayaȱbaólarkenȱ
buȱ çizgiȱ 1990’lardaȱ dahaȱ daȱ keskinleómiótir.ȱ Medyalarȱ artıkȱ karȱ marjınıȱ
yükseltmekȱiçinȱveȱtüketimiȱdesteklemekȱamacıyla,ȱkadınlarıȱanneȱolarakȱtemsilȱ
etmektenseȱ kadınȱ olarakȱ temsilȱ etmeyiȱ uygunȱ bulurȱ (Sözen,ȱ 1999a:ȱ 104).ȱ Buȱ
dönemȱ medyatikȱ kültürlerleȱ yaygınlaóanȱ kadınȱ tipi,ȱ tüketenȱ birȱ hayatınȱ
verisidir.ȱȱ
ȱ“Alıóverióȱ yapıyorumȱ öyleyseȱ varım”ȱ diyenȱ kadınȱ kamusalȱ alandaȱ yeriniȱ
almıótır.ȱAlıóverióȱyapmakȱvarȱolmakȱdemekse,ȱmarkaȱsatınȱalmak,ȱbireyinȱbelliȱ
birȱkimlikȱoluóturmaȱaracıȱolacaktırȱ(Willis,ȱ1993:ȱ131,133).ȱTüketmekȱeóitlik,ȱvarȱ
oluóunȱ izleriniȱ taóımayaȱ baólamıótır.ȱ Fakatȱ buȱ kapitalizminȱ çıkarlarınaȱ hizmetȱ
edenȱ erkekȱ egemenliÂininȱ artıkȱ olmadıÂıȱ anlamınaȱ gelmemektedir.ȱ
Toplumumuzȱ halaȱ erkekȱ egemenȱ birȱ toplum.ȱ Ancakȱ egemenlikȱ biçimleriȱ dahaȱ
zorȱ farkȱ edilirȱ haleȱ gelmiótir.ȱ Gündelikȱ hayattaȱ ataerkillik,ȱ metaȱ kültürüȱ veȱ
metalarınȱ verdiÂiȱ hazȱ ileȱ birȱ bütünȱ oluóturmaktadır.ȱ (Willis,ȱ 1993:ȱ 79).ȱ
Kapitalizmȱ erkeklerȱ lehineȱ iólemektedirȱ (Connel,ȱ 1998:ȱ 147).ȱ Buȱ anlamdaȱ
toplumsalȱ cinsiyeteȱ baÂlıȱ bölünmelerse,ȱ kapitalistȱ sisteminȱ temelȱ veȱ yaóamsalȱ
birȱözelliÂidir.ȱ
Kapitalistȱ üretimȱ araçlarındanȱ etkilenenȱ kitleȱ iletióimȱ araçları,ȱ erkekȱ
egemenȱ ideolojininȱ toplumsalȱ yaóamdaȱ sürmesineȱ katkıdaȱ bulunmaktadır.ȱ Buȱ
ideolojikȱ süreçteȱ kadınlaraȱ erkeklerȱ tarafındanȱ çekiciȱ olabilmeninȱ bakımlıȱ
olmanınȱgerekliliÂiȱkitleȱiletióimȱaraçlarıncaȱverilmektedir.ȱDergiȱveȱgazetelerdeȱ
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güzellik,ȱ diyet,ȱ moda,ȱ dekorasyonȱ bölümleriȱ olmazsaȱ olmazlarȱ arasındadır.ȱ
Ayrıcaȱ buȱ bölümlerȱ kadınlaraȱ özgüȱ hayatınȱ vazgeçilmeziȱ kılınırlar.ȱ Bununȱ
yanındaȱmedyadaȱçeóitliȱkadınȱtipleriȱyerȱalmaktadır:ȱEvȱkadınları,ȱióȱkadınları,ȱ
starlar,ȱsosyetikȱkadınlar,ȱköylüȱveȱgecekonduluȱkadınlar,ȱgüzelȱkadınlar,ȱiyiȱeóȱ
veȱ fedakârȱ anne.ȱ Eóȱ deyióleȱ Türkȱ toplumundaȱ çeóitliȱ kadınȱ tipleriȱ kabulȱ
edilmekleȱ birlikteȱ ancakȱ belirliȱ birȱ kadınlıkȱ talepȱ edilmektedir.ȱ Bunaȱ göreȱ
Türkiye’deȱ kadınlarȱ kendilerineȱ belirlenenȱ yerlerdeȱ belirlenenȱ biçimlerdeȱ
davrandıklarıȱtakdirdeȱkabulȱedilirlerȱ(Saktanber,ȱ1993:ȱ228).ȱBuȱtamdaȱmodernȱ
kadınınȱtanımlamasıdır.ȱModernȱbirȱkadın,ȱmodernȱbirȱerkektenȱfarklıȱbiçimdeȱ
birȱ nesneȱ olarakȱ cinselleótirilir.ȱ Modaȱ endüstrisi,ȱ kozmetikȱ endüstrisiȱ veȱ kitleȱ
iletióimȱ araçlarınınȱ içeriÂiȱ bununȱ gözleȱ görünürȱ kanıtlarıdırȱ (Connell,ȱ 1998:ȱ
158).ȱ Kitleȱ iletióimȱ araçlarınınȱ sunduÂuȱ bakımlı,ȱ ince,ȱ sportmen,ȱ dióiliÂiniȱ önȱ
planaȱ çıkaranȱ gençȱ görünümlüȱ modernȱ kadınȱ imajı,ȱ tüketimȱ kültürününȱ
kadınlaraȱyönelikȱideolojikȱióleviniȱgörmektedir.ȱGünümüzdeȱmodernȱsöylemleȱ
kadınaȱ kazandırılanȱ tümȱ buȱ niteliklerȱ boóȱ zamanȱ aktiviteleriȱ olarakȱ karóımızaȱ
çıkmaktadır.ȱȱ
Öteȱ yandanȱ tüketimȱ metalarınınȱartmasıȱ veȱ modaȱ gibiȱ faktörlerȱerkeklerinȱ
deȱ tüketimeȱ fazlasıylaȱ katılmasınaȱ nedenȱ olmuótur.ȱ Günümüzȱ deyimiyleȱ
bakımlıȱ(metroseksüel)ȱerkeklerinȱsayısıȱçoÂaldıkça,ȱerkeklerinȱbireyselȱtüketimȱ
ihtiyaçlarıȱdaȱçeóitlenmiótir.ȱKapitalizmȱiçinȱherȱóeyȱkarȱamaçlıȱbirerȱmetaȱolarakȱ
görüldüÂünden,ȱ boóȱ zamanlardakiȱ tümȱ iliókiȱ veȱ etkileóimȱ kalıplarıȱ daȱ metasalȱ
ticariȱbirȱiólemȱgörür.ȱBöylelikleȱspor,ȱgüzellik,ȱincelme,ȱgüzellikȱveȱgözdeȱolmaȱ
vb.ȱ idoller,ȱ gerçekteȱ bireyinȱ yarıómacıȱ birȱ süreceȱ kendisiniȱ kaptırması,ȱ buȱ
alandakiȱ sektörlereȱ iólerlikȱ kazandırmasınıȱ sonuçlarȱ (Aytaç,ȱ 2002:ȱ 123).ȱ
Günümüzde,ȱ eskidenȱ birebirȱ kadınlaȱ örtüóenȱ aktivitelereȱ erkeklerindeȱ
katılımınıȱgörmekȱmümkündür.ȱȱ
Kapitalistȱekonomikȱsisteminȱtahakkümȱalanıȱhalineȱgelenȱboóȱzamanȱartıkȱ
tüketimleȱ eóȱ anlamlıȱ olarakȱ kabulȱ görmektedir.ȱ Statüȱ edinmede,ȱ kimlikȱ veȱ
farklılıkȱ politikalarıȱ belirlemedeȱ etkinȱ birȱ araçȱ olanȱ boóȱ zaman,ȱ cinsiyetçiȱ
politikalarıȱ daȱ birerȱ metaȱ olarakȱ kurgulamaktadır.ȱ Ayrıcaȱ medyaȱ metinleriȱ
toplumdaȱ baóatȱ olanȱ cinsiyetçiȱ bakıóȱ açısınıȱ pekiótirenȱ cinsiyetȱ rollerineȱ iliókinȱ
baóatȱ tanımlarıȱ üretip,ȱ cinsiyetleriȱ belliȱ imgeȱ veȱ yaóamȱ tarzlarıȱ içineȱ
hapsetmektedirȱ(BinarkȱveȱGencel,ȱ2007:ȱ158).ȱ
2.ȱKitleȱGletióimȱAraçlarıylaȱSunulanȱBoóȱZamanȱPratikleriȱ
Dünyanınȱ sonȱ yıllardaȱ toplumsalȱ olarakȱ geçirdiÂiȱ deÂióimȱ veȱ dönüóümeȱ
küreselleómeȱ denmektedir.ȱ Küreselleómeȱ süreciȱ dünyayıȱ tekȱ birȱ yerȱ olarakȱ
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kavrayanȱ yeniȱ birȱ anlayıóınȱ óekillenmesiniȱ saÂlamanınȱ yanıȱ sıra;ȱ buȱ süreçteȱ
bireyselȱ kimliklerȱ veȱ farklılıklarȱ önȱ planaȱ geçirilirken,ȱ tüketimȱ veȱ tüketimiȱ
saÂlayacakȱ olanȱ düzenlemelerȱ büyükȱ önemȱ kazanmaktaȱ veȱ hayatınȱ herȱ alanıȱ
metalaótırılmaktadır.ȱȱ
Buȱ çerçevede,ȱ kitleȱ iletióimȱ araçları,ȱ özellikleȱ çalıómaȱ dıóıȱ zamanlarındaȱ
bireyleriȱ kendiȱ ekonomiȬpolitiÂiȱ doÂrultusundaȱ etkiȱ altınaȱ almayaȱ
çalıómaktadırȱ (Arık,ȱ 2009:ȱ 15Ȭ16).ȱ Birȱ baókaȱ deyióleȱ kapitalistȱ ekonomideȱ kitleȱ
iletióimȱaraçlarındanȱbelirenȱimajlar,ȱözelȱbirtakımȱüretimleriȱteóvikȱetmek,ȱbazıȱ
ürünȱ grupları,ȱ markalarȱ içinȱ tüketimȱ topluluklarınınȱ doÂmasınaȱ yardımcıȱ
olmakȱ veȱ genelȱ olarakȱ tüketimeȱ yönelikȱ ortamıȱ güçlendirmeyeȱ katkıdaȱ
bulunmakȱgibiȱiólevlerȱüstlenmiótirȱ(Lull,ȱ2001:ȱ106).ȱÇokȱfazlaȱgelipȱgeçicilikȱveȱ
deÂióimȱ özelliÂiȱ gösterenȱ modernȱ gündelikȱ hayattaȱ sürekliȱ veȱ kısaȱ süredeȱ
deÂióenȱ modaȱ akımlarıȱ herȱ türlüȱ kitleȱ iletióimȱ aracıylaȱ bireyinȱ hayatınıȱ
etkilemektedirȱ(Harvey,ȱ1999:ȱ23).ȱ
Öteȱ yandan,ȱ kitleȱ iletióimȱ araçlarınınȱ çeóitlenmesiȱ veȱ sayıcaȱ artıóınaȱ baÂlıȱ
olarakȱ bilinçȱ veȱ eÂlenceȱ endüstrisiȱ olarakȱ tanımlananȱ sahadakiȱ nüfuzlarıȱ daȱ
belirginȱ birȱ óekildeȱ artmıótır.ȱ Gazeteȱ veȱ televizyonunȱ artanȱ boóȱ zamanȱ içindeȱ
aldıÂıȱpayȱbireyinȱbuȱaraçlarlaȱolanȱiliókisiniȱhaberleómeȱbaÂlamındanȱkopararak,ȱ
buȱ iliókiyiȱ müziÂi,ȱ sanatı,ȱ edebiyatı,ȱ sinemayıȱ veȱ günlükȱ yaóamınȱ tümȱ
ayrıntılarınıȱkapsayacakȱbirȱkültürȱveȱeÂlenceȱiliókisiȱhalineȱgetirmiótir.ȱDahasıȱbuȱ
araçlarȱ herȱ çeóitȱ içeriÂiȱ eÂlenceliȱ olarakȱ sunmayıȱ sihirliȱ birȱ yöntemȱ olarakȱ
benimsemiólerdir.ȱ Buȱ baÂlamda,ȱ kitleȱ iletióimininȱ günlükȱ yaóamȱ içindeȱ buȱ denliȱ
önemȱ kazanmasınınȱ birȱ baókaȱ açıklamasıȱ daȱ eÂlenceȱ araçlarıȱ ve/veyaȱ boóȱ
zamanlarıȱ deÂerlendirmeȱ araçlarıȱ olarakȱ gösterdikleriȱ iólevselȱ deÂióimdirȱ
(TopçuoÂlu,ȱ1996:ȱ16Ȭ21).ȱ
Gletióimȱ araçları,ȱ konut,ȱ besinȱ veȱ giysiȱ gibiȱ metalar,ȱ eÂlenceȱ veȱ bilióimȱ
kapitalizminȱdirenilmezȱürünleriȱolarakȱkendileriȱileȱbirlikteȱbuyrulanȱtutumȱveȱ
alıókanlıklarlaȱ birlikteȱ belliȱ anlıkȱ veȱ duygusalȱ tepkileriȱ deȱ iletir.ȱ Buȱ ürünler,ȱ
beyinȱ yıkayıcıȱ veȱ bilinçȱ ayarlayıcıȱ birȱ ióleveȱ sahiptir.ȱ Birȱ baókaȱ deyióleȱ
kapitalizm,ȱ meóruluÂunuȱ refahȱ devletininȱ sunduÂuȱ dahaȱ çokȱ zevkȱ veȱ hazzaȱ
dayalıȱ birȱ hayatȱ biçimiȱ içindenȱ kurmaktadır.ȱ Gleriȱ dönemȱ kapitalizmdeȱ
teknolojikȱ ussallık,ȱ saltȱ teknolojikȱ veȱ ekonomikȱ alanlarınȱ içindenȱ çıkarakȱ
gündelikȱyaóamȱdeneyimlerininȱiçineȱsızmaktadır.ȱBuȱkuóatmayıȱgerçekleótirenȱ
aygıtȱiseȱkuókusuzȱmedyadırȱ(YaÂlı,ȱ2006:ȱ26).ȱ
Teknolojikȱ olarakȱ dahaȱ gözȱ alıcıȱ haleȱ gelenȱ kitleȱ iletióimȱ araçlarıȱ günlükȱ
hayattaȱ sürekliȱ büyüyenȱ birȱ rolȱ oynamayaȱ baólamıótır.ȱ Medyaȱ kültürü,ȱ sadeceȱ
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sürekliȱ genióleyenȱ zamanȱ veȱ enerjiȱ dilimleriniȱ iógalȱ etmeninȱ yanıȱ sıra;ȱ fantezi,ȱ
hayal,ȱ örnekȱ düóünce,ȱ davranıóȱ veȱ kimliklerȱ içinȱ herȱ zamankindenȱ dahaȱ fazlaȱ
malzemeȱsunmaktadırȱ(Kellner,ȱ2010:ȱ21Ȭ22).ȱBöyleȱbirȱortamdaȱbireyselȱkimliklerȱ
medyadaȱ inóaȱ edilmekte,ȱ medyaȱ iseȱ tüketimȱ iliókileriniȱ belirleyenȱ enȱ temelȱ
yaratıcıȱhalineȱgelmektedirȱ(Talimciler,ȱ2006:ȱ175).ȱȱ
Kapitalistȱ ekonomikȱ sisteminȱ bireyleriȱ inandırdıÂı,ȱ sınıfsalȱ farklılıklarınȱ
tüketimȱ yoluylaȱ ortadanȱ kalkacaÂıȱ düóüncesiȱ yeniȱ sınıflarıȱ seçkinleriȱ taklitȱ
etmeyeȱ itmióȱ veȱ buȱ doÂrultudaȱ taklitçiȱ birȱ tüketimȱ meydanaȱ gelmiótir.ȱ Aynıȱ
zamanda,ȱ tüketerekȱ mutluȱ olacaÂıȱ inancındaȱ olanȱ bireyȱ dahaȱ çokȱ çalıómakȱ
zorundaȱ kalmıó;ȱ çalıómaȱ saatleriȱ boóȱ zamanlarındakiȱ eÂlenceliȱ hayataȱ geçióinȱ
anahtarıȱolanȱuzunȱveȱyorucuȱbirȱzamanȱdilimiȱolmuótur.ȱBoóȱzamanȱetkinlikleriȱ
iseȱ ióȱ saatlerindeȱ geçenȱ yorucuȱ veȱ stresliȱ zamanıȱ eÂlenceninȱ verdiÂiȱ hazlaȱ
unutturduÂuȱiçinȱönemȱkazanmıótır.ȱAyrıcaȱbuȱetkinliklerȱgenellikleȱseçkinlerleȱ
aynıȱ mekânlardaȱ bulunmakȱ içinȱ birerȱ araçtır.ȱ Kısacasıȱ boóȱ zamanȱ etkinlikleriȱ
herȱ açıdanȱ bireyleriȱ kuóatmıóȱ veȱ bireylereȱ eÂlenceȱ enjekteȱ ederekȱ pasifizeȱ
etmiótir.ȱ
Özetleȱ söylemekȱ gerekirseȱ “özgürlük”ȱ veȱ “eóitlik”ȱ söylemleriyleȱ beslenenȱ
boóȱ zamanȱ birȱ tahakkümȱ alanıȱ halineȱ gelmiótir.ȱ Boóȱ zamanıȱ deÂerlendirmedeȱ
önemliȱbirȱrolȱoynayanȱtüketimȱiseȱbireylerinȱsahipȱolduÂuȱkültürünȱgöstergesiȱ
olarakȱ iólevȱ görmektedir.ȱ Sosyolojikȱ olarakȱ tüketimȱ gruplarıȱ Ȉyaóamȱ tarzıȈȱ
gruplarıȱ tarafındanȱ ifadeȱ edilmektedir.ȱ Yaóamȱ tarzıȱ birȱ kimseninȱ bedeni,ȱ
giysileri,ȱ konuóması,ȱ boóȱ zamanıȱ kullanmaȱ óekli,ȱ yiyecekȬiçecekȱ tercihleri,ȱ
ev,ȱ otomobil,ȱ tatilȱ seçimleriȱ vb.ȱ gibiȱ tüketicininȱ beÂeniȱ üslubununȱ bireyselȱ
ióaretleridir.ȱ Yaóamȱ tarzıȱ bireyinȱ bireyselliÂiniȱ veȱ farklılıÂınıȱ temsilȱ ederȱ
(DaÂtaó,ȱ 2001:ȱ 171).ȱ Fakatȱ sözȱ konusuȱ farklılık,ȱ birȱ grupȱ ayrıcalıklıȱ seçkinȱ
kesimiȱ niteleyenȱ birȱ kavramdır.ȱ Buȱ kesiminȱ gündelikȱ hayattaȱ
gerçekleótirdiÂiȱ aktivitelerseȱ yoksulȱ kesiminȱ fantazyalarȱ dünyasındaȱ canȱ
alıcıȱbirȱdüóȱolarakȱyerȱalmaktadır.ȱGörünüóteȱherkesinȱeldeȱedilebileceÂiȱbirȱ
metaȱ olarakȱ sunulanȱ buȱ ayrıcalıklıȱ farklılık,ȱ kendiȱ modaȱ akımlarınıȱ
yaratarakȱ “eóitlik”ȱ söylemleriyleȱ güçlenmesineȱ raÂmenȱ “eóitsizlik”ȱ ilkesiyleȱ
beslenmektedir.ȱ Buȱ eóitsizlikȱ ilkesiȱ toplumsalȱ cinsiyetçiȱ politikalarȱ içinȱ deȱ
sözȱ konusudur.ȱ Erkekȱ egemenȱ birȱ söylemȱ üzerindenȱ kurgulananȱ “modernȱ
kadın”ȱ streotipleriȱ yıldızȱ ikonlarȱ aracılıÂıylaȱ seçkinlik,ȱ ayrıcalık,ȱ vaatȱ
edilerekȱ kitleȱ iletióimȱ araçlarıȱ vasıtasıylaȱ benimsetilmektedir.ȱ Sınıflıȱ birȱ
toplumunȱ bireyleriȱ kolaycaȱ gerçeÂeȱ dönüómesiȱ mümkünȱ olmayanȱ sınıfȱ
atlamaȱ tutkularını,ȱ birȱ üstȱ sınıfınȱ tüketimȱ biçimleriniȱ taklitȱ etmekȱ suretiyleȱ
tatminȱyolunaȱgiderlerȱ(TopçuoÂlu,ȱ1996:ȱ211).ȱ
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Öteȱ yandanȱ günümüzdeȱ kadınlarȱ kadarȱ erkeklerinȱ deȱ tüketimeȱ
katılımıyla,ȱgelenekselȱerkekȱolgusununȱyanıȱsıraȱmodernȱerkekȱolgusundanȱ
daȱ sözȱ edilmektedir.ȱ Sözȱ konusuȱ modernȱ erkeÂeȱ edindirilenȱ ihtiyaçlarȱ daȱ
tüketimȱkültürüȱiçinȱönemȱkazanmayaȱbaólamıótır.ȱBuȱbaÂlamdaȱboóȱzamanȱ
aktivitelerineȱherȱgeçenȱgünȱbirȱyenisiȱeklenmektedir.ȱArtıkȱgüzellik,ȱsaÂlık,ȱ
turizm,ȱ eÂlence,ȱ alıóverió;ȱ kapitalistȱ ekonomikȱ veȱ ideolojikȱ sistemin,ȱ boóȱ
zamanlaȱ aynıȱ potadaȱ erittiÂiȱ yegâneȱ ticarethanelerdir.ȱ Modernȱ kadınȱ veȱ
erkeklerinȱ neȱ yiyip,ȱ neȱ giyeceÂiȱ hattaȱ bedenlerininȱ görüntüsününȱ nasılȱ olmasıȱ
gerektiÂiȱ bileȱ kitleȱ iletióimȱ araçlarıȱ vasıtasıylaȱ standartlaótırmayaȱ
çalıóılmaktadır.ȱ Buȱ açıdanȱ toplumsalȱ cinsiyeteȱ aitȱ rollerȱ kitleȱ iletióimȱ
araçlarındanȱöÂrenilmektedir.ȱȱ
3.ȱ Boóȱ Zamanȱ Aktivitelerindeȱ Toplumsalȱ Cinsiyetȱ veȱ Sınıfȱ Olgusununȱ
KurgulanmasınaȱYönelikȱSöylemȱAnaliziȱBulgularıȱ
3.1.ȱMetodolojiȱ
Boóȱ zamanȱ aktivitelerininȱ kadınȱ veȱ erkekȱ açısındanȱ medyadaȱ temsiliȱ buȱ
çalıómaȱ içerisindeȱ ortayaȱ konulmayaȱ çalıóılmıótır.ȱ Aynıȱ zamandaȱ araótırmanınȱ
buȱ bölümündeȱ incelenenȱ materyallerde,ȱ toplumsalȱ cinsiyetȱ rollerininȱ boóȱ
zamanȱsöylemiȱolarakȱnasılȱkurgulandıÂıȱtespitȱedilmeyeȱçalıóılacaktır.ȱ
ÇalıómadaȱEleleȱveȱMen’sȱHealthȱdergileriȱincelenmektedir.ȱEleleȱveȱMen’sȱ
HealthȱdergileriȱmodernȱerkekȱveȱkadınȱkimliÂiniȱönȱplanaȱçıkaranȱdergilerdir.ȱ
Dergilerinȱ 2010ȱ yılınınȱ Temmuz,ȱ AÂustos,ȱ Eylül,ȱ Ekim,ȱ Kasım,ȱ Aralıkȱ olmakȱ
üzereȱtoplamȱ6ȱsayısıȱeleȱalınmaktadır.ȱBöylelikleȱtoplamȱ12ȱdergiȱincelenmiótir.ȱ
Çalıóma,ȱiçeriklerindeȱgelenekselȱveȱmodernȱkimlikler,ȱeleȱalınanȱyazılıȱmetinlerȱ
çerçevesindeȱ analizȱ edilmektedir.ȱ Çalıómayaȱ konuȱ olanȱ örneklemȱ alanıȱ yazılıȱ
metinlerȱveȱbaólıklarıdır.ȱÇalıómadaȱkadınȱveȱerkekȱkimliÂineȱiliókinȱmetinlerȱveȱ
baólıkları,ȱ kategorizeȱ edilerekȱ vurgulanmaktadır.ȱ Buȱ çalıómadaȱ boóȱ zamanȱ
etkinliklerininȱ kapitalistȱ ekonomikȱ sisteminȱ yönlendirdiÂiȱ óekleȱ bürünmesiyleȱ
belirginleóenȱ kadınȱ veȱ erkekȱ kimlikleriniȱ tespitȱ etmekȱ içinȱ söylemȱ analiziȱ
yöntemineȱ baóvurulmuótur.ȱ Söylemȱ analiziȱ cümleninȱ yapayȱ sınırlarınıȱ
reddeder;ȱdilinȱveȱkurallarınınȱcümleȱötesindekiȱmetinselȱyapıyaȱyaygınlaómasıȱ
gerektiÂiniȱ savunur.ȱ Söylemȱ analiziȱ metinȱ yapılarınıȱ incelemekleȱ deȱ sınırlıȱ
kalmaz;ȱanlamlar,ȱfikirlerȱveȱideolojilerȱdeȱaçıÂaȱçıkarılmayaȱçalıóılır.ȱBuȱbilióselȱ
yaklaóım,ȱ olayȱ hakkındaȱ metninȱ sahipȱ olmadıÂıȱ fakatȱ dilȱ kullanıcılarınınȱ
zihinselȱ sürecineȱ iliókinȱ anlamlarıȱ gösterirȱ (Sözen,ȱ 1999b:ȱ 42).ȱ Gdeolojiler,ȱ
kendileriniȱ dilȱ ileȱ ifadeȱ edipȱ biçimlendirirler.ȱ Diliȱ kullananlarınȱ seçtikleriȱ
sözcükler,ȱ sözcükȱ öbekleri,ȱ konuómaȱ biçimi,ȱ anlatımıȱ veȱ hattaȱ cümleȱ kurmaȱ
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yetileri,ȱ söyleminȱ oluómasındaȱ çokȱ büyükȱ etkenȱ olduklarından,ȱ dilinȱ
kullanımıylaȱsöylemȱoluóurȱ(GnceoÂluȱveȱÇomak,ȱ2009:ȱ35).ȱȱ
ÖteȱyandanȱMichelȱFoucaultȱdaȱçeóitliȱmetinlerinȱnalıȱbirȱarayaȱgelerekȱbelliȱ
birȱbakıóȱaçısınıȱveȱbirȱsöylemiȱoluóturduÂuȱüzerineȱodaklanırȱveȱsöyleminȱbirȱ
dilȱolarakȱinóaȱedildiÂiniȱkabulȱederȱ(Philip,ȱ1997:ȱ91Ȭ95).ȱBuȱbaÂlamdaȱsöylemȱ
analizi,ȱ insanlarınȱ dilȱ ileȱ neȱ yaptıklarıȱ sorusuylaȱ ilgilenirȱ veȱ buȱ noktadaȱ
farklılıklarıȱ keófeder.ȱ Birȱ söylemȱ içerisindeȱ dönüóen,ȱ deÂióimeȱ uÂrayanȱ bilgiȱ
yapılarınıȱ incelemeyeȱ alırȱ (Sözen,ȱ 1999b:ȱ 85).ȱ Metninȱ yapılarınıȱ incelemekleȱ
sınırlıȱ kalmayanȱ söylemȱ analiziȱ yöntemiyle,ȱ anlamlar,ȱ fikirlerȱ veȱ ideolojilerȱ deȱ
açıÂaȱ çıkarılmayaȱ çalıóılır.ȱ Sözcüklerinȱ sözcükȱ anlamıȱ dıóındaȱ taóıdıÂıȱ imgeselȱ
anlamlarȱdaȱvardır.ȱȱ
Buȱ çalıómadaȱ kapsamındaȱ incelenenȱ dergiler;ȱ “kadınınȱ temsili,ȱ dergideȱ
temsilȱ edilenȱ erkekȱ modeli,ȱ kadınȬerkekȱ iliókilerininȱ inóasıȱ veȱ dergideȱ
idealleótirilenȱkadınȬerkekȱtemsilleri”ȱkategorileriȱiçerisindeȱincelenmiótir.ȱȱEldeȱ
edilenȱ verilerȱ sonucunda,ȱ dergilerdekiȱ cinsiyetȱ politikalarıȱ veȱ boóȱ zamanȱ
iliókisininȱ nasılȱ kurgulandıÂıȱ söylemȱ analiziȱ yöntemiyleȱ tespitȱ edilmeyeȱ
çalıóılmıótır.ȱ
3.2.ȱEleleȱDergisineȱAitȱSöylemȱAnaliziȱBulgularıȱ
ȱ3.2.1.ȱKadınınȱTemsiliȱ
Baudrillardȱ (2004:ȱ 160),ȱ “güzelliÂinȱ kadınȱ içinȱ mutlak,ȱ dinselȱ birȱ buyruÂaȱ
dönüótüÂünüȱveȱmodaȱetiÂininȱtaȱkendisiȱolanȱgüzellikȱetiÂinin,ȱbedeninȱbütünȱ
somutȱdeÂerlerininȱveȱkullanımȱdeÂerlerinin,ȱtekȱbirȱiólevselȱdeÂióimȱdeÂerinin,ȱ
soyutȱbiçimde,ȱgörkemliȱveȱkusursuzȱbedenȱfikrini,ȱarzuȱveȱhazȱfikriniȱkendindeȱ
topladıÂını”ȱ söyler.ȱ Dergiȱ okuyucuȱ kitlesiȱ olanȱ kadınlaraȱ dahaȱ güzelȱ
olabilmeleriȱ yönündeȱ tüyolarȱ vermektedir.ȱ Temmuzȱ sayısındaȱ “Güzelȱ Olmakȱ
GçinȱKimseyeȱGhtiyacınȱYok!”ȱbaólıklıȱmetindeȱyerȱalan,ȱ
“Hepimizinȱ zamanıȱ çokȱ kıymetliȱ óüphesiz.ȱ Kuaförȱ veȱ güzellikȱ
salonlarındaȱ uzunȱ saatlerȱ harcayacakȱ vaktimizȱ olmayabiliyorȱ çoÂuȱ
zaman.ȱ Amaȱ güzellikȱ uÂrunaȱ gerekenȱ ihtiyaçlarȱ daȱ bitmiyor.ȱ Herȱ daimȱ
bakımlıȱ veȱ saÂlıklıȱ görünmekȱ içinȱ sizindeȱ yapacaklarınızȱ var.ȱ Hemȱ deȱ
kimseyeȱihtiyaçȱduymadan.”ȱ
cümlelerȱ doÂrultusunda,ȱ okuyucularınȱ herȱ daimȱ güzelȱ veȱ bakımlıȱ
olmasınınȱgerekliȱolduÂunuȱsöylediÂiȱgörülmektedir.ȱ
DergininȱAÂustosȱsayısındaȱkadınlarınȱerkeÂinȱgönlünüȱfethedebilmesiȱiçinȱ
nasılȱbirȱkadınȱolmalarıȱgerektiÂi,ȱbirebirȱerkeklereȱyapılanȱbirȱanketȱüzerindenȱ
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tavsiyeȱ niteliÂindeȱ verilmiótir.ȱ “Bunlarıȱ yapmaȱ lütfenȱ buzȱ gibiȱ soÂurumȱ senden”ȱ
baólıklıȱmetininȱaltȱbaólıÂındaȱȱ“50ȱerkeÂeȱsorduk;ȱneler,ȱbirȱkadındanȱsoÂumalarınaȱ
nedenȱolur;ȱneler,ȱbirȱkadınıȱonlarınȱgözündeȱiticiȱyapar”ȱifadesiȱkadınlarınȱerkekleriȱ
kaybetmemeleriȱiçinȱtüyolarȱvermektedir.ȱDergininȱhedefȱkitlesiȱolanȱkadınlaraȱ
erkekleriȱ kaybetmemeleriȱ içinȱ verdiÂiȱ tüyolarȱ iseȱ dıóȱ görünüó,ȱ davranıólarıylaȱ
ilgilidir.ȱ Metninȱ devamındaȱ yerȱ alanȱ “yeterȱ kiȱ abartmayalım,ȱ erkeklerinȱ kabusuȱ
olmayalım”ȱcümlesiȱiseȱyineȱerkekȱegemenȱbirȱsöylemleȱılımlıȱveȱuyumluȱveȱiticiȱ
olmayanȱbirȱkadınȱportresiȱçizmektedir.ȱ
Yineȱ erkeklerȱ üzerindenȱ birȱ söyleminȱ hakimȱ olduÂuȱ birȱ baókaȱ metinde,ȱ
erkeklereȱ yapılanȱ anketȱ sonucundaȱ erkeklerinȱ gözündeȱ kadınıȱ seksiȱ kılanȱ
niteliklerȱ dergininȱ Eylülȱ sayısındaȱ karóımızaȱ çıkmaktadır.ȱ “Seksilikȱ Detaylardaȱ
Gizlidir”ȱ baólıÂınınȱ içeriÂindeȱ saçlar,ȱ giysiler,ȱ alıókanlıklarınȱ seksiȱ olmasıȱ
suretiyleȱ kadınlara,ȱ erkeklerinȱ ilgiȱ odaÂıȱ olacaÂıȱ mesajıȱ verilmektedir.ȱ
Kadınlarınȱ kendileriniȱ erkekȱ gözüyleȱ görmeleriȱ dergideȱ yerȱ alanȱ yazılıȱ
metinlerleȱdesteklenmektedir.ȱ
3.2.2.ȱDergideȱTemsilȱEdilenȱErkekȱModeliȱ
Eleleȱ dergisindeȱ iólenenȱ erkekȱ modelleri,ȱ erkeklerinȱ genellikleȱ bakımlı,ȱ
kendineȱ enȱ azȱ kadınlarȱ kadarȱ dikkatȱ etmesiȱ gereken,ȱ atletikȱ birȱ vücudaȱ sahipȱ
olmasıȱgerektiÂineȱdairȱtabloȱsunmaktadır.ȱTemmuzȱsayısında“Yaȱbizdenȱdahaȱfitȱ
olursa?”ȱbaólıklıȱyazıdaȱokurȱkitleȱolanȱkadınaȱerkeklerinȱdeȱartıkȱgörüntülerineȱ
dikkatȱ ettiÂiȱ hatırlatılıpȱ buȱ doÂrultudaȱ kendine,ȱ görüntüsüneȱ dikkatȱ etmesiȱ
gerektiÂiȱ mesajıȱ içermektedir.ȱ Kendiniȱ erilȱ birȱ söylemȱ üzerindenȱ
yapılandırmayaȱçalıóanȱkadın,ȱböyleȱbirȱdurumdaȱgüzelliÂineȱveȱkilosunaȱdahaȱ
fazlaȱ dikkatȱ etmekȱ durumundaȱ kalmaktadır.ȱ Yineȱ yazıȱ içerisindeȱ yıldızȱ
dolayımıylaȱ buȱ mesajȱ tekrarlanmaktadır.ȱ Metninȱ içindeȱ bazıȱ ünlüȱ erkekȱ
oyuncu,ȱ müzisyenȱ veȱ ióȱ adamlarınınȱ düóüncelerineȱ yerȱ verilmiótir.ȱ Buȱ kióiler,ȱȱ
dietȱ yaparkenȱ yanlarındaȱ döner,ȱ ekmekȱ arasıȱ yiyenȱ veȱ fitȱ olmayanȱ kadınȱ
istemedikleriniȱbelirtmektedirler.ȱȱ
“Artıkȱfazlaȱkilolarıylaȱbarıóıkȱerkeklerinȱyerini,ȱbeslenmesineȱveȱ
görünümüneȱözenȱgösterenȱerkeklerȱaldı.ȱkimdiȱerkeklerȱdüzenliȱsporȱ
yapıyor,ȱyaÂlıȱyemeklerdenȱkaçıyorȱveȱkadınlarȱkadarȱdiyetȱmuhabbetiȱ
yapıyor!”ȱ
Dergininȱ Ekimȱ sayısındaȱ kiȱ birȱ haberde,ȱ ȱ erkeklerinȱ deȱ artıkȱ estetikȱ veȱ
botoksȱ yaptırmaktanȱ çekinmediÂiȱ belirtilmekte.ȱ “Erkeklerȱ deȱ Artıkȱ Bıçakȱ
Altında!”ȱ baólıklıȱ haberinȱ metnindeȱ günümüzdeȱ artıkȱ erkeklerinȱ deȱ herȱ
anlamdaȱbakımlıȱolmakȱistediÂiȱveȱeÂerȱiyiȱhissedecekseȱçekinmedenȱgereÂiniȱ
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yerineȱgetirdiÂiȱsöylenmekte.ȱÖteȱyandanȱbuȱhaberdeȱbakımlıȱolmak,ȱbedeninȱ
dinçliÂiȱ veȱ güzelliÂiȱ olarakȱ kabulȱ görmektedir.ȱ Eleleȱ dergisiȱ güzel,ȱ bakımlıȱ
erkekȱideolojisiniȱbuȱhaberdeȱdeȱsergilemektedir.ȱȱ
3.2.3.ȱȱKadınȬȱErkekȱGliókilerininȱGnóasıȱ
Temmuzȱ sayısındakiȱ “Yatakȱ arkadaóıȱ mısınız?”ȱ baólıÂıylaȱ sunulanȱ metindeȱ
düzensizȱ birȱ iliókininȱ artılarıȱ veȱ eksileriȱ belirtilmiótir.ȱ Artılarınȱ özgürlük,ȱ
bireysellikȱolarakȱsunulduÂuȱbuȱyazıdaȱeksilerȱiseȱ“kendiniȱkullanılmıóȱhissetme”ȱ
veȱ “toplumȱ tarafındanȱ hoóȱ karóılanmama”ȱ olarakȱ belirlenmiótir.ȱ Buȱ anlamdaȱ
kadınınȱ dıóarıdanȱ gelenȱ olumsuzluklaraȱ raÂmenȱ özgürȱ yaóamasıȱ gerektiÂiȱ
vurgulanmaktadır.ȱ Kendiniȱ kullanılmıóȱ hissedenȱ kadınȱ söylemindeȱ iseȱ örtükȱ
olarakȱerkekȱegemenȱbirȱdilȱkullanılmıótır.ȱ
DergininȱAÂustosȱsayısındaȱyerȱalanȱbaókaȱbirȱyazıdaȱiseȱilkȱtanıómadaȱaókȱ
veȱsonrasındaȱgeceyiȱbirlikteȱgeçirmeninȱberaberindeȱgetirdiÂiȱmutluluktanȱsözȱ
edilmiótir.ȱ “köyleȱ birȱ düóünün;ȱ onaȱ ilkȱ görüóteȱ aóıkȱ oldunuz,ȱ oȱ muhteóemȱ gecedenȱ
sonraȱ daȱ neȱ zamandırȱ özlemȱ duyduÂunuzȱ iliókinizȱ baóladı.ȱ Onunlaykenȱ zamanȱ hızlaȱ
geçiyor,ȱçokȱmutlusunuz…”ȱGenellikleȱdergideȱkadınȬerkekȱiliókisiniȱkonuȱedinenȱ
yazılıȱmetinlerdeȱözgürlükȱsöylemininȱcinselȱözgürlükȱüzerindenȱkurgulanmıóȱ
olduÂuȱ görülmektedir.ȱ Buȱ tarzȱ iliókiler,ȱ dergideȱ örtükȱ birȱ óekildeȱ mutsuzȱ olanȱ
kadınlaraȱmutlulukȱvaatȱetmektedir.ȱȱ
ȱ“Sevgiliȱ Misiniz,ȱ Evȱ Arkadaóıȱ Mı?”ȱ baólıklıȱ buȱ yazıdaȱ yineȱ tavsiyeȱ edilenȱ
iliókiȱ óeklininȱ evlilikȱ olmadıÂıȱ izlenmektedir.ȱ Gelióenȱ piyasaȱ yapısınaȱ uyumȱ
saÂlanabilmesiȱiçinȱortayaȱçıkarılanȱkadınȱmodeliȱolanȱ“özgürȱkadın”ȱȱdergideȱ
sıklıklaȱizlenmektedir.ȱEkimȱayındaȱyerȱalanȱbuȱyazınınȱdevamındakiȱbuȱifade:ȱ
“aynıȱ evi,ȱ banyoyu,ȱ dolabıȱ paylaóıyorsunuzȱ amaȱ eskidenȱ olduÂuȱ gibiȱ deÂil,ȱ birȱ
sevgilidenȱçokȱevȱarkadaóıȱgibi!ȱDahaȱuzunȱyıllarȱbirlikteȱolacaksanız,ȱöyleyseȱiliókinizinȱ
fabrikaȱ ayarınaȱ geriȱ dönün!”ȱ sonsuzaȱ dekȱ sevgiliȱ kalmanınȱ yollarınıȱ
belirtmektedir.ȱDergilerinȱincelendiÂiȱsüreȱboyuncaȱaileȱkurumunaȱiliókinȱhaberȱ
veȱ görselȱ öÂelereȱ yerȱ verilmemiótir.ȱ Evlilikȱ yerineȱ tercihȱ edilenȱ iliókiȱ óekli,ȱ
partnerȱyaȱdaȱsevgilidir.ȱȱ
3.2.4.ȱGdealleótirilenȱKadınȬȱErkekȱTemsilleriȱ
Kadın:ȱ
Temmuzȱ sayısındaȱ yerȱ alanȱ “Kariyerȱ mi,ȱ yoksaȱ yaóamȱ mı?ȱ Gkisiȱ de…”ȱ
baólıÂıylaȱ sunulanȱ yazıdaȱ kadınlarınȱ mutluȱ olabilmekȱ içinȱ herȱ alandaȱ baóarılıȱ
olmalarıȱgerektiÂiȱvurgulanmaktadır:ȱȱ
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“Para,ȱsaÂlık,ȱarkadaólık,ȱaile,ȱromantikȱilióki,ȱkióiselȱgelióim,ȱeÂlenceȱ
veȱdinlenme,ȱfizikselȱortamȱveȱçevre.ȱHayattanȱfullȱtatminȱalabilmekȱiçinȱ
bütünȱbuȱalanlardaȱbaóarılıȱolabilmeliyiz”ȱ
Çalıómanınȱ teorikȱ kısmındaȱ daȱ belirtildiÂiȱ üzereȱ çaÂdaóȱ
olarakȱ daȱ nitelendirilenȱ buȱ yeniȱ kadınȱ stereotipiȱ maddiȱ veȱ cinselȱ
özgürlüÂeȱ sahip,ȱ erkeklereȱ ihtiyacıȱ olmayanȱ birȱ kadındır.ȱ Eleleȱ
dergisininȱ benimsediÂiȱ buȱ idealȱ kadınȱ ideolojisiniȱ AÂustosȱ
sayısındaȱ düzenlediÂiȱ birȱ yarıómadaȱ neredeyseȱ tamamenȱ ortayaȱ
koymuótur.ȱ “Zamaneȱ Hatunları”ȱ isimliȱ yarıómanınȱ içeriÂiȱ óuȱ
sözlerleȱ açıklanıyor:ȱ “Góȱ veȱ aileȱ hayatınıȱ dengedeȱ tutmayaȱ çalıóan,ȱ buȱ
aradaȱ sosyalȱ yaóamınıȱ daȱ ihmalȱ etmeyenȱ Zamaneȱ Hatunları…ȱ Baóarıȱ
hikayeniziȱ bizimleȱ paylaómakȱ isterȱ misiniz?...”ȱ Buȱ anlamdaȱ dergininȱ
onayladıÂıȱkadınȱmodeliȱevȱióleriȱveȱçocukȱyetiótirmeninȱyanıȱsıraȱ
modernȱhayatınȱgetirilerineȱdeȱuyumȱsaÂlayabilenȱkadındır.ȱ
Eleleȱ dergisininȱ idealleótirdiÂiȱ birȱ diÂerȱ kadınȱ tipiȱ iseȱ kusursuzȱ birȱ
görüntüyeȱsahipȱolanȱkadın.ȱEkimȱsayısındaȱyerȱalanȱ“TepedenȱTırnaÂaȱYenilik”ȱ
baólıÂındaȱmetindenȱbaÂımsızȱolarakȱbaólıktanȱanlaóılanȱóeyȱgardlopȱyenileme,ȱ
tarzınıȱdeÂiótirmeȱyaȱdaȱsaçtaȱyeniȱbirȱrenkȱgibiȱalgılanmaktadır.ȱAncakȱmetinȱ
okunduÂundaȱsözȱkonusuȱyeniliÂinȱbedenȱyeniliÂiȱgörülmektedir:ȱ“Yeniȱestetikȱ
yöntemlerȱveȱteknolojiȱgüzelliÂinizinȱzamansızȱveȱkusursuzȱolmasıȱiçinȱhızlaȱyolȱalmayaȱ
devamȱ ediyor.ȱ Vücudunuzdaȱ hoólanmadıÂınız,ȱ rahatsızlıkȱ duyduÂunuzȱ estetikȱ
problemlerdenȱ kurtulmakȱ içinȱ birazȱ cesaretinizinȱ veȱ isteÂinizinȱ olmasıȱ yeterli.ȱ
Kendinizeȱ veȱ bütçenizeȱ uygunȱ operasyonlarıȱ seçmekȱ sizeȱ kalıyor.”ȱ Kapitalistȱ
tüketiminȱ hakimȱ olduÂuȱ birȱ toplumsalȱ yaóamdaȱ herȱ óeyȱ metaȱ kıvamınaȱ veȱ
satılabilirȱ birȱ formaȱ getirilmeyeȱ çalıóılır.ȱ Yukardaȱ daȱ deÂinildiÂiȱ gibiȱ tüketimȱ
kültürüȱ artıkȱ bedenlerȱ üzerindeȱ deȱ tahakkümȱ kurmuóturȱ veȱ buȱ tahakkümüȱ
kuvvetlendirmeȱ göreviȱ kitleȱ iletióimȱ araçlarınındır.ȱ Eleleȱ dergisiȱ içeriÂinde,ȱ buȱ
metinlerdeȱdeȱgörüldüÂüȱgibiȱböyleȱbirȱtüketimȱtarzınıȱbenimseyip,ȱbenimsetenȱ
ideolojikȱbirȱbakıóȱaçısıȱiólemektedir.ȱ
Erkek:ȱ
DergininȱAÂustosȱsayısındaȱyerȱalanȱ“Onuȱtatildeȱtanı,ȱverȱkararını!”ȱbaólıklıȱ
yazıdaȱokuyucuȱkitleyeȱsevgilisiniȱtatildeȱdahaȱiyiȱtanıyıpȱtestȱetmeleriȱtavsiyeȱ
edilerek,ȱ dergininȱ idealȱ olarakȱ sunduÂuȱ erkekȱ kategorizeȱ edilmiótir.ȱ
“Sorumlulukȱ Sahibi,ȱ Paylaóımcı,ȱ Düzenli”ȱ erkeklerȱ dergiyeȱ göreȱ önerilenȱ testiȱ
geçenȱgrubaȱgirmektedirler.ȱKasımȱsayısındaȱiseȱuzakȱdurulmasıȱgerekenȱerkekȱ
olarakȱ kötüȱ giyinen,ȱ kıskanç,ȱ romantikȱ olmayanȱ veȱ asosyal,ȱ kaba,ȱ erkeklerȱ

314 • TÜRKøYAT ARAùTIRMALARI DERGøSø

olarakȱ kategorizeȱ edilmiótir.ȱ Erkeklerinȱ buȱ tarzȱ özelliklerininȱ mutlakaȱ
deÂiótirilmesininȱgereklilikleriȱbelirtilmióȱveȱ“SürümünüȱGüncelle”ȱbaólıÂıylaȱdaȱ
yazınınȱgeneliȱözetlenmiótir.ȱ
3.2.5.ȱCinsiyetȱPolitikalarıȱÜzerindenȱBoóȱZamanȱKurgusuȱ
Eleleȱ dergisiȱ içeriÂindeȱ seyahat,ȱ eÂlence,ȱ moda,ȱ güzellikȱ veȱ saÂlıkȱ gibiȱ
konularıȱbarındıranȱbirȱkadınȱdergisidir.ȱAncakȱdergideȱiólenenȱbuȱkonularȱbelliȱ
birȱ yaóamȱ tarzınıȱ benimsetmekȱ yaȱ daȱ birtakımȱ deÂerȱ yargılarınıȱ benimsetmekȱ
gibiȱ önemliȱ ideolojikȱ iólevlereȱ sahiptir.ȱ Dergininȱ öneȱ çıkarmıóȱ olduÂuȱ yaóamȱ
tarzıȱ anlayıóıȱ iseȱ toplumsalȱ sorunlardanȱ uzak,ȱ bireyselȱ kimliklerdir.ȱ Aynıȱ
zamandaȱ dergininȱ tümȱ bireysellikȱ söylemineȱ veȱ bireyselliÂinȱ empozeȱ
edilmesineȱ karóınȱ dergideȱ inóaȱ edilenȱ kadınȱ modellerindeȱ birȱ farklılaómadanȱ
öteȱaynılaómanınȱsözȱkonusuȱolduÂuȱgözlenmektedir.ȱ
Dergiȱhedefȱkitlesiȱolanȱkadınlaraȱiliókiler,ȱmoda,ȱeÂlenceȱhayatıȱveȱgüzellikȱ
gibiȱ konularȱhakkındaȱ bilgilendirmektedir.ȱ Buȱ baÂlamdaȱ kadınlaraȱ tüketimȱ veȱ
boóȱ zamanınıȱ deÂerlendirmeleriȱ açısındanȱ alternatifȱ seçeneklerȱ sunarak,ȱ
kılavuzlukȱ etmektedir.ȱ Eleleȱ dergisininȱ incelenenȱ sayılarınaȱ baktıÂımızdaȱ
istisnasızȱ herȱ sayısınınȱ sayfalarınıȱ genióȱ orandaȱ reklamlaraȱ ayırdıÂıȱ
gözlenmiótir.ȱModa,ȱsaÂlık,ȱkozmetik,ȱgüzellikȱsayfalarındaȱürünlerinȱmarkalarıȱ
veȱ fiyatlarıȱ daȱ belirtilerekȱ reklamlaóanȱ haberlerȱ öneȱ çıkarılmıótır.ȱ Buȱ türȱ
reklamlaóanȱ haberlerdeȱ tüketmekȱ enȱ önemliȱ araçmıóȱ gibiȱ görünüp,ȱ farklıȱ veȱ
yaratıcıȱolmanınȱbirȱgereÂiymióȱgibiȱsunulmaktadır.ȱBöyleceȱkadınȱveȱerkeklerinȱ
tüketiminȱhemȱöznesiȱhemȱdeȱnesnesiȱolmasıȱsaÂlanmaktaȱveȱdergideȱönȱplanaȱ
çıkarılanȱbireyselliÂin,ȱtüketilerekȱkazanılabileceÂineȱióaretȱedilmektedir.ȱAyrıcaȱ
dergideȱ empozeȱ edilenȱ “özgürlük”ȱ nosyonuȱ dahaȱ çokȱ tüketimȱ odaklıȱ birȱ boóȱ
zamanȱ faaliyetiȱ olarakȱ izlenmektedir.ȱ ÖrneÂinȱ dergiȱ Aralıkȱ sayısınınȱ tamamıȱ
denilebilecekȱ kadarȱ büyükȱ birȱ kısmınıȱ reklamȱ veȱ reklamlaóanȱ haberlereȱ
ayırmıótır.ȱToplamȱ240ȱsayfaȱolanȱdergininȱ81ȱsayfasındaȱreklam,ȱ79ȱsayfasıȱiseȱ
reklamlaóanȱ haberlerȱ yerȱ almıótır.ȱ Geriyeȱ kalanȱ 80ȱ sayfadaȱ iseȱ eÂlenceȱ hayatı,ȱ
starlarlaȱ röportajlarȱ saÂlıkȱ veȱ beslenmeȱ gibiȱ konularaȱ yerȱ verilmiótir.ȱ Dergininȱ
neredeyseȱtamamınınȱyeniȱyılaȱözelȱalıóverió,ȱtatilȱveȱeÂlenceȱmekânlarıȱgibiȱboóȱ
zamanȱ aktivitelerineȱ yerȱ ayırması,ȱ kapitalistȱ ekonomikȱ sisteminȱ özelȱ günlereȱ
dayattıÂıȱanlamınȱEleleȱdergisindekiȱyansımasınıȱgöstermektedir.ȱ
BireyinȱdiÂerlerindenȱfarkınıȱortayaȱkoyanȱalıóverióȱtercihleriȱveȱboóȱzamanıȱ
kullanıóȱ óekliȱ buȱ dergideȱ içȱ içeȱ geçerekȱ yaóamȱ tarzınıȱ oluóturmaktadır.ȱ Herȱ
bireyȱtüketerekȱbirȱgrubaȱdâhilȱolmakȱister.ȱDergideȱsunulanȱyaóamȱtarzıȱiseȱüstȱ
sınıfaȱ ait,ȱ gösterióliȱ birȱ yaóamȱ tarzıdır.ȱ Dergiȱ okuyucularıȱ iseȱ aldıÂıȱ tüyolarȱ
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sayesindeȱ seçkinlerȱ sınıfınaȱ dâhilȱ olmakȱ içinȱ taklitȱ etmeyeȱ baólar.ȱ Böylelikleȱ
dergideȱsunulanȱbireysellikleȱgelenȱfarklılıkȱveȱözgürlükȱtekȱtipçiliÂinȱkapılarınıȱ
açmaktadır.ȱDergininȱseslendiÂiȱhedefȱkitleȱekonomikȱözgürlüÂeȱsahip,ȱdilediÂiȱ
andaȱ yurtȱ dıóınaȱ seyahateȱ çıkabilenȱ özgürȱ veȱ baóarılıȱ birȱ kadındır.ȱ Aynıȱ
zamandaȱ buȱ kadınȱ genellikleȱ üstȱ düzeyȱ yöneticiȱ olarakȱ temsilȱ edilmiótir.ȱ
Hemóire,ȱ öÂretmen,ȱ sekreterȱ gibiȱ mesleklereȱ dergininȱ incelenenȱ sayılarındaȱ
rastlanmamıótır.ȱ Buȱ anlamdaȱ dergideȱ sunulanȱ tüketimȱ öÂesininȱ özendiriciȱ
olduÂunuȱsöylemekȱmümkündür.ȱȱ
Öteȱ yandanȱ dergideȱ kadınlıÂaȱ dairȱ inóaȱ edilenȱ ideolojinin,ȱ görünüóleȱ aóırıȱ
ilgilenmesiȱ veȱ cinselȱ güzellikȱ idealiȱ erkekȱ egemenȱ cinselȱ söyleminȱ veȱ kadınlarȱ
üzerindekiȱcinselȱbaskınınȱuzantısıdır.ȱKadınlarȱiçinȱgeliótirilmióȱolanȱkozmetikȱ
veȱ giysilerȱ kadınȱ bedeniniȱ birȱ pazarlamaȱ sahasıȱ halineȱ getirmektedir.ȱ Tüketimȱ
veȱ boóȱ zamanȱ kavramlarınınȱ içȱ içeȱ geçtiÂiȱ günümüzȱ toplumunda,ȱ kadınȱ
bedenininȱ metalaóanȱ buȱ görünümüȱ veȱ modaȱ olarakȱ nitelenenȱ yaóamȱ tarzları,ȱ
boóȱ zamanȱ etkinliklerininȱ önemliȱ birȱ bölümünüȱ oluóturmaktadır.ȱ Çalıómadaȱ
incelenenȱ bölümlereȱ bakıldıÂında,ȱ Eleleȱ dergisininȱ benimsediÂiȱ yayınȱ
politikasınınȱ boóȱ zamanınȱ içineȱ dâhilȱ olanȱ alanları,ȱ pazarlanabilirȱ birerȱ metaȱ
olarakȱsunduÂuȱsöylemekȱmümkündür.ȱ
3.3.ȱMen’sȱHealthȱDergisineȱAitȱSöylemȱAnaliziȱBulgularıȱ
3.3.1.ȱȱKadınınȱTemsiliȱ
Dergideȱ yerȱ alanȱ metinlerdeȱ kadınlarınȱ genellikleȱ cinselliÂiȱ vurguladıÂıȱ
gözlemlenmiótir.ȱTemmuzȱsayısındaȱyerȱalanȱ“YazȱAylarınıȱSevmekȱGçinȱ13ȱHarikaȱ
Neden”ȱ baólıÂınınȱ yerȱ aldıÂıȱ yazıdaȱ belirtilenȱ ilkȱ nedenȱ kadınlarınȱ buȱ aylardaȱ
dahaȱ seksiȱ giyinmeleridir.ȱ “Miniȱ etekler,ȱ darȱ bodyler,ȱ óortlar,ȱ askılıȱ bluzlerȱ
gardıroplardanȱ çıkar.ȱ Sizceȱ deȱ bütünȱ bunlarȱ yazıȱ sevmekȱ içinȱ yeterliȱ deÂilȱ mi?”ȱ
cümlesindenȱ deȱ anlaóıldıÂıȱ gibiȱ yazıdaȱ sözȱ edilenȱ kadınlarȱ birerȱ arzuȱ
nesneleridir.ȱ Yaniȱ kadınȱ bedenininȱ seyirlikȱ olanȱ metaȱ olarakȱ sunulduÂunuȱ
söylemekȱyanlıóȱolmayacaktır.ȱ
Öteȱ yandanȱ dergininȱ temsilȱ ettiÂiȱ kadınȱ tipiȱ genellikleȱ eldeȱ edilmeyeȱ
çalıóılanȱ birȱ sevgiliȱ yaȱ daȱ eóȱ görünümündedir.ȱ Ekimȱ sayısındaȱ yerȱ alanȱ
“Kadınlarıȱ Baótanȱ Çıkarın”ȱ baólıÂıylaȱ sunulanȱ metninȱ içeriÂinde,ȱ kadınlarıȱ eldeȱ
etmekȱiçinȱkalbininȱeldeȱedilmesiȱgerektiÂiȱbelirtilmiótir.ȱKadınlarınȱerkeklerdenȱ
farklıȱ duygusalȱ olduÂuȱ ifadeȱ edilenȱ buȱ haberdeȱ kadınlarȱ eldeȱ edilmesiȱ içinȱ
birkaçȱküçükȱtüyoȱgerekenȱpasifizeȱcinselȱmetalarȱolarakȱsunulmuótur.ȱ
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Dergideȱ MHȱ Kadınıȱ olarakȱ ayrılanȱ bölümündeȱ genellikleȱ oyuncularȱ veȱ
mankenlerȱ yerȱ almakta.ȱ Dergideȱ yerȱ alanȱ buȱ kadınlarȱ genellikleȱ seksiȱ olarakȱ
yazılıȱ metinlerdeȱ iólenmekte.ȱ Aralıkȱ ayındaȱ yerȱ alanȱ MHȱ Kadınıȱ yazısındaȱ iseȱ
“TürkȱKızı”ȱolmakȱseksiȱveȱzarifȱolarakȱnitelenmiótir.ȱ
3.3.2.ȱDergideȱTemsilȱEdilenȱErkekȱModeliȱ
Dergideȱ temsilȱ edilenȱ erkekȱ tipiȱ genellikleȱ kusursuzȱ kaslaraȱ sahip,ȱ sportifȱ
erkeklerdir.ȱ AÂustosȱ sayısındaȱ yerȱ alanȱ “Herȱ Yaótaȱ Mükemmelȱ Görün”ȱ baólıklıȱ
yazınınȱ temelȱ fikriȱ olanȱ mükemmelȱ görünüm,ȱ dergininȱ incelenenȱ sayılarınınȱ
hemenȱ hepsindeȱ bulunmakta.ȱ Buȱ baÂlamdaȱ dergideȱ sporȱ veȱ diyetȱ yapan;ȱ
sanatçı,ȱ oyuncu,ȱ sporcuȱ erkeklerȱ örnekȱ gösterilerekȱ yazılıȱ metinlerinȱ çerçevesiȱ
çizilmekte.ȱ “Egzersizȱ sayesindeȱ vücudunuzunȱ fizyolojikȱ deÂióimleriniȱ farkȱ edecekȱ veȱ
bunaȱgöreȱbirȱantrenmanȱveȱbeslenmeȱplanıȱyaparakȱsadeceȱdahaȱgüçlüȱdeÂilȱdahaȱakıllıȱ
daȱolacaksınız.”ȱMetindeȱdeȱgörüldüÂüȱgibiȱdergiȱokuyucusuȱolanȱerkeklereȱsporȱ
yaparakȱgüçlüȱveȱakıllıȱolmayıȱvaatȱetmektedir.ȱ
DergininȱtemsilȱettiÂiȱerkekȱmodeliȱyaóıȱherȱneȱolursaȱolsunȱgençȱgörünenȱ
erkektir.ȱ Eylülȱ ayındaȱ yayınlananȱ birȱ baókaȱ yazıdaȱ dergininȱ empozeȱ ettiÂiȱ buȱ
gençȱ erkekȱ görünümüȱ tekrarȱ karóımızaȱ çıkmaktadır.ȱ SaÂlıkȱ kategorisiȱ altındaȱ
sunulanȱ“ȱBakıólarınızȱhepȱgençȱkalsın”ȱbaólıÂınıȱiçerenȱbuȱyazıdaȱgençȱgörünümȱ
birȱzorunlulukȱolarakȱiólenmiótir:ȱ“Gözȱçevresindekiȱkırıóıklık,ȱtorbaȱyaȱdaȱkoyuȱrenkȱ
halkalarȱsiziȱolduÂunuzdanȱçokȱdahaȱyaólıȱgösterebilir.ȱKısacasıȱonuȱóimdidenȱkorumakȱ
zorundasınız.”ȱ Foucaultȱ (2005:ȱ 73),ȱ bedeniȱ kuóatanȱ birȱ diziȱ iktidarȱ aÂınınȱ
olduÂunuȱveȱbuȱbaÂlamdaȱbedenlerinȱpasifleótirilip,ȱdisiplineȱedildiÂiniȱsöyler.ȱ
Dergideȱ iseȱ saÂlıkȱ veȱ sporȱ kavramları,ȱ disiplineȱ edilenȱ erkekȱ bedenleriniȱ
nesnelleótirmeninȱtemelȱdayanaÂıȱhalineȱgelmiótir.ȱ
Öteȱ yandanȱ dergideȱ güçlüȱ olmak,ȱ kariyerleȱ eóȱ anlamlıȱ olarakȱ
kullanılmaktadır.ȱ Ekimȱ sayısındaȱ yerȱ alanȱ “Gyiȱ birȱ yöneticiȱ olun”ȱ baólıÂıylaȱ
iólenenȱ metindeȱ erkeklereȱ ióȱ hayatındaȱ neȱ kadarȱ güçlüȱ olduklarınıȱ
sorgulamalarıȱ içinȱ bazıȱ maddelerȱ kategorizeȱ edilmiótir.ȱ Kióininȱ telefonlarınaȱ
mutlakaȱ cevapȱ verilmesi,ȱ asansördeȱ tanımadıÂıȱ insanlarınȱ selamȱ vermesiȱ gibiȱ
kategorilerȱgüçlülükȱbelirleyiciȱmaddelerȱolarakȱhaberdeȱyerȱalmıótır.ȱ
3.3.3.ȱKadınȬȱErkekȱGliókilerininȱGnóasıȱ
DergininȱTemmuzȱsayısındaȱyayınlananȱ“EskiȱKurallarıȱGüncelleyin”ȱbaólıklıȱ
yazıdaȱ erkeklereȱ kadınlarlaȱ olanȱ iliókilerindeȱ baóarılıȱ olabilmekȱ içinȱ tüyolarȱ
verilmektedir.ȱ Ayrıcaȱ kadınlarınȱ erkeklerdenȱ isteklerininȱ altındaȱ yatanȱ
deÂerleriȱanlamlandıranȱyazıdaȱóuȱcümlelerȱdikkatȱçekicidir:ȱ
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“Sizinleȱbirlikteȱsporȱsalonunaȱgelmekȱyaȱdaȱhalıȱsahadaȱsiziȱizlemekȱ
içinȱ ısrarȱ etmesininȱ altındaȱ yatanȱ sebepȱ gücünüzüȱ görmektir,ȱ
hayatınızȱ herȱ alanınaȱ girmekȱ deÂil.ȱ Ziraȱ sporȱ faaliyetlerindeȱ
gösterdiÂinizȱgüçȱyataktakiȱgücünüzüȱdeȱanlatacaktır.”ȱ
Buradaȱ erkeklereȱ özgüȱ birȱ anlamȱ yüklenenȱ spor,ȱ erkeÂinȱ gücününȱ
göstergesiȱ halineȱ gelmiótir.ȱ Aynıȱ zamandaȱ sporȱ üzerindenȱ cinselȱ birȱ söyleminȱ
kurulması,ȱ sporunȱ dergininȱ benimsediÂiȱ toplumsalȱ cinsiyetȱ ideolojilerininȱ
mekanizmalarındanȱ olduÂunuȱ göstermektedir.ȱ Metindeȱ romantizminȱ yeriniȱ
alanȱspor,ȱkadınlarıȱetkilemeninȱyoluȱolarakȱsunulmuótur.ȱ
Aynıȱsayıdaȱyerȱalanȱiliókilerleȱilgiliȱbaókaȱbirȱhaberdeȱiseȱ“ÇıplakȱBirȱKadınaȱ
NeȱSöylemeli?”ȱbaólıklıȱyazıda,ȱkadınlaraȱbeÂenildikleriniȱhissettirecekȱdavranıóȱ
veȱ konuómaȱ stilleriȱ önerilmiótir.ȱ Yineȱ cinsellikȱ baÂlamındaȱ birȱ iliókiȱ óekliȱ
gözlemlenmektedir.ȱ
Yineȱ birȱ baókaȱ örnekȱ olanȱ “EvliliÂimȱ Otopsiȱ Altında”ȱ baólıÂıylaȱ sunulanȱ
metindeȱ iseȱ evlilikȱ yineȱ cinselȱ birȱ söylemȱ üzerindenȱ kurgulanmaktaȱ veȱ
neredeyseȱ herkesinȱ çocukȱ istediÂiȱ içinȱ evlendiÂiȱ belirtilmektedir.ȱ AÂustosȱ
ayındaȱyayınlananȱbuȱyazıdaȱevlilikleȱilgiliȱolumsuzluklarȱönȱplanaȱçıkarılarakȱ
Türkiye’deȱ kiȱ illereȱ göreȱ boóanmaȱ oranlarıȱ verilmiótir.ȱ “Evlilikȱ içinȱ uygunȱ
musunuz?”ȱ adıȱ altındaȱ yapılanȱ testteȱ evlenmekȱ istenilenȱ kióininȱ boóȱ
zamanlarınıȱ nasılȱ deÂerlendirildiÂiȱ önemliȱ birȱ maddeȱ olarakȱ gösterilmiótir.ȱ
Gliókilerdeȱ hattaȱ evlilikteȱ önemliȱ birȱ kıstasȱ olarakȱ sunulanȱ boóȱ zamanȱ
aktiviteleri,ȱ aynıȱ zamandaȱ kaliteliȱ geçirilmesiȱ gerekenȱ birȱ zamanȱ dilimiȱ olarakȱ
tanımlanmaktadır:ȱ
“EÂerȱ kayakȱ yapmakȱ yaȱ daȱ tüplüȱ dalıóȱ yapmakȱ gibiȱ belliȱ birȱ aktiviteȱ sizinȱ
hayatınızınȱ birȱ parçasıysa,ȱ onunȱ daȱ bunaȱ istekliȱ olmasıȱ önemlidir.ȱ Ziraȱ boóȱ zamanȱ
kaliteliȱgeçirilmesiȱgerekenȱzamandırȱveȱonuȱberaberȱharcamakȱiliókiniziȱgüçlendirir.”ȱ
DergininȱEylülȱsayısındaȱiseȱ“SeksiȱBaÂlılıkȱOlmadanȱYaóayın”ȱbaólıÂıȱdikkatȱ
çekmekte.ȱ Gliókilerȱ hakkındaȱ genellikleȱ verilenȱ mesajlarınȱ tekȱ gecelikȱ iliókilerȱ
olduÂuȱ izlenmiótir.ȱ Dergideȱ buȱ iliókilerinȱ “modernȱ zamanlar”aȱ aitȱ olduÂuȱ
belirtilmiótir.ȱBuȱbaÂlamdaȱmodernizeȱolmuóȱiliókilerinȱsadakatȱgerektirmedenȱ
özgürceȱyaóananȱzamanlarȱolduÂuȱfikriȱdergideȱörtükȱolarakȱiólenmektedir.ȱȱ
Dergideȱ iliókiȱ kategorisindeȱ yayınlananȱ yazılarınȱ genelindeȱ kadınlarıȱ eldeȱ
etmekȱiçinȱçeóitliȱtüyolaraȱrastlanmıótır.ȱȱ
ȱ
ȱ
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3.3.4.ȱGdealleótirilenȱKadınȬErkekȱTemsilleriȱ
Kadın:ȱ
Buȱkategorideȱbirȱyazıyaȱrastlanmamıótır.ȱ
Erkek:ȱ
Dergideȱ temsilȱ edilenȱ idealȱ erkek,ȱ sportifȱ birȱ vücudaȱ sahipȱ olmalı.ȱ Hattaȱ
sporȱ yapmadanȱ geçenȱ zamanlarȱ daȱ boóaȱ geçenȱ zamanlarȱ olarakȱ
nitelendirilmekte.ȱ Böyleȱ birȱ vücudaȱ sahipȱ olmanınȱ önündeȱ hiçbirȱ engelȱ
tanımayanȱdergiȱeroinmanȱolarakȱdoÂanȱbirȱjimnastikçininȱhayatınıȱhedefȱkitlesiȱ
olanȱerkeklereȱörnekȱgöstermekte.ȱAÂustosȱayındaȱyayınlananȱ“AcıdanȱBaóarıyaȱ
DoÂru”ȱ baólıklıȱ metindeȱ öyküsüȱ anlatılanȱ jimnastikçiȱ üzerindenȱ kurgulananȱ
erkekȱ modeli,ȱ yineȱ onunȱ aÂzındanȱ çıkanȱ sözlerleȱ yüreklendiriliyor:ȱ “Korkuȱ veȱ
endióeleriniziȱboóȱverin.ȱBaóladıÂınızȱióiȱbitirin”.ȱAralıkȱsayısındaȱyerȱalanȱbirȱbaókaȱ
yazıdaȱ“LimitleriȱZorlayanȱAntrenman”ȱbaólıÂıȱmetinȱhakkındaȱbilgilendirmekte.ȱ
metindeȱ sözüȱ edilenȱ antrenmanınȱ acıȱ verdiÂiȱ fakatȱ yineȱ deȱ çokȱ zevkliȱ olduÂuȱ
vurgulanmakta.ȱ Çünküȱ çekilenȱ acılarınȱ sonucundaȱ görüntününȱ deȱ deÂiótiÂiȱ
söylenmektedir.ȱ Erkeklerȱ óartlarȱ neȱ olursaȱ olsunȱ formlarınıȱ korumakȱ
zorundadırlar.ȱȱ
Dergininȱ Eylülȱ sayısındaȱ yerȱ alanȱ birȱ baókaȱ yazıdaȱ “Aslaȱ Denemektenȱ
Vazgeçmeyin”ȱ baólıÂıylaȱ idealȱ kilodaȱ olmanınȱ gereklilikleriȱ hatırlatılarak,ȱ diyetȱ
veȱ sporlaȱ kiloȱ verenȱ kióilerinȱ öyküleriȱ aktarılmakta.ȱ Yazılıȱ metinlereȱ dikkatȱ
edildiÂindeȱ sporȱ yapanȱ veȱ saÂlıklıȱ beslenenȱ kióilerȱ idealizeȱ edilerek,ȱ herȱ neȱ
pahasınaȱ olursaȱ olsunȱ mutlakaȱ formdaȱ olmakȱ mitleótirilmióȱ birȱ söylemȱ olarakȱ
karóımızaȱçıkmakta.ȱYineȱdergininȱEkimȱsayısındaȱyerȱalanȱbirȱmetindeȱsaÂlamȱ
vücudaȱsahipȱolmanınȱsırrıȱbirȱaktörȱörneÂiyleȱsunulmakta.ȱÖteȱyandanȱdergideȱ
sunulanȱ sportifȱ görüntüȱ “kazanmak”laȱ nitelendiriliyor.ȱ Oyunȱ kavramıylaȱ
nitelenenȱspor,ȱEkimȱsayısındaȱyerȱalanȱbaókaȱbirȱmetindeȱ“oyundaȱkazanmakȱiçinȱ
önceȱ oturduÂunuzȱ yerdenȱ kalkmanızȱ gerekiyor”ȱ cümlesiyle,ȱ formaȱ girmeninȱ farklıȱ
alternatifleriȱ sunuluyor.ȱ Buȱ baÂlamdaȱ dergideȱ sportifȱ etkinliklerȱ yoluylaȱ
cinsiyetçiȱideolojilerinȱinóaȱedildiÂiȱgözlemlenmektedir.ȱAynıȱzamandaȱdergideȱ
formdaȱ olmakȱ erkeklerȱ içinȱ birȱ görevȱ olarakȱ iólenirken,ȱ aynıȱ zamandaȱ boóȱ
zamanaȱ aitȱ neredeyseȱ tümȱ aktivitelerȱ sporȱ aktiviteleriȱ olarakȱ kurgulanmıótır.ȱ
Çünküȱformdaȱolmaȱarzusuȱbitmekȱbilmeyenȱbirȱarzudurȱveȱaslaȱsonuȱgelmez.ȱ
Adornoȱ veȱ Horkheimer’eȱ göreȱ (1995:ȱ 106),ȱ “spordaȱ veȱ kitleȱ kültürününȱ herȱ
dalında,ȱ ióinȱözüneȱ tamȱ vakıfȱ olmayan,ȱ kendisiniȱ keyfiȱ konmuóȱkurallaraȱgöreȱ
kıyaslayanȱ izleyicilerin,ȱ kombinasyonlarınȱ farkını,ȱ deÂióenȱ durumlarınȱ
anlamınıȱkeófetmektenȱacizȱkaldıÂıȱgayretȱdolu,ȱetkiliȱbirȱfaaliyetȱhükümȱsürer.”ȱ
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BuȱbaÂlamdaȱsporȱveȱformdaȱkalmaȱarzusuȱaslındaȱtüketimȱkültürününȱmaddiȱ
formunaȱbürünmüóȱbirerȱaraçtır.ȱ
Dergideȱ dövüómekȱ erkeklereȱ aitȱ meziyetȱ olarakȱ sunulmuótur.ȱ Kasımȱ
ayındaȱ “Buȱ adamȱ dövüómekȱ içinȱ doÂmuó”ȱ baólıklıȱ ünlüȱ örneklemiȱ üzerindenȱ
sunulanȱ buȱ yazıdaȱ ise,ȱ buȱ adamȱ olarakȱ nitelenenȱ ünlününȱ haftanınȱ 6ȱ günüȱ
antrenmanȱ yaparakȱ “insanüstü”ȱ olduÂuȱ belirtilmektedir.ȱ Dergininȱ nitelediÂiȱ
“süperȱerkek”ȱstereotipi,ȱsürekliȱidmanȱyapanȱveȱyediklerineȱdikkatȱedenȱbirisiȱ
olarakȱ metinlerdeȱ yinelenmektedir.ȱ Dergiȱ buȱ süperȱerkeÂiȱ kimiȱ zamanȱ“Men’sȱ
Health”ȱerkeÂiȱolarakȱnitelendirmektedir.ȱBuȱerkekȱtekȱseferdeȱenȱazȱ100ȱóınavȱ
çekebilmektedir.ȱ Aralıkȱ ayındaȱ sunulanȱ buȱ yazınınȱ altȱ baólıÂıȱ óöyledir:ȱ
“Aklınızdanȱ ‘Yokȱ Artık!’ȱ cümlesiȱ miȱ geçti?ȱ E,ȱ öyleȱ kolayȱ Men’sȱ Healthȱ erkeÂiȱ
olunmuyor.ȱAmaȱsizȱdeȱaltıȱhaftaȱiçindeȱ100ȱóınavȱbarajınıȱaóabilirsiniz”ȱMen’sȱHealthȱ
erkeÂiȱ olmakȱ içinȱ okuyucularaȱ 6ȱ haftalıkȱ birȱ zamanȱ dilimiȱ sunulmuótur.ȱ Buȱ
süreçteȱidealȱbirȱerkekȱtekȱseferdeȱ100ȱóınavȱçekebilmelidir.ȱ
Men’sȱ Healthȱ erkeÂininȱ formdaȱ olupȱ olmadıÂınıȱ belirleyenȱ dörtȱ kategoriȱ
oluóturulmuótur.ȱ Bunlarȱ sırasıylaȱ güçlü,ȱ hızlı,ȱ kuvvetli,ȱ veȱ dayanıklıȱ olmakȱ
olarakȱ belirlenmiótir.ȱ Dergininȱ idealleótirdiÂiȱ erkekȱ tipiȱ böylelikleȱ ortayaȱ
konulmaktadır.ȱ
3.3.5.ȱCinsiyetȱPolitikalarıȱÜzerindenȱBoóȱZamanȱKurgusuȱȱ
KapitalistȱekonomikȱtoplumunȱbedenȱüzerineȱgeliótirdiÂiȱtüketimȱpratikleriȱ
zamanlaȱkadınlarȱkadarȱerkeklerȱiçindeȱsözȱkonusuȱolmayaȱbaólamıótır.ȱDergideȱ
sunulanȱ kusursuzȱ erkekȱ temsilindekiȱ örtükȱ ideolojiȱ erkeklerinȱ kendileriyleȱ
barıóıkȱ olmamasıdır.ȱ ErkeÂiȱ kendiȱ bedenineȱ yabancılaótıranȱ buȱ mükemmellikȱ
arzusununȱ ardındakiȱ gizilȱ güç,ȱ pazarıȱ genióletmekȱ içinȱ hedefȱ kitleȱ olarakȱ
tüketiciȱ tanımınaȱ dâhilȱ edilmeleridir.ȱ Bazıȱ tüketimȱ mallarıȱ veȱ deneyimleriȱ
erkeklerȱ üzerindeȱ odaklanmıótırȱ veȱ erkeklikleȱ ilgiliȱ sembolȱ veȱ imajlarınȱ
düóünmesiȱ fikriniȱ akıllıcaȱ kullanırlar.ȱ ÖrneÂin,ȱ bazıȱ sporȱ olaylarınınȱ çevresini,ȱ
erkeklerinȱ buȱ gösterilerȱ içinȱ ödedikleriȱ girióȱ ücretleriȱ kadar,ȱ özelȱ giysiler,ȱ buȱ
olaylarıȱizlemeyeȱgidipȱgelirkenȱkullanılanȱulaóımȱveȱyiyipȱiçmekȱiçinȱözellikleȱ
paraȱharcamalarınıȱgerektirenȱritüelȱveȱsembollerȱsarmıótırȱ(Bocock,ȱ2005:ȱ103).ȱ
Öteȱ yandan,ȱ ataerkilȱ toplumlardaȱ erkeÂeȱ hegemonikȱ birȱ anlamȱ
verilmektedir.ȱ Böyleȱ toplumlardaȱ erkekȱ üstündürȱ veȱ hâkimiyetȱ onundur.ȱ
Ancakȱ günümüzdeȱ kadınlarınȱ evlerindenȱ çıkarakȱ kamusalȱ alandaȱ varlıklarınıȱ
hissettirmeyeȱ baólamaları,ȱ gelenekselȱ anneȱ özelliklerininȱ dıóınaȱ çıkarakȱ ióȱ
hayatınaȱ dâhilȱ olmasıȱ birȱ baókaȱ deyióle,ȱ kapitalistȱ geliómelerȱ yeniȱ birȱ kadınȱ
tipininȱ oluómasınıȱ saÂlamıótır.ȱ ÇaÂdaóȱ olarakȱ daȱ nitelendirilenȱ buȱ yeniȱ kadınȱ
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stereotipiȱ maddiȱ veȱ cinselȱ özgürlüÂeȱ sahipȱ erkeklereȱ ihtiyacıȱ olmayanȱ birȱ
kadındır.ȱ Buȱ anlamdaȱ kadınȬerkekȱ arasındakiȱ iliókilerinȱ bozulmasıȱ sonucundaȱ
modernȱ yaniȱ yeniȱ erkekȱ tipiȱ ortayaȱ çıkmıótır.ȱ Dergininȱ temsilȱ ettiÂiȱ erkekȱ
tiplemesiȱ buȱ yeniȱ erkekȱ modeliniȱ yapılandırmaktaȱ veȱ iólediÂiȱ konulardaȱ daȱ
toplumsalȱcinsiyetȱolgusuȱerkeklikȱkavramıȱçerçevesindeȱiólenmektedir.ȱ
Dergininȱ incelenenȱ sayılarındaȱ tüketimeȱ dâhilȱ olanȱ modernȱ birȱ erkekȱ sözȱ
konusudur.ȱBuȱmodernȱerkekȱzamanınınȱönemliȱdenilebilecekȱbirȱkısmınıȱspor,ȱ
diyetȱ veȱ bunlarınȱ sonucuȱ olarakȱ sunulanȱ saÂlıÂaȱ ayırmıótır.ȱ Góȱ dıóındanȱ artaȱ
kalanȱ zamanȱ dilimiȱ olarakȱ tanımladıÂımızȱ boóȱ zaman,ȱ erkeklerȱ açısındanȱ
bedenlerininȱ güzelliÂine,ȱ fitliÂineȱ ayrılanȱ birȱ zamanȱ olarakȱ dergideȱ karóımızaȱ
çıkmaktadır.ȱModernȱbedenȱestetiÂiȱdenildiÂindeȱspor,ȱvitaminȱilaçları,ȱtakviyeȱ
yiyecekler,ȱ bronzlaóma,ȱ masajȱ gibiȱ pekȱ çokȱ alanȱ bireylereȱ özgürleómeȱ vaatȱ
etmektedir.ȱ Böyleȱ birȱ özgürleómeyeȱ ulaómanınȱ yoluȱ görüldüÂüȱ gibiȱ pekȱ çokȱ
nesnedenȱ geçer.ȱ Buȱ anlamdaȱ sözȱ konusuȱ tekȱ özgürleómeȱ satınȱ almadır.ȱ Boóȱ
zamanınȱ daȱ satınȱ almayaȱ ayrılanȱ zamanȱ dilimiȱ olduÂuȱ gözȱ önündeȱ
bulundurulduÂunda,ȱ Men’sȱ Healthȱ dergisiȱ erkekȱ bedeniniȱ belliȱ birȱ kalıbaȱ
koyarkenȱaynıȱzamandaȱboóȱzamanınıȱneleriȱtüketerekȱgeçirmesiȱgerektiÂineȱdeȱ
yardımcıȱolmaktadır.ȱBedeneȱyönelikȱevrenselȱilgininȱsavunucularındanȱolanȱbuȱ
dergi,ȱkapitalizmȱiçindeȱbüyükȱbirȱrantȱkaynaÂıȱolarakȱgörülenȱbakımlı,ȱsportifȱ
erkekleriȱ veȱ boóȱ zamanȱ aktiviteleriȱ olanȱ sporuȱ pazarlamaȱ stratejisiȱ olarakȱ
benimsemióȱbulunmaktadır.ȱ
Sonuçȱ
Çalıómadaȱincelenenȱ2ȱdergideȱdeȱkadınȱkimlikleriȱerkekȱegemenȱsöyleminȱ
kodlarıylaȱkurulmuótur.ȱAtaerkilȱsöyleminȱegemenȱolduÂuȱbuȱdergilerdeȱkadın,ȱ
imgelerȱ aracılıÂıȱ ileȱ erkeÂinȱ bakıóȱ açısınaȱ göreȱ idealizeȱ edilmektedir.ȱ Eleleȱ veȱ
Men’sȱ Healthȱ dergilerinde,ȱ erkekȱ egemenȱ söylemȱ altında,ȱ “ince,ȱ genç,ȱ güzel,ȱ
bakımlı”ȱ gibiȱ kadınȱ tiplemeleriȱ oluóturmuótur.ȱ Gncelenenȱ dergilerdeȱ modernȱ
kadınıȱ tanımlayanȱ buȱ terimler,ȱ kadınȱ bedeniȱ birȱ tüketimȱ alanıȱ halineȱ
getirmektedir.ȱ
Çalıómadaȱ incelenenȱ süreȱ boyuncaȱ Eleleȱ dergisindeȱ yerȱ alanȱ kadınlarınȱ
“arzuȱ nesnesi”ȱ olarakȱ konumlandırıldıÂıȱ gözlenmiótir.ȱ Aynıȱ zamandaȱ dergideȱ
“zamaneȱ hatunu”ȱ olarakȱ tanımlananȱ kadın;ȱ bakımlı,ȱ güzel,ȱ sosyalleóirkenȱ
eviyleȱ deȱ ilgilenmektedir.ȱ Dergininȱ sunduÂuȱ kadınȱ kimliÂi,ȱ buȱ doÂrultudaȱ
“süperȱkadın”ȱmodelidir.ȱArzularaȱseslenenȱbuȱkadın,ȱaileȱhayatınıȱdaȱgözȱardıȱ
etmemektedir.ȱ Dergininȱ seslendiÂiȱ hedefȱ kitle,ȱ ekonomikȱ özgürlüÂeȱ sahip,ȱ
dilediÂiȱ andaȱ yurtȱ dıóınaȱ çıkabilenȱ özgürȱ veȱ baóarılıȱ birȱ kadındır.ȱ Eleleȱ
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dergisindeȱ kadınlaȱ ilgiliȱ önȱ planaȱ çıkan;ȱ “güzellik,ȱ özgürlükȱ veȱ sosyalleóme”ȱ
kavramlarıȱ tüketimȱ merkezliȱ boóȱ zamanȱ endüstrilerininȱ öÂeleridir.ȱ Buȱ
baÂlamdaȱ dergideȱ sunulanȱ kadın,ȱ hayatȱ tarzının,ȱ ürünlerin,ȱ giysilerin,ȱ
yiyeceklerin,ȱ görünüólerinȱ veȱ bedenselȱ özelliklerinȱ içindeȱ yoÂrulupȱ
bireyselleótirilerekȱteshirȱedilmektedir.ȱȱ
Men’sȱ Healthȱ dergisindeȱ iseȱ kadınlarınȱ genellikleȱ cinselȱ birȱ objeȱ olarakȱ
kurgulandıÂıȱ gözlenmiótir.ȱ Dergideȱ “zamaneȱ hatunu”ȱ nitelemesiyleȱ sunulanȱ
kadınȱmodernȱkadındır.ȱBuȱkadınȱEleleȱdergisindekiȱkadındanȱfarklıȱolarakȱevȱ
yaóantısındanȱ soyutlanmıóȱ yalnızcaȱ görselȱ olarakȱ anlamlandırılmıótır.ȱ Yineȱ
dergideȱ güzelȱ görünerekȱ farklıȱ olunacaÂıȱ fikrininȱ empozeȱ edilmesineȱ raÂmen,ȱ
bireyleriȱ kitleselȱ yönelimȱ içerenȱ markaȱ veȱ ürünleri,ȱ ȱ imajlarıȱ tüketmeyeȱ davetȱ
etmektedir.ȱBöylelikleȱMen’sȱHealthȱdergisiȱçoÂuȱinsanıȱaynıȱboóȱzamanlarındaȱ
aynıȱ óeyiȱ yapmayaȱ yönlendirmektedir.ȱ Buȱ baÂlamdaȱ dergiȱ kapitalistȱ sisteminȱ
dayattıÂıȱ boóȱ zamanı,ȱ yaniȱ bireyinȱ tüketiciȱ olarakȱ özgürleótiÂiȱ birȱ boóȱ zamanı;ȱ
güzellik,ȱsaÂlık,ȱincelikȱgibiȱkavramlarlaȱkurgulamaktadır.ȱ
Eleleȱ dergisindeȱ temsilȱ edilenȱ erkekȱ tipiȱ deȱ modernȱ olarakȱ nitelendirilenȱ
sportifȱ veȱ bakımlıȱ erkeklerdir.ȱ Görüntülerineȱ önemȱ verenȱ buȱ erkeklerinȱ
iólendiÂiȱ metinlerde,ȱ gerektiÂiȱ takdirdeȱ estetikȱ yaptırılmasıȱ tavsiyeȱ
edilmektedir.ȱ“Tüketimȱkültüründekiȱbedenȱsöylemleri,ȱyaslanmayaȱtahammülȱ
edemeyen,ȱ direnenȱ yaȱ daȱ yaslanmayıȱ inkârȱ edenȱ söylemlerdir:ȱ güzelȱ olanȱ birȱ
bedenȱ gençȱ bedendir”ȱ (Coupland,ȱ 2007:ȱ 38).ȱ Eleleȱ dergisindeȱ erkekȱ kimliÂiniȱ
tanımlayanȱ metinlereȱ dikkatȱ edildiÂindeȱ boóȱ zamanȱ etkinlikleriȱ veȱ sporȱ
tüketimininȱbirleóikȱbirȱsöylemleȱvurgulandıÂıȱdikkatȱçekmiótir.ȱMens’sȱHealthȱ
dergisindeȱ temsilȱ edilenȱ erkekȱ tipiȱ iseȱ “kusursuzȱ kaslaraȱ sahip,ȱ sportif”ȱ
erkeklerdir.ȱ Dergiȱ okuyucusuȱ olanȱ erkeklereȱ “sporȱ yaparakȱ güçlüȱ veȱ akıllıȱ
olmayı”ȱvaatȱetmektedir.ȱȱ
Eleleȱ veȱ Men’sȱ Healthȱ dergilerininȱ ortakȱ görünümüȱ olanȱ sportif,ȱ saÂlıklı,ȱ
bakımlıȱerkektir.ȱBuȱerkekȱsürekliȱformȱtutmalıdır.ȱAynıȱzamandaȱyaólanmaylaȱ
daȱ savaómalıdır.ȱ Tüketiminȱ birȱ boóȱ zamanȱ uÂraóıȱ olarakȱ anlamȱ kazandıÂıȱ
günümüzde,ȱ hayataȱ dairȱ herȱ óeyȱ metalaómaktadır.ȱ Buȱ baÂlamdaȱ “yaólılık”ȱ daȱ
incelenenȱ dergilerdeȱ saÂlıkȱ gibiȱ birȱ ticariȱ rantȱ halineȱ gelmiótir.ȱ Spor,ȱ diyetȱ
merkezleri,ȱgüzellikȱmerkezleri,ȱsporȱsalonlarıȱgibiȱboóȱzamanȱaktivitelerineȱherȱ
geçenȱgünȱbirȱyenisiȱeklenmektedir.ȱBedenȱartıkȱbirȱendüstrininȱmerkezindeȱyerȱ
almaktadırȱ veȱ bedeninȱ temsilineȱ yönelikȱ ürünler,ȱ tüketimȱ toplumundaȱ önemliȱ
birȱunsurdur.ȱ
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Dergilerdeȱaileȱyaóantısındanȱuzakȱbireyselleómióȱkadınȱveȱerkeklerȱidealizeȱ
edilmiótir.ȱ Baóatȱ ideolojininȱ taóıyıcısıȱ olarakȱ kabulȱ görenȱ medyaȱ toplumsalȱ
cinsiyetinȱ kurgulanmasındaȱ daȱ önemliȱ birȱ rolȱ oynamaktadır.ȱ Buȱ baÂlamdaȱ
dergilerdeȱ kurgulananȱ cinsiyetçiȱ politikalar,ȱ kapitalistȱ ekonomiȬpolitikȱ
doÂrultusundaȱ boóȱ zamanȱ aktiviteleriyleȱ sınırlarıȱ belirginleótirilmió,ȱ tüketimeȱ
çaÂrılanȱsöylemlerȱolarakȱtespitȱedilmiótir.ȱ©ȱ
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