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TÜRK TELEVĠZYON DĠZĠLERĠNDE YANSITILAN ĠDEAL KADIN 

ĠMGESĠ: AġK-I MEMNU ÖRNEĞĠ 

ÖZET 

Medya ve Televizyon kültürü bakıĢ açımızı, geleneklerimizi ve hayatımızı önemli 

derecede etkilemektedir. Televizyon ile ilgili yapılan birçok araĢtırmada verilen 

mesajlar ve imgelerle, insanların görüĢlerini biçimlendirdiği, hayatın birçok yönünde 

etkisini ortaya koymaktadır.  

Yerli dizilerde kadın karakterler belli tiplere, standartlara sokulmakta ve bu döngü 

halinde devam etmektedir. Bu idealleĢtirilen kadın modeli bireylerin algılarını 

Ģekillendirip kendileriyle izledikleri karakterleri karĢılaĢtırmasına yol açmaktadır. 

Kadın bedeni medya tarafından baskı ve dayatmaya maruz kalmaktadır.  

AraĢtırmanın konusunu oluĢturan 1901 yılında basılan AĢk-ı Memnu romanının 1975 

uyarlaması esere sadık kalınarak TRT‟de yayınlanmıĢtır. 2008‟de Kanal D‟de 

yayınlanan AĢk-ı Memnu ise konusu aynı olmakla birlikte yan olayların ve 

karakterlerin eklenmesiyle günümüze uyarlanmıĢtır.  

ÇalıĢmada içerik çözümlemesi ile iki uyarlama arasındaki farklılıklar, karakterler ve 

toplumsal cinsiyet algısı üzerinden ve idealleĢtirilen kadın karakterler incelenmiĢtir. 

Sonuç olarak insan yaĢadığımız zaman ve topluma göre Ģekillenmektedir. 

DeğiĢmeyen erkek egemen toplum yapısında kadının geçmiĢte ve günümüzde 

farklılık gösterdiği unsurlar olsa da temel toplumsal cinsiyet rollerinde ve kadının 

beden erkeğin ise ruh kavramları üzerinden tanımlanmasında büyük değiĢiklikler 

görülmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Medya ve Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Dizi, Ġdeal  

 

 
 

 

 



 

 

REFLECTED ĠN THE ĠMAGE OF THE IDEAL WOMAN TURKISH 

TELEVISION SERIES: SAMPLE OF  AġK-I MEMNU  

ABSTRACT 

Media and Television culture effects our point of view, customs and lifes 

dramatically. The messages and imagery given in many researches about television 

reveal the effect of many aspects of life that people shape their opinions. 

Female characters in the domestic series are interested into certain standarts and 

continue in this cycled. This idealized model of women leads individuals to shape 

their perceptions and compare the characters they follow. The female body is 

subjected to pressure and oppression by the media. 

The 1975 adaptation of AĢk-ı Memnu novel, which was published in 1901, 

constituted the subject of the research, and was published in TRT. In 2008, AĢk-ı 

Memnu was broadcast on the Channel D, but the subject was the same, with the 

addition of side events and characters have adapted present-day. 

Differences between content analysis and two adaptations in the study, character and 

gender perception and idealized female characters were examined. 

As a result, human beings are shaped by the time and community we live. There is 

no significant chande in the definition of women in the basic social gender roles and 

in women‟s body masters in terms of soul concepts, even though the elements of the 

unchanging male dominated society differ in the past and present. 

Key words: Television, Media and Woman, Social Gender, Serial, Ideal 
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GĠRĠġ 

Cinsiyet doğuĢtan gelen biyolojik bir özelliktir; toplumsal cinsiyet ise içinde 

yaĢanılan toplumdaki bireye yüklenen rollerin bütünüdür. Toplumsal yapıyla birlikte 

gelen, insan iliĢkilerinden ortaya çıkan sınıflandırmalar vardır. Bunların arasında en 

belirgin olanı cins ve cinsiyet ayrımına dayalı sınıflandırmadır.  

Tarihsel süreç içinde birçok toplum ataerkil özellikler göstermektedir. Ataerkilliğin 

ideolojisinde erkek birinci planda, kadın ise ikinci planda görülmektedir. Toplumlar 

ne kadar modernleĢirse modernleĢsin ataerkil düzenin etkileri her zaman devam 

etmektedir. Bu düzen içinde kadın kendine bir konum bulmaya çalıĢmakta, toplumsal 

değiĢim sürecinde belirli bir geliĢim ve değiĢim göstermekte ancak ataerkilliğin 

çizdiği sınırların dıĢına pek çıkamamaktadır.  

Kitle iletiĢim araçları ve medyanın günlük hayatımızdaki yeri ve etkileri giderek 

artmaktadır. Medya kiĢilerin yaĢam biçimlerini, tüketim alıĢkanlıklarını, kadın ve 

erkek tanımlarını algılamalarını ve anlamlandırmalarını etkilemektedir. Bununla 

birlikte medya daha çok araĢtırılan ve sorgulanan bir olgu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  Bu çalıĢma medya ve kadın iliĢkisini, iki farklı dönemde yapılan ve 

aynı adı taĢıyan bir TV dizisi üzerinden ve güzellik kavramı ekseninde ele 

almaktadır. 

ÇalıĢma giriĢ ve sonuç kısımları hariç üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

tarihsel süreçte kadın ve günümüze kadar olan güzel ve güzellik anlayıĢı ele 

alınmıĢtır. Ġkinci bölümde kadının medyada temsili ve toplumsal cinsiyetçilik 

kavramı üzerinde durulmuĢtur. Üçüncü bölümde ise; 1975 yılında TRT‟de 2008 

yılında Kanal D‟de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizilerinin içerik çözümlemesi 

yapılarak, çalıĢmanın dayandırıldığı kuramlar bağlamında kadın karakterler 

incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın Önemi: Bu çalıĢmada güzellik algısının ve kadının geçmiĢten 

günümüze kadar içerdiği anlamları, kadının medyada temsil biçimlerini ve 

televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde yayınlandıkları dönemde nasıl bir 

kadın imgesinin yaratıldığı olgusu ele alınmaktadır. YaklaĢık 30 yıl arayla yapılan bu 
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dizilerde toplumsal cinsiyetin iĢleniĢini saptamak olgunun tarihsel sürekliliğini ve 

değiĢim noktalarını göstermesi bağlamında önemlidir.  

 

AraĢtırmanın Amacı: ÇalıĢmada, medyada tanımlanan “ideal” kadın imgesinin 

nasıl biçimlendirildiği ve konumlandırıldığı seçilen dizi üzerinde toplumsal cinsiyet 

rolleri bağlamında nasıl sunulduklarını ortaya koymak amaçlanmıĢtır. 
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1. BÖLÜM: KADIN VE GÜZELLĠK ALGISI  

1.1.  Tarihsel Süreçte Kadın 

Kadın: YaĢanan çağda, ailenin koruyucusu, erkeğin tamamlayıcısı, üretime katkıda 

bulunan, fikir üreten birey de olabilir, uymak zorunda olduğu söylenen kurallara baĢ 

kaldıran, yardımcı değil baĢ rol oyuncusu da olabilir. ġüphesiz, kadının ne olduğu ve 

ne olmadığı sorularına verilen yanıtlar saymakla bitmez. YaĢanmakta olan zaman, 

yaĢam biçimleri, ihtiyaçlar kadının ne olup ne olmadığı, ne Ģekilde görüldüğü, ne ile 

özdeĢleĢtirildiği ve ne Ģekilde var olması gerektiği konusunda bizlere ipuçları 

vermektedir.  

Toplumsal alanda “beden” kavramına duyulan ilginin artmasıyla birlikte, günlük 

yaĢam alanlarında “bedenin görünürlüğü” de buna bağlı olarak artıĢ göstermiĢtir 

(Nazlı, 2009: 61). Kadın toplumsal yaĢamda ve düĢünce tarihinde, erkeğin olumlanan 

özellikleri karĢısında olumsuz özelliklerle anılmıĢ, kendisine herhangi bir güç 

atfedilmediğinden, bugünün ve geleceğin inĢa edilmesinde pek çok toplumda çoğu 

zaman dıĢarıda kalmıĢtır (Kaylı, 2014: 16). 

“Kadın” konusu itibariyle doğrudan varlık konusudur. Evrensel olduğu kadar aynı 

zamanda da yerel ve günceldir. Evrensel yönü ile de dinler ve sosyal bilimlerin 

muhatabı olmaktadır (Gültepe, 2008: 13). Tarihi araĢtırmalar geçmiĢteki milletler 

nezdinde kadının halini inceleyebilmek için insanları bir takım düĢüncelere sevk 

etmektedir. Kadının geçmiĢteki rolü, sosyal konumu ve hakları, kadınların yaĢantısı 

hakkında bilgiler sunmaktadır (Essehmerani, 1999: 13).  

DüĢünce tarihinde, Antik Yunan‟dan günümüze kadar kadın, erkekle aynı dünyayı 

paylaĢmıĢ olsa da, aynı toplumsal koĢulları paylaĢamamıĢtır. Fiziksel güç yerine 

rasyonel akıl ilkeleri sayesinde kurumsallaĢan modern yaĢamda, erkekler ile eĢit 

statüde yer alabilmek için, çoğu zaman ya ataerkil değerlerle yaĢamıĢ ya da beden 

olgusunu geri plana itmiĢtir (Kaylı, 2014: 15).  

Tarihsel olarak kadının erkek karĢısında eĢit olmaması gerçeğinin altında ekonomik 

etkenler yer almaktadır. Erkek egemen toplumu ve ataerkil aile modeli, avcılık ve 
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toplayıcılıktan baĢlayarak tarım ekonomisine kadar uzanmıĢtır. Bununla birlikte 

tarıma geçiĢ, kadının sosyoekonomik statüsünü kaybetmesine neden olmuĢ, 

ekonomik etkinliğin fiziksel güce bağlı olduğu tarım toplumu, erkeğin fiziksel olarak 

kadından daha güçlü olması nedeniyle erkeği ön plana çıkarmıĢtır (ġenel, 2004: 15-

24). Tarihsel süreç içerisinde kadının konumu, modern öncesi, modern ve post-

modern olarak üç farklı dönemde aĢağıdaki baĢlıklar altında ele alınmaktadır. 

1.1.1. Modernizm Öncesi Kadın 

Ġnsanoğlunun yaradılıĢından bugüne kadar her toplumda kadın vazgeçilmez bir varlık 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kadın, kavimler ve uygarlıklarda, medeniyetlerin 

kendi inanıĢı ve anlayıĢı açısından, konum olarak mutlaka bir yere oturtulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Fakat kadın-erkek arasında cinsiyete dayanan bir ayrımcılığa 

bakıldığında ise erkek üstünlüğünün egemen olduğundan söz edilebilmektedir. 

“Hayatta kadına hep savunmasız gözüyle bakılmıĢ ve kadın açık saldırıların hedefi 

durumuna gelmiĢtir” (Gülaçtı, 2012: 83). 

Kadınlar cinsiyet açısından ikincil plana itilmiĢ olsa da anaerkil toplumlarda tanrısal 

bir kimliğe bürünmüĢlerdir. Bu kimliklerden biri olan Ana Tanrıça; kendisine 

duyulan inançla birlikte evrensel bir değere ulaĢtırılarak, insanın psikolojik ve 

toplumsal geliĢiminde ilk basamaklarda yer almaktadır (Roller, 2004: 37).  

Tarih boyunca kimi zaman değerlilik kimi zaman ise değersizlik denkleminin eĢiti 

olarak görülen kadın, farklı bakıĢ açıları içerisinde biçim kazanmaya çalıĢmıĢtır. 

Böylece bazen bir nesne, bazen toplumsal bir fenomen, Ana Tanrıça, eĢ veya ana; 

bazen ise estetik bir obje olarak kabul görmüĢtür. Nesneye dönüĢen kadın hak iddia 

edemez olmuĢ, istismara uğramıĢ ya da, istismar edileceği varsayımında 

bulunulmuĢtur (Gülaçtı, 2012: 78). 

Evreni yaratma sürecinde yaratıcının tüm evreni eril ve diĢil olmak üzere iki temel 

enerji (Ying ve Yang) üzerine yarattığına inanılır. Birbirini tamamlayan bu iki 

enerjiden müteĢekkil olan evrende insan, eril güce tanrı, diĢil güce de tanrıça ismini 

vermiĢtir. Antik çağlarda varlığını sürdüren tanrıça, Orta çağa gelindiğinde 

hâkimiyetini yitirmiĢ ve yerini tamamen eril güce yani tanrıya bırakmıĢtır. Bu iktidar 

değiĢimi ile erk ayrımcılığı somutlaĢmıĢ ve kadın bir köle olarak görülmeye 

baĢlanmıĢtır (TaĢ vd. 2005: 42).  
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Ġslamiyet dönemi ve Ġslam‟dan önceki din ve uygarlıklarda kadının toplumdaki 

yerine değinmeden, tarihsel süreçte kadının tam olarak ifade edilemeyeceği 

anlaĢılmaktadır. Bunlardan bazılarına kısaca değinmek gerekirse; Eski Hint inanıĢ 

sisteminde kadının, yılan zehri, ölüm ve hatta cehennemden bile kötü olduğu görüĢü 

hâkimdir. Çünkü inanıĢa göre kadın, pis olarak kabul edilmektedir. Kadınlar eĢya 

gibi takas edilebilir, satılır ve kumar aracı olarak da kullanılabilir. Antik Yunan‟da da 

buna benzer bir ayrım yapılmıĢtır. Ġki farklı cinsiyet arasındaki fiziksel ve biyolojik 

farklara odaklanılarak erkeğin kadından üstün bir konumu toplum içinde yerleĢik 

hale getirilmiĢtir (Atılgan, 2013: 16).  

Eski Yunan‟da çirkin kadınlar Ģeytanla özdeĢleĢtirilmiĢtir. Ayrıca ilk çağlarda 

Eflatun, “Kadını cehennemin kapısı” olarak görürken, Aristo ise, kadının 

yaradılıĢıyla ilgili “yarım kalmıĢ bir erkek” nitelendirmesi yapmıĢtır (Selim, 1991: 

145). Hint toplumunda kadın, miras, seçme hakkı gibi pek çok haktan yoksun olarak 

bir tutsak gibi yaĢardı. Eski Hintlilerde, kadının zayıf karakterli olması onun akılsız, 

yeteneksiz ve kötü ahlâklı olması demekti ve kendi kanunları ile de her bakımdan 

erkeğe bağımlı hale getirilmiĢti. Bu kanunlar nedeniyle de kadın, çocukluk 

döneminden baĢlayarak önce babasına, gençlik dönemiyle birlikte kocasına ve 

kocasının ölümünden sonra da oğlu veya kocasının akrabalarından bir erkeğe bağlı 

kalmaya mecbur edilmiĢti (Berktay, 2006: 11).  

Eski Romalılarda, her türlü kötülüğün anası kadın olduğu için evlilik benimsenmezdi 

(Ġncil, 14/34). Yahudilikte kadının, geleneksel olarak önemli ölçüde ev ve aile 

hayatıyla sınırlı ve erkeğe göre ikincil hatta yardımcı konumda olduğu ifade 

edilmektedir (Gürkan, 2012: 631). Roma hukukunda kadınlar ayrı bir tüzel tür olarak 

nitelendirilmemektedir. Kadınlar arası çatıĢmaların çözümlenmesi için hukuktan 

yararlanılmaya çalıĢılmakta, ortak inançlar olarak değerlendirilen, kadının zihin 

zayıflığı, hafifmeĢrepliği ve genel çelimsizliği, kadınların yasal ehliyetsizliği için bir 

açıklama olarak görülmesine karĢın genel olarak kadın tanımında hukuksal bir fikir 

oluĢturmamaktadır. Roma hukuk sisteminde ve kilise hukukunda cinsel ayrım sadece 

bir olgu değil, bir norm olarak görülmektedir. Roma yurttaĢları mares ya da feminea 

grubu olarak ikiye ayrılmakta ve evlilik iki grup arasında gerçekleĢmektedir (Duby 

ve Perrot, 2005: 99). 
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Arap toplumunun kız çocuklarına değer vermemesi, Müslümanlığı kabullenen Türk 

toplumunda da etkisini göstermiĢtir. Bu dönemde Türk kadını, toplumdaki rolü 

kısıtlanarak, pasif bir konuma itilmiĢ, erkek kamusal alanda kadın ise özel, mahrem 

ve aile içinde yer almıĢtır (Özdemir, 2009: 8).  

Ġslam dininde kadın ele alınırken Arap dünyasında doğmuĢ bir din olduğu için 

öncelikle Arap kadınını ele almıĢ, sonrasında da Arap olmayan ulusların kadınlarına 

aynen uygulanmaya çalıĢılmıĢtır. Kuran‟da bulunan 114 surenin bir kısmı doğrudan 

bir kısmı da dolaylı yönden kadınlarla ilgilidir. Bu surelerde hem kadının toplumsal 

konumu belirlenmiĢ, hem de erkeklere kadınlar arasındaki farklar belirlenmiĢtir. 

Kur‟an bir bütün olarak erkeği kadından üstün tutmaktadır. Bu üstünlük iktisadi 

boyuttadır. Çünkü o dönemler neticesinde erkek kadını beslemekte ve mallarını sarf 

etmektedir (Altındal, 2004: 34-35).  

Ortaçağ karanlığında cadılık, kadının doğasında olan bir olgudur ve Ģeytana tapmakla 

eĢdeğer olduğu görüĢü hâkimdir. Bu dönemde kadınların büyücülükle suçlandığını 

ortaya koyan bazı bilgiler mevcuttur (Sallman, 1996, 61). Cadı avlarının ilk 

kurbanları bitkilerle uğraĢan Ģifacı kadınlar ve ebeler olmuĢ, bunlarla birlikte büyü 

yaptığı düĢünülen erkekler ve hatta çocuklar bile ihbar edilerek iĢkencelere maruz 

bırakılmıĢlardır (Aksan, 2013: 355). Aynı zamanda Ortaçağ‟da kilise “Ġlk Günah”ın 

suçunu Havva‟ya yüklemiĢ, kadınları bir günah ve cinsellik unsuru olarak görmüĢtür 

(Bock, 2004: 6). Yine Ortaçağ‟da, Meryem Ana figürü anaçlık olarak betimlenerek, 

kadın bedeninin arzulanıĢı tabulaĢtırılmıĢtır. Ruh sağlığı için bedensel isteklerden 

vazgeçilerek cinsel duyguların tümüyle bastırılması gerektiğine inanılmıĢtır. Bu 

inanıĢ sürecinde beden sürekli bir biçimde aĢağılanmıĢtır. Büyük Gregorius bedeni, 

“ruhun Ģu iğrenç giysisi” olarak tanımlarken, Saint Louis Joinville insanın öldüğünde 

beden cüzamından kurtulacağını söyleyerek beden ve ruh kavramını betimlemeye 

çalıĢmıĢtır (Gündüz, 2011: 21). 

17. yüzyıla kadar Rönesans ve Aydınlanma hareketleriyle birlikte Orta Çağdaki 

kilise baskısı ortadan kalkarken, 17. Yüzyıldan itibaren düalizm tartıĢmaları baĢlamıĢ 

ve modern felsefenin kurucusu olan Fransız filozof René Descartes‟ın zihin-beden 

düalizm tartıĢması günümüze değin süregelmiĢtir. Descartes‟a göre, ne olduğumuzu 

incelediğimizde, var olmak için uzama, Ģekle ve bedene gereksinim duymadığımızın 

farkına varırız (Durakoğlu ve Ay, 2012: 188). Descartes, ruhun tutkularını tanımak 
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için, ruh ve bedenin fonksiyonlarının ayrılması gerektiğini söylemektedir. “Akıl ve 

beden kesin çizgilerle ayrılmalı” görüĢünü dile getiren Descartes, “Aklın 

yüceltilmesi ve bedenin aĢağılanması” mesajının doğuĢuna imkân vererek 

modernitenin yapılanması içerisinde daha sonraları çeĢitli alanlarda da 

kullanılmasına neden olacaktır (Nazlı, 2006: 5). 

Ataerkil sistem ise, çoğunluğu erkeklerden oluĢan ve iktidarın çoğu zaman eril güçte 

olduğu, aynı zamanda iki tür cinsiyeti de kapsayabilen bir sistemdir. Bu sistemin 

içinde var olabilmek için, kadınların eril güç tarafından koyulan kurallara uyması 

gerekmektedir (Demren, 2003: 34). 

 

1.1.2. Modern Dönemde Kadın 

Modernizm anlam itibariyle, yeni bir dünya görüĢünü, kültürel bir geliĢmeyi, yeni bir 

yaĢam tarzını ifade etmektedir. Modernizm, Ortaçağ‟ın düĢünce tarzına ve yaĢam 

kalıplarına bir tepki olarak doğmuĢtur (Yıldırım, 2009: 381).Kadınlar modern zaman 

ve mekân kurgusu dâhilinde kendi özelliklerini Ģekillendirmektedir. Tüm toplumlar 

varlıklarını sürdürebilmek için zaman ve mekân olgusunu kullanmaktadır. 

Toplumları birbirlerinden ayırt etmemizi sağlayansa içinde bulundukları bu zaman ve 

mekânı algılayıĢ tarzlarındaki farklılıklardır. Modernlik öncesindeki toplumların 

zaman ve mekân algısının modern toplumlara göre daha ilkel durumda olduğu 

söylenebilmektedir (Özkan, 2014: 1245). 

Batı tarihinde özellikle klasik dönemde kadının konumunu araĢtıran araĢtırmacılar, o 

çağlarda ataerkinin aynı Ģekil ve derecede olmadığını tespit etmiĢlerdir (Pelizzon, 

2009: 26). Ataerkil sistemin temelini oluĢturan aile ve mülkiyet yapısının merkezinde 

kadın bedeni ve kadın davranıĢlarına iliĢkin kaygı bulunmaktadır. Bu kaygı dinsel ve 

dindıĢı söylemlerin ortak noktasıdır. Özellikle Ġslamcı kadınlar kendilerini esaret 

altında gösteren anlayıĢlara karĢı mücadele vermekte; ev, ev kadınlığı ve annelikle 

sınırlı konumlarını geniĢletebilmeye çalıĢmaktadırlar (Berktay, 2006: 120- 121). 

1980‟lerin sonrası, toplumsal yaĢam ve dönüĢümleri de beraberinde getirmiĢtir. 

Sağlık ve eğitimde katkı payı uygulamaları yoksul ailelerin hastaneye gitmelerini, 

çocuklarını okula göndermelerini olumsuz yönde etkilemiĢtir. Kadınlar; hamilelik ve 

doğum sonrası dönemde özel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duymuĢ; fakat sağlık 
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hizmetlerinin metalaĢması sonucu bu ihtiyaçları karĢılanamamıĢtır. Sonrasında 

ortaya çıkan iĢsizlik, yükselen fiyatlar vb. olumsuzluklar karĢısında kadınlar ayakta 

kalabilmek için zor Ģartları seçerek düĢük ücretlerle çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Ayrıca 

kadınlar ev içi üretimi ile de(örgü-dikiĢ, gıda maddeleri satmak vb.) sanayi üretimine 

katılmıĢlardır. Bunu sonucunda kadınların ev iĢi yükü artmıĢ, ev içinde üretilen ve 

karĢılığı olmayan ürünlerin sayısında da artıĢlar meydana gelmiĢtir (Yaman, 2013: 

127-128). 

1980‟li yıllarda varlığını ilan eden feminizm düĢüncesi, kadına ve erkeğe verilen 

rolleri ve kimlik anlayıĢlarını sorgulamıĢ, ataerkil değerlere karĢı önemli bir 

toplumsal hareket baĢlatmıĢtır (Moralıoğlu, 2012: 292). Feministler, kadın hak ve 

hareketleri sloganıyla yeni bir tanımlama yoluna gitmiĢlerdir. Feministlere göre; 

kadın kelimesi konuĢma dilinde kimi zaman ayırıcı/cinsiyetçi, kimi zamansa bakire 

olmayan anlamında kullanıldığı için bir rahatsızlık taĢımaktadır. Türkçede “kadın” 

anlam bakımından “bakire olmayan kız” olarak ifade edilmektedir. Günlük dilde de 

kadın statü olarak alt tabakayı göstermektedir. Bu amaçla feministler kadın 

kavramına pozitif bir anlam yüklemiĢ ve bu yeni anlamı toplumda yerleĢtirmeye 

çalıĢmıĢlardır (DurakbaĢa, 2000: 15). Ayrıca feminist düĢünürler Marksizm, 

Radikalizm, Liberalizm, VaroluĢçuluk vb. düĢünce akımlarıyla birlikte bir teoriyi 

geliĢtirerek kadın haklarını koruyucu ve geniĢletici yollar bulmaya çalıĢmıĢlardır. Bu 

teoriler, ataerkil toplumda var olan kadınların değersizleĢtirilmesinin nedenlerini 

sorgulamaktadırlar (Ġmançer, 2002: 156). 

 

1.1.3. Post-Modern Dönemde Kadın 

Birinci ve Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası insanlar artık savaĢlardan yorulmuĢtur. 

Modernizmin sunduğu olanaklarla birçok insan savaĢlar sonucu ölmüĢtür. SavaĢtan 

yılan insanların modernite eleĢtirileriyle 1945‟li yılarda postmodernizm 

baĢlamıĢ,1960‟lı yıllarda ise Fransa‟da yükseliĢe geçmiĢtir. 1970‟li yıllarda artık 

dillerden düĢmez hale gelmiĢ, 1980‟li yılların baĢlangıcından itibaren edebiyatta da 

felsefede de sık sık kullanılan bir kavram haline gelmiĢtir. Postmodern olgu her alana 

girmiĢ, her Ģeye karıĢır hale gelmiĢ, modernist algılamadaki gibi “akıl için yol bir” 

görüĢünün yerini “birey sayısı kadar yol vardır” görüĢü almıĢtır. Postmodern anlayıĢ 
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hemen hemen her konuda moderniteye karĢı çıkan bir kavram, moderniteyi eleĢtiren 

yeni bir akımdır (Uçan, 2009: 2288-2289). 

1960‟lı ve 1970‟li yıllarda kadın haklarını savunan grupların sayısında ciddi artıĢlar 

meydana gelmiĢtir. Bu dönemde kadınların erkeklerle hukuken eĢit haklara sahip 

olması aynı iĢlerde çalıĢarak eĢit ücret alması, aile planlaması, çocuk doğurup 

doğurmama ve kürtajla ilgili kararları kendisinin vermesi gerektiği düĢüncesiyle 

birlikte, 1960-1980 yılları arasında hem feminist hareket hem de feminist edebiyatı 

ciddi bir biçimde zenginleĢmiĢtir. 1970‟lerden sonra feminist sanatçılar eleĢtirmenler 

ve tarihçiler kimliğin sosyal inĢası sorununa yönelmiĢlerdir. Marksizm‟den, sosyal 

teoriden, dil felsefesinden ve psikanalizden etkilenen feminist hareket içindeki bu 

kiĢiler yazarlık özgürlük ve Ģaheser gibi yaratıcı kavramların yerine diĢillik ve 

erilliğin yaratıcılığın temelleri olduğu görüĢünü dile getirmiĢlerdir. Yine bu yıllarda 

kadınların kendini ifade etmeleriyle ilgili en sıkıntılı sorun, vücutlarının temsili ile 

ilgilidir. Vücudun güzelliğini övme arzusu ile kendilerinin cinsel nesne olarak 

görülme korkusu arasında kalan kadın sanatçılar, vücudu doğrudan betimlemekten 

kaçınarak kısa vadede bir çözüm yolu üretmiĢlerdir (Duby ve Perrot, 2005: 354-359). 

 

1.2.  Kadın Güzelliği AnlayıĢı 

“Güzel nedir?” sorusu insanoğlu için her zaman ilgi çekici ve araĢtırılmaya değer bir 

konu olmuĢtur. Güzel kavramına atfedilen tanımlar antik çağlardan günümüze çok 

farklı anlamlar içererek değiĢikliğe uğramıĢtır. Günümüz tüketim toplumunda güzel 

tanımı bedene ve çoğunlukla kadın bedenine atfedilen bir değer haline gelirken, 

güzel konusunda daha önceleri ortaya konan fikirlerin temelinin felsefi literatüre 

dayandığını söylemek mümkündür. 

Güzellik üzerine yazılmıĢ eserlerin oldukça az olması nedeniyle tarih boyunca 

güzellik anlayıĢının nasıl değiĢtiği konusunda, ancak filozofların estetik üzerine 

düĢünceleri, sanat eserleri ve edebi eserlere bakarak fikir sahibi olunmaktadır. Eski 

çağlarda yapılmıĢ heykel ve tablolar, daha sonra edebiyatın geliĢmesiyle yazılmıĢ 

eserler incelendiğinde güzellik anlayıĢı konusunda ipuçları elde edilmektedir. Tüm 

bu ipuçları birleĢtirildiğinde geçmiĢten günümüze güzellik tanımlarının, unsurlarının 

ve standartlarının içinde bulunan koĢullara, zamana, coğrafyaya, sosyal ve kültürel 
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değerlere, değer yargılarına ve düĢünce biçimlerine göre değiĢiklik gösterdiği 

görülmektedir. Nitekim ilk kadın heykellerinin büyü ve doğurganlık simgesi olan 

göğüsleri abartılı, karın ve kalçası doğurganlığı ifade eden ĢiĢmanlatılmıĢ kadın 

betimlemeleri olduğu bilinmektedir. 

Kadının ilk varlığının dinsel figürlerle belirginleĢmeye baĢladığını söylemek 

mümkündür. Bilindiği üzere “modern insanın baĢlangıç dönemi olarak kabul edilen 

Paleolitik Çağdan baĢlayarak, insanların manevi bir güce ihtiyaç duymaları 

sonucunda din ve buna bağlı olarak tanrı ve tanrıça kavramları ve yaratıcı bir güç 

inancı doğmuĢtur (Kulaçoğlu, 1992:  Paleolitik Çağ insanı ilk kez cinsiyetinin ve 

dolayısıyla kadının doğurganlığının bilincine varmıĢtır. Kadın, bereket kavramıyla 

özdeĢleĢmiĢtir. Üretici düzene geçildiği Neolitik Dönemde ise kadında bereket ve din 

öğeleri birleĢmiĢtir. Yani bu dönemde bir “bereket kültü” oluĢmuĢtur. Kadın bu 

kültün ana öğesi olmuĢtur. Bunlardan yassı taĢlar üzerine kazınan kadın cinsel organı 

betimleri, büyük bir olasılıkla soyun devamı için yapılmıĢ büyüsel bir anlam taĢırlar. 

Paleolitik Venüsler adı altında tanınan bu kadın heykelciklerinde göğüs, kalça ve 

cinsel organlar abartılı bir Ģekilde gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 1. Willendorf Venüsü1 

 

Doğurganlığın ve ana tanrıça figürlerinin önemli olduğu bir baĢka coğrafya da 

Anadolu‟dur. Çatalhöyük baĢta olmak üzere birçok yerleĢim yerinde yapılan 

kazılarda bulunan ana tanrıça figürlerine rastlanmaktadır (ġekil 2. 2. ve 2. 3.). Göğüs, 

göbek, hamilelik diĢilik simgesi olarak, boynuzlar ve boynuzlu hayvan baĢları da 

erkek simgeleri olarak temsil edilmiĢlerdir. Bu dönemdeki bir heykel ikiz tanrıçalar 

                                                 
1
 (http://arkeofili.com/paleolit ik-donemden-en-etkiley ici-10-venus/ (EriĢim: 22.11.2017) 

 

http://arkeofili.com/paleolitik-donemden-en-etkileyici-10-venus/
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Ģeklinde tasvir edilebildiği gibi, tanrıçanın kutsal hayvanı olarak bilinen leopara 

binmiĢ veya ara kasında dururken de betimlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 2. Ana Tanrıça Kibele, Ġkiz Tanrıça Heykelciği2 

 

Güzellik kavramının geçmiĢten günümüze insanlar için ne ifade ettiğinin ve 

düĢünürlerin güzellik ile ilgili görüĢlerinin ortaya konulacağı bu bölümde, tarih 

boyunca farklı dönemler içinde, güzel kavramı için ağırlıklı olan görüĢler dile 

getirilecektir. Bu anlamda, Antik çağda daha çok gerçek hayatta var olmayan bir 

ideal olarak, soyut bir biçimde tanımlanmıĢ ve genelde iyi kavramıyla özdeĢleĢtirilen 

güzel kavramı, daha sonraları, yine tamamen soyut olarak, ancak bu sefer 

matematiğin ilkeleri olan uyum ve orantı kavramlarıyla iliĢkilendirilerek 

açıklanmıĢtır. 

Matematiksel olarak uyum, oran ve ölçü gibi kıstaslarla açıklanmaya baĢlanan 

güzellik kavramı, Rönesans dönemine gelindiğinde sanat ve estetik alanında çok 

önemli sanatçıların çalıĢmalarıyla insan bedeni üzerinde de araĢtırılmaya ve 

uygulanmaya baĢlamıĢ ve artık yavaĢ yavaĢ güzellik, bedenin güzelliği üzerinde 

yoğunlaĢarak, soyut ve ideal olandan uzaklaĢıp, somut ve gerçeklikte var olan bir 

alana kaymıĢtır.  

Günümüze gelindiğinde ise, bedene ve daha çok kadın bedenine atfedilen güzellik, 

ölçüleri çoğunlukla medya tarafından belirlenen, çok fazla öne çıkarılan ve yine 

medya yoluyla insanlara kabul ettirilmeye çalıĢılan bir olgu haline gelmiĢtir. 

                                                 
2
 (http://www.pinterese.es/pin/485192559834695722// (EriĢim: 22.11.2017) 

 

http://www.pinterese.es/pin/485192559834695722/
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Günümüzde, dıĢ görünüĢe ve güzelliğe yapılan vurgu, belki de geçmiĢte hiçbir 

zaman olmadığı kadar önemli hale gelmiĢtir. 

 

1.2.1. Güzel Kavramı ve Ġdeal Güzellik  

Güzellik soyut bir kavramdır. “Güzel olmaya çalıĢan kiĢiye ve kiĢiyi güzel bulana 

göre değiĢen”, göreceli bir anlam taĢır. “Güzel nedir?” sorusunun temeli felsefe 

literatürüne dayanmakta ve “güzel kavramı” felsefe literatüründe estetik biliminin 

içinde incelenmektedir (Kesim ve Kar, 2010:174-175). Felsefedeki tanımından yola 

çıkarak estetik; güzel, komik, çirkin, zarif, ilginç gibi değerler bilimidir. Her estetik 

tavır ve bundan doğan haz (beğeni), duyusal bir temele dayanır; ancak bu yalın bir 

duyusal uyarıma değil, aksine bilgi yetilerimize olan duyarlılık ile zihin arasındaki 

uyuma bağlıdır (Tunalı, 2001:132). Ancak güzeli tanımlamak hiç de kolay değildir. 

Güzel olan bir Ģey bir kelebek, bir çiçek, bir sanat eseri, bir doğa manzarası gibi 

yaĢamın içindeki görüngülerin somut varlığıyla; ya da zarafet, fazilet, erdem, iyilik, 

doğruluk gibi soyut (etik) değerlerle algılanır. Avrupa‟da güzellik kavramı bir 

resimle ifade edilirken; Japon Zen geleneğinde güzellik, sanat objesinin bitmiĢ 

görünüĢünden çok, ressamın fırçayı eline alıĢındaki zarafetiyle ya da bir çay 

töreninde çayın fincana dolduruluĢuyla ölçülebilir.  

Güzelin, güzelliğini açıklamak zor bir sorundur. Tarih içinde “güzel nedir?” sorusuna 

ilk olarak Yunan filozofları tarafından yapısal ve biçimsel yanıtlar aranmıĢtır. 

Güzelliği, doğadan yola çıkarak insanın bedeni ve kiĢiliğinde arayan ilk filozoflar, 

ona estetik bir anlayıĢ getirmiĢ ve kuramlarla açıklamaya çalıĢmıĢlardır.  

Güzelliği sorunsal boyutta ve felsefenin bir objesi olarak ilk kez ele alan filozof, 

Platon olarak bilinir. Platon da hocası Sokrat gibi gençlik döneminde güzelliği, iyilik 

ve doğruluk gibi etik değerlerle açıklamıĢ, ancak yaĢlılık evresinde ise geometrik 

oranlara dayalı ilkelerle tanımlamaya çalıĢmıĢtır (Tunalı, 2001:144). Platon‟un 

ardından Aristoteles güzelin baĢlıca ölçütlerini düzen, oran ve açıklık olarak dile 

getirir (Ziss, 2009:155). Çiçero ise güzelliği “Bedendeki belirli bir simetri ve renk 

hoĢluğu” (Öğdül, 2010:9) Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Genel olarak değerlendirildiğinde 

Sokrat, Platon, Aristoteles, Çiçero, Plotinus, Augustine, Aquinas, Ficino, Shaftesbury 

tarafından “Estetik Felsefesi” olarak bilinen güzellik kavramı, ahlaki erdemlerle ilgili 
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ruh (davranıĢ) güzelliğiyle ve estetik ölçülerinin bir denge içinde[ki] bütünlüğü 

Ģeklinde yorumlanır (Ergenekon, 2002:13). Kısacası, “güzellik nedir?” sorusuna 

cevap arayan Yunan filozoflarının hemen hepsinin oran, denge ve uyum (ahenk, 

harmoni) kavramları üzerinde birleĢtiği söylenebilir. 

Sanatın çeĢitli alanlarında insan bedeninin çizimi, anatomi bilgisi, gözlem ve insan 

vücudunun ayrıntılı incelenmesi sonucunda bazı ideal oranlara ulaĢılmıĢtır. Güzelliği 

açıklamaya yardımcı olmak amacıyla ilk olarak “simetri”, “kanon” (kesit) ve “altın 

oran” gibi ölçüler kullanılmıĢtır. Öyleyse “ideal güzellik”in ölçüleri neye göre 

belirlenmiĢtir? 

Beden temsilleriyle tanınan Yunan sanatı, içinde çeliĢkiler barındıran ve Batının 

referans aldığı ilk kültürdür. Yunan sanatı bir beden tapımını çağrıĢtırmasına rağmen, 

eski toplumların kadın heykellerinde dolgunca oyulmuĢ genital bölgeler, kimi 

heykellerde giysi kıvrımlarıyla örtülmüĢtür. Yunan yasalarınca desteklenen kadının 

kamusal yaĢamın dıĢında tutulması gerçeğinden yola çıkılacak olunursa; kimi 

feminist sosyologlar tarafından bu çeliĢki, ana tanrıça kültünün terk edilip, ataerkil 

düzene geçiĢle açıklanmıĢtır. Bu dönemde “çıplaklık”, erkeğe özgü ve içinde pek çok 

anlam barındıran “ideal erkek” heykelleriyle de simgeleĢtirilmiĢtir. Erkeklerin 

çıplaklığa kadınlardan daha yakın olmaları, onların retorik güçlerini ortaya çıkaran 

“yaĢam enerjisini” dıĢarıya vuran bir beden ısısı kuramınca desteklenmiĢtir. Kuram, 

beden ısısının yaĢam enerjisi olarak algılandığı Antik Yunanda, kadın vücudunun 

ısısının erkeğe göre düĢük olması sebebiyle, biyolojik sıralamada kadınların 

erkeklerden aĢağıda görülmesiyle açıklanır (Yıldırım, 2008:26-36). Bu bilgi kadının, 

tek tanrılı dinlerden önce, toplumsal konumundaki ikincil kurulumunun Yunan 

sanatıyla hızlandığını doğrular niteliktedir. 

“Ġdeal güzellik”in önceleri sadece kadın cinsinde aranmadığı ve matematiğe 

dayandığı görülmektedir. Kadın bedeninin heykeller ve resimler aracılığıyla idealize 

edilmesi ana soylu dönemden kalma bir pratik olabilir. Ne var ki burada kadına 

verilen değerin düĢüĢü söz konusudur. Kadının, ana tanrıça olarak yüceltildiği 

dönemden kopuĢ, en belirgin olarak Antik Yunan‟da izlenmektedir. Ancak bu 

dönemde güzellik anlayıĢı, tüketim çağında yaĢanılanın aksine salt fiziksel görünüĢü 

değil, anlamlı bir bütünlüğü de yansıtmaktadır. Yıldırım‟a göre M.Ö. 4. yüzyılda 

ünlü heykeltıraĢ Polykleitos‟un, bedenin evrensel bir formülünü aradığı “kanon”unda 
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bu ilkeyi görmek mümkündür. ÇağdaĢlarının çoğu gibi, sayıların insan formunun ve 

doğanın kavranıĢında, temel anlama aracı olduğuna inanan Polykleitos‟a göre sayılar 

ve onların rasyonel dizileri, doğalarında ahlaki ve belki de sihirli güçler içerir. Bu 

güçleri anlatmak için kullanılan ilk kavram, “simetri”dir. Burada kullanılan simetri, 

tıp bilgini Gallen‟in bahsettiği gibi parçaların bütüne, bütünün parçalarına uyumları 

sonucu ortaya çıkan matematiksel uyumun simetrisidir (Yıldırım, 2008: 30-33). Bu 

kavram belki de kozmetik/estetik cerrahinin bedende ve yüzde bulunan asimetrik 

bölgeleri, kusur olarak kabul edip, simetrik bir forma dönüĢtürme çabasını anlaĢılır 

kılmaktadır. 

Güzellik, savaĢlara, ölümlere neden olan bir tutku, güç, para, iktidar ve baĢarıya 

ulaĢtıran bir araç olarak asırlar boyunca konuĢulan, tartıĢılan bir kavram olmuĢtur. 

Kavram olarak ne olduğu, güzelliğe konu olan nesneye mi, güzelliğe bakana göre mi 

değiĢtiği, iĢlevselliği, ne gibi anlamlar yüklendiği gibi temel sorular ilkçağlardan beri 

filozoflarca tartıĢılmıĢtır. Feminizmin ortaya çıkıĢıyla tanım ve standartlarının kim 

tarafından belirlendiği, nelere hizmet ettiği gibi baĢka sorular da ortaya çıkmıĢtır. 

Doğrudan güzellik üzerine yazılmıĢ eserlerin oldukça az olması nedeniyle tarih 

boyunca güzellik anlayıĢının nasıl değiĢtiği konusunda, ancak filozofların estetik 

üzerine düĢünceleri, sanat eserleri ve edebi eserlere bakarak fikir sahibi 

olunmaktadır. Eski çağlarda yapılmıĢ olan heykel, tablolar ve daha sonra edebiyatın 

geliĢmesiyle yazılmıĢ olan eserler incelendiğinde güzellik anlayıĢı konusunda bazı  

ipuçları elde edilmektedir. Bu ipuçları birleĢtirildiğinde geçmiĢten günümüze 

güzellik tanımlarının, unsurlarının ve standartlarının içinde bulunan koĢullara, 

zamana, coğrafyaya, sosyal ve kültürel değerlere, değer yargılarına ve düĢünce 

biçimlerine göre değiĢiklik gösterdiği görülmektedir. 

 

1.2.2. Ġlkçağ Filozoflarına Göre Güzellik AnlayıĢı 

Kavram olarak güzellik için farklı farklı kelimeler türetilmiĢ, bunlardan kimi zaman 

içinde yok olup gitmiĢ, kimi de farklı anlamlar yüklenmiĢtir. Ġlkçağda kullanılan 

güzellik kelimesinin anlamı günümüzdeki anlamından daha geniĢtir. 

Teori açısından güzelliğin uzun bir geçmiĢi vardır. Güzelliğin kavram olarak ne 

olduğu, güzelliğe konu olan nesneye mi, güzelliğe bakana göre mi değiĢtiği, güzellik 
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kriterleri konusunda bir uzlaĢma olup olmadığı gibi sorular antik çağlarda 

filozofların kafasını meĢgul eden sorular olmuĢtur. 

M.Ö. yedinci ve altıncı yüzyıllarda yaĢayan Tales, Anaksimandros gibi düĢünürler 

varlığın kaynağının ne olduğunu tartıĢarak dünyayı tek bir yasanın yönettiği düzenli 

bir bütün olarak tanımlamak istemiĢlerdir. Bu nedenle güzellik ve estetik üzerinde 

pek fazla durmamıĢlardır. Kozmolojiyi, matematiği, doğa bilimleri ve estetiği aynı 

Ģemsiye altına toplayarak bu iliĢkiyi açık bir biçimde ilk ortaya koyan Pisagor ve 

onun okulu olmuĢtur. Pisagor‟la birlikte evrene estetik- matematik bakıĢ açısı 

doğmuĢtur. Ona göre evrendeki her Ģey düzenli olduğu için vardır; düzenlidir çünkü 

baĢlı baĢına varlığın ve güzelliğin en temel koĢulu olan matematik yasalarının 

gerçekleĢmesini ifade etmektedir (Eco, 2006: 37). 

Sokrat, görünürde üç estetik kategori belirleyerek sanatsal uygulamayı kavramsal 

alanda yasalaĢtırmak istemiĢtir. Bu üç kategoriyi, doğayı, parçalarının bir araya 

getirilmesiyle ifade eden “ideal güzellik”, ruhu göz aracılığıyla anlatan “ruhsal 

güzellik”, ve “yararlı” ya da “iĢlevsel güzellik” diye adlandırmıĢtır. “Sempozyum”da 

belirtilene göre güzellik kiĢiyi etkileyen Ģey; iyi ise her Ģeyin üzerinde bir çekicilikte 

olan, güzel Ģeyleri daha da güzelleĢtiren Ģeydi (Berktay, 2000: 33). 

Kavram olarak güzellik ilk olarak Platon‟la birlikte ele alınmıĢtır. Kendisi güzellik 

üzerine düĢüncelere temel oluĢturan iki güzellik kavramını ileri sürmüĢtür: 

Pisagor‟dan esinlendiği uyum ve oran olarak güzellik ve “Yeni Platoncu” düĢünceyi 

etkileyen görkem olarak güzellik. Ġlk kavram, güzellikle matematik arasında iliĢkinin 

altını çizmektedir. Platon‟a göre mükemmel form matematiksel açıdan kanıtlanabilir 

olan, simetrik olandır.  

Ġkinci güzellik kavramında güzelliğin, onu ifade eden fiziki araçtan farklı olarak 

bağımsız olduğunu ve her yerde parıldadığını ifade etmektedir. Platon, “callos” 

kelimesini güzelliğin beĢ duyu organıyla algılanabilen özelliğini ve ahlaki açıdan asil 

olduğunu belirtmek için kullanmıĢtır. Ancak Platon‟un kullandığı bu güzellik 

kavramı kadın için değil erkek içindir (Eco, 2006: 50-51). 

Platon bu döneminde salt geometrik biçimlerin güzel olduğunu öne sürmekte biçim 

güzelliğinin sayı ve sayıların orantısından doğan matematik bir güzellik olduğunu ve 

bir düzeni, bir uyumu dile getirdiğini söylemektedir (Arat, 1987: 47). Bununla 
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birlikte Platon‟a göre biçim güzelliği, bir nesnenin güzelliği ile aynı Ģey değil, daha 

çok bir nesneyi güzel kılan ilkedir. Çünkü biçimler, böyle bir ilke olarak nesne-üstü 

tözlerdir (Tunalı, 1970: 47). 

Varlık, böyle bir düzen, orantılı ve uyumlu bir bütün olarak kavranınca, bu bütün 

içinde yer alan her fenomen de, yine düzenli, orantılı olarak kavranacaktır. 

Böylelikle de güzelin bir orantıdan baĢka bir Ģey olmaması gerekir (Tunalı, 1970: 

49). Platon‟un orantılı olanın güzel olabileceği ile ilgili görüĢlerini Timaios 

diyaloğunda açıkça görmek mümkündür. “Ġmdi, iyi olan her Ģey güzeldir, güzel de 

hiçbir zaman orantısız değildir. O halde esas olarak Ģunu düĢünmek lazım gelir: bir 

canlı güzel olabilmek için tam orantı halinde bulunmalıdır. Kuvvetli ve her bakımdan 

büyük bir ruh, çok zayıf, çok küçük bir tende bulunursa yahut da durum, bunun 

tamamen aksi olursa, canlı bir bütün olarak güzel olamaz, çünkü orantısızdır; orantı 

ise her Ģeyin baĢında gelir. Aksine olarak orantı olursa, bu orantıyı gören, görebilen 

için, gördüğü Ģeylerin en güzeli, en hoĢ olanıdır. Örneğin bir vücudun bacakları çok 

uzun yahut baĢka bir organı orantısız olursa, bu vücut sadece çirkin olmakla kalmaz, 

aynı zamanda bu organ baĢka organlarla bir iĢ görüyorsa, vücut çok yorulur” (Platon, 

2009: 293). 

Aristo, Platon‟un simetri olarak güzellik görüĢüne katılmıĢtır. Ancak ondan farklı 

olarak görüngüler diyarının öteki dünyanın bir parçası olmadığını, aksine bu 

dünyanın bir parçası olduğunu ileri sürmüĢtür. Aristo‟ya göre güzellik, nesnenin 

tasarlanma amacını, iĢlevini ne kadar karĢıladığı ile ilgili bir özelliktir. Güzellik 

düzen, simetri ve sonsuzluktur. Güzelliğin bu dünyada olmasının sebebi iĢlev görüp, 

nesillerin devamını getirmeyi sağlamasıdır (Ziss, 2009: 43).Aristoteles güzelliği 

matematik ilkelere göre açıklarken, güzel tanımlamasında o dönem için yeni olan bir 

koĢulu da eklemiĢtir. Güzelin, belli bir büyüklükte olması gerektiği düĢüncesi, 

Aristoteles‟in estetik düĢünceye katkıda bulunduğu önemli ayrıntılardan biri olarak 

tarihe geçer. 

Antik Yunan düĢüncesinde, güzelliğin ve estetiğin en kusursuz ifadesinin genel 

olarak uyum, ölçü ve oran gibi matematik ilkelere bağlanması ve bu düĢüncenin 

gitgide öneminin artmasını Eco Ģu Ģekilde açıklar: “Ortak kanı uyarınca, doğru 

oranlanmıĢ bir Ģeyi güzel olarak değerlendiririz. Yunan ve Roma dünyasının ortak 

güzellik tanımında oranın her zaman renklerin (ve ıĢığın) cazibesiyle bağlantılı 
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olduğunu unutmamak gerekir; ayrıca bu gerçek, antikçağdan beri güzelliğin neden 

daima oranla özdeĢleĢtirildiğini de anlatır” (2006: 51). Güzellik, varlıklar arasındaki 

karĢılıklı iĢbirliğidir; böylelikle, birbirlerini taĢıyarak ve birbirlerini destekleyerek 

sağlam temelli bir yapı oluĢturan taĢların karĢılıklı iĢlevini “güzel” olarak 

tanımlayabiliriz (Eco, 2006: 88). 

 

1.2.3. Din Kitaplarında Güzellik 

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde Thomas Aquinas ve Augustine Platonizmle 

Hıristiyanlığı bağdaĢtırmaya çalıĢmıĢ, bunu yaparken de güzelliğin Platon‟un 

söylediği gibi öbür dünyanın bir yansıması olduğunu öne sürmüĢlerdir. Güzelliğe 

bakarken insan tanrıya ulaĢır. Böyle kusursuz ölçüdeki eseri, tanrı yarattığı için 

tanrıya sevgi duyulmalıdır. Bu filozoflara göre doğru güzellik (erkek için) özgün, 

mantıklı, bedensel deneyimlerin kaynağıdır; idealar dünyasına, düzene ve dünyanın 

orantısına yakındır. Güzel kavramı, idealar dünyasındaki gerçekliğin anımsanması 

sonucu verilen bir hükmü içermekte ve dolayısıyla sevgiyi, tanrı sevgisini 

oluĢturmaktadır. 

Ancak bu dönemde güzel bir erkek insana tanrıyı hatırlatırken kadının güzelliği 

sorun oluĢturmuĢtur. Çünkü erkek, tanrının görüntüsünde yaratılmıĢken, kadın bu 

görüntüyle örtüĢmemektedir. Bu nedenle kadın güzelliğine Ģüpheyle 

yaklaĢılmaktadır. Erkeklerin güzelliği ahlak, doğruluk, bilgi ve öteki dünya ile 

bağdaĢtırılırken kadın güzelliği doğruluk ve iyilikten uzak, aldatıcı olarak 

tanımlanmıĢtır (Eco, 2006: 63-64). 

Ġncil‟in dıĢında pek çok dini metinde kadının güzelliği insanın inançtan, doğruluktan, 

iyilikten ve bilgiden uzaklaĢmasına neden olarak gösterilmektedir. Güzellik, yoldan 

çıkarır, kendisi yanıltıcıdır. Tevrat‟ta makyaj gibi uygulamalardan kötü kadınların 

kullandığı Ģeyler diye söz edilmektedir. Çok süslü kadınlar Mısırlı kadınlardır, yani 

öteki kadındır. Kadınlar makyajı, karĢısındakini baĢtan çıkarmak için yapmaktadır. 

Makyajsız kadın bu nedenle iyi kadındır. Bu yüzden doğal güzellik makbuldür. 

Kadınların güzelliği doğalsa iyidir, pasiftir. Sahte güzellik ise kötüdür, kadının 

içindeki kötü niyeti göstermektedir. Benzer Ģekilde Ġslamiyet‟te de kadınların 
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güzelliği ile erkekleri baĢtan çıkarabileceği düĢüncesiyle, baĢörtü takmaları 

zorunludur (Berktay, 2006: 59). 

 

1.2.4. Rönesans ve Sonrasında Güzellik 

15. yüzyılda Rönesans‟ın ortaya çıkıĢıyla güzellik, hem bilimsel kurallar gereği 

doğanın bir taklidi, hem de fani dünyada tam olarak fark edilemediği için gözle 

algılanamayan doğaüstü bir kusursuzluğun görüntüsü olarak yorumlanmıĢtır. 

Güzellik oluĢturduğu parçaların oranına bağlı olarak kusursuz ölçüyle bağlantılı bir 

bilimsel olgudur (Eco, 2006: 196). Bu durum, Leonardo Da Vinci‟nin eserlerinde 

açıkça görülmektedir. Da Vinci eserlerini, milim milim ölçümler ve hesaplar yaparak 

meydana getirmiĢtir.  

Rönesans döneminde, Ġncil‟in ayetlerini canlandıran dini resimlerin yanı sıra normal 

insanın yer aldığı çok sayıda tablo yapılmıĢtır. Bu tablolardaki kadınlar 

incelendiğinde, o dönem kadının güzellik anlayıĢı da görülmektedir. Örneğin, 

Rönesans kadını kozmetik kullanmıĢtır. Saçını kızıla bakan sarı bir renge boyamıĢtır. 

Hatta Venedik‟te bu iĢ, geliĢmiĢ bir sanattır. Bedensel açıdan da vücut hatlarını 

ortaya çıkaran belli oran ve süsleme kurallarına uyan mücevherler kullanmıĢtır. 16.- 

17. yüzyılda reformla birlikte toplumsal törelerde değiĢiklikler baĢ göstermiĢtir. 

Bununla birlikte kadının görüntüsü değiĢikliğe uğramıĢtır. Kadın daha çok ev iĢleri 

yaparken, gündelik giysiler içinde, tablolarda yer almıĢtır (Eco, 2006: 198-199). 

18. yüzyılda burjuvazinin kültürel yönden güç kazanmaya baĢlamasıyla birlikte 

karnaval ve benzeri etkinlikler teker teker ortadan kalkmıĢtır. Burjuvalara göre, 

kontrol altındaki beden, karnavallarda yer bulan grotesk bedenden farklı olarak 

saygın vatandaĢı temsil etmektedir. Klasik ve grotesk arasındaki  ırk, cinsiyet, sınıf 

ayrımı belirleyici unsurlar olmuĢtur. 

Bu dönemde, Pompei ve Erkolano kazıları, Rönesans‟ın klasik dünya hakkındaki 

görüĢünün aslında ahlaksızlıklarla dolu bir çağın ürünü olduğunun düĢünülmesine 

yol açmıĢtır. 18. yüzyılda, klasik güzelliğin, hümanistlerce yaratılmıĢ bir 

deformasyon olduğu anlaĢılınca “gerçek antik çağ” aranmaya baĢlanmıĢtır. Yenilikçi 

güzellik kuramlarına göre orijinal üslubu aramak geleneksel üsluptan hem kuramsal 

açıdan hem de içerik alanında kopmayı gerektirirken, geleneksel konular ve tavırlar 
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daha geniĢ ifade özgürlüğü için reddedilmiĢtir. Bu dönemde güzellik ve oran 

arasındaki klasik çizgi de reddedilmiĢtir. 18. yüzyılda kadınlara özgü güzellik 

anlayıĢı incelendiğinde, dolgun vücutlu olmanın bir moda olduğu görülmektedir. 

Zayıf görünüm, yeterince beslenemeyen sıradan halkın yanı sıra, anoreksiya 

rahatsızlığı geçiren zengin ailelerin kızlarına özgü ve istenmeyen bir özellik olarak 

kabul edilmektedir. 

1848 yılındaki ayaklanmalardan, yüzyılın sonundaki ekonomik krize kadar olan 

dönem tarihçiler tarafından “burjuvazi çağı” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde 

orta sınıf kendi değerlerini ticaret ve sömürgeler alanında, günlük hayatta göstermeye 

baĢlamıĢtır. Bu nedenle dönemin ahlaki bakıĢ açısı, estetik kuralları, giyim, toplum 

içindeki davranıĢ biçimleri burjuvalara özgü olmuĢtur. Özellikle Britanya 

burjuvazisinin egemenliği nedeniyle Victoria tarzı hüküm sürmektedir. Güzellik 

kavramı, pratiklik, sağlamlık, iĢlevsellik, dayanıklılık gibi kavramlarla birleĢmiĢtir; 

beden artık günlük hayatın kısıtlamaları altındadır (Duby ve Perrot, 2005: 38-40). 

Avrupa ve kolonilerinde saygıdeğer ve düzgün olarak kabul gören beden ince, göze 

batmayan, yani kontrol altında olan bedendir. Karnaval görüntüsündeki imajlar, 

grotesk bedenler artık kötü görülmektedir. Bu geliĢmelerin yanı sıra toplumda ikilik 

oluĢmuĢ; ırk, cinsiyet, sınıflar arasında sistemli bir biçimde ''diğerleri'' diye bir ayrım 

yapılmıĢtır. Değer ve ahlaki özellikler dâhil olunan sınıfa göre belirlenir olmuĢtur. 

Örneğin, beyazlar; mantık, iyilik, saflıkla bağdaĢtırılırken siyahlar; yozlaĢma, pislik 

ve tehlike olarak görülmüĢtür. Bilim, biyolojik özelliklere göre ırk, sınıf ve cinsiyeti 

belirlemede kullanılmıĢtır. Bilimin seksüel yozlaĢmaya alet edilmesiyle kalçalar, 

beller ölçülmeye baĢlanmıĢtır. 

Bu dönemde beden, kimin değer görüp kimin aĢağılandığını gösteren önemli bir 

iĢarettir. Sınıfa, cinsiyete, ırka göre ayrılan beden özellikleri kiĢinin sosyal 

konumunu, entelektüel kabiliyetini, cinsel özelliklerini ifade eder olmuĢtur. Bu 

nedenle sosyal ortamlarda bedenin doğru okunması için büyük özen gösterilmiĢtir. 

Giysi bu amaçla kullanılan bir araçtır. Züppeliğin doğuĢu bu aracın önemini 

arttırmıĢ, güzellik ve olağanüstülük tutkusu, giyimle gösterilir olmuĢtur. Soylulara 

özgü bir gelenek olarak Ģatafatlı giyim bir moda haline gelmiĢtir (Ġnceoğlu ve Kar, 

2010: 71-73). 
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20. yüzyılda burjuva değerlerine tepki olarak zanaatçı güzelliğini yücelten, el 

emeğine dönmenin taraftarı olan, Art Nouveau akımı ortaya çıkmıĢtır. Almanya‟da 

Jugenstil, Ġtalya‟da Liberty diye adlandırılan bu akımın kadınlar kozmetik ürünlere 

tapmıĢ, erotik anlamda özgürlüğü ve Ģehveti simgelemiĢtir. 

1900‟lerin baĢında zayıflık, tüberküloz belirtisi olarak hastalıkla bağdaĢtırılmıĢtır. 

ġiĢmanlık ise erkeklerde zenginlik, kadınlarda güzellik ve doğurganlık demektir. Bu 

nedenle özellikle Yunan, Ġtalyan, Doğu Avrupa erkeği, zayıf kadın imajlarını pek 

tasvip etmemiĢtir. Ancak kadınlar bellerini ince göstermek için korse giymeye 

baĢlamıĢtır.1920‟lerde Avrupa ve Kuzey Amerika‟daki kadınlar katı Viktoryan hayat 

tarzından uzaklaĢıp bacaklarını ortaya çıkaran diz boyu elbiseler giymeye, daha önce 

sadece sokak kadınlarıyla bağdaĢtırılan makyaja baĢlamıĢtır. Korseler atılmıĢtır, 

zayıflık ilk defa moda olmuĢtur. Ancak bu günümüzdeki gibi hastalıklı bir 

görünümde değildir.1930-40‟larda yuvarlak hatlara, büyük göğüslere sahip olmak 

kadınlar için eĢsiz bir lütuftur (Kaylı, 2014: 49). 

Dünyanın diğer bölgelerinde moda olan güzellik anlayıĢı ise daha farklı özellikler 

göstermiĢtir. Örneğin, Çin‟de porselen cilt rağbet görürken, Afrika‟da ciltte açılan 

çizik çizik yaralar güzelleĢme sürecinin bir parçası olarak görülmüĢtür. 

Kitle iletiĢim araçlarının toplumsal alanda giderek önem kazanmasıyla dergiler de 

haber kaynağı olarak öne çıkmaya baĢlamıĢtır. Dergi reklâmlarındaki seksilik üzerine 

1964 ve 1984‟te yapılan bir araĢtırma, Amerika‟da seksle ilgili unsurların zaman 

içinde görsel bakımdan arttığını, daha açık bir hal aldığını göstermiĢtir. Dergilerde 

yer alan kadın imajları zamanın güzellik trendlerini yansıtırken, bedenler giderek 

daha cüretkâr bir Ģekilde sergilenir olmuĢtur. Kadın dergileri üzerine yapılan sonraki 

çalıĢmalar, kadınların bu açıklıkla beraber giderek seks objesi olarak görüldüğünü 

ortaya koymuĢtur (Pelizzon, 2009: 83). 

 

1.2.5. Günümüzde Güzellik 

Günümüzde sosyal alanda daha aktif hale gelen kadın, daha görünür olması, 

toplumda erkekle eĢit statü kazanması ve artan güveniyle birlikte dıĢ görünüĢüne 

eskisine göre daha fazla önem vermeye baĢlamıĢtır. Bakımlı, güzel ve ince olmak 
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kadınların görevi olmuĢtur. Televizyona çıkmanın önkoĢulu artık güzel olmaktır 

(Çakar-Mengü, 2002: 47). 

Ġlerleyen teknoloji, haberleĢme ağının geliĢmesi ve dünyanın “küresel köy” haline 

gelmesiyle, güzelleĢmek uğruna kadınlar dünyanın bir ucundaki moda haftasında 

gördüklerini ertesi gün taklit eder hale gelmiĢtir. Bu Ģekilde bir iletiĢim ağında 

kültürlerin etkileĢimi daha yoğun hissedilir olmuĢ ve küresel bir güzellik ideali 

oluĢmaya baĢlamıĢtır.  

Yüz yıl önce kadınlarda ĢiĢmanlık güzellik, doğurganlık ve zenginliğin iĢareti olarak 

görülürken dünyaca ünlü Madonna gibi yıldızların ve benzeri medya imajlarının rol-

model olarak alınması sonucunda zayıflık güzellik normu olarak tüm dünyada 

yayılmıĢtır. Zayıf, sıkı olmak, genç kalmak kadınlar için birer takıntı haline gelmiĢtir. 

Örneğin, Soğuk SavaĢ döneminde 500 kadın üzerinde yapılan bir araĢtırmada 

kadınlara en çok neden korktukları sorulduğunda 190‟ının verdiği cevap 

“ĢiĢmanlamak” olmuĢtur. Nükleer silahlardan söz edildiği bir dönemde yetiĢkinlerin 

bu Ģekilde cevaplar vermesi oldukça ilginç ve  ĢaĢırtıcıdır (Roller, 2004: 58). 

Önceleri ekonomik durumu nedeniyle yetersiz beslenme sonucu zayıf kalan kadın, 

Ģimdilerde durumu uygun olmasına karĢın kendi isteği üzerine, hatta fazladan çaba 

göstererek zayıflamak için aç gezmektedir. ġiĢmanlık kendini kontrol edememe, 

disiplinsiz ve sağlıksız olarak algılanmaktadır. Günümüzde zayıflığın bir ideal olarak 

görülmesinin nedeni Foucault gibi düĢünürler tarafından ataerkil toplumda kadın 

bedenini kontrol altına alma, sınırlamanın bir sonucu olarak algılanmaktadır (Savran, 

2013: 62). 

1960-62 yıllarında Playboy kızının beden kütle endeksi 19,4 iken sıradan kadının 

22,2 hesaplanmıĢtır. 2009‟da Playboy kızının 17,6 sıradan kadınınki 26,8‟dir. Yıllar 

arasındaki fark ciddi bir rakamdır. Ġdeal güzel diye gösterilen imajlar giderek 

zayıflarken, modern kadın da teknolojinin geliĢmesi gibi pek çok nedenden ötürü 

giderek kilo almakta, aradaki fark giderek artmaktadır (Yaman, 2013: 101). 

Kadın bedeninin giderek daha açık bir Ģekilde sergilenmesiyle selülit, çatlaklar gibi 

sorunlar kadınların korkulu rüyası haline gelmiĢtir. Arzulanan zayıf, genç, sıkı bir 

beden, bronz bir görünüm olmuĢtur. Bu dönemde ergen çocuklar üzerine yapılan bir 
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çalıĢmada kültür, sınıf, ırk fark etmeksizin kadından beklenen güzellik standartların 

uzun ve zayıf bacaklar, düz bir karın, sıkı kalçalar olduğunu göstermiĢtir. 

Medyanın dayattığı güzellik anlayıĢına ulaĢmak isteyen kadınlar, ekranda, dergilerde 

gördükleri kadınlara benzemek için sıkça estetik ameliyata baĢvurmaktadır. 

Ġncelenen araĢtırmalarda da görüldüğü üzere burun ameliyatı, göz torbalarını 

aldırmak, kaĢları kaldırmak, dudaklara ve göğüslere silikon taktırmak, yağları 

aldırmak, liposuction sıradan ameliyatlardır. Botoks kadınların sıradan bedensel 

bakımı haline gelmiĢtir. YaĢlılık, evrensel açıdan istenmeyen bir olgu olarak kabul 

edildiğinden, kadınlar yaĢlılık karĢıtı kozmetik ürünlere, yüz gerdirmeye, 

mezoterapiye baĢvurmaktadır (Ziss, 2009: 47). 

 

1.2.6. Feminizm ve Güzellik 

Feministler, güzelliğin tanım ve standartlarının kim tarafından belirlendiği, nelere 

hizmet ettiği gibi sorular üzerinde durmuĢtur. VaroluĢçu felsefeden yararlanan 

feminizm bir kadın için güzel olarak tanımlanmanın ne gibi sonuçlar doğurduğuna 

bakmaktadır. Genel olarak bakıldığında feministlerin güzellik anlayıĢı konusunda 

ikiye ayrıldığı görülmektedir. Kimi, güzelliğin kadınlar üzerinde bir baskı unsuru 

olduğunu, kimi de diĢiliğin aracı, temsiliyeti olduğunu ileri sürmektedir. 

Foucault‟nun teorilerinden yararlanan feministlere göre güzelleĢmede teknoloji 

büyük bir rol oynamaktadır. 

Feministler baĢlangıçta kadının yaradılıĢ ve beden olarak içinde ikilik bulunduğunu 

ileri sürmüĢtür. Erkekler yalnızca kültür ve akıllarıyla varken kadınların, mantıklı 

yaratıklar olduğu asla kabul edilemez. Çünkü kadınlar, hormonlarıyla 

yönlendirilmektedir. Üretken potansiyelleri onları hayvansı yapmaktadır. Mantığın 

olmaması, kadınları nesne, kendi kendini düĢünen varlıklar durumuna getirmektedir. 

Bu da kadınların sürekli bedenleri ve güzellikleri konusunda takıntılı olmasına neden 

olmaktadır. Bu görüĢe göre erkeklerle eĢitlik elde etmek için kadınlar, kendilerini 

kadın yapan özellikleri yadsıyıp bedenlerinin ötesine geçmeli bunun için de güzelliği 

reddetmelidir (Sevim, 2005: 44-45). 

1960‟larda baĢlayıp 1980‟lerin sonuna kadar süren ikinci feminist akımı, kadının 

nesne haline getirilmesi sorunuyla ilgilenmiĢtir. Özellikle kadın bedeninin nesne 
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haline getirilmek üzere oluĢturulup erkek bakıĢıyla tüketilmesi üzerinde durmuĢtur. 

Bu iddia, pornografi karĢıtı görüĢlerde yoğunluk kazanmaktadır. Örneğin Mulvey, 

erkeğin bakan taraf (yani aktif) kadının ise bakılan (yani bakıĢa maruz kalan, pasif) 

olduğundan bahsetmiĢtir. Bu akımdan olanlar, güzellik tanımının kısıtlı olması ve 

tanımının özel olmasıyla, güzelliğin ticari hale getirilmesi (pornografi, moda ve 

satıĢlar), güzel bir bedene kavuĢmak için gereken çaba, zaman ve parayla ilgili 

eleĢtiriler getirmiĢtir (Schroeder, 2007: 124). Entelektüel feminist etik, güzel bedenle 

iliĢkili değerleri reddetmektedir. Feminist politikacılar, emek olarak güzelliğin 

izlerini bedenden silmek üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Çünkü güzellikle ilgili kaygılar 

kadının sosyal bakımdan bastırılması anlamına gelmektedir. Feministler doğal 

bedenin yanındadır. Kimileri kadının çektiği acı yüzünden, ataerkil bir toplumun 

baskısı olarak gördüğünden estetik ameliyatlara karĢı çıkmaktadır (Arat, 2010: 68). 

Kimi feministler de kadının güzelliği reddetmesinin kendi için önemli olan bir Ģeyi 

de reddetmesi anlamına geleceğini, kadının estetik ameliyatla nesne olmadığını, 

aslında kendi isteği doğrultusunda bedenini değiĢtirmek, “normalleĢtirmek” için aktif 

olduğunu ileri sürmektedir (Donovan, 2007: 46). Kadınların güzelleĢerek güç elde 

ettiklerini, talep edilen olmanın yanı sıra talepkâr da olduklarını belirtmektedir. 

Onlara göre ameliyat da bir tercih meselesi, kendi özgür iradeleri ile yaptıkları bir 

seçimdir. 
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2. BÖLÜM: MEDYADA KADIN VE TOPLUMSAL CĠNSĠYETÇĠLĠK 

2.1.  Güzelliğin MetalaĢması 

Günlük hayatımızda ihtiyaç olarak algıladığımız her Ģey, o ihtiyacı karĢılamasının 

yanı sıra belirli bir dıĢ görünüĢe sahip olmakta ve bu dıĢ görünüĢten dolayı da onu 

herkes kendine göre bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Örneğin “güzel” 

dediğimiz Ģeyin kullanılma değeri önemli değildir. Önemli olan görünüĢ itibarıyla, 

üzerimizde uyandırdığı izlenimdir. Bu noktada ise ''meta estetik'' kavramı karĢımıza 

çıkmaktadır ve meta estetiğinin konusu güzellik kavramının nasıl ortaya 

çıkarılacağıdır. DıĢ görünüĢten dolayı o nesneye olan ihtiyacın nasıl artırılacağı da 

meta estetiğinin konusu içerisindedir. Metanın görünüĢünün ekonomik değerini 

artırdığı bir gerçektir ve üretici güçler de bundan yararlanmak, metaya yeni Ģekiller 

vererek para kazanmak istemektedir. 

Kesim ve Kar (2010: 193) da Umberto Eco gibi güzellik kavramının günümüzdeki 

algılanıĢına dikkat çeker. Onlara göre güzellik kavramı artık günümüzde iyi, yüce ve 

ahlaklı olmak gibi kavramların çok ötesinde bir anlam taĢımaktadır. Güzel kavramı 

gibi bedenin içten dıĢa evirilen öyküsü de doğal olanın reddedilmesine yöneliktir. 

Ġdeal vücut ölçülerinin dıĢında kalan insan vücudu, artık kusurlu olarak 

değerlendirilmektedir. Ġnsan güzelliğinin neredeyse evrensel ölçütleri konusunda 

ortak bir konsensüse varılmıĢtır. Kadın güzelliğinin nesneleĢmesi, yaĢadığımız çağın 

her geçen gün beden merkezli bir konuma gelmesine neden olmaktadır. Bu 

değiĢimde ise medya araçlarının rolü ön plandadır. 

Nitekim Küçükerdoğan “medya aracılığıyla, dikkat çekici, ayırt edici ve her yerde 

görülemeyen güzelliğin yerine, sıradanlaĢmıĢ ve sık karĢılaĢılan adeta tek tipleĢen bir 

güzellikle karĢı karĢıyayız. Belki de bu yapay ya da gerçek olmayan bir güzelliktir! 

Eski çağlarda sanat yapıtlarından, taĢlardan, tuvallerden yansıyan kusursuz güzellik 

yerini bilgisayarda çeĢitli programlarda “değiĢtirilmiĢ” “dönüĢtürülmüĢ” güzelliğe 

bırakmıĢ olabilir mi?...” ifadeleriyle medya aracılığıyla güzellik kavramının 

günümüzde nasıl değiĢtirilmiĢ olduğunu anımsatır. Zira Küçükerdoğan‟a (2014: 53) 

göre özellikle 21. yüzyılda, yaĢamımızın her evresinin değiĢime uğradığı ve bizi 
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çevreleyen nesnelerin ticarileĢtiği, hızlı bir tüketime odaklandığı ve “tükettiğin kadar 

varsın” felsefesi ile hareket edildiği açıktır. Ona göre hızlı yaĢamlar, hızlı ve seri 

üretim ve hızlı tüketim söz konusudur. Değerler de tüm bunlara paralel olarak hızla 

değiĢmekte ve farklılaĢmaktadır. Tüm bu kavramların içinin boĢalmakta olduğunu ve 

bize farklı içeriklerle yeniden sunulduğunu ifade eden Küçükerdoğan, bu aĢamada, 

güzellik kavramının da içeriğinin değiĢime uğradığını ve tüketim kültürü gereklerine 

uygun biçimde bir anlam aktardığını belirtmektedir. Bu bağlamda tüketim çılgını 

bireyler oluĢturabilmek için her yolu deneyen kapitalizmin, bir tüketim toplumu 

yaratmak için kullandığı en etkili araçlardan biri de moda sektörü olmuĢtur. Modern 

dönemde “modern kadınlık” söylemleri üretilmiĢ ve modern araçlarla da bu söylem 

yaygınlaĢtırılmıĢtır. 

ġaĢman-Kaylı‟ya (2013: 20) göre aslında bu söylemler kadın bedenini ve kadın 

davranıĢlarını biçimlendiren bir iktidar tekniğinden baĢka bir Ģey değildir. Moda 

sektörü kadının toplumsal cinsiyetini nesneler yoluyla teĢhir eder hale gelmiĢtir. 

Kadın bedeninin sezonluk defileler, mağazaların ıĢıltılı vitrinleri, reklam filmleri, 

afiĢler, kataloglar ya da medyada sunulan kadın imgeleriyle tek tipleĢtirildiğini 

belirten ġaĢman-Kaylı, kadın bedeninin yeniden biçimlendirilerek bir arzu nesnesi, 

bir imaja dönüĢtürüldüğünün altını çizer. Zira moda sektörü, kadını öncelikle bir imaj 

olarak sunmakta, ürettiği kadın imajlarını da medya aracılığıyla yaygınlaĢtırmaktadır. 

Kadınlar her gün her yerde bu imajlardan etkilenip “iĢte kadın olmak böyle bir Ģey” 

diye düĢünmeye baĢlar. Moda, medya ve reklam sektörü iĢbirliğinde kadınların nasıl 

besleneceklerinden nasıl konuĢacaklarına, nasıl duygulanacaklarından nasıl 

giyineceklerine kadar her Ģeyine karar verirler. Barbarosoğlu (2013: 120-121) ise, 

modanın güzelin tanımını “güzel modaya uygun olandır” diye değiĢtirmesinden 

sonra modanın yaratıcılarının Batılılar olduğu için (modanın dayandığı iki 

payandanın Sanayi Ġnkılâbı ve Fransız Ġhtilâli olduğunu da ekleyerek) güzel kadının 

da Batılı kadının fiziğine en fazla benzeyen kadın olarak tarif edildiğini ileri sürer. 

Ona göre “güzel” in bu yeni tanımı kozmetik endüstrisine geniĢ bir pazarlama imkânı 

temin etmiĢtir. “Kına yakılmıĢ bir elde ojenin rolü yoktur.” 

Ġnceoğlu ve Kar‟ın (2010: 67-69) ifadeleriyle denilebilir ki “bugün bireyleri yoğun 

olarak etkilemekte olan moda ve reklam, tüm hatlarıyla yumuĢak bir otoerotik 

görüntü oluĢturmaya ve bu görüntünün geliĢmesini yönlendirmeye çalıĢmaktadır” 
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Ġnceoğlu ve Kar‟a göre kadın bir yandan oluĢmuĢ toplumsal değerler ve bunun 

yarattığı psikolojik baskılar, diğer yandan ise tüketim kültürünün dayattığı ideal 

ölçülere uyma zorunluluğuyla bir tür güzellik kıskacı altında bulunmaktadır. Ayrıca 

kadın, bilinçaltında sürekli bakılan nesne olma dürtüsüyle hareket etmekte ve 

baĢkalarının gözünde izlenen bir nesne olma konumunu önemsemektedir. Kadın, 

belirlenen ölçülere ne kadar yaklaĢırsa o oranda mutlu olacaktır. DeğiĢen ölçülerin 

peĢinden yorulmadan koĢmalıdır aksi halde mutlu olamayacaktır. Zira “beden, her 

gün medya ve popüler söylem tarafından yeniden biçimlendirilmekte, ideal vücut 

ölçülerine sahip ikonlar, her an kadınların arzularını canlı tutmak üzere ortada 

salınmaktadırlar.” Nitekim Baudrillard (2008: 179), modern kadının kendi bedeninin 

hem rahibesi hem de yöneticisi olduğunu, bedenini ise güzel ve rekabet edecek 

Ģekilde tutmaya özen gösterdiğini savunur. Ona göre artık “Güzellik, kadın için 

mutlak, dinsel bir buyruğa dönüĢtü. Güzel olmak ne doğa vergisi ne de ahlaki 

niteliklere bir ektir. Ruhlarına olduğu gibi yüzlerine ve hatlarına özen gösterenlerin 

temel, buyrukçu niteliğidir. Güzel olmak iĢ dünyasındaki baĢarı gibi, beden 

düzeyinde seçilmiĢ olma göstergesidir. Moda etiğinin ta kendisi olan güzellik etiği, 

bedenin tüm somut değerlerinin, tüm kullanım değerlerinin (enerji, hareket, cinsellik) 

tek bir iĢlevsel değiĢim değerine indirgenmesi olarak tanılanabilir. Bu değiĢim değeri 

soyut biçiminde, görkemli, eksiksiz beden fikrini, arzu ve haz fikrini kendinde toplar. 

Kadının ideal olana yaklaĢma, ideal ölçülere ve beğenilere uygun güzel bir kadın 

olma serüveni uzun yıllara dayanmaktadır. Örneğin bir zamanlar giyilen dar korseler, 

krinolin denilen demir kafesli etekler kadınların vücutlarında deformasyona neden 

olurken, Uzak Doğu‟da kadınlar güzellik uğruna yıllar süren iĢkencelere 

katlanıyorlardı. Küçük yaĢlardan itibaren kız çocuklarının ayakları sarılarak küçük 

kalıplara konuluyor ve bir süre sonra ayaklar vücudu taĢıyamayacak hale geliyordu. 

Günümüzde ise bu durum çok farklı sayılmaz. Neredeyse kadının simgesi haline 

getirilen topuklu ayakkabılar ĢiĢmeden iltihaplanmaya, yürüme güçlüğünden bel 

ağrılarına kadar çeĢitli sağlık sorunlarına, aynı Ģekilde dar iç çamaĢırları normalden 

fazla terlemeye yol açarak mantar hastalıklarına neden olmaktadır. Moda sektörü, 

fizyolojik sorunlara yol açtığı gibi kadının bazı ruhsal hastalıklara yakalanmasına da 

neden olmaktadır (Barbarosoğlu, 2013: 24). 
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Aynı Ģekilde bir dönem Batı kültürü toplumlarında kalın olan kadın belleri, kemerle 

sıkılarak inceltilmiĢ ve Çinlilerin ayaklarının yine sıkılıp baskı uygulanarak Ģekilleri 

bozulmuĢtur. Fakat onların hoĢuna gitmek için yapıldığını düĢünen erkekler bundan 

hoĢlanmıĢlardır (Veblen, 2014: 118). Çünkü artık kadınlar Coward‟ın (1993: 84) da 

dikkat çektiği gibi vücudunun giderek artan sayıdaki bölgesini mükemmelleĢtirmek 

ve erotikleĢtirmek için uğraĢır hale gelmiĢtir. Vücudun en küçük parçaları artık ideal 

tarafından incelenmekte, ağız, saçlar, gözler, kirpikler, tırnaklar, parmaklar, eller, 

deri, diĢler, dudaklar, yanaklar, omuzlar, kollar, bacaklar, ayaklar; kısacası bütün 

bunlar ve daha birçokları çaba isteyen alanlar halini almaktadır. Her alan, ilaçlar, 

nemlendiriciler, besleyiciler, gece kremleri, kusur kapatıcı kremler vb. ürünler 

gerektirir hale gelmiĢtir.Coward‟a göre bu sadece kültürel idealin ele geçiriliĢi 

değildir, bu aynı zamanda pazarlamaya uygun vücut bölgelerinin arttırılmasıdır. 

Önceden seksi görünmeyen yerler seksileĢtirilir, seksileĢtirilince de idealin 

incelemesine maruz kalır. Örneğin feminizmin temellerini atan düĢünürlerden biri 

olan De Beauvoir‟e göre erkeğin kadında öncelikle aradığı Ģey, sağlık ve gençliktir. 

Erkeğin kadına sunduğu ya da kadın için tasarladığı kabuller, moda, kadın 

bedeninden dolayısıyla bedeni de aĢkınlığından ayırmaktadır. Dar etekler, yüksek 

topuklar, rahat olmayan kıyafetler, ideal vücut ölçüleri olarak dayatılan zayıflık, 

erkeğin muaf tutulup kadının içinde kaldığı görgü kuralları, kadın bedenini 

“kötürümleĢtirmektedir.” Böylece kadın, erkeğin güzellik ve uygunluk olarak 

yansıttığı güçten, hareketten mahrum kalarak çizilmiĢ bir güzelliğin parçası olarak 

görülür ki bu durum da kadını, erkeğe sunulan bir nesne boyutuna indirger (ġaĢman 

Kaylı, 2013: 65). 

Güzellik kavramı, insanoğlunun varoluĢundan beri ilgisini çekmiĢ olmakla beraber, 

bu kavramın yolculuğu insanoğlunun yolculuğuna paralel olarak gitmektedir. 

Görüldüğü gibi bir dönem güzellik ağırlıklı olarak tinsel çalıĢmalarda kendine yer 

bulurken, bir dönem güzellik neredeyse matematiksel formüllere indirgenmiĢtir. 

Güzellik kavramı aslında bir anlamda insanın estetik tarihinin ve bu tarihsel süreç 

içinde “estetik bir obje olarak insanın bedeninin” incelenmesidir. Kesim ve Kar‟ın 

(2010: 173) ifade ettikleri gibi yaĢadığımız çağda güzel kavramı bedene, özellikle de 

kadın bedenine indirgenmiĢtir ve bu konudaki değiĢimlerin tarihi kadın üzerinden 

yazılmıĢtır. Güzel görünme zorunluluğunun baskısı neredeyse kadınlarda neden 

daima genç ve güzel görünmedikleri konusunda suçluluk duygusunun yaĢanmasına 
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da neden olmaktadır. Bununla beraber geliĢen büyük piyasa yapısına uygun insanı 

ortaya çıkarabilmek için ideal kadın figürü yaratılmıĢ, bu formun dıĢındaki bir figür 

ise idealden sapma olarak adlandırılmıĢtır. Gerek bedenin satılması gerekse görsel 

unsur olarak kullanılması kadının metalaĢmasını daha yoğun kılmaktadır. 

Görüntünün bir fetiĢ alanı olarak her Ģeyin üzerinde tutulduğu günümüz dünyasında 

güzellik bilgisi özellikle de kadın bedeni üzerinden sıklıkla bireylere aktarılmaktadır. 

Söz konusu güzellik belirli dönemlerin koĢullarına göre değiĢiklik gösterebilmekte 

ve bireylere sunulan tüm görsel malzemeler de dönemin geçerli olan güzellik tarifleri 

üzerinden Ģekillenmektedir. Özellikle kadınların maruz bırakıldığı güzellik temalı 

görseller, medya tarafından sürekli olarak üretilmekte ve hızla tüketilerek yerini 

izleyicileri hipnotize edecek yenilerine bırakmaktadır. Özellikle reklamlar, 

tüketicilere yöneltilen bu görsel bombardımanında önemli bir rol oynamaktadır. 

Berger‟in (1993: 129) insanın en çok karĢılaĢtığı imgenin reklam imgesi olduğuna 

dikkat çekmesi bu noktada önem kazanmaktadır. Berger‟in bu saptamasının 1970‟li 

yıllarda gerçekleĢmiĢ olması, günümüzü değerlendirmesi durumunda ne türde bir 

yorumla karĢılaĢılacağı konusunda merak uyandırmaktadır. Çağımızda yoğunluğu 

yadsınamayacak kadar fazla olan reklam görsellerinin, söz konusu güzellik bilgisini 

ve ideal kadın bedeninin önemini bireylere aĢılamada en kuvvetli araçlardan biri 

olarak iĢlev gördüğünü söylemek mümkündür. 

Marx‟ın (1986), kapitalist sistemde insanın kendine yabancılaĢmasını ve metaların 

ise amacının dıĢında tüketilerek tapınma nesneleri haline gelmesini ifade etmek için 

kullandığı meta fetiĢizmi kavramı, günümüzde kadın bedeni üzerinden de 

yorumlanabilme niteliğine sahip olan bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Meta 

fetiĢizminden kasıtla Marx, bireylerin var olmalarında yatan özü unutarak Ģeyler 

üzerinden tanımlanmalarına iĢaret etmektedir. ġeylere ve mallara tapınma olarak 

nitelenebilen meta fetiĢizmi, kadın bedenini de mallarla eĢleĢtirerek bir fetiĢ 

nesnesine dönüĢtürmektedir. Bir baĢka deyiĢle kadın bir birey olarak kendi varlığının 

önemini unutarak özellikle erkeğin fetiĢ nesnesi haline gelmekte; bu durumun 

sorgulanmaksızın kabul edilmesi de kadının söz konusu konumunu 

sağlamlaĢtırmaktadır. Kadının fetiĢ nesnesi oluĢundaki en önemli imge bedeniyken, 

bedenini süsleyen her türlü araç da bu idealizasyonda önem kazanmaktadır. 
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Manevi değerlerin netliğini her geçen gün kaybettiği kapitalist toplumdaki en önemli 

üretimin meta olması, kadın ve erkek iliĢkisini dahi taraflardan birinin tüketen, 

diğerinin ise tüketilen olarak konumlanması üzerinden var etmektedir. Bu bağlamda 

güzel kadın bedeni de günümüzün oldukça kuvvetli bir tüketim metası olarak kabul 

edilebilmektedir. Özellikle reklamlar aracılığıyla kadın güzelliğinin idealize edilerek 

metalaĢtırılması, hem toplumda kadına biçilen rollerin sağlamlaĢtırılması gibi bir 

iĢlevi üstlenmekte, hem de güzellik ürünleri üzerinden hızlılığı ve sürekliliği olan bir 

ekonomiyi sağlamakta ve sağlamlaĢtırmaktadır. 

Her geçen gün değiĢen güzellik tanımları dolayısıyla geçmiĢin güzellik kıstasları 

günümüzünkilerle karĢılaĢtırıldığında taban tabana zıt bir portre ortaya çıkmaktadır. 

Güzellik oranları tarihin her döneminde farklı biçimlerde tanımlanmıĢtır. Beden 

güzelliğinin zaman içerisinde geçirdiği yüksek orandaki değiĢim, güzellik anlayıĢının 

eskiden doğurganlığın sembolüyken, Ģimdilerde matematiksel hesaplarla elde edilen 

oranlar ve erkeğin cinsel arzularının tatmini olarak karĢımıza çıkmasından anlamak 

mümkündür (Ġnceoğlu ve Kar, 2010: 71). Erkeğin soyunu devam ettirme gibi manevi 

bir getiriyle değerlendirdiği güzellik günümüzde borsa gibi sayısal değerlerle ifade 

edilen maddi bir çıkar niteliği kazanmaktadır. Güzellik mitinin sunduğu yeni güzellik 

anlayıĢı güzelliğin objektif ve evrensel bir yargı olduğunu öne sürerken güzelliği 

cisimleĢtirmede kadınları yükümlü tutmakta; erkeklerin güzelliği cisimleĢtirebilen 

kadınları arzuladığı mesajını iletmektedir (Eco, 2006: 113). Evrensel güzelliğin eski 

güzellik görüĢüne kıyasla geçirdiği en belirgin değiĢimin kadın bedeninin boyutu 

olduğu ve yeni güzellik anlayıĢının incelik üzerine temellendiği söylenebilir. 

Günümüzde güzel kadın, ince kadın olarak kabul edilmektedir. Bu durumun özellikle 

son elli yıl içinde oldukça belirgin olduğunu söylemek mümkündür. 

Kadınlar her geçen gün artan bir Ģekilde Batı‟nın dayattığı ince beden imgesinin 

baskısı altında kalmakta ve bedenlerini değiĢtirme çabalarına girmektedir (Gürdal, 

2003: 163-166). Ancak güzellik tanımlarının kıstasları sadece kilo dâhilinde 

değiĢmemiĢ; birçok farklı fiziksel özellik ve bunlarla örtüĢen karakter özellikleri de 

bu değiĢime eĢlik etmiĢtir. Günümüzün ideal kadını hem kilo olarak ağırlığını 

azaltmıĢ, hem bedenini yaptığı türlü değiĢikliklerle “iĢlemiĢ”, hem de kendisine 

dayatılan doğru karakter özelliklerini özümsemiĢtir. Yeni güzel kadının ideal 

güzelliğe ulaĢmak için sahip olduğu zaman, enerji ve finansal kaynaklar yüksek 
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statüyle iliĢkilendirilmektedir; bu bağlamda günümüz güzellik anlayıĢının en önemli 

kıstaslarından birinin sosyoekonomik statü olduğunu söylemek mümkündür. 

Tarih süresince güzellikleriyle birer ikon olmuĢ kadınların fiziksel özellikleri ve hatta 

karakter profilleri de değiĢen güzellik tanımlarına kanıt teĢkil etmektedir. Belirli bir 

dönemde çekici olarak addedilen kadınların birbirlerinden hem fiziksel görünüĢleri, 

hem de ilettikleri karakter özellikleri itibariyle farklı olabildiklerinin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Tarihin en önemi güzellik ikonlarından biri olan 

Marilyn Monroe‟ya karĢılık günümüzün en beğenilen kadınlarından biri olan 

Adriana Lima sayesinde bu değiĢimi anlamak mümkün hale gelmektedir. Bu iki 

güzellik sembolünün hem fiziksel özellikler, hem de karakter özellikleri bakımından 

birbirlerinden tamamen farklı olduklarını görmek mümkündür. Güzelliği tanımlayan 

fiziksel özellikler ve karakter özellikleri birbirlerinden bağımsız olmayıp, birbirleri 

için gösterge teĢkil etmektedir. Örnek olarak vamp güzellik karakter özellikleri 

bakımından asi ve seksi olarak ifade edilirken, dıĢ görünüĢünde de bunlarla örtüĢen 

koyu renk saçlar, soğuk bakıĢlar ve seksi bir vücut dili bulunmaktadır. Güzellik hem 

kategori, hem de belirli ikonlar bağlamında anlatılabilmektedir. Kimileri güzelliği 

“vamp” veya “komĢunun kızı” gibi stereotipleĢtiren tanımlar üzerinden ifade 

ederken, kimileri ise Marilyn Monroe veya Prenses Diana gibi belirli kadınlara iĢaret 

edebilmektedir. Ġdeal güzellik hem bir takım fiziksel özellikler (dolgun/ince 

dudaklar, büyük/küçük göğüsler), hem de bir takım ürün, servis ve aktiviteleri 

(giyim, kozmetik, saç, estetik ameliyat, spor, vb.) kapsayan bir kavram olarak 

incelenebilmektedir (Kaylı, 2014: 50). 

Günümüzde güzelliğin dayatılması sadece güzel olarak kabul edilen kadınların göz 

önünde tutulmasıyla sınırlı kalmamaktadır. Günümüzün güzellik anlayıĢı öylesine 

kusursuz imgelerle temellendirilmiĢtir ki en güzel kadınlar dahi dijital müdahalelerle 

gerçek dıĢı biçimlere büründürülmektedir. Ġnsan yüzünün asimetrikliği dahi bu 

kusursuz dünya tarafından kabul edilmemekte ve düzeltilmektedir. Gerçek hayatta 

diyet ve estetik, reklamın görsel dünyasındaysa foto-manipülasyon gibi yöntemlerle 

insan yüzü ve bedenine doğal olmayan yollarla müdahale edilmektedir. Günümüzde 

oluĢturulan bu yapay bedenler sayesinde arzu edilen güzelliğe ulaĢmak çok daha 

kolay hale gelmektedir. Güzellik ve moda endüstrisinin tüketicilere ideal güzelliği ve 

sonsuz gençliği vaat etmekte olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle 1980‟li 
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yıllardan sonra güzellik endüstrisinin, yaĢlı bedenleri genç gösterme amaçlı 

müdahaleler yardımıyla bedeni yeniden kurgulayabilmesi söz konusudur (Ġnceoğlu 

ve Kar: 72-73). Bu doğrultuda güzellik bilgisinin yeni karĢılığının kusursuzluk, 

mükemmellik ve hatta yapaylık üzerine temellendiği söylenebilir. 

Güzellik bilgisinin kısa dönemler içinde hızla değiĢkenlik göstermesi, hatta aynı 

dönem içinde bile çeliĢkili fikirler barındırması, günümüzde  gerçekliğin dahi 

sorgulanır hale gelmesi bu kavramın ne denli soyut ve karmaĢık olduğunu kanıtlar 

niteliktedir. Bahsedildiği üzere güzellik bilgisinin üretiminde çok fazla öznenin etkisi 

bulunmaktadır. Döneme hâkim olan sistemi üreten ve devamlılığını sağlayan 

baĢkahramanlar, gösteri dünyasının büyük patronları, toplumun aynası olarak kabul 

edilen sanat eserlerinin üreticileri ve icracılarının genel geçer düĢüncede güzel kabul 

edileni iletmek kadar güzel kabul edilmesi gerekeni dayatmak görevini üstlendikleri 

söylenebilmektedir. Bunun da ötesinde güzellik bilgisinin tamamen tarafsız ve adil 

olarak iletilmesinin mümkün olamayacağı, özellikle medyanın etkin bir rol 

edinmesinden önce en önemli kaynaklardan biri olan resim sanatını icra edenlerin 

çoğunlukla erkek olmalarından anlaĢılabilmektedir. Resim aracılığıyla aktarılan 

kadın bedeninin çok uzun yıllar erkek gözünden gerçekleĢmesinin kadın temsilinin 

biçimini bozduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde ise “güzellik bakanın 

gözündedir” anlayıĢı tamamen kaybolmakta; bunun yerine güzelliğin medya 

tarafından sunulan beden imgesine sabitlendiği ve kasıtlı olarak hazırlanan tanımlar 

içerisine hapsedilmiĢ bir kavram haline geldiği görülmektedir (Pelizzon, 2009: 

64).Güzellik bilgisi hiçbir zaman sabit kalmamakta, güzelliğin idealleri belirli 

dönemlerde yeniden tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, ilk çağdan beri varlığını 

sürdüren, herkesçe üzerinde oybirliğine varılmıĢ bir güzellik anlayıĢından söz etmek 

mümkün olmamaktadır. 

Güzelliğin tarih süresince gözlemlenen değiĢimi ve güzel kadın idealinin bir 

ürünmüĢ gibi tüketicilerin beğenileri ve tüketim alıĢkanlıkları doğrultusunda 

çeĢitlendirilmesi, güzelliğin bir meta olarak kabul edildiğini ve gitgide bir fetiĢ 

nesnesi haline geldiğini göstermektedir. Meta fetiĢizmi kiĢilerin mallara bağımlı hale 

gelmeleri ve üreticinin kendi ürününe sahip olamaması durumlarını temeline 

oturtmaktadır. Güzellik kavramı ise güçlerin belirlediği tanım ve kıstasları doğuĢtan 

karĢılayamayan kadınların sürekli olarak tüketerek belirli ideallere ulaĢmaya 
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çalıĢmaları bağlamında aynı çerçevede yorumlanabilmektedir. Aynı zamanda kadın, 

hem kadına, hem de erkeğe sergilediği ve onun beğenisine göre Ģekillendirmek 

zorunda kaldığı bedeninin asla kendi sahibi olamamaktadır (Elden ve Bakır, 2010: 

78). Meta fetiĢizminde söz konusu olan ürünün üretim amacının sapması ve 

tüketimin bir araçtan ziyade amaç haline gelmesi de güzellik kavramı bağlamında 

açıklanabilmektedir. Sürekli olarak yenilenen kadın bedeni görüntüsü ve onunla 

birlikte izleyicinin gözünü kamaĢtıran güzellik araçları, kadınların güzel olmanın 

gerekliliğini sorgulamalarına engel olmaktadır. Böylelikle kadın bedeni imgesi tıpkı 

diğer elle tutulan ürünler gibi tüketilen bir nesne haline gelmektedir (Featherstone, 

1996: 48). Dönemden döneme değiĢtiği ve hatta değiĢtirildiği söylenebilecek olan 

ideal kadın bedeni imgesinin sürekli tüketilen bir ürün olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Söz konusu bu ürüne ne kadar ihtiyaç olduğu ise çağımızın en önemli 

tartıĢma konularından birini oluĢturmaktadır. 

Üretilen mallara bağımlı hale gelme ve tapınma Ģeklinde ifade edilen meta fetiĢizmi 

kavramı, ideal kadın bedeninin sadece erkekler tarafından değil, bir imge olarak 

kadınlar tarafından da tapılan bir meta olarak kabul edilmesi Ģeklinde yorumlanabilir. 

Kadınların değiĢen güzellik idealleri kapsamında bedenlerinde yapmakla yükümlü 

oldukları yeniliklerin ise bedenin yeniden üretilmesine olan bağımlılığa iĢaret ettiği 

söylenebilmektedir (Pacteau, 1994: 55). Meta fetiĢizmi dâhilinde söz konusu olan 

tüketim çılgınlığı, doyumsuzluk ve yabancılaĢma, birbirleriyle tamamen etkileĢimli 

kavramlar olarak ele alınmaktadır. Ġdeal kadın bedeninin de gerek erkekler, gerekse 

kadınların kendileri tarafından sürekli olarak tüketilmek istenen bir görüntü olduğunu 

söylemek mümkündür, bu doyumsuzluğun sonucudur ki tarih boyunca güzel olarak 

tanımlanan kadın bedeni sürekli değiĢmiĢtir. Tıpkı satın alınan somut ürünlerin 

sürekli olarak değiĢmesi ve yenilenmesi gibi kadın bedeni de adeta bir meta gibi 

değiĢime uğramaktadır. Bu değiĢim tarihin geçmiĢ evrelerinde yüzyılları alan 

dönemlerde seyrederken, tüketimdeki devinimin günümüzdeki hızında on yıllık 

süreçlerde dahi kendisini önemli ölçüde hissettirmektedir. Bu bağlamda kadınlar 

bedenlerini adeta “pazar”a  ideal addedilen formlara sokmaya çalıĢırlarken kendi 

bedenlerini üretir hale gelmekte ve bedenlerine yabancılaĢmaktadır. Ayrıca beden 

görüntüsünde bile kullanım değerinden çok değiĢim değerinin ön planda tutulması 

dikkati çekmektedir. Bedenin izleyicilere ve dolayısıyla sonrasında sahibine 

yaĢatacağı duygusal haz, uzuvların asıl iĢlevlerinden daha çok önemsenir hale 
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gelmektedir. Kadınların sağlıklarını düĢünmeden geçirdikleri ve ölüm riskini dahi 

taĢıyan estetik ameliyatlar bu durumun en önemli kanıtlarından biri olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (Arat, 2010: 78-79). 

Kapitalist sistem insanların tüketici olarak kapasitelerini artırmaya, dolayısıyla arzu 

ve isteklerini canlı tutmaya çabalamakta; bunun için ise maymun iĢtahlı, çabuk 

heyecanlanan ve çabuk sıkılan tüketicilere ihtiyaç duymaktadır (Bauman, 1999: 94). 

Bu bağlamda sürekli değiĢen güzellik ideallerinin de yeni ürünler ve yeni tüketim 

alanlarına olanak sağladığını söylemek mümkündür. Güzellik kıstaslarının sürekli bir 

dalgalanma içinde olmasını, güzelliğin hem kadını nesneleĢtiren bir biçimde bakıĢ ve 

beğeni açısından soyut anlamda tüketilmesiyle, hem de yeni ürün ve hizmetler 

vasıtasıyla somut bir biçimde tüketilmesiyle iliĢkilendirmek yanlıĢ olmayacaktır. 

Kapitalist sistem adına canlı tutulması gereken arzu ve istekler, hem bir ürün olarak 

beğeniye sunulan kadın görüntüsünün yenilenmesini, hem de yenilenen kadının 

yaratılabilmesi için aracı ürünlerin tüketilmesini gerektirmektedir. 

 

2.2 Toplumsal Cinsiyet  

Temelde insanları kategorize eden tek kavram cinsiyetleridir. Yani kadın ya da erkek 

kimlikleridir. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin anlamları ise çoğu zaman 

karıĢtırılmaktadır. Cinsiyet biyolojik özelliği anlatmak için kullanılan bir terimdir. 

Toplumsal cinsiyet ise biyolojik yapının temelinde oluĢan toplumsal boyuttur. 

Connel‟ında ifade ettiği gibi cinsiyet, biyolojik olarak kadın ve erkek arasındaki 

farklılık, toplumsal cinsiyet ise sosyal bir gerçekliktir ve kadınlık-erkeklik rolleri ya 

da erkek kadın kiĢilikleri arasındaki farkı ifade eder. (Connel,1998: 33) 

Toplumsal cinsiyet Kadınlara ve erkeklere sosyal ve kültürel olarak dayatılan rol ve 

sorumlulukları ifade eder ve bu rollerin yaĢanılan toplumla ve kültürle yakından 

iliĢkisi vardır. Her toplumda kadın ve erkeği birbirinden ayıran bir dizi sosyal ve 

kültürel değerler bulunur. Bu değerler bir erkek ve kadın modelinin oluĢmasını 

sağlamaya yöneliktir. 

Demirbilek‟inde aktardığı gibi Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet birbiriyle 

bağımlı ve fakat birbirinden farklı kavramlardır (Acker, 1992: 565). Toplumsal 

açıdan cinsiyet (gender), kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel rol beklentileri olarak 
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tanımlanmaktadır. Biyolojik bir kavram olarak ise cinsiyet (sex), fiziksel farklılıklara 

iĢaret etmektedir (Cherry, 2005: 157). Toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı iĢ bölümü 

ve biyolojik cinsler arasındaki iliĢkileri vurgulamak amacıyla, toplumda sadece 

kadının değil erkeğinde konumunu belirten bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet, 

biyolojik cinsiyetle açıklanamayan sosyal sınıf, ataerkillik, siyaset ve toplumdaki 

üretim biçimiyle bağlantılı bir anlama sahiptir (Savcı, 1999: 98). Biyolojik cinsiyet 

farklılıkları denildiğinde kadın ve erkek arasındaki fiziksel farklılıklar ifade 

edilmektedir. Kadın ve erkek farklılığının içeriği genetik olarak belirlenmekte ve 

büyük ölçüde evrensel bir nitelik taĢımaktadır. Buna karĢılık, kadınlık ve erkeklik 

farklılığının içeriği kültürel açıdan belirlenmekte ve bu içerik değiĢkenlik 

göstermektedir (Bilton vd., 1987: 148; Barusch, 2002: 231). 

Cinsiyetler arasındaki tavır farklılıkları, bir bakıma toplum olarak bizim onlardan 

neyi beklediğimizi gösterir. Toplumun gösterdiği tepki ve onaylamalar ise beklenilen 

davranıĢ ile gerçekleĢen davranıĢ arasındaki farka dayalı olarak çeĢitli boyutlarda 

olur. Bu haliyle insanlar üzerinde etkili olan cinsiyet değerlerinin, denetleyici, 

sınırlandırıcı ve rehberlik edici bir Ģekilde pek çok iĢlevi bulunmaktadır. Hiç kimse 

bir toplum içerisinde sosyal iliĢkilere tesir eden bu değerleri görmezden gelemez ve 

bu değerlere kayıtsız kalamaz. Günlük hayatın her köĢesinde, evde, okulda, iĢte, 

otobüste, çarĢıda ve pazarda kısacası sosyal iliĢkilerin yaĢandığı her alanda bu 

değerler varlığını gösterir. Bu değerler doğrultusunda kültürün ifade ettiği 

önceliklere göre Ģekillenen cinsiyet kalıpları, o toplumun cinsiyet kültürünü 

oluĢturur. (Ersoy, 2009) 

A.Sclegel toplumsal cinsiyetin toplumun kültür ideolojisini yansıttığını ileri sürer. 

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

anlatımlar, toplumsal cinsiyetle ilintilidir. Kültür toplumsal cinsiyeti etkileyen en 

önemli kurumlardan birisidir. Örneğin kültürel bir kodlama anlamında giysi bu 

konuda belirleyicidir. Kadınlar etekle, erkekler pantolonla kategorileĢtirilir. Giysi 

aynı zamanda bir toplumsal cinsiyet göstergesidir. (Ġmançer, 2006:2)     

Cinsiyetçilik; gelenekler, dinler, kültürler ve erkek egemen toplum düĢünceleri 

çerçevesinde bir cinsiyeti diğer bir cinsiyetten üstün görme veya belirlenmiĢ temel 

dayatmalar dıĢında kalan ya da bu dayatmalara tamamen uyan cinsiyeti diğer 

cinsiyete oranla vasıfsız görme düĢüncesidir. (Çakır, 2017) 
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Cinsiyet eĢitsizliği sosyal sorunlardan biridir, ve esas olarak kadınlara yönelik 

ayrımcılık Ģeklinde ortaya çıkmaktadır (Demirbilek, 2007: 13). 

Cinsiyet ayrımcılığı için ''cinsiyetçilik'' terimi de kullanılmaktadır ve erkek egemen 

toplumda kadınlara yönelik olumsuz tutumların hayata ayrımcılık olarak yansıması 

sonucunda kadının sosyal, kültürel, politik ve ekonomik alanlarda erkeğe göre düĢük 

konumlarda tutulması olarak tanımlanmaktadır (Dökmen, 2006:122).  

Cinsiyet ayrımcılığı denildiğinde akla ilk gelen Ģey kadınlardır. Bunun nedeni genel 

olarak ayrımcılığın kadınlar üzerinden yapılıyor olmasıdır. Sanılmasın ki, öte yandan 

erkek cinsiyetçiliğinin olmadığı düĢünülmemelidir; ancak erkek cinsiyetçiliği 

kadınlara nazaran daha az görülmektedir. Çünkü toplumlar ataerkil yapıya ya da o 

yönelime sahiptirler. Kadın zayıf halkadır. Daha da ileri gidilecek olursa; yakın 

zamana kadar kadının bir birey olarak bile görülmediği araĢtırılmalarla saptanmıĢtır. 

Kadın cinsiyetçiliğinin büyük bir bölümü kadınlara sosyal kimlik olarak 

dayatılmıĢtır. Her kadın evlenmeli, anne olmalı, ev iĢi yapmalıdır. Kadınlar ağır 

iĢlerde çalıĢamazlar. ( inĢaat, marangozluk, tamirat vs.)  Kadınlar kendilerine biçilen 

rolleri en iyi Ģekilde yerine getirmek zorundadırlar. Uğurlu‟ya göre ''Sayıca dünyanın 

yarısından fazlasını oluĢtursalar da kendilerine yüklenen bazı olumsuz kalıp yargılar 

sonucunda kadınlar, politik, ekonomik ve sosyal güç açısından erkeklere göre zayıf 

konumda kalmakta ve ayrımcılığa uğrayan cinsiyet olmaktadırlar (aktaran Güldü ve 

Kart, 2009: 100)‟‟. 

Cinsiyet eĢitsizliğini sosyal yaĢam, çalıĢma hayatı, eğitim, siyaset gibi hayatın her 

alanında görmek mümkündür.  

Eğitim ve toplumsal cinsiyet iliĢkisine yönelen araĢtırmaların bir bölümü, 

cinsiyetlere göre ayrımın en önemli alanı olan eğitimin içeriğine, yani ders 

kitaplarındaki bilgi formlarının niteliğine odaklanmaktadır. Eğitimin daha eĢitlikçi 

bir yapıyı yaratmadaki olumlu rolüne iĢaret eden görüĢlere karĢılık, birçok araĢtırma, 

ders kitaplarının eĢitsiz iliĢkileri yansıttığını ve vurguladığını göstermektedir. 
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Stanworth‟ a göre   

''Ders kitapları yoluyla aktarılan toplumsal cinsiyet rollerine iliĢkin mitler ve 

kalıp yargılar, toplumdaki güç iliĢkilerinin erkekten yana olduğu bir yapılanmayı 

pekiĢtirmektedir. Bu yapılanma içindeki geleneksel kadın imgesi, zayıf, 

duygusal, korkak, edilgen, güçsüz, yeteneksiz, vb bir dizi olumsuz kiĢilik 

özelliğiyle tanımlanır. Kadının kimliğini ve toplumdaki yerini betimleyen bu 

kalıp yargılar, kadının hem benlik algısını hem de özsaygısını biçimlendirmekte, 

toplumsal yaĢamda kendine biçtiği değeri ve üstleneceği görevleri 

belirlemektedir. Ayrıca kadınların ne olduklarına ve ne olabileceklerine iliĢkin 

imgeler, kız öğrencilerin eğitimsel geleceklerine iliĢkin kararlarında belirleyici 

olmaktadır (aktaran Esen ve Bağlı 2002: 145)‟‟.  

Eğitimde olduğu gibi siyasette de kadınlar geri planda tutulmaktadır. Kızlar ve 

erkeklerin uygun davranıĢların neler olduğuna dair toplumdan aldıkları farklı dersler, 

siyasete iliĢkin tutum ve davranıĢlarını farklı kılmaktadır. Siyasetin kadınlar için pek 

de uygun olmadığının yaygın kabulü, cinsiyet ayrımının durağanlaĢmasına önemli 

bir katkı yapıyor gibi görünmektedir (Güldü ve Kart, 2009: 100) 

Siyaset geleneksel olarak erkek iĢi kabul edilmiĢtir. Buse ve Spielman'ın Siyasi 

alanda ayrımcılık, kadınların karar mekanizmalarına katılımının engellenmesi 

sonucunda erkeklere oranla daha düĢük temsil edilmeleri biçiminde ortaya 

çıkmaktadır (Demirbilek, 2007: 22-23) saptaması da kadınların siyasi konumlarda 

yetersiz gösterildiğini doğrular niteliktedir.  

Kadınlar, erkeklerle aynı çalıĢma kapasite ve becerisine sahip olsa da, erkek 

egemenliğin üstün olması yüzünden çalıĢma hayatında da ciddi Ģekilde engellerle 

karĢılaĢmaktadır. 

ĠĢe eleman alımı konusunda yapılan ayrımcılık, fizyolojik nedenler açısından fiziksel 

güç ve kadınların doğurganlığı olmak üzere belli baĢlı iki noktada 

toplanabilmektedir. Özellikle kadınlar fiziksel güç gerektiren iĢlerde tercih 

edilmemektedir. Ġkinci olarak ise; kadınların doğum öncesi ve sonrasında doğum 

iznine ihtiyaç duymaları ve kendilerine doğum ödenekleri sağlanması da, iĢ gücünün 

dıĢında tutulmaları için önemli bir sebeptir (Alparslan, Bozkurt ve Özgöz, 2015: 70) 

Ġnsanlığın tarihine bakıldığında bir kadının ne toplumsal ne eğitim nede çalıĢma 

hayatında erkeklerle aynı pozisyonda olamadığı görülmektedir. Kadınlar genellikle 
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ev iĢi yapmak ve çocuk büyütmek iĢinden sorumlu tutulmaktadırlar. Yani kadının 

asli görevi bunlarmıĢ gibi toplum tarafından da benimsenmiĢtir. 

Kadının çalıĢması ve bir gelire sahip olması onun özgürlüğünün ilk aĢamasıdır. Fakat 

kadınların iĢleri ya da görevleri denildiğinde akla ilk gelen, onların geleneksel 

görevleri olarak kabul edilen annelik ve ev iĢleri olmaktadır. Aslında toplu hayata 

geçiĢle birlikte kadın, hem evde hem de ev dıĢında ekonomik hayata katkıda 

bulunmuĢtur (Ayan, 2000: 56) Teknolojik ilerlemelerle birlikte kadınlar daha baĢarılı 

hale gelmeye baĢladılarsa da, bu durum beraberinde çalıĢma hayatı ve aile hayatını 

dengeleyememek gibi sorunları da beraberinde getirmiĢtir. 

Eyüboğlu(2000) yaptığı çalıĢmada toplumun erkeklerden beklentisi, kamusal alanda 

varlık göstermesi ve akılcılığı her daim elde tutmasıdır. Böylesi bir toplumsallaĢma 

süreci, erkeği duygusal davranıĢ sergilemekten uzaklaĢtırmaya hizmet eder. Kadınlar 

için iĢleyen süreç ise tamamen tersidir. Onlardan beklenen duygulu-zayıf olmaları, 

yaĢam alanının sınırlarını ev, eĢ ve çocuklarla belirlemeleridir. Kadınlara verile 

eğitim, seçilen meslekler özel alanda sorunlar yaratmayacak nitelikte olmalıdır. 

ÇalıĢan kadın ev ve iĢ ikilemini sürekli sırtında taĢır. Bunun yanı sıra yoğunlukla 

istihdam edildikleri hazır giyim ve elektronik sektöründe, yalnızca ucuz emek 

olmakla kalmıyor, aynı zamanda aile içindeki cinsiyete dayalı iĢbölümü sonucu 

edindikleri el becerileri nedeniyle tercih edildiklerini saptamıĢtır (GümüĢoğlu, 2008: 

40-41). 

Evlilik kadınların iĢgücüne katılımını ve kariyerini etkilemektedir. Özellikle evli ve 

küçük çocuklu kadınların iĢgücüne katılım oranı düĢüktür. Kadınlar çalıĢma kararı 

verirken ve iĢ tercihi yaparken ev içindeki görevlerini aksatmayacak iĢleri 

seçmektedirler. Evli kadınlara aynı iĢ için erkeklerden daha az ücret ödenmekte üst 

düzey yönetim konumlarına terfi etmeleri zorlaĢmaktadır (Demirbilek, 2007: 21). 

Cinsiyetçi ideoloji, kadın ve erkeğe özgü davranıĢları kesin bir biçimde ayırırken, 

kadın, yaĢamın her alanında erkeğe göre tanımlanmaktadır. DiĢi olan her Ģeyin 

ikincil olduğu düĢüncesinin bir sonucu olarak, kavramlar tuhaf bir biçimde ikiye 

bölünmektedir. Erkek, değerli, güçlü ve üstün gibi kusursuzluk belirten kavramlarla 

özdeĢleĢtirilirken; kadın boyun eğen, köleleĢen ve bağımlı gibi eleĢtiriye açık 

özelliklerle özdeĢleĢtirilir. Bu nedenle kusursuzluk erkek, değersizlik ise kadına 
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atfedilir. Örneğin, „‟karı kılıklı‟‟ deyimi bazı erkeklerce en büyük hakaret sayılırken, 

kız çocuklara yapılan „‟erkek gibi‟‟ benzetmesi küçültücü bir yakıĢtırma olarak kabul 

edilmez. (Adler, 1999: 13-14) 

Davis ise toplumsal olarak kadınların sıcak, Ģefkatli, nazik, sezgileri güçlü, bakıp 

büyüten, esnek ve yumuĢak olarak tanımlarken erkeklerin, iddiacı, dayanıklı, 

giriĢken, üretken, risk alan ve kendine güvenen biçiminde tanımlar. Kadın ve erkek 

arasındaki toplumsal ve kültürel farklılıklar toplumsal cinsiyet kavramı ile açıklanır. 

Toplumsal cinsiyetin algılanıĢı kültürel bir olgudur. Ġki cins toplumsal yapılanma 

içinde birbirinin karĢıtı olarak sınıflandırılır. Bu karĢıtlığın yapısı ve yoğunluğu ise 

kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir (Yüksel,1999: 69).  

DiĢi ya da eril cinsiyetli olarak doğuyor olabiliriz, ama diĢi ya da eril olduğumuz 

halde kültürel olanla çeĢitli kiĢisel karĢılaĢmalar ve deneyimler içinden kurduğumuz 

iliĢki, kadın ve erkek olmanın çeĢitli tarzlarını üstlenmemize ve icat etmemize yol 

açacaktır. Öyleyse cinsiyet iki‟yle sınırlı olduğu halde, toplumsal cinsiyetin sonlu bir 

sayıyla sınırlandırılabilir olmadığı söylenebilir. (Direk, 2009:71) 

Toplumsal cinsiyet tarihsel ve kültürel olarak özgül, değiĢebilen, diğer kimlik 

konumlarıyla karĢılıklı belirlenim iliĢkisi olan ve onların inĢalarına sirayet edip 

kurucu öğesine dönüĢebilen, kimi tahakküm biçimlerini örterken kendini doğal ve 

tarihsiz bir uzlaĢmaz ikili karĢıtlık modeliyle sunan, en nihayetinde içinde 

Ģekillendiği toplumsal/tarihsel eĢiğin kaçınılmaz olarak türevi olan ve diğer kimlikler 

gibi bedene yazılan ideolojik bir kurgudur (Yavuz, 2016: 84). 

Kadınlar sosyal yaĢamlarında da ayrımcılığa maruz kalmaktadır.Sosyal hayatta 

kadının temsili; kız çocuk, kız kardeĢ, anne olarak yansıtılmaktadır. Bu rollere göre 

kadınlar görevlerini en iyi Ģekilde yerine getirmelidir. Kadın çalıĢma hayatının yanı 

sıra evine de bakmalıdır. Sahip olduğumuz birçok gelenek cinsiyetçi bir tutum 

sergiler. „Yüz görümlüğü‟, „baĢlık parası‟, „düğünlerde kırmızı kuĢak bağlanması‟ 

gibi geleneklerin kadını ne kadar aĢağıladığının, metalaĢtırdığının birer kanıtı 

sayılabilir. 

Simone de Beauvoir‟ ın „‟Kadın olarak doğulmaz, kadın olunur‟‟ sözleri, tersinden 

okunduğunda erkekler içinde geçerlidir. Çünkü toplum, kadın ve erkek kimliklerini 

kurgulamaktadır. Bireyler kurgulanan kimliklere uygun roller üstlenir. Böylece 
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erkeğin kimliğinin ana çizgisini kamusal alanda yapıp ettikleri, kadınınkini ise ev içi 

alanda yapıp ettikleri oluĢturur. ToplumsallaĢma sürecindeki iletiler aracılığıyla söz 

konusu rollerin, her iki cinsin „‟doğa‟‟sı olduğu benimsetilir (GümüĢoğlu, 2008: 40). 

Dil ataerkildir, bu yüzden toplumsal cinsiyete dayalı önyargılar ve eĢitsizlikler içerir 

ve bunu yansıtır. Bunun en açık örneği, çoğunlukla erkeklerin kullandığı cinsel 

içerikli küfür kelimeleridir. Erkekler bu sözcükleri hiç çekinmeden kullanırlar, ancak 

bunları bir kadın söylese dehĢete düĢülür (Bhasin,2003: 19). Cinsiyetçilik dilimizde 

bulunan atasözleri ve deyimlerde de karĢımıza çıkar. „Erkek sözü vermek‟, „kızını 

dövmeyen dizini döver‟, „er kocarsa koç, karı kocarsa hiç olur‟, „kız doğuran tez 

kocar‟ vb gibi erkek ve kadınları doğaları bakımından birbirinden ayıran, erkek 

egemen iliĢkiler üzerinden toplumsal rolleri barındıran birçok söylem mevcuttur.  

Yeni doğan bir bebek bile sadece cinsiyetle değil, ona verilen cinsiyet rolüyle doğar. 

Her kültürde doğan çocuklara o kültüre ait hoĢ geldin deme biçimleri vardır. Hitap, 

muamele ve davranıĢ da kültüre göre Ģekillenir. Çocukların odalarının renkleri, 

büyürken onlara verilen oyuncaklar bile cinsiyetlerine göre seçilir. Kız çocuklarına 

bebek alınırken, erkek çocuklara silah ve araba alınır.  Çocuk hangi toplumda 

doğmuĢsa o toplumun bir parçası olarak davranmayı öğrenir. Buna toplumsal 

cinsiyet fikride dahildir. 

Kadın ve erkeğin toplumda varoluĢ biçimi bireyin yaĢamını Ģekillendirir. Çocukların 

beslenme tarzlarından, giysilerine, oyuncaklarına, kitaplara, çizgi filmlere, bilgisayar 

oyunlarına, okula ilk adımını attığında karĢılaĢtığı ders kitaplarına vb dek her Ģey iki 

cinse uygun olduğu varsayılan imgelerle yüklüdür. Bu süreç ilköğretime adımını 

atmıĢ çocukların, edilgen ve zayıf kadınlar ile etken ve güçlü erkekler olarak 

toplumsallaĢtırıldığı bir süreçtir (GümüĢoğlu, 2008: 40). 

 

Kadınların medyada yer alıĢ biçimleri 

Cinsiyetçi rollerin insanlara empoze edilmesinde medyanın ve kitle iletiĢim 

araçlarının payı yadsınamaz. Medya toplumun önemli bir sosyalleĢme aracıdır. 

Medyadaki temsiller özellikle çocuklar olmak üzere, insanlar için örnek teĢkil 

etmektedir. 
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Medya üzerine yapılan çok sayıda içerik çözümlemesinde kadınların erkeğe oranla 

medyada çok daha az yer aldığı tespit edilmiĢtir. L. Van Zoonen‟e göre kadınlar 

medyada çeĢitli kliĢeler içinde yer alır. Buna göre ya eĢ, anne, kız evlat, kır arkadaĢ 

olarak; ya geleneksel kadın mesleklerinde (sekreter, hemĢire, kabul görevlisi) 

çalıĢırken; ya da seks objesi olarak gösterilir. Genellikle genç ve güzeldirler, fakat iyi 

bir eğitim almamıĢlardır (Van Zoonen, 1991: 35-36). Medyanın cinsiyet rolleri ile 

ilgili stereotipleri sürekli kullanması ve bu stereotiplerin egemen toplumsal değerleri 

yansıtması erkek yapımcılarında bu stereotiplerden etkilenmesi kaçınılmaz olarak 

görülür (Ġmançer, 2006: 50) 

Günümüzde yazılı ve görsel medya, günlük hayatın döngüsü içinde nasıl 

davranmamız gerektiğine iliĢkin önemli bir kaynak iĢlevini görmekte, dünyayı 

anlamlandırırken bize rehberlik etmektedir. Medyanın oluĢturduğu anlamlar, çoğu 

zaman yeni baĢtan yaratılmamakta, toplumda var olan kabullere yaslanmaktadır. Bu 

kabullerin kadınlara yönelik en can alıcı tarafı, yaĢanan kadın erkek eĢitsizliğinin 

medyada olağan/doğal, olması gereken bir durum olarak yansıtılmasıdır. Hall(1999), 

“kitle iletiĢim araçlarının çağdaĢ kapitalizmin baĢlıca ideolojik kurumunu 

oluĢturduğunu ve kitle iletiĢim araçlarının, toplumu bir arada tutan hegemonik 

kodların üretimi aracılığıyla iĢlediğini ileri sürer. Medyada gerçekliği temsil etmek 

için seçilen/tercih edilen kodlar, ideolojik etkilerini doğal görünerek kazanır. 

Kadınlar büyürken iki cins arasındaki eĢitsiz iliĢkiyi, evlerinde, okullarında öğrenir, 

iĢ hayatında yakından deneyimler, medya da karĢılaĢtıkları söylemlerle besler.” 

(Yavuz, 2016: 143) 

Medyada yer alan temsiller basmakalıp toplumsal cinsiyet rollerini yeniden 

üretmekte ve onaylamaktadır. Birçok araĢtırmanın ortaya çıkardığı gibi medyada 

erkek ve kadın temsillerinin tek tip ve basmakalıplaĢtırılmıĢ bir biçimde sunulması 

toplumdaki geleneksel ve tutucu eğilimleri desteklemektedir. Zira medya ve özellikle 

televizyon; birçok kiĢi için gündelik hayatın üstesinden gelmek için uyum sağlama 

iĢlevi görmektedir. (Erdoğan, 2011: 19) 

Küçükerdoğan, televizyonun keĢfedildiği ilk günden bugüne kadar en popüler ve en 

güçlü kitle iletiĢim aracı olduğunu söylemektedir. Çünkü onu seyredenlere, değiĢik 

amaçlar doğrultusunda, zevk ve ruhsal ekinsel gereksinimlere göre hizmet verir. Ses 

ve görüntüyü birleĢtirerek yaĢadığımız dünyayı, evreni küçülten, belki de 
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„köyleĢtiren‟ televizyon, popüler, tanınmıĢ bir sanat gösterim aracı niteliğindedir. 

Televizyon bu niteliğiyle simgeleri aktarır ve genelleĢtirir, yayar, halkın kullanımına 

sunduğunu ifade eder. (2009: 10). Televizyon toplumdaki bireyler üzerinde yüksek 

inandırıcılık etkisi ile zamansal sınırları olan diğer anlatı formlarını aĢarak çağımızın 

en büyük anlatı aracı olduğundan bahsetmiĢtik. Televizyon kendi yayın formatına 

uygun olarak hayatın içindeki gerçekliği yeniden kurgulayarak sonsuz hikayeler 

anlatmaktadır. Anlatı makinesi televizyon kendine özgü çok yönlü gerçekliğiyle 

günlük hayatımıza eĢlik eder. Yayınlanan dizilerin, reklamların, gündüz kuĢağı 

programlarının, haberlerin, eğlence programlarının toplumsal cinsiyet rollerinin 

inĢasında önemli bir yeri vardır. 

Türkiye deki en popüler televizyon programı türü yerli dizilerdir. ġener‟e göre 

televizyon dizileri, değiĢik türlerden hoĢlanan çeĢitli izleyici gruplarının hepsine 

birden, aynı anda seslenmek durumundadır.  Dizi tek bir çizgi üstünden devam etse 

de değiĢik yan öykülerin eklenmesiyle o türden hoĢlanan seyirci gruplarının da diziye 

ilgi duyması sağlanır (1984:161). 

Dizilerde dikkat çeken en önemli noktalardan biri ise kadınların üzerinden (ve kadın 

bedeni üzerinden) geleneksel ve ataerkil söylemlerin yeniden üretilmesidir. Dizilerin 

çoğundaki ortak nokta ise „‟ideal‟‟ bir kadın görüntüsü oluĢturmaya çalıĢmaları, 

kadının üzerine düĢen görevleri hatırlatma, vurgulama çabası içinde olmalarıdır. 

Kaynağını günlük hayattan alan diziler var olan algıları değiĢtirmek ya da 

toplumdaki alternatif erkek ve kadın hallerine yer vermek yerine geleneksel 

toplumsal cinsiyet kalıplarını pekiĢtirmektedir (Gedik,2008). 

Dizilerdeki Ģiddet toplumu da etkilemektedir. Kadını ezen davranıĢlar 

meĢrulaĢtırılırken erkeğin kadına uyguladığı Ģiddetin yanı sıra kadının kadına 

uyguladığı Ģiddete de sıkça rastlanmaktadır. Kadın bu yönüyle erkek egemenliğine 

dayalı sistemin pekiĢtirilmesine de kendi elleriyle katkı sağlamaktadır (ġenyurt, 

2008: 76). 

Yerli dizilerde özellikle fiziksel Ģiddet, toplumsal değerlerin arkasına sığınılarak 

meĢrulaĢtırılır. Kıskançlık ve namus bunların en önemli iki tanesidir. Psikolojik 

Ģiddet ise tüm dizilerde karĢımıza çıkmaktadır. Daha çok erkeklerin uyguladığı 



42 

 

genelde hakaret, konuĢmama, paylaĢmama, engelleme alay etme kadınlar üzerinde 

en çok uygulanan Ģiddet türleridir (Ġnceoğlu, 2004). 

Reklamlarda da yaĢamın idealize edilmesi, insanların sunum biçimi ve empoze 

edilen değerler ürünün tanıtımına hizmet edicidir. Kitle iletiĢim araçlarında reklamlar 

mal ve hizmet tanıtımının yanı sıra bireysel ve toplumsal kimliğin kurulmasında 

etkin olan yeni eğilimleri de yansıtır. Reklamlarda diğer program türlerinden de aĢina 

olduğumuz seyircilerin kendi hayat deneyimleri, hayalleri ve isteklerini tatmin eden 

popüler yaĢam biçiminin kusursuz düzenlenmiĢ biçimi yer alır. DiĢilik cinsiyeti ise 

belirli kliĢelerde belirlenerek temsil edilir (Ġmançer, 2006: 121). 

Reklam sektörü erkek egemen bir yapıda olduğu için reklamlarda kadın vücudunun 

vurgulanması erkeklerin ortak arzularının ifadesi olabilir. Reklamlar gençler ve 

yetiĢkinler için odaklanılmıĢ bir geliĢim iĢi olma niteliğinde olduğu için, cinsiyet 

rolleri kimlik formasyonu, geliĢimi ve değiĢimi için güçlü bir etken görevi 

görmektedir (Dumanlı, 2011: 139). 

Chaney, kitlesel reklamcılığın en önemli özelliklerinden birinin reklamda yer alan 

kodlamalar yoluyla toplumsal kimlik biçimlerinin pazarlanması olduğunu söyler 

(Chaney, 1999:116). Kadın ve erkeğin aile içinde kamusal alanda, iĢte ve özel 

zamanlarında bile nasıl davranacağı konusundaki kurgular kitle iletiĢimin diğer 

ürünleri kadar reklam da da yer alır. Reklam anlatım dilinin kısa ancak etkili iletiĢim 

özelliğiyle cinsiyet rolleriyle ilgili pek çok iletiyi aktarır. Tekrar niteliği ve farklı 

markaların reklamlarının da ortak dili olarak toplumsal cinsiyet rollerinin 

pekiĢtirilmesine neden olmaktadır (Kalan, 2010: 82). 

Reklamlarda kullanılan kadın imgesi çoğunlukla kadının iki farklı konumu üzerinden 

Ģekillenmektedir. Bunların ilki kadının var olan toplumsal cinsiyet rolleri, kalıp 

yargıları, cinsiyet kültürü ekseni üzerinden „‟muhafazakâr‟‟ yapının yönlerine vurgu 

yapılarak tasvir edilmesidir. Diğer bir deyiĢle, kadın, iyi bir anne ya da iyi bir eĢ 

olarak sunulur; ev içi iĢlerin yapılmasından sorumlu olarak resmedilir. Örneğin bir 

bebek bezi reklamında bebeğinin sağlığını ve rahatını düĢünen kusursuz bir anneyi 

ya da bir deterjan reklamında titiz bir ev kadınını oynar. Bir diğer yaklaĢım ise, 

kadının „‟biyolojik cinsiyeti‟‟ne yapılan vurgu ve kadının „‟diĢiliği‟‟ referans 

alınarak, kadının bir „‟seks objesi-imgesi‟‟ olarak araçsallaĢtırılmasıdır. Burada 
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kadının vücut hatları ve vücudunun çıplaklığı „‟çekici güç‟‟ olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle erkek ürünlerinin pazarlanmasında kullanılan bu imge, kadını cinselliğe 

indirgeyerek kadının ataerkil ideolojinin belirlediği toplumsal cinsiyet kültüründeki 

„‟ikincil‟‟ konumunu güçlendirmektedir (Özcan: 1-2).Bunların yanı sıra reklamlarda 

rolleri örneğin; kirlenmiĢ çamaĢırları temizleyemediği, inatçı lekeleri çıkaramadığı, 

bulaĢık makineleri kireç tuttuğu için üzülen kadınlar, tüysüz bacaklarıyla etkileyen, 

çikolata dondurma yerken görülmemiĢ mutluluğu yaĢayan, sanki makyaj ve 

kıyafetten baĢka derdi olmayan kadınlara da sıkça rastlanır.  

Mesleği olan kadınlar ise sevgi ve Ģefkat göstermeyi gerektiren mesleklerde 

gösterilir. Kadınlar rol sunumu olarak kariyerli ve meslekli iken, beden dili olarak 

güvensiz, çekingen ve derli toplu oturan olarak sunulur. Reklamlarda kadınların seksi 

kıyafetli sunumu bilhassa tercih edilir. Bu seksi diĢilik ile erkekleri etkilemek 

amaçlanır. Reklamlardaki kadınların temsil ettiği yaĢam gerçekliği, gerçek kadın 

yaĢam deneyimleri üzerine fazla bir Ģey söylemez (Ġmançer, 2006). Aslında bu 

kullanım biçimi erkekler kadar kadınları da hedef almaktadır; Kadınları erkekler 

kadar kadınlar da izlemekte ve kendini o imgeye göre konumlandırmaktadır. 

 Televizyonun en temel iĢlevlerinden biride bilgi vermektir. Bu bilgi haber yoluyla 

sağlanır. Haberlere bakıldığında, haberlerin kadınların baĢarılarını küçümsedikleri ve 

kadın seslerini duyurmadıkları gözlemlenmektedir. Kadınlar kaynak olarak 

kullanıldıkları haberlerin çoğunda kamusal bir tartıĢmanın ya da çatıĢmanın bir 

parçası tarafı değillerdir (Ġnceoğlu, 2014). 

Kitle iletiĢim araçları erkek egemenliğinde, erkek söylemle haberleri iletmektedir. 

Tüm dünyada görülen bu durum Türkiye‟de de farklı değildir. Kitle iletiĢim 

araçlarında kadınlar, yönetimde söz hakkına sahip olamamakta, ağırlıklı olarak alt 

kadrolarda görev almaktadır. Kadınlar haberlerde de genellikle eĢ ve anne rolüyle yer 

almakta, haber konusu olarak da Ģiddet, taciz, tecavüz, kaza, magazin, sağlık, 

beslenme, çocukla ilgili konular vb haberlere konu olmakta, danıĢılan- görüĢü alınan 

kiĢi olarak ağırlıklı olarak yer almamaktadır (Dündar, 2010: 94).  

Medya içeriklerinde ve özellikle de haberlerde kadına yönelik cinsel Ģiddetin nasıl 

temsil-  inĢa edildiği konusundaki araĢtırmalar 1990‟lardan itibaren gözlemlenmektedir. 

Bu araĢtırmalarda, gerçeklik ile temsil arasındaki iliĢkinin basit bir yansıtım 
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mantığına dayanarak açıklanamayacak ölçüde sorunlu bir iliĢki olduğu ön 

kabulünden yola çıkılmaktadır. Kadınlara dair genel olarak üretilen imge ve 

söylemler, medyada Ģiddeti artıran çalıĢmaların bulgularıyla birlikte 

değerlendirildiğinde Ģunları saptamak olanaklıdır: ġiddetin temsili, erkeğin kadından 

daha güçlü olduğunu öne süren „biyolojik farklılıklar‟ söylemine dayanmaktadır. 

Dolayısıyla kadınları doğaları gereği itaatkâr, pasif, bağımlı, güçsüz olarak gören bu 

anlatıda erkekler, saldırgan, her zaman etkin ve güçlü olarak resmedilmektedir. 

Meydanında inĢasında payı olduğu bu gerçeklik iddiası, kadın ve erkek arasındaki 

farklılığı bir zıtlık olarak tasarlamakta ve insani iliĢkileri de güç iliĢkileri temelinde 

tanımlamaktadır. Bu çerçevede Ģiddet erkeklerin ancak güçlerinin yetebileceği 

kimselere yöneltebileceği bir eylem olarak ortaya konmaktadır. ġiddet, sadece 

fiziksel değil psikolojik acı ve ıstırap veren eylemleri de kapsamakla birlikte medyada 

kadına yönelik Ģiddet, daha çok fiziksel güç uygulayımı olarak dar çerçevede ele 

alınmakta, araĢtırmalarda da fiziksel Ģiddetin temsil yoğunluğu ve stratejileri üzerinde 

durulmaktadır. Türkiye‟de yapılan medyada kadına yönelik Ģiddet çözümlemelerinde 

de Ģiddet çoğu kez böylesi dar bir çerçevede ele alınmaktadır. Daha geniĢ bir 

kavrayıĢla psikolojik, ekonomik ve cinsel Ģiddeti de analitik çerçevesine dâhil eden 

çalıĢmalar, medya ve kadına yönelik Ģiddetin temsili açısından tablonun daha da iç 

karartıcı olduğunu ortaya koymaktadır (Dursun, 2010: 20- 12). 

Mecralarına ve içerik türlerine göre farklı düzeylerde olsa da, bugün Türkiye'de 

yaygın medyanın geniĢ ölçüde, kadınlara karĢı cinsiyetçi bir söylem benimsediği 

saptanmıĢtır. Bu söylem hem genelde kadınların yeterince temsil edilmemesi/görünür 

olmaması biçiminde, hem de onları kalıplaĢmıĢ cinsiyetçi modeller çerçevesinde 

temsil etme biçiminde dile gelmektedir. Görsel tekniklere daha çok yer veren 

medyalarda kadınlar daha çok görünür olmakla birlikte, bunun nedeni geniĢ ölçüde 

ya''cinsel nesne'', ya da magazin malzemesi ve ''konu mankeni/aksesuar'' olarak 

kullanılmalarıdır. Bu durumun, doğrudan içerikleri üretenlerin ''anatomik- biyolojik'' 

cinsiyetinden çok, hem içselleĢtirilmiĢ bir zihniyetle, hem de medyanın ekonomi 

politiğiyle ve mesleki pratiklerin, patriyarkal ölçütlere göre ĢekillenmiĢ olup 

değiĢime kolayca olanak vermemesiyle bağlantılı olduğu, bizatihi kadın medya 

çalıĢanları tarafından da dile getirilmiĢtir. Bununla birlikte, medya sektörünün kadın 

çalıĢanlara da doğru ''temsil'' olanakları vermediği açıktır (Tanrıöver, Vitrinel ve 

Sözeri, 2009: 49). 
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2.3.  Medyada Güzellik ve Kadın Temsili 

Resim ve heykel sanatından, fotoğrafa uzanan güzellik ve kadın bedeninin 

nesneleĢmesinde, gerek fotoğrafların kullanımı, gerekse haber içeriği açısından 

medya önemli bir rol oynar. Kadınların medyada akıl değerlerinden çok, 

görünümüyle yer aldığını, haber programlarındaki erkek egemenliğiyle ya da 

reklamlarda sıkça karĢılaĢılan genç ve güzel kadınların çokluğuyla açıklamak 

mümkün olsa da, medyada kadın temsilinin nasıl ve ne amaçla kurgulandığını 

görmek, nesneleĢme sürecinde ataerki, kapitalizm ve medya üçgenin ortak eylem ve 

söylemlerini anlamlı kılacaktır. 

Kitle iletiĢim araçlarından iletilen mesajların alımlama sürecini incelemek, medyanın 

insanlar üzerinde psikolojik ve sosyolojik etkilerini görmek açısından önemlidir. 

Alımlama hem bireysel, hem de kolektif deneyimlerin ve gündelik yaĢam 

pratiklerinin süzgecinden geçerek, ya da daha doğrusu onlara eklemlenerek oluĢan 

bir süreçtir (Tanrıöver, 2003: 64). Televizyon sosyalleĢme, özdeĢleĢme ya da eğlence 

aracı olduğu kadar egemen yapıları meĢru kılar, cinsiyet kalıplarını biçimlendirir. TV 

ekranı, tiyatro gibi, görsel ile duyusalı birleĢtirir, ancak ılıĢtırmaz, soğutur. 

Genel akıĢında çeĢitli programlarla dünyayı eve taĢıyan TV, özellikle kadınları 

gerçek dünyadan soyutlamaktadır. Hatta bir taraftan aynı üretim devam ettirilirken 

diğer taraftan da onun olumsuz yönü vurgulanarak, izleyici kitlesini açmaza ve öz 

güven yitimine sürüklediğinden söz edilir. Sözgelimi magazin programları yoğun bir 

biçimde üretilirken, aynı zamanda da bu programların bayağı, niteliksiz, kalitesiz ve 

seyredenlerin de düzeysiz olduğu düĢüncesi yayılır. Yine aynı Ģekilde, tüketim 

ekonomisini döndüren televizyon söylemi, aynı zamanda da tüketime zaten 

ulaĢamayacak olan kitlelerin bu durumunun sürmesine hem doğrudan, hem de 

dolaylı katkıda bulunur, yani tüketime alet olur (Tanrıöver, 2003: 72-73).  

Medyada kadının temsil ediliĢi hangi yöndedir? Gencel-Bek ve Binark (2000: 3), 

temsilin negatif olduğunu, medyanın eĢitsiz toplumsal iliĢkileri yeniden üreterek, 

yaygın bir biçimde dolaĢıma sürdüğünü dile getirirler. Medyanın kadınlık durumuna 

iliĢkin kurgulamasının ne Ģekilde iĢlediği ve bu kurgular aracılığıyla egemen 

tanımlamaların yani kadınların eĢitsiz konumlarının nasıl yeniden üretildiği Ģu 

sözlerle açıklarlar: “medya, kadınları en önce bedene indirgemekte ve bedenleri 

üzerinden sömürmektedir. Kadınların farklı durumları ve yaĢamları medya 
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metinlerinde temsil edilmemekte ve metinlerde kadın çoğu zaman kalıplaĢmıĢ iki 

tipleme içerisine sıkıĢtırılmaktadır, yani ya fettan/kötü kadın ya da anne/iyi eĢ olarak 

kadın olarak yansıtılmaktadır. Toplumsal dinamikler doğrultusunda kadının 

yaĢamındaki değiĢmeler ve yeni sorunlar medya metinlerinde ihmal edilmektedir.” 

Tosun (2004: 128-129) üç farklı kadın tipinden söz eder: “geleneksel değer 

yargılarıyla bezenmiĢ mükemmel eĢ kendini çocukların adamıĢ bir anne ve kadınsı 

cinsel egemen özelliklerin olduğu çekici kadın. Bunun yanı sıra, daha sonra ortaya 

çıkan “mükemmel kadın” imajının yer etmesi için yeni bir kimlik yüklemesi 

yapıldığından söz eder. Reklamlarda gösterilen bu yeni kadın hem iyi bir eĢ ve anne, 

hem de ince, güzel ve çekici hale getirilmiĢtir. Böylece kadın tüketicilerin 

hayalindeki kadın ile erkeklerin beğendiği kadın tipinin aynı reklam mesajında 

bulmak mümkün olmuĢtur. 

Tüketenin de, tüketilenin de kadın olduğu medya ortamında, reklam söylemleri 

doğal, sağlıklı, güzel veya formda olmanın sırlarıyla doludur. ġampuan ve sabun 

reklamlarında ürünlerin niteliği kadar, ideal kadın imgesi pekiĢtirilirken; dondurma 

reklamlarında kadın bedeni erkeğin zevkine sunulan cinsel objeye indirgenir; küçük 

kaçamaklar meĢrulaĢtırılır (Gencel-Bek ve Binark, 2000:9-11). Örneğin dondurma 

reklamlarında kadınların yakın çekim planlarda parmaklarını ağızlarına götürürken, 

davetkâr bakıĢlarıyla erkekler için cinsel bir fanteziler yarattığı, bu yönde çağrıĢımlar 

yapıldığı ve bu süreçte kadın bedeninin tüketime sokulduğu yorumlanmaktadır:  

“Yalnızca reklamlarda değil, magazin programlarında da gerçek yaĢamdaki sıradan 

kadınlara, kendilerinin eriĢemeyeceği elbiselere, saç ve yüz bakımına eriĢme olanağı 

sunulur. Erkeklerin cinsel fantezileri de, metinler arası, satırlar arasında reklamlardan 

haberlere, dizilerden magazin programlarına kadar dolaĢıma sokulur. Bu tarz 

programlarda yapılan cinsel özgürlüğün savunulması ya da tartıĢılması değil, erkek 

egemen değerler içerisinde cinselliğin pazarlanması, ticari metaya dönüĢtürülmesi, 

sömürülmesi, kadın ve erkek arasındaki eĢitsizliklerin pekiĢtirilmesidir. (…) Her 

metin bir diğeriyle iliĢkilidir. Bir metinden mesajlar yayılır ve tüm diğer metinler 

üzerinde bir etki yaratır. Cinsiyetçilik de böyledir, gündelik hayattan bir medya 

programına, oradan da bir baĢka medya programına yayılır. Yani müstehcen bir 

görüntüyü eleĢtiriyor gibi tutum gösterilirken görüntüler yeniden kullanılarak, 
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aslında aynı Ģey yapılmakta ve programın izlenirliği (rating)arttırılmaktadır (Gencel-

Bek ve Binark, 2000:9-12).” 

Popüler medya, cinsellikten aktif zevk alan kadınları halka sunarak/tanıtarak, 

seksologların bulgularının yayınlanmasına katkıda bulunur. Ancak bunu yaparken 

yine genç ve güzel kadın bedenleri ve onların ıĢıltılı yaĢamlarını kullanır. Kadın 

cinselliğini fetiĢleĢtirir ve metalaĢtırır. Dergilerde güzel kadın bedenleriyle 

vurgulanan cinsellik, izleyiciyi kitle psikolojisine göre davranmaya teĢvik eden, 

sinema alanında da kullanılır. Kernberg‟e (2003: 234) göre film, genital organları ve 

öteki beden parçalarını ve bu parçaların iç içe geçiĢini tasvir ederken onları yalıtma, 

abartma ve ayırma yetisiyle, insan bedenini idealleĢtirmek ya da fetiĢleĢtirmek için 

bir araçtır; “Sinemanın görsel ve iĢitsel özellikleri izleyicinin fantezide ödipal çiftin 

özel hayatına tecavüz ettiğini fark etmesini sağlar. Bu asal sahnenin sadisttik ve 

dikizci bir ihlali olduğu kadar, tersine bakıldığında, teĢhirci, mazoĢist itkilerin ve bu 

itkilere bağlantılı homoseksüel ve heteroseksüel dürtülerin yansıtılmasıyla sağlanan 

bir doyumdur.” 

Cinsel nesnenin yerini alan Ģeyler, fetiĢizm bazı durumlarda patolojik bir durumu 

gösterecek kadar ileri boyutta olabilir. Freud, fetiĢizmi genellikle bedeninin cinsel bir 

amaca uygun olmayan bir bölümünün (saçlar, ayaklar gibi), onun cinse iliĢkili 

objelerle (toka, sutyen, kırmızı oje vb) değiĢtirildiği durumlar olarak 

değerlendirmektedir. Bu yerini almaları, ilk çağ insanlarının tanrısını canlandıran 

fetiĢ objesi ile karĢılaĢtırmaktadır. Hatta Freud normal aĢkta, özellikle cinsel amaca 

ulaĢılamayacak veya tatmin olunamayacak gibi görünen dönemde düzenli olarak 

fetiĢizmin yer aldığını savunmaktadır. Ġlk aĢkın unutulmamasını, ilk sevgiliyi, 

fetiĢizmle iliĢkilendirir. Freud‟a (1999: 37-38) göre fetiĢ ihtiyacı değiĢmez bir biçim 

kazandığı ve normal amacın yerine geçtiği veya belirli bir kiĢiden koptuğu ve 

cinselliğin tek objesi olduğu andan baĢlayarak patolojik bir durum söz konusudur. 

Freud‟dan hareketle, kadın dergilerinde davetkâr bir davranıĢla göz, saç, ağız, el vb. 

birer fetiĢ nesneleri olarak uyarlandığı söylenebilir. Kadın dergileri de erkek egemen 

bakıĢ açısıyla pornografiye doğru kaydırılmıĢtır. Medya reklamlarda ciddi duran 

kadın resimleri bile neredeyse cinselliğe hazır bir bedenin iletilerini göndermektedir 

(Butler, 2008: 105).  



48 

 

Günümüz toplumsal Ģartlarıyla iliĢkili olan Ģiddet ve pornografi, televizyon 

programlarından aile dizilerine kadar yayılmıĢ durumdadır. Oskay (2000: 392-398),  

ġiddetin sinemada, gazete sütunları, haber bültenleri ve çizgi filmlerde yer almasını, 

hatta tehlikesiz görülmesi çok yönlü toplumsal bir sorun olarak görülmektedir. 

Bunun yanı sıra, kitle iletiĢim araĢtırmalarında kadın katılımcılardan alınan 

cevaplarda sözsel saldırganlığın Ģiddet içeren bir davranıĢ olarak algılanmamasına 

dikkat çekmektedir. Pornografinin, düz Ģiddet kadar bile sakıncalı sayılmamasını 

“ideoloji içinde yaĢayan kadın ve erkekler olarak, eĢitsizlik temeline kurulu bir 

toplum yapısının gerekli kıldığı bir ideolojiyi, sadece cinsel boyutlu bir alan sayılan 

bu kültür alanında da, bilinçsizce, ancak etkinlikle ve birlikte üretebildiklerini 

ispatlamaktadır” sözleriyle ifade eder. 

Türkiye‟de medya ve kadın iliĢkisinde en güçlü yayın organı olan televizyon, ilk 

yayınına 1968 yılında devletin tekelinde ve tek koldan TRT ile baĢlamıĢ, onu 

1990‟da özel kanallar izlemiĢtir. Türkiye‟de televizyon yayıncılığının, vahĢi 

kapitalizmin kuralsız ortamında, ticari, ekonomik, etik ya da estetik, hiçbir denetime 

(sınava) tâbi olmadan, tecimsel amaçlarla iĢletilen, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 

faaliyet gösteren pek çok birimden oluĢan çok dinamik bir sektör olarak geliĢtiği 

yorumlanmaktadır (Akdoğan, 2004: 79). 

Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü‟nün, araĢtırmasına göre Türkiye‟de, 

özel televizyon kurumlarıyla kanalların artmasıyla, kaliteli ve nitelikli programlar 

yerine, geniĢ kitlelere yayın yapan popüler programlar tercih edilmektedir. Bunun 

sebebi olarak da, toplumun sosyoekonomik ve kültürel yapısı gösterilmektedir. 

Ortalama eğitim düzeyinin düĢüklüğü, hızlı kentleĢme ve göçler neticesinde, 

kırsaldaki toplumsal konumlarını kaybeden geniĢ bir kitle tarafından, “kentlilik” ve 

bunun gerekli kıldığı kültürel uygulamalar benimsenememiĢtir. Bunun yanı sıra, 

Türkiye‟de kitle iletiĢim araçları tarafından yaygınlaĢan popüler kültür ürünlerinde 

geleneksel toplumsal cinsiyetçi bir yaklaĢım nedeniyle kadın istihdamı da olumsuz 

olarak etkilenmektedir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2000: 15). 

Aynı araĢtırmanın bulgularına göre, Türkiye‟de genel olarak televizyon, toplumun 

geniĢ kesimi açısından önemli bir eğlence kaynağı konumundadır. Sinema ve 

tiyatroya gidemeyen, özellikle kadınlar tarafından en çok izlenen programın yerli 

diziler olduğu ifade edilir. Aile komedisi, durum komedisi ve melodram türlerinden 
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biri gibi gözüken, ancak çoğunlukla birden fazla türde olabilen yerli dizilerin, 

genelde pembe dizilere benzediği bulgulanmıĢtır. Bu noktada toplumsal düzlemdeki 

cinsiyetçi iĢbölümünün, kadın kahramanlar aracılığıyla yansıtıldığı bilgisine ulaĢılır. 

AraĢtırmada, genelde erkek kahraman üzerine kurulu öykülerde, kadın 

kahramanların daha üst(ün) nitelikler sergilemesine karĢın, yine de klasik cinsiyet 

rollerine uygun davrandığı dile getirilir. Bu dizilerde pek az mevcut olan toplumsal 

ya da kamu alanına iliĢkin sorunlar ise daha çok erkek kahramana ait 

gösterilmektedir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2000: 260- 261). 

Star TV‟de gösterimde olan ve Türkiye‟de en çok izlenen diziler arasında sayılan 

MuhteĢem Yüzyıl dizisinde belki de en çok “Harem” temasıyla cinsiyet eĢitsizliği ön 

planda yer almaktadır. PadiĢahın güç göstergelerinden biri olan cinsellik, pahalı ve 

gösteriĢli kostümlerle mücevherler içindeki genç ve güzel kadınların birleĢme öncesi 

“etek öpme” töreni biçiminde sergilenmektedir. Erkek çocuk doğuran kadının, 

gözdelik aĢamasından Ģehzade annesi pozisyonuna getirilmesi ve kız çocuğu 

doğumunda yaĢanan hayal kırıklığı ekrana getirilmektedir. Osmanlı‟da Ģehzade 

annesinin en önemli iĢlevi oğlunun yaĢamasını sağlamaktır (Peirce, 2000:307). Tüm 

bunlar için “güzelliğin” arandığı ve sanki ancak “güzelse bir erkek tarafından 

seçileceği” mesajının verildiği dizide, daha güzel olsun diye seçilen Hürrem Sultan 

karakteri, aslına hiç benzememektedir. Oysa Kafadar‟a (1993: 132) göre, Arapların 

haremiyle karıĢtırılmaması gereken, Osmanlı Harem‟inde güzellik ve yetenekten de 

önemli olan sarayın kurallarını biliyor olmaktır. Harem asıl amacıyla bu kuralların 

öğretildiği bir okul ve valide sultanların yetiĢtirildiği disiplinli bir kurumdur. Bu 

kurallar Harem‟de koĢan, padiĢahın kucağında bayılan kadın imgesinin yazar, Ģair ya 

da ressamların hayal dünyası veya Hollywood yapımı filmlerden öteye gitmediğini 

düĢündürmekte, hurilerle dolu bir cennet fantezisi sunması yoluyla kadınların 

nesneleĢmesine vasıta olunmaktadır. 

Burada sorulabilecek bir diğer soru da toplumsal cinsiyet rollerinin en katı biçimini 

yeniden üreten MuhteĢem Yüzyıl dizisinin “cesur, akıllı, dinine düĢkün, cinsel güce 

ve iktidara sahip ve çok eĢli” bir “ideal erkek” tipini iĢaret edip, etmediğidir. Osmanlı 

hanedanın cariyelik ve odalık sistemini tercih etmesi ve üreme politikasını buna 

dayandırması Ġslami gelenekten gelmektedir. Haremin içyüzünü çoğul ve sıklıkla 

çeliĢkili olan harem temsillerinde, dini metinlerde ya da tarihsel pratiklerde 
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aramaktansa, onu her Ģeyden önce toplumsal olarak inĢa edilmiĢ, kısmen fiziksel, 

kısmen de düĢsel bir yer olarak kavramsallaĢtırarak, cinsiyetin üretim ve yeniden 

üretim süreçlerinde ne gibi bir iĢlev üstlendiğine odaklanmak daha verimli olabilir 

(Schick, 2011: 183). 

Dizide olduğu gibi Harem‟de de cariyelerin sınıflandırılmasında güzellik kriter 

alınmıĢtır. Tarihte, pek güzel olmayan orta yaĢlı cariyelerin çamaĢır, külhan, kiler, 

sofra gibi hizmetler için alınmıĢ olup, en güzelleri padiĢahın hizmetine, güzele yakın 

olanların ise Ģehzadeler bölümüne gönderildiği (Uluçay, 1992: 17) bilinmektedir. 

Süleyman‟ın memnunluk derecesine göre hediyeler verdiği kadınlar güzel olduğu 

kadar, aynı zamanda da kıskanç, hırslı ve hain karakterlidirler. Medya yorumları ve 

günlük yaĢamda cariyelerin köle olarak ülkelerinden zorla getirilmeleri, gözleri 

önünde ailelerinin linç edilmesine kadar kullanılan Ģiddet unutularak, erkek egemen 

ideolojiye uygun olarak, padiĢahın birinci kadını olmak için yarıĢan entrikacı 

kadınlar konuĢulmakta, taraflar tutulmaktadır. Medyada yer alan haberlerde ise 

kadının aĢağılanması değil, Harem‟in eleĢtirilmesi eleĢtirilmektedir. 

Emperyalizmin sözlü ve yazılı basınında, göz alıcı sergilemelerle, standart bedenlerin 

ve yüzlerin yaratılarak sömürüldüğüne değinen Arat(2010:49), oyuncularla, 

modellerle ve güzellik yarıĢmalarıyla standartlaĢmıĢ güzelliğin, insanın algılama 

gücünü körelttiğini; onu, sanal görüntülerin kölesi kıldığını savunur. Hume‟un 

güzelliğin, Ģeylerin kendinde var olan bir nitelikten çok, onları düĢünen zihinde 

mevcut olan bir Ģey olduğu ifade ederek, güzelliğin algılanma alanını 

geniĢletmektedir. Medya, moda, kamu alanı veya evde, yaĢamın hangi noktasında 

olursa olsun kadın güzelliğini anlamlaĢtıran, bedenin görünümü değil bakıĢ açısında 

yer almaktadır. 
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3.BÖLÜM:  AġK-I MEMNU DĠZĠSĠNDE KADIN 

KARAKTERLERĠN ĠNCELENMESĠ 

3.1. Bir Edebi Eser Olarak AĢk-ı Memnu 

AĢk-ı Memnu, Halid Ziya UĢaklıgil‟in bir realist romanıdır. Ġlk kez 1899- 1900 

yıllarında Servet-i Fünun dergisinde parça parça yayınlanmıĢ, 1901 yılında  kitap 

olarak basılmıĢtır. 

Halid Ziya UĢaklıgil, Servet-i Fünun Edebiyatının en önemli yazarıdır. Özentisiz 

üslupla yazılan basit romancılığa son vermiĢ, romanlarında kahramanların iç 

dünyalarını, duygularını, çevre tasvirlerini, olay örgüsünü gerçeklik duygusu 

verecek sağlam bir teknik ile yazmıĢtır. “Modern Türk romancılığının babası sayılan 

sanatçı, Tanzimat romanında görülen teknik kusurları gidererek Batılı anlamdaki ilk 

romanları yazmıĢtır (hurbilgi.com).”  

“Romanlarında yakından tanıyıp gözlemlediği, içinde yaĢadığı dönemin aydın, 

varlıklı çevrelerini gerçekçi bir üslup ve psikolojik tahlillere önem vererek anlatır. 

Hikâyelerinde ise halktan kiĢileri ele almıĢtır (biyografya.com).” 

„‟Yasak aĢk‟‟ anlamına gelen Aşk-ı Memnu romanı, birçok eleĢtirmen tarafından 

Türk Edebiyatının „ilk gerçek romanı‟ olarak nitelendirilir (Tanpınar, 1977: 278). 

Aşk-ı Memnu modern Türk romancılığının baĢlangıcı sayılan bir eserdir. 

Kantemir Aşk-ı Memnu Eser İncelemesi çalıĢmasında romanı Ģu Ģekilde özetlemiĢtir; 

“Kırk altı yaşlarında zengin bir adam olan Adnan Bey, Boğaz içindeki 

yalısında, Nihal adında kızı ve Bülent adındaki oğluyla sakin bir hayat 

sürmektedir. Karısını yıllarca önce kaybetmiştir. Adnan Bey, İstanbul 

mesirelerinde „Melih Bey‟ takımı diye tanınan Firdevs Hanımın iki kızından 

büyüğü Bihter‟le evlenmek istemektedir. Hafif meşrep bir kadın olan Firdevs 

Hanımın küçük kızı Peyker ise Nihat Bey adında mütevazi bir memurla 

evlenmiş mutlu bir hayat sürmektedir. Yirmi iki yaşlarındaki şuh  ve güzel 

Bihter, Adnan Beyle sırf zenginliği yüzünden evlenir. Fakat kısa zamanda bu 

izdivacın hatalı olduğunu anlar. Çünkü Adnan Beyi sevmemiştir. Kendisi gibi 

genç bir kadının yalnız maddiyatla tatmin olamayacağını, aşka sevmeye de 
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ihtiyacı olduğunu idrak eder. Bir müddet sonra da yalıya gidip gelen, 

kocasının çapkın yeğeni Behlül ile aralarında „memnu aşk‟ yasak aşk başlar. 

Fakat maceraperest Behlül, bir gün bu aşka da, yaşadığı maceralı hayata da 

kanıksar. Adnan Beyin büyüyen kızı Nihal‟i sevdiğini anlar ve onunla 

evlenmek ister. Onun bu fikrini yalıda herkes uygun bulur. Nihal‟e de bu 

sevgisini evlenmek fikriyle beraber açıklar. Fakat bu karar Bihter‟i deli eder . 

Terkedilmiş olmanın hırsıyla şaşkına döner, evvela aşığını tehdit edip bu 

izdivaca engel olacağını söyler ama terk edildiğini kesin olarak anlayınca, 

Behlül‟den, onu elinden alan Nihal‟den ve bu evlenmeyi düşünüp hazırlayan 

annesinden de intikam almak için her şeyi itiraf etmeye karar verir. Önce, 

annesine hakikati bütün çıplaklığıyla anlatır. Sonra Behlül‟ü tehdit ederken 

Nihal konuşmaları duyar her şeyi öğrenir. Nihal‟i çok seven babası da acı 

gerçeği kavrar. Sonunda Bihter intihar eder. Behlül kurtuluşu kaçmada bulur. 

Kalpleri yaralı baba ile kızı eskisi gibi hayatlarını sürdürmeye çalışırlar.” 

(Kantemir,1986: 228) 

Hikâyesi kısaca böyle özetlenebilecek Aşk- Memnu‟nun, erdem amaçlılığı taĢıdığını 

ifade etmek gerekir. Romanın ana fikri de, insanların evlilik gibi kararlarında maddi 

unsurlardan ziyade manevi değerlerinin ön planda tutulması gerekliliğidir. Bihter‟in 

Behlül ile yaĢadığı yasak aĢkı konu alan eser bu yasak aĢkın diğer insanlar ve 

özellikle Nihan üzerindeki etkisi üzerinde durmuĢtur. Bu nedenle, eserin içeriği ve 

ismi arasında var olan bir iliĢkiden bahsedilmelidir. Eserin bakıĢ açısına 

baktığımızda, anlatıcı yazarın kendini her Ģeyi bilen ve gören olarak 

konumlandırdığını görüyoruz. Yazarın bunun yanında kitabın çeĢitli bölümünde 

karakterlerin iç konuĢmalarını duymakta olduğunu görmekteyiz. Bu, eserin hâkim 

bir bakıĢ açısı kullandığı anlamına gelmektedir. Anlatım tekniği olarak Halit 

Ziya‟nın klasik anlatım tekniğini üstün bir tarzda kullandığı görülmektedir. Buna 

göre, kitapta onun ilk kullandığı teknik olan bilinçaltı yansıtma tekniği 

kullanılmaktadır. Kitapta aynı zamanda toplumsal eleĢtiri ve hiciv de söz konusudur. 

Romanda eleĢtirilen temel unsur ise, bu gizli ve yasak olan aĢktır. Konu ve bakıĢ 

açısı olarak eser Madam Bovary romanını anımsatmaktadır. Kitabın olay örgüsünün 

doğrusal bir çizgisellik içerdiğini görüyoruz. Aynı zamanda da kapalıdır. Kapalı 

olması demek, tüm olayların bir neden-sonuç iliĢkisi içinde geliĢmesidir. (Batı, 

2010)  
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Romanın ana kahramanlarının temel özellikleri Ģöyle özetlenebilir: 

Bihter: Siyah saçları ve güzel gülüĢüyle dikkat çeker. Küçük diĢleri, beyaz yüzü ve 

çocukça bakan gözleriyle Bihter karakterinin fiziksel tanımını yapmak mümkündür. 

Ruhsal yapısı ise her istediğini elde etmek için yapmayacağı Ģey yoktur, bu 

özelliğinden dolayı gözü kara denilebilir. 

Adnan Bey: Tam bir aile babası figürüdür. Çocuklarına düĢkün onların eğitimine 

önem veren, kendi de bir o kadar kültürlü ve çalıĢkan biridir. Orta yaĢlarda sanat 

yönü de olan iyi ruhlu, fedakâr bir babadır. 

Behlül: Ailesi küçük yaĢta vefat eden, Ġstanbul‟un bütün eğlence yerlerini son 

derece iyi bilen genç bir karakterdir. Kendi çevresinde popüler ve bir o kadar da 

yakıĢıklı ve çapkın bir karakterdir. 

Nihal: Masmavi gözleriyle son derece hassas, içine kapanık aynı zamanda kalbi 

temiz bir karakterdir. Babası gibi sanata meraklı, iyi eğitim almıĢ, romantik, görgü 

kurallarına uyan ve önem veren genç bir kızdır. 

Firdevs Hanım: Gençlik düĢkünü olan paraya, giyime ve kaliteye son derece önem 

veren bir karakterdir. Kızlarına ve eĢine karĢı sevgi gösterememesi ve 

sorumluluklarını yerine getirememesi dolayısıyla kızlarıyla arasında hep bir mesafe 

vardır. 

 

3.2. Yöntem 

1975 yılında TRT‟de, 2008 yılında Kanal D‟de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizileri,  

yayınlandıkları dönemler göz önünde bulundurularak toplumsal cinsiyet kavramı 

üzerinden içerik çözümlemesi yapılarak incelenmiĢtir. Dönemlere geçmeden önce 

çalıĢma kapsamında üzerinde daha çok durulacak olan kadın karakterler, Lajos 

Egri‟nin “Diyalektik Çözümleme Yöntemi ile Karakter Analizi” yöntemiyle 

incelenecektir. 

Lajos Egri bu yöntemi “tüm dramatik yapılarda ortak bir oluĢum yapısı olduğu” 

düĢüncesiyle ortaya koymuĢtur. Egri‟ye göre, “Her hikâyede olması gerekli eylemler 
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bir önerme içermelidir.” Önerme tartıĢmaya temel teĢkil eden görüĢtür, nedendir. Bir 

önermede olması gerekli öğeler karakter, çatıĢma ve sonuçtur (2012: 40). 

Egri‟nin bir karakterin çözümlenebilmesini sağlayan ölçütlerine göre; 

“Ġnsanın fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik olmak üzere üç boyutu vardır. Bu 

üç boyutu dikkate almadan, insan varlığını tanıyamayız. Bir insanı incelerken 

baĢta gelen boyut fizyolojik boyuttur. Bir kamburun dünya görüĢü ile kusursuz 

vücut yapısına sahip birisinin dünya görüĢü arasında tam bir karĢıtlık olduğu 

her türlü tartıĢmanın dıĢında bir gerçektir. Bir topal, bir kör, bir sağır, bir 

çirkin, bir güzel, uzun boylu, kısa boylu biri her Ģeyi kendileri gibi 

olmayanlardan baĢka gözle görürler. Hasta insan için sağlık her Ģeyin 

üstündedir; sağlıklı bir insan ise, sağlıklı olmanın önemini ya küçümser ya da 

hiç aklına getirmez. Ġkinci olarak sosyolojik boyut önem kazanır. Bodrum 

katında doğmuĢsanız, oyun yeriniz kentin pis sokaklarıysa; sizin 

davranıĢlarınız, tepkileriniz, elbette varlıklı evlerde doğup tertemiz oyun 

alanlarında oynayan çocukların davranıĢlarıyla tepkilerinden farklı olacaktır 

(2012: 41)‟‟. 

Psikolojik boyut, ilk iki boyutun birleĢik ürünüdür; tutku, düĢ kırıklıkları, huylar, 

davranıĢlar, kompleksler böylece ortaya çıkar. (Egri, 2012: 42). Üç boyutlu bir 

karakter yapısının incelenmesi Ģu Ģekilde yapılmaktadır: (Egri, 2012: 43- 44) 

Fizyolojik boyut: 

1. Cinsiyet 

2. YaĢ 

3. Boy ve kilo 

4. Saç, göz, cilt rengi 

5. Tavır, hareket ve duruĢ 

6. GörünüĢ 

7. Kusurlar 

8. Kalıtım 
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Sosyolojik boyut: 

9. Toplumsal sınıfı 

10. Meslek- iĢ 

11. Eğitim 

12. Ev yaĢamı 

13. Dini inanç 

14. Irk- Milliyet 

15. Çevre içindeki yeri 

16. HoĢlanılan Ģeyler 

 

Psikolojik boyut: 

17. Cinsel yaĢam- ahlaksal ölçütler 

18. KiĢisel davranıĢa yön veren güçler 

19. Umduğunu bulamama, düĢ kırıklıkları 

20. Mizaç 

21. YaĢama karĢı tutum 

22. Kompleksler 

23. Ġçe dönük- dıĢa dönük- ikisi ortası 

24. Beceriler 

25. Nitelikler (yargı gücü, beğeni, denge) 

26. Zekâ düzeyi 

Lajos Egri tekniği bir piyes yazma tekniği olsa da edebiyat ve roman incelemede  

kullanılabilecek bir tekniktir. Bu tekniğin tercih edilmesinin sebebi karakteri üç 

boyutlu olarak ele alması ve derinlemesine çözümleme imkânı sunmasıdır. 
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3.3.Dizinin Karakterleri 

Aşk-ı Memnu romanı ilk kez 1975 yılında TRT‟de yönetmenliğini Halit Refiğ‟in 

yaptığı altı bölümlük bir dizi olarak karĢımıza çıkmıĢtır. 2008‟de ise yönetmenliğini 

Hilal Saral‟ın yaptığı günümüze uyarlanarak ve modernleĢtirilerek yetmiĢ dokuz 

bölüm olarak yayınlanmıĢtır. 

Lajos Egri‟nin ortaya koyduğu yöntemde eksen karakter, yani baĢkarakter vardır. 

Eksen karakter mahveden veya mahvolan konumunda, intikam alan kiĢidir. Egri 

aynı zamanda olayların en çok etrafında döndüğü kiĢiyi eksen karakter olarak sunar. 

Bu hikâyede de hem mahvolan hem de çevresindekileri mahveden, izleyenleri de 

ĢaĢırtıp ders veren Bihter‟i eksen karakterdir. 

ÇalıĢma kapsamında, dizinin ana karakterleri olan Bihter, Nihal, Firdevs ve Deniz 

karakterleri Egri‟nin karakter çözümleme yöntemine göre incelenecektir: 

 

Nihal 

Fizyolojik boyut: 

1. Cinsiyet: Kadın 

2. YaĢ: 16-21 

3. Boy ve kilo: 1.55-1.60, 50-55 

4. Saç, göz, cilt rengi: Kumral, mavi, buğday 

5. Tavır, hareket ve duruĢ: Masum, ağır baĢlı, ilk baĢlarda çocuksu, ilerleyen 
bölümlerde bakımlı ve olgun 

6. GörünüĢ: Güzel, bakımlı ve çekici 

7. Kusurlar: Yok 

8. Kalıtım: Babası gibi nazik ve dürüst 

 

Sosyolojik boyut: 

9. Toplumsal sınıfı: Burjuva 

10. Meslek-iĢ: Öğrenci, tüketici, arada bir derneğe gider 
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11. Eğitim: Lise mezunu, evde müzik dersleri almaktadır 

12. Ev yaĢamı: Evde çalıĢanlar dahil herkesle arası çok iyi, Bihter‟e çoğu zaman 
mesafeli, odasında vakit geçirmekten hoĢlanıyor, BeĢir iyi arkadaĢı 

13. Dini inanç: Belirgin değil, ancak dine özel bir ilgisi yok 

14. Irk- Milliyet: Türk 

15. Çevre içindeki yeri: Adnan Ziyagil‟in kızı, fazla arkadaĢı yok, daha çok evde 
vakit geçiriyor 

16. HoĢlanılan Ģeyler: Piyano çalmayı sever, 18 yaĢına girdikten sonra alıĢveriĢ ve 

eğlence mekânlarına düĢkün 

 

Psikolojik boyut: 

17. Cinsel yaĢam-ahlaksal ölçütler: 18 yaĢından önce tutucu, Behlül‟le 
niĢanlandıktan sonra cinsel birliktelik yaĢayan 

18. KiĢisel davranıĢa yön veren güçler: Platonik aĢık, babasına düĢkün, bencil 

19. Umduğunu bulamama, düĢ kırıklıkları: AĢık olduğu adama kavuĢamamak, 

babasını kaybetmekten korkan 

20. Mizaç: Sakin, kıskanç bazen karamsar ve gelgitli 

21. YaĢama karĢı tutum: Ġyimser 

22. Kompleksler: Psikolojik sebepli bayılma 

23. Ġçe dönük-dıĢa dönük-ikisi ortası: Önceleri içe dönük, daha sonra dıĢa dönük 

24. Beceriler: Piyano çalıyor 

25. Nitelikler (yargı gücü, beğeni, denge): Derslerinde ve diğer alanlarda baĢarılı, 
aile iliĢkilerinde gelgitli 

26. Zekâ düzeyi: Zeki 

Adnan Ziyagil‟in kızıdır. Annesini kaybetmenin verdiği eksiklikle içine kapanıktır. 

Babası Adnan Beye oldukça düĢkündür, sakin yapılıdır, Behlül‟e platonik aĢıktır. 

Deniz Hanım (Matmazel) 

Fizyolojik boyut: 

1. Cinsiyet: Kadın 

2. YaĢ: 40-45 
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3. Boy ve kilo: 1.70-175, 55-60 

4. Saç, göz, cilt rengi: Kahve, kahve, kumral 

5. Tavır, hareket ve duruĢ:  Olgun, diĢiliği ön planda olmayan, sahiplenici 

6. GörünüĢ: Bakımlı, makyaj ve giyiminde dikkat çekmemeyi tercih eden 

7. Kusurlar: Yok 

8. Kalıtım: Yok 

 

Sosyolojik boyut: 

9. Toplumsal sınıfı: Ekonomik olarak iĢçi, davranıĢ olarak Küçük 
Burjuva 

10. Meslek-iĢ: Dadı 

11. Eğitim: Lise 

12. Ev yaĢamı: Aile içi iliĢkilerde seviyeli, herkesle iyi geçinen ama mesafeli, 

güvenilir 

13. Dini inanç: Kendi inancı bilinmiyor, babasının cenazesi kilisede oluyor. 

14. Irk-Milliyet: Fransız 

15. Çevre içindeki yeri: Evin dadısı, ancak herkes tarafından güvenilen saygı 
duyulan 

16. HoĢlanılan Ģeyler: Kitap, müzik sanat galerileri 

 

Psikolojik boyut: 

17. Cinsel yaĢam-ahlaksal ölçütler: DiĢiliği ön planda olmayan, Adnan beye gizli 
aĢık ama bunu asla belli etmeyen 

18. KiĢisel davranıĢa yön veren güçler: Duygularını belli etmeyen, iyi bir gözlemci, 
platonik aĢık 

19. Umduğunu bulamama, düĢ kırıklıkları: Eski sevgilisi tarafından aldatılan, 

yıllarca ailesini arayan 

20. Mizaç: Mesafeli, anaç, ketum 

21. YaĢama karĢı tutum: Çözüm üreten, kendi sorunlarını içine atan 

22. Kompleksler: Yok 
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23. Ġçe dönük-dıĢa dönük-ikisi ortası: Evle ilgili bir Ģey olduğunda dıĢa dönük, 
kendisiyle ilgili içe dönük 

24. Beceriler: Piyano ve yabancı dil 

25. Nitelikler (yargı gücü, beğeni, denge): Mantıklı, serinkanlı, iyi bir anne modeli 

26. Zekâ düzeyi: Zeki 

Fransız asıllı Matmazel de Courton (Deniz Hanım) çocukların dadısıdır. Anneleri 

öldükten sonra, onların yetiĢtirilmesini üstlenmiĢ, eğitimleriyle ilgilenmiĢ, bir tür 

annelik yapmıĢtır. Adnan Beye içten içe aĢıktır. 

 

Firdevs Hanım 

Fizyolojik boyut: 

1. Cinsiyet: Kadın 

2. YaĢ: 50- 60 

3. Boy ve kilo: 1.65-170, 55-60 

4. Saç, göz, cilt rengi: Kızıl kahve, kahve, buğday 

5. Tavır, hareket ve duruĢ: Cilveli, özgüvenli, kibar 

6. GörünüĢ: YaĢına göre genç ve çekici 

7. Kusurlar: Yok 

8. Kalıtım: Yok 

 

Sosyolojik boyut: 

9. Toplumsal sınıfı: Burjuva 

10. Meslek- iĢ: Yok 

11. Eğitim: Belirgin değil 

12. Ev yaĢamı: ArkadaĢ sohbetleri, kahve keyifleri, hizmetlisinden her konuda bilgi 
edinme 

13. Dini inanç: Belirgin değil, ancak dine özel bir ilgisi yok 

14. Irk-Milliyet: Türk 
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15. Çevre içindeki yeri: Melih bey takımından, dul, kocasının ölümüne sebep olmuĢ, 
yaĢamayı seven 

16. HoĢlanılan Ģeyler: Para, eğlence, övgü, mücevherler, bakım 

Psikolojik boyut: 

17. Cinsel yaĢam – ahlaksal ölçütler: EĢini aldatmıĢ 

18. KiĢisel davranıĢa yön veren güçler: Para itibar ve güç tutkusu, ihtiras 

19. Umduğunu bulamama, düĢ kırıklıkları: Adnan bey, hep daha fazlasını istemek 

20. Mizaç: NeĢeli, kindar ve burnu havada 

21. YaĢama karĢı tutum: Para ve lüks her Ģeyden önemli, muhteris 

22. Kompleksler: Ġtibar kaybetme korkusu 

23. Ġçe dönük-dıĢa dönük-ikisinin ortası: Ġkisinin ortası, dıĢa dönük 

24. Beceriler: Belirgin bir becerisi yok 

25. Nitelikler (yargı gücü, beğeni, denge): Ġnsanları yönetme, çıkarcı 

26. Zekâ düzeyi: YaĢına göre gayet iyi 

Firdevs Hanım, Bihter ve Peyker‟in annesidir. EĢini aldatmıĢ, para, eğlence, itibar 

onun için çok önemlidir. 

3.4. AĢk-ı Memnu’nun TRT Versiyonu  

 

ġekil 3. 1975 Aşk-ı Memnu AfiĢi
3 

                                                 
3
 (https://www.google.com.tr/search?q=aĢkı+memnu+1975 (EriĢim: 28.12.2017)  
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1. Bölüm : “Melih Bey Takımından oluyoruz” Melih Bey takımı diye tanınan 

Firdevs Hanım ve kızları Peyker ve Bihter Kalender‟deki gezilerinden birinde 

Adnan Beyin kayığıyla karĢılaĢır. Son zamanlarda sıkça olan bu karĢılaĢmalar 

Firdevs Hanım‟da Adnan Bey‟in kendisiyle ilgilendiği hissini yaratır. Oysa yalıya 

döndüklerinde damadı Nihat Bey‟den Adnan Bey‟in Bihter ile evlenmek istediğini 

öğrenir. Bu haber Firdevs Hanım için büyük bir hüsran olur. Aradaki yaĢ farkını ve 

Adnan Beyin iki çocuğunu öne sürerek bu evliliğe karĢı çıkar. Adnan Bey de kızı 

Nihal‟e evlenme kararını nasıl açıklayacağının huzursuzluğunu yaĢar. Annesiz 

büyüyen ve babasına son derece bağlı ve hassas bir kız olan Nihal‟in bir üvey anneyi 

hoĢ karĢılamayacağı ortadadır. Bu nedenle Adnan Bey evlenme kararını kızına 

Fransız Mürebbiye Matmazel De Courton‟un açıklamasını uygun bulur. Fakat 

Nihal‟le uzun zamandır bir anne gibi ilgilenen Matmazel, Adnan Beyin evlenme 

kararını olumsuz karĢılar. Yalıda çalıĢanlar da aralarında Firdevs Hanımı çekiĢtirir. 

Bihter annesini önce tatlılıkla kararından vazgeçirmeye çalıĢır ancak Firdevs 

Hanım‟ın direnmesi üzerine isyan eder. Kimsenin kendisiyle bu zamana kadar 

evlenmek için baĢvurmadığını belirterek Adnan Beye olumsuz yanıt vermeyeceğini 

bildirir. Sonunda Nihal de babasının yeniden evlenmesini kabul etmek zorunda kalır. 

Adnan Beyin yalısında bu evliliği sevinçle karĢılayan tek kiĢi Ġstanbul‟da eğitimini 

tamamlamaya çalıĢan yeğeni Behlül‟dür. Evin içinde baĢlayan hazırlıklar Nihal‟in 

huzurunu kaçırır. Matmazel fazlasıyla hassas olan Nihal‟in üvey annenin geliĢi 

sırasında evde bulunmasının doğru olmayacağını düĢünür. Nihal kardeĢi Bülent‟i ve 

zenci hizmetkâr BeĢir‟i de yanına alarak Matmazelle birlikte bir süre Büyükada‟daki 

yaĢlı halanın yanında kalmaya gider. Büyükada‟da kaldıkları süre boyunca Nihal 

devamlı babasını düĢünür.  

2. Bölüm : “Nihal Hanımın ÇarĢafı” 

Aileden gelen zenginliğiyle tanınan Düyûn-ı Umumiye yüksek memuru Adnan 

Bey‟in Boğaziçi çevresinde hafifliğiyle ünlenmiĢ Firdevs Hanım‟ın küçük kızı 

Bihter‟e talip olması her iki ailede de tepkiyle karĢılanır. Nihal adadan yalıya 

döndüğün de Bihter‟i babası Adnan Beyin karısı, üvey annesi olarak yalıya 

yerleĢmiĢ olarak bulur. Birlikte geçen ilk günlerinde Bihter sürekli Nihal‟le yakınlık 

kurmaya çalıĢır. ÇarĢaf giyerek çocukluktan genç kızlığa geçmesini sağlamasına 

rağmen, Nihal Bihter‟e bir türlü ısınamaz. Adnan Beyle Bihter‟in evlenme yıl 
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dönümlerine denk getirilen gezinti sırasında bütün gerginlikler ortaya çıkar ve Nihal 

Matmezel‟e Bihter‟den nefret ettiğini itiraf eder. Evdeki çalıĢanlar da Firdevs Hanım 

hakkında bildikleri yüzünden Bihter‟e cephe almıĢtır. Nihal‟le yakınlık 

kuramamanın tedirginliği içinde olan Bihter Nihal‟in kendisine karĢı davranıĢlarında 

Matmazel‟in etkili olduğuna inanır. Ġğneli sözlerle bunu Matmazel‟e söyleyen 

Bihter‟e, Matmazel ölçülü ama sert bir Ģekilde cevap verir. Bihter‟in evli ablası 

Peyker‟e yaklaĢmaya çalıĢan ve terslenen Behlül ve diğerleri Matmazel‟le Bihter‟in 

arasında geçenlerin farkına varmaz. 

 

3. Bölüm : “Çılgınlık Bu Yaptığımız!” 

Adnan Bey‟le Bihter‟in aralarındaki büyük yaĢ farkı aralarında karı koca olarak 

aĢamadıkları sorun haline gelmiĢtir. Yalıda Bihter‟e yakınlık ve ilgi gösteren genç 

ve çapkın yeğen Behlül kalmıĢtır. Behlül Ģansını Bihter‟in ablası Peyker‟de 

denemek istese de kocasına ve çocuğuna çok bağlı olan Peyker onu kendisinden 

uzaklaĢtırmıĢtır. Fakat Bihter Peyker kadar güçlü değildir. Bir zaaf anında Behlül‟ün 

cazibesine karĢı koyamayarak kendini ona teslim eder. Bu teslimiyet Bihter için bir 

yıkım olmuĢtur. Bir taraftan annesi gibi olması, diğer taraftan Behlül‟ün 

çevresindeki bütün kadınlara ilgi göstermesi onu yaralasa da aynı evde yaĢadığı bu 

adama aĢık olmaya baĢlamıĢtır. 

 

4. Bölüm: “Gelin olmak mı? Asla!”   

Bir akraba düğününde görücü usulü evlenmenin rahatsızlığını hisseden Nihal, hiç 

evlenmemeyi hep babasıyla yaĢamayı ister. Bihter‟in bütün çabalarına rağmen, 

Bihter Nihal‟e babasıyla arasındaki bir düĢman gibi görünmeye baĢlamıĢtır. KardeĢi 

Bülent‟in yatılı okula gönderiliĢini, çalıĢanların evden ayrılmalarını, son olarak da 

Matmazel‟in Fransa‟ya dönme kararını Nihal hep Bihter‟in evde onu yalnız 

bırakmak, kendisini sevdiklerinden uzaklaĢtırma planları olarak görmektedir. Nihal 

eskisi gibi Behlül‟le atıĢmamaktadır. Genç kız olduğundan beri Behlül‟le iliĢkileri 

değiĢmiĢ aralarında bir yakınlık baĢlamıĢtır. 
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5. Bölüm: “Behlül’den Sakın!” 

Daha rahat etmek için Adnan Beyin yalısına yerleĢen Firdevs Hanım Bihter‟in 

Behlül‟le olan iliĢkisinin farkındadır. Kendisine karĢı gelerek Adnan Bey‟le 

evlendiği ve Bihter‟e kin duyması sebebiyle intikam almak için Adnan Bey‟i 

Behlül‟le Nihal‟i niĢanlamaya ikna etmeye çalıĢır. Bu durum Bihter‟i çileden çıkarır. 

Bihter, Behlül‟ün Nihal‟le evlenmesini engellemeye çalıĢır. Bihter‟den tamamen 

soğumuĢ olan Behlül onunla iliĢkisini koparmak ister. Bu arada BeĢir Nihal‟e 

duyduğu çaresiz aĢk yüzünden hastalanmıĢtır. 

 

6. Bölüm : “Firdevs Hanım’ın Kızı” 

Nihal BeĢir‟in hastalığına iyi geleceği ve biraz olsun evden uzaklaĢma bahanesiyle 

yanına BeĢir‟i de alıp Adaya, büyük halasının yanına gider. Bihter hala annesinin 

Adnan Bey‟i nasıl ikna ettiyse, yeniden vazgeçirmesi için onunla konuĢmasını ister. 

Yapmazsa, Adnan Bey‟e Behlül‟le birlikte olduğunu itiraf edeceğini söyler. 

NiĢanlanmaları için ikna olan Adnan Bey, Behlül‟ü Nihal ile konuĢması için adaya 

gönderir. Nihal Behlül‟ün onu da diğer kızlar gibi kandıracağına inanır, Behlül ise 

Nihal‟in onu değiĢtirdiğini belirterek aĢkını ona anlatır. Nihal sonunda Behlül ile 

evlenmeyi kabul ettiğini Matmazel‟e mektup yazarak haber verir. Firdevs Hanım 

adadaki Behlül‟e Bülent‟ten bir mektup gönderir. Behlül farkında olmadan Nihal‟in 

yanında cebinden Firdevs Hanım‟ın yolladığı mektubu düĢürür ve Nihal alır ve okur 

Firdevs Hanım‟ın yazdığını anlar; acele olarak BeĢir‟le birlikte yalıya döner. 

BeĢir‟in Behlül‟le Bihter‟in yasak aĢklarından haberi vardır. Onları bir gece yarısı 

yakalamıĢtır. Behlül eve dönüp Bihter‟le onu ikna etmek için konuĢurken Nihal 

onları duyup bayılır ve merdivenlerden düĢer. Behlül Nihal‟in her Ģeyi öğrendiğini 

anlayınca evden kaçar. BeĢir bütün gördüklerini, Behlül‟le Bihter‟in yasak iliĢkisini 

Adnan Bey‟e anlatır. Bihter evdeki silahla kendini vurur. BeĢir ölmüĢtür. Matmazel 

Ġstanbul‟a geri döner. Nihal ve Adnan Bey birlikte yaĢamak ve hiç ayrılmamak için 

konuĢurlar. 
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Aşk-ı Memnu 1975 yılında TRT‟de yayınlanan ilk yerli dizi olma özelliği de 

taĢımaktadır. Yönetmenliğini Halit Refiğ‟in yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda 

Müjde Ar‟ı Bihter, ġükran Güngör‟ü Adnan, Itır Esen‟i Nihal, Neriman Köksal‟ı 

Firdevs, Salih Güney‟i Behlül, Çolpan Ġlhan‟ı Matmazel, Suna Keskin‟i Peyker, 

Ersin Pertan‟ı Nihat, Murat Erton‟u ise Bülent karakterinde izleriz. Altı bölüm 

olarak yayınlanan dizi, orijinal esere sadık kalınarak çekilmiĢtir.  

Aşk-ı Memnu‟da anlatılan hikâye temel iki durumu anlatmaktadır. Bihter ve 

Behlül‟ün yasak aĢkı ve Nihal‟in ergenlikten çıkıp genç kız olması. Bu yasak aĢkla 

her toplumda karĢılaĢılabilecek bir hikâye anlatılmaktadır. Temel karakterlerin 

çoğunun kadın olması ve olay örgüsünün onlar tarafından yönlendirilmesi nedeniyle 

bu dizi kadının o dönemdeki toplumdaki yerini ve duygu durumlarını da örneklemek 

için uygun veriler sağlamaktadır. Kadınların en sağlam Ģekilde edebiyata girdiği eser 

olarak nitelendirilen AĢk-ı Memnu‟da arka plan olarak BatılılaĢma çabaları ve siyasi 

sorunlar da hissedilmektedir. Modern dadı o dönemde Batı kültürünü birebir temsil 

etmektedir.  

Dizide karakterler Ġstanbul Türkçesiyle Matmazel De Courton Fransız aksanıyla, 

hizmetkârların bazıları ise Ģiveli konuĢmaktadır. Nihal‟in zaman zaman Matmazel 

ile Fransızca konuĢtuğu görülmektedir.  Romanda olduğu gibi dizide de Nihal akıĢla 

birlikte büyür ve olgunlaĢır. Giyim kuĢama bakıldığında Osmanlı dönemine ait 

kıyafetleri görülmektedir. Nihal‟in çocukluktan çıkıp genç kız olmasıyla çarĢaf 

giyme yaĢının geldiği anlatılmaktadır.  

Hikâyenin büyük bir kısmı Adnan Ziyagil‟in yalısında ve Adadaki büyük halanın 

evinde geçer. Flashback yapılarak karakterlerin eski günleri hakkında bilgi 

verilmektedir. Olaylar uzatılmadan yan olaylar katılmadan anlatılmıĢtır. Üst düzeyde 

olan bir hayat ve Osmanlı döneminde yaĢanan sınıfsal farklılıklar yansıtılır. 

Kadınların meĢgul olduğu uğraĢları yoktur. Ev iĢleri, temizliği, yemekleri evin 

çalıĢanları yapar, evin “Hanım”ları ise komĢu gezmesi, sandal gezintileri, kanaviçe 

iĢleri, ev eğlenceleriyle günlerini geçirmektedir. Firdevs Hanım‟ın romandaki Katina 

adındaki hizmetlisini burada görürüz. Dizinin jeneriği hareketlidir. Bir çerçeve 

içinde Bihter, diğer çerçevede Behlül birbirine yaklaĢır, onlar birbirlerine sarılırken 

Adnan Bey elleriyle gözlerini kapatır. Jenerik aslında bize hikâyeyle ilgili  ipucu da 

vermektedir. 
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1975 yılında yapılan Aşk-ı Memnu uyarlaması sadece yasak aĢkı anlatmamaktadır. 

Daha önce belirttiğimiz gibi o dönemin Ģartları, modernleĢme çabaları, Batıya 

özenmeyle birlikte Doğu-Batı arasındaki yaĢam farklarının ve çatıĢmaların ortaya 

çıkıĢı gibi oldukça sosyolojik betimlemeler yapılmaktadır. Asıl anlatılmak istenilen 

maddi gücün ve lüksün altında kadınların bomboĢ süs bebekleri gibi yaĢamalarıdır. 

Dolayısıyla Aşk-ı Memnu o dönemin ideolojik ve toplumsal açıdan kaynak olarak 

önemli bir eserdir.  

 

3.5 AĢk-ı Memnu’nun Kanal D Versiyonu 

 

ġekil 4. 2008 Aşk-ı Memnu AfiĢi4 

Aşk-ı Memnu dizisi 1975 uyarlamasından sonra,  2008 yılında Ay Yapım ġirketi 

tarafından günümüze uyarlandı ve Kanal D‟de yayınlandı. Yönetmenliğini Hilal 

Saral‟ın yaptığı dizinin senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu‟dur. Müziklerini 

Toygar IĢıklı‟nın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Zerrin 

Tekindor, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya gibi ünlü 

oyuncular rol almıĢtır.  

Seyirlik televizyon dünyasını cazip hale getirmenin çok bilinen bir yolu da, bu 

dünyayı popüler kiĢiliklerle dolu hale getirmektir. Televizyon, kendisi bizzat popüler 

kiĢilik üretme aracı olduğu için bu konuda hiçbir sıkıntı çekmez. Popüler kiĢiliklerin  

kendi aralarındaki samimi muhabbetlerine tanıklık etmek seyirci için çok cazip bir 

tecrübedir. Televizyonun seyirlik dünyası nereye bakılsa karĢımıza bir “ünlü”nün 

                                                 
4
 (https://www.google.com.tr/search?q=AġKI+MEMNU+2008+AFĠġĠ  (EriĢim: 28.12.2017) 

https://www.google.com.tr/search?q=AŞKI+MEMNU+2008+AFİŞİ
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çıktığı, popüler isimler, yüzler ve seslerin birbirine geçtiği bir ünlüler geçididir. 

(Mutlu, 1999: 154)  

Bir önceki baĢlıkta 1975 TRT uyarlaması incelenmiĢtir. Burada ise 2008‟de 

yayınlanan Aşk-ı Memnu içeriği ve günümüzdeki farklılıkları incelenecektir.  

2008‟de yayınlanan Aşk-ı Memnu‟nun 1975‟te yayınlanan versiyonuna çok uzak 

olduğu görülmektedir. Günümüz Ġstanbul‟unda geçen dizi, konu ve ana hatlarıyla 

romanla paralel gitse de olay örgüsü, dahil olan karakterler vb birçok özelliğiyle 

ayrılmaktadır.  

Bihter‟in kendinden yaĢça büyük Adnan Beyle evlenmesi ve bunun sonucunda 

mutsuz olması, Adnan Bey‟in aynı evde yaĢadıkları yeğeni Behlül‟le yasak bir aĢk 

yaĢaması, Bihter‟in annesi Firdevs Hanım‟ın bu iliĢkiyi fark edip Nihal‟le Behlül‟ü 

evlendirmeye çalıĢması, Bihter‟in bu durumu önce kabullenemeyip Behlül ile 

Nihal‟in düğün günü intihar etmesi gibi temel konulara bağlı kalınmıĢ, yan olayların 

eklenip uzatılmasıyla 79 bölümlük bir dizi ortaya çıkmıĢtır. 

TRT‟de yayınlanan dizinin aksine oldukça geniĢ bir oyuncu kadrosu yer almaktadır. 

Ana karakterlere Nihat‟ın babası Hilmi Bey, Çetin Özder, Sait, Rıza Kaptan, Elif ve 

olayların içinde birkaç kez gördüğümüz bazı karakterler katılmıĢtır. Firdevs 

Hanım‟ın hizmetlisinin Katina olan ismi, Katia olarak değiĢtirilmiĢtir.  

1975‟te modernizm etkisiyle BatılılaĢma çabalarını izlerken, burada Ġstanbul‟un 

gözde mekânları, moda, entrika, aĢk, rekabet ve çıkarcı iliĢkiler ön plandadır. 

Karakterlerin meslekleri, yaĢam biçimleri, hobileri günümüze göre uyarlanmıĢ olup 

yaĢadıkları sorunlarda günümüzü yansıtmaktadır. Örneğin; Adnan Bey romanda bir 

devlet memuru ve iĢiyle ilgili ayrıntılara yer verilmez iken dizide Ģirketleri olan 

güvenilen ve saygı duyulan zengin bir iĢ adamıdır. Dolayısıyla olay örgüsüne katılan 

iĢ yaĢamını da izleriz. Adnan Bey çocuklarına düĢkün, onları çok seven, ailesinin 

mutluluğunu isteyen bir babadır. Her ne kadar iĢ hayatında ve karısıyla karmaĢık bir 

iliĢkisi olsa da, kızı ve oğlu için her zaman hoĢgörülü ve cana yakın bir baba olarak 

görülmektedir. Tahta oymacılığından keyif almaktadır.  

Behlül‟ü TRT uyarlamasındaki gibi burada da öğrenci olarak görülmektedir. 

1975‟deki dizide Manisa‟da yaĢayan bir babası olduğundan ve arada bir onun yanına 

gittiğinden bahsedilir ancak bu baba izleyiciye gösterilmemektedir. Bihter‟in kardeĢi 
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Peyker‟e evliyken yaklaĢmaya çalıĢır ama olumsuz yanıt almıĢtır. Günümüz Behlül‟ü 

ise Peyker evlenmeden önce bir iliĢkileri olmuĢtur. Behlül çocukken ailesini 

kaybetmiĢtir. Elif adında manken olan bir sevgilisi vardır. 22. bölümde 

niĢanlandıklarını izleriz. Behlül gece kulüplerinde, spor salonunda, Ġstanbul‟un güzel 

mekânlarında vakit geçirmeyi, yatla gezmeyi sever. Düzenli spor yapmaktadır. 

ArkadaĢ ortamlarında ve cemiyet hayatında oldukça popüler, sosyal bir hayatı vardır. 

Behlül herkes tarafından özenilecek lüks bir yaĢam sürer. Bülent ve Nihal‟le çok iyi 

bir iliĢkisi vardır. Bülent Behlül‟ün giyim tarzını ve imajını örnek alır. Behlül‟ün 

yaĢadığı yasak aĢktan dolayı çektiği vicdan azabı seyirciye gösterilmektedir.  

Olaylar diyaloglarla birlikte geliĢmektedir; iç dünyaları değil, karakterlerin 

söyledikleri, söyleyiĢ tarzları ve görüntüleri ön plandadır. Duygulara uygun 

müziklerle, yakın çekimlerle anlatım zenginleĢtirilmiĢtir. 

1975‟teki dizide BeĢir zenci ve Nihal ile aynı yaĢtadır. Behlül‟le Bihter‟in yasak 

aĢkına Ģahit olur. 2008 Aşk-ı Memnu‟daki BeĢir teknolojinin faydalarından 

yararlanarak Behlül‟le Bihter‟in birlikte olma görüntülerini kamerayla kaydeder. 

Kaydettiği görüntüleri Adnan Bey‟e gönderip, kararından vazgeçince CD‟yi geri 

alma macerasına Ģahit oluruz. (51. bölüm) BeĢir Nihal‟e çocukluktan beri aĢıktır. 

Yasak aĢkı bilmesi, Nihal ile Behlül‟ün iliĢkisi olduğu dedikoduları ona ağır gelir ve 

yalıyı terk edip bir gemide çalıĢmaya baĢlar. Bu evdeki herkeste bir Ģok etkisi yaratır. 

BeĢir‟in hastalandığını öğrendiklerinde Adnan Bey onu Türkiye‟ye ardından da eve 

getirtir. Bu konuların hepsi olayların daha heyecanlı ilerlemesi için günümüzde 

eklenmiĢtir. Akıbeti de orijinalindeki gibi hastalık yüzünden ölümle olmaktadır. 

    

ġekil 5. 1975 ve 2008 versiyonlarındaki BeĢir karakteri5 

                                                 
5
  https://www.google.com.tr/search?q=AġKI+MEMNU+eski+ve+yeni+beĢir  (EriĢim: 28.12.2017) 

https://www.google.com.tr/search?q=AŞKI+MEMNU+eski+ve+yeni+beşir
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Hilmi Bey, 2008 yapımında Peyker‟in eĢi Nihat‟ın babası olarak hikâyeye 

katılmıĢtır. Hilmi Bey zaman zaman Adnan Ziyagil‟e ve ailesine komplolar kurar. 

Adnan beyle girdiği bir ihale sonucu yalıdan bilgi sızdırması için Sait‟i görevlendirir. 

Sait Ģoför olarak köĢke iĢe alınır. Aldığı bilgiler sayesinde Hilmi Bey Bihter ve 

Behlül‟ün iliĢkisini tahmin eder ve planlayarak önce Behlül‟ü tehdit eder ve sonra 

basına sızdırır. Birkaç bölüm bu konunun etrafında geliĢen olaylar görülmektedir. 

Çetin Özder de 1975 uyarlamasında olmayıp 2008 uyarlamasına dahil olan bir 

karakterdir. Firdevs Hanım‟ın karizmatik, araba koleksiyonu olan zengin sevgilisidir. 

Günümüzdeki Aşk-ı Memnu ana temaya eklenen karakter ve olaylarla, roman ve 

1975 uyarlamasının dıĢına çıkılarak kurgulanmıĢ ve reytinglerinin yüksek olmasının 

olumlu etkileriyle dizi iki sezon boyunca ekranlarda kalmıĢtır. 

Dizilerde evlilikler, ayrılıklar, kaybolmalar ve ölümlerle birlikte açığa çıkan 

rahatsızlıklar, huzursuzluklar, çözümlerin sürekli ertelenmesi, birden fazla karakter 

olması izleyiciyi anlatının içine çekmektedir (Türkoğlu, 2007: 295). 

BeĢir gizli bir Ģekilde Nihal‟e aĢıktır. Evin çalıĢanı Cemile BeĢire‟e aĢık olduğu için 

Nihal‟i kıskanmakta, BeĢir‟e ilgisi olan Katya ise ondan bir karĢılık görememektedir. 

Deniz Hanım Adnan Bey‟e uzun zamandır aĢıktır ama bunu yalnız seyirci 

bilmektedir. Bu gibi aĢk iliĢkileri yaratılarak, olayların daha heyecanlı ve çekici 

olması sağlanmıĢtır. 

Televizyonun yayın akıĢları incelenirken, yayın içeriklerini Ģekillendiren ekonomik 

yapıya ve toplumun ortak anlamlandırma sistemlerine, bu sistemlerin uzlaĢımsal 

kodlarına, anlatı formüllerine bakılmalıdır. Televizyon hep baĢka programlara 

malzeme üretme yönündeki somut bir ticari mantık tarafından tüketilmektedir. 

Böylelikle, kültürel yeniden üretimin döngüsel hareketi vardır. Türkiye‟de rekabetin 

yaĢandığı yayıncılık ortamında bu döngüsellik, yayın akıĢını ekonomik, hızlı ve 

izleyici bağlılığı yaratacak devamlılıklarla kurma imkânı vermektedir. Televizyon bir 

kültür endüstrisidir. Üretilen televizyon içerikleri ekonomik kaygılar ve rekabet 

ortamı içerisinde belirlenmektedir. Üretilen bu kültür ürünleri ticari kaygılar göz 

önüne alınarak, reytingler hesaplanarak Ģekillenmektedir (Uzuner, 2013: 32) 
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Romanda ve TRT‟deki dizide ulaĢım fayton, vapur ve kayıklarla sağlanmaktadır. 

Günümüzde ise her birine ait lüks otomobiller görülmektedir. Behlül bir Jaguar, 

Adnan bey ise siyah bir BMW kullanmaktadır. Bu otomobil markalarının ürün 

yerleĢtirme tekniği ile reklamı yapılmaktadır. Dizi hedef kitlesine tüketim 

nesnelerini, reklam ve sponsorlar aracılığıyla sunmaktadır.  

„‟Givenchy‟nin 2008 çıkışlı Absolutely Irresistable parfümü, ülkemizde (parfüm 

için)  ilk kez uygulanan bir pazarlama stratejisi ile diğer birçok kokunun 

arasından sıyrılarak, kendinden söz ettirmeyi fazlasıyla başardı. Nasıl mı? Bir 

fenomen haline gelen Aşk -ı Memnu dizisinde Absolutely Irresistable için 

kullanılan „‟ürün yerleştirme‟‟ yöntemiyle. Aşk -ı Memnu bun anlamda 

Absolutely Irresistable için oldukça başarılı bir işe imza attı. Givenchy, „‟ürün 

yerleştirme‟‟ stratejisinin satışlarına olan  yansımasından oldukça memnun 

görünüyor.‟‟ (http://parfumdiaries.blogspot.com.tr) 

 

ġekil 6. Bihter'in Parfümü
6
 

Ürün yerleĢtirme stratejisi izlendiği için daha çok geniĢ açı kullanılmıĢ, köĢkün iç 

mekan olarak daha rahat görülmesi sağlanmıĢtır. Yatak odalarında yatak örtüleri 

çarĢaflar, açık camlardan uçuĢan tüller ve perdeler ön plana çıkarılmıĢtır. Çünkü 

bunlar için tekstil firmasından reklam alınmıĢtır. Ayrıca dizi süresince Bihter birkaç 

kez evdeki mobilyaları, perdeleri değiĢtirmiĢtir. “Behlül‟e Bülent‟e sürpriz yapma” 

amacıyla yatak odaları değiĢtirilmiĢ, odaların dekorasyonu ise geniĢ açı çekimlerle 

öne çıkarılmıĢ böylelikle izleyicilere ilgili mobilya ve tekstil ürünlerinin tanıtımı 

yapılmıĢtır. Dizi aralarında da ilgili firmaların reklam filmleri yayınlanarak marka 

kimliği iyice vurgulanmıĢtır (Uysal, 2011: 148). 

Giyilen kıyafetlerin, kullanılan aksesuarların sponsorları Aşk-ı Memnu dizisi 

sayesinde satıĢlarının arttığını belirtmektedir. Bihter'in ayakkabı sponsoru Sertaç 
                                                 
6
 https://www.google.com.tr/search?q=givenchy+absolutely+irresistible+bihter (EriĢim: 05.01.2018) 

https://www.google.com.tr/search?q=givenchy+absolutely+irresistible+bihter
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DelibaĢ;  “AĢk-ı Memnu bir marka dizisi ve trend yaratma gücü var. Ġnsanlar dizide 

gördükler herhangi bir aksesuarın peĢine düĢebiliyor. Dolayısıyla böyle bir dizinin 

sponsorları arasında yer almak bizim açımızdan önemli” demektedir. Yılda yaklaĢık 

2 bin adet üretim yaptığını ve bu üretimin yaklaĢık 450 çiftinin yurtdıĢına satıldığını 

ifade eden DelibaĢ, dizinin satıĢlarını yüzde 25 artırdığını belirtmektedir''. 

(http://www.medyafaresi.com)  

Dizi roman ve TRT‟deki uyarlamaya eĢ değer olarak Adnan Ziyagil‟in Boğazdaki 

köĢkü asıl mekân olup Adnan Bey‟in holdingi, Riva‟daki Behlül ile Bihter‟in 

buluĢtuğu ev ve diğer ailelerin evlerini görürüz. Bunun yanında alıĢveriĢ merkezleri, 

restaurantlar, dernek ve kültür sanat galerileri, kulüpler gibi dıĢ mekânlar 

kullanılmıĢtır. Bütün bunlar seyirciyi tüketime de yöneltmek için kullanılan 

kodlardır.  

1975 Aşk'ı Memnu dizisi ve 2008 Aşk'ı Memnu dizisi arasında görülmekte olan 

farklılıklar maddeler halinde Tablo 1'de de belirtilmiĢtir. 

1975 Aşk'ı Memnu  2008 Aşk'ı Memnu 

Dil  ( Eski Türkçe ve Ģive) 
 

Dil (Ġstanbul Türkçesi) 
 

Kostüm ( Osmanlı dönemi)  

 

Kostüm ( Çağa uygun) 

 

UlaĢım ( fayton, vapur) 
 

UlaĢım ( araba, uçak, 
tekne) 

 

Teknoloji yok   
 

Teknoloji var (telefon, 
kamera vs) 

 

Sosyal YaĢam ( sandal 
gezintileri, ev eğlenceleri 
ve oturmaları) 

 

Sosyal YaĢam ( parti, 
davet) 

 

Tablo 1: 1975 AĢk'ı Memnu Dizisi ve 2008 AĢk'ı Memnu Dizisi Arasındaki Farklar  
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3.5.1. Kadın Karakterler Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Algısı ve KarĢılaĢtırma 

Günümüzde medya, toplumun kadın üzerinde yarattığı baskının yayılmasında 

kullanılan araçların baĢında gelmektedir. Nitekim toplumun yarattığı kalıp ve 

dayatmalarda medya sayesinde gündeme gelmekte ve kadının hem toplum içinde 

hem de aile içinde davranıĢlarını etkilemekte ve yönlendirmektedir. Bu nedenle, 

kiĢiden kiĢiye değiĢebilecek olan tutum ve davranıĢlar medyanın veya diğer kitle 

iletiĢim araçlarının etkileriyle birlikte kültürel oluĢumumuzu değiĢtirmektedir. 

Diziler günümüzde birçok kadının fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik tutumlarında 

ve davranıĢları üzerinde önemli bir yere sahiptir. Ġzleyici dizilerde gösterilen 

karakterleri gerçeklikle özdeĢleĢtirerek kendileriyle kıyaslar. Medya; kiĢilerin yaĢam 

biçimlerini, tüketim alıĢkanlıklarını, kadın ve erkek tanımlarını, toplumsal roller 

açısından algılarını ve anlamlandırmalarını etkilemektedir. 

Dizilerde genel olarak kadın karakterler çoğunluğu oluĢturur. Aşk-ı Memnu dizisinde 

de durum böyledir. Bu baĢlıkta dönemsel değiĢikliklerle birlikte kadının temsil 

edilmesindeki farklılıklar incelenecektir. 

1975 versiyonunda kadın karakterler Osmanlı dönemindeki kadınların temsilini 

örneklemekte, kadının toplumdaki yeri, yaĢam biçimi, tutum ve davranıĢlarıyla ilgili 

bize bilgi vermektedir. 

2008 versiyonunda ise bir önce çekilmiĢ versiyondan farklı olarak kadınların 

günümüz Ģartlarına olan uyumu da farklılık göstermektedir. Kendilerine verdikleri 

önemi, gösterdikleri özeni hat safhaya çıkarılmıĢ olan kadınların dıĢ görünüĢlerine, 

sağlıklarına çok dikkat ettikleri görülmektedir. Yaptıkları her Ģeyde mükemmelliği 

amaç edinmiĢlerdir. Fakat asıl önemli olan dizide bunların izleyiciye nasıl ve ne 

Ģekilde yapıldığının gösterilmesidir. Dizinin birçok bölümünde günün çoğunu 

alıĢveriĢte, spor merkezlerinde, kafelerde geçiren ya da ev de veya baĢka bir yerde 

entrikalarla uğraĢan kadınlar görülmektedir. Sadece bir aileye mensup diye ya da 

eĢlerinin isimlerini ve iĢ hayatını kullanıp belirli bir cemiyetin içine girmeleri bu 

sayede kendilerini belirli bir düzeyin üstünde görmeleri de konu edilmektedir. 

Bu konu toplumumuzun geneline bakıldığı zaman pek de gerçekçi olmayan, alıĢık 

olmadığımız bir kadın profilidir. Bir taraftan hırslı, güçlü bir kadın profili çizilirken 

diğer yandan erkeğe muhtaç bir profil çizilmektedir. Dizide tek çalıĢan kadın Adnan 
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Bey‟in ablası Ahsen Hanım‟dır. O da kardeĢinin Ģirketinde çalıĢmaktadır, ama yine 

de bir erkeğe bağlıdır. Matmazel ise zaten çocukların dadısı olduğu için parasını 

Adnan Bey‟den alan bir çalıĢandır. Diğer kadın karakterler çalıĢma hayatında aktif 

değillerdir. Evin çalıĢan kadınları da baĢ kâhya olan Süleyman Efendi‟ye bağlıdır. Bu 

nedenle erkek egemen zihniyetin izlerini burada da görülmektedir.  

“Cinsiyete göre rol dağılımında anlatıdaki kadınlar (Bihter, Nihal, Firdevs Hanım) 

erkeklerin (Adnan Bey, Behlül) iktidar alanları içerisinde konumlandırılmaktadır. 

Kadınlar evin yöneticileri gibi davranmakta, Adnan Bey de evi, daha çok kadınların 

etki alanı olarak görmekte; mümkün olduğu kadar az müdahalede bulunmakta, 

gerekli gördüğü zamanlarda durumun kontrolünü eline almaktadır. Kadınlar, 

dekorasyon, personel, alıĢveriĢ gibi ev iĢlerinden sorumlulardır. Ancak bu iĢler içinde 

erkekler parayı vermekte, kadınlar harcamaktadır. Dolayısıyla son söz erkeklerin 

elinde bulunmaktadır.” (Yiğit, 2012: 139) 

Dizide kadınlar sadece tüketici olarak görünmektedir. Oysa günümüzde kadın gerek 

iĢ hayatında üretime, gerekse sosyal yaĢamda eylemlere katılmaktadır. 

Tüketim toplumuna yönelik tüm gündelik değiĢimleri içinde barındıran Aşk-ı Memnu 

gibi diziler yaĢam tarzlarının yeniden üretilmesinde önemli bir araç olmuĢtur. 

Bireyci, hazcı ve pragmatik bir kültür yaratılmıĢtır. Bu kültür, zenginleĢen sınıfın 

üyelerinin sahip oldukları lüks yatlar, evler, güzel giyimli kadınlar onların yaĢam 

tarzı, tüketime dayalı yaĢam biçiminin göstergeleridir (Korkmaz, 2009: 147). 

Bihter günümüz uyarlamasında hem Behlül ile olan hem de kocasıyla olan iliĢkisini 

yönlendirebilen bir karakter ortaya koymaktadır. 1975 yapımında sergilenen Bihter‟e 

oranla daha baskın bir karakter seyirciye lanse edilmektedir. Bihter kocasını aldatan 

bir kadın olmasına rağmen stili ile ideal olduğu Ģüphesizdir. KarĢımıza “kusursuz 

güzellik” imgesi olarak çıkmaktadır. 1975 uyarlamasında annesinin kötü 

anılmasından dolayı evde kalma korkusu ve rahat bir yaĢam arzusuyla Adnan Bey‟le 

evlenmiĢtir. Günümüzde ise zengin ve güzel olduğu için zaten evde kalma korkusu 

yaĢamamaktadır, annesinden intikam almak için evlenmiĢtir. Bihter‟in Behlül‟e 

tutkulu bir Ģekilde aĢıktır. Behlül‟ü baĢka bir kadınla gördüğünde yaĢadığı sinir 

krizleriyle Behlül‟e saldırdığı da görülmektedir. 
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Dizinin ilk bölümlerinde, Bihter annesini sürekli eleĢtirmekte, paraya olan 

düĢkünlüğünden, babasını aldatıp ölmesine sebep olduğu için annesinden nefret 

etmektedir. Fakat ilerleyen bölümlerde o da eĢini aldatır ve kaçtığı yaĢamak 

istemediği gerçeğin içine düĢer. Bihter Nihal‟le Behlül‟ün iliĢkisini bozması için 

annesi Firdevs Hanım‟a yalvarır ve gerçekleri kabullendiğini Ģu sözlerle seyirciye 

göstermektedir: “Senden aldığım terbiyeyi inkâr etmiyorum iĢte, eğer sen engel 

olmazsan ben olacağım. Behlül ile olan iliĢkimizi söyleyeceğim Adnan‟a, sonuçta o 

da Firdevs Hanımın kızı olduğumu biliyor. Sen de söylemiyor muydun hep, sen 

benim kızımsın diye. Buyum iĢte. Senin kızınım! Ben de kocamı aldattım. (69. 

bölüm)” 

Dizinin hemen hemen her bölümünde entrika içeren bir olay örgüsü mevcuttur. 

Bihter‟in Behlül ile bulduğu her fırsatta kaçak buluĢmaları, kocasının haberi olmadan 

bebek aldırması kocasının arkasından çevirdiği entrikaların bazılarıdır. 

“Diziler iyiye ve kötüye iliĢkin bildik kliĢeleri de yeniden üretir. Bu yeniden 

üretim esnasında en çok hırpalananda yine “kadın” imgesidir. Aşk-ı Memnu‟da 

bu hırpalanmayı Bihter‟in giderek zalimleĢmesi aĢkının Behlül‟ü ele geçirme 

hırsından ibaret hale gelmesi ve kötücül bir karakter kazanmasında görürüz. 

Bihter‟in intiharının bugünün izleyicisine benimsettirebilmesi için bu masalsı 

hayat içinde, kendinden çok yaĢlı bir erkekle evlenmiĢ, heyecanlarını 

törpülemek zorunda kalmıĢ ve en nihayetinde aĢık olmuĢ mazlum bir 

karakterden, zalimliğe doğru ilerleyen bir hareketi tamamlaması gerekir. Oysa 

orijinal hikâyede Bihter güzel kumaĢlara ve mücevherlere olan düĢkünlüğü ve 

annesine olan öfkesi dıĢında bir zaaf sergilemediği gibi, sürüklendiği imkânsız 

aĢk hikâyesi içinde de büsbütün çirkinleĢmez, mağduriyet halini sonuna kadar 

korur (Çelenk, 2010: 26)‟‟. 

Evdekiler bitki çayı, sıkma portakal gibi içecekler tüketip, sağlıklı ve dengeli 

beslenmeye çalıĢmakta, aralarında sürekli rejim ya da kilo üzerine sohbetler 

yapmaktadır. Ayrıca spor yapmak, bedeni dinç, genç ve modaya uygun tutmak adeta 

gurur, manevi üstünlük kaynağı ve maddi durumun bir göstergesi durumundadır. Bu 

noktada sağlığını yitiren, kilolu ya da yaĢlı alt sınıfı kendisinden ayıran üst sınıf, 

sağlığı ve yaĢamı simgelemektedir. Beden, kapitalist amaçlara uygun bir yatırım 

aracı olarak tekrar düzenlenmektedir. Bir haz aracı ve prestij sergileyici olarak 
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sunulan bedenin her daim güzel olması ve güzelliğinin korunması, sisteme hizmet 

etmekten baĢka hiçbir iĢe yaramamaktadır (Yiğit, 2012: 140).  

Bihter dizide nesneleĢtirilen kadınların en baĢında gelmektedir. Arzu nesnesi olan 

sıkı zayıf genç bedenini sürekli vücut hatlarını belli edecek kıyafetlerle tamamlar. 

Neredeyse her bölümde aynanın karĢısında makyaj yapıp, giyinip vücudunu 

inceleyen bir Bihter görülmektedir. Bihter karakteri üzerinden kadın bedeni ve algılar 

tektipleĢtirilmektedir. 

Beden ideal vücut ölçüleriyle yüceltilirken, kiĢisellik bağlamından da kopar ve 

toplumsal bir konuma taĢınır. KiĢi, bedenini kendisinden çok bir görüntü olarak 

temsil olunduğu toplumsal bağlamıyla algılamaya baĢlar; bu, kiĢinin kendi bedenine 

yabancılaĢmasıdır. Kadın vücuduna yönelik ticari yatırımlar, kendisini çok sevdiği 

için yaptığına inandırılsa da, onu bu güzelleĢme çabalarının sonucunda daha çok 

beğenecek olan toplum için yapmaktadır (Ġnceoğlu, Kar, 2016: 89) 

Dizinin stil danıĢmanı BaĢak Dizer bir röportajında “Bihter diĢi ve seksepalitesi çok 

daha ön planda bir karakter. Bu yüzden, onun için bu özelliğini öne çıkaran 

tasarımları tercih ediyorum. Vücut hatlarını ortaya çıkaran, göğüs ya da bacak 

dekolteli seçimler yapıyorum. Oyunculara değil karakterlere göre giysi hazırlıyoruz” 

Ģeklinde açıklama yapmıĢtır. (yeniasir.com) 

1975 versiyonunda olmayan bir konu da Adnan Beyin Bihter‟e tecavüz etmesidir. 

Bihter Adnan ile birlikte olmak istemeyince, gördüğümüz naif ve kibar Adnan 

Bey‟in içinden saldırgan ve kaba bir adam çıkmaktadır. “Erkek egemen sistemin, 

kadınları denetim altında tutmak için kullandığı “terör” yöntemlerinden biri de 

tecavüzdür. Ataerkil kültür erkeklere kadın bedeni üzerindeki iktidarlarının bir 

simgesi olarak tecavüzü öğretir ve teĢvik eder.” (Tuğcu, 2017: 187) 

Firdevs Hanım 1975 versiyonun da evden pek fazla çıkmayan, bacak ağrıları olan bir 

karakterdir. Daha iyi bir bakımı olsun diye Adnan Bey‟in yalısına yerleĢir. 

Günümüzde ise Firdevs Hanım gezmeye, eğlenceye, alıĢveriĢe oldukça düĢkün, 

yurtiçi ve yurtdıĢı gezilerinde sevdiği hayatı yaĢayan bir kadındır. Maddi gücünü 

damadı Adnan Bey‟den almaktadır. Yalnızlık çekmeyen arkadaĢlarıyla, zaman 

zaman sevgilileriyle vakit geçirmektedir. Firdevs Hanım yaĢına göre kiĢisel bakımına 

çok fazla vakit ayırmaktadır. O da kızları gibi kıyafetine makyajına süsüne çok 
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düĢkündür. Firdevs karakteri ise onun yaĢ ortalaması kadınların rol modelidir 

diyebiliriz. Bilinçaltına yaĢınız orta yaĢı geçkin olabilir ama Firdevs karakterini 

örnek alırsanız güzel olmanız/görünmeniz mümkündür mesajı verilmektedir. YaĢını 

göstermeyen Firdevs Hanım kızlarının büyüdüğünü ve kendisinin yaĢlandığını kabul 

etmek istemez ve bu istek doğrultusunda bakımlarını yapar, örneğin; görünüĢüyle 

ilgili övgü aldığında onu hiç olmadığı kadar mutlu görülmektedir. 

“Medyanın dayattığı ideal beden arayıĢında kadın, Bauman‟a göre kendisinden asla 

kurtulunamayacak olan endiĢe ile felce uğrar. Bedenin canlı duyum ve coĢku 

kapasitesi ideale asla ulaĢamamaya mahkûmdur. Dolayısıyla da bedene ne denli özen 

gösterilirse gösterilsin ve beden ne kadar eğitilirse eğitilsin kusurluluk kuĢkusu 

atılamayacaktır. Ġdeal beden algısı, ulaĢılabilecek bir hedef değildir ve kadının bütün 

kalbiyle “iĢte baĢardım” diyebileceği hiçbir an yoktur (Bauman, 2001: 158). Kadın 

bu durumdan büyük ölçüde olumsuz etkilenir. Bazı araĢtırmalardan hareketle Doğan, 

kadınların önemli bölümünün kendilerine saygılarını ve benlik algılarını, beden 

imajları ile özdeĢleĢtirdiğine dikkat çekmektedir. Kadınların kendi beden algısı ile 

ideal beden imajı arasında farkın büyüklüğü ölçüsünde mutsuz oldukları 

belirtilmektedir (Aktaran; Ozansoy, 2012: 67).  

Firdevs Hanım‟ın büyük kızı Peyker ise Nihat‟la evlidir ve çocukları vardır. EĢine 

sadık, ailesine bağlı bir kadın, hırslarından arınmıĢ iyi niyetli bir karakter olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Kayın pederi Hilmi Bey yüzünden Ziyagil ailesiyle sorunlar 

yaĢamaktadır. Annesi ve kardeĢi gibi bakımlı, ama onlara nazaran daha mütevazı 

görünmektedir.  

Deniz Hanım (Matmazel), Adnan Bey‟in çocukları Nihal ve Bülent‟in dadısıdır. 

Anneleri ölmeden önce çocuklarını Deniz Hanım‟a emanet etmiĢtir. Deniz Hanım  

çocuklara bir tür anne gibi yaklaĢır, tüm temel ihtiyaçlarıyla ilgilenir ve onlara 

piyano ve Fransızca eğitimi vermektedir. Naif, bakımlı, dikkat çekmeyen ama 

modern giyimli hoĢ bir kadındır. Sorunlar karĢısında mantıklı ve serinkanlı duruĢu 

takdir edilesidir. DiĢiliği ön planda olmayan Deniz Hanım ataerkil toplumun çizdiği 

kadın modeline uymaktadır. Adnan Bey‟e aĢıktır ve duygularını asla açığa vurmaz. 

Evde Bihter dıĢında herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir kadın olarak 

gösterilir. Ataerkil anlayıĢta kadına yüklenen rollerden birisi de iyi anne rolüdür. 

Burada iyi anne modeli Deniz Hanım üzerinden verilmektedir.  
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Dizide neden-sonuç kavramlarının cevaplarını bulabildiğimiz gibi zıt kavramlarda 

bir arada ele alınmaktadır. Ġyi anne rolünün Deniz Hanım üzerinden anlatıldığı gibi 

kötü anne modeli Firdevs Hanım üzerinden gösterilmiĢtir. O çocukların onun 

hayatını kötü yönde etkileyeceğini düĢündüğü için gençken anne olmak istemeyen, 

çocuklarına karĢı yeteri kadar sorumluluk göstermeyen ve kızları tarafından çok 

sevilmeyen bir anne olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Adnan Bey‟in kızı Nihal‟i dizinin ilk bölümlerinde daha çocuksu ve sakin yapıda 

görülmektedir. Üniversite sınavında bir baygınlık geçirdikten sonra Nihal‟in eğitim 

hayatını ve buna yönelik istekleri bir daha görülmemektedir. On sekiz yaĢına 

girdikten sonra giyime, alıĢveriĢe, bakıma yönelmekte onu bu isteklere Firdevs 

Hanım ve Bihter teĢvik etmektedir. Böylece Nihal‟in de daha diĢi giyinmeye, makyaj 

yapmaya bununla birlikte daha özgüvenli olduğu görülmektedir. Behlül‟e aĢık olan 

Nihal Firdevs Hanım‟ın sayesinde onunla niĢanlanır. Nihal Behlül‟le cinsel 

birliktelik yaĢadığını yasak aĢkı Bihter‟e anlatır. Evlilik öncesi iliĢki yaĢaması 

ataerkil toplum için büyük önem taĢıyan bekâretlik konusunu da aĢtığını 

göstermektedir. 

1975 versiyonunun finalinde Behlül Bihter‟e Nihal‟in olanları öğrendiğini ve 

kaçacağını söylemektedir. Bihter iliĢkilerinin öğrenilmesinden dolayı utanç hisseder 

ve intihar eder. Günümüz finalinde ise Bihter Nihal‟le Behlül‟ün düğün günü aĢk 

acısından dolayı intihar etmektedir. TRT‟de yayınlanan Aşk-ı Memnu‟nun aksine 

müziklerle, diyaloglarla, iyi oyunculuklarla heyecan zirveye çıkarılmıĢtır.  

Güzelliği her Ģeyden önemli olan Firdevs Hanım kızı Bihter‟in cenazesinde felç 

geçirmiĢ yüzü ile karĢımıza çıkmaktadır. Nihal hastanede ve babası onun baĢındadır. 

Bihter‟in cenazesiyle paralel olarak BeĢir‟in cenazesini de görürüz. Evin çalıĢanları 

da BeĢir‟in cenazesindedir. 1975 versiyonun da Bihter intihar ettikten sonra bir daha 

Behlül‟ü görmeyiz, 2008 yapımında Behlül Bihter‟in mezarının baĢında 

ağlamaktadır. Final sahnesinde ise Adnan Bey, Nihal, Bülent ve Deniz Hanım 

arabaya binip bütün yaĢadıkları kötü olayları arkalarında bırakırcasına köĢkten 

ayrılmaktadır.  
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Dizinin geneline baktığımızda geçen zamanla birlikte yaĢam biçimi olarak 

modernleĢen, ancak düĢünsel açıdan ataerkil toplumun gerektirdiği davranıĢ 

biçimlerinden çıkamayan karakterler görmekteyiz. 
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SONUÇ 

AraĢtırmada, geçmiĢten günümüze kadar kadın, toplumsal cinsiyetçilik ve güzellik 

algısı incelenerek, seçilen Aşk-ı Memnu dizisinin TRT ve Kanal D versiyonlarındaki 

kadın karakterler toplumsal cinsiyet bağlamında içerik çözümlemesi yapılarak, 

karĢılaĢtırmalı olarak yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ġnsanoğlunun var olduğu günden bugüne, yaĢanan büyük toplumsal değiĢimler her 

çağda toplumdan bireye inerek varlığını sürdürmüĢtür. GeliĢen teknoloji toplumlar 

ve kültürlerarası iletiĢimi artırmıĢ bunun sonucunda ideolojiler kitleselleĢmiĢ, 

egemen olan kendi çıkarları doğrultusunda ideolojilerini yeniden üretmiĢtir. Belirli 

bir çoğunluk tarafından yaratılan değerlerin, günümüz dünyasında en baĢta kadın ve 

erkek iliĢkileri üzerinden üretildiği ve kitlelere öğretildiği görülmektedir. 

Eskiçağlarda doğurganlık ve soyun devamı kadını kutsal ve değerli kılarken, gücün 

toplumun kurallarını belirlediği bir dünyada erkeğin otoritesinin giderek arttığına, 

sonuç olarak gücün kutsallaĢtırıldığına Ģahit olunmaktadır. Günümüz erkek egemen 

toplumlarında kutsal kadının yerini, erkek için yaratılmıĢ, öteki bir cins haline 

getirildiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Öyle ki,  bilime ve sanata verdiği önem 

ile dikkat çeken Antik Yunan'da bile kadın, vatandaĢ sayılmıyordu, devlet ve toplum 

ile ilgili konularda görüĢ bildirememekteydi.  

Bireyler arası, cinsiyetler arası eĢitlik anlayıĢının kabul edildiği bir çağda yaĢıyor 

olduğumuz varsayılıyor olsa dahi kadının tek baĢına var olma savaĢı farklı Ģekillerde 

vuku bulmaktadır. Kadın hâlâ erkek gözüyle temsil edilmekte, erkeğin istediği 

Ģekilde yaĢamaktadır.  

Tarım toplumlarında tarlalarda çalıĢarak, hayvan bakıcılığı yaparak üretime katkıda 

bulunan kadının, Sanayi Devriminden sonra fabrikalarda çalıĢan erkeklerin bakımına 

yardımcı olan, evde çocuklarıyla ilgilenmekle sorumlu olan bireyler haline geldiğini 

görmekte, yaĢanan her yeni değiĢimde erkeğin baĢrolde yer aldığı, kadının ise 

yardımcı rolü üstlendiği bir toplumla karĢı karĢıya kalmaktayız.  

Sanayi Devrimiyle birlikte üretimin tarım arazilerinden fabrikalara taĢınması kadına 

evde yeni roller biçmiĢtir. Dolayısıyla üretime katkıda bulunamayan kadın, erkek 

tarafından belirlenen yeni yaĢam stillerine itilmiĢ, kadın rolü erkeğin ihtiyaçları 

doğrultusunda yeniden belirlenmiĢtir. Bu noktada kadın; doğuran, besleyen, karĢı 
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cinsin cinsel hazlarına cevap vermekle yükümlü olan bir ''öteki'' olarak varlığını 

sürdürmeye mahkûm edilmiĢtir demek yerinde olacaktır.  

Günümüzde ticari kaygılar televizyondaki üretimlerin içeriklerinin ve söylemlerinin 

belirleyicisi haline gelmiĢtir. Televizyon yayınları izleyicinin düĢünmeden, bir katkı 

sağlamadan tüketebileceği içeriklerle doludur. Televizyondaki içerik üretenler  

kitlelere yönelik kolay anlaĢılabilmesi açısından hazır metinlere yoğun ilgi 

gösterirler. Bu nedenle edebiyat eserlerinden uyarlanan dizileri de ekranlarda 

oldukça fazla görülmektedir. Aşk-ı Memnu romanı da bunlardan biridir. Daha önce 

1975 yılında TRT'de esere bağlı kalınarak altı bölüm olarak ekrana gelen dizi, 2008 

yılında Kanal D'de günümüze uyarlanarak yetmiĢ dokuz bölüm halinde 

yayınlanmıĢtır. 

Halit Ziya UĢaklıgil'in aynı adlı romanından esinlenilen Aşk-ı Memnu dizisinin 

günümüz uyarlamasında karakterlerin düĢünsel yönleriyle ilk uyarlamadan çok da 

farklı olmadığını görmekteyiz. Sonuç olarak, evin beyi ile evlenen Bihter Ziyagil ve 

eĢi arasında en baĢta oluĢan iliĢki, sonrasında Bihter'in kendisine yaĢça daha yakın 

Behlül'e olan tutkulu aĢkında yine insana dair gerçek benzer hislerin yaĢandığı 

görülmektedir. Bihter'in annesi Firdevs Hanım her anne gibi kızına karĢı koruyucu ve 

kollayıcı bir görev üstlenirken, evin beyine yıllarca olan aĢkını belirli sebeplerden 

dolayı gizleyen Matmazel, çocukların bakıcısı olarak kendi kaderine razı hayatına 

devam etmektedir. Ne var ki dönemin biçimselliğine paralel olarak, karakterlerin 

kıyafetleri ve yaĢam biçimlerinde belirli farklılıklar göze çarpmaktadır. Tüm bunları 

ayrıntılı olarak göz önünde bulundurursak Ģöyle bir tabloyla karĢı karĢıya 

kalmaktayız. 

Diziler sosyal Ģartlara göre oluĢturulmaktadır. YaĢanılan dönem neyi yansıtırsa, 

toplumda ona göre Ģekillendirilmektedir. Aşk-ı Memnu‟nun 1975 uyarlamasının 

yönetmeni romanın anlattığı dönemin dekorundan kostümüne, oyunculardan 

müziğine kadar tüm unsurları o döneme uygun biçimde anlatma yolunu seçmiĢtir. 

Romanda bulunan Osmanlı'nın BatılaĢma hareketlerine iliĢkin tarihsel gerçekleri 

seyirciyle buluĢturmuĢtur. 2008 yılında çekilen Aşk-ı Memnu versiyonunda ise 

geleneksel roller modernize edilerek ne anlatıldığından çok, nesneler, imgeler ön 

plana çıkartılmıĢtır. Neredeyse her sahnede kıyafetlerini değiĢtiren kahramanlarla 
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tüketim ideolojisi incelikli bir biçimde sunulmaktadır. Hikaye romanın ve dönemin 

gerçekliğinden çıkarılmıĢ, masalsılığa sürüklenmiĢtir. 

Aşk-ı Memnu dizisindeki kadın karakterler ataerkil düzenin etkisindedir.  Aşk-ı 

Memnu'da tüketim toplumuyla ataerkil yapı bir araya gelince hem bakımlı, 

görünüĢüne, giyimine kuĢamına dikkat eden bir cinsel obje olarak hem de geleneksel 

yapının etkileriyle görevlerini yerine getirmeye çalıĢan kadın karakterler 

görülmektedir.    

1975 Aşk-ı Memnu versiyonunda yaĢanılan dönem açısından Bihter'in yaĢı itibariyle 

evlilikten baĢka bir hayat kurma seçeneği olmadığı görülmektedir. Evde kalma 

korkusu ve annesinin kötü Ģöhreti onu evliliğe iten sebeplerin baĢında gelmektedir. 

Zaten evlenmesi gerekirken Adnan Bey gibi zengin bir adamla evlenmesi de kabul 

edilebilir bir durumdur. Bihter Adnan Beyi güven kavramıyla özdeĢleĢtirmektedir.  

2008 Aşk-ı Memnu versiyonunda ise Bihter'in evde kalma gibi bir korkusu asla 

yoktur, o kendine güvenen güzel bir kadındır. Babasını aldatan annesine inat, intikam 

duygusuyla Adnan beyle evlenmeyi kabul eder.  

Bihter Ziyagil, babasının ölümünden sonra tek baĢına ve savunmasız kalmıĢ ve 

kendisini koruyacak kollayacak güçte olan Adnan Bey'le evlenerek, onun himayesine 

girmeyi seçmiĢtir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise, Türkiye'de yaĢayan bir 

kadın olarak, tek baĢına çalıĢmayı ve kendi geçimini sağlamayı seçememesi, buna 

gücünün olmamasıdır. Dolayısıyla, izleyiciye verilen mesaj bir kadının ancak bir 

erkekle evlenerek, ona bağımlı hale gelerek kendi ihtiyaçlarını karĢılayabileceğidir. 

Kadın güçsüzdür. Öyle ki, daha sonra Behlül'e olan aĢkını itiraf bile edemez, annesi 

tarafından yaĢadığı yasak aĢk destek görmez. Romanın ve dizinin sonunda çıkmaza 

giren karakter çareyi kendini öldürmekte bulur.  

1975'ten farklı olarak 2008 Aşk-ı Memnu'da Bihter eĢini aldattığı süreçte Adnan 

beyle birlikte olmamıĢ ve bunun sonucunda Adnan Bey tarafından tecavüze uğramıĢ 

ve izleyici tarafından yaĢadığı yasak aĢka hak verilmesine sebep olmuĢtur. 2008'de 

Behlül'le evlenmeden önce birlikte olup bunu keyifle Bihter'e anlatan Nihal 1975'te 

masumluğun simgesi olarak gösterilmektedir. Türk toplumu için büyük önem taĢıyan 

aile, evlilik, bekâret kavramları da Nihal üzerinden geleneksel yapıya ters olarak 

iĢlenmiĢtir. 1975'te görülmeyen veya sadece ima edilen cinsel öğeler 2008 Aşk-ı 
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Memnu'da olağandır ve öykünün akıĢında, dramatik yapının geliĢiminde geniĢ yer 

kaplamaktadır. 

Behlül ile birlikte büyüyen Nihal'in ise, iyi eğitim almıĢ, soylu ve zengin bir aileye 

mensup olmasına rağmen yine kendi yaĢamında aĢktan baĢka ilgilendiği bir konu 

olmadığı göze çarpmaktadır. Çocukluktan gençliğe geçiĢ döneminde Nihal'in 

giydiklerinde, davranıĢlarında yaĢadığı dönemin ideal - güzel kadına ulaĢma çabası 

göze çarpmaktadır. Gelecekte kendi geçimini sağlamak, iĢ hayatına atılmak ve kendi 

ayakları üzerinde durabilmek gibi bir amacı yoktur. Liseden mezun olduğu gibi 

Behlül ile evlenme planları yapıyor. Bu noktada, Nihal'in ailesi ve çevresi 2000'li 

yıllarda yayınlanan bir dizi olmasına rağmen, kararına karĢı gelmemekte, elbette 

Nihal'e en uygun eĢin Behlül olduğuna karar verilmektedir.  

YaĢamı boyunca hiç çalıĢmamıĢ, mensup olduğu aile ve daha sonra evlendiği eĢinin 

servetiyle hayatını sürdürmüĢ olan Firdevs Hanım'ın ise, ilerlemiĢ yaĢamına rağmen 

çevresi tarafından beğenilen, göze hoĢ gelen alımlı ve çekici bir kadın olduğunu 

vurgulamak gerekmektedir. Kendisine has güveni ve güzelliğiyle, ölen eĢinin 

ardından borçlarından kurtulmak için Adnan Bey ile evlenme planları yapmaktadır. 

Tıpkı diğer karakterler gibi kadınlığını kullanarak karĢı cinsi etkilemek ve bir erkeğin 

himayesinde hayatına devam etmek istemektedir. Kızlarıyla olan iliĢkisini incelersek, 

kızları ondan bir anne gibi davranmasını beklemektedir. Firdevs Hanım, kızlarını 

koruyup kollamalı, onlarla ilgilenmeli, Ģefkat göstermeli ve özel hayatını nasıl 

yaĢayacağına yine kızlarının istekleri doğrultusunda karar vermelidir. Özellikle 

Bihter, babasını aldattığı için annesi Firdevs Hanım'ı hiçbir zaman 

affedememektedir. Firdevs Hanım bir kadın olarak, içinde yaĢadığı toplumun ahlak 

kuralları çerçevesinde biçimlendirilmektedir. Yeri geldiğinde kendine has çıkıĢları 

kınanmakta, yeri geldiğinde anne olarak öfkesi ve kızgınlığı anlayıĢla 

karĢılanmaktadır.  

Matmazel'de ise durum diğer karakterlerden biraz daha farklıdır. Sosyo - ekonomik 

olarak dizinin diğer karakterleriyle aynı sınıfa mensup olmayan Matmazel, Adnan 

Bey'lerde yatılı olarak çalıĢmaya baĢladığı günden beri kendi kaderine razı, aĢkını 

kalbine gömen, sessiz ve çekingen biridir. Kendi hislerine zincir vurmuĢ, Nihal ve 

kardeĢini anne Ģefkatiyle büyütmüĢ ve eğitmiĢ her zaman olması gerektiği gibi 

davranmıĢ bir kadındır. YaĢadığı çevrenin kuralları dıĢına asla çıkmamıĢtır. Dizinin 
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sonlarına doğru Adnan Bey'e olan aĢkı ortaya çıktığında, aĢkını doyasıya yaĢamak ve 

itiraf etmek yerine, yine “Toplum ne der, Nihal ve kardeşi ne der?” kaygısıyla sessiz 

kaldığını görülmektedir. Ataerkil toplumlarda kadına yüklenen en önemli görev iyi 

anne-iyi eĢ rolüdür. Deniz hanım iyi anne profiline örnektir.  Etekleri diz altı, bluzları 

kapalıdır. Saçlarını hep aynı tipte tarayıp toplayan Matmazel sade, modern ancak 

vücut hatlarına dikkat çekmeyen kıyafetler tercih etmektedir. Çocuklara sevgi dolu 

ve ilgili, evin düzenini sağlayan Deniz Hanım toplumsal değerlere bağlıdır.  

Türk televizyonlarında yaratılan kadın imgeleri kadının günümüzdeki evrensel 

konumuna, koĢullara, kültürel ve toplumsal değiĢimlere bağlı olarak 

Ģekillendirilmekte ve sunulmaktadır. 

Dizinin baĢ kadın karakterleri, 2000'li yılların Türkiye'sinde var olan ahlaki kurallar 

içinde buhranlar yaĢamaktadır. Her karakterin arzuları ile toplumun ahlaki kuralları 

arasında sıkıĢıp kaldığına Ģahit olunmaktadır. Kadınların hayatlarında, erkek - kadın 

iliĢkilerinin, aĢkın, lüksün ve paranın vazgeçilmez olduğu dikkatleri çekmektedir. 

Ticaret, siyaset, politika, edebiyat gibi toplumsal meselelere kafa yormayan, tüketime 

yönlendirilen güçsüz ancak gösteriĢli, güzel kadın karakterler idealleĢtirilmektedir. 

Dizinin yayınlandığı dönemlerin farklı olması korunan anlamlarla birlikte izleyici 

beklentilerinin, karakterlerin ve verilen mesajların da değiĢmesine neden olmuĢtur. 

Aile, ihanet, rekabet, cinsellik, güzellik, tüketim, sınıf farkı kavramları üzerinden 

ideoloji yeniden üretilmektedir. Televizyonun ticari kaygılarının belirleyici etkileri 

görülmektedir. Popüler oyuncularla, görsel açıdan zengin bir dünya yaratılmıĢ, ilgi 

çekici, izleyiciyi etkisi altına alan unsurlar kullanılmıĢtır. 

Son olarak; erkek egemen toplumlar olarak geçmiĢten günümüze kadar toplumsal 

cinsiyet rollerinde çok büyük değiĢiklikler olmadığı, aksine toplumun kadından 

beklentilerinin yükseldiği görülmektedir. ModernleĢtikçe kadının hem daha güzel 

hem daha bakımlı olması beklenirken temsil edildiği rolleri de en iyi Ģekilde yerine 

getirmesi istenmektedir. Ataerkil anlayıĢ medya aracılığıyla topluma sunulmakta ve 

yaygınlaĢtırılarak var olan düzenin devamı sağlanmaktadır.  
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