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TÜRK‹YE’DEK‹ GAZETELERDE C‹NSELL‹K
Arfl. GGör. HHülya EErcan
Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi

Özet
Son zamanlarda medyan›n bütün ya-

flam alanlar›na girdi¤i ve gündelik yafla-
m›n vazgeçilmez ögelerinden biri haline
geldi¤i görülmektedir. Bu alanlardan biri
de kuflkusuz cinsellik alan›d›r. Bu araflt›r-
man›n amac›, gazete haberlerinin incele-
nerek, gazetelerde yans›t›lan cinsellik
örüntüsünü ortaya koymakt›r. Araflt›rma-
da üç popüler gazetenin (Posta, Hürriyet
ve Sabah) cinsellikle ilgili haberleri, dört
ay süresince (Temmuz 2004, Ekim 2004,
Ocak 2005 ve Nisan 2005) taranm›fl  ve
içerik analizi yöntemiyle incelenmifltir. Söz
konusu dönemde üç gazetede cinsellikle
ilgili toplam 1518 habere rastlanm›flt›r. Te-
malar tecavüz, taciz, cinsel iliflki, sa¤l›k ve
cinsellik, müdahaleler, seks ticareti, aldat-
ma, ünlülerin bedensel özellikleri, eflcin-
sellik, travestizm, transseksüellik, moda,
evlilik d›fl› iliflki, seksi olarak tan›mlama,
pornografi ve sanal seks, cinsel yolla bu-
laflan enfeksiyonlar (CYBE), gebelik, do-
¤um ve gebeli¤in sonlanmas›, cinsel fan-
taziler, cinsel e¤itim, üreme organlar› has-
tal›klar›, cinsel çeflitlilik, cinsel ifllev bo-
zukluklar› (C‹B), bekaret  ve di¤er fleklin-
de s›ralanmaktad›r. Cinsellikle ilgili bu te-
malara zaman zaman cinayet, fliddet, töre
cinayeti, flantaj, k›skançl›k, ve intihar te-
malar› da efllik etmektedir. Haberlerin
önemli bir bölümünde görüntü özelli¤i ero-
tik olmakla birlikte, cinsellikle ilgili tema
bulunmamaktad›r. Sonuç olarak, popüler
gazeteler cinselli¤i s›kl›kla kullanmakla
birlikte var olan olumsuz tutumlar›n olum-
lularla yer de¤ifltirmesi ve sa¤l›kl› bir cin-
sel yaflant›y› desteklemek ad›na neredey-
se hiçbir fley yapmamaktad›rlar.

Anahtar kkelimeler: Cinsellik, gazeteler,
içerik analizi

Summary
Recently, media has entered into all of

the life domains and become an inevitab-
le element of daily life. One of this doma-
ins is no doubt sexuality. The purpose of
this research is to investigate newspa-
pers’ news and to find out reflection of se-
xuality pattern in the newspapers. In this
research, the news concerning sexuality
from three newspapers (Posta, Hürriyet
and Sabah), during the four month (July
2004, October 2004, January 2005, April
2005) were scanned and exposed to the
content analysis. In this period, 1518
news were found. Themes are rape, se-
xual harassment, sexual intercourse, he-
alth and sexuality, interventions, sexual
commerce, cheating, body characteristics
of famous people, homosexuality, trans-
vestizm and transsexualism, fashion, ext-
ramarital sex, definition as being "sexy",
pornography and cyber sex, sexually
transmitted diseases (STD), pregnancy,
childbirth and abortion, sexual fantasies,
sexual education, genital diseases, sexu-
al variations, sexual disorders, virginity et
all. From time to time, crime, violence,
custom crime, blackmail, jealousy and su-
icide themes are also accompanying se-
xual themes. In most of the news, altho-
ught picture characteristics are erotic, the-
mes aren’t concerning sexuality. As a re-
sult, popular newspapers frequently use
sexuality however, they attempted almost
nothing in order to change existing nega-
tive attitutes with positive attitutes and
support healthy sexual life.  

Key wwords: Sexuality, newspapers,
content analysis

* Bu çal›flma,  28-30 Eylül 2005 tarihlerinde, Pamukkale Üniversitesi’nde gerçeklefltirilen XIV. Ulusal E¤i-
tim Bilimleri Kongresinde sunulan sözel bildirinin gelifltirilmifl biçimidir. 
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Girifl
Son zamanlarda medyan›n geliflen tek-
nolojiyle birlikte neredeyse bütün yaflam
alanlar›na girdi¤i ve gündelik yaflam›n
vazgeçilmez ögelerinden biri haline gel-
di¤i görülmektedir.   

Medyan›n etkiledi¤i yaflam alanlar›n-
dan biri de hiç kuflkusuz “cinsellik” ala-
n›d›r. Bugün, yap›lan çok say›da araflt›r-
ma, medyan›n bireylerin cinsellik ala-
n›ndaki bilgi, tutum ve davran›fllar›n›
önemli ölçüde etkiledi¤ini göstermekte-
dir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Medya, özellikle
haber medyas› kamu gündemini belirle-
mekte ve bununla birlikte izlenen politi-
kalara iflaret etmektedir (6, 8). Kuflku-
suz Türkiye için de ayn› durum geçerli-
dir. Bununla birlikte, durumun Bat› ülke-
leriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda baz› alanlarda
farkl›l›k gösterdi¤i söylenebilir. 

Bat›da 18. yüzy›lda ve 1960’larda ya-
flanan cinsel devrim hareketleri Türki-
ye’de yaflanmam›flt›r. Türkiye bir taraf-
tan Bat›l›laflman›n vurguland›¤›, di¤er
taraftan dinsel-geleneksel kültürel de-
¤erlerin korunmaya çal›fl›ld›¤› karmafl›k
bir örüntü sergilemekte (9); cinsellik ala-
n›nda hala ciddi bir toplumsal bask› his-
sedilmektedir. E¤itim kurumlar›nda cin-
sellik konular›na yeterince yer verilme-
mekte, anababalar çocuklar›yla bu ko-
nular› konuflmaktan kaç›nmakta, arka-
dafllar ve medya, cinsellik konusunda
en önemli bilgi kayna¤› olarak bildiril-
mektedir (10, 11, 12). Bununla birlikte,
medyada yer alan cinsellik mesajlar›na
karfl› oldukça hoflgörülü bir tav›r tak›nan
toplum, ayn› hoflgörüyü kendi yak›n›n-
daki bireylere göstermemektedir (13,
14). 

Cinsellik araflt›rmalar› daha çok bi-
reylerin cinselli¤e iliflkin tutumlar› biçi-
minde incelenmekle birlikte (15), cinsel-
li¤in kamuoyundaki yans›mas›n›n ince-
lenmesi de önemli görülmektedir. Bu
nedenle medya gibi, toplumsal yans›-
malarda cinselli¤i incelemek, alana kat-
k› getirecektir. Bununla birlikte, medya-
da cinsellik konulu çal›flmalar›n genel-
likle görsel medyay›, özellikle televizyon
yay›nlar›n› konu ald›klar› görülmektedir.
Oysa yaz›l› bas›n›n, özellikle gazetele-
rin belirli alanlardaki toplumsal örüntüler

konusunda ipuçlar› vermede oldukça
önemli oldu¤u bilinmektedir. Türkiye’de
medyada cinsellik konusunda yap›lm›fl
araflt›rmalar›n say›s› az olmakla birlikte
(16, 17, 18, 19, 20) hiçbiri gazete haber-
lerini konu edinmemektedir. 

Bu nedenle araflt›rmada, gündelik ya-
flant›m›zda önemli bir yer tutan gazete
haberlerinin cinsellik konular›n› ele al›fl-
lar› bak›m›ndan incelenmesi, böylelikle
gazetelerde yer alan cinsellik örüntüsü-
nü ortaya ç›kar›lmas› amaçlanmaktad›r. 

Yöntem
Bu araflt›rma, verileri içerik analizine
dayal› olarak incelenen betimsel bir ça-
l›flmad›r. ‹çerik analizinin temel amac›,
sözel olan ve olmayan doküman› nicel
verilere dönüfltürmek fleklinde ifade edi-
lebilir (22, 23, 24). 

Araflt›rmada, öncelikle May›s 2005
tarihinde, önceki birkaç ay içerisinde en
çok satan üç gazete (s›ras›yla Posta,
Zaman ve Hürriyet) cinsellikle ilgili ha-
berlere yer vermeleri bak›m›ndan bir ön
incelemeden geçirilmifl ve bunlardan iki-
sinin (Posta ve Hürriyet) cinsellikle ilgili
haberlere genifl yer verirken birinin (Za-
man) neredeyse hiç yer vermedi¤i göz-
lenmifltir. Bunun üzerine araflt›rmaya
önceki iki gazeteye sat›fl grafi¤inde dör-
düncü s›rada yer alan gazete (Sabah)
dahil edilmifltir. 

Gazetelerde (Posta, Hürriyet ve Sa-
bah) yer alan cinsellikle ilgili haberlerin
yo¤unlu¤unun y›l içinde de¤iflip de¤ifl-
medi¤ini ortaya koyabilmek için y›l›n bi-
rinci (Ocak 2005), dördüncü (Nisan
2005), yedinci (Temmuz 2004) ve onun-
cu (Ekim 2004) aylar›ndaki say›lar› se-
çilmifltir. Böylelikle araflt›rmam›zda okur
say›s› çok olan üç popüler gazetenin -
Posta gazetesinin ulafl›lamayan 13 Ni-
san tarihli say›s› d›fl›nda- toplam 491
say›s›, ekleri d›flar›da b›rak›larak, cin-
sellikle ilgili haberleri ba¤lam›nda taran-
m›fl ve içerik analizi yöntemi ile incelen-
mifltir. 

Temalar›n büyük bölümü ön incele-
me s›ras›nda oluflturulmufl, bununla bir-
likte tarama s›ras›nda baz› yeni temalar
eklenmifltir. Kodlamada cinsellikle ilgili
olmayan baz› temalara (fliddet, cinayet,

Medyada
cinsellik
konulu
çal›flmalar›n
genellikle
görsel
medyay›,
özellikle
televizyon
yay›nlar›n›
konu aald›klar›
görülmektedir
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intihar gibi) da cinsellikle ilgili temalarla
birlikte kullan›ld›klar› için yer verilmifltir. 

Araflt›rma için kullan›lacak kodlama-
n›n güvenirli¤ini ortaya koymak amac›y-
la 6-12 Haziran 2005 tarihleri aras›nda
Posta, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde
ikinci bir kodlay›c›n›n yapt›¤› de¤erlen-
dirmeler ile araflt›rmac›n›n de¤erlendir-
meleri aras›ndaki tutarl›¤a bak›lm›flt›r.
Bunun için afla¤›daki formül kullan›lm›fl-
t›r (24):

Yap›lan hesaplama sonucunda kod-
lay›c›lar aras›ndaki tutarl›l›k %94.35 bu-
lunmufltur. 

Cinsellikle ilgili oldu¤u gözlenen bü-
tün haberler analiz edilmifltir. Verilerin
analizinde frekans ve yüzde hesapla-
malar› yap›lm›flt›r. Haberler incelenir-
ken, bir haberde birden fazla temaya
yer verilmiflse bunlar ayr› ayr› kodlan-
m›flt›r. Bu nedenle toplam tema say›s›,
haber say›s›n› geçmektedir. 

Haberler içerik aç›s›ndan incelenir-
ken haberin yer ald›¤› sayfa ve görüntü
özellikleri dikkate al›nm›fl (resimli/resim-
siz), metinde cinsellikle ilgili temalara
rastlanmasa bile görüntü özelli¤i erotik
ve yo¤un cinsellik ça¤r›fl›ml› ise, bu ha-
berler de analize dahil edilmifl, ancak
metin içeri¤inin cinsellikle ilgili olmad›¤›
belirtilmifltir. 

Bulgular ve Tart›flma
Temmuz 2004, Ekim 2004, Ocak 2005
ve Nisan 2005 tarihlerinde (13 Nisan
Posta gazetesi d›fl›nda) üç gazetede

yer alan cinsellikle ilgili haberlerin gaze-
telere ve aylara göre da¤›l›m› Tablo
1’de görülmektedir. Söz konusu dönem-
de üç gazetede cinsellikle ilgili toplam
11551188 habere rastlanm›flt›r. Bu haberle-
rin büyük ço¤unlu¤unun sat›fl grafi¤ine
göre ilk s›rada yer alan Posta gazete-
sinde (f= 868, %57. 18), ard›ndan sat›fl
grafi¤inde ikinci s›rada olan Hürriyet ga-
zetesinde (f=  413, %27.20) ve son ola-
rak sat›fl grafi¤inde de üçüncü s›rada
bulunan Sabah gazetesinde (f= 237,
%15.62) yer ald›¤› görülmektedir. Söz
konusu zaman diliminde gün bafl›na dü-
flen cinsellikle ilgili ortalama haber say›-
s› X—= 12.5’tir. Bu rakam Posta gazetesi
için X—= 7.2, Hürriyet gazetesi için X—=
3.4, Sabah gazetesi için X—= 1.9’dur.
Her bir gazete aylara göre ayr› ayr› ele
al›nd›¤›nda  Posta gazetesinde cinsel-
likle ilgili haberlerin Ekim ay›nda di¤er
aylara oranla daha düflük oldu¤u dikka-
ti çekmektedir (Tablo 1). 

‹çerik analizi yap›lan haberlerin ga-
zetelere ve sayfalara göre da¤›l›mlar›
Tablo 2’de verilmektedir. Toplam 1518
cinsellikle ilgili haberden en ço¤unun or-
ta sayfalarda (f= 574, %37.81), ikinci s›-
rada  2-3. sayfalarda (f= 450, %29 .64),
üçüncü s›rada son sayfa (f= 284,
%18.70) ve son s›rada  1. sayfada (f=
210, %13.83) yer ald›¤› görülmektedir.
Bütün sayfalarda cinsellikle ilgili haber-
lerin say›lar› ba¤lam›nda gazetelerin s›-
ralamas› (s›ras›yla Posta, Hürriyet ve
Sabah) de¤iflmemektedir (Tablo 2).

‹çerik analizi yap›lan haberlerin cin-
sellikle ilgili temalar içerip içermemeleri-
ne göre da¤›l›mlar› Tablo 3’de görül-
mektedir. Buna göre toplam 1518 habe-
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Uzlaflma say›s›
Güvenirlik = 

Uzlaflma + Uzlaflmama say›s›

Tablo 11: CCinsellikle ‹‹lgili HHaberlerin GGazetelere vve AAylara GGöre DDa¤›l›m›

Günlük
Ortalama 

Aylar Haber
Temmuz Ekim Ocak Nisan Toplam Say›s›

Gazete f % f % f % f % f % X—

Posta 249 16.40 164 10.80 237 15.61 218 14.36 868 57.18 7.2
Hürriyet 100 6.59 102 6.72 101 6.65 110 7.25 413 27.20 3.4
Sabah 43 2.83 60 3.95 68 4.48 66 4.35 237 15.62 1.9
Toplam 392 25.82 326 21.47 406 26.75 394 25.96 1518 100 12.5



rin ancak yar›s›ndan biraz fazlas›nda (f=
826, %= 54.41) cinsellikle ilgili temaya
rastlan›rken, önemli bir bölümünde (f=
692, %45.59) cinsellikle ilgili bir temaya
rastlanmamakla birlikte, haberlerde kul-
lan›lan foto¤raflar›n özellikle cinsellik
vurgulu oldu¤u dikkati çekmektedir. Me-
tin içeri¤inde cinsellikle ilgili temalar›n
yer al›p almamas› konusunda gazeteler
aras›nda karfl›laflt›rmalar yap›ld›¤›nda,
önceki s›ralamalar›n de¤iflmedi¤i göz-
lenmektedir. Bununla birlikte di¤er iki
gazetenin tersine, Posta gazetesinin
haberlerinde, metinde cinsellikle ilgili te-
ma yer alan haberlerin oran› karfl›s›nda
(f= 388, %25.56), metinde cinsellikle il-
gili tema bulunmad›¤› halde cinsellik
vurgulu görüntüler içeren haberlere da-
ha çok yer verildi¤i (f= 480, %31.68) gö-
rülmektedir (Tablo 3). 

Haberlerin görüntü özelliklerine göre
da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda (Tablo 4),
haberlerde en çok erotik ünlü foto¤rafla-
r›na yer verildi¤i (f= 630, %41.50) görül-
mektedir. Bunu s›ras›yla haberle ilgili fo-
to¤raflar (f= 526, %34.65), metin içeri-
¤inde cinselli¤e yer verilmedi¤i halde
kullan›lan erotik foto¤raflar  (f= 179,
%11.79), foto¤raf bulunmayanlar (f=
128, %8.43) ve içeri¤i cinsellik olmayan
ve içerikten tamamen ba¤›ms›z foto¤-

raflara yer verilenler (f= 55, %3.62) izle-
mektedir. Metin içeri¤inde cinsellik ko-
nusu ifllenmedi¤i halde erotik foto¤rafla-
r›n kullan›ld›¤› haberlerin, özellikle ünlü-
lerin yaflant›lar›n› konu edindi¤i görül-
mektedir. Bu kategoride yer alan haber-
lerde kullan›lan foto¤raflar haberdeki
öznelerle ilgili olmakla birlikte, metin
içeri¤iyle ilgili de¤ildir. Metin içerisinde
cinsellik konusu ifllenmedi¤i ve içerikten
tamamen ba¤›ms›z foto¤raflar›n kulla-
n›ld›¤› haberlerin ise genel sa¤l›ktan ik-
lim koflullar›na kadar çok çeflitli konular-
la ilgili oldu¤u ifade edilebilir (Tablo 4). 

Metin içeriklerinde cinsellikle ilgili ko-
nulara yer verilen haberlerin temalara
göre da¤›l›mlar› Tablo 5’te görülmekte-
dir. Buna göre 826 haberde toplam 926
cinsellikle ilgili temaya rastlanm›flt›r. Bu
temalar›n da¤›l›mlar› s›ras›yla: Tecavüz
(f= 156, %18.89), taciz (f= 98, %11.87),
cinsel iliflki (f= 88, %10.65), sa¤l›k ve
cinsellik, müdahaleler (f= 78, %9.44),
seks ticareti (f= 70, %8.47), aldatma (f=
67, %8.11), ünlülerin bedensel özellikle-
ri (f= 51, %6.17), eflcinsellik, travestizm,
transseksüellik (f= 48, %5.81), moda (f=
46, %5.56), evlilik d›fl› iliflki (f= 32,
%3.87), seksi olarak tan›mlama (f= 28,
%3.39), pornografi ve sanal seks (f= 23,
%2.78), cinsel yolla bulaflan enfeksi-
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Tablo 22: CCinsellikle ‹‹lgili HHaberlerin GGazetelere vve SSayfalara GGöre DDa¤›l›m›

Sayfalar

1. ssayfa 2-3. ssayfa Orta ssayfalar Son ssayfa

Gazete f % f % f % f %

Posta 91 5.99 256 16.86 394 25.96 127 8.37
Hürriyet 74 4.87 123 8.10 115 7.58 101 6.65
Sabah 45 2.96 71 4.68 65 4.28 56 3.69
Toplam 210 13.83 450 29.64 574 37.81 284 18.70

Tablo 33: HHaberlerin MMetin ‹‹çeri¤inde CCinsellik OOlup OOlmamas›na GGöre DDa¤›l›m›

Metinde CCinsellik VVar Metinde CCinsellik YYok

Gazete f % f %

Posta 388 25.56 480 31.63
Hürriyet 292 19.24 121 7.97
Sabah 146 9.61 91 5.99
Toplam 826 54.41 692 45.59

Cinsel ssa¤l›k
e¤itimi
alan›nda
medyan›n,
daha eetkili bbir
biçimde
kullan›lmas›n›n
yollar›
aranmal›d›r.
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yonlar (CYBE) (f= 19, %2.30), gebelik,
do¤um ve gebeli¤in sonlanmas› (f= 16,
%1.94), cinsel fantaziler (f= 15, %1.82),
cinsel e¤itim (f= 15, %1.82), üreme or-
ganlar› hastal›klar› (f= 13, %1.57), cin-
sel çeflitlilik (f= 13, %1.57), seks tuza¤›

(f= 7, %0.85), cinsel ifllev bozukluklar›
(C‹B) (f= 3, %0.36), bekaret (f= 2,
%0.24) ve di¤er (f= 14, %1.69) fleklin-
dedir (Tablo 6).

Metinlerinde cinsellikle ilgili konulara
yer verilen haberlerde bulunan cinsellik
d›fl› temalar›n da¤›l›mlar› Tablo 6’da gö-
rülmektedir. Buna göre 826 haberde,
cinsellikle ilgili temalar›n yan›s›ra top-
lam 241 ek temaya rastlanm›flt›r
(%29.17). Bu temalar s›ras›yla cinayet
(f= 129, %15.61), fliddet (f= 38, %4.60),
töre cinayeti (f= 34, %4.11), flantaj (f=
24, %2.90), k›skançl›k (f= 13, %1.57) ve
intihard›r (f= 3, %0.36).

Metinlerinde cinsellikle ilgili konulara
yer verilmedi¤i halde cinsellik vurgulu
foto¤raflar›n kullan›ld›¤› haberlerin te-
malara göre da¤›l›mlar› (Tablo 7) ünlü-
lerin hayat› (f= 544, %35.84), moda (f=
48, %3.16) ve di¤erleri (f= 100, %6.5)
fleklinde s›ralanmaktad›r (Tablo 7).

Araflt›rma sonuçlar›, gazetelerin cin-
sellikle ilgili haberlere önemli ölçüde yer
verdiklerini göstermektedir. Bu gazete-
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Tablo 44: HHaberlerin GGörüntü ÖÖzelliklerine GGöre DDa¤›l›m›

Görüntü ÖÖzelli¤i

Erotik/ Erotik/ Erotik/
Haberle Metinle Ünlü ‹‹çerikten

Yok ‹lgili ‹lgisiz Foto¤raf› Ba¤›ms›z

Gazete f % f % f % f % f %

Posta 56 3.69 251 16.53 35 2.30 430 28.33 96 6.32
Hürriyet 46 3.03 191 12.58 6 0.39 108 7.11 62 4.08
Sabah 26 1.71 84 5.53 14 0.92 92 6.06 21 1.38
Toplam 128 8.43 526 34.65 55 3.62 630 41.50 179 11.79

Tablo 55: MMetinlerinde CCinsellikle ‹‹lgili
Konulara YYer VVerilen HHaberlerin TTemalara
Göre DDa¤›l›m›

Temalar f %

Tecavüz 156 18.89
Taciz 98 11.87
Cinsel iliflki 88 10.65
Sa¤l›k ve cinsellik, 78 9.44

müdahaleler
Seks ticareti 70 8.47
Aldatma 67 8.11
Ünlülerin bedensel özellikleri 51 6.17
Eflcinsellik, travestizm, 48 5.81

transseksüellik
Moda 46 5.56
Evlilik d›fl› iliflki 32 3.87
Seksi 28 3.39
Pornografi, sanal seks 23 2.78
Cinsel yolla bulaflan 19 2.30

enfeksiyonlar
Gebelik, do¤um, gebeli¤in 16 1.94

sonlanmas›
Cinsel fanteziler 15 1.82
Cinsel e¤itim 15 1.82
Üreme organlar› hastal›klar› 13 1.57
Cinsel çeflitlilik 13 1.57
Seks tuza¤› 7 0.85
Cinsel ifllev bozukluklar› 3 0.36
Bekaret 2 0.24
Di¤er 14 1.69
Toplam 926 112.10

Tablo 66: MMetinlerinde CCinsellikle ‹‹lgili
Konulara YYer VVerilen  HHaberlerde BBulunan
Cinsellik DD›fl› TTemalar

Temalar f %

Cinayet 129 15.61
fiiddet 38 4.60
Töre cinayeti 34 4.11
fiantaj 24 2.90
K›skançl›k 13 1.57
‹ntihar 3 0.36
Toplam 241 29.17



lerin sat›fl grafiklerindeki s›ralar›yla, cin-
sellikle ilgili haberle yer vermeleri bak›-
m›ndan ortaya ç›kan s›ralaman›n birbiri-
ne paralel olmas›, oldukça dikkat çekici-
dir. Ayn› yay›n grubunda yer almakla
birlikte cinsellikle ilgili haberlere yer ver-
meleri, özellikle erotik kad›n foto¤raflar›-
n› kullanmalar› bak›m›ndan aralar›nda
önemli bir farkl›l›k oldu¤u dikkati çeken
iki gazetenin (Posta ve Hürriyet) ortaya
koydu¤u tabloda aç›kça görüldü¤ü gibi,
bu tür haberler gazetelerin sat›fl grafik-
lerini etkilemektedir.  

Haberlerin aylara göre da¤›l›mlar›n-
da da s›ralaman›n de¤iflmedi¤i gözlen-
mektedir. Bununla birlikte Ekim ay›nda
Posta gazetesinde cinsellikle ilgili ha-
berlerde di¤er aylar karfl›s›nda belirgin
bir azalma oldu¤u görülmektedir. Ekim
ay›n›n ikinci yar›s›n›n Ramazan ay›na
denk gelmesi, dini de¤erlerin a¤›r bast›-
¤› bu dönemde söz konusu haberlere
daha az yer verildi¤ini düflündürmekte-
dir. 

Haberlerin sayfalara göre da¤›l›mla-
r›na bak›ld›¤›nda, cinsellikle ilgili haber-
ler aras›nda orta sayfalardaki haberlerin
ilk s›rada yer ald›¤› görülmektedir. Bu-
nunla birlikte orta sayfalar›n di¤er birim-
ler karfl›s›nda gazetelerin çok daha ge-
nifl bir bölümü kapsad›¤› göz önünde
bulunduruldu¤unda, asl›nda gazetelerin
en çok dikkat çeken bölümlerinde (1.
sayfa, son sayfa ve 2-3. sayfalarda) cin-
sellikle ilgili haberlere, özellikle erotik fo-
to¤raf içeren haberlere daha çok yer
verdikleri söylenebilir. Bu durum gaze-
telerin cinsellikle ilgili haberleri daha çok
okuyucu çekmek için kulland›klar›n› ak-
la getirmektedir.

‹çerik analizi yap›lan haberlerin cin-
sellikle ilgili temalar içerip içermemesine
göre da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda, toplam
haberlerin yar›s›na yak›n bölümünde ve
sat›fl grafi¤inde ilk s›rada yer alan gaze-
tenin (Posta) cinsellikle ilgili haberlerinin
yar›s›ndan daha fazlas›nda metin içeri-
¤inde cinsellikle ilgili temalara yer veril-
medi¤i halde cinsellik vurgulu görüntü-
lerin kullan›ld›¤› görülmektedir. Haberle-
rin görüntü özelli¤ine göre da¤›l›mlar›na
bak›ld›¤›nda, en çok erotik ünlü foto¤-
raflar›na yer verildi¤i ve içeri¤i yans›t-
mad›¤› halde erotik foto¤raflar›n olduk-
ça yo¤un bir flekilde kullan›ld›¤› dikkati
çekmektedir. Bununla birlikte kullan›lan
bu foto¤raflar›n neredeyse tamam›n›n
erotik kad›n foto¤raflar›ndan olufltu¤u
gözlenmektedir. Ünlü foto¤raflar› ço-
¤unlukla bu kiflilerin yaflant›lar›yla ilgili
haberlerle birlikte kullan›lmaktad›r. Di-
¤er erotik foto¤raflar›n bir k›sm› içeri¤i
cinsellik olmayan, ünlü olup olmad›klar›
bilinmeyen ve haber de¤eri olmayan
metinlerle birlikte, bir k›sm› cinsellikle il-
gili olmayan moda haberleriyle birlikte
ve geri kalan› cinsellikten tamamen ba-
¤›ms›z haber içerikleriyle (“Nar kalbe iyi
geliyor”, “Her eve bir aspirin laz›m”, “Ver
ama sonra alma”, “Yogoyla yafllanmak
zorlafl›yor” haber bafll›klar›ndan anlafl›-
laca¤› gibi) birlikte verilmekte ve özellik-
le erotik kad›n foto¤raflar› kullan›lmakta-
d›r.  Bu bulgular, Karademir’in (19) ve
Karamolla’n›n (20) Türkiye’de reklam-
larda cinselli¤in aç›kça kullan›ld›¤› yö-
nündeki bulgular›yla ve Ergül’ün (18)
Türk sinemas›nda kad›n oyuncular›n er-
keklerden farkl› olarak, cinsellikleri ba¤-
lam›nda birtak›m özellikleri ön plana ç›-
kar›larak izleyiciye sunulduklar› fleklin-
deki betimlemesiyle örtüflmektedir. 

Metin içeriklerinde cinsellikle ilgili ko-
nulara yer verilen haberlerin temalara
göre da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda, en çok
tecavüz haberlerine rastland›¤› görül-
mektedir. Bu tür haberlerin dikkati çe-
ken en önemli yönü, tek bir tecavüz ha-
berinin günlerce ifllenmifl olmas›d›r. Te-
cavüz haberlerini taciz haberleri izle-
mektedir. Taciz haberlerinin bir k›sm›n›n
asl›nda haber de¤eri olmad›¤› görül-
mektedir. (“Tacizci maymun”, “Elleyince2005; 8(2) 66
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Tablo 77: MMetinlerinde CCinsellikle ‹‹lgili
Konulara YYer VVerilmedi¤i HHalde CCinsellik
Vurgulu FFoto¤raflar›n KKullan›ld›¤›
Haberlerin TTemalara GGöre DDa¤›l›m›

Temalar f %

Ünlülerin hayat› 544 35.84
Moda 48 3.16
Di¤er 100 6.58
Toplam 692 45.58

Bu aaraflt›rma,
Türkiye’de
cinsellik
konusunda
yaflanan cciddi
bir pparadoksu
do¤rulamak-
tad›r.

Ì



tokat yedi” gibi). Taciz haberlerini cinsel
iliflki haberleri izlemektedir. Bu haberle-
rin de önemli bölümünün haber niteli¤i-
nin olmad›¤›, bir k›sm›n›n sansasyonel
nitelik tafl›d›¤›, baz›lar›n›n ise dikkat çe-
kici bafll›klarla verilmifl –bilimsel araflt›r-
ma sonuçlar› oldu¤u ifade edilen– ha-
berler oldu¤u görülmektedir (“Apo’dan
militan k›zlara jakuzide seviflme dersle-
ri”, “ 55 saat seks yapt›k”, “Çocu¤umun
annesi ile seks yapamam”, “Seks üstü
h›rs›zl›k”, “Bafl›n›z› daima yata¤›n do¤ru
taraf›na koyun”, “Aflk›n saati 22”, “Yu-
nan kad›n› erkek ar›yor” gibi). Bir sonra-
ki s›rada sa¤l›k ve cinsellik, müdahale-
ler yer almaktad›r. Bu teman›n bafll›¤›
alt›nda yer alan haberlerin bir bölümünü
“tüp bebek” konusu olufltururken di¤er-
lerini ise daha çok erkek cinsel organla-
r› ile ilgili konular oluflturmaktad›r (“Cin-
sel organ› büyütemeyen doktora su-
ikast”, “Spermler ö¤renciden”, “Erkek
organlar› ölçülmüfl”, “Doktorlar onu
‘adam’ etti”, “12 saatte X-Large” gibi).
Ard›ndan seks ticareti konusu ifllenmek-
tedir. Seks ticaretini aldatma konusu iz-
lemektedir. Ünlülerin bedensel özellikle-
ri yine bu haberlerde önemli bir yer iflgal
etmektedir. Asl›nda niteli¤i oldukça dü-
flük olan bu haberlerin oldukça k›sa,
çarp›c› bafll›klarla ve büyük puntolarla
verildikleri görülmektedir. (“Popoya mü-
dahale”, “Ooo! Fulden’e bak›n”, “Popo-
ya silikon”, “Çok s›k›ld›m gö¤üslerimi
büyüttüm” gibi).  Eflcinsellik, travestizm
ve transeksüellik temalar› aras›nda en
çok eflcinsellikle ilgili haberlerin ifllendi-
¤i görülmektedir. Bunlar›n bir k›sm›n›n
konusu eflcinsel evlilikler iken di¤erleri
daha çok eflcinselli¤in olumsuz de¤er-
lendirilmesine yol açabilecek konular›
içermektedir (“Sap›k iliflkiye girdi, öldü”,
“ABD’den seks bombas›” gibi). Moda
haberlerinin bir k›sm› cinsellik içeriklidir.
Özellikle iç çamafl›r› ya da defile s›ra-
s›nda ortaya ç›kan “ifl kazalar›” (“Fati-
ma’n›n s›rr› görüldü” gibi) bu bafll›k al-
t›nda yer almaktad›r. Evlilik d›fl› iliflki,
“seksi” vurgusu bulunan haberler, por-
nografi ve sanal seks sonraki s›ralarda-
d›r. Ard›ndan CYBE yer almaktad›r. Bu
haberlerin önemli bölümü “AIDS” ile ilgi-
li olmakla birlikte,  bilgi verici özellikleri-

nin bulunmamas› dikkat çekicidir
(“PKK’l› AIDS’ten öldü”, “AIDS’te siyah-
lara komplo teorisi”,  “AIDS Türk’ü kolay
avl›yor” “AIDS tedavisinde meditasyon
da var”, “AIDS’le otlu savafl” gibi). Ge-
belik, do¤um ve gebeli¤in sonlanmas›
daha çok al›fl›lm›fl›n d›fl›nda ço¤ul ge-
belik ya da do¤umlar ve ünlülerle ilgili-
dir. Cinsel fantaziler bir sonraki s›rada
yer almaktad›r. Cinsel e¤itim kategorisi-
ne giren haberler daha çok aile planla-
mas› ve gebelik yafl› ile ilgilidir (“Do¤u-
racaksan›z 20-29 yafl aras› do¤urun”,
“Ölüm getiren do¤umlar” gibi) ve say›la-
r›n›n oldukça düflük olmas› dikkat çeki-
cidir. Üreme organlar› hastal›klar› ara-
s›nda daha çok kanser –özellikle gö¤üs
kanseri– haberleri yer almaktad›r. Bunu
cinsel çeflitlilik ve seks tuza¤› haberleri
izlemektedir. C‹B (“Erkeksen doktora
git”) ve bekaret çok az ifllenen konular-
d›r. Di¤er kategorisine penis kesme
(“Kad›nlardan b›k›p penisini kesti”), er-
gen gebeli¤i, sünnet, mastürbasyon ve
çapk›nl›k konular› girmektedir ve say›la-
r› oldukça azd›r. 

Gazete haberlerinde tecavüz, taciz,
aldatma, seks ticareti, evlilik d›fl› iliflkiler,
cinsel çeflitlilik ve  cinsel fantazi temala-
r›n›n s›kl›kla fliddet, cinayet ve töre cina-
yeti temalar› ile birlikte ifllenmesi ve bun-
lara nadiren k›skançl›k ve intihar temala-
r›n›n efllik etmesi dikkat çekicidir. Seks
tuza¤› ve az say›daki pornografi ve sa-
nal seks temalar›, zaman zaman flantaj
temas›yla birlikte ele al›nmaktad›r.  

Metinlerinde cinsellikle ilgili konulara
yer verilmedi¤i halde cinsellik vurgulu
foto¤raflar›n kullan›ld›¤› haberlerin te-
malara göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda,
çok büyük bir bölümünün ünlülerin ha-
yat›na iliflkin oldu¤u görülmektedir. Ar-
d›ndan moda ve di¤er fleklinde s›ralan-
maktad›r. Di¤erleri kategorisinde yer
alan konular yiyeceklerden, k›y› fleridine
ve tan›nmad›¤› halde erotik pozlar ver-
mifl kiflilerin –güya– yaflant›lar›na kadar
de¤iflkenlik göstermektedir. 

Sonuç ve Öneriler
Yap›lan bu araflt›rmada ortaya ç›kan
tablo, gazetelerin cinsellikle ilgili olma-
yan konularda bile bu olguyu ne kadar 2005; 8(2) 67
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s›k kulland›klar›n› ortaya ç›karmaktad›r.
Özellikle ünlülerin hayatlar›yla ilgili ma-
gazin haberleri erotik foto¤raflarla süs-
lenmekte ve bunlar›n neredeyse tama-
m›nda ünlü ve erotik kad›n foto¤raflar›
kullan›lmaktad›r. Yine cinsellikten tama-
men ba¤›ms›z konular bile s›kl›kla erotik
kad›n foto¤raflar›yla süslenmektedir. K›-
saca popüler medyada kad›n, belirgin
bir biçimde seks objesi olarak görül-
mekte ve metalaflt›r›lmaktad›r. Cinsellik
ço¤u zaman sadece “cinsel iliflki”ye in-
dirgenmekte ve kad›n bir araç olarak
de¤erlendirilmektedir. 

Sonuçta bu araflt›rma, Türkiye’de
cinsellik konusunda yaflanan ciddi bir
paradoksu do¤rulamaktad›r. Cinsellik
bir taraftan gündelik yaflamda yok say›l-
makta ve bu alanda ciddi bir toplumsal
bask› hissedilmekte, di¤er taraftan po-
püler medya ›srarl› bir biçimde  cinselli-
¤i vurgulamaktad›r. Toplum bir taraftan
cinselli¤i bast›r›rken di¤er taraftan cin-
sellikle ilgili ürünlere yönelmektedir. Yi-
ne medya cinselli¤i vurgulamakla birlik-
te söz konusu alanda var olan olumsuz
tutumlar›n daha olumlularla yer de¤ifltir-
mesi ve sa¤l›kl› bir cinsel yaflant›y› des-
teklemek ad›na oldukça az fley yap-
maktad›r. Öyle ki haberlerde ifllenen te-
malar›n s›ralamas›na bak›ld›¤›nda, bü-
yük bölümünün olumsuz nitelik tafl›d›¤›,
olumsuz baflka temalarla birlikte ele
al›nd›¤› ve olumsuz bir bak›fl aç›s›n›
yans›tt›¤› görülmektedir. Bu durum cin-
sellik alan›nda yaflanan karmaflay› da-
ha da art›rmakta ve çözülmesi güç bir
hale sokmaktad›r. 

Bu çal›flma, cinsellik konusunda çok
daha fazla araflt›rma yapma gere¤ini or-
taya koymaktad›r. Bununla birlikte med-
ya okur yazarl›¤›n›n ö¤retilmesine iliflkin
çal›flmalar yap›lmal›d›r. Cinsel sa¤l›k
e¤itimi alan›nda medyan›n, daha etkili
bir biçimde kullan›lmas›n›n yollar› aran-
mal›d›r. Son olarak, dördüncü bir güç
olarak görülen medyan›n bu konumu-
nun getirdi¤i sorumlulu¤u tafl›yabilmesi
ad›na nelerin yap›labilece¤ine iliflkin ba-
k›fl aç›lar› gelifltirilmelidir. 
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