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Özet 

 

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik yapısı, kadın 

ve erkek arasındaki biyolojik farlılığı esas alan, 

beden ve fiziksel performansın ön planda 

tutulduğu spor alanında da hüküm sürmektedir. 

Eril bir karaktere sahip olan bu alandaki kadın 

varlığı, hem örgütsel hem de katılım bağlamında 

niceliksel ve niteliksel olarak sorunlu bir yapı 

sergilemektedir. Bu yapı, metinlerin üretimi ve 

alımlanması süreçlerindeki erkek egemenliğine 

paralel olarak, metinde temsiliyetin de erkek 

egemen söylem çerçevesinde kurgulandığı spor 

medyası tarafından da meşrulaştırılmaktadır. 

Haberin yalnızca haber olmadığı, toplumsal 

alandaki eşitsizlik yapılarını da yeniden ürettiği 

savunusundan hareketle bu çalışma, kadın 

sporculara yönelik haber metinlerinde erkek 

egemen söylemi deşifre etmeyi amaçlamaktadır. 

Ulusal basın içerisinden tiraj oranı yüksek ve spor 

haberlerine ağırlıklı olarak yer veren Hürriyet, 

Milliyet, Sabah ve Akşam gazetelerinin 

belirlenen tarih aralığındaki nüshalarının 

örneklemi oluşturduğu bu çalışmada eleştirel 

söylem analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapılan 

analizde, kadın sporcuların toplumsal cinsiyet 

rollerinin öne çıkarılarak ve estetik olma ya da 

olmamasına vurgu yapılarak sporcu kimliklerinin 

değersizleştirildiği, başarı ya da 

başarısızlıklarının eril dile eklemlenerek temsil 

edildiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Spor, cinsiyetçilik, sporcu 

kadın, sporcu kadının haberde temsili  

 

 

Abstract 

 

The structure of inequality based on gender 

prevails in the field of sports as well where the 

biological difference between man and woman is 

grounded on and body and physical performance 

is prioritized. The existence of a woman in this 

field which has a masculine characteristic 

qualitatively and quantitatively presents a 

problematical structure in terms of organization 

and participation. This structure, in parallel with 

the masculine hegemony during the processes of 

text production and reception, has been 

legitimized by the sports media in which 

representation in a text is designed in accordance 

with the male-dominated discourse. With 

reference to the argument that news is not just 

news and it reproduces the structures of 

inequality in social environment, this study aims 

to decipher the male-dominated discourse in 

news texts regarding female athletes. In this study 

that the copies of Hurriyet, Milliyet, Sabah and 

Aksam on specific dates, which mainly include 

sports news and have a high circulation rate in the 

national media, formed the paradigm, critical 

discourse analysis has been applied. In the 

analysis, it has been concluded that female 

athletes’ gender roles are highlighted, their 

athletic identities are trivialized by making an 

emphasis upon whether their gender roles are 

aesthetic or not, and their successes or failures 

have been articulated and presented through 

masculine language. 

 

Keywords: Sports, sexism, female athlete, 

representation in the news of athletic woman 
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GİRİŞ 

Foucault’nun biyoiktidar olarak 

kavramsallaştırdığı yeni iktidar sürecinde, 

beden, yeteneklerini arttırarak ve en verimli 

hale getirerek disipline edilir ve bu sayede 

düzenle uyumu sağlanarak normalleştirilir 

(2007). Bu bağlamda, bedenin disipline 

edilmesi amacına yönelik bir alan olarak 

spor, sağlıklı beden imgesine gönderme ile 

sağlığa hegemonik bir karakter kazandırmış 

olur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

temelinde de erkeğin ya da eril olanın 

kadına ya da kadınsı olana baskınlığı söz 

konusudur. Dolayısıyla, sağlıklı ve normal 

olanın sağlıklı olmayan ve anormal 

karşısındaki iktidarı erkeklik ile 

birleştiğinde ‘ötekiler’e karşı hegemonyası 

iki kat olmakta ve ötekilikleri de iki kat 

artmaktadır. 

“Spor, bazı yönlerden toplumsal düzenin 

benzersiz bir ifadesidir ve toplumsal 

anlamın önemli bir kaynağıdır. Farklı bir 

ifadeyle, spor, toplumsal düzenin 

idealleştirilmiş biçimlerini temsil etme 

eğilimindedir (Hargreaves’den akt. Gökalp, 

2005:122).” Böylece, belli bir cinsiyet 

kimliğinin diğerine göre ikincil konumda 

olması şeklinde kabaca tarif edilebilecek 

cinsiyetçilik spor alanında da kendini 

göstermekte, toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

yapısını bir yandan temsil etmekte diğer 

yandan pekiştirmekte ya da 

meşrulaştırmaktadır. Spor, beden ve fiziksel 

performansa dayalı bir alan olması 

dolayısıyla özellikle bir erkek etkinliği 

olarak görülmekte ve bu nedenle sporla 

ilişkili tüm alanlarda erkek egemen ideoloji 

su yüzüne çıkmaktadır. Kadın ve erkek cinsi 

arasındaki biyolojik farklılığa vurgu ile 

“sportif etkinlik, üst düzey sportif 

performans, üstün fiziksel özellikler, 

yetenek, başarı, hırs ve rekorlar ile 

tanımlandıkça ve spor bu tanımların dışında 

kalanlara kısıtlamalar getirdikçe, biyolojik 

farklılıklar normalleştirilerek toplumsal 

ikincilleşmeye dönüşmektedir (Koca, 

2006:83-84)." 

 

Spor ve cinsiyet ilişkisine dair araştırmalar 

80’li yıllarda beden tartışmaları 

çerçevesinde başlamış, 90’lı yıllar sporda 

kadın kimliğinin konumuna yönelik 

araştırmalar hakim olmuş ve 2000’li 

yıllarda ise bu konulara spor alanında 

erkeklik konusunun ele alındığı çalışmalar 

eklenmiştir. Türkiye’de bu alandaki 

çalışmaların çoğunlukla beden eğitimi ve 

spor yüksekokulları akademisyenlerince 

gerçekleştirildiği ve çoğunluğunun eleştirel 

bağlamda bir toplumsal cinsiyet tartışması 

içermeyen betimleyici nitelikteki 

araştırmalar olduğu, ayrıca medya 

bağlamında konuyu ele alan eleştirel 

çalışmaların ise çok sınırlı olduğu 

gözlenmiştir. Sporun cinsiyetçi yapısının 

irdelendiği bu çalışmada spor medyasında 

temsil imkanı bulan kadın sporcuların 

temsil biçimlerine yönelik bir analiz ortaya 

konmuş, bu analiz için Hürriyet, Milliyet, 

Sabah ve Akşam gazetelerinin 1 Ağustos-
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30 Eylül 2009 tarihleri arasındaki sayıları 

tesadüfi örneklem olarak belirlenmiştir. 

Eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılan 

bu çalışmada hem medyanın hem de sporun 

erkek egemen karakteri çerçevesinde kadın 

sporcuların spordaki başarılarının 

değersizleştirildiği ve sporcu kimliklerinin 

toplumsal cinsiyet kimlikleri ile 

baskılandığı sonucuna varılmıştır. Bu 

çalışma, kadın sporcuların medyadaki 

temsiline yönelik Türkiye’deki sınırlı 

literatüre bir katkı sağlaması bakımından 

önem taşımaktadır. 

TOPLUMSAL CİNSİYET VE SPOR 

Beden kavramı üzerine çeşitli tanımlamalar 

ya da anlamlandırmalar kültürel ve tarihsel 

olarak inşa edilmiştir (Lorber, 1997). 

Biyolojik olduğu kadar sosyo-kültürel bir 

varlık olarak beden, hem toplumsal 

denetimin bir aracı olmuş hem de beden ile 

ilgili çeşitli sağlık ve güzellik normları 

ortaya konmuş ve bu normlar zamana ve 

toplumlara göre değişkenlik göstermiştir. 

Bedene yönelik en temel ayrımlardan biri 

de toplumsal cinsiyet kurgusudur. 

Toplumsal cinsiyet, verili ve doğal kabul 

edilen cinsiyetten farklı olarak, “kadın ve 

erkeğin sosyo-kültürel açıdan 

tanımlanmasını, toplumların kadın ve 

erkeği birbirinden ayırt etme biçimini ve 

onlara verdiği toplumsal rolleri ifade 

etmektedir” (Bhasin, 2003:1). Biyolojik 

olarak farklı olan cinsiyetlerin toplumsal 

alandaki konumlanışları ve dolayısıyla 

eşitsizlik yapısı da bu “doğal” biyolojik 

ayrıma dayandırılmıştır. Bu noktadan 

hareketle, biyolojik ayrım bir yandan 

toplumsal cinsiyet düzeni ve toplumsal 

cinsiyet temelli işbölümünü ortaya 

çıkarmış, diğer yandan ortaya çıkan bu 

düzen biyolojik ayrımı desteklemiştir.  

Erkek ve kız çocukları arasındaki yetiştiriliş 

farklılıklarının onların bedensel gelişimi 

üzerinde de etkili olduğunu ifade eden 

feminist biyologlara göre, bu sosyalleşme 

sürecinde “kadın ve erkeklerin adale 

yapıları, refleksleri, duruşları, el-göz 

koordinasyonları arasında görülen (ve 

biyolojik farklılık iddiasını güçlendirmek 

üzere ileri sürülen) farklılıklar, sadece 

biyolojik temellere değil bu farklı 

sosyalleşmeye de dayanmaktadır” (Asch ve 

Geller’den aktaran User, 2010:137). 

Karşılıklı olarak birbirini yeniden üreten bu 

süreç içerisinde erkek bedeni ile kadın 

bedeninin konumlanışı arasında bir sosyal 

statü farkı ortaya çıkmakta ve kadın 

kimliğini kuran toplumsal cinsiyet anlayışı 

kadını bedeninden dolayı baskı ve denetim 

altına almakta, ikincilleştirmektedir. Bunun 

yanında, var olan toplumsal cinsiyet sistemi 

erkek egemen ideolojiyi meşrulaştırmakta 

ve yeniden üretmektedir. Bu bağlamda, 

spor alanında bedeni biyolojik bir varlık 

olarak kabul etmek şeklindeki klasik 

anlayış yerine bedenin toplumsal ve 

kültürel olarak kurgulandığını esas almak 

gerekmektedir. 

Toplumsal alanda cinsiyetlere atfedilen rol 

ve sorumluluklar çerçevesinde erkeklik, 

güç/iktidar, mantık, rekabet ve liderlik 

kavramlarıyla özdeşleştirilmekte; bunun 
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karşıtı olan kadınlık ise naiflik, duygu, 

itaatkarlık ve güzellik ile özdeş kabul 

edilmektedir. Toplumsal cinsiyet 

bağlamında inşa edilen bu kadınlık ve 

erkeklik tanımlarına uygun olarak, fiziksel 

mükemmelliği öne çıkaran, bedenin en 

yüksek performansa çıkarılacak bir makine 

olarak kabul edildiği yarışma/mücadele 

sporlarında ve bedensel temasın yüksek 

olduğu saldırganlık içeren sporlarda 

erkeklik ya da erkeksilik daha belirgin iken, 

bir serbest zaman etkinliği olarak form 

kazanmak ya da formda kalmak gibi estetik 

kaygılarla yapılan rekreatif spor pratikleri 

kadınsı kabul edilmektedir. Diğer yandan, 

“kadınsı görünmeyen ya da erkeksi olarak 

algılanan sporlarda yer alan kadın sporcular 

antrenörleri, spor yöneticileri, hakemler, 

medya, potansiyel sponsorlar ve fanatikler 

tarafından olumsuz tavırlara maruz 

kalmakta ve bu yüzden sıklıkla 

kadınlıklarını vurgulama çabası içine 

girmektedirler” (Koca, 2006:89-90). 

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 

60 spor federasyonunun Aralık 2016 

kayıtlarına göre lisanslı sporcuların cinsiyet 

dağılımı incelendiğinde, 5 spor federasyonu 

dışındaki tüm spor dallarında erkek 

sporcuların kadın sporculardan çok daha 

fazla ve toplamda erkek sporcu sayısının 

(1.942.204) kadın sporcu sayısının 

(801.174) iki katından fazla olduğu 

görülmektedir (www.gsb.gov.tr). Kadın 

sporcuların erkeklerden fazla olduğu 

voleybol, buz pateni, jimnastik, dans 

sporları ve halk oyunlarındaki bu farklılığı 

toplumsal cinsiyet sistemi dahilinde 

değerlendirmek gerekmektedir. Bu spor 

dallarında kadın sporcuların niceliksel 

fazlalığını, erkek egemen ideoloji 

çerçevesinde kadının göze hitap eden bir 

varlık olarak görülmesi nedeniyle bu 

sporlara erkeklerden daha çok layık 

görülmesi ve dolayısıyla bu sporlara 

katılımlarının kabul edilmesine bağlamak 

mümkündür.  

Buz pateni, jimnastik, dans sporları ve halk 

oyunları federasyonlarındaki sporcu 

sayısının kadın ağırlıklı olmasını bu 

sporların estetik yönünün baskınlığı ile 

ilgili olduğu iddia edilebilirse de 

voleyboldaki durumu sadece estetiğe 

bağlamak yeterli görünmemektedir. 

Özellikle basketbol ile aralarındaki 

(1890’larda geliştirilmiş ve kapalı alanlarda 

oynanan takım sporları olmaları gibi) 

benzerliklere rağmen, basketbolun daha 

erkeksi ve oyuncu sayısının erkek ağırlıklı 

olması (44.590 kadın sporcuya karşılık 

193.094 erkek sporcu) voleybolun ise 

kadınlara yönelik bir spor olarak kabul 

edilmesi ve kadın oyuncu sayısının fazla 

olması (83.083 erkek sporcuya karşılık 

106.838 kadın sporcu) dikkat çekmektedir. 

Durum toplumsal cinsiyet yargıları 

temelinde ele alındığında, “Amerikalı 

beden eğitimi öğretmeni William G. 

Morgan’ın voleybol sporunu basketbolu zor 

bulan bir grup genç için geliştirmiş” (Bora, 

2011) olmasından hareketle, zor olanın 

erkeği basit olanın ise kadını imlediği erkek 

egemen söylem içerisinde iki spor dalı 

arasındaki bu farklılık anlamlı hale 

gelmektedir. 
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Diğer yandan, Türkiye spor alanında önemli 

bir kurum olan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü’nde çalışan memurların 

yaklaşık üçte biri, yönetici pozisyonunda 

çalışanların da % 10’u kadınlardan 

oluşmaktadır (Koca, 2006:86). Dolayısıyla, 

bazı sporların vitrininde görülen bu kadın 

yoğunluğuna rağmen sporun örgütsel yapısı 

ya da spor yönetiminde aynı durumun 

geçerli olmadığı ortadadır.   

 

Spor ve cinsiyet bağlamında bugüne kadar 

yapılmış araştırmalar gözden 

geçirildiğinde, spora katılım, tercih edilen 

spor dalları, spor kurumlarında cinsiyet 

dağılımı gibi konularda cinsiyetlere göre 

niteliksel ve niceliksel bir farklılaşma 

olduğu görülmektedir (Yüksel, 2014; 

Clément-Guillotin ve Fontayne, 2011; 

Yaprak ve Amman, 2009; Özsoy, 2008; 

Koca ve Bulgu, 2005; Fasting vd., 1997). 

Genel olarak bu çalışmalar, kız ve erkek 

öğrencilerin spora katılımında sayının erkek 

öğrenciler lehine olduğu, erkeklerin güreş, 

futbol, halter, karate gibi güç ve hız 

gerektiren spor dallarını tercih ederken 

kadınların pilates, jimnastik ve step gibi 

spor dallarına yöneldiği, spor alanında 

çalışan kadınların cinsiyetlerinden 

kaynaklanan bir takım sorunlar yaşadığı, 

spor kurumlarının kadrolarında da yine 

erkekler lehine bir niceliksel çoğunluk 

olduğunu ortaya koymaktadır  

SPOR MEDYASINDA KADIN 

SPORCULARIN TEMSİLİ 

Özellikle 1990’lı yıllarda özel televizyon 

kanallarının, spor gazetelerinin yayına 

başlaması ile spor olayları daha fazla 

gündelik hayatın parçası olmuş ve medya, 

sporun hem kitleselleşmesini hem de bir 

endüstri haline gelmesini sağlamıştır. 

Karşılıklı belirlenim ilişkisi içerisindeki 

spor ve medya bağlamında ortaya çıkmış 

olan spor medyası, diğer medya türlerinde 

olduğu gibi toplumsal eşitsizlik yapılarının 

meşrulaştırıldığı bir alan olmuştur. Çünkü 

‘metinlerarası niteliğe sahip spor söylemi 

içerisindeki gösterenler farklı söylemlerle 

eklemlenen göndergelere dönüşmektedir 

(Gökalp, 2005)’. Dolayısıyla, erkek egemen 

bir yapıya sahip spor alanında bu 

hegemonyanın tesisi ve yeniden üretiminde 

spor medyası en önemli rolü oynamaktadır. 

Spor medyasının hem çalışanları, hem 

izleyicileri hem de bu medya içerisindeki 

metinlerde temsil edilenler bağlamında 

kadınların etken ya da aktif olmadığı ya da 

ikincil olarak varlık gösterdiği ortadadır.  

Spor medyasını toplumsal cinsiyet 

bağlamında ele alan çalışmaların 

uluslararası literatürde 1990’lı yıllarda 

başladığı görülmektedir. Yapılan 

araştırmalar kadın sporcuların medya 

metinlerinde erkeklere oranla daha az 

görünür olduğu ve bu görünürlüğün de var 

olan toplumsal cinsiyet normlarına uygun 

bir nitelik taşıdığı gibi sonuçlar ortaya 

koymuştur (Lee, 1992; Bernstein, 2002; 

Pedersen, 2002; Capranica ve Aversa, 

2002; Wensing ve Bruce, 2003). Konu ile 

ilgili olarak 2000’li yıllar itibariyle 

yurtiçinde de çalışmalar yapılmaya 
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başlanmış olmasına rağmen oldukça 

sınırlıdır (Öktem, 2004; Arslan ve Koca, 

2006; Özsoy, 2008; Hacısoftaoğlu ve Koca, 

2011; Akkaya ve Kaplan, 2014). Bu 

çalışmalar arasında medya metinlerinde 

kadın sporcuların temsilini ele alan nitelikli 

iki makale çalışmasından ilki Öktem 

tarafından kaleme alınmış, 2001-2003 

yılları arasında 4 farklı gazetedeki Süreyya 

Ayhan ile ilgili haberlerin söylem 

çözümlemesi yapılmıştır. Arslan ve Koca 

tarafından yapılan diğer çalışma ise, 2004 

yılı Ağustos ayında 3 farklı gazetede yer 

alan kadın sporculara yönelik haberlerin 

içerik analizinden oluşmaktadır. Bunlara ek 

olarak Şimşek’in Günümüz Basınında 

Kadınlar başlıklı kitap çalışmasında da 

bahsetmek gerekir ki bu çalışma da 6 

gazetenin 1997 yılının Eylül, Ekim ve 

Kasım aylarına ait sayılarındaki kadınları 

konu alan haberlerin içerik ve söylem 

analizi yapılmış, kadın sporcuların yer 

aldığı haberlerin erkek sporcuların yer 

aldığı haberlerden çok daha az olduğunu ve 

gazetelerde kadın sporcuların özellikle 

dişiliklerinin ve estetik görüntülerinin yer 

aldığı haberlerin öne çıkarıldığını ortaya 

koymuştur (2000). 

Gerek medya gerekse de spor erkek egemen 

bir yapı sergilemektedir. Bu bağlamda spor 

medyasının da hem çalışanları, hem bu 

medya içerisinde üretilen metinlerde temsil 

edilenler hem de izleyenleri erkek 

yoğunlukludur. Dünya medyasında 

özellikle olimpiyatlar ve tenis turnuvaları 

dahilinde sporcu kadınlar haber konusu 

olabilmekte ve bu metinlerde sporcu 

kadınlar kızlar ya da bayanlar sıfatları ile 

yer almaktadır. Bu durum da “hem kadına 

ilişkin toplumsal söylemlerin bir yansıması, 

hem de basındaki erkek egemen 

yapılanmanın bir sonucu olarak 

görülmelidir” (Öktem, 2004:169). 

Türkiye’de kadın sporcuların görünür 

olduğu sporlar atletizm, halter ve 

voleyboldur. Bunun sebebi yarışma sporu 

odaklı olunması ve bu sporlarda başarı 

sağlanmasıdır (Koca ve Bulgu, 2005:174). 

Spor medyasında kadın sporcular cinsel 

obje, anne ve/veya eş olarak toplumsal 

cinsiyet rolleri çerçevesinde ya da erkeksi 

niteliklerle temsil edilmektedir. Bu 

temsiller bağlamında kadınların öncelikli 

görev ve sorumluluklarının toplumsal 

cinsiyet rolleri olduğu öne çıkarılarak ya da 

cinsel kimlikleri ve bedenleri ile seyirlik bir 

nesneye dönüştürülerek sporcu kimlikleri 

ve spordaki başarıları değersizleştirilmekte, 

başarıları öne çıkarıldığında ise bu ya şansa 

bağlanmakta ya da olağandışı bir durum 

olarak resmedilmektedir. Diğer yandan spor 

medyasında sporcu kadınların erkeksi tavır 

ve görüntülerine yer verilerek bu alanın eril 

karakteri onaylanmakta ve böylelikle spor 

alanındaki erkek egemen ideoloji yeniden 

üretilmektedir.  

Cambridge Üniversitesi’nde Sarah Greaves 

tarafından yürütülen araştırmada erkek 

sporcuların kadın sporculardan 3 kat fazla 

haberlerde yer aldığı, kadın sporcuların 

çoğunlukla medeni durumları, yaşları ve dış 

görünüşleri ile haber konusu olduklarını 

ortaya koymuştur. 2016 yılı Ağustos ayında 



 
 

UHİVE 

www.uhedergisi.com 

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z19 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research 

January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19 

ID:351 K:411 

www.uhedergisi.com 

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)  
(2015/04315- 2015-GE-18972) 

 

 

düzenlenen Yaz Olimpiyatları sürecinde, 

İngiltere’yi atletizm dalında temsil eden 

Jessica Ennis Hill ile ilgili en çok öne çıkan 

haberin başlığının “Ennis Hill altın 

madalyalı üçüncü anne olma yolunda!” 

olması ve bisikletçi Jess Varnish’in teknik 

direktörünün Varnish için söylediği “Popon 

ve yaşın fazla büyük. Olimpiyatlardan 

vazgeçip çocuk doğurmalısın” sözlerinin 

basına yansıması (Gökhan, 2016), yine Çin 

dalgıç He Zi’nin takım arkadaşından aldığı 

evlilik teklifinin BBC’de kazandığı gümüş 

madalyadan daha güzel bir ödül olarak 

nitelendirilmesi, trap atıcılığında bronz 

madalya kazanan Corey Cogdell’in 

Chicago Tribune Gazetesi’nde bir 

profesyonel Amerikan futbolcunun karısı 

olarak tanımlanması (Uffalussy, 2016) gibi 

örnekler de yapılmış akademik 

araştırmaların sonuçlarını 

desteklemektedir. 

Yine spor medyası içerisine dahil olan spor 

reklamlarında da aynı cinsiyetçi eğilimi 

gözlemlemek mümkündür. 2015 yılı Mart 

ayında düzenlenen E3 Harelbeke bisiklet 

yarışı için hazırlanan aşağıdaki afişte 

(Resim 1) bu açıkça ortadadır. 2013 yılında 

yapılan bisiklet yarışının ödül töreninde 

derece alan bisikletçinin tacizine (Resim 2) 

gönderme yapan ve kadın görselinin 

yanındaki “bu sene bunları kim sıkacak?” 

sloganıyla da desteklenen bu afiş 

yayınlandığı dönemde Reklam Etiği 

Jürisinin kararıyla geri çekilmiş olmasına 

rağmen spor medyasında cinsiyetçiliğin 

tarihine kaydolmuştur. 

 

Resim 1 

       

Resim 2 

                                                                                

GAZETE HABERLERİNDE KADIN 

SPORCULARIN TEMSİLİNE 

YÖNELİK ÇÖZÜMLEMELER 

Bu çalışma kapsamında spor medyasında 

yer alan metinlerdeki kadın sporcuların 

nasıl temsil edildiğine yönelik bir analiz 

yapılmaktadır. Analiz için Türkiye ulusal 

basını içerisinde tiraj oranı yüksek ve spor 

haberlerine daha fazla yer veren 4 gazete 

olan Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Akşam 

gazetelerinin rastlantısal bir tarih aralığı 

olarak belirlenen 1 Ağustos-30 Eylül 2009 

https://onsidemag.files.wordpress.com/2015/03/gc3b6rsel_31.png
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzqOVpI_SAhVFlCwKHZCfCz4QjRwIBw&url=http://www.dailymail.co.uk/sport/article-2306244/Aussie-female-cyclist-Loren-Rowney-turns-tables-Peter-Sagan-pinching-stunt.html&psig=AFQjCNEMjE71rbFdaL4UF2HFu1EyAEXfvQ&ust=1487151223970174
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tarihleri arasında yayınlanan nüshaları 

örnekleme dahil edilmiştir. Söz konusu 

gazetelerin daha yeni tarihli arşivlerinin 

bulunmaması çalışma açısından bir 

sınırlılık oluşturmuştur ancak, yukarıda da 

bahsedildiği gibi Türkiye çapında daha 

önce bu konuda yapılan çalışmaların analiz 

birimlerini oluşturan örneklemlerinden 

daha yeni olması bakımından önem 

taşımaktadır. 

Çalışmanın analizi için eleştirel söylem 

çözümlemesi yöntem olarak belirlenmiştir. 

Yorumsamacı bir yaklaşım ihtiva eden 

eleştirel söylem çözümlemesi dilin 

anlamları yansıtmadığını ve bir 

anlamlandırma mücadelesi alanı olduğunu 

buna bağlı olarak da araştırmacının 

yansızlığını değil toplumsal eşitsizlik 

yapıları dahilinde eşitsizliğin güçsüz 

olanından yana tavır alması gerektiğini 

kabul eder. “Eleştirel söylem çözümlemesi, 

dil kullanımıyla ifade edilen, işaret edilen, 

kurulan, meşrulaştırılan ve sürdürülen 

toplumsal eşitsizlikleri ve güç ilişkilerini 

eleştirel bir tarzda soruşturan; bu 

soruşturmayı gerçekleştirirken yazılı veya 

sözlü metinlere bir soruşturma nesnesi 

olarak odaklanan ancak bir yandan da bir 

metnin üretimine yol açan toplumsal süreç 

ve yapılar ile sosyal/tarihsel özneler olarak 

kişilerin veya grupların metinlerle 

etkileşimleri boyunca anlam yarattıkları 

toplumsal süreç ve yapıları da teorize eden; 

nihai hedefi sadece bilimsel olmayıp aynı 

zamanda toplumsal ve politik değişim de 

yaratmak olan bir söylem çözümlemesi 

yaklaşımıdır” (Dursun, 2013: 69). 

 Bu yöntemle ilgili olarak adı öne çıkan van 

Dijk, haberi kamu söyleminin bir formu 

olarak kabul etmekte ve haber söyleminin 

temel yapısını şekillendiren bağlamsal 

etkenlerin önemine değinmektedir 

(Akt.Özer, 2011:83). Teun van Dijk haber 

metinlerinin analizine yönelik olarak, 

makro ve mikro yapıların çözümlenmesi 

temelinde bir analiz şablonu da ortaya 

koymuştur, fakat çalışma çerçevesindeki 

analizde bu şablon kullanılmamıştır. 

Wodak’ın ifadesiyle “eleştirel söylem 

çözümlemesi, bir dizi açık ve tanımlanmış 

araç gereci olan homojen bir kuram 

değildir; daha çok birçok yönleriyle ve 

sayıca çeşitlenen kuramsal ve metodolojik 

yaklaşımlarıyla bir araştırma programıdır” 

(Akt. Dursun, 2013: 86).  

Çalışma kapsamında kadın sporcuların 

haber metinlerinde temsiline yönelik, 

toplumsal cinsiyet rollerinin öne 

çıkarılması, erkek egemen ideoloji 

içerisinde belirlenmiş güzellik kalıplarına 

uygun olup olmama ve cinsel nesne olarak 

temsil, başarı ya da başarısızlığın eril bir 

dille temsili gibi kategoriler tespit edilmiş 

ve bu kategoriler çerçevesinde sayfa 

sınırlılığı nedeniyle her bir gazetede öne 

çıkan en çarpıcı haberlerin eleştirel söylem 

analizi yapılmıştır.  

“Toplumsal cinsiyet rollerinin öne 

çıkarılması” 

Yukarıda da ifade edildiği gibi toplumsal 

cinsiyet düzeni içerisinde kadının aslolan 

rol ve sorumlulukları özel alanla 
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sınırlandırılmış, kamusal alandaki varlığı 

ikincil bir konumda kalmıştır. Kamusal bir 

nitelik taşıyan spor alanında ve spor 

medyasında da kadın, bu toplumsal cinsiyet 

rollerine ve özel alana dair vurgularla 

konumlandırılmaktadır.                            

 
Resim 3 (Akşam, 11 Eylül 2009) 

 

 
Resim 4 (Hürriyet, 25 Eylül 2009) 

Resim 3’teki haber, milli haltercinin 

Avrupa ve dünya rekorlarını kırdığını konu 

almakta fakat metin haltercinin babasının 

bir inşaat işçisi olduğuna yönelik vurgu ile 

dramatize edilmektedir. “İnşaatçı babanın 

rekortmen kızı” başlığını taşıyan haberde, 

sporcu olan kadın tek başına bu kimlik ile 

değil bir babanın kızı olması dolayısıyla 

varlık göstermekte ve rekorlar kıracak kadar 

başarılı bir sporcu olsa da kimliği o babanın 

kızı olmak üzerinden tanımlanmaktadır.  

Resim 4’teki haberde de bu şekilde bir 

temsil söz konusudur. Spotta yer alan 

“Ukraynalı Olimpiyat ikincisi Andre 

Stadnick’in eşi Mariya Stadnick 

Azerbaycan, kız kardeşi Yana Stadnick ise 

İngiltere adına mindere çıktı. Bu ilginç 

mücadeleyi gelin kazandı” ifadesinde de 

görülebileceği gibi her iki sporcu kadın da 

(eşi ve kardeşi olarak) bir başka erkek 

sporcu üzerinden tanımlanmaktadır ve 

habere konu olan kadınların yaptıkları işle 

ilgisi olmayan durumlarının haber metninde 

öne çıkarılmasıyla bu kadınların sporcu 

kimlikleri değersizleştirilmektedir. 

 
Resim 5 (Akşam, 15 Eylül 2009) 
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Resim 6 (Akşam, 27 Eylül 2009) 

Sporcu kadınların başarılarından söz eden 

haber metinlerinde, bu başarıya sıklıkla 

annelik rollerinin iliştirildiği de 

görülmektedir. Bir erkek sporcu için aynı 

anlamlandırma stratejisi geçerli olmazken 

kadın sporcularda durumun neden böyle 

olduğunu yine kadının özel alana ait bir 

kimlik olarak konumlandırılması 

çerçevesinde açıklamak mümkündür. Ünlü 

tenis oyuncusu Kim Clijsters’ın 

şampiyonluğu ile ilgili Resim 5’teki 

“Çocuk da yaparım kariyer de” başlıklı 

haberde, sporcunun hem kamusal hem de 

özel alanda başarılı olma durumu erkek 

egemen söylem bağlamında idealize 

edilmektedir. Bu ideallik bir “ulaşılmazlık” 

anlamını da bünyesinde barındırmakta ve 

dolayısıyla metin, kadınlık bağlamında 

umut verici olmaktan çok umut kırıcı bir 

özellik taşımaktadır. Aynı sporcunun kupa 

aldıktan sonra ülkesine dönüşünü konu alan 

Resim 6’daki haber metninde “…bir basın 

ordusu tarafından karşılanan şampiyona bu 

kadar yoğun ilgi gösterilmesinin asıl nedeni 

Amerika Açık’ı kazanan ilk anne tenisçi 

olması” ifadesindeki “asıl neden” vurgusu 

kadın sporcunun anneliğinin başarısından 

daha önemli bir unsur olarak öne 

çıkarılması ve dolayısıyla başarısının 

değersizleştirilmesidir. “Anne Kim eve 

kupayla döndü” başlığını taşıyan haber, 

“çok başarılı bir sporcu da olsa anne annedir 

ve/veya dönüp dolaşıp geleceği yer evidir, 

yuvasıdır” gibi bir alt metin ile okunmalıdır.  

“Güzellik kalıplarına uygunluk ve cinsel 

nesne olarak temsil” 

Medya metinlerinde erkek egemen söylem 

bağlamında onaylanan ideal kadın klişesi, 

bir yönüyle susan, itaat eden, namuslu olan 

diğer yönüyle de (vücut ölçüleri ve yüz 

güzelliği bakımından) belirli estetik 

normlara uygun olan kadını imlemektedir. 

Bu estetik normlar dahilinde, sporcu 

kadının vücudunun “gereğinden fazla” kaslı 

olması, yuvarlak hatlara sahip olmaması ve 

bunlara bağlı olarak “estetik” 

görünmemesi, sporun fiziksel performansa 

dayalı ve güçlü kas gerektiren “doğasına” 

rağmen kabul görmemektedir. Çünkü 

fiziksel yeterliliği ve gücü sembolize eden 

kas, kadının hassas ve kırılgan olması 

gerekliliğine aykırı bir durum ortaya 

çıkarmaktadır. Örneğin, Resim 7’daki 

haber Güney Afrikalı atlet Caster 

Semenya’nın erkek olup olmadığına 

yönelik tartışmayı konu almaktadır. Metin 

içerisinde bu durumun bir iddia olduğundan 

bahsedilse de “yarışmayı rakiplerine fark 

atarak rahat kazanan ve altın madalya alan 

Semenya’nın görüntüsünün kadın fiziğini 

andırmaması…” şeklindeki ifadede, hem 
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performansının diğer kadın atletlerden fazla 

olmasına yönelik vurgu ile normal 

dışılığına gönderme yapılması hem de 

görüntüsünün kadına benzemediğinin 

onaylanması ve ayrıca haber fotoğrafında 

Semenya’nın kaslarını öne çıkaran bir 

pozunun seçilmiş olması ile bu iddia 

desteklenmektedir.   

 
Resim 7 (Hürriyet, 22 Ağustos 2009) 

Diğer yandan medya “ideal” olan kadın 

sporcuları da seyirlik nesne olarak 

konumlandırmaktadır. Resim 8’deki haber 

Beşiktaş voleybol takımının bir oyuncu 

transferini konu almakta fakat haberin 

başlığı ve fotoğrafı bu konudan bağımsız 

görünmektedir. Transfer edilen voleybol 

oyuncusunun seksi pozlarının kullanıldığı 

haber metninde “…Hırvat oyuncu, 

muhteşem fiziği ve cesur pozlarıyla da 

adından sıkça bahsettiriyor” ifadesine yer 

verilmekte ve voleybol oyuncusundan 

“seksi smaçör” olarak söz edilmektedir.  

 
Resim 8 (Milliyet, 1 Ağustos 2009) 

Bu şekilde cinsel arzu nesnesi olarak temsil 

edilmese de bazı haberlerde kadınların dış 

görünüşlerinin öne çıkarılmasıyla sporcu 

kimliklerinin üstü örtülmekte ve başarıları 

değersizleştirilmektedir. Resim 10’daki 

haberde görülebileceği gibi sporcuların 

esmer ya da sarışın olması, Resim 8’deki 

haberin spotunda geçen “tenis kortlarının 

güzelliğiyle dikkat çeken ismi” ifadesi, 

Resim 11’daki haberin başlığına taşınan 

“18’lik” sıfatı, haberlerin içeriği ile ilgisi 

olmamasına rağmen erkek egemen 

söylemin yeniden üretimini sağlamaktadır. 

 
Resim 9 (Milliyet, 7 Eylül 2009) 
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Resim 10 (Sabah, 10 Ağustos 2009) 

 
Resim 11 (Sabah, 9 Eylül 2009) 

“Başarı ya da başarısızlıkta eril söylem”  

Spor medyasında saldırganlık ve şiddet 

içeren ifadelerin sıklıkla kullanımı bu alanın 

eril karakterinin bir göstergesidir. Özellikle 

spor karşılaşmalarındaki galibiyet durumu 

haberleştirilirken “vurdu, gömdü, parçaladı, 

devirdi” gibi saldırgan ve şiddet içerikli 

ifadeler tercih edilmektedir. Bu bağlamda 

kadın sporcuların karşılaşmalarına yönelik 

haberlerde de bu eril dilin egemen olduğu 

görülmektedir. Resim 12’de Venus 

Williams ve Kim Clijsters arasındaki tenis 

müsabakasında Kim Clijsters’ın galibiyeti 

metnin başlığındaki “çarptı!” vurgusu ile 

verilerek eril bir karakter kazandırılmış ve 

erkek egemen söylem yeniden üretilmiştir.  

 
Resim 12 (Hürriyet, 8 Eylül 2009) 

Filenin Sultanları olarak adlandırılan 

Türkiye milli voleybol takımının Fransa 

takımına karşı galip geldiği karşılaşma 

haberi iki farklı gazetede de aynı söylemsel 

strateji kapsamında verilmiştir. Akşam 

gazetesinin Resim 13’teki haberinde 

“Sultan Tokadı” başlığı yer alırken Milliyet 

gazetesinin aynı günkü Resim 14’teki 

haberinin başlığı “Fransız öpücüğü!” 

şeklindedir. Akşam gazetesinin başlığında, 

“Osmanlı Tokadı” olarak bilinen ve sert ya 

da okkalı tokat anlamlarında kullanılan 

deyime gönderme ile Türkiye takımının 

galibiyeti direkt olarak bir şiddet ifadesi ile 

kurgulanmıştır. Milliyet gazetesinde ise, 

sonundaki ünlem işaretiyle de desteklenen 

haber başlığında, argoda “diğer(ler)i”ne 

karşı bir şeyi kazanmak, yenmek, başarmak 

anlamlarında kullanılan öpmek eylemi, 

yenilen takımın Fransız olması ile bir 

öpüşme türü olan Fransız öpücüğünün 

birleştirilmesiyle anlamlandırılan cinsiyetçi 
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ve saldırgan bir söylem dahilinde 

kurgulanmıştır.               

 
Resim 13 (Akşam, 26 Eylül 2009) 

 

 
Resim 14 (Milliyet, 26 Eylül 2009) 

Sporcu kadınların spor medyasındaki 

temsilinde sıklıkla kullanılan klişelerden 

biri de özellikle başarılı olduklarında 

övmek/yüceltmek amacıyla kullanılan 

“altın kız, rüzgar kız, dev kız” gibi 

ifadelerdir. Bu ifadelerde farklı sıfatlarla 

nitelenen ve küçük, sevimli ve masum olma 

anlamlarına gönderme yapan “kız” 

kelimesinin tercih edilmesindeki kasıt, 

erkek egemen bir alan olan sporda 

başarısıyla varlık gösterebilen kadının 

kadınlığının yumuşatılması ya da cinsel 

kimliğinden arındırılmasıdır. Örneğin 

Resim 15’te milli boksör Gülsüm Tatar’ın 

şampiyonluğu “Altın kız Gülsüm” başlığı 

ile verilmiştir. Aynı şekilde kendisinden 

“kız” olarak bahsedilen Halter sporcusu 

Ayşegül Çoban’ın bu spordaki başarılarını 

konu alan Resim 16’daki haberde bu 

kurguya ek olarak, haberin başlığındaki 

ünlem (Bu kız meğer yetenekliymiş!) ve 

haber girişindeki “Yeteneği olmadığı 

düşünülerek ilk başta halterde başarılı 

olacağına kimsenin inanmadığı Ayşegül 

Çoban, herkesi şaşırtarak Avrupa Gençler 

Halter Şampiyonası’nda birinci oldu” 

cümlesi ile kadın sporcunun bu alanda 

başarı göstermiş olmasının sıradışılığı 

onaylanmıştır.  

 
Resim 15 (Akşam, 21 Eylül 2009) 

 
Resim 16 (Sabah, 29 Ağustos 2009) 
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Kadın sporcuların spordaki başarılarının 

sıradışı bir durum olarak temsiline yönelik 

ilginç bir örnek de Resim 17’deki “İşte içler 

acısı halimiz!” başlığını taşıyan haberdir. 

Haberin “Gülle ve disk atmada bayanlar, 

Türk erkeklerini geçti. Olimpiyat üçüncüsü 

çekiççimiz Eşref Apak, trajikomik bir 

şekilde bayanlarda şampiyon olan 

sporcunun tam 6 metre 26 santim gerisinde 

kaldı” şeklindeki spotunda da açıkça 

görülebileceği gibi erkek ve kadın sporcular 

arasında yapılan karşılaştırmada erkeklerin 

kadınların gerisinde kalması “trajikomik” 

bir durum olarak temsil edilmiştir. İçinde 

milliyetçilik söylemi de olan bu haberde, 

Türk sporculara fark atan “ötekiler”in 

yabancı olmalarına ek olarak bir de kadın 

olmalarının erkek sporcuların komik ve 

acınasılığının arttığı anlaşılmaktdır.                                               

 
Resim 17 (Akşam, 26 Ağustos 2009) 

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Öncelikle yapılmış birçok çalışmanın 

ortaya koyduğu gibi spor medyası 

içerisinde kadın sporculara yönelik haberler 

niceliksel olarak erkek sporcularla ilgili 

haberlerle karşılaştırılamayacak kadar 

azdır. Bu çalışma kapsamında da durumun 

farklı olmadığı gözlenmiştir. 

Gökalp’in ifadesiyle, “spor medyasındaki 

metinlerin formel düzeyde semiyotik 

analizinden çok spor basınının hem maddi 

üretim koşullarının hem de haber 

metinlerinde cisimleşen hakim 

ideolojik/söylemsel stratejilerin 

çözümlenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca, 

sadece spor karşılaşmalarını 

yansıtmak/aktarmak gibi sunulan haber 

metinlerinin üretiminin maddi/toplumsal 

süreçlerle nasıl eklemlendiği ve bu 

metinlerin egemen siyasal anlamları 

yeniden üreten bir konuma nasıl 

yerleştirildiği de aynı derecede önemlidir” 

(2005:135). Bu bağlamda, kadın 

sporcuların haber metinlerindeki temsilinin 

çözümlendiği bu çalışmada söz konusu 

metinlerde erkek egemen söylemin yeniden 

üretildiği, var olan toplumsal cinsiyet 

düzeninin, sporun ve buna bağlı olarak spor 

medyasının cinsiyetçi yapısının 

meşrulaştırıldığı sonucuna varılmıştır. 

Çalışma kapsamında ele alınan cinsiyetçi ya 

da erkek egemen söylem, analizi yapılan 

haberlerin özellikle başlıklarında öne 

çıkmaktadır. Haber başlıkları metnin 

içerdiği egemen ideolojiyi göstermesi ve 

okuyucunun metne bakış açısını belirlemesi 

bakımından önem taşımaktadır. Belirlenen 
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tarih aralığındaki gazetelerde yer alan kadın 

sporcularla ilgili haberlerde, kadın 

sporcuların toplumsal cinsiyet rollerinin 

öne çıkarıldığı, estetik olma ya da 

olmamasına vurgu yapıldığı, başarı ya da 

başarısızlıklarının eril dile eklemlendiği 

tespit edilmiştir. Bu bağlamda, spor 

medyası içerisinde kadınların sporcu 

kimliklerinin temsili sorunlu bir yapı 

oluşturmakta ve dolayısıyla kadınların spor 

alanındaki varlığının yadsındığı veya tam 

bir meşruiyete sahip olmadığı yönündeki 

toplumsal uzlaşı onaylanmaktadır.  

Bu tespitler ışığında, diğer toplumsal 

süreçlerde olduğu gibi spor alanındaki 

erkek egemen söylemin hegemonik 

karakterini pekiştiren spor medyasındaki bu 

cinsiyetçi söylemin aynı zamanda önemli 

bir toplumsal sorun olan kadına yönelik 

psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel 

şiddeti körüklediği de iddia edilebilir. 

Dolayısıyla, spor alanının eril karakterini 

kırabilmek için kadınların bu alanda sporcu 

veya spor örgütlerinde çalışan ve yönetici 

olarak varlığı sosyal ve siyasal bağlamda 

desteklenmelidir. Spor medyasının hem 

örgütsel hem de söylemsel olarak erkek 

egemen yapısını sorunsallaştıran akademik 

çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

 

 

KAYNAKÇA 

AKKAYA, C., KAPLAN, Y., (2014). 

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Spor 

Medyasında Kadın, International 

Journal of Science Culture and Sport, 

Special Issue 2, 177-182 

ARSLAN, B., KOCA, C., (2006). Kadın 

Sporcuların Yer Aldığı Günlük Gazete 

Haberlerinin Sunum Biçimine Dair Bir 

İnceleme, Hacettepe Spor Bilimleri 

Dergisi, 17(1), 1-10 

BERNSTEIN, A., (2002). Is It Time For A 

Victory Lap? Changes in the Media 

Coverage of Women In Sport, 

International Review fort he Sociology 

of Sport, 37(3-4), 415-428 

BHASIN, K., (2003). Toplumsal Cinsiyet, 

(Çev. Kader Ay), İstanbul:Kadav 

Yayınları 

BORA, T., (2011). “Basit” Sporun Zor 

İşleri 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tan

il-bora/basit-sporun-zor-isleri-

1065366/ Erişim Tarihi:29.08.2016 

CAPRANICA, L., AVERSA, F., (2002). 

Italian Television Sport Coverage 

During the 2000 Sydney Olympic 

Games: A Gender Perspective, 

International Review fort he Sociology 

of Sport, 37(3-4), 337-349 

CLÉMENT-GUILLOTIN, C., 

FONTAYNE, P., (2011). Situational 

Malleability of Gender Schema: The 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tanil-bora/basit-sporun-zor-isleri-1065366/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tanil-bora/basit-sporun-zor-isleri-1065366/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tanil-bora/basit-sporun-zor-isleri-1065366/


 
 

UHİVE 

www.uhedergisi.com 

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z19 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research 

January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19 

ID:351 K:411 

www.uhedergisi.com 

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)  
(2015/04315- 2015-GE-18972) 

 

 

Case of the Competitive Sport Context, 

Sex Roles (64), 426-439 

DURSUN, Ç., (2013). İletişim Kuram 

Kritik. Ankara: İmge Kitabevi 

FASTING, K. vd., (1997). Crossnational 

Research on Women and Sport: Some 

Theoretical, Methodological and 

Practical Challenges, Women in 

Sport&Physical Activity Journal, 6(1), 

85-107 

FOUCAULT, M., (2007). Cinselliğin 

Tarihi, (Çev. H. Uğur Tanrıöver), 

İstanbul:Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı 

GÖKALP, E., (2005). Medya ve Spor ya da 

Spor/Futbol Medyası, Toplum ve Bilim 

Dergisi, 103, 121-137 

GÖKHAN, S., (2016). Olimpiyatlarda 

Değişmeyen Şey Cinsiyetçi Dil, 

http://bianet.org/bianet/toplumsal-

cinsiyet/177563-olimpiyatlarda-

degismeyen-sey-cinsiyetci-dil, Erişim 

Tarihi:17.08.2016 

HACISOFTAOĞLU, İ., KOCA, C., 

(2011). Spor Medyasında Hegemonik 

Erkekliğin (Yeniden) Üretimi: 

‘Delikanlı Gibi Yaşayın, Delikanlı Gibi 

Oynayın’, (Ed. İ. Erdoğan) Medyada 

Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil 

içinde,69-93, İstanbul: Kalkedon 

Yayınları 

KOCA, C., (2006). Beden Eğitimi ve Spor 

Alanında Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, 

Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 

17(2), 81-99. 

KOCA, C., BULGU, N., (2005). Spor ve 

Toplumsal Cinsiyet: Genel Bir Bakış, 

Toplum ve Bilim Dergisi, 103, 163-184 

LEE, J., (1992). Media Portrayals of Male 

and Female Olympic Athletes: Analysis 

of Newspaper Accounts of the 1988 

Summer Games, International Review 

fort he Sociology of Sport, 27(3), 197-

219 

LORBER, J., (1997). Gender and the Social 

Construction of Illness, London: Sage 

Publications 

ÖKTEM, M.G., (2004). Sporcu Kadının 

Türk Yazılı Basınındaki Temsili: 

Süreyya Ayhan Örneği, Yeditepe 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası 

Buluşma Sempozyumu (1-4 Mart 

2004) Bildiriler Kitabı, 167-176 

ÖZER, Ö., (2011). Haber Söylem İdeoloji, 

Konya:Literatürk 

ÖZSOY, S., (2008). Türk Spor Medyasında 

Kadın, Hacettepe Spor Bilimleri 

Dergisi, 19(4), 201-219 

PEDERSEN, P.M., (2002).  Examining 

Equity in Newspaper Photographs: A 

Content Analysis of the Print Media 

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/177563-olimpiyatlarda-degismeyen-sey-cinsiyetci-dil
http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/177563-olimpiyatlarda-degismeyen-sey-cinsiyetci-dil
http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/177563-olimpiyatlarda-degismeyen-sey-cinsiyetci-dil


 
 

UHİVE 

www.uhedergisi.com 

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z19 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research 

January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19 

ID:351 K:411 

www.uhedergisi.com 

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)  
(2015/04315- 2015-GE-18972) 

 

 

Photographic Coverage of 

Interscholastic Athletics, International 

Review fort he Sociology of Sport, 

37(3-4), 303-318 

ŞİMŞEK, L., (2000) Günümüz Basınında 

Kadınlar, İstanbul:Altkitap 

UFFALUSSY, J. G., (2016). Cinsiyetçi 

Yorumcuların Olimpiyatları,  

bianet.org/bianet/spor/177887-

cinsiyetci-yorumcularin-olimpiyatlari, 

Erişim Tarihi:17.08.2016 

USER, İ., (2010). Biyoteknolojiler ve Kadın 

Bedeni, Dişilik, Güzellik ve Şiddet 

Sarmalında Kadın ve Bedeni içinde, 

Der. Y. İnceoğlu ve A. Kar, 

İstanbul:Ayrıntı Yayınları 

WENSING, E.H., BRUCE, T., (2003). 

Bending Rules: Media Representation 

of Gender During An International 

Sporting Event, International Review 

fort he Sociology of Sport, 38(4), 387-

396 

YAPRAK, P., AMMAN, M.T., (2009). 

Sporda Kadınlar ve Sorunları, Türkiye 

Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri 

Dergisi, 2(1), 39-49 

YÜKSEL, M., (2014). Cinsiyet ve Spor, 

Tarih Okulu Dergisi, 7(19), 663-684 

 

EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: As sports is based on body and physical performance, it is considered an activity 

for men and for that reason male-dominated ideology is dominant in all the fields about sports. 

The location of biologically different genders in social environment and their structure of 

inequality have been based on the ‘natural’ biological discrimination. From this point on, 

biological discrimination, on the one hand, revealed gender order and gender-based 

cooperation, on the other hand this gender order supported the biological discrimination. Within 

the scope of the roles and responsibilities attributed to the sexes in the social environment, 

masculinity has been identified with concepts such as power/authority, logic, competition and 

leadership; the opposite of this term, femininity is, however, accepted as the same with the 

concepts such as naïve, emotional, obedient and beauty. In accordance with these definitions of 

masculinity and femininity which are constructed in terms of gender, while masculinity or 

manhood is more significant in competitive sports where physical perfection is highlighted, the 

body is accepted as a machine that can go up to the highest performance, and in sports including 

violence and high physical contact; recreational sports facilities carried out as free time 

activities for aesthetic concerns which are aimed at being in a good shape or staying fit are 

considered feminine. According to the records of 60 sports federations of Turkish Ministry of 

Youth and Sports in 2016 December, when the gender distribution of certified athletes have 
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been analysed, it is seen that male athletes outnumber the female athletes in all the federations 

except 5. Volleyball, ice skating, gymnastics, dance sports and folk dances in which women 

athletes outnumber men, it is possible to accept this quantitative outnumbering as a result of the 

fact that women are accepted by the male-dominated ideology as eye-pleasing and that is why 

they are considered worthier for the above-mentioned fields than men and thus their 

registrations for these sports are accepted easily. In addition, despite the intensity of women in 

some sports showcase, it is obvious that the situation is not the same in the organizational 

structure of sports or in the sportive administration. Sports media which emerged in terms of 

sports and media within the scope of mutual determination relationship, as in other types of 

media, has become a field where social inequality structures have been legitimized. Both media 

and sports exhibit a male-dominated structure. In this regard, the employees of sports media, 

those who are represented in the texts of this media and the viewers of this media are mainly 

men. Objective: Female athletes are represented as sexual objects, mothers and/or wives within 

the scope of gender roles or masculine qualities. In accordance with these representations, 

athlete identities and sportive successes of women are trivialized through turning women into 

visual objects with their bodies and bringing forward the argument that their prior duties and 

responsibilities are their gender roles; and when their successes are prioritized, either this 

success occurs by chance or pictured as an extraordinary situation. On the other hand, manly 

behaviour and displays of female athletes are shown on sports media, and as a result of this the 

masculine characteristic of this field is approved and thus male-dominated ideology in sports is 

recreated. Importance: Researches of sports and sex started within the scope of body 

discussions in the 80s, researches about the position of female identity in sports were dominant 

in the 90s and researches about masculinity in the field of sports appeared in 2000. It has been 

observed that the researches in these fields in Turkey have been mainly carried out by the 

academics of school of physical education and sports and most of the studies have been 

descriptive researches which do not include a critique of social gender discussion, in addition, 

the critical studies approaching the subject in terms media are very few. In this respect, this 

study will contribute a great deal to the lacking points in literature about the analysis of sexism 

in sports and sports media as it is a critical study. Methodology: For the analysis, the copies of 

Hurriyet, Milliyet, Sabah and Aksam which have a high rate of circulation within the Turkish 

national media and include a great deal of sports news between randomly selected dates of 

August 1st and September 30th 2009 are included in the paradigm of the study. For the analysis 

of news texts published in the newspapers within those dates, which are about the female 

athletes, critical discourse analysis has been used. Critical discourse analysis including an 

interpretivist accepts that the language does not reflect meanings and it is a place of sense-

making competition, and in accordance with that it should not reflect the objectiveness of the 

researcher but it should take side with the weak who suffers from inequality within the social 
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inequality structures. Conclusions: In this study in which the representation of female athletes 

in news texts have been analysed, it has been concluded that in the afore-mentioned news texts 

the male-dominated discourse is recreated, the current gender structure, sports and the sexist 

structure of the sports media have been legitimized. In the news about the female athletes 

appeared in newspapers published in the afore-mentioned dates, it has been determined that 

female athletes’ gender roles have been made significant, emphasized according to whether 

they are aesthetic or not, and their successes or failures have been articulated with the masculine 

language. In this respect, the representation of female athletes’ sports identities within sports 

media has a problematic structure and thus the social consensus that the existence of female 

athletes in the field of sports is ignored or it does not have a complete legitimacy has been 

approved. 

 

 


