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Hangisi daha soylu bir dü ünce? Bu tür 

programlar  ev kad n  oyalamas  olarak görüp yok 
farzetmek mi? Yoksa direnip popüler kültürün bütün 
ört bas etmelerine, süslü kapaklar yapmalar na, 
arkalar ndaki güç ili kilerini görmeye çal mak m ? 
Hiç bir eyin gösterilmek istendi i kadar basit 
olmayaca  üpheci yakla m yla Size Anne Diyebilir 
miyim? adl  program n basit, tan d k ve geleneksel bir 
çöpçatanl k oyunu olmaktan öte, toplumumuza 
yerle mi , yerle tirilmi  güç ili kilerinin art k 
kemikle tirildi i, bask n güçlerin toplumda tam bir 
itaat yaratmaya yönelik güncel hamlelerinden biri 
oldu u görü ündeyim. Ço unlukla görmemezlikten 
gelinen, alt tabakaya özgü basit e lence ekilleri 
olarak küçümsenip yok farzedilen birçok popüler 
kültür ürünü, tolumdaki güç ili kilerinin içerisinden 
do ar ve farkl  topluluklarca farkl  alg lan p 
anlamland r larak zincirleme bir üretkenlikle yeni 
güç ili kileri do urur. Etkili bir popüler kültür ürünü 
olarak seçti im bu program n, hangi niyetle, hangi 
bask n güç taraf ndan hangi insanlara boyun e dirme 
amac yla yarat ld , hangi güç ili kilerini nas l 
yans tt  ve her r za yaratma çabas n n kaderinde 
oldu u gibi ne tür direni lerle kar la t n  
incelemeye çal aca m.   

Güç ili kileri, Michel Foucault’nun “Metod” 
adl  makalesinde belirtti i gibi “ekonomik süreçler, 
bilgi ili kileri ya da cinsel ili ki gibi d ar da bir yerde 
kalmaz; aksine bütün bu di er ili kilerin hemen 
içerisinde yer al r.” Güçlerin sava , eski zamanlar n 
meydan sava lar  gibi halk n gözünden uzak 
gerçekle miyor. Bakkaldan ald n z çikolatada, can 
s k nt s ndan dola t n z al veri  merkezinde, kendi 
evinize ad m att n z anda ya da ‘Size Anne Diyebilir 
miyim?’de bizim de içinde oldu umuz k ran k rana 
bir güçler sava  biz hiç farketmeden devam ediyor. 
Güçlerin sava  ya ad m z hayat n her an nda var, 
ve biraz yak ndan bak ld nda ortaya ç kar labilir.  
      Foucault’ya göre güç, hiçbir zümrenin, 
s n f n ya da ki inin mal  de ildir. Güç elde 
tutulabilecek bir ey bile de ildir. “Güç, içerisinde 
e itlik olmayan hareketli ili kilerin birbiriyle 
etkile iminde hissedilir.” (“Metod”) Bir ba ka deyi le 
e itli in olmad  her tür hareketli ili ki içerisine güç 
s zm t r. E itsizli i, bir bask n güç bir de bu güce 
boyun e mek zorunda b rak lan taraf olarak 
alg layabiliriz. Bu, burjuvazi-i çi s n f , erkek-kad n, 
çocuk-ebeveyin, ya l -genç, ö retmen-ö renci 
ili kileri eklinde bir hakim bir de uymak zorunda 
olan taraf  bar nd ran her tür ili kide görülebilir.  
Marksistlerin, toplumdaki tüm üst yap lar  (sanat, 
kültür, din vs.) ekonomik yap ya, ki onu da 
ekillendiren üretim yöntemleridir, ba layan 

görü leri, toplumdaki güç da l m nda kazançl  olan 

toplulu u burjuvazi olarak belirler. Dolay s yla 
popüler kültür de, egemen s n f olan burjuvazinin 
bask  kurma ve yönetme yöntemlerinden sadece 
biridir.  

 Gramsci, “Egemenlik, Ayd nlar ve 
Devlet”(Hegemony, Intellectuals and State) adl  
makalesinde, yönetilen topluluklar n r zas n n 
sa lanmas n n ba ar l  bir egemenlik kurmada en az 
fiziki güç kullanmak kadar etkili oldu unu söylüyor:  

“Parlamenter rejimlerin art k klasikle mi  
normal egemenlik kurma yönteminin özelli i, fiziki 
güç ve r zan n bir bile imi olmas d r, bu ikisi birbirini 
kar l kl  olarak dengeler ve fiziksel güç kullan m  
r za olu turmaktan daha bask n de ildir. Asl nda 
yap lmak istenen ey, bask n n (güç kullan m n n) 
ço unlu un r zas  ile gerçekle iyormu  gibi 
görünmesini sa lamakt r. ”   

Dolay s yla popüler kültürün Marksist bak  
aç s , bize her türlü popüler kültür ürününü, 
ezilmeye raz  olan bir i çi s n f  yaratmaya yönelik bir 
burjuvazi kand rmacas  olarak gösterir. Devletin 
(devlet burjuva s n f n n sözcüsü oldu u için ayn  
zamanda burjuvazinin), ideolojik devlet araçlar  
vard r. Althusser’e göre egemen s n f alt s n fa kendi 
belirledi i ideolojiyi benimsetmeye çal r. deoloji ise 
ezilen s n f n kendisini ezilmiyormu  gibi 
hissetmesini sa layacak bir rüya alemidir. “ deoloji, 
bireylerin kendi gerçek ya am artlar yla  kurduklar  
hayali ili kiyi temsil eder.” (Louis Althusser, 
“ deoloji ve Devletin deolojik Araçlar ”) Birey, e it 
de ildir ama kendisini e it gibi hisseder, paras zd r 
ama her an çok zengin olabilece i ihtimaline inan r, 
güzel de ildir ama biraz makyaj ve güzel elbiselerle 
mankenler kadar al ml  olabilece ini bilir.  

 Size Anne Diyebilir miyim? evinde 
yar mac lara benimsetilen ideoloji, her güçsüzün 
hayali paraya ve hatta a ka biraz kavga, bunal m, 
zorluk sonras nda da olsa ula labilece i. Hayat size 
hep s rt n  dönmü  olabilir, ama herkese e it f rsat 
tan yan mükemmel sistem kapitalizmde art k 
kazanma s ras  sizde. Burjuvazinin ideolojik arac  
medya, burjuvazinin herkesin yürekten inanmas n  
istedi i, bu ülkede herkese e it f rsat tan n yor 
hayalini önce yar mac lara, sonra da izleyenlere 
gördürüyor. Böylece boyun e en s n f n, yeterli 
e itim alamasa da, yeterli beslenemese de, yeterli 
bar namasa da “bir gün gelir hem paraya hem a ka 
kavu urum” umuduyla oturup s ra beklemesi 
konusunda r zas  al nm  oluyor.   

Kapitalist düzenin i leyi ine hiç itiraz 
etmeden, bu i leyi  içerisinde bo ulmamaya 
çal mak, ve bunu yaparken de gerekirse ahlaktan, 
geleneksel aile kurallar ndan, dostluklardan, kendine 
sayg dan taviz verilebilece i konusunda da r za 
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al n yor bu programda. “Favori gelin” ya da “favori 
kaynana” olabilmek için yar mac lar birbirlerini 
gammazlayabiliyor, s rlar n  aç a ç karabiliyor, 
kap lar  dinleyebiliyor ya da yirmi ya ndaki bir genç 
k z altm  ya ndaki bir kad na hakaret edebiliyor. 
Bütün bunlar yar man n kurallar na ayk r  de il. 
Çünkü sonuca giden her yol, serbest ekonomide 
oldu u gibi, burada da mübah.  
 Andrea L. Press Televizyon Seyreden Kad nlar 
(Women Watching Television) adl  kitab nda, i çi s n f  
kad nlar n n televizyonu gerçek olarak 
alg lad klar n , televizyonu bir ö renme arac  olarak 
gördüklerini ve çocukluklar ndan beri televizyon 
seyretme konusunda ailelerinden yana hiçbir 
k s tlama ya amad klar n  ve hatta anne babalar  
taraf ndan bu konuda cesaretlendirildiklerini 
söylüyor. Orta s n ftan gelen kad nlar ise, Press’in 
yapt  görü melerde, televizyonu gerçek olarak 
alg lamad klar n , ciddiye almad klar n  ve çocukken 
ailelerinden fazla televizyon seyretmemeleri 
konusunda sürekli uyar  ald klar n  söylüyorlar. Bu 
durumda televizyon, güçlü s n f için gerçek hayat n 
bir yans mas  de il; öte yandan i çi s n f  için 
gerçekleri ö reten bir araç. Bütün bu özellikleriyle de 
egemen s n f n sorunsuz bir ekilde egemenli ini 
sürdürmesi aç s ndan en etkili ideolojik araç. 
 Size Anne Diyebilir miyim?, bir televizyon 
kanal ndan bütün gün canl  olarak yay nlan yor. Yine 
ulusal kanallar n en  büyüklerinden birinde de, her 
Cumartesi ak am  finali üç saati a an bir süre 
boyunca, hafta içi her ö leden sonra ise özetleri ve 
seyirci yorumlar  yakla k iki saat boyunca 
yay nlan yor. Ayn  kanaldaki Sabah Sabah Seda 
Sayan’da da yine program n özetleri veriliyor ve 
stüdyodaki seyircilerden geli en olaylar hakk nda 
yorumlar al n yor. Bu ulusal televizyon kanal , 
haftada yakla k yirmi üç saat boyunca bu program  
yay nl yor. Sanayile mi  ülkelerde popüler kültür 
ürünlerinin de al n p sat lan, üretilen tüketilen birer 
mal olduklar n  göz önüne al rsak, çok seyredilen bu 
program n popüler kültür üreticilerine iyi kar 
b rakt ; aralarda seyrettirilen reklamlarla da 
kapitalizmin üretim araçlar n  elinde tutan hemen 
hemen her kesimine faydal  oldu u görülebilir. 
Egemen s n f bu program sayesinde sadece r za 
kazanm yor, büyük paralar da kazan yor.  
 Ancak Foucault’un güç hakk nda 
söylediklerine geri dönecek olursak, bu popüler 
kültür ürününde aramam z gereken tek güç 
ili kisinin burjuvazi-i çi s n f  aras ndaki güç ili kisi 
olmad n  görürüz. Çünkü e itli in olmad , yani 
bir hakim bir de boyun e en taraf n oldu u her tür 
ili kide bir güç ili kisi  vard r. Foucault diyor ki : “ 
Güç a a dan gelir, yani, güç ili kilerinin kökeninde 
yönetenler ve yönetilenler aras ndaki z t kutuplu, her 
eyi içine alan ve genel bir matriks olarak hizmet 

eden bir z tla ma yoktur- yukar dan a a ya uzanan 
ve küçük küçük topluluklara etki eden ve sonra da 
sosyal yap n n en derinlerine inen böyle bir z t iki 
kutupluluk durumu söz konusu de ildir.”  

 Dolay s yla bu tür popüler kültür 
ürünlerinde, tepeden inme bir güç gösterisi, her eye 
hakim bir güçlü s n f ve onun yönlendirmesiyle 
olu an anlamlar zinciri de il, ayn  gücün toplumun 
derinliklerinden, küçük küçük ili kilerinden gelip 
yine de bu güce nas l hizmet ettiklerinin izini sürmek 
gerekir. Aile, kad n-erkek ili kisi ya da gelin-
kay nvalide ili kisi bu program n olu turdu u bir tür 
laboratuvar ortam nda alttan gelen, toplumun her 
hücresine s zan ve geneline hakim olan gücü aç a 
ç kar yor.  

Anneler ve o ullar aras ndaki ili kiye 
bakt m zda, kapitalizme en uygun güç ili kisi 
kar m za ç k yor. Programdan çok s k lan ya da 
gerçek a k  burada bulamayaca n  dü ünmeye 
ba layan o ul, annenin bask s  ile hemen do ru yola 
getiriliyor. Sistemi ele tirmek, ona isyan etmek, 
program n kurallar na uymamak kesinlikle söz 
konusu de il. Böyle bir durumda hiçbir ba ka güce 
gerek kalmadan, hemen aile içerisinde, gerek 
bask yla gerekse tatl  sözlerle r za olu turulma 
yöntemiyle, isyanc  o ul hemen düzgün i lemesi 
gereken kurallar n tekrar içine çekiliyor.  
 Anneler hafif bunal m belirtileri vermeye 
ba lay nca (ço unun ya l  insanlar olmas ndan 
kaynaklanan kavga an nda tansiyonlar n n 
yükselmesi gibi -28 Ocak 2005’de yay nlanan gündüz 
özetlerinde Müjgan Han m’ n tansiyonu yükseldi i 
için yataklara dü tü ünü görüyoruz ), o ul annesini 
o k z  çok sevdi ine ve programdan ayr lmalar n n 
onun mutsuzlu unun sebebi olaca na ikna ederek 
oyunun i lemesini sa l yor.  
 Yeterince atak olmayan, k zlar n gönüllerini 
fethetmekte ba ar l  olamayan o ul yine anne 
taraf ndan uyar l yor. Aç kgöz olmas , rakiplerine 
nefes ald rmamas , gönlünü çald  k z  kimselere 
kapt rmamas  konusunda annesinden tavsiyeler 
al yor. Kapitalizmin atak ol, kimseye ac ma, ba ar ya 
kilitlen ve önüne ç kan bütün engelleri y k kurallar  
aile içerisinde önce annenin o luna tavsiyeleriyle 
sonra o ulun anneyi kurallara çekmek için 
uyar lar yla, kurallar n d ar dan bir güç taraf ndan 
hat rlat lmas na gerek kalmadan yerle tiriliyor. 
Toplumda çocuklar n n sistem içinde ezilmesini 
istemeyen anne babalar zaten kapitalizmin 
kurallar n  çocuklar na okuldan önce ö retmeye 
ba l yorlar.  
 Kad n-erkek ili kilerine bakt m zda da 
yine, çok özel olmas  gereken bir gönül ili kisinde 
bile kapitalizmin kurallar n n i ledi ini görüyoruz. 
Gelin adaylar , pazarl k k z t rmada, kendilerini en 
pahal ya satmada ba ar l  olmaya çal yorlar. Hem 
seyircilerin oylar  hem de damatlar n tercihleriyle 
i leyen sistemde, o evde daha uzun süre kalabilmek 
için onlar n da gerçekten çok ac mas z, iki yüzlü, az 
duygulu ve ezip geçen ki iliklere sahip olmalar  
gerekiyor. Yine 28 Ocak 2005’de yay nlanan 
özetlerde gelin adaylar ndan Billur, damat aday n  
evdeki ba ka bir k zla yak nla t  için suçluyor. 
Damad n o k zla çok yak n bir ekilde dans etti ini, 
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ve bu durumu da ona evdeki ba ka bir k z n haber 
verdi ini söylüyor. Daha sonra bu durum, iki sevgili 
aras nda olabilecek s radan bir k skançl k  olay ndan 
sap p, bunu Billur’a kimin söyledi ine odaklan yor. 
Hem damatla dans eden gelin aday , hem de bunu 
haber veren aday sorguya çekiliyor, suçlan yor. Ama 
as l ba ar s z ili ki yürüten Billur ve damad  bütün 
bunlardan kendilerini s y r p, herkesin dü man 
oldu u inanc na sar l p ili kilerini devam 
ettiriyorlar. Yar mac lar oyun a klar n , 
etraflar ndaki insanlara zarar vererek, onlar  
mutsuzla t rarak ya yorlar. Kapitalist toplumlarda 
olmak zorunda oldu u gibi... Herkes ayn  anda 
mutlu olamaz. Çünkü ço u ki inin mutlulu u 
her eye ayn  anda sahip olmaktan geçer. Toplumda 
bir ki i mutlu oldu unda ayn  anda birçok ki i 
mutsuz olur. Çünkü di erlerine mutlu olunacak 
hiçbir ey kalmam t r. Dolay s yla bu evde de 
sadece bir kad n, bir erkek, bir de kay nvalide mutlu 
olacakt r. Kazananlar bütün alt nlar , hediyeleri al p 
götürecek; di erleri ise aylard r çektikleri ac larla, 
buhranlarla, hayal k r kl klar yla evlerine 
yollanacaklard r. 

Toplumdaki en özel, ne üretim ili kileriyle 
ne devletle ne de egemen s n fla hiçbir alakas  
yokmu  gibi görünen tamamen ki isel sand m z 
ili kiler de bile var olan burjuvazi ve i çi s n f  
aras ndaki güç ili kisi, program n olu turdu u küçük 
toplum örne inde görülebiliyor. Ancak toplumda 
var olan tek güç ili kisi burjuvazi ve i çi s n f  
aras ndaki güç ili kisi de il. Fiske’e göre, “ Popüler 
kültür, boyun e me ko ullar  alt nda üretilir.” Yani 
popüler kültürün ortaya ç kt  yerde, bir bask n güç 
bir de ezilen güç her zaman vard r. “Fakat s n f 
farkl l , toplumdaki tek bask  kurma-boyun e me 
ekseni de ildir; s n flar içerisinde bir çok farkl  insan 
olu umu vard r.” (Fiske, “Commodities and 
Culture”) Fiske, popüler kültürün sadece i çi s n f na 
ait, onun için var olan bir olgu oldu una kat lm yor. 
Kültürel uygulamalar n, ezilenler aras nda kurulan 
ba l l klara özgü oldu unu dü ünüyor. Diyor ki:  
 “Hangi s n ftan olurlarsa olsunlar kad nlar, 
Bourdieu’nun (Bourdieu, popüler kültürün i çi 
s n f na özgü oldu unu dü ünen bir yazar) i çi s n f  
kültürünün bir göstergesi olarak belirtti i ekilde 
pembe dizilere ilgi gösterebiliyor ve gösteriyorlar da, 
fakat bu durum ezilenlerin kültürüne ya da popüler 
kültüre at fta bulunmak için genelle tirilebilir... 
Kad nlar n zevkleri ve i çi s n f n n zevkleri birbirine 
benziyor; ancak bunun sebebi kad nlar n i çi 
s n f ndan olmas  ya da i çi s n f n n kad ns  olmas  
de il;  bunun sebebi, her ikisinin de gücü elinden 
al nm  s n f olmas  ve böylelikle de kendileri ile 
popüler kültür uygulamalar  aras nda kolayca bir 
ba  kurabilmeleri.” (47) 
 Ataerkil toplumumuzda kad nlar n gücü 
elinden al nan s n f, erkeklerin ise bask n güç 
oldu unu göz önüne ald m zda kad n erkek 
aras ndaki güç oyununun popüler kültür ürünlerine 
s zmas  kaç n lmazd r. Çünkü popüler kültür 

toplumdaki güç ili kilerinin tam içindedir. Size Anne 
Diyebilir miyim?’deki  gelin adaylar n n bütün haklar  
ellerinden al nm . Kendilerini be endirmekle 
yükümlü olduklar , damat adaylar n n gözü kula  
konumundaki kay nvalideler ile ayn  evde ya amak 
zorundalar. Televizyonlar n n ba ndaki ataerkil 
düzenin ö retileriyle yeti tirilmi  milyonlarca kad n 
da birer fahri kay nvalide kimli inde gelin adaylar n  
kontrol alt nda tutuyorlar.  

Gelin aday  Seval’in kay nvalidesi Günay 
Han m, özetlerden birinde Seval’i tehdit ediyor. “Ben 
sana bunu yapmayacaks n demedim mi” diyor. 
Gelinlere yapmalar  ve yapmamalar  gereken eyler 
söyleniyor. Hakk n  aramaya çal an gelin aday  ise, 
hem evin içinde toylukla, ne yapt n  bilmemekle 
suçlan p bir kenara at l yor; hem de seyircilerden  
büyüklerine kar  gelen kural tan maz gelin olarak 
azar i itiyor, sindiriliyor. syanc  gelinler, münasip 
e lerini evlerinde oturup bekleyen genç k zlara ibret 
olarak cezaland r l yor. 
 Erkeklerin gelin ile ya da hatta kendi 
anneleri ile kar la t r ld nda çok bask n bir güçleri 
var. Her ey erke e soruluyor, bir sorun varsa onun 
çözmesi bekleniyor, güç sahibi erkek oldu u için 
hem erke in annesi hem de gelin aday  onu kendi 
yan na çekmeye çal yor; tatl  dille kand r p ondaki 
gücün bir k sm n  kendi ç karlar  için kullanmaya 
çal yorlar. Damatlar n gelin-kay nvalide evini 
ola an ziyaretlerinden birinde, evde çok büyük bir 
kavga ç k yor. Bütün gelinler bütün kaynanalar 
birbirine ba rmaya ba l yor. Ancak damatlardan biri 
“ Yeter be!” diye ba r p bu kad n ç lg nl na bir son 
veriyor. Bütün kad nlar (gelinler, kaynanalar) 
babalar ndan azar itmi  çocuklar gibi susup bir 
kenara çekiliyor.  
 Kad n-erkek aras ndaki gönül ili kilerinde 
hep erkeklerin öncü olmas  bekleniyor. Gelinlerini 
erkekler seçiyor, sonra be endikleri k zlara 
yakla yorlar. K zlar n genellikle tek yükümlülükleri, 
olabildi ince güzel görünmeye çal p erkeklerin 
onlara yakla mas n  beklemek. A k n  ilan edebilen 
bir k z hafiflikle suçlan yor, ve ne erkeklerin ne de 
onlar n annelerinin onay n  alabiliyor. 

Gelin adaylar n n toplumda kad nlara 
biçilmi  geleneksel rollere itirazlar  yok gibi 
görünüyor.  Ataerkil düzende kad nlar  ba ar ya 
götüren yolun bu rollere uymak oldu u konusunda 
onlarda r za olu turulmu  durumda. Evdeki gelin 
adaylar ndan biri bo  vakitlerinde örgü örüyor. 
Toplumsal sorunlardan asla bahsetmiyorlar. 
Evlenme ya  gelmi  k zlardan beklendi i üzere, k z 
arkada lar yla oturup di er k zlar n dedikosunu 
yapmak ya da ç kt klar  çocukla bir önceki 
bulu mada ne yapt klar n  anlatmak, bu 
bulu malarla ilgili kafalar na tak lan eyleri di er 
k zlar n tart mas na açmak onlar n en sevdikleri 
vakit geçirme faaliyetleri.  

 Cinsellik konusunda da çekingen roller 
üstlenmelerinin, oy ve onay toplama aç s ndan 
i lerine yarayaca n n bilincindeler. Türkiye’de 
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kad n-erkek aras ndaki cinsel ili kide de ayn  bask n 
güç ve ona boyun e en taraf ili kisinin izlerini 
görmek mümkün. ahika Yüksel, “Cinsellik 
deolojisi: Dün ve Bugün”adl  yaz s nda unlar  

söylüyor: 
 “ ki cins, hayata, birbirlerine ve cinselli e 

ayr  ayr  haz rlan r. Çocuklar ayr  iki dünya içinde, 
farkl  normlara ve kal p yarg lara göre büyütülür, 
kad nl k ve erkeklikle ilgili çeli kileri tart mak için 
ayn  çat lar alt nda (aile yuvalar ) yollar  ayr l  
sürecine bakal m. Cinslerden biri, erkek olan taraf, 
amaca, ba armaya, duygusal yönden aç k 
vermemeye yönelik e itilirken, kad nlar n kurgusu 
(onlar tek ba na bir ey ba aramayaca na göre) 
olay n sürecine yönelik olmal d r. yi bir genç k z n 
‘romantik’ duygularla boyanm  ve fizik yak nl a 
yabanc  hayalleri vard r; gerçekle mesi pek olanakl  
olmayan beklentileri idealize edilir. Cinselli inden, 
bedeninden ve arzular ndan uzak tutularak, onlar 
bast r larak büyütülür kad n. Sonra beyaz atl  prensi 
gelip ondan ad n  al p kendininkine eklendi inde, 
yani evlendi inde ve me ru yoldan sevi mesi 
gerekti inde gafil avlan r, bu arada kimli ini de 
kapt raca ndan habersizdir...”  (Türkiye’de Kad n 
Olgusu, 118)   

 Evin içerisinde erkekler k zlara daha rahat 
dokunuyorlar. Rahatça cinsel imalarda 
bulunabiliyorlar. K zlar ise geleneksel ataerkil Türk 
aile yap s na uygun hareket etmek zorunda 
olduklar n  biliyorlar. Gelin adaylar ndan biri, dosta 
dü mana namusunu ispatlamak istermi  gibi, 
“Annemler beni buraya yollarken artlar koydular. 

u yata n üzerinde erkeklerle konu mayaca ma 
söz verdim” diyor. Gelin adaylar  özellikle de ne 
kadar namus dü künü ailelerden geldiklerini 
övünerek kameralara anlat yorlar. Kad n n cinsel 
aç dan k s tlanmas , kad nlarca do ru olarak kabul 
ediliyor ve ataerkil düzende bir kad n n kabul 
görmesi için uymas  gereken bir kural olarak 
annelerden k zlar na aktar l yor. 

Evde di er kad nlara oranla daha güçlü gibi 
görünen kay nvalideler de asl nda bu güçlerini yine 
erkeklerden al yorlar. Ataerkil toplumlarda 
evlenirken kad ndan al n p e ine verilen birey olma 
yetisi, kad n, erkek çocuk do urdu u takdirde ona 
iade ediliyor; ancak geri verilen bu gücün ataerkil 
düzenin savunulmas  ad na kullan lmas  art yla. 
Ferhunde Özbay, “Kad n n Statüsü ve Do urganl k” 
adl  yaz s nda toplumumuzda kad n n toplum 
içerisindeki yerinin yükselmesi ile çocuk do urmas  
aras ndaki ili kiyi öyle aç kl yor: 

“Erkek egemen normlar n geçerli oldu u 
toplumlarda kad nlar n toplumda var olma nedeni 
çocuk do urma kapasitelerine indirgenmi tir. 
Örne in birçok ülkede oldu u gibi Türkiye’de de 
kad n ve anne sözcükleri e  anlamda 
kullan labilmektedir. Böyle bir kültürel yap da bir 
kad n için çocuksuz olmak son derece statü 
dü ürücüdür; çocuksuz kad n ya evde kalm t r ya 

da k s rd r. Her iki deyim de kad n  a a lamak için 
kullan l r. “  

Ancak kad n n gücünü geri alma sava , 
sadece çocuk do urmay  ba armas yla bitmiyor. 
Do an çocu un cinsiyeti de, kad n n Size Anne 
Diyebilir miyim? evindeki kay nvalide adaylar  kadar 
ma rur dola abilmesi aç s ndan önemli. Ferhunde 
Özbay yaz s na öyle devam ediyor: 

“Toplumsal olarak do urganl n kad n n 
statüsünü artt rmas  için do an çocu un cinsiyeti de 
önemlidir. Hiç erkek çocuk do urmam  bir kad n, 
baba soyunun devam n  sa layamad  gerekçesi ile 
sayg nl n  yitirebilir. Evlenip, çocuk do urmu , 
hele erkek çocu u olan kad nlar, toplumsal olarak 
ödüllendirilir; evli olmayan ve çocuksuz kad nlara 
göre daha fazla sayg  görürler. Yasal ve toplumsal 
normlar annelik ve aile ile ilgili sorunlarda evli 
anneleri di er kad nlara göre daha fazla korur.”(118) 

 Programda kar m za ç kan kay nvalide 
adaylar , gelin adaylar n  azarlayabiliyor, s k s k 
ele tiriyor, tehdit ediyor ve onlar  uygun birer gelin 
haline getirmek için ki ilik haklar  üzerinde canlar  
istedi ince oynayabiliyorlar. Bütün bunlar n 
ard ndan ise gelinlerin tam bir itaat örne i göstererek 
gelip ellerini öpmeleri bekleniyor. Bir zamanlar, daha 
erkek çocuk sahibi de illerken üzerlerinde oynanan 
erkek egemen toplumun güç oyunlar n  gelinleri 
üzerinde devam ettirmek ister gibiler. 

Peki bu popüler kültür ürününün 
bar nd rd  tüm bu güç oyunlar , ezilen s n flar n 
r zas n  olu turmaya yönelik sunulan bu ya am 
biçimleri, ezilen hedef kitlelerin gerçekten onay n  
al yor mu? Yoksa popüler kültür ürünü hangi niyetle 
üretilmi  olursa olsun, onun toplum içinde yaratt  
etki, onu tüketenlerin bu ürünü nas l 
anlamland rd na m  kalm ?  

Erkan Yüksel, Medya ve Kültür adl  kitab nda 
Bernard Cohen’in bir sözüne yer vermi . Bernard 
Cohen diyor ki: “Medya ne dü ünece imizi 
söylemekte ba ar l  olmayabilir, fakat ne hakk nda 
dü ünece imizi söylemekte fevkalade 
ba ar l d r.”(105) Bu aç dan Size Anne Diyebilir miyim?  
milyonlarca ki iyi (ço u kad n olmak üzere) 
televizyon ba na oturtmu ; çok yüksek izlenme 
oranlar  yakalay p iyi karlar b rakm ; haber 
programlar na, yaratt  ilginç ki iliklerle ve olaylarla 
konu olmu ; kad nlar n ev toplant lar nda ya da 
kahvehanelerde konu ulmu ; dolay s yla gerçek 
anlamda bir gündem belirlemi  olabilir. Ama as l 
nokta u, bu program gerçekten de hedeflendi i gibi  
bask n güç-ezilen güç aras ndaki güç oyununda 
bask n tarafa hizmet ediyor mu?  

Michel Foucault’a göre “Gücün oldu u her 
yerde direnç de vard r, buna ra men bu direnç 
egemen gücün d ndan bir yerden gelmez. öyle 
söylemek do ru olur mu, bir ki i her zaman gücün 
içerisindedir, güçten kaç  yoktur, gücün oldu u 
yerde onun d nda kalmaktan bahsedilemez, çünkü 
birey her ekilde bu yasaya tabidir? Ya da öyle 
söylemek, tarih mant , güç de tarihi aldat p 
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yenmi tir ve ortada hep bir kazanan vard r? Bunlar  
söylersek, güç ili kilerinin birbiri içine s k ca geçmi  
özelli ini iyi anlamam  oluruz. Güç ili kilerinin 
varl , birçok noktadan gelen direni lere ba l d r: 
bunlar güç ili kilerinde, dü man, hedef, destek ya da 
kulp görevini üstlenirler. Bu direnç noktalar , güç 
a n n her yerinde vard r. Dolay s yla da büyük bir 
tiraz’ n gerçekle ti i tek bir yerden, bir isyan 

ruhundan, bütün ayaklanmalar n kayna ndan, ya 
da saf bir devrim yasas ndan bahsedilemez.” 
(“Metod”)   

Yani egemen güçlere kar  direni , etkileri 
somut bir ekilde gözlemlenebilecek toplu bir eylem 
de ildir. Gücün bize diretti i her yarg ya biz de 
direniriz. Popüler kültür kar tlar n n dü ündü ü 
gibi, popüler kültür egemen s n flar n nükleer silah , 
alt s n flar ise popüler kültür bask s na maruz kalan 
çaresiz y nlar de ildir. Her ürüne an nda bir 
direni  gösterilir. Popüler kültür ürününün 
olu turdu u anlamlar da, zaten güç sahibi s n f n 
amac  ile ona gösterilen direni in bir bile kesidir.  

Endüstrile mi  toplumlarda i  da l m  
profesyonelce yap l r. Bir endüstri sektörü olarak 
görülen popüler kültür de bu profesyonel i  
da l m ndan nasibini al r. Hiç kimse art k kendi 
ekme ini kendisi yapmad , kendi ine ini kendisi 
yeti tirmedi i gibi kendi kültür ürününü de kendisi 
olu turmaz. Bu yüzden de popüler müzik dinlemek 
ya da pembe dizi izlemek ezilen s n f n güce sessiz 
boyun e i i olarak de il; As de Certeu’nun te his 
etti i gibi “insanlar n elindekilerle idare etmesi” 
olarak de erlendirilmelidir“ ki insanlar n elindekiler 
de kültür (ve di er sanayilerin) ürünleridir. (Fiske, 
35)  

 Fiske bu görü e unu ekliyor : “Popüler 
kültürün yarat c l , sanayi ürünlerinde oldu u gibi 
daha çok mal n üretim a amas nda yatmaz. 
nsanlar n ortaya ç kard  sanat burada, “idare 

edebilme” sanat d r. Günlük hayat n kültürü, 
kapitalizmin sa lad  kaynaklar n yarat c , ay rt 
edici kullan m nda yatar.”(Fiske, 41) 

nsanlar popüler kültürü tüketiyorlar; ve 
bunu ba ka çareleri olmad  için yap yorlar. Ama bu 
tüketime kendi anlamlar n  yüklemeyi ihmal 
etmiyorlar ve gerilla taktikleriyle sürekli olarak 
egemen güçlerin popüler kültür ürünlerinde 
direttikleri yarg lara direniyorlar. nsanlar n popüler 
kültüre direni i De Certeau’nun tarifiyle Fiske’in 
kitab nda u ekilde ifade ediliyor: 

“De Certeau bu çeki meyi aç klamak için 
askeri bir benzetme kullan yor; güçlünün devasa, iyi 
organize olmu  kuvvetleriyle donat lm  stratejisinin 
güçsüzün h zl  gerilla taktikleriyle kar la t n  
söylüyor. Bu taktikler, güçlünün kuvvetlerindeki 
zay f noktalar  gözüne kestirmeyi ve gerilla 
sava ç lar  olarak i galci orduyu sürekli tacizlerle 
rahats z etmeyi  içeriyor. Gerilla taktikleri güçsüzün 
sanat d r: Güçlüye asla aç k sava  meydan nda 
meydan okumazlar; çünkü bu yenilgiye davetiye 
ç karmak olacakt r. Bunun aksine, güçlünün  hakim 

oldu u sosyal düzen içerisinde ve bu düzene kar  
kendi konumlar n  sa lamla t rmaya çal rlar.” 
(Fiske, 19) 

Size Anne Diyebilir miyim? evinde olup 
bitenlerden bölümler gösterildi i ve sonra da 
stüdyodaki seyircilerin fikirlerinin al nd  Sabah 
Sabah Seda Sayan adl  programda, izleyicilerin direni  
için kulland klar  gerilla taktikleri gözden kaçm yor. 
Program  telefonla arayan seyircilerin ço unun 
derdi, Günay Han m ile gelin aday  aras nda geçenler 
hakk nda yorum yapmak de il; Seda Sayan’ n 
telefonla arayanlara verdi i hediyeleri kapmak. 
Program  arayan orta ya  üstü kad nlardan birine 
Seda Sayan kaç çocu u oldu unu soruyor. Kad n da 
üç k z  oldu unu, bunlardan birinin evli birinin de 
evlenmek üzere oldu unu söylüyor. Seda Sayan 
arayan izleyicinin toplumsal konumu itibari ile 
konuya yak n oldu unu dü ünmü  olacak ki “Siz de 
bir kay nvalidesiniz. Gelininiz ya da damad n z size 
unlar  söyleseydi ne yapard n z” gibi sorular sorup 

izleyiciyi bu karma an n içine çekmeye çal yor. 
zleyici ise, soruya cevap vermekten ziyade, “benim 

de k z m var, evlenecek May s’ta in allah” diyerek 
Seda Sayan’ n k z na vermesini istedi i çeyizlik 
hediyeleri bir an önce toplay p gitmek derdinde. Orta 
ya l , kendi halinde bir ev han m , Seda Sayan’ n 
oyununa gelmeyip vur-kaç tekni iyle ve hatta 
güçlünün silah yla güçlüyü vuruyor.  

 Bir ba ka direni  de stüdyodaki yine kad n 
seyircilerden birinden geliyor. Evde geli en bir ba ka 
olay üzerine yorumlar n  belirtmek üzere mikrofonu 
ele geçiriyor. Önce apar topar olay hakk ndaki fazla 
da önemsemedi i yorumlar n  veriyor; hemen sonra 
haz r mikrofon elindeyken Almanya’daki yak nlar na 
selam göndermeye ba l yor.  

Görüldü ü üzere boyun e iyormu  gibi 
görünen s n f n gerilla sava ç lar  popüler kültürün 
her aç n  yakalamak da oldukça ustala m lar. Bir 
ba ka izleyici de program n kurallar na göre 
oynayarak ve hiç de tepki toplamadan program n 
ahlak n  ele tiriyor. “Gelin adaylar ndan birinin 
davran n  ele tirirken, sokakta biri bana böyle bir 
ey yapsa çok k zar m.  Bunlar da sokakta olup 

bitiyor zaten, herkesin gözü önünde” diyor. Durup 
bakt n zda, Size Anne Diyebilir miyim? program n n 
da Seda Sayan’ n ovunun da art k egemen s n flar n 
ideoloji diretmesi ortam  olmaktan ç k p, gerilla 
sava ç s  ev han mlar n n zeki, sinsi, küçük 
sald r lar yla ele geçirdikleri yay nlar haline geldi ini 
görüyorsunuz.  

Popüler kültür, i çi s n f n n, kad nlar n ya da 
gençli in çaresizce alt nda ezildi i bir egemen güç 
ordusu de il. Belki bir ordu ama, bu ordu mutlak 
güç sahibi de il.  Sanayi toplumlar nda insanlar 
popüler kültür ürünlerini sat n al yorlar, izliyorlar ve 
gönüllü olarak tüketiyorlar. Ama bu tüketimi tam da 
egemen güçlerin onlardan bekledi i ekilde 
yapm yorlar. Size Anne Diyebilir miyim?’i izleyen bir 
genç k z ataerkil sistemin o ullar  yücelten sistemine 
kar  ç k yor. Stüdyodan kay nvalidelerden birine 
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sesini duyurmaya çal yor “O sizin o lunuzsa, 
Selma da annesinin babas n n biricik k z !!!” Fiske, 
popüler kültürü nas l can m z n istedi i gibi 
anlamland r p kulland m z konusunda unlar  
söylüyor: 

“’ ki eyin aras nda durabilme sanat ’ 
popüler kültürün sanat d r. Onlar n ürünlerini kendi 
amaçlar m z için kullanmak, üretim ve tüketim 
aras nda durma sanat d r; konu mak, onlar n dil 
sistemi ile kendi somut deneyimimiz aras nda 
durmakt r; yemek pi irmek, onlar n süper marketi ile 
kendi e siz yeme imiz aras nda durmakt r.” 

Sonuç olarak popüler kültür ürünlerinin ne 
niyetle üretildi i, ne kadar iyi üretildi i, ne kadar 
yarat c  oldu u ya da insanlarda nas l tepkiler 
yaratmaya çal t ; bütün bunlar onun hedeflenen 
etkisini garantileyen eyler de il. Popüler kültür 
ürününün etkisi, ancak ve ancak egemen gücün 
stratejisi kültür ürünü ile bunu tüketmesi beklenen 
alt s n flar n  anlamland rmas  bir araya geldi inde 
ortaya ç kar. Bir ürüne kar  hiçbir organize direni in 
olmamas ; onun kabul gördü ü anlam na gelmez.  

Çünkü direni  beklenmedik ki ilerden beklenmedik 
zamanlarda gelir. Güçsüzün kendisine sayg s n  
korumas  aç s ndan bu direni  çok önemlidir, ve er 
ya da geç gelir. Size Anne Diyebilir miyim? evinden 
bizim evlerimize yay lan egemen güçlerin r za 
toplama kampanyalar , popüler kültürün 
gerçekle me an nda gereken tepkiyi al yor. Çünkü 
gücün oldu u her yerde bir direni  var. 
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