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Bir Cemaat İml<:anı ve Direniş Alanı Olaral<: Sahne: 
Pose Üzerine Bir İnceleme 

ÖZET 

Kesişimsel kimliklere ait farklı insan profillerini bir araya getiren Pose'u(Ryan Murphy, 2018), 
Amerikan balo kültürüne dair bir kurgu olmasının ötesinde, kimlik politikalarına ve direkt olarak 
kimlik meselesine başkaldıran bir tekillik savunması olarak okumak mümkündür. Pose'daki daima 
ötekileştirilen karakterler, yalnızca kılık değiştirerek, makyaj yaparak, dans ederek ve poz vererek 
bir arada olabildikleri balo gecelerinde bir özgürleşme fırsatı bulurlar. Bu özgürleşme fırsatı, aynı 
zamanda onların kim olduklarına dair gerçeği yeniden kurmak için sahip oldukları fırsattır. Bu 
çalışmanın amacı, Pose'u kimlik ve tekillik problemi etrafında şekillenmiş bir proje, tahakküm 
altındaki insanların nasıl kendi tekilliklerini kurabileceğine ve nasıl bir cemaat haline 
gelebileceğine dair bir önerme olarak değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın ilk 
kısmında Pose'un kimlik ve özne problemi ile kurduğu organik bağ incelenerek dizide açıkça 
ortaya koyulan tahakküm mekanizmaları(örneğin kurumlar ve kültürel normlar) Foucault'un 
teorize ettiği söylem pratikleri bağlamında analiz edilmiştir. Ayrıca dizide vurgulanan AİDS salgını 
ve salgının egemen kuruluşlar tarafından tanımlanma biçimleri tahlil edilmiştir. İkinci kısımda, 
Pose'da tahakküm edilen insanların bir cemaate dönüşme süreci ve bu süreçte ölümün nasıl bir 
rol oynadığı Nancy ve Blanchot gibi bazı düşünürlerin öne sürdüğü fikirler çerçevesinde 
incelenmiştir. Üçüncü kısımda, Agamben'in cemaate ve siyasal istisna durumlarına dair görüşleri 
ve homo sacer terminolojisi Pose üzerinden değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Pose'un kimlik ve 
cemaat kuramları açısından son derece zengin bir kurguya sahip olduğuna, bu kurgunun ve 
kurguda sıkça değinilen poz verme jestinin kendiliğin dışavurumu aracılığıyla başkalarıyla birlikte 
olmak temasını açığa çıkardığına kanaat getirilmiştir. Pose'da poz verme ve kendini inşa etme e 
dimleriyle daima görünür olan sahne, hem tekilliğin hem de cemaatin bir karşı duruş olarak 
sergilendiği, birlikteliğin cemaati mümkün kıldığı, karakterlerin kendilerini kendi istedikleri gibi 
kurgulamasına izin veren bir direniş mekanıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tekillik, Cemaat, Pose, Dispozitif, Homo Sacer. 

The Stage as a Community Possibility 
and a Space of Resistance: A Study on Pose 

ABSTRACT 

it is possible to read Pose (Ryan Murphy, 2018), which brings together different human profiles 
belonging to intersectional identities, as a defense of singularity that rebels against identity politics 
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and directly the issue of identity, beyond being a fiction about American ball culture. The always 
marginalized characters in Pose find an opportunity for liberation on prom nights, where they can 
only be together by disguising, putting on makeup, dancing and posing. This opportunity for 
liberation is also their opportunity to reconstruct the truth about who they are. The purpose of this 
study is to evaluate Pose as a project shaped around the problem of identity and singularity, a 
proposition about how people under domination can establish their own singularity and how they 
can become a community. For this purpose, in the first part of the study, Pose's organic 
connection with the identity and subject problem was examined, and the mechanisms of 
domination (for example, institutions and cultural norms) that were clearly revealed in the series 
were analyzed in the context of discourse practices theorized by Foucault. in addition, the AIDS 
epidemic emphasized in the series and the way the epidemic was defined by the dominant 
institutions were analyzed. in the second part, the process of transforming people who are 
dominated in Pose into a community and the role of death in this process are examined within the 
framework of the ideas put forward by some thinkers such as Nancy and Blanchot. in the third 
part, Agamben's views on community and political exceptions and homo sacer terminology are 
evaluated through Pose. it has been concluded that Pose has a very rich fiction in terms of identity 
and community theories, and that this fiction and the gesture of posing, which is frequently 
mentioned in the fiction, reveals the theme of being with others through self-expression. The 
stage, which is always visible with the acts of posing and self-constructing in Pose, is a space of 
resistance where both the singularity and the community are exhibited as a counter-stance, 
togetherness makes the community possible, and allows the characters to construct themselves 
as they wish. 

Key Words: Community, Pose, Dispositif, Homo Sacer. 

GİRİŞ 

201S'de ABD'de FX kanalında gösterilmeye başlayan ve sonrasında Netflix platformunda  
yayımlanan üç sezonluk bir dizi olan Pose(Ryan Murphy), LGBTQ meselesini ele alış biçiminin 
orijinalliği ve Amerikan balo kültürünü yansıtma şekliyle gösterime girdiği günden bu yana büyük 
bir ilgi toplamıştır. Dizi, 1980 ve 1990'Iarda Amerika'da geçmektedir. Dizinin temel konusu, New 
York'taki LGBTQ topluluğunun o dönemde bir salgın olarak yayılan HİV virüsüyle, yerleşik 
ayrımcılık söylemleriyle, trans cinsiyet kimliklerine uygulanan toplumsal baskıyla başa çıkma 
pratiği olarak benimsedikleri ve geliştirdikleri balo kültürüdür (Acı, 2021 ). Karakterlerin büyük 
kısmının siyahi trans kadınlardan oluşmasıyla, bütün cinsel kimliklere dair sahiplenici tutumu ve 
balo kültürünü bir karşı duruş olarak ele almasıyla, Pose benzerlerinden ayrılarak izleyiciye 
dönemin büyük resmine dair son derece eleştirel bir bakış açısı sunar. Dolayısıyla kesişimsel 
kimliklere ait farklı insan profillerini bir araya getiren Pose'u, Amerikan balo kültürüne dair bir 
kurgu olmasının ötesinde, kimlik politikalarına ve direkt olarak kimlik meselesine başkaldıran bir 
tekillik savunması olarak okumak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Pose'u kimlik ve tekillik 
problemi etrafında şekillenmiş bir proje, tahakküm altındaki insanların nasıl kendi tekilliklerini 
kurabileceğine ve nasıl bir cemaat haline gelebileceğine dair bir imza olarak değerlendirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın ilk kısmında Pose'un kimlik ve özne problemi ile kurduğu 
organik bağ incelenerek dizide açıkça ortaya koyulan tahakküm mekanizmaları(örneğin kurumlar 
ve kültürel normlar) Foucault'un teorize ettiği söylem pratikleri bağlamında analiz edilecektir. İkinci 
kısımda, Pose'da tahakküm edilen insanların bir cemaate dönüşme süreci ve bu süreçte ölümün 
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Gösterge bilimsel Analiz: Acımal<: Dizisi Örneği 

ÖZET 
Cumhuriyet dönemi edebiyatında önemli bir yeri olan Çalıkuşu (1922), Gizli El (1922), Damga 

(1924), Dudaktan Kalbe (1925), Yeşil Gece (1928), Yaprak Dökümü (1930), Gökyüzü (1935), Eski 

Hastalık (1938), Ateş Gecesi (1942), Kavak Yelleri (1961) gibi çok sayıda bilinen eseri olan Reşat 

Nuri Güntekin, Türk roman, öykü ve oyun yazarıdır. Reşat Nuri Güntekin'in eserlerinde aile, aşk, 

çocuk, yalnızlık, dostluk, fedakarlık ve ahlak vb. bireysel ve toplumsal konuları işleyerek, 

gelenekselin karşısında yeniyi sunma çabasıyla Cumhuriyet ideolojisini yaymaya çabaladığı 

görülmüştür. Çalışmada, Reşat Nuri Güntekin'in "Acımak" adlı romanından aynı isim ile 

televizyona uyarlanan "Acımak" dizisi, göstergebilimsel analiz yöntemiyle çözümlenmeye 

çalışılmaktadır. Söz konusu dizi, 1985-1986 yılları arasında TRT-1 kanalında yedi bölüm olarak 

yayımlanan Türk yapımı, dram türünde bir dizidir. Göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak 

Acımak dizisindeki sahnelerden alınan görüntüler Barthes'in yan anlam ve düz anlam kavramları 

ile dil ve anlatım; zaman ve mekan; kıyafet başlıkları altında hem romanın yazıldığı dönem hem 

de dizinin uyarlandığı dönem özellikleri göz önünde bulundurularak göstergebilim çerçevesinde 

analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Gösterge, Göstergebilim, Göstergebilimsel Analiz, Dizi, Reşat Nuri 

Güntekin. 

Semiotic Analysis: The Example of '�cımal<:" Series 

ABSTRACT 
Çalıkuşu (1922), Gizli El (1922), Damga (1924), Dudaktan Kalbe (1925), Yeşil Gece (1928), Yaprak 

Dökümü (1930), Gökyüzü (1935), Eski Hastalık (1938), Ateş Gecesi (1942), Kavak Yelleri (1961 ), 

which has an important place in the literature of the Republican period. Reşat Nuri Güntekin, who 

has many well-known works such as, Ateş Gecesi (1942), Kavak Yelleri (1961), is a Turkish novel, 

short story and playwright. Reşat Nuri Güntekin's works include family, love, children, loneliness, 

friendship, self-sacrifice and morality. it has been seen that he tried to spread the ideology of the 

Republic with an effort to present the new against the traditional by dealing with individual and 

social issues. in this study, the TV series "Acımak", which was adapted from Reşat Nuri 

Güntekin's novel "Acımak" with the same name, is tried to be analyzed with the method of 

semiotic analysis. The series in question is a Turkish-made drama series that was broadcast in 

seven episodes on the TRT-1 channel between 1985-1986. Using the semiotic analysis method, 

the images taken from the scenes in the series Acımak, Barthes's concepts of connotation and 

denotation, and language and expression; time and space; under the clothing headings, it has been 

tried to be analyzed within the framework of semiotics, taking into account the characteristics of 

both the period in which the novel was written and the period in which the series was adapted. 

Keywords: Signage, Semiotics, Semiotic Analysis, Series, Resat Nuri Guntekin. 
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 
I<ültürel Mel<:an ve İl<:tidar İlişl<:isi 

ÖZET 
Rusya, Sovyetler Birliği'nden önceki Çarlık Döneminde oldukça kaotik bir süreç yaşamış, dönemin 
siyasal olayları ve sosyal yapılanmalarının izleri toplum üzerinde olduğu kadar topluma hizmet 
eden yapılarda da yoğun şekilde görülmüştür. Sovyetler Birliği'nin kurulmadan önceki Çarlık 
döneminde Feodal yönetim yaşanmış, ardından da ülkede sosyalist sisteme geçilmiş ve her iki 
dönemde de barınma halkın en büyük sorunlarından biri olmuştur. 

Bu makalede, Çar Dönemi ve Sovyetler Birliği'nde uygulanan farklı politikaların mimariyi ne 
şekilde etkilediği, dönemlere göre nasıl yön değiştirdiği incelenmiştir. Mutlak Monarşinin yıkılıp 
yerine Sovyetler Birliği'nin kurulması ile uygulanmaya başlanan sosyalizm, Sovyetler Birliği 
Dönemi'nde farklı politik süreçler geçirerek çeşitli değişimlere maruz kalmıştır. Farklı liderlik ve 
rejim süreçleri geçiren ülkenin konut ve kültürel yapıları ve yapılara yansıyan liderlik ideolojisi 
kültürel boyutta araştırılmıştır. Çarlık Döneminden başlayarak Stalin ve Kruşçev döneminin 
kültürel yapıları seçilmiştir. Liderlerin mekansal biçimlenme ve politika doğrultuda konut ve kültürel 
mekanları üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Mekan, Mimari, İdeoloji. 

The Relationship Between Cultural Space and 
Power in the Union of Soviet Socialist Republics 

ABSTRACT 

Russia experienced a very chaotic period in the Tsarist Period before the Soviet Union, and the 
traces of the political events and social structures of the period were seen intensely on the 
structures serving the society as well as on the society. During the Tsarist period before the 
establishment of the Soviet Union, Feudal rule was experienced, then the socialist system was 
adopted in the country, and housing was one of the biggest problems of the people in both periods. 
in this article, it is examined how different policies implemented in the Tsarist Period and the Soviet 
Union affected the architecture and how they changed according to the periods. Socialism, which 
began to be implemented with the collapse of the Absolute Monarchy and the establishment of the 
Soviet Union, underwent different political processes during the Soviet Union Period and was 
exposed to various changes. The housing and cultural structures of the country, which 
experienced different leadership and regime processes, and the leadership ideology reflected in 
the structures were investigated in the cultural dimension. The cultural structures of the Stalin and 



MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR DERGİSİ 
Journal of Media and Cultural Studies 

Kruschev periods were selected starting from the Tsarist Period. The impact of leaders on their 
housing and cultural spaces in line with spatial formation and policy was tried to be measured. 

Keywords: The Soviet Union, Space, Architecture, ldeology.

GİRİŞ 

Kültürel mekanın üretimi toplumun gelişim biçimine uygun olarak şekillenir ve üretim şeklindeki 
değişiklik mekanın da değişmesine sebep olur. Mekan üretiminin önemli bir parçası olan 
kentleşme ve mimarlık, kültürel koşullar; özel mülkiyet ilişkileri ve ideoloji kavramı, var olan kültürü 
ya değiştirir ya da belirler. Mekanın tanımlanması ve kabullenilmesi toplumsal iktidarın korunması 
açısından önemlidir. Çünkü toplumsal iktidarın korunması, devamlılığının sağlanması için 
mekanın politik bir kimliğe sahip olması gerekmektedir, çünkü ideolojinin mekana yansıması, 
politik söylemlerden bağımsız olarak incelenemez. Öte yandan, konutun fonksiyonelliğinin 
yanında ideolojik işlevi de oldukça büyük önem taşır. Konut, yaşam tarzının belirlenmesinde, 
kültürün şekillenmesinde ve toplum üzerinde denetimin sağlanmasında önemli bir rol oynar. 

Çalışmada Rusya'nın Çarlık dönemi ve Sosyalist dönem (Sovyetler Birliği) olarak birbirinden 
farklı 2 rejimi ardı ardına yaşaması ve her dönemin konut ve sosyo-kültürel yapılarında zengin 
örneklerinin mevcut olması nedeniyle, araştırmadaki örnekler Moskova kentinden seçilmiştir. 
Farklı nitelikteki konut yapıları ve sosyal idari yapılar üzerindeki ideolojik tutumlar incelenmiştir. 
Sadece 2 farklı rejim değil, aynı zamanda sosyalist dönemde farklı sosyo-ekonomik, politik ve 
ideolojik uygulamalar söz konusudur. Yapılar üzerinde açıkça görülen kültürel değişimler, bu 
değişimlere yön veren dönemin politik yansımaları, hakimiyet süresince başkanların kendi kişisel 
ve karakteristik özellikleri bir yana, tamamen kendi ideolojik tutumlarını, güç ve iktidar arzularını 
mimariye yansıtmışlardır. Hakimiyetin mimariyi, mimarinin de kültür yapılarını bir araç olarak 
kullandığı bu dönem, çarlık dönemi ve Sovyetler birliği dönemi olarak ikiye ayrılmış, Stalin dönemi 
ve Kruşçev dönemi konutları irdelenmiştir. Hem Sovyetler Birliği'nin ana merkezi konumunda olan 
hem de başkent olması nedeniyle Moskova şehrindeki idari ve kamusal mimari yapılar 
incelenmiştir. İki farklı dönemin konut başta olmak üzere mimari yapıları farklı tutumları, dönemin 
kültürel yansımalarını ideolojinin taşıyıcısı olarak görülmektedir. 

Kültürel Mekan ve İdeoloji 
Mekan ne bir nesnedir ne de sadece somut fiziksel bir durumdur. Mekan salt bir soyutlama değil, 
tüm biçimiyle tüm boyutlarıyla hem kavramsal hem de gerçeklik ürünüdür. Mekan toplumsal 
ilişkiler ve biçimler bütünü olarak adlandırılırsa, devamlı, hareketli ve değişebilendir. Bu durumda 
mekan bir üründür denilebilir. Bu ürün kentleşme ve sanayileşme süreçlerinde gün geçtikte 
gelişmiş, değişmiş ve farklı rollere maruz kalmıştır. Her rolün kendine özgü bir dokusu olduğu 
düşünülürse, bu dokuyu yaratan mekan üzerinde biçimleniş şeklidir. Bu biçimlenişte en önemli rol 
çok yönlü iktidar ilişkilerinde ve kültürün yön değiştirmesinde görülebilir. Kültür kavramının 
boyutlarını farklı dinsel yaklaşımlar, cinsiyet ayrımı, bireysellik, güç, örf ve adetlerin oluşturduğu 
düşünülürse, kültürel yaklaşım zaman içerisinde toplumdaki yerini kendi kendine oluşturabilir. Bu 
durumda kültürel yansımalar hem şekillenen toplumlarda hem de mekansal kavramlarda 
hissedilebilir. Kültürel yapı olarak adlandırılan yapıların oluşmasındaki en önemli etken yapının 
kullanıcılarının taşıdıkları yapı bileşenleridir. Bu durumda kültürel yapı bileşenleri ve ideoloji 
mekana yön verebilir. 
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Esl<:i l(öye Yeni Zihniyet: İhap Hulusi Görey'in 
Grafıl<: Tasarımlarında l(öycü Söylem 

ÖZET 

İhap Hulusi Görey (1898-1986), grafik tasarımlarıyla Türkiye'nin kitle iletişim tarihinde önemli yer 
edinmiş sıra dışı bir sanatçıdır. Kamu kurumu afişlerinden özel işletmelerin basın ilanlarına kadar 
birçok farklı türde gerçekleştirdiği çalışmalarla Cumhuriyet'in görsel hafızasının şekillenmesine 
büyük katkı sağlamıştır. Görey'in gerçekleştirdiği tasarımlar; görsel, işitsel ve basılı kitle iletişim 
araçlarının zayıf olduğu Erken Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1950), yeni kurulan rejimin 
mesajlarını halka götüren bir mecra haline gelmiştir. Görey'in tasarımları, %85'i köylerde yaşayan 
ve okuryazarlık oranı %5 civarında olan imparatorluk bakiyesi bir toplumda tutum ve davranış 
değişikliği yaratmanın en etkili aracı olur. Görey, üst sınıf bir aileden geliyor olmasına rağmen 
köylünün psikolojisini çok iyi tahlil etmiş; yaptığı grafik tasarımlarda görsel ve sözel mesajları 
empatik bir dille kodlamıştır. Romantik bir bakış açısıyla tasarlanan bu çalışmalar, Erken 
Cumhuriyet Dönemi'nin köylülere yönelik ikircikli tavrının tüm handikaplarını taşır. Görey'in 
tasarımlarında idealize edilmiş bir kompozisyon içerisinde sunulan Türk köylüsü, hem yeni kurulan 
rejimin gerçek sahibi hem de Cumhuriyet elitlerinin davranış mühendisliği projesinin nesnesi 
olarak konumlandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Mehmet Asım Karaömerlioğlu'nun köycülükle 
ilgili argümanlarından yola çıkarak Cumhuriyet'in köylülere yönelik çelişkili söyleminin Görey'in 
grafik tasarımlarındaki yansımasını ortaya koymaktır. Bu çerçevede, amaçlı örneklem 
kapsamında kriter örneklem olarak seçilen Görey'e ait on tasarımın Eleştirel Söylem 
Çözümlemesi (ESÇ) yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İhap Hulusi Görey, Grafik Tasarım, Erken Cumhuriyet Dönemi, Köycü 
Söylem, Davranış Mühendisliği. 

New Mentality to the Old Village: Peasant Discourse 
on the Graphic Designs of İhap Hulusi Görey 

ABSTRACT 

İhap Hulusi Görey (1898-1986) is an extraordinary artist who has an important place in Turkey's 
mass media history with his graphic designs. He made a great contribution to the shaping of the 
visual memory of the Republic with his works in many different genres from public institution 
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conveyed the messages of the newly established regime to the public in the Early Republican 
Period (1923-1950), when visual, audio and printed mass media were weak. Görey's designs 
were the most effective means of creating a change in attitude and behavior in an imperial 
remnant society, 85% of whom lives in villages and whose literacy rate is around 5%. Although 
Görey came from an upper class family, he analyzed the psychology of the peasants very well and 
encoded visual and verbal messages in an empathetic language in his graphic designs. These 
works, designed with a romantic point of view, carry all the handicaps of the ambivalent attitude 
towards the peasants of the Early Republican Period. The Turkish peasant, presented in an 
idealized composition on Görey's designs, was positioned both as the real owner of the newly 
established regime and as the object of the behavioral engineering project of the Republican 
elites. The aim of this study is to reveal the reflection of the contradictory discourse of the Republic 
towards the peasants in Görey's graphic designs, based on Mehmet Asım Karaömerlioğlu's 
arguments about peasantism. in this framework; a Critical Discourse Analysis (CDA) of ten 
designs belonging to Görey, which was chosen as the criterion sample within the scope of 
purposeful sampling, was conducted. 

Keywords: İhap Hulusi Görey, Graphic Design, Early Republican Period, Peasant Discourse, 
Behavioral Engineering.

GİRİŞ 

"Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür" 

Mustafa Kemal Atatürk 
(Atatürk Ansiklopedisi, 1971: 54-55) 

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Trablusgarp Savaşı (1911-1912) ile başlayıp Millı 
Mücadele (1919-1922) ile noktalanan süreç, bedelini Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği büyük bir 
demografik yıkımı beraberinde getirir. Savaşlar, göçler ve ekonomik gerileme, 1923'teki 
Anadolu'yu on yıl öncesinden tamamen farklı bir coğrafyaya dönüştürür (Zürcher, 2000: 240). 
Ülke, bu zorlu süreçte nüfusunun 4 milyonluk bir kesimini kaybeder; çoğunluğunu 18 ile 50 yaş 
arası erkeklerin oluşturduğu bu kayıpların ekonomik sonuçları da ağır olur (Keyder, 1993: 28). 
1927 yılında gerçekleştirilen ilk sayımda nüfusun 13.6 milyona ulaştığı ve tarımsal kesimdeki iş 
gücünün azaldığı görülmektedir (Keyder, 1993: 33). Ölüm oranlarının yüksek olduğu genç 
Cumhuriyet için en önemli mesele sağlıklı nesillere duyulan ihtiyaçtır (Toprak, 2020: 334 ). Erken 
Cumhuriyet Dönemi olarak nitelendirilen 1923-1950 yılları arasında devletin en önemli gündemi, 
%85'i köylerde yaşayan bu kitlenin hayat standartlarını yükseltmek olmuştur (Ortaylı, 2012: 146). 
Salgın hastalıklara karşı büyük bir mücadele verilmiş; pro-natalist politikalarla doğurganlık teşvik 
edilerek ülkenin nüfusu artırılmaya çalışılmıştır (Toprak, 2017: 183). Füsun Üstel (2008: 200), 
Erken Cumhuriyet Dönemi'nin ders kitaplarında dahi temel bir aktör olarak köylünün sağlığının 
korunmaya çalışıldığını dile getirir. Üstel'in (2008: 200) "makbul" olarak nitelendirdiği bu köy 
anlatısının başrolünde, "kuvvetli, gürbüz köy çocukları ve delikanlıları"1yer alır. Yeni kurulan
Cumhuriyet'te köylüler, Benedict Anderson'ın (1995: 20) "hayal edilmiş siyasal bir topluluk" olarak 
tanımladığı ulusun en önemli kesimini oluşturur. Cumhuriyet'in vazettiği değerlerle donatılan "yeni 
hayat"ın ve "yeni insan"ın inşa edilmesi için önemli adımlar atılır2 (Toprak, 2020: 404). 

1 Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin Gürbüz Türk Çocuğu (1926-1935) adıyla çıkardığı dergi; ebeveynlerin, öğretmenlerin ve
çocukların dahil olduğu geniş bir kitleye seslenir (Sınar Çılgın, 2004: 97). 
2 İki savaş arası dönemde (1918-1939) yeni insana dair arayış, tüm otoriter ve totaliter rejimlerin bir simgesi haline 

gelir (Toprak, 2017: 405). 
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Gündüz l(uşağı Programları Bağlamında 
l(adın Güçlenmesini Yeniden Düşünme!<:: 

Gelin Evi Örneği 

ÖZET 

2016 yılından beri gündüz kuşağında yayınlanan Gelin Evi programı yeni gelinlerin yeteneklerini 

sergilediği bir yarışma olarak abartılı tüketim kültürüne özendirmek ve kadın temsilini iyi bir gelin 

olmaya indirgemek sebebiyle sıklıkla eleştirilse de program tıpkı diğer medya içerikleri gibi 

toplumu etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Programda ele alınan konular ve sunucunun 

yarışmacıları bağımsızlıkları açısından destekliyor olması kadın güçlenmesi için oldukça 

önemlidir. Kadın güçlenmesi kavramsal olarak kadınların kendi kararlarını alıp uygulayabilecek 

kaynakları ve imkanları ellerinde tutarak bunları başkalarına bağımlı olmadan kullanabilmesini 

ifade etmektedir. Kadın güçlenmesi kavramı Gelin Evi programında bağlamsal düzeyde kendisini 

göstermektedir. Böylece, Gelin Evi programı hali hazırda sahip olduğu insanları etkileme kapasitesi 

ile değerlendirildiğinde kadın güçlenmesini sağlayabilecek bir araç haline gelebilir. Televizyon 

yalnızca insanları eğlendirmekle kalmaz, aynı zamanda fikirleri ve yeni yaşam pratiklerini kitlelere 

aktaran bir araç olarak kendisini işlevsel kılmaktadır. Bu bağlamda, kadın güçlenmesi söylemi 

izleyicilerin toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemesi yönünde önemli bir araç olduğundan, kadın 

güçlenmesine alan açabilecek söylemlerin Gelin Evi programındaki önemi yadsınmamalıdır. Bu 

çalışma kapsamında Gelin Evi programının 880. ile 894. arasındaki bölümleri içerik analizine tabi 

tutularak incelenmiştir. Yapılan içerik analizinin sonucunda, sunucunun kadınların eş seçimi 

yaparken kendi kararlarının alıyor olmalarını takdir ettiğinin, kadınların ekonomik bağımsızlığa 

sahip olmalarının önemini vurguladığı ve kadınların meslek edinebilecekleri merkezlerden 

bahsettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gelin Evi, Gündüz Kuşağı, Kadın Güçlenmesi, Medya ve Kadın, Kadın 

Temsili.

Rethinl<:ing Women Empowerment within the Context 
of Daytime Shows: Example of Gelin Evi (Bride's House) 

ABSTRACT 

Although Gelin Evi (Bride's House) program, which has been broadcasted in the daytime since 

2016, is often criticized for encouraging the culture of conspicuous consumption as a competition 

the ways in which new brides show their talents, and for reducing the representation of women to 

being a good bride, the program has potential to affect the society, just like other media contents. 70 
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The topics covered in the program and the host's support of the contestants, in terms of the 
independence of woman, are crucial for women's empowerment. Women's empowerment as a 
concept stands for women's ability to take and implement their own decisions, and to use them 
without being dependent on others. The concept of women's empowerment shows itself in Bride's 
House program at a contextual level. Thus, when Bride's House program is evaluated through its 
capacity to influence people, it can transform itself into a tool that can provide women's 
empowerment. Television does not only entertain people, but also makes itself functional by 
disseminating ideas and new life practices to the masses. in this context, since the discourse of 
women's empowerment is an important tool for the audience to adopt gender equality, the 
importance of discourses that can open up women's empowerment in Bride's House program 
should not be denied. Within the scope of this study, sections of the Bride's House program 
between 880th and 894th were examined by subjecting them to content analysis. As a result of 
the content analysis, it was determined that the presenter appreciated and supported the fact 
that women make their own decisions when choosing a spouse, emphasized the 
importance of women's economic independence, and talked about centers where women can get 
a profession. 

Keywords: Gelin Evi, Daytime, Woman Empowerment, Media and Woman, Woman 
Representation.

GİRİŞ: Fikirleri Yayan Bir Araç Olarak Televizyonu Anlamak 

Kitle iletişim araçları insanların bilgi edinmesine, keyifli vakit geçirmesine ve sosyalleşmesine 
olanak sağlamaktadır. Kitle iletişim araçlarının yalnızca iletişimi mümkün kıldığı düşünülmektedir. 
Ancak kitle iletişim araçları aynı zamanda fikirlerin yayılmasını ve benimsenmesini sağlamaktadır. 
Bu bakımdan özel bir ilgiyi hak etmektedir. "Kitle iletişim araçları, toplumun neyi ne kadar bilmesi 
gerektiğine karar vermekte ve belirledikleri gündem ile varolduğu toplumsal yapının bilişsel 
düzeyini oluşturmada büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır" (Karaduman, 2007: 45). Kitle iletişim 
araçları yalnızca fikirleri aktarmakla kalmazlar, buna ek olarak aktardıkları fikirlerin bazılarını ön 
plana çıkarmaktadır. Bu sayede topluma neyi ne kadar bilmeleri gerektiği aktarılmaktadır. Bu 
sayede gündemdeki konuların sınırları çizilmektedir. 

Televizyon ise hayatımızda uzun zamandır bulunan bir kitle iletişim aracıdır. Televizyon 
çoğunlukla özel alanda vakit geçirirken tercih edilmektedir. Bir medya aracı olan televizyonun, 
fikirlerin ve yeni yaşam pratiklerinin yayılmasındaki önemi yadsınamaz. Televizyonda sergilenen 
pratikler ve buradan etrafa yayılan söylemler insanları etkilemektedirler. Dolayısıyla bireyler 
televizyonda izledikleri içeriklerden etkilenirler. Kimi zaman bu etkilenme hali beraberinde bir 
dönüşümü getirmektedir. insanlar televizyonda görerek yeni bilgiler edinebilmekte ya da yeni 
yaşam pratiklerini benimseyebilmektedirler. Çünkü yetişkinlerin toplumsallaşmasında, ait oldukları 
toplumun normlarını ve değer yargılarını öğrenmelerinde medyadaki içeriklerin rolü önemlidir 
(Aziz, 1982: 20). 

Bu bağlamda, televizyonun ve televizyonda takip edilen programların kitleleri etkileme ve kitleleri 
harekete geçirme özelliği oldukça önemlidir. "Medyanın verdigi mesajların etkisinin ne oldugu ve 
bunun ne kadar bilincinde olunup olunmadıgı bir tartısma konusu olmakla beraber yetiskinler 
uzerindeki etkisi yadsınamaz" (Arslan ve Demir, 2017: 34). Toplumu harekete geçiren ve topluma 
farklı bir bakış açısı sunan televizyonun toplumsal dönüşümlerdeki rolü göz önünde 
bulundurulduğunda yayınlanan programların etkilerinin sorgulanması gerekmektedir. Bu 
programlar yayınlandıkları zaman dilimleri ve ekrana yansıttıkları içerikler bakımından farklı hedef 
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