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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.

ÖNSÖZ

İletişim çalışmalarını sosyal bilimlerin diğer disiplinlerinden ayrı düşünemeyiz. Çalışma
konuları açısından bakıldığında insan ve toplum etkileşimi temel uğraş alanlarından biridir.
Kitle iletişim araçlarının yoğun biçimde kullanılmaya başlamasıyla birlikte toplumsal değişim
ve dönüşüm pek çok çalışmaya da konu olmuştur. Kitle iletişim araçlarının kullanım şekilleri,
insan ilişkilerinden, toplumsal yaşama, tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok şey üzerinde
etkili olmaktadır. Özellikle tüketici davranışlarına odaklanıldığında kitle iletişim araçlarının
nihai tüketiciye doğrudan ulaşma araçları olarak üreticilerin fazlasıyla ilgisine mazhar olduğu
görülmektedir.
Davranış ve özelde tüketici davranışları da çevresel unsurlardan fazlasıyla etkilenir. Toplumu
oluşturan bireyler arasında bir bulaşma söz konusu olur ve benzer davranış kalıpları
gözlemlenmeye başlanır. Bu ders kapsamında, tarihsel süreç içerisinde kitle iletişiminin gelişim
sürecine bakılarak, genel anlamda medyanın popüler kültür ürünü olarak nasıl kullanıldığı ve
tüketicilerin davranışlarına nasıl etki ettiği üzerinde durulacaktır.
Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk
İstanbul, 2018
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Giriş
Kitle, en geniş anlamıyla, ne olduğu belli olmayan, niceliksel anlamda çokluğu ve niteliksel
anlamda belirsizliği anlatır. Kitle kavramı, endüstri devriminin ortaya çıkardığı, elitist "yüksek
kültürcülerin" hor ve tehlikeli gördüğü, devrimcilerin çoğunlukla romantikleştirdiği insan
topluluğunu anlatır. Kitle bir egemenlik ilişkisinde korku, aşağılama, tehlikeli görme ve kontrol
etme mekanizmaları geliştirmeyi getirirken, bir diğerinde kitle hareketleri, kitle gösterileri, kitle
eğitimi, kitle bilinci, kitle örgütlenmesi, kitle yürüyüşü gibi kavramlar ve anlayış içinde
mücadeleci bir anlam getirir. Kitle kavramı kullanan kişinin olaylara hangi açıdan baktığını,
kendisini dışarıda ve hatta üstte tutarak soruna baktığını belirlememizi sağlayabilecek bir
kıstastır. Politikacı için kitle, seçim döneminde desteğine ihtiyaç duyduğu kişiler demektir.
Müzisyen için icra ettiği sanatın tüketicileri; gazeteci için gazetesinin müşterileridir.

1. KİTLE KAVRAMI’NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE KİTLE KÜLTÜRÜ
Kitle Kavramı’nın ilk elde çağrıştırdığı “kalabalık”, “çokluk”, “yığın” gibi kavramların
tarihçesi Antik Yunan’a Eflatun’un demokrasiye yönelttiği eleştirilere kadar götürülebilir.
Ancak, bu çağrışımların ötesinde, kitle kavramının böylesine yaygınlık kazanması, sosyal
bilimlerde kullanılan pek çok kavram gibi 1789 Fransız İhtilali’nden sonradır. Bu yüzden,
varlığını Fransız İhtilali’ne borçlu olan pek çok kavram gibi bu kavramında herkes tarafından
benimsenen açık bir tanımı yoktur. Kavram, kullanan kişinin kendine biçtiği yere göre bir
anlam kazanıyor. Bu niteliği ile kitle kavramı kullanan kişinin olaylara hangi açıdan baktığını,
kendisini dışarıda ve hatta üstte tutarak soruna baktığını belirlememizi sağlayabilecek bir
kıstastır. Politikacı için kitle, seçim döneminde desteğine ihtiyaç duyduğu kişiler demektir.
Müzisyen için icra ettiği sanatın tüketicileri; gazeteci için gazetesinin müşterileridir.
Kitle kavramının içeriğindeki bu bulanıklığın ve ideolojik yükün bir başka nedeni de 1789’dan
sonra, ihtilal öncesinin zorunlu kıldığı ittifakların bozulup bozulup yeniden kurulması; bu
karmaşa içinde ortaya çıkan toplumsal sınıfların ve çıkar gruplarının sınırlarındaki belirsizliktir.
Daha sonra ortaya çıkan bilimsel, teknolojik, demografik, siyasal ve toplumsal dönüşümler de,
dikine ve enine toplumsal hareketliliği alabildiğine artırarak bu belirsizliğin üstüne tuz biber
ekmişlerdir. Öte yandan, 19. Yüzyıl liberalizminin de, kitle kavramına kendi programı
doğrultusunda farklı anlamlar yüklediğini görüyoruz. Mesela, J.S. Mill için kitle, akla yönelik
bir tehdittir. Ve artık “ fertler, kalabalık içinde kaybolmuşlardır.”
Mill’in kitleler karşısındaki bu olumsuz tutumunda yalnız olduğu söylenemez. “Kendi
döneminde de Tocqueville ile Burckhardt; daha sonra yüzyılımızın ilk çeyreğinde de Ortega y
Gasset ve J.Benda gibi düşünürler bu olumsuz tutumu hararetle paylaşacaklardır.”
1.1. Kitle Kültürüne Yönelik Olumsuz Yaklaşımlar
1.1.1. Ortega’ya Göre
Ortega’ya göre “Cemiyet, her zaman, iki parçanın dinamik bir birliğinden oluşur; azınlıklar ve
kitleler. Azınlıklar, özel vasıflara haiz fertler veya fertlerden oluşmuş gruplardır. Kitle ise, özel
vasıflardan mahrum insanların bir araya gelmesi ile oluşur. Şu halde, kitleler derken, sadece
veya esas olarak, ‘emekçi kitlesi’ olarak tanımlamamak gereklidir. Kitle alelade kişidir, halktır.
Böylece sadece sayı ile ifade edilen yani yığın, artık tayin edici bir keyfiyete dönüşür;
birbirlerinden ayırt edilemeyen insanlar müşterek sosyal vasıf halini alır, genel bir tip ortaya
çıkar.” Görüldüğü gibi Ortega; bu kısa tanımı ile daha önce sadece nicelik açısından tanımlanan
(kalabalık, yığın gibi ) kitleye, tersinden de olsa bir nitelik boyutu (aleladelik, sıradanlık)
eklemektedir.
Kitleyi bir nicelik olarak değil de, bir nitelik sorunu olarak aldığımız zaman, kitle olgusunun
psikolojik kökenlerini de tartışma konusu yapabiliriz, zira yine Ortega’ya göre “kitle, fertlerin
kitle nizamında ortaya çıkmalarını beklemeye lüzum hasıl olmadan tarif olunabilir. Kitle,
kendisi için -iyi veya kötü- özel sahalara dayalı hiç bir hedef seçmeyen, kendini ‘herkes gibi

hisseden’ ve bu halin kendisini düşündürmediği, gerçekte herkes gibi hissetmekle kendisini
mesut hisseden herkestir.
Beşeriyet, “en köklü bir şekilde iki çeşit yaratıktan oluşmuş sınıflara ayrılmıştır, güçlük ve
görevleri, üst üste yığarak kendi varlıklarından büyük talep de bulunanlar ve kendilerinden özel
hiç bir şey talep etmeyenler, yaşadıkları anı hayat diye kabul edenler, mükemmellik yolunda
hiç bir gayret göstermeyen, dalgalar üzerinde sallanıp duran şamandıra örneği kişiler.”
Cemiyette en farklı ve değişik düzenlerde ve mahiyetleri itibariyle özel olan ve bunun neticesi
özel yeteneklere sahip bulunmalarının yürütülemeyecek işlemler, faaliyetler, fonksiyonlar
bulunur. Bu özel faaliyetleri, önceden yetenekli azınlıklar veya hiç olmazsa böyle yeteneklere
sahip bulundukları idddia edilen azınlıklar yürütüyorlardı. Kitle tarihinin hiç bir döneminde bu
işlere karışma hakkını kendinde görmediği; karıştığı zaman bu işleri görebilmek için gerekli
özel vasıfları elde etmesi; bunun için de “kitle” olmaktan çıkması gerektiğini idrak
edebiliyordu.
Kitle, tarihin hiç bir döneminde günümüzde olduğu kadar iktidar sahibi olmamıştır. İşin acı
tarafı ise “kitle, kitle olmayı terk etmeksizin, önceki azınlığın (iktidar seçkinlerinin) ayağını
kaydırıyor, onun yerini alıyor.”
Ancak, burada bir sorun ortaya çıkmaktadır. Kitlelerin “kitle niteliğini kaybetmeksizin” işgal
ettiği yerler hiç bir zaman kalabalıklar için yapılmamıştır. Niteliğini kaybetmeyen kitlenin
azınlıkların yerine geçmesinin sonuçları neler olabilir? Ortega’ya göre, “Belki yanılıyorum ama
bana öyle geliyor ki, derinlemesine incelediği bir konu üzerinde yazmak üzere kalemi eline alan
günümüzün yazarı bu konu üzerinde hiç bir şekilde durmamış ve konu üzerindeki bir yazıyı bir
şeyler öğrenmek için değil de, kafasında taşıdığı basma kalıp düşüncelere uyuşmayan yazar
hakkında hüküm vermek için okuyacak vasat seviyedeki okuyucuyu göz önünde tutmak
zorunda. Kitleleri vücuda getiren fertler kendilerinin bilhassa yetenekli insanlar olduklarına
inanmış olsalardı bu, sosyolojik bir alt üst etme meselesi olmaktan çıkar, şahsi bir hata meselesi
olurdu. Günümüzün karakteristiği şu; alelade kafa taşıdıklarını bilen insanlar, bu aleladelik
hakkını ilan etmek ve onu istedikleri şekilde cemiyete kabul ettirmek ihtiyacını güdüyor.”
Demek ki kitle, ağırlığı altındaki ferdi, yetenekli, seçkin olan her şeyi eziyor. Herkes gibi
olmayan, herkes gibi düşünmeyen, herhangi bir insan potansiyel bir tehlikedir ve ortadan
kaldırılma veya eritilme riskini göze alıyor demektir.
Ortega bu soruyu ünlü iktisatçı Werner Sombart’ın araştırmalarına dayanarak yanıtlamaya
çalışır: “Günümüzün tarih sahnesini doldurup taşıran bu insanlar nereden çıktı?” Çağdaş
hadiseler üzerinde kafa yoran herkesin nasıl olup da üzerinde durmadığı çok basit bir gerçeği,
ünlü iktisatçı Werner Sombart, bir müddet önce gün ışığına çıkardı. Bu çok basit gerçek kendi
başına, Avrupa görüş sahasını temizlemeye yeterli veya yeterli olmazsa bile, bizi aydınlığa
götürecek yolun başlangıcını koyacak güçte. Gerçek şu; Avrupa tarihinin başladığı VI. y.y’dan
1800 senesine kadar-yani 12 asır boyunca- Avrupa nüfusu hiç bir zaman 180 milyonun üstüne
çıkamadı. Öte yanda, 1800’den 1914’e kadar bir asırdan biraz fazla süren bu devrede nüfus 180

milyondan 460 milyona fırladı. Bu rakamlar arasındaki tezat, sanırım geçen asrın verimli
vasfını açıkça ortaya koyuyor. Üç nesil boyunca, tarih sahnesine bir sel gibi çıkarılan, onu
taşıran devasa bir insan kitlesi yaratıldı.”
İşte bu demokratik patlama, 17. Yüzyıldan beri ilerleyip gelen 3 ilke ile, liberal demokrasi,
bilimsel deney ve sanayileşme ilkeleri ile birleşerek yeni dünyayı, yeni kitlelerin dünyasını
ortaya çıkartmıştır. Aslında, rönesanstan itibaren bilimsel faaliyet öylesine iç içe geçmiş, daha
doğrusu öylesine tekniğe indirgenmiştir ki, bilimsel deneyle sanayileşme arasındaki sık ilişkiyi
de göz önüne alarak, bu ikisini bir tek terimle ifade etmek mümkündür. Tekniğin egemenliği
veya kısaca teknik...Tabii burada, teknik derken, münhasıran Avrupa tekniğini kastettiğimizi
de belirtmemiz gerekir. Yoksa insanoğlunun ortaya koyduğu her teknik bugün anladığımız
anlamda bilimsel değildir. Çin’de, Mezopotamya’da, Mısır’da, Eski Yunan’da teknik olmakla
beraber, bu “teknik” ler deneysel bilim temeline dayanmadıkları için, aşamayacakları bir
gelişme noktasına, bir kritik noktaya vardıktan sonra gerilemeye, yozlaşmaya başlamışlardır.
Hatta bazıları çok da gelişkin ve kullanışlı olan bu tekniklerin bazıları da iyice yozlaşarak birer
hurafeye dönüşmüş olabilir. Buna karşılık 16.y.y’dan itibaren Avrupa’nın entelektüel
haritalarını zorlamaya başlayan deneysel bilim anlayışı 18.y.y’ın ortalarında bütün rakiplerini
bertaraf eder ve 1890’larda “Avrupa’nın entelektüel kumandasını” ele geçiren kuşakla birlikte,
karşımıza “tarihte eşi görülmemiş bir bilim adamı tipi” çıkar.
Bu konuda Ortega’nın görüşleri şöyle özetlenebilir: “Sosyal iktidarı günümüzde elinde tutan
kim? Kendi zihni formlarını devrimize kabul ettiren kimler? Şüphesiz orta sınıf insanı. Bu orta
sınıf içinde üstün sayılanlar, zamanımızın aristokratları, kimler? Şüphesiz teknisyenler,
mühendisler, doktorlar, finansörler, öğretmenler.... Pekala bu teknisyenler grubunda onu en iyi
ve en saf haliyle temsil edenler kimler? Yine hiç şüphesiz ilim adamları... Eğer yıldızlardan bir
adam, Avrupa hakkında bir hükme varmak için kıtayı ziyaret etmiş olsaydı, kime bakarak
hükümlendirmesini sorduğu vakit Avrupa, kendisi hakkında iyi bir kanaatin yerleşmesini
garanti edeceği düşüncesiyle, memnunlukla, kendi ilim adamını gösterirdi.
1.1.2. Benda’ya Göre
Julien Benda’ya göre de, insanda temelde iki gruba ayrılırlar: Bir yanda, mensup olduğu
toplumsal sınıf ne olursa olsun, maddi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen “sıradan
insanlar” ın oluşturduğu kitleler, öte yanda (veya kitlelerin hemen yanı başında) da, kitlelerden
ayrı, onları bir ölçüde denetim altında tutan; pratik amaçlar gütmeyen, belirli bir sanatla veya
ilimle veya sadece meta fiziki spekülasyonlarla meşgul olan “benim melekutum bu dünya
değil” diye bilen aydınlar.
Benda’ya göre, gerçek aydınlar, ya Leonardo da Vinci, Malepranche, Goethe... gibi hiç bir çıkar
gözetmeyen entelektüel etkinlik için birer örnek oluştururlar ve bu yaşama tarzının üstün
değerlerini kendi kişilikleriyle, hayatlarıyla kanıtlarlar, veya Erasmus, Kant, Resan... gibi,
insanlık ve adalet adına kitlelerin bencil tutkularına karşı koyar ve onları yerli yerine oturturlar.
19.y.y’la gelinceye kadar aydınlar, “sıradan insanlar” ın kendi eylemlerini bir dil haline
getirmelerini, bu eylemlerden ötürü kendilerini büyük adam saymalarını önleyebilmişlerdir.

İnsanlar, uygarlık tarihi boyunca, yaptıkları bütün kötülüklere rağmen, aydınların sayesinde,
iyiye hiç değilse saygı göstermekten de geri durmamışlardır. Ancak, 19. y.y’ın sonunda, köklü
bir değişiklik ortaya çıkmıştır. “Aydınlar” politik tutkuların egemen olduğu oyuna
bulaşmışlardır. O güne kadar halkın kaba gerçekçiliğini denetleyen, dizginleyen bu seçkinler,
onu beslemeye, yüreklendirmeye ve hatta kışkırtmaya başlamışlardır.
19. y.y’dan günümüze, kitle insanın iktidarına zemin hazırlayan, hatta bu iktidarı meşrulaştıran
aydınların bu “ihanet basamakları” nı Benda’nın sıraladığı biçimde daha yakında, incelemek,
en azından günümüzdeki kitle toplumu tartışmalarında aydınların yerini ve işlevini
belirlememizi kolaylaştıracak bazı ip uçları sağlayabilir.
Benda’ya göre, Avrupa’daki edebiyatçılar, sanatçılar, bilim adamları, düşünürler ve din
adamları, ırklar ve politik görüşler arasındaki bölünmeleri körükleyen “nefret korosu” na
gönüllü olarak katılmışlardır. Bugünün aydınları, tıpkı “sıradan insanlar” gibi politik tutkuların
tutsağı olmakta; tıpkı onlar gibi kestirme sonuçlar peşinde koşmakta, nefret ve fikr-i sabitin
egemen olduğu tartışmalara girmektedirler. Üstelik bir yandan da bunları yapmayanları, “fil
dişi kulelerine kapanmak” la suçlamaktadırlar.
Benda’ya göre, politik tutkularını aydın olarak yaptıkları işe de bulaştıranların başında şairler
ve romancılar gelmektedir. Bunlar, (bilhassa şairler) sanatlarının “sıradan insanlar” ı etkileme
gücünü kötüye kullanmakta, “sokaktaki adam” ın belli belirsiz hissettiklerini, aydınca yetenek
ve becerilerini kullanarak alabildiğine körüklemektedirler.
Politik tutkular tarafından en fazla tehdit edilen entelektüel alanlardan biri de, yazara göre, tarih
yazımıdır. Bu alanda da, aydınların; politikacıların, askerlerin yaptıklarına meşruiyet
kazandırdıklarını; bu yolla kitlelerin evrensel iktidarına zemin hazırladıklarını görüyoruz. Tarih
boyunca, tarih yazımının kendi iktidarını meşrulaştırmakta ve pekiştirmekte ne kadar önemli
bir yeri olduğunu sezinleyen Papa’lardan, 14. Lui’ye, Napolyon’dan, Bismark’a kadar pek çok
siyasi iktidar sahibi de, kendilerine hizmet etmeye hazır “tarihçi” lere maaş bağlayarak,
ısmarlama “tarih”ler yazdırmaktan geri durmamışlardır.
Benda’ya göre, günümüzde siyasi iktidarlara canla başla hizmet eden bir başka “aydın” grubu
da eleştirmenlerdir. Üstelik bu grubun yaptıklarının tarihte bir benzeri de yoktur. Ne Papa 14.
Pius, ne de Napolyon, kendi toplumsal sistemlerini ve politik çizgilerini desteklemek üzere
edebiyat eleştirmenleri “istihdam” etmeyi düşün(e)memişlerdir. Her türlü edebiyat eserini,
kendi politik tutkularıyla çakışıp çakışmadığına bakarak “iyi” veya “kötü” diye sınıflandıran
“aydın” tipi, sadece günümüzde görülen bir fenomendir.
Geçmişte, otorite kendisini bir takım anonim yapılanmaların ardına gizlemediği, düpedüz kaba
güç olarak çıktığı halde; günümüzde otorite ve kaba güç, iradesini çok ince bazı yapı ve
tekniklerin dolayımından geçirerek yürütmektedir. Günümüzün egemenleri, bu işte de en büyük
desteği aydınlardan almaktadır.
Gerek Ortega’nın gerekse Benda’nın içinde yaşadıkları toplumsal ve entelektüel oluşumlar ile
batı uygarlığının geleceği konusundaki bu olumsuz ve karamsar değerlendirmeleri, hiç

şüphesiz, Avrupa’nın iki büyük savaş arasında yaşadığı değerler kargaşasını da bir ölçüde
yansıtmaktadır. Gerçekten de, 1.Dünya Savaşı ile birlikte, Avrupa’nın, daha doğrusu Avrupa
uygarlığının, en temel ilkeleri yerle bir olmuş, savaştan sonra da, bu ülkelerin dayandığı
temeller hemen hemen her düzlemde sorgulanmaya başlanmıştır. Nitekim Stefan Zweig da,
Dünün Dünyası adlı kitabında, Avrupalı aydınların içine düştükleri bu değer kargaşasını,
anlatır.
1.2. Kitle Kültürüne Yönelik Olumlu Yaklaşımlar
Marcuse, otoriteryen kişilik yapısının, aile yapısına, özellikle otoriter babaya çok şeyler borçlu
olduğunu savunanlara karşı, bu kişilik yapısının, otoriter ailenin yaptırımlarından değil; tam
tersine, bu ailenin, günümüzde bütün geleneksel gücünü yitirmiş olmasından kaynaklandığını
savunmaktadır. Buna göre, eski tarihlerde çok merkezi bir yere oturtulan travmatik baba
deneyinin yerini günümüzde aile dışı kaynaklardan türetilen imajlar almakta, bireyin bu
teknolojik düzende ortadan kaldırılması, ailenin toplumsal fonksiyonunu da asgariye
indirmektedir.
Buna göre, eskiden aile içinde şekillenen benlik, günümüzde daha okul çağına gelmeden,
mahalle takımından, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına varıncaya kadar bir dizi
aile-dışı etmen tarafından vaktinden önce toplumsallaştırılır. Bu yüzden çocuğa istenilen
değerleri verenler, eğitenler, aileler değil; kitle iletişim uzmanlarıdır. Artık herşeyin en
doğrusunu ve en yenisini babalar değil, çocuklar bilmektedir.
Çağdaş toplum, kendisine başkaldırma eğilimi gösteren merkezkaç güçlerini, eski toplumsal
yapılar gibi kuvvet kullanarak değil; bir yandan teknolojik etkinliği, bir yandan da “hayat
standardı” nı yükselterek hizaya getiriyor. İşte bu “hizaya getirme” işleminde en büyük rolü
kitle iletişim araçları oynuyor.
Kitle iletişim araçlarının aykırılıkları hizaya getirmek başvurduğu en yaygın yöntemlerden biri,
sanatı, siyaseti, dini ve felsefeyi reklamlarla karıştırmak ve her biri hem ayrı ayrı hem de bir
bütün olarak insanın gerçek bir ihtiyacına tekabül eden bu etkinlikleri, kendi iç mantığı ile
çelişmeyecek, onu asla aşmayacak bir ortak paydaya indirgemek ve sonunda bunları bir değişim
nesnesine dönüştürmek yani şey’leştirmektir.
Kitle iletişim teknojilerindeki gelişmelerin, nitelikli sanat, edebiyat ve düşünce ürünlerinin daha
geniş bir kitle tarafından paylaşılması -yani tüketilmesi- imkanını verdiği; ancak, bu nicel
yayılmanın nitel bir sığlaşma karşılığında olduğu söylenebilir. Nitekim bugün televizyonlarda
en az bir Sheakespeare oyunu görmüş kişilerin sayısının, 17.y.y’dan günümüze kadar
tiyatrolarda herhangi bir oyun izlemiş insanlardan daha fazla olduğu söyleniyor. Ancak
Sheakespear’i anlayan, söylediklerine duyarlı kaç kişi çıkar acaba?
1.2.1. Shils’e Göre
Edward Shils kitle toplumu kavramının, sanayi toplumu kavramından bağımsız olarak
düşünülmemesini ister. Sanayi toplumunun en belirgin özellikleri, geleneksel toplumlarda,

merkezi otoriteye atfedilen değerleri, kutsallıklarını yitirmeleri ve merkezle çevre arasındaki
geçişin artmasıdır. Kitlelerin merkezi işgalidir. Bu yüzden sanayileşmeden, kitle topluma
geçilmez. Tekniğin hayata girişi; insanların boş zaman ayrıcalığından giderek daha fazla pay
almaları ve bunun paralelinde yaşam düzeyleri ve bakış tarzlarının değişmesidir. Bu yüzden
sanayileşme bireyin gelişimine katkıda bulunmuştur. Kitle toplumu “dünya nimetlerinin”
herkes için arzulanan meşru hedefler olduğunu öğrenmiştir.
Shils’e göre, toplum değişik katmanlardan oluşur. Yüksek kültür katmanına dahil olanlar, ciddi
iş yaparlar, insan hayatının asli sorunlarına denk düşen, şiirde, romanda, felsefede, bilimde,
heykelde, müzikte, resimde, mimaride başarılı çalışmalar yaparlar.
Orta kültür katmanı; yüksek kültür düzeyinin kıstaslarını karşılamaktan uzak, daha az orjinal;
daha kolay çoğaltılabilen; zaman karşısında sınanmamış sanat ve düşünce eserlerinin
oluşturduğu kültür katmanıdır. Kaba kültür katmanı ise, soyutlama düzeyi düşük, sembolik
muhtevası zayıf kültürel etkinliklerin oluşturduğu kültür düzeyidir.
1.2.2. Gans’a Göre
Herbert J. Gans’a göre, her bir muayyen “zevk”e tekabül eden kültür katmanlarını karşılıklı
olarak çözümlemenin yolu, bu kültür katmanlarına kişisel yargılarımızla değil, toplumsal
anlamlar açısından yaklaşmaktan geçer.
Önemli olan, her birimizin muayyen kültür katmanları konusundaki kişisel yargılarımız değil;
var olan her kültür düzeyinin toplum içinde bir kısım insanların somut taleplerine cevap
vermesidir. Her toplum, kendi üyelerinin estetik taleplerine, istek ve korkularına gelişkinlik
düzeyi ne olursa olsun, duygusal tepkilerine, sembolik düzenlemelere, algılama yeteneklerine,
kendi toplumlarını taşıma ihtiyaçlarına, boş vakitlerini değerlendirme arzularına cevap vermek
zorundadır.
Bu açıdan bakıldığında, kitle kültürü de, muayyen bir seviyede billurlaşmış olan insani istekler
toplamına verilmiş toplumsal bir karşılıktır. İşte böyle bir etkileşim içinde ortaya çıkan kitle
kültürü veya yaygın kullanımı ile popüler kültür olgusunun, toplumsal hayatın diğer alanlarında
yürürlükte olan diğer insanca etkinliklerden bağımsız olamayacağı görülecektir.

1.3. Enformasyon Toplumu
Kitle, kitle kültürü gibi kavramlara kısaca bir göz attıktan sonra asıl can alıcı noktaya geliyoruz:
Enformasyon, bilgi toplumu tartışmaları
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bütün toplumları aynı derecede ilgilendiren çok köklü bir
değişim ve dönüşüm sürecine girdiğimiz artık herkes tarafından uzun boylu tartışmaksızın

kabul ediliyor. Buna karşın tartışmalar, daha çok içinde yaşadığımız sürecin adlandırılması,
daha önceki köklü toplumsal değişikliklerden ayrılan yönlerinin belirlenmesi ve gelecekteki
alabileceği muhtemel biçimlerin şimdiden kestirilmesi gibi sorunlar üzerinde odaklanıyor.
Bu anlama, anlamlandırma, denetleme ve yönlendirme çabaları bir yandan -geriye doğrusanayi toplumunun ortaya çıkardığı eski kavram ve kurumların eleştirel bir yaklaşımla
sorgulanmasını bir yandan da -ileriye doğru- yeni toplumsal olguların zorunlu kıldığı yeni
kavram ve kurumların oluşturulmasını gerektiriyor. Dolayısıyla, “enformasyon toplumu
ekseninde dönen tartışmalar, hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bir nitelik taşıyor.”
1.3.1. Enformasyon Toplumu Tartışmalarının Arka Planı
Enformasyon toplumu tartışmaları, büyük ölçüde, 2.Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşan
sanayi toplumu tartışmalarının, yeni teknolojik gelişmelere uyarlanmış biçimi olarak
görülebilir.
Sanayi toplumu teorisinin altı temel bileşenden oluştuğu söylenebilir. Buna göre;
1- Dünya tarihine yön veren en önemli değişiklik geleneksel tarım toplumundan
makineleşmiş sanayi toplumuna geçiştir.
2- Bu geçiş sürecinde yaşanan bütün gerilimlere, çatışmalara, acılara rağmen bu
geçiş ilerlemeci bir harekettir.
3- Bu dönemde ortaya çıkan sınıf çatışmaları, yeni bir toplumsal düzenin doğum
sancılarından kaynaklanan geçici olaylardır.
4- Liberal demokrasinin yükselişi, bu oluşumun ayrılmaz bir parçasıdır.
5- Bütün sanayileşmiş toplumlar, ortak bir toplum tipinde buluşmalarını sağlayacak

aynı temel birliği paylaşmaktadırlar.
6- Az gelişmiş (gelişmemiş, gelişmekte olan....) ülkelerin çağdaşlaşmaları,
gelenekçiliklerini aşarak sanayileşmiş ülkelerin toplumsal yapı tarzını benimsemelerine
bağlıdır.
Henri de, Saint Simon’dan Emile Durkhein’a, Max Weber’den Ralf Dahrendorf ve Daniel
Bell’e kadar bir dizi düşünürün Sanayi Toplumu ile ilgili görüşlerini sistematik bir bütünlük
“Sanayi Toplumu Teorisi” içinde özetleyerek eleştiren Giddens’in bu tasnifi de gösteriyor ki,
konuya doğal bilimlerinin nesnellik iddialarıyla yaklaşmak hem mümkün değildir, hem de
gerekli değildir.
Enformasyon Toplumu tartışmalarının Sanayi Toplumu tartışmalarından devraldığı en önemli
teorik kısıtlamalardan biri de budur.
Sanayi Toplumu tartışmalarıyla Enformasyon Toplumu tartışmalarının benzeştiği bir diğer
anlamlı noktada, bu tartışmaların, gelişmekte olan ülkeler bağlamında bir kat daha öznel ve
kültürel, ideolojik çağrışımlara açık bir nitelik kazanmasıdır.

Sanayi Toplumu tartışmaları ile Enformasyon Toplumu tartışmalarının benzeştiği bir başka
hususta, teknolojik gelişmelere biçilen değerin tartışmalarda merkezi bir yer işgal etmesi ile
ilgilidir.
Günümüz Enformasyon Toplumu tartışmalarında, Sanayi Toplumu tartışmalarından devralınan
“iyimserlik” düzlemi, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin
inkar edilemeyecek desteği ile; yani yine pratikte sağlanan başarıların teorik alana çekincesiz
aktarılması yolu ile daha da genişletilmektedir.
Enformasyon Toplumu ve Sanayi Toplumu’nu tanımlamaya yarayan argümanların
Aydınlanma Dönemi’nde ortaya çıktığını ve şekillenmeye başladığını söylememiz
mümkündür.
Aydınlanma Düşüncesi’nin, Sanayi Toplumu ile ilgili tartışmalar üzerindeki bir etkisi ilerleme
konusundadır. (Sanayi Toplumu tartışmalarının odak noktasında yer alan akılcılık, deneycilik,
bireycilik, eşitlik, demokrasi, ilerleme gibi kavramlardan sadece ilerlemeyi ele almayı, konuyu
fazla uzatmamayı uygun gördük. Diğer kavramlarda ilerleme ile kıyaslanabilir.)
Aydınlanmacılar, ilerleme konusunda birbiri ile çatışan iki yaklaşım ileri sürmüşlerdir.
Bunlardan birisi, eski toplumsal geleneklerden köklü bir kopuşu; ikincisi de evrimci bir süreci
simgelemektedir. Kopuş modelini savunanlar büyük ölçüde Newton’un mekanik tabiat
görüşünden esinlenerek, insan aklının etkin bir biçimde kullanılması halinde toplumsal hayatın
kendiliğinden dengelerini bulacağına ve ortaya dengeli, kararlı, kendini her durumda otomatik
olarak uyarlayan bir toplumsal mekanizmanın çıkacağına inanmaktadırlar.
Buna karşılık, ilerlemenin evrimci bir süreç olduğunu savunanlar, insan topluluklarının bir dizi
aşamadan geçtiklerini; insan aklının bu geçiş sürecini denetlemekte ve yönlendirmekte etkili
olacağını; dolayısıyla, sürekli gelişme ve gelişmenin insanlığın “tabii hal” i olduğunu ileri
sürmektedirler. Kopuş modelini savunan aydınlanmacıların Newton’dan esinlenen mekanik
dünya görüşüne yaslanmalarına karşılık, evrimci süreç modelini savunanların organik dünya
görüşünden hareket ettikleri görülür.
1.3.2. Enformasyon Toplumsal Bir İhtiyaç mı?
Toplumsal değişmelerle teknolojik buluşlar ve gelişmeler arasındaki ilişki, bugün artık
toplumbilimcilerin arasında neredeyse bir “tavuk yumurtadan, yumurta tavuktan çıktı”
tartışmasına dönüştü. Teknolojik değişmelerin toplumsal dönüşümlerin başlatıcısı olduğunu
savunanlar kadar bu ilişki de toplumsal değişmelere öncelik tanıyanlara da rastlamak mümkün.
Anthony Smith’e göre, enformasyonla ilgili teknolojik devrimin gerisinde bütüncül bir sosyal
ve kültürel zorlama yatıyor. Herhangi bir dönüşümü teknolojinin sırtına yükleme düşüncesinin
Viktoryen bir saplantı olduğunu ileri süren Smith’e göre, bu saplantı yüzünden gelişmeleri
makinalarla, teknolojik buluşlarla ölçüyoruz, bu yüzden de yaşadığımız dönüşümün boyutları
bizi dehşet içinde bırakıyor. Ne var ki teknoloji tarihiyle, toplumsal tarih, böylesine bir
matematik denklemi içinde bir araya gelmez, getirilemez; çünkü her zaman, denklemi alt üst
edecek aykırı değişkenler çıkarabilir karşınıza. Bu yüzden, toplumsal değişmeleri daha sağlıklı

bir biçimde değerlendirebilmek için, sebeplerle sonuçları daha tutarlı halkalarla birbirine
bağlayan teknoloji üzerindeki vurguyu biraz daha hafifletip başlangıç noktası olarak toplumsal
ihtiyaçları olan daha gelişkin modellere ihtiyaç vardır.
Bu yüzden enformasyon teknolojisindeki değişmeleri incelerken peşpeşe gelişen iletişim
araçlarının tek tek ne olduklarından ziyade bütün olarak ifade ettiği anlama dikkat etmek yararlı
olacaktır.
“Çağdaş” bir evde telefon, fotoğraf makinası, hesap makinası, radyo, plaklar, kasetler,
televizyon, video, bilgisayar artık demirbaştan sayılıyor. Ancak bütün bunların bir bütün olarak
ne ifade ettiğini çok az kişi düşünüyor.
Bütün bunların bir araya gelince ifade ettikleri şey “sesleri ve hareketli görüntüleri
sabitleştirme, kalıcı kılma tutkusudur.” Bunu formül haline getirmemiz gerekirse; “hayatın bir
benzerini mekanik üretim yoluyla yeniden kurma” diyebiliriz. Aynı dönemin, bunu bütünleyen
bir diğer tutkusu da, sınırsız tüketim tutkusudur; yani, herkesin dilediği şeyi, dilediği kadar
tüketebilmesi... Bütün bunların hepsinin gerisinde yatan kuşatıcı saplantı da, dünyevi
ölümsüzlük, halk diliyle söylenecek olursa, “dünyaya kazık çakma tutkusu” dur.
Enformasyon alanında bugünlerde pek revaçta olan ve Anthony Smith’in de değindiği “bolluk
efsanesi” ya da özleminin gerisinde de gerçek toplumsal ihtiyaçlardan ziyade ideolojik bir
tutumun yattığı söylenebilir.
Smith’e göre bu ideolojik tutum, beslenmesi biyolojik ihtiyaçlar alanından çıkartıp,
pazarlamanın, modanın, genel kültürün ve gösterişin alanına sürükleyen ideolojik tutumla aynı
kaynaktan beslenmektedir. Enformasyon, günümüzde gerçek bir ihtiyaçtan ziyade, kültürel
kimlikle yakından ilgili bir olgu haline gelmiştir. Şöyle veya böyle, toplumsal değilse bile
kültürel ve sosyo-psikolojik baskılar, enformasyon sektörünü en hızlı gelişen sektörlerin başına
yerleştirilmiştir ve “bu yüzyılın son çeyreğinde, her çeşit enformasyon üretimi, aktarılması ve
işlenmesi iktisadi faaliyetlerin ve toplumsal hayatın can damarını teşkil edecektir. İleri
endüstrileşmiş ülkelerin üretim yapıları, bu dönemde, bilgi işleme ve telekominikasyonla
bağlantılı olarak elektronik kompleksinin çevresinde yeniden düzenlenecektir.”
1.3.3. Enformasyon Toplumu ve Televizyon
Kitle iletişim araçları içinde, olumlu veya olumsuz etkileri en çok tartışılan araç televizyondur.
Sadece bizde değil; en gelişmişinden en geri kalmışına kadar bütün ülkelerde televizyonunun
etkileri tartışma konusudur.
Kimilerine göre, televizyon bugüne kadar gerçekleştirilememiş pek çok güzel rüyanın tecessüm
etmiş hali, kimilerine göre de televizyon çağdaş bir karabasan.
İster olumlu, ister olumsuz olsun, bütün bu yaklaşımların kesiştiği bir ortak nokta var;
Televizyonun mutlak karşı konulamaz bir etkileme gücüne sahip olduğu varsayımı. Ancak biz
onları “kitle iletişim araçları” başlığı altında biraraya getirmeye çalışsak da; televizyonla yazılı

basın arasında bir nitelik farkı var. Üstelik, yazılı basının egemen olduğu toplumla, televizyonu
tanımış toplum arasında da gözardı edilemeyecek nitelik farkları var.
Denilebilir ki, işte bu iki toplum arasındaki nitelik farklarının neler olduğunu, nasıl ortaya
çıktığını gösterebilirsek, televizyonun etkilerini de belirlemiş oluruz. Ancak televizyonun,
çevremizi esaslı bir biçimde dönüştüren yüzlerce, binlerce araçtan biri olduğunu da aklımızdan
çıkarmamamız; bütün “marifeti” televizyona yüklemememiz gerekiyor.
Televizyonun etkilerini tartışırken içine düşülen ikinci bir yalnışta, televizyon programlarını
tek tek ele almamız ve bu tekil programların muhtemel etkilerinden yola çıkarak televizyonun
etkilerini ölçmeye çalışmamız. Oysa dünyanın hiç bir yerinde televizyon seyircileri; bir
televizyon programını kendi kendisinden ibaret bir mesaj olarak algılamıyorlar.
Her şeyden önce, herhangi bir televizyon programı, başka televizyon programlarının arasında
veriliyor. Böylece peşpeşe gelen farklı türde programlar, birbirlerini bütünlüyorlar (veya daha
doğru bir ifade ile birbirini bölüyorlar); birbirlerinin ilettiği mesajları ya pekiştiriyor ya da
hafifletiyor, etkisiz hale getiriyor. Sözgelişi melodramatik bir filmin final sahnesini gözyaşları
içinde seyreden milyonlarca insan, 10 saniye sonra bir ciklet reklamının hoppa dünyasına
savruluveriyor. Aradan 3 dakika geçmeden, dünyanın öbür ucundaki insanlarla birlikte maden
ocaklarına iniyor; 5 dakika sonra bir de gün ışığına çıkıyor ki, bir Hollywood yapımında 3.
Dünya Savaşı çıkmış.
İşte bu yüzden, televizyonun etkilerine, tek tek programlardan yola çıkarak ölçemeyeceğimiz
gibi, bu programların aritmetik toplamlarına da indirgeyemeyiz.
Özellikle televizyonu bir bilgi, bir enformasyon kaynağı olarak görenler ve sadece bu sebepten
ötürü televizyonu olumlayanlar, genellikle bu noktaya dikkat etmiyorlar. Televizyon,
münhasıran enformasyon iletmez; enformasyon + eğlence de üretmez. Bazılarının
“eğlendirerek öğretmek, öğretirken eğlendirmek” türünden iyimser ifadelerle formüle ettikleri
bu zihin durumu, bir zihni alışkanlık üretir. Bilginin bir niyet, bir sabır; kısacası bir hazırlık
gerektirdiği düşüncesi bugün artık bir kenara itilmiş; ama yerine yeni iletişim ve enformasyon
araçlarının etkilerini de açıklayabilecek bütüncül bir öğrenmek kavramı konulmamıştır.
Bu yüzden, günümüzde artık öğrenme kavramlarından değil, öğrenmeme, öğrenerek cahil
kalma, öğrendikçe cahilleşme kavramlarından sözedilir hale gelinmiştir. Televizyonun
bütüncül etkisinin, tek tek programların aritmetik toplamından fazla bir şey olduğunu söylerken
işaret etmek istediğimiz de işte budur.
Ancak bu etkinin boyutlarını bugünden kestirebilmemiz imkansız. Şu veya bu ölçüde
geleneksel eğitim yöntemlerinden yararlanmış, bu yüzden -hafıza gibi- bazı zihni melekeleri
hala doğru dürüst işleyen insanlar sahneden çekildikçe, televizyonun ve diğer enformasyon
araçlarının gerçek gücü daha açık bir biçimde görülebilecektir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan bilimsel, teknolojik, demografik, siyasal ve toplumsal
dönüşümler toplumsal hareketliliği alabildiğine artırarak, toplum üzerine çalışmalar yapan
kişilerinde dikkatini çekmiştir. Öte yandan, 19. Yüzyıl liberalizminin de, kitle kavramına kendi
programı doğrultusunda farklı anlamlar yüklediğini görüyoruz. Mesela, J.S. Mill için kitle, akla
yönelik bir tehdittir. Ve artık “ fertler, kalabalık içinde kaybolmuşlardır”
Mill’in kitleler karşısındaki bu olumsuz tutumunda yalnız olduğu söylenemez. “Kendi
döneminde de Tocqueville ile Burckhardt; daha sonra yüzyılımızın ilk çeyreğinde de Ortega y

Gasset ve J.Benda gibi düşünürler bu olumsuz tutumu hararetle paylaşacaklardır.” Kitle
toplumuna olumlu yaklaşım gösteren isimler ise Shis ve Gans’tır.

BÖLÜM SORULARI
1. Kitleyi akla yönelik bir tehdit olarak gören bireylerin kalabalıklar içinde kaybolduğunu dile
getiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. F. Saussure
b. J.S. Mill
c. H. D. Laswell
d. M. Castells
e. J. Fiske

2. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kitleye karşı olumsuz bir tutum geliştirmemektedir?
a. Shils
b. Ortega
c. Mill
d. Benda
e. Burckhardt
3. Ortega’ya göre cemiyet hangi iki parçanın dinamik birliğinden oluşmaktadır?
a. azınlık - kültür
b. cemaat - azınlık
c. kitle - cemaat
d. kültür - kitle
e. azınlık – kitle
4. Benda’ya göre insanlar temelde hangi gruplara ayrılmaktadır?
a. aydınlar- cemiyetler
b. azınlıklar- aydınlar
c. kitleler- sıradan insanlar
d. sıradan insanlar - aydınlar
e. azınlıklar – elitler
5. Benda, Avrupa’daki edebiyatçılar, sanatçılar, bilim adamları, düşünürler ve din adamları,
ırklar ve politik görüşler arasındaki bölünmeleri körükleyen gruba ne ad vermektedir?
a. cemaat
b. cemiyet
c. sokaktaki adamlar
d. nefret korosu
e. ihanet basamakları
6. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kitleye karşı olumlu bir tutum geliştirmektedir?
a. Benda
b. Gans
c. Burckhardt
d. Ortega
e. Tocqueville

7. “......... göre kitle kültürü de, muayyen bir seviyede billurlaşmış olan insani istekler toplamına
verilmiş toplumsal bir karşılıktır. İşte böyle bir etkileşim içinde ortaya çıkan kitle kültürü veya
yaygın kullanımı ile popüler kültür olgusunun, toplumsal hayatın diğer alanlarında yürürlükte

olan diğer insanca etkinliklerden bağımsız olamayacağı görülecektir.” düşüncesi hangi isme
aittir ?
a. Shils
b. Benda
c. Gans
d. Mill
e. Ortega
8. “Shils’e göre ....................... ; yüksek kültür düzeyinin kıstaslarını karşılamaktan uzak, daha
az orjinal; daha kolay çoğaltılabilen; zaman karşısında sınanmamış sanat ve düşünce eserlerinin
oluşturduğu kültür katmanıdır.” ifadesinde boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir?
a. Orta kültür katmanı
b. Kaba kültür kalmanı
c. Alt kültür katmanı
d. Aşağı kültür katmanı
e. Aykırı kültür katmanı
9. Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu teorisinin temel bileşenlerinden biri değildir?
a. Dünya tarihine yön veren en önemli değişiklik geleneksel tarım toplumundan makineleşmiş
sanayi toplumuna geçiştir.
b. Liberal demokrasinin yükselişi, bu oluşumun ayrılmaz bir parçasıdır.
c. Bu dönemde ortaya çıkan sınıf çatışmaları, yeni bir toplumsal düzenin doğum sancılarından
kaynaklanan geçici olaylardır.
d. Az gelişmiş (gelişmemiş, gelişmekte olan....) ülkelerin çağdaşlaşmaları, gelenekçiliklerini
aşarak sanayileşmiş ülkelerin toplumsal yapı tarzını benimsemelerine bağlıdır.
e. Bütün sanayileşmiş toplumlar, ortak bir toplum tipinde buluşmalarını sağlayacak aynı temel
birliği paylaşamamaktadır.
10. “............... göre, enformasyonla ilgili teknolojik devrimin gerisinde bütüncül bir sosyal ve
kültürel zorlama yatıyor.” düşüncesi hangi önemli isme aittir?
a. Max Weber
b. Anthony Smith
c. Emile Durkhein
d. Daniel Bell
e. Anthony Giddens

CEVAP ANAHTARI
1. b, 2. a, 3. e, 4. d, 5. d, 6. b, 7. c , 8. a, 9. e, 10. b

2. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
2.1.Kitle İletişim Araçları
2.1.1.Basılı Kitle İletişim Araçları
2.1.2.Görsel İşitsel Kitle İletişim Araçları

2.1.3.Elektronik Kitle İletişim Araçları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- En etkili kitle iletişim aracı hangisidir?
2- Kitle iletişim araçları denilince ne anlıyoruz?
3- Kitle iletişim araçlarının birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kitle İletişim Araçları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kitle iletişim araçlarının Kitle iletişim araçlarının
gelişim evrelerini öğrenir ve
neler olduğunu öğrenir

ne şekilde kullanıldığına
ilişkin fikir edinir

Anahtar Kavramlar
Kitle İletişim Araçları, Yazılı Araçlar, İşitsel ve Görsel Araçlar, Elektronik Araçlar

Giriş
Bu bölümde kitle iletişim araçları 3 başlık altında ele alınmaktadır. Yazılı kitle iletişim
araçları, işitsel ve görsel kitle iletişim araçları ve elektronik kitle iletişim araçları. Bu kitle
iletişim araçlarının tarihsel süreç içerinde gelişim evreleri ve günümüzdeki durum bu dersin
konusunu oluşturmaktadır.

2.1.Kitle İletişim Araçları
Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla "kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar"
olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere,
eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya
da sürekli olarak ulaşan araçlardır.
Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan
araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Kitle iletişim araçlarının amacı düşünce, fikir ve
haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir. Teknolojik gelişimin tabii sonucu
olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları, iletişime sürat ve kolaylık sağlamakla
kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine çevirmiştir. Günümüzde İnternet (e-posta
vd.), telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim

araçları; uydular, bilgisayarlar (İnternet) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları
durumuna gelmiştir. Bu elektronik iletişim araçları, günümüzde, kurduğu haberleşme ağıyla
kültürü de yaygınlaştırmış; küresel bir köye dönüştürmüştür.
Günümüzde toplumsal varoluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu varoluşu ve
ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır.
Çünkü kitle iletişim araçları, uzmanların ortak bir noktada birleştikleri üzere, sahip olduğu
özellikleriyle alıcı kitlesi üzerinde yarattığı etki ve etkileşim süreci sonunda
toplumsallaştırmayı gerçekleştirmeye muktedir araçlardır.
Kitle iletişim araçları her türlü iletişime olanak sağlamak üzere kurulmuş olan sosyal
yapıları ve bu yapılar için gerekli araçları ifade eder. Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik,
eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir
güç unsuru olmuştur. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul
etmektedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir
güç unsuru niteliğindedir.
Kitle iletişimi Türkçede, kitle haberleşmesi şeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun
bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur. Kitle iletişim araçları
iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz. Kitle iletişim araçları 15. yüzyılda Batı Avrupa'da
hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg'in
1434 - 1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına
başlanmıştır. Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve
ilerlemektedir.
Kitle iletişimini üreten ve kitle iletişim üretimini sürdürülebilir hale getiren şu an için
bildiğimiz kitle iletişim araçları, yalnızca elektrik ve elektronik teknolojisiyle sınırlı değildi
kuşkusuz. Kasabanın meydanına asılan, yazılı bir duyuru kitleye dönük olma açısından ya da
kitlesel yönlendiriciliğinden dolayı kitle eletişim aracı kapsamına alınırsa, ilkel araçlarla da
kitle iletişiminin mümkün olabileceğini anlamak kolaylaşır. Bu bakış açısıyla kitle iletişiminin,
yazının bulunmasından başlayarak aşamalı biçimde, biri diğerine (sesin iletimi görüntü
iletimini, ses kaydı görüntü kaydını, radio televizyonu, bilgisayar internet…) ilham eden, yeni
olanın öncekinin üzerine bina edildiği ilksel mekanik tekniklerden, dijital teknolojiye doğru
gelişimini sürdürdüğü yine kolaylıkla söylenebilir (Çamdereli, 2008:108-109).
2.1.1.Basılı Kitle İletişim Araçları
Yazının icadı kitle iletişimi yolundaki en önemli keşiflerden birisidir. Bilginin kağıt
altına alınarak zaman engelinin, kil tablet, paçavra vb. taşınabilir materyaller üzerine yazılarak
da mekan engelinin açılması yazı sayesinde mümkün olabilmiştir… XV. yüzyıl, özellikle de
batı dünyasında iletişimin kitlesel nitelik taşıması yönünde önemli gelişmelerin yaşanmasına
tanıklık eder. Kitle iletişiminin muhteşem üçlüsü yazı, kağıt ve matbaa, bu yüz yılda bir daha
hiç ayrılmamak üzere birleşirler… Batı’da matbaanın kullanıma girmesiyle birlikte önce kitap
ardından da gazete basımı başlar. Modern gazeteleri andırır yayınların çıkması XVII. yüzyılı
bulmuştur. Basın ve yayın boyutunda sürecin yavaş işlemesine karşın önce kitap ardından da
süreli yayın basımı Batı dünyasındaki köklü değişim sürecinin ilk işareti olmuştur. Düşünceler
beyinlerden çıkarak ortalığa yayılmaya başlamıştır. Matbaa ile birlikte bir yandan kitle

iletişiminin temelleri atılırken, diğer yandan insanlar büyük bir kitle olduklarının, dolayısıyla
da güçlerinin farkına varmaya başlamıştır (Güngör, 2011:204-205). Bilgiyi elinde bulunduran
yapı çözülmeye başlamıştır.
Matbaanın kullanımı, basılı materyallerin daha hızlı ve daha çok sayıda basımı halka
dağıtımıyla birlikte herşeyden önce sistemli bilgi üzerindeki temel yapıda çatlaklar oluşmaya
başlamıştır. Bu çatlakların belli bir büyüklüğe ulaşması ve genel sistemi etkilemesi ise aşama
aşama gerçekleşmiştir. Önce rönesans ve reform, ardından Fransız devrimi ve diğer gelişmeler
yaşanmıştır (Güngör, 2011:205).
Kitle iletişimi geçmişten bugüne kadar var olmuş ve sürekli gelişerek ilerlemiştir. İlk
kitle iletişim aracı Roma ve Mısır'da kullanılan gazete olmuştur. Kitle iletişim araçları arasında
yüzyılları aşan deneyim ve birikimiyle gazeteler kitle medyasının öncüsü olarak kabul edilir.
Gazetenin iletisi okur-yazarlıkla sınırlıdır. Gazetelerin çağdaş biçimi, 1700′lerde basılıp
dağıtılan broşürler ve el ilanlarından türemiştir. Gazetelerin günlük hale gelmesi ise on
dokuzuncu yüzyılda gerçekleşmiştir. Gazetelerin çıkmasının gecikmesinin en önemli nedeni,
bu işlere yatırım yapılmasını gerektirmesidir. Gazeteler güncel olaylar, eğlence ve tüketim
malları ile ilgili haberler gibi çok farklı bilgileri bir paket halinde milyonlarca kişiye ulaştıran,
ucuz ve yararlı birer kitle iletişim aracıdır. Gazeteler 1900′ün başlarından sonraki 50 yıl
boyunca en önemli kitle iletişim aracı olma özelliklerini korumuş; ancak, radyo ve
televizyondan sonra elektronik ortamların da dayatmasıyla tarz ve içeriklerini gözden geçirmek
durumunda kalan gazeteler gazeteciliğin geleneksel sınırlarını ötelemiş, bu yeni mecraların
yüklediği yeni anlam ve işlevlerine sarılmış, dolayısıyla ciddi bir yapısal değişim ve dönüşüm
yaşamışlardır.
Basılı kitle iletişim araçlarında da iletişimi kuran kişi; kitabın yazarı, gazetelerin
muhabirleri, yayın yönetmeni, köşe yazarlarıdır. İletişimin kurulmak istendiği kişiler ise bu
basılı malzemeyi okuyanlardır. İletilmek istenenler ise haber, bilgi, düşünce, görüş, duygu,
tepki vb. olabilir. Amaçlanan şey ise toplumu bilgilendirme, kamuoyu oluşturma, davranış
değişikliği amacıyla insanları güdülendirme, düşünce ve duyguları paylaşma, toplumun kültür
gereksinmesini karşılama gibi çok farklı ve çeşitli olabilir. Basılı kitle iletişim araçları ile
yapılacak olan kitle iletişiminin olumsuz yönü ise, okuryazar olmayanların bu iletişimden
yararlanamamasıdır.
Gazetelerin ve gazeteciliğin temelinde ve doğasında bulunan haber verme işlevi, XIX.
yüzyılın ortalarından itibaren, seçkinci gazetecilik anlayışından halka dönük gazetecilik
anlayışına doğru kaydı. Kitle gazetesine geçiş ise gazeteyi doruk noktasına ulaştırdı. Ardından
gelen, ‘insanların ilgisini çekme’ üzerine kurulu anlayış, ilginçlik, önemlilik, anlamlılık ve
sansasyon gibi kavramları da yanına katarak XXI. yüzyıldaki anlayış değişikliğinin habercisi
oldu (Tokgöz, 1994:28).
Günümüzde hemen hemen her ülkede farklı sayı, tür ve içerik ve tiraj da gazete
yayınlanmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik durumu, okur-yazar durumu ve nüfusu bu durumu
belirleyen önemli etmenlerdir.
Gazeteler farklı ölçütlere göre gruplandırılmaktadır. Özellikle ticari amaçlı olup
olmadığı ölçütü dikkate alınarak ikili bir gruplandırma yapılabilir (Aziz, 2008:58).




Ticari amaçlı (uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel) gazeteler.
Ticari olmayan, belli kurumsal amaçlı gazeteler devlet, hükümet, yerel yönetim, eğitim
kurumları, sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruluşlara ait gazeteler.

Gazetelerin diğer gruplandırılması ise gazetelerin seslendiği kitleye ve gazetelerin
içeriğine, kapsadığı konulara göre yapılan gruplandırmadır. Bu gruplandırmalar yüzyıllara göre
farklı olmuştur. 20. yüzyılda gazeteler şöyle gruplandırılıyordu (Tokgöz, 2006: 59-74):
Kitle Gazeteleri: Geniş kitlelere seslenmeyi amaçlayan bu bakımdan da her türlü sosyo
ekonomik düzeyde bulunan bireylere seslenen, onların ilgisini çekecek zaman zaman ciddi
sosyal ve siyasal haberlere ve bunları yorumlayan köşe yazarlarına yer veren gazetelerdir.
Bunlara ülke çapında haberlere yer verdikleri için ulusal gazetelerde denilmektedir.
Magazin Gazeteleri: Bol resimli büyük puntolarla, içinde sosyete haberlerinden, hayat
pahalılığına, çeşitli adliye haberlerine kadar çoğunlukla ciddi içerikli haberlerden yoksun
sansasyonel haberciliğin yapıldığı tabloid türü gazetelerdir.
Fikir Gazeteleri: Magazin tütü gazeteciliğin tersi bir yaklaşımla, içinde ciddi haberlerin yer
aldığı, araştırıcı gazeteciliğin önemli olduğu, güçlü kalemi olan köşe yazarlarının bulunduğu ve
toplumun siyasal ve sosyal alanda olup bitenlerden haberdar edildiği gazete türüdür.
Tematik Gazeteler: Radyo ve televizyona kaptırılan okuyucunun yeniden kazanılması amacı
ile, belli konularda derinleşen, onların vermediği haber, köşe yazısı, yorum gibi, çeşitli basılı
yayın türlerinin yer aldığı gazeteledir. Genel olarak bir konu etrafında yoğunlaşır. Tematik
gazetelerin pek çoğu günlük yerine haftalık da çıkabilmektedir.
21. yüzyıllın gazeteciliğinde ise internetin yoğun olarak kullanılmaya başlaması ile
birlikte “internet gazeteciliğinden” söz edilmektedir. Bu gazetecilik türü, teknoloji olarak
matbaaya gereksinim duymadan, internet teknolojisinden yararlanılarak, elektronik ortamda
yine yazılı ve fotoğraflı olarak haberlerinverilmesidir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısı gazete ve dergi gibi süreli yayınlardan oluşan basının da
kitlesel ve ticari bir niteliğe bürünmeye başladığı bir dönemdir.
Dergiler, gazeteler gibi düzenli aralıklar dışında yayımlanan en fazla 12, 6, 4, 3, 2,
standart olarak aylık veya 15 günde bir basılan yaygın bir okuma aracıdır. Birçok gazeteden bir
şekilde nitelikli kâğıtlara basılmakta olan dergilerde, çeşitli konulara ilişkin haber, makale,
eleştiri, inceleme ve araştırmanın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer
almaktadır. Dergilere "süreli yayın" da denilmektedir.
Bilinen en eski dergi yayını Hamburg’da yayımlanan, yayımcısı teolog ve şair olan
Johann Rist “Erbauliche Monaths-Unterredungen” - Örnek Aylık Düşünceler (1663-1668)'dir.
Bu yayını çok geçmeden öteki Avrupa ülkelerinden çıkan benzer yayınlar izledi. Vekayi-I
Tıbbiye, Osmanlı basınının ilk Türk dergisidir, 1849 yılında çıkan dergi mesleki dergidir.
Dergi, özel kesim tarafından ticari amaçla çıkarıldığı gibi, pek çok kurum ve kuruluş
tarafından mesleksel amaçlarla da çıkarılabilmektedir. Bu bakımdan dergiler yayımlanma
amaçlarına bağlı olarak çeşitli gruplar altında toplanabilir (Aziz, 2008:59):








Sosyal ve siyasal içerikli dergiler, sanat dergileri, ekonomi degileri, sağlık dergileri,
spor dergileri, kadın dergileri, gençlik ve çocuk dergileri gibi genel ya da belli okuyucu
gruplarına seslenen dergiler.
Kamu kruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, tarafından yayınlanan
dergiler (Örn:TRT, RTÜK vb)
Büyük iş gruplarının da (eğitim kurumları, bankalar, ulaşım sektörleri vb.) ve diğer
büyük holdingler gibi çoğunluğu kendi çalışma alanlarını anlatan, halkla ilişkilerini
sağlayan dergiler vardır.
Eğitim kurumlarının –başta üniversiteler olmak üzere- yayımladıkları bilimsel
çalışmaların yer aldığı bilimler dergiler sözkonusudur.

Günümüzde basılı yayınların olmadığı bir toplum düşünülememektedir. Önce kurşun harf
dökülerek uzun süre kullanılan tipo baskı, yerini önce off-set baskıya, daha sonra dijital baskıya
bırakmıştır. İlk yıllar siyah beyaz olarak basılan yazı, fotoğraf ve diğer görsel malzeme,
teknolojik gelişmelerle zamanla renkli baskıya dönüşmüş, baskıda kullanılan kağıt ise farklı
kalitede üretilerek, basılı yayınlarda kullanılmıştır. Matbaa teknolojisinin ilk makineleri ise
günümüzün basın müzelerinde yerini almaktadır (Aziz, 2008: 60).
Kitap gazete ve dergilerden daha kalıcı bir iletişim aracı, yazı kültürünün birikimini
büyük oranda taşıyan bir iletişim mirasıdır. İnsanlığın iletişim mirasını derleyen ve bu mirası
ayrıntısıyla aktarmayı üstlenen kitabın deneyim tarihi de gazetelerle kıyaslanmayacak denli
eskilere matbaa öncesi döneme dek gider (Çamdereli, 2008:112). Kitap, bir kenarından
birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kâğıt, parşömen vb. malzemeden
üretilmiş) üzeri baskılı sayfaların toplamıdır. Gutenberg’den önce el yazması olarak üretilen
kitaplara milattan önce 1900’ler de rastlanmaktadır. Gutenberg’in İncil’i bastığı günden bu yana
kolaylıkla sayfalarını çevirdiğimiz albenili kitaplar, sanayi devrimiyle birlikte bolca üretilir hale
gelmiştir.
Kitap, elle yazılan ya da matbaa makineleriyle basılan sayfaların belli bir düzen içinde
bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütündür. İlk kitapların deri üzerine yazıldığı bilinse de
bunların ilkel örnekler olduğu, bugünkü anlamda kitabın, kâğıdın bulunmasıyla insanlık
kültürüne girip yerleştiği, yani klasik kitap formuna yüzyıllar boyu süren bir evrim sonunda
ulaşıldığı tahmin edilmektedir. “Kitabın hayatında en büyük devrim şüphesiz ki sayfaların
basılması işidir.”
UNESCO tarafından kitabın tanımı “En az 49 sayfayı içeren ve dönüşümü olmayan
yayın” şeklinde yapılır. Ne var ki Kanada, Finlandiya ve Norveç’te UNESCO’nun tanımındaki
sayfa sayısı benimsenirken, diğer bazı ülkelerde bu rakam farklılık gösterir. Mesela, Belçika’da
40, Lübnan ve Güney Afrika’da 50, Danimarka’da 60, İtalya ve İrlanda’da ise 100 sayfalık
yayınlar ‘kitap’ olarak kabul edilir. Hatta Birleşik Krallık’ta kitap, maddi değerle nitelenir ve
fiyatı en az 6 peni olan her yayın kitap olarak kabul edilir. Ancak, ülkemizde, henüz kaç sayfalık
yayının kitap sayılacağı tartışmalıdır.

2.1.2.Görsel İşitsel Kitle İletişim Araçları
Uzun yıllar iktidarını sürdüren gazete iletişim teknolojisindeki gelişme sayesinde yerini
radyoya bırakmak zorunda kalmıştır. Kitle iletişiminin diğer bir önemli boyutu sesin ve ses
dalgalarının kullanımı üzerinde gelişmiştir.
Televizyon bugün en yaygın elektronik haberleşme şekli olmasına rağmen bir
zamanların gözde aleti radyo hala en yaygın yayıncılık aracı olarak yerini korumaktadır. Radyo
olmaksızın, günlük yaşamımızda yer alan birçok hizmet ve konfor mümkün olmayacaktır.
Radyo, halkın emniyetinin sağlanmasında, endüstriyel üretimde işletmede, tarımcılıkta,
nakliyatçılıkta eğlence dünyasında uzay seyahatlarında deniz aşırı haberleşmelerde kısacası
aklınıza gelebilecek birçok noktada kullanılmaktadır.
Radyo daha çok ses sinyallerinin iletilmesi anlamına gelir. Radyo iletişiminde kullanılan
ve radio dalgaları olarak da adlandırılan elektromanyetik dalgalar, verici ile alıcı arasında düz
bir çizgi üzerinde yol alabileceği gibi, alıcıya iyonosferden yansıyarak ya da haberleşme uydusu
aracılığıyla da ulaşabilir (Çakır, 2005:23).
Radyo 1895 yılında icat edilmiştir. Gelişimini iki buluşa borçlu: Bu buluşlardan biri
telefon diğeri ise telgraftır. 1860′ta İskoç fizikçi James Clerk Maxwell, radyo dalgalarının
varlığını keşfetmiştir. İtalyan mucit Guglielmo Marconi, 1895′te ilk kez bilinçli olarak radyo
dalgaları gönderip almayı başarmıştır. Ancak bugün modern radyonun mucidi, bir takım yasal
düzenlemeler sonucu Nikola Tesla sayılmaktadır.
İtalyan kaşif Guglielmo Marconi radyonun babası olarak kabul edilir. İngiliz bilimadamı
James Maxwell 1865 yılında elektronik olarak üretilen radyo dalgalarının yayılma teorisini
kurmuş ve Alman fizikçisi Heinrich Hertz, 1888 yılında Maxwell'İn teorisini pratik olarak
gerçekleştirerek bu konuda öncülük etmişlerdir. Marconi ile birlikte 1898 yılında ilk radyo
resmen doğmuş oldu. İlk kullanımı gemiden sahile haberleşme içindi. 1923 yılında yüksek
frekans radyo dalgalarının iyonsfer'e çarparak dünyaya döndüğü ispatlanınca radyo, deniz aşırı
haberleşme de dahil olmak üzere hızla yaygınlaştı.
İlk radyo 3 S 'i iletti. İlk keşif şu şekilde gerçekleşti: Marconi bir gemide geliştirdiği
radyo ile kıyıda bulunan hizmetçisine kablosus telgraf aracılığıyla 3 tane S harfi yolladı.
Mignani'nin asistanı da sinyali aldığı zaman ateş edecekti. Marconi 3 S'i yollama komutunu
verdiğinde yeryüzünde ilk defa radyo dalgaları yayıldı, 3 S uzayda dolaştı, dolaştı ve alıcıya
ulaştı. Alıcıya ulaştığını gören hizmetçi Mignani tetiği çekti. Deney başarılıydı. Böylelikle ilk
radyo da pratik olarak çalışmış oldu .
Teknik anlamda işitsel bir iletişim aracı olan radyonun en temel özelliği ise hızlılığıdır.
Örneğin gazetelerin beslendiği haber kayanaklarından beslenir ama daha hızlı iletir. Bugün çok

küçük boyutlarıyla zahmetsizce taşınabilen radyolar bilgiyi bir haber ajansı gibi gün boyuna
yararak verebilir, televizyon ile kıyaslandığında oldukça düşük maliyetle programlar üreterek
diğer kitle iletişim araçlarının ulaşamadığı yerlere ve kitlelere uzanabilir (Çamdereli,
2008:115).
Radyo, en yaygın olarak kullanılan kitle iletişim araçlarından birisidir. Bugün dünyada
her iki kişiden birinin radyo sahibi olduğu tahmin edilmektedir. Radyonun pek çok avantajından
söz edilebilir: Radyo yayınları kişileri bilgilendirir; ama aynı zamanda da eğlendirir, başka işler
yaparken de radyo dinlenebilir, radyo dinlemek işlerinize engel olmaz, radyo bir yerden başka
bir yere rahatça taşınabilir, çalışması için elektrik gerekmez, okuma yazma bilmeyenler de
radyo dinleyebilir.
Radyoda yapılan kitle iletişiminde, iletilen şey bir haber, basit bir bilgi, dikkat çekmesi
gereken bir mesaj, çeşidi uzmanların görüşleri, panel, yuvarlak masa veya grup tartışmalarının
sonuçları, magazin haberleri olabilir. Ayrıca radyo oyunları ve sözlü müzik parçaları ile de
kitlelere bazı kavram ve görüşler iletilebilir. Radyo de yapılan kitle iletişiminde olumsuz yön,
yayın istasyonlarının olmaması veya yetersiz kalması durumunda iletişimin yapılamaması ve
kişilerin radyonun sürekli açık olmasının verdiği alışkanlıkla ne söylendiğine dikkat
etmemeleridir.
Hitler’in II.Dünya savaşında propaganda amacıyla radyoyu kullanması, radyonun
kitleleri etkileme, yönlendirme ve ikna gücü açısından önemi bir örnektir.
Türkiye’de ilk yayınına İstanbul Radyosu adıyla, 6 Mayıs 1927'de, Sirkeci'deki Büyük
Postane binasının bodrum katında başladı. Henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından,
Postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her akşam yayın
yapılmaya başlandı. Amaç, halkın radyo yayınlarını dinleyip tanıması, kendi çevrelerine
anlatarak radyo kavramının yayılmasını sağlamaktı.
İlk yayınlar akşam saatleri yapılmakta ve 5 saatle sınırlıydı. Radyo yayıncılığı; fiilen
1990'a, anayasal olarak 1993'e kadar devlet eliyle yürütüldü. 1961 Anayasası'nın tanıdığı
imkânla, 1 Mayıs 1964 tarihinde "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu" kuruldu ve diğer radyo
yayınları gibi İstanbul Radyosu da TRT şemsiyesi altına girdi. 1993 yılındaki anayasa
değişikliği ve 1994 yılında çıkarılan kanunla devlet tekeli kalktı ve özel yayıncılık devreye
girdi.
Kitle iletişiminin sesle görüntüyü birleştiren en gözde aracı kuşkusuz televizyondur.
Yüzyılımızın özellikle ikinci yarısına imzasını atan televizyon, yüksek izlenirlik oranlarıyla
etkisi tartışılmaz bir kitle iletişim aracıdır. Televizyonun yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte
sadece sinema ve radyolar, değil gazete ve dergilerde büyük yaralar almıştır.
1940’ların başında geliştirilen, 1950’lerin başlarında ise Amerika’dan başlamak üzere,
kullanıma giren televizyon kısa sürede kitlelerin vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Gündelik
hayatın akışı televizyon izleme edimine göre yeniden biçimlenmiş, giderek iş dışında kalan boş

zamanların çoğu televizyon karşısında geçirilmeye başlamıştır. Televizyon zaman içerisinde
tüm dünyadaki kültürel aktarımın önemli bir aracı konumuna gelmiştir (Güngör, 2011:207)
Medya toplum ilişkileri çerçevesinde yapılan araştırmalarda televizyonun özel bir
yerinin olduğu çoğu araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Bunun nedeni televizyonun
topluma nüfuz etme düzeyinin yüksekliği ve günlük yaşamda kullanılma yoğunluğudur.
Televizyon ülke ve dünya sorunları hakkında, hedef kitlelerine aktardığı bilgilerle,
onların bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Böylece, toplumun habere, bilgiye ve fikre
ulaşmasını, onları değerlendirmesini ve onların yayılmasını içerir. Hedef kitleye, toplumda
meydana gelen olayları ve ülke sorunlarını ulaştırarak, onların toplumsal hayatın bir parçası
olmalarını sağlar.Televizyon sadece bir iletişim aracı değil, yeni bir insan tipi yaratan bir güçtür.
Televizyonun yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte dünyanın çok farklı yerlerindeki
insanlar, toplumlar, kültürler arasında tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun bir
etkileşim yaşanmaya başlamıştır. Bu etkileşim teknolojik gücü elinde bulunduran güçlerden az
gelişmiş ülkelere doğru olmakla birlikte yine de en azından birbiri hakkında bilgi edinme
anlamında önemli bir dönüm noktasıdır. Marshall McLuhan ve Harrold Adam İnnis gibi
düşünürler özellikle kitle iletişim araçlarındaki bu hızlı değişimi olumlu biçimde
değerlendirmektedirler. Özellikle McLuhan dünyanın evrensel bir köye dönüştüğü teziyle
oldukça ilgi görmüştür.
Televizyonla birlikte dünya çapında gerçek anlamda bir topyekun iletişim, gerçek
anlamda kitlesel bir iletişim kulvarı açılmış olduğunu, bilim çevrelerinin yoğun ilgilerinden,
ortaya koydukları model, kavram ve geliştirdikleri paradigmalardan da anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla da televizyon hem toplumsal anlamda, hem de iletişim bilimlerinin gelişimi
açısından özel bir araç ve olgu olarak ele alınmalıdır (Güngör, 2011:208).
Televizyon, günlük hayatımızın görsel ve işitsel anlamda vazgeçilmez unsurlarından
biridir. Çağımızda, insan hayatını iletişim ve bilgilenme anlamında olumlu ya da olumsuz
etkileyen önemli faktörlerden biridir. Günümüz insanının iş dışında en fazla zaman ayırdığı
etkinlikler arasında yer alır.
Televizyon küresel bir iletişim aracıdır. Yayımlanan haberlerle dünyayı
yönlendirmektedir ve belgesellerle dünyanın bir ucunda bulunan insanların belki de hiçbir
zaman göremeyecekleri, doğal çevre, kültürel varlıklar, tarihi ve turistik yerler evlerin içine
kadar girebilmektedir. Dünyanın her hangi bir yerindeki olaylardan anında haberdar olmayı
sağlamaktadır.
Yayınlanan programlarla insanların kültürleri tanımasına yardımcı olmaktadır.
İnsanların kültürlenme sürecinde önemli bir yeri vardır ve evrensel kültür değerlerinin
oluşmasında etkilidir. Bununla birlikte kültürel yozlaşmada önemli faktörlerden birisi olarak da
görülmektedir.

Yayınlanan programlarla televizyon bir eğitim aracıdır. Toplum değerlerinin
oluşmasında ve kültürün aktarılmasında etkilidir, toplumda olması gerekenlerle olmaması
gerekenlere eleştirel bir yaklaşımla baktığında eğitici bir nitelik kazanmaktadır. Özellikle küçük
yaştaki çocukların televizyonun karşısında fazla kalması nedeniyle, bu çocukların genel
karakterini televizyonun oluşturduğunu söyleyen çalışmalar vardır. Şiddeti görünür kıldığından
yaygınlaşmasında da önemli bir etkendir.
Yayınlanan reklamlarla insanlar tüketime yönlendirilmektedir. İnsanlarda kalite ve fiyat
kriterlerinin ötesinde marka kriteri gelişmekte ve marka tutkusu oluşturulmaktadır. Piyasadaki
mal ve hizmetlerden haberdar olmayı sağlamaktadır.
Önemli olan televizyon izleyicisinin televizyonu ne amaçla kullandığıdır. Verilen
mesajları nasıl yorumladığıdır. Her bir mesajın ardındaki gerçek niyeti fark etmesi olası değildir
önemli olan televizyonu hayatında nasıl konumlandırdığı ve daha çok hangi işlevleri nedeniyle
teverizyonu kullandığıdır.
Televizyon günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişimle birlikte işlevsellik ve
araçsallık anlamında pek çok farklı biçim de kullanıcısına hizmet vermeye devam etmektedir.
Evlerin baş köşelerinde yer alan, akşam olamasıyla birlikte mavi bir ışık şeklinde kendine
gösteren, karşısında aile bireylerinin saf tuttuğu eski konumuna göre oldukça farklı biçimlerde
özellikle de kişiye özgü modelleriyle önemini sürdürmeye devam etmektedir. Pek çok kişi
kişisel bilgisayarlarından, telefonlarından mekan sınırlaması olmaksızın televizyon izlemeye
başlamıştır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler televizyonun konumunu nasıl etkileyecektir
bunu zaman gösterecektir.
2.1.3.Elektronik Kitle İletişim Araçları
Günümüze yaklaştığımızda, özellikle 1990 yıllarda bilgisar teknolojilerindeki
olağanüstü gelişmeler ve bu gelişmelerin kullanım anlamında bireylere kadar ulaşması kitle
iletişimine çok farklı bir bakış açısı getirmiştir. İlk olarak askeri amaçlarla kullanıma giren
bilgisayar özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren dünyada yaygın bir kullanım alanı
bulmuştur. İnternetin devreye girmesi, televizyonun ardında yeni bir iletişimsel devrimin
gerçekleşmesi demektir. Bilgisayarın getirdiği iletişimsel olanaklar, televizyonu da içine alacak
biçimde televizyonun ötesine geçer (Güngör, 2011:208).
İnternetin dünya üzerinde herhangi bir yerden her an kullanılabilmesi, gerek
tüketicilerin gerekse işletmelerin ticarî amaçla İnternet ortamına gelmesine neden olmuştur.
İnternetin son 10 yıllık dönemdeki adaptasyonu o kadar hızlı olmuştur ki, fiziki ortamda yer
alan hemen her şey İnternet ortamına taşınmıştır. İnsanlar için tanışma, sohbet etme, alışveriş
yapma, müzik dinleme, film seyretme veya satın alma, bilgi arama v.b. çok çeşitli amaçlar için
dünya'nın her yerinde birçok ülkede çok sayıda işletme ve tüketici İnternet ortamında boy
göstermektedir.

İnternet deyince, milyonlarca bilgisayar kullanıcısının adeta tek bir bilgisayara
bağlanarak o bilgisayarın içinde birlikte var olması ya da bütün bilgisayarların tek bir
bilgisayarmışcasına paylaşılması akla gelir. Bu algılama biçimi, ‘genel ağ’ ya da ‘birbirine bağlı
bilgisayar ağları’ olan tüm bilgisayarları birbirine bağlayan internetin diğer hiçbir kitle iletişim
aracının üstesinden gelemeyeceği bir derleyicilik, toparlayıcılık işlevini üzerine aldığını
gösterir. Ne radyonun gazeteyi dillendirmesi, ne televizyonun sesine kendi retoriğine uygun
olarak yer vermesi, ne derginin televizyon karelerinden anlık görüntüler sunması ne de kitabın
gazeteden kesitler sunarken radyoyu yansıtamaması gibi bir çok değişken düşünülünce
internetin büyüsü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Her bir kitle iletişim aracının toplu biçimde
ve aynı anda yer alabildiği tek kitle iletişim aracı internet ve internetin, olanaklarından
yararlandığı çoklu ortamdır (Çamdereli, 2008:122-123).
Teknolojik açıdan İnternet, temel olarak bağımsız çok sayıda iletişim şebekelerinin
birbirine bağlanması ile elde edilen çok büyük bir iletişim ağıdır. İnternet uluslararsı, gevşek
olarak organize olmuş otonom, birbirine bağlı iletişim ağlarının gönüllü katılımlarla ve İnternet
standartları tarafından tanımlanmış protokol ve sürece açık gönüllü bağlantılarla ev sahibinden
ev sahibine iletişim tarafından desteklenen bir sistemdir. İnternet kendine özgü yazılı olmayan
kuralları ile insanların bilgi alışverişi yapabildiği en büyük topluluktur ve pek çok yararlı
bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu bir kütüphanedir. İnternet, üretilen bilgiyi saklama,
paylaşma ve ona kolayca ulaşma imkanını sağlayan bir bilgi teknolojisidir (Aziz, 2008: 71).
Yeni medya ya da sosyal medya internetin kullanıma girmesinin ardından gelişmeye
başladı. Önceleri elektronik posta (e-posta) iletişimi düzeyinde başlayan süreç son birkaç yıl
içerisinde hızla ilerleyerek MSN, GTalk, Facebook, MySpace, Twitter gibi sanal iletişim
ortamlarıyla yaşamımıza girmiştir (Güngör, 2011:312).
İnternet kullanıcılarının birbirleriyle tanışması, irtibata geçmesi, içerik paylaşımında
bulunması, tartışma ortamı oluşturması ve ortak ilgi alanlarındaki kişilerin bir araya
gelebileceği gruplar oluşturulması amacıyla kurulan internet siteleri “sosyal ağlar” olarak
tanımlanmaktadır. Ülkemizde oldukça popüler olan “Facebook” buna bir örnektir.
Sosyal medya bireylerin birbirleriyle yaptıkları paylaşımlar sonucu oluşmaktadır. Anlık
mesaj ve görsel paylaşma programları, forumlar, sohbet siteleri, sosyal ağlar, bloglar vb
uygulamalar sayesinde kullanıcılar anlık olarak istedikleri bilgiye ve kişiye ulaşma şansına
sahip olmaktadırlar.
Web2.0’ın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kullanıcı tabanlı sosyal medya, kitleleri
ve insanları bir araya getirmekte ve aralarında senkron (eş zamanlı:Messenger) ve asenkron (eş
zamanlı olmayan:e-mail) olarak etkileşim sağlamaktadır. Bununla birlikte kullanıcılar sosyal
ağlar sayesinde paylaşılan bilginin içeriğine katkıda bulunarak etkileşimi arttırmaktadır.
İnsanlara duygu, düşünce ve eserlerini paylaşma imkanı veren sosyal ağlar (Facebook,
Twitter vb.) kişinin toplumsal konular üzerinden yorum yapabilme ve tepkilerini dile getirme
olanağı da sağlamaktadır.

Bu yeni sanal ortamlarla bir yandan yeni bir iletişim biçimi gelişirken, diğer yandan da
insanlar için sanal da olsa yeni sosyal alanlar açılmıştır (Güngör, 2011:312). Gündelik yaşamda
kişilerin katıldıkları protesto gibi sosyal eylemlerin benzerleri sanal ortamlarda yaşanır
olmaktadır.
Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift
taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Web 1.0,
insanların interneti sadece bir kitap okuyucusu gibi kullanabildiği bir sistemdi. Web 2.0 ise;
insanların okuyucu olmaktan çok sunulan içeriğe de üretim yaparak katkıda bulunduğu
sistemdir. Örneğin; haber sayfalarında okuyucuların haberler hakkında yorumlar yazabilmesi,
bloglarda yayınlanan yazılarla ilgili yorumlar yaparak tartışma ortamları oluşturabilmesi gibi.
Aynı zamanda son yıllarda ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yurttaş gazetecilik kavramı ile
insanlar kendi imkanları ile amatör olarak görüntüledikleri haber değerindeki olayları kişisel
sayfalarında paylaşarak internet ortamına dahil olmakta ve içeriğe katkıda bulunmaktadırlar.
Web 2.0’ın en önemli özelliği senkronize olabilmesidir. Msn, google talk vb. gibi sosyal ağlarda
eşzamanlı olarak iletişime geçilebilmekte ve chat yapılabilmektedir.
Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletişimin kelimeler, görseller, ses dosyaları yolu
ile sağlandığı bir yapıya sahiptir. İnsanlar hikâyelerini ve tecrübelerini bu bağlamda paylaştığı
bir çerçeveye de sahiptir.
Sosyal medya, aynı zamanda "Kullanıcıların Ürettiği İçerik" ve "Müşterilerin Ürettiği
Medya" kavramlarını da ortaya çıkarmış, bu yapısıyla da ticari plandaki anlamını kazanmıştır.
Sosyal medyadan sonra insan hayatında birçok şey değişmeye başladı. Sosyal medyada
var olan içerik kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık önem kazandı ve katılım çağı
doğdu. Medya'nın içeriğini üreten ve medyayı izleyen arasındaki katı ayrım ortadan kalktı. Bu
oluşuma bağlı olarak değişim hızı pek çok kişi tarafından takip edilemeyecek oranda arttı.
İnsanlar için inovatif olmak ve yeniliklerde başı çekmek önem kazandı. Gerçekler değil fikirler
önem kazandı, objektif olmak değil içten olmak önemli hale geldi.
Ebeveynlerle çocukları arasındaki iletişim yönü değişti. Ebeveynler şimdiki teknolojik
şartlara yakın şartlarda doğan çocuklarının öğrenme hızlarına yetişemedikleri için bazı şeyleri
çocuklarından öğrenmeye istekli hale geldi. Bu öğrenme sonucunda sosyal medyaya daha
yatkın hale gelen ebeveynler çocuklarını takip etmenin yeni bir yolunu bulmuş oldu.
Eğitim alanında yenilikler yapılması zorunlu hale geldi. Çünkü Web 2.0 ‘ın çocuklarını
eğitebilmek için yeni yöntemler oluşturulması ve bu yöntemlerin yeni şeyler öğretmesi
gereksinimi doğdu. Sosyal medya ile okullar duvarlar arasında kalmaktan kurtuldu. Eğitimde
Web 2.0'ın kullanıldığı yeni teknikler kullanılmaya başlandı.
Sosyal Medya kullanımında içerik ekleyen her birey eşit olduğundan demokrasi fikrinin
insanların kafasına yerleşebilmesi için uygun ortam yaratılmış oldu. Bu sayede insanlar özgürce

fikirlerini aktarabilme imkanı buldu ve bilginin akışı sağlandı. Bu durum az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler için kontrolü sağlamak açısından büyük harcamaların yapılmasını
kaçınılmaz kıldı.
Kullanıcının yarattığı içerik, sosyal medyada yayınlanan her içeriğin eninde sonunda
halka mal olmasına ve çıkarlar için kullanılabilir hale gelmesine yol açtı. Bunun farkında
olmayan insanlar özel hayatlarını sosyal medyada yayınlamaya devam ettikçe “özel hayatın
röntgenlenmesi” sıradan ve kabul edilebilir bir hal aldı. İletişimin bu yeni hali “kimliksiz
kişilikler”i oluşturdu.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde temel kitle iletişim araçlarının neler olduğu ve bunların gelişim evrelerine
kısaca değinilmiştir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının olmadığı bir yaşam
düşünülemezhalegelmiştir. Özellikle internetin ve elektronik araçların gelişmesi her ne kadar
diğer kitle iletişim araçlarının tercih nedenlerini kısıtlasa da, her bir kitle iletişim aracının
diğerlerine oranla üstün olduğu alanlar hala vardır.

BÖLÜM SORULARI
1. Kitle iletişim araçlarının kullanılmaya başlanması hangi yıllara denk gelmektedir?
a. 1434 - 1436
b. 1442 - 1448
c. 1451 - 1453
d. 1456 - 1459
e. 1460 - 1463

2.“Gazetelerin çağdaş biçimi, 1700′lerde basılıp dağıtılan broşürler ve el ilanlarından türemiştir.
Gazetelerin günlük hale gelmesi ise ............ yüzyılda gerçekleşmiştir.” ifadesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. 17. yy
b. 18. yy
c. 19. yy
d. 20. yy
e. 21. yy

3. Aşağıdakilerden hangisi 20.yy’da yapılan gazete gruplandırılmasında yer almamaktadır?

a. Tematik gazeteler
b. Kitle gazeteleri
c. Magazin gazeteleri
d. Fikir gazeteleri
e. İnternet gazeteciliği

4. “........................., belli kurumsal amaçlı gazeteler (devlet, hükümet, yerel yönetim, eğitim
kurumları, sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruluşlara ait gazetelerdir” ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Uluslararası
b. Ulusal
c. Ticari olan
d. Ticari olmayan
e. Bölgesel

5. “..................., gazete ve dergilerden daha kalıcı bir iletişim aracı, yazı kültürünün birikimini
büyük oranda taşıyan bir iletişim mirasıdır.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a. Radyo
b. Televizyon
c. Kitap
d. Sinema
e. Tiyatro

6. 1895′te ilk kez bilinçli olarak radyo dalgaları gönderip almayı başaran isim kimdir?
a. Nikola Tesla
b. Guglielmo Marconi
c. James Clerk Maxwell
d. Heinrich Hertz
e. Johann Rist

7. İçinde ciddi haberlerin yer aldığı, araştırıcı gazeteciliğin önemli olduğu, güçlü kalemi olan
köşe yazarlarının bulunduğu ve toplumun siyasal ve sosyal alanda olup bitenlerden haberdar
edildiği gazete türüne ne ad verilmektedir?
a. Magazin gazeteleri

b. İnternet gazeteleri
c. Fikir gazeteleri
d. Tematik gazeteler
e. Kitle gazeteleri

8. “..........., insanların interneti sadece bir kitap okuyucusu gibi kullanabildiği bir sistemdi.
............. ise; insanların okuyucu olmaktan çok sunulan içeriğe de üretim yaparak katkıda
bulunduğu sistemdir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
a. Web 1.0 – Web 2.0
b. Web 1.0 – Web 3.0
c. Web 2.0 – Web 3.0
d. Web 2.0 – Web 1.0
e. Web 2.0 – Web 4.0

9. Osmanlı basınının 1849 yılında çıkan ilk Türk meslek dergisi hangisidir?
a. Tufetü’l Tıb
b. Mecmua-i Ulûm
c. Ceride-i Askerriye
d. Mecmua-i Fünun
e. Vekayi-I Tıbbiye

10. “Radyo, Türkiye’de ilk yayınına .............. adıyla başladı.” ifadesinde boş bırakılan
aşağıdakilerden yere hangisi gelmelidir?
a. Türkiye’nin Sesi Radyosu
b. Ankara Radyosu
c. İstanbul Radyosu
d. TRT Radyosu
e. Star Radyo

CEVAP ANAHTARI
1.a, 2.c, 3.e, 4.d, 5.c, 6.b, 7.c, 8.a, 9.e, 10.c.

3. KÜLTÜR ve POPÜLER KÜLTÜR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. KÜLTÜR ve POPÜLER KÜLTÜR
3.1.Kültür
3.1.1. Kültürün Özellikleri
3.1.2. Kültürün Fonksiyonları
3.2. Popüler Kültür
3.2.1. Popüler Kültürün Özellikleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültür nedir?
2) Popüler kültür nedir?
3) Popüler kültürün özellikleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kültür

Kültür ve popüler kültürü Popüler kültür günümüzden
özellikleriyle tanımlar
popüler kültür örnekleriyle
tartışılır

Anahtar Kavramlar
Kültür, Popüler Kültür, Popüler Kültürün Özellikleri

Giriş
Kültür, bir toplumdaki insanların toplum olarak paylaştıkları hayat biçimleridir. İnsanın
toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, ahlak, sanat, hukuk, gelenek, görenek ve
alışkanlıklarının toplamı kültürü oluşturur. Toplumlar kültüre (ekine) dayanmaktadır. Toplum
ve kültür birbirinden ayrı olamaz. Sosyolojide ise kültür insanların edindiği ve çeşitli yollarla
birbirlerine ve sonraki kuşaklara ilettikleri maddi ve manevi öğeleri anlatır. Popüler kültür ise
gündelik yasamın kültürüdür ve dar anlamı ile emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin
bir girdisi olan ‘eğlence’yi içerir. Geniş anlamıyla ise, belirli bir hayat tarzının ‘ideolojik’ olarak
yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlar ve gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma
ortamını yaratır.

3. KÜLTÜR
Kültür kavramı, gündelik dil, siyaset ve akademik alandaki yaygın kullanımına karsın, anlamı
ve içeriği konusunda üzerinde en az uzlaşılan kavramlardan biri olagelmiştir. Kültür
sözcüğünün oldukça zengin, uzun ve ilginç bir tarihçesi vardır. Sözcük ‘cultura’dan
gelmektedir. Latincedeki, ‘colere’, sürmek, ekip biçmekten kökenini alan sözcük; Türkçe’deki
‘ekin’ sözcüğünün karşılığında kullanılmaktadır. ‘Culture’ sözcüğü ise 17. yüzyıla kadar
Fransızca’da aynı anlamda kullanılmıştır. İlk kez Voltaire, ‘culture’ sözcüğünü, insan zekâsının
(esprit) oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır. Sözcük
buradan Almanca’ya geçmiş ve 1793 tarihli bir Alman Dil Sözlüğünde ‘cultur’ olarak yer
almıştır. Etnolog S.Klemm, 19. yüzyılda ‘İnsanın Genel Kültür Tarihi’ adlı on ciltlik eserinde
‘cultur’ sözcüğünü uygarlık ve kültürel evrim karşılığında kullanmıştır. Sözcük buradan,
İspanyolca, İngilizce ve Slav dillerine de geçmiştir.
20. yüzyılda Voltaire kültür kavramına yeni anlamlar kazandırır. Bu yeni anlamı ile kültür,
‘aklın bazı yetilerinin amaca elverişli, düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesi’ olarak
tanımlanır. Bu tanım, insanın düşünce, seçme ve eleştiri gücünün geliştirilmesine olanak
tanıyan bilgi ile bilincinin bir birleşkesi olarak belirlenen eğitim olgusuyla bağlantılıdır.
Kültürün eğitim alanında kullanılması, bireyin estetik ve düşünce yetilerini diğer yeti veya
bireylerden daha ileri düzeyde kullanarak beceriler kazanması anlamına gelir. Ayrıca kültürün
günlük dilde ‘sanatta, davranışta, anlayışta vs. mükemmel olan’ anlamında kullanıldığı,
kültürlü insandan söz edildiği görülür. Bu ifade ile belli bir çağın ya da bireyin felsefe, sanat,
müzik, edebiyat ve yabancı dil alanında almış olduğu eğitim ve öğretimi kastedilir. Bu alanda
bireyin başarılı ve verimli olduğu, entelektüel kapasitesini kullandığı anlatılmak istenilir
(Güvenç, 1996: 96). Meriç’e (2005: 87,88) göre ise, ‘kültür’ sözcüğü Fransızca’dan alınmış ve
aşağı yukarı ‘irfan’ kelimesi karşılığında kullanılmıştır.
Antropolojik sayılabilecek, ilk kültür tanımı ise E.B. Tylor’dan gelmiştir. E.B. Tylor, ‘İlkel
Kültür’ adlı eserinde insan davranış ve düşünce sistemlerinin rastgele oluşmadığını, bunların
doğal yasalara bağlı olduğunu, bu nedenle de bilimsel olarak incelenebileceğini öne sürmüştür.
Tylor’a göre, ‘kültür ya da uygarlık, bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği
(kazandığı) bilgi, sanat, gelenek görenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir
bütündür’. Antropoloji çevrelerinde yerleşikleşen bu geniş tanımıyla kültür, toplum üyelerinin
dünyaları ve birbirleriyle ilişkilerinde kullandıkları ve öğrenme yoluyla bir kuşaktan sonrakine
aktarılan ortak inanç, değer, adet, davranış ve maddi nesneler sistemine gönderme yapmaktadır.
Bu tanım yalnızca davranış örüntülerini değil; düşünce örüntülerini, çanak-çömleği, konutları,
makineleri, sanat yapıtlarını ve bunları biçimlendirmek üzere kullanılan ve kültürel olarak
aktarılan beceriler ve teknikleri kapsar. Kısacası, kültür içgüdüsel ya da biyolojik-kalıtsal değil
de öğrenilmiş olan hemen her davranış biçimini kapsamaktadır (Özbudun, 2005: 320). Ayrıca

kültür, antropoloji dilinde şu temel kavramlar karşılığında kullanılmakta olan soyut bir
sözcüktür:
a-) “Kültür, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır.
b-) Kültür, belli bir toplumun kendisidir.
c-) Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir.
d-) Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır” (Güvenç, 1996: 95).
Kültür, bir toplumdaki insanların toplum olarak paylaştıkları hayat biçimleridir. İnsanın
toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, ahlak, sanat, hukuk, gelenek, görenek ve
alışkanlıklarının toplamı kültürü oluşturur. Toplumlar kültüre (ekine) dayanmaktadır. Toplum
ve kültür birbirinden ayrı olamaz. Kültür günlük dilde aydın kişilerin ayrıcalığı olarak
anlaşılırken bilimsel alanda uygarlık, beşeri alanda eğitim, estetik alanda güzel sanatlar,
teknolojik alanda üretim olarak anlaşılır. Sosyolojide ise kültür insanların edindiği ve çeşitli
yollarla birbirlerine ve sonraki kuşaklara ilettikleri maddi ve manevi öğeleri anlatır. Diğer bir
deyişle kültür, insanların toplumsal ve tarihsel gelişim içinde yarattıkları tüm maddi (özdeksel)
ve manevi (tinsel) öğelerin toplamıdır (Kocacık, 2003: 86). Dönmezer’e (1999: 99) göre de
‘kültür’, toplumbilimde teknik anlamı olan bir terimdir. Bu sözcüğün gündelik dilde taşıdığı
anlam ile toplumbilimdeki teknik anlamı ayrıdır. Gündelik dilde, kültürlü olmak ancak bazı
aydın kişilerin ayrıcalığı ve niteliğidir. Oysa sosyolojide, toplumun her bireyi, kültüründe bir
iştirakçisidir. Kültür konusu, sosyolojinin temel baslıklarından birisidir. Kültür, insanoğlunun
yasam ve evreni semboller aracılığıyla anlamlandırma becerisinin bir sonucu olarak, toplum
içinde insanlara aktarılan ve onlar tarafından içselleştirilmiş dil, bilgi, inanç, sanat, töre, hukuk,
gelenek ve adetler gibi değerlerin bütünüdür. Bu anlamda, her toplumun kendine özgü,
sosyolojik, teknolojik, siyasal ve ideolojik boyutları olan, kompleks bir sosyo-kültürel sistemi
vardır. Kültür bir toplumun genel yasam biçimidir. Dolayısıyla kültür bir toplumda
yasayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar (Yıldız, 2005: 5).

3.1. Kültürün Özellikleri

Kültürün ayırt edici özelliği öğrenmedir. Her insan grubu kendisini diğerlerinden ayıran
düşünce ve eylemlerini zamanla geliştirir ve bu örnekler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
öğrenilir. Böylece kültür, toplumun taşıdığı ve getirdiği toplumsal mirasın bütünüdür. Buna
göre kültür öğrenme yolu ile bir geçiştir. İnsanların hareketlerini, tutumlarını, kişiliğini
belirleyen şey içinde doğduğu yetiştirildiği kültürdür. Kültür konusu içinde öğrenme ile birlikte
dil (lisan) ve etkileşim de önemlidir. Dil, bir toplumda insanları birbirlerine bağlayan önemli
bir unsur olduğu kadar, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında da önem taşır.
Etkileşim ise toplum içinde yer alan fertlerin birbirleriyle karşılıklı ilişki kurarak düşünce ve
eylem örnekleri oluşturmasında önemli rol oynar (Kocacık, 2003: 86). Kültür ürünleri, iletişim
süreçlerinde kullanılır ve iletişim sayesinde kültür yayılır. Genç nesiller iletişim sayesinde

kültürleriyle ilgili gerekli bilgiyi kazanırlar. Bu bilgi (kültür) aile, arkadaş çevresi vs. ile olduğu
kadar iletişim araçlarıyla da yayılır. Daha önce hiç bulunulmayan bir ortamda bile nasıl
davranılacağı bilinebilir; bunu iletişim araçlarıyla öğreniriz. Kısaca, iletişim olmazsa kültürden
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Kültür kavramı üzerine günümüze kadar yerli ve yabancı
bilim adamları veya düşünürler tarafından pek çok tanım yapılmıştır. Genel olarak kültür bir
toplumun dil, din, tarih, sanat, ekonomi, yaşam biçimi, düşün unsurlarını kapsayan; bu haliyle
toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan olay ve olgular bütünlüğüdür (Yıldız, 2005: 3).
Yıldız’a (2005: 11,12) göre, kültürün özellikleri şunlardır:
a-) Kültür, öğrenilebilir ve öğretilebilir.
b-) Kültür, tarihsel ve süreklidir.
c-) Kültür, toplumsaldır.
d-) Kültür, ideal veya idealleştirilmiş kurallar sistemidir.
e-) Kültür, ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır.
f-) Kültür, değişir.
g-) Kültür, birleştirici ve bütünleştiricidir.
h-) Kültür, bir soyutlamadır.
Erdoğan ve Alemdar’a (2005: 23) göre de, kültür konusunda dikkate alınması gereken iki boyut
vardır. Birincisi, kültür bilinçli olarak seçim yapma özelliğine sahip, deneyimlerinin ne
olduğunu sorgulayan insan tarafından geliştirilir. İkincisi ise, geçmişte yaşamış olan insanların
seçim ve değerlendirmeleriyle miras kalması bakımından insan bu etkinliklerin kurucusu
sayılır. Dolayısıyla, insan, kültürü hem kuran hem de geliştiren bir varlıktır. Kültürün kurucusu
konumundaki boyut dikkate alındığında, toplumsal yasamı uygun bir şekilde anlama özelliğinin
bulunduğu, ancak bunun değişmeye ya da değiştirmeye karşı güçlü bir engelin oluşturulduğu
gözlenir.
Burada Gramsci’nin hegemonya anlayışı üzerinde durmak gereklidir. Çünkü hegemonya bir
kültür olarak yaşanan anlamlar ve değerler sistemidir. Bu anlam, kültürün yaşanarak
deneylendiğini vurgularken, toplumda yasayan bireyler için bir gerçeklik duygusunun
oluşmasını ifade eder. Böylece Gramsci hegemonya ile belli sınıflara özgü yaşanan egemenlik
anlayışına işaret etmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 321-324). Hegemonya kavramı,
yönetici sınıfların bağımlı sınıflar üzerinde otorite kurması sonucu oluşmaktadır ve bu
otoritenin temel kaynağı, bağımlı sınıfların ‘rıza’sıdır (Özbek, 2003: 79).
Kültür sadece değerler, yargılar, tutumlar vs. taşıyan düşünsel bir süreç değildir. Kültür
yaşanmış ve yaşanandır; yaşanmış ve yaşananla ilgilidir. Kültür insanların kendi hayat
deneyleriyle biçimlenmiştir. Hayat biçimlerinin de bütününü oluşturmaktadır. Bu yaşam

deneyimi bir zamanlar belli bir coğrafi bölgeye ait, yerel ve doğrudan birebir ilişkilerle
oluşmaktadır. Günümüzde ise buna yoğun bir şekilde dolayımlı, dışarıdan ve uzaktan gelen
başkalarının yaşam deneyimleri ve özellikle dünyaya egemen bir piyasanın yaşam koşullarının
belirlediği, planlı yaşam deneyimleri eklemlenmistir. (Erdoğan, 2004: 8).
Kültür bir toplumu oluşturan üyelerce yaratılan toplumsal kurumlar ve nesneler birliği olarak
da algılanabilir. Kültür toplumdaki insanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şey ise, o hem
toplumun kimliğini, kişiliğini ifade eder, hem de toplumun yeniden üretilmesini sağlayarak
varoluşunu gerçekleştirir. Williams’ın (1993: 10) deyişiyle, hayat şeklinin bütünü olan kültür
doğal olarak insan merkezli her şeyi kapsar. Fichter’e (1997: 130, 133) göre insanın yaptığı her
şey kültürün bir parçasıdır; kültür insan yapısıdır. Özetle kültür, toplumdaki bireylerin ortaklaşa
paylaştığı toplam kurumların bir bileşkesidir.
Ayrıca, kültür iki öğeden kuruludur. Bunlar maddi ve manevi öğelerdir. Maddi öğeler, belli bir
kültüre sahip kişiler tarafından yapılmış nesnelerdir. Bunlar belli bir kültürün belirtileri,
simgeleri sayılırlar. Maddi kültür insan emeğinin toplumsal gelişim süreci içinde
gerçekleştirdiği bütün nesneleri (televizyon, otomobil, bilgisayar vs.) anlatmaktadır. Manevi
öğeler ise toplumsal hayatı düzenleyen değerler, kurallar, bilgiler, gelenekler, görenekler ve
inançlardan oluşmaktadır. Kültürün maddi ve manevi öğeleri kendi aralarında da göreli bir
uyum içindedir. Kültür bireylerin sosyal gereksinimlerinin karşılanmasını sistematize etmek
için vardır. Dolayısıyla kültür, toplum hayatını düzenlemekte ve ortaya çıkabilecek problemlere
de çözüm yolları üretmiş olacaktır.

3.2. Kültürün Fonksiyonları

Kültürün fonksiyonları kısaca şöyle özetlenebilir:
a-) Kültür toplumları birbirinden ayırmaya yarayan bir işaret gibidir.
b-) Kültür toplum değerlerini bir bütün haline getirir ve bunları sistematik bir şekilde taşır.
c-) Kültür toplumsal dayanışmanın temellerinden birini oluşturur.
d-) Kültür, sosyal kişiliğin oluşmasında başat faktördür. Her toplumun insanı o toplumun
kültürünü taşır. Dolayısıyla kültür insanların kültür kartıdır.
e-) Kültür sosyal davranışları düzenler. Sosyal davranışın çeşitli parçalarını birbirleriyle
ilişkilendirerek bir bütün haline getirir. (Fichter, 1997: 136).
f-) Kültür, iletişim görevi yapar.
g-) Kültür, davranış standardı oluşturur.
h-) Kültür toplumdaki diğer bireylerin eylemleriyle muhtemel tepkilerini tahmin etmemizi
sağlar.

ı-) Kültür bireye gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır.
i-) Kültür kendimizi aynı kategoriye koyduğumuz, benzer birikim ve niyetlere sahip diğer
insanlarla kendimizi özdeşleştirme olanağı sağlar. (Kocacık, 2003: 88).
Kültür, her şeyden önce, insanın doğayı değiştirici etkinlik süreci ve bu sürecin ürünleri ve
sonuçlarıdır. Dolayısıyla, kültür insanın bu yaratıcı etkinliği yoluyla, yani emek yoluyla
üretilmiş maddi ve manevi değerler ile insanın öz güçlerinin bu değerler içinde nesnelleşmesini
içerir. Bu da insanın kendi bir ürünü olduğu doğayı (toplumu) insani kılması demektir; yani
kültür, insanın kendisiyle birlikte doğayı da insanileştirmesi sürecidir. Kültür, insanın çevreye
tepki göstermesiyle baslar. Kültür, gelişebilirliği ile uygarlık kavramıyla eşdeğer olarak
anılmaktadır ve kültürü uygarlığın eşgüdümü saymak gerekmektedir. Kültür ya da uygarlık,
insanın bir toplumun üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, gelenek ve göreneklerle
her türlü beceri ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bir bütündür. Kültür ve uygarlık kavramları
iç içe geçmiş iki olgudur. Kültür, insanın ürettiği, yaşayışı ve emeği ile ortaya koyduğu, maddi
ve manevi bütün değerleri ifade etmektedir. Burada kültürün tarihsel geçmişi kadar çok
yönlülüğünün de önemi vurgulanmaktadır (Güvenç, 1996: 101-104). Bal’a (2004: 138, 139)
göre de, kısacası, Latince ‘cultura’ kavramından gelen ‘kültür’, bir toplumun ortak olarak
ürettiği her şeydir. Bir başka şekilde ifade edilirse, verili olarak var olan doğa dışında kalan
insana ait her şey kültürdür. Kültür bütünsel bir yapı olmakla birlikte kendi içerisinde
farklılaşmaları ifade eden alt-sistemlere de sahiptir. Çağımızda, modern sanayi toplumlarında
kültür, kendi içerisinde üç ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar; folk kültürü (halk kültürü),
popüler kültür ve yüksek kültürdür.

3.3. Popüler Kültür

Popüler kültürün tanımlanmasında onu oluşturan iki terime, ‘popüler’ ve ‘kültür’e ayrı ayrı
nasıl anlam verildiği önem taşıyorsa da, popülerin tanımı daha belirleyici olmaktadır. ‘Popüler
kültür’ kavramına anlamını veren ve onu şekillendiren ‘popüler’ kavramını daha iyi anlamak
için, kökeninin ve kaynağının nereye dayandığının net bir biçimde ortaya konması gerekir.
Williams (2005: 285) bu terimin kavramsal gelişimi ile ilgili olarak şunları ifade etmektedir:
Popüler kavramı Latince ‘popularis’ kavramından türeyerek başlangıçta ‘halka ait olan’
anlamına gelen hukuki ve siyasal bir terimdi. 16. yy’da örneğin, popüler hükümet terimi, halk
tarafından kurulan ve yürütülen bir siyasal sistem anlamına geliyordu. Ancak aynı zamanda
aşağı ve değersiz anlamına da geliyordu. Sonradan hâkim olan ‘yaygın olarak tercih edilen’
veya ‘çok beğenileni ifade eden modern anlamlar içinde ise tanım, beğenilmek için hesaplı bir
çaba göstermeyi içeriyordu.

Popüler kavramı sivil toplumun ortaya çıkmasıyla yakından ilişkili olarak, halka ait anlamdan,
bugün hâkim kullanımı olan ‘insanların çoğu tarafından sevilen ve tercih edilen’ anlamına
doğru bir evrim geçirmiştir. Burjuva demokrasilerinin yükselişiyle ve bugün siyasal olarak
seçim süreçlerinde ifadesini bulan popüler egemenliğe dayalı meşruluk talebiyle birlikte, belirli
bir popüler fikri de dâhil olmak üzere, hâkim program ve eylemlerin onaylanmasının bir işareti
olarak gerçek bir mitoloji haline gelmiştir (Özbek, 2003: 81).
“Popülerin günümüzde kullanıldığı biçimiyle iki temel tanımı vardır. Hâkim olan birinci
tanımda, ‘popüler’ terimi yaygın olarak beğenilen, tüketilen anlamına gelmektedir. Bu tanıma
Stuart Hall, ‘ticari’ tanım adını vermektedir. İkinci tanım ise ‘halka ait’ anlamına gelmektedir.
Stuart Hall, halkın yaptığı ve yapmış olduğu her şeyi kapsamaya çalıştığı için bu tanıma
‘betimleyici’ tanım demektedir” (Özbek, 2003: 81). ‘Popüler’ tanımındaki bu ayrım,
tanımlardan birini genel olarak kullananların/tercih edenlerin popüler kültür hakkındaki
yaklaşımlarını (olumlu ya da olumsuz) da ortaya koymaktadır. Modern toplumlarda kültürü,
yüksek/alçak kültür ya da sanat/popüler kültür gibi düzeylere ayıranlar temel olarak popülerin
birinci tanımını yani ‘yaygın olarak beğenilen, tüketilen’ anlamındaki ifadeyi
kullanmaktadırlar. Bu ayrımı yapanların bu tanımı kullanmalarının nedeni ise, yüksek kültür ile
popüler kültürü karşı karşıya koymak ve popülerin yaygın kullanımına ek olarak ‘aşağı,
değersiz ve güdülenmiş’ anlamını da tanıma dâhil etmektedir. Popülerin ‘yaygın olarak
beğenilen’ tanımını kullananlar, popüler kültürü aşağı, değersiz bir kültür olarak
görmektedirler. Buna karşılık popüler kavramını ‘halka ait’ anlamında kullananlar ise genel
olarak popüler kültüre olumlu bakmaktadır. Onlar halkın istek ve ihtiyaçlarının şeffaflığı
varsayımına dayanarak ve ‘halk bunu istiyor; popüler olan haklıdır’ diyerek perspektiflerini
geliştirmektedirler. “Bu yaklaşım aslında popüleri ‘halka ait’ anlamında kullansa da, ticari
anlamı, yani ‘yaygın olarak beğenilen’ anlamını da göz ardı etmemekte ve temel ölçü olarak
‘çoğunluk’ kavramı alınmaktadır. Çoğunluk kavramının ele alınmasının nedeni popüler
kültürün yüksek kültürden üstün olduğunun ispatlanmaya çalışılmasıdır” (Özbek, 2003: 84).
Oktay’a (2004: 273, 274) göre de, popüler kültür, en geniş ve kabul gören tanımıyla, ‘gündelik
hayatın’ kültürüdür. Önemi de buradan gelmektedir. ‘iktidar’ ve ‘ekonomi’, tüm maddilikleri
ve ağırlıklarıyla (yasalar, hapishaneler, polis, ordu, partiler, okul vs. kurumlar ile vergiler, ücret
ve maaşlar, gelir dağılımındaki eşitsizlik/adaletsizlik, is güvenliği yokluğu vs.) gündelik hayatta
işlemektedir. Bütün ideolojik formasyonlar (siyasal, kültürel, düşünsel, cinsel, dinsel vs.)
gündelik hayatta gerçekleşmektedir ve gündelik yaşam yönetenler ve yönetilenleri (birincil
düzlemde sömürenler ve sömürülenleri) yan yana getirmektedir. Bu karşıt sınıf ve katmanlar,
gündelik hayatın kültürel ve simgesel pratikleri içinde, şu ya da bu ölçüde de zaman zaman bir
ortak paydaya sahip olarak iletişim ve etkileşime girmektedir.
Gündelik hayat, aşağı yukarı bir arada şekillenen ekonomik/siyasal iktidar ile eklemlenen diğer
iktidar türlerinin (düşünsel, kültürel, cinsel, sanatsal, etnik vs.) üretildiği, gerçekleştirildiği
alandır. Küreselleşmiş dünyada giderek rafineleşen tahakküm ve bağımlılık, itaat ve direniş
düşünceleri ve pratikleri de gündelik yasamda üretilmektedir. Popüler kültür, hızla ileri
teknolojinin araçlarını kullanan kitle kültürü tarafından özümlenmektedir. Sermaye ve kültürün

ulus-aşırılaştığı ya da küreselleştiği; kültür ürünlerinin üretim, dağıtım ve tüketiminin de bir
hayli arttığı bir dönemde bulunulmaktadır. Örneğin, ABD birçok televizyon dizisi ve filmini,
‘bolluk toplumu’ imajını yaymada, tüketim hedeflerini çeşitlendirmede ve tüketimi
özendirmede kullanmaktadır; yine Meksika ve Brezilya pembe dizileri de, örneğin Türk alt ve
orta sınıflarınca neredeyse kendi öz yapımları kadar ilgi görmektedir (Oktay, 2004: 274).

3.3.1. Popüler Kültürün Özellikleri
Batmaz’a (1981: 163) göre popüler kültür gündelik yaşamın kültürüdür ve dar anlamı ile
emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi olan ‘eğlence’yi içerir. Geniş
anlamıyla ise, belirli bir hayat tarzının ‘ideolojik’ olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını
sağlar ve gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma ortamını yaratır. Batmaz’a (2006: 97,
98) göre popüler kültürün özellikleri su şekilde belirtilebilir:
a-) Biçim olarak orta karmaşıklıktadır.
b-) Parayla elde edilebilir, oldukça ucuzdur.
c-) Copyright, patent veya sahiplik yoluyla tüketime açıktır.
d-) Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır.
e-) Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı (üreticisi) vardır.
f-) Standartlaştırılmış, yeniden şekillendirilmiş veya çoklaştırılmış olarak gösterime sunulur.
g-) Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır.
h-) Üreten ve tüketen arasında sosyal statü farkı vardır.
ı-) Üreticileri ve sunucuları profesyoneldir.
i-) Ürün tüketiciye dönüktür.
Popüler kültür konusunda çalışmalar yapan Erdoğan (2004: 8, 9) ise popüler kültürü kitle
kültürünün somut şekli olarak tanımlar ve popüler kültürün bir kullanım ve tüketim kültürü
olduğunu belirtir. Sanayi devrimi ile birlikte 19. Yüzyıl ortalarından itibaren çok önemli işlev
ve özellikler kazanan popüler kültür, kitle kültürünün somut biçimlerinden biri olarak belirir.
Popüler kültür egemen ideolojinin işlevlerini görmesine rağmen yönetilenlerin ve çalışanların
duygularını da dile getirir. Onların değişen toplumsal koşullarda karşılaştıkları yeni birtakım
sorunların geçici ve kısmi cevaplarını verir. Karşı gelmeyi, direnmeyi, bünyesinde barındırır.
Böylece popüler kültürde tanımlayıcı güç olarak ‘halk’ belirir. Zira popüleri popüler yapan güç
‘halk’ değil ‘ekonomik ve ideolojik’ güçtür. Çünkü popüler kültürde esas olan, ‘kâr’ elde etme
amacıyla tüketime sunulan popüler kültür ürününün tüketilmesidir.
Popüler kültür bu yapısı ile ideolojik bir çelişki ortaya koymaktadır; çünkü egemen sınıfın
karsısında yer alan sınıflar için üretilmiş olmasına rağmen egemen ideolojinin işlevlerini yerine

getirmektedir. Fiske’e (1999: 15) göre popüler kültür, tâbiler ve güçsüzlerin kültürüdür. Bu
nedenle içerisinde daima toplumsal sistemin, dolayısıyla toplumsal deneyimlerin merkezinde
yer alan egemenlik altına alma ve tâbi kılma güçlerinin izlerini taşır. Popüler kültür aynı
zamanda bu güçlere direnmenin, onlardan sıyrılmanın belirtilerini gösterir. Popüler kültür kendi
içinde çelişkilidir. Oktay’a (2002: 18, 19) göre popüler kültür gündelik yaşamın kültürüdür.
Gerçekliğin olumsuz yanlarından kurtulmaya yarayan ve yapay mutluluklar üreten bir
kültürdür. Popüler kültür ürünlerinde dile getirilen fantazyalar, egemen sınıfların karsısında yer
alan sınıfların içinde üretilmiş olsalar bile, günümüzün teknolojikleşen toplumlarında
aldanımcı/aldatımcı bir karakter taşır. Popüler kültür büyük ölçüde ideolojiktir ve üzerinde son
yıllarda derinlemesine çalışılmasının nedenlerinden biriside budur.
Popüler kültürün yapısındaki bu çelişki hem iktidarı hem de direnişi bir arada ifade etmektedir.
Fakat ilk ortaya çıkısında olan popüler kültür, egemenliğe karsı çıkanların, direnisin kültürü
olsa bile; sanayi devrimi ve kapitalist yaşam popüler kültürün muhalif karakterini büyük ölçüde
kaybettirip, onu egemenlik aygıtına dönüştürmüştür. Popüler kültür kitle kültürü tarafından
yutulmuştur ve bu geçiş ile birlikte kültür bayağılaşmıştır (Batmaz, 1981: 191). Kitle kültürü
çağın tüm yeni özelliklerini içeren bir kültür formasyonu olarak popüler kültürü kuşatmaktadır
(Güneş, 2001: 137).
Popüler kültürün, ‘egemenliğe karşı direniş ve mücadele alanı’ olma karakteri, kitle üretimine
(sanayileşme) geçişle değişmiştir. Popüler kültür kitle kültürü ile eşleşmiştir. Kitle kültürü
içinde ticari amaçların gerçekleşmesiyle ilgili olarak üretilen ve dinamik bir görünüm verilen
popüler kültür yaratılmıştır (Erdoğan, 2004: 11). Popüler kültür tarihsel süreç içerisinde derin
değişimler geçirmiştir.
Örneğin bu değişimi açıklamada Alvin Toffler’ın, insanlık tarihini açıklamakta kullandığı
‘dalga’ kavramından yararlanılabilir. Toffler’a (1981: 21) göre birinci dalga tarım dönemidir.
ikinci dalga ise sanayi dönemidir. Bu dönem, kitleselleşmeyi getirmiştir ve yaklaşık 1950’lere
kadar sürmüştür. Üçüncü dalga ise 1950’lerde başlayan ve halen devam etmekte olan bilgi
çağıdır. Bu dönemdeki en büyük değer ise bilgidir; ekonomiler iletişim, bilgi ve bilgisayarlar
ile biçimlenmektedir. Popüler kültürde tarihsel süreç içerisinde, sanayi devrimiyle birlikte
popüler kültür kitle kültürü ile eşleşmiştir ve iletim-bilişim devrimi ile de bu özellikle kitle
iletişim araçlarının da etkisiyle daha da pekişmiştir. Kitle iletişim araçları popüler kültürün en
önemli destekleyicisi olmuştur. Popüler kültür, kitle iletişim araçları vasıtasıyla, içlerinden de
özellikle televizyon aracılığıyla tüketicilere (alıcılara) çok daha etkin ve yaygın bir biçimde
sunulmuştur (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 103).
Oskay’a (2004: 262) göre, popüler kültür reel yasam açısından rasyonel bir şey olmaktan
çıkmıştır. Kültürel dağılma ve yer yitimi çağdaş insanın, gelip geçici olan ve değerli sayılmayan
popüler kültüre gereksinmesine sebep olmuştur. Yüksek kültür yandaşlarınca ‘eğlendirici’ bir
kültür, yanlış bilinç içinde yaşanabilen kültür sayılan bu kültür biçimi, aksine bir reel dünya

karsısında kalmış bulunan sınıf ve tabakaların yasadıkları dış gerçekliği kendi günübirlik
hayatları açısından anlamlandırmalarına yaramaktadır. Popüler kültür de işte burada fonksiyon
görmektedir. Popüler kültür reel yaşamı, fantazyada da aynen tekrarlayarak, reel hayatın
sürdürülmesini kolaylaştırmaktadır ve yerine başka türlü bir yasam olabileceğini düşünmenin
yollarını tıkamaktadır. Popüler kültür, bu kırgınlıkları ve var olanı benimsemenin acısını ve de
utancını hafifletmektedir. Popüler kültür toplumun tüm kesimleri tarafından kolayca
anlaşılmakta ve tüketilmektedir. Popüler kültür, ürünlerini anlamak herhangi bir çaba
gerektirmediğinden ve çok ucuza, kolayca elde edilebildiğinden, oldukça geniş bir kesime hitap
etmektedir; asıl hedef yönetilenlerdir, yani halktır. Reel dünyanın gerçeklerinden bunalan,
kendisini sıkıntı ve umutsuzluk duygusu içinde bulan çağdaş insan popüler kültür ürünlerine
yönelmektedir. Popüler kültür sunduğu yapay gerçekliklerle fertleri gündelik hayatın
problemlerinden kurtarıp, onlara bir alternatif oluşturup, geçici de olsa rahatlama
sağlamaktadır. “Popüler kültür, kitlelerin afyonudur!”(Kahraman, 2003: 259).
Popüler kültür ‘kullanım’ ve ‘tüketim’ kültürüdür. Popüler haber, popüler film gibi faaliyetlerin
hepsinde bir materyalin doğrudan satımı, pazarlaması vardır. Popüler dergiler daha güzel
görünmek için hangi kozmetik ürünlerinin kullanılması gerektiğine yönelik tavsiyelerde
bulunurken, popüler film ve diziler iyinin hep kazandığına yönelik mesajlar vererek sosyal
sistemin meşrulaştırılmasını sağlarlar. Popüler kültürün en temel özelliklerinden biri hızlı ve
sürekli değişimdir. Popüler kültür ürünleri satın alma gücü düşük kesimlere hitap ettiğinden
ucuz ve her yerde satışa hazır bulundurulmakta ve modası geçtiğinde yerine kolayca başka bir
popüler kültür ürünü konulabilmektedir. Bu nitelikleriyle popüler kültür ürünleri kolay elde
edilmekte ve modası geçtiğinde yerini başka bir ürüne bırakabilmektedir. Böylece onlar hem
yenidirler, hem de değişen dünyamızda hiç de kalıcı değillerdir (Erdoğan, 2004: 8, 9). Bu
nedenle çıktıkları gün sonu gelmeyecek gibi görünen ürünler kısa bir süre içinde yerini başka
ürünlere bırakabilirler. Örneğin, bugün çok beğenilen, hayranlarını peşinde sürükleyen bir pop
müzikçinin bir yıl sonra unutulması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu arada yerinin bir başkası ile
doldurulması gerçekleşmiş olacaktır.
Kısacası, popüler kültür bir çabuk kullanım ve hızlı tüketim kültürüdür. Bu tür kullanım ve
tüketim, popüler üretimin ilk safhasından son kullanım ve atma safhasına kadar her aşamasında
vardır. Böylece kitle üretiminin kalıcılığı ve sürekliliği de garanti edilmiş olur. Popüler kültür
geniş bir işbölümü etrafında kurulan kapitalist mal üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve tüketimi
şekillerine dayanan bir kültürdür. Bu form olmayınca, örneğin teknolojik çoğaltma, seri üretim,
basın ve özellikle televizyon olmayınca, bu araçlara dayanan böyle bir kültür biçimi de olmaz.
Popüler kültür egemen toplumsal ve ekonomik ilişkileri destekler, meşrulaştırır ve sürüp
gitmesine yardımcı olur. Kitle üretimi yapan pazarın ekonomik, politik ve bilişselliğin ifadesi
olan kitle kültürünün somut biçimlerinden biridir. Bu baglam içinde popüler kültür, piyasa
tarafından pazarda tüketim için sipariş edilen, ısmarlama kitle kültürünün en çok kullanılan
ürünlerini, bu ürünlerin tüketilmesini ve bu ürünleri teşvik eden düşünceleri ve duyarlılıkları

anlatır. Popüler pratikler belirli hedefleri gerçekleştirmek için yapılan örgütlü insan
faaliyetlerinden en yaygın ve egemen olanıdır. Bu faaliyetlerle aynı zamanda amaçlara uygun
popülerlik de üretilmektedir. Bunlar devlet kurumlarıyla da garanti altına alınan üretim özel
mülkiyet yapısına göre kurulmuş olan şirketler, eğitim kurumları, iletişim örgütleri, eğlence
kurumları, kültür ve sanat kurumları vs. tarafından yapılmaktadır. Bu üretimle yapılan
zenginliğin dağıtımı ise ‘sermaye’nin kontrolü altındadır. Popüler pratiklerin en yoğun olduğu
zaman iş dışı zaman olarak biçimlendirilmiştir. İş zamanı bilinçli olarak popüler gözden ve
ilgiden uzak tutulmaktadır. İş dışı zaman, kapitalizmde yeniden tanımlanarak alışveriş yapma,
ticarileşmiş eğlence yerlerine gitme vs. içine alınmıştır. Böylece insanların is dışı faaliyetleri
de sermaye tarafından kolonileştirilmiştir. Yeme, içme, giyme, eğlenme, dinlenme vs.
faaliyetler; kapitalist pazarın yoğun popüler baskıları ve kitle kültürü pratikleriyle ‘para
harcama’ faaliyetlerine dönüştürülmüştür. Popülerin yaratılmasında ayrıca başka popülerler de
kullanılmaktadır. Örneğin, popüler sporcu ve sanatçılar, popüler fikirler ve politikalar,
popülerleştirilmiş anneler ve kaynanalar, popüler televizyon ve televizyon programları, popüler
magazin ve dergi kahramanları bunlardan bazılarıdır. Popüler pazar aynı zamanda popüler
kullanıcıyı/tüketiciyi özgürlük mitleriyle de beslemektedir. Popüleri popüler yapan güç
‘ekonomik ve ideolojik’ güçtür (Erdoğan, 2004: 10-12).
Ayrıca popüler kültür ‘aşırı’ olmaya eğilimlidir. Bu aşırılık ona bayağı/yoz, yüzeysel,
sansasyonel gibi kavramlarla yaklaşılmasına yol açmaktadır. Aşırılığın en iyi gözlendiği hal
hayranlıktır. Bu hayranlık o dereceye gelir ki, hayran olunanı da asar. Örneğin bu, özellikle
popüler sanatçıların konserlerinde ve futbol maçlarında görülür.
Popüler kültürde, aynı zamanda, sürekli kalıcılıkla değil, sürekli değişimle sermayenin ve
sermaye sisteminin sürdürülebilirliği de gerçekleştirilir. Örneğin müzik alanında, popülerlik her
hafta değişen ‘top 40’ içinde olma ve bunları dinlemedir. Giyimde popüler olan şey mevsimlere
göre değişen modayla gelen güdümlü kültürel hayattır. Yeme ve içmede popüler olan şey ise
Pepsi Cola ve Coca Cola; Marlboro ve Winston; Pizza Hut ve Pizza King; McDonalds ile
Burger King arasından birini seçmedir. Lâkin örneğin, standartlaşmış McDonalds dünyasında
standartlaşma sürecinden geçen sadece yemeğin kendisi değil aynı zamanda tüketicidir. Moda
ile reklam endüstrileri de rekabetçi ya da tekelci piyasada planlı pazarlama oyununun bir
parçasıdır. Buradaki temel amaç kitleleri yinelenen satın almalara ve tüketimlere sevk etmek
ve bunu değerli bir toplumsal kimlik (ve aidiyet) bilinci hayaliyle/kurgusuyla işlemektir. Moda
dünyasında bireysellik ve farklılık gerçek bireysellik ve farklılıktan geçerek elde
edilememektedir. Bireysellik ve farklılık endüstriyle ürünler/malların fetişleştirilmesinden ve
satın alınmasından geçerek elde edilebilmektedir. Giysiden yiyecek ve içeceğe, takıdan
kozmetiğe kadar her alanda sunulan moda; periyodik/mevsimsel olarak endüstriler tarafından
üretilen aynılıkları popülerleştirerek ‘sahte farklılık yaratma pratiğidir’ (Erdoğan ve Alemdar,
2005: 34, 35). Ayrıca popüler kültürde marka tüketim kültürü beslenmektedir. Popüler
reklamlara ve popüler modaya konu olan ürünler/mallar, insanlar üzerinde bunların kullanımı
ve tüketimi hususunda bir baskı doğurmaktadır. Reklamlar da bütün bunların elde edilme
yolunun ‘para harcamayla’ olabileceğini sürekli olarak vurgulamaktadır. Popüler kültürde de

kıymetsiz olan şey, ürün/mal almayan ve ürün/mal almayarak popülere katılmayandır.
Erdoğan’a (2004: 11) göre bunun basta gelen sebebi, satış ve kitle üretiminin yeniden yapılma
zorunluluğudur. Diğer önemli nedeni de popülerliğin tanımı yapan güç merkezindeki kaymadır.
Eskiden popüleri (halk ozanını, halk öyküsünü, halk ağıtını) günlük pratikleriyle üreten ve
tanımlayan güç halktı. Fakat bugün ise popüleri üreten ve tanımlayan güç, popüler adı altında
mal ve bilinç satısı yapan moda, kültür, eğlence vs. endüstrileridir. Yani eskinin halk bilinci ile
bugünün popüler kültür taşıyıcısı halkın bilinci arasında ciddi bir fark vardır.
Kitle iletişim araçları ise popüler kültürün en önemli destekleyicisidir. Kitle iletişim araçlarının
etkisi öyle yüksek düzeydedir ki, medya popüler kültür ürünlerinin arkasından çekildiğinde bu
ürünler popülerliklerini büyük oranda yitirmektedir. Medya desteği ile uzun bir süre gündemde
kalabilen bir popüler kültür ürünü, bu desteğin ortadan kalkması halinde yok olmaya
başlayacaktır. Popüler kültür bir eğlence kültürü olarak kitle iletişim araçları tarafından
üretilmektedir. Televizyon, radyo, basın, sinema ve son dönemlerde de Internet popüler
kültürün yaratıcısı ve yayıcısı konumundadır. Popüler kültürü tanımlama ve açıklama
konusunda entelektüeller arasında farklı yaklaşımlar olmasına rağmen; popüler kültürün
eğlenceye dönük, günlük tüketilen bir kültür olduğu hususunda ortak bir kanaat vardır. Bu
kültür ayrıca serbest piyasanın da gözdesidir. Belirleyici aktörler, üretilen dizi filmleri, magazin
programları ve müziklerle her kesimden insanlara ulaşmayı amaçlayarak büyük bir tüketim
potansiyeli oluşturulmuştur.
Popüler kültür metalaşmış ürünleri ile tüketim toplumunun isteklerini karşılamakta ve yeni
tüketim talepleri yaratmaktadır (Bal, 2004: 145, 146). Turam’a (1994: 68-71) göre, popüler
kültür medyayı yöneten ‘küçük bir zümre’ tarafından yönlendirilmektedir. Medyanın yarattığı
ve halka mal olan ürünler popüler kültürü oluşturmaktadır. Popüler kültür kendine ait bir
dünyayı algılama tarzını beraberinde getirmektedir. Kitle iletişim araçları sayesinde, özellikle
televizyon aracılığı ile ‘Dünya Futbol Kupası, David Beckham, Madonna, Ricky Martin vs.’
dünyanın paylaştığı değerler haline gelmektedir. İzleyiciler/tüketiciler ise hayallerini, kurguları
ve tutkularını ekranda gördükleri zaman, bunlara çok daha bağlanmaktadır. Popüler kültür,
genelde çalışma hayatının dışında yer alan aktiviteleri kapsamaktadır ve insanları eğlendirmeye
yöneliktir. Popüler kültür, teknoloji tarafından yaratılmaktadır. Basta televizyon olmak üzere
diğer kitle iletişim araçları popüler kültür öğelerini üretmekte ve yaymaktadır. Faydalı bilgi
verme amacı taşımadığı ve sadece hoşça vakit geçirmeyi sağladığı için de, halkı uyuşturduğu
ve derin düşünmeyi engellediği hususunda eleştiriler almaktadır.
Popüler kültür sadece para kazanmaya yönelmektedir. Neyin daha güzel ya da daha doğru
olduğu yerine ‘nasıl yapılırsa daha çok satar?’ veya ‘ne yapılırsa daha çok insana ulaşılır?’
sorusuna yanıt aranmaktadır. Televizyonda ürünler standart olarak hazırlanmakta ve belirli bir
süre içinde sunulmaktadır. Geniş bir kitleyi hedeflemesinden ötürü asgari müştereklerde
birleşme sağlanmaktadır ve bu nedenle de yüksek bir entelektüel çaba gerektirmemektedir.

Erdoğan ve Alemdar’a (2005: 52-55) göre, popüler kültür, tıpkı kitle iletişimi gibi hayatın her
alanını kapsamakta, yoğun biçimde yaşanılmakta ve tüketilmektedir. Rahatsızlık verici yönleri
de vardır, fakat bunlar her zaman herkes tarafından fark edilmez. Genellikle doğal
karşılanmakta ve sorgulanmamaktadır. Kitle iletişiminin popüler kültürü ile yetişenler adeta
popüler kültürsüz bir yasamı düşünemezler. Popüler kültür sadece belirli malları, kullanışları,
etkinlikleri popüler yapmamakta; belirli dünya görüşlerini ve düşünüş biçimlerini de
popülerleştirmeye çalışmaktadır. Kadınlara ve erkeklere yönelik dergiler, çizgi romanlar,
televizyon programları, yeme-içme vs. incelenirse, bunların ticari kültürün çıkarına, kapitalist
toplum biçimi ve ilişkilerinin evrenselliğini getiren ideolojiye de hizmet ettiği gözden
kaçmamaktadır. Popüler kültür, kültürel ‘şeylerin’ mekanik üretimi ve geniş işbölümü etrafında
kurulan kapitalist mal üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve tüketimi biçimlerine dayanan bir
kültürdür. Televizyon ve basın olmayınca bu kültür türü de olmaz. Popüler kültür, bitmiş ve
paketlenmiş bir malı tüketme düzeyindedir. Bu ise gerçeğin sadece bir yüzüdür. Bunun yanında,
popüler kültür burjuva kültürünü oluşturmaktadır ve kişinin toplumsal bütünle ilişkisinde
‘araya girme/arabuluculuk’ görevini yapan diğer bir ‘mal’ biçimini oluşturmaktadır.
Popüler kültür olgusu, “özellikle görsel, işitsel teknolojik olanakların ve medyanın bu
teknolojilerle edindiği yeni güçler ortamında daha fazla tartışılır olmuştur” (Emiroğlu ve Aydın,
2003: 695). Popüler kültür mekanik ve elektronik çoğaltmayla niceliksel fazlalık ve niteliksel
yoksulluğun kültürüdür; kapitalist Pazar yapısı da bu yoksulluktan geçerek materyal zenginlik
elde eder ve güç kazanır. Kitle iletişim araçlarının en etkilisi olan televizyon da, kültürle ilgili
günlük yasamda popüler olanı, popüler yapılanı ve popüler yapılmak isteneni taşıyan, gösteren,
sunan, değerlendiren, yücelten, özetle popülerlik kimliğini veren en popüler yönetimsel iletişim
aracıdır. Popüler televizyon dünyayı ‘görünür’ yapmaktadır. Böylece tüm gerçekleri ‘görünür’
statüsüne indirgemekte ve gerçeğin elde edilebilirliği yanılsamasını vermektedir. Dünya
objeler, şeyler ve insanlar toplamı olarak görünmektedir; çünkü görmek anlamaktır.
Televizyon, seriler, diziler, filmler, Kurtlar Vadisi’yle, Popstar’la, Çocuklar Duymasın’la vs.
dünyayı ‘değişmez görünümlere’ indirgemektedir ve aynı zamanda modern insanın yasam
biçimini de ortaya koymakta, sunmaktadır (Erdoğan, 2004: 12-15).
Bu bağlamda, kitle iletişim araçlarının popüler kültürü üreten, çoğaltan, yayan aygıtlar olarak
tanımlanması yanlış olmaz. Güneş’e (2001: 123) göre, modern toplumda kültür, kendine özgü
üretim koşulları olan, bu yüzden ekonomik sistemin bir parçası olarak da değerlendirilmesi
mümkün olan bir endüstridir. Kitle iletişim araçları ise bu endüstrinin üretim ve pazarlama
araçlarıdır.
Günümüzde popüler kültür ‘eğlence sanayinin’ bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Televizyon programlarında, video filmlerinde vs. üretilen yapay dünyalar toplumun her ferdi
tarafından rahat algılanabilmesi öngörülerek yaratılmaktadır. Lâkin bunların insanlar tarafından
yeni sosyal değerler olarak kurgulanması sonucunda da popüler kültüre her an yeni değerler
eklenmektedir. Popüler kültür gündelik yasamın kültürüdür. Popüler kültür genelde çalışma

hayatının dışında yer alan faaliyetleri kapsamaktadır ve insanları eğlendirmeye yöneliktir.
Popüler kültür teknoloji tarafından yaratılmaktadır. Başta televizyon olmak üzere diğer kitle
iletişim araçları ile popüler kültür öğeleri, ürünleri üretilmekte ve yayılmaktadır. Popüler kültür,
bir ‘kullanım’ ve ‘tüketim’ kültürüdür; aynı zamanda da belli bir hayat tarzının ideolojik olarak
yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumlar kültüre (ekine) dayanmaktadır. Toplum ve kültür birbirinden ayrı olamaz.
Sosyolojide ise kültür insanların edindiği ve çeşitli yollarla birbirlerine ve sonraki kuşaklara
ilettikleri maddi ve manevi öğeleri anlatır. Popüler kültür ise gündelik yasamın kültürüdür ve
dar anlamı ile emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi olan ‘eğlence’yi içerir.
Geniş anlamıyla ise, belirli bir hayat tarzının ‘ideolojik’ olarak yeniden üretilmesinin ön
koşullarını sağlar ve gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma ortamını yaratır.

BÖLÜM SORULARI

1. ‘Culture’ sözcüğünü, insan zekâsının (esprit) oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve
yüceltilmesi anlamında kullanan ilk isim kimdir?
a. Sokrates
b. Voltaire

c. Descartes
d. Klemm
e. Aristotales
2. “Belli bir kültüre sahip kişiler tarafından yapılmış nesnelerdir. Bunlar belli bir kültürün
belirtileri, simgeleri sayılırlar.” tanımı kültürün hangi öğesine aittir?
a. Maddi öğeler
b. Manevi öğeler
c. Toplumsal öğeler
d. Tarihsel öğeler
e. Yazınsal öğeler
3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
a. Kültür, ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır.
b. Kültür, birleştirici ve bütünleştiricidir.
c. Kültür, ideal veya idealleştirilmiş kurallar sistemidir.
d. Kültür, öğrenilebilir ve öğretilebilir.
e. Kültür, bir somutlamadır.
4. Modern sanayi toplumlarında kültür, kendi içerisinde hangi üç ana gruptan oluşmaktadır?
a. popüler kültür – manevi kültür – folk kültürü
b. folk kültürü - popüler kültür - yüksek kültür
c. popüler kültürü – manevi kültür – yazılı kültür
d. yüksek kültür – alt kültür – yazılı kültür
e. popüler kültür – yüksek kültür – sözel kültür
5. Antropolojik sayılabilecek, ilk kültür tanımı kime aittir?
a. E.B. Tylor
b. Gramsci
c. Fichter
d. Voltaire
e. Klemm
6. “.................., gündelik yaşamın kültürüdür. Gerçekliğin olumsuz yanlarından kurtulmaya
yarayan ve yapay mutluluklar üreten bir kültürdür. Bu kültürün ürünlerinde dile getirilen
fantazyalar, egemen sınıfların karşısında yer alan sınıfların içinde üretilmiş olsalar bile,
günümüzün teknolojikleşen toplumlarında aldanımcı/aldatımcı bir karakter taşır.” ifadesinde
boş bırakılan yere aşağıdaki tanımlardan hangisi gelmelidir?
a. Folk kültürü
b. Yüksek kültür

c. Popüler kültür
d. Manevi kültür
e. Alt kültür
7. Hegemonya ile belli sınıflara özgü yaşanan egemenlik anlayışına işaret eden önemli isim
kimdir?
a. Tylor
b. Baudrillard
c. Gramsci
d. Weber
e. Marx
8. “..... bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği (kazandığı) bilgi, sanat, gelenek
görenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.” tanımı aşağıdaki
kavramlardan hangisine aittir?
a. Hegemonya
b. Etkileşim
c. Davranış
d. Kültür
e. Ahlak
9. “Popüler kültür, tâbiler ve güçsüzlerin kültürüdür.” sözü hangi isime aittir?
a. Foulquié
b. Fiske
c. McLuhan
d. Weber
e. Hall
10. İnsanlık tarihini açıklamakta “dalga” kavramından yararlanan isim hangisidir?
a. Alvin Toffler
b. Theodor W. Adorno
c. Douglas Kellner
d. Marshall McLuhan
e. Michel Foucault
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Bu ders kapsamında popüler kültürün ne olduğu aktarılacaktır. Popüler kültürün tüketim
ile ilişkisi ve nasıl yayılımını sağladığı üzerinde durulacak derste kitle iletişim araçlarının
popüler kültür açısından fonksiyonları irdelenerek eleştirel bakışla popüler kültür
irdelenecektir.

4. Popüler Kültür Ürünleri

4.1. Popüler Kültür Nedir?

Her konuda olduğu gibi popüler kültür dendiğinde önce akla popülerin ve popüler kültürün ne
olduğu, nereden ve neden çıkıp geldiği, Türkçede popüler ve popüler kültür kavramının
karşıtının ne olduğu, kullanımda ve anlamda değişmelerin nedenleri, günümüzde popülerin
anlamı ve alanı ne ve neden o alanda olduğu, popüler yapılanın neden popüler yapıldığı, popüler
kavramının üzerindeki mülkiyet mücadelesinin anlamı, kimin sahiplenmek istediği veya
istemediği ve bunun nedenleri gibi sorular akla gelmektedir. (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 29)
Popüler sözünün bizdeki kullanımı Batıdan gelir ve oldukça yenidir. En popüler yanlışanlamalardan biri de popülerin popüler olan tanımıdır. Popülerin dil bilimsel temeli ve
tanımlaması geç-ortaçağ dönemindeki "halkın" anlamından, bugünkü egemen "birçok kişi
tarafından sevilen veya seçilen" anlamına gelişmiştir. Burjuva demokrasilerinin yükselmesiyle
ve bu demokrasilerin popüler seçim özgürlüğüne\bağımsızlığa dayanan meşruluk iddiasıyla ve
bunun siyasal alandaki ifadesi olan seçim süreciyle birlikte popüler teriminin belli bir anlamı
ortaya sürüldü. Bu anlamla popüler yönetici etkinliklerin ve programların (tv programları dahil)
kabul damgası oldu. Popülerin bu egemen kullanılışı popüler alandan kültürel alana da yayıldı;
bu egemen tanımı yeni alanlara taşıyarak, yeni ifade biçimleri vererek ve toplumsal sistem için
yeni dayanak rolü sağlayarak devam etti: Örneğin popüler tv programı, popüler film yıldızı,
popüler sporcu, ve genel olarak popüler ve pop kültür gibi. Bu egemen popüler tanımı aynı
zamanda "halkoyu" fikri arkasında saklanan haklı çıkarmadır. Halk oyunun tarihi de burjuva
egemenliğinin desteklenmesinde aktif ve verimli süreçten, pasif, negatif, "sessiz çoğunluk",
tüketim yönelimli desteğe döndü. (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 29-30)
Popüler kültür çağdaş toplumların ve çağdaş toplumsal yaşamın ideolojik yapısının anlaşılması
ve açısından büyük önem taşımaktadır. (Oskay, 1980: 248) Bu bağlamda denilebilir ki; popüler
kültür yaşamının bilinmesi, popüler kültürün yapısını ve işleyişini inceleyip öğrenmek,
"toplumun gelişmesi" olgusu ile, "insanın özgürleşmesi" ya da insanın "kişi" olmaktan çıkarak
"birey" durumuna gelebilmesi arasındaki çelişkiyi ortadan kaldıracak yeni bir tarih dönemine
geçebilmek için önemlidir. (Oskay, 1980: 253)
Popüler kültür “halkın kültürü” anlamından günümüzde çoğunluk tarafından sevilen ve seçilen
kültür” anlamına doğru bir dönüşüme uğramıştır. Siyasal alanda popüler kültür (örneğin
seçimler), egemen örgütlenme ve yapış biçimlerinin kabulü, doğrulanması ve yüceltilmesi
(halkoyu) demektir. Ekonomik alanda popüler kültürel pratikler serbest pazar denen tekelci

kapitalist pazarın evrenselleştirilerek meşrulaştırılmasıdır. İş yerinde ve iş dünyasında
popülerlik başarıyı, beceriyi, aklını kullanmayı (ve çalışan ve işsiz için) başarısızlığı ve
beceriksizliği anlatır. Kitle iletişiminde popüler olan, egemen medya ürünlerinin (programların
ve pratiklerin, müzik ve film endüstrilerinin siyasal ve kültürel pazara sunduklarının) halk
tarafından sevilip tutulduğu anlamına kullanılır. Popüler kavramı "halk," "nüfusun büyük
çoğunluğu," "halk\çoğunluk için," "halk\çoğunluk tarafından" terimlerini içine alır;
Dolayısıyla, kavramın ilk bakışta verdiği anlama göre popüler kültür belli bir gurubun ürünü
değildir, belli bir gurubun sahipliğini içermez: Popülerdir, yani herkesin olmasa bile hemen
herkesindir. (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 33)
Popüler kültür insanın biricikliğin tehdit eden bir olgudur. Kötümser bakış açısıyla, popüler
kültür insan ilişkilerini belirleyici, insanları köleleştirici bir yapıdır. Popüler siyasal, ekonomik
ve kültürel pazarda emeğiyle üretime ve dağıtıma katılan ve bölüşümden ona verilenle serbest
köleliği garantilenen insan popüler olmayan kendine kendi olarak bakmaktan korkar; kendini
kendinden çalan popülerlere kurtarıcı olarak sarılıp özgürlüğünü, kimliğini ve kendini bulup
rahatlar: Bu yolla kendinin sandığı “önemli kendi” olur insan. Bunu her gün sürekli yapmak
zorundadır. (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 35)
Popüler kültürün ele alınmasında önemli bir diğer etken de nicelik ve nitelik arasındaki ilişkidir.
Nicelik ve nitelik arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu savunan çalışmacılar tarafından
popüler kültür kaliteden yoksun olarak nitelendirilir. Kitle toplumu ve kitle kültürü kavramları
ile ilişki içinde değerlendirilen popüler kültür kitle kültürü ile eşdeğer olarak değerlendirilir.
Popüler kültürü kitle kültüründen tamamen farklı değerlendirenlerse halkın ürünü olan, halkın
beğenilerini yansıtan popüler kültürün halkın varlığı ve gücünün önemli bir göstergesi
olduğunu savunur. (Düztepe, 2005: 30)
Bu bağlamda popüler kültüre yönelik hem olumlu hem de olumsuz yaklaşımlar olduğunu
söyleyebiliriz. Olumlu yaklaşımlar popüler kültürü halkın kendi kendine yarattığını ve farklı
bölgelere göre farklı kültürler olabileceğini söylerken; olumsuz yaklaşımlar ise popüler
kültürün tepeden inme olarak geldiği, yani belirli çıkar odakları tarafından yaratılıp halka
empoze edildiğini savunmaktadır.

4.2. Popüler Kültürün Yayılım Araçları
Popüler kültür belirli araçlar sayesinde kendi yayılımını sağlar. Popüler kültür belirli bir
azınlığın, gücü elinde bulunduran çevrenin üretimi olduğundan sermaye ile ilişkilidir.

Günümüzde devlet, kültür kurumları ve piyasa arasındaki ilişkiler iç içe karmaşık bir görünüm
arz eder. Çünkü eleştirel sanat ürünlerinin büyük bölümü, devletin ve burjuvazinin oluşturduğu
piyasada üretilip, tüketilir. Bu paradoks basit bir ikiyüzlülük değil, piyasa ile toplumsal değerler
arasında her zaman var olan çelişkidir. Sanat piyasasının bu ikili yapısı kendini her alanda belli
eder. P.Bourdieu’nun açıkladığı gibi bir yanda çıkarı, ekonomik kazancı yadsımak isteyen,
üretime ve özerkliğe öncelik veren katıksız sanata karşı ekonomi anlayışı vardır ki; bu anlayış,
uzun vadede ve kendi kendine üretir. Bu nedenle başka isteklere cevap vermez. Yalnızca
kendini yeniden üretecek düzeyde, uzun vadeli sembolik sermayeyi benimser. Diğer yanda ise,
kültür-sanat ürünlerini klasik ticaret anlayışı ile görerek, bunu endüstriyel bir mantıkla
sürdüren, dağıtıma ve satış miktarına önem veren, piyasadaki talep oranına göre çoğaltan
ekonomik anlayış vardır. Bu anlayışa yaklaşım, söz konusu ürünün daha önce saptanmış
şekillerde ve önceden var olan talebe uygun şekilde karşılık vermesi ile olur. Risklerden
arındırılmış, talep oranında satış şansı yüksek, kârı geri dönen bir süreç söz konusudur. (Limon,
2007: 109-110)
Kültürel değişim sürecinde, evrimleşen değerler sistemi bir bütün olarak “popüler kültür”
formunu ortaya çıkarmıştır. Kültür kavramının durağan bir kavram olmaması nedeniyle
toplumların ilgilerinin, beğenilerinin ve eğilimlerinin yansıması sonucunda kitlesel bir eğilim
veya dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu kitlesel beğeni farklılıkları popüler kültür kavramını
işaret eder. Küreselleşme sonucu ulaşımın kolaylaşması (bilgi, kültür, konum…vb) ile popüler
kültüre dahil olmak çok kolaylaşmıştır demek mümkündür. (Limon, 2007: 110)
Dolayısıyla popüler kültürün günümüzde çok çeşitli yayılım araçlarına sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Tüm kitle iletişim araçları popüler kültürün bir yayılım alanı olurken özellikle
yapısı itibariyle bazı araçlar daha fazla öne çıkmaktadır. Popüler kültür kavramı ile, her tür
eğlence, gösteri, müzik, kitap ve filmlerden oluşan aktiviteler anlatılmak istenir. (Durmuş,
2006: 124)

4.2.1. Sinema
Herbert Marcuse’e göre, “düşünce ve anlatım özgürlükleri, var olan işleyiş biçimleriyle,
bireylerin gereksinimlerini her gün biraz daha karşılar gibi görünen bir toplumda, temel
eleştirici işlevlerinden uzaklaşmaktadır. Bireye tanınan özgürlük alanı, yalnızca kendisine
verilen seçenekler arasında bir seçim yapma özgürlüğüne indirgenmektedir.” (Durmuş, 2006:
122) Sinemada da durum benzerdir. Mevcut pek çok film (seçenek) arasından bir şeyler seçmek

zorundasınızdır. Her film, dağıtım kanallarına ulaşıp salonlarda oynayamamaktadır. Anca
popüler olabileceği düşünülen ‘gişe’ yapacak filmler salonlar tarafından talep görmektedir.
Çünkü sinema piyasası bir kazanç alanıdır. ‘Vizyon’a girmemiş, farklı yollarla dağıtımı
sağlanan filmler de zaten ‘popüler’ olamamakta ve kaybolup gitmektedir.
Sinema günümüzde belki de en rahat olarak ulaşılabilen kültürel ürünlerdendir. Sinema ürünleri
yapım şirketlerine ait tescilli fikir sanat eserleridir. Bu ürünler belirli dönemler için
lisanslanabilmekte ve dağıtılmaktadır. Sinemanın yalnızca sinema salonlarında değil sayısal
platformlar (televizyon - bedava ve ücretli tv), internet ve video müzik endüstrisi aracılığıyla
dükkânlar üzerinden dağıtılması mümkündür. Sinemaya ulaşmak için bilet satın almak ya da
televizyon sahibi olmak yeterlidir. Popüler kültür ürünleri kar amaçlı olarak hazırlanmaktadır.
Sinema eserleri de bu anlamda karlılık için üretilmektedir. (Demir ve Çencen, 2015: 15)
İletişim araçlarının yaygınlaşmasının popüler kültürün üretilip yayılması açısından yeni
ortamların doğuşunun da önünü açtığı tartışılmaktadır. Sinema içinde geliştiği toplumu
ilgilendiren ve dönemin başlıca siyasal, ekonomik ve ideolojik kuvvetlerinin şekil vermiş
olduğu meselelerin anlık bir portresi olarak nitelendirilebilir. Görsellik üzerine kurulmuş olan
günümüz dünyasında insanın hemen her tür algısının etkilendiği gibi tarih algısı da görsel
mesajlardan etkilenmektedir. (Demir ve Çencen, 2015: 14) Bu yüzden de sinema en önemli
popüler kültür ürünlerinden biridir. Pek çok vasat içerikli filmin milyonlarca izleyiciye
ulaştığını, kitlelerin söz konusu boş içerikli filmlerin karakterlerini ve onların davranış
biçimlerini benimsediğini, onların hayatına öykündüğünü düşündüğümüzde sinemanın ne denli
güçlü bir etkiye sahip olduğunu kavrayabiliriz.

4.2.2. Müzik

Popüler kültürün diğer bir yayılım aracı da şüphesiz müziktir. Günlük hayatımızda sıklıkla ‘pop
müzik’ terimini kullanmaktayız, ancak bu terimden ne anlamamız gerekiyor? Müzik alanında,
popülerlik en basit anlamıyla her hafta değişen “top 40” içinde olma ve bunları dinlemedir.
(Erdoğan ve Alemdar, 2005: 34) Dolayısıyla pop müzik belirli bir çerçevede belirlenmiş ilişki
ağının kitlesel tüketime yönlendirilmesidir.
Shakespeare’in bir oyunu veya bir Avrupa klasik müziğini düşünelim. Bu oyun ve müzik
Anadolu insanının kendi yaşamını temsil eden bir oyunundan ve çalgısından daha mı üstün ve
değerli? İki ayrı dünyanın kendini iki ayrı tarzda ifadesi değil mi bunlar? (Erdoğan ve Alemdar,

2005: 43) Her iki müzik türü de kendi içinde belirli zenginlikler barındırmakta. Ancak
popülerlik belirli bir hegemonyaya işaret etmektedir. Popüler demek ‘bir şeyin baskın olması’
demektir. Bu anlamda ortak baskın bir beğeninin yaratıldığı ‘tektipsel’ bir yapıya işaret eder.
Popüler kendinden olmayanı dışlar, dolayısıyla farklı bir ifade biçimi olamaz.
Hayatımızın gittikçe vazgeçilmez bir parçası olmaya başlayan pop müziği artık her yerde
duyabilmek mümkündür. Alışveriş mekânlarında, caddelerde, iş yerlerinde, parkta, kulüp ve
barlarda, restoran ve kafelerde, televizyonda, radyoda, internette müzikle her an iç içe
yaşamaktayız. Müzik üzerine yaptığımız seçimler, hem benlik bilincimizin gelişmesine, hem
müzik endüstrisinin ekonomik koşullarına katkıda bulunmaktadır. Pop müziğin son zamanlarda
kazandığı kültürel ve ekonomik ivme onu, kültürel çalışmaların odağına yerleştirmiştir (Birsel,
2011: 131).
Frankfurt Okulu’nun öncülerinden olan Theodor W. Adorno’nun (1903-1969) yaptığı
çalışmalar, hem kitle kültürünün en sistemli analizlerinden birini teşkil eder, hem müzik
endüstrisinin seri üretim ürünlerini önemli ve gerekli olarak görenlere karşı etkili bir mücadele
noktası niteliğindedir. Adorno’ya göre pop müzik standartlaştırılmıştır; mekaniktir. Müzik
endüstrisi,

bu

standartlaştırma

işlemini

gizleyebilmek

için,

Adorno’nun

“sahte-

bireyselleştirme” olarak adlandırdığı sürece bağlanır. “Hit” şarkıların standartlaştırılmasının
amacı, dinleyicilerin aynılaştırılması dır. Sahte-bireyselleştirme, dinleyiciye, şu anda
dinledikleri şarkıların, onlar adına çoktan dinlenildiğini ya da önceden sindirildiğini unutturmak
suretiyle onları, aynı çizgide tutar. Adorno’nun ikinci savı, popüler müziğin edilgen dinlemeyi
yarattığıdır. Kapitalist düzen altında çalışmak sıkıcı olduğundan, işten kaçma gereksinimini
yaratır; çok enerji gerektirmeyen bir sığınma alanı olarak pop müzik gibi oluşumların peşinden
gidilir. Adorno’nun üçüncü savıysa popüler müziğin “toplumsal bir çimento” işlevi olduğudur
(Birsel, 2011: 132).
Müzik endüstrisinin, ürettiği ürünlerin kullanım değerini belirlediği varsayılmaktadır. En
olumlu durum, tüketicinin kendisine sunulanı edilgence tüketmesi, en olumsuzuysa tükettiği
müzik türü tarafından ideolojik olarak yönlendirilen bir birey olmasıdır. Bir şeyin nasıl
üretildiği, onun tüketim biçimini de belirlemektedir. Müzik endüstrisi genel anlamıyla kapitalist
bir etkinliktir (Birsel, 2011: 133).
Sanatın ‘popülerlik’ kazanması, daha doğrusu popüler kültürü yaratmak için sanatın
kullanılması ‘sanatçıların’ değişime uğramasını beraberinde getirmiştir. Ortaçağ Avrupa’sına

baktığımızda ilk başta güçlü ve zengin kesimin istekleri yönünde üretim yapan bir sanatçı
profili mevcuttur. Daha sonra ise giderek artan daha geniş daha popüler bir biçimde oluşan
kitlenin taleplerini karşılamak zorunda kalan bir sanatçı profili vardır. (Limon, 2007: 110)
Dolayısıyla, sanatçının genel anlamda özgürlüğüne sahip olmakta zorlandığına atıfla
günümüzde bu özerklik arayışının maddi kaygı ile hezimete uğratıldığı ve yeni bir sanatçı
kimliğinin oluştuğunu söyleyebiliriz.
Müzik gençleri bir arada tutan “toplumsal yapıştırıcılardan” biridir. Popüler kültür içinde
başarılı olmak isteyen bir müzisyen, yaptığı müziği ne derece teknik olarak basit, anlaşılır, yalın
ve diğer hit parçalara benzer hazırlar ise, o oranda geniş kitlelere ulaşabilecektir, popüler kültür;
müziği, yaşam evrimi kısa bir ürün olarak pazarlamaktadır, hem anlaşılıp, gerektiğinde de
çabucak unutulabilmesi lazım ki ardından gelen parçaları kitleler değerlendirebilsin. (Çalışkan)
Popüler kültür ürünleri zamanımızı doldurarak bizleri günlük yaşamın monotonluğundan,
çekilmezliğinden kurtarıyor ve ertesi günü yeniden yaşanabilir hale getiriyor. Böylece anlamsız
yaşam için çeşitli armağanlar getirerek kurulu düzeni rahatsız etmeyen hatta daha da
gelişmesini sağlayan uyuşturucu etkili kaçış yolu sağlıyor. Bunun bir sonucu olarak gençlerde
yalnızca tüketici davranışları açısından değil birey davranış kalıplarının ve tutumlarının
oluşumunda da olumsuz etkisi izlenebilmektedir. (Durmuş, 2006: 131)
Popüler müzikler çoğunlukla onu tüketen insan için, hem olanakları doğrultusunda çalışma
ortamında, hem de işten arta kalan boş zamanını değerlendirirken tükettiği bir müziktir. Aynı
şekilde bu müzikler, sanayileşme ve makineleşmenin sistemin dışına ittiği işsizler için de var
olan sürekli boş zaman olgusuna büyük ölçüde eşlik etmektedir. Spesifik bir araştırma
sonucundan daha ziyade gözlemsel bir yargıya dayanılarak, gençlerimiz için popüler müzikler,
duyguların belli tarzlarda ifadelendirildiği, belli bir gruba aidiyetin simgesi olarak
benimsedikleri bir müzik tarzını yansıtırken çocuklarımız için şarkı söyledikleri, dans edip,
oyun oynadıkları bir müzik olarak algılanmakta ve kullanılmaktadırlar. Bu görünümüyle
toplumun hemen hemen tüm katmanlarına yayılmışlardır. (Çiftçi, 2010: 153)
Popüler müzik kavramını; bireyden tüm insanlığa, bulunduğumuz andan tüm zamanlara kadar
genişletebiliriz. Hiç popüler olmayan bir müzik parçası, medya desteğiyle, bir anda tüm
dünyanın ilgi odağı haline gelebilir ya da medyanın ilgisini azaltması popüler bir eserin
popülaritesini azaltabilir. (Çiftçi, 2010: 153) Dolayısıyla popüler kültür araçlarının birbiriyle
işbirliği kurduğunu söyleyebiliriz.
Müziğin mal olması ve pazar yapısının gelişmesiyle birlikte müzik yazan, müziği söyleyen ve
müziği dinleyen arasındaki ilişkilerde değişmiştir. Müzik serbest pazarda önemli bir konumda

oturmaktadır. Oluşan pazar ideolojisine göre, diğer, ürünlerde olduğu gibi müzikte de serbest
piyasa halka istediğini vermektir (Elbaş, 2002). Günümüzün müzik piyasası içerisinde
bireylerin müzik zevkini ve dolayısıyla ticari kaygıyı getiren unsurlar, hedef aldığı kitle olan
bireyleri de birbirinden farklı müzik türleri içerisinde değerlendirmek zorunda kalmaktadır.
Birey kendi beğenisini oluşturan ve duygularını yönlendiren müzikleri çevresindeki müzikler
içerisinden tercih etmektedir. (Çiftçi, 2010: 159)
21. yüzyıl itibarıyla adı ve anlamı değişen popüler müzik, ekonomi kültüründe var olup
aşamalarında stratejilerini değiştirmiş, kendini tüketim boyutunda var ederek, kitlelerin talebine
adamıştır. Bu anlamda kitle müziği diye de adlandırılan popüler müzik için bu kavram bu
müziğin geldiği uç noktadır. (Aydar, 2014: 803) Popüler müziğin içinin ne derece dolu olduğu
ve gerçek anlamda bir sanat değeri taşıyıp taşımadığı ise hala tartışma konusudur.

4.2.3. Moda
Gündelik hayat gündemlerini ve kültürü değiştiren ve biçimlendiren etkin bir mecra olan moda,
toplumsal yapı ve kültürü çözümlemede önemli ve işlevsel bir anahtardır. Moda, yaşamın bir
tezahürü olarak ”uzam ve zaman içinde evrensellik taşıyan toplumsal ve psikolojik bir fenomen
oluşturur.” (Waquet ve Laporte’tan aktaran; Yağlı, 2013: 3). Moda, Crane’e göre (aktaran,
Yağlı, 2013: 4), kamusal alana yönelik sunumlar/giysiler üretmesine karşın aynı zamanda
kamusal alanın doğasından da etkilenir: Bireyler kendileri için değil, diğerleri için giyinir.
Kimliklerin inşasında ve yıkılmasında bir araç olan moda, kimliklere ilişkin görüşleri etkiler.
Özellikle elektronik medya kültürü kamusal alanı tekelleştirir, tektipleştirir ve diğer alanları
kullanma biçimlerine etki eder. Küresel ilk kültür biçimlerinden biri olan moda günümüzde
küresel medya olanaklarıyla daha etkindir.
Belirli bir sınıfın rollerini ve özelliklerini ifade eden moda, küreselleşen kültür ve ideolojinin
bir sonucu olarak sisteme uyumlu bireylerin üretilmesinde ve inşasında önemlidir. İhtiyaçların
manipüle edilerek, yapay gündemler ve gereksinimlerin bireyler açısından bir arzu nesnesi
haline getirildiği günümüz tüketim toplumunda moda, kültür endüstrisinin karşı konulamaz bir
gerçekliğidir. İyi-kötü ve güzel-çirkin gibi zıt ayrımlaşmalar yaratabildiği biz ve ötekiler
ayrımlaşmasında
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moda
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benimsetilebilmektedir. Geçerli olan kültüre ve ekonomik gereksinimlere göre her dönem moda
değişmekte, gücünü de bu değişkenliğinden almaktadır. Bir dönem güzellik algısı sıfır bedene

indirgenmişken, hemen ertesinde bu dışlanan ve yadırganan, hatta yasaklanan bir zihniyetin
içerine hapsedilir. Tüketime dayalı olarak vintage, retro, botoks, anoreksiya gibi sözcükler
gündelik dilimize sızarken, ev mimarileri, kullanılan eşyalar ve sözcükler sürekli olarak moda
tarafından sınanır. Bu zıtlıklar, toplumsal iktidar tarafından moda yoluyla kimliklere içkin
olarak, biz ve ötekiler ayrımlaşmasında söz konusudur. Tıpkı kimlikler de olduğu gibi bazı
tutum ve davranışlar onaylanıp, bütünleştirici kabul edilirken diğerleri sistem dışı, gayrımeşru
ve yasak kabul edilir. (Yağlı, 2013: 4).
İmaj, tüketim kültürü için önemlidir. Bireyleri moda yoluyla tüketime teşvik etmek amacıyla
sorgulamaksızın kabul edilen çok çeşitli ikonlar yaratılır ve bu ikonlar yoluyla kültürel
dönüşüm gerçekleştirilir. İkonlar, nesne olabileceği gibi birey de olabilir. İmaj yaratımında bir
takım işlemler bilinçli olarak yapılır ve esas önemli olan bunları açık ve görünür biçimde
sunmaktır. (Robins, 1999:245). Ginsborg’a (2010) göre; gündelik hayatın kapsamında yer alan
çoğu modern imge, aldatıcı tecrübenin birçok özelliğine sahiptir: Eşyaların dünyası vasıtasıyla
bir tahayyül ve özimaj süreci (gerçek olabileceği gibi fantastik veya idealleştirilmiş de olabilen
kişinin kendinin ne olduğuna dair düşüncelerinin ve hissettiklerinin toplamı) bireyler açısından
imgelerin göz kamaştırıcı dünyasına girmede etkilidir. Giddens (2010), günümüz toplumlarında
bireylere kendi hayatlarına ve kimliklerine ilişkin çok fazla alternatif biçim ve imge sunulduğu
için bireyin içinde yetiştiği toplumun geleneksel değerlerinden kendini koparmasının daha
mümkün olduğunu belirtmektedir. İmge ve kimlik çeşitliliği kimi zaman gerçeğin
algılanmasının önüne geçen bir durumdur. Bu çeşitlilik ve zenginlik aynı zamanda kültürel
sınırları da değiştiren, geleneksellikten çıkışın bir anahtardır (Yağlı, 2013: 8).
Tüm bu bağlamda özellikle kitle iletişim araçları yoluyla ‘Victoria’s Secret’ gibi moda
defilelerinin yılbaşı gibi günlerde yüksek reytingler aldığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde
‘moda haftası’ ismiyle pek çok etkinliğin düzenlendiğini ve söz konusu etkinliklerin büyük ses
getirdiğini gözlemlemekteyiz. Giyimde popüler olan şey mevsimlerle değişen modayla gelen
güdümlü kültürel yaşamdır. (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 34) Adı geçen yapılanmalar da bu
anlayıştan hareketle insanlara yen birer kültür sunmaktadır; giyiminden kuşamına, bulunulan
ortama kadar… Farklı bir düşünceden hareketle de günlük yaşantımızda bile ‘iyi giyinmenin’
‘saygınlık’ getirdiğini görebiliriz. Bu durum da modanın popüler kültür anlamındaki insanın
doğasına, saygınlık arayışına yönelik farklı bir yansımasıdır. Dolayısıyla modanın bir tüketim
aracı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak kitlelerin ‘tüketme pahasına’ rızaları ile bu
sektöre katılımda bulunduklarını söyleyebiliriz.

4.2.4. Kitaplar
Kitaplar televizyon ve sinemanın icat edilmesinden çok öncelere kadar uzanan bir kültür yayma
aracıdır. Yazarlar kendi ahlak yargıları çerçevesinde belirli bir ideolojik alt yapı üzerinde
metinlerini kurgularlar. Ancak günümüz kapitalist düzeninde başlıca amaç kar elde etmek
olduğundan edebiyat ürünler de kitlesel tüketime açılmış durumdadır.
Günümüzde ‘best-seller’ olarak tanımladığımız edebiyat ürünleri her yanımızı kuşatmış
durumdadır. Söz konusu edebiyat ürünleri tekdüzeliğin esiri olmuş bir biçimde temasal ve
ahlaksal anlamda birbirlerini taklit etmektedirler. Teptip karakterler, tektik olay örgüleri, teptip
kültürel kodlar… Artık popüler söylem üreticileri her türün içindeki yenilemelerden değişik
arayışlarla kurtulmak istemektedirler. Ancak bu tür değişik arayışlar popüler öykülere özgünlük
kazandırmaktan oldukça uzaktır; bir başka deyişle “Bir sanat ürünü ne kadar popüler ve ne
kadar erişilebilir ise, biçim ve içeriğinde de o kadar tekrar bulunacaktır.” (Fiske’den aktaran;
Pişkin, 2014: 428) Popüler kültür ürünlerinin her alanda sürekli kendini tekrar ettiğini
görebiliriz. Müzikler birbirine benzemekte, televizyon programları birbirinin aynısı olmakta,
kitap senaryoları sanki o kitabı daha önce okuduğumuza yönelik his uyandırmaktadır. Söz
konusu kitapların kolay tüketilebilir olması geniş kitlelere yayılımı mümkün kılarken aslında
kitlelere hiçbir şey kazandırmamaktadır.
Günümüzde pek çok best-sellerın sinema yoluyla pazarlandığını düşündüğümüzde popüler
kültür ürünlerinin bütünleşik bir yapıda olduğunu da görebiliriz. Söz konusu ürünlerin
birbirilerini desteklemekte, insanları her yönden kuşatmaktadır. Örneğin alacakaranlık, grinin
elli tonu gibi ‘bestseller’ edebiyat uyarlamalarının sinema yardımıyla kitapların satışlarını bile
arttırdığını gözlemlediğimizde popüler kültür ürünlerinin ne denli iç içe geçtiğini, başarılı
olabilmek için birbirlerine muhtaç olduklarını kavrayabiliriz. Kısaca ‘kitaplar’ tüketimin bir
unsuru, tüketimi destekleyici bir yapı arz etmesinin yanında kitlelerin isteklerini manipüle etme
anlamında oldukça güçlü bir araçtır.

4.2.5. Televizyon Programları

Televizyon günümüzde en öne çıkan popüler kültür aktarım aracıdır. Toplumu ve hatta
toplumları en fazla etkileme potansiyeline sahip kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon

tarih ile günümüz arasında farklı anlamların çıkarılabileceği bir söylem inşa etmektedir. Popüler
kültürün değerleriyle biçimlendirilen televizyonun görsel dili, modernitenin ortaya çıkardığı
tarih yazıcılığı anlayışının ve tarih kuramlarının bütüncül anlayışına bağlı kalmayan anlatıların
gelişmesine neden olmuştur. (Demir ve Çencen, 2015: 14)

Fiske ve Hartley televizyonun kültürel işlevleri olarak şunları sıralar: (1)Kültürün üyelerine dış
dünyada olup bitenleri törensel bir biçimde açıklamak. (2)Bir bütün olarak kültür yoluyla
bireylerin kimliklerine ve statülerine bağlanmalarını, kültür üyeliğinin geçişini sağlamak.
(3)Tasdik ettiği ve ileri sürdüğü potansiyel olarak önceden tahmin edilemeyen ideoloji ve
mitleri, kültürün büyük bir kısmı ile uygun hale gelmesini sağlamak, inandırmak (Önür’den
aktaran; Erginbaş, 2012: 53). Dolayısıyla televizyonun yeni bir kültür oluşturma ve bunu
üyelere benimsetme bağlamında muazzam bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fiske ve
Hartley’in de altını çizdiği gibi ideolojik yapısı itibariyle belirli bir grubun çıkarına hizmet eder.

Medya (kitle iletişim araçları), özellikle de televizyon, ekonomik, toplumsal, bölgesel ve dini
farklılıkları aşarak ortak deneyimler meydana getirmektedir. Kültürel homojenleştiricin bir
yönü de budur. Yaşam, ortak bir kültürel eksen etrafında biçimlenmeye başlar. Ancak bu
durum, insanların standartlaşmış tepkilerde bulunmasına yol açan kültürel kodlar üretmekte ve
bunları toplumda egemen kılmaktadır. Günümüzde televizyonlarda aynı anda farklı programlar
yayınlanmasına karşın, bu programların tümü belli kodları yani anlam üreten ve insanları eylem
yapmaya iten gizli yapıları pekiştirmektedir (Eltugay’dan aktaran; Erginbaş, 2012: 52).

Televizyon popüler durum-komedileri önce bir problem veya gerilim sunarlar, ardından bunu
önceden hesaplanmış bir zaman içinde güldürü katarak çözerler. Bu problem ve çare modeli
bütün problemlerin (veya yanlış anlamaların) var olan toplum içinde tatlılıkla çözülebileceğini
vurgular. Eğer sorun, örneğin, ahlaki bir çelişkiyse, çoğunlukla geleneksel ahlak anlayışını
destekleyecek şekilde çözümlenir. Televizyon melodramları çatışmalar, acı çekmeler,
gözyaşları, öfkeler, kötülükler, dalavereler, dolaplar ve sonunda hep ahlaki çözümlemelerle
doludur. Melodramlarda ağırlık şiddet ve seks üzerinde toplanır, iyi ile kötü arasında yoğun bir
çatışma sürer. İyiyi ve kötüyü, ahlaklıyı ve ahlaksızı tanımlamada kesin belirli kodlar kullanılır.
İyi ve kötü, ahlaklı ve ahlaksız arasındaki çatışma iyi ve ahlaklının kazanması düzenin yeniden
kurulmasıyla sonuçlanır. (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 54)

Dizi filmlerin bir diğer özelliği de hedef kitleye göre konu akışında taktik değiştirebilmesi,
reyting ölçümleri sonucu ya da genel kamuoyu yoklaması ile yapımcıların halkın tepkilerini
ölçerek hikâyede istenilen düzeyde değişiklik yapabilmesidir. Bir dizide hedef kitleye yaklaşım
en önemli unsurudur ve yayınlandığı süre içinde izleyicilerden gelen geri-besleme (etki-tepki)
uyarınca yön değiştirebilir. Yapım ekibi her hafta yaptığını izleme olanağına sahip olduğu için
hatalarını görüp giderebilir (Çimen’den aktaran; Erginbaş, 2012: 57). Bu yapı insanların
zihninin daha iyi nasıl manipüle edilebileceğine yönelik zemin sağlar. Televizyon ve videolar,
en büyük müşterisi izleyicisi olan emekçi sınıf ve kesimlere günlük dertlerini kolayca
unutmasını sağlayabilecek soap operalar, düz ve pornografik sadece şiddet uygulamalarını
içeren ya da anlık doyum sağlayan peri masalları anlatan filmler sunmaktadır (Çimen’den
aktaran; Erginbaş, 2012: 57).
Televizyon eğer hedef kitlesine belirli imgeleri sunmazsa hedef kitleyi eğitici ve öğretici
yayınlar yaparsa hedef kitle bilinçlenecek ve güçlü olan tarafın ideolojik üstünlüğünü fark
ederek sistemin işlerliğini bozacaktır. Egemen gücü elinde bulunduran medya patronları tabii
ki bunu göz ardı etmiyorlar. Televizyon dizilerinin ortaya çıkış süreci bir fabrikaya benzer.
Çünkü iş bölümü, kurallar, zaman kısıtlamaları, iktisadi ölçekler ve sayısal bir üretim düzeyinin
tutturulması amacının bulunması televizyon dizilerinin bir fabrikaya benzetilmesini
sağlayabilmektedir. Televizyon dizisi çeşitli aşamalardan geçerek kitleye ulaşır. Bu aşamalar
sadece senaryo, kurgu, yönetmenlik vs. değildir. Dizinin gösterileceği kanal, gösterileceği gün,
yayın saati, araya kaç dakika reklam alınacağı gibi stratejik kararlar da gündeme gelir. Bütün
bu olgular da yapılan planın organize, iyi düşünülmüş, çeşitli stratejik yöntemler geliştirerek
kotarılmış olmasını gerektirir. Televizyon kanal yönetimleri içeriklerini seçerken bu ve bunun
gibi kriterleri göz önünde bulundurmalılardır. Çoğu programların saat veya yarım saat başında
başlaması izleyicinin bu akıntıya girmesini kolaylaştırmaktadır. Tüketici kitle en ucuz kitle
eğlence aracı olarak televizyonu kullandığından, kitlenin hoşuna gidecek ve zamanını eğlenceli
bir biçimde geçirtecek yapımlar üretir. Kitle bu planlanarak üretilmiş programlara hayatını
endeksleyerek yaşamaya başlar. Örneğin sistemin tatil gecesi olan Cumartesi gecesi dışarı çıkıp
“bir yerlerde” eğlenmek düşük gelirli bir aile için göze alınması zor bir eğlenme biçimidir.
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eğlenebilmektedirler. Televizyon dizilerinin hedef kitlesine etkisi onun içeriği ve türü ile
ilgilidir. Diziler de kendi içlerinde çeşitli türlere ayrılırlar. Bir okul hikâyesini anlatan dizinin
hedef kitlesi önce öğrenciler, sonra öğretmenler sonra da toplumun diğer sosyal katmanlarıdır.

Öğleden sonraları yayınlanan bir soap operanın öncelikli hedef kitlesi ev kadınlarıdır (Erginbaş,
2012: 57-8).
Görüldüğü gibi kitle iletişim araçlarının en güçlüsü olan televizyon içerdiği programlarla
kitlelerin zihnini uyuşturup onları sistemin içinde tutmaktadır. İnsanların kapital düzenin içinde
tutulması kapitalistler için en büyük sorundur. Bu sorunu aşmanın en geçerli yollarından biri de
televizyondur. Kitleler eğlendikçe sorunlarını, tüketime yönlendirilip sömürüldüklerini
unutmakta ve sisteme adapte olmaktadır. Boş zamanlarında bile sistemin bir uzantısı olarak
benliklerini popüler kültüre teslim etmektedirler.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında popüler kültürün ne olduğunu tanımlayarak popüler kültür
ürünlerini inceledik. Söz konusu inceleme sonucunda popüler kültürün nasıl üretildiğini

kavrayıp yayılımını kitle iletişim araçları sayesinde nasıl sağladığını gördük. Buna ek olarak
popüler kültür ürünlerinin nasıl birbirini desteklediğini ve tüketimi körüklediğini
anlamlandırdık.

BÖLÜM SORULARI

1. Popülerin dil bilimsel temeli ve tanımlamasının geç-ortaçağ döneminde hangi anlamda
kullanıldığı görülmektedir?
a. halka ait
b. tüketim odaklı
c. siyasal olgu
d. burjuvaya ait olan

e. birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen
2. Pop müziğin “toplumsal bir çimento” işlevi olduğu düşüncesi kime aittir?
a. Marcuse
b. Horkheimer
c. Bourdie
d. Adorno
e. Baudrillard
3. “.................... dinleyiciye, şu anda dinledikleri şarkıların, onlar adına çoktan dinlenildiğini
ya da önceden sindirildiğini unutturmak suretiyle onları, aynı çizgide tutar.” ifadesinde boş
bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?
a. Mekanikleştirme
b. Sahte-bireyselleştirme
c. Toplumsallaştırma
d. Tekdüzeleştirmek
e. Standartlaştırma
4. Aşağıdakilerden hangisi müzik için söylenemez?
a. Müzik gençleri birbirinden ayrıştıran “toplumsal ayrıştırıcılardan” biridir.
b. Müzik üzerine yaptığımız seçimler, hem benlik bilincimizin gelişmesine, hem müzik
endüstrisinin ekonomik koşullarına katkıda bulunmaktadır.
c. Müzik endüstrisinin, ürettiği ürünlerin kullanım değerini belirlediği varsayılmaktadır.
d. Müzik endüstrisi genel anlamıyla kapitalist bir etkinliktir.
e. Popüler müzikler çoğunlukla onu tüketen insan için, hem olanakları doğrultusunda çalışma
ortamında, hem de işten arta kalan boş zamanını değerlendirirken tükettiği bir müziktir.

5. Tüketiciler en ucuz kitle eğlence aracı olarak hangi popüler kültür aracını kullanmaktadır?
a. Modayı
b. Sinemayı
c. Tiyatroyu
d. Kitapları
e. Televizyonu
6. Televizyonun kültürel işlevlerini açılayan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
a. Weber ve Foucault

b. Giddens ve Horkheimer
c. Fiske ve Hartley
d. Mcluhan ve Castells
e. Bell ve Marcuse
7. “........ alanda popüler kültür, egemen örgütlenme ve yapış biçimlerinin kabulü, doğrulanması
ve yüceltilmesi demektir.” ifadesindeki popüler kültür tanımı hangi alan için yapılmıştır?
a. Toplumsal
b. Siyasal
c. Sosyal
d. Kültürel
e. Ekonomik
8. Aşağıdakilerden hangisi popüler kültür için söylenemez?
a. Popüler kültür insan ilişkilerini belirleyicidir.
b. Popüler kültür belli bir grubun ürünü değildir.
c. Kötümser bakış açısıyla, popüler kültür insanları köleleştirici bir yapıdır.
d. Popüler kültür insanın biricikliğini destekler.
e. Popüler kültüre ait olumlu yaklaşımlar popüler, kültürü halkın kendi kendine yarattığını ve
farklı bölgelere göre farklı kültürler olabileceğini söyler.

9. “Düşünce ve anlatım özgürlükleri, var olan işleyiş biçimleriyle, bireylerin gereksinimlerini
her gün biraz daha karşılar gibi görünen bir toplumda, temel eleştirici işlevlerinden
uzaklaşmaktadır. Bireye tanınan özgürlük alanı, yalnızca kendisine verilen seçenekler arasında
bir seçim yapma özgürlüğüne indirgenmektedir.” düşüncesi kime aittir?
a. Anthony Giddens
b. Manuel Castells
c. Herbert Marcuse
d. Ulrich Beck
e. Zygmunt Bauman

10. Hangi yüzyıl itibariyle popüler müziğin adı ve anlamı değişmiştir?

a. 17
b. 18
c. 19
d. 20
e. 21

CEVAP ANAHTARI
1.a, 2.d, 3.b, 4.a, 5.e, 6.c, 7.b, 8.d, 9.c, 10.e.
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5.2.2. Smythe: İzleyici Metası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekonomi politiği nasıl tanımlarız?
2) İletişimin ekonomi politiği nedir?
3) Ekonomi politiğe yönelik çalışma yapan araştırmacıların yaklaşımları nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İletişim ve Ekonomi Politiği

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İletişimin ekonomi politiğini İletişimin ekonomi politiği
kavrayarak,
kapitalist hakkında tartışma yapılarak
toplumdaki
ilişkileri üretim ilişkilerinin toplumsal
anlamlandırmak
ve iletişimsel anlamda nasıl
dönüşüm sağladığı ortaya
koyularak

Anahtar Kavramlar
Ekonomi Politik, İletişimin Ekonomi Politiği, Kültür

Giriş
Bu ders kapsamında iletişimin ekonomi politiği tartışılacaktır. Üretim ilişkilerinin
iletişimi, dolayısıyla da toplumu nasıl şekillendirdiği ortaya koyularak ideolojinin nasıl
sürdürüldüğü açıklanmıştır. Konuya zemin hazırlamak için de konu ile ilgili önde gelen
araştırmacılar incelenmiştir.
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İLETİŞİM VE EKONOMİ POLİTİĞİ
5.1.Ekonomi Politik Nedir?

Toplumsal üretim ilişkilerinin, insanların ekonomik ilişkilerinin bilimi olarak tanımlanabilecek
ekonomi politik, insan toplumunun çeşitli gelişme aşamalarında metaların üretimi, değişimi,
dağılımı ve tüketimine egemen olan ekonomik kanunları saptar (Zagalov vd.’den aktaran;
Dağtaş & Yıldız, 2015, s. 122).
Ekonomi politik, ticari kapitalizmin gelişimi döneminde ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım,
öncelikle merkantilizm olarak bilinen kapitalizmin ticari döneminde, gittikçe egemen hale
gelen kapitalist toplumsal düzeni açıklamak için kullanılmıştır (Yaylagül’den aktaran; Dağtaş
& Yıldız, 2015, s. 122). Bu dönemde Adam Smith’in gelişen kapitalist sisteme ahlaki bir temel
ve açıklama kazandırma çabasındaki ekonomi politik yaklaşımı öne çıkmıştır (Dağtaş & Yıldız,
2015, s. 122).

Adam Smith’in ekonomi politik yaklaşımı, liberal ekonomi politik yaklaşım olarak da
tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, ekonomik liberalizmi meşrulaştırmakta ve ekonomiye
dışarıdan yapılan her türlü müdahaleye karşı çıkmaktadır. Adam Smith’in ardından David
Ricardo, Robert Malthus ve John Stuart Mill gibi iktisatçılar, liberal ekonomi politik yaklaşıma
katkı sağlamışlardır. Bütün bu düşünürlerin ortak yanı, ekonomik yaşama eğer dışarıdan
herhangi bir müdahale olmazsa pazar mekanizması sayesinde ülkenin her türlü doğal
kaynağından faydalanılacağını ve çalışmak isteyen herkese iş sağlanacağını, toplumda
işbölümünün gelişeceğini, sermaye birikimi sonucunda toplumun zenginleşeceği düşüncesi
olmuştur (Yaylagül’den aktaran; Dağtaş & Yıldız, 2015, ss. 122–3).
Liberal ekonomi politik yaklaşıma en önemli eleştiriler ise, Karl Marx tarafından yöneltilmiştir.
Marx, liberal ekonomi politiği tarihsel ve materyalist olmamakla eleştirmiştir. Bu bağlamda,
Marksist bir çerçeveye dayanan eleştirel ekonomi politik yaklaşım, öncelikle tarihsel ve
materyalist olmakla liberal ekonomi politikten ayrılmaktadır. Marx’ın tarih ve toplum
anlayışına göre, insanlık tarihi sınıf mücadeleleri tarihinden ibarettir. Friedrich Engels, eleştirel
ekonomi politiğin aslında, kapitalist sömürünün bilimi olduğu vurgulamıştır. Marx için,
ekonomi politik bilimi, aslında kapitalist toplumda egemen olan sömürü ilişkilerinin
incelenmesidir (Yaylagül’den aktaran; Dağtaş & Yıldız, 2015, s. 123). Eleştirel ekonomi politik
yaklaşım, üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini bir bütünlük içerisinde geniş ekonomik ve
sosyal süreçle ilişkilendirerek anlama, açıklama ve bunu insancıl değerler ölçüsünde yeniden
yapılandırma üzerine odaklanmaktadır (Bulut’tan aktaran; Dağtaş & Yıldız, 2015, s. 123).
5.2.İletişimin Ekonomi Politiği
Siyasal ekonomi, en geniş anlamıyla, sistemin nasıl çalıştığı ve belirleyici sonuçlarını inceler.
Belli tarihsel üretim biçimine eğilir ve farklı üretim örgütlenmelerinin farklı dağıtım/bölüşüm
kalıbı üreteceği üzerinde durur. İnsanların temelde sosyal olduğu varsayımı yerine, kişilerin
benliğVözlüğü, kişiliği birbiriyle ilişkileri içinde oluştuğu ve geliştiği temelinden hareket eder.
Siyasal ekonomiye göre, insanların içinde var olduğu sosyal ilişkiler yapısı, insanların anlamlar
veya sembolik biçimler alışverişiyle sürdürülür. Siyasal ekonomide medya incelemelerinin
alanı genel toplumsal üretim, devir ve kendine ayırma (artık değerin gaspı) süreçlerinden
hareket ederek medyayı kapsar. Bu yaklaşımlar kitle iletişim sorunsalını üretim biçimini, üretim
ilişkilerini, sınıf, sınıf oluşumu ve sınıf bilincini merkeze taşıyarak işe başlarlar. Bu bağlamda
kitle iletişim olgusunu, sistemini, çalışmasını ve sonuçlarını incelerler. Kitle iletişiminin
üretimi, üretim ilişkileri ve koşulları üzerinde dururlar. Bu sırada kitle iletişiminin örgüt yapısı,
sahiplik, tekelleşme, pazar kontrolü, kitle iletişimi örgütlerinde iş koşulları, çalışma politikaları

ve pratikleri, toplu sözleşme gibi konulara eğilirler. Bu tür araştırmaları yapanlara örnek olarak
Smythe, Schiller, Murdock, Parenti, Schudson, Chomski, Garnham, Mosco ve Wasco
verilebilir. Bu gelenek uluslararası alanda kitle iletişim teknolojilerinin, teknolojik yapıların
transferi ve kültürel ürünlerin akışı, ürünlerin ideolojik içerikleri ve bilinç yönetimi,
profesyonel ideolojiler ve medya pratikleri üzerinde durur; Kendi sömürgeci değerlerini, etik
anlayışını, özlüce pazar yapısını destekleyen bilinç biçimini yayan kültürel egemenliğin,
kültürel emperyalizmin olduğunu açıklar. Uluslararası bağlamda bu yaklaşımı kullananlara
örnek olarak Boyd-Barret, Schiller, Hamelink, Nordenstreng, Varis ve Mattelart verilebilir
(Erdoğan & Alemdar, 2005, s. 270).
Amerikan sosyolojisinin yapısal işlevselci kuramının ve pozitivist-ampirik araştırma
geleneğinin egemenliğinde gelişen iletişim sosyolojisinin ciddi eleştirileri 1970 başlarında
çıkmıştır. Bu eleştiriler hem kuramsal hem de araştırma yöntemlerini ve yönelimlerini
irdelediler. Murdock ve Golding’e göre (aktaran; Erdoğan, 2013, s. 14) kitle iletişiminin
sosyolojik incelemesi kendi kendine yeten profesyonel uzmanlaşma ve çok disiplinli bir
yaklaşımda bir öge olarak değil, sosyolojik çözümlemenin kalbini işgal eden genel kültürel ve
toplumsal incelemenin bir parçası olarak görülmelidir. Bunun anlamı, ileri kapitalist ülkelerde
kitle iletişimi sosyolojisi sınıfsal katmanlaşmanın doğası ve kalıcılığı üzerinde süren
tartışmanın parçası olmalıdır. Fakat ne kitle iletişimi sosyologları ne de sosyal
stratifikasyon/tabakalaşma sosyologları bu yönde bir girişimde bulunmuştur. Hem kitle iletişim
araştırmalarında sınıfsal katmanlaşma soruları çoğunlukla ele alınmaz hem de sınıf ve
meşrulaştırma incelemelerinin çoğu kitle iletişiminin rolünü somut bir şekilde incelemez.
Halbuki Kapitalist toplumlarda medya, içinde bulunduğu ekonomik ve politik yapının hem
ürünüdür hem de ekonomik ve politik işlevleri olan endüstriyel bir kurumdur. Bu bağlamda,
medya sadece bilgi üretme aracı değil; aynı zamanda, kapitalizmin mantığı ve kurallarına göre
işleyen ticari birer işletmedir (Bulut’dan aktaran; Dağtaş & Yıldız, 2015, s. 124). Dolayısıyla,
kitle iletişiminin kendisinin ve ürettiği ürünün incelenmesi bakımından da meta ve metalaşma
kavramları önem kazanmaktadır. Hem medya kurumlarının hem de medya dolayımı ile
gerçekleşen üretimin, genel düzeyde kapitalist bir yapının gerektirdiği türde örgütlendiğini ileri
sürmek yanlış olmaz. Bu çerçevede, medya dolayımıyla gerçekleştirilen üretimin aynı
zamanda, endüstriyel bir üretim olduğu da söylenebilir (Çakmur’dan aktaran; Dağtaş & Yıldız,
2015, s. 124).
Eleştirel ekonomi politiği diğerlerinden ayıran şey, onun belirli mikro bağlamların genel
ekonomik dinamiklerce ve onların dayandığı daha geniş yapılarca nasıl şekilendirildiğini

göstermek üzere, konumlanmış eylemin her zaman ötesine gitmektedir. (Golding ve
Murdock’tan aktaran, Çoban, 2014, s. 41). Bu bağlamda, ekonomi politik yaklaşım, kapitalist
üretim yapısı içinde kültürel üretim ve tüketimin nasıl giderek meta üretim süreçlerine
benzediğini ve kültürel pratiklerin onlara eşlik eden üretim süreçleri ve ilişkileri analiz
edilmeksizin
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karşılanmaktadır. Ekonomi politik yaklaşımın medyaya ilişkin çalışmalarına getirilen eleştiri
ise medya karşısında “izleyici, alımlayıcı ya da kodaçıcının güçsüzlüğünü kabul ederek
ideolojik sürecin kodlayıcı yanını vurguladığı” (Sholle’den aktaran; Çelenk, 1997), dolayısıyla
izleyiciyi anlam üretiminde edilgen varsaydığı ve güdülüp yönlendirmeye açık bir izleyici tarifi
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entelektüellere, ‘bilinç götürme’ misyonu yüklemekte ve “ideolojiyi, güdüp yönlendirme
olarak kavrayan bir modele sadık kalmayı sürdürmektedir” (Sholle’den aktaran; Çelenk, 1997).
Eleştirel ekonomi politik iletişim çalışmaları, tarihsel maddecilik üzerine temellenir. Ekonomik
erk ile kültürel biçimler arasında dolaysız ve dolayımlanan bağlantıları araştırır. Bu anlamda
kitle iletişim araçlarının mülkiyeti, kontrolü medya sektörünün diğer sektörlerle ve devletle
olan ilişkisi, tekelleşme, medya içeriğinin farklılaşması, metalaşma, ticarileşme, reklam ve kar
güdüsünün içeriğe etkisi gibi konuların sorgulanması önemli konular olarak saptanmıştır
(Poyraz, 2013, s. 62).
Vincent Mosco (1996) ekonomi politik yaklaşımın 1990’lı yıllardan itibaren dört temel ilgi
alanı belirlediğini söylemektedir. Bunlar küreselleşme, deregülasyon, birleşme ve sayısallaşma
olarak sıralanabilir. Sayısallaşma bilgisayar ve internet ağlarının kitle iletişim sürecinin bütün
aşamalarının en önemli unsuru olarak ortaya çıkmasıdır. Deregülasyon ise özellikle radyotelevizyon yayıncılığı alanında temel olarak yasal düzenleme ya da yeniden düzenlemeyi ifade
etmek için kullanılmaktadır. İletişim alanı bağlamında küreselleşme ise uluslararası
holdinglerin bütün dünyadaki her tür iletişim içeriğinin üretimini, dağıtımını ve tüketimini
kontrol etmesi olarak açıklanabilir (Poyraz, 2013, s. 62).
5.2.1. Schiller: Kültür Emperyalizmi ve Global Ekonomi
Batının diğer teknolojik ürünleriyle birlikte kitle iletişim araçları, yapıları ve ürünlerinin
(iletişim sistemlerinin) az gelişmiş ülkelere sunulmasını, "kültürel alışveriş" gibi çerçeveler
dışında ve uluslararası ekonomik ve siyasal bağlam içinde sistemli olarak ilk ele alan Mass

Communications and American Empire (1969) yapıtıyla Herbert Schiller olmuştur (Erdoğan &
Alemdar, 2005, s. 396).
Herbert Schiller bağımlılık kuramından hareketle iletişimin uluslararası boyutunu inceler.
Schiller’e göre medya ekonomik işlevlerinin yanı sıra ideolojik işlevler de üstlenmektedir.
İnsanlara manipülasyon yoluyla paketlenmiş bilinç sunarak zihinleri yönlendirmektedir.
Amerikan emperyalizminin uluslararasılaşması için iletişime nasıl bir işlev yüklendiği ya da bu
imparatorluğun varlığını sürdürmesinde iletişim olanaklarının nasıl kullanıldığını deşifre
etmeyi kendisine amaç edinmiştir. Herbert Schiller (1996), bu argümanını güncelleştirerek
savunmaya devam etmiştir. Amerikan ekonomisi dünya genelinde eski güçlü konumunu
sürdürmese de, dünya kültürü üzerindeki hegemonyasını hala korumaktadır. Bir yandan
medyanın ürettiği kültürlerin küresel piyasayla bütünleşmesi, öte yandan kamusal kültür
üretiminin deregülasyonu bütün dünyada Amerikanlaşmayı desteklemeye devam etmektedir
(Poyraz, 2013, s. 63).
Schiller, Amerikan kültürel incelemelerinin statükoya hizmet ettiğini belirtir. Onun yerine,
Amerikan politika plancılarının Amerikan imparatorluğunun genişlemesi ve yayılmasına
hizmet etmek için uluslararası iletişim sistemlerinin gelişmesini teşvik ettiklerini belirtir.
Schiller 1969'daki yapıtından sonra ölünceye kadar otuz yıl boyunca incelemeleriyle,
medyadaki konuşmalarıyla ve uluslararası alandaki faaliyetleriyle kültür emperyalizmi tezini
ve ardından letişimin siyasal ekonomisi tezlerinin gelişmesi ve kullanılmasına önderlik etti.
Schiller siyasal, ekonomik ve askeri yapılar, uluslararası şirketler, kitle iletişimini hem üretim
biçimi ve ilişkileri hem de kültürel ve ideolojik bağlamlarda ele alıp inceledi. Amerika'yı devlet
(Pentagon ve Washington) ile özel teşebbüsün el ele sömürdükleri ve bunun Amerikan
ordusunun güvencesi ve desteği altındaki uluslararası şirketler yoluyla bütün dünyaya
uzatılmasını araştırdı. Bu araştırmalarında Batının az gelişmiş ülkelerle olan ilişkisini, iletişim
bağlamında "kültürel emperyalizm" olarak niteledi. Schiller'in kültürel emperyalizm anlayışı
bağımlılık kuramının ötesine giderek, sorunu sadece emperyalist güçlerin pervasız ve tek taraflı
baskıcı ve yayılmacı girişlerine indirgememiştir. Schiller'e göre (1976:9) kültürel emperyalizm
şu süreçlerin toplamı olarak tanımlanabilir: (a) toplumun modern dünya sistemine getirilmesi
süreci; (b) ülkelerin egemen tabakalarının cazibeyle, zorla ve bazen rüşvetle, kendi ülkelerinin
sosyal kurumlarını egemen sisteme uygun bir şekilde biçimlendirmesi ve hatta (c) sistemin
egemen merkezinin değerleri ve yapılarının teşvik etmesi (Erdoğan & Alemdar, 2005, s. 397).

5.2.2. Smythe: İzleyici Metası
Dallas Smythe izleyicilerin programlar üzerinden nasıl reklamcılara pazarlandığını
araştırmıştır. Smythe (1977), kapitalizmin reklam sayesinde pazarı kontrol ettiğini ve talebi
istediği gibi yönlendirdiğini belirtmektedir. Reklamlar, yaşam biçimleri, sembolik değerler ve
zevkleri birleştirerek aslında toplumda anlam sistemi yaratırlar. Bu anlamda izleyici Smythe’e
göre reklam verenlere pazarlanan bir emtiaya dönüştürülmüştür. İzleyiciler gelirlerine,
yaşlarına, cinsiyetlerine, etnik ve sınıfsal özelliklerine göre reklamcılara pazarlanmaktadır. Bu
anlamda Marksistlerin kendilerine sormaları gereken soru, iletişim endüstrilerinin nasıl bir
ekonomik işlev üstlendiğidir (Poyraz, 2013, s. 63).
Smythe’nin kullandığı “bir meta olarak izleyici” kavramsallaştırmasından sonra alevlenen
“Batı Marksizmi’ndeki kör nokta” tartışması, eleştirel ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde
izleyici emeği kavramını iletişim literatüründe önemli bir konuma getirmiştir. Bu tartışmada
Smythe, Batı Marksizmi’nin, kitle iletişimini materyalist bir yaklaşımdan çok idealist bir
yaklaşımla ele aldığını ve bu nedenle de, izleyicilerin tekelci kapitalizme dayalı ve reklamla
beslenen kitle iletişim sisteminde bir meta olarak işlev görmelerini kavrayamadıklarını ileri
sürmüştür (Atabek’ten aktaran; Dağtaş & Yıldız, 2015, s. 126).
Smythe (aktaran; Dağtaş & Yıldız, 2015, s. 126), kitle iletişim sistemleri hakkında, bunların
kapitalist üretim ilişkilerini yeniden üretmedeki rolünü anlama girişimleri için; tarihsel
materyalistlerin sorması gereken ilk sorunun, bunların sermaye için hangi ekonomik fonksiyona
hizmet ettikleri sorusu olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Smythe, Marksist literatürün, “kültür
endüstrileri”nin işlevlerinin materyalist çözümlemesinde dikkat çekici bir şekilde eksik
olduğunu iddia etmiştir .
Bu yüzden, Marksizm’in kapitalizm eleştirisinin kökeninde; kapitalizm tarafından üretilen
metanın nesnel bir tanımlaması anlamına gelen, nesnel bir gerçekliğin araştırılması gerekliliği
vardır. “Reklamcı destekli iletişimin kitlesel olarak üretilmiş meta biçimi nedir?” sorusu temel
bir başlangıç noktasıdır. Smythe, burjuva idealist bakış açısına göre; iletişim metasının iletiler,
enformasyon, imajlar, anlam, eğlence ve manipülasyon olduğunu söylemektedir. Bütün bu
kavramlar, öznel zihinsel varlıklardır ve hepsi de yüzeysel görünüşlerle uğraşır (Smythe’den
aktaran; Dağtaş & Yıldız, 2015, s. 126).
5.2.3. Chomsky ve Herman: Propaganda Modeli
Ekonomi politik yaklaşımın en iyi bilinen iki düşünürü: Edward Herman ve Noam
Chomsky'dir. Diğer eleştirel yaklaşırncılar gibi, Herman ve Chomsky de medyanın egemen

seçkin/ere hizmet ettiğini, bu anlamda devlet ve özel mülkiyet medyasının farklı bulunmadığını
savunurlar. Herman ve Chomsky, propaganda modeli adını verdikleri yaklaşımlarında
medyanın beş haber süzgeci olduğunu ileri sürer/er. Bunlar, 1. Başat medya firmalarının
büyüklüğü, mülkiyet yoğunlaşması, medya sahibinin zenginliği ve kar yönelimi; 2. Medyanın
ana gelir kaynağı olarak reklam; 3. Medyanın hükümet ve sermaye ile bu kaynaklardan ve
iktidar birimlerince desteklenen ve onaylanan uzmanlar tarafindan sağlanan bilgilere aşırı
derecede bağımlılığı; 4. Medyayı yola getirmenin bir aracı olarak olumsuz eleştiri; 5. Ulusal bir
din ve kontrol mekanizması olarak komünizm düşmanlığıdır (Shoemaker ve Reese’den aktaran;
Çoban, 2014, s. 42).
Araçsalcı yaklaşım içinde çalışan Herman ve Chomsky ise özellikle haber medyasının ekonomi
politiği üzerine yoğunlaşmıştır. Araçsalcılar kapitalistlerin kamusal enformasyon akışının kendi
çıkarlarıyla uyumlu olması için pazardaki ekonomik güçleri nasıl kullandıkları üzerine
yoğunlaşırlar. Herman ve Chomsky’nin (1988) propaganda modeline göre Amerikan medyası
sürekli propaganda yaparak egemen değerleri insanlara benimsetmektedir. Çünkü kapitalist
sistemin varlığını sürdürebilmesi ancak medyanın rıza üretimi ile mümkün olmaktadır. Bu
sistemde halkın neyi göreceğine, duyacağına ve düşüneceğine karar verilmekte ve düzenli
propaganda kampanyalarıyla kamuoyu yönetilmektedir (Poyraz, 2013, s. 63).
Herman ve Chomsky’e göre, diğer işlevlerinin yanı sıra, medya kendisini denetleyen ve finanse
eden güçlü toplumsal grupların çıkarlarına hizmet eder ve onların lehine propaganda yapar. Bu
çıkarların temsilcilerinin öne çıkarmak istedikleri önemli gündemleri ve ilkeleri vardır ve
medya politikasının şekillendirilmesi ve dayatılması açısından oldukça elverişli bir konuma
sahiptirler. Normal olarak bu, kaba müdahaleyle değil, uygun çizgide düşünen personelin
seçilmesi, editörlerin ve çalışan gazetecilerin kurum politikasıyla uyumlu öncelikleri ve haber
değeri kriterlerini içselleştirmeleri sayesinde başarılır (Chomsky & Herman, 2012, s. 15).
Chomsky ve Herman’a göre yapısal faktörler şu gibi şeylerden oluşur: mülkiyet ve denetim,
diğer belli başlı finansman sağlayan kaynaklara (en başta reklam veren kuruluşlara) bağımlılık,
medya ile haberleri yapanlar ve haberleri tanımlama ve ne anlama geldiklerini açıklama gücüne
sahip olanlar arasındaki karşılıklı çıkarlar ve ilişkiler. Propaganda modelinin içine kattığı başka
ve yakından ilişkili faktörler de vardır; örneğin medyanın haberleri ele alma tarzından şikayetçi
olma (yani "tepki üretimi"), haberlerle ilgili resmi görüşü teyit edecek "uzmanlar" temin etme,
medya personeli ve seçkinler tarafından doğru kabul edilen, ama çoğu kez halkın karşı çıktığı
temel ilkeleri ve ideolojileri belirleme yeteneği. Chomsky ve Herman’a göre, medyaya sahip
olan ve reklam verenler olarak fon sağlayan, haberleri birinci derecede belirleyen, "tepki

üreten” ve uygun çizgide düşünen personeli temin eden aynı belirleyici güç odakları, temel
ilkelerin ve egemen ideolojilerin tespit edilmesinde de anahtar bir rol oynarlar (Chomsky &
Herman, 2012, s. 15).
Propaganda modeli, ana-akım medyanın davranışı ve performansındaki kapsamlı başarıyı, onun
şirket karakteriyle ve hakim ekonomik sistemin ekonomi politiğiyle bütünleşmiş olmasıyla
açıklar. Bu nedenle, ağırlıklı olarak medya girişimlerinin kapsam bakımından büyümesi,
medyanın tedrici olarak merkezileşmesi ve belirli ellerde yoğunlaşması, çok çeşitli medya
türlerini (film stüdyoları, TV şebekeleri, kablolu kanallar, dergiler ve yayınevleri) denetleyen
medya gruplarının büyümesi ve küreselleşme sürecinde medyanın sınır ötesine yayılması
üzerinde durur. Aynı zamanda, aile denetiminin yerini tedrici olarak daha geniş bir patron
takımına hizmet eden ve daha sıkı bir şekilde piyasa disiplinine tabi olan profesyonel
yöneticilerin aldığını da vurgular (Chomsky & Herman, 2012, ss. 16–7).
5.2.4. Golding ve Murdock
Büyük Britanya kökenli ve eleştirel ekonomi politik yaklaşımını benimseyerek iletişim alanını
inceleyen P. Golding ve G. Murdock kapitalist toplumlarda iç içe geçen ve karmaşık bir yapı
oluşturan ekonomik ve siyasi ilişkilerin nasıl medya içeriğinin üretiminde belirleyici olduğunu
araştırmışlardır (Poyraz, 2013, ss. 63–4). Golding ve Murdock’a göre, araçsalcılar sistemdeki
stratejik

müdahaleler

üzerine

yoğunlaştıkları

için

sistemdeki

çelişkileri

gözden

kaçırmaktadırlar. Golding ve Murdock araçsalcı ve yapısalcı katılığın üstesinden toplumsal
değişim ve hayatın akışına vurgu yaparak gelirler. Yapıları eylem yoluyla sürekli üretilen,
değiştirilebilen esnek ve dinamik oluşumlar olarak görmek, aynı zamanda eylemin de yapısal
olarak oluşturulduğunu unutmamak gerekir (Poyraz, 2013, ss. 63–4).
Kapitalist üretim ilişkileri ve iletişim alanı konusunda Murdock ve Golding (aktaran; Çoban,
2014, s. 41) şöyle diyor: "Bize göre kitle iletişim araçları, ilkin ve en başta günümüz kapitalist
ekonomik düzeninde emtialar üreten ve dağıtan endüstriyel ticari kuruluşlardır. Sonuç olarak
bizce ideoloji üretimi, medya üretiminin genel ekonomik dinamiklerinden onların
belirleyiciliklerinden ayrılamaz ya da onlar dikkate alınmadan yeterince anlaşılamaz. Bu
ekonomik dinamikler farklı medya sektörlerinde, çeşitli düzeylerde ve onların içindeki çeşitli
bölümlerde farklı yoğunluk derecelerinde işlerler. En genel düzeyde ekonomik kaynakların
dağılımı, mevcut medyanın alanını belirlemede kesin bir rol oynar."
Golding ve Murdock iletişimin ekonomi politiğinin ilgilerini ve önceliklerini göstermek için üç
çözümleme alanı belirlemektedirler: 1) kültürel malların üretiminin incelenmesi; 2) medya

ürünlerinin üretimi ve tüketimi arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak üzere metinlerin ekonomi
politiğinin analizi; 3) maddi ve kültürel eşitsizlik arasındaki ilişkiyi göstermek için kültürel
tüketimin ekonomi politiğinin analizi (Poyraz, 2013, s. 64). Bu anlamda yaşam içindeki hiçbir
olguyu ekonomik bağlamdan soyutlayarak ele alamayız. Çünkü üretim ilişkileri hayatın her
alanında bireyleri ve toplumsal yaşamı etkilemekte ve tüm üretim süreçlerini -maddi ya da
kültürel- elinde tutmaktadır. Bu anlamda kapitalist sistem doğası gereği içerisinde bulunduğu
tüm ilişkileri kendine göre şekillendirmektedir (Çoban, 2014, ss. 41–2).
5.2.5. Garnham
Ekonomi politikçiler, kapitalist bir toplumsal formasyon içinde, kültürel pratiklerin ve onların
politik etkililiklerinin, hem maddi ve hem de sembolik kültürel pratikler için kaynakların;
yapısal olarak belirlenmiş biçimlerde, metalaşmış kültürel üretim, dağıtım ve tüketiminin
dolaşım ve kuruluşları aracılığıyla, nasıl hazır bulundurulduğuna odaklanan bir ilgi olmaksızın
anlaşılmasının güç olduğunu inanırlar. Soap operaları (pembe dizi), onları üreten ve dağıtan ve
izlenmeleri için izleyici yaratan yayın kuruluşlarını incelemeksizin, bir kültürel pratik olarak
tanımak nasıl mümkün olabilir? Alışveriş ve reklamcılığı incelemek, bırakın özgürleştirici
potansiyellerini kutlamayı, bu pratikleri mümkün kılan üretim, rekabet ve pazarlama süreçlerini
incelemeksizin nasıl mümkün olabilir? Bu konjonktürde, kültüre ve onun politik potansiyeline
ilişkin herhangi bir çalışmada; global kültürel pazarın gelişimini, böyle bir pazarı mümkün kılan
koşullar olarak teknolojik ve düzenleyici süreçleri ve sermaye akışını göz ardı etmek nasıl
mümkün olabilir? (Garnham, 1997)
Siyasetin ve mücadelenin doğasındaki değişimin, siyasetin toplumsal iletişim kurumlarıyla
(örneğin gazeteler ve televizyon kanalları) olan ilişkisindeki ekonomik temelli değişimlerle ve
toplumsal grupların ve kültürel tüketicilerin ekonomik temelli fragmantasyonuyla sıkı sıkıya
bağlı olduğu yolları nasıl gözardı edebiliriz? (Garnham, 1997)
Garnham'a göre kitle kültürü kapitalist sistemin mevcut yapısı ile biçimlenir ve aktarılır. Medya
ideolojik biçiminin altında maddi amaçlar da bulundurur. Yani medyanın sunduğu ideoloji
belirli bir güç çevresinin maddi kazancıyla ilintilidir. Bu noktada bahsedilmesi gereken medya
sahiplerinin neden belirli insanlar olduğu ve medyayı ellerinde tutmak için neden bu kadar çaba
harcadıklarıdır. Yine aynı şekilde değişen siyasal yönetimlere göre medya sahiplerinin
değişmesi veya döneme göre yapılan yayınların içeriklerindeki değişim de ilginçtir. Dolayısıyla
medya her zaman güç ilişkileri ile bağlantılıdır ve söz konusu güç ilişkileri medya aktarım
biçimlerinin temelini oluşturur.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında ekonomi politik bağlamında iletişimin yeri tartışılmıştır. Üretim
ilişkilerinin belirlediği çerçevede hayatın nasıl yapılandığı konusundan hareketle kapitalist
sistemin içeriğinden bahsederek güç ve ekonomik ilişkilerin belirleyiciliği ortaya koyulmuştur.
Konuyu aydınlatmak anlamında da önde gelen araştırmacılardan yararlanılmıştır.

BÖLÜM SORULARI

1. “Toplumsal üretim ilişkilerinin, insanların ekonomik ilişkilerinin bilimi olarak
tanımlanabilecek .................., insan toplumunun çeşitli gelişme aşamalarında metaların üretimi,
değişimi, dağılımı ve tüketimine egemen olan ekonomik kanunları saptar.” tanımında boş
bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?
a. iletişim sosyolojisi
b. ekonomi politik
c. sosyo-ekonomik kültür
d. sosyo-politik
e. ekonomi
2. Liberal ekonomi politik yaklaşımına en önemli eleştiriler kim tarafından yöneltilmiştir?
a. Karl Marx
b. Adam Smith
c. Robert Malthus
d. David Ricardo
e. John Stuart Mill
3. Aşağıdakilerden hangisi siyasal ekonomi için söylenemez?
a. Siyasal ekonomi, sistemin nasıl çalıştığı ve belirleyici sonuçlarını incelemektedir.
b. Belli tarihsel üretim biçimine eğilir ve farklı üretim örgütlenmelerinin farklı dağıtım/
bölüşüm kalıbı üreteceği üzerinde durur.

c. Siyasal ekonomiye göre, insanların içinde var olduğu sosyal ilişkiler yapısı, insanların
anlamlar veya sembolik biçimler alışverişiyle sürdürülür.
d. Siyasal ekonomide medya incelemelerinin alanı genel toplumsal üretim, devir ve kendine
ayırma süreçlerinden hareket ederek medyayı kapsar.
e. Kitle iletişim olgusunu, sistemini, çalışmasını ve sonuçlarını incelemeyi reddederler.
4. Mass Communications and American Empire (1969) eseri kime aittir?
a. Dallas Smythe
b. Edward Herman
c. Vincent Mosco
d. Herbert Schiller
e. Noam Chomsky
5. Ekonomi politik yaklaşımın 1990’lı yıllardan itibaren küreselleşme, deregülasyon, birleşme
ve sayısallaşma gibi dört temel ilgi alanı belirlediğini söyleyen kişi kimdir?
a. Christian Fuchs
b. Vincent Mosco
c. Dan Schiller
d. Herbert Schiller
e. Dallas Smythe

6. Propaganda modeli adını verdikleri yaklaşımlarında medyanın beş haber süzgeci olduğunu
ileri süren isimler kimlerdir?
a. Schiller ve Smythe
b. Golding ve Murdock
c. Chomsky ve Herman
d. Malthus ve Mosco
e. Smith ve Marx
7. “........................, uluslararası holdinglerin bütün dünyadaki her tür iletişim içeriğinin
üretimini, dağıtımını ve tüketimini kontrol etmesi olarak açıklanabilir.” ifadesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Deregülasyon
b. Birleşme
c. Küreselleşme
d. Sayısallaşma
e. Yerelleşme

8. “ ................ , göre kitle kültürü kapitalist sistemin mevcut yapısı ile biçimlenir ve aktarılır.
Medya ideolojik biçiminin altında maddi amaçlar da bulundurur. Yani medyanın sunduğu
ideoloji belirli bir güç çevresinin maddi kazancıyla ilintilidir. Bu noktada bahsedilmesi gereken
medya sahiplerinin neden belirli insanlar olduğu ve medyayı ellerinde tutmak için neden bu
kadar çaba harcadıklarıdır.” düşüncesi hangi isme aittir?
a. Garnham
b. Engels
c. Smythe
d. Chomsky
e. Schiller

9. Eleştirel ekonomi politiğin aslında, kapitalist sömürünün bilimi olduğu vurgulayan kişi
kimdir?
a. Adam Smith
b. David Ricardo
c. John Stuart Mill
d. Friedrich Engels
e. Karl Marx
10. Golding ve Murdock iletişimin ekonomi politiğinin ilgilerini ve önceliklerini göstermek
için kaç çözümleme alanı belirlemektedirler?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

CEVAP ANAHTARI
1.b, 2.a, 3.e, 4.d, 5.b, 6.c, 7.c, 8.a, 9.d, 10.b.

6. YABANCILAŞMA VE KAMUOYU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. YABANCILAŞMA VE KAMUOYU
6.1. Yabancılaşma
6.1.1. Melvin Seeman’ın Yabancılaşma Üzerine Çalışmaları
6.2. Kamuoyu

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yabancılaşma ne demektir?
2) Kamuoyunu nasıl tanımlarsınız?
3) Bireyin kendine yabancılaşması söz konusu mudur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yabancılaşma ve Kamuoyu

Yabancılaşma ve
Kamuoyuna ilişkin
kavramsal yaklaşımları
öğrenir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Melvin Seeman’ın kamuoyu
üzerine çalışmalarından yola
çıkarak yabancılaşma ve
kamuoyu kavramlarını
irdeler

Anahtar Kavramlar
Kamuoyu, Yabancılaşma, Melvin Seeman

Giriş
Yabancılaşma kavramı birçok bilim adamı tarafından ayrı biçimlerde ele alınmıştır. Kimileri
toplumbilimsel ve ruhbilimsel açıdan irdelerken, kimileri de kültürel açıdan incelemiş ve bu
alanda çalışmalar yapmışlardır. Bunun da en temel nedeni, yabancılaşma sorununun odak
noktasında insan öğesinin bulunmasıdır. İnsan, toplumu oluşturan en küçük öğe ve toplumun
içinden çıkabilecek iyi ya da kötü eylemlerin en önemli başlangıç noktasıdır. Bu da bilim
adamlarını yabancılaşma konusunda çalışmalar yapmaya itmiştir. Bu ders kapsamında
kamuoyu ve yabancılaşma kavramları üzerinde durulacaktır.

6. YABANCILAŞMA VE KAMUOYU
6.1. Yabancılaşma
Yabancılaşma terimi, aslı Latince’den gelmiş olan “alienation” terimidir. Bu terimin kökü;
“alienare” bir isim olup, bir şeyi uzaklaştırma, yerini değiştirme, diğeri durumuna koyma
teriminden türetilmiştir. “Alienate” kelimesi ise, “alienus” tan türetilmiştir. Anlamı da bir
başkasına ait ya da diğeri olmak üzere ayrılan anlamına gelir. Burada bir başkasına ait olma,
bireyin düşünce ve kanaatlerinin, kamunun ortak kanaatlerine ait olma durumudur.
Kamuoyu, “opinion”, İngilizce ve Fransızca’da, Latince’deki opinion’un kanaat yahut tam
olarak kanıtlanmamış belirsiz yargı şeklindeki yalın anlamını yüklenir. Fransızca’da gelenek
ve görenekler, “les opinions” olarak adlandırılır. “Opinion” sözcüğü, 18. yüzyılın sonlarında,
değerlendirme yeteneğine sahip bir kamusal topluluğun akıl yürütmesiyle ilişkilendirilmiştir
(Habermas, 1997: 182).
J.J. Rousseau’nunda belirttiği gibi, kamusal alan, insanın toplumsallaşmasıyla oluşmuştur.
Tarihsel süreç içerisinde gelişen teknolojiyle birlikte, siyasal, toplumsal ve kültürel tüm
sistemlerin, insanlığa sunduğu yararlar, yadsınamaz bir gerçektir. Bu yararlar, zararları da
beraberinde getirmektedir. Bunun en önemli sonucu, endüstrileşmiş ülkelerde yaşayan
bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyde yaşadıkları yabancılaşma olgusunda
görülmektedir.
Yabancılaşma kavramı birçok bilim adamı tarafından ayrı biçimlerde ele alınmıştır. Kimileri
toplumbilimsel ve ruhbilimsel açıdan irdelerken, kimileri de kültürel açıdan incelemiş ve bu
alanda çalışmalar yapmışlardır. Bunun da en temel nedeni, yabancılaşma sorununun odak
noktasında insan öğesinin bulunmasıdır. İnsan, toplumu oluşturan en küçük öğe ve toplumun
içinden çıkabilecek iyi ya da kötü eylemlerin en önemli başlangıç noktasıdır. Bu da bilim
adamlarını yabancılaşma konusunda çalışmalar yapmaya itmiştir.
Bireylerin toplum içindeki potansiyellerinin tümünü doğru ve tam olarak kullanabilmeleri için,
bazı gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler; insanın kendini toplum içinde doğal olarak
anlatabilmesi, anlaşılabilmesi ve kabullenilmesidir.
Yabancılaşma artık yalnızca çalışma yaşamındaki koşullardan kaynaklanmamakta, çağcıl
yaşamın içerikleri de bunu etkilemektedir. Toplumun genelinde gün geçtikçe artan ahlak
çöküntüsü, kurumların kendi işlevlerinin dışına çıkmaları, bireyin çevrenin etkisiyle kendini
güçsüz hissetmesi ve toplumdan kendini yalıtması da yabancılaşmanın kapsamındadır.

Bireyin kendi gizilgücünün bilincinde olması demek, onun tatmin edilmesi gereken
gereksinimlerinin de bilincinde olması anlamına gelmektedir. Birey, toplum içinde
düşüncelerini olduğu gibi ifade edemiyorsa, zamanla toplum içinde yabancılaşır.
Yabancılaşma durumu, kişinin kendisine, çevresine ve toplum normlarına, gerçek yaşantıya
karşı bazı nedenlerden ötürü oluşmaktadır. Birey bu durumda ya en uç noktada keskin bir
bireysellik yaşamakta ve kendi dışındakilerin tümünü kitle olarak görmekte ya da tam tersine,
kendi bireyselliğinin anlamını yitirip; pasif, edilgen ve yaşadığı toplum içinde eriyen bir
nesneye dönüşmektedir. Bir de bu iki durum arasında bir durum bulunmaktadır. Bu ise, içinde
yaşadığı toplumun anlık işlevine ve sistemine değişken kişilik yapısıyla son derece esnek
biçimde uyum sağlayabilen, her kalıba girebilen, yanar - döner kişilikli bireydir.

6.1.1. Melvin Seeman’ın Yabancılaşma Üzerine Çalışmaları
Melvin Seeman, “Yabancılaşma Anlamı Üzerine” adlı eserinde, yabancılaşmayı
ruhbilimsel ve toplumbilimsel olarak beş boyut altında incelemiştir. “Bunlar sırasıyla :
1. Güçsüzlük
2. Anlamsızlık
3. Normsuzluk
4. Yalıtılma
5. Kendine yabancılaşma / kendinden uzaklaşma.” (Oldenquist, 199: 4)
Burada güçsüzlük, gücünü kullanamama durumu, kişinin çalıştığı topluluk içinde fiziksel ya da
ruhbilimsel olarak başkaları tarafından yönlendirilerek kontrol edilmesi, sonuç olarak da kişinin
zamanla kendi özünde bulunan gücün zayıflaması hatta yok olmasıdır. Anlamsızlık sorunu,
kişinin her gün yaptığı şeyleri tekrar tekrar değişmeden, monoton bir biçimde yapmaya devam
etmesinden doğmaktadır. Üstelik bu belirli çerçevede yapılan iş sonucu, yeni bir takım
oluşumların, yaratımların ortaya çıkmayışı da kişinin yaptığı işte kendini
gerçekleştirememesine, kendini bulamamasına neden olmaktadır. Böylece yapılan iş, çalışan
için anlamını yitirir.
Normsuzluk ise, eğer birey bulunduğu topluluğu ya da çalıştığı topluluğun değer yargılarına zıt
bir karakter gösteriyorsa, kendi normlarına uygun olmayan bir ortamda bulunuyorsa, bir süre
sonra kendi normlarını bir tarafa bırakmaya zorlanmaktadır. Bu da onu yabancılaştıran bir etken
olmaktadır.

Kişinin kendine has özellikleri, geçmişi, kişiliği ve beklentileri, bulunduğu ortamda gerektiği
gibi doyurulmadığı zaman, kendisi bulunduğu ortamın sistemi içerisinde bunları tatmin etmeye
çalışacaktır. Ama bu kez, düşünce, duygu ve tavırlarında dengesizlikler ortaya çıkacak ve kendi
kendisinden soyutlanma durumuna gelecektir. Yabancılaşmanın boyutlarından, güçsüzlük;
kontrole, normsuzluk; başkalarının sosyal normlarına ters düşmeye, anlamsızlık; akılcılık ve
anlaşılabilirlik gereksinimine ve yalıtılma da değer sistemlerinin yarışımına dayanır.
Bunun yanı sıra, Freud’un söyleminde, temel kavramlardan biri olan “aktarma” olayı ile
yabancılaşma olayı arasındaki benzeşmeyi görmekteyiz. “Nevrotik hasta, yabancılaşmış bir
insandır. Kendisini güçlü hissetmez. Korkmaktadır ve çekingendir. Çünkü kendini, kendi eylem
ve yaşantılarının öznesi ve yapıcısı olarak görmez. Yabancılaşmış olduğu için nevrotiktir. İçsel
boşluk ve yetersizlik duygusunu yenmek için tüm insansal niteliklerini, sevgisini anlığını,
cesaretini yansıtacağı bir nesne seçer. Bu nesneye boyun eğerek, kendi nitelikleriyle ilişkide
olduğunu duyar. Kendini güçlü, akıllı ve cesur hisseder. Bireyin yabancılaşması olgusu üstünde
temellenen bu düzenek, bir nesneye çılgınca tapınma durumu, aktarmaya kuvvet ve yeğinliğini
veren ana dinamizmdir” (Fromm, 1996: 65). Burada aktarım, kişiden kamusal alana
yapılmaktadır. Kişi, gücünü kamuoyunun gücünden almaktadır.
Marx’taki yabancılaşmada karşımıza çıkan güçsüzlük ve kendine güvenin yitirilmesi, ayrıca
kişinin kendi özelliklerini ve gizilgücünü karşısındaki nesneye aktararak kendini gerçekleştirme
düşüncesi, Freud’da bu şekilde açıklanmıştır. Buradan şöyle bir sonuç da çıkarılabilir: Tek
başlarına görünüşte güçsüz olan bireyler, bu güçlerini kamusal alana aktardıklarında büyük bir
içsel güç ve buna bağlı olarak eyleme dönüşebilecek yaptırımlar ortaya çıkar.
Birey, kendisine özgü duygu ve düşünce işlevlerini, kamuoyunun olumlu ya da olumsuz ortak
kanaatlerine aktarmış olduğu için, olaya karşı yabancılaşır. Özel alandaki kanaatler artık
kamusal alana aktarılmıştır.

6.2. Kamuoyu

Kamuoyu kavramının incelenirken ele alınması gereken iki temel unsur; birey ve toplumdur.
Kamusal ve özel alana bağlı olarak; benlik, kişilik, kamusal rol ve kamusal saygınlık unsurları
söz konusu olmaktadır. Tek tek bireylerden oluşan toplum, başlı başına kendi kurallarını,
ilkelerini, suç, ödül ve cezalarını oluşturmuş bir sistemdir.
Toplum, bu kurallar ve işleyişi içerisinde toplumdaki her bir birey için bir baskı, yönlendirme
ve itici güç oluşturmaktadır. Aslında kişi, bu güç ve baskı altında kendi öz varlığını
kanıtlayabilme aracı olan düşünce ve davranışlarını kamuoyunun güdümüne bağlı olarak
gerçekleştirebilmektedir. Birey, olaylar karşısında kendisini doğal ve gerçek olarak ortaya

koyamamaktadır. Rousseau’ya göre, insanlar bir tür benlik duygusu yüzünden başkalarına
bağımlı olurlar. Dış görünümlerini, söylemlerini başkalarının gözünde onaylanacak şekilde
sınarlar; böylece kendilerini iyi hissederler
Bireylerin toplum içinde bu kendilerini ifade edememeleri durumu, zamanla doğal olarak,
benlik yitimine neden olmaktadır. Hep başkalarına göre tüketim, dışlanma korkusu, alay edilme
ve ayıplanma riski nedeniyle başkalarına göre yapılmış söylemler, bireylerin zamanla kendi
benliklerini yitirmelerine neden olmaktadır. Bu ise, yabancılaşmanın en belirgin durumudur.
Böylece birey, oynadığı kamusal rol içinde kamusal saygınlığını koruyarak bulunduğu kamusal
alanda toplumsallaşmış bir varlık olarak kendi benliğine yabancılaşmaktadır. Fakat en kötüsü
de, bireyin bu yabancılaşmanın farkında olmamasıdır. Bunun nedeni, çevresindeki diğer
bireylerin de aynı ortak kanaatlere uygun davranıyor olmasıdır.
J.J. Rousseau’ya göre, ceza hukuku, medeni hukuk ve kamu hukukunun yanı sıra kamuoyu bir
dördüncü hukuk biçimidir ki bu yazılı değildir. Bu, bireylerin yüreklerine kazınmıştır.
Geleneklerin, göreneklerin belirlenmiş alanlarında, insanın dışlanmamak için açıkça ifade ettiği
ya da ifade etmek zorunda kaldığı kanaatler ve davranış biçimleri, kamuoyunu oluşturmaktadır.
“Kamuoyu, bireyi, kendi isteği dışında da olsa, belirli bir davranışa yönlendirebilecek kuralları
bünyesinde taşımaktadır...insan kırılgan doğası nedeniyle başkalarının yargılarına bağlıdır.
Çünkü dışlanmak ya da yalnız kalmak istemez” (Noelle-Neuman, 1996: 108).
Bulunduğu toplumda sürekli olarak kamuoyunun istenci ve eğilimlerine göre hareket eden
birey, kendine yabancılaşmasından ötürü, mutsuz bir bireydir. Rousseau’ya göre, “insanın özü
ikiye bölünmüştür. Doğasının gerçek gereksinim ve eğilimlerini koruyan insan ve kanaatlerin
boyunduruğu altında kendisini biçimlendiren insan”. Bireyin yabancılaşmasına neden olmakla
birlikte, kamuoyu toplumda birleşmeyi ve adet, gelenek ve göreneklere uygun olacak ahlaksal
nitelikte kararlar alınmasını da sağlar. Fakat bu her zaman bireyin kendi kararı olmayabilir. Bu
da bireyi mutsuzlaştırır. Kamusal dünya, gerçeğin eksiksiz bir tanımı olarak mutluluk ilkesine
sınırlama getirmektedir (Sennet, 1996: 131).
Kamuoyunun her bir birey üzerinde davranış, düşünce düzeyinde olumlu ya da olumsuz
yansıma izleri bulunmaktadır. Bu işlem çerçevesinde, “kamusal alanı yöneten ilkeler; istenç ve
yapıntı, özel alanı yönetenler ise; kısıtlamalar ve yapıntının silinip gitmesidir” (Sennet, 1996:
131).
Kamuoyu bir olay kişi ya da düşünce ile ilgili izlenim değişikliğini, değerlendirmelerini, iknaya
bağlı olarak bünyesinde bulundurmaktadır. Kamuoyu bu izlenim değişikliğini yaparken çoğu
zaman bir zorlayıcılık kullanmaktadır. J.J. Rousseau, tüketim biçimini de kamuoyunun
belirlediğini söylemiştir. Buna örnek olarak da, sırf parlak olduğu için kumaş satın alan bir
adamı örnek verir. “İlk kez 1820’de Fransa’da ticari “reklam” olarak tanımlanmış olan ticari

reklam, bugün piyasa iktisadının göze çarpan bir tamamlayıcı pazarı olarak değerlendirilmiştir.
19. yüzyılın sonlarına dek saygın kurumlarda basit ticari ilanlardan bile rahatsızlık duyulurdu;
ticari reklamlar görgüsüzlük sayılırdı.”
“Kanaat idaresi, reklamlardan kamusallığı açıkça siyasal kamu olarak hedef almasıyla
ayrılırken, özel reklamlar, tüketici olmaları ölçüsünde, başka özel şahısları muhatap alır.
Tüketicinin etki altına alınması, özel şahısların oluşturduğu, düşünce üreten kamusal
topluluğun klasik biçiminin çağrışımlarını yok ederek, o kamusal varlığın meşrulaştırıcılığını
istismar eder, kamusallığın işlevleri, örgütlü özel çıkarlar arasındaki rekabete eklemlenir”
(Habermas, 1997:325). Burada da, tüketiciliğe dönüşümü yönlendiren bir güç ve kamuoyunun
bir işlemi olarak reklam karşımıza çıkmaktadır.
Rousseau, “yasama erkinin yalnızca halka ait olduğunu, ama yasamaya Prens’in ön ayak
olması” gerektiğini söyler. Prens, toplumda hangi kanaatlerin yeterince faal olduğunu
gözlemlemelidir, çünkü yasalar ancak devletin gerçek temeli olan birlik ve beraberlik üzerine
kurulabilir. Burada önemli olan, toplumun iyi gözlemlenebilme konusudur. Kamuoyu,
toplumun kanaatini etkilemek, tutum ve davranış değişikliğini sağlamak için gerekli olan
gözlem ve iknayı bünyesinde bulundurmaktadır. Kamuoyu araştırmaları bu gözlem ile
gerçekleştirilebilmektedir. ”Kamuoyu araştırmalarının yaşamsal bir yönü, bireylerin
tutumlarının nasıl değiştiğini anlamaktır” (Milburn, 1998: 37).
Tutum ve tutum değişikliği üzerindeki sosyal ve psikolojik araştırmalar, farklı etmenlerin
bireylerin tutumlarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin zengin bilgi sağlamıştır. Siyasal açıdan
toplumu gözlemleme, kamuoyunun tutum ve davranışlarını mevcut siyasal çerçeveye uygun
olarak değiştirmek ve buna uygun bir ikna yöntemi ile bilinçlendirme, bireyi zamanla devlete
yabancılaştırmaktadır. Kitle iletişim araçlarının siyasetin istediği yönde, bu alandaki kullanımı,
elbette ki halkı belirli bir ölçüde bilgilendirip, bilinçlendirecektir. Fakat kamuoyunda oluşan bu
bilinç, her zaman doğru bir bilinç değildir. Yani, “kamuoyu her zaman bilinçlidir” yorumu
yapılamaz. “Farklı siyasal durumlar kamuoyunun oluşum ve ifadesini etkileyebilir. Örneğin,
önemli siyasal bilgilerin bulunup elde edilmesi zaman ve para gerektirdiğinden, yönetimler
halkla iki yönlü bir iletişimi sürdürme konusunda istekli olmadıkça, bir çok kişi, tutum
geliştirmek ve biçimlendirmek için gerekli bilgilere kolay ulaşamayacaktır. Siyasal sistemlerin
doğası gereği önemli bilgilerin genellikle bütün yurttaşlar için ulaşılabilir olma olasılığı
düşüktür” (Milburn, 1998: 38).
Bu durumda, halkın her zaman bilinçli ve tutarlı olması yönündeki düşünce yanlış olacaktır.
Birey, siyaseti tek başına yönlendirmede pasif ve edilgendir. Ancak düşüncelerini diğerlerinin
ortak kanaatleriyle birleştirdiğinde bir güç kazanır ve tutumlarını ifade eder. Fakat sergilediği
bu tutumlar, her zaman kişinin kendi gerçek düşünceleri olmayıp, sadece kendisininkine yakın
düşünceler olabilmektedir. “Kamuoyu, değişik insanların değişik bir dizi konuda siyasete
ilişkin tutumlarını yansıtır. Bu tutumlar bazı insanlarda güçlü olabilir ve sık sık ifade

edilebilirler. Diğerleri ise, tutumları üzerinde, yalnızca sorulduğunda ya da bir kampanya
bağlamında özgül inançlar kendileri için çarpıcı kılındığında düşünebilirler” (Milburn, 1998:
40). Kamuoyu, siyaset yönelimlidir ve siyasal sonuçları vardır. Kamuoyu baskısını göz ardı
eden yönetim ve siyasetçiler, uzun süre iktidarda kalamazlar.
Siyasete yabancılaşmış bireylerin belirli konularda ikna edilerek tutumlarını değiştirmelerinin
sağlanması daha kolay olmaktadır. Bununla birlikte, kamuoyunun tutumunun değiştirilmesinde
önemli diğer bir noktanın da, bireylerin kişilikleri olduğunu görmekteyiz. “Kişiliğin kamuoyu
üzerindeki etkisi ve siyasal davranış üzerinde çalışan toplumbilimciler, iki yaklaşımdan birini
izlemişlerdir: bunlar; Bennett’in (1980) dediği gibi ‘bütüncü’ ve ‘kişilik özelliği’
yaklaşımlarıdır. Bütüncü yönelimler; kişiliğin temel örgütleyici ilkesini anlamaya, kişilik
özelliği kuramları ise; kişinin siyasal düşünce ve eylemi için belirli bir kişilik özelliği ya da
boyutunun önemini anlamaya çalışmışlardır” (Milburn, 1998: 40).
Toplumun demografik ve psikografik etmenleri, bireylerin tutum değişikliklerini önemli ölçüde
etkilemektedir. Bu farklı etmenler nedeniyle, bireylerin siyasete katılma dereceleri,
yabancılaşma derecelerini de etkilemektedir. Kamuoyunda görülen siyasal yabancılaşmanın
başlıca toplumsal etmenleri; gelir ve eğitim düzeyleridir. Walter Dean Burnham (1982),
A.B.D’de son 20 yılda kamuoyunda siyasal yabancılaşmanın keskin bir biçimde arttığını
belirtmektedir. Burnham, Harris kamuoyu yoklamalarına dikkat çekmektedir. “Size ne olduğu,
ülkeyi yönetenlerin umurunda değildir.” cümlesine katılma oranı % 30’dan daha fazla artmış,
aynı zamanda 1960’tan bu yana seçimlerde kullanılan oy sayısı düşmüştür.” Bu durum da,
bireylerin giderek siyasete yabancılaştıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Rousseau, kamuoyu kavramını özel alan olarak halkın söylemine göre incelerken, bireyin
kararını kendi istemlerine ya da halkın/kamuoyunun ortak kanaatinin boyunduruğu altında
aldığını belirtmişti. Diğer yandan, kamusal alanda ise, yasama hakkının halka ait olduğunu,
fakat bunun yönlendirilmesinin siyasi güce ait olduğunu belirtmişti. Bu açıdan bakıldığında
denilebilir ki; birey özel alanda aldığı kararlarında, halkın çoğunluğuna, istemeden de olsa,
uymak durumunda kaldığında, farkında olmadan yabancılaşmaktadır. Aynı şekilde, siyasi
gücün, bireyi kendi eğilimleri doğrultusunda biçimlendirmeye çalışması da bireyin
yabancılaşmasına neden olmaktadır.
“Habermas, kamu erkinin kültürel-siyasal karşıtı olarak 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan
burjuva kamuoyunun oluşturduğu platformu, ‘burjuva kamusal alanı’ diye adlandırmaktadır”
(Aktaran: Atabek ve Dağtaş, 1998: 162). Bu kamusal alan, sanayi kurumlarının büyümesi ile
birlikte, 19. yüzyıldan itibaren değişime uğramıştır. Böylece, önceden eleştirel tartışmaların
olduğu kamusal alan, kültür ürünlerinin tüketildiği alanlardan biri haline gelmiştir. Habermas
bu konuda şöyle demektedir: “Pazarın yasaları, ekonomik değişim ve toplumsal emek alanını
yönetmeye başladığında kamuoyu oluşturan özel kişilere ait alanı da işgal etti ve eleştirel
tartışma yerini tüketim eylemine bırakmaya başladı. Kamusal iletişim ağı ise çözülerek her biri

diğerinin aynısı olan bir kişiselleşmiş alımlama faaliyeti haline geldi” (Aktaran: Atabek ve
Dağtaş, 1998: 165).
Görülüyor ki, kamusal alan, eleştirel ve rasyonel tartışma alanı olmaktan çıkarak, ekonomik ve
siyasal propagandanın olduğu sözde bir kamusallık durumuna girmiştir. Bu durum da kitle
iletişim araçları ile yaygınlaştırılmıştır. Sonuçta ortaya çıkan bu kamusal alanda, kamuoyu
oluşturan kişiler olaylar karşısında pasif ve edilgen bir konuma itilmişlerdir. Bu da onları
yabancılaştırmış, depolitize olmalarına neden olmuştur.
“Belirli bir kamuoyunun varolduğunu ileri sürebilmek için, hem çoğunluğun hem de azınlığın
kanaatlerinin ifade edilebilmesi gerekir. Düşünürlere göre, herkesi içeren bir kamuoyu olamaz.
Bir görüşün kamuoyu görüşü olması için halkın büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmesi
gerekir. Kamuoyunun görüşü olan bir düşünceye herkesin katılımı zorunlu değildir. Ancak bu
kanaati paylaşmayan azınlık da, baskı altında kalmadan, çoğunluğun kararına uyabiliyorsa,
kamuoyundan söz edilebilir” (Aktaran: Atabek ve Dağtaş, 1998: 211). Ama burada, azınlıkların
düşünceleri de göz ardı edilmemelidir.
Buradan şöyle bir gözlem de yapılabilir: olaylara ve özellikle siyasete olan ilgisizlik,
kamuoyunu sınırlı grupların eline bırakmaktadır. “Olaylarla ilgilenen grupların karşısına farklı
istek ve menfaatlerle çıkacak grupların sayısı ve dolayısıyla kanaatlerin sayısı ve çeşidi de
düşük düzeyde kalacaktır. Böylece kamuoyu, bu konu ile ilgilenmeyi, istek ve çıkarlarının bir
gereği gören az sayıda grupların tekelinde kalacaktır. Bu genel ilgisizlik, siyaset konusunda,
halk arasında genel bir kanaat boşluğuna yol açacaktır. Kanaat boşluğu büyüdükçe, bir yandan
kanaatlerini duyurmak isteyen ve bunları yayma olanaklarına sahip olan grupların, öte yandan
kendini kabul ettirmeye çalışan hükümetin kanaatleri bu boşluğu doldurmaya çalışacaktır”
(Sezer, 1972: 84).
Böylece, bireyler siyasete yabancılaşarak, kendilerininki yerine başka kanaatlerin etkili
olmasına izin verir duruma gelmektedirler. Hâlbuki bireyler ülke ve devletle ne derece
ilgilenirlerse, ülkelerine de o derece sahip çıkmış olurlar. Böylece, J.J. Rousseau’nun idealize
ettiği, sorunların üstesinden gelebilecek olan toplumsal sözleşme de gerçekleşebilecektir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yabancılaşma durumu, kişinin kendisine, çevresine ve toplum normlarına, gerçek yaşantıya
karşı bazı nedenlerden ötürü oluşmaktadır. Birey bu durumda ya en uç noktada keskin bir
bireysellik yaşamakta ve kendi dışındakilerin tümünü kitle olarak görmekte ya da tam tersine,
kendi bireyselliğinin anlamını yitirip; pasif, edilgen ve yaşadığı toplum içinde eriyen bir
nesneye dönüşmektedir. Kamuoyu ise değişik insanların değişik bir dizi konuda siyasete ilişkin
tutumlarını yansıtır. Bu tutumlar bazı insanlarda güçlü olabilir ve sık sık ifade edilebilirler.
Diğerleri ise, tutumları üzerinde, yalnızca sorulduğunda ya da bir kampanya bağlamında özgül
inançlar kendileri için çarpıcı kılındığında düşünebilirler. Kamuoyu, siyaset yönelimlidir ve
siyasal sonuçları vardır. Kamuoyu baskısını göz ardı eden yönetim ve siyasetçiler, uzun süre
iktidarda kalamazlar.

BÖLÜM SORULARI
1. Yabancılaşma kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Yabancılaşma terimi, aslı Latince’den gelmiş olan “alienation” terimidir.
b. Yabancılaşma kavramı birçok bilim adamı tarafından aynı biçimde ele alınmıştır.
c. Yabancılaşma durumu, kişinin kendisine, çevresine ve toplum normlarına, gerçek yaşantıya
karşı bazı nedenlerden ötürü oluşmaktadır.
d. Yabancılaşma sorununun odak noktasında insan öğesinin bulunmasıdır.
e. Birey, toplum içinde düşüncelerini olduğu gibi ifade edemiyorsa, zamanla toplum içinde
yabancılaşır.
2. Yabancılaşmayı ruhbilimsel ve toplumbilimsel olarak beş boyut altında inceleyen kimdir?
a. Erich Fromm
b. J.J. Rousseau
c. Melvin Seeman
d. J. Habermas
e. Herbert Marcuse
3. “............. sorunu, kişinin her gün yaptığı şeyleri tekrar tekrar değişmeden, monoton bir
biçimde yapmaya devam etmesinden doğmaktadır. Üstelik bu belirli çerçevede yapılan iş
sonucu, yeni bir takım oluşumların, yaratımların ortaya çıkmayışı da kişinin yaptığı işte kendini
gerçekleştirememesine, kendini bulamamasına neden olmaktadır.” tanımı yabancılaşma
boyutlarından hangisine aittir?
a. Anlamsızlık
b. Güçsüzlük
c. Normsuzluk
d. Yalıtılma
e. Kendine yabancılaşma
4. “Birey bu durumda ya en uç noktada keskin bir bireysellik yaşamakta ve kendi dışındakilerin
tümünü kitle olarak görmekte ya da tam tersine, kendi bireyselliğinin anlamını yitirip; pasif,
edilgen ve yaşadığı toplum içinde eriyen bir nesneye dönüşmektedir.” ifadesi hangi kavramı
açıklamaktadır?
a. Normlar
b. Yabancılaşma durumu
c. Kendini gerçekleştirme
d. Monotonluk
e. Tektipleşme

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rousseau’nun düşüncelerinden biri değildir?
a. Ceza hukuku, medeni hukuk ve kamu hukukunun yanı sıra kamuoyu bir dördüncü hukuk
biçimidir ki bu yazılı değildir
b. Geleneklerin, göreneklerin belirlenmiş alanlarında, insanın dışlanmamak için açıkça ifade
ettiği ya da ifade etmek zorunda kaldığı kanaatler ve davranış biçimleri, kamuoyunu
oluşturmaktadır.
c. İnsanın özü ikiye bölünmüştür: Doğasının gerçek gereksinim ve eğilimlerini koruyan insan
ile kanaatlerin boyunduruğu altında kendisini biçimlendiren insan
d. Nevrotik hasta, yabancılaşmış bir insandır. Kendisini güçlü hissetmez. Korkmaktadır ve
çekingendir. Çünkü kendini, kendi eylem ve yaşantılarının öznesi ve yapıcısı olarak görmez.
Yabancılaşmış olduğu için nevrotiktir.
e. İnsan kırılgan doğası nedeniyle başkalarının yargılarına bağlıdır. Çünkü dışlanmak ya da
yalnız kalmak istemez.
6. Kamu erkinin kültürel-siyasal karşıtı olarak 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan burjuva
kamuoyunun oluşturduğu platformu, ‘burjuva kamusal alanı’ diye adlandıran isim
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marx
b. Giddens
c. Habermas
d. Horkheimer
e. Rousseau
7. “Freud’un söyleminde, temel kavramlardan biri olan ‘................’ olayı ile yabancılaşma
olayı arasındaki benzeşme bulunmaktadır.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a. içgüdü
b. benlik
c. anlamsızlık
d. benzetim
e. aktarma
8. İnsanların bir tür benlik duygusu yüzünden başkalarına bağımlı olduğunu hangi düşünür dile
getirmektedir?
a. S. Freud
b. J. Rousseau
c. A. Adler
d. K. Horney
e. E. Froom

9. Kamuoyunun her bir birey üzerinde davranış, düşünce düzeyinde olumlu ya da olumsuz
yansıma izleri bulunmaktadır. Bu işlem çerçevesinde, “kamusal alanı yöneten ilkeler; ...... ve
........” ifadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. istekler ve koşullar
b. sınırlılıklar ve yaptırımlar
c. istenç ve kısıtlamalar
d. kısıtlamalar ve yapıntı
e. istenç ve yapıntı
10. Kişiliğin kamuoyu üzerindeki etkisi ve siyasal davranış üzerinde çalışan toplumbilimciler,
iki yaklaşımdan birini izlemişlerdir. Bu yaklaşımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
a. Bütüncü ve kişilik özelliği yaklaşımları
b. Birleşik ve mizah özelliği yaklaşımları
c. Bütüncü ve benlik yaklaşımları
d. Tutum ve davranış yaklaşımları
e. Rıza ve kişilik yaklaşımı

CEVAP ANAHTARI
1.b, 2.c, 3.a, 4.b, 5.d, 6.c, 7.e, 8.b, 9.e, 10.a.

7. TÜKETİM OLGUSU VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Tüketim Nedir?
7.2.Tüketim Kültürü Bağlamında Kültür Endüstrisi
7.3.Medya ve Tüketim
7.3.1. Gazete
7.3.2. Radyo
7.3.3. Televizyon
7.3.4. İnternet

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tüketimi nasıl tanımlarız?
2) Kültür endüstrisi ne demektir?
3) Tüketim kültürünün farklı medya mecralarına yansımaları nasıldır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Tüketim ve Tüketim Kültürü

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tüketim kültürü hakkında Tüketimin tanımı yapılarak,
bilinç kazanmak
tüketim kültürü hakkında
yoğun çalışmalarda
bulunmuş Frankfurt Okulu
araştırmacıları yardımıyla
söz konusu kültürün
niteliğini ortaya koyma ve
farklı medya mecralarını
inceleme yoluyla

Anahtar Kavramlar
Tüketim, Tüketim Kültürü, Televizyon ve Tüketim, Radyo ve Tüketim, Gazete ve
Tüketim, İnternet ve Tüketim

Giriş
Bu ders kapsamında tüketim olgusu ve tüketim kültürü anlatılacaktır. Tüketim
eğiliminin nasıl bir kültür haline getirildiği, bu kültürün oluşumundan hangi grupların çıkar
sağladığı ve kültürün devamlılığının nasıl kurulup sağlamlaştırıldığı üzerine yoğunlaşılacak
derste farklı mecralarda tüketimin nasıl körüklendiğine değinilecektir.

7. Tüketim Olgusu ve Tüketim Kültürü
7.1.Tüketim Nedir?
Tüketim en genel anlamıyla üretilen bir şeyi kullanmak olarak tanımlanabilmektedir. Tüketime
konu olan mal ve hizmet bir veya birden fazla insani ihtiyacı karşılama amacı gütmektedir.
Dolayısıyla tüketim kavramının insanlığın varoluşuyla birlikte söz konusu olduğunu
söyleyebiliriz. Tüketmek var olmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. İnsanın yeme içme
eylemleri bile tüketim kapsamında değerlendirilebilir ve bu olgular insanın yaşamını belirler.
Ancak tüketim günümüze geldiğimizde kapitalizm ile yoğrulmuş yaşamımızda farklı bir boyuta
ulaşarak insani ilişkiler içinden kopmuştur.
Tüketim, günümüzde en büyük salgın hastalığı haline gelmiştir ki, insanlar alışveriş yapmanın
yanı sıra, tüm bunların dışında kalan eğlenme, boş vakit geçirme, bir yakınıyla buluşma gibi
eylemleri de tüketim alanlarında gerçekleştirme davranışı içerisindedirler. İhtiyacı veya alacak
parası olmadığı halde alışveriş merkezlerinde zamanlarını geçiren insanların sayısı pek de az
sayılmaz. Bunu kendi çevremize baktığımızda pekala görebiliriz. (Coşgun, 2012: 838)
Tüketme arzusu bugün toplumumuzun ve özellikle genç neslin en büyük amacı haline gelmiştir.
İnsan ise, tüketimin bir nesnesi olma noktasında araçsallaştırılmıştır. Büyüğünden küçüğüne
bütün bireyler diledikleri şeye/ ürüne ulaşabilme yolunda gece gündüz emek sarf etmekte, bütün
yorgunluğunu tüm paralarını vererek aldığı o ürünle gidermeye çalışmakta ve mutlu olmaktadır.
Burada o şeye sahip olmanın verdiği ‘mutluluk, anı yaşamak’ insanların yaşamlarında kendini
içselleştirmiştir. Gündelik yaşama egemen olan, insanların hayatlarına ciddi boyutlarda yön
veren ve insanların yaşamlarını sadece tüketim olgusuyla anlamlandırma girişiminde bulunan
güç, popüler kültürün ta kendisidir. (Coşgun, 2012: 838)
Tüketim toplumu kavramı kapitalizm ile birlikte yükselişe geçmiştir. Kar elde etmek için
insanları ihtiyaçtan fazla tüketime yöneltme girişimleri kapitalizmin temel noktasını
oluşturmaktadır. Bu yapı insani ilişkileri ve insanın doğasını da dönüştürmüştür. Sombart,
kapitalizm öncesine ait insanı “doğal insan” ve toplumu ise “doğal toplum” olarak nitelendirir.
“Doğal toplum”da yaşayan insanın acelesi ve koşuşturması yoktur; çabalarının ve
meşguliyetlerinin merkezinde etiyle kemiğiyle insan bulunur; ilgilendiği ekonomik
faaliyetlerinde ölçü insandır; maddi tüketimi ne kadar artarsa o kadar üretir, ne kadar harcarsa
o kadar para kazanır; bu anlamda bir denge söz konusudur. Kişisel keyfine göre değil, ait olduğu
toplumsal konumuna göre gereksinimlerini belirler; dünyasında ne kendi çıkarı için bir diğerini
yenmek, onu al aşağı etmek, ne de yarın endişesi ve hatasız hesaplama yapma düşüncesi vardır;

kendisine keyifli bir yaşam sağlayacağından fazlasını istemeyecek kadar sağduyulu;
geçineceğiyle yetinecek kadar kanaatkâr; hemen tüm gündelik hayatın işlerini canı istediği
şekilde ve bir eğlence havasında gerçekleştiren doğal insan, kendi için boş zamanı üretir. Bu
bağlamda daha sonra önemli bir değer olacak olan zenginlik hoşlanılan bir durum olmadığı gibi
zenginliği elde edebilecek acelecilik, rekabet, aşırı çalışma ve biriktirme söz konusu olmamıştır.
Dolayısıyla üretim ve tüketimi içeren bir ekonomi olgusu, sanayi öncesi doğal toplumsal
aşamada sosyal yaşamın bir yönü olarak var olmuştur. Modernleşme ve sanayileşmeyle birlikte
ekonomi, giderek diğer yaşam alanları üzerinde bir belirleyicilik kazanmaya başlamıştır.
(Aktaran Şentürk, 2012: 64) Bu yapıdaki yeni toplumsal düzen de yeni ilişki biçimleri yaratarak
tüketimi yücelten bir yapı inşa etmiştir.
Günümüzde tüketmek artık insanların hayatının amacı haline gelmiştir. Bir yandan da tüketim
saygınlıkla eşleştirilmiştir. İhtiyacımız olmayan onlarca ürüne sahip olmak, onlarca marka
arasından daha ‘itibarlısını’ (=pahalısını) seçmek dışarıya sunduğumuz imajın bir parçası haline
gelmiştir. Tüketim fiziksel ihtiyaçları karşılamaktan çok zihinsel ve duygusal tatminin aracı
olarak insanlara üstünlük duygusu aşılarken toplumsal anlamda derin ayrılık ve bunalımların
da kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla tüketenin daha üstün ve ayrıcalıklı olduğu tüketmeyenin her
anlamda ‘yoksullaştırıldığı’ bir algı yaratılmaktadır. Bu yapı da kitle iletişim araçları
yardımıyla yaratılıp sürdürülmektedir. Bu yüzden konumuz bağlamında tüketim kültürüne
vurgu yapan, Frankfurt Okulu’nun kültür endüstrisi kavrama odaklanılarak medya mecralarının
etkilerini saptamak yerinde olacaktır.

7.2. Tüketim Kültürü Bağlamında Kültür Endüstrisi

Kültür endüstrisi kavramı Frankfurt Okulu düşünürleri Adorno ve Horkheimer tarafından
geliştirilmiş bir kavramdır. Marksist yönelimli ilk araştırma merkezi olan Frankfurt Okulu ve
buradaki sosyal bilimciler ağırlıklı olarak Marx’ın ekonomi politik, meta fetişizmi ve
yabancılaşma kavramlarının gündelik hayatta iktidar ve medya tarafından nasıl tekrar tekrar
üretildiklerine dikkat çekmektedirler. Eleştirel kuramla özdeşleştirilen kültür endüstrisi
kavramı ilk kez “Aydınlanmanın Diyalektiği” eserinde kullanılmıştır.
Adorno, Horkheimer ve diğer Frankfurt Okulu düşünürleri 20. yüzyılda tahakkümün kültürel
boyutu, gündelik hayatın estetize edilmesi, kültürün ticarileşmesi, standartlaşması ve toplumsal
yabancılaşma üzerine çalışmışlardır. Adorno ve Horkheimer’a göre hayatın her alanı, kültür

endüstrisi tarafından metalaştırılmakta ve böylelikle hakim ideoloji hem ekonomik hem de
ideolojik olarak kitlelerin bilincinde yeniden üretilmektedir. (Kara, 2014: 52)
Tüketim kültürünün kapsamını tanımlamak için Frankfurt Okulu farklı kavramlara
yönelmişlerdir. Son olarak mevcut olguyu kültür endüstrisi olarak tanımlamışlardır.
Adorno’nun deyimiyle: Kitlenin içinden adeta kendiliğinden yükselen bir kültür, halk sanatının
günümüzdeki bir biçimi söz konusuymuş gibi, konuyu savunanların hoşuna gidecek bir yorumu
en baştan olanaksızlaştırmak için ‘kitle kültürü’ ifadesini ‘kültür endüstrisi’ ile değiştirdik.
Kültür endüstrisi öyle bir kültürden son derece farklıdır.” (Adorno, 1997: 109) Çünkü kültür
endüstrisi halkın kendi ürettiği bir kültür değildir. Bu kültür tepeden inme bir şekilde insanların
bilincine işlenmektedir. Kültürün oluşturuluşu ve biçimlenişi belirli bir çıkar grubu tarafından
denetlenmekte, insanların beğenileri bile şekillendirilmektedir.
Kapitalizm, her şeyden öte meta üreten bir sistemdir. Dolayısıyla ana hedeflerden biri üretilen
metaların doğal görünmesini sağlamaktır. Bu görev de birer meta olarak değerlendirilebilecek
medya ürünlerinin üretimini yönetenlere düşmektedir. Diğer yandan, toplumsal ilişkilerden
sanatsal üretime kadar şeyleştirme sürecinin işlemesi metalaşmanın temelini oluşturmaktadır.
Bu temel içinde ana hedeflerden biri de sınıf bilinçlerinin yok olması ve atomize hareket eden,
fazla düşünmeyen, kitlesel eğlenceler üzerine odaklanan ve bunlarla zaman geçiren insan
toplulukları yaratılmasıdır. İnsanoğlunun kendi düşünsel gücüyle yaratılan metalara insanüstü
bir ilahi güç atfederek onları yüceleştirmek de şeyleştirmenin ana hedefidir (Adorno, 2007;
101). Böylece insanlar kendi ürettikleri endütriyel ürünlerin yani aslında ‘şey’lerin esiri haline
gelmektedirler. Şeyleşme, günümüzün sosyo-kültürel ortamının en belirgin özelliğidir. (Kara,
2014: 53)
(1) Modern dönemin betimleyici özelliği metaların kitlesel üretimi ve insan ilişkilerinin
şeyleşmiş oluşudur; (2) buna teknolojik değişim neden olmaktadır; (3) bunun sonucu ise,
geleneğin ve geleneğe dayanan yaşama tarzının yıkılıp yok olmasıdır; (4) imgeler (imajlar)
metalaşmışlar, algılamalarımızın nesneleri olmuşlar, fantazyalarımızın materyalize olmuş
biçimlerine dönüşmüşlerdir. Yani, yaşam deneyimlerimiz algılama ve fantazya düzeyinde de
transforme

olmuşlardır;

(5)

imgeler

ve

nesneler,

algılamalarımızın

nesnelerine,

fantazyalarımızın materyalize olmuş biçimine dönüşüp metalaşmış bulundukları için
günümüzde çok önem kazanmışlardır; (6) günümüz yaşamının gerçekliğinin anlaşılmasında,
bu nedenle, fantazyaların ve imgelerin tarih ve kültür açısından doru bir biçimde açıklanması
büyük önem taşımaktadır. (Sevim, 2010: 510) Kapitalist düzen insanı bir illüzyon içine
hapsetmektedir. Gerçeklikle insan arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak zihinsel işlevleri

köreltmektedir. İnsanlar tüketim ürünleriyle, daha fazlasına sahip olmaya çalışmakla yaşamanı
geçirmektedir. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak biricikliklerini koruduklarını sanarak…
Örneğin: bir cep telefonu aldığınızda ödediğiniz yüksek bedele rağmen söz konusu cep telefonu
birkaç sene içinde eskimektedir. Birkaç sene sonra bu telefonun sahip olduğu özelliklerin
hemen hemen aynılarına sahip olan başka bir telefona ‘üst model’ adı altında tekrar sahip
olmayı arzular bulursunuz kendinizi. Aslında cep telefonu konuşmak ve mesaj atmaktan ibaret
bir icattır. Elinizdeki telefonun ise yenisinden hiçbir farklı yoktur. Ancak, bilincimize işleyen
iletiler her zaman en yenisine sahip olmanın bizi toplumda saygın kılacağı, insanların bizi
kıskanacağı ve hayallerimize anca bu şekilde kavuşabileceğimiz yönünde mesaj
ulaştırmaktadır. Bireyler hayatını bu şekilde ‘zenginleştireceğimize’ o kadar fazla inanmıştır ki
söz konusu iletilerin doğruluğunu sorgulamaya bile zahmet etmeden, onların üzerine
düşünmeden kabul etmektedir.
Bu noktada medya önemli bir konuma yükselmektedir. Medya endüstrisinin ürünleri de benzer
bir şeyleştirmenin öznesi konumundadır. (Kara, 2014: 53) Frankfurt Okulu’nun odak noktası
da medya eleştirisidir. Dolayısıyla medya ve tüketim ilişkisine bakmak, tüketimin nasıl medya
aracılığı ile körüklendiğini kavramak önemlidir.

7.3. Medya ve Tüketim

Medya kavramı günümüzde genel olarak kitle iletişim araçlarını kapsayan bir yapıda
kullanılmaktadır. İnsanların bilme ve haber alma ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmış söz konusu
olgu insan doğasını anlamlandırma aşamasında oldukça aydınlatıcıdır. İnsan meraklı bir
varlıktır. Bu merak duygusunu gidermek önemli bir tatmin aracıdır. İletişim (tek yönlü veya
çift yönlü) yoluyla kurulan etkileşim sonucu insanlar günümüzde özellikle kitle iletişim
araçlarıyla merak duygusunu tatmin etmeyi başarırken haber alma ihtiyacının tarihsel olarak
geçmişi daha eskilere dayanmaktadır.
İlk örneklerinde, belirli yerleşimlerden topladığı haberleri insanlara aktararak insanların
toplumsal gereksinimlerini gideren medya, zamanla insanların ihtiyaç duydukları bilgileri
öğretmeye, siyasal erklerin onadıkları yaşam biçemini tanıtmaya başlamış ve daha sonraları da,
insanların eğlenmek ve rahatlamak için başvurdukları araçlar olmuştur. Çağlarla birlikte

medyanın içeriği ve teknolojisi de değişmiş, evrenin her yanına yayılabilen sinyaller medyanın
iletilerini dağlara, köylere kadar taşımıştır. Bu da medyanın yaygınlığını, popülaritesini
arttırmış ve iletilerinin daha geniş alanlarda tanınmasını ve benimsenmesini sağlamıştır. (Cereci
ve Özdemir, 2015: 2)
Genel olarak medya ürünleri iki temel bileşenden meydana gelmektedir. Bunlardan ilki;
kurgusal, editöryal haldeki işlenmemiş maddi olmayan içerik bileşenleri, diğeri ise tüketicinin
eline ulaşan fiziksel, maddi bileşenlerdir. Bileşenlerden ilki içeriğe, diğeri ise fiziksel olarak
erişilebilirliğe vurgu yapmaktadır. Öte yandan, medya ürünlerinin en temel özelliği eğlendirici,
ikna edici veya bilgilendirici özellikleri ile potansiyel müşterilerinin gereksinimlerini
karşılayabilme ve onları memnun edebilme yetisidir. Adorno’ya göre bu memnuniyet mümkün
olan en düşük beğeni düzeyinde standardize edilmiştir çünkü sistem tüketicinin içerik üzerine
fazlaca kafa yormasını istememektedir. Kültür endüstrisi tarafından gelir guruplarına göre birer
istatistik öğesi haline getirilen tüketicilerin, neyi izleyeceği ya da dinleyeceği önceden
bilindiğinden, bu ürünlerin ulaştığı kitleler de bu ürünleri ona göre alıp tüketmektedir. Kültür
endüstrisi uzmanları tarafından hazırlanan bu ürünlerde, örneğin filmlerde, filmin nasıl biteceği,
filmde kimin cezalandırılacağı tahmin edilebilmekte ve bu tahminler doğru çıktığında kitleler
mutlu olmaktadır. Böylece varolan toplumsal yaşam, kitlelere kültür endüstrisi süzgecinden
geçirilerek sunulmuş olmaktadır. Diğer yandan “Tek Boyutlu İnsan” eserinde Herbert Marcuse,
medya ürünleri dolayımlı içeriğin, insanı ve dolayısıyla toplumu tek tipleştireceğini ve böylece
egemen gücün hakimiyet alanını daha efektif biçimde genişletebileceğini savunmaktadır (Kara,
2014: 53).
Ham olay değiş tokuştur: Değiş tokuş maddesi değil. Sadece tüm bir sanayisel üretim zinciri,
yani kitle iletişim araçları tarafından ürün, üretilmiş ve bir araya getirilmiş maddi gösterge
malzemesi –sanayisel üretim nesnelerinin benzerleri- olarak süzülüp, parçalanıp, yeniden
çözmlendiği zaman ‘tüketilebilir’ hale gelir. Bu makyajın yüzde gerçekleştirildiği işlemin
aynısıdır: gerçek, ama birbirini tutmayan niteliklerin yerine, teknik öğelerden ve dayatılmış bir
anlamlandırmalar kodundan (‘güzellik’ kodu) hareketle soyut ama tutarlı bir iletiler ağının
sistematik olarak geçirilmesi. (Boudrillard, 2008: 159) Dolayısıyla medyanın ürünlerin
biçimini, daha doğrusu sunumunu değiştirerek tüketiciye farklı bir şeymiş gibi sattığını
söyleyebiliriz. Bir giysi her zaman sadece bir giysi değildir. Medya sunumu o giysiyi bir hayal
ile bütünleştirerek kitlelerin ilgisine açabilmektedir. Maddi bir olan giysi, yani maddi
göstergeler bir hayal ürününe dönüşerek ihtiyacın ötesinde arzu edilir kılınmaktadır.
Medyanın tüketimi körükleme işlevi sahip medyanın sahiplerinde de aranabilir. Günümüzde

genel olarak kitle iletişim araçlarını incelediğimizde söz konusu araçlarını sermaye gruplarının
elinde bulundurduğunu görebiliriz. Bunun ardındaki neden medyanın kar getirisi değil, genel
bağlamda getirdiği maddiyat ötesindeki ‘kar’dır. Çünkü medya bir ideoloji yayma ve insanları
biçimlendirme aracıdır. İnsanların beğenileri medya tarafından şekillendirilir ve bu genel
beğeniler kitlesel bir biçimde yayılır. Söz konusu beğeniler de tüketimin bir kaynağı haline
gelir. Ürün üreten veya hizmet sunan sermaye sahipleri ürettikleri ürünleri veya sundukları
hizmetleri dolaşıma sokabildikleri ölçüde kazanç sağlayabilmekte ve sermayelerini
artırabilmektedirler. Günümüz koşullarında ürün/hizmet sektörlerinde küreselleşmenin
etkisiyle yaşanan kıyasıya rekabet, firmaları rekabet avantajı elde etmeye zorlamaktadır.
Firmalar, rekabet avantajı elde edebilmek için tüketici bireylerin satın alma hareketlerini
etkileyecek girişimlerde bulunmak yani onların rızasını kazanmak zorundadırlar. Medya da bu
noktada devreye girer. (Öze, t.y: 57)
Görüldüğü gibi tüketim oldukça fazla eleştirilen bir olgudur. Tüketime yönelik eleştirilerin
temelinde ise; tüketimin, aşırı israf ile eş anlamlı olarak tanımlanması yatmaktadır. Oysa ki
liberalist bakış açısıyla, tüketimin tanımındaki en önemli unsur ihtiyaç tatmini olarak ele
alınmaktadır. Tüketimin anahtar öğesi olan ihtiyaçların tatmini, neo-klasik ekonomi kuramına
göre, mutluluğun gelmesini sağlamaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin tüketim modeli,
tüketici merkezli olarak tanımlanmaktadır. Tüketici, hayattan zevk almak için araştırarak
mantıklı seçimler yapan birey olarak görülmektedir. (Kula, 2012: 510) Ancak liberal görüş söz
konusu düşünceleri ihlal etmektedir. Kapital liberal düzen insanları kitle iletişim araçları
yoluyla alıklaştırırken onların seçim yapabildiği mottosu üzerinden sahte bir gerçeklik inşa
etmeye çalışmaktadır.
Tüm bu perspektif bağlamında kitle iletişim araçlarının her birinin de farklı boyutta güce sahip
olduğunu belirtmek gerekir. Her kitle iletişim aracı tarihin bir döneminde insanlar üzerinde
muazzam derecede etki yaratmış, gelişen teknoloji yüzünden etki gücünü kendinden bir sonra
gelen teknolojiye bırakmıştır. Günümüze geldiğimizde ise pek çok kitle iletişim aracının
barındığı bir yapı ortaya çıkmıştır.

7.3.1. Gazete
Gazeteler toplumsal hayatı şekillendirmektedir. Özellikle ilk çıktı dönemlerde, yegane kitle
iletişim aracıyken önemli etki yaratmayı başarmıştır. Günümüze geldiğimizde ise gazete
gücünün önemli bir bölümünü kaybetmiştir. Ancak yine de sınırlı okuyucu kitlesi üzerinde

halen etkisini sürdürmektedir. Özellikle bir ideoloji taşıyıcısı, insanların kendini
kimliklendirmesinin bir aracı olarak kişisel tatmin bağlamında önemli bir işlev üstlenmektedir.
Bu noktada da insanların yaşamlarında belirli dönüşümler yaşanmaktadır.
Bireylerin düşünce dünyalarında ve hayatlarında meydana gelen bu dönüşümlerde köşe
yazarlarının etkileri büyüktür. İşte bu bağlamda geçmiş yıllarda toplum hayatında etkili olan
medya sahiplerinin, köşe yazarlarının, bu görevi üstlenmiş medya çalışanlarının günümüz
toplum hayatında da ne kadar etkili olduğu gözler önündedir. Söz konusu köşe yazılarında nasıl
bir yönlendirme çerçevesinde mesajları sunduğu, kullanacağımız eşyalardan, yapılması
gereken spor aktivitelerine, gitmemiz gereken yemek yerlerinden, ne yememiz gerektiğine,
nasıl giyinmemiz gerektiğinden, ne tür güzellik ürünleri kullanmamız gerektiğini öneren
yönlendirme mevcuttur. (Silsüpür, 2016: 123) Gazeteler özellikle ideoloji üzerinden kendini
konumlandırmakta, insanları da bunun üzerinden yönlendirmektedir. Haberler taraflı birer
bakış açısına sahip olduğundan, yani objektif bir haber sunumu olamayacağından gazeteler
okuyucuya her zaman belirli bir alt metin sunmaktadır.
Tüketim kültürü ürünleri haberlerin dışında direkt olarak gazetelerdeki reklamlar yoluyla da
insanların bilincine işlenmektedir. Renkli sayfalar, görseller ve ‘zengin’ sunumlar birer
etkileme aracı olarak kullanılırken insanlar özellikle yaşam tarzı ve moda sayfaları gibi
yaşamları şekillendirmeye yönelik sayfaların içerikleriyle yön almaktadırlar. Bu yapı da
tektipleşmeyi yüceltmektedir.
Yeni kuşak köşe yazarları ise, birinci tekil şahıs olarak kaleme aldıkları yazılarda, şahsen yemek
yedikleri mekânları, alışveriş yaptıkları mağazaları tavsiye edercesine bahsetmeye
başlamışlardır. “Yaptıklarını anlatarak toplumun düşüncelerini kendi bedenlerinde ortaya
çıkardıklarını iddia eden bu yazarlar, yaptıklarını söylemek, gittikleri restoranı yazmak, önceki
gece profesör dostuyla şarabını yudumlarken yaptığı sohbetten milyonlara bahsetmekle,
toplumun yeni örneklerini teşkil etmeye başlamışlardır” (Bayram, 2005: 56). Bu yeni medya
profesyonelleri, tüketimle belirlenen statü, sınıf gibi toplumsal konumları destekleyen ve
seçkinlik sağlama amacıyla mal ve hizmetlerin nasıl kullanılması gerektiğinin bilgisine
yazılarında yer vermişlerdir (Dağtaş ve Erol, 2009: 173). Bir başka deyişle, gazeteler köşe
yazılarında, medya aracılığıyla özlem haline getirilen tüketime göre statü temelindeki yaşam
biçimine yer vermektedir. (Sine, 2010: 73)
Tüm bu bağlamda denilebilir ki; gazetelerin içeriklerinin değişmesine rağmen insanların
hayatını şekillendirmek anlamında her dönemde etkili olmaktadır. Farklı dönemlerde siyaset
etkili olurken ilerleyen dönemlerde haber üzerinden insanlara mesaj iletilmiştir. Farklı

dönemlerde de yaşam tarzlarının sunumu yapılmıştır. Ancak temeldeki amaç hep okuyucuyu
tüketime yönlendirmek olmuştur. Belirli bir yaşam tarzı belirli bir tüketim grubuna ait olmayı
da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla gazetelerin işlevleri günümüzde direkt olarak
televizyondaki gibi reklamlarla insanları etkilemek olmasa da belirli bir yaşam tarzı yaratma
bağlamında tüketim kültürüne oldukça yararlı olmaktadır.

7.3.2. Radyo
Radyo özellikle televizyonun olmadığı zamanlarda önemli bir kitle iletişim aracı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen radyo televizyonun icat edildiği zamanlarda da varlığını
korumaya devam etmiştir. MCluhan’ın (2005) dediği gibi araç mesajdır. Her kitle iletişim
aracının kendine özgü bir mesajı vardır. Aktaracağımız mesajın niteliği, aracı kitle iletişim aracı
ile değişime uğramaktadır. Bu bağlamda radyo ‘ciddiyet’ ile eşleşmiş bir kitle iletişim aracıdır.
Radyo, ilk icat edildiği zamanlarda devletin dil, kültür, sanat, yeni bir insan modeli ve yaşam
tarzının benimsetilmesini amaçlayan bir kitle iletişim aracı niteliğe bürünmüştür. (Zorlu, 2003:
14) Devlet tekelinde olan radyolar insanların hayatını şekillendirme paydasında işlevler
üstlenmiştir. Radyoda gerek haber ve eğitim işlevleri sırasında, gerekse mal ve hizmetlerin
tanıtılmasında kişide verilene karşı bir inandırma ve bunun sonucunda da gerekiyorsa bir
harekete geçirme sağlanmaya çalışılır. (Aziz, 1981: 55) Bu aşamada da radyonun ciddiyetinden
yararlanılır. Radyo, bir kitle iletişim aracı olarak yalnızca sesten yararlandığından televizyonun
aksine daha ciddi bir yapı sunabilmektedir. Tabii televizyonun olmadığı dönemlerde
magazinselleşmenin bu kadar yoğun olmadığını da göze alarak radyonun önemli bir bilgi
kaynağı olarak görüldüğü eklenebilir.
Tüm kitle iletişim araçlarının olduğu gibi radyo da tüketimi teşvik etmektedir. Buradaki
tüketimcilik üretime dayalı (üretim sonucunda gelişen tüketim değil) bir olgu değil, yüksek
hayat standartlarına ulaşma hırsının doğması ve gelişmesiyle ilgilidir. (Zorlu, 2003: 16) Söz
konusu hedeften hareket eden günümüz tüketim anlayışı insanlara ‘daha iyi yaşayacağı’
yönünde vaat sunmaktadır. Bunun radyoya yansıması ise özellikle ideolojik bakımdan
olmaktadır. Örneğin devlet kendi ideolojisini yayacak tipte yayınları sıklıkla yapmaktadır. Özel
radyo kanalları açısından ise durum radyo kanalının sahibinin sahip olduğu şirketlerin ürettiği
ürünlerin popülerleştirilmesi şeklinde gerçekleşebilmektedir.
7.3.3. Televizyon

Televizyon ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren tüm diğer kitle iletişim araçlarını geride
bırakarak büyük bir ilginin odağı olmuştur. Hem görüntü hem de sesi içinde barındırmayı
başarabilen bir kitle iletişim aracı olarak televizyon yayılım gücü sayesinde tüm dünyayı etkisi
altına almış küreselleşme anlamında da temel kaynak olmuştur.
20.yy’ın en önemli sosyal olaylarından biri olarak televizyonun sunulması ve hızlı yayılışı
gösterilebilir. Televizyon sosyal ve siyasi hayatı, aileleri, liderleri seçme şekillerini sonsuza
kadar değiştirmiş, sosyal politikalar oluşturmuş ve suçluyu yargılamıştır. Televizyon mit
söyleyişinin ve hikâye anlatmanın birincil aracı olarak, okumanın ve kişiler arası öykünün
yerine geçmiş böylece temel olarak kültürü değiştirmiştir. Televizyon okul, ibadet yerleri ve
hatta aileler gibi birçok geleneksel sosyalleşme aracı ile yarışmaktadır. (Papatya ve Özdemir,
2012: 169)
Televizyon bu gücünü özellikler reklamlardan, dizilerden ve filmlerden almaktadır. İnsanlar
her an televizyon izlediğinden, hayatı televizyondaki ilişki sunumlarından öğrendiklerinden ve
bunu günlük hayatlarına uyguladıklarından televizyon önemli bir davranış belirleyicisi
olmaktadır. Tv dizilerindeki hayat sunumu gerçek olmasa da insanlar bu hayatı normalleştirerek
hayatlarını biçimlendirmektedir.
TV dizileri, bireylere tüketilecek sonsuz nesneler yoluyla oluşturulacak yaşam tarzları ile ilgili
bilgiler vermektedir; güzel evler, göz kamaştıran kıyafetler, pahalı arabalar, değerli hediyeler,
mücevherler, partiler paranın yapabildiklerine TV dizilerinin dünyasından verilebilecek ilk
örnekler arasında yer almaktadır. Dizilerde, zengin biriyle evlenmek mutlu olunacağına işaret
etmektedir. Partiler ve evlilik törenleri, büyük ve görkemli olmakta; gece soap operalarında
hiçbir program türünde olmadığı kadar çok zengin insana rastlanmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında, bu diziler zenginlerin hayatını anlatan bir dizi türü gibi görünmektedir. Diziler
yoluyla, izleyiciler, abartılı kıyafetleri, evleri, mücevherleri, kısacası zenginliğe dair her şeyi
istemeye, bu zengin yaşamı arzulamaya davet edilmektedir. (Kula, 2012: 508)
Tüketim etkin ve kolektif bir davranıştır, bir zorlama, bir ahlâk ve bir kurumdur. Tüketim tam
olarak bir toplumsal değerler sistemi, bu terimin grup bütünleşmesi ve toplumsal denetim işlevi
olarak içerimlendiği bir toplumsal değerler sistemidir. (Papatya ve Özdemir, 2012: 162)
Dolayısıyla televizyondaki tüketim yeni bir kültür oluşturmaktadır. Oluşturulan bu değerler
sistemi toplumun geniş kesimi tarafından kabul görmektedir. Çünkü televizyon herkese anında
aynı anda ulaşabilmektedir.
Modern tüketimin dayattığı ve toplumun şekillendirdiği sahte gereksinimler ve istekler

karşısında insan, arzusuna yenik düşebilir. Çünkü tüketici arzusunun oluşumunda, tüketim
fantezileriyle sosyolojik koşullar arasında kuvvetli bir bağ vardır. Tüketiciler henüz sahip
olmadıkları ve onları iştahlandıran ürünler ile büyülenebilir ve bu ürünler yaşamda sihirsel bir
anlam vaat ediyor gibi gelebilir. Bu ürünlerin büyülemesine yardım eden sihirbazlar;
reklamcılar, perakendeciler ve gizem tüccarları olarak ifade edilir. Bu büyülü sistemin
desteklenmesi ve hayal dünyasının gösterimi, insanları cezbetmenin tek süreci değildir.
Tüketiciler, vitrinlere bakarak, hayal kurarak, televizyon izleyerek, dergi okuyarak, internette
gezinerek, çevresiyle konuşarak ve diğerlerinin tüketimini gözlemleyerek sihirbazların
çıraklarıymış gibi davranmaktadırlar. (Papatya ve Özdemir: 163) Reklamcılar pek çok farklı
yöntem kullansa da günümüzde hala reklamcıların en fazla kullandığı mecra olma niteliğini
televizyon korumaktadır. Tıpkı TV dizileri gibi reklamlar da belirli bir yaşam tarzı sunumu
gerçekleştirmektedir. Artık aynı ürünün farklı pek çok şirket tarafından üretildiğini
düşündüğümüzde insanların neden belirli bir markayı seçtiğini anlamlandırmamız gerekir.
Seçim ürünü aldıktan sonra vaat edilen hayal doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu duygusal
durum gerçek olmasa da kişi söz konusu duruma kendini verebilmekte kendini verilen vaadin
içindeki resimde görebilmektedir. Daha önce dediğimiz gibi artık tüketmek ihtiyaç için değil,
saygınlık ve kıskanılmak için vardır.
Dolayısıyla televizyonun günümüzde, internete rağmen en güçlü kitle iletişim aracı olduğunu
söyleyebiliriz. Televizyon her yaştan insanın kullanımına açıktır ve evimizde her saniye
ulaşıma hazırdır. Direkt olarak izlenmediğinde bile bir şekilde ses yoluyla zihnimize işleyen
televizyon mesajları ve reklam iletileri bilinçaltımıza işlerken bizi savunmasız bir konumda
bırakmaktadır.
7.3.4. İnternet
İnternetin buluşu bir enformasyon devrimi yaratmıştır. Enformasyon toplumu, bilgi çağı,
iletişim devrimi gibi yaklaşımların ortaya atılmasının nedeni hiç kuşkusuz, yeni iletişim
teknolojilerinin bütün diğer buluşlara ivme kazandırma potansiyelini içermeleri ve yeni bir
üretim ve toplumsal bir düzen paradigmasını taşıyabilecek potansiyele sahip olmalarıyla
açıklanabilir. Enformasyon toplumu kavramı toplumsal ilişkiler içinde bilginin belirleyici bir
konuma ulaştığını vurgulamak açısından tarihsel bir süreci tanımlamak üzere kullanılan bir
kavramdır. (Güzel, 2006: 3)
Enformasyon toplumuna geçiş, bilginin yayılım hızının muazzam düzeye ulaşması ve katılım
olanaklarının sınırsızlaşması yeni bir düzen yaratmıştır. Bu yeni düzende insanlar kitle iletişim
araçlarının taraflı aktarımlarından kaçınma imkanı elde etmiş, bilinçler özgürleşme

potansiyeline sahip olmuştur. İnternetin de diğer iletişim araçları gibi objektiflikten uzak
olabileceği gibi en azından insanların seçim yapabilmeleri aşamasında önemli bir fırsat sunduğu
açıktır. Kellner’in internetin devlet ve ekonomik çıkarların dışında yapılanmasına dikkat
çekerek, bu özelliğin geleneksel egemenlik ilişkilerini tehdit ettiğini belirtmesi de bu yüzdendir.
(Güzel, 2006: 4) İnternet belirli yapısal koşulları yıkarak yeni bir düzen inşa etmiştir.
İnternete baktığımızda tüm diğer kitle iletişim araçlarını kapsadığını görebiliriz. İnternetten
radyo yayını yapmak, televizyon dizileri gibi internet dizileri yaratmak ve haber sunmak
mümkündür. Buna ek olarak pek çok farklı biçimde reklam uygulaması da yapılabilmektedir.
Tüm bu özellikler internetin diğer kitle iletişim araçlarında olduğu gibi belirli bir yaşam tarzı
sunumu gerçekleştirebilmesine rağmen özgürlük alanları da yaratmıştır. Etkileşim imkanı
olmayan insanlar etkileşim kurabilmeye başlamış, düşünceler özgürleşmiş ve görece denetim
kurtulmuştur.
İnternetin tüketimi körükleyen ve yaşam tarzı yaratan yanı biraz önce bahsettiğimiz, diğer kitle
iletişim araçlarına özgü yanları barındırmasıdır. İdeolojik internet haberleri, hayal sunan reklam
uygulamaları, belirli bir yaşam tarzını sürekli yücelten, mutluluğun reçetesini veren televizyon
dizileri… Tüm bunlar bağlamında baktığımızda içerik seçiminin önemli olduğunu
söyleyebiliriz. Tüm kitle iletişim araçlarında içerik seçebilmek önemlidir. Ancak içerik
seçebilme şansı tüm kitle iletişim araçlarında daha sınırlıdır. Sınırsızca içerik seçim imkanı
sunan tek yapı internettir. Bu yüzden medya okuryazarlı olmak önemlidir. Geleneksel medya
okuryazarlığı yanında özellikle internete yönelik okuryazarlık faaliyetlerinin de gündemde
olduğunu düşündüğümüzde internetin ne denli dikkate değer bir konuma yükseldiğini
kavrayabiliriz. Dolayısıyla medya okuryazarlığı kavramına bakmak faydalı olacaktır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu ders kapsamında tüketim kavramı bağlamında tüketim kültürünün kapsamı ortaya
koyulmuştur. Değişen tüketim algısı ile birlikte tüketimin hangi boyutlara ulaştığı ve kitle
iletişim araçları yoluyla tüketimin nasıl teşvik edildiği tartışılırken tüketicinin nasıl tüketime
ikna edildiği açıklanmıştır. Buna ek olarak tüketim kültüründen çıkar sağlayan odaklara
değinilerek söz konusu kültürün halkın bilincine müdahale edilerek kurulduğu belirtilmiştir.

BÖLÜM SORULARI

1. “.............. en genel anlamıyla üretilen bir şeyi kullanmak olarak tanımlanabilmektedir.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tüketici
b. Müşteri
c. Üreketici
d. Üretim
e. Tüketim
2. Tüketim toplumu kavramı hangi durum ile birlikte yükselişe geçmiştir?
a. Sanayileşme
b. Sosyalizm
c. Kapitalizm
d. Emperyalizm
e. Modernleşme
3. Aşağıdakilerde hangisi “doğal toplum”da yaşayan insanın özelliklerinden biri değildir?
a. Doğal toplumda yaşayan insanın acelesi ve koşuşturması yoktur.
b. Hemen tüm gündelik hayatın işlerini canı istediği şekilde ve bir eğlence havasında
gerçekleştirir.
c. Çabalarının ve meşguliyetlerinin merkezinde insan bulunur.
d. İlgilendiği ekonomik faaliyetlerinde ölçü insandır.
e. Maddi tüketimi ne kadar artarsa ondan fazla üretir, ne kadar para kazanırsa ondan fazla
harcar; bu anlamda bir dengesizlik söz konusudur.
4. “Kültür endüstrisi kavramı Frankfurt Okulu düşünürleri .............. ve ............. tarafından
geliştirilmiş bir kavramdır.” ifadesinde boş bırakılan yere hangi isimler gelmelidir?
a. Chomsky ve Herman
b. Adorno ve Horkheimer
c. Marx ve Engels
d. Habermas ve Hegel
e. Grossman ve Marcuse

5. Marksist yönelimli ilk araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Frankfurt Okulu
b. İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu
c. Chicago Okulu
d. Alman Kültürel İncelemeler Okulu

e. Birmingham Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi
6. Aşağıdakilerden hangisi tüketim için söylenemez?
a. Tüketmek var olmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir.
b. İnsanlar eğlenme, boş vakit geçirme, bir yakınıyla buluşma gibi eylemleri de tüketim
alanlarında gerçekleştirme davranışı içerisindedirler.
c. İnsan, tüketimin bir nesnesi olma noktasında araçsallaştırılmıştır.
d. Tüketim kavramının insanlığın varoluşuyla birlikte söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
e. İhtiyacı veya alacak parası olmadığı halde alışveriş merkezlerinde zamanlarını geçiren
insanların sayısı çok az sayıda bulunmaktadır.
7. “Tek Boyutlu İnsan” eseri kime aittir?
a. Jürgen Habermas
b. Herbert Marcuse
c. Martin Heidegger
d. Theodor W. Adorno
e. Max Horkheimer
8. “Kapitalizm, her şeyden öte .............. bir sistemdir.” ifadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. sermayeye karşı
b. farklılıklaşmayı sağlayan
c. sorun odaklı
d. meta üreten
e. çözüm üreten
9. Eleştirel kuramla özdeşleştirilen kültür endüstrisi kavramı ilk kez hangi eserde
kullanılmıştır?
a. Akıl Tutulması
b. Tek Boyutlu İnsan
c. Aydınlanmanın Diyalektiği
d. Sosyolojik Açılımlar
e. Geleneksel ve Eleştirel Kuram

10. Frankfurt Okulu’nun odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
a. medya eleştirisi
b. kitle psikolojisi
c. statü kavramı

d. korku kültürü
e. feminizm

CEVAP ANAHTARI
1.e, 2.c, 3.e, 4.b, 5.a, 6.e, 7.b, 8.d, 9.c, 10.a.

8. MEDYA OKURYAZARLIĞI VE TÜKETİM İLİŞKİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Medya Okuryazarlığı Kavramı
8.2.Medya Okuryazarlığı İlkeleri
8.3.Etki Kuramları ve Medya Okuryazarlığı
8.4.Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Medya Okuryazarlığı
8.5.Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4) Medya Okuryazarlığını nasıl tanımlarız?

5) Medya Okuryazarlığının ilkeleri nelerdir?
6) Medya Okuryazarlığı ile Teknolojik Gelişmeler Arasındaki Bağlantılar Nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Medya Okuryazarlığı
Tüketim İlişkisi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
ve Medya
Okuryazarlığı Medya okuryazarlığının
kavramını tanımlayabilmek tanımı yapılarak ilkeleri
ve tüketim ilişkileri içindeki ortaya koyulacak ve çeşitli
yerini kavramak
kaynaklar yardımıyla
tüketim kültürü ile
ilişkilendirilecek

Anahtar Kavramlar
Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Tüketim, Medya Okuryazarlığının
İlkeleri

Giriş
Bu ders kapsamında medya okuryazarlığı kavramı anlatılacaktır. Medya
okuryazarlığının tüketim kültürü içindeki yeri irdelenerek, ilkeleri bağlamında medya
okuryazarlığının yeri tartışılacaktır. Söz konusu kapsamda medya okuryazarlığı literatüründen
yararlanılarak konuya zemin oluşturulacaktır.

8. Medya Okuryazarlığı ve Tüketim İlişkisi

8.1. Medya Okuryazarlığı Kavramı

Medyanın yakın zamanlarda önemli bir konuma yükselmesiyle medyanın etki gücü sıklıkla
tartışılır olmuştur. Medyanın iletilerinin savunmasız konumda görülen izleyiciyi etkilemesi,
dahası manipüle etmesi medyaya yönelik eleştirel bakışın oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Medyanın iletilerine karşı savunma, iletileri ayırt edebilme özelliği kazandırabilme bağlamında
da medya okuryazarlığı kavramı ortaya çıkmıştır.
Medya okuryazarlığı kavramının ortaya çıkışı diğer ülkelerde daha eskiye dayansa da
Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında yapılan iletişim şurasında gündeme gelmiştir. Daha sonra
2004 yılında ise Medya ve Şiddet Çalışma Grubunun raporu RTÜK tarafından
değerlendirilmiştir. Tüm bunlar sonucunda 2006-2007 öğretim yılında beş pilot il (İstanbul,
Ankara, İzmir, Erzurum ve Adana) belirlenmiş ve söz konusu illerde medya okuryazarlığı dersi
okutulmaya başlanmıştır. 2007 – 2008 yılında ders, ilköğretimde II. kademede seçimlik ders
statüsüne kavuşmuştur. Dersin amacı ise medya etkilerine karşı en açık ve savunmasız olan
çocukların kitle iletişim araçlarının yapı ve işlevlerini öğrenmesi, içerikleri bilinçli bir şekilde
değerlendirebilme kabiliyetleri kazandırılarak eleştirel bakışlarını geliştirmek olarak
belirlenmiştir (Kurt ve Kürüm, 2010: 24). Bu süreç sonucunda da medya okuryazarlığı eğitimi
ilkokul düzeyine kadar inmiştir.
Bir medya okuryazarının tanımını yapmaya çalıştığımızda ise karşımıza belirli tanımlamalar
çıkmaktadır. “Medya okuryazarı medyada yeniden kurgulanan iletileri ayırt edebilmek ve
algılayabilmek, onunla ilgili yorumlarda bulunabilmek için ayrı bir beceri, altyapı bilgisi ve
eğitsel organizasyon gerektiren bir eğitim sürecinin sonucu olarak medya yetkini sıfatını hak
eden kişiyi betimleyen bir terim olarak tanımlanabilir.” (Taşkıran, 2007: 7) Dolayısıyla medya
okuryazarını enformasyon kirliliği içinde bilinçli olarak tercih yapabilen, farkındalığı yüksek
birey olarak kavramlaştırabiliriz.
Günümüzde artık yüz yüze iletişim kanallarının halen etkisini sürdürmesinin yanında kitlesel
enformasyon aktarımda özellikle kitle iletişim araçları çok önemli bir hale gelmiştir. Eskisi gibi
basılı metaryallerden kurtulmuş, hız, anındalık ve global ölçekte yayılım imkanı sağlamış
televizyonun icadıyla birlikte iletişim de farklı formlara kavuşmuştur. “Kitle iletişiminde
toplumsal konumları eşit insanlar arasında gerçekleşen ‘buyurma/güdüleme, buyruk
alma/uyumlanma’ya dayalı bir iletişim söz konusudur. Bu tür bir iletişim süreci alıcının

göndericiye karşı eleştirel bir tutum edinmesini engellemektedir.” (Taşkıran, 2007: 16) Eleştirel
tutum edinemeyen alıcı da mesajı sorgulamadan direkt olarak kabul etmekte ve bilincinin
şekillendirilmesine izin vermektedir. Televizyondaki her bir iletinin bir ideoloji taşıyıcısı
olduğunu göz önüne aldığımızda bu durumun belirli bir iktidar alanı doğurduğu
gözlemlenebilir. Gerçekten de “kültürel çalışmalar yaklaşımından bakarsak, medyanın başat
sınıfları ve onların temsil pratiklerini dolaşıma soktuğu, bağımlı sınıfların rızalarını kazanmaya
çalıştığını söyleyebiliriz.” (Binark ve Bek, 2010: 49)
Althusser’in (2016) de belirttiği gibi devletin belirli ideolojik aygıtları vardır. Tıpkı eğitim, aile
ve dini kurumlar gibi kitle iletişim araçlarının da bir ideolojik aygıt olduğunu göz önüne
aldığımızda medya okuryazarlığının önemini daha iyi kavrayabiliriz. İdeolojik birer taşıyıcı
olarak medya iletilerinin rıza üretimi bağlamında kullanıldığı gerçeğinden hareketle oluşturulan
içeriklerin karşısında pasif ya da aktif (kendi seçimin yapabilen) izleyici bulunmasının önemli
farklılık yaratacağı açıktır. Medya okuryazarlığı eğitiminin amacı ‘aktif’ birer birey yaratmak
olduğundan kitle iletişim araçlarının yaydığı yanlış bilince karşı direnç unsuru
oluşturulmasında önemli bir işlev üstlenmektedir.
Medya okuryazarlığı yalnızca televizyon ile sınırlı bir kavram da değildir. Televizyondaki
içeriklerden gazete yazılarına, hatta bir tişörtün üzerindeki yazılardan müzik sözlerine kadar
uzanan bir yelpazede kodlanmış ileti biçimlerine karşı farkındalık yaratma amacı taşımaktadır.
Her insan aynı mesajı farklı birçok biçimde algılayabildiğinden (Kurt ve Kürüm, 2010: 22)
medya okuryazarlığı bireysel perspektifle bir bilinçlenme girişiminin ürünüdür.
Medya eğitimi sonucunda medya okuryazarının sahip olması gereken belirli özellikler
mevcuttur. Medya okuryazarı bir bireyin özellikleri şu şekilde açıklanabilir (Hobbs, 2004):
-

Medyayı bilinçli kullanır, alternatif kaynaklardan bilgiyi doğrular ve değerlendirir.

-

Medyanın insanlar üzerindeki etkisinin farkındadır, medyanın belirli bir bakış açısına
ve ideolojiye sahip olduğunun bilincindedir.

-

Medya mesajlarının ekonomi, siyaset, tarih ve estetik gibi bağlamlar yardımıyla
oluşturulduğunun farkındadır, Medyanın kendine özgü bir dil ve kültürü
anlamlandırma biçimi olduğunu bilir.

-

Medyaya karşı eleştirel bir tutum sergiler ve medyayı kullanım konusunda etik ilkeleri
göz önünde tutar.

Görüldüğü gibi medya okuryazarlığı temel odağına ‘bilinç’, ‘etik ilkeler’, ‘seçim’ gibi
kelimeleri yerleştirmektedir. Bu bağlamda medya okuryazarlığı kavramının kapsamını tümüyle

‘özgür birey’ yaratma stratejileriyle çizdiğini söyleyebiliriz. “Medya okuryazarlığı eğitimi
erişim becerisi ile kişinin başta internet ortamı olmak üzere farklı medyalarda belirli sistematik
uygulamaları ve bazı stratejileri kullanarak ulaştığı çok sayıdaki bilgi yığını içerisinden
önemsiz, yanıltıcı bilgilerin ayıklanarak, ihtiyaç duyduğu geçerli bilgiye en kısa sürede
ulaşması mümkün hale getirilmektedir. Bilgiye erişim de kullanılan stratejilere; tarama
ipuçlarının kullanılması, alan uzantısı bilgisinin kontrolü, içerik türünün belirlenmesi, kaynak
sorgulanması ve referansın kontrol edilmesi örnek olarak verilebilir.” (Çakmak, 2013: 214).
Dolayısıyla medya okuryazarı bir bireyin “etrafını çeviren medya kültürünü kavraması ve
müdahil olması” (Binark ve Bek, 2010: 60) beklenmektedir.

8.2.Medya Okuryazarlığı İlkeleri
Medya okuryazarlığı görece yeni bir kavram olduğundan medya eğitiminin nasıl olması
gerektiğine yönelik de belirli tartışmalar mevcuttur. Birçok araştırmacı farklı yaklaşımlar
sunarken biz medya okuryazarlığı eğitiminin nasıl olması gerektiğiyle ilgili Les Masterman’a
başvurmaktayız. Len Masterman (1989) Medya Eğitimine yönelik olarak on sekiz ilke
belirtmiştir. Bu ilkeler:
1. Medya eğitimi ciddiye alınması gereken bir iştir. Azınlıklar desteklenmeli, demokrasi
geliştirilmeli ve bireyselliğin gözetilmesi önemlidir.
2. Temsilcilik önemli bir kavramdır. Medya gerçeğin temsili sunmak için bir aracı
konumundadır. Medya eğitimi yapılabilmesi için sembolik işaretler bütünü olan medyanın
anlaşılması gerekir, bu olmadan eğitim gerçekleşemez.
3. Medyaya yönelik olan eğitim hayat boyu sürdürülebilir olmalıdır.
4. Medya eğitimi, özerk bir eleştirel perspektifi yüceltmelidir.
5. Medya eğitimi araştırmayı odak noktası haline getirmelidir.
6. Medya eğitimi, günü takip etmeli ve fırsatlardan yararlanmalıdır. Bugünü konumlandırmak
için tarihsel bir perspektif sunarak ideolojiyi göz ardı etmemelidir.
7. Medya eğitiminde içerik sonuca götüren bir unsurdur.
8. Eğitimin etkinliğini saptamak için iki yolla ölçüm yapılabilir. Bunlardan birincisi
öğrencilerin eleştirel perspektifle yeni durumları değerlendirebilmeleri; ikincisi ise sorumluluk
ve motivasyondur.

9. Medya eğitimindeki öğrencinin öz değerlendirme yapabilme kapasitesi başarıyı
değerlendirmek için ideal bir unsurdur.
10.Medya eğitimi öğretici ile karşılıklı etkileşim yoluyla mevcut olanı değiştirme ve yeniden
değerlendirme üzerine odaklanır.
11. Medya eğitiminde tartışmadan ziyade karşılıklı etkileşim önemlidir, eğitim bu şekilde
yürütülmelidir.
12. Medya eğitimi demokratik ve katılıma açık olmalıdır. Sürdürülebilir bakış açısı ile
öğrenciler kendi öğrenim süreçleri üzerinde kontrol sahibi olmalıdır.
13. Eğitimde yeni çalışma yolları sağlamak önemlidir.
14. Grup çalışması önemlidir. Grup çalışmasının sağladığı uygun zemin ile bireyler bireysel
öğrenmelerini daha etkin kılabilir. Böylelikle eğitimin değeri artmış olur.
15. Mevcut kültür ile medya eğitiminin bağlantısı yadsınamaz. Kültürel eleştiri medya
eğitiminin temelini oluşturur ve bu, eleştirel perspektifi öğrencilere aktarmak için önemlidir.
16. Medya eğitimi bütünseldir. Parçaların birleşiminden oluşur ve buna ek olarak uzmanlar,
öğretmenler gibi unsurların bir araya gelmesi ve ilişkilerinin analizi ile sağlanır.
17. Sürekli değişim önemli bir kavramdır. Gerçek ve ‘mevcut olan’ sürekli değişip evrim
geçirdiğinden eğitim de kendini sürekli geliştirmek zorundadır.
18. Öğreticinin görevi öğrenciye bir başlangıç sunarak onun eleştirel yaklaşımı kavramasını
sağlamaktır. Basit bir aktarım süreci yerine diyalogun benimsendiği dinamik bir yapı kurulması
önemlidir.
Aufderheide ise 8 ilke öne sürmüştür. Bunlardan ilki kitle iletişim araçlarının kurgusallığına
atıfla gerçek olanın görülebilmesini kapsamaktadır. İkincisi medyanın kurgu yoluyla kendi
gerçekliğini, alternatif bir gerçeklik yarattığına vurgu yaparak gerçekliğin doğru tespitini altını
çizmektedir. İlkelerden üçüncüsü iletilerin anlamlarının kişiden kişiye değişmesine vurgu
yaparken dördüncü ilke medyanın kar amacına odaklanmaktadır. Beşinci ilke medyadaki tüm
içeriklerin bir ideoloji barındırdığını; altıncı ilke medyanın sahip olduğu siyasal bağlantıları;
yedinci ilke kitle iletişim araçları türleri arasındaki biçim ve içeriğin farklılığına; sekizinci
madde ise medyanın tekdüze estetik biçimine odaklanmaktadır. (Taşkıran, 2007: 104-107)
Dolayısıyla medya okuryazarlığı eğitiminin bazı nesnel değerlere sahip olması, planlanmış bir
sürecin sonucunu yansıtması gerektiğinin altını çizebiliriz. Çeşitli araştırmacıların ortaya

koyduğu ilkeler hep buna yöneliktir. Eğitimin verimli olabilmesi, katılımcıların eleştirel bakış
ve seçebilme yeteneği kazanabilmesi için nesnel değerlerle oluşturulmuş eğitim yapısının
değeri oldukça önemlidir. Yukarıdaki ilkeler söz konusu eğilimi güçlendirmek için
oluşturulmuş ve uygulanması önerilmiştir.

8.3.Etki Kuramları ve Medya Okuryazarlığı
Medya okuryazarlığı kavramı belirli yaklaşımlardan beslenmiştir. Kitle iletişim araçlarının
insan üzerindeki yönlendirici etkisini ortaya çıkaran kuramlar olarak tanımlayabileceğimiz söz
konusu yaklaşımlar medya okuryazarlığının neden gerekli olduğu konusunda bize ışık
sağlamaktadır. Eğer kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerini ortaya çıkaran araştırmalar
olmasaydı medya okuryazarlığı adında ve kapsamında bir olgunun ortaya çıkamayacağı
gerçeğinden hareketle söz konusu, konumuza temel oluşturan yaklaşımlara bakmak yerinde
olacaktır.
Kitle iletişim araçlarının etkileri sihirli mermi teorisi, Birmingham Okulu ve Frankfurt
Okulu’nun çalışmalarıyla ilişkilendirilebilir. Sihirli mermi kuramı medyadan yollanan iletiler
karşısında insanların savunmasız kaldığını ve bu savunmasızlık sonucunda kolayca
etkilendiklerini ortaya koymaktadır (Taşkıran, 2007: 97). Dolayısıyla alıcı durumundaki
insanların medya kanalıyla gerçekleşen etkiye oldukça yüksek düzeyde açık olduğunu
söylemek mümkündür. Hatta bu düşünceyi bir adım ileriye götürüp medya sunulanların günlük
hayattaki gerçekliğin önüne geçtiğini bile söyleyebiliriz. Hatta buna kanıt olarak Orson
Welles’in sıkça atıf yapılan radyo yayını bile gösterebiliriz. Bilindiği gibi Welles dünyanın
uzaylılar tarafından istila edildiğini ilan ederek halkı buna başarıyla inandırmıştır. Bu
doğrultuda kitle iletişim araçlarının insanları benzer kurgusal gerçekliklere inandığı, tektip
yapılar oluşturmaya çalıştığı söylenebilir. Hipodermik iğne teorisi olarak da bilinen yaklaşım
kısaca benzer düşünme biçimlerinin nasıl topluma bir şırınga misali empoze edildiğini
açıklamaktadır. (Taşkıran, 2007: 97)
İzleyici araştırmaları açısından Birmingham Kültür Çalışmaları Merkezi’nin başkanlığını
yapmış olan Stuart Hall ve öncü çalışması ‘Kodlama-Kodaçımlama’ oldukça önemli bir yer
tutmaktadır. Hall, ilk zamanlar, Ferdinard de Saussure’ün etkisiyle yapısalcı bir yaklaşımı
benimsemiştir. Bu yaklaşımında, her metnin sınırlı sayıda okunma olanağı olduğunu ve
böylelikle okuyucunun ya da izleyicinin bu sınırlı sayıdaki anlamlar arasından bir seçim

yaptığını söyler. Bu yaklaşım, televizyon programı karsısında izleyiciyi edilgin bir biçimde
konumlandırmaktadır ve etkiler yaklaşımının ‘yapısalcı’ bir versiyonunu sunar. Hall ‘kodlamakodaçımlama’da daha önceki yapısalcı konumundan vazgeçer. Medya mesajlarının izleyici
tarafından müzarekeci bir şekilde okunabileceğini belirtir. Zaten Kültürel Çalısmalar’ın,
literatüre kattığı okuma ve metin terimleri, izleyici ile medya içeriği arasındaki ilişkiyi üretimsel
paradigma içinde tanımlamaktadır (Mutlu, 1999: 99-100). Hall’un modelinde, anlamlı bir
söylem olan televizyon metni, bir değiş tokuş sürecinin sonunda gerçekleşir. Mesajın tartışmalı
biçimi, iletişimsel değiş tokuşta, görece özerk olmasa da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kodlama
ve kodaçımlama dakikaları belirli zamanlardır. Tarihi bir olay televizyon söyleminin bir parçası
haline gelir gelmez, o aracın kendi anlam üretme sistemine tabi hale gelir. Parodoksal biçimde,
bir olayın, iletişimsel bir olay haline gelebilmesi için, tarihe ya da habere dönüşmesi gerekir.
Mesaj biçimi ve de belirme biçimi kaynaktan alıcıya geçmek için olaya ihtiyaç duyar.
Televizyon yayınının tabi olduğu kurumsal yapılar, sahip oldukları üretim ağı ve pratikleri,
teknolojik altyapısı ile birlikte bir programın üretilmesi için vazgeçilmezdirler. Buradaki üretim
de mesajı oluşturmaktadır. Televizyonun üretimsel yapıları, televizyon söylemini yaratsalar da,
bu kapalı bir sistem içermez. Hall Marx’ın terimlerini kullanarak şunu söylemektedir, “dolasım
ve alımlama, televizyonda ‘üretim süreci’ anlarıdır ve belli sayıda yapılanan ve dolayımlanan
‘geribesleme’ yoluyla, kendisi de üretim sürecine yeniden dahil edilir” (Aydın, 2007: 124-125).
Kodlama ve Kodaçımlama çalışmalarında Stuart Hall medya metinlerinde egemen ideolojinin
tercih edilen okuma olarak kaydedildiğini, ancak bunun okuyucular tarafından otomatik olarak
kabul edilmediğini ileri sürer. Alımlama yöntemine göre okuyucular/izleyiciler medya
içeriklerine farklı okumalar getirir. (Yücel, ty: 3) Yani her izleyici kodlanan medya mesajına
yönelik olarak kendi kodaçımını getirir ve mesajı anlamlandırır. Dolayısıyla Hall’un izleyiciyi
aktif olarak konumlandırdığını görebiliriz. Hall’un düşüncesinde izleyici seçim yapabilen
bilinçli bireylerdir. Ancak izleyicinin aktif olabilmesi için belirli bir eğitim düzeyine sahip
olması gerektiği iddia edilebilir.
Frankfurt Okulu düşünürleri ise daha çok kültür üzerine odaklanarak medyanın manipüle edici
işlevini ortaya koymaktadır. Frankfurt Okulu’nun oluşturduğu Eleştirel Teoriye göre ʺkitle
kültürü, yöneten ile yönetilen, varlıklı ile yoksulu, özgür olan ile olmayanı, mutsuz insan ile
onu mutsuz kılan toplumsal realiteyi özdeş kılacak bir yanılsama oluşturma işleviyle üretilir.
Bu kültürü geleneksel kültür tanımlamasından ayıran temel farklılık öğrenilen değil, dayatılan
bir kültür olmasıdır. Çünkü teknolojinin ürünüdür ve büyük bir maddi gücün, etkin kişi ve
kurumların etkisini yansıtması kaçınılmazdır.” (Batuş, 2004: 823) Söz konusu kültür de medya

mesajları aracılığıyla insanların bilincine işlenir. Dolayısıyla medya okuryazarı olmayan birey
bu iletilere maruz kaldığında özerkliğini koruyamamaktadır.
Eleştirel Teori kitle iletişim araçları özelinde en çok televizyona odaklanmaktadır.
Televizyonun kültür oluşturmada yararlanılan etkin bir araç olduğunu savunurlarken insanların
bu süreç sonucunda pasifize olduklarını ve ‘uymacı’ bireylere dönüştüklerini söylemektedirler.
Adorno’nun kültür endüstrisi hakkında dediği gibi: “Neye uyacağınız belirtilmemiş olsa dahi
uyacaksınız; gücüne ve her an her yerdeliğine bir refleks olarak, herkesin, öyle ya da böyle
düşündüğü şeye, öyle ya da böyle varolana uyum sağlayacaksınız.” (Adorno, 2003: 4)
“Horkheimer ve Adorno'ya göre, ileri kapitalist toplumda finans ve üretici güçler kültür
tekellerini de ellerinde bulundurmaktaydılar. Bu yapı temel olarak, kültürü metalaştırarak,
bireyleri kitle kültürünün ürünleri aracılığıyla ait oldukları statü gruplarına uygun tüketim
biçimlerine motive ederek statükoyu rasyonelleştirmek amacındaydı. Bu kültürde yaşayan her
birey, “yaşamına zenginlik getirdiği” söylenen ürünler karşılığında sadece emeğini değil, bütün
imkanlarını, boş zamanlarını da satmaktadır. Kitlelere sunulan hedef her zaman daha iyi
yaşamak, daha çok üretmek ve daha çok tüketmektir. Ancak “ bir başka dünyaya kaçmak için
kullanılamayacak gösterişli arabaların… dondurulmuş yiyeceklerle ağzına kadar dolu buz
dolaplarının… hiçbir entelektüel çaba gerektirmeyen düzinelerce dergi ve gazetenin “ temel
sorun olan bireyin daha az çalışarak kendi gerçek ihtiyaçlarını belirleyebileceği gerçeğinin
görünür hale gelmesini engellemektir.” (Şan, Hira 2011: 7)
Mcluhan ve Powers’in (2015) belirttiği gibi küresel bir köye dönüşmüş günümüz dünyasında
kitle iletişim araçlarının ne denli etkili olduğu insanlar üzerinde yarattığı değişimlerle
gözlemlenebilir. Özellikle internet ortamının sağladığı anındalık tek tip insan yaratma
anlamında oldukça belirleyici bir yapı sunarken yerel kültürleri yok olarak global bir ortak
kültür yaratılmaktadır. Bu kültür de ‘üretme gücünü’ elinde bulunduranlar tarafından belirli bir
ideoloji ekseninde şekillenmektedir. Dolayısıyla bu yapı içinde bireyin özerkliğini koruması
gerektiğini söyleyebiliriz. Bu noktada da medya okuryazarlığının önemi ortaya çıkmaktadır.

8.4.Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Medya Okuryazarlığı

1970’li yıllardan itibaren iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler yeni dünya düzeninin
temeline zemin oluşturmuştur. Özde bireyden yayılmaya başlayan bu gelişmeler toplumsal

yapının tüm yönlerini zamanla kuşatma altına almaya başlamıştır. Odağında iletişim olgusunun
olduğu bu yeni teknolojiler beraberinde insanların birbirleriyle ve enformasyonla ilişki
biçimlerinin değişmesini de beraberinde getirmiştir. Bu teknolojilerin ortak özellikleri ise
enformasyon toplanmasında, saklanmasında, işlenmesinde ve aktarımında sayısal teknik
kullanan sistemlerden yararlanmasıdır (Timisiden Aktaran Solmaz, 2016: 60).
Yeni medya üzerinden sosyal medya farklı bir konum elde etmiştir. En yaygın sosyal medya
ağları arasında; Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, Flickr, Linkedin, Blogger, WhatsApp
ve YouTube gibi ağlar yer almaktadır. Sosyal medya araçları bu uygulamalarla sınırlı değildir.
Her geçen gün yeni sosyal medya ağları oluşturulmaktadır ve yeni uygulamalar dolaşıma
sokulmaktadır. Oluşturulan bu sosyal ağlar, milyonlarca kişinin bir araya geldiği; fikir, görüş
ve yorumlarını paylaştığı bir alan meydana getirmektedir. Yeni medya araçları geleneksel
medya araçlarıyla karşılaştırıldığında, yeni medya araçları son derece hızlı ve bireylerin
birbiriyle iletişime geçme imkânını seçeneklendirerek, bireysel ve toplumsal iletişime yeni bir
boyut kazandırmıştır. Sosyal medya, bireylerin daha hızlı bir araya gelme, grup oluşturma,
taraftarları bir araya getirme gibi özellikleriyle bireysel ve toplumsal hareketlere katkı
sunabilmekte ve toplumsal değişim sürecini hızlandırmaktadır. Yeni medya iletişim araçları
vasıtasıyla sosyal medyada oluşturulan yerel gündemin, sosyal ağlar aracılığıyla dünyanın
birçok ülkesine herhangi bir sınır tanımadan, güncel bilgiyi yayma imkânı sağlamaktadır.
Sınırların ortadan kaldırılarak küresel ve geniş bir ağın oluşmasına olanak sağlamış, toplumsal
etkileşimi arttırarak önemli dönüşümlere ortam hazırlamıştır. (Baş, 2015: 16-17)
“Yeni medya okuryazarlığı; yeni medya kullanımına ilişkin bilgi ve beceri sahibi olmayı, yeni
medyanın potansiyelleri ile olası tehditlerine karşı farkındalık kazanmayı, yeni medyayı etik ve
hak temelli kullanmak üzere tutum ve davranış geliştirmeyi içerir.” (Özarslan ve Şener, 2015:
152) Dolayısıyla yeni medya okuryazarlığı da tıpkı geleneksel medya okuryazarlığı gibi belirli
bir enformasyon kütlesini çözümlemeye yöneliktir.
İnternet teknolojisinin yükselişi ve artık insanların bilgileri televizyondan çok internet yoluyla
alması yeni medyada medya okuryazarlığı konusunda eğitim çalışmalarını teşvik etmiştir. Yeni
medyanın sahip olduğu kendine özgü özellikler yeni türde bir enformasyon kalabalığı yaratarak,
bu kalabalık enformasyon yığınına ulaşımı muazzam derecede arttırmıştır. Buna ek olarak
internet özellikle televizyonun aksine içerik seçiminde kullanıcıya özgürlük tanıyan bir yapıya
kavuşmuştur. Dolayısıyla yeni medyada medya okuryazarlığı oldukça önemli bir düzeye
yükselmiştir.

Manovich’e göre (2001) yeni medyanın beş ayırt edici özelliği vardır. Bunlar sayısal temsil
(numerical representation) ve modülerlik (modularity), otomasyon (automation), değişkenlik
(variability) ve kültürel kod (transcoding) olarak sayılabilir. Sayısal temsil, tüm yeni medya
ürünlerinin sayısal kodlardan oluşması ve sayılabilir ve programlanabilir bir hale gelmesi
anlamına gelmektedir. Modülerlik, örn. internetin birçok web sayfasından, web sayfalarının da
video, metin ve sekmeler gibi birbirinden bağımsız parçalardan oluşmasını; otomasyon, yeni
medyada pek çok işlemin kullanıcı olmadan bir yazılım tarafından otomatik olarak
gerçekleşmesini anlatmaktadır. Değişkenlik özelliği tüm verilerin sayısal kodlara dayanması ve
modüler olması sonucu farklı versiyonlarda var olabilmesi demektir. (Çobaner ve Gülgün,
2016: 2-3) Söz konusu ayırt edici özelliklerden konumuz açısından özellikle temsil olgusu
önemlidir. Yeni medyanın sağladığı temsil pek çok düşüncenin yayılımını sağlarken içeriksel
anlamda hem zenginlik hem de olumsuz anlamda kalabalıklık getirmektedir.
Tüm bu perspektif göze alındığında yeni medya bağlamında medya okuryazarlığının tıpkı
televizyondaki gibi önemli olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki başlıklarda belirttiğimiz gibi
medya okuryazarlığı bilinçli içerik seçebilme yeteneği ile de ilintilidir. İnternetin ölçeğinin
genişliğini düşündüğümüzde televizyondan bile çok medya okuryazarlığı eğitimlerinde
internetin göz önüne alınması gerektiği açıktır.

8.5.Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme
Eleştirel düşünme medya okuryazarlığının temelini oluşturmaktadır. Daha önce Frankfurt
Okulu bağlamında değerlendirdiğimiz gibi kitle iletişim araçları insanı farkında olmadan
dönüştürmektedir. Pasif izleyiciler etkiye üst düzeyde açık olurken; medya içeriği seçimi
yapabilen insanlar bireyliğini koruyabilmektedir. Zaten medya okuryazarlığı eğitiminin temeli
de bu eleştirel düşünceyi kazandırmaktır.
Eğitimciler öğrencilere eleştirel olmayı, yani otoriteye direnmeden itaat etmeyi sağlayan her
türlü politikayı yönlendiren baskıcı ideolojilere, bu ideolojilerin gereksinimleri ile toplumsal
ilişkilerine ve söylemlerine nasıl karşı çıkacaklarını öğretmelerini önerir (Binark ve Bek, 2010:
25-26). Freire’ye göre, insanca varolmanın göstergeleri dünyayı adlandırmak ve onu
değiştirmektir. Ezilenlerin özgürleşebilmesi için, dünyayı adlandırma işleminin bir grup
kültürel ve siyasal seçkinin tekelinde olmaktan çıkarılması ve halkın bu adlandırma edimine
etkin bir şekilde katılması sağlanmalıdır. Eleştirel düşüncenin insanlara dünyayı tanıma,

adlandırma yetisini ve gücünü yeniden kazandırdığını (Binark ve Bek, 2010: 29)
düşündüğümüzde kitle iletişim araçlarıyla manipüle olmuş insanların zihinsel özerkliğini elde
edebilmek için eğitim yoluyla eleştirel düşünce kazanmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Zihnin
belirli dogmatik kalıplardan kurtulması yalnızca eğitim yoluyla gerçekleşebilmektedir.
Dolayısıyla bireyin anca özgürleştirici okuma yazma edimiyle toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf ve
öznelliğin kültürel tanımlamalarının hem tarihsel hem de toplumsal yapılar olarak inşa
edildiğinin ayırdığına varabildiğini söyleyebiliriz. (Binark ve Bek, 2010: 33)
Medya içerikleri sıklıkla cinsiyet, ırk ve sınıf gibi olgular üzerinden belirli alt metinler
yaratmaktadır. Medyada olup bitenleri okuyabilmek, izleyicinin bilinçaltına yerleştirilmeye
çalışılan ayrımları kavrayabilmek, temsili gerçeğin ötesine geçerek ‘gerçek’ gerçeğe ulaşmak
insanın bilinç kalıplarını yıkmasıyla gerçekleşir. Giroux’un dediği gibi okuryazar olmak özgür
olmak değildir; insanın sesi, tarihi ve geleceği ile ilgili hakkını geri kazanma savaşımında
varolmak ve olmaktır. (Binark ve Bek, 2010: 33) Medya okuryazarı olmak da bu geri kazanım
savaşını kitle iletişim araçlarına kadar uzanan bir patikaya yaymaktır.
Eleştirel yaklaşım, iletişimin siyasal ekonomisi (a) kitle iletişimiyle ilgili üretim tarzı ve
ilişkilerini, ekonomik ve siyasal biçimlenmeleri, (b) bu biçimlenmelerin ulus içi ve uluslararası
ekonomik ve siyasal yapılarla olan bağlarını, (c) bu biçimlenmelerin tarihsel gelişimini, (ç) belli
bir zaman ve yerdeki durumunu, (d) kitle iletişimi teknolojileriyle aracılanmış iletişimin üretimi
ve üretim ilişkilerini, (e) ilişkilerdeki karşılıklı bağları inceleyerek kitle iletişimini açıklamaya
çalışır. (Erdoğan, 2007: 159) Dolayısıyla iletişim yalnızca iletişim ile ilgili değildir, içerisinde
farklı pek çok unsur, toplumsal anlamda etki alanı barındırır.
İnsan, maddi yaşamını üretirken aynı zamanda bu hayatın düşünselini de (kavramları,
düşünceleri, düşünce sistemini, inançlarını) üretir. İnsan yaşam koşulları üzerinde düşüncesini
yansıtır dolayısıyla belirli bir ideoloji çerçevesinde ortak bir yaşam alanı yaratılır (Erdoğan,
2007: 166) Marx’ın ideolojileri belli bir toplumsal bilinç biçimi olarak tanımladığını (Erdoğan,
2007: 173) göz önüne aldığımızda ideolojinin toplumsal her süreç gibi kitle iletişim araçlarına
da sızdığını söyleyebiliriz.
Eleştirel düşünme bağlamında ‘kanaat önderlerinin’ de öne çıktığı görülmektedir. Medya
izleyicisi kimi zaman kendi çözümleyemediği iletileri kanaat önderleri yardımı ile
çözümlemektedir. Ancak kanaat önderleri de belirli bir ideoloji taşıyıcısı olduğundan süreç yine
sekteye uğramaktadır. Bu noktada da daha önce belirttiğimiz gibi medya okuryazarlığı

ilkelerine değinerek bireyselliğin önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla medya okuryazarlığı
eğitiminin yaygınlık kazanmasının insanları tüketim kültürünü yücelten medya karşısında pasif
konumdan daha aktif konuma kavuşturacağını söyleyebiliriz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında medya okuryazarlığının tanımı yapılarak medya okuryazarlığının
tüketim kültürü ile ilişkisi ortaya koyulmuştur. Bu ilişkiyi ortaya koymak için de farklı
yaklaşımlardan yararlanılarak geniş bir çerçeve sunulmuştur. Medya bağlamında izleyiciyi
aktif ve pasif konumlandıran yaklaşımlar referans gösterilerek medya okuryazarlığının ne
önemli olduğu açıklanırken medya okuryazarlığı eğitiminin ilkeleri güdümüyle medya
yazarlığının gerekliliği savunulmuştur.

BÖLÜM SORULARI

1. Medya okuryazarlığı kavramı Türkiye’de ilk olarak kaç yılında gündeme gelmiştir?
a. 1998
b. 2000
c. 2003
d. 2006
e. 2009

2. Medya Eğitimine yönelik olarak on sekiz ilkeyi belirleyen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Len Masterman
b. Louis Althusser
c. Jean Baudrillard
d. Michel Foucault
e. Antonio Gramsci
3. Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı ile ilgili söylenemez?
a. Medya okuryazarlığı eğitiminin amacı ‘aktif’ birer birey yaratmaktır.
b. Medya okuryazarlığı bireysel perspektifle bir bilinçlenme girişiminin ürünüdür.
c. Medya okuryazarlığı dersinin amacı, medya etkilerine karşı en açık ve savunmasız olan
çocukların kitle iletişim araçlarının yapı ve işlevlerini öğrenmesi, içerikleri bilinçli bir şekilde
değerlendirebilme kabiliyetleri kazandırılarak eleştirel bakışlarını geliştirmek olarak
belirlenmiştir.
d. Kitle iletişim araçlarının yaydığı yanlış bilince karşı direnç unsuru oluşturulmasında önemli
bir işlev üstlenmektedir.
e. Medya okuryazarlığı kitle iletişim araçlarından televizyon ile sınırlı bir kavramdır.
4. “.............., medyada yeniden kurgulanan iletileri ayırt edebilmek ve algılayabilmek, onunla
ilgili yorumlarda bulunabilmek için ayrı bir beceri, altyapı bilgisi ve eğitsel organizasyon
gerektiren bir eğitim sürecinin sonucu olarak medya yetkini sıfatını hak eden kişiyi betimleyen
bir terim olarak tanımlanabilir.”
a. Eşik bekçisi
b. Medya okuryazarı
c. Medya temsilcisi
d. Medya patronu
e. Editör
5. “Medya okuryazarlığı kavramının kapsamını tümüyle ‘ ........... ’ yaratma stratejileriyle
çizdiğini söyleyebiliriz” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. edilgen birey
b. pasif birey
c. özgür birey
d. temsili birey
e. entelektüel birey
6. “Kodlama-Kodaçımlama” yaklaşımı kim tarafından ortaya konulmuştur?
a. E. P. Thompson
b. Max Horkheimer

c. Stuart Hall
d. Raymond Williams
e. Richard Hoggart
7. Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın beş ayırt edici özelliğinden biri değildir?
a. sayısal eşitlik
b. modülerlik
c. otomasyon
d. değişkenlik
e. kültürel kod
8. Devletin İdeolojik Aygıtları (DİA) kavramı aşağıdaki isimlerden hangisi ile özdeşleşmiştir?
a. Karl Marx
b. Louis Althusser
c. Friedrich Engels
d. Émile Durkheim
e. Pierre Bourdieu
9. Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarı bir bireyin özelliklerinden biri değildir?
a. Medyaya karşı eleştirel bir tutum sergiler ve medyayı kullanım konusunda etik ilkeleri göz
önünde tutar.
b. Medya mesajlarının ekonomi, siyaset, tarih ve estetik gibi bağlamlar yardımıyla
oluşturulduğunun farkındadır.
c. Medyanın kendine özgü bir dil ve kültürü anlamlandırma biçimi olduğunu bilir.
d. Medyayı bilinçli kullanır, tek kaynaktan bilgiyi alır.
e. Medyanın insanlar üzerindeki etkisinin farkındadır, medyanın belirli bir bakış açısına ve
ideolojiye sahip olduğunun bilincindedir.

10. “................... kuramı benzer düşünme biçimlerinin nasıl topluma bir şırınga misali empoze
edildiğini açıklamaktadır.”
a. İki aşamalı akış kuramı
b. Suskunluk sarmalı kuramı
c. Eşik bekçiliği kuramı
d. Gündem oluşturma kuramı
e. Sihirli mermi kuramı

CEVAP ANAHTARI
1.c, 2.a, 3.e, 4.b, 5.c, 6.c, 7.a, 8.b, 9.d, 10.e.

9. TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI NELERDİR?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9. TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI
9.1. Tüketici Kavramı
9.1.1. Ticari / Örgütsel Tüketiciler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tüketici ve Tüketici Davranışını nasıl tanımlarız?
2) Tüketici davranışının özellikleri nelerdir?
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Giriş
Bu ders kapsamında tüketici kavramı ve tüketici davranışı kavramı ele
alınacaktır.Tüketici türleri ve rolleri aktarılacak. Tüketici davranışının özellikleri irdelenerek,
diğer bilim dalları ile ilişkisi ortaya konulacaktır.

9.TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI
9.1. Tüketici Kavramı

İnsan tüm yaşamı boyunca hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını gidermede
başkalarının yardımına muhtaçtır. İnsanların içinde bulundukları konum fiziki ve ruhi şartları
ve bu farklı ihtiyaçlarının giderilmesi için de farklı çabaların gösterileceği bir gerçektir
(Torlak,2000:11). İhtiyaçların giderilmesi zorunluluğu hepimizi birer tüketici yaparak tüketici
kavramını ortaya çıkartmıştır.
Tüketici oldukça geniş bir kavramdır. Tüketiciler kimlerdir, neyi ne zaman, kimler için,
nereden ve neden satın alırlar, satın aldıklarını nasıl kullanır ve nasıl elden çıkarırlar gibi
soruların yanıtlarını ararken antropolojiden ekonomiye, tarihten psikolojiye kadar birçok

disiplinden yararlanılır (Schiffman ve Kanuk, 2004:25). Bu nedenle tüketici tanımı yapılırken
birçok alanın etkisini gözardı etmemek gerekmektedir.
Tüketici anlam itibariyle, talepte bulunan ve bu talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını
giderme yolunu arayan kişidir. Ancak zamanın şartlarına göre tüketici kavramı anlam
değişikliklerine uğramış ve bu değişim süreklilik göstermiştir. Örneğin, İngiltere’de 18.
yüzyılda tüketicilerin korunması için oluşturulan Molany Komisyonu Raporu’na göre “tüketici,
kendi özel tüketimi için bir malı alan kişidir”. Günümüzde ise tüketiciyi, ekonomik, sosyal ve
kültürel gereksinimlerini karşılayabilmek için üretilen mal ve hizmetleri satın alıp kullanan
veya bunlardan yararlanan ve bunları hiçbir ticari değişime tabi tutmayan kişi, kurum ve aile
olarak tanımlamak mümkündür (Kapağan, 2004:7).
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici, “bir mal veya hizmeti ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzelkişi”
anlamına gelmektedir (Özmen, 2007:6). Türk Dil Kurumu’na göre tüketici, “Mal ve
hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse” dir.
Bir başka tanıma göre; iktisadi mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında satın alıp
kullanan kişiye tüketici adı verilmektedir (Altunışık v.d., 2006:50). Arıkan ve Odabaşı,
tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetleri şu şekilde gruplara ayırmaktadır (Arıkan ve
Odabaşı,1992:7) :

Tüketicilerin Satın Aldığı Mal ve Hizmetler

Tüketici; aldığı mal veya hizmeti tekrar satışa sunmaya, kullanan veya tüketen kişi, grup
ve organizasyonlar olmaktadır (Erdem,2006:69). Mucuk’a göre, ‘tüketici, tatmin edilecek
ihtiyacı, harcayacak parası ve harcama isteği olan kişi, kurum ve kuruluşlar olarak
tanımlanmıştır (Mucuk,2001:76). Bu tanımlardan yola çıkarak, tüketicileri satın alma
amaçlarına göre “ticari tüketiciler” ve “nihai tüketiciler” olmak üzere iki gruba ayırılmaktadır.

9.1.1. Ticari / Örgütsel Tüketiciler
Ticari veya örgütsel tüketiciler olarak adlandırılan tüketiciler, bir başkasının gereksinim ve
isteklerini karşılamak amacıyla satın alma eylemini gerçekleştiren kişilerdir. Ticari tüketicilerle
nihai tüketiciler arasında bir çok farklar vardır ki, bunlar da satın alma kararlarını alırken
izledikleri prosedürlerde kendini göstermektedir. Bu farklara, teknolojik farklar, talep düzeyi,

rekabet ortamı, ekonomideki ilerlemeleri örnek gösterebiliriz. Tüketici, tüm ekonomik
faaliyetlerin odak noktası olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Pazarlar, tüketicilerin
ihtiyaçlarına, yerleşim yerlerine, harcama yapılarına göre belirlenmekte, satış yöntemleri ve
çabalarının temeli tüketici bilgilerine dayanmakta, tüm çalışmalar tüketici davranışları göz
önüne alınarak yapılmaktadır (Walters ve Bergei,1989:5’den aktaran Valiyeva, 2015:8). Ticari
tüketicilerinin davranışları öğrenilirken göz önüne alınması gereken bir çok özellik vardır.
Ticari tüketicilerin esas özellikleri şunlardır (Valiyeva, 2015:8):

• Uzmanlaşmış satın alma
• Malın kalitesi
• Satış şartları ve fiyatı
• Hizmet
Ticari tüketici olarak, Carrefour’un müşterisine satmak üzere Eti’den ürün satın alması
örnek verilebilir. Bu satın alma Carrefour’u Eti’nin ticari müşterisi konumuna getirir.

9.1.2. Nihai Tüketiciler
Mal ve hizmetleri kendi gereksinimleri, aile üyelerinin gereksinimleri veya hediye
etmek için tüketen kişiler nihai tüketicilerdir. Bu bağlamda, mal ve hizmetler son tüketim için
kullanılır ve kişiseldir (Karabulut,1981:11). Ülkenin demografik yapısı, tüketici pazarını
belirler. Bu pazardaki tüketicilere “sona erdiren (nihai) tüketiciler” adı verilir (Yükselen,
2000:77). Nihai tüketiciler, tüketmek için gıda malzemesi satın alanlar, kullanmak için eşya,
mobilya vb. her türlü ürün, mal ve hizmet satın alan kişilerdir.
Satın alma sonrası herhangi bir üretim veya satış söz konusu değildir. Nihai tüketici bir
malı alırken bu malın ortaya çıkan ihtiyaçlarını tatmin etmesini beklemektedir. Aynı zamanda
bu tatminin en ucuza sağlanmasını istemektedir. Nihai tüketicilerle ilgili bilgi edinmek için
aşağıdaki özellikler incelenmektedir (Valiyeva, 2015:7):

• Tüketicinin sayı
• Tüketici nüfus dağılımı
• Cinsiyet dağılımı

• Yaş dağılımı
• Mesleki dağılımı
• Şehir ve köyde yerleşime göre dağılımı
• İnanca göre dağılımı
• Hayat standartları
• Gelire göre dağılımı
Tüketiciler işletmenin pazara yönelik faaliyetlerini belirler. Bu nedenle işletmeler
tüketiciler hakkında araştırma yaparak tüketici özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Tüketicilerin satın alma kararlarında çeşitli rolleri bulunmaktadır. Roller bazen
tüketiciler tarafından ayrı ayrı üstlenilirken bazen de tüketiciler rollerden birkaçı aynı anda
üstlenebilir. Bu roller şu başlıklar altında açıklanabilmektedir (Kotler, 2000:176):
Başlatıcı: Herhangi bir ürün ya da hizmetin satın alınması düşüncesini ilk defa ortaya
çıkaran kişidir.
Etkileyici: Görüş ve tavsiyeleri ile satın alma kararında, tercihlerin belirlenmesinde,
ürün ya da hizmetin kullanımında kararı etkileyen kişidir.
Karar Verici: Satın alma sürecinin herhangi bir kısmında kararı veren kişidir. Satın
alınacak mı, alınmayacak mı, ne satın alınacak, nasıl satın alınacak, nereden satın
alınacak sorularının kararını verendir.
Satın Alıcı: İstenilen ürünü bedeli ödeyerek satın alan kişidir.
Kullanıcı: Ürün ya da hizmeti tüketen, kullanan, tüketim işleminin gerçekleştiren
kişidir.

Hemen her insanın bir tüketici olduğu göz önüne alınırsa tüketim faaliyetinin
hayatımızda ne kadar önemli bir yer kapladığı aşikardır. Tüketim eylemini yapan tüketicileri
incelemek tüketici davranışı adını verdiğimiz bilim dalı tarafından yapılmaktadır (Allen ve
Douglas, 2000:390).

9.2. Tüketici Davranışı Kavramı

Tüketici davranışı, pazar yerinde tüketicinin davranışını inceleyen, bu davranışının
nedenlerini araştıran uygulamalı bir bilim dalıdır (Odabaşı, 1996: 2). Tüketici davranışı ile
ilgili yapılan birçok farklı tanım bulunmaktadır. Tüketici davranışı tanımlarından bazıları şu
şekilde tanımlanmaktadır:
“Bireylerin ve grupların, ürünleri, hizmetleri, fikirleri veya deneyimleri
seçmesi satın alması, tüketmesi, kullanması ve kullandıktan sonra elden
çıkarması ile ilgili süreçleri ve bu süreçleri etkileyen faktörleri
inceleyen bir bilimsel çalışma alanı olarak tanımlanabilir.” (Solomon
vd. 2006’dan aktaran Koç:2012:29)
“Tüketici davranışı, tüketicilerin bir mal ve hizmeti satın almadan önce
yaptıkları değerlendirme, satın alacakları malları kullanma şekilleri ve
kullandıktan sonraki tutum ve davranışları olarak tanımlanmaktadır.”
(Erdem, 2006:69)
“Kişinin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve
kullanmadaki

kararları

ve

bunlarla

ilgili

faaliyetleri

olarak

tanımlanabilir.”(Walters,1978:8’den aktaran Odabaşı ve Barış,2011
:29).

Tüketici davranışı, tüketicilerin neyi satın aldıkları, nereden satın aldıkları, neden satın
aldıkları gibi soruları cevap bulmaya çalışırken, bu konuyla niçin ilgilenildiği üç başlık altında
özetlenebilir (Kavas, 1995:3).
1. Kuruluşların pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi, başarı ya da başarısızlığın
göstergesi olabilmektedir.
2. Çağdaş pazarlama anlayışı, tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama
karması geliştirmeyi gerekli kılmaktadır.
3. Tüketicilerin pazarlama stratejilerine gösterebilecekleri tepkileri önceden kestirebilmeyi
olanaklı kılar.
Tüketici davranışları, tüketicinin ürünleri elde etme, tüketme ve elden çıkartmaları
sırasında yaptıkları zihinsel ve sosyal faaliyetleri de ele alan eylemler olmaktadır. Tüketici

davranışlarındaki belirsizliklerden dolayı pazarlamacılar tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına
uygun

pazarlama

karmasını

geliştirmekte

zorlanabilmektedir.

Bu

sebeple

tüketici

davranışlarının detaylı bir şekilde anlaşılması gerekmektedir (Çabuk ve Yağcı, 2003:70).

9.2.1. Tüketici Davranışının Özellikleri
Tüketici davranışlarına ait özellikleri yedi başlık altında toplamak mümkündür (Odabaşı
ve Barış, 2011:30):


Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır: Tüketici davranışı, yollarını
geliştirmeyi amaç edinen güdülenmiş bir davranıştır. İhtiyaç ve isteklerin
tatminini sağlayacak faktörlerin bilinmesi pazarlamacılar için önemlidir.



Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir: Tüketici davranışında, satın alma
kararı süreci ve aşamalarındaki farklı boyutlar ile satın alma sonrasında meydana
gelen davranışlarda incelenir. Süreç, birbirine bağlıdır ve birbirini zincirleme
şekilde takip eder. İhtiyacın ortaya çıkması, satın alma faaliyetleri ve satın alma
sonrası faaliyetler bu süreci oluşturur. Satın alma sürecindeki adımlar şunlardır
(www.megep.meb.gov.tr):
1. Satın alma öncesi adımlar ;
-

İhtiyacı görmek: Tüketicilerin her gün farklı ihtiyaçları ortaya çıkabilir.
Mutfakta sütün, yoğurdun tükendiğini tespit eden tüketici, ihtiyacı bir
sorun olarak görmeye başlar. Bu sorun, biyolojik bir ihtiyacın doğması
veya reklam gibi dış uyarıcıların etkisiyle ortaya çıkar. İhtiyacın
tespitiyle birlikte, gidermek için harekete geçer.

-

Seçenekleri aramak: İhtiyaç duyulan ürünlerin karşılanması için bilgi
araştırması yapılarak alternatif çözümler araştırılır.

-

Seçenekleri değerlendirmek: Araştırma yapılarak edinilen seçenekler
arasından ihtiyacı en iyi karşılayacak olan seçilir. Eğer ihtiyacın
giderilmesi acil değilse daha fazla bilgi toplanabilir.

2. Satın alma sürecindeki adımlar;
-

Satın alma ve kullanma: Seçeneklerin değerlendirme sonucu olumlu
ise satın alma gerçekleşir. Gelirde azalma, işsiz kalma, son anda kararsız
kalma

gibi

beklenmedik

uygulanmasını engelleyebilir.

durumların

ortaya

çıkması

kararın

3.Satın alma sonrası adımlar;



-

Tüketim deneyimi ve değerlendirme,

-

Geri bildirim sağlamak,

-

Satın alma sürecini bitirmek, sonlandırmak

Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur: Tüketici davranışı tesadüfi
veya planlanmış olarak gerçekleşebilir. Planlanarak yapılan faaliyetlere, satın
alma kararını gerekli bilgilerini toplayarak vermek örnek olarak gösterilebilir.
Tesadüfi olarak yapılan faaliyetlere ise satın almayı düşünmediğimiz farklı bir
ürün veya markayı almak örnek verilebilir.



Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar
gösterir: Farklı ürün çeşitleri için verilecek satın alma kararları karmaşık ve
zaman alıcıdır. Karmaşıklık, bir kararda etkili olan faktörlerin sayısını ve
zorluğunu, zamanlama ise kararı verirken geçen süreyi ifade etmektedir. Satın
alma kararını kısa sürede ve rahat bir şekilde verebilmek için marka bağımlılığı
yaratma gibi yöntemlere başvurulabilir.



Tüketici davranışı farklı roller ile ilgilenir: Satın alma karar sürecinde;
başlatıcı, etkileyici, karar verici, satın alıcı ve kullanıcı olmak üzere beş farklı
tüketim rolü mevcuttur. Alınacak ürün veya hizmete göre, bütün rolleri oynayan
tek bir kişi olabilmekteyken, her bir rolü farklı kişilerde oynayabilmektedir.
Karar verme işleminin bu rollerin hepsini kapsayan bir süreç olduğu
bilinmelidir.



Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir: Tüketici davranışının dış
faktörlerden etkilenme özelliği, onun hem değişebileceğini hem de uyum
sağlayacak bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Faktörlerin etki süreleri ve
dereceleri farklılıklar gösterir. Örneğin kültürün etkisi uzun dönemli iken
reklamın etkisi kısa sürmektedir.



Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılıklar gösterebilir: Kişisel
özelliklerin doğal sonucu olarak tüketici davranışları farklı kişilerde farklılıklar
gösterebilir. Kişilerin farklılıklar göstermesi tüketici davranışlarının anlaşılması
güç ve zor olmasına neden olmaktadır. Bunun için insanların neden farklı
davranışlarda bulunduğunu anlamak gerekir. Hangi alanda uygulanırsa

uygulansın, başlangıç noktası, hedef alınan kitlenin ihtiyaçlarını, arzularını,
isteklerini doğru biçimde belirlemek olmaktadır.

Tüm bu özellikleri ile tüketici davranışı, pazarlama, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi
bilim dallarını da kapsayan önemli bir konu olmaktadır.

9.2.1. Tüketici Davranışın Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi
Tüketici davranışı bilim dalı olarak birçok alanı kapsar. Bireylerin veya grupların
seçimlerini, satın almalarını, ürünleri kullanımlarını veya kullanmamalarını, istek ve
ihtiyaçlarını tatmin edecek hizmetleri, fikirleri veya deneyimleri kapsayan süreçleri içeren, bir
çalışma sahasıdır (Solomon,2004:7). Gün geçtikçe daha da önem kazanmaya başlayan tüketici
davranışı, yeni bir disiplin olarak diğer bilim dallarından farklı şekillerde yararlanmaktadır.
Diğer dallardan aldığı bilgileri uygulamalı şekilde kullanmaktadır. Örneğin; psikoloji, iktisat,
sosyoloji, antropoloji ve örgütsel davranış yararlanılan başlıca dallardır. Bu dallarla tüketici
davranışı arasındaki ilişkiler şu şekildedir (Wells vd. 1996:27’den aktaran Valiyeva, 2015:1012).

Psikoloji ve Tüketici Davranışı
Psikoloji, bireyi inceleme konusu yapar. Psikolojinin konuları güdüleme, algılama, tutumlar,
kişilik ve öğrenmedir (Durmaz,2000:20). Tüketici davranışının bireysel boyutunun anlaşılması
ve öğrenilmesinde de bu konular gereklidir. Tüketicinin birey olarak satın alma kararı vermesi,
onu bu karara iten nedenler, motivasyonlar, karar alma aşamasındaki ruh hali, kişilik
özelliklerinin etkileri gibi konular psikoloji biliminin yardımıyla çözüme ulaşıyor.

Sosyoloji ve Tüketici Davranışı
Sosyoloji insan toplumlarını bilimsel olarak inceleyen bilim dalıdır. Her birey toplumun bir
parçasıdır. Günlük hayatında bireyler toplumun diğer üyeleri ile sürekli iletişim halindedir.
Bireyin iletişim halinde olduğu toplumdaki gruplar, aile, iş, arkadaş ortamları ve onların
davranışları bireyin karalarını ve davranışlarını etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında

toplumun öğrenilmesi ve araştırılması tüketiciler hakkında ip uçları verir. Sosyoloji ve tüketici
davranışlarının bu bağlamdaki ilişkisi büyük önem arz etmektedir.

Kültürel Antropoloji ve Tüketici Davranışı
Kültürel antropoloji, tüketici davranışlarını etkilemede kültür ve değerlerin etkilerini
öğrenmektedir. Toplumda mevcut olan bütün grupların farklı ve kendine özgü kültürü, değerleri
ve gelenekleri vardır. Bireyler üyesi olduğu bu toplumsal grupların kültür ve değerlerini
benimsemektedir. Bu değerler, bireyi kakar alma aşamasında etkileyerek, sembolik de olsa bu
değerlere uygun kararlar almayı, davranışlarında bu kültürü yansıtmaya çalışmaktadır.

Ekonomi ve Tüketici Davranışı
Ekonomi sınırsız tüketici ihtiyaçlarının eldeki kıt kaynakların nasıl en iyi biçimde kullanılarak
karşılanacağını öğrenmektedir. Ekonomistler, tüketicilerin sahip oldukları kaynakları en doğru
şekilde kullanarak, kendileri açısından en iyi seçimi yapacaklarını ve ihtiyaçlarını maksimum
şekilde tatmin edeceklerini varsaymaktadır. Gerek tüketici kaynaklarının incelenmesi, gerekse
de fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesinde ekonomi pazarlamacılara büyük katkılar
sağlamaktadır. Ekonomi bilimi tüketici davranışlarının incelenmesinde küçümsenmeyecek
öneme sahiptir.

Örgütsel Davranış ve Tüketici Davranışı
Örgütsel davranış, bireylerin üyesi olduğu örgüt içinde sergiledikleri davranışları, duygu ve
düşünceleri araştırmakta ve öğrenmektedir. Bu araştırmalar sistematik şekilde yapılmakta ve
bilimsel verilere dayanmaktadır. Örgütsel davranış, pazarlamacılara örgütlerdeki davranışları
çözümlemekte yarar sağlamaktadır. Hem tüketicinin, hem de tüketiciyi etkilemeyi hedefleyen
kurumların örgüt içinde yer aldığını göz önünde bulundurduğumuzda, tüketici davranışı ve
örgütsel davranış iç içe ve yoğun etkileşim içinde olduğunu söyleyebiliriz.

Odabaşı ve Barış, aşağıdaki tabloda tüketici davranışını farklı disiplinlerce nasıl ele
alındığını göstermektedir.

Kaynak: W.D. Wells ve D. Prensky, Consumer Behavior, (New York: Jhon Wiley & Sons,
Inc., 1996), s. 28’den uyarlanmıştır. Aktaran: Yavuz Odabaşı ve Gülfidan Barış, Tüketici
Davranışı (11. Baskı), MediaCat Yayınları, İstanbul, 2011, s. 42.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında tüketici tanımı yapılarak tüketici türleri ve tüketicilerin rolleri
üzerinde durulmuştur. Ardından tüketici davranışı kavramı çeşitli tanımlar çerçevesinde
aktarılmıştır. Tüketici davranışının özellikleri yedi başlık altında toplanarak irdelenmiştir.
Tüketici davranışının psikoloji, sosyoloji vb. billim dalları ile ilişkisi ortaya konulmuştur.

BÖLÜM SORULARI

1. “bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya
yararlanan gerçek ya da tüzelkişi” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dağıtıcı
b. Üretici
c. Toptancı
d. Tüketici
e. Perakendeci
2. İngiltere’de 18. yüzyılda tüketicilerin korunması için oluşturulan rapor aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Birmingham Komisyonu Raporu
b. Büyük Britanya Komisyonu Raporu
c. Londra Komisyonu Raporu
d. Avrupa Komisyon Raporu
e. Molany Komisyonu Raporu
3. Tüketicilerin satın aldığı elektrik, gaz, su, kömür gibi mal/hizmetler hangi grupta yer
almaktadır?
a. Gıda malzemeleri
b. Ev eşyaları
c. Konut
d. Haberleşme
e. Ulaşım
4. “Tüketicileri satın alma amaçlarına göre “..................” ve “.................” olmak üzere iki gruba
ayırılmaktadır.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. ticari tüketiciler ve nihai tüketiciler
b. nihai tüketici ve tüzel tüketici
c. özel tüketici ve tüzel tüketici
d. mevcut tüketici ve potansiyel tüketici
e. ticari tüketici ve mevcut tüketici

5. Uzmanlaşmış satın alma

Malın kalitesi
Satış şartları ve fiyat
Hizmet
Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Ticari tüketicilerin
b. Nihai tüketicilerin
c. Potansiyel tüketicinin
d. Mevcut tüketicinin
e. Pazarın özelllikleri
6. Mal ve hizmetleri kendi gereksinimleri, aile üyelerinin gereksinimleri veya hediye etmek için
tüketen kişilere ne ad verilmektedir?
a. Örgütsel tüketici
b. Ticari tüketici
c. Nihai tüketici
d. Genel tüketici
e. Özel tüketici
7. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarında satın alma öncesi yapılan adımlardan
biridir?
a. Satın alma ve kullanma
b. Seçenekleri değerlendirmek
c. Tüketim deneyimi ve değerlendirme,
d. Geri bildirim sağlamak,
e. Satın alma sürecini bitirmek, sonlandırmak
8. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışı özelliklerinden biri değildir?
a. Tüketici davranışı basit, kolaydır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir.
b. Tüketici davranışı farklı roller ile ilgilenir.
c. Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.
d. Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılıklar gösterebilir.
e. Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.

9. “Tüketicinin birey olarak satın alma kararı vermesi, onu bu karara iten nedenler,
motivasyonlar, karar alma aşamasındaki ruh hali, kişilik özelliklerinin etkileri gibi konular
......... biliminin yardımıyla çözüme ulaşıyor.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a. Sosyoloji
b. Psikoloji
c. Antropoloji
d. Toplumbilimi
e. Örgütsel davranış
10. Herhangi bir ürün ya da hizmetin satın alınması düşüncesini ilk defa ortaya çıkaran kişiye,
satın almada üstlenilen rollerden hangisinin adı verilir?
a. Karar verici
b. Kullanıcı
c. Satın alıcı
d. Etkileyici
e. Başlatıcı

CEVAP ANAHTARI
1.d, 2.e, 3.c, 4.a, 5.a, 6.c, 7.b, 8.a, 9.b, 10.e.

10. TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ NASIL GELİŞİR ?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10. TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
10.1. Klasik (Açıklayıcı- Geleneksel) Davranış Modelleri
10.1.1. Marshall’ın Ekonomik Modeli
10.1.2. Freud’un Psikanalitik Modeli
10.1.3. Pavlovian Model
10.1.4. Veblen’in Sosyo- Psikolojik Modeli
10.2. Çağdaş Davranış Modelleri
10.2.1. Nicosia Modeli
10.2.2. Howard-Sheth Modeli
10.2.3. Engel-Kollat-Blackwell (EKB) Modeli

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4) Tüketici davranış modelleri nelerdir ?
5) Tüketici davranışı modelleri hangi başlıklar altında toplanmaktadır ?
6) Klasik ve Çağdaş Davranış Modellerinin farkları nelerdir ?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tüketici Davranışı Modelleri

Kazanım
Tüketici davranışı
modellerinin tanımı ve
özellikleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tüketici davranışı modelleri,
iki ana başlık altında ele
alınarak alana
kazandırdıkları ortaya
konulacaktır.

Anahtar Kavramlar
Tüketici Davranışı Modelleri, Klasik Davranış Modelleri,
Çağdaş Davranış Modelleri

Giriş
Bu ders kapsamında tüketici davranış modelleri Klasik Davranış Modeli ve Çağdaş
Davranış Modeli olmak üzere iki ana başlık altında aktarılacaktır. Klasik Davranış
Modellerinden, Marshall’ın Ekonomik Modeli, Freud’un Psikanalitik Modeli, Pavlovian
Model, Veblen’in Sosyo- Psikolojik Modeli; Çağdaş Davranış Modellerinden ise Nicosia
Modeli, Howard-Sheth Modeli ve Engel-Kollat-Blackwell (EKB) Modeli anlatılacaktır.

10.

TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ

Tüketici, binlerce yıldır var olmasına rağmen, tüketici davranışları II.Dünya
Savaşı’ndan sonra geniş kapsamlı araştırılmaya başlanmıştır. 1960’lı yıllarda en önemli
konulardan biri olarak görülmüştür ve daha sonraları hem akademik araştırmacılar hem de
uluslararası pazarlama uygulamacıları tarafından geliştirilmiştir. Tüketici davranışları mikro
iktisada doğrudan yön vermekle kalmaz birçok bilim dalına öncülük etmektedir. Bu nedenle
tüketici davranışlarına yönelik pek çok model geliştirilmiştir (Savaş, 2015:13).
Tüketici davranışı modellerini iki ana başlık altında inceleyebiliriz:



Klasik (Açıklayıcı- Geleneksel) Davranış Modelleri
Çağdaş Davranış Modelleri

10.1. Klasik (Açıklayıcı- Geleneksel) Davranış Modelleri
Klasik davranış modelleri olarak adlandırılan tüketici davranış modelleri, “Açıklayıcı
Model” veya
tüketicilerin

“Geleneksel Model”
nasıl

davrandıklarından

diye de anılmaktadır. Klasik davranış modelleri,
ziyade,

tüketici

davranışlarının

nedenleri

ile

ilgilenmektedir. Model, tüketicilerin davranış nedenleri açıklarken güdü kavramından hareket
etmektedir.
Klasik modellerin odak noktası güdülerdir diyebiliriz. Bu yüzden, bu modelleri
incelemeden önce güdülerle ilgili açıklama getirmemiz yararlı olacaktır. Abraham H.Maslow
klinik gözlemlerinden yola çıkarak insan davranışlarına neden olan temel güdüleri araştırmıştır.
Maslow, insan güdülerinin evrensel bir hiyerarşisinin olduğunu ve bu hiyerarşinin herhangi bir
basamağında bulunan güdülerin, davranışlarımızı yönlendirmede, kendilerinden daha üst
basamaklarda bulunan güdülere göre öncelik taşıdıklarını öne sürmüştür (Griffin ve Moorhead,
2010:93).
Maslow’a göre, açlık, susuzluk, oksijen, cinsellik, dinlenme vb. fizyolojik ihtiyaçların
yol açtığı güdüler hiyerarşinin en alt basamağını oluşturur. Bu güdüler, insan yaşamının
devamlılığı için giderilmesi gereken temel ihtiyaçlardır. Güvenlik ihtiyacı, hiyerarşinin ikinci
basamağını oluşturur. Bunlar, çevresel tehlikelerden korunma, çocuğun ebeveynlerince
korunması, tehdit ve baskı altında olmama, dayanışmaya girme ve yardım görme gibi ihtiyaçtan
doğan güdülerdir.

Üçüncü basamakta mensubiyet ihtiyacından doğan bağlanma, sevme-

sevilme ihtiyaçları ile ilgili güdülerdir. Dördüncü basamak saygınlık ihtiyaçlarından oluşur. Bu
basamakta, kendine güven, güçlü olma, başarı, itibar, statü, prestij sahibi olma, bağımsız olma
ihtiyaçları ile ilgili güdüler yer almaktadır. Hiyerarşinin en üst basamağı ise kendini
gerçekleştirme basamağıdır. İnsanın gizli yeteneklerini açığa çıkarmasını ve onun
yaratıcılığının anlatıldığı bu basamakta, bireyin mevcut potansiyellerini en üst düzeyde
kullanabilme ihtiyacının yarattığı güdüler bulunur (Maslow,1954:80-91).
Klasik davranış modelleri, tüketici davranışlarının nedenlerini açıklarken diğer bilim
dallarının kuramlarından yararlanmıştır. Bu nedenle, klasik davranış modellerinin adları ilgili
bilim dalındaki kuramcıların adları ile anılmaktadır. Bu modeller:



İktisadi güdülere ağırlık veren Marshall’ın Ekonomik modeli



Psikolojik faktörlere ağırlık veren Freudian model,



Öğrenme temeline dayanan Pavlovian model,



Sosyo-psikolojik faktörlere dayanan Veblen modeli

10.1.1. Marshall’ın Ekonomik Modeli

Tüketici davranışlarıyla ilgili olarak geliştirilen ilk model Alfred Marsall’a aittir. 19.yy
ekonomisinde önemli rolü olan Marshall, bu modeli marjinal fayda kavramına dayanarak
geliştirmiştir (Biswas,2012:165).
Marshall’ın ekonomik modeline göre tüketici; satın alma karar ve davranışında
bulunurken, alacağı mal veya hizmetten sağlayacağı faydalı sonuçları hesaplayarak faydasını
maksimize etmeye çalışır (Tunçkan,2012:148). Tüketiciyi “ekonomik adam” olarak
nitelendiren bu modelde, satın almaya yönelik davranışların rasyonel olduğu ve bireyin bilinçli
olarak karar verdiği vurgulanmaktadır. Ekonomik birey olan tüketici, bütçesini her zaman
ihtiyaçlarını maksimum derecede ödeyecek ve maksimum fayda sağlayacak şekilde harcamaya
yönelik kararlar vermektedir (Valiyeva, 2015:14).
Ekonomik model, yararlı bazı varsayımlar geliştirmiştir (Naik vd.1999:6):
-

Fiyat düştükçe malın satışları artar.

-

İkame malın fiyatı düştükçe firmanın ve ikame edilen malın satışı artar.

-

Tamamlayıcı malın fiyatı düştükçe, firmanın malının ve tamamlanan malın satışı artar.

-

Tutundurma giderleri arttıkça satışlarda artar.

-

Hammadde fiyatı artınca son ürünün fiyatı da artar.

Tek başına ekonomik açıklama tüketici davranışının altında yatan nedenleri ortaya
çıkarmakta yeterli olmamaktadır. Bu sebepten de pazarlamada genellikle bu model fazlaca basit
bulunmaktadır. Zira model, mamul ve marka tercihleri konusunda ancak kısmen açıklayıcı
olabilmektedir (Mucuk,2001:64). Modelde tüketicilerin tutum, davranış, inançları dikkate
alınmadığından geçerliliğini tam anlamıyla koruyamamaktadır.

10.1.2. Freud’un Psikanalitik Modeli
Psikanalitik model Freud psikolojisine dayanmaktadır. Modele göre her bireyin
derinlerde bastırılmış bir dizi dürtüleri vardır ve bunlar tüketiciyi belirli satın alma kararları
almaya yönlendirmektedir. Freud modeli sembolik ve bilinçsiz motivasyonların üzerinde
durmaktadır. Freud’cu yaklaşımı anlayabilmek için onun insan kişiliğini üç bölümde ele
aldığını bilmek gerekmektedir. Freud, kişiliği, bilinç, bilinçüstü ve bilinçaltı olmak üzere üçe
ayırmıştır (Michman vd.,2003:122).
Freud insanların psikolojik yapılarını bir buz dağına benzetmektedir. Buzdağının suyun
üzerinde kalan küçük parçası bilinci simgelerken gereksinimler, istekler, bastırılmış düşünce ve
davranışlara yön vermekte olan olan bilinç dışı simgelemektedir (Gerlevik, 2012: 9).

•

Bilinçüstü

Vicdan (Toplum Kuralları)

•

Bilinç

Benlik (Kişinin kendisine dair bilgisi)

•

Bilinçaltı

Kişinin bastırılmış duygularıdır.

İnsan davranışı bu üç birimin karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkmaktadır.:
İd – Bilinçaltını temsil eder. İnsan kişiliğinin en kaba en ilkel dürtülerden oluşan
kalıtımsal bölümü id adını alır. İd, sonucu ne olursa olsun isteklerinin hemen yerine
getirilmesini isteyen, kişiliğin tehlikeli ve saldırgan bölümüdür. İd, tüm insanlarda doğuştan
bulunan, özü ve amacı değişmeyen insana özgü hayati bir enerji kaynağıdır. Burada; yaşama,

kendini koruma, cinsiyet ve üreme, saldırganlık ve yıkıcılık içgüdüleri bulunur
(Altınköprü,2003:107).
Süper Ego – Bilinçüstünü temsil eder. Kişiliğin, sonradan gelişen üçüncü ve son bölümü
süper egodur. Süper ego kişiliğin ahlakı gücü olarak toplumsal ahlak ve değerlerin temsilcisidir.
Süper ego, bireyin suçluluk duyması, aşağılık duygusuna kapılması vicdanının rahatsız olması
gibi cezaları yaratır. Öte yandan, bireyin yaptıklarından gurur duyması, kendini onaylaması,
vicdanının rahatlaması gibi ödüller de süper egodan geçer (Michman vd.,2003:124).
Ego – Bilinci temsil eder. İd ile süperego arasındaki dengeyi kurmaktadır.

Freud’un psikoanalitik modeli, tüketici satın alma karar ve davranışlarında ekonomik
faktörler kadar sembolik faktörlerin de bireylerin satın alma karar ve davranışlarında etkili
olduğunu savunmaktadır. Bu modele göre, tüketici araştırmaları yerine, tüketicilerin
bilinçaltına ulaşıcı, onların umutlarını, korkularını, sevgilerini ve nefretlerini içine alan özel
dünyalarını yönetecek, uyarıcıları bulmaya yönelik güdü araştırmalarına ağırlık verilerek
bireyin bilinçaltında kalan satın alma karar ve davranışları incelenmelidir (Karabacak, 2003:
81).

10.1.3. Pavlovian Model
Pavlovian Modeli, Rus fizyolog Pavlov’un köpeklerin sindirimini araştırmasıyla ortaya
çıkan ve 20.yüzyılın başlarında Watson’ın bu öğrenme modelinin insanlarda da var olduğunu
belirlemesi ile önem kazanmıştır. Bu modele göre, öğrenme çağrışıma dayanan bir modeldir.
Yani, tüketiciler satın alma karar ve davranışlarında bulunurken alışkanlık haline gelmiş
ürünleri tercih etmektedirler (Sahney, 2009: 5).
Pavlov’ un “Koşullu Refleks Öğrenme Modeli” insan davranışlarındaki uyarı tepki
esasına dayanır. Pavlov’un öğrenme modeli beş ana kavramı kendinde birleştirmektedir
(Lantos,2011:23’dan akt. Valiyeva, 2015:15-16) :

1. Dürtü: Her bireyin tatmin edilmeyen içsel istek ve ihtiyaçları vardır. Dürtüler, bütün
bu temel ihtiyaçları gidermek için gerekli güce verilen addır. Bu dürtüler, genellikle açlık,
susuzluk, cinsellik gibi temel ihtiyaçları kapsar.

2. Güdü: Kelime anlamı organizmanın istemli veya istemsiz olarak davranışlarda
bulunmasına neden olan uyarıcılardır. Güdü kelimesi daha çok gereksinim kavramını ifade eder
ve organizmanın gereksinimleri için kullanılır. Güdülerin fizyolojik ve sosyal olmak üzere iki
adet türü bulunmaktadır.
3.Uyarıcı: Belli uyarıcılar her zaman belli istem dışı tepkilere yol açmaktadır. İnsanları
bu ve ya diğer seçimi yapmakta etkileyen uyarıcılar, öğrenme modelinin esas yapı taşlarından
sayılır.
4. Tepki: Bir bireyin bir uyarıcı veya ipucuna karşı sergilediği davranışa kişinin tepkisi
adı verilir. Birey, ona sunulan seçenekleri inceler ve bu incelemenin sonucunda satın alma veya
almama kararını verir.
5.Pekiştirme: Pekiştirme bir davranışın kuvvetlendirilmesi veya belirli ip uçlarının
varlığında söz konusu davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığının arttırılması olarak
tanımlanabilir. Pazarlamacılar açasından tüketicinin sergilediği satın alma davranışının
tekrarlanması büyük önem taşır. Pekiştirme sayesinde aynı tepkiler tekrarlandıkça marka
bağlılığı yaranır (İslamoğlu ve Altunışık, 2013:28).

Söz konusu modelin serbest piyasada faaliyette bulunan işletmelere çok büyük katkıları
olmuştur. Bu modele limon resminin veya adının tüketiciler tarafından ekşilik, ağız sulandırma
duygusu, mide yanmasını önlediğini bilen işletmelerin soda ambalajlarının üzerinde limon
resmi kullanmaları verilecek en iyi örneklerden birisidir (Karatekin, 2009: 11).
Pazarlamacılar bu modele dayanarak tüketicilere belirli markaları tekrara dayanan bir
yöntemle öğretmeye

çalışmakta ve tüketicileri

alışkanlık halinde karar vermeye

yöneltmektedirler. Bu model, pazara yeni giren ya da en yakın rakiplerini geçmek isteyen
işletmelere yol göstermektedir. Bu tür işletmeler önce giren ya da kendilerinden daha güçlü
markaların öğrenilmişliğini aşabilen çok daha güçlü uyarıcıları kullanarak kendi markalarını
öğretmeye yöneleceklerdir (İslamoğlu, 2000:108).
Pavlovian model, tüketici tercihlerinde öğrenmenin rol oynadığını, bir markanın başka
markaya tercih edilmesinde öğrenmenin etkili olduğunu göstermektedir. Diğer modeller gibi
Pavlov’un öğrenme modeli de bazı eleştirilere maruz kalmaktadır. Modele yapılan en büyük
eleştiri, kişilerarası ilişki, bilinç dışı gibi faktörlerin göz ardı edilmesidir.

10.1.4. Veblen’in Sosyo- Psikolojik Modeli
Veblen, insanı içinde yaşadığı grupların ve alt kültürlerin standartlarına ve genel olarak
çevresindeki genel kültür kurullarına ve davranışlarına uyarak hareket eden toplumsal bir varlık
olarak görmüştür. İnsanın gereksinmeleri ve davranışı büyük ölçüde üyesi olmayı arzuladığı
grup ile üyesi bulunduğu grup tarafından belirlenmektedir. İnsanın gereksinimleri ve davranışı
büyük ölçüde üyesi olmayı arzuladığı grup ile üyesi bulunduğu grup tarafından
belirlenmektedir. (Kotler, 2000:61).
Veblen, aristokrat sınıfının tüketim alışkanlıklarını incelediği çalışmasının sonucuna
göre, aristokratların satın alınacak mal ve hizmetin sağlayacağı yarardan ziyade yaşadıkları
toplum içinde üne kavuşma isteğinin etkili olduğunu ortaya koymuştur. Veblen’e göre mallar
sadece sağladıkları gerçek tatmin için değil işaretler ve işaretlerin kazandırdıkları anlamları ile
ön plana çıkmaktadırlar. Özellikle endüstri toplumlarında malların nasıl meydana getirildiği
değil nasıl anlam kazandıklarını anlamanın gerektiğini vurgulamıştır (Veblen, 1899, Papatya,
2007: 49).
Veblen’e göre, insanlar temel ihtiyaçların giderilmesinden ziyade, içinde bulunduğu
sosyal çevreye uyum sağlamak ve prestij sahibi olmak amacıyla tüketmektedir. Birey, pretij
imgeleri olarak gördüğü giyim, eşya, araba, ev vb. nesneleri bu amaçla kullanmaktadır. Veblen
bu tür tüketime gösteriş için tüketim demektedir.
İnsanların çoğu toplum dışında kalmamak adına topluma uyma davranışı
göstermektedirler. Örneğin, W. H. White, Amerikan tüketicilerinin komşuları klima almadan
kendilerinin de almamayı tercih etkilerini saptamıştır (Tek,1999:130). Terif alan bir çalışanın,
yaşam tarzı ve eğlence alışkanlıklarının da değiştiği gözlenmektedir.

10.2. Çağdaş Davranış Modelleri
Açıklayıcı davranış modellerinin tüketici davranışlarını tam olarak açıklamakta yetersiz
kalmaları ve davranışların nasıl olduğunu gösterememeleri yeni arayışlara neden olmuştur. İşte
bu noktada çağdaş tüketici davranışı modelleri tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl
verdikleri ve bu kararların hangi faktörlerden nasıl ve ne yönde etkilendikleri sorusuna cevap
vermektedir. Bu modellerin ortak özellikleri, tüketici satın alma davranışlarını bir sorun çözme

süreci olarak ele almaları ve tüketiciyi bir sorun çözücü olarak görmeleridir (İslamoğlu, 2000:
116).
Çağdaş davranış modellerinin ilk örnekleri 1960’lardan başlayarak ortaya çıkmıştır.
(İslamoğlu, 2000: 116). Satın alma kararlarını etkileyen sayısız etkenin şekillendirilmesini ve
aralarındaki etkileşim düzeyinin ortaya konmasını amaçlayan daha kapsamlı bu modeller bütün
satın alma sürecini tanımlamaya ve sistemleştirmeye çalışmışlardır. Pazarlama pratiklerindeki
eksiklerine

rağmen

çağda

tüketici

davranışı

modellerinin

büyük

önemi

vardır

(Runyon,1987:695 akt.Valiyeva, 2015:19).
Çağdaş davranış modelleri, modeli oluşturan kuramcıların adlarını taşımaktadır. Bu
modeller;
•

Nicosia Modeli

•

Howard-Sheth Modeli

•

Engel-Kollat- Blackwell Modeli

10.2.1. Nicosia Modeli
Fransesco Nicosia, ilk ve özellikle de etkili tüketici davranışı modelini kapsamlı bir
şekilde araştıran ve geliştiren araştırmacıdır. Nicosia, tüketici satın alma karar sürecini farklı
basamaklara bölmek için bilgisayar akış diyagramları tekniklerini kullanmıştır (Naik,1999:12).
Nicosia modeline göre, tüketici davranışını dört temel alandan oluşmaktadır. Buna göre;
-

Birinci unsur; tüketici satın alma karar ve davranışlarını etkileyen firma unsurları
(reklam) oluşturmaktadır.

-

İkinci unsur; tüketicilerin etkilendikleri mal veya hizmetleri araştırması gelmektedir.

-

Üçüncü unsur; araştırma sonucu olumlu ise satın alma güdüsü gerçekleşmektedir.

-

Dördüncü unsur; satın alma kararı gerçekleşmesi halinde firmalara ve tüketiciye geri
bildirim olarak dönmesi gösterilmektedir (Goodhope, 2013: 164; Bag, 2009: 23).

Nicosia Model’inde tüketici davranışı özetle dört bölüm içerisinde bir bilgi akışı ve geri
iletim düzeniyle ele alınmaktadır. Birinci bölümde tüketici davranışı üzerinde etkili olabilecek
firma girdileri ( mal ve reklam gibi ) ve tüketici özellikleri, ikinci bölümde tüketicini bu girdileri
araştırıp değerlendirmesi, üçüncü bölümde bu değerlendirme sonucunda olumlu güdülenme
halinde bunun sonucu olarak satın alma kararı doğmaktadır. Dördüncü bölümde ise, satın

almanın gerçekleşmesi halinde bunun sonuçlarının firma ve tüketiciye bir geri bildirim olarak
döndüğü varsayılmaktadır. Bu geri bildirim daha sonraki firma kararlarını ve tüketicinin tekrar
satın almasını etkileyecektir (Karabulut, 1981:16).
Nicosia Modeli, firma mesajlarıyla ilgili direkt olarak hiçbir geçmişi olmayan
tüketicinin daha önce hiç reklamı yapılmamış bir ürünün ilk reklamlarına vereceği tepkileri ele
aldığından, modelin günümüzün yoğun reklam ortamında mümkün görünmediği söylenebilir
(Valiyeva,2015:20).

10.2.2. Howard-Sheth Modeli
Howard-Sheth modeli, 1963 yılında Howard tarafından geliştirilen “Howard tüketici
satın alma karar modeli”nin Howard ve Sheth tarafından geliştirilmiş bir şeklidir (Bray, 2008:
10).
Önceki modellerden farklı olarak bu model tekrarlanan satın alma davranışlarına
odaklanmıştır. Bu model satın alma kararının tesadüfü olmadığını, bu kararın sistematik bir
süreç olduğunu ve bu süreci açıklayacak birebir yapı geliştirmeyi amaçlıyor. Model dört önemli
öğeden oluşmaktadır (Wertheimer,1974:137) :
1. Girdi değişkenleri: Bunlar, tüketicinin karar verme sürecinde etkilendiği
uyarıcılardır. Bu uyarıcılar ürünün özellikleri, fiyatı, kalitesi, ulaşılabilirliği veya tüketicinin
etkilendiği sosyal çevresi, ailesi, referans grubu olabilir.
2. Çıktı değişkenleri: Bu değişkenler gelen uyarıcılara tüketicinin vereceği tepkileri,
ürün ve satın alma kararıyla ilgili tutumunu, sonunda satın alma veya almama davranışını
kapsamaktadır.
3. Davranışsal öğeler: Bu öğeler, gelen uyarıcıları bilgi işlem sürecinde tüketicinin nasıl
işlediğini, tüketicinin seçenekleri değerlendirme kriterleri, tüketicinin amacı, markayı tanıyıp
tanımaması gibi faktörlerin satın almayı nasıl etkilediğini açıklamaktadır.
4. Dış değişkenler: Bu değişkenler, her ne kadar karar verme sürecinin parçası olmasa
da tüketiciyi etkilemektedir. Bunlar, tüketicinin kişilik özellikleri, maddi durumu, ruh hali ve
başka değişkenlerdir.
Howard ve Sheth modeline bakıldığında tüketicilerin birbirleri arasında gerçekleşen
iletişimin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğu anlaşılmaktadır. Bireyler satın alma

kararlarında her ne kadar bağımsız hareket ediyorlarmış gibi görünseler de çevrelerinden
bağımsız bir şekilde hareket edememektedirler. Satın alma karar ve davranışlarında bulunan
tüketiciler riske atacak ne gelirleri ne de zamanları vardır. Bu nedenle tüketiciler satın alma
karar ve davranışında bulunmadan önce sosyal çevrelerinin sağladığı bilgi kolaylığından
yararlanmak istemektedirler (Runyon ve Stewart, 1987: 63).

10.2.3. Engel-Kollat-Blackwell (EKB) Modeli

Engel-Kollat-Blackwell Modelinde tüketici davranışı bir karar işlemi olarak ele
alınmaktadır. Howard ve Nicosia modeli gibi tüketici kararlarını etkileyen yaşam tarzı, kişilik,
değerler ve çevresel unsurların olduğu görüşünü savunmaktadır (Tan, 2010: 2910). Modelde
önemli olan nokta; dış ortamlardan gelen uyarıcının tüketicinin ihtiyacı doğrultusunda dikkate
alınacağı aksi takdirde dikkate alınmayacağıdır (Çubukçu, 1999: 82).
Model karar verme sürecinin ardışık olarak dört bölümden oluştuğunu söylemektedir:
•

Girdiler,

•

Bilgi işleme,

•

Merkez kontrol birimi

•

Karar işlemi çıktısıdır.

Bu modelin girdisi tüketicinin duyu organlarıyla algıladığı uyarıcılar, çıktısı ise
davranıştır. Modelin en önemli bölümü düşünme ve bellekten oluşan merkez kontrol ünitesi
meydana getirmektedir. Yapısal olarak modelde girdiler, merkez kontrol ünitesi, algılama ve
karşılaştırma karar safhaları yer almaktadır. Sosyal ve fiziksel şeklinde ayırımı yapılan girdileri,
duyu organları vasıtasıyla merkez kontrol ünitesine gelirler. Burada girdiler; bilgi, tecrübe ve
inanç faktörlerinin etkisi altında karşılaştırılır ve algılanırlar. Algılamadan sonra gelen karar
işlemi sırasıyla beş safhalı- problemin tanımlanması, alternatiflerin araştırılması, alternatiflerin
değerlendirilmesi, satın alma kararı, satın alma kararı sonuçları bir süreçtir. Modelde önemli
bir nokta dış ortamdan gelen uyarıcının, herhangi bir ihtiyacı veya gerçeği tatmin edici nitelikte
ise tüketici tarafından dikkate alınacağı ve işlem göreceği, karşıt durumda ise algılamanın
yapılamayacağıdır (Çubukcu, 1999:82).

Howard-Sheth modeline göre, tüketici satın alma davranışını gerçekleştirdikten sonra
bu kararının sonuçlarını hafızasında saklamaktadır. Eğer satın alma kararının sonucundan
memnun ise ileride vereceği satın alma kararında da bu bilgileri kullanır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu ders kapsamında tüketici davranış modelleri üzerinde durulmuştur. Tüketici
davranış modelleri, Klasik Davranış Modelleri ve Çağdaş Davranış Modelleri olarak iki ana
gruba ayrılmıştır. Klasik Davranış Modellerinin ortak noktası, tüketici davranışlarının nedenleri
ile ilgilenmeleridir. Bu modelde, güdü kavramı anahtar kelime görevini üstlenmektedir. Çağdaş
Davranış Modelleri ise tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl verdikleri ve bu kararların hangi
faktörlerden nasıl ve ne yönde etkilendikleri soruları üzerinde durmaktadır.

BÖLÜM SORULARI
1. Tüketici davranışı modellerini kaç ana başlık altında incelenmektedir?
a. 2
b. 3

c. 4
d. 5
e. 6
2. “............., tüketicilerin nasıl davrandıklarından ziyade, tüketici davranışlarının nedenleri ile
ilgilenmektedir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Engel-Kollat- Blackwell Modeli
b. Howard-Sheth Modeli
c. Nicosia Modeli
d. Klasik davranış modelleri
e. Çağdaş davranış modelleri
3. İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin ikinci basamağını hangi ihtiyaç oluşturmaktadır?
a. Saygınlık ihtiyacı
b. Mensubiyet ve sevgi ihtiyacı
c. Fizyolojik ihtiyaçlar
d. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
e. Güvenlik ihtiyacı
4. Tüketiciyi “ekonomik adam” olarak nitelendiren model, aşağıdaki isimlerden hangisine ait
modeldir?
a. Marshall
b. Nicosia
c. Howard-Sheth
d. Veblen
e. Engel-Kollat- Blackwell
5. “Bilinçüstünü temsil eder. Kişiliğin, sonradan gelişen üçüncü ve son bölümüdür. Kişiliğin
ahlakı gücü olarak toplumsal ahlak ve değerlerin temsilcisidir.” ifadesinde tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a. İd
b. Benlik
c. Ego
d. Süper ego
e. İlkel benlik
6. Aşağıdakilerden hangisi Engel-Kollat-Blackwell Modelinin karar verme sürecindeki
bölümlerinden biri değildir?

a. Girdiler
b. Veri toplama
c. Karar işlemi çıktısı
d. Merkez kontrol birimi
e. Bilgi işleme
7. “............., insan güdülerinin evrensel bir hiyerarşisinin olduğunu ve bu hiyerarşinin herhangi
bir basamağında bulunan güdülerin, davranışlarımızı yönlendirmede, kendilerinden daha üst
basamaklarda bulunan güdülere göre öncelik taşıdıklarını öne sürmüştür.” ifadesinde boş
bırakılan yere hangi düşünürün ismi gelmelidir?
a. Carl Rogers
b. Sigmund Freud
c. Abraham Maslow
d. Ivan Pavlov
e. Carl Gustav Jung
8. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş davranış modellerinden biridir?
a. Pavlovian Model
b. Howard-Sheth Modeli
c. Açıklayıcı Model
d. Marshall’ın Ekonomik Modeli
e. Veblen’in Sosyo- Psikolojik Modeli
9. “.............. , ilk ve özellikle de etkili tüketici davranışı modelini kapsamlı bir şekilde araştıran
ve geliştiren araştırmacıdır. Tüketici satın alma karar sürecini farklı basamaklara bölmek için
bilgisayar akış diyagramları tekniklerini kullanmıştır.” ifadesinde sözü edilen kuramcı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marshall
b. Howard
c. Engel
d. Blackwell
e. Nicosia

10. Psikoanalitik model, hangi kuramcının adı ile anılır?
a. Thorstein Veblen
b. Sigmund Freud
c. Ivan Pavlov

d. Karen Horney
e. Alfred Marsall

CEVAP ANAHTARI
1.a, 2.d, 3.e, 4.a, 5.d, 6.b, 7.c, 8.b, 9.e, 10.b.

11. TÜKETİCİ SATINALMA DAVRANIŞLARI NELERDİR VE SATIN ALMA
DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Tüketici Satın Alma Davranışları ve Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler
11.1. Satın Alma Davranış Türleri
11.1.1. Karmaşık Satın Alma Davranışı
11.1.2. Uyumsuzluğu Azaltıcı Yönde Satın Alma Davranışı
11.1.3. Alışılmış Satın Alma Davranışı
11.1.4. Farklılık Araştırıcı Satın Alma Davranışı
11.2. Satın Alma Karar Süreci
11.2.1. Bir İhtiyacın Ortaya Çıkması
11.2.2. Alternatiflerin Belirlenmesi
11.2.3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi
11.2.4. Satın Alma Kararının Verilmesi
11.2.5. Satın Alma Sonrası Davranış
11.3. Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler
11.3.1. Kültürel Faktörler
11.3.2. Sosyal Faktörler
11.3.3. Kişisel Faktörler
11.3.4. Psikolojik Faktörler
11.3.5. Durumsal Faktörler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
7) Tüketici satın alma davranışları nelerdir ?
8) Satın alma karar süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır ?
9) Satın alma davranışını etkileyen faktörler nelerdir ?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tüketici satın alma
davranışı, türleri ve satın
alma davranışını etkileyen
faktörler

Satın alma davranışı tanımı,
satın alma karar sürecinin
aşamaları ile satın almayı
etkileyen faktörler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tüketici satın alma davranışı
tanımı yapılarak, tüketicinin
karar vermede hangi
aşamalardan geçtiği
anlatılacaktır. Satın alma
davranışında tüketiciyi
etkileyen kültürel, sosyal,
kişisel, psikolojik ve
durumsal faktörler üzerinde
durulacaktır.

Anahtar Kavramlar
Satın Alma Davranışı, Satın Alma Türleri, Satın Alma Karar Süreci,

Giriş
Bu ders kapsamında satın alma davranışı tanımı yapılarak satın alma türleri ele
alınacaktır. Satın alma karar süreci aktarıldıktan sonra satın almayı etkileyen faktörler kültürel,
sosyal, kişisel, psikolojik ve durumsal olmak üzere beş başlık altında irdelenecektir.

11.

Tüketici Satın Alma Davranışları ve Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler
Davranış beyin tarafından algılanan bilginin yanıtını yansıtan bir görüntüdür. Beynimiz

kendisine gelen bilgileri değerlendirmekte, yorumlamakta ve bir yanıt oluşturmaktadır. Bu

yanıt kaslarımıza ulaşarak davranış dediğimiz görüntüyü meydana getirmektedir. Dıştan
gözlemlenen her türlü hal ve hareketimiz davranış olarak adlandırılmaktadır (Özakkaş,2004:
71). Bu tanım satın alma durumunun bir davranış olduğunu göstermektedir.

11.1. Satın Alma Davranış Türleri
Tüketici kararları, satın alınacak eşyanın türüne göre değişir. Diş macunu, tenis raketi,
bilgisayar, yeni bir otomobil için satın alma kararları, birbirlerinden çok farklıdır. Muğlak ve
pahalı eşya satın alışlarında, muhtemelen, üzerlerinde daha uzun durulan satın alma kararları
ve bu kararları verecek daha fazla sayıda insan bulunacaktır. Satın alıcının, satın alma
işlemindeki kararının derecesine ve markalar arasındaki farkların derecesine göre, dört türlü
satın alma davranışı bulunmaktadır (Odabaşı,1996: 155). Bunlar:


Karmaşık Satın Alma Davranışı



Uyumsuzluğu Azaltıcı Yönde Satın Alma Davranışı



Alışılmış Satın Alma Davranışı



Farklılık Araştırıcı Satın Alma Davranışı

11.1.1. Karmaşık Satın Alma Davranışı
Bu tür satın alma davranışında tüketicinin ilgi düzeyi yüksektir ve markalar arasında
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle pahalı, riskli, sık satın alınmayan mallardaki satın
alma davranışı karmaşık satın alma davranışının ortaya çıktığı mallardır (Yükselen, 2006:78).
Bu tür satın alma davranışı ayrıntılı bilgi toplama gerektiren otomobil, bilgisayar gibi ürünlerin
alımında kendini göstermektedir.
Pazarlamacılar, bu tür ürünlerin pazarlama stratejilerinde tüketicinin ögrenme sürecini
kolaylastıracak bilgilendirmeye önem vermeli, etkin pazarlama programı ile tüketiciyi kendi
markasını seçmeye ikna etmeli ve kendi markasının rakip markalardan farkını açıkça ortaya
koymalıdır (Öymen, 2006:28).

11.1.2. Uyumsuzluğu Azaltıcı Yönde Satın Alma Davranışı
Bu tür satın alma davranışı, markalar arası önemli bir farkın bulunmadığı, tüketicinin
ilgi düzeyinin yüksek olduğu mallarda görülür (Öymen, 2006:29). Satın alma kararından önce

ürün ile ilgili bol miktarda bilgi elde edilir, rakip ürünlerle karşılaştırma yapılır. Ürünün görece
diğer ürüne göre daha iyi olduğuna kanaat getirildiğinde satın alma işlemi gerçekleşir.

11.1.3. Alışılmış Satın Alma Davranışı

Markalar arası farklılığın az olduğu ve tüketicinin markalar ile ilgili bilgi edinmesinin
gerekmediği mallarda alışılmış satın alma davranışı söz konusudur. Karşılaştırılan ürünler
arasında büyük ölçüde kalite, fiyat vb. farklılıklar bulunmamaktadır. Örneğin, tuz, süt, şeker
vb. ürünler.
Tüketiciler bu tür satın alma davranışında, normal inanç, tutum ve davranış sırasını takip
etmez. Tüketiciler, ürünler hakkında etraflı bilgi edinmezler, markaların özelliklerini
değerlendirmezler ve hangi markanın satın alınacağını fazla düşünmeden karar verirler (Kotler,
2000:177)

11.1.4. Farklılık Araştırıcı Satın Alma Davranışı

Bu tür satın alma davranışı, markalar arası farklılığın yüksek, tüketicinin ilgi düzeyinin
ise düşük olduğu ürünlerde ortaya çıkmaktadır. Burada tüketiciler sık sık marka değisikliği
yaparlar. Örneğin tüketici X marka şekerlemeyi herhangi bir değerlendirme yapmaya gerek
duymadan satın alır, gelecek sefere ise farklı bir lezzet denemek için başka bir markayı tercih
edebilir. İşletmeler tüketicinin satın alma davranışını alışılmış satın alma davranışına çevirmeye
çalışan ve kendi markasını tercih edilmesini sağlayan pazarlama stratejileri geliştirebilir (Vural,
2007:41).

Satın Alma Davranış Türleri

Kaynak: Philip KOTLER- Gary ARMSTRONG, Principles of Marketing , Prentice Hall, New
Jersey, 1996, s. 160

11.2. Satın Alma Karar Süreci
Satın alma işlemi fiilî olarak satın alınmadan uzun bir zaman önce başlar ve satın
alınmasından uzun bir zaman sonra neticelerini belli eder. Tüketicinin satın alma karar süreci
beş aşamadan oluşmaktadır (Kotler: 2000: 177):

11.2.1. Bir İhtiyacın Ortaya Çıkması

İhtiyaç, kişinin sahip oldukları ile sahip olmak istedikleri arasında fark bulunmasıyla
ortaya çıkar. Bir ihtiyacın duyulması problemin tanımlanması olarak düşünülebilir. Problem
olarak tanımladığımız durum, bireyin bir ihtiyaç hissetmesi ve bu ihtiyacı gidermek için arayışa
girmesi durumudur. Bu durumda, tüketici kendisini rahatsız hisseder ve acilen bu arayışın
giderilmesi için harekete geçer (Valiyeva,2015:49).
İhtiyaç duyulunca, bunun nasıl giderileceği sorunuyla karşılaşılır (Mucuk, 2001:79).
İhtiyacın ortaya çıkması ile birlikte tüketici alternatifleri belirlemeye başlar.

11.2.2. Alternatiflerin Belirlenmesi
Bu aşamada tüketici, ihtiyacını karşılayacak ürün ve markalara ilişkin bilgi toplar, satış
noktalarını, her bir ürün veya markanın özelliklerini, fiyatını, ödeme koşullarını öğrenir. Bilgi
edinme işlemi içsel veya dışsal olabilir (Öymen, 2006:32).
İçsel bilgi edinmede tüketici belleğindeki bilgilerden ve geçmiş deneyimlerinden
faydalanarak satın alma davranışını gerçekleştirir. İçsel bilgi edinmenin en çok kullanıldığı
satın alma davranışı rutin olarak yapılan alışılmış satın alma davranışıdır (Churchill ve Peter,
1998:145).
Dışsal bilgi edinmede ise tüketici dış çevreden bilgi edinmeye çalısır. Dışsal bilgi
edinme kaynaklarını şu şekilde sınıflandırabiliriz (Odabaşı: 1996:166):


Kişisel Kaynaklar: Aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, komşular, tanıdıklar,



Kamusal Kaynaklar: Kitle iletişim araçları, tüketici organizasyonları,



Ticari Kaynaklar: Reklam, satış personeli, broşürler,



Deneysel Kaynaklar: Ürün deneme, kullanış

11.2.3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi
Alternatifler belirlendikten sonra sürecin bir sonraki aşamasına geçilerek bu veriler
değerlendirilir. Topladığı bilgileri inceler, karşılaştır, doğal olarak en uygununu seçer. Bu
seçimde sosyolojik ve psikolojik faktörlerin etkisi büyüktür (Yükselen, 2006:90).
Bu aşamada en önemli faktör zamandır. İhtiyaç acil değilse alternatiflerle ilgili olarak
daha fazla zaman harcanır. Geçmiş deneyler çeşitli markalara ait bilgi ve tutumlar grup etkileri
bu değerlendirmede etkili olur (Mucuk, 2001:79).

11.2.4. Satın Alma Kararının Verilmesi
Değerlendirme sonuçlandığı zaman tüketici harekete geçer, karar verme ve satın alma
aşaması başlamış olur. Alternatifleri değerlendiren tüketici, hangi markayı ve hangi özellikleri
taşıyan ürünü satın alacağına karar verir ve satış noktasına giderek kararını uygulamaya geçirir
(Yükselen, 2006:112).
Tüketiciler üç çeşit satın alma davranışı sergiler; Deneme Amaçlı Satın Alma, Tekrar
Satın Alma ve Uzun Dönemli Satın Alma. Tüketici bir ürünü ilk kez ve az miktarda satın alırsa
buna deneme amaçlı alım denir. Eğer tüketici denediği bir üründen memnun kalmışsa bir kez
daha ve daha fazla miktarda alır. Buna tekrar satın alma denir. Bu yolla firmalar marka sadakati
oluşturmaya çalışır. Dayanıklı tüketim malları ise gerçek bir deneme olmaksızın uzun dönemli
bağlılığı gösteren satın almalardır (Schiffman ve Kanuk, 2004:563-569).

11.2.5. Satın Alma Sonrası Davranış
Tüketici ürünü kullandığında beklentileri doğrultusunda değerlendirme yapar. Bu
değerlendirmenin sonucunda üç değişik sonuçla karşılaşabilir: (1) Gerçek performans
değerlendirmeleri beklentilerle örtüşür, (2) Ürünün performansı beklentilerin ötesine geçebilir,
tüketiciler yüksek değer ve tatmin elde ederler, böylece de daha fazla tatmin olan tüketici ürüne
sadık hale gelmektedir ve (3) Ürünün performansı beklentilerin altında gerçekleşebilir, bu da
tüketicilerde memnuniyetsizlik meydana getirir (Schiffman ve Kanuk, 2004:563-569).
Tüketici, eğer tatmin olmuş ise ihtiyaç ile birlikte oluşan sorunu ortadan kaldırmış
demektir. Sorununu çözen birey satın alma kararı verdiği için mutludur. Eğer, tüketici satın
alma kararı sonrası mal veya hizmetten memnun kalmamış ise bireyin ihtiyacının giderilmesi
sorunu çözüm beklemeye devam etmektedir. Satın alma karar sürecinin aşamaları tekrarlanır
ve en iyi çözümün bulunması için çaba gösterilir. Bazı durumlarda, tüketici aldığı karar
konusunda belirsizlikler içerisine girebilir. Tüketici aldığı kararla ilgili olarak şüpheler taşır ve
marka hakkındaki inanç ve tutumları olumsuz yönde etkilenir (Karatekin, 2009:120).

11.3. Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler

Tüketiciler bir mal veya hizmet satın alma sürecinde gerek içsel gerekse dışsal birçok
faktörün etkisi altında kalmakta ve bu faktörlerin etkisi doğrultusunda satın alma faaliyetinde
bulunmaktadırlar. Tüketici davranışları, işletmelerin gönderdiği çeşitli uyarıcılar karşısında
değişik tepkiler göstermekte ve buna bağlı olarak da satın alma davranışları çeşitli faktörlerden
etkilenmektedir (Yükselen,2003:95). Tüketici satın alma davranışını etkileyen faktörler şu
başlıklar altında oluşmaktadır:

Kaynak: Michael R.Solomon, Elnora W. Stuart, Marketing, Real People, Real Choices,New
Jersey, Prentice Hall, 2003, p.167.

11.3.1. Kültürel Faktörler
Satın alma davranışını etkileyen kültürel faktörler kendi içinde kültür, alt kültür ve
sosyal sınıf olmak üzere üç bölümde incelenmektedir.

Kültür: İnsan ihtiyaç ve isteklerini belirleyen en önemli faktördür. Kültür, bir toplumun
sahip olduğu maddi ve manevi unsurlardan meydana gelen, toplumun üyesi fertlerin çoğunda
ortaklaşa varolan her çeşit bilgiyi, değer ölçülerini, genel tavır ve davranış tarzları ile düşünce
ve eğilimlerini kapsayan, böylece onu diğer toplumlardan ayırt etmemizi sağlayan ulus
niteliğini kazandıran ve nihayet mevcut eğitim ve öğretim sistemi sayesinde gelecek nesillere
aktarılan sosyal bir sistemdir (Şireli, 1972:87).
Kültür, satın alma davranışını etkilemektedir. Örneğin İngiliz halkı çayı süt ile
içebiliyorken Türk kültüründe çay sade olarak tüketilmektedir (Tek, 1997:185). Bu nedenle,
Türklerin sütlü çay satın alma olasılığı düşüktür.
Alt Kültür: Kültür çeşitli alt kültürlerden oluşmaktadır. Bir kültür içinde yer alan farklı
dil, din, millet vb. farklılıklar alt kültürü oluşturmaktadır. Örneğin, A.B.D.’de Siyahiler bir alt
kültür oluşturmaktadır.
Sosyal Sınıf: Sosyal sınıf hemen hemen aynı özellikleri nedeniyle toplumun diğer
fertlerinden, üyelerinden ayrılan insan toplulukları olarak sayılmaktadır. Sosyal sınıflar benzer
değerleri ve davranışları paylaşmaktadırlar (Karafakıoğlu, 2012:103).
Sosyal sınıf ayırımı pazarlamada, özellikle pazar bölümlendirmede yararlı olmaktadır.
Her sosyal sınıfın zevkleri, davranış biçimleri, satın alma karar süreci farklılık gösterdiğinden
ürünlerde, sağlanan ek hizmetlerde ve tutundurma çalışmalarında bu farklar dikkate
alınmaktadır (Aslan,2003:90).

11.3.2. Sosyal Faktörler
Tüketicinin satın alma kararlarını ve davranışlarını etkileyen sosyal faktörler; danışma
(referans) grupları, aile, roller ve statülerdir.
Danışma (Referans) Grupları: Danışma gruplarına referans grupları da denilmektedir.
İnsanların fiziksel değer yargılarının ve davranışlarını direkt ya da dolaylı yoldan etkisi altına
alan insan topluluğu olmaktadır (Erdem,2006:78).
İnsanların çoğunlukla birden fazla bağlantılı olduğu danışma grupları olmaktadır. Bazen
bireyler üyesi oldukları danışma gruplarının gerektirdiği ürünleri kullanmak istemektedirler.
Örneğin, bir arkadaş grubuna girmek isteyen bir kişi onların gittiği yerlere gitmeyi, onların
giyindikleri gibi giyinmeyi ve onlar gibi davranmayı istemektedir. Buna karşın bağlantılı

görünmek istemediği gruplardan da kendini uzaklaştırmaktadır. Özellikle de ürün satın alırken
tüketiciler tanıdıklarına danışmaktadırlar (Çabuk ve Yağcı,2003: 87).
Aile: Bir danışma grubu olarak kabul edilmekle birlikte satın alma davranışında etkisi
ayrı bir faktör olarak ele alınmalıdır. İnsanlar küçük yaştan itibaren davranışlarını aileden
aldıkları özelliklerle şekillendirirler. Bazı ailelerde söz konusu özelliklerin bir sonucu olarak
satın almaya karar veren kişiler ile satın alanlar ayrı bireyler olabilir. Kimi ailelerde karşılıklı
etkileşim fazladır (Öymen,2006:15).
Ailede satın alma karar süreci ve basamakları aile yaşam eğrisi ve kültüre bağlı olarak
farklılık gösterilmektedir. Mobilya satın almada annenin rolü, otomobil satın almada ise
babanın rolü daha fazla olabilmektedir. Tatil yeri seçiminde ise yetişkin çocukların rolünde artış
görülebilmektedir. Bununla beraber, bu durum, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma değişiklik
gösterebilmektedir (Karabulut,1981:30).
Rol ve Statüler: Her birey, kurumlarda, örgütlerde veya gruplarda bir statüye sahiptir.
İnsanlar toplumun içindeki statülerini sergileyecek şekilde tüketim yaparlar. Kişinin öğrenci,
anne-baba, işveren, işçi, arkadaş rollere sahip olması, satın alma davranışlarını etkilemektedir
(Mucuk, 2001:76).
Ekonomik ve toplumsal yaşantıda meydana gelen değişmeler aile üyelerinin satın alma
kararları üzerindeki rolleri önemli ölçüde değiştirmektedir. Geleneksel yaşam tarzında erkeğin
mutfak ve temizlik alanında ilgisi yokken, erkekler bugün bu alanla ilgilenir hale gelmiştir.
Yine geleneksel aile yaşamında evin ihtiyacı için satın alınan mallarda tek söz sahibi baba iken,
bugün aile üyelerinin çoğu satın alma kararlarının değişik aşamalarında söz sahibi duruma
gelmiştir (www. megep.meb.gov.tr).

11.3.3. Kişisel Faktörler
Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen kişisel faktörler; yaş ve yaşam dönemi,
meslek, ekonomik durum, yaşam tarzı ve kişilik olarak gruplandırılmaktadır.
Yaş ve Yaşam Dönemi: İnsanlar hayatları boyunca satın aldıkları mal ve hizmetleri
değiştirmektedir. Yiyeceklerin tatları, kıyafetler, eşyalar, eğlence çoğunlukla yaş ile ilgilidir.
Satın almayı ayrıca aile yaşam döngüsü de şekillenmektedir. Dönemler ailenin olgunlaşmasıyla
değişmektedir. Yaşam dönemi genellikle demografik yapı ve hayatı değiştiren evlilik, çocuk
sahibi olma, ev satın alma, boşanma, çocukların koleje başlaması, gelirin değişmesi, evden

taşınma ve emekli olma gibi olaylar sonucu değişmektedir. Pazarlamacılar hedef pazarlarını
yaşam dönemlerine göre ayırırlar ve her bir döneme uygun mamul ve pazarlama planı
geliştirirler (Kotler ve Armstrong, 2012: 145).
Meslek: Kişilerin meslekleri satın aldıkları mal ve hizmetleri etkilemektedir. Mavi yaka
işçiler daha çok sağlam iş kıyafetleri satın alma eğilimindeyken yöneticiler resmi takım elbise
tercih etmektedirler (Kotler ve Armstrong, 2012:145). Bir mühendis ile bir doktor, meslekleri
ile ilgili çok değişik araçlara ve gereçlere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, tüketicilerin öğrenim
düzeyleri yükseldikçe ihtiyaçları ve istekleri de artar (Durmaz, 2011: 54).
Ekonomik Durum: Tüketicilerin ekonomik durumu, tüketicinin satın alma karar ve
davranışlarını etkileyen önemli bir faktördür. Bir bireyin elde ettiği gelir ne kadar çok ise,
tüketim harcamaları da o kadar çok olmaktadır.
Yaşam Tarzı: Aynı alt kültürlerden, aynı sosyal sınıflardan ve mesleklerden gelen
insanların yaşam tarzları oldukça farklı olabilir. Yaşam tarzı, bir kimsenin faaliyetleriyle,
ilgileriyle ve düşünceleriyle ifade edilen yaşama ölçüsüdür. Yaşam tarzı, kişilerin bir bütün
olarak kendisinin çevresiyle karşılıklı temasını belirler. Pazarlamacılar, kendi ürünleri ve yaşam
tarzları grupları arasındaki ilişkileri incelerler. Örneğin; bir bilgisayar imalatçısı, bilgisayar
satın alıcılarının çoğunun başarıya yönelik insanlar olduklarını öğrendikten sonra markayı,
başarılı yaşam tarzına göre hedefler (Kotler, 2002: 92).
Kişilik: Her insanın satın alma davranışını etkileyen farklı bir kişilik yapısı vardır.
Kişilik, genellikle kişinin kendisine güven duyması, bağımsız olması, saygılı olması ve
çevresine kolayca adapte olabilmesi gibi çeşitli özelliklerle ilgilidir. Kişilik tipleri, doğru olarak
sınıflanabildiği ve belirli kişilik tipleri ile ürün ve marka seçimleri arasında güçlü ilişki olduğu
gösterilirse, kişilik, tüketici davranışlarını anlamada faydalı bir değişken olabilir. Örneğin; bir
bilgisayar firması muhtemel müşterilerinin kendilerine güven duyan, üstün zekâlı ve bağımsız
kişiler olduklarını keşfederse bilgisayar reklamlarında kişilerin bu tür özelliklerini
vurgulayacaktır (Kotler, 2002: 93).

11.3.4. Psikolojik Faktörler
Psikolojik faktörler, güdülenme, algılama, öğrenme, tutum ve inançlar olarak dört
öğeden oluşmaktadır.

Güdülenme (Motivasyon): Güdüler belli bir gereksinim sonucu insanı harekete
geçiren, diğer bir deyişle beliren bir gereksinimi gidermek için bir davranışı ortaya çıkartan
güçlerdir (İnceoğlu, 1985:32). Tüketicilerin alışveriş faaliyetlerini belirleyen kişisel ve sosyal
güdüler şunlardır:
• Monotonluktan kurtulmak ve eğlenmek,
• Yeni ürünler/markalar konusunda bilgi edinmek ve modayı yakından izlemek,
• Fiziksel aktivitede bulunmak,
• Ürünleri, duyu organları aracılığıyla (dokunma, koklama vb.) test etme olanağı bulmak,
• Ev dışında, sosyal deneyim ve etkileşim olanağı elde etmek,
• İhtiyaçlarını karşılamak (Bozkurt,2004:105-106).

Algılama: Algılama duyuların yorumlanması ve uyarının anlamaya çalışılması
anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, insanın anlam çıkartabilmek için duyuları aracılığı ile
uyarıyı hissetmesi, organize etmesi ve yorumlaması durumu olmaktadır (Çabuk ve
Yağcı,2003:81).
Öğrenme: Yaşam ile ilgili birçok şey öğrenildiği gibi, tüketim ve tüketim ile ilgili
davranışlarda öğrenilir. Hangi markaları seçeceğimize, aldığımız ürünleri nasıl tüketime hazır
duruma getireceğimize öğrenme ile karar veririz. Keyifli bir arkadaş toplantısında, içtiğimiz
kahvenin belirli bir marka olmasını istememiz, arkadaşlardan görüp pek beğendiğimiz
deodorantın sadık bir tüketicisi olmamız ya da örnek ürün formunda denediğimiz şampuanı
satın almamız öğrenmelerimizin sonucudur. Eğer deneyimlerimiz bize satın alma ve tüketmede
yol göstermeseydi ve her tüketim durumunda yeniden öğrenme durumu ile karşı karşıya
kalsaydık daha çok enerji ve zaman harcamamız gerekecekti (Odabaşı ve Barış, 2014: 77).
İnanç ve Tutumlar: İnanç ve tutumlar çeşitli eylemlerle şekillenip, satın alma
davranışına yön vermektedir. İnanç, kişinin nesnelerle ve düşüncelerle ilgili tanımlayıcı
düşünceleridir. Tutum ise bireyin bazı nesnelere ve düşüncelere eğilimleri, duyguları,
değerlemeleri olarak tanımlanmaktadır (Yükselen,2006:104-105).
Tüketiciler kendi deneyimleri veya başkalarından duydukları bilgilerle bir ürün
hakkında belli inançlar geliştirmekte ve marka imajı yaratmaktadırlar. Mercedes’in dayanıklı
ve kaliteli bir otomobil markası olması örnek verilebilmektedir (Çabuk ve Yağcı,2003: 84).

11.3.5. Durumsal Faktörler

Durumsal faktörler, fiziksel çevre ve zaman olmak üzere iki ana başlık altında
incelenmektedir (Öymen,2015:23).
Fiziksel Çevre: İnsanların ruhsal durum ve davranışları fiziksel çevrelerinden
etkilemektedir. Bu nedenle ekolojik, sosyal, politik, teknik, ekonomik, satış noktası gibi çeşitli
çevreler satın almayı etkileyebilir. Pazarlamacılar tüketicileri reklam yoluyla etkilemeye
çalışsalar da, market atmosferi alımları etkileyen en önemli unsurlardan biridir (Solomon ve
Stuart, 2003:175).
Zaman: Gün içindeki zaman, yıl içindeki zaman ve tüketicinin satın alım yapmakla
sınırlı olduğu zaman karar vermeyi etkileyen unsurlardandır (Solomon ve Stuart, 2003:176).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında satın alma davranışı kavramı üzerinde durulmuştur. İlk olarak satın
alma türleri ele alınmıştır. Ardından satın alma karar süreci aşamalar halinde irdelenmiştir. Son
olarak satın alma karar süreci ve davranışında tüketiciyi etkileyen faktörler aktarılmıştır. Bu
faktörler; kültürel, sosyal, kişisel, psikolojik ve durumsal faktörler olmak üzere beş gruba
ayrılmıştır. Kültürel faktörler, kültür, alt kültür, sosyal sınıf; Sosyal faktörler, danışma grupları,
aile, rol ve statü; Kişisel faktörler, yaş ve yaşam dönemi, meslek, ekonomik durum, yaşam tarzı
ve kişilik; Psikolojik faktörler, güdülenme, algı, öğrenme, inanç ve tutum başlıkları altında
anlatılmıştır.

BÖLÜM SORULARI
1. “Bu tür satın alma davranışında tüketicinin ilgi düzeyi yüksektir ve markalar arasında önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle pahalı, riskli, sık satın alınmayan mallardaki satın alma
davranışı ..................... davranışının ortaya çıktığı mallardır.” ifadesinde boş bırakılan yere
satın alma davranışlarından hangisi gelmelidir?
a. Alışılmış satın alma
b. Uyumsuzluğu azaltıcı yönde satın alma
c. Farklılık araştırıcı satın alma
d. Riskli satın alma
e. Karmaşık satın alma
2. Tüketicinin satın alma karar süreci kaç aşamadan oluşmaktadır?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
3. “..........., bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi unsurlardan meydana gelen, toplumun
üyesi fertlerin çoğunda ortaklaşa varolan her çeşit bilgiyi, değer ölçülerini, genel tavır ve
davranış tarzları ile düşünce ve eğilimlerini kapsayan, böylece onu diğer toplumlardan ayırt
etmemizi sağlayan ulus niteliğini kazandıran ve nihayet mevcut eğitim ve öğretim sistemi
sayesinde gelecek nesillere aktarılan sosyal bir sistemdir”
a. Tutum
b. Kültür
c. Yargı
d. Önyargı
e. Algı

4. “Bu tür satın alma davranışı, markalar arası önemli bir farkın bulunmadığı, tüketicinin ilgi
düzeyinin yüksek olduğu mallarda görülür. Satın alma kararından önce ürün ile ilgili bol
miktarda bilgi elde edilir, rakip ürünlerle karşılaştırma yapılır. Ürünün görece diğer ürüne göre
daha iyi olduğuna kanaat getirildiğinde satın alma işlemi gerçekleşir.” ifadesinde boş bırakılan
yere satın alma davranışlarından hangisi gelmelidir?
a. Riskli satın alma
b. Karmaşık satın alma
c. Farklılık araştırıcı satın alma
d. Uyumsuzluğu azaltıcı yönde satın alma
e. Alışılmış satın alma
5. Aşağıdakilerden hangisi satın alma davranışını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a. Kültürel faktörler
b. Sosyal faktörler
c. Kişisel faktörler
d. Durumsal faktörler
e. Antropolojik faktörler
6. Bireyin bazı nesnelere ve düşüncelere eğilimleri, duyguları, değerlemelerine ne ad
verilmektedir?
a. Tutum
b. Yorumlama
c. Algı
d. Empati
e. Sempati
7. Reklam, satış personeli, broşürler gibi dışsal bilgi edinme kaynaklarını hangi sınıfa
girmektedir?
a. Kişisel kaynaklar
b. Özel kaynaklar
c. Kamusal kaynaklar
d. Ticari kaynaklar
e. Deneysel kaynaklar

8. “Bir kültür içinde yer alan farklı dil, din, millet vb. farklılıklar ............. oluşturmaktadır.
Örneğin, A.B.D.’de Siyahiler bir ........... oluşturmaktadır.” ifadesinde boş bırakılan yere satın
alma davranışlarından hangisi gelmelidir?
a. aşağı kültür
b. kaba kültür
c. yüksek kültür
d. alt kültür
e. üst kültür

9. Tüketici bir ürünü ilk kez ve az miktarda satın alırsa buna ne ad verilmektedir?
a. deneme amaçlı alım
b. tek seferlik alım
c. tekrar satın alma
d. uzun dönemli satın alma
e. kısa dönemli satın alma
10. Kişinin sahip oldukları ile sahip olmak istedikleri arasında fark bulunmasıyla ortaya çıkan
terime ne ad verilmektedir?
a. Öğrenme
b. İhtiyaç
c. Güdülenme
d. Motivasyon
e. Algılama

CEVAP ANAHTARI
1.e, 2.c, 3.b, 4.d, 5.e, 6.a, 7.d, 8.d, 9.a, 10.b.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
10) Sosyal medya kavramını açıklayınız.
11) Sosyal medya araçları nelerdir ?
12) Sosyal medyada tüketici davranışı hakkında bilgi veriniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal medya kavramı,
sosyal medya araçları, sosyal
medyada tüketici davranışı
ve sosyal medyanın tüketici
satın alma karar sürecine
etkisi

Sosyal medyanın tanımı,
sosyal medyanın araçları,
sosyal medyada tüketici
davranışı ve sosyal medyada
satın alma karar sürecinin
aşamaları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sosyal medyanın çeşitli
kaynaklardan tanımı
yapılarak, sosyal medyanın
özellikleri ve sosyal medya
araçları hakkında bilgi
aktarılacaktır. Sosyal
medyanın tüketici davranışa
etkisi irdelenecek ve satın
alma kararlarındaki etkisi ele
alınacaktır.

Anahtar Kavramlar
Sosyal Medya, Sosyal Medya Araçları, Çevrimiçi Tüketici, Sosyal Medyada Satın Alma
Karar Süreci,

Giriş
Bu ders kapsamında sosyal medya tanımı yapılarak sosyal medyanın özellikleri ile
sosyal medya araçları üzerinde durulacaktır. Sosyal medyanın geleneksel tüketici davranışına
göre farklılıkları ele alınacak, çevrimiçi tüketici kavramı aktarılacaktır. Sosyal medyanın
tüketici satın alma karar sürecine etkisi irdelenecektir.

12. SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

12.1. Sosyal Medya Kavramı
İnternet ilk kullanılmaya başlandığı günden itibaren farklı amaçlar için kullanılmış,
geliştirilmiş ve günümüzde kuruluş amacının çok ilerisine geçmiştir. İnternete erişim
yaygınlaşmış ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla iletişim için çok önemli bir araç olmuştur.
İnternet yaygın olarak kullanılmaya başlandığından son birkaç yıla kadar daha çok sadece
bilgiye ulaşma aracı olarak kullanılıyordu. Daha çok verilen bilgilerin okunduğu tek yönlü bir
iletişim aracı olarak kabul edilen internet, yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle sosyal
medyayı hayatımıza dahil etmiştir. İnternet kullanıcılarının internet üzerinden yaptıkları
sohbetler, paylaşımlar, iletiler ise sosyal medyayı oluşturur. Günümüzde internetin sosyal
medyayı mobil tabanlı kullanımı mümkün kılması nedeniyle zaman ve yer sınırlaması olmadan
iletişim sağlanmaktadır. Sosyal medya, Web 2.0’ın temelini oluşturan, kişilerin ürettikleri
içerikleri toplayarak sosyal iletişim ve etkileşim sağlayan internet tabanlı araçların tümüne
verilen isimdir (Özmen, 2012:26-34).
Hazar, sosyal medyanın “İnsanların sosyalleşme, kaçış, bilgilenme, eğlenme, iletişim,
vakit geçirme gibi isteklerine etkileşim boyutuyla cevap veren, günümüzde insanları en hızlı ve
en fazla kuşatan, kişiselleşebildiği oranda da gelecek vadeden bir araç olduğunu” savunmuştur.
Sosyal medya kimilerinin sadece izleyici olarak, kendi kendine yalnız kalarak sosyalleşmeden
kaçtığı, kimilerinin ise topluluklar içinde takdir edilerek, takip edilme isteğini ortaya çıkaran
bir sosyalleşme ortamıdır. Bireylerin bilgilenme, kaçış sosyalleşme, zaman geçirme, eğlenme
gibi beklentilerine yanıt vermektedir (Hazar, 2011:153-154).
Sosyal medya ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:

“Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle hayatımıza giren sosyal medya, her yaştan
pek çok kullanıcının; sosyal ağını genişletme, iletişim kurma, bilgi edinme, bilgi
ve deneyimlerini paylaşma ve boş zamanlarını değerlendirme gibi birçok farklı
amaçla kullanabildiği iletişim platformlarıdır” (Barutçu ve Tomaş, 2013: 5-23).
“Kullanıcıların kendi içeriklerini kendileri belirlediği, paylaştığı ve yayınladığı
her türlü online platform sosyal medyadır ” (Ying, 2012: 7).
“Sosyal medya; birbirinden bağımsız olarak gelişmiş ve tüketicilerin kendi
içeriklerini yansıtabilmelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan çevrimiçi
uygulamalardır” (Gülsoy, 2009:245).
“Sosyal medya, kullanıcılarına karşılıklı paylaşım imkânı sağlayan ve kişisel
veya gruplar halinde içerik oluşturmalarına imkân tanıyan dijital medya ortamı ve
teknolojileridir” (Erbaşlar, 2013: 6).

Sosyal medyanın temel özellikleri şunlardır (Manavcıoğlu, 2009: 64; Mayfield, 2008:5):


Mekan ve zaman sınırlaması olmaksızın, tartışma ve paylaşımın özünü oluşturduğu
internet uygulamalarıdır,



Bireyler, kendi beğendikleri ve oluşturdukları içerikleri basit bir şekilde online ortamda
yayımlamaktadırlar,



Bireyler, diğer kullanıcıların yorumlarını, içeriklerini takip edebilmektedirler,



Sosyal medyada üyeler hem takip edebilir hem de takip edilebilmektedir,



Esası, kurallara bağlı olmaksızın, kullanıcıların isteğe bağlı bir şekilde iletişim
kurmasına bağlıdır,



İçerikler incelendiğinde görüşmelerin informal oldukları ve süre içerisinde kullanıcılar
arasında dedikodu sohbetlerine yol açtığı saptanmaktadır,



Katılım sağlar. Sosyal medya ilgilenen herkesi katkı ve geribildirim sağlama konusunda
teşvik eder. Bu da medya ve seyirci arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır; çünkü geleneksel
medyada katılım söz konusu değildir,



Açıklık özelliği bulunmaktadır. Birçok sosyal medya servisi geribildirme imkanı
tanımaktadır. Yorum yapmaya, bilgi paylaşmaya ve oylamaya fırsat verir. İçindekilere
erişimde nadiren engeller bulunur. Şifreli içerikler kullanıcılar tarafından kabul
görmemektedir,



Karşılıklı iletişim söz konusudur. Geleneksel medya, kaynaktan alıcıya yönelirken,
sosyal medya ise çift yönlü bir iletişim kanalı olarak görülmektedir,



Sosyal medya toplulukları hızla oluşturularak, etkin iletişim kurmalarını sağlar.
Topluluklar ortak ilgi alanlarını siyasi meselelerini paylaşırlar örneğin; siyasi
meselelerini, fotoğraflarını veya sevdikleri bir televizyon programını,



Birçok sosyal medya sitesi diğer bağlantılardan yararlanarak gelişmekte ve diğer sosyal
medya sitelerine kaynak sağlamaktadır.
Bu özellikler, aynı zamanda sosyal medyanın geleneksel medyanın önüne geçmesinin

de nedenleri arasında yer almaktadır. Woodall ve Colby ise, sosyal medyanın geleneksel
medyanın önüne geçmesinin nedenlerini şu şekilde açıklamaktadır (2011: 23):





Bireylerin sosyalleşmek istedikleri zaman kendi özgür iradeleri ile diledikleri an sosyal
medyaya katılabilmesi,
İnsanların; tecrübelerini, ilgi alanlarını ve beğenilerini başkalarıyla paylaşma isteği,
Sosyal medyanın, bir konu hakkında bilgiye ihtiyaç duyulduğunda veya bir karar
sürecinde iken tecrübeli kişilerin yorum ve tavsiyelerine ulaşmak istenildiğinde bu
bilgilerin kolayca toplanabileceği bir mecra olması,
Sosyal medyada bireylerin kendileri ile ortak ilgi alanlarına sahip kişilerle kolayca
etkileşime girebilmesi.
Sosyal Medya ve Geleneksel Medya Arasındaki Fark

Kaynak: Hausman, 2012 akt. Sönmez, 2016:8.
12.1.1. Sosyal Medya Araçları
Sosyal medya araçları son dönemlerin en çok tercih edilen mecrası olmaktadır. Sosyal
medya, kurum ve kuruluşların ürettikleri ürün veya hizmet hakkında tüketicilerin fikir edinmesi
ve bilgi edinmesini sağlar. Ayrıca bunun yanı sıra kurum ve kuruluşlar hakkında tüketici
tarafından yapılan yorumlarını, isteklerini, sorularını, beklentileri takip edebilmelerine imkan
sağlamaktadır (Kahraman, 2013:28).
Lietsala ve Sirkkunen sosyal medya araçlarının genel özelliklerini şu şekilde
özetlemiştir (2008: 24):
o Sosyal medya araçlarında içerik paylaşımı için özel bir alan mevcuttur.
o Kullanıcılar içerik oluşturabilir, paylaşabilir veya içerikleri değerlendirebilir.
o Sosyal medya siteleri, sosyal etkileşim üzerine temellendirilmiştir.

o Tüm içeriklerin kendine özel linki(URL) bulunmaktadır, bu link aracılığıyla içerikler
farklı platformlarda da paylaşılabilmektedir.
o Kullanıcıların; diğer kullanıcılara, içeriklere ve uygulamalara ulaşabilmeleri için
kendilerine özel hesapları/sayfaları bulunmaktadır.

Birbirinden farklı uygulamalar ve farklı amaçlar barındıran çok sayıda sosyal medya
aracı bulunmaktadır. Bu araçları bloglar, mikrobloglar (twitter), sosyal ağlar (facebook),
wikiler ve medya paylaşım siteleri olarak sıralayabiliriz.

Bloglar: Blog, “Kullanıcıları sosyal olarak paylaşıma ve katılıma yönelten araçlar” olarak
tanımlanırken, blog yazma ise “Kişinin haberleri, düşüncelerini, günlük olayları günlüğüne
yazmasının çevrimiçi karşılığı olarak” açıklanmaktadır (İşlek, 2012:25).
Mikrobloglar: Mikroblog, özelleşmiş bir blog türüdür. Mikrobloglar; kısa yorumların
bağlantılar ağıyla paylaşıldığı sosyal medya araçlarıdır (Jansen ve diğerleri, 2009:2170). Diğer
araçlara göre çok daha popüler olduğu için mikroblog denildiği zaman ilk akla gelen
Twitter’dır. Twitter, kullanıcılarına paylaşma ve diğer kullanıcıların paylaşımını görme imkânı
veren ücretsiz bir sosyal ağ ve mikroblogging sitesi olarak tanımlanmaktadır (Chaney,
2009:116).
Sosyal Ağ Siteleri: Özmen (2009: 146), sosyal ağ sitelerini kişilerin, kendilerine ait bir alan
oluşturarak sistemdeki diğer kullanıcılarla bir araya gelmelerine, dijital ortamda
paylaşılabilecek her türlü materyali (fotoğraf, video, vb.) birbirleriyle paylaşmalarına ve
etkileşim içine girmelerine imkân sağlayan sanal ortamlar olarak tanımlamıştır. MySpace,
Facebook, Twitter ilk akla gelen sosyal ağ siteleridir.
Wikiler: Wikiler, katkı sağlamak isteyen gönüllülerin paylaşımlarıyla gelişen ansiklopedik
bilgi kaynaklarının oluşmasını sağlamıştır. Wikiler, hem sadece üye olanlara açık bir şekilde,
hem de tüm kullanıcılara açık şekilde kullanılabilmektedir (İşlek, 2012: 42).
Medya Paylaşım Siteleri: Medya paylaşım sitelerinde, sosyal ağ sitelerinde olduğu gibi üye
olmak, profil oluşturmak ve diğer kullanıcılar ile arkadaş olmak gibi özellikler bulunmaktadır.
Fakat, bu tür sitelerde sosyal ağ kurmaya yoğunlaşmaktan ziyade belirli bir türde içeriğin
paylaşılmasına odaklanılmaktadır (Lietsala ve Sirkkunen, 2008:42). Youtube, Flickr, Instagram
medya paylaşım sitelerine örnek verilebilir.

12.2. Sosyal Medyada Tüketici Davranışı Kavramı
Sosyal medya kavramıyla birlikte bir de sosyal tüketici kavramı ortaya çıkmıştır. Sosyal
tüketici, “Bilgiye birçok farklı kanaldan erişen, yeni haberleri Twitter, Facebook, Friendfeed
gibi sosyal ağlardan öğrenen ve sosyal ağında bulunan kişilerin verdikleri haberlere ve
yorumlara öncelik tanıyan” kişidir. Sosyal tüketici, markalar ve yeni ürünler hakkındaki son
bilgileri sosyal kanallar vasıtasıyla alır ve hızla geribildirimde bulunur. Teknolojiyle iç içedir,
kendi isteği dışında gönderilmiş SPAM mailleri, periyodik gönderilen promosyonel tweetleri
açmaz, ancak ilgisi dahilindeki bilgiler sürekli açıktır. Sosyal tüketici markaların sosyal ağlarda
olmasını, farklı kampanyalar ve güncel bilgilerle sürekli tüketicilerin ilgisini çekmesini bekler.
Dolayısıyla markalar, günlük olarak sosyal tüketicilerle iletişimde olmalı ve onların ilgisini
çekecek aktivitelerde bulunmalıdır (Adıgüzel, 2012:13).
Sosyal medyanın kullanımının artması ile birlikte, çevrimiçi tüketicilerin sayısı da
artmıştır. Günümüzün yeni tüketicileri, satın alma kararı almadan önce sosyal medya
araçlarından yararlanmaktadır. Bu araçları kullanarak, satın alma kararından önce ürünle ilgili
fikir alışverişinde bulunmaktadır.
Kullanıcılar, sosyal ağ sitelerinde önerilerde bulunurlar ve fikirler paylaşırlar.
Tüketicilerin mal ve hizmet satın almayı düşündüğünde başkalarının fikirlerini defalarca
araştırdığı görülmektedir. Aslında, global tüketicilerin % 78’i mal ve hizmetler için başka bir
ortama göre diğer insanların önerilerine inanır ve güvenirler. Diğerlerinin fikirleri, şirketlerin
kendi pazarlama mesajlarından daha fazla objektif olarak görülmektedir. Tüketiciler,
diğerlerinin fikirlerini bulmak için sosyal ağları içeren online (çevrimiçi) kaynakları kullanırlar
(Akar, 2010:115).
Sosyal ağlarda, tüketicinin satın alma davranışları üzerindeki arkadaş etkisinin
incelendiği bir çalışmada, tüketiciler üç grup altında incelenmiştir (Iyengar, Han and Gupta’dan
aktaran Coşkun ve Kara, 2012:74):
·Birinci grup; arkadaşlarının satın alma kararlarından hiçbir şekilde etkilenmeyen,
·İkinci grup; arkadaşlarının satın aldıkları ürün ve satın alma kararlarından güçlü bir şekilde
etkilenen

·Üçüncü grup; insanlar üzerinde etkili olan fakat diğer kullanıcıların satın alma kararlarından
olumsuz yönde etkilenen tüketicilerdir.

Iyengar ve ark. (2009), geleneksel tüketici davranışları üzerinde etkili olan kültürel,
sosyal, kişisel, psikolojik ve durumsal faktörlerin sosyal ağlarda da etkili olduğunu ve sosyal
ağların tüketici davranışları üzerindeki etkisinin bu faktörlere bağlı olarak şekillendiğini ortaya
koymuştur.
SMG Knowledge (2012)’ın aktardığı ve Global Web Index tarafından 2011 yılında
yapılan internetin tüketicilerin satın alma sürecindeki davranışlarında meydana getirdiği
değişikliklerin incelendiği bir araştırmada, Türkiye’deki aktif internet kullanıcılarının %
89’unun satın alma öncesi internette araştırma yaptığı, % 62’sinin satın almayı düşündüğü
ürün/marka hakkında araştırma yapmayı en önemli internet kullanma sebebi olarak gördükleri
belirlenmiştir. Aynı araştırmada, katılımcıların % 72’sinin en az bir çevrimiçi platformda
ürünler ve markalar hakkında fikirlerini, yorumlarını yazdığı, % 53’ünün çevrimiçi
platformlarda tanımadığı birinden aldığı tavsiyenin “marka ile ilgili olumlu izlenim”
oluşturduğunu ve % 40’ının çevrimiçi ortamlarda tanımadığı birinden aldığı tavsiyenin
“ürün/hizmet hakkında bilgi” sağladığını düşündüğü görülmüştür (Kara ve Coşkun, 2012:75).

12.3. Sosyal Medyanın Tüketici Karar Sürecine Etkisi

Sosyal medya, tüketici satın alma kararları için giderek daha önemli hale gelmektedir.
Artık online topluluklar, tüketici satın alma davranışını etkileyen “referans grubu” hizmeti
sunmaktadır (Akar, 2010: 114). Satın alma karar süreci; Bir İhtiyacın Ortaya Çıkması,
Alternatiflerin Belirlenmesi, Alternatiflerin Değerlendirilmesi, Satın Alma Kararının Verilmesi
ve Satın Alma Sonrası Davranış olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktaydı. Bu aşamalara bir de
sosyal medya bağlamından bakalım.

Bir İhtiyacın Belirlenmesi: Sosyal medya paylaşımları, tüketicinin bir ihtiyacın
belirlenmesinde sebep olabilmektedir. İhtiyacın ortaya çıkması ile tüketici artık alternatifleri
belirleme yoluna gidecektir.
Alternatiflerin Belirlenmesi: Alternatiflerin belirlenmesinde sosyal medyanın rolü çok
büyüktür. Ürün hakkında bilgi edinmek isteyen çevrimiçi tüketici, ürünü sosyal medyada
aratabilmektedir. Bu aşamada sosyal medya tüketiciye hem zamandan tasarruf hem de ürünleri
karşılaştırma kolaylığı sağlamaktadır.
Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Tüketici, sosyal medyadan edindiği bilgileri inceler,
karşılaştır, doğal olarak en uygununu seçer. Bir ürünü satın almadan önce değerlendirmesini
yapmak için öncelikle kullanan tüketicilerin yorumlarına bakılmaktadır.
Satın Alma Kararının Verilmesi: Tüketicilerin sosyal paylaşım sitelerinde ürün hakkında
olumlu veya olumsuz tecrübelerini paylaşmaları diğer tüketicilerin satın alma kararlarını
etkilemektedir. Ürün ile ilgili paylaşımların çoğunluğu olumlu ise tüketici satın alma işlemini
gerçekleştirecektir. İncelenen ürün hakkında olumsuz yorumlar bulunuyorsa tüketici bir başka
ürün veya markaya yönelecektir.
Satın Alma Sonrası Davranış: Tüketici aldığı satın alma kararından memnun ise ürünle ilgili
sosyal paylaşım sitelerinde olumlu yorumlarda bulunacaktır. Tam tersi bir durum yaşandığında
yorumlarda olumsuz olacaktır. Örneğin, Cappy meyve suyunun kutusundan çıkan yabancı
cisimler sosyal medyada gündem olmuştur.

Sosyal medyada tüketiciler etkin ve yoğun varlığı tüketicilerin satın alma davranışında
bir takım farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Evans (2008) bu farklılaşmayı Sosyal
Geri Besleme Döngüsü ile açıklamışlardır. Buna göre satın alma hunisi olarak tanımlanan ve
pazarlama ve firma tarafından sarf edilen çabaları vurgulayan bir model kurgulanmıştır. Buna
göre; tüketici önce ürünü/hizmeti fark eder, daha sonra düşünür ve değerlendirir ve son olarak
da satın alma işlemini gerçekleştirir. Bu model kapalı bir model olup, tüketicinin katılımını ve
irrasyonel davranışını göz ardı eder.

Kaynak: Evans, 2008.

Sosyal Geri Besleme Döngüsü modelinde görüldüğü üzere, tüketici bir ürün veya
hizmeti satın almak üzere düşünürken sosyal medyada olan diğer tüketicilerin konuşmalarına
ve fikir beyanlarına bakarak satın alma davranışı gösterir (Evans, 2008:40). Tüketicilerin fark
edip, üstüne düşündükten sonra satın almayı gerçekleştirdiği bir ürün/hizmetin kullanımı
sonrasında edindiği fikri sosyal medya araçlarında ve diğer platformlarda belirtmesi olarak
kurgulanan bu geri dönüşüm mekanizması sosyal medyada kullanıcı tarafından yaratılan
içeriğin firmalar için önemini ortaya koymaktadır. Gerçek tecrübelerin nasıl olduğunu ve
ürün/hizmeti kullananların nasıl geri bildirimlerde bulunduğunu yine sosyal medya
araçlarındaki paylaşımlarda gören tüketiciler satın alma veya almama kararlarını buna göre
şekillendirmektedirler (Alagöz ve İşlek, 2011:935).

Kaynak: Evans, 2008.

Tüketici satın alma döngüsü sosyal medya ile beraber değişmiştir. Daha önceleri
alışveriş yapan ve satın almayı gerçekleştiren tüketici sosyal medya ile beraber bu sürece iki
önemli farklılık getirmiştir. Buna göre tüketiciler sosyal medyada satın alma öncesi ve
sonrasında bir takım faaliyetlerde bulunmaktadırlar (Agresta, Bough, ve Miletsky, 2010:32).
Öncelikle, tüketiciler satın almak istedikleri veya ilgi duydukları ürün ve hizmetler ile ilgili
çevrimiçi bir araştırma yapmaktadırlar. Bu çevrimiçi araştırma sadece arama motorlarıyla
sınırlı kalmayıp blogları, tweetleri, forumları ve değerlendirme sitelerini de kapsamaktadır.
Çevrimiçi topluluklardaki diğer kişilerin düşünceleri günümüz tüketicisi için oldukça büyük bir
önem arz etmektedir. İkinci olarak, tüketiciler bir ürün veya hizmet satın aldıktan sonra söz
konusu ürün/hizmet ile ilgili düşüncelerini ve yorumlarını yine sosyal medya araçlarında
paylaşmaktadırlar. Beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, ürünün kullanım tecrübesinin
nasıl olduğunu ve pozitif ve negatif yönleriyle ürünün tüm özelliklerini yorumlayan tüketiciler
böylece diğer tüketiciler için ürünler hakkında bilgi sağlamış olmaktadırlar (Agresta, Bough,
ve Miletsky, 2010:33).
NielsenWire’ın 2011’de yapmış olduğu araştırmaya göre sosyal medya tüketicilerin
markaları ve ürünleri nasıl keşfettikleri, araştırdıkları ve onlarla ilgili nasıl bilgi paylaştıkları
noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmaya göre, tüketicilerin % 60’ı bir sosyal ağ
sayesinde öğrendikleri marka ve ürün hakkında diğer sosyal medya araçlarında da araştırma
yapmaktadır. Aktif olan sosyal medya kullanıcıları çevrimiçi ürün değerlendirmelerini
okumaya daha yatkın iken aynı tür kullanıcıların beşte üçü ürün ve hizmetler ile ilgili kendi

çevrimiçi değerlendirmelerini yayınlamaktadır. Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer bulgu
da ürünler ile ilgili konuşma konusunda kadınların erkeklere göre daha yüksek bir orana sahip
olduğudur (NielsenWire, 2011).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında öncelikle sosyal medya kavramı üzerinde durulmuştur. Sosyal
medyanın özellikleri ile sosyal medya araçlarından bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar, wikiler,
medya paylaşım siteleri gibi araçlar aktarılmıştır. Sosyal medyada tüketici davranışı kavramı
irdelenmiş, çevrimiçi/sosyal tüketici kavramı ele alınmıştır. Ardından sosyal medyanın tüketici
satın alma karar sürecine etkisi ortaya konulmuş, geleneksel satın alma karar sürecinden farkı
Sosyal Geri Besleme Döngüsü modeli ile açıklanmıştır.

BÖLÜM SORULARI
1. Web 2.0’ın temelini oluşturan, kişilerin ürettikleri içerikleri toplayarak sosyal iletişim ve
etkileşim sağlayan internet tabanlı araçlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sosyal medya
b. Bilgisayar teknolojileri
c. Geleneksel medya
d. Medya
e. İnternet
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ve geleneksel medya farklarından biri değildir?
a. sosyal medya; açık sistem- geleneksel medya; kapalı sistem
b. sosyal medya; aktif katılım- geleneksel medya; pasif katılım
c. sosyal medya; ücretsiz platform- geleneksel medya; ücretli platform
d. sosyal medya; yukardan aşağı strateji- geleneksel medya; aşağıdan yukarı strateji
e. sosyal medya; birebir pazarlama- geleneksel medya; kitlesel pazarlama
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kavramı için söylenemez?
a. Sosyal medya kimilerinin sadece izleyici olarak, kendi kendine yalnız kalarak
sosyalleşmeden kaçtığı bir ortamdır.
b. Sosyal medya kimilerinin ise topluluklar içinde takdir edilerek, takip edilme isteğini ortaya
çıkaran bir sosyalleşme ortamıdır.
c. Daha çok verilen bilgilerin okunduğu paylaşıma kapalı araç olarak kabul edilir.
d. Tüketiciler kendi içeriklerini yansıtabilir.
e. Bireylerin bilgilenme, kaçış sosyalleşme, zaman geçirme, eğlenme gibi beklentilerine yanıt
vermektedir.
4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın temel özelliklerinden biri değildir?
a. Katılımı sağlar.
b. Mekan ve zaman sınırlaması yoktur.
c. Şifreli içerikler kullanıcılar tarafından kabul görmektedir.
d. Bireyler, diğer kullanıcıların yorumlarını, içeriklerini takip edebilmektedirler.
e. Sosyal medyada üyeler hem takip edebilir hem de takip edilebilmektedir.

5. Kişinin haberleri, düşüncelerini, günlük olayları günlüğüne yazmasının çevrimiçi karşılığı
hangi sosyal medya aracında gerçekleşmektedir?
a. Wikiler
b. Blog
c. Instagram
d. Youtube
e. Flickr
6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal tüketici için söylenemez?
a. Sosyal tüketici, “Bilgiye birçok farklı kanaldan erişen, yeni haberleri Twitter, Facebook,
Friendfeed gibi sosyal ağlardan öğrenen ve sosyal ağında bulunan kişilerin verdikleri haberlere
ve yorumlara öncelik tanıyan” kişidir.
b. Sosyal tüketici, markalar ve yeni ürünler hakkındaki son bilgileri geleneksel medya kanalları
vasıtasıyla alır ve hızla geribildirimde bulunur.
c. Teknolojiyle iç içedir, kendi isteği dışında gönderilmiş SPAM mailleri, periyodik gönderilen
promosyonel tweetleri açmaz, ancak ilgisi dahilindeki bilgiler sürekli açıktır.
d. Sosyal tüketici markaların sosyal ağlarda olmasını, farklı kampanyalar ve güncel bilgilerle
sürekli tüketicilerin ilgisini çekmesini bekler.
e. Markalar, günlük olarak sosyal tüketicilerle iletişimde olmalı ve onların ilgisini çekecek
aktivitelerde bulunmalıdır.
7. Satın alma karar süreci kaç aşamadan oluşmaktadır?
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9
8. Sosyal medyada tüketiciler etkin ve yoğun varlığı tüketicilerin satın alma davranışında bir
takım farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu farklılaşma hangi isimle
açıklanmaktadır?
a. Sosyal Tüketici Modeli
b. Sosyal Medya Kuramı
c. Sosyal Medya Modeli
d. Sosyal Medya Döngüsü
e. Sosyal Geri Besleme Döngüsü

9. “Tüketicilerin sosyal paylaşım sitelerinde ürün hakkında olumlu veya olumsuz tecrübelerini
paylaşmaları diğer tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemektedir. Ürün ile ilgili
paylaşımların çoğunluğu olumlu ise tüketici satın alma işlemini gerçekleştirecektir.” ifadesi
satın alma karar sürecinin hangi aşamasıdır?
a. Bir ihtiyacın belirlenmesi
b. Satın alma kararının verilmesi
c. Alternatiflerin belirlenmesi
d. Alternatiflerin değerlendirilmesi
e. Satın alma sonrası davranış
10. “............., sosyal ağ sitelerinde olduğu gibi üye olmak, profil oluşturmak ve diğer
kullanıcılar ile arkadaş olmak gibi özellikler bulunmaktadır. Fakat, bu tür sitelerde sosyal ağ
kurmaya yoğunlaşmaktan ziyade belirli bir türde içeriğin paylaşılmasına odaklanılmaktadır.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Wikiler
b. Bloglar
c. Mikrobloglar
d. Sosyal ağ siteleri
e. Medya paylaşım siteleri

CEVAP ANAHTARI
1.a, 2.d, 3.c, 4.c, 5.b, 6.a, 7.d, 8.e, 9.b, 10.e.

13. TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ NEDİR ve NASIL SORGULANIR?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. Tüketici Memnuniyeti Nedir ve Nasıl Sorgulanır?
13.1. Tüketici Memnuniyeti Kavramı
13.1.1. Tüketici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler
13.1.2. Tüketici Memnuniyeti Oluşturma Süreci
13.1.3. Tüketici Memnuniyeti Ölçüm Nedenleri
13.1.4. Tüketici Memnuniyeti Ölçmede Kullanılan Yöntemler
13.1.5. Tüketici Memnuniyetinin Sonuçları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
13) Tüketici memnuniyeti ne demektir?
14) Tüketici memnuniyetini etkileyen faktörler nelerdir ?
15) Tüketici memnuniyeti ölçmede kullanılan yöntemler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tüketici memnuniyeti
kavramı, Tüketici
memnuniyetini etkileyen
faktörler, Tüketici
memnuniyeti ölçme
teknikleri,

Kazanım
Tüketici memnuniyeti
hakkında bilgi kazanmak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tüketici memnuniyeti
kavramı tanıtılarak, tüketici
memnuniyetini etkileyen
faktörler anlatılacaktır.
Tüketici memnuniyetinin
ölçme nedenleri, teknikleri
ve sonuçları aktarılacaktır.

Anahtar Kavramlar
Tüketici Memnuniyeti, Tüketici Memnuniyeti Ölçme Yöntemleri

Giriş
Bu ders kapsamında tüketici memnuniyeti kavramı üzerinde durulacaktır. Tüketici
memnuniyetini etkileyen faktörler ve tüketici memnuniyetini oluşturma süreci aktarılacaktır.
Tüketici memnuniyetini ölçmedeki önem ve nedenleri irdelenecek. Ölçme yöntemleri ve
sonuçları hakkında bilgi verilecektir.

13. Tüketici Memnuniyeti Nedir ve Nasıl Sorgulanır?

13.1. Tüketici Memnuniyeti Kavramı
Tüketici memnuniyeti, mal ve hizmet üreten işletmelerin üzerinde durdukları önemli
konulardan biridir. İşletmeler ürettikleri mal ve hizmetlerin müşterileri tarafından
beğenilmesini isterler. Tüketicilerin bir mal ya da hizmetten memnuniyet derecelerinin
belirlenmesi üretilen mal veya hizmet kalitesinin iyileştirilmesi konusunda önemli bir unsurdur.
Bu nedenle tüketici memnuniyetinin belirlenmesi işletmelerin öncelik verdiği konuların
başında gelmektedir. Tüketici memnuniyeti, bir malın ya da hizmetin üretilmesi, pazarlanması,
dağıtılması ve satış sonrası hizmetlerde önem verilmesi gereken önemli bir kavramdır (Filiz ve
Çemrek, 2008:61).
Tüketici memnuniyeti kavramı ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan
bazıları şu şekildedir:
Tüketici memnuniyeti, bir kimsenin alışveriş sonrası algılamaları ile şahsi
beklentilerini karşılaştırması neticesinde duyduğu memnunluk hissidir denilebilir.
Eğer alışveriş sonrası algılamalar, beklentilere uyarsa tüketici memnun olmuştur.
Eğer algılamalar, beklentileri karşılayamamış ise tüketici memnun olmamıştır
(Kotler,2000:36).
Satın alınan ürünün veya hizmetin tüketicinin beklentilerine uygun olması ya da
tüketicinin

beklentilerinin

üzerinde

bir

performans

göstermesi

tüketici

memnuniyetini oluşturur. Tüketici memnuniyeti, tüketicinin beklediği performans
ile kullanım sonrasında, ürünün veya hizmetin gerçek performansı arasında
algıladığı farkın bir değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Kılıç, 1993:32).
Hemple (1977), müşteri memnuniyetinin ürün veya hizmetin yararlarının müşteri
beklentilerini gerçekleştirme derecesi olduğuna ve beklenti ile gerçek sonuç arasındaki tutarlı
seviyeyi yansıttığına inanmaktadır. Oliver (1997), memnuniyeti tüketicinin beklentilerinin
yerine getirilmesine verdiği tepki olarak tanımlamıştır. Klaus (1985) müşteri memnuniyetini
müşterinin, tüketim deneyimini beklentileri ile ürünün nesnel nitelikleri arasındaki ilişkiye
dayanarak öznel ve kişiden kişiye farklılık gösterebilecek şekilde değerlendirmiştir
(Kabadayı,2015:18).
Müşteri memnuniyeti tüketim deneyiminin özet değerlendirmesi olan geçmiş davranışın
nitel doğasını yansıtmaktadır. Tüketici memnuniyetinin bağlılık üzerindeki direkt etkisi, tutum-

davranış uyumu üzerine var olan literatür ile tutarlıdır. Çünkü memnuniyet, direkt olarak
geçmiş deneyime dayanır, muhtemelen ulaşılabilir, diğer düşüncelerden bağımsız olarak
davranış eğilimlerini etkiler (Suh and Yi 2006).

13.1.1. Tüketici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler
Tüketici memnuniyetini etkileyen faktörler tüketici beklentileri ve gereksinimleri,
kalite, rakipler ve pazarlamacı vaatleri olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir
(Burucuoğlu,2011:16-19):
Tüketici beklentileri ve gereksinimleri: Tüketici memnuniyeti beklentiler ile doğrudan
ilişkilidir. Bu nedenle, beklentilerin bilinmesi, memnuniyetin sağlanması için önemlidir.
Beklentiler, kişisel ihtiyaçlara göre farklılık gösterir. Bu da beklentilerin kişiden kişiye
değişkenlik gösterdiği anlamına gelir. Tüketici beklentilerinin seviyesini, deneyimler sonucu
elde edilen birikimler belirler. Daha önceki deneyimler olumsuz ise beklenti seviyesi düşük,
deneyimler olumlu ise beklenti seviyesi yüksek oluşur (Demirbağ, 2004: 22).
Kalite: Kalite, tüketicilerin, mal ve hizmetlerden beklediklerinin karşılanması, hatta daha
fazlasının verilmesidir (Koçel, 2007:287).
Rakipler: Müşteriler aynı ürün kategorisindeki rakiplerin performansını da bir kıyaslama
standardı olarak kabul etmektedirler. Örneğin, x ürününü kullanan bir müşteri, ürünün
performansını rakip işletmelerin x ürünü ile aynı kategoride olan ürünleri ile kıyaslayarak
memnuniyetine ilişkin bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirme sonucu pozitif ise
memnuniyet algısı, negatif ise memnuniyetsizlik algısı oluşur (Acuner, 2003: 57).
Pazarlamacı vaatleri: “Müşterilerin kabul ettiği standardı, ayrıca satış elemanları, ürün
reklamı, şirket temsilcileri ve diğer bazı toplu iletişim şekillerince verilmiş vaatlere de dayanır.”
Pazarlamacıların vaatleri ile anlatılmak istenen, müşterilerin, işletmelerin tutundurma
çabalarının bir sonucu olarak satın aldıkları ürün ve hizmetlerde, verilen vaatlerin ürün ve
hizmetler aracılığı

ile

yerine getirilme derecesine bağlı

memnuniyetsizliklerini belirlemeleridir (Acuner, 2003: 58)

13.1.2. Tüketici Memnuniyeti Oluşturma Süreci

olarak

memnuniyet

ve

Bir ürünü ilk defa almayı düşünen tipik bir tüketicinin geçeceği ilk aşamalardan birisi
ürün hakkında bilgiyle karşılaşması veya bu bilgiyi çeşitli kanallardan almasıdır (reklam,
tavsiye vb.). Daha sonra bu tüketicinin karşılanması gereken ihtiyaçları olduğu düşünülerek,
tüketicinin zihninde ürünle ilgili olumlu olumsuz beklentiler oluşur (Arslan,2013:86-87).
Tüketicinin pazarda farklı ürün alternatifleri ile karşılaştığı varsayılır ve bu
alternatiflerden birisini seçtiği ve kullandığı düşünülürse, kullanımdan sonra tüketicinin
zihninde ürünün performansını alternatif ürünlerle karşılaştırılmasına ve ürünün alternatifleri
kadar iyi performans göstermediği düşüncesine dayanan pişmanlık veya ürünü yeterince
tecrübe edinceye kadar bir endişe durumu ortaya çıkar (Oliver, 1997:13; akt.Duman, 2003:47).
Tüketici ilk defa aldığı bu ürünü yeterince kullanıp tecrübe ettikten sonra, ürünün
performansını, ürünü kullanmadan önce zihninde oluşan beklentiler ile karşılaştırır. Bu
karşılaştırma beklentiler ile yapılacağı gibi tüketicinin ihtiyaçları veya başka standartlarla da
yapılabilir. Beklentiler ve ihtiyaçlar dışındaki standartlara örnek ideal ölçütler, adillik, ürünün
kullanımı ile ilgili muhtemel olaylar olabileceği gibi ürün performansının hiçbir standartla
karşılaştırılmaması da olabilir. Beklentiler veya diğer standartlar ile ürünün performansının
karşılaştırılması durumunda beklenti performans olayı ortaya çıkar. Bu fark olumlu veya
olumsuz yönde olabilir. Diğer bir deyişle ürün beklentilerden daha iyi veya daha kötü sonuç
vermiş olabilir. Aynı şekilde tüketici ürün performansını, ideal ürün standartları ile
karşılaştırarak bir kalite yargısına veya bu kalite yargısını da fiyat ile karşılaştırarak değer
yargısına varabilir. Diğer taraftan tüketici ürünün alımı veya kullanımı sonucu ortaya çıkan
sonuçların sorumluluğunu çeşitli nedenlere yüklemek ister. Yani olumlu sonuçlar için övgü
veya olumsuz sonuçlar için yergi hisleri geliştirir (Duman, 2003:48).
Oliver tüketicilerin ürünün tekrar alımı veya kullanımı sonucunda ürüne yönelik bir
tavır geliştirdiklerini öne sürmektedir. Bu çerçevede tavır, geçmiş tecrübelere dayalı oldukça
sabit bir sevme veya sevememe durumu olarak tanımlanabilir (Oliver 1997:48; akt. Duman,
2003:48). Tüketiciler ürünler hakkında tavır geliştirmeye ürünü kullanmadan önce yalnızca
bilgiye dayalı olarak da başlayabilirler. Bu tür tavırlar genelde ürünün pazarda ki imajına göre
geliştirilmiş olmaktadır. Oliver, ürünün kullanımı sonucu geliştirilen tavırların gelecek alım
kararlarının veya gelecek alımlar için beklentilerin temelini oluşturduğunu düşünmektedir.
Yine geliştirilen bu tavrın güçlü olduğu durumlarda, tüketici olumlu bir tavır oluşturdu ise,

ürünün performansında ortaya çıkan eksiklikleri veya hataları görmemezlikten gelebilir. Diğer
bir deyişle bu hataların tesadüfî veya şansa bağlı olarak ortaya çıktığına inanabilir ve ürünü
kullanmaya devam edebilir. Bu durumda tüketicinin ürüne yönelik marka veya hizmet bağlılığı
geliştirdiği söylenebilir. Böyle durumlarda tüketici, hatalar devam etse de bir noktaya kadar
ürünü almaya devam edebilir (Oliver 1997; akt. Duman, 2003:49).
13.1.3. Tüketici Memnuniyeti Ölçüm Nedenleri
Bir işletmenin nihai amacı, sadık müşterilerinin sayısını arttırmaktır. Bu da aynı
müşterilere tekrar tekrar satış yapmak demektir. İşletmenin sadık müşteriler kazanması,
müşterilerin işletmeden memnun ayrılmasına bağlıdır (Rona, 2005: 63). Müşteri bağlılık
oranının düşmesi, müşteri memnuniyetinde de bir azalma olduğunu gösterir. Böyle durumlarda
işletmeler, memnuniyetsizliğin ardındaki nedenleri araştırmalı ve önlemler almalıdır. Müşteri
memnuniyetsizliği uzun sürerse bu durum karlara yansıyacaktır (Kotler, 2000: 267).
Müşterinin memnun olmadığı ortamda, satışın ve verimin artması, ekonominin
büyümesi, şirket hisse değerlerinin artması düşünülemez. Müşteri memnun olduğu sürece alıma
devam edecek ve bu sayede ekonomik büyüme gerçekleşecektir. İşletmeler için müşteri
memnuniyeti ve bu memnuniyet oranının ölçümü, rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri, ürün
ve/veya hizmet performanslarını artırabilmeleri için önem arz etmektedir. İşletmelerin müşteri
memnuniyeti ölçümü ve memnuniyetin artmasına yönelik yapacağı faaliyetler kendilerine sadık
müşteri kazandıracaktır (Araz, 2010:29).

Müşteri memnuniyetinin ölçümü, müşteri sesini performans değerlendirmeleri ile
düzenli olarak takip eden bir yönetimsel bilgi sistemini ifade etmektedir. Müşteri
memnuniyetinin ölçülmesinin ana hedefi, (1) müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarının ne
olduğunun anlaşılması, (2) işletmenin, kendisinin ve rakiplerinin bu ihtiyaç ve beklentileri ne
ölçüde karşıladığının tanımlanması, (3) elde edilen sonuçlara göre ürün ve hizmet
standartlarının geliştirilmesi, (4) belirli bir zaman dilimi içinde müşteri eğilimlerinin
incelenerek tam zamanında davranış biçimlendirmenin sağlanması ve (5) son olarak öncelikler
ve

standartlar

oluşturarak,

ulaşılması

istenen

sonuçlara

ne

kadar

yaklaşıldığının

yorumlanmasıdır (http://www.ipsos-kmg.com/memnuniyet_olcumu , E.T. 10.02.2011).

13.1.4. Tüketici Memnuniyeti Ölçmede Kullanılan Yöntemler
Tüketicilerin aldıkları bir ürün veya hizmetten duydukları memnuniyet birbirinden
farklı yöntemler ile ölçülmektedir. Bu yöntemler; Müşteri Memnuniyeti Anketi, Dahili
Ölçümler, Müşteri Şikayetleri, Hayalet Alışverişçiler, Kaybedilmiş Müşteri Analizi,
Kıyaslama, Danışma Panelleri, Fokus Grup ve Kritik Olay Tekniği’dir.
Müşteri Memnuniyeti Anketi: “Anket, bilgi alınacak kişilerin doğrudan doğruya okuyup
cevaplandıracakları bir soru listesinin hazırlanması şeklinde yapılan gözlemdir” (Seyidoğlu,
2009:39).
Müşteri ilişkilerinde, müşteri memnuniyet düzeyinin ölçülmesi işletme yöneticilerin
özenle üzerinde durdukları konulardan birisidir. Anket de müşteri tatmin programlarının temel
taşlarından birini oluşturmaktadır. Müşteri ilişkileri anketleri hem nitel hem de nicel ölçümleri
bünyesinde barındırır. Müşteri tatmini ölçüm programları geliştirilirken her işletme içinde
bulunduğu duruma göre hareket etmelidir. Müşteri ilişkileri anketi oluşturulurken işletme
amacını açık ve net bir şekilde belirlemelidir. Bu amaç kolay anlaşılabilir, ulaşılabilir ve
ölçülebilir bir düzeyde olmalıdır (Odabaşı, 2000: 160).
Müşteri memnuniyet anketlerinin amaçları şunlardır (Yükselen 2007:36):
-

Memnuniyeti kapsamlı olarak ölçmek,

-

Şikayet davranışlarını belirlemek,

-

Müşteriler tarafından beklenen değeri belirlemek,

-

Hizmet açısından önemini belirlemek,

-

Karşılanamayan beklentilerin nedenlerini belirlemek,

-

Müşteri bağımlılığının boyutlarını ölçmek,

-

Hizmet açısı performansını değerlendirmek,

-

Hizmet açısı beklentilerini belirlemek

Dahili Ölçümler: Müşteri memnuniyetinin ölçümünde kullanılan bir diğer yöntem dahili
ölçümlerdir. Dahili ölçümlerde firmanın bir takım göstergelerinden müşterilerin memnuniyet
düzeyleri hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu kaynakları şu şekilde sıralanmıştır (Yükselen
2007; akt. iç. Araz, 2010:37) :
-

Karlılık

-

Yeni satış oranı

-

Yıllık kaybedilen müşteri sayısı

-

Müşteri elde tutma oranı

-

Her müşterinin kuruluş ile iş yapma süresi

-

Her müşterinin sektörde ortalama iş yapma süresi

-

Diğer müşterilerden referans sayısı

-

Müşteri elde tutma oranı.

Müşteri Şikayetleri: Müşteri şikayetleri, müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde kullanılan bir
diğer yöntemdir. Şikayetini bildirmeden aldığı ürün ve/veya hizmeti kullanmaktan vazgeçen
müşteri işletme için bir kayıptır. Ancak, müşteriler tarafından çeşitli kanallarla işletmelere
iletilen şikayetler, işletmelerin olası düzenlemeler ve yenilikler yapması için büyük bir fırsat
oluşturmaktadır. Bildirdiği şikayete hızlı bir çözüm veya geri dönüş alan müşterinin işletme
hakkında olumlu düşünmesi ihtimali yüksektir (Araz, 2010:37).
Kotler’e göre, şikayetleri memnun edici bir şekilde çözümlenen müşterilerin şirkete
bağlılığı çoğu zaman, hiç hoşnutsuzluk göstermemiş olan müşterilerinkinden bile daha fazla
oluyor. Büyük bir şikayette bulunmuş olan müşterilerin yaklaşık olarak yüzde 34’ü, eğer
şikayetlerine çözüm bulunmuşsa, şirketten yeniden alışveriş yapacaklardır. Bu rakam, küçük
şikayetlerde bulunan müşteriler için yüzde 52’ye yükseliyor. Eğer şikayetlerimize hızlı bir
şekilde çözüm bulunmuşsa, büyük şikayetlerde bulunanların yüzde 52’si ve küçük şikayette
bulunanların yüzde 95’i şirketten yeniden alışveriş yapacaklardır (Kotler, 2000:496; akt. iç.
Araz, 2010:37).
Hayalet Alışverişçiler: Müşteri memnuniyetinin ölçümünde işletmelerin kullandığı bir diğer
yöntem hayalet alışverişçilerdir. İşletmeler bünyelerinde hayalet/ gizli alışverişçiler
çalıştırarak, kendi şirketlerinin veya rakiplerinin kuvvetli ve zayıf yönlerini öğrenebilirler. Bu
alışverişçiler aynı zamanda, şirketin satış personellerinin muhtelif durumlarda iyi hareket edip
etmediklerini tespit edebilirler (Araz, 2010:38).
Kaybedilmiş Müşteri Analizi: Çoğu tüketici aldıkları ürün ve/veya hizmette yaşadığı
olumsuzluğu işletmeye bildirmeden, alımı durdurmaktadır. İşletmeler kendilerinden alışverişi

kesen müşterileri ile iletişim kurup sebebini sorgulamalıdır. Bu yaklaşım olası diğer
müşterilerin kaybını azaltacak, belki de kaybedilen müşterinin geri kazanılmasını sağlayacaktır
(Araz, 2010:38).
Kıyaslama: Müşterileri için en iyiyi, en uygun koşullarda onlara sunan işletmeler, müşteri
beklentilerini karşılamakta ve onları memnun etmektedir. En iyi mal ve/veya hizmeti üretip
sunabilmek ise en iyi uygulama ve süreçlere sahip olmakla mümkündür (Erdem, 2006: 66).
Daha ayrıntılı bir tanıma göre kıyaslama, “bir işletmenin, sürekli olarak ve bilinçli bir şekilde,
kendi dallarında ve sektörlerinde en iyi (başarılı) olan işletmelerin belirli işleri nasıl yaptıklarını
araştırması, incelemesi, kendi usulleri ile karşılaştırarak sonuç çıkarması, çıkardığı bu sonuçları
bir uygulama planı çerçevesinde uygulayarak daha yüksek bir başarı düzeyine ulaşma çabası”
olarak tanımlanabilir (Koçel, 2007: 313).
Danışma Panelleri: Danışma panelleri genelde iki şekilde yürütülür. Bunlardan ilki sürekli
paneller, ikincisi ise süreksiz panellerdir. Sürekli panellerde, üyeler düzenli biçimde belirlenmiş
konuları rapor ederler. Sürekli panellerde genellikle medya alışkanlıkları, satın alma
davranışları gibi konular görüşülür. Sürekli danışma panellerinin işletmelere sağladıkları en
önemli avantaj devamlı bir bilgi akışının sağlanmasıdır. Tüketici danışma gruplarının konusu,
müşterilerin işletme ile olan ilişkisidir. Danışma paneli oluşturma ve uygulama süreci aşağıdaki
gibidir (Odabaşı, 2000:155-156):
-

Katılımcılardan bilgi alınması istenen konuların belirlenmesi.

-

Paneli oluşturacak katılımcıların tanımlanması.

-

Panelin içerik ve akışının tanımlanması.

-

Panelin yer ve zaman bakımından gerçekleştirilmesi.

-

Sorunların tanımlanması, verilerin analiz edilmesi ve yoruma hazır hale getirilmesi.

-

Analiz sonuçlarının raporlanması ve üst yönetime teslim edilmesi.

-

Uygulamalar hakkında çalışanların ve panele katılan müşterilerin bilgilendirilmesi.

-

Panellerin sonuçlarını yıllık raporlar haline dönüştürülmesi.

Fokus Grupları: Fokus grup görüşme tekniği son yıllarda oldukça yaygın olarak uygulama
alanı bulan bir tekniktir. Özellikle, müşteri ilişkilerinde sayısal olmayan önemli bilgilerin elde
edilmesinde etkili bir araçtır (Odabaşı, 2000: 152). Fokus grup görüşmeleri, eğitimli bir
moderatör tarafından, yapılandırılmış bir ortamda küçük bir grupla yapılan görüşmelerdir.

Fokus grup görüşmelerinin asıl amacı, daha önceden belirlenmiş uygun bir hedef kitle ile
araştırmacının ilgi duyduğu bir konu üzerine yaptığı tartışmaları dinleyerek, konu hakkında
derinlemesine bir bilgiye sahip olmaktır. Tekniğin asıl değeri, araştırmacının serbest tartışmalar
esnasında ortaya çıkan beklenmedik bulgulara ulaşabilmesidir (Davranış Bilimleri Enstitüsü,
http://www.dbe.com.tr/?SectionID=326 , E.T. 10.01.2017).
Kritik Olay Tekniği: “ Kritik olay tekniği, müşterilerin ya da çalışanların kritik nitelik taşıyan
işler ya da olaylar karşısındaki davranışlarının değerlendirildiği bir yöntemdir. Tekniğin genel
yapısı, insan davranışının gözlemlerinin toplanmasında kullanılan bir grup süreci içeren bir
sınıflandırma yöntemidir”. Kritik olay tekniğinde iç müşteriler (çalışanlar) ve dış müşteriler,
kendilerini memnun eden veya memnuniyetsizlik yaşatan durumları yaşadıkları olaylar
çerçevesinde anlatıp raporlarlar (Odabaşı, 2000: 157-158).

Araz çalışmasında, müşteri memnuniyeti ölçümünde belli başlı adımlara dikkat
çekmektedir. Araz’a göre, öncelikle memnuniyet çalışmasının yapılacağı müşteri grubuna karar
verilmelidir. İşletmelerin farklı istek ve ihtiyaçlara sahip değişik müşteri grupları olabilir. Bu
doğrultuda işletme için önem taşıyan gruba öncelik verilmelidir. Bu müşteriler, işletmeden daha
sık alım yapan, kaybedilmesi halinde işletmeyi kötü etkileyecek, hem finansal hem de stratejik
olarak önem taşıyan müşteriler olabilir. Hedef müşteri grubunun seçiminden sonra müşteri
memnuniyetinde rol oynayan unsurların belirlenmesi gerekmektedir. Müşterilerin önem
verdikleri faktörler her zaman birbirinden farklı olabilir. Önemli olan bu farklı unsurları doğru
tespit edebilmektir. Kimi zaman bir müşteri için fiyat önem verdikleri tek kriter olabilmekte,
kimi zamansa ürünlerin garantisi, satış sonrası gibi faktörler önem arz etmektedir. Müşteri için
önem arz eden unsurları belirledikten sonra ölçümün nasıl yapılacağı konusu gündeme gelir.
Ölçüm için uygun yöntem seçildikten sonra uygulamaya geçilir. Müşteri memnuniyetsizliğine
sebep olan unsurlar tek tek ortaya konulmalıdır. Gerekli düzenleyici önlem ve öneriler de
çalışmanın raporuna eklenmelidir (Araz, 2010:38-39).

13.1.5. Tüketici Memnuniyetinin Sonuçları

Günümüzde

müşteri

memnuniyeti

oluşturmak,

müşterinin

memnuniyetsizlik

nedenlerini öğrenmek ve bunları gidermeye çalışmak, satış sonrası için etkili bir müşteri
ilişkileri yönetimi geliştirmek, böylece müşteriyi elde tutmak ve müşteri sadakatini sağlamak
işletmeler için hayati önem kazanmıştır. Bunların yanı sıra, müşterilerin memnuniyet
sağlanamadığında ise memnuniyetsizliğin, memnuniyetsizlik nedenlerinin ve müşterilerin
memnun olmadığında vereceği tepkilerin gözlenmesi, sonrasında bu tepkilere çözüm
getirilmesi ve etkili bir şekilde yönetilmesi de önemlidir. Müşteri memnuniyeti, işletmenin
hedef pazarla iletişimindeki en etkili ve aynı zamanda maliyeti bakımından da en az olan
unsurudur. Memnun edilmiş bir müşteri, kendi memnuniyetini potansiyel müşterilere aktarıp,
yeniden satın alma yaparken, memnun olmayan müşterilerin işletmeyi değiştirme ve ürün
hakkında

şikâyet

etme

ihtimalleri

fazlalaşacak

ve

söz

konusu

şikâyetleri

ile

memnuniyetsizliklerini çevresindekilere karşı dile getirme tehlikesi ortaya çıkacaktır (Yıldız,
2013: 69).
Müşteri memnuniyeti oluşturmanın birtakım avantajları vardır. Bunlar; sadece mevcut
müşteriyi firmaya çekmek değil, aynı zamanda firmadan sağladığı hizmet sonucunda tatmin
olan müşterinin çevresine olumlu düşünceleri paylaşmasını da sağlamaktır. Çünkü yapılan tüm
çalışmalarda müşterinin memnuniyetsizliğinin yayılışı ile ilgili birbirine benzer sonuçlara
ulaşılmıştır. Örneğin; bu çalışmalardan birine göre, tatmin olmamış müşterilerin %90’ı firmayı
terk ediyor, bir daha ki sefere hizmeti aynı firmadan satın almıyor. Bu memnuniyetsizliğini en
az 10 kişiye anlatıyor. Yine aynı çalışmanın sonucuna göre, memnuniyetsizlik duyan
müşterilerin %13’ünün bu durumu 20 kişiyle paylaştığı ortaya çıkmıştır. Başka bir çalışma “333” kuralını ortaya çıkarmıştır. Buna göre, yaşanan tecrübelerle ilgili olumlu izlenime sahip 3
kişiye karşılık, kötü tecrübesini bir felaket yaşamışçasına başkalarına anlatmaya hazır 33 kişi
vardır. Her ne kadar müşteriler kendilerine iyi hizmet sunan firmaları başka kişilere anlatıyor
olsa da, sunulan hizmetlerden memnun kalmayan müşteriler yaşadıkları bu olumsuz tecrübeyi
de çok daha büyük bir kitleye anlatma eğilimindedirler. Bu durumda firmaya düşen görev,
şikâyetin ya da memnuniyetsizliğin etkin bir biçimde ele alınıp, çözülmesidir (Özgüven, 2008:
659- 660).
Philip Kotler müşteriyi elde tutmanın anahtarının, müşteri memnuniyeti olduğunu ifade
etmektedir. Kotler, memnuniyet düzeyleri yüksek olan müşterilerin (Yıldız, 2013: 89);
-

İşletme sadakatinin uzun yıllar süreceğini,

-

İşletme hakkında çevresine olumlu konuşacağını,

-

Rekabete daha az hassasiyet göstereceğini,

-

İşletmeye hizmet fikirleri sunacağını,

-

Ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında yeni müşterilerden daha az maliyetli
olacağını ifade etmektedir.

Tüketici memnuniyetinden beklenen üç ana sonuç bulunmaktadır. Bunlar, marka
bağlığı, tekrar satın alma ve marka güvenidir (Anlağan, 2015: 20-23):
Marka Bağlılığı: Oliver, marka bağlılığını tercih edilen ürün veya hizmeti gelecekte tekrar satın
almayı, bu ürün veya hizmetin tekrar müşterisi olmayı düşünme taahhütü olarak tanımlamıştır
(Oliver, 1997:15).
Tekrar Satın Alma: Eğer müşteri memnunsa, tekrar satın almaya ve başkalarına da aynı ürün
veya servisi satın almalarını tavsiye etmeye daha isteklidir. Tekrar ziyaret etme eğilimi ve
bağlılığı sağlayan anahtar faktör olarak kabul edilmektedir (Anlağan, 2015: 21).
Marka Güveni: Tüketici memnuniyeti aynı zamanda markaya güven oluşmasını da
sağlayacaktır. Marka güveni, tüketicinin marka ile olan ilişkisi sonucu o markanın güvenilebilir
olduğunu, tüketicinin çıkar ve refahı için sorumluluk duyduğunu algılamasına dayanarak
kendini güvende hissetmesidir (Delgado and Ballester, 2001).

.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında öncelikle tüketici memnuniyeti kavramı ele alınmıştır. Ardından
tüketici memnuniyetini etkileyen faktörler olan tüketici beklentileri, kalite, rakipler ve
pazarlamacı vaatleri aktarılmıştır. Tüketici memnuniyeti oluşturma süreci hakkında bilgi
verildikten sonra memnuniyeti ölçmenin önemi üzerinde durulmuştur. Anket, müşteri
şikayetleri, fokus grup vb. yöntemler tüketici memnuniyeti ölçme yöntemleridir. Bu yöntemler
ayrıntılı şekilde aktarılmıştır.

BÖLÜM SORULARI

1. Tüketici memnuniyetini etkileyen faktörler kaça ayrılmaktadır?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
2. Dahili ölçümlerde firmanın bir takım göstergelerinden müşterilerin memnuniyet düzeyleri
hakkında fikir sahibi olunabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan biri değildir?
a. Diğer müşterilerden referans sayısı
b. Yıllık kaybedilen müşteri sayısı
c. Müşteri elde tutma oranı
d. Her müşterinin kuruluş ile iş yapma süresi
e. Rakiplerin kar/zarar oranı
3. “........... göre, şikayetleri memnun edici bir şekilde çözümlenen müşterilerin şirkete bağlılığı
çoğu zaman, hiç hoşnutsuzluk göstermemiş olan müşterilerinkinden bile daha fazla oluyor.”
ifadesinde boş bırakılan yere hangi isim gelmelidir?
a. Kotler
b. Oliver
c. Hemple
d. Ballester
e. Delgado
4. - Müşteri Memnuniyeti Anketi
- Dahili Ölçümler
- Müşteri Şikayetleri
- Kaybedilmiş Müşteri Analizi
Yukarıda verilen ölçme yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaktadır?
a. Sermaye piyasasını ölçmede kullanılan yöntemler
b. Tüketici memnuniyeti ölçmede kullanılan yöntemler
c. Pazar payını ölçmede kullanılan yöntemler
d. Rakip analizinde kullanılan yöntemler
e. Yatırımcı memnuniyeti ölçmede kullanılan yöntemler

5. Hangisi müşteri memnuniyet anketlerinin amaçlarından biri değildir?

a. Şikayet davranışlarını belirlemek.
b. Hizmet açısı beklentilerini belirlemek.
c. Hizmet açısı performansını değerlendirmek.
d. Hizmet açısından önemini belirlemek.
e. Rakip kuruluşların performansını değerlendirmek.
6. Hayalet alışverişçilerin diğer adı nedir?
a. sosyal alışverişçiler
b. gezgin alışverişçiler
c. görünmez alışverişçiler
d. gizli alışverişçiler
e. yeni alışverişçiler
7. “Danışma panelleri genelde iki şekilde yürütülür. Bunlardan ilki ................., ikincisi ise
.............dir.” ifadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a. kısa paneller ve uzun paneller
b. süreli ve süresiz paneller
c. açık ve kapalı paneller
d. sürekli paneller ve süreksiz paneller
e. formal paneller ve informal paneller
8. Bir işletmenin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çalışanların beklentilerine cevap vermektir.
b. Hedef kitlesini iyi tanımaktır.
c. Sadık müşterilerinin sayısını arttırmaktır.
d. Rakiplerinin pazardaki durumunu öğrenmektir.
e. Müşterilerinin beklentileri bilmektir.
9. Tüketici memnuniyetinden beklenen üç ana sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a. marka bağlığı, tekrar satın alma ve marka güveni
b. deneme amaçlı satın alma, tekrar satın alma ve marka bağlılığı
c. marka bağlılığı, potansiyel müşteri olma ve marka güveni
d. deneme amaçlı satın alma, tekrar satın alma ve marka güveni
e. tekrar satın alma, potansiyel müşteri olma ve marka bağlılığı

10. “Müşterilerin ya da çalışanların ciddi nitelik taşıyan işler ya da olaylar karşısındaki
davranışlarının değerlendirildiği bir yöntemdir. Genel yapısı, insan davranışının gözlemlerinin

toplanmasında kullanılan bir grup süreci içeren bir sınıflandırma yöntemidir.” metni
aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
a. Kritik olay tekniği
b. Fokus grupları
c. Kıyaslama
d. Danışma panelleri
e. Hayalet alışverişçiler

CEVAP ANAHTARI
1.c, 2.e, 3.a, 4.b, 5.e, 6.d, 7.d, 8.c, 9.a, 10.a.

14. GENEL DEĞERLENDİRME

Giriş

Kitle İletişimi ve Tüketim dersinin son bölümünde ders kapsamında tartışılan konuların neler
olduğu tekrar edilerek genel bir değerlendirme yapılmakradır.

Kitle İletişimi ve Tüketim

Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan bilimsel, teknolojik, demografik, siyasal ve toplumsal
dönüşümler toplumsal hareketliliği alabildiğine artırarak, toplum üzerine çalışmalar yapan
kişilerinde dikkatini çekmiştir. Öte yandan, 19. Yüzyıl liberalizminin de, kitle kavramına kendi
programı doğrultusunda farklı anlamlar yüklediğini görüyoruz. Mesela, J.S. Mill için kitle, akla
yönelik bir tehdittir. Ve artık “ fertler, kalabalık içinde kaybolmuşlardır” Mill’in kitleler
karşısındaki bu olumsuz tutumunda yalnız olduğu söylenemez. “Kendi döneminde de
Tocqueville ile Burckhardt; daha sonra yüzyılımızın ilk çeyreğinde de Ortega y Gasset ve
J.Benda gibi düşünürler bu olumsuz tutumu hararetle paylaşacaklardır.” Kitle toplumuna
olumlu yaklaşım gösteren isimler ise Shis ve Gans’tır.
Dersin ikinci haftasında temel kitle iletişim araçlarının neler olduğu ve bunların gelişim
evrelerine kısaca değinilmiştir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının olmadığı bir yaşam
düşünülemezhalegelmiştir. Özellikle internetin ve elektronik araçların gelişmesi her ne kadar
diğer kitle iletişim araçlarının tercih nedenlerini kısıtlasa da, her bir kitle iletişim aracının
diğerlerine oranla üstün olduğu alanlar hala vardır.
Toplumlar kültüre (ekine) dayanmaktadır. Toplum ve kültür birbirinden ayrı olamaz.
Sosyolojide ise kültür insanların edindiği ve çeşitli yollarla birbirlerine ve sonraki kuşaklara
ilettikleri maddi ve manevi öğeleri anlatır. Popüler kültür ise gündelik yasamın kültürüdür ve
dar anlamı ile emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi olan ‘eğlence’yi içerir.
Geniş anlamıyla ise, belirli bir hayat tarzının ‘ideolojik’ olarak yeniden üretilmesinin ön
koşullarını sağlar ve gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma ortamını yaratır.
Bu ders kapsamında popüler kültürün ne olduğunu tanımlayarak popüler kültür ürünlerini
inceledik. Söz konusu inceleme sonucunda popüler kültürün nasıl üretildiğini kavrayıp
yayılımını kitle iletişim araçları sayesinde nasıl sağladığını gördük. Buna ek olarak popüler
kültür ürünlerinin nasıl birbirini desteklediğini ve tüketimi körüklediğini anlamlandırdık.
Bununla birlikte ekonomi politik bağlamında iletişimin yeri tartışılmıştır. Üretim ilişkilerinin
belirlediği çerçevede hayatın nasıl yapılandığı konusundan hareketle kapitalist sistemin
içeriğinden bahsederek güç ve ekonomik ilişkilerin belirleyiciliği ortaya koyulmuştur. Konuyu
aydınlatmak anlamında da önde gelen araştırmacılardan yararlanılmıştır

Yabancılaşma durumu, kişinin kendisine, çevresine ve toplum normlarına, gerçek yaşantıya
karşı bazı nedenlerden ötürü oluşmaktadır. “Birey bu durumda ya en uç noktada keskin bir
bireysellik yaşamakta ve kendi dışındakilerin tümünü kitle olarak görmekte ya da tam tersine,
kendi bireyselliğinin anlamını yitirip; pasif, edilgen ve yaşadığı toplum içinde eriyen bir
nesneye dönüşmektedir. Kamuoyu ise değişik insanların değişik bir dizi konuda siyasete ilişkin
tutumlarını yansıtır. Bu tutumlar bazı insanlarda güçlü olabilir ve sık sık ifade edilebilirler.
Diğerleri ise, tutumları üzerinde, yalnızca sorulduğunda ya da bir kampanya bağlamında özgül
inançlar kendileri için çarpıcı kılındığında düşünebilirler. Kamuoyu, siyaset yönelimlidir ve
siyasal sonuçları vardır. Kamuoyu baskısını göz ardı eden yönetim ve siyasetçiler, uzun süre
iktidarda kalamazlar.
Bu ders kapsamında tüketim kavramı bağlamında tüketim kültürünün kapsamı ortaya
koyulmuştur. Değişen tüketim algısı ile birlikte tüketimin hangi boyutlara ulaştığı ve kitle
iletişim araçları yoluyla tüketimin nasıl teşvik edildiği tartışılırken tüketicinin nasıl tüketime
ikna edildiği açıklanmıştır. Buna ek olarak tüketim kültüründen çıkar sağlayan odaklara
değinilerek

söz

konusu

kültürün

halkın

bilincine

müdahale

edilerek

kurulduğu

belirtilmiştir.Ayrıca, medya okuryazarlığının tanımı yapılarak medya okuryazarlığının tüketim
kültürü ile ilişkisi ortaya koyulmuştur. Bu ilişkiyi ortaya koymak için de farklı yaklaşımlardan
yararlanılarak geniş bir çerçeve sunulmuştur. Medya bağlamında izleyiciyi aktif ve pasif
konumlandıran yaklaşımlar referans gösterilerek medya okuryazarlığının ne önemli olduğu
açıklanırken medya okuryazarlığı eğitiminin ilkeleri güdümüyle medya yazarlığının gerekliliği
savunulmuştur.
Tüketici tanımı yapılarak tüketici türleri ve tüketicilerin rolleri üzerinde durulmuştur. Ardından
tüketici davranışı kavramı çeşitli tanımlar çerçevesinde aktarılmıştır. Tüketici davranışının
özellikleri yedi başlık altında toplanarak irdelenmiştir. Tüketici davranışının psikoloji, sosyoloji
vb. billim dalları ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Tüketici davranış modelleri üzerinde
durulmuştur. Tüketici davranış modelleri, Klasik Davranış Modelleri ve Çağdaş Davranış
Modelleri olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Klasik Davranış Modellerinin ortak noktası, tüketici
davranışlarının nedenleri ile ilgilenmeleridir. Bu modelde, güdü kavramı anahtar kelime
görevini üstlenmektedir. Çağdaş Davranış Modelleri ise tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl
verdikleri ve bu kararların hangi faktörlerden nasıl ve ne yönde etkilendikleri soruları üzerinde
durmaktadır.

Bu ders kapsamında satın alma davranışı kavramı üzerinde durulmuştur. İlk olarak satın alma
türleri ele alınmıştır. Ardından satın alma karar süreci aşamalar halinde irdelenmiştir. Son
olarak satın alma karar süreci ve davranışında tüketiciyi etkileyen faktörler aktarılmıştır. Bu
faktörler; kültürel, sosyal, kişisel, psikolojik ve durumsal faktörler olmak üzere beş gruba
ayrılmıştır. Kültürel faktörler, kültür, alt kültür, sosyal sınıf; Sosyal faktörler, danışma grupları,
aile, rol ve statü; Kişisel faktörler, yaş ve yaşam dönemi, meslek, ekonomik durum, yaşam tarzı
ve kişilik; Psikolojik faktörler, güdülenme, algı, öğrenme, inanç ve tutum başlıkları altında
anlatılmıştır. Öncelikle sosyal medya kavramı üzerinde durulmuştur. Sosyal

medyanın

özellikleri ile sosyal medya araçlarından bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar, wikiler, medya
paylaşım siteleri gibi araçlar aktarılmıştır. Sosyal medyada tüketici davranışı kavramı
irdelenmiş, çevrimiçi/sosyal tüketici kavramı ele alınmıştır. Ardından sosyal medyanın tüketici
satın alma karar sürecine etkisi ortaya konulmuş, geleneksel satın alma karar sürecinden farkı
Sosyal Geri Besleme Döngüsü modeli ile açıklanmıştır. Tüketici memnuniyeti kavramı ele
alınmıştır. Ardından tüketici memnuniyetini etkileyen faktörler olan tüketici beklentileri, kalite,
rakipler ve pazarlamacı vaatleri aktarılmıştır. Tüketici memnuniyeti oluşturma süreci hakkında
bilgi verildikten sonra memnuniyeti ölçmenin önemi üzerinde durulmuştur. Anket, müşteri
şikayetleri, fokus grup vb. yöntemler tüketici memnuniyeti ölçme yöntemleridir. Bu yöntemler
ayrıntılı şekilde aktarılmıştır.
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