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ÖNSÖZ 
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Kültürüne Etkileri: Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması isimli yüksek lisans 

tezimde, öncelikle kitle kültürü ve popüler kültür kavramalarına açıklık getirerek, 

kitle iletişim araçlarının kitle kültürüne etkilerini ortaya koymayı amaçladım. Bu 

bağlamda kitle iletişim araçlarından görsel ve işitsel özellikleri bakımından, en etkini 

olan televizyonun etkileri ve işlevlerini açıklamaya çalıştım. Büyük bir kültür 

erozyonu yaşanan günümüzde, kültür üretme makinesi televizyonun üretip tüketime 

sunduğu programlara bir örnek olarak Popstar Türkiye yarışmasının Türk toplumu 
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GİRİŞ 

 

 

 Kültür, toplumun bir üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği bildiği, sanat, 

gelenek görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir 

bütündür. Kültür, öğrenilmiş, saklanmış ve öğretilen; eğitimle yeni kuşaklara 

aşılanan bir içeriktir. Kültür, içgüdüsel ve kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan 

sonraki yaşantısı içinde kazandığı alışkanlıklardır.  

 

Geleneksel toplumlarda toplumsallaşmada en önemli faktör olan aile kitle 

toplumunda rolünü, yavaş yavaş kültürü üreten ve yayan bir sanayi haline gelen kitle 

iletişim araçlarına bırakmıştır. Kitle toplumunun bireyleri artık kitle kültürü içinde ve 

popüler kültür ürünleriyle yetişmeye başlamıştır. Mc Luhan’ın deyimiyle dünya 

‘evrensel bir köy’e dönüşmüştür.  

 

İletişim teknolojileri sayesinde ortak enformasyon üretmek, almak ve 

göndermek olabildiğince hızlı ve kolay bir hal almıştır. Kitle iletişim araçları, radyo, 

televizyon ve gazeteler her geçen gün yayılırken, iletişim süreci de hızlanmıştır. Kitle 

iletişim araçları vasıtasıyla dünyadaki gelişen olaylardan çok kısa sürede haberdar 

olma imkânı sağlanmıştır. İnternet teknolojisinin gelişerek yaygınlaşması, iletişimi 

oldukça kolaylaştırırken, dünyamızı daha da küçültmektedir. Kitle iletişim araçları 

tarafından enformasyon bombardımanına tutulan bireyin yaşamı pasifize edilerek, 

eleştiri ve sorgulama kabiliyeti en aza indirgenmektedir. 

 

Gelişen kitle teknolojisi kültürel iletişimi de güçlendirmiş, toplumların 

birbirlerinden daha kolay haberdar olmasını sağlamıştır. Kitle iletişim araçları ve 

özellikle televizyon birer kültür üretme mekanizmasına dönüşmüştür. Üretilen ve 

yayılan bilgi ve haberler kültürel bir üründür ve ekonomik bir amaca yönelmektedir. 
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Bu amaç da kitle iletişim araçları teknolojisini üreten hâkim güçlerin kültürünü 

yaymak ve küreselleşen dünyada standartlaşmış popüler ürünleri satmaktadır.  

 

Kitle toplumunda, kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürün metalaşması, 

gereksiz ve aşırı tüketme isteği, gelecek korkusu, bireycilik, hayatına 

anlamsızlaşması ve yabancılaşma gibi bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kitle 

kültürü kitleleri uyuşturarak boş zamanlarını işgal etmekte, onları toplumsal ve 

siyasal yaşamdan uzaklaştırmaktadır. 

 

2000’li yıllarla birlikte, televizyonculuk sektörü gerçekliğin yeniden 

kurgulandığı Big Brother, Orange Taxi gibi programlarla farklı bir sürece girdi. Bu 

tarzın en karakteristik özelliği, senaryoya ihtiyaç duymayan yapısı, gerçek 

oyunculara ve gerçek hikâyelere dayanan yapısıdır. Bu tarz programlarda senaryonun 

yerini doğaçlama, kurmacanın yerini gerçeklik almaktadır.  

 

Son dönemde Türk televizyonlarından Kanal D’de yayınlanan ve bu tarz 

programlara örnek teşkil eden Popstar Türkiye Yarışması her ne kadar bir müzik 

yarışma programı olsa da, popstar adaylarının müzikal performanslarından ziyade, 

yarışmada öne çıkan unsurlar onların yarışma öncesinde ve yarışma sırasında değişen 

hayat tarzları olmuştur. Jüri üyelerinin açıklamalarıyla alevlenen tartışmalar, 

izleyicilerin ise kullandıkları oylar aracılığıyla yarışmaya dâhil olmaları yarışmanın 

boyutunu değiştirerek beklenenden daha fazla ilgi görmesine yol açtı.  

 

Gerek toplum gerek medya tarafından olumlu ve olumsuz değişik tepkilerle 

karşılanan Popstar Türkiye Yarışması ile farklı bir Tükiye gündemi yaratılmıştır. 

Toplumun öncelikli sorunları ikinci plana itilerek suni bir gündem yaratılmıştır. 

Haber bültenleri ilk haber olarak, Türkiye’nin popstarının hangi özelliklere sahip 

olması gerektiği ve adaylardan hangisinin bu sıfata daha çok yakışacağı 

tartışmalarına yer vermiştir. 
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 Bu çalışma hazırlanırken literatür taraması yöntemi kullanılarak, “kültür, kitle 

kültürü, popüler kültür, kültür endüstrisi, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, 

televizyon” kelimeleri taranmış ve kültür kavramının kökenlerini araştırılmıştır. Kitle 

kavramı ve kitle psikolojisi olgusuna değinilerek, kitle kültürü ve popüler kültür 

karşılaştırmasına yer verilmiştir. Kitle kültürünün bireyleri pasifize ederek, bireysel 

gelişimlerinden, toplum içinde temsil edilmelerine kadar tüm hayat sürecine sekte 

vurduğu gözlemlendiği iddia edilmektedir.  

 

Kitle iletişim araçlarının ve özellikle televizyonun kitle kültürünün yayılma 

sürecini olumlu yönde etkilediği ve hızlandırdığı, toplumun en küçük katmanlarına 

kadar ulaştırdığı gözlemlenmektedir. Artık birer kültür üreten ve yayan makine olan 

televizyonun, televizyon programlarını kullanarak bu sürece hizmet ettiğini 

göstermek amacıyla son dönemde Türkiye’de büyük yankılar uyandıran Popstar 

Türkiye Yarışmasının toplumbilimsel çözümleme yöntemlerinden, kullanım ve 

hazlar bakış açısından çözümlemesi yapılarak, Popstar Türkiye Yarışmasının 

toplumsal boyutu irdelenmiştir.  
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1. KÜLTÜR KAVRAMI 

 

 Kültür, insanlığın ortak mirasıdır. Her millet; dil, kültür, tarih mirasıyla 

dünyada yerini alır. Bireylerin kökleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlayan kültür 

mirasları geçmişin tanıklarıdır. Bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkindirler. 

Sosyal yapı, ait olduğu toplumun kültür ögeleriyle şekillenir. Sosyal yapı, bir 

değerler ve kurumlar bütününün meydana getirdiği, gelişme özelliği gösteren, kişileri 

ortak noktalarda birleştiren bir sosyal yaşam biçimidir.1 

 

 Kültür; yaşanan, yaşatan ve yaşayan varlık olarak geçmişten geleceğe 

sürekliliktir.2 Her kültür olgusu kültürün bütünü gibi doğar, gelişir, kaybolur veya 

yeni fonksiyonlarla genişler, gençleşir.3 Kültür toplumsaldır. Kişi içinde yaşadığı 

toplumun kültüründen soyutlanamaz. Kültür tarihseldir, uzun bir yaşam dilimi içinde 

olgunlaşır. Kültür bir yaşam biçimi, bir toplumsal davranıştır.  

 

 Kültür, bir toplumda meydana gelen değerler bütünüdür. İnsan yaşamının her 

yönünde beliren değerler zamanla farklı yönlerde bütünleşerek bir sistem olarak 

kültürü yansıtmaktadır. Kültürel yapılar genel olarak gelişmişliğin göstergesidir ve 

ilerlemenin ölçütü olan kültür ciddi olarak ele alınırsa aynı zamanda gelişme olanağı 

da sağlanmış olur. Bilinçsiz ve kendi kültürünü tanımayan bireylerin yaşadığı 

toplumlarda kültür düşmanlığı, bunalımlar yaşanmaktadır.4 

 

 1.1. Kültür Kavramının Kökenleri 

 

Terim olarak ‘kültür’ Latince colere fiilinden türetilmiştir. Colere, işlemek, 

yetiştirmek, düzenlemek, onarmak, inşa etmek, bakım ve özen göstermek, ekip 

biçmek, iyileştirmek, eğitmek ve benzeri anlamları birlikte içeren çok zengin bir 

                                                
1 Sadık Kemal Tural, Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler, Ankara, 1994, s.14 
2 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s.231 
3 Şirin Yılmaz, Prof. Dr. Umay Günay, İlk Halkbilim Çalışmaları Üzerine Bir Konuşma, Milli 
Folklor, Sayı 22, Feryal Matbaası, Ankara, 1994, s.2 
4 Gülsen Balıkçı, Seçim Propagandalarında ve Toplumsal Kalkınmada Halk Kültürünün Önemi, 
Folklor/Edebiyat, S.16, Yeni Doğuş Matbaası, Ankara, 1998, s.106 
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anlam içeriğine sahiptir.5 Dilbilimcilerin birçoğu, kültür teriminin Latincede daha 

çok ‘toprak kültürü’ (agri cultura) anlamında kullanılan edere cultura (kültür, 

özen, bakım) sözcüğünden geldiğini ileri sürmektedir.6 

 

Colore fiilinden türetilen cultura terimi, başlangıçta tarımsal etkinlikleri 

nitelendirmekte kullanılmıştır. Cultura teriminin, natura (doğa) terimin karşıtı 

olması da rastlantı değildir. Romalılar cultura terimini, doğada kendiliğinden yetişen 

bitkilerden ayırmak üzere, insan emeği ve eliyle tarlada ekilerek yetiştirilen bitkileri 

adlandırmakta kullanılmışlardır. Aynı Romalılar, tarım teriminin karşılığı olarak agri 

cultura terimini türetmişlerdir.7 

 

Bu dönemde ‘kültür’ terimin herhangi bir şeyin fonksiyonunu belirlemek 

üzere; cultura juris davranım kurallarının saptanması, cultura scientiae bilgi 

deneyim kazanılması, cultura litterarum üslubunun mükemmelleştirilmesi, cultura 

linguae dilin mükemmelleştirilmesi gibi ifadelerle kullanıldığı saptanmaktadır.8 

 

Terimi insanın yetiştirilmesi, işlemesi, eğitilmesi anlamında ilk defa 

kullananlar da, yine Romalı iki filozof, Cicero ve Horatius olmuştur.9 Romalı 

düşünür, Marcus Tullius Cicero’nun kullandığı terim cultura animi’dir. Romalı 

düşünür,  terimi tıpkı köylünün tarlasını işlemesi gibi, başlangıçta doğal bir malzeme, 

bir içgüdü varlığı, nefsine düşkün bir hayvan olanın insanın işlenmesi, eğitilmesi, 

yetiştirilmesi anlamında kullanmaktadır. Cicero’nun Mektuplarında da, cultura 

animi autem philosophia’est (aklın kültürü bilgidir) ifadesine rastlanmaktadır.10 

 

Bugün de benzer bir şekilde insanın, gerekli bilgileri edinerek, akıl yürütme, 

belli ilkelere göre eylemde bulunma, nefse hâkim olma, zevk ve eleştiri yetisini 

geliştirme ve gitgide kişilik sahibi olma durumuna kültür demekteyiz. 

 

                                                
5 Doğan Özlem, Kültür felsefesi,  Felsefe Tartışmaları 12. Kitap, Kent Basımevi, İstanbul, 1992, s.15 
6 Vadim Mejuyev, Kültür ve Tarih, Çev. S. Yokova, Başak Yayınları, Ankara, 1987s.21 
7 Özlem, a. g. e. , s.15  
8 Mejuyev, a. g. e. , s.22 
9 Özlem, a. g. e. ,  s.21 
10 Mejuyev, a. g. e. , s.22 
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Cicero’nun cultura animi’si, Yeniçağ felsefesinde kullanılan geist, esprit 

(ruh, tin) terimlerinin de öncüsüdür. Fransız düşünür, François Marie Voltaire 

culture sözcüğünü insan zekâsının oluşumu, gelişim, geliştirilmesi ve yüceltilmesi 

anlamında kullanmaktadır. Sözcük buradan Almancaya geçip ve 1783 tarihli bir 

Alman Dili Sözlüğünde cultur olarak yer almaktadır.11  

 

18. yüzyıl Aydınlanma felsefesi, akla verdiği önemle bağlantılı olarak, gerekli 

bilgileri edinen, aklını kullanabilen, akılcı ilkelere göre eylemde bulunabilen ve bu 

anlamda kişilik sahibi olmuş insana entelektüel demiştir.12 

 

Cicero’dan 18. yüzyılın sonlarına gelinceye kadar kültür terimi bu tekil 

anlamıyla kullanılmaktadır. Terimin çoğul kullanımı bu tarihten sonra başlıyor. Bu 

yeni, çoğul anlamıyla kültür terimi, bir insan topluluğunun, bir ulusun, bir uluslar 

topluluğunun duyuş, düşünüş, yaşam ve değer birliğini oluşturan, tüm üretim ve 

varlıklar olarak kullanılmaktadır. Bu yeni anlamıyla kültür bir halkın karakteristiğini 

oluşturan şeylerin tümü olarak tanımlanmıştır. Almanlar bu anlamı belirlemek için 

volkgeist (halk ruhu) gibi bir terime başvurmuştur. Terim aynı zamanda bir ulusun 

diğer uluslardan değişik, özgül kültürel farklarını vurgulamak için kullanılmıştır.  

 

19.yüzyılda tekil kültür, çoğul kültür ayrımın vurgulamak için yeni terimlere 

başvurulmuştur. Bu yüzyılda tekil kültür karşılığı olarak kullanılan terimlerden biri 

eridition’dır. Bu terim özellikle düşünürlerin, bilim adamlarının donanımlarını, 

bilgilenimlerini vurgulamak için kullanılmaktadır. Kökü Latince ex-rudere (kaba 

saba olmaktan çıkma) fiiline dayanan eridition teriminin Cicero’nun cultura 

animi’si ile benzerliği vardır.13 Yine aynı yüzyılda, nefse hakim olmak, ruhu 

eğitmek, bilgilendirmek, yetiştirmek anlamlarında forma mentis terimi kullanılmış, 

bu terimden daha sonra formasyon terimi üretilmiştir.14 

 

                                                
11 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s.96 
12 Özlem, a. g. e. , s.16 
13 A. e.  , s.17 
14 A. e. , s.17 
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19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, Fransızlar ve 

İngilizler, civilisation (uygarlık) sözcüğünü kültüre tercih ediyorlardı. Fransızcada 

culture sözcüğünün uygarlık karşılığında Academie Française sözlüğüne geçmesi 

ancak 1932 yılında gerçekleşti. civilisation (uygarlık) kavramı; bilim, felsefe, 

teknoloji ve endüstri alanlarında önde giden Fransızlar ve İngilizlerce, vahşet, ilkellik 

ya da az gelişmiş bir uygarlık karşılığı olarak benimsenirken; sosyal değişmede ve 

gelişmede bu iki ülkenin biraz gerisinde kalan Almanlar, cultur ve sonradan 

kultur’da kendilerini, İngiliz Fransız üstünlüğüne karşı daha rahat hissettiler. Marx, 

Fransızların esprit’si ne daha yakın olan Hegel’in geist (akıl, ruh)  ve objektiv geist 

(nesnel ruh) kavramları yerine cultur’u tercih ediyor ve kültür kavramının değilse 

bile, kültürel içeriğin son derece kapsamlı bir tanımını “Kültür, doğanın 

yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı her şeydir” , şeklinde vermektedir.15  

 

Kültür dendiğinde, ilk akla gelen insan yaşamındaki belli bir oluşum, belli bir 

yandır. Bu yan çoğunlukla sanatta ve insan davranışında ince ve güzel olana 

indirgenir. Dolayısıyla, kültür, kendi içinde bağımsız bir veya birkaç alan (tiyatro, 

sinema, resim, mimarlık...) içinde sınırlanmıştır. Aslında, kültürü kesinlikle 

toplumsal yaşamın sanat ve edebiyat gibi belli bir alanına ve anına sıkıştırmamak 

gerekir. “Kültür insanın toplumsal yaşamının her alanındaki kendisini ve kendisinin 

alanı (veya olduğunu sandığını) ifadesidir; çünkü kültür, insanın kendi yaşamını 

geçmişten gelen tecrübeler ve birikimlerle ve kendi yarattıklarıyla nasıl ürettiğini 

anlatır. İnsan kendini nasıl üretiyorsa, insan odur ve bu üretme yolu onun 

kültürüdür.”16 

 

Kültür bir ide olarak, bir bütün olarak, kendini oluşturan parçaların 

toplamından daha fazla bir şeydir. Ve yan yana olduğu her şeyle aynı zamanda iç 

içedir. Bu konuda Stuart Hall’un kültür kavramı işe yarar gözüküyor: “Stuart Hall, 

olumlu ve tek yönlü bir kültür anlayışının tersine kültürü birçok zıtlığın ve çıkarın 

çatıştığı, müzakere konusu olduğu birçoklu mekân olarak görmektedir. Bunlar 

                                                
15 Güvenç, a. g. e.  , s.96  
16 İrfan Erdoğan, Popüler Kültürde Gasp ve Popülerin Gayrimeşruluğu, Doğu-Batı, Sayı:15, 
Mayıs-Haziran-Temmuz, 2001, s.69 
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toplumsal cinsiyet, etnik, ırksal, ekonomik, sınıfsal, siyasal ve ideolojik çatışmalar ve 

çıkarlardır”.17 

Kültür, toplumsal bir dönemin analizinden ‘insanlık’ın çeşitli tarihsel 

dönemler veya çeşitli toplumlara özgü kalan duyuş, seziş, düşünüş (zihniyet) 

tarzlarının dil, din, teknik, sanat, ekonomi, mitos, bilim ve felsefe formları içinde 

kendini dışavurmasıdır”.18 Bütün bu dışavurmalar genel yapı içinde kültürü işaret 

eder. Kültür büyük harflerle YAPI içinde yapıdır. Kültür bu yapıyı oluşturur ve 

şekillendirir. Kültürle üretilen, belli biçimdeki yaşam tarzı ve o yaşamın ideoloji ve 

bilincidir. Yaşamın ideolojisi ve bilincin üretimi de, kültürün üretim özellikleriyle 

beraber gider, onun tarafından belirlendikten sonra, onunla etkileşime başlar. Bu 

etkileşim sürecinde, sadece egemen kültürler yeniden üretilip sürekliliği sağlanmaya 

çalışılmaz, aynı zamanda karşıt olan kültürler üretilir ve mücadele verirler. 

 1.2. Kültürün Tanımı  

Kültür üzerine araştırmalar yapan, antropolog D.L.Lowel kültürün tanımı 

üzerine şöyle söylüyor; “ Kültür çözümlenemez, çünkü öğeleri sayılamayacak kadar 

çoktur, tanımlanamaz, çünkü Preteus gibi kaypaktır. Onu sözcüklerle tanımlamaya 

çalışmak havayı elle yakalamaya benzer, sonunda elde avuçta hiçbir şey yoktur, ama 

o yine her yerdedir”.19 

 

Bizzat kendisi tarafından yaratılan bir ortamda yaşamak, insanoğlunun temel 

bir özelliğidir. İnsanın ortaya koyduğu ve içinde insanoğlunun var olduğu bu varlık 

alanına kültür diyoruz. Böyle bir açıklama bize kültürün bir bütün olduğunu, ancak 

çözümleme amaçları doğrultusunda yapılan tanımların terimi açıklamada tek başına 

yeterli olmadığını söylemektedir. Bununla birlikte kültür kavramının iki yüz 

civarında farklı tanımı yapılmış. Bu kargaşa karşısında konuyla ilgilenen bir sosyal 

                                                
17 Erol Mutlu, Popüler Kültürü Eleştirmek, Doğu-Batı, Sayı:15, Mayıs-Haziran-Temmuz,2001, s.35 
18 Betül Karagöz, Hiçlik İçinde Yokluğu Aramak Popüler Olabilir mi?, Doğu-Batı, Sayı:15, 
Mayıs-Haziran-Temmuz, 2001,s.165 
19 Bozkurt Güvenç, Kültür Konusunda Tartışma, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayın Organı, 
İstanbul, 1971, s.43 
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bilimci olan Berelson, “Bilimsel bir kavramın bu kadar çok tanımı varsa onun 

tanımlanamayacağını kabul etmek gerekir”, demiştir.20 

 

Çağdaş kültür kuramcıları bugün de en geçerli tanım kabul edilen, İngiliz 

antropologu Tylor’ın tanımından hareket etmektedirler. Tylor, “Kültür, toplumun bir 

üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği bildiği, sanat, gelenek görenek ve benzeri 

yetenek, beceri ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür”, demiştir.21 Kültür, 

öğrenilmiş, saklanmış ve öğretilen; eğitimle yeni kuşaklara aşılanan bir muhtevadır. 

Kültür, içgüdüsel ve kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan sonraki yaşantısı içinde 

kazandığı alışkanlıklardır. Kültür, öğrenilen, eğitimle kazanılan bir şeydir, öğrenim 

kurallarına, yasalarına ve ilkelerine uygun olmak zorundadır. Eğer, kültür bir 

kuşaktan diğerine geçiyorsa, yani sürekliyse, onun her kültürde ortak nedenleri ve 

sonuçları vardır. Eğitim, çocuğun yalnız bakımını ve korunmasını değil, onun 

doğuştan gelen eğilim ve dürtülerinin sosyal hayatın koşullarına göre sınırlanmasını, 

kısıtlanmasını öngörür. Her kültürel sistem üyelerini besler; fakat kimlerin nerelerde, 

ne zamanlarda, neleri, nasıl yiyeceklerini yine kültür belirler. Kültür dendiğinde akla 

önce töreler gelir. Çünkü kültürün sürekliliğini gelenek ve görenekler sağlar.22 

 

Kültürel sistemin öğrettikleri yalnız zaman boyutunda sürekli değil fakat aynı 

zamanda, toplumsaldır. Bu öğretiler, örgütlenmiş birliklerde, kümelerde ya da 

toplumlarda yaşayan insanlarca yaratılır ve ortaklaşa paylaşılır. Bir grubun üyeleri 

tarafından paylaşılan alışkanlıklar, kabul edilen davranış, tutum ve değerler o grubun 

kültürüdür. Kültür, ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemidir. Kültür, çoğunlukla, 

ideal kurallardan ve davranış örüntülerinden oluşursa da, bireysel tutum ve 

davranışlar, önemli ölçüde idealden ayrılır. Fakat sistemin üyesi olan birey, kültürel 

kuralı ve kurala uymayan davranışları hemen tanır. İdeal olması gerekendir, ancak 

her olay ideal değildir. Kültür, temel biyolojik ihtiyaçları ve bunlardan doğan ikinci 

derecedeki ihtiyaçları, çoğu zaman ve önemli ölçüde karşılar. Kültürel kurumlar ve 

ilkeler, başarısı denenmiş çözüm yollarıdır. Kültürel öğeler, toplumun üyelerine bir 

                                                
20 Güvenç, İnsan ve Kültür, s.95 
21 Bozkurt Güvenç, Kültür Konusu ve Sorunlarımız, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985,  s.22 
22 Güvenç, İnsan ve Kültür,  s.101 
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doyum veya hizmet sağlayarak var olabilirler. Kültür, değişir. Değişme, uyum 

yoluyla gerçekleşir. Kültürler zaman boyutu içinde, doğal çevreye uyum gösterirler. 

Kültürel sistemler yalnız ileri giden, evrimci değişmelere değil; genel gelişme 

yönüne ters düşen, geri giden değişmelere de uyum gösterirler. Kültür 

bütünleştiricidir. Uyum sürecinin bir ürünü olarak, belli bir kültürün öğeleri uyumlu 

ve bütünleşmiş bir sistemi oluşturmak eğilimindedirler. Kültürlerin tam anlamıyla 

bütünleşmiş sistemler olduğunu söylemek olanağı yoktur. Tarih ve çevresel 

etmenlerin etkisiyle, hiçbir kültürel sistemde sürekli ve tam bir bütünleşme 

görülmez. Kültürün bir bütün ya da bir sistem olduğu hep söylenir. Ancak, sistemin 

tanımlanması oldukça zordur. Çünkü kültür, bütünüyle maddi, gözlemlenebilir bir 

şey ya da olgu değildir. O, soyut bir kavramdır.23 

 

Kültürün yüz altmış dört farklı tanımını derleyen iki Amerikalı antropolog, A. 

Krober ve C. Kluchohn’un ise kültürü şöyle tanımlamışlardır. “Kültür, temelde 

insanların var olduğu maddi yapılarda dâhil olmak üzere, insan gruplarının etkinliği 

sonucunda ortaya çıkan, semboller aracılığıyla kazanılan ve iletilen düşünce, 

algılama ve sembolize edilmiş belirli tepki biçimlerine dayanmaktadır, kültürün 

çekirdeğini geleneksel düşünceler ve özellikle bu düşüncelerin bağlı olduğu değerler 

oluşturmaktadır”.24   

 

Fonksiyonalist ekolden B. Malinowski ise kültür için, “İnsanoğlunun 

yaşamasını, bir emniyet standardı tesis etmesini, konfor ve esenliğe kavuşmasını, 

yani insanoğlunun hayvan ve organik varlıkların da ardında şeyler ve değerler 

yaratmasını sağlayan bir araçtır” demektedir.25 

 

Alman düşünür Karl Marx: “Kültür doğanın yarattıklarına karşın, 

insanoğlunun yarattığı her şeydir” diyerek daha sonra sosyologlarca geliştirilecek 

kapsamlı bir tanım vermektedir.26 

 

                                                
23 A. e. , s.102–104 
24 Mejuyev, a. g. e. , 1987s.128 
25 Ünsal Oskay, Kültürün Özelikleri ve İçerikleri, A.Ü.S.B.F. Yıllığı 1973, Ankara, 1974, s.281 
26 Güvenç, İnsan ve Kültür, s.102 
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“İnsan hayatı belirli bir tabii çevredeki sosyal ortamda geçer, bu sosyal ortam 

ise insanoğlunun eseridir. Bu bakımdan çevrenin insanın tarafından yaratılan kısmına 

kültür denilmektedir” diyerek kültürün oluşumu ve kökenini ön plana çıkaran 

Herkowits, kültürün insan eseri olduğunu vurgulamaktadır.27 

 

While ise kültürü şöyle tanımlamıştır. “Kültür fenomenlerin, nesnelerin, 

fikirlerin, duyguların bir bütünü olup, sembollerin kullanılmasına dayalı, sürekli, 

toplumsal bir süreçtir”.28 

 

Antroplog C. Wells kültürü, sosyal kalıtın tümü, içgüdüsel ya da genetik 

koşullara bağlı olmayan olarak tanımlar.29 

 

R. Linton ise; “Kültür toplumsal bir kalıttır, genel olarak insanlığın tüm 

toplumsal kalıtını, özel olarak da katlımın zorlayıcı yönlerini dile getirir”30 diyerek 

kültürün geçmişle olan bağını vurgular. 

 

A. Scheweitzer; “Kültür kendisini gerçekleştirmesine ve bizzat gelişmenin 

gelişimine katkıda bulundukları ölçüde, tüm alanlarda ve her bakımdan, insan ve 

insanlığın ortaya koyduğu ilerlemelerin bütünüdür”31 diyerek, kültürün ilerlemeci 

işlevini ön plana çıkarır. 

 

“Sovyet düşünür Mejuyev’e göre ise; “ Kültür etkin ve uygulayıcı varlık 

olarak insanın evrenselliği belirleyen tarihsel gelişiminin ana unsurudur”.32 

 

J. M. Lotman’da; “ Kültür insan topluluklarının biriktirdiği, sakladığı 

kalıtımsal olmayan bilgilenimlerden oluşur” demektedir.33 

                                                
27 Aygen Erdentuğ, Kültür Alanı Yaklaşımı, T.D.K. Yayınları, Ankara, 1986, s.229 
28 Güvenç, Kültür Konusu ve Sorunlarımız, s.72 
29 Calvin Wells, İnsan ve Dünyası, Çev. Bozkurt Güvenç, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984, s.144 
30 Muzaffer Sencer, Kültüre İlişkin Temel Kavramlar, Ulusal Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Sayı 5, Ankara, 1979,  s.5 
31 Abraham Moles, Kültürün Toplumsal Dinamiği, Çev. N. Bilgin, Ege Üniversitesi Yayınları, 
İzmir, 1983,  s.17 
32 Mejuyev, Kültür ve Tarih, s.102 
33 Önay Sözer, Felsefenin ABC’si, Simavi Yayınları, İstanbul, 1992, s.102 
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Ziya Gökalp ‘hars’ adını verdiği kültürü şöyle tanımlamaktadır. “Bir kavmin 

vicdanında yaşayan kıymet hükümlerin toplamına o kavmin kültürü denir”.34 Bu 

tanımla Gökalp kültürü bir duyuş, düşünüş ve davranış birliği olarak tanımlar. 

 

Mustafa Erkal; “Kültür insanın insana ve maddeye karşı tavır alışını 

belirleyen bir bütündür”35 diyerek, kültürün temeline insanı yerleştirir. 

 

Bozkurt Güvenç ise; “Kültür toplum, insanoğlu, eğitim süreci ve kültürel 

içerik gibi değişkenlerin bir fonksiyonudur”36, der. 

 

Hangi özelliği ön plana çıkarılarak tanımlanırsa tanımlansın, kültür insanın 

ortaya koyduğu ve içinde insanın var olduğu tüm gerçekliktir.37 

  

 Kültür kavramında bir sentez çabası içine girdiğimizde; antropolog’lar 

kültürü 4 temel kavram üzerinde yoğunlaştırarak açıklamaktadırlar. Bunlar: 

 

   1.Kültür, bir toplumun, ya da bütün toplumların uygarlık birikimidir, 

    2.Kültür, belli bir toplumun kendisidir, 

    3.Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir, 

    4.Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır. 38 

  

 Kültür kavramı, toplumun yüzlerce, binlerce yıldan beri oluşturduğu ortak 

amaçların, beklentilerin, değerlerin, inançların, duygu ve düşüncelerin, özetle ortak 

davranış kalıplarının depolandığı, saklandığı soyut bir kavram olup, toplumsal bellek 

olarak da kabul edilebilir. Kültürün oluşmasındaki temel nitelikleri aşağıdaki şekilde 

açıklayabiliriz. 

                                                
34 Hikmet Yıldırım Celkan, Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1990, 
s.50 
35 Mustafa Erkal, Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1987, s.115 
36 Güvenç, İnsan ve Kültür, s.103 
37 Nermi Uygur, Kültür Kuramı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984, s.7  
38 Uygarlık,  Kültür ve İnsanlık, (Çevrimiçi) 
http://www.historicalsense.com/Archive/Fener64_1.htm 
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 1.Toplumsallık: Kültürün, toplumların bulunduğu yer ya da dönemlerde 

oluşması, yaşamasıdır. Toplumun dışında, ondan bağımsız bir kültürden söz 

edilemez. 

 

 2. Tarihsellik: Kültür denen karmaşık bütün ve onu oluşturan öğeler (dil, yazı, 

din, bilim, giyim-kuşam, sanat, yerleşme vb.) hangi toplum olursa olsun bir anda, 

kısa bir zaman dilimi içinde meydana çıkmış değildir. 

 

 3. Kalıtsallık: Kültürün ya da onun kapsamına giren öğelerin, etkinliklerin 

doğum yoluyla geçen birer kalıt değil de, öğrenilmesi gereken birer kalıt olduğunun 

en büyük kanıtı, doğumdan hemen sonra ailesinden ve onların yaşadığı toplumdan 

alınıp başka bir kültürün yaşadığı yere götürülen ve orada büyütülen bir çocuğun 

içinde yaşadığı toplumda geçerli olan dili, dini, sanatı ve yaşam biçimini kolayca 

öğrenip benimsemesidir. Bununla birlikte, nesillerden nesillere aktarılan farklı 

kültürleri kolaylıkla özümseme yeteneğinin söz konusu olduğu da göz ardı 

edilmemelidir. 

 

 4. İşlevsellik: Kültürün bir başka özelliği de toplum yaşamında bir yerinin, 

görevinin bulunması yani işlevselliğidir. Önceleri kültürü yaratan etkenin tek başına 

insan olduğu sanılmaktaydı. İnsan neden, kültür ise sonuç sayılmakta idi. Kültür 

araştırmalarının gelişmesi, bu görüşün yanlış olduğunu göstermektedir. Artık 

günümüzde insanın davranışlarını, geniş ölçüde toplumdaki kültürel birikimin 

belirlediği kabul edilmektedir. 

 

 5. Birlik içinde çokluk: Ulusal kültürü oluşturan basamak ve dilimlere (kırsal 

ve kentsel çevre, toplumsal sınıflar, dinlere, mesleklere, parasal olanaklara, düşün ve 

sanat akımlarına göre süreklilik gösteren bir takım özel kültürler) bakış açılarına göre 

kimi kez alt kültürler, sınıf kültürleri ya da bölgesel, yöresel kültürler denilmektedir. 

Bu alt ya da yerel kültürler, öteki yöresel kültürlerle uyum içinde olurlarsa ulusal 

kültür denen bütün sağlanmış olur. Önemli olan bu ayrılıkların bütün ile temelde bir 

aykırılık, çelişki göstermemesidir. 
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6. Devingenlik ve değişkenlik: Birey, kendisine bir kalıt olarak aktarılan 

kültürü yeniden öğrenir, yaşar ve yaşatırken farkında olmadan onda küçük de olsa 

bazı değişiklikler yapmakta ve kendisinden sonraki kuşaklara bu değişik biçimiyle 

aktarmaktadır. Kültürün devingenliği bireyin yaşamı süresince etkisini duyabileceği 

bir olgu olduğu halde, değişkenlik genelde çok yavaş oluştuğu için dikkatlerden 

kaçmakta, bu nedenle de yok sayılmaktadır. Tarihsel süreç incelendiğinde de dil, din 

ve gelenekler gibi ana kültür öğelerinin de değiştiği görülmektedir.39 

 

1.3. Kültürün Öğeleri 

 

 Kültür, belirli bir kökten gelmiş bir toplumun ‘ana mayası’ anlamındadır. Bir 

toplumun ana mayasını, yani kültürünü; o toplumun, dil, yazı, tarih, din, töre, 

edebiyat ve sanat birliğinin toplamı belirler. Bir toplumun benliğini oluşturan bu 

ortak değerler, o toplumun diğer toplumların kimliklerinden nasıl ve nerede 

ayrıldığını belgeler. Bir toplumun üyesi olan her kişinin yapısında ve benliğinde, o 

toplumun mayasından bir parça bulunur. Kültür, taşıyıcısına göre, egemenlik alanına 

göre, çıkış, yaratılış kaynaklarına göre, görünüşüne, biçimine, bir başka anlatımla, 

kültürü kanıtlayan araca göre, iş görüşüne göre değişik kullanım alanlarına göre 

tanımlanabilir.40  

 

 Her hangi bir halk topluluğunu, millet yapan kültürel değerleridir. Kültür; 

tarihi süreç içerisinde oluşur, milletler yaşadıkça o da yaşar. Dededen, atadan gelen 

kültürel değerler, yaşayan insanların duygu, düşünce ve yaşantılarıyla şekillenir 

zaman içerisinde gelişerek bazen de değişerek devam eder. Kültürel değerler hiçbir 

zaman statik kalmazlar devamlı değişim halindedirler. Bu değişim çok hızlı olmaz, 

yıllar bazen de yüzyıllar içinde olur. 

 

 

 

                                                
39 A. e. 
40 A. e.  
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 1.3.1. Maddi Kültür Ve Manevi Kültür 

  

 En genel tanımıyla kültür, insanın yarattıklarının tümüdür. Bir bütün 

oluşturan kültür ancak çözümleme amaçları doğrultusunda bölümlenebilir. Böyle bir 

bölümleme bizi ilkin maddi-manevi kültür ayrımına götürür. 

  

 “İnsanın yarattığı bütün araç gereçler maddi kültür, yine insanın yarattığı 

bütün anlamlar, değerler ise manevi kültürü oluşturur”.41 Maddi kültüre, uygarlık ya 

da medeniyet, manevi kültüre ise hars, tinsel kültür ya da kısaca kültür demekteyiz. 

 

 “Uygarlık, bilimsel ve teknik olarak doğanın denetlenmesi ve yaşamın 

örgütlenmesidir”.42 Toplumun tinsel yönünü oluşturan manevi kültürse Ziya 

Gökalp’in dediği gibi  “Uygarlığın adeta ruhudur”.43 Kültürün tinsel yönünü 

oluşturan beceriler, duygular, bilgiler, inançlar olmasa, uygarlığın oluşabilmesi 

olanaksızdır. 

 

 Uygarlık-kültür ayrımı adı da alan böyle bir ayrım daha çok İngilizler ve 

Fransızlar tarafından yapılmaktadır. Fakat her iki kavram arasında kesin sınırlar 

çizmek olanaksızdır. Buna rağmen aradaki ilişkiyi göstermek açısından manevi 

kültürden, maddi kültüre doğru şöyle bir sıralama yapılabilir: Dil, Felsefe, Sanat, 

Sosyal Bilimler, Doğa Bilimi, Teknoloji gibi, kültüre ilişkin birçok öğe hem maddi 

hem de manevi kültürün çerçevesine girmekte, bu bakımdan kesin sınırlar belirlemek 

mümkün gözükmemektedir. 

 

  

 

 

  

                                                
41 Emre Kongar, Kültür Üzerine, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984, s.191 
42 Sencer, Kültüre İlişkin Temel Kavramlar, s.19 
43 Erkal, Sosyoloji, s.115 
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 1.3.2. Ulusal Kültür Ve Evrensel Kültür 

 

 Kültürün bir bütün oluşturduğu gerçeğini hatırladığımızda, ulusal kültür 

evrensel kültür biçiminde yapılan ayrımın da yapay bir ayrım olduğu, iki kavramın 

arasında kesin sınırlar bulunmadığını söyleyebiliriz. 

 

 Bir toplumda yemek, giyinmek, barınmak, eğlenmek gibi gereksinmelerin 

elde edilmesinde kullanılan bilgi, inanç, teknik, davranış duyuş ve ifade biçimlerini 

içeren ve toplumun yapısını oluşturan kültüre, ulusal kültür denilmektedir.44 Ulusal 

kültür kavramının temelinde yatan ‘ulus’ kavramı, Batı Avrupa’da kapitalizmin 

gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Önceleri feodal birlikler durumunda olan Alman, 

İtalyan, Fransız derebeyleri, kapitalizmin yarattığı ekonomik ve toplumsal 

gelişmelere koşut olarak bir araya gelmişler, Alman, İtalyan, Fransız uluslarını 

oluşturmuşlardır. Temelinde ekonomik çıkar çatışmalarının bulunduğu ulusal sınırlar 

böylece ortaya çıkmıştır. Her ulus diğerlerinden farklı çıkarlara sahip olduğunu 

vurgulamak için yerel, kültürel özellikleri ön plana çıkmıştır. Mal alışverişi bölgeler 

ve insanlar arasındaki düşünce alışverişini de kolaylaştırmaktaydı. Bölgesel diller, 

Latince ile birleşerek ulusal dilleri oluşturdu ve giderek ulusal kültürler gelişti. Emre 

Kongar’ın da belirttiği gibi, “Sanayi Devrimi ile bütün dünyaya üstünlüğünü kabul 

ettiren Batı Avrupa ideolojik olarak da ulusçuluğun yaratıcısı ve ihracatçısı oldu”.45 

 

 Ziya Gökalp ‘hars’ adını verdiği ulusal kültürü şöyle tanımlanmaktaydı. “Bir 

kavmin vicdanında yaşayan kıymet hükümlerinin toplamına o kavmin kültürü 

denir”.46 Böyle bir yaklaşımla, ulusal kültür bir duyuş, düşünüş, davranış birliği 

olarak tanımlamaktadır.   

 

 “Her toplumda egemen yapıda olan bir kültür vardır. Bu kültür egemen olan 

gücün veya bir toplumsal kesimin kendi yarattığı, ya da öne geçmesini istediği 

                                                
44 Uygarlık,  Kültür ve İnsanlık,  (Çevrimiçi) 
http://www.historicalsense.com/Archive/Fener64_1.htm, 23.03.2005 
45 Kongar, Kültür Üzerine, s.32 
46 Hikmet, Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi, s.55 
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kültürdür”.47 Ulusal kültür içinde bir alt kültür oluşturan bu kültüre, ‘egemen kültür’ 

adı verilir. Bunun karşısında ise, egemen kültürün temel değerlerini reddeden, yerine 

başkalarını koymayı amaçlayan, egemen kültür tarafından dışlanan, ‘karşı kültür’ 

adını verdiğimiz alt kültürler bulunur. 

 

 Bilim, teknik, felsefe ve din gibi kültür öğelerini içeren ve bir topluma özgü 

olmayan, genel geçerlikli kültüre ‘evrensel kültür’ denir.48 Her ulusal kültür, evrensel 

kültürün bir parçasıdır. Evrensel kültürde kendimizi bir ulusun üyesi olmaktan çok, 

insanlığın bir üyesi olarak görürüz. Asıl ulusçuluk, ulusal kültürü, evrensel kültürle 

sürekli etkileşim içinde algılayan, evrensel kültürden aldıkları kadar da evrensel 

kültüre veren bir ulusçuluktur. 

 

 Evrensel kültür bir çağa ve bir tarihsel döneme dünya ölçüsünde hâkim olan, 

diğer kültürlere baskın çıkan herhangi bir ‘çoğul kültür’dür. Örneğin bugün için bu 

anlamda ‘evrensel’ olan kültür, Batı kültürüdür. Fakat bu, Batı kültürünün hâlen 

yaşayan diğer kültürlerden ‘üstün’ ve ‘iyi’ olduğu anlamına gelmez; sadece var olan 

diğer kültürlere baskın çıktığı ve dünya ölçüsünde yaygınlaştığı anlamına gelir. Her 

kültürün mahiyeti gereği tarihsel olması, o kültürün belli bir zaman kesiti içinde 

varlığını sürdürdüğü, yani yerini her an bir başka kültüre (o başka kültüre kendinden 

pek çok şeyleri taşımış olsa da) terk edebileceği anlamına gelir. 49 

  

1.3.3. Kitle Kültürü ve Elit Kültürü 

 

 Kitle kültürü-elit kültür ayrımı temellerini Antik çağda, M.Ö. IV. Yüzyılda 

yunanlı düşünür Aristoteles’in Politika adlı eserinde bulur. Aristoteles, yurttaşlar ve 

köleler için üretilen sanatın farklılaşmasını savunur ve iyi nitelikli kültürel ürünlerin 

yurttaşlara, daha az iyi olanların da kölelerin tüketimine sunulması gerektiğini söyler. 

 

                                                
47 Anıl Çeçen, Kültür ve Politika, Hil Yayınları, İstanbul, 1984, s.12 
48 Uygarlık,  Kültür ve İnsanlık,  (Çevrimiçi) 
http://www.historicalsense.com/Archive/Fener64_1.htm, 23.03.2005 
49 A. e.  
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 Ortaçağda ise Aristoteles’in savunduğu, Eski Yunan’daki bilgi 

farklılaşmasına dayanan, kültürel tüketim anlayışına rastlanmaz. Ortaçağ 

toplumlarında eğlence ve kültürel tüketim hem derebeyi, hem de serf için 

aynılaşmıştır.50 Bu açıdan kitle kültürü-elit kültürü ayrımı göze çarpmaz. Bu yüzden 

kitle kültürü üzerine düşünmek Rönesans sonrasına kalmıştır. Bu çağda artık boş 

zamanı olan ve toplumsal statü edinebilmek için bilgi gereksinimi artan insanlar 

ortaya çıkmıştır. Bilginin yeniden egemen olmasıyla seçkinci bir kültür oluşmuş ve 

ayrım böylece belirgileşmeye başlamıştır. Aydınlanma çağı ile birlikte kitle ile 

seçkin arasındaki fark anlaşılmıştır. Seçkinlerin dışında kalan kitlelerin de tüketime 

açık bir takım gelişmeler olmuştur. Günlük olarak yayınlanmaya başlanan gazeteler 

yaygınlaştı. Sanayileşme ile birlikte artık, yaygın bir kitle kültüründen söz 

edilebilmektedir. 

 

 19. yüzyılda yaşayan Alman düşünür Friedreich Nietsche şöyle diyor: 

“Yüksek bir kültür ancak, toplumda iki farklı kastın bulunduğu bir ortamda doğabilir, 

çalışanlar ve yetenekli oldukları için boş zamanı olanlar”.51  

 

 Kitle kültürü günlük yaşamın kültürüdür. Ünsal Oskay’ın tanımıyla; “Geniş 

kitlelerin yaşanan gün için soluk almalarını sağlayan, onların uslu ve sakin bir nehir 

gibi akışını sürdürmekle beraber ileriki günlere kadar zorunlu ölçülerde reel 

yaşamlarına katlanmalarını sağlayan bir kültür türüdür”.52  

 

 Günümüzdeki ekonomik gelişmeler, kentleşme ve öğrenim düzeyinin 

yükselmesi gibi nedenlere koşut olarak, geniş halk kesimlerinin boş zaman uğraşları 

ve kültürel tüketimleri, çeşitlenip artırmıştır. Kısaca kültür verimli ve karlı bir 

yatırım aracı olma özelliği kazanmıştır. Böylece geniş kitlelere, yönelik, amacı 

eğitmek, öğretmek, özgün kültürel ürünleri tanıtmaktan çok, eğlendirmek olan bir 

kültür endüstrisi doğmuş ve üretilen ürünler tüketilmeye başlanmıştır. 

                                                
50 Veysel Batmaz, Popüler Kültür Üzerine Değişik Kuramsal Çalışmalar, A.İ.T.İ.A. Gazetecilik ve 
Hakla İlişkiler Yüksek Okulu dergisi İletişim, Ankara, 1981, s.169 
51 Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Kitabevi, Ankara, 1991, s.84 
52 Ünsal Oskay, Popüler Kültürün Toplumsal Ortamı ve İdeolojik İşlevleri Üzerine, Der. 
K.Alemdar, R. Kaya, Kitle İletişiminde temel Yaklaşımlar, Savaş Yayınları, Ankara, 1983, s.164 
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 1.4. Kültürel Süreçler 

 

 Her kültür öncelikle kendi öz gücüyle, özünde barındırdığı gizli güçle gelişir 

ve süreklileşir. Bununla birlikte, tek bir kültür özünü tümüyle öbür kültürden 

soyutlayarak gelişemez. Bu nedenle her kültür, gelişmesini sürdürebilmek için, öbür 

kültürlerin kazanımlarından yararlanmak ister.  

 

 İnsanların toplum yaşamından edindikleri kültürel içerik, iç-içe geçmiş, 

birbiriyle binişiklik gösteren dört büyük süreçte toplanmaktadır. Bunlar; Kültürleme, 

Kültürleşme, Kültürlenme ve Kültür Değişmesi Süreci’dir.53 

 

 1.4.1. Kültürleme  

  

 Kültür süreçleri arasında en önemlisi ve evrenseli sayılan kültürleme 

(enculturation), kişinin doğumundan ölümüne değin kendi toplumunun kültür 

içeriğini öğrenmesi, toplumca istenen, beklenen insan olması sürecidir. Kültürleme, 

en geniş anlamda toplumsal boyutlu eğitimdir. Sosyal bilimcilerle hekimlerin 

toplumsallaştırma (sosyalleştirme) adını verdikleri eğitim olgusu kültürlemedir.54 

 

 Toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir kültürü aktarma, 

kazandırma, toplumun istediği insanı eğitip yaratma ve onu denetim altında tutarak, 

kültürel birlik ve beraberliği sağlama, bu yolla da toplumsal barış ve huzuru sağlama 

sürecidir. Kültürleme süreci bireye, hayatı boyunca kolay kolay değiştiremeyeceği 

bir kişilik yapısı kazandırır. 

 

  

 

 

 

                                                
53 Güvenç, İnsan ve Kültür, s.286 
54 A. e. , s.286 
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 1.4.2. Kültürleşme 

 

 Aynı ölçüde ya da ayrı toplumlarda, birbirinden az çok farklı görünen değişik 

kültürlerle yetişmiş, eğitilmiş birey ve grupların birbirleriyle kültürel etkileşime 

girmesi, belli bir kültür alışverişi sonunda, karşılıklı olarak birbirinden etkilenip 

değişikliğe uğrayıp, çoğu zaman da üçüncü ve yepyeni bir kültür bileşiminin ortaya 

çıkmasına kültürleşme (acculturation) deniyor.55   

 

 Eski çağlarda kültürleşme, ancak iki yabancı toplumun yakın dostluk, 

komşuluk ya da savaş ilişkileriyle, dışa yönelik göç olaylarıyla, uzun süreli gezilerle 

gerçekleşiyordu. Gezginler, dış ülkelerde görev almış diplomatlar, askerler, din 

adamları yabancı kültürleri önce tanıyor, sonra yazdıklarıyla da kendi insanlarına 

tanıtıyorlardı. Oysa artık çağımızda kitle iletişim araçları, gazeteler, dergiler, 

kitaplar, radyo televizyon programları, videolar ve sinema filmleri,  tiyatro ve sanat 

festivalleri, göçmen işçi kitleleri, ulusal kültürlerin yayılmasında etkili oldukları 

kadar, toplumlar arasındaki kültür alışverişinin boyutlarını da genişleterek 

kültürleşmenin etkinliğini artırmaktadır. Hatta kültürlerarası etkileşim bugün artık 

karşılıklı olmaktan çıkıp, güçlü ülkelerin güçsüzleri etkilemesine ya da kültürün bir 

tür siyasal propaganda ve de kültürel sömürü aracı gibi kullanılmasına yol 

açabilmektedir. Kültür emperyalizmi adı verilen bu teknik gelişme, toplumlararası 

kültürleşme süreci olarak da değerlendirilebilir.56  

 

 Günümüzde bireyler, birbirini hiç görmeden, tanımadan, ortak herhangi bir 

yaşantı sürmeden dahası kendi kültürlerini başkalarıyla paylaşmadan, kitle iletişim 

araçlarının yoğun enformasyon ve kültür bombardımanıyla, yabancı kültürlerin 

olumlu ya da çoğu zaman olumsuz etkileri altında değişikliğe uğramaktadırlar. Kendi 

yaşantı ve kültürlerini unutarak, onlara verilmek istenen, dayatılan kültür anlayışını 

benimsemekte ve öz kültürlerine yabancılaşmaktadırlar. Kültür emperyalizmi altında 

ezilerek benliklerini ve kimliklerini yitirmektedirler. 

 

                                                
55 A. e. , s.287 
56 A. e. , s.287 
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 Kültürel gümrük kapılarını yeterince gözetip denetleyemeyen kimi ülkeler, 

etkili bir kültürleşme süreci sonunda kendi kültürel benliklerini yitirip başka bir 

ülkenin kültürel sömürgesi haline dönüşebilir. Endüstri devriminin getirdiği kültür 

değişmeleri içinde daha bir süre gündemde kalacak gibi görünen önemli bir sorundur 

kültür sömürüsü. Günümüzde yaşana kültür değişmelerinden nicesinin 

endüstrileşmeden doğan yapısal değişmeler, hangilerinin gönüllü kültürleşmeden 

ileri gelen benzeşmeler olduğu da tartışma konusudur. Hızlı gelişen endüstrileşme 

sürecinde, ulusal özgürlüklerini, kendi kültürel kimliklerini koruyabilen ülke sayısı 

da azınlıktadır. Kültür tarihi açısından bugün yeryüzünde saf denebilecek kültür 

kalmamıştır. Kültürel öğeler her odaktan her yana, yöne doğru sürekli olarak 

yayılmaktadır.57     

 

 Kültürleşme çoğu kültür olayları gibi, iki değer yargılı bir süreçtir. Kararlı, 

sürekli, bilinçli kültürleşme bir çağdaşlaşma, çağdaşlık simgesidir de aynı zamanda. 

Tek ve güçlü bir ülkenin kültürel etkisi altında kalınması, söz konusu ülke ne denli 

güçlüyse o derece de sakıncalı olabilir. Ancak belli bir kültürün etkisi altında 

kalmamak gerekçesiyle başka bir ülkeye boyun eğmek zorunda kalmak da aynı 

derecede sakıncalı bir politika olabilir. Bu sonuncusuna kültürleşme yerine, kültürel 

tozlaşma (a culturation), kültürel özümsenme, ulusal kültür varlığını yitirme demek 

daha yerindedir.58 

 

 1.4.3. Kültürlenme 

  

 Bireyler, gruplar ve toplumlar, kültürleme ile kültürleşme arsındaki çelişkiyi, 

çatışmayı kültürlenme (culturation) adı verilen üçüncü bir süreçle karşılayıp 

dengelemeye çalışır. Kültürlenme, toplumca yapılan etkin kültürleme sürecinin pasif 

biçimi, bireyin kültürlenmesi gibi anlaşılabilirse de, burada daha ayrı bir anlamda 

kullanılmaktadır. Kültürlenme, kültürleme ve kültürleşme süreçleriyle yetişmiş ya da 

yetişen birey, grup ve toplulukların, birbirleriyle etkileşim süreci içerisinde yeni yeni 

kültür bileşimleri araması, kendi geleneksel kültürlerine özgün katkıda bulunması, 

                                                
57 A. e. , s.288 
58 A. e. , s.289 
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toplumda oluşan gizli güçlerin günlük yaşama girmesi, yeni öz ve biçimlerin denenip 

sınanması, toplumların kendi kendini yenileme sürecidir. Kültürleme ve kültürleşme 

süreciyle yetişmiş genç kişiler, gruplar, kazanmış bulundukları içerikleri kültürlenme 

süreci içinde yeni kalıplara dökerler, eskilerden yeni bileşimler yaratırlar. 

Kültürlenme tıpkı mayalanma gibi, öyle karmaşık aşamalı bir süreçtir ki, yeni 

yaratılan içerik, eski biçimlerden etkilendiği gibi, yeni biçimler de eski içeriği 

etkiyebilir.59 

  

 Kültürlenme için kısaca; okul öncesinde, ailede başlayıp okul dönemi 

sonunda da etkinleşen, değişik aile, eğitim, okul, meslek, bölge (alt kültür) 

çevrelerinden kalkıp belli yer ve zamanlarda bir araya gelen, birbirini etkileyen, 

akran grupları arasındaki kültür etkileşimidir, diyebiliriz. Kültürleme; var olanı 

iletirken, kültürlenme; yepyeni kültür kalıpları oluşturur, kültürel değişim sürecinin 

ana kaynağıdır. Aynı bağlamda ele alacak olursak, bir toplumsal gruba ait olan 

bilginin, yerleşik söylemlerle, sembollerle, diğer kuşaklara iletilmesi sürecine de 

‘kültür aktarımı süreci’ denir.  

  

 Yine, özellikle kültürlenme söz konusu olduğunda, bir kültürel grubun 

üyelerinin başka bir kültürle temas içine girdikleri zaman kendi kültürlerini ya da 

geleneksel kültür değerlerini tümden ya da bir bölümüyle yitirmelerine 

kültürsüzleşme denir. Aynı şekilde, bir insanın kendi kültürüne yabancı bir kültüre, 

tümden farklı bir değerler ve normlar sistemi içine girdiği zaman, yaşadığı yolunu 

kaybetmişlik, şaşkınlık veya yönsüzlük duygusuna kültür şoku adı verilmektir.60 

 

 1.4.4. Kültür Değişmesi  

 

 Kültür her canlı varlık alanı gibi değişir. Ancak değişmenin hızı, zaman-

mekâna ya da toplumun özelliklerine bağlıdır. Kültür değişimi her toplumda her 

zaman var olmuştur. Kültür değişmesi aslında diğer süreçlerden bağımsız değildir. 

Diğer kültürel süreçlerin genel bileşkesi, belli bir zaman aralılarında yapılan durum 

                                                
59 A. e. , s.289 
60 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara, 1998 s.233 
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saptaması ‘kültür değişimi’ olarak adlandırılmaktadır. Kültürleme, kültürleşme ve 

kültürlenme süreçlerinin birbirine koşutluğu, birbirini güçlendirir ya da birbirini 

destekler yönde işlemesi değişimin hızıyla ivmesini artırabilir. Birbirine karşıt yönde 

olmaları ise değişimin hızını yavaşlatabilir. Güncel kültür sorunları, yalnız 

değişimden değil, değişim sürecinin yüksek ivmesinden, dengesizliğinden 

doğmaktadır. Toplumun tüm parça ve katmanları aynı hızda ve yönde değişmediği 

gibi, kimi kurum, grup ve kesimler, ötekilerden nedense, bira daha hızlı ya da yavaş 

değişince, geçiş aşamasındaki toplumlarda kaçınılmaz, uzlaşma ikilemler 

oluşmaktadır. Amerikalı eğitimci John Dewey, değişme süreci içinde değişmeyen 

bazı öğelerle değerleri ararken, insanoğlunun değişmez niteliğinin ya da doğasının 

‘değişme’ olduğu sonucuna varmıştır.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Güvenç, a. g. e. , s.290 
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 2. KİTLE KÜLTÜRÜ VE POPÜLER KÜLTÜR 

 KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

   

 2.1.Kitle Kavramı 

  

 İçinde yaşadığımız toplum iki ana unsurdan oluşan dinamik bir birlikteliktir. 

Azınlıklar ve kitleler. Azınlıklar, özellikle nitelikli bireyler ve bu bireylerin 

oluşturdukları topluluklardır. Kitle ise, özellikle nitelikli olmayan kişilerin 

oluşturdukları topluluklardır. Kitle, sıradan insanlardan oluşur. Bu yolla, sadece 

nicelik gösteren insan yığını niteliksel bir saptamaya dönüşür. Kitle, bir insanın 

kendisini türünün bir modeli olarak tekrar ettiği ve diğer insanlardan farksız bir hale 

getirdiği, sıradan ve sosyal bir nitelik haline dönüştürür. Kitle diye nitelendirilmeyen 

gruplarda, üyelerinin bazı istek, düşünce ve idealleri etkili bir uyum gösterse de, 

çoğunluktan farklılık gösterir. Bir azınlık oluşturabilmek için bireyin önceden, özel 

ve oldukça kişisel gerçeklerle kendisini insan yığınından ayrı tutabilmesi gereklidir. 

Azınlıkların kendilerini, çoğunluktan ayırmak için özellikle bir araya gelişleri, her 

azınlığın oluşumu için gereklidir.1   

 

 2.1.1. Kitle Olgusu 

 

  Kalabalık yığın anlamında kullanılan kitle kelimesi, basit ve sıradan 

anlamıyla, ırkları, meslekleri, cinsiyetleri ve kendilerini bir araya toplayan tesadüf 

her ne olursa olsun, rasgele bir bireyler topluluğunu ifade eder.2 Erol Mutlu ise kitle 

(mass) teriminin toplumsal düşüncede hem çok olumsuz hem de olumlu anlamları 

bulunduğunu belirtmiştir. Olumsuz anlamları, kuru kalabalığı ya da güruh’u dile 

getirecek şekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kitle burada çoğunlukla 

kültür, zekâ, hatta ustalık yoksunluğu anlamına gelmektedir. Olumlu anlamıyla ise, 

özellikle sosyalist gelenek içinde, kitle terimi ortaklaşa amaçlar için bir araya gelerek 

                                                
1 Ortega Y. Gasset, Kitlelerin Ayaklanışı, Çev. Koray Karaşahin, Babil Yayınları, İstanbul, 2003, 
s.10 
2 Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, Hayat Yayınları, İstanbul, 2005, s.15 
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örgütlenmiş sırada işçi sınıfının dayanışmasını dile getirmektedir. İletişim 

bağlamında kitle terimi, sinema ve radyo gibi araçların izlerkitlesinin belli 

özelliklerini dile getirecek şekilde kullanılmaktadır. İzlerkitle çok dağınıktır. Üyeleri 

genellikle birbirini ya da bu izlerkitlenin oluşmasına neden olan her kimse, onu 

tanımayan bir topluluktur. Bir öz-kimlikten, öz-bilinçten yoksundur ve birtakım 

amaçları gerçekleştirmek için örgütlü bir şekilde bir araya gelip eylemde bulunma 

yetisine sahip değildir. Değişen sınırlar içinde değişen bir bileşimle karakterize olur, 

ayrı türdendir, tüm toplumsal katmanlardan ve demografik kümelerden gelen büyük 

sayılarda kişilerden oluşur. Özgül bir ilgi nesnesini, kendisini güdüp yönetmek 

isteyenlerin algısına göre seçme davranışında ise türdeştir.3 

 

 Psikoloji bakımından ise kitle, bazı muayyen hallerde bir araya gelen ve onu 

vücuda getiren ayrı ayrı fertlerin malik oldukları karakterlerden çok farklı yeni 

karakterlere sahip olan insan topluluğudur.  Bilinçli kişilik ortadan silinir, bütün bu 

birleşmiş fertlerin düşünceleri ve duyguları tek bir tarafa yönelir. Şüphesiz geçici, 

fakat pek açık özellikler gösteren bir kolektif bilinç oluşur. Kolektiflik için burada, 

‘oluşmuş bir kitle’ ya da ‘psikolojik bir kitle’ diyebiliriz. Kitle bir tek varlık haline 

gelir ve kitlelerdeki zihniyetin tekelleşmesi kanununa uyar.4 Kitleyi oluşturan 

bireylerin kendilerine has duygu ve düşünceleri ortadan kalkar, oluşan kitlenin 

düşünce ve fikirleri benimsenir. Oluşan bu yeni duygu ve düşünce savunulur hale 

gelir. Artık önemli olan bireylerin tek tek ne hissettikleri değil, bir araya geldikleri 

amaç doğrultusunda hissetmeleri gerekenlerdir.  

 

 Bir bireyin varlığıyla, onun kitlenin bir parçası olup olmadığına karar 

verebiliriz. Kitle, belirli bir alanda iyi ya da kötü hiçbir değer ifade etmeyen, 

kendisini sadece herkes gibi hisseden herkesi kapsar ve aslında kendisini diğerleriyle 

bir bütün olarak hissetmekten mutludur ama ne yazık ki bu konuyla ilgili herhangi 

bir endişe duymaz. Kendisine şu veya bu konuda, yeteneği olup olmadığının farkına 

                                                
3 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara, 1998, s.210–211 
4 Le Bon, a. g. e. , s.15 
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varan aciz fikirli birisini düşünün. Böyle biri kendisini orta derecede, sıradan, 

kabiliyetsiz hissedecek ama kitlenin bir parçası olduğunu hissedemeyecektir. 5          

 

 Birbirine benzemeyen unsurlardan oluşan uyumlu olmayan bir kitle, az çok 

birbirine benzemeyen unsurlardan oluşan aynı cins kitlelerle ortak özellikleri 

gösterir. Bu ortak özelliklerin yanında, kitleleri birbirinden ayırt etmeye elverişli 

özelliklerde bulunmaktadır. Bir kitlenin en çok göze çarpan özelliği şudur:  Kitleyi 

meydana getiren bireyler kimler olursa olsun, yaşama biçimleri, işgüçleri, 

karakterleri yahut zekâları ister benzer, ister ayrı olsun, kalabalık haline gelmiş 

olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Aşılanan bu ruh onları, her biri tek başına, 

ayrı ayrı bulundukları halde duyacaklarından, düşüneceklerinden ve yapacaklarından 

tamamıyla başka türlü hissettirir, düşündürür ve yaptırır. Bazı düşünceler ve 

duygular ancak kitle halinde bulunan bireylerde kendini gösterir veya harekete 

geçtirir.6 Birey tek başına iken hissetse dahi ifade edemeyeceği duygu ve 

düşünceleri, bir kitle içinde temsil edilmeye başladıktan sonra, kitleyi oluşturan 

bireyler sayesinde, bireysel olarak sürdüremeyeceği davasını, kitle olmanın getirdiği 

güç ile rahat bir şekilde sürdürür. 

 

 Kitle, aynı cinsten olmayan unsurlardan toplanmış, bir an için birbiriyle 

kaynaşmış, geçici bir yaratık gibidir. Tıpkı canlı bir vücudun hücrelerinin bir araya 

gelerek bu hücrelerden her birinin sahip olduğu özelliklerden pek farklı özellikler 

kazanmış bir varlık oluşturmaları gibi. Kitle içindeki bireyin, yalnız ve tek bireyden 

ne kadar ayrı, farklı olduğu kolaylıkla görülür.7 Birey tek başınayken yalnızdır. Oysa 

bir kitleye dâhil olduğunda, artık fikirlerini ve eylemlerini rahat bir şekilde 

gerçekleştirebileceği ortam hazırlanmıştır. Ortak bir değer altında bir araya geldiği 

bireylerin varlığıyla, kendisine olan özgüveni artar ve onların da gücüyle kendisini 

daha farklı ve rahat bir biçimde ifade edebilmektedir. 

 

                                                
5 Gasset, a. g. e. , s.11 
6 Le Bon, a. g. e. , s.17–18 
7 A. e. , s.18 
 



 27 

 2.1.2. Kitle Psikolojisi 

 

 Birbirinden ayrı binlerce kişi, günün birinde bazı şiddetli heyecanların, 

mesela milli bir olayın etkisiyle bir araya gelerek psikolojik bir kitle meydana 

getirebilirler. Bunları bir araya toplayan herhangi bir tesadüf, bunların 

davranışlarının kitlenin hareketlerine özel, bir şekil almasına sebep olabilir. 

Psikolojik bir kitle oluşur oluşmaz, geçici, fakat ayrılabilir ve belirlenebilecek 

özellikler kazanır. Bu genel karakterlere, kitleyi düzenleyen ve onun ruhi yapısını 

değiştiren özel karakterler de ilave olur.8 Bilinçaltı tarafından yönetilen ve bir ırkın 

normal bireylerinin çoğunluğunun hemen aynı derecede sahip olduğu bu genle 

karakteristik özellikleri, kitlelerde ortak özellikleri meydana getirir. Kolektif bilinç 

içerisinde, bireylerin akli yetenekleri ve kişilikleri silinir. Aynı cinsten olmayan, aynı 

cinsten olanın içinde boğulur, kaybolur ve bilinçaltı özellikleri üstün duruma gelir.9 

 

 Bireylerin bir araya gelmelerinde ve karakterlerinin oluşumunda değişik 

sebepler vardır:  

  

Bunlardan ilki, kitle içinde bulunan birey sadece çokluğun, sayı fazlalığının 

verdiği bir duygu ile tek başına olduğu vakit frenleyebileceği içgüdülerine kendisini 

terk ederek yenilmez bir güç kazanır. Kitleler isimsiz ve dolayısıyla mesuliyetsiz 

oldukları için fertleri, daima, her yerde kuşatıcı rol oynayan kendi sorumluluk 

duygularından bütünüyle uzaklaştırırlar ve onları içgüdülerine daha kolayca 

bırakırlar.  

 

 İkinci olarak, kitlelere özgü olan özelliklerin oluşmasında zihni sirayet de 

etkili rol oynar. Bir toplulukta her duygu, her hareket bulaşıcıdır. Hem o derece 

sirayet edicidir ki, birey, kişisel çıkarını topluluğun çıkarına kolayca feda eder. Bu 

fedakârlık hali aslında insanın tabiatına aykırı olmakla beraber, ancak bir kitleye ait 

oldukça meydana çıkan bir şeydir. 

                                                
8 A. e. , s.16 
9 A. e. , s.19 
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 Üçüncü olarak da kitle psikolojisi kitle içindeki bireylerde, yalnız yaşayan 

bireylerin karakterlerine oranla zıt karakterler meydana getirir. Birey bilinçli 

kişiliğini kaybederek, bu kişiliği kaybettiren operatörün bütün telkinlerine uyar, 

kendisinin bütün karakter ve alışkanlıklarına aykırı işler yapabilir. 

  

  Bir süre aktif bir kitle içinde bulunan kimsenin çok geçmeden, kendisini 

uyutanın elleri arasında uyuyan kişinin düştüğü gibi büyülenmiş bir hale düştüğü 

dikkatli gözlemlerle kesinleşmiştir. Uyutulan kimsede bilinçli çalışma felce 

uğradığından, uyutucunun kendi arzusuna göre yönettiği bütün bilinçaltı 

etkinliklerinin esiri olur. Artık bu adamda bilinçli kişilik kaybolmuştur, irade ve 

seçme kabiliyeti kalmamıştır. Duyguları, düşünceleri o zaman uyutucunun 

yönlendireceği tarafa doğru yönelir.10  Bir kitleye bağlı bulunan bireyin durumu 

hemen hemen uyutulan birinin durumuna benzer. Artık hareketleri bilinçli ve kendi 

kontrolünde değildir. Hareketlerinin kontrolü onu uyutan kimsede yani, içinde 

olduğu kitlenin kontrolündedir. Yapılacak bir telkinin etkisi o kişiyi yapmaması 

gereken bazı işlere sürükleyebildiği gibi, yapması gereken bazı işlerden de 

alıkoyabilir. Kitlenin sahip olduğu coşku ve istek tek tek bireylerinkinden daha 

fazladır. Uyutulan kimselerin birbirlerine etkileri bu coşku ve isteği artırır.  

 

 Bir kitlenin telkine karşı direnebilecek derecede güçlü kişiliğe sahip fertleri, 

sayıca pek azdır ve genel akım onları sürükler. Olsa olsa bu güçlü kişilikler başka bir 

telkin ile bir çevirme, bir yönlendirme hareketinde bulunabilirler. Güzel bir kelime, 

tam yerinde uyandırılan bir etki, bir hayal, bazı defa kitleleri vahşice ve kanlı 

fiillerden geri çevirir. Kitleler halinde bulunan bireyin özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz. 

 

1. Bilinçli kişiliğin kaybolması, 

2. Bilinçaltı ile hareket den kişiliğin hâkimiyeti, 

3. Düşüncelerin, duyguların dağılmasıyla aynı yöne doğru yönelişi, 

                                                
10 A. e. , s.20 
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4. Telkin edilen düşüncelerin uygulanmasına hemen başlamak isteği.11 

 

 Bu özellikleri taşıyan insan artık kendisi değildir ve iradesi rehber olmaktan 

çıkmış bir otomak haline gelmiştir. Yalnızken terbiyeli, aydın bir kimse iken, kitle 

halinde ise içgüdüleriyle hareket eden bir yaratık, bir vahşi olmuştur. Artık ilkel bir 

adamın davranışına, şiddetine, merhametsizliğine, heyecanlarına, kahramanlıklarına 

ve arzularına sahiptir. Kitleye bağlı olan bireyler ilkel insanlara yaklaşırlar. Kitle 

içindeki birey, rüzgârın istediği gibi kaldırdığı kum taneleri arasında, bir tek kum 

tanesi gibidir.12 Onun istekleri doğrultusunda ya düşer ya da rüzgârla birlikte oradan 

oraya savrulmaya devam eder, ta ki oradan oraya savrulurken içi boşalana ve özünü 

yitirene dek.   

 

 Soyut, örtük ve somut, etkili kitlelerin hepsi farklı yasalara göre oluşur, kimi 

zaman dışlanma korkusunun harekete geçirdiği insanlarla, kimi zaman bu korkuyu 

duymayanlarla birlikte. Kitledeki birlik duygusu o kadar güçlüdür ki, birey nasıl 

konuşması ve davranması gerektiğini tartmak zorunda kalmaz. Bu tür yoğun bir 

ilişkide çok dramatik istikrarsızlıklarda yaşanabilir.13 Birey içinde bulunduğu kitlenin 

gücüyle düşünmeden hareket edebilir. Bireysel olarak veremeyeceği tepkileri, 

kitlenin ona sağladığı birlik ve büyüklük duygusuyla rahatlıkla verebilmektedir. 

Bireyin böyle bir kitle içinde yer alma arzusunu ise şöyle açıklayabiliriz. Birey 

genellikle güçlünün yanında olma arzusu taşır. Güçlü bir kitlenin sağlayacağı 

avantajlardan faydalanmak istemektedir. Böyle bir kitlenin içinde yer almasından 

dolayı kendisini statü sahibi hisseder. Korkusuzca duygu ve düşüncelerini sergiler. 

Yine birey kitle tarafından oluşacak tahammülünün karşısında olmak istemez. Birey 

doğası gereği, kalabalıkların yanında onlarla birlikte yaşamayı yeğler. Onun için 

önemli olan, kalabalıkların oluşturduğu yığın içinde temsil edilmektir.  

 

 Kitle halinde bulunan kimse yalnız yaptığı işler açısından benliğinden 

ayrılmaz. Bütün kişiliğini kaybetmeden önce bu kimsenin duyguları, cimriyi 

                                                
11 A. e. , s.21 
12 A. e. , s.22 
13 Elizabeth Neull Neumann, Kamuoyu Suskunluk Sarmalının Keşfi, çev. Murat Özkök, Dost 
Kitabevi, Ankara, 1998, s.137 
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cömerde, inkârcıyı inanana, namusluyu namussuza, korkağı kahramana çevirecek 

derecede değişime uğrar. Kitleler zekâca münferit insanların aşağısındadırlar. Fakat 

duygular ve bu duyguların davet ettiği hareketler bakımından kitleler, durum ve 

şartlarına göre ya daha iyi ya da daha fena olurlar. Her şey onlara yapılan telkinlerin 

çeşidi ve tarzına bağlıdır. Kitleleri yalnız cinayete yönlendiren yazarların 

bilmedikleri nokta budur. Gerçekten kalabalıklar zaman zaman cinayet işlerler, fakat 

çoğu zaman da kahraman olurlar. Bir inancın veya bir düşüncenin zaferi için kolayca 

canlarını fedaya kadar gidebilirler, şan ve şeref için heyecana getirilirler.14 Ulusların 

savaşlarda geniş kitleleri etkiledikleri gibi. Mesela 1. Dünya Savaşında, İngilizlerin 

Avustralya ve Yeni Zelandalı insanları toplayarak, ülke topraklarını savunmak veya 

yeni bir yerler fet etmek uğruna, ekmeksiz ve silahsız da olsa harekete geçirip, savaşa 

sürüklemeleri buna bir örnektir. Bir araya getirdikleri bu kitlenin ortak amacı 

savaşmaktı. Bireysel olarak herhangi bir sorunları olmayan insanların topraklarında 

onlarla savaşmalarının yegâne nedeni ise, bir araya getirildikleri kitlenin bu amaç 

doğrultusunda bu ülke topraklarına gönderilmeleriydi. Artık onların mücadelesi 

bireysel olarak değil, kitlesel bir tepki olarak savaş meydanında ortaya çıkmaktaydı.                               

 

 2.1.3. Kitlenin Özellikleri 

  

 Kitleler hemen hemen tamamen bilinçaltı tarafından yönetilir. Fiilleri 

beyinden ziyade omuriliğin kontrolü altındadır. İcraları bakımından fiilleri tam 

olabilir, fakat bunları beyin idare etmediğinden, birey kışkırtmaların durumuna göre 

hareket eder. Dışarıdan gelen bütün etkilerin adeta bir oyuncağı haline gelen kitle, bu 

etkilerin ardı kesilmeyen değişimlerine maruz kalır. Kendi başına bulunanan birey 

de, kitle halinde bulunan bireyin tabi olduğu tahriklere maruz kalabilir fakat aklı bu 

tahriklere boyun eğmenin sakıncalarını bireye gösterdiğinden bunlara boyun eğmez. 

Bu durumu yalnız bulunan birey, tepkilerine hâkim olma yeteneğine sahip olduğu 

halde, kitle bu yetenekten yoksundur, diyerek tanımlayabiliriz. 

 

                                                
14 Le Bon, a. g. e. , s.22 
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 Kitleleri telkin altına alabilen kışkırtmalar çeşitli ve onlar da her zaman bu 

tahriklere bağlı olduklarından, durumları son derece karasızdır. En kanlı vahşilikten 

bir anda kahramanlığa geçtikleri görülür. Kitleler kolaylıkla cellât, ya da bir dava 

uğrunda şehit olabilirler. Kitle sadece geleneklerine bağlı ve kararsız değildir. Vahşi 

bir insan gibi, arzu ile arzusunun gerçekleşmesi arasında hiçbir engeli kabul etmez ve 

üstelik sayının çokluğu, kendisine karşı konulmaz bir güç hissi verir. Kitle halinde 

bulunan bir bireyde imkânsızlık duygusu kaybolur.15 Bireyin tek başınayken 

yapamayacağı birçok şeyi, bir kitle içinde temsil edilmesiyle birlikte korkusuzca ve 

düşünmeden yaptığını görürüz. Tek başına iken bir mağazayı yağmalayamayan 

insan, bir kitleye bağlanınca, çokluk hissinin kendisine verdiği güç ile kendisini istek 

ve arzularına teslim eder. Beklenilmeyen bir engel büyük bir şiddetle parçalanıp 

yıkılır. 

 

 Kitleler çoğu zaman telkine hazır bir dikkat ve bekleme durumu içerisinde 

bulunurlar. İlk yapılan telkin derhal sirayet yoluyla bütün zihinlere kendisini kabul 

ettirir ve hemen yönünü belirler. Telkin olunan kimselerde, sabit fikir fiil haline 

gelmeye hazırdır. Ateşe verilecek bir saray ve ya yapılacak bir bağlılık göstergesi mi 

var, kitle aynı kolaylıkla bunları yapmaya atılır. Her şey kışkırtıcı unsurun 

uygulanmasına bağlıdır ve tek bir adamla olduğu gibi, telkin olunan fiil ile bu 

hareketin icrasına engel olabilecek akıl ve muhakeme nispetlerine bağlı kalmaz. 

Kitleler daima bilinçaltı sınırlarında dolaşarak bütün telkinlere maruz kalırlar. Kitle 

hayallerle düşünür, uyanan ilk hayal da kendisi ile hiçbir mantıki bağlantısı olmayan 

diğer bir takım hayaller meydana getirir. Herhangi bir olayın hatırlanmasıyla 

zihnimizde doğan düşünceler zincirini göz önüne getirecek olursak, bu durumu daha 

rahat anlayabiliriz. Akıl bu gibi hayallerin anlamsızlığını bireye gösterir, fakat kitle 

bunu görmez. Değiştirici hayal gücünün olaya eklediği şeyi de olay ile karıştırır. 

Çoğu kez görülen olaylarla hayalleri gerçek diye kabul eder. Bilgisiz ve bilgin, bir 

kere kitle içinde bulununca olayları objektif olarak gözlemlemek bakımından aynı 

yetenek düzeyine inerler.16  

 

                                                
15 A. e. , s.26–27 
16 A. e. , s.28–29 



 32 

 Deniz cereyanları hakkındaki kitabında kıdemli bahriye yüzbaşısı Julien Felix 

şöyle bir vaka kaydediyor: “Belle-Poule firkateyni, şiddetli bir fırtınanın kendisinden 

ayırmış olduğu, Bercau korvetini bulmak için denizde dolaşıyordu. Güpegündüz ve 

hava tamamıyla güneşli idi. Birdenbire nöbetçi, denizde serseri bir binek gösterir, 

gemi adamları işaret edilen noktaya doğru bakarlar. Herkes, zabitler ve tayfalar, üstü 

insanla dolu ve üzerinde imdat işaretleri dalgalanan kayıklar tarafından çekilen bir 

salı, açıkça görürler. Amiral Desfosssee kazaya uğrayanların imdadına koşmak için 

bir sandal hazırlatır. Sandala binenler kaza yerine yaklaştıkları vakit, insanların 

çabaladıklarını ve ellerini uzattıklarını görür ve bir takım seslerin boğuk ve karışık 

gürültülerini duyarlar. Bu sözde salın yanına varıldığı zaman, yakın sahillerden 

kopmuş koca bir ağaç dalının karşısında bulunulduğu anlaşılır ve bu kadar elle 

tutulur bir bedahet karşısında da halüsinasyon kaybolur.”  

 

 Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, bir tarafta bütün dikkatini teksif etmiş bir 

kalabalık, diğer tarafta deniz üzerinde kalmış bir kütüğü kayık olarak haber veren 

nöbetçinin yaptığı telkin ve bir de sirayet yoluyla telkinin tesiri altında kalan 

subaylar, tayfalar ve diğer hazır bulunanlar var. Doğrunun kaybolması ve gerçeğin, 

olaylarla hiçbir yakınlığı bulunmayan hayallerle yer değiştirmesi için, bir kitlenin 

fazla kalabalık insanı bir araya toplaması gerekmez. Birkaç kişi birleşince bir kitle 

oluştururlar ve o zaman bu kişiler âlim dahi olsalar, ihtisasları dışında olan 

mevzularda tam bir kitle karakteri gösterirler.17 Hepsinin tek tek sahip olduğu 

düşünce kaybolur ve yerini kitlenin savunduğu düşünce alır. Bireyin tek başınayken 

olaya vereceği tepki ve izlenim bir kitlenin onu etkilemesiyle değişmektedir. Kitlenin 

vereceği tepki kendisini oluşturan bireylerin vereceği tepkiyi de belirler. Birey 

gerçek olmamasına rağmen, kitle içinde olmasından dolayı etkilenerek yukarıda 

anlatılan hikâyede olduğu gibi, bir kütüğü bir kayık olarak görebilir. Yanlış aktarılan 

bir vaka kitle psikolojisinin vermiş olduğu etkiyle gerçeğin yerini alabilir. 

 

 Kolektif gözlemler, gözlemlerin en fazla yanlış olanıdır ve çoğu defa yayılma 

yoluyla başkalarına telkinde bulunan bir bireyin sadece kuruntu ve hayalinden başka 

                                                
17 A. e. , s.30 
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bir şey değildir. Kalabalıkların gözlemlerine asla inanmamak gerektiğini birçok olay 

ispatlamıştır.18 Olayların tarih içinde tekrar ele alındıklarında, kalabalıkların olayları 

saptırdıkları açıktır. Bunun çeşitli sebeplerinin yanında genelde bir savaş üzerinden 

gidecek olursak, geride kalanlara cesaret aşılamak ve kitleleri harekete geçirmek için 

olayların yanlış aksettirildiği görülmektedir. Aslında onlarda olayları, yukarıda da 

anlattığımız gibi gerçekle hayallerin karışmasından dolayı böyle algılamakta ve 

aktarmaktadırlar.  

 

 Mantık kitapları tanıkların görgü birliği durumunda olmasını bir olayın 

doğruluğuna en sağlam delil diye gösterir. Fakat kitleler psikolojisi hakkındaki 

bilgimiz, mantık kitaplarının bu noktada hataya düştüklerini ispatlar. En fazla şüpheli 

olaylar, en çok sayıda kimseler tarafından gözlenen olaylardır. Bir olay aynı zamanda 

binlerce kişi tarafından görüldü demek, gerçek olayın hikâye edilen olaydan 

genellikle pek farklı olduğunu söylemektir. Tarih kitapları genellikle kuruntu ve 

hayal ürünüdür. Bunlar sonradan uydurulmuş açıklamalarla birlikte, yanlış 

gözlemlenmiş olayların fantezili hikâyeleridir. Eğer geçmiş edebi, sanatsal ve 

arkeolojik eserlerini bize miras bırakmasaydı, onun hakkında gerçek bir şey 

öğrenemezdik.19   

 

 Bir kitle tarafından açığa vurulan iyi veya fena duygular, abartılı ve basit 

olmak gibi iki kat özellik gösterir. Diğer birçok noktada olduğu gibi, bu noktada da 

kitle içindeki birey, ayrıntıyı kavramaktan aciz, ilkel bir yaratığa benzer. Telkin ve 

yayılma yoluyla duygular büyük bir hızla yayıldığından, katılma sonucunda, o 

duygunun gücü büyük oranda artmış olur. Kitle duygularının abartılması ve sadeliği, 

onları şüpheden ve kararsızlıktan uzak bulundurur. Kadınlar gibi, kitleler de hemen 

büyük aşırılıklara giderler. Ortaya atılan herhangi bir şüphe, derhal münakaşa kabul 

etmez bir gerçeğe çevrilir. Tek başına bulunan bireydeki nefret duygusu, kitle içinde 

bulunan bireyde vahşi ve yırtıcı bir kine çevrilebilir. Sorumluluk duygusuna sahip 

olmadıkları içini kitlelerin duygularının şiddetliği daha farklı cinsten kitlelerde aşırı 

bir hal alır. Kitleyi oluşturan bireylerin çokluğu ve oluşturduğu güç, tek başına 

                                                
18 A. e. , s.33 
19 A. e. , s.34 
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mümkün olmayan duygu ve fiilleri kitle için mümkün kılar. Kitle içinde bulunan 

budala, cahil ve haris olan bireylerde, hiçlik ve iktidarsızlıklarının yerine, geçici 

fakat büyük bir kuvvete sahip inançlar meydana gelir. Kitleler kendilerine ustalıkla 

telkinde bulunulduğu zaman kahramanlığa, nefsi fedaya yetenekli olurlar. Kitle, 

kahramanların duygularında da aynı abartıyı ve aşırılığı görmek ister.20  

 

 Kitleler ancak basit ve bireysel duyguları kavrar. Onlara aşılanan görüşler ve 

inançlar genel olarak kabul veya reddolunur ve kesin gerçekler veya kesin hatalar 

olarak kabul edilir. Akıl ve yargılama yoluyla değil de, telkin yolu ile meydan gelen 

inançlarda durum hep aynıdır. Birey, itiraz ve münakaşayı kabul edebilir, fakat 

kalabalığın buna tahammülü yoktur. Genel toplantılarda bir hatip tarafından 

yapılacak en hafif bir itiraz, hiddetli gürültülerle ve sövüp saymalarla karşılanır ve 

hatip sözlerinde ısrarcı olursa kapı dışarı edilir. Kitleler için baskı ve taassup her 

zaman daha kalıcı izler bırakmıştır. Kitleler güce karşı saygı beslerler ve zayıflığın 

bir şekli gibi anladıkları iyiliğe karşı pek az ilgili görünürler. Kitlelerin eğilim ve 

sevgisi hiçbir zaman iyi hükümdarlara değil, kendilerini şiddetle baskı altında 

bulunduran baskıcılara karşı olmuştur. Kitleler, en yüksek heykelleri her zaman 

bunlar için dikmişlerdir. Yıkılan baskıcı kişileri kitlelerin çiğnemsi şundandır ki, 

baskıcı makamdan düşünce gücünü kaybettiğinden, onların hor gördükleri ve 

korkmadıkları zayıflar bölümünün içine girer. Onlarca kabul edilen ve sevilen 

kahraman tipi, Sezar karakterinde olan kişilerdir.  

 

 Zayıf bir hükümete karşı ayaklanmaya her zaman hazır olan kitle, güçlü bir 

hükümet karşısında esir gibi eğilir. Eğer hükümetin etki gücü değişiklikler gösterirse 

kitle daima en taşkın hislerine bağlı olduğundan, birbiri ardınca esirlikten anarşiye ve 

anarşiden esirliğe geçer.21 

 

 Kitlelerin ahlaklığa yetenekli olmayacak derecede eğilimlerine bağlı ve 

karasız oldukları açıkça görülür. Kitleler çoğu defa aşağı bir ahlak düzeyinde 

olduklarını göstermişlerdir. Kitlelerin, yıkıcı gaddarlık içgüdüleri, her birimizin 

                                                
20 A. e. , s.35 
21 A. e. , s.38 
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ruhunda uyuyan, ilkel devirlerin sonuçlarıdır. Tek başına birey için bu içgüdüleri 

tatmin etmek tehlikeli olur. Hâlbuki bireyin sorumsuz ve cezasız kalacağından emin 

bulunduğu bir kitleye karışması, kendisine bu içgüdülere uymak için bütün 

serbestlikleri verir. Kişisel çıkar bireyin hemen biricik düşüncesi olduğu halde, bu 

çıkar kitleler için pek seyrek durumlarda güçlü bir kışkırtma aracı olur. Zekâlarınca 

anlaşılmaz olan savaşlara, kitleler avcının aynasıyla, hipnotize edilmiş bir çayır kuşu 

gibi, atıldıkları zaman onlarda kişisel menfaat endişesi yoktur. Toplumun en kurnaz 

çapkınları, külhanbeyleri bir kitleye girdikleri zaman bazı defa en sıkı ahlak 

prensiplerine sadık kalırlar. Bireyin kitle tarafından ahlak sahibi kılınması şüphesiz 

değişmez bir kural değildir. Çoğu zaman sefil içgüdülere bağlı olan kitleler, bazen 

yüksek bir ahlaklığa örnek oluşturur. Eğer kişisel çıkardan uzak kalmak, her şeyi 

oluruna bırakma durumu olan tevekkül veya hayali ya da gerçek bir ideale gönül 

bağlamak ahlaki üstünlüklerden ise, kitleler bazı zaman en ahlaklı filozofların dahi 

ender olarak sahip olabilecekleri bir ahlak seviyesine yükselirler.22  

 

 2.1.4. Kitle Adamı 

 

 Ortalama insan ekonomik problemlerini asla büyük kolaylıklarla çözmeyi 

başaramamıştır. Bir işçi ve emekçi için hayat standardı düzenli bir şekilde düşmesine 

ve hayat onun için günden güne zorlaşmasına rağmen, orta sınıf, ekonomisini her 

gün daha da iyiye götürdü. Onlar hayatlarını her gün yeni bir lüksle renklendirdiler 

ve her gün durumları sağlam ve diğerlerinkinden daha bağımsız hale geldi. Bütün 

bunlar daha önceleri kaderin onlara sunmuş olduğu bir şans olarak görülürken, ısrarla 

sahiplenilen bir hakka dönüştü. 1900’lü yıllardan itibaren, çalışan emekçi kesim, 

varlığını genişletmeye başlamasına karşın, bir sonuç elde edebilmek için mücadele 

etmesi gerektiği ortaya çıktı. Çünkü arkalarında orta sınıf gibi bir toplum ve 

hükümetten oluşan mükemmel bir organizasyon yoktu. Onlar için yaşam, ekonomik 

ve fiziksel olarak külfetliydi. Doğduklarından itibaren bir takım zorluklar onları 

bekliyordu.23 

                                                
22 A. e. , s.40–41 
23 Gasset, a. g. e. ,s.51 
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 Ortalama insan, 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren karşısında hiçbir toplumsal 

engel görmemektedir. Bunun sonucu olarak da, toplum yaşamını göz önüne alarak 

kendini sınırlamalarla ve engellerle mücadele etmek zorunda hissetmemektedir. 

Onun varlığını sınırlamaya kalkan hiçbir şey yoktur. Ortada artık ne bir sınıf, ne de 

bir imtiyaz kalmıştır. Halk artık kanunlar önünde bütün insanların eşit olduğunu 

öğrenmektedir. 19. yy üç temel prensibi ortaya koymaktadır. Demokrasi, bilimsellik 

ve endüstrileşme. Aslında son ikisi tek bir kelime ile de özetlenebilir, teknoloji. 19. 

yy devrim çağıydı. Ortalama insanı sahip olduklarının tam tersi bir yaşam koşullarına 

kavuşturdu ve önceki durumunu altüst etti. Devrim olarak nitelendirdiğimiz olgu, 

eski düzene karşı bir isyan değil, tamamen geleneksel düzenin aksine, yeni bir düzen 

kurma şeklindedir. 19. yy’ın ürünü olan insan halk yaşamının etkisiyle, diğer 

insanlardan ayrı bir insandır. 18. yy insanı ile 17. yy insanı da birbirlerinden elbette 

farklıdır, fakat onlar bu yeni insanla karşılaştırıldığında temelde benzerdir ve hatta 

aynıdır da denilebilir.24 

 

 Teknik ilerlemeler, ekonomik sistemin çıkarları doğrultusunda belli 

gereksemelerin karşılanması için yeni ürünlerin üretimini sağladığı gibi yarattığı 

refah artışı, var olan düzenin haklılığının gerekçesini oluşturur. Dolayısıyla 

teknolojik verimlilik ve büyüme, sosyal eşitsizliklerin sürüp gitmesinden çıkarları 

olanlara hizmet etmektedir. Modern toplumda tekel- kartelleşme ve benzeri 

pratiklerle bireysel özgürlükler bastırılmıştır. Bu olgu ekonomik eylem sistemlerinin 

iletişimin yaşam dünyasını tahakküm altına alması olarak gözlemlenebilir. Bu tür 

sistemler, tekelleşme süreçleriyle güçlerini artırdıkça özel yaşam alanları üzerindeki 

denetimleri de artar ve onu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirirler.25  Bu şekilde 

ortalama insanın hayatına kolaylıkla müdahale etmekte ve amaçları doğrultusunda 

onun hayatını kendi denetiminin altına alarak yönetmektedir. 

  

 Bu yeni insanı, doğumundan beri çevreleyen dünya, kendisini sınırlamaya 

zorlamaz, karşısına yasak da çıkarmaz, tersine iştahını kabartır. Bu tip insanlar 

yaşadıkları mükemmellikle yetinmeyip, yarın daha fazla mükemmelliğin geleceğini 

                                                
24 A. e. , s.52 
25 Erhan Atiker, Modernizm ve Kitle Toplumu, Vadi Yayınları, Konya, 1998, s.61 
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söyleyip onu arzulamaktadırlar. Bazı durumlarda ufak tefek sorunlarla karşılaşsalar 

da hepsi, önümüzdeki beş yıl içerisinde şu an kullandıklarından daha konforlu ve 

hızlı araçların çıkacaklarını bilirler, bu konuda en ufak bir şüphe duymazlar. 

Günümüz kitle adamını tarif etmek gerekirse,  hayati isteklerinin ve dolayısıyla 

kişiliğinin serbest bir şekilde genişlemesini ve hayatını kolaylaştıran her şeye karşı 

nankör davrandığını görürüz. Bu tıpkı şımarık bir çocuğun psikolojisi gibidir. 

Verimli bir geçmişin mirasçısı olan bu halk tabakası çevresindeki dünya ile birlikte 

şımarmaya başlamıştır. Şımarmak burada kapris anlamındadır ve insanlara onun 

hiçbir şey yapmak zorunda olmadığının ve her şeyin ona bağlı olduğunun izleniminin 

verilmesidir.  

 

 Küçük çocuk, kendi sınırlarını bilmeyen bu rejimin eline bırakılmıştır. Bütün 

bu sınırlamaların kalkmasıyla dünyada tek kendisinin yaşadığına inanmaya başlamış 

ve diğerlerini özelliklede kendisinden üstün olanları düşünmemiştir. Diğerlerinin 

üstünlüğü hissi, sadece ondan güçlü olanların, onları bazı isteklerini bırakmayan, 

kendilerini sınırlamaya zorlamalarıyla verilebilirdi. Bu insan tipi, şu temel ilkeyi 

ancak o zaman öğrendi. “Benim bittiğim yer, benden daha güçlü olanın başladığı 

yerdir”. Dünyada iki tür insan vardır. Kendisi ve ondan daha güçlü olanı. Geçmişin 

sıradan insanına dünya bunu öğretmiştir, dünya kabaca düzenlenmiş karmaşanın 

sıkça görüldüğü bir dünya haline gelmiştir. Yeni insan kendisini büyük fırsatların ve 

büyük bir güvenin içinde bulur, her şey elinin altındadır ve tüm etkilerden 

bağımsızdır. Hiç kimse soluduğu hava için bir diğerine minnettar kalmaz, çünkü 

kimse bir diğerine hava üretmez, her şey doğal akışı içinde olur. 26 

 

 19. yy’ın getirdiği bu iyileşme, insanların onu bir organizasyon gibi değil de 

doğal bir sistem olarak düşünmelerine neden olmuştur. Bu insanların mantığı farklı 

bir şekilde söylendiğinde, onlar sadece kendi iyileşmeleriyle, yani menfaatleriyle 

ilgilendiler, aynı zamanda bu iyileşmenin nedenlerine yabancı kaldılar. Onlar 

medeniyetin altında yatan icat ve yapılaşmanın büyük çaba ile sürdürüleceğini 

görmezler ve sanki doğal haklarıymış gibi, sürekli bir şeyleri istemenin kendilerinin 

                                                
26 Gasset, a. g. e. , s.54 
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tek görevi olduğunu düşünürler. Yiyecek ekmek arayışına girerler ve bunun 

çözümünü çalışmak, ekmek üretmek değil de o ekmek fırınlarını yağmalamak olarak 

görürler.27 Bu insanlar sadece tüketirler. Üstelik tükettikleri şeyin muhtevası onlar 

için önemli değildir. Onlar kendilerine sunulan her şeyi soru sormadan alırlar. 

Herhangi bir çaba sarf etmeden sistemin onlar için hazırladığı her şeyi tüketirler. 

 

 2.1.5. Kitle Toplumunda Kültür       

 

 Üretimin gelişmesi ve işbölümünün artması, nüfusun kentlerde toplanması, 

karar alma süreçlerinin merkezileşmesi, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve 

kitlesel işçi hareketleriyle kitle toplumu ortaya çıkmıştır. Alexis de Tocgueville'in 

Democracy in America adlı kitabı genelde kitle toplumunun ilk sosyolojik eleştirisi 

olarak kabul edilir. De Tocgueville'in modern toplum eleştirisi tereddütsüz bir 

şekilde aristokratiktir. Örneğin, yüksek kültürün yazarların ‘hoşa gitmek yerine 

hayrete düşürmeye, beğeni duygusuna seslenmekten çok, ihtirasları tahrik etmeye 

çabaladıkları’ bir edebiyatı doğuran sanayi toplumunun tekdüze ve sıradan yaşam 

tarzı tarafından tehdit edilmekte olduğunu ileri sürmektedir. Frankfurt Okulu'nun 

kitle toplumu kavramında iki tema hâkimdir; 

 

 1. Yoğun ekonomik ve teknolojik gelişme karşısında geleneksel 

toplumsallaşma kurumlarının zayıflaması  

 

 2. İnsanın emek ve etkinliği sonucu ortaya çıkan nesnelerin insan kontrolünün 

dışında gözüken bağımsız, özerk güçlere dönüştüğü kültürün artan somutlaştırılması. 

Kültür bu toplumsal yapı içerisinde kapitalizmin ürettiği diğer ürünler gibi endüstri 

tarafından üretilen, gerçek olmayan kültürdür.28 

 

 Kitle toplumu, yazılı olmayan birincil gruplara ve geleneğe dayalı ilişkiler 

yerine, sözleşmeci, ikincil gruplara ve çıkarlara dayalı ilişkilerle varlığını sürdüren 

                                                
27 A. e. , s.53–54 
28 Kültürün Popüler Halleri'nde Sessiz Kalmak ya da Popülerleşemeyen Bir Hareket Olarak 
Sol- Katkılar, (Çevrimiçi) http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=585, 10.06.2005 
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bir toplum görünümündedir. Kitle toplumunda toplumsal örgütlenme, gelenek ve 

görenek yapısı, geliştirilmiş kural ve ritüeller, örgütlenmiş düşünce grupları, belirli 

bir rol ve statü yapısı, oluşturulmuş bir önderlik anlayışının bulunmadığı ileri 

sürülmektedir. Günümüz toplumlarında, örgütlenmeler, gelenekler, kurallar, statü ve 

önderlik gözle görülür halde var olsa bile, bunları oluşturan bireylerin bilinçliliği 

sorunu, algılama ve davranış standartları, yaşanan kitleselleşme tartışmalarına zemin 

hazırlar. 

 

C.Wright Mills, kitle toplumunu kamu toplumundan ayıran en belirgin 

özelliğin, toplumdaki başat haberleşme biçimi olduğunu söylemektedir. Tarafların 

görüş, düşünce ve kanaatlerinin eşit koşullarda ifade edilebildikleri bir tartışma 

ortamının bulunduğu kamu toplumunda, kitle iletişim araçları, birincil kamuları 

birbirine bağlayarak toplumdaki tartışma ortamını canlı tutmak işlevini üstlenmiştir. 

Kitle toplumunda ise, kamuyu yalnızca kendisine verilenlerin alacısı sayan bir kitle 

iletişim tüketicisi olarak kabul eden bir kitle iletişim biçimi vardır.29 

 

Kitle iletişim araçları bugün yalnızca bilgi ve haber vermekle kalmayıp, 

dolaysız bilgi edinilebilecek yaşam dönemlerine de yön vermektedir. Dış gerçekliği 

algılamakta yararlanılan standartlar bile kişisel yaşam deneyimlerinin ürünleri 

olmaktan çıkmış, kitle iletişim araçları tarafından oluşturulmaya başlanmıştır. Kitle 

iletişim araçlarınca basmakalıp yakıştırmalar halinde biçimlendirilmiş olgular, 

kişilerin kendi dışlarındaki dünyaya ilişkin gerçek yaşam deneyimlerinin yerini 

almaktadır. İnsanlar taşıdıkları değer ve kanaatlere uygun olan kitle iletişim 

araçlarını kullanmakta, kendi düşündüğünden farklı içeriğe sahip araçlara 

yönelmemektedirler. Diğer yandan kitle iletişim araçları görünürde bin rekabet 

içindeymiş gibi olmalarına karşı, içinde bulunduğu toplumsal sisteme bağlı olarak, 

standartlaşmış konuların ilgi çekici sunumlarını yapmada birbirleriyle rekabet 

etmektedirler. Kitle iletişim araçları dış dünyanın algılanmasında bir yön çizmekle 

kalmayıp, bireylere yeni kişilikler de benimsetebilmektedirler. Kitle iletişim araçları 

bireylerin küçük gruplar halinde fikir alışverişinde bulunmak olanağını ortadan 

                                                
29 C. Wright Mills, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınları, Ankara, 1974, s.426 
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kaldırarak, kişinin özel yaşam alanına giren kitle iletişim araçları, üstlenir göründüğü 

eğitim işlevini de geçerli bir biçimde yapmamakta, oyalayıcı bir araç olmaktadır. 

 

Modern toplumda bilgi ve haber alma ve yayma sisteminden iletişim diye söz 

edilmesine karşı çıkanlara göre, yapılan iş, tek bir kaynaktan kimliği belirsiz 

çoğunluğa mesaj göndermek olmaktadır. Televizyon programlarının üretiminde 

çalışanlar ise kalabalık avcıları ve gözbebeği toplayıcılarıdır. Çağdaş yaşamda insan 

kültürlenmesini ömür boyu sürdürmeye zorunludur.30 

 

David Riesman, toplum içinde yaşamakta olan üç ayrı karakterde insan tipi 

çizmektedir: 

 

 1. Geleneklerce yönetilen insan, 

 2. İlk yetiştiriminden edindiği içsel değerleriyle, yaşamını kendisi yaşayan 

içselliğince yönetilen insan, 

 3. Hep başkalarının ne diyeceğine göre yaşayan başkalarınca yönetilen insan.  

 

Kendi içselliğiyle yönlendirilen insan, toplumsallaşmaya yatkın biridir. 

Ancak davranışlarının kamuya açıklanan biçimsel yanlarıyla topluma uyum 

sağlamakta, bu biçimsel davranışlarının dışında kendi kişiliğindeki bazı temel ilkeleri 

yitirmeden, kendi tutarlı kimliğini koruyarak toplumsallaşmaktadır.31 

 

Kültürel ürünlerin yaygınlaştırılmış tüketim metaları haline 

dönüştürülmesiyle birlikte, içselliğince yöneltimli insan tipine yaşam olanağı 

bırakılmamakta, başkalarınca yöneltimli kişilik, gerçek alternatif işlevlerini yerine 

getiremeyen alt kültür topluluklarının üyesi olarak sözde bireyselliğini 

sürdürmektedir. Çalışma yaşamındaki başarılar bile, yapılan iş ve olgularla değil, 

ilgili başka insanlarla kurulan iyi ilişkilere bağlı olduğu için, her türlü davranışında 

başkalarının onayını göz önüne almak zorundadır. 

                                                
30 Nurçay Türkoğlu, Kitle İletişimi ve Kültür, Naos Yayınları, İstanbul, 2003,  s.98 
31 A. e. , s.98 
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Somut kitle kısa bir süre için bir araya gelen, fiziksel temasta ya da en 

azından göz temasında bulunan ve sanki tek bir beden gibi hareket eden kitledir.32 

Bir futbol maçında hakemin kararına itiraz eden taraftarların isyanını, kendilerini 

hayal kırıklığına uğratan bir takıma gösterdikleri tepkiyi ya da yabancı plakalı bir 

arabanın bir çocuğu çiğnedikten sonra kaza yerine toplanan kalabalığı düşünecek 

olursak, kimse çocuğun arabanın önüne çıkmış olmasına ya da şoförün suçlu olup 

olmadığına bakmaz, oraya toplanan herkes araba sürücüsünden yana olunmayacağını 

bilir.33 Birey genellikle onaylanan davranışların neler olduğunu anlamak için az çok 

çaba sarf etmek zorundayken, bir kitle içinde nasıl davranması gerektiğini bilir.    

 

Kitle iletişiminde çalışanlara göre, izleyiciler, birtakım genel varsayımlara 

uyularak ısmarlanmış insanlardır. Böylece kitlesel çekiciliği olan ürünler, belirli bir 

eğilimi olmayan genel kamunun ortam beğenisinin basit bir yansıması değildir.  

 

Doğru bir ayrım yapmak gerekirse eğer, kitle kültürünün, popüler kültürden 

ayrı olarak, endüstrileşmenin, tüm eğlence ve sanat türlerine getirdiği değişimi, her 

türlü kültürün kitlesel halde üretimle yaygınlaşmasını ve bayağılaştırılmasını 

vurguladığını benimsemek gerekir. Popüler kültür ise, kentleşmenin var olduğu her 

türlü üretim biçiminde gözlenen halklaştırılmış kültürü göstermektedir. Bu ikisinin 

kesiştiği nokta, belirli yaratım süreçlerinden bağımsızlaştırılarak 

yaygınlaştırılmasıdır.34 

 

Geniş ve heterojen bir kitleye seslenen, doğrudan bir karşılıklı iletişime ve 

eleştiriye olanak vermeyen, tecimsel başarıya dayanan, izleyicinin özdeşleşmesinin 

esas alındığı genellemelerin yapıldığı ve yoğun bir ilgi gerektirmeden izlenebilen 

ürünler, kitle kültürü ürünleridir. 

 

 

 

                                                
32 Neumann, a. g. e. , s.132 
33 A. e. , s.134 
34 Türkoğlu, a.g.e. , s.100 
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2.2. Kitle Kültürü  

  
 Kültür, yalnızca sanat ve öğrenimde değil, aynı zamanda kurumlarda ve 

sıradan günlük davranışta belli anlam ve değerler ifade eden belirli bir yaşam tarzına 

işaret etmektedir. Bu tanıma göre, kültür analizi, belirli bir yaşam tarzı, yani belirli 

bir kültürdeki açık ya da örtük anlam ve değerin ortaya çıkarılması olmaktadır. 

Kültür, ortak tarihsel bir bilinç olarak sunulmaktadır. Kapitalizmin, kendisinden önce 

var olan cemaat yapılarını ve bu cemaatleri bir arada tutan geleneksel değerleri yok 

etmesinin ardından insanları bir arada tutacak ‘hayali kimlikler’ yaratmıştır. Hayali 

alan, yaratılan ulus ve kültür gibi kendi içsel tanımı ve onu belirginleştiren hayali 

öteki tanımıyla kurulmuştur.35 

 

 Kitle kültürü sanayi devrimini izleyen yıllarda ortaya çıkmış kavramlardan 

birisidir. Kitle kültürü kavramı ile daha çok, endüstriyel tekniklerle üretilen ve çok 

geniş kitlelere yayılan, karşı konulması güç, davranış, mitos ya da temsili olguların 

tümü anlatılmak istenir.  

  

 Kitle iletişim araçlarıyla üretilen ve yayılan, sadece kitlesel pazar için imal 

edilen standardize kültürel ürünlerdir. Bunların kullanımlarında ve tüketimlerinde de 

kitlesel bir davranış söz konusudur. Ondokuzuncu yüzyıl kapitalizmi gibi kitle 

kültürü de dinamik, devrimci bir güç olup, eski sınıf, gelenek, beğeni engelleri yıkıp 

parçalamakla, tüm kültürel farklılığı eritip yok eder, türdeşleşmiş bir kültür üretir, 

değerleri yok eder.36 

 

 Saniyeleşmeyi izleyen yıllarda, işbölümünün artması, toplumsal üretim 

sürecinin karmaşık bir yapı niteliği kazanması, insanın bu yeni yaşam biçiminin 

benimsenmeye zorlanması, insanın dış gerçeği algılaması ve anlamlandırmasında 

yeni bir perspektife ihtiyaç duyulması, kitle kültürü oluşumunu gündeme getirdi. 

                                                
35 Kültürün Popüler Halleri'nde Sessiz Kalmak ya da Popülerleşemeyen Bir Hareket Olarak 
Sol- Katkılar, (Çevrimiçi) http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=585, 10.06.2005 
36 Mutlu, a. g. e. , s.215–216 
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Bireyi edilgen bir kültür tüketicisi haline getiren bu oluşum, sanat, eğlence gibi 

yaşam pratiklerini de bir tüketim eylemine dönüştürdü. 

 

 E. Morin’in deyişiyle, tarihte ikinci bir sanayileşmeye tekabül eden kitle 

kültürü, bir kere ortaya çıktıktan sonra, ona karşı gelmek olanaksızlaşmakta, onu 

yaratan kitle iletişim olgusu ve kitle iletişim araçları, onun yasalarına uymak ve onun 

denetimine girmek zorunda kalmaktadır. Bu özellikleriyle kitle kültürü, bir yandan 

uluslar arası kültür piyasasının değerlerine göre biçimlendirilmiş, bir yandan da yerli 

özellikler taşıyan, çoğunluğa yönelik kültür konserveleri olarak 

değerlendirilmektedir. Bu kültür konservelerini tüketmek zorunda olan birey ise, 

yaşamın her anında bu ürünlerin denetimi altında kalmaktadır. Bu ürünlerin sağladığı 

perspektif ile dünyayı anlamlandıran insan var olanı benimsemekte ve akış içinde 

yerini almaktadır.37 

 

 Bu hızlı akış içindeki günümüz insanı, var olan dünya ile düşün ve sanat 

ürünleri ile olan ilgisini de, özet yayınlara ansiklopedik bilgilere, üstünkörü 

taramalara dayandırmaktadır. Çağdaş kültür bir yandan hızlı ve etkin iletişim araçları 

ile kültür taşıyıcısı olan bireyleri çepeçevre sararken, bir yandan da kültür öğelerini 

canlılık ve yaratıcılığından soyutlayarak hazır kalıplar içinde sunmaktadır.38 Bu 

sunulan kültür konserveleriyle, derinlik ve yüzeysellik arasındaki denge önem 

kazanmakta ve bu dengenin ürünü olan mozaik kültür kavramı da kitle kültürü içinde 

değerlendirilmektedir. Mozaik kültür, çok çeşitli bilgileri rastlantısal olarak almaya 

dayanmaktadır. Başlangıçta, sanayileşmenin, kentleşmenin bir zorunluluğu olarak 

ortaya çıkan kitle kültürü, günümüzde ideolojik ve etik yargılardan soyutlanarak, 

mozaik kültür kavramıyla da karşılanmaktadır. 

 

 Kültür, mevcut toplumda bireye esas olarak rastlantısal bir sistem, bir mozaik 

kültür gibi sunulmaktadır. Birey dış dünyadan değerlendirilmiş bir enformasyon 

                                                
37 Ertuğrul Özkök, İletişim Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü, Tan Yayınları, Ankara, 
1985, s.111  
38 Muzaffer Sencer, Kültüre İlişkin Temel Kavramlar, Ulusal Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Sayı 5,  Ankara, 1979, s.51 
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akımı alır, bu akımda tarihsel bir detay, toplumu yöneten temel olgularla tamamen 

aynı görüştedir.39 

 

 Kitle kültürü birçok farklı şekilde değerlendirilmiştir. Liberal görüş kitle 

kültürünü demokratikleşme olarak değerlendirmektedir. Bu görüşe göre, kapitalizm 

bir yandan eğitim seviyesini arttırmış, diğer yandan da daha önce yalnızca yüksek 

kültüre ait olan ürünleri ucuza piyasaya sunarak daha fazla kesimin bu ürünlere 

ulaşmasını sağlamıştır, bunun sonucu olarak toplumda demokratikleşme 

gerçekleşmiştir.  

 

 Marksist ve eleştirel yaklaşım ise kitle kültürünü, metalaşma, şeyleşme ve 

ideolojik egemenlik kavramları çerçevesinde açıklamaktadır. Marksist açıdan kitle 

kültürü eleştirisi, Frankfurt Okulu tarafından ‘kültür endüstrisi’ kavramsallaştırması 

çerçevesinde yapılmıştır. Frankfurt Okulu düşünürlere, sanayi sonrasında, ‘pasif, 

ilgisiz insanları atomize bir şekilde çoğaldığı, geleneksel değerlerin çözüldüğü, 

insanların kitlesel bir şekilde üretilen tüketiciler haline geldiği’ bir toplum 

tanımlamıştır. Toplum kitle iletişim araçları vasıtasıyla herhangi bir tepki vermeden 

bilgi ve becerilerini egemen sisteme sunmaktadır.40  

 

 Adorno, Horkheimer ile birlikte yayınladıkları Aydınlanmanın Diyalektiği 

adlı kitapta, ‘kitle kültürü’ yerine ‘kültür endüstrileri’ terimini kullanmalarını, kitle 

kültürü teriminin kitlelerin kendiliğinden kültürünün anlaşılması ihtimalini, 

böylelikle de bu kültürü savunanların kabul edebileceği bir yorumu baştan dışlama 

yoluyla açıklamaktadır. Bu kavram ekseninde karşıtlaşan iki kültürel durum vardır. 

Birincisi, sahici, otantik, kendiliğinden bir kültür, yani ‘halk kültürü’ ve bunun 

karşısında yapay, aldatıcı ve imal edilen bir kültür, ‘kitle kültürü’.41 Halk kültürü, 

endüstri dönemi öncesindeki, toplumsal tabakalar arasında önemli farklılıkların 

olmadığı ve bu yüzden üreticilerle tüketiciler arasında yakın ilişkilerin söz konusu 

olduğu toplumlara aittir. Endüstriyel kapitalizmin gelişmesiyle halk kültürüne dayalı 

                                                
39 Özkök, a. g. e. , s.139 
40 Kültürün Popüler Halleri'nde Sessiz Kalmak ya da Popülerleşemeyen Bir Hareket Olarak 
Sol- Katkılar, (Çevrimiçi) http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=585, 10.06.2005 
41 Erol Mutlu, Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2005, s.307 
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yaşam yapılarının yıkılmasıyla, toplumsal farklılıklar ortaya çıkmıştır. Halk kültürü, 

kültürel yapıda günlük yaşamda ve dinsel-büyüsel inançlarda çok etkilidir. Üretim, 

üreticilerin öz kaynaklarıyla yapılmasıyla birlikte, daha çok anonim üretimlere 

rastlanılmaktadır.42 

 

 Adorno ve Horkheimer’a göre, sanat, kültür endüstrisi aracılığıyla 

metalaştırılarak, çoğunlukla da eğlence içeriğine büründürülerek, kitleleri yanlış 

biçimlendirmektedir. Bu da ürünlerde standartlaşmayı ve düzeysizleşmeyi 

beraberinde getirmekte dolayısıyla da sanatın özü tehlikeye girmektedir. Dolayısıyla 

artık kültüre damgasını vuran temel güdünün en geniş satışı yakalamak, en çabuk ve 

çok kara ulaşmak haline geldiği; bu durumda verili değerlerin, genel geçer anlayışın 

suyuna gitmenin dışına çıkılmadığını, çıkılamayacağını; böylece gerçek sanatın ‘var 

olandan başkayı görme, gördürebilme’ yetisinden oluşan olmazsa olmaz yönünün 

kültür eserinden giderek silindiğini ileri sürmektedirler.43 Bu toplum içinde kültür de 

bir tüketim malzemesidir. Özgürmüş gibi geçinen bu tüketici etkinlik şenlik havasına 

bürünür. Bu şenlik havası ona toplumsal olarak gerçek ancak kurgusal, imgesele ait 

bir tür birlik verir. Yapıtlar, üsluplar doymak bilmeyen bir tüketime sunulurlar.44 

Uygulamalı sanatla saf sanat arasında önemli bir ayrım vardır. Birincisi pratiktir ve 

bir araçtır, dolayısıyla kendi dışında bir amacı vardır. Oysa sanat eseri hiçbir zaman 

araç değil, sonuçta yine kendisine varan bir çalışmadır.45 Günümüz sanatı amacı 

yönünden değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak araç haline dönüştüğünü söylemek 

mümkündür. Bu durum da Frankfurt Okulu’nun kültür endüstrisi tezini 

doğrulamaktadır. 

 

 Frankfurt Okulu’nda kültür endüstrisi kitleleri ideolojik bakımdan köle gibi 

yönetmekte ve yönlendirmektedir. Kültürelci ve liberal çoğulcu gelenekte ise, dikkat 

kültür endüstrisinden kalkıp, izleyici kültürü ve özgürlüğü üzerine toplanmakta, 

                                                
42 Çiğdem Kara, Halk Bilimi ve Folk Popüler Kitle Seçkin Kültürleri, Folklor/Edebiyat, S.9, 
İstanbul, 1997, s. 87- 90 
43 Aydın Uğur, Keşfedilmemiş Kıta, İletişim Yayınevi, İstanbul,  1991, s.110 
44 Henri Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev: Işın Gürbüz, Metis Yayınları, İstanbul, 
1998, s.110 
45 David Chaney, Yaşam Tarzları, Çev: İrem Kutluk, Dost Yayınevi, Ankara, 1999, s.61 
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Lazartsfel’in 1954’te dediği kural olmaktadır: “Sonuçta kitle medyasının topluma ne 

yapacağı, bizim yurttaş olarak, kitle medyasıyla ne yaptığımıza bağlıdır.”46 

 

 Hall ve Whannel, C. Wright Mills’den Q.D.Leavise’e, Ortega y Gasset’e, 

Orwell’e kadar kitle kültürü eleştirmenlerinin görüşlerinden hareketle derledikleri 

kitle kültürünün işlevlerine yönelik eleştirileri şöyle sıralamaktadırlar:  

 

• Bir avuç insanın elinde toplanan iktidar, kitle kültürünün inceltilmiş 

manipülasyon teknikleriyle sürdürülmektedir, 

• Kitle kültürü kitlesel olarak bir formüle göre üretilen ve yaratıcılığa yer 

vermeyen bir süreçtir, 

• İnsanlar bu kültür nedeniyle toplumun katılımcıları yerine, başkalarının 

ürettiklerinin edilgin tüketicileri haline gelmişlerdir, 

• Kitle kültüründe medya bize yapay bir dünya görünümü sunar ve gerçeklik 

duygumuzu tanımlar, yaşantımızı basmakalıp yargılar şeklinde düzenler,   

• Kitle kültürü bizi birbirimize benzer hale getirir, 

• Kitle kültürü halk sanatını yok eder, popüler sanatın kökünü kurutur ve 

yüksek sanatı tehdit eder, 

• Medya kitle kültüründe gereksinimlerimizi ve arzularımızı tatmin etmektense 

sömürür, 

• Kitle kültürü vasatlığı överek sıradanlığı yüceltir, 

• Kitle kültürünün tanımlayıcı bir unsuru da kişilik kültürüdür ve kitle kamusal 

toplulukları yerinden ettikçe, esas bireyin yerini de kişilik kültü ( Yani 

insanın ne olduğunun, ne yapmış olduğunun değil, imajının, görünen 

yüzünün vurgulanması ) alır, 

• Kitle kültürü ürünleri insanların gerçeklikten kaçmalarına imkân verir. 47 

 

 Kitle kültürüne yönelik bu olumsuz eleştirilerin kaynağında kitle iletişim 

araçlarının modernitenin geleneksel bağları çözmesi sonucu yalıtılmış ve zihnen her 

                                                
46 İrfan Erdoğan, “Popüler Kültür, Kültür Alanında Egemenlik ve Mücadele”, Popüler Kültür ve 
İktidar, Der: Nazife Güngör, Vadi Yayınları, Akara, 1999, s.48 
47 Mutlu, a. g. e. , s.308 
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türlü tehlikeye açık hale gelmiş modern insan üzerindeki devasa etkisine tepkilerle 

birlikte kitle teriminin çağrıştırdığı her türden olumsuzluklara yönelik muhafazakâr 

bir siyasal tavır yatmaktadır. Wilson’a göre, bohem sanatçı veya bohem sanatçı tavrı, 

Batı’da kitlesel üretimin neden olduğu altüst oluşun, kültürel üretim ve tüketim 

alanını dönüştüren bir gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeyle 

birlikte kültürel alandaki piyasa ilişkileri geçmişin yerleşik patronluk, hamilik 

biçimlerinin yerini alır. Sanatçıların statüsü yükselir ama yerleri güvenli değildir. 

Sanatçı, bir zamanlar hamisinin taleplerini gerçekleştiren, şimdi önceden bilinmesi 

mümkün olmayan bir izler kitlenin beğenilerini kestirmek zorunda kalır. Bu durumda 

başarı ile başarısızlık arasındaki uçurum iyice açılır. Bu maymun iştahlı, karasız 

izlerkitle, yani yeni burjuvazi, sanatçının eserini reddettiğinde, sanatçı tarafından 

bayağı ve zevksiz olarak nitelendirilir. Bohem sanatçı kimliği böylelikle ortaya 

çıkar.48 

 

 Kitle kültürü, R. Williams’a göre kitlesel olarak bir araya gelişlerin 

şekillendirdiği kitlesel kurumlara tekabül eden iletişim tarz ve edinimlerini ifade 

eder. Modern medya ise bütün kapsayıcılığı ve kaplayıcılığı ile bu tür kurumlardan 

çok farklı iletişim edim ve tarzlarını dayatmaktadır. Ne var ki modern medyanın bu 

iletişim edim ve tarzları, örneğin Alexis de Tocqueville’in Amerika ‘da Demokrasi 

adlı popülerliğini hala sürdüren eserindeki ‘demokrasinin gelişmesiyle kültürel 

pespayeleşmenin birbirini gerektirdiği’ şeklindeki denklemden hareketle dile 

getirdiği kitle demokrasisine ilişkin endişelerde karşılığını bulan muhafazakar kitle 

toplumu ve kitle kültürü eleştirilerinin dayandığı bir ‘Pavlovgil’ manipülasyon 

tasvirini mutlak şekilde haklılayası değildir. İşte bu yüzden Williams, “bu medya 

biçimlerine özgü, onların içinde mümkün olan iletişim tarzlarını anlayacaksak kitle 

piyasası kavramının medyaya dayatılmasından ibaret kalacak yaklaşımla aramıza 

mesafe koymamız gerekir” demektedir. Williams’ın bu mesafeli tavrının nedeni, 

kitlenin her zaman bizim dışımızdaki bir şey olduğu düşüncesidir. Williams şöyle 

demektedir; ”Başka insanlar için bizler de kitleleriz. Kitleler diğer insanlardır. 

Aslında kitleler yoktur, sadece insanları kitleler olarak görme biçimleri vardır. 

                                                
48 A. e. , s.310 
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Gerçek şudur ki, bizim tüm toplumların karakteristiği haline gelen diğer insanları bu 

şekilde görme biçimi siyasal veya kültürel sömürü amacıyla kullanılmaktadır”.49 

 

 J. Collins, kitle kültürünü eleştirenlerin çok farklı estetik ve ideolojik 

yönelimleri olmakla birlikte, bunların belli ortak görüşleri paylaştıklarını 

belirtmektedir: 

  

• Kültürlerin tüm kültürel etkinliği ölçebilecek merkezleri olduğu 

düşünülmelidir, 

• Tüm kültürel üretim birleştirici bir ana sisteme göre işler, 

• Bu tür sistemlerde otantik sanat ile kitle kültürü arasında ikili karşıtlıklar 

yapılmalıdır, 

• Otantik sanat farklılık, çeşitlik gösterir çünkü sanatçılar tarafından üretilir, 

kitle kültürü tek biçimlidir çünkü metinler ve şirketler tarafından üretilir, 

• Otantik sanatın izleyicisi de çeşitlik gösterir, çünkü aydınlanmıştır, kitle 

kültürünün izler kitlesi ise sadece bir kitledir, tükettiği metinler gibi özdeştir, 

• Kültür eleştirmenlerinin rolü özsel olarak değerlendirme yapmaktır ve bu 

değerlendirmede otantik sanatın ölçütleri kitle kültürünün saldırılarına karşı 

savunulmalı ve tanımlanmalıdır.50 

 

 Kitlesel üretim standartlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Kültür de kitlesel olarak 

üretilmeye başlandığında, tek biçimliliğe yol açmaktadır. Özellikle dil bu anlamda 

önem kazanmaktadır. Dildeki tek biçimlilik düşünceye yansımakta, böylece insanlar 

üzerinde bir denetim ve egemenlik kurulmuş olmaktadır. Kitle kültürünün insanı tek 

boyutlu hale getirdiğini savunan Marcuse’un söylediği gibi, “Efendileri özgürce 

seçmek, efendileri ve köleleri ortadan kaldırmamaktadır”. 51 

 

 Dünyayı anlamanın, kavramanın reel dünya ile dolaysız deneyimlerimizle 

oluşması gerektiğini hatırladığımızda, bunun hiçte kolay olmadığını görmekteyiz. 

                                                
49 A. e. , s.311–312 
50 Mutlu, İletişim Sözlüğü, s.216 
51 Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 1993, s.7 
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Ünsal Oskay’ın da dediği gibi, “Nesneleri, dünyamızı, kendimizi bile, bize ait özgün 

yaşam deneyimlerimizden oluşturduğumuz bilgiler ile değil, uluslar arası bir 

tekelleşmenin etkisi altında medyadan bize sunulan enformasyon aracılığıyla 

öğrendiğimiz, tanıdığımız, değerlendirdiğimiz, bugünkü dünyamızın dönüşeceği 

‘Evrensel Köy’ün bir gemeinschaft’mı, yoksa Hollywood işi bir kovboy kasabası mı 

olacağını düşünmek zorundayız”.52 Evrensel bir köy haline gelen dünyamıza ilişkin 

bilgilerin, kitle iletişim kanalları ve kurumlarıyla sınırlandırılmış, biçimlendirilmiş, 

işlenmiş, ürüne dönüştürülmüş şekliyle karşılaştığımızı unutmamalıyız. Dünyayı 

başkalarının gözüyle, istenildiği biçimde görüp yaşayan iletişim teknolojisinin 

küçücük bir alana sıkıştırdığı insanlar, kendilerini satın aldıkları ürünlerde tanımaya 

çalışmakta, ruhlarını otomobillerinde, dinledikleri müzikte, tuttukları takımda, 

giydiklerinde ve tükettiklerinde bulmaktadırlar. 

 

 Kitle kültürünün tüm özelliklerini, İktidar Seçkinleri çalışmasında C. Wright 

Mills, şu tespitleriyle genel olarak özetlemiştir: 

 

• Medya, kitle insanına kim olduğunu anlatır, ona kimlik kazandırır, 

• Medya, kitle insanına ne olmak istediğini anlatır, ona hırs, beklenti ve 

tutkular kazandırır. 

• Medya, kitle insanına buna nasıl ulaşacağını anlatır, ona tekniği kazandırır. 

• Medya kitle insanına öyle olmadığı halde öyle olduğunu nasıl düşüneceğini 

anlatır, ona kaçış imkânı verir.53 

 

 2.2.1. Kültür Endüstrisi Kavramı 

 

 Adorno, kültür endüstrisi terimini ilk defa 1947'de, Amsterdam’da 

Horkheimer'la birlikte yayımladığı ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’nde kullanmıştır. 

Müsveddelerde ‘kitle kültürü’ terimini kullanmışsalar da, daha sonra, yandaşlarının 

işine gelecek yorumları dışarıda bırakmak amacıyla kitle kültürü yerine kültür 

                                                
52 Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, Simavi Yayınları, İstanbul, 1992,  s.13 
53 Mutlu, Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, s.309 
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endüstrisi terimini kullanmayı uygun görmüşlerdir. Buradaki amaçları onun, 

kitlelerden kendiliğinden çıkan bir kültür sorunu olduğunu ortaya atabilmek, onu 

popüler sanatın çağdaş formu sayabilmekti ki bu ikincisinin kültür endüstrisinden 

kesin olarak ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı.  

 

 Kültür endüstrisinin en önemli işlevi insanları dünyayla barışık tutmak ve bu 

dünyayı olumlu algılamalarını sağlamaktır. Yani kültür endüstrisinin insanlara 

verdiği sahte bir keyif vardır. Adorno’ya göre aslında içinde yaşadığımız bu dünya, 

kötü bir dünyadır ve insanların bu dünyayı olumlu algılamaması, bu dünyada 

kendilerini evlerinde gibi hissetmemeleri, kendilerini bu dünyaya yabancı 

hissetmeleri gerektir. Ama kültür endüstrisinin getirdiği o geçici keyif anları, 

insanların gerçek yaşam koşullarını düşünmelerini ve bunu değiştirmek için bir şey 

yapmalarını engellemektedir.54  

  

 “Kültür endüstrisi eski olanla tanıdık olanı yeni bir nitelikte birleştirmektedir. 

Kitlelerin tüketimine göre düzenlenen ve büyük ölçüde o tüketimin yapısını 

belirleyen ürünler, tüm sektörlerde az çok bir plana göre üretilmektedir. Tüm 

sektörler yapısal olarak benzerdir ya da en azından birbirinin açıklarını kapatarak, 

neredeyse tamamen gediksiz bir sistem oluşturmaktadırlar. Bunu olanaklı kılan 

sadece çağdaş teknik olanaklar değil, aynı zamanda ekonomik ve yönetsel 

yoğunlaşmalardır. Kültür endüstrisi kasıtlı olarak tüketicileri kendisine 

uydurmaktadır. Binyıllardır ayrı duran yüksek ve düşük sanat düzeylerini, her 

ikisinin de zararına bir araya gelmeye zorlar. Yüksek sanatın önemi, yararı 

konusundaki spekülasyonlarla yok edilirken, düşük sanatın önemi de, (toplumsal 

denetim kusursuz olmadığı sürece) içinde barındırdığı isyancı direniş özelliğine 

dayatılan medeni sınırlamalarla yok edilmektedir. Böylece, kültür endüstrisi 

yöneltilmiş olduğu milyonların bilincini ve bilinçaltını yönlendiriyor olmasına 

rağmen, kitleler birincil değil, ikincil role düşerler ve hesaplanabilir nesneler, 

makinenin tali parçaları olurlar.  

  

                                                
54 Ömer Naci Soykan - Ferda Keskin -Besim F. Dellaloğlu, Adorno ve Yapıtı (Çevrimiçi) 
http://www.uzaklar.net/html/adorno_uzerine_soylesi.html, 16.04.2005 
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 Tüketici, kültür endüstrisinin bizi ikna etmeye çalıştığı gibi hükmedici ya da 

özne değil, aksine nesnedir. Kültür endüstrisi kitlelerle ilişkisini kötüye kullanarak, 

verili ve değişmez sayılan bir zihniyeti çoğaltmaya ve güçlendirmeye çalışır. Her ne 

kadar kültür endüstrisi kitlelere uyum sağlamadan var olamayacak olsa da, kitleler 

onun ölçütü değil ideolojisidir. 

 

 Brecht ve Suhrkamp'ın otuz yıl önce ifade ettiği gibi, endüstrinin kültürel 

malları, özgül içerikleri ve yapılarındaki uyuma göre değil, piyasada gerçekleşen 

değerlerine göre yönetilmektedir. Tüm kültür endüstrisi pratiği, kâr güdüsünü 

dolaysız olarak kültürel formlara aktarmaktadır. Bu kültürel formlar piyasaya sürülen 

mallar olarak yaratıcılarının geçimini sağlamaya başladığından beri zaten bu niteliğe 

kısmen sahiptir. Fakat o sırada kâr arayışı dolaylıdır, sanat eserinin bağımsız özünün 

ötesindedir. Kültür endüstrisinde yeni olan, en tipik ürünlerindeki kesin ve iyi 

hesaplanmış faydanın dolaysız ve saklanmayan önceliğidir. Asla ve asla bütünüyle 

baskın çıkamayan ve daima çeşitli etkilerle biçimlenen sanat eserinin özerkliği, 

kültür endüstrisi tarafından, denetim mekanizmasının iradesi dâhilinde ya da dışında, 

bilinçli bir biçimde ortadan kaldırılmaktadır. Denetim mekanizması sadece iktidarı 

ellerinde bulunduranları değil, verilen talimatları yerine getirenleri de 

kapsamaktadır.”55  

  

 Kültür Endüstrisi gerçek bir kültür değil, kendiliğindenliği olmayan, 

şeyleşmiş bir sözde kültür üretmektedir. Modern kitle toplumlarında eski günlerdeki 

gibi, birbirinden farklı yüksek kültür ve alt kesimlerin kültürü diye iki ayrı kültür de 

kalmamıştır. Bu farklılık bile kitle kültürünün stilize barbarlığı içinde erimiş, yok 

olup gitmiştir. Bir zamanlar protesto niteliği taşıyan trajedi bile modern dönemde 

teselli anlamına dönüşmüştür. Sanat diye ne varsa, kitle kültürünün ortamı içinde 

bilincine varılamayan mesajı ile hemen hemen yalnızca, gerçeklik ile uyuşmayı ve 

yaşama yeniden biçim vermekten geri durmayı telkin etmektedir. Yani sanat 

toplumun içinde bir esir haline gelmiştir. Adorno'ya göre, Kültür Endüstrisinin 

ürettikleri metalaşan sanat yapıtları değil, daha en başından pazar için üretilmiş 

                                                
55 Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken, Çev: Bülent O. Doğan 
(Çevrimiçi) http://www.ykykultur.com.tr/cogito/36/theodor.html, 10.05.2005 
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metalardır. Kitlesel olarak üretilen lüks tüketim maddelerinin ucuzlamasıyla birlikte, 

sanatsal metaların karakterinde önemli değişiklikler olmuştur. Burada yeni olan 

sanatın metalaşması değildir, fakat sanatın özerkliğinden vazgeçmesi ve tüketim 

metaları içinde gururla yerini almasıdır. Sanat ayrı bir alan olarak yalnızca burjuva 

toplumunda mümkün olabilmiştir. Fakat pazar yoluyla gelişen, toplumsal gerekliliğin 

olumsuzlanmasıyla, sanatın özgürlüğü meta ekonomisi tarafından 

sınırlandırılmıştır.56 

 

 “Endüstri terimi doğrudan doğruya üretim sürecini değil, kültürel malın 

standardizasyonunu, her sinema seyircisinin aşina olduğu Western filmlerinde 

olduğu gibi ve dağıtım tekniklerinin rasyonelleştirilmesini anlatmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Kültür endüstrisinin ana sektörü olan sinemada üretim süreci, geniş 

bir işbölümündeki, makine kullanımı ve kültür endüstrisi içinde aktif olan 

sanatçılarla onu yönetenler arasındaki uzun süreli çatışmada ifadesini bulan 

emekçilerin üretim araçlarından ayrılması vb. teknik işleyiş tarzlarını anımsatsa da 

bireysel üretim formları yine de korunmaktadır.  

 

 Her ürün bireysel bir hava taşır, bireyselliğin kendisi, bütünüyle 

şeyleştirilerek sunulan nesnenin dolaysızlıktan ve hayattan kaçıp saklanılacak bir 

sığınak olduğuna dair bir yanılsama yaratıldığı ölçüde, ideolojinin güçlendirilmesine 

yarar. Her zaman olduğu gibi bugün de, kültür endüstrisi üçüncü kişilerin 

‘hizmetindedir’, sermayenin gerileyen dolaşım süreçlerine ve varlık sebebi olan 

ticarete yakınlığını korumaktadır. İdeolojisi her şeyden çok bireysel sanattan ve onun 

ticari sömürüsünden ödünç alınmış yıldız sistemine dayanmaktadır. Kültür 

endüstrisinin işleyiş yöntemleri ve içeriği insani olmaktan ne kadar uzaklaşırsa, o 

kadar gayretli ve başarılı bir şekilde, sözde yüce kişilikleri yaygınlaştırır ve başarıyla 

iş görür.”57 

 

                                                
56 Besim F. Dellaloğlu, Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında, (Çevrimiçi) 
http://www.uzaklar.net/html/bir_giris__adorno_yuz_yasinda.html, 06.03.2004 
57 Adorno, a. g. e. 
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 Adorno ve Horkheimer'a göre, kültür endüstrisi çağında düzen, bedenleri 

serbest bırakır ve ruhlara saldırır. Artık düzen ‘benim gibi düşün ya da yok ol’ demek 

yerine ‘benim gibi düşünmemekte serbestsin. Yaşamını ve tüm sana ait olanları da 

koruyabilirsin. Ancak o andan itibaren aramızda bir yabancısın’ demektedir. Modern 

özne, modernliğin öznesi olduğu için modern değildir; modernliğin ürettiği özne 

olduğu için moderndir. Günümüzde, kültür ve eğlencenin birbirine karışması, 

yalnızca kültürün baştan çıkmasına neden olmaz, aynı zamanda eğlencenin de 

entelektüelleşmesine yol açar. Zevk almak düzene evet demektir. İnsan, bir türün 

örneği olarak, kültür endüstrisiyle gerçeklik kazanır. Günümüzde her insan bir 

diğerinin yerine geçebilme özellikleriyle önem kazanır. İnsanlar birbirlerinin 

yerlerini doldurabilirler, yani birer kopyadırlar. Modern özne bir siber öznedir, bir 

dijital öznedir. Bu düşünce ile Adorno ve Horkheimer, çağdaşları başka bir filozofun, 

var oluşçu Heidegger'in şu sözlerinde dile gelen görüşü paylaşmış olurlar; “İnsanın 

günlük yaşam olanakları ötekilerin koyduğu ölçülerce yönetilir. Bu ötekiler belirli 

ötekiler değildir. Her öteki bütün ötekilerin yerine geçebilir. Ötekilerin kimliği, ne bu 

ne de şu kimse, ne insanın kendisi ne bazı kimseler ne de hepsinin toplamıdır. 

Onların kimliği ‘kimsesizlik’ ya da ‘herkestir”.58 

 

 “Somut özgüllük olmadan tek başına düzene başvurmak boşa kürek 

çekmektir; öte yandan gerçeklikte ya da bilinç karşısında kendini hiçbir zaman 

kanıtlayamayan normların yayılmasına başvurmak da aynı derecede boştur. Nesnel 

ve bağlayıcı bir düzen düşüncesi insanlara dayatılmaktadır, çünkü onlara göre çok 

eksiklidir, içsel olarak ve insanlar karşısında kendini kanıtlamadıkça hiçbir iddiası 

yoktur. Fakat kültür endüstrisinin hiçbir ürünü böyle bir işe girişmez. İnsanların 

beynine çakmaya çabaladığı düzen kavramları daima statükonun kavramları 

olmuştur. Onları kabul edenlerin gözünde hiçbir anlamları kalmasa bile, 

sorgulanmaz, çözümlenmez, diyalektik olmayan bir şekilde varsayılmış olarak 

kalırlar.  

  

                                                
58 Dellaloğlu, a. g. e. 
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 Kant’çı buyruğun aksine, kültür endüstrisinin kategorik buyruğu artık 

özgürlükle hiçbir ortak yana sahip değildir. Şöyle der: 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 var olana uyum sağlayacaksınız. 

Kültür endüstrisinin ideolojisi o kadar güçlüdür ki bilincin yerini uygitsincilik 

almıştır. Kültür endüstrisinden fışkıran düzen hiçbir zaman olduğunu iddia ettiği 

şeyle ya da insanların gerçek çıkarlarıyla karşı karşıya konmaz. Düzen kendi başına 

iyi değildir. Ancak iyi bir düzen iyi olabilir. Kültür endüstrisinin bunu bilmezden 

gelmesi ve düzeni kendi başına göklere çıkarması, aktardığı mesajların yetersizliğini 

ve yanlışlığını da beraberinde getirmektedir. Kafası karışmışlara yol gösterme 

iddiasıyla onları aldatarak mevcut çatışmaların yerine sahte çatışmalar koymaktadır. 

Onların çatışmalarını sadece görünüşte, gerçek yaşamlarında çok zor 

uygulanabilecek biçimlerde çözer.  

 

 Kültür endüstrisinin ürünlerinde insanlar ancak zarar görmeden 

kurtulacaklarsa başları derde girer ve genelde onları kurtaran da hayırsever bir 

kolektifin temsilcileri olur; ondan sonra boş bir ahenk oluşur, daha başlangıçta 

çıkarıyla taleplerinin uzlaşmaz olduğu anlaşılan çoğunlukla uzlaştırılır. Kültür 

endüstrisi bu amaçla, kavramsal olmayan alanlarda bile formüller geliştirmiş ve 

örneğin hafif müziği ortaya çıkarmıştır. Burada da insan bir karmaşaya düşer, ritmik 

sorunlar yaşar ve bu sorunlar anında basit bir temponun zaferiyle çözülür gider.”59 

 

 Kültür Endüstrisi çağında birey bir yanılsamadır. Ancak bunun tek nedeni 

üretim araçlarının standartlaşması değildir. Bireye yalnız ve yalnızca genel ile mutlak 

özdeşleşmesini sorgulamadığı koşulunda katlanılmaktadır. Birey artık sahte-bireydir. 

Birey, birey gibi görünendir. Modern birey, sürekli yeniden üretilen bir üründür. 

Benjamin’in sanat yapıtı için vurguladığı ‘halenin kaybolması’ nitelemesi aslında 

modern birey için de geçerlidir. Modern dönemde insan halesini yitirmiştir. İnsan 

teki, özgünlüğünü, biricikliğini kaybetmiştir. Mekanik yeniden üretim çağında her 

özne bir diğerinin aynısıdır. Aynı şeyleri yiyen, aynı şeyleri içen, aynı şeyleri 

                                                
59 Adorno, a. g. e.  
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dinleyen, aynı şeyleri seyreden özneler aynı şeyleri düşünmeye, aynı şeyleri 

hissetmeye başlamıştır. Herkes aynıdır. Herkesin aynı olduğu yerde kimse 

kalmamıştır. Özne bitmiştir, tükenmiştir.60 

 

 “Kültür endüstrisi asıl anlamı ve mantığı değil de faydası bakımından, 

gerçeklikteki konumu ve ortada bulunan iddiaları açısından değerlendirilecek olursa; 

dikkatler onun daima başvurduğu fayda konusuna yöneltilecek olursa, yapacağı 

etkinin potansiyelinin iki kat daha fazla olduğu anlaşılacaktır. Ama bu potansiyel, 

gücün yoğunlaşması sayesinde, çağdaş toplumun güçsüz bireylerinin mahkûm 

olduğu tanıtım ve insan zayıflıklarının sömürülmesinde yatmaktadır. Bu bireylerin 

bilinci daha da geriler. Bazı alaycı ABD'li film yapımcılarının on bir yaşındakileri de 

göz önüne alarak film çekmek durumunda olduklarını söylemeleri bir rastlantı 

değildir. Ellerinde olsaydı, böyle yaparak yetişkinleri de on bir yaşına indirmek için 

canlarını verebilirlerdi. 

 

 Kültür endüstrisinin verdiği mesajlar iddia edildiği kadar zararsız olsa bile –ki 

pek çok durumda zararlı oldukları açıktır, örneğin aydınları tipik karakterlerle temsil 

ederek onlara yönelik antipropagandaya katkı sağlayan filmler– bu mesajlarla öne 

çıkardığı görüşlerin zararlı olduğu açıktır. Bir astrolog herhangi bir günde 

okuyucularına dikkatli araba kullanmalarını tavsiye ederse, bunun gerçekten de 

kimseye zararı olmaz, fakat bunun altında yatan, her gün geçerli olan ve tam da bu 

yüzden belli bir günde özellikle tekrarlanması aptalca görünen bir tavsiyenin 

doğrulanması için yıldızlara bakmak gerektiği gibi sersemletici bir fikir, alabildiğine 

zararlıdır. 

  

 İnsanın bağımlılaşması ve köleleşmesi, yani kültür endüstrisinin yok edici 

etkisi, ABD'de yapılan bir programda halktan bir kişinin, insanlar ünlü karakterleri 

taklit ederlerse çağımız sorunlarının yok olacağı yönündeki görüşünden daha iyi bir 

biçimde tarif edilemezdi.  
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 Kültür endüstrisi, ikiyüzlüce önüne geçtiği mutluluktan insanları 

uzaklaştırmak için aldatıcı bir memnuniyet duygusunu devreye sokmakta, dünyanın 

tam da kültür endüstrisinin istediği gibi olduğu fikriyle bir refah havası 

yaratmaktadır.  

 

 Kültür endüstrisinin asıl etkisi aydınlanma karşıtlığında kendini 

göstermektedir ve doğaüstündeki gittikçe artan teknik egemenlik olarak aydınlanma, 

Horkheimer’la Adorno’nun daha önce de yazdığı gibi, kitleleri aldatma haline 

gelmekte, bilinci zincire vurma yöntemine dönüşmektedir. Kendi başlarına bilinçli 

olarak yargılayan ve karar veren özerk, bağımsız bireylerin gelişimi önünde bir engel 

olarak durmaktadır. Böyle bireyler, güçlenmek ve gelişmek için olgun insanlara 

ihtiyaç duyan demokratik toplumun olmazsa olmaz önkoşuludur. Eğer kitleler sırf 

kitlelere dönüştükleri için hakir görülüyorsa, şunu akıldan çıkarmamak gerekir ki, 

onları kitlelere dönüştürüp küçük düşürme, devrin üretim güçleri ne kadarına izin 

veriyorsa o kadar olgunlaşmalarını sağlamak için, özgürleşmelerini engelleme 

konusunda kültür endüstrisinin rolü çok büyüktür.”61 

  

 Adorno ve Horkheimer’a göre, değişik tüketim kalıplarına hitap eden, aynı 

malın farklı biçimlerde ve farklı fiyatlarla pazarlanması gibi yöntemlerle ayrımlar 

vurgulanmakta ve genişletilmekte, böylece de herkese hitap edilebilmekte, kimse 

sistemin dışında kalmamaktadır. Artık herkes bütünün bir parçasıdır. Ancak, böyle 

bir ortamda, elbette ki bir sinema seyircisi, filmi izlemeye başladığında, filmin nasıl 

biteceğini, kimin ödüllendirilip kimin cezalandırılacağını çok iyi bilmektedir. Bir 

müziksever, koşullandırılmış, belki de piyasa tarafından üretilmiş kulağıyla, hit 

olmuş bir şarkının ilk notalarını duyduğunda arkasından neyin geleceğini tahmin 

edebilmekte ve bundan da hoşnut olmaktadır.  

 

 Kültür Endüstrisinin gelişmesi, efektlerin, doğrudan etkilerin ve teknik 

ayrıntıların yapıt üzerindeki egemenliğine neden olmuştur. Gerçek yaşam filmlerden 

ayrılamaz hale gelmektedir. Film, filmin yapısı içinde tepki verme yeteneğini 
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yitirmiş seyirciye, düş kurma ve akıl yürütme fırsatı vermemekte, böylece film 

seyirciyi, kendisini gerçeklikle doğrudan özdeşleştirmeye zorlamaktadır. Kültür 

endüstrisi, kendi tüketicisi olan modern bireyi kendisi üretmektedir.62 

 

 Kültür endüstrisi, günümüzde egemen olan anlayışın bir uğrağı olarak büyük 

önem taşır. İnsanların kafasını sürekli, boş şeylerle doldurur. Kültür endüstrisinin 

kitlelerin ruhsal yapısındaki değişimde önemli rolü vardır. Pembe diziler, basmakalıp 

filmler ve romanlar, dizi halinde yayımlanan ailelere ve kadınlara yönelik televizyon 

programları, her derde bir çare köşeleri ve fal sütunları kültür endüstrisinin bir 

parçasıdır. Tüm bunlar zararsız görülür ve her ne kadar yaratılmış da olsa bir talebe 

karşılık düştükleri hatta yararlı oldukları düşünülür. Mesela bilginin, hayat 

derslerinin, gerilimi azaltıcı davranış biçimlerinin yayılmasını sağladığına dikkat 

çekilir.  

 

 Tüketicinin beğenisi de kültür endüstrisi tarafından satılan eğlence 

reçeteleriyle belirlenir. İnsanlar sadece kanmakla kalmaz, aldatılmayı arzular hale 

gelir. Kültür endüstrisi verili gerçekliği ‘iyi yaşam’ın ta kendisi gibi gösterir. 

İnsanların beynine yerleştirmeye çabaladığı düzen kavramları daima statükonun 

kavramlarıdır. Var olana uyum sağlamayı öngörür. Kültür endüstrisinin ideolojisi o 

kadar güçlüdür ki bilincin yerini uyum almış, mevcut çatışmaların yerine sahte 

çatışmalar koyulabilmiştir. Böylece bu kültürün alıcısı olan bireylerin bilinci daha da 

gerilemiştir.  

 

 Kültür endüstrisi sürekli tekrara dayanır. Hiç durmadan aynı davranış 

kalıpları üzerinden hareket eder. Etkisi bu tekrardan gelir. Kitlelere bireysel tüketim 

ve macerayı vekâleten yaşatan mesajlarla doludur. Aldatıcı bir memnuniyet 

duygusunu devreye sokmaktadır. Bu haliyle kendi başlarına bilinçli olarak 

yargılayan ve karar veren özerk, bağımsız bireylerin gelişiminin önünde bir engel 

olarak durmaktadır. Kitlelerin özgürleşmelerini engelleme konusunda kültür 

endüstrisinin rolü çok büyüktür. 
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2.3. Popüler Kültür 

 

 Çağımızda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, kitle iletişim araçlarının, 

bireysel ve sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi artmıştır. Bu durum, gelişmiş 

ülkelerin, kitle iletişim araçlarını ele geçirme isteğini kamçılamıştır; çünkü kitle 

iletişim araçları, bir yandan geleneksel kültürlerde değişikliklere neden olurken, bir 

yandan da medya kültürünün, egemen bir kültür haline gelmesinde önemli bir rol 

üstlenmiştir. Bu yeni kültürün adı, popüler kültürdür. Kitle iletişim araçlarının hızla 

gelişmesi sayesinde, her yerde ve herkes için hazır olan bu kültür, sınır tanımayan 

küresel dünya kültürüne dönüşmektedir. Bu bakımdan televizyon aracılığı ile yayılan 

kültür, popüler kültürün en yaygın türüdür. “Popüler kültür terimini kaynağı 

people(halk)’tan gelmektedir.”63 Popüler Kültür halk arasında yaygın olarak tercih 

edilen bir dizi kültürel pratik olarak tanımlanabilir. “Popüler kültür, gündelik 

hayattaki davranışlarımızın belirlenmesinde ve tutumlarımızın oluşumunda anahtar 

rolü üstlenmektedir. Popüler kültürde sürekli olarak kontrol altına alınma ve 

direnmenin izleri bulunmaktadır.”64 Popüler kültürü haz duygusu güdüler ve özünde 

eğlenceye, vakit geçirmeye yönelik bir kültürdür. Popüler kültür olgusunu 

irdelemeden önce popülerlik kavramı açıklamamız gerekmektedir. 

 

2.3.1. Popülerlik Kavramı 

 

‘Popüler’ kelimesinin etimolojisi, populace, population, public, 

publication, pub, people gibi kökensel akrabalıklara dayanmaktadır. Eşanlam olarak 

common, demos, demokrasi gibi sözcüklerle de ilişkilendirilebilir bir anlamsal bağa 

sahiptir. Latince ile Eski Yunanca açısından ayrıklaşan, İngilizcede kullanılan bu 

sözcüklerin hepsi, halk, yaygınlık, ortaklaşacılık, kamu, demokrasi gibi Türkçe 

karşılıklara sahiptir. Popüler kültür bu nedenle, halktır, demokrasidir, ortak ve yaygın 

eylem ve beğenilerin toplamıdır, popüler kültür kent olan yerleşim yerinin 

kültürüdür. Kent eğer demokratikse, o da demokratiktir; kentte kitlesel üretim varsa, 
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o da kitle kültürüdür. Halkın etkinliği kadar eleştireldir; edilginliği kadar kabul 

edicidir. Bazen bir endüstridir; bazen bir estetik tekliktir. Yaygınsa (popülâsyonlara 

yayılmışsa) popülerdir. Popüler kültür bir olgudur. Etkileri ve gelecekle ilgili 

dinamikleri spekülatif olarak değerlendirilemez. Ampirik olarak ortaya 

çıkartılmadan, teorik bir çerçeveye oturtulmadan hakkında ne dense boştur. 

Entelektüel bir sayıklamadan öteye gitmez.  

 

Popüler kültür’ün içinde var olduğu araçlar ve etkinliklere göre yapısı 

belirlenir. Nasıl, halk kültürü ve seçkin kültür ayrı ayrı ve farklı katmanların 

beğenileriyle oluşmuş yaşam tarzlarıysa ve değişik araçlarla yaratılıyorsa, popüler 

kültür de kent içindeki yaygın ve birbirlerini tanımayan katmanların gündelik 

kültürüdür. Bu nedenle, seçkin kültür ögelerini de kullanır, halk ögelerini de. 

Örneğin, televizyon bir iletişim aracıdır; kendi başına teknolojik bir olgudur. 

Televizyonun içeriği popüler de olabilir, seçkin de, halk da. Ama televizyon izlemek 

popüler kültürdür. Televizyonu popülasyonun çok büyük bir çoğunluğu izlemektedir. 

Televizyonla, opera da izlenir; Orhan Gencebay da. İzleyen herkese etkisi aynı 

olmaktadır; tıpkı popüler kültür gibi. Bu etki, toplumu ‘orta-yol’a sokmaktır; 

mainstreaming’dir. George Gerbner’in bu ünlü kavramı, cultivation ile birlikte, 

popüler olan kültürü hem var eder, hem de onu popüler kılar. Aslında (bir dünya 

olarak) popüler kültür, artık, televizyondur.65 

 

Popüler basın, popüler kişiler yaratmıştır. Şarkıcılardan, futbolculardan 

gençler öylesine etkilenmişlerdir ki idol olarak belirledikleri kişiler gibi giyinmeye 

başlamışlardır. Örneğin, günümüzde genç erkeklerin çoğu saç stillerinde, 

giyimlerinde popstar Tarkan’ı taklit etmektedirler. Dünya Kupası karşılaşmalarından 

sonra hemen hemen her sokakta en az birkaç tane Ümit Davala görmüşüzdür. Popstar 

Türkiye yarışması programıyla idolleşen Deniz Seki ve Armağan Çağlayan ise, 

yarışmacılardan önce ünlü olmuşlardır. Her ikisinin giyim tarzı ve saç modelleri 

popüler olmuş ve yarışmayı izleyen kitleler tarafından örnek almıştır.  
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Basına konu olan haberin içeriğinde cinsellik, şiddet ve para varsa o haber 

çok izlenmektedir. Hele bu özellikleri taşıyan haberin öznesi ünlü bir kişiyse haber 

gerçekten değerli sayılmaktadır. Örneğin Lady Diana’nın kaza haberi bu nedenle 

büyük yankı uyandırmıştır. ‘Önemli ve ünlü biri olan Diana, yanında sevgilisi Dodi 

(-ki o da önemli bir kişi) ile trajik bir kaza sonucu yaşamını yitiriyor’. Bu haberin 

günlerce ve aylarca basında yer almasının nedeni haber değeri kıstaslarını 

bünyesinde taşıması ve haberin ilgi çekmesidir.66  

 

 Popüler kültür, belirli malların yanında belirli düşünce ve dünya görüşlerini 

de popülerleştirir. Popüler kültür ürünü olan dergiler, dizi filmler, kitaplar, 

oyuncaklar, çizgi filmler vb. bunların hepsi ticari kültürün çıkarına ve kapitalist 

toplum biçimi ve ilişkilerinin evrenselliğini getiren ideolojiye hizmet etmektedirler. 

Örneğin; günümüzün en popüler televizyon programları olan paparazzi programları, 

televoleler ve yarışma programları en fazla izlenilen programlardır. Bunlar gayet 

güzel kapitalist düzene hizmet etmekte ve kitleleri tüketime yönlendirmektedirler. 

Amaç herkes için bir şeyler hazırlamak, kimseyi ekran başından kaçırmamak, geniş 

kitleleri aynı zamanda ortak bir noktada toplamayı başarmaktır.67 Toplanan bu 

kitleyi, uzun uzun ve tekrar tekrar ekrana getirerek yayınladıkları sansasyonel olaylar 

ve programlar ile birlikte adeta ekran karşısına çivilemektedirler. 

 

 2.3.2. Popüler Kültür Olgusu 

  

 Popüler kültürün tecimselleşme ile başladığını söyleyebiliriz. Kölelerin 

gladyatör olarak dövüştükleri arenaya bilet alarak giren Romalı özgür vatandaşlar da 

eğlenceyi para karşılığı satın alıyorlardı. 18. yüzyılda Avrupalı şairler, entelektüeller 

popüler kültürü ulusal bir kültür oluşturmak üzere gerekli gördükleri bir kavram 

olarak kullanıyorlardı. “19. yüzyılda, elit kültürle halk kültürü arasındaki ayrım, 

demokrasilerin gelişmesi, eğitimin kitleselleşmesi ve kitle kültürünün ortaya çıkaran 
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Sanayi Devrimi sonrası belirsizleşmeye başlamıştır. Popüler kültür terimi, bu 

yüzyılda gelişmiş ve günümüz toplumlarındaki halk kültürünün yerini almıştır.”68 

  

 Kültürel ürünün değeri, onları tüketen grupların değerleriyle eşitlenir. 

Böylece popülerse mutlaka kötüdür’ den popülerse kötüdür ama doğru insanlar için 

popülerse kötü değildir’e doğru bir gidiş söz konusudur. Popüler tüketimin dolaşım 

süreci ve biçimlendirmeden söz edilirken satışlar, piyasa göstergeleri ölçü olarak 

alınır, reytingler, müzik listeleri, gişe satışları, istatistikler... Tüm bu sonuçlar doğru 

ve geçerli olarak kabul edilse bile, hiçbiri insanların neden bu tür ürünleri tükettiğini 

bize söylemez. Gerçekten hoşlandıkları için mi, yoksa bu listelerden etkilendikleri 

için mi bu yönde bir tüketim yaptıkları bilinemez. 

 

Beğeninin yani kültürel sınıfsal farklılığının, ayrımı belirleyen biçimde 

burjuvazi tarafından kullanıldığını savunmak, sınıfsal yapıyı basite indirgemek olur. 

Yüksek ve düşük kültürün toplumsal anlamı yalnızca 19. yüzyıl kent burjuvazisinin 

estetik ideolojisiyle açıklanamaz. Klasik müziğin aşkınlaşan yüce anlamı, radyo, 

televizyon ve halk dünyasında olduğu gibi alışveriş merkezlerinde, uçaklarda, 

reklâmlarda sömürülüyor ve sömürüldüğü de kesinlikle reddediliyor.69 

 

Popüler kültür, kökleri yerel geleneklerde bulunan halk inançlarını, 

pratiklerini ve nesnelerini, keza siyasal ve ticari merkezlerde üretilen kitlesel 

inançları, pratikleri ve nesneleri içerir. Popüler kültürün içeriğinde popülerleştirilmiş 

seçkin kültürel biçimlerin yanı sıra müze geleneği düzeyine yükseltilmiş popüler 

biçimlerde bulunmaktadır. Bu görüş örneğin, Louvre Müzesinde her kesimden, 

beğeniden ve kimlikten yığınlarca insanın Mona Lisa’yı görmek, bu mühim eserin 

(bir suretinin en sıradan kırtasiyelerde bile kartpostal olarak bulunabilmesine karşın) 

resmini çekmek için akın akın sergi salonunu doldurması veya futbol stadyumlarında 

Queen’in ‘We Are The Champions’ının yanında tezahürat korosunun bir başka 

melodik altyapısını söz gelişi Beethoven’in senfonilerinden bir alıntının 
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oluşturmasında olduğu gibi, sanat kanonu tarafından seçkin veya yüksek sanata ait 

sayılan kimi eserleri de içerdiğini öne sürmektedir.70  

 

Simon Frith, yüksek kültürün aşkın bir kültürel deneyim idealiyle karakterize 

olduğunu, bu ideal çerçevesinde, yüksek kültür ürünlerinin gündelik olanın üstüne 

çıkma, bedeni terk etme, tarihsel zaman ve coğrafi mekânın önemini yâdsıma imkânı 

sağladığının düşünüldüğünü belirtir. Halk kültürünü karakterize eden kültürel 

deneyim ideali ise bütünleşmedir; halk sanatı biçimleri bir uzamda, bir mevsimde, bir 

cemaatte konumlanma imkânı sağlar. Buna karşılık popüler kültürün kültürel 

deneyim ideali eğlenme, oyalanmadır. Popüler kültür gündelik olandan daha yeğin 

olan ama onun ritmiyle iç içe geçen rutinleşmiş hazlar sağlar ve coşkusal doyumu, 

arzu ile disiplin oyununu meşrulaştırır.  

 

Frith bu söylemler arasındaki keskin ayrılığın geçerli olmadığını, bunların 

aslında ayrı kültürler dünyalarını veya farklı sınıf tutumlarını tanımlamadığını, 

tersine bunların tümünün de bütün kültürel pratikleri kesecek şekilde işbaşında 

olduğunu ve gerçekte birbirlerini ürettiklerini belirtir. Mevcut deliller otantik halk 

geleneklerini çoğunlukla metropolitan veya seçkin kökenleri olduğunu, popüler 

kültürün ise sıklıkla sıradan insanların gündelik yaşamlarına otantik şekilde dâhil 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumda popüler kültür ile yüksek kültür arasında 

bir ayrım yapmak veya otantik, halkın ürettiği halk kültürünü otantik olmayan, 

düzeysiz ve ticari temelli bir yaygın popüler kültürden ayırmak ancak toplumsal 

eşitsizlikleri ve hiyerarşileri sürekli olarak yeniden – üreten ideolojik eğilimlerle 

meşru görülebilir. Böylelikle kültüre ilişkin değerler, aşkınlık, bütünleşme, 

oyalanma, haz, otantiklik paylaşılmaktadır.71    

  

Popüler kültürün olgu olarak da, kavram olarak da ilk yer aldığı metinler 

Aristo’nun metinleridir. Bu metinlerde yüksek kültür ile alçak kültür farklılıklarının 

tanımlamaları var. Doğal olarak, ‘yüksek’ yurttaşların, ‘alçak’ da kölelerin kültürü 

Antik Yunan’da, köleler de sayıca fazladır. Lowenthal, 16. yy’da başlayan popüler 
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kültüre, ‘modern popüler kültür’ adını vermektedir. Popüler kültür sınıflı toplumun 

kentsel bir yapıda var olduğu andan itibaren başlamaktadır. Tarihsel olarak olgunun 

çıkışı gerçekten de bir hayli eskidir. Kavram olarak ise, popüler kültür kelimeleri ile 

değil ama başka kelimelerle, ortaya çıkışını Goethe’nin Faust’una kadar götürmek 

de mümkündür. Hatta Lowenthal daha da geriye götürerek, 1650–1750 arasında 

Corneille, Racine ve Moliere’in, dinci bağnazlar tarafından, ahlâka ve dine aykırı 

oyunlar yazarak, popüler bir bayağılık yarattıkları için suçlandıklarını söylemektedir. 

Akademik olarak ise, popüler kültür, popüler kültür (popular culture) kelimeleri ile 

adlandırılmış olarak ABD’de ortaya çıkmaktadır.72 

 Popüler kültür çalışmaları toplumda çok geniş bir yayılıma sahip anlamlı 

biçimlerin bilimsel açıdan araştırılmasıdır. Söz konusu materyal televizyon, film, 

basın ve kayıt gibi kitle iletişim araçlarının ürünlerini içerir; ama bunlarla 

sınırlandırılamaz. Popüler materyal; materyalin yaratıldığı, yayınlandığı ve 

kullanıldığı toplumsal ve kültürel bağlam içinde estetik açıdan da bütüncül bir 

yaklaşımla araştırılmalıdır. Popüler kültür,  dinamik toplumsal ilişkilerin parçası 

olarak da yorumlanmalıdır. Bu çaba sırasında da insan ve toplum bilimlerinin 

yöntemleri kullanılmaktadır.73 

 

 Kültürel değerlerin aktarımındaki popüler kültür, genelde varoşların ya da 

halk kültüründen kopmuş halkın kültürü olarak görülmektedir. Popüler kültür 

yalnızca varoşlarla sınırlanan bir kültürel yapı değil, aynı zamanda belli davranış 

kalıplarına da addır. Popüler kültür aslında onu hazırlayıp sunanları da etkiler. Rolü 

günden güne artan kitle iletişim araçları, yüksek ve aşağı tabakalar arasındaki 

kültürel ilişkileri, etkili bir şekilde değiştirerek popüler grupların oluşmasına neden 

olmaktadır. Bu kültür yüksek kültürden izler taşımakla birlikte; folk inançlarını, 

yöresel geleneklerdeki pratikleri ve nesneleri, politik ve ticari merkezlerde ortaya 

çıkmış pratikleri ve nesneleri de içermektedir. Kitle kültürüyle de etkileşimde olduğu 

için, aktarımında dolaylı olarak teknolojiden de faydalanılmaktadır. Hatta folk ve 

                                                
72 Veysel Batmaz, Murat Belge Ve Popüler Kültür Tanımsızlığı 5, (Çevrimiçi) 
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yüksek kültürleri yıprattığına inanılan endüstri, popüler kültürün ön koşulu olarak 

kabul edilmektedir.74 

 

Popüler Kültür alanı halkın kendi kültürünü yaratarak aristokrat kesimin 

karşısında ayakta durmanın bir yolu olarak varsaydığı, kendi eğlence biçimlerini ve 

ritüellerini ürettikleri, kültürel bir alandır. Bu alan aynı zamanda mücadeleyi, sanatı, 

edebiyatı ve eğlenceyi de kapsayan bir alandır. Rahatlayıp deşarj olabilmeyle sisteme 

uyum sağlamayı da kapsamaktadır. Mesela Siyahların blues müziği böyle bir 

gayretin ürünüdür. Blues müziği yaşam şartlarına ilişkin başkaldırıyı, melankoliyi, 

şikâyeti içermektedir. 1950-60'lı yıllarda görülmüştür ki, savaş bittikten sonra 

‘savaşın gençleri’ içinde bulundukları düzene başkaldırının yollarını aradılar. Bunu 

hippiler kıyafetleriyle ve saçlarıyla, punkçılar da müzikleriyle ifade ettiler. Bu 

başkaldırı giderek kök salan kapitalist sisteme karşı yapılmıştır. Bunun sonucu 

beklenildiği gibi bitmemiştir. Bir süre sonra ekonomik gücü elinde bulunduranlar 

gençlerdeki başkaldırı potansiyeli sonuç alamadan bunun önüne geçtiler. Eğlence 

mekânları (diskolar ve barlar) açarak gençleri buralara çektiler. Böylece başkaldırı ve 

protestolar açık mekânlardan kapalı mekânlara taşınmış oldu. Sistem bunlara 

uyuşturucu, alkol, sigara gibi maddeler sundu. Yani protestoyu eğlenceye, eğlenceyi 

uyuşukluğa dönüştürdü ve gençler yaşamlarını kendi iradeleriyle devam ettirebilecek 

güçlerini kaybettiler.75 

Popüler kültür tüketime dayalı bir kültürdür. Gençler, tüketim alışkanlıkları 

bakımından yenilikçi olduklarından değişmeye en yakın yaş grubunu temsil 

etmektedirler. Bu aynı zamanda modernleşme olgusuyla da bağlantılıdır. Medya 

tarafından yapılan propagandanın da gençliğin gündelik tüketimine yönelik olması 

bunda etkili olmaktadır. Dünyanın genelinde gençler, daha ciddi sorunlarla 

ilgilenmek yerine ‘sabun köpüğü’ meselelerle ilgilenmektedirler. Kendileri böyle bir 

şey istemese bile gerek siyasal sistem gerekse eğitim sistemi onları böyle bir yöne 

zorlamaktadır. Popüler kültür, gençlerin ‘delikanlılığını’ söndürerek, radikalliklerini 
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75 Mehmet Kaman, Azife Güngör İle Popüler Kültür ve Popüler Müzik Üzerine... 
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yumuşatarak onları sistemin içine dâhil eden bir özelliğe sahiptir. Bu anlamda 

popüler kültürün yaygınlaşması sistemin işine de gelmektedir. Başka şekillerde de 

ifade edebilecekleri düşünce ve enerjilerini popüler kültür vasıtasıyla 

törpülemektedirler. Popüler kültürü bir tür emniyet sübabı olarak da düşünebiliriz.76 

Popüler kültür, artı-değerin tasarrufu üzerine kurulu bir kentsel olgudur. 

Popüler kültür üzerine tartışanlar, kentleşme sürecinden bahsettikleri halde, bu 

sürecin tamamlayıcı bölümü olan, ‘popüler’ olanla, ‘kitlesel olarak üretilmiş’ olanı 

birbirine karıştırmaktadırlar; kültür ile sanatı bulamaç ederken; beğeni ile tüketimi eş 

zannederler ve en önemlisi de, seçme eylemi ile elde edilebilir olma durumunu 

birbirinden ayırt edemezler. Hatta bu tartışmacılar tarafından, bilinçsiz ve bilgisiz bir 

biçimde, seçme (choice) ve elde edilebilir olma (availibility) ile arz (supply) ve 

talep (demand) eş anlamda kullanılmaktadır.  

Medya olaylara ve düşüncelere ticari meta açısından yaklaşmaktadır. Burada 

medyanın amacını şu şekilde açıklayabiliriz. “Acaba ne yapmalıyım ki daha fazla 

para kazanmalıyım”. Bunun sonucunda da kendi kültürünü yani medya kültürünü 

yaratmaktadır. Medyanın ilgilendiği asıl konu, gençleri memleketine hizmet eden iyi 

birer yurttaş yapabilmek değil, hep daha fazla kazanmak için çabalamaktır. Mesela 

bir yarışma düzenliyor, iş burada bitmiyor ardından yarışmacılara abuk sabuk sesler 

çıkarttırıyor, sonra bir kaset çıkartıyor, tişörtler, kupalar... Sanatçı olmaları 

düşünülemeyecek kişileri kullanarak yeniden, hep yeniden üretiyor. Bu bir endüstri 

halini almıştır. Bu tam anlamıyla bir küresel sömürü düzeni halini almıştır. Bir 

kuşatılmışlık vardır ve medya bunu alabildiğine kullanmaktadır. Örneğin, medyanın 

kaliteli müzik diye bir kaygısı yoktur. Medyanın amacı iyi satan müziktir, gaye 

satma üzerine kurulmuştur. Medya, kültürü metalaştırmaktadır. Yani medya, her şeyi 

satılabilir kılmak için çalışmaktadır. Sanat medya için önemli değil, önemli olan 

satılabilir olmasıdır. Neyin satılacağına da medya karar verdiği için bizlere düşen 

sadece beğenmektir. Topluma, ‘bu sanatçı iyidir’ deniyor, bizler de onu dinliyoruz. 

Popüler kültür en başta insanları düşünmekten ve sorgulamaktan uzaklaştırmaktadır. 

Bunu medya vasıtasıyla yapmaktadır. Ayrıca medya neyin, nasıl tartışılacağını da 
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belirtmektedir. Biz de, ülke ciddi ekonomik krizdeymiş, işsizlik artmış, üretim 

düşmüş bunları bırakıp; mankenlerin soyunarak mı ünlü olduklarını yoksa 

soyunmadan mı ünlü olduklarını tartışmaktayız. Aslında medya kendi ürettiği 

mankeni metalaştırarak onun üzerinden para kazanmaktadır.77 

Popüler kültürde her şey imaj üzerine kuruludur, kim olduğu, ne söylediği 

önemli değil. Televizyona çıkıp sürekli beyanat verenlere Pierre Bourdieu fast-

thinker (hazırcevap) diye bir nitelemede bulunuluyor. Artık sizin imajınız ne 

söylediğinizin, tutumlarınızın önüne geçiyor. Medya, ekonomide, siyasette, sporda 

ve sanatta yıldızlaşan imajlar yaratıyor. Eğer bir konu tartışılacaksa ne konuşacakları 

belli olan bu starlara söz veriliyor. Bu kapitalist sistemin medya mantığının bir 

uzantısıdır. Bu sistem devam ettikçe bu böyle devam edecek. Artık gerçeklerin bir 

önemi yok; her şey sahte, her şey taklittir.78 

 

Montaigne’e göre acı dolu bu psikolojik durum, uhrevî, ekonomik ve 

toplumsal güvensizlikler yarattıkça, bireyin kendinden kaçması ile sonuçlanacak bir 

eğlence ve boş zamanın kullanımı yaratılmaktadır. Biz buna modern kitle medyasının 

yarattığı bir sonuç olarak, kaçış adı veriyoruz. Montaigne bu nedenle eğlenceye 

olumlu bakmaktadır. Ancak bunun daha estetik, daha zihinsel olarak dolu, daha 

öğretici olmasını istemketedir. Montaigne’in bir tilmizi ve hayranı olan Pascal ise, 

dinsel olarak konuya yaklaşarak, kaçış şeklinde oluşan eğlence ve boş zamanın 

kullanımının Hıristiyanlığın en büyük düşmanı olduğunu, ahlâkı yok ettiğini, 

insanları boş bir çuvala döndürdüğünü ve ruhlarından koparttığını söylemektedir. 

Onun da önerisi, tüm sanatlar olmak üzere, bütün eğlencenin yerine bireyin daha üst 

ve uhrevî potansiyellerinin harekete geçirecek faaliyetlerin tasarlanmasıdır. 

Montaigne, günümüzün medyacısını temsil etmektedir: “İnsanın doğası budur, 

eğlenmek ister, o nedenle ona eğlencenin en güzelini vererek, bu dünyadan en mutlu 

halde ayrılmasını sağlamak gerekir” demektedir. Pascal ise, günümüzün toplumcu 

reformistini temsil etmektedir: “İnsan iyiye doğru geliştirilebilir, yeter ki, onu, onun 

                                                
77 A. e.  
78 A. e.  



 67 

ruh halini bozan, kötü ve ahlâksızlığa iten, toplumsal dengeyi tehdit edici içeriklerle 

karşılaştırmayalım” der.79 

 

Popüler kültürün olumlu yanı ise bireylerin sisteme karşı inançsızlıklarını, 

hoşnutsuzluklarını dışa vurmalarında bir tür araç işlevi görür. Bir tür direnç üretimi 

söz konusudur. Kuşkusuz bir dayatma vardır ama bu her şey tepeden dayatılıyor 

anlamına da gelmemektedir. Nihayetinde kültür endüstrisi tarafından bir tüketici kitle 

de yaratılmış durumdadır. Bu kitle tüketirken bunda kendilerine ait bir şeyler 

bulmaktadır. Bu kültüre ait özelliklerin içlerini boşaltarak popüler kültür haline 

getirebilmektedir. Örneğin sisteme başkaldırı öğeleri içeren protest müzik alınıp 

popüler endüstri içerisinde yeniden üretildiği zaman müzik kendi bağlamından 

koparak pop müzik haline getirilebilmektedir. İçi boşaltıp yeniden dönüştürerek bir 

meta haline getirilebilmektedir. Bu anlamda sistemi yeniden üretme, sistemle 

bütünleştirme, marjinal grupları sistem içine çekme işlevi de görmektedir.80 

 

Küreselleşmeyle dünyaya sunulan kültür ögeleri çağdaş insanın yaşamı ve 

gereksinimleri göz önüne alınarak adeta pazarlanmaktadır. Bu tüketim toplumu 

yaratmak çabasıyla yapılsa da baş döndürücü bir hızla yayılmaktadır. Modern 

toplumlarda tüketimi zorunluluk haline getirilen popüler kültür, uyandırılmış 

taleplere göre biçimlendirilir. Popüler kültür, bu yönü ile medyatiktir. Bütün bunların 

nedeni, televizyonların popüler kültür öğelerinin en büyük pazarlayıcısı olmasıdır. 

Popüler kültür ait olduğu toplumda biçimlenir ve endüstrileşme, teknoloji ve 

elektronikten beslenir. Bu nedenle dünya kültürüne katkı sağlaması için kitle iletişim 

araçlarından yararlanılmalıdır. Popüler kültür, dinamik toplumsal iletişim ilişkilerinin 

bir parçası alttan üste kültür hareketlenmesidir.   

 

Emperyalist, Kapitalist üretim biçiminin, ekonomik ve siyasal yapısının 

ürünü olan popüler kültür kavramı halklarda bilinç bulanıklığına yol açmayı 

öngörmektedir. ‘Şuur tutulması’ yaşayan kitleler monotonlaşır, kendi olmaktan çıkar, 
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ellerinde market arabaları programlanmış robotlar gibi anlamsız vitrinlere bakarak 

markaları arabalarına doldururlar. Emek sahiplerinin (öğretmen, doktor, işçi, polis, 

şoför, esnaf vs.) işleri dışında yaşamlarına nasıl yön vermeleri gerektiğini programlar 

ve sonuçta kendisine milyonlarca bağımlı insan tipi oluşturmayı hedefler.81 İnsan 

dünyaya başkalarının kendisine dayatmış olduğu bir pencereden bakmaktadır. Bunu 

yaparken de mutludur o insan, çünkü kendisine mutlu olmanın formülü de 

öğretilmiştir. Tüketeceksin. Eğer tüketmezsen sen yoksun. Hiçbir değerin yok. Statün 

yok. Tüketiyorsun, o halde varsın, tüketmiyorsun, o halde yoksun. Aslında popüler 

kültürün bir yansıması olan tüketim köleliğini hayata geçirebilmek için gerekli olan 

yol da bu kuşağa öğretilmiştir.82 

 

2.4. Popüler Kültür Ve Kitle Kültürü Üzerine  

 

Kitle kültürü ve popüler kültür terimlerini birbirinden ayırabilmek için bu 

ürünü kim, kimin için üretiyor? sorusunu sormak gerekir. Kitle kültürü, iş bölümü 

altında, bant üretim sistemi içinde, endüstriyel olarak üretilen ürünler için kullanılır. 

Popüler kültür, herkes tarafından sevilen ve kullanılan ürünleri anlatır. “R. 

Williams’a göre, popüler kültür halk tarafından yaratılan kültürdür. Kitle kültürü ise 

belli bir toplumsal grup tarafından halk için geliştirilen kültürdür.”83 Kitle kültürü ve 

popüler kültürün farklılıklarını şu şekilde karşılaştırabiliriz.  

 

2.4.1. Kitle Kültürü Özellikleri: 

 

• Belli bir toplumda iletişim süreçleri, teknolojik araçlardan oluşur. 

İletme ucundaki az sayıda kimseden alım (tüketim), geniş kitlelere 

doğru olan tek yollu bir iletişim destekler. 

• Kitle kültürü standartlaşma talep eder, bu standartlaşma kitle 

kültürünün içeriğini homojenleşmeye zorlar. 
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• Kültür, mümkün olan en geniş izleyici kitlesine satılan bir maldır. 

• Bayağı ve zevksizdir. 

• Ahlaktan yoksundur. Şiddeti kullanır. 

• İzleyicide pasif tutumu önerir, çaba göstermeme bir alışkanlık olur. 

• Manipüle edicidir. 

• Yaratıcı değil, çoğaltıcı ve aktarıcıdır. 

• Klişelere yaslanır. 

• Demokratik değildir, hatta içeriğinde totaliter öğeler beslemektedir. 

• Tüketicilerin katılımı alıp-almama ile sınırlıdır. 

• Diğer kültürleri tehdit eder ve onları kitle kültürü içinde asimile etmek 

arzusundadır. 

• Kültürel üretimde estetik beğeni, ticari başarının ardından gelir. 

Önemli olan ürünün satılıp satılmadığıdır. 

• Kalıcı değildir, sistem sürekli olarak değişime açıktır. 

• Kitle iletişim araçlarıyla yayılır ve onlara bağımlıdır. 

• Sistemin sınırları dâhilinde uzlaşımcıdır. 

• Tamamen kitlelerin tüketimi için tasarlanmış ve genelde seri üretime 

dayana bütün ürünler (yiyecek, gıda, TV programları vs.) kitle 

kültürünün bir temsilcisi sayılabilir. 

 

2.4.2. Popüler Kültür Özellikleri: 

 

• Biçim olarak orta karmaşıklıktadır. 

• Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır. 

• Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı, üreticisi vardır. 

• Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır. 

• Ürün tüketiciye dönüktür. 

• Herhangi bir sınıfın kültürü değildir. Daha çok alt ve orta tabakalarda 

karşılık bulmaktaysa da, toplumun üst kesimlerinin alışkanlıklarına da 

sızabilmektedir. 

• Oldukça ucuza fakat parayla elde edilir. 
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• Devrimci değil ilericidir. Mikro siyaset yapar. 

•  Kendi var oluş koşullarını üretmez, elindekilerle yetinme sanatıdır. 

• Günceldir ve sürekli değişime uğrar. 

• Sanayi Devriminin sonrasının kent kültürüdür. 

• Tüketimi, bilinçli bir tercihe dayanmaktadır. 

• Çatışma kültürüdür ve diğer kültürlerle çatışma içerisindedir. 

• Kitle kültürüne çok yakın bir çizgide seyreden ama içersinde direniş 

ve eleştiri potansiyeli taşıyan ürünler popüler kültürdür. Bu nitelikleri 

taşıyan bir kitap, TV dizisi veya bir şarkı popüler kültür ürünü olabilir. 

 

 2.4.3. Popüler Kültür Ve Kitle Kültürünün Karşılaştırılması 

  

 Özellikle kitle iletişim araçlarının toplumlara hâkim olması ve kitle 

kültürünün gücünü toplumun bütün mekanizmalarında hissettirmesinin ardından 

birçok sosyal bilimci popüler kültürle kitle kültürünün eşitlemişlerdir. Öyle ki birçok 

yerde popüler kültür kitle kültürü yerine kullanılmaktadır. Günümüzde popüler 

kültür kitle kültürünün kuşatması altındadır, hatta popüler kültürün dinamiklerini 

belirleyen en önemli araçlardan biri kitle iletişim araçlarıdır. Popüler kültür her ne 

kadar kitle kültürünün hâkimiyetinde olsa da kendi iç dinamikleriyle alternatif 

söylemler üretebilir. Çünkü popüler kültür halk tarafından üretilen ve halkın 

tercihleriyle tüketilen bir kültürdür. Kitle kültürü ise, belli toplumsal gruplar 

tarafından halk için geliştirilen, uyuşturucu ve tüketime yönelik bir kültürdür.  

Popüler kültür ile kitle kültürünün ayrıldığı noktalar şöyle sıralanabilir. 

 

1. Popüler kültür kitle kültürü gibi sadece sistemin emrinde ve kitleleri 

edilginleştirmeye yönelik bir kültür değildir. İçinde muhalif öğeler de 

bulunmaktadır. Kitle kültürü gibi içeriği ve ideolojisi net değildir, oldukça 

karışık ve değişken bir içeriğe sahiptir. Kitle kültürü kapitalist toplumlarda 

kitle iletişim araçlarıyla üretilen ve toplumsal organizmaların bütün 

noktalarına sızan, özünde tüketim ve hâkim ideolojinin olumlanması yatan bir 

kültürdür. İktidar tarafından biçimlendirilir ve satışa yöneliktir. Popüler 
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kültür ise, her ne kadar kitle kültürü tarafından ağırlıklı olarak biçimlendirilse 

de özünde halkın kültürüdür. Yönetilen sınıfların günlük yaşam mücadelesi 

içindeki beklentilerini ifade eden önemli bir araçtır. Halk tarafından üretilen 

popüler kültür ürünleri zaman zaman muhalif öğelerin de gelişmesine olanak 

sağlar. İdeolojisi kitle kültürü gibi salt tüketim değildir, alttan üste doğru 

gelişen dinamik bir süreçtir. 

 

2. Popüler kültür kitle kültüründe eksik olan artistik işlemeye sahiptir. Örneğin, 

rock müzik, popüler müzik olarak nitelenir. Fakat eğer, sanatçı ticarileşirse bu 

durum o eseri bir kitle kültürü ürünü haline dönüştürebilir. Kitle kültürü ile 

popüler kültür arasında çok ince bir çizgi vardır. Popüler kültürde kitle 

kültürüne kıyasla önce estetik kaygı vardır, oysa kitle kültüründe esas olan 

eserin ticari başarısıdır. Ticari başarı eserin tüm kusurlarını örter. Kitle 

kültüründe izleyici daima haklıdır. 

 

3. Popüler kültür kitle kültürüne göre kitle iletişim araçlarına doğrudan bağımlı 

değildir. Popüler kültür kavramının kitle kültürü kavramından bir diğer 

üstünlüğü popüler kültürün üretim sürecinin kitle kültürü gibi sadece kitle 

iletişim araçları ile sınırlı olmamasıdır. Medyaların popüler kültürün 

oluşmasında katkısı büyüktür ama kitle iletişim araçlarına bağımlılığı aşan bir 

başka yönü vardır. Popüler kültür, gündelik yaşam kültürüdür, kapsamına 

toplumsal yaşamdaki kültürel pratikler, ritüeller, törenler, inançlar, gelenekler 

ve umutlar girer. Kitle kültürü kitle iletişim araçları aracılığıyla üretilen ve bu 

araçlara doğrudan bağımlılığı olan bir kültürdür.  

 

4. Popüler kültür de realiteye karşı bir yanılsama vardır, ama bu yanılsama kitle 

kültüründeki yanılsama gibi tek boyutlu değildir. “Kitle kültürünün tüketicisi 

kalmak, bizi yaşadığımız, yabancılaşmaya dayanan toplumsal hayatın gerçek 

yüzünü algılamaktan alıkoyduğu için, gündelik hayatımızı rahat ve kazasız 

belasız sürdürmemizi sağlar. Kitle kültürünün tüketicisi olmamız bize bu 

kolaylığı getirir ama içinde yaşadığımız toplumsal realiteye boyun eğmemiz, 

ona katlanmamız, kitle kültürünü bu yanılsaması ile de örtbas edilemeyen, 
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hissedilmesi önlenemeyen acılara karşıtlıklara, öfkelere, yeni arayışlarda 

bulunmamıza neden olur. Kitle kültürünün tüketicisi olarak kalmak istesek 

bile, yaşadığımız toplumsal realitenin yol açtığı acılar, bu acılarımızı, bu 

öfkelerimizi, bu yeni şeyler arama isteklerimizi, beklentilerimizi dile 

getirebileceğimiz popüler kültürün üreticisi ve tüketicisi olmaya iter bizi. 

Popüler kültürün üretildiği ve tüketildiği alt kültürlerimize, ya da toplumun 

başat kültürünün henüz bütünüyle kendi denetimi altına alamadığı hayat 

alanlarına (pop müzik konserlerine, TV’nin belirli dizilerine, belirli eleştirel 

boyutu olan çizgi romanlara, popüler romanlara vb.) arada sırada 

‘çekilebilmemiz’  bizde ayrı bir rahatlama, ya da başat kültürdeki renksiz 

yanılsamaya oranla çok daha renkli bir yanılsama ile yaşayabileceğimiz bir 

rahatlama elde etmemizi sağlar. Kitle kültüründeki yanılsama; reel toplum 

içinde somut olarak yer alan yabancılaşmanın gözlerden saklanmasını; 

insanların, somut olarak toplumsal hayatta var olan yabancılaşma olgusunu 

göremeyecek kadar ‘eblehleştirilmesini’ amaçlar. Bu yanılsama, en rafine 

işlerde çalışan okumuşların bile yabancılaşmayı ne denli yoğun yaşamakta 

olduklarını hissetmeyecek kadar birer mutlu ‘eblehler’ olmasını amaçlamıştır. 

Popüler kültürün neden olduğu yanılsama ise, kitle kültürünün 

yanılsamasından çok daha rafinedir. Bireyliğin, özgürlüğün, spontaneliğin, 

farklılığın toplumsal hayatın can alıcı alanlarında baskı altına alınmış 

olmasının neden olduğu ‘atropi’ ve ‘anomiyi’ hafifletecek edilgenleştirilmiş, 

sınırları iyi çizilmiş bir ‘özgünlük, farklılık, spontanelik, diğerlilik’ 

yaşadığımız için popüler kültürün yanılsaması daha rafinedir. Popüler 

kültürün yanılsaması bir boyutu ile sisteme bağlıyken, bir diğer boyutu bizim 

sisteme karşı başkaldırımızı dile getirmek ister gibidir.”84 

  

 Bütün kültür formları bir biçimde, diğerleriyle ilişki içerisindedir. Kültürler 

sürekli birbirlerinin alanına girmekte ve kendi dinamikleriyle var olmaktadırlar. Bu 

bağlamda etkilenme kaçınılmazdır. Popüler kültür kitle kültüründen beslenmekte ve 

ondan bağımsız bir kültür formuna dönüşmektedir.  

                                                
84 Ünsal Oskay, Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998, 
s.155–156 
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 Popüler kültür, egemen bir örgütselliğe karşı geliştirilmiştir. Direniş 

tarafından yaratılmış, artık yaşamayan uzak geçmişin değil, şimdilik günlük yaşamın 

kültürüdür. Kitle kültürünü biçimlendiren sansasyonelciliğe, duyguların 

sömürülmesine karşıdır. Matterlart, popüler kültürü, direnen sınıfların direniş 

yaşamları süresince yarattıkları egemen kültüre karşıt bir kültür olarak görür. Bu 

anlamda kültür oldukça politikleşmiş, bilinçli kültürel etkinlikleri içerir. Bu tür 

kültürel pratiklere, örneğin, devrimci olarak nitelenen müzik sanatçılarının, roman 

yazarlarının, filmlerinin, gazetecilerin, ressamların, halk ozanlarının ürünleri girer. 

Daha geniş anlamıyla, egemen, pratiklere karşı, yapılan sürekli mücadelenin yapılış 

biçimlerini içerir.85   

 

Kitle kültürü her zaman için, ortalama beğeniye sahip orta sınıf kültürüdür. 

Tüm sınıfların toplumsal yaşamda düzenlenmiş zevkler aracılığıyla bir araya 

getirilebileceği bir kültürdür. İşçi sınıfı boş zamanı böylece biraz kibarlaşırken, orta 

sınıf da onaylamadığı, aşağı bulduğu zevklerin çekiciliğini güvenli seyircilik konumu 

içinde kabullenir. Kitle kültürü orta sınıf kültürüne, sanata karşı olarak görmekle 

birlikte, bunları işleme biçimi olarak görülürse, yüksek/düşük çalışması toplumsal 

sınıflar arasında değil de, tecimsel süreç aracılığıyla üretilmektedir. Çünkü kültürel 

ifadelerin tüm düzeylerinde tecimsel bir süreç vardır. Pop müzikte olduğu gibi, klasik 

müzikte de, sporda olduğu gibi sinemada da tecimsel süreç vardır. 

 

Popüler kültür; ticari, gösteriye dayanan, kalıcılığı olmayan, gündelik, kültür 

endüstrisi tarafından üretilmiş kültürdür. Kültür endüstrisi, neyin popüler olacağına, 

halka sormadan, tamamen kendi olanaklarıyla karar verir. Bir ürün daha piyasaya 

sürülmeden bu endüstri mekanizması çalışır ve hangi ürünün ne kadar satacağı bu 

endüstri tarafından hesaplanır. Ürün, ondan sonra piyasaya sunulur. Mesela 

televizyon ve radyolarda Top 10 listeleri yayınlanıyor. Her televizyonun listesi, 

diğerinden farklıdır. Bu fark televizyonun anlaşmalı olduğu firma ve sanatçılardan; 

yani ticari bir takım ilişkilerden meydana geliyor. Yani bu seçim tamamen ticaridir.  

                                                
85 Korkmaz Alemdar - İrfan Erdoğan, Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayınları, İstanbul, 1994, 
s.111 
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Popüler kültür, tamamen ticari bir kültürdür; yani metalaşmış bir kültürdür. 

Popüler kültürde her şey satılabilir ve alınabilir bir meta haline ve gündelik tüketime 

sunulabilir hale getirilmiştir. Diğer bir anlamda popüler kültürü halk kültürü olarak 

alırsak, hiçbir kültür halkın beğenisini kazanmadan yaşayamaz, yaşaması için halkın 

o kültürde kendine ait bir şeyler bulması gerekir. Yoksa bu kültür kalıcı olamaz.86 

 İzler-kitlenin talepleri burjuvazinin beğenileriyle belirlenir, yaşamın boşluğu 

egzotik uyaranlarla sindirilir. Birlikte tüketilen kültürel ürünlerin insanları 

başkalarının yargılarından uzak, kendi iç dünyalarında, içe dönük duygu ve 

düşünceleriyle baş başa kalma olanağı verdiği söylenir.87 Popüler kültür kent olan 

yerleşim yerinin kültürüdür. Kent eğer demokratikse, o da demokratiktir; eğer kentte 

kitlesel üretim varsa, o da kitle kültürüdür.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 Kaman, a. g. e. (Çevrimiçi) 
http://www.40ikindi.com/ikincidonem/muzik/icerik/13.htm, 26.10.2005 
87 Türkoğlu, a. g. e. , s.108 
88 Batmaz, Murat Belge Ve Popüler Kültür Tanımsızlığı 1 
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3. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KİTLE KÜLTÜRÜNE 

 ETKİLERİ 

 

İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olması ile ortaya çıkan 

iletişim olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. 

İlk çağ insanının bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına 

çizdiği resimler, başarılı geçen bir avdan sonra ateşin çevresinde yapılan danslar, 

komşu kabilelerle haberleşmek için belki de yeni reisin seçiminden duyulan 

mutluluğu paylaşmak amacıyla göğe gönderilen renkli dumanlar, gemicilere yol 

gösteren fenerler, ressamın tuvaline yansıttığı renkler ve çizgiler, bestecinin notalarla 

kurduğu ortaklığın neticesinde doğan besteler, sinemacının fikrini belgeleyen 

filmleri, balerinin duygularını yansıttığı hareketleri, paylaşma ihtiyacının giderilmesi 

için başvurulan iletişim yollarıdır.  

 

 Yaşamak da başlı başına iletişim faaliyetlerini kapsayan bir olgudur. 

Doğduğumuz andan itibaren çevremizle sürekli iletişim, etkileşim içine gireriz. 

Bilinçsizce çevremizi etkilemeye, değiştirmeye; yine bilinçsizce etkilenmeye, 

değişerek çevremize uyarlanmaya başlarız. Bu çift yönlü etkileşim, hayat boyu sürer 

gider. Yaşadığımız sürece zekâmızı, kültür ve birikimimizi, kişiliğimizi iletişim 

alışkanlıklarımız ve iletişim çabalarımızla ortaya koyarız. Duygu ve düşüncelerimizi 

başkalarıyla yine iletişim yoluyla paylaşırız. Anlamak, anlatmak, öğrenmek, 

başkalarına ulaşabilmek için de iletişime başvururuz. İletişimi, temel prensibi 

paylaşım, etkileşim ve ortaklık kurmak olan, çeşitli semboller ve araçlarla dünyayı 

daha yaşanılır kılan, ileti alışverişine dayalı sosyal bir süreçtir, diye tanımlayabiliriz. 

 

3.1. Kitle İletişimi  

 

 Kitle iletişimi, ne olduğu belli olmayan yığın iletişimini anlatır. Kitle 

iletişiminde ‘kitle’ kavramı izleyicilerin sosyal, siyasal ve ekonomik bakımlardan 

belirsiz, ayırt edilemeyen kişiler kümesi olduğunu ima eder. Kitleden kapalı olarak 

bahsedilen insanlar geniş izleyici, okuyucu, seyircidir. 
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 Kitle iletişiminin etkileri üzerinde durmadan önce iletişim kavramının 

kökenine değinmek gerekir. İletişim, Latincedeki communis kelimesinden türetilmiş 

communication kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Anlaşılacağı gibi, 

dilimizdeki karşılığı yabancı dillerdeki anlamının en önemli kesiminin dışarıda 

bırakmaktadır. Birey ile bireyler arasında yapılan bir anlam yüklü simgeler 

gönderimi, alımı, işlenimi, yeniden gönderimi, yeniden alımı ve yeniden işlenimi 

süreci olarak ifade edilen iletişim terimi, communication sözünün temelindeki 

toplumsallaşma anlamını ifade etmektedir. Oysa Latincedeki anlamı, communa, de 

communis, communicare gibi kelimelerden anlaşılacağı gibi, bir ortaklığı, 

toplumsallaşmış olmayı, birlikteliği, iştirak haline gelmiş olmayı kapsamakta, 

dolayısı ile iletişimi hem bireyler arasında bir süreç olarak, hem de bunlar aracılığı 

ile toplumsal düzeyde bir süreç olarak ifade edebilmektedir.1 

  

 Kitle iletişimi, bir kitlesel araçla, söz gelişi televizyon, gazeteler, duvar 

panoları veya sinemalarla dolayımlanan iletişimdir. 1940’ların başında Harold D. 

Laswell siyasal erk ve propaganda üstüne yaptığı çalışmalarda ilk kez ‘kitle iletişim 

(mass communication)’terimini kullanmıştır. Bu terimin amacı toplumun 

örgütlenmesini yöneten modern koşulları belirtmek ve siyasal karar alma 

süreçlerinde bürokrasilerle onların iletişim teknolojilerinin rolünü vurgulamaktı. 

Kitle iletişimi, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve ekonomi gibi diğer sosyal 

davranış biçimlerine göre daha yeni ve disiplinler arası bir alandır. Kitle iletişimi tek 

başına bir kuram olamayacak kadar karmaşık olsa da toplumsal kuram ve eleştirel 

kuram, kitle iletişiminin kapsamını belirlemeye en çok yaklaşan kuramlardır. Kitle 

iletişiminin başlıca özellikleri ise şu şekildedir: 

 

1. İzleyici kitle geniştir, yalnızca belirli bir gruba değil, yerel, bölgesel, ulusal, 

uluslar arası topluluklara seslenir. 

 

2. İzleyici kitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen ve değişik niteliklere sahip 

insanlardan oluşan bir topluluktur. 

                                                
1 Ünsal Oskay, XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, A.Ü.S.B.F. 
Yayınları: 495, Ankara 1982, s.309 
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3. İzleyici kitle kimliksiz bir topluluktur, dernek, okul, iş yeri gibi belirli 

toplumsal kimliklerin birleştirici özelliklerini içermez. 

 

4. Kitle iletişimi kamusaldır, içeriği herkese açıktır, üyelik esasına göre işlemez. 

 

5. Kitle iletişim araçları kaynaktan uzak bulunan, birbirlerinden de ayrı olarak 

konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilir, aynı andalık 

özelliği, coğrafi sınırları aşar. 

 

6. Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir, kamusal ve tecimsel 

yayın kuruluşlarının düzenlenişinde toplumsal ve siyasi yapı gözetici ve 

belirleyicidir. 

 

7. İletişimciyle izleyici kitle arasındaki ilişki izleyici kitlenin kişisel tanışıklığı 

olmayan, profesyonel iletişimci rolündeki kişiler aracılığıyla kurulur, 

gazeteci, reklâmcı, editör, programcı, yapımcı gibi yayın mutfağında olan ve 

iletişim bilgilerini iletilebilir mesajlara dönüştüren karar vericiler izleyici 

kitle tarafından tanınmadığı gibi, sunucuların görünen kimlikleri ile gerçek 

kimlikleri arasında da farklılıklar vardır. 

 

8. Kitle iletişiminde, iletişimin geri döndürülmesi olanaksız şekilde tek yönlüdür 

ve izleyici kitlenin anında yanıt verme olasılığını fiilen dışlamaktadır. 

Araçların doğaları karşılıklığa izin verecek biçimde planlanabileceği halde, 

bu akan iletişimin denetlenebilirliğini ortadan kaldıracağı için dışlanır. 

Okuyucu mektupları, stüdyo katılımcıları, görüş beyan etmeler, vb. kitle 

iletişim sahnesine karar vericilerin düzenlemesiyle alınır. 

 

9. Kitle iletişim araçlarının ürünleri fiziksel ve parasal anlamda halkın 

çoğunluğu için kolayca elde edilebilir ürünlerdir. Ancak elde edilebilirlik her 

zaman tam bir benimsenme demek değildir. Halkın ne istediğiyle ilgili ihtiyaç 

araştırmaları, ölçümler, kısa dönemde bir talep profili çıkartabilir ancak kitle 
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iletişimde dolaşan mesajların halkı tam anlamıyla yansıttığını söylemeye 

yetmez.2  

 

 Kitle iletişimi medyayı kullanarak kitle ile iletişimi ima eder, fakat bu 

kesinlikle kitlelerin kitlelerle iletişimi olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü kitle 

iletişimiyle siyasal ve ekonomik güç sahipleri kitlelerle karşılıklı iletişimde 

bulunmaz, kitlelere paketlenmiş enformasyonla yönetici amaçlarını iletirler. Egemen 

güçler kitle iletişimini ‘söylemek’ için kullanırlar, ‘dinlemek’ için değil. Kitle 

iletişimi yönetici sınıfların veya egemen güçlerin tek yönlü olarak, yukardan aşağı, 

kitleye doğru yaptıkları iletişimdir. Bir başka deyimle,  kitle iletişimi belli bir siyasal 

ve ekonomik sistemin pazarlaması ve satışıdır. Bu satış enformasyon, eğlence, spor, 

film, açık oturum, çocuk programları gibi çeşitli anlamlandırmalar örtüsüyle birlikte 

veya bu örtü altında verilir. Kitle iletişimi söyler, konuşur, fakat cevap izni vermez. 

Cevap ‘depolanmış’ geri-iletişimdir. Bu da kendini siyasal ve kültürel alanlarda 

bağnazlıkların taze enformasyonla beslenmesi, ekonomik alanda satın almaya ve 

tüketime yöneterek kitle tüketim kültürünün teşviki olarak sonradan kendini 

gösterir.3  

 

 Kitle iletişimi kelimenin gerçek anlamıyla kitleler arası bir iletişim değildir. 

Kitlelerle olan kontrol amaçlı iletişimdir. Bu kontrol arayışı da siyasal ve ekonomik 

güçlerin egemenlik arayışı ve mücadelesini yansıtır. Kitleler ise kontrolün amacında 

kullanılan araçtır. Kitleler aynı zamanda hem araç hem de amaç görevini görebilirler. 

Fakat kitlelere ulaşma amacı gerçekte herhangi bir birincil amaçtan sonra gelen ve bu 

amacın gerçekleşmesini sağlayan ikincil amaçlar arasına girer. Dolayısıyla, kitlelere 

ulaşma amacı gerçekte bu ulaşmanın nedenini gizler. Amaç ulaşarak yapılan satış 

veya kontroldür.4  

 

                                                
2 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara, 1998, s.211 
3 İrfan Erdoğan, Kitle İletişimi: İdeolojik ve Ekonomik Pazarlama, (Çevrimiçi) 
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arastirma/irfaner3.htm, 21.01.2006 
4 A. e.  
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 Kitle iletişim süreci ‘gönderenle’ başlatılır. Gönderen olarak da haberci, 

programcı, muhabir, gazeteci gösterilir. Aslında, kitle iletişim sürecinde bu 

profesyoneller üretim zincirinin önemli fakat en son halkalarından biridir. Kitle 

iletişiminin ileten ucunda ilk bakışta iletişim profesyonellerini görürüz: Gazeteciler, 

yazarlar, haberciler, program yapıcıları, sunucular, mülâkatçılar gibi.  

 

 İleti, egemen anlamıyla mesaj, kitle iletişiminin ürettiğidir. Bu ürün kitle 

iletişimi örgütünün saldığı son, bitmiş, imal edilmiş üründür. Kitle iletişiminin iletisi 

tek değildir. Ayrıca, kitle iletişiminin ürettiği ileti basit mesajlar silsilesi veya kümesi 

de değildir. Kitle iletişimi örgütlü bir faaliyet olarak belli ürünler ortaya çıkartır. Bu 

ürün genellikle mesaj kavramı içine indirgenir. Kitle iletişimi örgüt içi ve örgüt dışı 

faaliyetleriyle sadece mesaj üretmez. Örgüt içi faaliyetlerinde örgütlü amaçların 

gerçekleşmesinde (örneğin gazetenin günlük basılmasında) yapısal ilişkiler düzeni ve 

bu düzenin ürettiği iletiler tarzı vardır. Örgütün yapısal düzeni toplumun genel 

yapısal düzenin bağımlı bir parçasıdır: Sadece örgüt içinde değil, örgütün ilişki 

kurduğu diğer örgütler ve örgütlü faaliyetler arasında karşılıklı etkileşimler iletişimi 

vardır. Örgüt içi ve örgütler arası faaliyetler belli bir toplumsal yapının içinde olur. 

Örgütün kendi yapısı, iç ve dış ilişkileri örgütün amaçlı iletisinin üretim biçimini 

belirler. Kitle iletişimi hem örgüt içi hem de örgüt dışı ilişkiler düzenini iletir, üretir.  

Kitle iletişiminin iletisi, ürettiği, mesaj olarak isimlendirilir. Mesaj, bir amacın belli 

bir biçimde paketlenmiş şeklidir. Dil bilimciler ve içerik analizciler bu paketlenmiş 

amacı, mesaj yerine ‘metin’ olarak tanımlarlar. Mesaj, aracın içerdiği teknolojik 

özelliklerine göre çeşitli biçimler alır. Hemen her kitle iletişim aracı bir biçimden 

fazla iletiye izin verir.  

 

 Örneğin televizyonda ses, canlı ve resmedilmiş görüntü, basılı yazılım aynı 

çerçeve içinde veya birbiri ardından verilebilir. Radyo aracı sesli iletişime izin verir 

ve görüntü ‘alıcının’ beyninde imajlar olarak yaratılmaya çalışılır. Kitle iletişim 

aracının iletisi eğlence, eğitim, haber, spor, söyleşi, film, tartışma ve yarışma 

biçimlerinde olabilir.  
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 Hangi biçimlerde sunulmuş olursa olsun, ileti dikkatle hazırlanmış bir amacın 

paketlenmesidir. Bu amaç; 

 

• Herhangi bir ürünün tanıtımını,  

• Belli tutum, görüş, davranış, alışkanlık, zevk ve tüketim biçimin teşvikini,  

• Ekonomik sömürünün ekonomik kalkınma olarak satılmasını,  

• Belli güçlerin siyasal egemenliğinin demokrasi olarak yutturulmasını,  

• Japon emperyalizminin kalkınmamızın itici ortağı olarak tanıtılmasını,  

• Kendi televizyon kanalına mümkün olduğu kadar çok izleyici çekerek reklâm 

gelirlerini artırmayı içerebilir.5 

 

 3.2. Kitle İletişim Araçları 

 

 Günümüzde posta, telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları; gazete, 

radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar (İnternet ve e-

mail) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir. Bu 

elektronik iletişim araçları, günümüzde, kurduğu haberleşme ağıyla kültürü de 

yaygınlaştırmış; dünyamızı Mc. Luhan’ın deyimiyle ‘küresel bir köy’e 

dönüştürmüştür.  

 

 Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla ‘kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen 

araçlar’ olarak tanımlanabilir.6 Kitle iletişim araçlarının dünyada etkili olarak 

kullanılması yazılı basın ile başlamıştır. Daha sonra 1930’lardan 1950’lere kadar 

radyonun etkili bir elektronik basın aracı olduğu görülmüştür. Özellikle bu dönemde 

radyo, siyasi iktidarların propaganda aracı olarak kullanılmış, 1950’lerden sonra 

televizyon, çok hızlı bir biçimde toplum hayatı içinde yerini almaya başlamıştır. 

 

 Günümüzde toplumsal var oluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu var 

oluşu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim 

                                                
5 A. e.  
6 Ertuğrul Özkök,  İletişim Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü, Tan Yayınları, Ankara, 1985, 
s. 93 
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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 gücü yeten araçlardır. 

Kitle iletişim araçlarının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:  

 

1. Kitle iletişim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı yaklaşım 

oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir. 

 

2. Kitle iletişim araçları, yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik (yayın 

periyodu) gösterir.  

 

3. Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine 

karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar; bu talep, zamanla alışkanlığa, hatta 

ihtiyaca dönüşür.  

 

4. Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için 

inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır. Özellikle radyo 

ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahiptir. Kitle iletişim 

araçları ile gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme imkânı yoktur; bu 

nedenle, alıcının tepkisi anında ölçülememektedir. 

 

5. Kitle iletişim araçlarının fonksiyonları üzerinde ilk kez duran Laswell, bilgi 

verme, ikna etme ve toplumsallaştırma fonksiyonlarından söz etmektedir. 

Charles Wright, kitle iletişim araçlarının bu fonksiyonlarına eğlendirme 

fonksiyonunu eklemiş; Kenneth Boulding ise bu fonksiyonların yanı sıra, 

malları tanıtma fonksiyonunun önemini vurgulamıştır.7  

 

  

 

                                                
7 Aysel Aziz, Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim, A.Ü.B.Y.Y.O. Yayınları, Ankara, 1982, No:2,  
s. 2  
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 Aysel Aziz, William Rivers ve Wilbur Schramm'ın görüşlerine katılarak kitle 

iletişim araçlarının fonksiyonlarını; 

  

• Haber verme, eğitme, eğlendirme,  

• Dış dünyayı görmemizi sağlama,  

• Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile 

geçişini sağlama,  

• Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım etme,  

• Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde 

genel rızaya ulaşma arasında bağ kurmamıza yardım etme, olarak 

sınıflandırmıştır.8 

  

 Kitle iletişim araçları, bu fonksiyonları gerçekleştirirken doğal olarak alıcı 

üzerinde de bir etki yaratır. İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir. Bu 

alışverişten amaçlanan da anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek 

ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla başlatılan iletişim 

sürecinin sonunda yaşanan olgu, etkileme ve etkilenme; yani etkileşimdir.  

 

 Araştırmacılar, kitle iletişim araçlarının etki alanlarını;  

  

• Fert, grup ya da örgüt düzeyinde etkilenme,  

• Sosyal kurum düzeyinde etkilenme,  

• Toplum düzeyinde etkilenme,  

• Kültür düzeyinde etkilenme” olarak gruplandırmaktadır.  

• Kitle iletişim araçlarının etkileri fert açısından ele alındığında ise;  

• Bilgi ya da görüşü kapsayan etkiler,  

• Tavır ya da duyguyu kapsayan etkiler,  

• Davranış üzerine etkiler” olarak üç ana başlık altında inceleniyor.9 

 

                                                
8 A. e. , s. 2 
9 Ayseli Usluata, İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul, 1984, s. 84  
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 Kitle iletişim araçlarının etki türleri;  

 

• Tavır ile düşünce değişiklikleri,  

• Ferdî ve toplu tepkiler,  

• Gündem belirleme,  

• Toplumsallaştırma,  

• Denetim,  

• Gerçeği tanımlama,  

• Egemen ideolojinin sürdürülmesi, olarak sınıflandırılmaktadır.10  

  

 Kuramcılar kitle iletişim araçlarının etkilerinin fert ve toplum açısından ne 

yönde olduğu konusunda ortak bir görüşe sahip değillerdir; konu ile ilgili tartışmalar, 

günümüzde de sürmektedir. Kimi araştırmacılar kitle iletişim araçlarının fert ve 

toplum açısından etkilerinin olumlu olduğunu savunurken kimi olumsuz olduğunu, 

kimileri ise sınırlı olduğunu savunmaktadırlar. Kitle iletişim araçları, bilgi, görüş ve 

düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan; sosyal örgütlenmeyi güçlendiren; kamuoyu 

oluşturan; insanın anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını 

karşılayan; insan ilişkilerini değiştirip geliştiren; yeni davranış ve tutum kalıplarını, 

görüş ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır. 

 

 İletişim dünyasında yeni bir teknoloji ne bir şey değiştirir ne de bir şeyi 

ortadan kaldırır, her şeyi değiştirir. 1800 ‘lerle 1900 ‘ler arasında kitle iletişim 

araçları ortaya çıktığında da böyle olmuştur. Mass: İngilizce kitle, Media: Latince 

medium (araç) sözcüğünün çoğuludur. Elektrik ve elektronik teknolojisinin ürünleri 

olan radyodan uyduya kadar bütün bu araçlar, aynı mesajı aynı anda birbirlerinden 

çok uzakta olan kişilere ulaştırabilecek güçteydiler. Kitle iletişim araçları okuma 

yazma kurallarını, eğlenmenin zaman ve özelliklerini değiştirmiş, duyuları yeniden 

biçimlendirmiş ve bu arada geçen yüzyıllarda insanların uyguladıkları eğitim 

yöntemlerinde değişiklikler yapmıştır. Sözlü dünya “mantığa, birbirini izleyen 

ilişkilere, tarihe, açıklamaya, gerçekliğe, ayrılmaya ve kurallara” yönelirken, 

                                                
10 A. e. , s. 84 
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televizyon dünyası bunun tam aksine “düş, masal, çağdaşlık, eşzamanlık, içtenlik, 

anında ödüllendirme ve çabuk etkileyici yanıtlar” üzerine kurulmuştur.11 

  

 50’li yıllarda, kitle iletişim araçlarının eylem ve görevleri üzerine yapılan bir 

tartışmada, daha önceki devrimlerde de olduğu gibi karasızlar ile gelenekçiler 

arasında anlaşmazlılar olmuştur. Karasızlar, kitle iletişim araçlarının duvarsız 

hapishanelere benzediklerini, diktatörler ve demagoglar için çok iyi birer araç 

olduklarını, yapay istekler yarattıklarını ileri sürmüşler, kültürleri türdeşleştirerek 

farklılıkları ortadan kaldırdıklarını, baskı altında kendilerinden yararlananları 

ezdiklerini ve böylece tarihsel bilinci bulandırdıklarını söylemişlerdir.12 

 

 Kitle iletişim araçları dünyayı küçültürken insanlar arası ilişkilere de yön 

vermektedir. Modern dünyanın modern insanı kapitalist sistem içinde üretime 

katılmadığı süreçte zaruri ihtiyaçlar dışında zamanını eğlenmeye ayırmaktadır. Bu 

eğlence eylemi ise daha çok maddi anlamda kayba uğratmayacak ölçüde evde 

televizyonun başında gerçekleştirilmektedir. İnsanoğlu düşlerin pazarlandığı ekranın 

karşısında dünyayı seyretmekte istediği her şeyi bir düğme ile gözlerinin önüne 

getirmektedir. Olayların bize geldiği bu simgesel düzende uzaklar yakın olmakta, 

dünya bize gelmektedir. Dünya evlerimize getirildiği için de aramak zorunda 

kalmıyoruz. Deneyim kazanmadan sadece enformasyon alıyoruz.13                                                                                                 

 

Kitle iletişim araçları, toplumda etki, denetim ve yeniliklerin potansiyel 

araçları olarak güç kaynağı, çoğu toplumsal kurumun çalışması için gerekli bilgilerin 

kaynağı ve aktarım aracıdırlar. Ulusal ve uluslar arası toplumsal yaşamın yer aldığı 

bir konum, bir arena görünümündedirler. Toplumsal gerçekliğin imgeleri ve 

tanımları için referans olarak kullanılırlar. Etkili performans sergileme için şöhrete 

giden yoldur. Toplumun ve grupların değerlerinin oluşturulduğu, saklandığı ve 

                                                
11 Massimo Baldini, Çev. Gül Batuş,  İletişim Tarihi, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000, s.92 
12 A. e. , s.93 
13 Nurçay Türkoğlu, Kitle İletişimi ve Kültür, Naos Yayınları, İstanbul, Ocak–2003, s. 79–80. 
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açıkça görünür kılındığı temel bir kaynaktır. Toplumsal anlam sisteminde nelerin 

normal olduğunu ve normlara uygun anlamların dolaşımını belirleyen bir kaynaktır.14  

  

Kitle iletişim araçlarının geliştirdiği etkili olma yolları bugün bilinçaltı ikna 

yönteminin gizemini aşmıştır. Yapılan, uygun imajları, uygun kodlarda kullanarak 

hedeflenen kitleye ulaşmaktır. Popüler kültür, katılımcılarına her zaman zevk, kaçış 

veya özdeşleşme gibi bir takım ödüller verir. Kitle iletişim araçlarının reklâm 

verenlere satmak üzere mal üretir gibi, piyasaya uygun izleyici ürettiği görüşü, 

gerçekte tecimsel kitle araçlarının reklâm finansına nedenli bağlı olduğuna dikkat 

çekmektedir. 

  

 Kitle iletişim araçlarının medyanın toplumsal gerçekliğini yansıttığı 

söylenemez ama gerçekliği çarpıttığı bilinmektedir. Medya sistemin önemli bir 

kurumudur ve görevi bu sisteme hizmet etmektir. Kapitalizmin sürebilmesi ticari 

ilişkilere dayandığı için medyayı bundan ayrı düşünmek mümkün değildir. TV'de her 

zaman gündem saptırılmaktadır. Çok önemliymiş gibi, falanca mankenin hayatı 

sunuluyor. Toplumda ekonomi iyi gitmiyormuş, eğitim kötüymüş bütün bunlardan 

bizleri uzak tutuyorlar. Bizim için önemli olan podyumların dünyası. Yaşadığımız 

dünya o kadar da önemli değil zaten. Seçenek çok ama bütün seçeneklerin kaynağı 

aynıdır. Yani durum tamamen göstermeliktir. Alvin Toffler'in Şok isimli kitabında 

bahsettiği gibi; seçenek çokluğu karşısında bir şok yaşamak! (acaba hangisini 

seçsem) bu hiç olmayacak, çünkü seçenekler mevcut sistem içerisinde 

üretilmektedir.15 

 

 Az çalışarak, fazla bir zihinsel çabaya gerek duymadan çok para kazanmanın 

yolları kitle iletişim araçlarında çeşitli yollarla gösterilmektedir. Televizyonlarda 

yayınlanmakta olan ‘Biri Bizi Gözetliyor, Popstar, Gelinim Olur musun?’ gibi 

yarışma programlarıyla yeni kuşak gençliğe kısa yoldan şöhret olmanın yolları 

öğretilirken, bu şöhretlik sayesinde kısa yoldan, fazla emek harcamadan sahip olduğu 

                                                
14 A. e. , s.36 
15 Mehmet Kaman, Azife Güngör İle Popüler Kültür ve Popüler Müzik Üzerine... (Çevrimiçi) 
http://www.40ikindi.com/ikincidonem/muzik/icerik/27.htm, 06.01.2006 
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parayı nerelere harcayacağı, nelere sahip olması gerektiği de aynı televizyonlarda 

söylenmektedir. Ve bu ürünlere sahip olması, kendisine bir maddi faydadan ziyade 

manevi tatmin verecek biçimde sunulmaktadır. Hâlbuki bir fabrikada üretilen ürünün 

manevi değerinden ziyade maddi değeri vardır. O ürünün bize verdiği maddi değerle 

tatmin oluruz.  

 

 İşte bu ürünün asıl özelliği olan maddi değeri yerine bize başkaları tarafından 

dayatılan manevi değerle tatmin olurken yaşadığımız hayat bir kurmaca üzerine 

belirir. Ve hayata, insanlara karşı sahte davranışlar üzerinde varoluşumuzu 

gerçekleştiririz. Bunun en belirgin göstergesini kitle iletişim araçlarının bir boş 

zaman seyredim imgesi olarak bize dayatmakta olduğu magazin programlarında 

görmekteyiz. Bu programlardaki kişilerin sahip oldukları hayatlara baktığımızda, 

ilişkilerin bir güven odaklı ilişki olmasından çok, çıkar ilişkilerinin hâkim olduğunu 

hemen anlarız. Cinselliğin bir kendini ifade edebilme aracı olduğunu görürüz.16 

 

 Kitle toplumu ve kitle kültürünün ortaya çıkmasında kitle iletişim araçlarının 

rolü büyüktür. Sanayi devriminin sonuçları olarak bu olgular karşılıklı olarak 

birbirlerini etkilemektedirler. Dolayısıyla kitle iletişimi kitle kültürünü 

güçlendirirken ve toplumunu kitle halinde davranmaya iterken, kitle toplumu ve kitle 

kültürü iletişimi de kitleleştirmektedir. İletişimin kitleleşmesi ve kitle iletişim 

araçlarıyla gerçekleşir hale gelmesi akıllara bu iletişimin gerçek anlamda bir iletişim 

olup olmadığı sorusunu da getirmektedir. Kitle iletişimi gerçekten bir iletişim midir 

yoksa tek yönlü mesajlar iletimi midir? Aşağıda belli başlı kitle iletişim araçlarının 

temel nitelikleri tarihsel gelişimleri içinde değerlendirilmektedir.17 

 

  

 

                                                
16 Kenan Konur, 68 Kuşağı mı, Me Generation Kuşağı mı? (Çevrimiçi) 
http://www.karakutu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=626, 12.02.2006 
17 Kitle İletişim Araçları, İletişimi Anlamak, (Çevrimiçi) http://www.umitatabek.net/kia.html, 
07.05.2005 
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 3.2.1. Gazete 

 

 Gutenberg’in hareketli harfleri kullanan baskı makinesini 15. yüzyılın 

ortalarında icat etmesinden yaklaşık 150 yıl sonra ilk gazeteler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. İlk gazete olarak kabul edilen Avisa’nın Strazburg’da1609 yılında 

yayınlanmasından bir yüzyıl sonra ilk günlük gazete İngiltere’de 1702 yılında The 

Daily Courant adıyla yayınlanmıştır. Hegel kapitalizm ile gazetecilik arasındaki 

ilişkiyi şöyle özetlemektedir: “Gazete kapitalizmin sabah duasıdır”. İlk gazeteciler 

haberlerini genellikle yine 18. yüzyılda yeni bir toplumsal mekân olarak ortaya çıkan 

kahvehanelerdeki sohbetlerden derlemişlerdir. Ayrıca gazetelerde edebi bir dil 

kullanılarak olaylar süslenmektedir. Günlük gazeteler İngiltere’de daily, Fransa’da 

ise journal diye adlandırılıyorlardı. Günümüzde gazetecilik İngilizce ve Fransızcada 

journalism diye adlandırılmaktadır. Türkçede ise gazete kelimesi, İtalyancada bu tür 

günlük yayınların teknolojik gelişmelere paralel olarak giderek ucuzlamasıyla satın 

alınırken kullanılan bozuk paralara verilen isimden gelmektedir.  

 

 Gazetecilikte haber en önemli kavramdır. Haberciliğin gelişmesinde S. 

Morse’un 1837 yılında icat ettiği telgraf önemli bir rol oynamıştır. Telgrafın 

haberlerin hızlı iletimindeki yararı, bu yararı daha verimli hale getirmek amacıyla 

haber ajanslarının kurulmasına yol açmıştır. Böylelikle gazetelerle haber ajansları 

arasındaki sıkı ve vazgeçilmez ilişki de başlamıştır. Telgrafın gazeteciliğin tarihi 

açısından önemi bakımında İngiltere’de yayınlanan bir gazetenin adının Daily 

Telegraph olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Haber ajansları, kısa sürede bir haber 

tekeli oluşturacak şekilde gelişmiş ve ortaya Dört Büyükler diye de adlandırılan AP, 

UPI, Reuters ve AFP’nin egemenliğinde bir haber piyasası çıkmıştır. Öte yandan 

fotoğrafçılıktaki gelişmeler, gazetelerde görsel malzeme kullanımını artırmıştır. 

Haberciliğin asli bir unsuru olarak fotoğraf kullanımı yaygınlaşmış ve 

photojournalism diye adlandırılan bir çalışma alanı ortaya çıktı. 

 

 Gazetecilik bir yandan halkın kamusal olaylar hakkında bilgilendirilmesi ve 

kamusal işlere katılması bakımından kamusal bir hizmet olarak görülmekte ama aynı 
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zamanda da ticari bir faaliyet olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Yeni bir iletişim 

teknolojisi olarak internet, gazeteciliği birçok bakımlardan etkilemiş ve 1990’lı 

yıllarda on-line gazetecilik kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bugün mevcut 

gazetelerin on-line versiyonlarının yanı sıra sadece internette yayınlanan on-line 

gazeteler de bulunmaktadır. Ancak gazetecilik, tıpkı televizyon gazeteciliği 

kavramının gösterdiği gibi, haber verme temel işlevi bağlamında bu yeni teknoloji ile 

de işbirliği içinde varlığını sürdürmektedir. 

 

 3.2.2. Fotoğraf Ve Sinema 

 

Kronolojik olarak gazeteden sonra gelen fotoğraf ve sinema, birer sanat dalı 

olmalarının yanı sıra aynı zamanda birer kitle iletişim aracıdırlar. Gazetede fotoğraf, 

bazen haberin tamamlayıcı öğesi olmanın da ötesinde asli bir unsur haline 

gelebilmektedir. Fotoğrafın kitlesel özelliği sadece gazete ile sınırlı değildir. Sokak 

reklâmlarında ve kartpostallarda fotoğraf, görsel anlatım gücüyle kitlelere mesaj 

ulaştırmada etki bir şekilde kullanılmıştır. Sinema ise başlangıcından beri salonların 

yaygınlaşmasına ve halka inmesine paralel olarak bir kitle iletişim aracı halinde 

gelişmiştir. 

 

 Kâğıda baskı fotoğraf William H. F. Talbot tarafından 1840’da geliştirilen 

kalotip yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İlk renkli fotoğraf görüntüsü ise Louis D. 

Hauron tarafından 1869’da elde edilmiştir. Bugünküne yakın renkli filmler ise 1950 

yılında Kodak-Eastmancolor tarafından geliştirilmiştir. İlk dijital fotoğraf makinesi 

ise 1987’de Kodak tarafından piyasaya sürülmüştür. 

 

 Sinema insanın fizyolojik bir zaafından yararlanır. Saniyenin yaklaşık 

1/25’inden kısa sürelerdeki görüntüleri insan beyni algılamaz. Bu nedenle bir 

saniyede 25 değişik görüntü gösterilirse insan bu görüntüleri hareket ediyormuş gibi 

algılar. Bu insani zaaf üzerine sinema hareketli görüntü tekniği (kinetik (hareket), 

kino, cine) olarak ortaya çıktı. Bu zaaf reklâmcılıkta ise “eşik altı algı” tekniği olarak 

istismar edici ve yasal olarak yasaklanmış bir reklâm yöntemine yol açtı. 25 film 
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karesinden bir tanesine reklâmını yaptığınız malın görüntüsünü yerleştirdiğinizde, 

algılanmayan görüntü sonradan bu mala bilinçaltı bir şekilde yönelmeyi 

sağlayacaktır. Gerek klasik sinema filmi gerekse de elektronik görüntü formatları 

(video, vcd, dvd vb.)  hareketli görüntü artık görsel bir kültürün egemenliğini 

gündeme getirmiştir. Thomas Edison’un kinetograf‘ından esinlenen Louis Lumiere 

ilk sinema gösterisini 1895 yılında gerçekleştirdi. Charles Pathe’nin 1900 yılında 

kurduğu film üretim şirketi zamanla bir sinema tekeli haline geldi. 1902 yılında 

çekilen “Aya Seyahat” ilk ticari film olarak kabul edilmektedir. Sinemanın sanat 

olarak kabul edilmesi ise Fransız Louis Delluc’un 1918’den itibaren çektiği filmlerle 

olmuştur. 1929’da sinemaya ses izi (sound track) eklenmiş ve sinema olgunluk 

dönemine girerek kitleselleşmiştir. Amerikan sineması 1930’lardan itibaren 

Hollywood’da sinemayı bir sanayi olarak örgütlemiş ve bugün ortaya çıkan kültürel 

hegemonyayı olanaklı kılan tekel konumunu elde etmiştir. 

 

 3.2.3. Radyo 

 

 Radyo ilk olarak Macaristan’da 19. yüzyıl sonlarında Budapest Registar 

adıyla telefonlu (kablolu) radyo olarak ortaya çıkmıştır. Kişisel iletişim aracı olarak 

tasarlanan telefon o zamanlar müzik ve haber yayını için kitle iletişim aracı gibi 

kullanılmıştır ve bir santrale bağlanan telefon sahipleri ortak yayını dinlemektedirler. 

Ama gerçek anlamda ilk radyo yayını 1920 yılında ABD’de Pittsburg’da yapılmıştır. 

Ancak telsiz iletişimi olarak daha önceleri radyo teknolojisi kullanılmaya 

başlanmıştır. Örneğin meşhur Titanic gemisi 1912 yılında batarken elektromanyetik 

dalgalar kullanan bir telsiz ile yardım istemiştir. Radyonun gelişiminde galenli basit 

detektörlü alıcılar dâhil amatör radyocuların da katkıları büyüktür. Ancak radyo 

gerçek gücüne De Forest tarafından geliştirilen lamba (vakum tüpü) ile kavuşmuştur. 

Seri üretim ile radyo alıcıları giderek ucuzlamış ve kitleselleşmiştir. Vericiler de 

daha güçlü imal edilerek daha geniş kapsama alanlarına kavuşmuşlardır. 1930’lara 

gelindiğinde radyo önemli bir toplumsal etki gücü olarak siyasal alanda da dikkat 

çekmiş ve Nazi deneyimi II. Dünya savaşının radyolar savaşı olarak anılması 

sonucunu doğurmuştur. 
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 Türkiye’de il radyo vericileri 1927 yılında Ankara ve İstanbul’da faaliyete 

geçmiştir. 1938 yılında ise Ankara’da o yılların en güçlü vericilerinden biri (120 

KW) devreye girmiştir. Türkiye II. Dünya Savaşı sonrasında katıldığı Kore 

savaşındaki askerlere yönelik 1948’de başlattığı yayınlarını bugün Türkiye’nin Sesi 

adıyla sürdürmektedir. Kısa Dalga yayıncılığa artan talep bu dalgalardaki kıt 

frekansların tahsisinde tartışmaları gündeme getirmiştir. Uluslar arası 

Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde oluşturulan Dünya İdari Radyo 

Konferansı (WARC) ile bu tahsis işleminde gelişmiş ülkeler lehine bazı ilkeler 

getirilmiştir. Kısa dalga yayınların sınırları aşma özelliği, ülkeleri istenmeyen 

yayınlara karşı bazı teknolojik tedbirler almaya itmiştir. Bu yayınları bozma üzere 

geliştirilen jamming (aynı frekanstan gürültü yayınlayarak istenmeyen yayını 

bozma) uygulaması özellikle soğuk savaş yıllarında yaygınlaşmıştır. 1933 yılında 

FM tekniğinin 1960’larda da stereo yayın tekniğinin bulunmasıyla radyo müzik 

endüstrisi ilişkisi başlamıştır. Müzik kutusu haline gelen istasyonlar yaygınlaşmıştır. 

1948 yılında ABD’de Bell Laboratuarlarında icat edilen transistör radyoyu hem 

ucuzlatmış hem de hareketli hale getirmiştir. Cep ve araba radyoları yaygınlaşmış, 

radyo dinleme alışkanlıkları değişmiştir. Radyo her yerde dinlenilebilir hale 

gelmiştir. 

 

 3.2.4. İnternet Ve Yeni Medya 

 

 Geleneksel medyanın dışında, CD, VCD, DVD, İnteraktif CD, GSM-WAP-

GPRS, İnternet gibi tümüyle dijital teknolojiyle üretilen ve içeriği üretenle tüketen 

arasında yeni bir ilişki tanımlayan medyaya yeni medya denmektedir. Bilgisayar 

oyunlarından dev veri tabanlarına, sanal mağazalara kadar yeni bir kültürel alan 

yaratan bu medya türlerinden, tümünün tipik özelliklerini kapsayan interneti ele 

alacağız. 

 

 ENIAC adındaki ilk bilgisayarın askeri amaçlarla 1946 yılında 

geliştirilmesiyle dijital çağ başlamıştır. Bilgisayarların yine askeri amaçlar ile kendi 
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aralarında iletişimlerini sağlamak için 1960’larda geliştirilen iletişim protokolü 

ARPANET adlı askeri proje ağının doğmasına neden olmuştur. Bunun ardından 

standartlaşan TCP/IP protokolü verilerin paketler halinde güvenli ve hızlı olarak 

ağlar üzerinden iletilmesini sağlamış ve Arpanet’e üniversitelerin de katılımıyla 

‘internet’ ortaya çıkmıştır. Ağa bağlı her bilgisayarın numarası (IP number) üzerine 

dayanan adresleme sistemi, DNS (Domain Name System) ile insanların kolaylıkla 

kullanabileceği adresleme sistemine dönüştürülmüştür ve ‘.com, .edu, .net ’ gibi 

domain adları saptanmıştır. Web en yaygın internet hizmeti olarak hızla gelişirken e-

posta, irc (Chat), ftp gibi diğer hizmetler de gündeme gelmiştir. 1990’ların sonuna 

gelindiğinde ‘ağların ağı’ tanımlamasına uygun devasa bir ağ iletişim ve bu ağ 

üzerinde yeni bir kültürel ortam ortaya çıkmıştır. Türkiye ilk kez ODTÜ- TÜBİTAK 

işbirliği ile 1993 yılında ABD üzerinden internete erişmiştir. Bugün kamusal 

omurgayı TTNET adıyla Türk Telekom işletmektedir. Ayrıca akademik kuruluşların 

bağlantısı için ULAKNET de ayrı bir omurga kurmuştur. 

 

 Internet bir yandan ‘sansürsüz’ enformasyon erişimi ile iletişimi 

demokratikleştirirken bir yandan da var olan eşitsizlikleri sürdürmektedir. Dijital 

uçurum (digital divide) diye de adlandırılan internet kullanımındaki ülkelerarası ve 

ülke içi eşitsizlik, ekonomik eşitsizliklerin bir devamı olarak aynen sürmektedir. 

Ayrıca internet üzerinde yayınlanan içeriğin büyük bölümü mevcut (egemen) 

medyada dağıtılan içeriğin aynısıdır ve çoğunlukla İngilizce’dir. Bu durum masaüstü 

sömürgecilik kavramını gündeme getirmiş ve internetin ve eşitlikçi bir alternatif 

medya olma potansiyeli tartışılmaya başlanmıştır. Öte yandan bu medyaya ilişkin 

yasal düzenlemeler tüm ülkelerde girişimleri denetim-özgürlük ikilemine yeni 

boyutlar katmıştır. Son olarak internetin bir izleme-denetleme aracı olarak da 

kullanılabilir olması, gözetim toplumu, büyük hapishane ve big brother gibi 

kavramları yeniden gündeme taşımıştır. 
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3.2.5. Televizyon 

 

Televizyonun babası olarak tanınan Paul Nipkow 1884 yılında resim tarama 

makinesi yaparak bu taranmış resmin telgraf hatlarından iletilmesini tasarlamıştır. 

Bugünkü televizyon kamerasının ilk halini ise ionoscope adıyla 1923 yılında 

Vladimir Zworkin yapmıştır. Westinghouse ve Fansworth’un da katkılarıyla 

televizyon alıcı ve verici sitemleri 1930’larda geliştirilmiştir. İlk televizyon yayını 

1936 da BBC tarafından yapılmış ve 1937 yılında elektromekanik sistemler yerine 

elektronik taramalı sistemler standart olarak kabul edilmiştir. 1952 yılında ABD’de 

ilk kez siyasi parti kongrelerinin televizyondan verilmesiyle yeni bir dönem 

başlamıştır. Televizyon olağanüstü önemli bir siyasi güç haline gelmiştir. Yine 

ABD’de başkanlık seçimlerinde televizyonun güçlü bir şekilde kullanılması 

bugünkü anlamıyla siyasal iletişimin (medyada siyaset) doğuşunu getirmiş ve 

televizyonun kültürel egemenliği yaygınlaştırmıştır. 1963 yılında Kennedy’nin 

öldürülmesi haberi, televizyonun haber vermedeki hızını kanıtlamıştır. 1990 yılında 

ise Körfez savaşı televizyonlardan “naklen” yayınlanmıştır. Türkiye’de 1958 yılında 

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından deneme amaçlı başlatılan İstanbul’a yönelik 

televizyon yayınları düzenli olarak ilk kez 1968 yılında Ankara’da TRT tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Gündemde olanı, rağbet edileni sunması bunun yanında ucuz ve kolay elde 

edilebilirliği televizyona olan ilgiyi arttırmaktadır. Ayrıca televizyonun içeriksel 

düzlemdeki çeşitliliği toplum içinde kadın-erkek, yaşlı-genç, toplumun geneline 

hitap etme; farklı din ve grup mensuplarına ve milliyetteki insanlara alternatifler 

sunabilme imkânı onu daha etkin kılmaktadır. Bu yönden diğer kitle iletişim 

araçlarına göre hedef kitlesi daha amorf (belirsiz) ve daha az seçilmiştir. Bu nedenle 

her kesime seslenen sınıfsız bir kitle iletişim aracıdır. 18   

 

 Televizyonda da daha geniş kitlelere hitap etmek için hedef kitlenin ortak 

paydalarını göz önünde tutulup ona göre programlar yapılmakta, içerik 

                                                
18 Türkoğlu, A. g. e. , s. 85. 
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düzenlenmektedir. TRT bu program türlerini haber bülteni ve haber programları, 

spor programları, eğitim-kültür programları, dramalar, belgeseller, müzik 

programları, çocuk programları, eğlence programları, yarışma programları, reklâm 

programları olmak üzere on ana başlık altında toplamıştır. Bu program türleri, dizi 

film, televizyon oyunu, soap opera (arkası yarın) alt türlere de ayrılmaktadır.19   

  

 Ülkemizde ki ulusal kanallar da (Show TV, Star TV, KANAL D, ATV…) bu 

program türlerinin yer aldığı yayın akışları düzenlemekte ve zaman içinde farklılık 

oluşturma, izleyici ekrana çekme, rating alma gayesiyle adına bazı formatları ön 

plana çıkarmaktadır. Bazen diziler, bazen spor programları, bazen haber programları, 

bazen tartışma programları, bazen de kadın programları ekranda daha fazla yer 

almaktadır. Ratinglere, izleyicilerin tepkilerine ve yayın politikasına göre 

televizyonlar bu akışa yön vermekte, rakiplerden bir adım önde olmak için çaba 

göstermektedirler. Bazen de kanallar ilginç formatlar, farklı içeriklerle ayrıcalık 

kazanmaya çalışmaktadırlar. Genel anlamda ülkemizde özel kanalların başını çektiği 

bu durum kimi zaman kaliteli yayınların çıkmasına sebep olurken kimi zamansa 

ucube formatların doğmasına neden olmaktadır. 

 

 3.3. Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri  

  

 Günümüzde son derece önemli ve etkili olan kitle iletişim araçlarının 

birtakım işlevleri mevcuttur. Bu konuda farklı açıklamaların yapıldığı görülmektedir. 

Bunların her birine değinmek yerine MacBride’ın ‘Birçok Ses Tek Bir Dünya’ isimli 

raporunda belirttiği gibi iletişimin işlevleri sekiz başlık altında toplanmıştır. Bunlar; 

habercilik, toplumsallaştırma, motivasyon, tartışma-diyalog, eğitim, kültürel 

geliştirme, eğlence ve bütünleştirme işlevleridir. 

 

 Bunlardan habercilik işlevi, kitle iletişim araçlarının temel ve en bilinen 

işlevidir. Bu işlev bilgi aktarma işlevi olarak da değerlendirilebilir. Gazetelerin 

sayfalarında, radyoların ve televizyonların haber saatlerinde verdikleri bilgiler bu 

                                                
19 Özden Cankaya, Türk Televizyonunun Program Yapısı (1968–1985), Mozaik Basım ve 
Yayıcılık, İstanbul,  b.t. yok, s.8 
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işlevin bir göstergesidir. Toplumda olup biten olayları haber başlığı altında bireylere 

aktarırlar. 

 

 Toplumsallaştırma işlevi ise, günümüzün heterojen yapılı toplumlarında 

bireylerin bir  arada yaşamalarının sağlanabilmesi için toplumsal değerlerin yani 

kültürün, yayınlar aracılığı ile alıcılara iletilmesidir. Toplumsallaştırma işlevine bağlı 

olarak kitle iletişim araçları toplumun amaçlarını belirterek çeşitli değerleri canlı 

tutar, yüceltir ve motivasyon işlevini gerçekleştirir. Bağımsızlık, özgürlük, insan 

hakları gibi değerler buna örnek verilebilir.  

 

 Tartışma-diyalog işlevi, kitle iletişim araçlarının gerek ulusal gerekse uluslar 

arası düzeyde toplumun çıkarlarını, bu çıkarlar doğrultusunda hareket edilip 

edilmediğini gösterir. Diğer bir deyişle, kamuoyu oluşturma işlevi görür. Bu işlevi ile 

toplumda güçlü kişilere karşı eleştiri rolünü oynar.  

 

 Eğitim işlevi, toplumsallaştırma işlevi ile bağlantılıdır. Topluma yeni üyeler 

kazandırma, bunları toplumun kültürel değerleri ile eğitme bu işlev içerisindedir. 

Böylelikle okulların tek bilgi kaynağı olma özelliği de azalır. Bir toplum sanatsal ve 

kültürel yapıtlarını kitle iletişim araçları ile yaymak suretiyle bunları korur. 

Böylelikle de kültürel geliştirme işlevi yerine getirilir.  

 

 Kitle iletişim araçlarının bir diğer işlevi ise eğlendirmedir. İnsanları, evlerine 

yorgun geldiklerinde rahatlatmak, dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunarlar. 

Bunların içeriği televizyonda spor, eğlence, magazin programları olabileceği gibi 

radyolarda da şiir, yarışma vb. yayınlar olabilir. Kitle iletişim araçlarının 

bütünleştirme işlevi, toplumsallaştırma, eğitim, kültürel geliştirme işlevleriyle 

paralellik gösterir. Bu işlevi ile birey ve grupların birbirlerini tanımalarına, farklı 

kültürler arasındaki çatışmaları hafifletmeye yardımcı olur.19 

 

                                                
19 Gökhan Savaş, Kitle İletişim Araçlarına Eleştirel Bir Yaklaşım, (Çevrimiçi) 
http://www.insanbilimleri.com/makaleler/sosyoloji/Kitle_iletisim_Araclarina_Elestirel.htm, 
24.04.2005 
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 Kitle iletişim araçları, bireyler arası ilişki ve etkileşimi son derece azaltmış ve 

zayıflatmıştır. Özellikle televizyon, bireylerin boş zamanlarında birbirleriyle iletişim 

kurmalarına ve fikir alış verişinde bulunmalarına olanak bırakmaz. Ayrıca, kitle 

iletişim araçlarının iyi bir eğitim aracı olmadığı, bireye özel sorunları karşısında 

umutlu ve umutsuz olduğu alanlarda yol gösterici olmak yerine, aldatıcı, kandırıcı, 

oyalayıcı bir mekanizma durumuna geldiği vurgulanır. Bireyin kendi sorunlarına 

ilişkin çözümler bulmasını engeller. Böylece kitle iletişim araçları bireye hiçbir 

zaman elde edemeyeceği ölçüde ayrıntılı bilgi ve haber verir. Fakat bu ayrıntılı haber 

ve bilgiler verilirken, bunlar arasında gerçek bir bağlantının bulunup bulunmadığı 

hakkında açıklamalar getirmez. Bireylerin bunalım ve gerilimleri karşısında rasyonel 

bir bakış açısı da sunmaz. Aksine, bu gibi sunumlarda bireye ya şiddet ya da hiçbir 

şeyi ciddiye almaması telkin edilir veya önerilir.20                        

 

 Kitle iletişim araçlarının en olumsuz etkisi belki de günlük yaşamın her anını 

ve olgusunu ‘seyirlik bir oyun’ haline indirgeyişidir. Bugün dünyanın her tarafında 

olup bitenleri en kısa zamanda hem de görüntüleriyle izleyebiliyoruz. Etiyopya’daki 

aç çocuklar, Güney Afrika'da kara derili insanlara yapılan işlemler, El Salvador'da, 

Şatilla kamplarında katledilen insanlar, günlük yaşamımızın ancak seyirlik bir 

olgusudur artık. Kısaca bu açılardan kitle iletişim araçları, kültürün ‘duyarlı hale 

getirme’ işlevini törpülemiştir. Oysa günlük dramın seyirlik bir olgu haline 

indirgenmesi kadar tehlikeli bir şey olamaz. Ne yazık ki, çağdaş iletişim sistemi bu 

bakımdan eleştirel duygunun parçalanmasına yol açmıştır.21 

 

 Genel olarak, kitle iletişim araçlarının işlevlerinin belirtilmesinden sonra, 

bunların en bilineni ve ilki olan ‘bilgi aktarma’ işlevini baz alarak, televizyonu, birey 

ve toplum sorunlarının çözüm kaynağı olarak gören düşünürlerden biri Mc. 

Luhan’dır.  

 

 Mc. Luhan’a göre, “mesaj aracın kendisidir”. Bir iletişim eyleminde 

belirleyici olan şey iletilmek istenen mesajın içeriği değil, bu mesajı iletmek için 

                                                
20 , G. Aylin Baran, İletişim Sosyolojisi, Afşaroğlu Matbaası, Ankara, 1997, s.99–100 
21 Özkök, A. g. e. , s.132 
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kullanılan mesajın kendisidir. İnsanların ilişki ve eylem ölçülerini biçimleyen ve 

belirleyen şey kullanılan araçlardır.22 Toplumların evrensel gelişim sürecinde temel 

unsur iletişim teknikleri ve bunların farklılaşmasıdır. Bu şekilde yaptığı 

sınıflandırmasında Mc. Luhan, insanlığın geçirdiği ilk dönem olarak yazının 

bulunuşundan önceki uygarlıkları, kabile dönemini belirtmiştir. Bu dönemde egemen 

iletişim biçimi sözlü anlatım ve işitsel algılamadır. Bu dönemde düşünce özgür bir 

biçimde yayılır ve insan bütün duygularını aynı anda ve uyumlu bir biçimde 

kullanır.23  

 

 Daha sonra, yazının bulunması ile gelişen ve Gutenberg Galaksisi dediği 

dönem gelmektedir. Mc. Luhan’a göre yazının bulunuşuyla insanoğlunun birinci 

dönemdeki sakin yaşamı da köklü bir değişmeye uğramıştır. Birinci dönemde 

egemen olan işitme duyusu yerini yavaş yavaş göz’ün egemen olduğu bir iletişime 

bırakacaktır. İletişimde egemen olan duyunun değişmesi ile birlikte düşünce 

örgütlenmesi ve uygarlık da değişecektir.24 Yazının egemen olmaya başladığı bu 

tarihsel dönemde ortaya çıkan en önemli kavramlar; bireycilik, merkeziyetçilik ve 

milliyetçiliktir. Yazının egemen oluşu ile birlikte okumanın artması, bireyler arası 

iletişimi azaltmış ve bireyciliği getirmiştir. Ayrıca, yazının yayılmaya başlaması, 

ülkelerin yönetiminin merkezi nitelikte olmasına yol açarak, totaliter yönetimlerin 

ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Tüm bu gelişmeler, aynı zamanda milliyetçiliği 

de beraberinde getirmiştir. Yazı, nasıl ki bireyler arasındaki iletişimi azaltıyorsa, 

milliyetçilik de toplumlar arası iletişimi azaltan bir unsurdur.  

 

 Görüldüğü gibi, tüm bu gelişmeler Mc. Luhan tarafından iletişimin 

kopukluğu bağlamında bir sorun olarak görülmektedir. Bu sorunun çözüm kaynağı 

olarak, bilgi bakımından yoksul ancak katılma sağlama açısından güçlü bir araç olan 

televizyon gündeme gelmektedir. Televizyon ile birlikte görme duyusunun 

egemenliği ve basılı yazının oluşturduğu uygarlık artık aşılmaktadır. Bu araç 

sayesinde, insanlar artık ‘evrensel bir köy’de yaşamaktadırlar. Dış dünyayı 

                                                
22 A. e. , s.163 
23 A. e. , s.164 
24 A. e. , s.165 
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algılamada, Gutenberg Galaksisi’nin buyrukçu özellikleri silinmekte, daha önceki 

doğallığa (kabile dönemine) dönüş başlamaktadır.  Gerek Mc. Luhan, gerekse liberal 

gelenek içerisindeki diğer düşünürler tarafından, televizyona böyle bir anlam 

yüklenilmesinin arkasında yatan en önemli sebep, 19.yy. aydınlanma çağının bilim 

ve akla yüklediği anlamdır. ‘Bilgi, güçtür anlayışı’, bu güce sahip olunması ile gerek 

bireysel gerek toplumsal sorunların çözülebileceğine olan inancı da beraberinde 

getirmiştir. Mc. Luhan’ın sözünü ettiği dönemlerden sonuncusu olan elektronik 

dönemin aracı televizyonun, hem işitsel hem görsel olarak alıcısına ulaşması ve bu 

sayede, çok farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağlaması, sorunların 

çözüm kaynağı olarak niçin bu aracın düşünüldüğünün göstergesidir. Kısaca 

belirtilirse, televizyon, insanlığı ‘küresel bir köy’e götürmektedir. Televizyon 

sayesinde dünya küçülecek, kültürler birbirine benzeyecek ve bu durum 

toplumlardaki sorunların çözülmesine sebep olacaktır.  

 

 Ekonomi ve kültürün ayrılmaz birlikteliği, popüler kültür ürünlerinin, var 

olan toplumsal yaşamın haklılaştırılması ile daha iyi bir yaşam özlemlerinin 

sürdürülmesinin bir arada sergilenmesine yol açmaktadır. Kitle iletişim araçları işte 

bu ortak kültür alanını biçimlendirmektedir.25 

 

 3.4. Kitle İletişim Araçlarının Kitle Kültürüne Etkileri 

 

1950’lerden sonra kentlerde yığılmalara yol açan dışa bağımlı sanayi 

toplumuna dönüşüm süreci, teknolojinin de desteğiyle hızla yayılmıştır. Gazetelerin 

baskı teknikleri, dağıtım sistemleri, haber alma teknolojileri, haber sunumlarının 

içerikleri ve yorumları, haberlerin reklâma bağımlılıkları farklı bir boyut kazanmış, 

radyo ve televizyon yeni bir çığır açmıştır. Radyo ve televizyon ağırlıklı olarak 

hakim ideolojinin dışındaki görüşlere kapalıdır. Bu konumlanma, her iki aracın ve 

özellikle televizyonun insanların duygu ve inançlarını manipüle etmelerine yol 

açmaktadır. Televizyon özellikle geri kalmış toplumlarda sunduğu ‘ideal hayat’ ile 

kitlelerin umutlarının iktidarlarca yönlendirilmesine yol açmaktadır. Kültür 

                                                
25 Oskay, A.g. e. , s.361 
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endüstrisi, bireyleri günlük hayatın monoton sıkıcılığından kurtarmak için 

medyalarla özdeşleşmeye teşvik etmektedir. 

 

Toplum ile kitle toplumu üzerinde başlıca farklılık, toplumun kültüre ihtiyaç 

hissetmesi, kültürel şeylere değer verip, onları toplumsal metalar haline getirmesi, 

kendi bencil amaçları için kullanıp istismar ederek, onları tüketmesinde yatmaktadır. 

Bütün bu yıpranmışlıkların içinde bile bu şeyler ‘şey’ olarak kalabilmiş, belli 

ölçülerde nesnel bir niteliği muhafaza edebilmişlerdir. Bir moloz yığını haline 

gelinceye dek parçalanmışlar, ama silinmemiş, ortadan kalkmamışlardır. Oysa kitle 

toplumunun ihtiyacı kültür değil, eğlencedir ve eğlence endüstrisinin sunduğu 

eşyalar, toplum tarafından tıpkı diğer tüketim metaları gibi tüketilirler. Eğlenmek 

için gerek duyulan ürünler, ekmek-su kadar zorunlu olmasa bile, toplumun yaşam 

sürecine hizmet ederler, eğlence ile doldurulduğu varsayılan bu boş zaman, biyolojik 

olarak belirlenmiş çalışma döngüsü içinde, ya da Marx’ın dediği gibi, “ İnsanın doğal 

metabolizması içinde doğal bir boşluktur”.26 

 

Eğlence ve boş zamanı değerlendirme gereksinimleri, gittikçe bir yozlaşmayı 

da beraberinde getirmektedir. Kumar, uyuşturucu ve çeşitli sapkın davranış biçimleri, 

televizyonda ve radyoda normal karşılanması beklenen aşırı yaşam prototiplerini 

ortaya çıkarmaktadır. Gitgide toplumun en kalabalık sınıfı olmaya başlayan alt ve 

orta gelir grubu, bu değişimin furyasından etkilenmeye ve yaşadığı monoton hayatta 

tüketim ideolojisini benimseyerek hem parasını, hem de tüm yaşantısını tüketmeye 

başlamıştır. Böylece halk kültürünün geleneksel eğlence biçimlerinden, teknoloji ve 

fabrikasyona dayalı bir eğlence biçimine geçilmiştir. İletişim biçimleri, sivil 

toplumun önlenemez değişiminde ön plana çıkmış, kitle kültürü ve popüler kültür 

tüm sosyal sınıfları etkisi altına almıştır. 

 

Popüler kültürün medyayı ilgilendiren boyutu, önemli ölçüde kitle kültürünce 

kapsanmaktadır. Kitle kültürü, kültür ve bilgiyi dışlamakta, içi boşaltılmış bir şoklar 

dünyasında, tüketimin seyrine kapılmamızı sağlamaktadır. “Kitle kültürünün 

                                                
26 Hannah Arendt, Geçmişle Gelecek Arasında, Çev. Bahadır Sina Sezer, İletişim Yayınları, İstanbul, 
1996, s.243 
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sunduğu bütün araçlar ve kolaylıklar, bireysellik üzerindeki toplumsal baskıları 

güçlendirmekte ve bireyin direnme imkânını, modern toplumun atomize edici işleyişi 

içinde kendini koruma imkânının elinden almaktadır”.27 Ayrım yapmak, aktif bir 

süreçtir. Hiçbir ayrım yapmadan, haberleri sadece izlemenin yol açtığı pasiflik, bizim 

kolayca yönetilmemizi ve manipüle edilmemizi sağlar. Rafine, totaliter toplumlar, 

çocuklar için geçerli olanın, yetişkinler içinde geçerli olduğunu keşfetmişlerdir. Yeni 

ve hızlı olan her şey dikkatimizi uyandıracaktır ve şimdiki zamanı vurgulayarak 

geçmişimizi silecektir. Tarih bilinci az olan ya da hiç olmayan bir toplumu yönetmek 

kolaydır. Böyle bir toplum eleştirici değildir ve kurulu düzenden kolayca memnunluk 

duyar.28 Burada kendisine bilgi verildiğini sanan halk, aslında sadece iktidarın uygun 

gördüğü enformasyonları aldığının farkında bile değildir, dolayısıyla televizyonun 

kitle kültürünün arkasındaki ana gücü oluşturan bir sosyal kurum olarak dünyayı 

algılama açısı yarattığı, fakat bunu yaparken, yarattığı bu dünyayı algılama açısını 

tamamen doğalmış gibi gösterdiği ve yayınlarının üretimi aşamasında kullanıla bütün 

teknikleri ve hileleri izleyiciden sakladığı gerçektir. İzleyicilere ekrandan gösterilen 

yapay dünya, tamamen doğalmış gibi sunulmakta ve öyle algılanmaktadır. 

 

Kitle kültürü kitle iletişim araçlarına endekslidir. Yüksek kültürün temelsiz 

bir biçimi olan ve yukarıdan aşağıya doğru dayatılan kültürel yapı, kitle kültürünün 

en belirgin özelliğidir. Kitle kültürü, seçkin kültürün altında, halk kültürünün 

üstünde, yaşam alışkanlıklarının kitle iletişim araçlarının vasıtasıyla yeniden 

üretimine dayalı kültürel bir yapıdır.29 

 

Mc Quail, kitle iletişim araçları olarak nitelendirilen aygıtların gerçek 

anlamda bir iletişim işlevi yerine getirmediği, aynı şekilde bu araçların, başka 

hedeflerinin olduğu konusunda şu ifadelerde bulunmaktadır: “kitle iletişim 

araçlarının birincil amacı çoğu kez ne belirli bir enformasyon iletmek ne de 

kamuoyunu bir kültür, inanç veya değer yargısının ifadesinde birleştirmektir. Amaç 

çok basit olarak izleyicinin görsel veya işitsel olarak ilgisini çekmek ve bunu 

                                                
27 Marx Horkheimer, Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçal, Metis Yayınevi, 1996, s.116 
28 Gündüz Vasaf, Cehenneme Övgü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996, s.86 
29 Alan Swingewood, Kitle Kültür Efsanesi, Çev: Aykut Kansu, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 
1996, s.146 
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sürdürmektir. Bunu yaparken kitle iletişimin dolaysız tek bir ekonomik amacı vardır: 

bu da izleyicisinden kar kazanmaktır. Bir de dolaylı amaç vardır, o da izleyicisinin 

ilgisini reklâmcılara satmaktır. Elliot’un belirttiği gibi kitle iletişimi düzenlenmiş 

anlamın transferi bağlamında çoğu kez iletişim bile değildir. Kitle iletişim daha çok 

izleyiciliktir ve kitle iletişim izleyicisi katılımcıdan veya enformasyon alıcısı 

olmaktan çok bir grup izleyicidir”.30 

 

Her toplum, kendi üyelerinin estetik taleplerine, istek ve korkularına, 

gelişkinlik düzeyi ne olursa olsun duygusal tepkilerine, sembolik düzenlemeleri 

algılama yeteneklerine, kendi toplumlarını tanıma 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, 

toplumsal hayatın diğer alanlarında yürürlükte olan insanca etkinliklerden bağımsız 

olamayacağı açıktır.31  

 

Özellikle kitle iletişim araçlarının gündelik hayattaki gücünü artırmasından 

sonra, etkinliklerimiz de bu ölçüde teknik ama yüzeysel, etkileyici ama geçici bir 

anlayışla dönüşmeye başlamıştır. Sanatın estetik kaygısı artık maksimum tercih 

edilme kaygısına dönüşmüştür. Sonuçta geçmişin en büyük sanat eserleri, yeniden 

üretilebilen, medyalara adapte edilen yeni sanat ürünleri, ortak tüketim nesneleri 

haline gelmeye başlamıştır. Burada çok hızlı bir şekilde ortaya konabilen ve aynı 

hızla sönebilen, yok olabilen simgelerin çoğaltılması ve yok olması arasındaki hızlı 

değişim, geç sanayileşme döneminin en önemli teknik unsurlarından biri oluyor. 

Benjamin’in dikkatimizi daha 1936 yılında çekmiş olduğu gibi, sanat esrinin kültürel 

değerinin yok olması üzerine, sergileme değeri onun yerini almaya başlamıştır. 

Önemli olan, sanat eserinin özü değil, ama değişken halesi, değişikliğe uğramış ve 

                                                
30 Tahir Karaboğa, Bir Kitle İletişimsizlik Aracı Olarak Televizyon, (Çevrimiçi) 
http://ilef.ankara.edu.tr/id/yazi.php?yad=3192, 10.06.2005 
31 Nabi Avcı, Enformatik Cehalet, Rehber Yayıncılık, Ankara, 1990, s.39 
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değişim değeri öne çıkmış bir sanat eseri anlayışı yüzyılımızın sonunda egemenlik 

kazandı. Sanatçının ismi eserinden bir adım önde gider oldu.32   

 

Sanatın arka plana, sanatçının ön plana çıkması görsel açıdan kuvvetli bir 

sunum imkânı tanıyan televizyon sayesinde, daha da belirginleşmiştir. Eğlence 

endüstrisinin başında doymak bilmeyen bir canavar vardır ve tüketim sırasında bu 

endüstrinin eşyaları birer birer yok edildiği için piyasaya durmadan yeni metalar 

sunmak gerekmektedir. Bu durum karşısında iletişim araçlarına ürün yetiştiren 

kimseler, uygun malzeme bulabilmek umuduyla geçmiş ve şimdiki kültür alanının 

yağmamaktadır. Yeniden düzenlenerek daha kolay tüketilebilen bu ürünler, 

yaratıcısına karşı yabancılaşmakta ve kitle kültürünün sıradan metaları haline 

dönüşmektedirler. 

 

Eğlence endüstrisi içinde taşıdığı tüketim ideolojisiyle birlikte artık 

tüketmeden eğlenemeyen bireyi yaratmakta ve özellikle televizyon aracılığıyla 

gerçekleşen bu sözde kaçış olanaklarıyla birlikte, birey kendi toplumsal konumunun 

ve gerçekliğinin uzağına sürüklenmektedir. Televizyonun kitle kültüründeki konumu, 

gerçekliği temsil etmekten çok, onu üretip, inşa etmektir. Televizyon kamerası ve 

mikrofonu gerçekliği kaydetmez, onu kodlar, kodlama ideolojik olan bir gerçeklik 

duygusu üretir. Böylece yeniden sunulan gerçeklik değil, ideolojidir ve bu 

ideolojinin etkinli televizyonun görselliğiyle sağlanır.33 Bu yüzden, özün yerini 

almakta, endüstri tarafından işlenmeyen, medyanın sihirli ellerinden geçmeyen hiçbir 

haber, olay ve ya olgu, modern insanın ilgisini çekmemektedir.  

 

 Günümüzde medya, ister olumlu ister olumsuz yönde olsun, toplumu, 

tartışmasız bir etkileme gücüne sahiptir. Medyanın tarihsel gelişimi içinde, toplumsal 

sorunların çözümü, toplumun eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, kültürün geliştirilmesi, 

bireyler arasında sağlıklı iletişimin kurulması, toplumda huzur ve daha insani bir 

düzenin sağlanması gibi işlevlerle ortaya çıkmasına rağmen, günümüzde birçok 

                                                
32 Ali Akay, Kıvrımlar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996, s.281 
33 John Fiske, “Postmodernizm ve Televizyon”, Medya, Kültür, Siyaset, Haz. Süleyman İrvan, 
Ankara, Ark Yayınevi, 1997, s.30 
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sorumluluğu ve ahlaksal ilkeleri yerine getirmediği, tam tersine birçok toplumsal 

soruna kaynaklık ettiği görülmektedir. Bugün, medyanın kendisinin, toplumsal 

sorunların çözümüne katkıda bulunmaktan çok, temel bir toplumsal sorun haline 

geldiğini söyleyebiliriz. Günümüz medyası; 

 

• İnsanların hayatın gerçekliğine, doğaya, topluma yabancılaşmasına, 

• Toplum içindeki bireylerin kendi kendilerine yabancılaşmasına, 

• Bireyler arasında şiddetin ve saldırganlığın daha da yaygınlaşmasına, 

• Toplumsal olayların oluşumunu, provoke ve manipüle etmesine, 

• Savaşların oluşumuna ve desteklenmesine zemin hazırlamasına, 

• Psikolojik sorunlarının artmasına ve bunların toplumsal sorun haline 

gelmesine 

• Tekilleşme ve toplumsal duyarsızlaşmaya, 

• Çıkarcılığın, güvensizliğin ve kuşkuculuğun artmasına, 

• İnsanların adalet kavramına olan güvenlerinin yitirilmesine, 

• Toplumda ahlaki yozlaşmanın yasallaşmasına, 

• Toplumsal ve kültürel değerlerin (din, milliyetçilik, ailesel değerler gibi), 

bireylerin üzerinde, sömürü malzemesi olarak kullanılmasına, 

• Şiddet, seks ve cinselliğin aşırı imajinasyonla ön plana çıkartılarak, sömürü 

ve tüketim malzemesi haline getirilmesine, 

• Bireylerin, duygu ve düşünce dünyalarına müdahale edilmesine, 

sömürülmesine ve bir mübadele aracı olarak bunun üzerinden çıkar 

sağlanmasına, 

• Toplumda gruplaşmalar, kamplaşmalar; ideolojik, siyasi, dinsel önyargılar 

oluşturulmasına, 

• Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin meşrulaştırılmasına, 

• İnsanların yanlış bilgilendirilmesine ve cehaletin artmasına, 

• Ve genel olarak, kültürel kirliliğin her alanda artmasına neden olmaktadır.34 

 

                                                
34 Karaboğa, A. g. e. 
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 Bu bağlamda, medyayı ciddi sorgulamalara, analizlere tabi tutmak gerekir. 

Günümüzde, medyaya karşı eleştiriler bulunmasına rağmen, bu eleştirilerin çoğunun 

çözüm üretmekten ve ciddiyetten uzak oldukları görülüyor.  

 

 Medyayı oluşturan güçlerden en önemlisi kuşkusuz televizyondur. 

Televizyonu, medyayı oluşturan diğer araçlardan daha önemli kılan, bünyesinde 

birçok etkileme unsurunu (görüntü, ses, müzik, hareketlilik ) bir arada barındırıyor 

olmasıdır. Televizyon için yapılan birçok tanımın, artık günümüzde geçerliliğini 

yitirdiğini söylemek mümkündür. Televizyon için yeni ve gerçekçi tanımların 

yapılması gerekmektedir. Günümüzde televizyon, tüm insanlığın toplumsal hayatını 

etkileyen, belirleyen en güçlü aygıttır. 

 

 3.4.1. Televizyon Ve Etkileri 

 

Kitle iletişim araçlarının birer kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı oldukları artık 

birçok araştırmacı ve bilim adamı tarafından kabul edilmektedir. Günümüzde, bu 

araçların etkileri ülkelerin sınırlarını dahi aşmıştır. Gelişen teknoloji, bu araçları daha 

güçlü ve daha etkili hale getirmiştir. Örneğin, uydu yayınlarıyla, Amerika'daki ya da 

Avrupa'daki bir futbol müsabakasını anında izleme olanağı ortaya çıkmıştır. 

Televizyon çağımızda kitlelere ulaşan en büyük iletişim aracıdır. 

Amerikalıların çoğunun “medya” dendiğinde, ilk olarak televizyon akıllarına 

gelmektedir. Amerikalıların çoğu, siyasi bilgilerinin pek çoğunu televizyondan 

aldıklarını ve gazetelerden ziyade televizyonlardan almış oldukları bilgiye 

inandıklarını belirtmektedirler. 1950’li yıllarda Amerika’da gelişen ve yaygınlaşan 

televizyon, kısa sürede insanların yaşamlarının önemli bir bölümünü işgal etmiştir. 

İnsanların haber alma, pembe dizileri izleme, spor olaylarını takip etme, eğlenceli 

komedileri izlemelerine, diğer taraftan bilgi ve eğitimlerini artıran yöntemlerde de 

önemli değişikliklerin olmasına yol açmıştır. 

 Televizyon gücünü görüntüden ve halkın kullandığı dilden alır. Televizyonun 

dili basit, yalın, sıradan, kurnaz ve ikiyüzlüdür. Televizyon, halkın mantığına değil 
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kalbi ve duygularına seslenir. Televizyon haber sunucuları, izleyiciye seslenirken bir 

vaiz gibi konuşurlar, ses değişimleriyle, müzikle, kendine güveniyle hipnoz etkisi 

yaratarak, halka seslenirler. Televizyon izleyicileri, hem kurban hem de birçok çirkin 

olayın suç ortaklarıdırlar. 

  

 Zengini ve yoksuluyla, kültürlüsü ve cahiliyle, kentlisi ve köylüsüyle Türk 

toplumu da dünya toplumları gibi, Seguela’nın deyişiyle, ‘şizo-medyatik yaşama’ 

tutsak olmuş bulunmaktadır. Yerli ve yabancı dizilerle kalkılıp onlarla yatılıyor. 

Perran Kutman imgesel kimliğiyle tanınmaktadır: Perihan Abla Seguela'nın 

Madonna olgusunu açıklarken kullandığı ‘Gerçek, sahte kimliği icat etti’ sözü, 

yaşanan durumu tam anlamıyla betimlemektedir. Gerçek ablaların, gerçek anne-

babaların yerine geçirilen sahteleri, edindikleri ‘gerçeklik halesiyle’ yaşanan 

zamanla, olumsuz şartlarla seyircinin arasına kalın bir duvar çekmektedir.35 

Televizyonda kurgu gerçekmiş gibi sunulurken gerçek de kurguya bürünmektedir. 

Kültür büyük oranda görselleşmekte ve hayat televizyon ve video filmlerinde 

üretilen yapay olaylardan ibaret hâle gelmektedir. 

  

 Televizyon okuma kültürünü yok etmiştir. Hâlbuki zihinsel gelişim için 

okuma eyleminin yerini hiçbir eylem tutamaz. Seyirci olmak için hiçbir beceri 

gerekmez. “Televizyon okuma-yazma kültürünü genişletmez ve pekiştirmez. 

Tersine, okuma-yazma kültürüne saldırır. Televizyon, herhangi bir şeyin devamıysa 

eğer, on beşinci yüzyıldaki matbaanın değil, 19. Yüzyılın ortasında telgraf ile 

fotoğrafın başlattığı geleneğin devamıdır.”36  

  

 Televizyon öncelikle bir görsel araçtır. İzleyicinin bilincine egemen olan 

görüntülerdir. İnsanlar televizyonu izlerler, okumazlar, hatta dinlemezler de. Onu 

sadece izlerler. İzledikleri şey, saniyede 1200 kadar çok farklı dinamik ve sürekli 

değişen resimlerdir.  

  

                                                
35 Ahmet Oktay, Türkiye'de Popüler Kültür, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994, s.252 
36 Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Çev: Osman Akınbay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
1994, s.96 
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 Televizyon, anlamayı değil, algılamayı gerektirir. TV izleme hiçbir beceri 

gerektirmez, aynı zamanda hiçbir beceriyi de geliştirmez. Televizyon, modern 

toplumda insanları sürü halinde yaşatmaya, bir arada uyuma sokmaya, onu sistem 

içinde tutmaya çalışmaktadır. İnsan-insana ilişkilerin duygusal temelini yıkan 

televizyon, ilk etapta kitlelerin zihnini uyuşturur, onlara tek bir merkezden ortak bir 

gündem sunar, sonra bütün bireysel, zümresel farklılıkları yok ederek toplumu bir 

bütün için standartlaştırır.   

  

 Televizyon her şeyi seyirlik birer nesneye dönüştüren bir eğlence aracıdır. 

Şiddet ve porno görüntülerle hep uç noktalarda yaşayan bir insan tipi ortaya 

çıkarmıştır televizyon. “Yaşam çiçeklerle kaplı bir yol değildir. Şuraya buraya 

atılmış birkaç çiçeğin görüntüsü, yolculuğumuzu bir parça daha çekilir hâle 

getirebilir. Burada anlatılmak istenen, televizyonun eğlendirici olmasından öte, 

eğlenmeyi, her türlü deneyimlerimizin temsilinin doğal çerçevesi haline getirmesidir. 

Sorun, televizyonun bize eğlendirici temalar sunması değil, bütün temaların eğlence 

olarak sunulmasıdır ve bu da bambaşka bir sorun oluşturur. Eğlence, televizyondaki 

her türlü söylemin üst - ideolojisidir. Neyin gösterildiğinin ya da hangi bakış açısının 

yansıtıldığının hiçbir önemi yoktur. Her şeyin üstünde tutulan varsayım, hepsinin 

bizim eğlenmemiz ve haz almamız gözetilerek sunulmasıdır.”37  

  

 “Televizyonla ilgili en önemli tespit, insanların onu izlemeleridir, adına ‘tele-

vizyon’ denmesinin nedeni de budur. İnsanların izledikleri, izlemekte hoşlandıkları 

şey, hareketli (kısa süreli ve durmadan değişen milyonlarca) resimlerdir. Görsel 

ilginin gerekliliklerini karşılamak, yani gösterinin değerlerini karşılamak amacıyla 

fikirlerin içeriğinin geri plana atılması zorunluluğu bu aracın doğasından 

gelmektedir.”38 

  

 Televizyon rahatlatıcıdır, çünkü zihnimizi, üzerine çok fazla düşünecek başka 

bir şey vermeksizin, belki de uzun uzadıya ve derinliğine düşünmemiz gereken 

şeylerden bizi uzaklaştırır. Üstelik izlediğimiz ve üzerine konuştuğumuz herhangi bir 

                                                
37 Neil Postman, Çocukluğun Yok Oluşu, Çev. Kemal İnal, İmge Kitabevi, Ankara, 1995, s.100 
38 Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, s.104 
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programla ilişkimiz fazla sürmez, bir iki gün sonra onun hakkında konuşma gereği 

bile duymayız, çünkü belleğimizdeki izi genellikle çok kısa bir süreyle kalıcıdır.  

  

 Kitle iletişim araştırmacılarının önde gelen isimlerinden Metron ve 

Lazarsfeld’in bu araçların etkilerine ilişkin ortaya attıkları ‘uyuşturma etkisi’ 

kavramı, izlerkitlenin bu araçları kullanmalarını toplumsal veya siyasal sorunlarla 

ilgili, fiilen bir şeyler yapmanın yerine koymaları eğilimini dile getirmektedir. 

Televizyon seyircisinin davranışında kaçış kavramının özsel bir yer tutmasının 

nereden kaynaklandığı üzerine yapılan araştırmalarda şu tür bulgulara 

rastlanmaktadır: 

 

1. İlkin televizyonun yoğun bir şekilde kullanılması çeşitli kişisel veya 

toplumsal yoksunluk biçimleriyle bağlantılıdır. Bu tür  (yalnızlıktan 

yoksulluğa, eğitimsizlikten, her türlü psikolojik ve maddi engellemelere 

kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan) yoksunluklar içinde olanların 

televizyonu yoğun bir şekilde kullanma eğilimi diğerlerine göre fazladır. 

 

2. Televizyon içeriği çözümlemelerinin bulguları, programlarda gerçekliğin 

çarpıtılmasına ilişkin güçlü ve sistematik kalıpların varlığını ortaya 

koymaktadır. Televizyon programlarında yüksek mevkideki mesleklerin ve 

yaşam biçimlerinin, daha heyecan verici ve tantanalı ortamların aşırı bir 

şekilde temsil edilmesi suretiyle izlerkitle mensuplarının varsayılan tutkuları, 

dilekleri, özlemleri ve hayallerini gözeten, bunları manipüle etmeye yönelik 

bir çarpıtmadan söz edilebilir. 

 

3. Televizyonda ısrarlı olarak popüler olan kültür malzemesinin kullanılması 

izleyicileri günlük yaşamın sıradanlığından kurtarıp, onlara ünlülerin cilalı 

dünyasına girme olanağı sağlar. Bu dünya ün, eğlence ve keyif dünyasıdır. 

Özellikle Türkiye’de bunun örneklerine sıkça rastlamaktayız. Popstar 

yarışmasında, popstar adaylarının eline mikrofonu alıp her türlü müziği 

yapmaları ve bu adayların daha yarışma bitmeden sanatçı olarak sunulması, 

bu kişilerin özel yaşamlarının didik didik edilmesi ve gerek haber gerek 
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magazin programlarında tekrar tekrar işlenmesi, televizyonun kaçış etkisinin 

apaçık bir kanıtıdır.  

 

4. Televizyon izleme genel olarak sadece boş zamanla değil, toplumsal rol için 

ayrılmış zamanın dışıyla da sınırlanmıştır. Böylelikle birey televizyon 

seyirciliğini çalışma saatlerinin yanı sıra diğer toplumsal rollerinden, örneğin 

ana babalık, karı kocalık benzeri toplumsal rollerinden de uzaklaştığı 

zamanlarda yapar. Televizyonun kullanımı belirgin biçimde sınırsız, görev ve 

yükümlülük duygularından bağımsız özgür bir seçim meselesidir. 

 

5. Televizyon bir anlamda kimilerine göre yapay sayılabilecek bir toplumsal 

tutunum da sağlamaktadır. Tek başına yaşayanlar yalnızlıktan kaçınmak için 

televizyon seyrettiklerini söylerken, televizyonu toplu olarak izleyenler ise bu 

seyir tecrübesini paylaşmaktan haz aldıklarını belirtmektedirler. Televizyonda 

izlenenlerle ilgili konuşmalar bir toplumdaki farklı kümelere, hatta bazen 

farklı kültürlere mensup insanlar arasında suya sabuna dokunmayan, 

tartışmaya neden olmayan, üzerinde anlaşılmasa bile tartışma yapmaya 

değmeyecek önemsizlikte olan konularda iletişime, dolayısıyla televizyon 

seyretme zamanı dışında da hiçbir değer taşımayan etkinliğe yol açar.39 

  

 “Televizyon, bireysel pasifliği teşvik eden araçların en etkin olanıdır. 

Amerikalılar her hafta yüz milyonlarca, her sene milyarlarca saatlerini parmaklarını 

bile oynatmadan akıl almaz bir üşengeçlik içerisinde televizyonlarının karşısında 

geçirmektedirler. İş, milyonlarca insanın fiziksel açıdan pasifize itelenmesi ile de 

bitmemektedir. Zihinsel faaliyetler dumura uğramakta, ardı arkası gelmez saçma 

sapan programlar, izleyenlerin zekâsını köreltmektedir. İnsanlar etraflarına kritik 

eder bir gözle bakamamakta, yaşananlardan farklı olanların yaşanabilmesinin imkân 

dâhilinde olabileceğini aklının ucundan bile geçirmemektedir.”40   

 

  
                                                
39 Erol Mutlu, Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2005, s.102–103 
40 Herbert Schiller,  Zihin Yönlendirenler, Çev. Cevdet Cerit, Pınar Yayınları, İstanbul, 1993, s.50 
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 3.4.1.1. Kuramsal Yaklaşımlar 

  

 Televizyon izlerkitle ilişkisinin olumsuz kimi yönlerine ilişkin toplumda 

yaygın olan kanılar, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda ödün vermez bir inanca 

dönüşüyor. Bu inancın nedeni, çocukluk döneminin bir insanın yaşamında her türlü 

etkiye açık olduğu yıllar olması ve insanların çocuklarını her türlü zarar karşı koruma 

savaşını sürekli vermesidir. Çocukluk çağı çocuk için, tıpkı ağacın yaşken eğilmesi 

gibi, toplum değerlerini benimsemesi, bilgilenmesi ve doğru davranış biçimlerini 

kendine örnek alması, kişiliğinin oturmasında önemli bir dönemdir. Bu yüzden 

çocukları olabildiğince televizyonun zararlarından, yanlış yönlendirmesinden ve 

bilgilendirmesinden korumalıyız.   

 

 Çocuklarla televizyonun ilişkisi, yetişkinlerinkinden farklıdır. Çocuklarda 

toplumsal öğrenme sürecinde televizyonun şiddet, saldırganlık ve anti sosyal 

davranışlar gibi zararlı ögeleri benimsemeleri ve onları içselleştirmeleri söz 

konusudur.  Çünkü televizyon görüp yaptıkları davranışları, o dönemde toplum 

çocukluklarına verip affetse bile, bilinçaltına yerleşen bu algılar, çocuğun sonraki 

dönemlerinde tekrar tezahür edebilir. Aynı zamanda çocuklar henüz toplumsal 

kişilikleri oluşmadığı için iyiyi kötüyü ayıt edemezler. Televizyonun yanlış 

yönlendirmesi sonucu algı düzeyleri karışabilir.41  

 

 Televizyonun şiddet ve cinselliği kullanarak gerçekleştirdiği program ve 

yayınlarla, izlerkitlenin bilinçaltı işlenmektedir. Televizyonun enformasyon 

bombardımanına tutarak tekrar tekrar verdiği şiddet içerikli yayın ve programlar 

sayesinde, izlerkitle bunu içselleştirir. İzleyici gözünde normalleşen şiddet olgusu, 

bireyin toplum içindeki davranış ve yaşam biçimlerine etki etmektedir. İzlenen şiddet 

içerikli görüntüler, toplum içinde saldırganlık eğilimini artırmaktadır. 

Televizyonlardaki şiddet içerikli programların saldırganlığı ve anti sosyal 

davranışları etkileme sürecini açıklamak için geliştirilmiş bir takım kuramlar 

bulunmaktadır. 

                                                
41 Mutlu, A.g. e. , s.168 
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3.4.1.1.1. Uyarma Kuramı 

  

 Bu kuramın başta gelen savunucusu P. H. Tennenbaum’dur. Uyarma kuramı 

televizyondaki şiddete maruz kamanın saldırganlığı artırdığını öne sürmektedir. 

Çünkü şiddet seyircileri heyecanlandırmakta veya uyarmaktadır.42 Bu düşünce belli 

tür televizyon içeriğinin insanlara aşırı yüklenmesinin onları nasıl etkileyeceği 

sorusundan temellenmektedir. Bu yaklaşıma göre, televizyon bireyi çeşitli 

uyarıcılarla aşırı yüklemekte ve böylelikle onları hiperaktif hale getirmektedir. 

 

 Televizyon saldırganlıktan başka davranış biçimlerini de uyarabilir. Örneğin 

izlediği program veya filmin bir bölümünde geçen ölüm teması bireyde intihar 

davranışı uyandırabilir. Nitekim medyada buna benzer birçok haber yer almıştır. 

 Dinledikleri müzikle uyarılan gençlerin kendilerine zarar vermeleri de buna 

örnek gösterilebilir. Ya da izledikleri erotik içerikli yayınlar sonrası toplum içinde 

sapkın davranışlar sergilemeleri de söz konusudur.  

 

 3.4.1.1.2. Duyarsızlaşma Etkisi 

 

 Ne var ki kimi araştırmacılar, televizyon uyarıcılarıyla aşırı yüklemenin 

insanları hiperaktif yapma yerine onlar üzerinde anestezi etkisi yarattığını belirterek 

uyarma kuramının varsayımlarını sorgulamaktadırlar. Böylesi bir uyarılmanın başlıca 

etkisi de duyarsızlaşmadır. 

 

 Cline, Croft ve Courrier’in araştırmaları, şiddet edimlerine dolaysız olarak ya 

da medya aracılığıyla aşırı ölçüde maruz kalmanın, şiddet içeren olaylara karşı 

normal duygusal tepkileri psikolojik bir donukluğa, boşluğa dönüştürdüğünü 

saptamaktadır. Bu etkini derecesi özellikle medyadaki şiddet içerikli mesajlar, 

şiddetin haklı görülebilir olduğunu öğrettiğinde daha da artmaktadır. Örneğin, 

polisiye dizilerde suçlulara karşı veya suçluların yakalanması için şiddet içeren 

                                                
42 P.H. Tannenbaum, D. “Zillmann, Emotional Arousal in the Facilitation of Aggression Through 
Communication”, Der. L. Berkowitz, Advances in Experiment Social Psychology, Cilt 8, New 
York, Academic Press, 1975, s.97 
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eylemlere başvurulması ya da haksızlığın şiddete başvurularak cezalandırılması bu 

etkini en bilinen kaynakları arasındadır.43  

 

 3.4.1.1.3. Toplumsal Öğrenme Kuramı 

 

 Televizyonda şiddet içeriği ile bireyin saldırganlık eğilimi ve anti sosyal 

davranışları arasındaki ilişkinin en yaygın kuramsal çerçevesi, hala büyük ölçüde A. 

Bandura’nın toplumsal öğrenme kuramına dayanmaktadır. Bandura’nın kuramına 

göre, insanların öğrenmesinde üç ayrı araç bulunmaktadır: dolaysız, gözlemsel ve 

simgesel. Bunların ilki, çevreyle insanın dolaysız ilişkisinin sonucunda ortaya çıkar. 

İkincisi, gözlem veya taklit yoluyla gerçekleşir. Üçüncüsü de, dil ve simgelerin 

kullanımıyla olur.44  

 

 Bandura’nın toplumsal öğrenme modeline göre birey televizyonda şiddete 

başvuran karakterleri izleyerek saldırgan davranmayı öğrenir. Televizyonda izlediği 

ve televizyondaki karakterin verdiği tepkiyi, gözlemleyerek içselleştiren birey, 

gerçek hayatta maruz kaldığı benzer bir durumda öğrendiği tepkiyi verecektir.  

Çünkü daha önce izlediği ve öğrendiği kadarıyla, aynı tepkiyi veren karakter onun 

gözünde kazançlı ve kahramandır. Birey karakterin tepkisini içselleştirerek kendi 

hayatına uyarlar.  

 

 Öğrenme kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalar, saldırganlığın ve 

şiddet kullanımının verili bir durumda savunulabilir bir davranış biçimi olarak temsil 

edilip edilmemesinin de önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. Buna göre, 

şiddet kullanımının haklı bir gerekçeye dayalı olarak gerçekleştirildiği televizyon 

sahnelerinin, birey tarafından taklit edilme olasılığı yüksektir. 

 

  

 
                                                
43 Mutlu, A.g. e. , s.178 
44 Albert Bandura, Agression: A Social Learning Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1973, 
s.79 
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 3.4.1.1.4. Kısıtsızlaştırma Hipotezi 

  

 Kısıtsızlaştırma hipotezi televizyon şiddetinin belli koşullarda, insanların 

böylesi bir davranışla ilgili kısıtlamalarını zayıflattığı için, kişiler arası saldırganlığın 

artışıyla sonuçlanacağını öne sürmektedir. Buradaki temel değişken televizyondaki 

şiddetin ödüllendirildiği, televizyondaki şiddet temsiline benzer uyaranların insanın 

çevresinde ortaya çıktığı ve çevrede daha önce izleyiciyi kışkırtmış veya izleyiciye 

zarar vermiş bir hedefin bulunduğu durumlardır. Böyle durumlarda karşılaşıldığında, 

kişiler arası ilişkilerde insanların saldırgan davranışlarda bulunma olasılığı 

televizyondaki şiddet içeriğiyle bağlantılı olarak artmaktadır.45 

 

 3.4.1.1.5. Katharsis Hipotezi 

 

 Bu hipotez, belli koşullar altında televizyondaki şiddete maruz kalmanın, 

izleme sonrasında izleyicilerdeki saldırganlık eğilimini azalttığını öne sürmektedir. 

Çünkü bu tür gösterimler, insanların şiddet içerikli anti sosyal davranışlarından 

arınmalarına neden olur. Katharsis kavramını Aristoteles geliştirmiş ve binlerce yıl 

önce tiyatro temsillerinde canlı olarak oyuncularla canlandırılan dramlara ilişkin 

çözümlemesinde kullanmıştır.46 Dramanın amacını ‘katharsis’ olarak tanımlayan 

Aristoteles, bu kavramla seyircilerin, sadece kurmaca olduğunu bildikleri halde, 

sahnedeki öyküye psikolojik olarak dâhil olduklarını, oyuncular arasında saldırganlık 

doruğa ulaştığında bir katharsis veya baskının gevşeyip gitmesi duygusu 

yaşadıklarını, bunun deneyimlenmesi haz veren bir duygu olduğu ve onları arınmış, 

boşalmış ve şiddet davranışına daha az eğilim gösterecek hale getirdiğini 

anlatmaktadır. 

 

  

 

 

                                                
45 Mutlu, A.g. e. , s.181 
46 A. e. , s.181 
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 3.4.1.1.6. Kullanıma Hazırlama 

 

 Bu kuram, Berkowitz ve Rogers tarafından, bilişsel psikoloji ve insanın 

enformasyonu bir işleme tabi tutma yetisini konu alan güncel çalışmalardan 

yararlanılarak yapılan şiddet araştırmalarına ilişkin bir genel değerlendirmede ortaya 

atılmaktadır. Berkowitz ve Rogers, televizyonun etkilerini koşullanma ilkelerine 

dayanarak açıklayan yaklaşımların yerine, zihinsel çağrışım kavramlarını, özellikle 

de Kullanıma hazırlama kavramını koymaktadırlar.47  

 

 Bu kurama göre, bir düşünce harekete geçirildiğinde, bu düşünceyle ilişkili 

olan diğer düşünceler çağrışıma dayalı olarak bilince getirilir. Bu işleyiş, ilişkili 

düşüncelerin yeniden zihne gelme olasılığını artırır ve böylelikle bunlara ortaya 

çıkma, gerçekleşme talimatını verir. Televizyon programları, saldırgan düşünceler 

gibi değişik edinimleri izleyicilerin daha sonra kullanmaları için hazırlar bilinçaltına 

yerleştirir, çağrışımlar olduğu takdirde bu düşünceler harekete geçer, ama olmadığı 

takdirde de bu düşünceler yok olup gider. 

 

 3.4.1.2. Neden Televizyon İzleriz 

  

 Televizyon hepimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Onca 

olumsuz değerlendirmelere karşın, bugün kimse televizyonsuz bir hayatın varlığını 

düşünmez, düşünemez. Bu ilgisizliğin nedeni, belki günümüzde temsillerin, 

imgelerin, simgelerin insanın yaşamını sürdürmesinde önemli bir yer edinmesidir. 

Dolayısıyla da en yaygın temsil üreticisi ve tüketicisi olarak televizyonun bu 

anlamda yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

 

 Televizyonla ilişkimiz, bir anlamda vazgeçilemeyen ama denetlenmesinin de 

mümkün olmadığını düşündüğümüz, o nedenle sürekli dertlendiğimiz ve varlığında, 

yaptıklarından, sürekli yakınıp durduğumuz bir sevgiyle olan ilişkiye benzemektedir. 

Vazgeçmememizin nedeni ise televizyonun, modern dünyanın şu halinde içine 

                                                
47 A. e. , s.182 
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sıkıştırıldığımız küçük yuvalarımızda bizi kuşatan duvarların ötesine, dünyaya 

ulaşmamızı sağlamasıdır. Ne kadar içimize kapanırsak, dış dünyayla olan ilişkimiz o 

kadar genişlemektedir. Bu televizyonun sadece dünyada olan bitenlere tanık 

olmamıza olanak sağlamasıyla sınırlı kalan bir gücü değildir. Aynı zamanda belki 

insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar çok sayıda insanı odamızın dört duvarı arasına 

getirip birlikte olmamızı sağlamasıyla da ilişkili bir kabiliyetidir. Televizyonun bu 

yönü insanın toplumsallığıyla ilgili ve enformasyon gereksinimi veya açlığını 

giderme isteğinden beklide daha önemlidir.48 

 

 Televizyon çevremizi, ulaşabileceğimiz yaşam alanlarını iyice genişletirken, 

aslında fiilen katılıp gelişimimize katkıda bulunacak dünya alanını da iyice 

daraltmakta, bizi televizyon izlenen mekânın dört duvarıyla sınırlandırmaktadır. 

Televizyon ekranı bu şekilde, bir başka eğretilemeyle belki de sınırları denetimimiz 

altına alınabilecek kadar küçük bir çerçeveye, daracık bir ekrana sıkıştırılmış koca 

bir dünyadır. Televizyonun hem çekiciliği hem de ürkütücülüğü nedeni, onun 

dünyayı üçe dört oranında bir küçük çerçeve içine sıkıştırması ve bu çerçevenin onu 

izleyenlerden daha küçük, kolayca denetlenebilir olmasıdır. Dünya böylelikle 

elimizin altında, denetleyebildiğimiz (daha doğrusu istediğimiz anda 

karartabildiğimiz) bir mekâna dönüşür. Oysa televizyon, insanın kendine ait olan 

zamanına el koymakta, bireyin yaşamının bir bölümünü fiilen denetim altına 

almaktadır. Bireyi kendisine karşı sömürgeleştirmektedir. Bu olumsuz özelliklerine 

rağmen, yinede televizyon izleme alışkanlığının giderek arttığını görmekteyiz.49 

 

 Televizyona ilişkin kaygıları, kuruntuları, eleştirileri değerlendirirken, 

Mander’in saptamaları televizyonla ilgili olumsuz düşüncelerimize bir ışık tutabilir. 

Jerry Mander, televizyona savaş açtığı ve kanıtlarını da bu savaşı haklı kılacak 

sağlamlıkta kurduğu Televizyonu Yok Etmek İçin Dört Neden başlıklı kitabında, 

televizyona ilişkin 2000 kadar kişinin sözlü ve yazılı betimlemelerini kaydedip 

bunları değerlendirirken, en sık dillendirilenleri şöyle sıralar: 

 

                                                
48 A. e. , s.87 
49 A. e. , s.88 
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1. Televizyon izlediğimde hipnotize olmuş gibi oluyorum, 

2. Televizyon enerjimi emip yok ediyor, 

3. Televizyon beynimi yıkıyor, 

4. Televizyona takıldığımda kendimi zerzevat gibi hissediyorum, 

5. Televizyon beni dünyadan uzaklaştırıyor, 

6. Televizyon bir uyuşturucu, ben de bir bağımlıyım,  

7. Çocuklarım televizyon izlerken zombiye benziyorlar, 

8. Televizyon zihnimi mahvediyor, 

9. Çocuklarım televizyon yüzünden rüyada gibi geziyorlar, 

10. Televizyon insanları salaklaştırıyor, 

11. Televizyon beynimi mantarlaştırıyor, 

12. Televizyon açıkken gözlerimi ondan ayıramıyorum, 

13. Televizyon beni sersemleştiriyor, 

14. Televizyon beynimi sömürgeleştiriyor, 

15. Çocuklarımı televizyondan nasıl uzaklaştırıp yeniden hayatın içine 

sokabilirim? 

 

 Mander televizyonu yok etmek için dört nedenden söz ediyor, ama yukarıda 

sıraladığı ifadelerin her biri televizyonu yok etmek için geçerli birer neden gibi 

görünüyor.50 Mander’ in yaptığı, televizyonun insanı bağımlılaştıran etkisini ve bu 

etkiden duyulan rahatsızlığı farklı biçimlerde dile getirmektir. Tüm bu ifadeler 

televizyona yönelik ‘aptal kutusu’ aşağılamalarının değişik versiyonlarını ortaya 

koymaktadır. Bu bir anlamda televizyonla insan arasındaki ilişkiyi aracın kendinse 

yönelik biçimde tanımlamaktır. Yani burada eleştirilen, aracın bizzat kendisidir.51  

Televizyon yayınlarının bir takım kötü içerikleri ve izleyiciyi anti-sosyal davranışlara 

özendirerek yanlış yönlendirmesi asıl eleştirilmesi gereken husustur.  

 

 Peki, ama tüm bu olumsuzluklara ve kaygılarımıza rağmen neden hala 

televizyon izlemekteyiz? Televizyonu gündelik yaşamımız içinde yerleştiği konum 

nedeniyle izliyor olabilir miyiz? Roger Silverstone, gündelik yaşam ile televizyon 

                                                
50 Jerry Mander, Four Argumants for the Elimination of Television, New York, Quill, 1978, s.28 
51 Mutlu, A.g. e. , s.89  
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ilişkisini incelediği çalışmasında, televizyonun özellikle Batı dünyasında gündelik 

yaşam rutinleriyle iyice tümleşik hale geldiğini belirtmektedir. Silverstone’a göre, 

televizyon modern toplumsal yaşamda merkezi bir yer tutmaktadır ve bunun nedeni 

televizyonun gündelik niteliğidir, yani televizyonun sabahtan akşama gündelik 

yaşamın tümüne yayılan yapısıdır. Televizyon insanın tüm gününü işgal edebilecek 

bir özelliğe sahiptir.  

 

 Günün belli bir saatinde televizyon açıldığında, o saatte izleyici zaten 

önceden bildiği, tanıdığı bir program türüyle, bildiği bir anlatıyla karşılaşır. Bu yapı 

kaotik değildir ve bildik, beklenen simgeler, sesler, kişiler, formatlar, anlatılar 

evlerdeki televizyon alıcılarının ekranlarını günün yirmi dört saati bildik bir zaman 

düzeniyle ve bir program dâhilinde doldurulur. Modern yaşamın belirgin özellikleri 

olan gerilim ve endişenin karşılığında gündelik yaşamın rutinleri, o tüm bilindik 

halleriyle ve değişmezliğiyle modern insanın gereksinim duyduğu güven duygusunu 

sağlamaktadır. Bu rutinlerin içinde çoğumuzun yeniden üretimine bilinçsizce 

katıldığı, bu nedenle zaten yaşamın bir parçası haline geldikleri için farkında bile 

olmadığı ritüeller ve simgeler de yer alır.52 

 

 Televizyon evimizin içinde, odamızda konuşma, söyleşme için ortak bir konu 

sağlamakta, bizi yerel, ulusal ve küresel ilişkilerin içinde konumlandırıp, eğlendirip, 

bilgilendirmektedir. Korku, kaygı ve eleştirilerimize karşın, televizyon, modern 

insanın güvenlik duygusunu her gün yeniden onaylamasıyla yaşamımızın 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.   

 

 Televizyon kullanımının nedenlerini,  kullanımlar ve doyumlar 

perspektifinden araştıran McQuail ve arkadaşları, televizyon izleme deneyiminden 

elde edilmesi umulan, dolayısıyla televizyon izleyicilerinin gereksinimlerinden 

kaynaklanan beklentileri araştırmalarının bulgularını değerlendirmek suretiyle şöyle 

sıralamaktadırlar:53 

 

                                                
52 A. e. , s.91 
53 A. e. , s.94–98 
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 3.4.1.2.1. Oyalanma, Kaçış  

 

 Gündelik yaşamın alışılagelen ve sıkıcı rutininin dayattığı kısıtlamalardan 

uzaklaşmak, sorunların, dertlerin insana yüklediği sıkıntılardan kaçmak, duygusal bir 

boşalma ve rahatlamak; Kendi içinde cazip bir fantezi dünyası sunan bir televizyon 

programını seyretmek suretiyle izleyici bu dünyayı geçici olarak işgal edebilir. Canı 

sıkkın olan insanlar uyarıcı programları seçerken, psikolojik baskı altındakiler daha 

sakinleştirici programlar izlemek suretiyle gerginlik düzeylerini azaltmaya çalışırlar. 

Böylece kendilerini baskı altında hisseden insanlar, televizyonu bu düşüncelerini 

bloke etmek için kullanırlar. Lee ve Lee’nin insanlarının televizyonu nasıl ve niçin 

izlediklerini yanıtlamayı amaçlayan araştırmaları, izleyici için televizyon izlemenin 

çok önemli etmenlerinden birinin gerilimden kurtulmak, rahatlamak, gündelik 

dertlerden ve uğraşlardan kaçınmak olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda 

televizyon bir tür sakinleştirici, yatıştırıcı işlevi görmektedir. Fakat televizyon 

sayesinde sakinleştirilen, geçici olarak unutulan ve ertelenen gerilimin, insanlar 

üzerinde sonraları daha yıkıcı ve zarar verici etkiler gösterebileceği ihtimali de söz 

konusudur.   

 

 3.4.1.2.2. Kişisel İlişkiler 

 

 Can yoldaşlığı, ahbaplık, toplumsal kullanım; İzleyici başka insanlarla ister 

gerçek kişiler isterse medya kişilikleri olsun, televizyon izleme sayesinde ilişkiler 

kurar. Ahbaplık ya da can yoldaşlığı izlerkitle mensuplarının medya kişileriyle, 

(örneğin ‘mahallenin muhtarları’ gibi dizilerdeki karakterlerle ya da Popstar 

yarışmasında popstar adayları ile), sanki dostluk ilişkisi içindeymiş gibi ve sanki 

bunlar gerçek kişilerin yerine geçebilirlermiş gibi, bunları gerçek arkadaşlık ve 

dostlukların yerine koyması sürecini dile getirmektedir. İzleyiciler yalnızlık 

duygularını sadece televizyondaki kişilerle kurdukları sözde samimi ilişkiler 

aracılığıyla gidermekle kalmazlar. Televizyon onlara yalnızlıklarını gidermede başka 

bir olanak daha sunar. İzlerkitleye mensup yalnız insanlar, tıpkı kendileri gibi birçok 

insanın da o programı izlediğini bilirler. Aynı programı izleyen insanlar, farklı 
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mekânlarda yaşıyor olsalar da, zamansal bir cemaat oluşturmaktadırlar. Bu cemaate 

mensup kişiler aynı programda aynı duyguları hissederler ve izleyici böyle bir 

cemaatin mensubu olduğunu bilir ve bir aidiyet duygusu televizyon izlerkenki 

yalnızlığını giderir. 

 

 Toplumsal kullanım, televizyonun insanın tanıdıklarıyla ve tanış olduğu 

çevrelerdeki gerçek insanlarla toplumsal etkileşim için araçsal olarak kullanımlarını 

dile getiren bir işlevdir. Televizyon bu anlamda diğer insanlarla bir konuşma, iletişim 

malzemesi haline gelir. Televizyon hakkındaki konuşmalar herkesin ortak ilgisi 

olması nedeniyle toplumsal ilişkilerin başlatılmasında, yürütülmesinde bu ilişkilerin 

sertliğini yumuşatacak ve sürekli yumuşaklığını sağlayacak bir tampon işlevi 

görmektedir. 

 

 3.4.1.2.3. Kişisel Kimlik 

 

 Kişisel referans, gerçekliğin araştırılması, değer pekiştirme; Kişisel kimlik 

terimiyle kastedilen televizyondaki program malzemelerinin izleyicinin kendi 

yaşamında önem verdiği bir şeye ek ağırlık kazandırmaktır. Bu işlev, izleyicinin 

kendi var oluşuna ilişkin anlam dünyasındaki unsurlarla televizyonda sunulanların 

ilişkilendirilmesi şeklinde işler ve televizyon programlarında kendinden bir şeyler 

bulma, fantezilerin kurmaca da olsa gerçekleşmesi ve inançların, değerlerinin 

pekişmesine kadar çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.   

 

 Kişisel referans program içeriğinin izleyici için kendi durumunun, 

karakterinin veya yaşamının, geçmiş ve hâlihazır bir özelliğini karakterize etme veya 

ortaya çıkarma amacıyla kullanımının dile getirmektedir. İzlenen programın 

izleyiciye, kendisinin programda izlediğinden daha kötü bir halde olabileceğini 

düşündürmesi, kendisini programdaki kişilerle mukayese edebilmesi gibi. 

 

 Gerçekliğin araştırılması süreci, program içeriğinin seyircinin daha yakın 

toplumsal ortamında yaşadığı veya yaşayabileceği belli sorunlar hakkında fikir 
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vermesini dile getirmektedir. Hemen hemen her türlü dizi, seriyal ve televizyon 

filminin düzenli izleyicileri, o programı kendi gerçek yaşam sorunlarıyla ilgili bir 

uyaran olarak görebilmektedirler. Programdaki insanların sorunlarıyla kendi 

sorunlarının benzeşmesi, programların kendi yaşamını anlamsına yardımcı olduğunu 

düşünmesine yol açmaktadır. 

 

 Değer pekiştirme, izleyicinin inandığı, benimsediği ve taşıdığı belli değerleri 

destekleyen, savunan bir programın o izleyici için cazibesini dile getirmektedir. 

Kendi değer yargılarıyla örtüşen programları izleyen izleyici, kendini mutlu 

hissetmekte ve değer yargılarının pekiştiğini görmektedir. Örneğin aile ilişkilerini 

önemseyen izleyicinin programda olması gerektiği gibi olan bir aileyi görmesi, onun 

değer yargılarını perçinlemekte ve programın izlenirliliğini artırmaktadır.  

 

 3.4.1.2.4. Gözetim Altına Alma 

 

 Gözetim altına alma işlevi, ya da televizyonun bu amaçla kullanılması daha 

çok haberlerin ve güncel olayları konu alan programların izlenmesiyle ilgili bir 

süreçtir. Ekranda olup bitenle çok fazla ilgilendiğimiz veya karakterlerle iyice 

özdeşleştiğimiz bir iki program olabilir ama haberleri bizzat habere konu olan 

olaylarla çok fazla ilgilendiğimizden değil, dünyayla ilişkimizi koparmamak için 

izleriz. İzlediklerimiz kuşkusuz bizi de ilgilendirir ama bu çok derin bir ilgi 

olmayabilir. Günün önemli olaylarından haberdar olmak için haberleri izleriz, bu 

büyük sorunların ve konuların nasıl çözüme bağlandığını görmek bizi rahatlatır. 

 

 3.4.1.3. Kültür Üretme Makinesi Televizyon 

  

 Medya kuruluşu sahiplerinin, ideolojik ekonomik ve kültürel çıkarları 

doğrultusunda, olaylar ve bilgiler şekillendirilip, oluşturulup, yorumlanıp, halkın 

tüketimine sunulmaktadır. Medya kuruluşu sahipleriyle halkın çıkarlarının bu 

anlamda çakışmadığı görülmektedir. Televizyonun, bu durumda, halkın çıkarını ön 
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planda tutmadığı, medya kuruluşu sahiplerinin çıkarları doğrultusunda halkı 

yönlendirdiği görülmektedir.  

  

 Televizyonda enforme edilen ekonomik ve politik iletinin gerçeği çarpıttığı 

ve bu çarpıklığı kitlelerin bilincinde zamanla hâkim kıldığı kolaylıkla analiz 

edilebilir. Televizyonun tarafsız olmadığını, insanların bilgisini artırmadığını, tam 

tersine arka arkaya birbirinden kopuk iletilerin, insanlar tarafından olayların 

öneminin yitirilmesini ve analitik düşünme yeteneğini ortadan kaldırmasını Ramonet, 

şu cümlelerle ifade etmektedir: “Televizyon yanlılık gerektiren bir medya aracıdır; 

dolayısıyla, yapılan her aşırı bilgilendirme, neredeyse otomatik olarak o konuda bilgi 

yoksunluğunu da getirir. ‘Anında’ aktarılan ve bir çağlayan gibi boşalan, çoğu kez içi 

boş, haberler, televizyon izleyicisini aşırı uyarır, onda haber aldığı, bilgilendiği 

duygusu uyandırır. Ne var ki araya mesafe konduğunda, bunun pratikte bir aldanma 

olduğu her defasında ortaya çıkar”54 

 

 Herbert Schiller televizyon aracılığıyla iletilerin insanlar üzerinde nasıl baskı 

kurduğunu, insanların zihinleri üzerinde nasıl manipülasyon gerçekleştirdiğine ilişkin 

şu açıklamalarda bulunmaktadır. “Medya menajerleri imajların ve haberlerin 

yaratılması işlenmesi, rafine edilmesi ve bunlara riayet edilmesi; dolaysıyla 

inançlarımızı ve tutumlarımızı, sonuç itibariyle davranışlarımızı belirleme işini 

kendilerine iş edinmişlerdir. Sosyal mevcudiyetin gerçeklerine tekabül etmeyen 

mesajları kasıtlı olarak ürettiklerinde medya menajerleri zihin menajerleri olup 

çıkarlar. Realitenin kusurlu olarak algılanmasına, hayatın gerçeklerini kavrama 

gücünden yoksun bırakılmış bir şuurun oluşmasına sebebiyet veren mesajlar, zihin 

menajerleri tarafından kasıtlı olarak üretilmiş manipülasyon amaçlı mesajlardır”. 

  

 Örneğin, televizyonda, eşitsizlik kanıksanmış, meşrulaştırılmış ve rasyonalize 

edilmiştir. Bu durum özellikle dizilerde ve sinema filmlerinde belirgin bir şekilde 

                                                
54 Karaboğa, A. g. e. 
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görülmektedir. Zenginlik ve fakirlik iç içe geçmiş, adeta sorgulanamaz bir duruma 

dönüşmüştür.55 

  

 Televizyonun epistemolojisi büyük oranda dikkat çekmemekte, onun kurduğu 

‘ce-cee’ dünyası bize artık tuhaf gelmemektedir. Kültürümüzün televizyonun 

epistemolojisine uyum sağlaması, şu ana kadar hemen hemen tamamlanmış 

durumdadır. Televizyonun bilgi, hakikat ve gerçeklik tanımlarını o kadar gözü kapalı 

kabul etmekteyiz ki ilgisizlik bize anlamlı görünmekte, tutarsızlık ise özellikle 

akıllıca davranmak gibi gelmektedir.56 Televizyon insanı pasifliğe itmekte ve insanda 

güçsüzlük hissi doğurmakta; dünyanın sadece ya lüksünü ya da şiddetini sürekli 

göstermekte, kendi doğurduğu ve beslediği kitlenin ahmaklığını her hareketine temel 

almaktadır. 

 

 Çağımızda insanlar, hayatın nihai anlamını bize öğreten asıl meselelerle uzun 

uzadıya uğraşmak, bu meseleler üzerinde kafa yormak istememektedirler. Kitle 

kültürü üreten modern iletişim araçları, tüketim toplumunun genel yapısına uygun, 

bilgiyi de bir nesneye dönüştürüp üretmekte, sonra kitlesel tüketime sunmaktadır. 

Herkes adeta bir tür bilgi hapı istemektedir. Kestirmeden, çabuk, kullanışlı ve yorucu 

olmayan bilgi hapları. İşte ansiklopediler, el kitapları, cep kitapları, kasetler, 

bilgisayarlar vb. bütün bunlar en kısa yoldan üretilen pratik bilgiyi tüketime 

sunulmak üzere her gün biraz daha geliştirilen araçlardır. 

  

 Oysa bilgi tüketime sunuldukça insan da zihnen sığlaşır, yüzeyselleşir. Belki 

de tarihte 20. yüzyıl insanında gözlenen zihni tembellik ve geriliğin bir benzerine 

daha önce rastlanmamıştır. İnsanoğlu modern iletişimin etki alanı içine girdikçe 

hikmetli düşünme ve hakikati arama melekelerini kaybedecektir. TV, radyo, gazete, 

dergi, best-seller vb. kuvvetli araçlarla zihni uyuşturulan insan, kolayca sürü içinde 

sistemleşmekte, programlanmayı kabul etmektedir. Programlanan insan ise 

özgürlüğünü ebediyen kaybeder.57 

                                                
55 A. e.  
56 Postman, A. g. e. , s.91–92 
57 Ali Bulaç, İnsanın Özgürlük Arayışı, Beyan Yayınları, İstanbul, 1988, s.63–64 
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 Kültürün tek taşıyıcısının kitap olduğunu düşünen Cemil Meriç’e göre 

Televizyon kültürü diye bir şey yoktur. Televizyon, aylak, şuuru iğdiş edilmiş, hiçbir 

zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanmamış sokaktaki adam için icat 

edilmiş bir nevi afyondur. Televizyon seyrederken şuurumuz yarı uykudadır. Bu 

itibarla seslerin ve renklerin cümbüşü ile bir kat daha sarhoşlaşır ve kendimizden 

geçeriz. Televizyon kişiyi gerçek hayattan koparan, şuurdaki son pırıltıları da yok 

eden bir cehennem makinesidir. Yokluğa, boşluğa, şuursuzluğa açılan bir kapıdır. Bu 

korkunç tiryakilik, kurbanlarını batılılaştırmaz, batırır. Kültürün dünün, bugünün ve 

yarın da tek taşıyıcısı olarak kitabı gösterir. Ona göre televizyon kültürü, kültürle 

münasebetlerini kesmeye karar verenlerin uydurduğu bir yalandır. Batının bütün 

fuhşiyatını haremimize taşıyan bu kanalizasyonun hayırlı bir işe yarayacağını ummak 

büyük iyimserlik olmaktadır. Eskiler ‘medenîleşmek, frengileşmektir’ demişler. 

Meriç’e göre,  televizyonun cömertçe dağıttığı medeniyet de bu çeşit bir 

medeniyettir.58    

  

 Televizyon izleyicileri tarafından öncelikle bir eğlence aracı olarak 

algılanmakta; haberler, belgeseller ve siyasi yayınlar da dâhil olmak üzere bütün 

programlar hakkında son adımda ‘eğlence’ değeriyle hüküm verilmektedir. Bunun 

sonucunda ise gerçek dünyadaki olaylar hakkındaki bu malzemeler, kitlelerin ortak 

gündemlerini üreten ve biteviye yayılan kurmaca malzemelerle rekabet etmek 

zorunda kalmaktadır. Böylesi malzemelerin sonu gelmez akıntılarına gömülen, 

televizyon makinesinin çerçeveli, sahnesinden göze çarpan bu gerçeklik parçaları 

televizyonu dolduran fantezi dünyasında erimektedir. Hayal ile gerçek arasındaki 

çizgiler bir kere daha bulanıklaşmakta ve bozulmaktadır.59  

  

 Teknolojik imkânlarla ufukları genişleyerek, dünyayı gözlemeye, dünyayı 

izlemeye başlayan insanlar, kendi komşusunu, kendi mahallesini, kendi yöresini 

görmez, görse bile önemsemez duruma gelmiştir. Dünyayı yakından izlemeye 

başlayan bu insanların gözlem ufukları genişledikçe, gözledikleri olaylarla katılımları 

                                                
58 Cemil Meriç, Kültürden İrfana, İnsan Yayınları, İstanbul, 1986, s. 404 
59 Martin Esslin,  TV Beyaz Camın Arkası, Çev. Murat Çiftkaya, Pınar Yayınları, İstanbul, 1991, 
s.59 
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ve müdahale imkânları azalmaktadır. Bütün bu insanlar bilerek veya bilmeyerek, 

isteyerek veya istemeyerek tek bir sıfata sahip olmaktadırlar: ‘Dünyaya seyirci 

olmak. Dünyayı ve dünyadaki olayları sadece seyretmek’60  

  

 “İnsanlar arasındaki iletişimsizliğin iletişim araçlarının gelişmesine karşıt 

olarak arttığı görülmektedir. Sokaklardaki ‘kalabalık içindeki yalnız insanlar’ gibi, 

televizyon ekranının karşısındaki insanlar da komşularından ve kendi toplumsal 

gerçeğinden soyutlanmış insanlardır. Televizyonun bugünkü kullanım biçim ve yayın 

politikası ‘uzakları yakınlaştırırken, yakınımızı ustaca bizden uzaklaştırmaktadır.’ 

Böylece yalnızlaştırılmış insanlar yalnızlıklarını fark edemeyecekleri bir aldanıma 

düşmektedirler. Kendisinden ibaret bir dünyaya kapanmak, aslında çok büyük bir 

aldanmadır. Toplumsal konumu bakımından onunla aynı sorunu yaşayan bir diğer 

sıradan insandan, uzaklaşan ve onu kendi mutluluğu için en büyük hasım sayan 

‘sıradan insan’ şimdi, kendisine ait son ‘harem-i ismeti’ saydığı evinde medyanın ve 

ardındaki iktidar odaklarının düzenlediği yanlış bir hayatın içindedir. Dünyayı 

istediği gibi biçimlendiren odakların istediği yönde iletişim teknolojisinde sınırsız 

gelişmelerin yaşandığı günümüzde, insanlar arasındaki iletişimsizliğin ortaya 

çıkması ve gözler görülür biçimde yoğunlaşmakta oluşu bundan 

kaynaklanmaktadır.”61 

  

 Televizyonun yarattığı, kitle insanının özelliklerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

 

• Rahat ve doğal değildir. Kendi doğasına yabancılaşmıştır. 

• Kurallarla ve sınırlamalarla yaşar. Kimlik ve kişilik çatışmaları yaşar. 

• Anlık heyecan ve zevkler peşinde koşuşturur. 

• Bir nesneye sahip olduğu sürece, alışveriş yaptığı sürece, seks yaptığı sürece 

mutludur. 

• Hayatın sorunlarına karşı güçsüz ve zayıftır. 

                                                
60 Mehmet Alagaş, Yoldaki Musibetler, İnsan Dergisi Yayınları, İzmir, 1995, s.55–56 
61 Ünsal Oskay, "İletişim Çağı İnsanın Sorunu: İletişimsizlik!", Bilim ve Teknik, Sayı: 315, 1994, 
s. 40–46 
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• Hayata karşı bir belirleyiciliği yoktur. Sorunları çözmekte acizdir. 

• Kendi hayatının yönlendiricisi değildir başkaları (medya sahipleri, 

reklâmcılar ve politikacılar) onu yönlendirir. Başkaları onun adına kararlar 

verir 

• Kendi yazgısının kurbanıdır. 

• Çaresizlik içerisinde bir kabullenişi yaşar. 

• Sistemi, hayatı, olayları ve varlığını sorgulayamaz. 

• İtaatkârdır, ehlileştirilmiştir. 

• Sistem için bilinçsizce seri çocuk üretir. 

• Özgür olduğunu sanır ama bedensel, düşünsel ve ruhsal olarak tutsaktır. 

• Kültür düzeyi düşüktür. Düşünsel sistematiği gelişmemiştir. 

• Geçmiş ve gelecek zamanı yaşamaz, sadece şimdiki zamanın içinde kayıptır. 

• İdeolojilere, tanrıya, fala ve büyüye inanır. 

• Dili kullanma becerisi gelişmemiştir. 

• Kendisi gibi olmayan insanları bir tehlike olarak görür. 

• Hayatını, paranın yasaları ve kuralları şekillendirir. 

• Böylesi bir insan türüne hükmedip sömürmek yönetici sınıf açısından son 

derece kolaylaşmıştır. 

• Televizyonun, günümüzde yarattığı insan (televizyon insanı), ruhsal ve 

düşünsel olarak özürlüdür.62 

 

 Televizyon insanları kendisine uyuşturucu madde gibi bağımlı kılmaktadır. 

Sonuçta tüm programlar tüketim amacına hizmet eder. Arada ortaya çıkan, 

birbirleriyle yarışan, birbirini ezen, ezdikçe beğeni kazanan, insan tipleridir. Bu 

yarışı kazanmanın tek yolu, üretim ve tüketimin sorgusuz içinde olmak, yaşadığımız 

dünyayı daha fazla kirletmektir. Televizyon kültüründe bireye empoze edilen 

değerler tüketimle ilgili değerlerdir. Tele-kültürde, hedef kitlenin niteliği önemli 

değildir. Kim olursan ol, önemli olan iyi bir tüketici olmandır. Televizyonda, 

özellikle güç ve haz peşinde koşan insana ‘ne kadar sahipse o kadar güçlüsü ve 

                                                
62 Karaboğa, A. g. e.  
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hükmedici olabileceği’ mesajı verilir. Ancak gerçekte güç ve haz peşinde olan insan, 

asla bu gücü ve mutluluğu yakalayamaz.63 

 

 3.4.1.4. Televizyon Ve Yarattığı Düş Dünyası 

 

 Radyo ve televizyon her evde standart gereç haline gelmeden önce halk, 

kendisi için üretilen kitlesel ürünleri sinema salonlarında yine topluca tüketiyordu. 

Kitleye yönelik üretim yapan üretici tek bir metanın yoğun bir kitle tarafından aynı 

anda ortaklaşa olarak tüketilmesini amaçlamaz. Kitlenin yoğunluğu, yani aynı anda 

aynı amaçla bir araya gelmiş insanların topluca tüketmeye hazır olması önemli 

değildir. Önemli olan olabildiğince geniş tüketici sayısıdır. Sinema salonlarında 

gerçekleştiği varsayılan kitlesel ürünün kitle tarafından tüketilmesi, radyo ve 

televizyonların ortaya çıkmasıyla kaybolmuştur. Kişiliksiz, belirsiz bir nesne olarak 

kabul edilen kitle insanına yönelik kitlesel üretim radyo ve televizyonla hızlandı.  

  

 Kitlesel insanın üretilmesi için günümüzde insanların kitle oluşturacak 

biçimde toplanması gerekmektedir. İnsanın kişiliksizleştirilmesi, akılcılığının 

düzeysizleştirilmesi kendi evinde gerçekleşmektedir. İnsan eğlence kültürü altında 

oyalanıp kişiliksizleştirilmekte, insana özgü güçlerinden yoksun bırakılmaktadır. 

İnsanın istenen biçimde koşullandırılmasında kendi evi en uygun ortam olarak 

kullanılmaktadır.64 

  

 Kitlesel ürünün evlerde tüketilmesi aileyi aynı fiziksel ortamda bir arada 

tutmakta ancak ailenin çözülmesine neden olmaktadır. Evde ilgiyi çeken televizyon 

gerçek ya da kurgusal olarak hep dış dünyadan söz eder. Bireyin ilgi alanını uzaktaki 

olgular ve olaylar kaplayınca yakınındaki olgu ve olaylar, insanlar, bireyden 

uzaklaşmaktadır. Uzak olan yakınlaşınca, yakın olanda uzaklaşmaktadır. Düş 

gerçeğin yerini alınca, gerçek de düş haline gelmektedir.65 

 

                                                
63 A. e.  
64 Türkoğlu, a. g. e. , s.78 
65 A. e. , s.78 
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 Eskiden aileler toplanmak için oturma odalarının ortasında duran masaları 

kullanırken, günümüzde bu masanın yerini televizyon almıştır. Ancak televizyon 

bütün dikkati kendi üzerinde toplayarak, ortak bir birleşme alanından çok aile 

bireylerine ortak bir kaçış alanı sağlamaktadır. Aile bireylerinin yaptıkları ortak tek 

şey gerçek olmayan bir dünyada gezintiye çıkmak, televizyon izlemektir. Karmaşık 

gerçeklerle dolu dünyayı içinde dolaşarak anlayabilmemiz mümkün değildir. 

Dünyada neler olup bittiğini öğrenmek isteyen insan kendi evine koşup, kendisini 

bekleyen televizyonun düğmesini açmak zorunda kalmaktadır. Gerçeği 

toplayabilmek için televizyon ekranına bakmak yeterlidir. Bu durum bazı sonuçları 

ortaya çıkartmaktadır: 

  

 1. Biz gideceğimiz yerde dünya bize gelirse artık dünyanın içinde değil, 

dünyanın kayıtsız, edilgen tüketicileri oluruz. 

 

 2. Dünya bize yalnız bir imge olarak gelirse, yarı-var, yarı-yok, diğer bir 

deyişle düş-gibidir, biz de düşe benzeriz. 

 

 3. Biz onunla konuşmadan dünya bize seslenirse konuşmaktan yoksun 

bırakılmış, böylece tutsak kalmış oluruz. 

 

 4. Dünya kavranılabilir ama eyleme konu olmazsa, gizlice dinleyenlere, 

gözetleyenlere dönüşürüz. 

 

 5. Belirli bir yerde oluşan olay yayınlanırsa, bir başka yerde yayın olarak 

belirirse, yer değiştirebilir hemen her yerde bulunabilir bir nesne durumuna gelir, 

kendi uzak bölgesini/özel alanını bırakır. 

 

 6. Olay belirli bir yere bağlı kalmazsa ve pek çok kez yeniden üretilirse 

basmakalıp bir ürün niteliğini kazanır, evlerimize getirilmesi için ödemede 

bulunursak bir meta olur. 
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 7. Gerçek olay yalnızca yeniden üretilmiş biçimiyle bir görünüm olarak 

toplumsal önem taşırsa, düş ve görünüş, gerçeklik ve gerçekliğin imgesi arasındaki 

ayrım ortadan kalkmış olur. 

 

 8. Yeniden üretilmiş biçimiyle olay, özgün olaydan daha çok toplumsal önem 

taşırsa özgünlük yeniden üretim açısından biçimlendirilir. 

 

 9. Dünyanın geçerli olan deneyimi böylesi basmakalıp ürünlerde 

benimsenerek işlendiği zaman içinde yaşadığımız diye anılan dünya kavramı çok 

uzaklarda kalır. Gerçek dünya bir kenara bırakılır, idealistik yönlenmeye doğru 

gidilmesi kolaylaşır.66 

 

 Gerçekte yabancılaşmış bir dünyada yaşasak da bu dünya bizimmiş, bize 

benziyormuş, bizim için var olmuş gibi bir yaklaşımla sunulmaktadır. Sıradan radyo 

ve televizyon izleyicisi kendisine hizmet eden dünyaya kendisininmiş gibi yeniden 

üretilen sesler ve görüntüler biçiminde bakar. İzleyici düş dünyasında gezinen bir 

röntgenci tipine dönüşür. 

 

 Kitle iletişim araçları ve televizyon sayesinde hepimiz farklı hayatlar 

hakkında giderek daha fazla bilgi akışına maruz kaldığımızdan, her şey çağdaş 

benliklerin biçimlenmesinde karşılaştırılmalı referans gruplarının artan rolüne işaret 

etmektedir. Kitlesel medya günün hâkim modasını ve en son üslupları muazzam bir 

hızla bize ve dünyanın en ücra köşelerine ulaştırır. Yine bu medya görsel olarak 

erişilebilir kıldığı kalıplar üzerinde otoritesini de kurar. Kuşkusuz medyada 

gösterilmeye değer bulunan ve dünyanın her tarafında milyonlarca insan tarafından 

seyredilecek olan hayat tarzları, dikkate alınmaya ve eğer mümkünse taklit edilmeye 

değer tarzlardır.67 

 

                                                
66 A. e. , s.79 
67 Zygmunt Baumann, Sosyolojik Düşünmek, Çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
2002, s.44 
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 Yakın çevremizle, her gün karşılaştığımız insanlarla aramızda aşılması güç 

iletişim kopuklukları, uzaklıklar vardır. Oysa hiç karşılaşmadığımız ama pek çok kez 

ekranda gördüğümüz ya da sesini radyodan duyduğumuz sunucuları, film yıldızlarını 

yakın dostlarımız gibi görürüz. Bizim istemimiz dışında evimize konuk olan insanlar, 

nesneler, olaylar, mekânlar, durumlar sanki yalnızca bizim için var olmaktadır. 

Gezegenimizdeki ve evrendeki her şey yalnızca eğlence arkadaşıdır bizim için. Bu 

durum, daha kolay tüketebilmemiz için karmaşıklığın basite indirgenmesidir ve satışı 

artırıp kazanç elde etmek isteyenler tarafından gerçekleştirilmektedir.   

 

 İnsanlar kendi duygularıyla yüz yüze gelmekten korktukları için başkalarının 

kendi adına yaptığı duygusal dışavurumları benimserler. İçinde bulundukları 

karmaşadan sıyrılacak kadar güçlü olmadıkları, güçsüzlüklerine isyan edemeyecek 

kadar tembel oldukları için uzaya ve zamana egemen olan Superman’i zevkle 

izlerler. Tüm olumsuz yönlerine karşın, bizim adımıza yapılan ürünlerdeki konu ve 

kahramanlarla duygusal bağ kurmamız, aslında toplumumuzun değişik bir dünya 

özlemini, farklı bir insan arayışını yansıtır.68 

 

 Televizyon diğer kitle iletişim araçlarına oranla, kitle kültürünü oluşturmada 

daha etkindir. Televizyon izleyicileri diğer kitle iletişim araçlarından daha belirsiz ve 

daha az seçilmiştir. Bu nedenle her kesime seslenen, sınıfsız bir kitle iletişim 

aracıdır. Televizyon yaşamın en sıradan sıradanlığını yükselterek, dramatik bir önem 

veriyormuş gibi sunar. Gerçek yaşamın akışına set çekilmesi, akış durduğu anda 

kendini bir geri tepme olarak hissettirir, şaşırmadır bu geri tepme. İnsanın belirli bir 

biçimde tanınabileceğine ilişkin basit gerçeği görmek bir zafer duygusu yaratır. İnsan 

toplumsal koşulların ağırlığı altında mekanik deliğine tıkılmış, dirençten yoksun bir 

şeymiş gibi ele alınmadığı takdirde, insanın çevresi tarafından, çevresinin de insan 

tarafından değiştirilebilmesi mutluluk kaynağıdır. 

 

 Televizyon, hazırladığı programlarla insanların duygu dünyasına direkt 

müdahale eder. İnsan doğasında duygulara ilişkin ne varsa, onları ön plana çıkarır, 

                                                
68 Türkoğlu, a. g. e. , s.83 
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kullanır ve sömürür. İnsanlar bunun farkında olmazlar. Gündelik hayat da (iş hayatı, 

aile hayatı, sosyal hayat) insanların televizyon izlemesine göre düzenlenmiştir. 

Gündelik hayatın sıkıntı ve gerilimleri, televizyona kaçmak için yeterli sebebi 

oluşturuyor gibi görünüyor. Televizyona yönelme, sonuçta kolaya kaçma eylemidir. 

Televizyon izleme, insanların gündelik iş hayatının verdiği gerilimden, stresinden 

kaçmak için sığındıkları bir eylemdir. Televizyon, toplumun yaşayış tarzından (dini 

inançlar, gelenek, görenek, milli değerler, cinsellik) kesitler gösterdiği için dikkat 

çekicidir. Birçok program toplum yaşayışına uygun basit bir dil kullandığından 

izleyiciler açısından dikkat çekicidir. Programların çoğu düşünsel etkinliği 

içermemektedir, yorucu değildir. 

 

 Televizyon günümüzde insanların yaşayış şekli üzerinde güçlü bir 

belirleyiciliğe sahiptir. Televizyon, insanların gündelik hayatta neyi sorun edinmeleri 

gerektiğini, olaylara bakış açılarını, hatta neyi konuşmaları gerektiğini bile 

belirlemektedir. Tüm yaşam alanlarımıza sızmış olan televizyon kültürü, toplumsal 

hayatın içinde neredeyse hiç ‘dışarısı’ bırakmamıştır. İzleyen biz miyiz, yoksa ‘o’ 

mu? Televizyon bu anlamda, izlemeyi ve izlenmeyi arzu nesnesi haline getirmiştir. 

  

 İnsanların hareketleri, konuşma biçimleri, giyim tarzları ve inançları genel 

olarak bütün davranış biçimleri ‘çalış-tüket’ mantığı çerçevesinde şekillenir. Neil 

Postman, televizyonun gündelik hayatımızdaki yeri ve etki gücüne ilişkin şu 

açıklamalarda bulunur: “elektronik medya sembolik ortamımızın niteliğini kesinkes 

ve geri dönüşümü olmayan biçimde değiştirdiğine göre eminim biz de kritik bir 

büyüklüğe ulaşmış durumdayız. Şu anda enformasyonları, fikirleri ve epistemolojisi 

basılı sözlerle değil, televizyonla şekillenen bir kültürüz.”69 

 

 Televizyon iletişim ortamlarımız, başka hiçbir iletişim aracının gücünün 

yetmeyeceği tarzlarda bizim adımıza düzenler… Televizyon, dünyaya ilişkin 

bilgimizi değil, aynı zamanda bilme yollarına ilişkin bilgimizi de yönlendiren bir 

araç statüsüne yükselmiştir. Televizyonun hakikat, bilgi ve gerçeklik tanımlarını o 

                                                
69 Postman, a. g. e. , s.38 
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kadar gözü kapalı kabul etmekteyiz ki ilgisizlik bize anlamlı görünmekte, tutarsızlık 

ise özellikle akıllıca davranmak gibi gelmektedir.70 

 

 Televizyonun yarattığı insan, yönlendirilen bir canavardır. Örneğin, 

televizyon insanı savaşı kanıksamıştır ve savaşı doğal bir şey olarak görür ve ona 

katılır. Dizi film ve sinema filmlerinde öylesine çok ölüm sahneleri var ki; ölüm, 

dizilerde filmlerde ve haberlerde gerçek olmayan eğlenceli bir oyun gibi 

sunulmaktadır. Fantastik bir eğlence olarak sunulan ölüm oyunu, bir süre sonra 

gerçekliğin yerini almaya başladığında, ‘televizyon insanı’ gerçek hayattaki ölümleri, 

gerçek olmayan filmlerdeki bir oyun gibi görür ve hayata duyarsızlaşır. Böylelikle, 

ortaya çıkan bu yaratığın şiddet eğilimleri belirli bir yöne kanalize edilebilir ve 

tarihin tekerrüründe vahşet çağı yeniden yaşanır. Böylece, üretimin yapısından 

bağımsız olmayan kültürel yeniden üretim, gittikçe insanı kendi özüne 

yabancılaştırır. ‘Televizyon insanı’ ciddi bir yanılsamayı yaşamaktadır. Onda, 

gerçeklik ile fantastik dünya yer değiştirmiştir. ‘Televizyon insanı’ yaşanmış ciddi 

olayları, gerçek olmayan fantastik bir film gibi algılanırken; rasyonel dünyada 

fantezi, akıl sağlığını bozan en büyük hastalık haline gelmiştir. Özellikle genç kuşak 

arasında fazlaca görülen özdeşleşme; ölümsüzlük isteği, davranış ve giyim tarzlarının 

taklidi (ve bunun tüketimi koşullaması); yani özdeşleşilen starla hayatını değiştirme 

arzusu gerçek hayatla asla çakışmayan bir yanılsamadır.71 

 

 3.5. Küreselleşen Medya 

 

 Küreselleşme kavramının Batı dillerindeki karşılığı; bir şeyi dünya ölçeğinde 

kılma, dünyaya mal etme düşüncesidir. Küreselleşme; bizde olanı dünyaya vermek, 

başkasında olanı almaktır. Dünyanın kültürel değişim ve küreselleşme sürecinde bazı 

ülkelerin kültür değerleri yoğun bir biçimde küreselleşirken bazı ülkelerin kültür 

değerleri daha az küreselleşeceği için değişecek ve yok olacaktır. “Küreselleşme; 

sahip olunan kültürün her tür direnişini kırabilecek, engel tanımaz bir güçle 

                                                
70 A. e. , s.91 
71 Karaboğa, a. g. e.  
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kendisine yön veren ülkelerin güdümünde olan çok hızlı, bu nedenle de şaşırtıcı ve 

gelenekseli alt üst eden kültür değişmesi sürecidir.”72  

 

 Sınırların ortadan kalktığı, kültürel farklılıkların engelleyici olmaktan çıktığı, 

bilginin tek geçer haline gelmeye başladığı günümüzde, işletmelerin de işlevleri, 

stratejileri, yapıları ve misyonları içerik ve nitelik değiştirmektedir. Küreselleşen bu 

dünyada bütün ülkeler kendilerine uygun bir yer aramak mecburiyetindedir.   

 

 Küreselleşme süreci,  kültürel mirası tek düzeleştirirken yeni bilgi ve iletişim 

teknolojileri aracılığı ile bu mirasın yayılmasını sağlayarak korunmaya değer bir 

dijital miras da yaratabilir. Bu nedenle küreselleşme tüm insanlar için ortak bir 

referans dizisinin ortaya çıkmasını olanaklı kılarak, başkalarının daha iyi 

anlaşılmasına ve çeşitliliğe saygı duyulmasına yol açacak dayanışma değerlerini ve 

hoş görüyü teşvik edecektir. 

 

 Küreselleşme, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değerlerin ve bu değerler 

çerçevesinde oluşmuş birikimlerin ulusal sınırlar dışına taşarak dünya genelinde 

yayılmasıdır. Bu bakış açısına göre, küreselleşme ülkeler arasında fiziksel ve 

ekonomik engellemelerin törpülenmesi anlamı taşır. Bu anlamıyla küreselleşme 

farklı toplumsal ve inançların daha yakından tanınması, ülkeler arasındaki her türlü 

ilişkinin yaygınlaşması ve yoğunlaşması, ideolojik ayrımlara dayalı kutupların 

ortadan kalkması sonucunu doğuran kaçınılmaz bir süreçtir. Ancak küreselleşmenin 

ortaya çıkardığı bir takım çelişkiler de mevcuttur. Bunlar:  

 

• Küreselleşme, Batı etkisinin her tarafa yayılması demek olduğu için, bir 

tekdüzeleşme sağlamaktadır.  

• İnsan haklarının üzerinde duruyor. Aynı zamanda bunun antitezi olan güçlü 

iktidar özlemlerini getirmektedir.  

                                                
72 Gürbüz ERGİNER, Küreselleşme ve Geleneksel Kültür (Bilimsel Bulguların Anlamsızlaşması), 
VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon 
Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s.132 



 131 

• Bireyi yüceltiyor ama bireyin üzerinde hâkim olan aşiret, etnik köken gibi 

kavramları güçlendirmektedir.  

• Yerel dillerin kaybolmaması için çaba sarf ediyor. Fakat aynı zamanda 

İngilizce’nin dünya dili olması için uğraşmaktadır.  

• Ulusal devletleri zayıflatmaktadır.  

• Diğer yandan uluslar arası sermayenin yatırımının korunması için bu 

devletlerin güvenlik kuvvetlerini güçlendirmektedir.  

• Küreselleşme ile birlikte gelişmiş ülkelerde de, az gelişmiş ülkelerde de 

işsizlik ve bununla beraber geleceğe yönelik olarak umutsuzluk ve 

güvensizlik artmaktadır.  

• Geleceğe güvensizlik ve belirsizlik, kişiler için bir sığınma işlevi gören ve 

aidiyet duygusu sağlayan fundemantalist ve milliyetçi akımların güç 

kazanmasını da getirmektedir.  

• Çok tartışılan bir boyut da; ulusal hükümetlerin, küresel sermaye ve çok 

uluslu şirketler karşısında politika oluşturma ve egemenliğini kabul ettirmede 

yetersiz kalmasıdır. 

• Ticaretin ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması, uluslararası sınırları 

aşabilen gruplarla aşamayan gruplar arasındaki asimetriyi 

keskinleştirmektedir. 

• Globalleşme hem ülkelerin kendi içinde, hem de ülkeler arasında yeni bir 

çatışma ortaya çıkarmaktadır. 

• Globalleşme, hükümetlerin sosyal güvenlik sağlamasını gittikçe 

zorlaştırmaktadır.73 

 

 Küreselleşmenin en çok hissedildiği alanlardan birisi kültür alanı iken, 

iletişim ve ulaşım kaynaklarını elinde tutan devletlerin kültürleri baskın duruma 

geçmektedir.  Küreselleşme her kültürden birçok değeri ortadan kaldırmaktadır; 

ancak kültürel erozyon, küresel dinamikleri ellerinde bulunduramayan ülkelerin 

kültürlerinde olmaktadır. Hızlı küreselleşme olgusu gelecekte birçok kültürü yok 

                                                
73 Süleyman Yaman, Küreselleşme, (Çevrimiçi) 
 http://w3.gazi.edu.tr/web/syaman/kuresellesme8.htm, 23.03.2004 



 132 

edecektir. Yerelin ulusala ulusalın küresele kazandırılması ve bilimsel bilginin 

kitleselleştirilmesi süreçleri çok önemlidir.  

 

 “Küreselleşmenin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak, yerelleştirilerek korunan 

değil, genelleştirilerek yayılan kültür değerlerinin yaşamaya devam ettiği 

görülmüştür. Kültürün küreselleştirilmesi, ulusal kalıt olarak adlandırılan seçilmiş 

yerel kültür değerlerinin bütün insanlığın ortak değerleri haline getirilmesidir.”74 

Kültür, ulusları birbirlerine yakınlaştırmakta, insanların barış ve hoşgörü içinde 

yaşamalarının temelini oluşturmaktadır. 

  

 George Orwell 1984 isimli romanında, iletişim teknolojilerinin insanları 

küresel çapta bir diktatörlüğe getireceği ve bütün insanların totaliter bir yönetim 

altında, ‘Big Brother’ (büyük birader) adını verdiği bir sistemin gözetimi ve denetimi 

altında yaşamak zorunda kalacakları kehanetinde bulunmaktaydı. Orwell’ın ürkütücü 

kehanetinden başka, o dönemde çok dikkat çekmeyen başka bir kehanet daha vardı. 

Bu değişik kehanet, Aldous Huxley’in biraz daha eski, biraz daha az bilinen, ancak 

aynı derecede ürkütücü olan ‘Brave New World (Cesur Yeni Dünya)’ teziydi. 

Okumuş insanlar arasında bile yaygın olan inancın tersine, Huxley ile Orwell’ın 

kehanetleri aynı şeye ilişkin değildi. Orwell’ın uyarısı, dıştan dayatılan bir baskının 

bize boyun eğdireceği yönündedir. Huxley’in görüşüne göre ise insanları 

özerklikleri, olgunlukları ve tarihlerinden yoksun bırakmak için Büyük Birader’e 

gerek yoktur. Huxley’e göre, insanlar süreç içinde üzerindeki baskıdan hoşlanmaya, 

düşünme melekelerini dumura uğratan teknolojileri yüceltmeye başlayacaklardır.  

  

 Orwell kitapları yasaklayacak olanlardan korkuyordu. Huxley’in korkusu ise 

kitapları yasaklamaya gerek duyulmayacağı, çünkü artık kitap okumak isteyecek 

kimse kalmayacağı şeklindeydi. Orwell bizi enformasyonsuz bırakacak olanlardan, 

Huxley pasifliğe, egoizme sürükleyecek kadar enformasyon yağmuruna tutacak 

olanlardan korkuyordu. Orwell hakikatin gizlenmesinden, Huxley hakikatin 

umursamazlık denizinde boğulmasından korkuyordu. Orwell, esaret altında bir kültür 

                                                
74 Erman Artun, Popüler Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etkisi ve Katkısı 
(Çevrimiçi) http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/50.php, 11.02.2006 
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haline gelmemizden, Huxley duygu sömürüsüne dayanan, içki âlemleri ve tek başına 

ipte asılı bir tenis topuyla oyalanmak ya da günümüzde olduğu gibi, bütün gününü 

televizyon karşısında sihirlenmiş gibi maç veya başka şeyleri seyretmek, bilgisayar 

başında iskambil falıyla vaktini geçirmek gibi ömür tüketen önemsiz bir kültüre 

dönüşmemizden korkuyordu. Huxley’in Brave New World Revisited’de belirttiği 

gibi, tiranlığa karşı direnmek üzere daima tetikte bekleyen kamusal özgürlükçüler ile 

rasyonalistler “insanın neredeyse sonsuz olan eğlenme açlığı”nı hesaba 

katmamışlardı. 1984’de insanlar acı çekerek denetlenirken, Huxley’in Brave New 

World’unda hazza boğularak denetlenmektedir. Kısaca Orwell bizi nefret ettiğimiz 

şeylerin mahvetmesinden korkarken, Huxley bizi sevdiğimiz şeylerin 

mahvedeceğinden korkmaktadır.75  

  

 Çağımızın sanayi kent toplumu koşullarında toplumlar arasındaki iletişim, 

büyük ölçüde basın, radyo, televizyon, internet, sinema, tiyatro, v.b. kitle iletişim 

araçlarıyla sağlanmaktadır. Günümüzün gelişen toplumlarında modern teknolojinin 

de getirdiği olanaklarla kitle iletişim araçlarını üst düzeyde kullanan medyanın 

toplumu istediği gibi yönlendirme olanaklarına sahiptir. 

 

 Televizyon sadece teknolojik bir araç değil, toplumu değiştirme sürecinde 

yaygın olarak kullanılması sebebiyle, diğer iletişim araçlarından daha etkili bir 

araçtır.  Televizyon, sosyal kimliğin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Bugün 

televizyon aracılığı ile yayılan popüler kültür, bir yandan geleneksel kültürü 

unuttururken, sanayileşmiş toplumların ürettiği kültürü, evrensellik adına 

güncelleştirerek, kültürel yapısı zayıf toplumların kültürü haline getiriyor. Oysa 

kültür, bir toplumun dil, eğitim, âdet ve sanat gibi değerlerinden doğmuş, sonra da 

işlene işlene o toplumun hayat tarzı haline gelmiştir.76  

 

 Bütün dünyada farklı kültürler cazibe merkezidir. Halk kültürü ürünlerini 

tanıtarak uluslar arası platformlara taşıyan devletler uluslar arası ilişkilerde başarılı 

olmuşlardır. Dünyanın her toplumundaki bireyler kendi özgün kültürlerinde 

                                                
75 Postman, a. g. e. , s.7–8 
76 Artun, a. g. e. 
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bulamadıkları ve göremediklerini dünya kültüründe bulmakta ve kendilerini bu 

kültürle özdeşleştirmektedir. Küreselleşme, en küçük bir kültürel farklılığı bile 

vurgulayarak, elektronik medya aracılığı ile bunu tüm dünya kamuoyunun dikkatine 

sunarak, kültürel farklılıkların korunması ilkesi anlayışını yaygınlaştırmaktadır. 

Küreselleşmenin kültürel ayağının ikinci sonucu, özellikle tüketici davranışını 

etkileyerek, dünya çapında kültürel bir örnekliğin önünü açmış olmasıdır.77   

  

 Kültürel küreselleşme, yerel kültürlerin ortak bir hal almasına işaret eder. Bu 

durumu anlatmak üzere kullanılan terim McDonaldlaştırma’dır. Bu terim 

çağrıştırdığı üzere, yalnızca restoran sanayini değil, eğitim, iş, sağlık, seyahat, zevk, 

rejim, politika, aile ve toplumun tüm diğer özelliklerini de etkilemektedir. 

McDonaldlaştırma, dünyanın etkilere kapalı görünen kurum ve kısımlarına 

değiştirilemez bir süreç olmanın her türlü belirtisini göstermiştir. Bu, hayat tarzlarını, 

kültürel sembollerin ve davranış biçimlerinin aynılaşması anlamına gelmektedir. 

Örneğin insanlar, Almanya’dan Hindistan’a, Singapur’dan Brezilya’ya kadar 

dünyanın dört bir yanında aynı televizyon dizilerini (Dallas gibi) seyretmekte, aynı 

marka pantolon giymekte (Levi’s) ve aynı marka sigara (Marlboro) içmektedir.78 

 

 Küreselleşmenin dünya uluslarını ve kültürlerini birbirine bağımlı hale 

getirdiğine inanan görüşler; ulus ötesi bir düzende ekonomi, iletişim, kültür ve 

politikanın kaynaştığı bir ‘dünya sistemi’ içinde, yeni bir dünya kültürünün 

oluştuğunu ileri sürer. Ancak bu dünya kültürü, Batılı medyanın sağladığı 

kaynakların, dünyanın diğer ülkeleri tarafından kopyalanarak kullanılmasıyla 

oluşmaktadır. Hall, küreselleşmenin bir yandan ulus devlet ve ulusal kültür kimliği 

arasındaki ilişkinin çözülmesine yol açarken, bir yandan da yerel kimliklerin 

kendilerini ifade etme olanağı bulduğundan söz eder. Bu tartışmalar ışığında, küresel 

medyadan söz ederken, küresel ve yerel medya tarafından halkların erişimine 

taşınan, endüstriye bağımlı kültürden söz etmemek kaçınılmazdır. Küresel ve yerel 

kültürlerin karışımıyla ortaya çıkan kültürel melezleşme, toplumsal Darwinizm’in 

                                                
77 Emre Kongar, Küreselleşme ve Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Ulusal Kültür, (Çevrimiçi) 
www.kongar.org/makaleler, 12.06.2005 
78 Yaman, a. g. e. 
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dediği gibi yalnızca en dirençli, en güçlü unsurların hayatta kaldığı bir ‘güzel 

melezlik’ hali değil, medyanın hep peşinde koştuğu ‘skandal’ arayışının bir 

sonucudur. Sürprizler, beklenmedik birleşmeler, uygunsuzluklar, medyanın 

tükenmez oburluğuna geçicici bir rahatlama sağlar. Kendine ait bir öyküsü olan 

insanlar, küresel medyanın duyduğu bu değişiklik gereksinimi için sonsuz bir 

kaynaktır.79 

 Dezenformasyon yanıltıcı (yersiz, ilgisiz, parçalı ya da yüzeysel) 

enformasyon, yani insanda bir şey hakkında bilgi sahibi olma illüzyonu meydana 

getiren, oysa aslında insanı bilgilenmekten uzaklaştıran enformasyon demektir. 

Çünkü “yalancının mumunun yatsıya kadar yandığını” bilen düzenin hâkimleri daha 

çok doğruluk görünümü verilen, ama istenilen doğrultuda ve gerektiği kadar 

enformasyon sunmaktadır. Mevcut teknolojiyle bilgiyi ve haberi saklamak veya 

yanlış haber ve bilgilerle insanları kandırmak mümkün olmadığına göre bu bilgi ve 

haberlerin amaç doğrultusunda saptırılması ve doğru haber ve bilgi görüntüsüyle 

sunulması maksada daha uygun gelmektedir. İnsanlar çoğu kere şöyle 

düşünmektedirler “Ne kadar şanslı bir dünyada yaşıyorum Televizyon sayesinde 

bütün dünyadaki olaylardan haberdar olabiliyorum. Her türlü bilgiye ulaşma 

imkânım var.” İşte sağlanan illüzyon budur. Bu durumdaki bir insan hiçbir zaman 

doğruluğunu sorgulamadan gelen enformasyonu kabul edecek ve hala kendisini 

geçmişteki insanlardan şanslı hissetmeye devam edecektir.80  

 Sayısız televizyon kanalından gelen enformasyon, fertler üzerinde, olaylara 

karşı hassasiyetin azalmasına neden olmaktadır. Çok hızlı akan, birbirinden alakasız 

çok sayıdaki enformasyon insanların ruh sağlığını da tehdit edebilmektedir. Çok 

dramatik bir görüntünün ardından gelen, çok komik veya eğlenceli bir haber bir 

önceki haberin etkisini bir anda silmektedir.  

 İnsanlar birkaç saniye süren bir habere, mesela bir felaketle karşılaşmış veya 

savaşı tüm dehşetiyle yaşayan insanlara karşı merhamet hissetmeye bile fırsat 

                                                
79 Nurçay Türkoğlu, Şeytanın Akordeonu ve Sazı: Medyada Bolluklar ve Boşluklar, Küresel 
İletişim Dergisi, Sayı 1, Bahar–2006, s.3 
80 Postman, a. g. e. , s.119 
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bulamadan, komik ve eğlenceli bir haber ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu seyircinin, 

acı çeken, dünyanın başka yerlerindeki insanlara karşı merhamet duymasını bile 

engellemekte ve hassasiyetini yok etmektedir. Ayrıca neye gülüp, neye 

ağlayacağımız bile medya tarafından belirlenmektedir. 
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 4. GERÇEKLİĞİN YENİDEN KURGULANDIĞI YARIŞMA 

 PROGRAMLARI, KİTLE KÜLTÜRÜNE ÖRNEK 

 OLARAK POPSTAR TÜRKİYE YARIŞMASI  

 

 4.1. Gerçekliğin Yeniden Kurgulandığı Yarışma Programları 

 

 Geleneksel televizyon yayıncılığının temelini oluşturan beş önemli yayın 

formatı vardır: Sitcom komedi (30 dakika), drama (1 saat), spor, haber ve sinema. 

1990’ların başlarına kadar özellikle prime time yayınlar ağırlıklı olarak bu 

formatların hâkimiyetindeydi. 1990’ların başından itibaren yaşanan bir gelişme; 

yapım maliyetlerinin reklâm gelirlerden daha hızlı artması, geleneksel formatların 

dışında da yayın yapılması gerekliliğini doğurdu. Özellikle drama ve spor yayınları 

için gerekli bütçeler öyle noktalara ulaştı ki, reklâm gelirleri program maliyetlerini 

karşılayamaz hale geldi. Televizyon yayınlarında maliyetleri bir noktadan sonra 

yayın kalitesinde kayıp yaşamadan düşürmek mümkün değildir. Bu nedenle 

yayıncılar yukarıda bahsettiğimiz beş temel formatı daha ucuza mal etmeye çalışmak 

yerine alternatif formatlar yaratmaya çalıştılar.1 

 

 ‘Biri Bizi Gözetliyor’ programının mucidi ve bu tarz programların babası 

olarak bilinen John de Mol’ün, Endemol adındaki şirketinin, Popstar Türkiye 

yarışması benzeri bir program olan ‘Talent Academy’ adlı 2001 sonbaharında 

İspanya’da yayınlanan yarışmasından, reklâm gelirleri haricinde oylama için gelen 

SMS mesajlarından, 9,4 milyon dolar, satılan albümlerden 30,8 milyon dolar, video 

kaset satışlarından 7,3 milyon dolar, yapılan 25 konserden 17,0 milyon dolar olmak 

üzere toplam 64,5 milyon dolar gelir elde edilmiştir.2 

 

                                                
1 Tolga Kabataş, ‘Reality Show’ Bahane, Kârlar Şahane (Çevrimiçi) 
http://www.istanbulpostasi.com/Medya/Genel/2005/07/24/Realityshow/print.html?PHPSESSID=d7c7
1d026a66a3a4c98d1d1c7fbe8c2d, 10.07.2005 

2 A.e. 



 138 

Ülkemizde de son birkaç yıldır gerçekliğin yeniden kurgulandığı bu tarz 

yarışmalar ön plandadır. Biri Bizi Gözetliyor (BBG), Popstar, Akademi Türkiye, Biz 

Evleniyoruz, Ünlüler Çiftliği, Otel, İkinci Bahar bu yarışmalardan bazılarıdır. Bu 

süreç George Orwell’ın 1984 romanındaki Big Brother’ı çağrıştıran (ki bazı 

ülkelerde yarışmanın adı Big Brother’dır) kameralarla dolu evde 15 kişinin yaşadığı 

100 günü anlatan Biri Bizi Gözetliyor (BBG)’un televizyonlarda yayınlanmasıyla 

başlamıştır.  

 

 BBG belli sayıdaki kadın ve erkek yarışmacıların kameralarla dolu bir evde 

belli bir süre yaşamlarını sürdürmeye dayalı bir yarışma programıdır. Yarışmacıların 

tüm yaşamları kameralara kaydedilmekte ve televizyondan yayınlanmaktadır. 

Yarışmacılar bir hafta sonunda seyirciden aldıkları puanlar doğrultusunda 

derecelendirilmektedir. O haftanın birinci olan yarışmacısı evden bir kişiyi eleme 

hakkına sahip olmaktadır. Yarışma sonunda evde kalan yarışmacı büyük ödülü 

kazanmaktadır. Yarışmacılar yarışma süresince geçimlerini yarışmaya tahsis edilmiş 

iki taksi ile sağlamakta yani sıra ile taksi şoförlüğü yapmaktadırlar. Ülkemizde Taxi 

Orange’dan uyarlanan BBG’nin iki versiyonu Show TV kanalında, üç versiyonu da 

Star TV’de olmak üzere toplam 5 adet BBG yarışması yapılmıştır.3 

 

 BBG’de yarışmacılar halk arasından seçilmektedir. Binlerce başvuru 

arasından seçilen yarışmacılar BBG evine getirilmekte ve eve kapıdan girdiğin anda 

yarışma başlamaktadır. Artık sıradan, bir özelliği olmayan yarışmacıların mahrem 

hayatı bir seyir nesnesine dönüşmüştür.4 Her gün popülarize edilecek yüzleri 

eskiyene kadar cam ekranda yerlerini alacaklardır. 

 

 Bu tarz yarışma programlarında yarışmacılar ilk haftayı tanışma ve alışma 

evresi ile geçirmekte, bu düş dünyası içinde kısıtlanan özgürlükler alanında gerçek 

yaşamlarını tüm izleyicilere sunmaktadır. Önceleri kendileri olmak yerine olmaları 

gerektiği (ideal) karakter yapılarına bürünen, saklanan, nazik olan yarışmacılar 

                                                
3 Mutlu Binark, Barış Kılıçbay, “Türkiye'de Gerçek Televizyonu ve Telegörsel Kimlikler: Biri 
Bizi Gözetliyor Örneği”, (Çevrimiçi)  http://ilef.ankara.edu.tr/dergi/yazi.php?, 12.08.2005. 
4 A.g.e. 



 139 

zamanla özlerine dönmektedir. Zaten farklı karakter yapılarındaki kişilerin seçildiği 

evde herkesin kendi olmasıyla da çatışma ortamı doğmakta, alışılan kameraların 

önünde davranışlar olağanlaşmaktadır. Buna birde televizyonda olmanın getireceği 

şöhret ve yıldız olma düşüncesi eklenince rekabet iyice kızışmaktadır. Çünkü 

kazanmak için rakipleri elemek gerekmektedir. Bu yüzden her yarışmacı kendini 

farklılaştırmaya çalışırken diğer yarışmacıları seyircinin gözünde istenmeyen “öteki” 

olarak konumlandırmaya çabalamaktadır. Yarışmacı için kendi değer yargısından 

ziyade önemli olan seyircinin değer yargısıdır.5  

 

 Yarışma sonundaki ödül, şöhret, bir numara olma istediği bu süreçte katalizör 

görevi görürken ortamı hareketlendirmeye çalışan program yapımcılarıdır. Rating 

almak, izleyiciyi ekrana bağlamak için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Yapımcılar 24 

saat izlenen evin sadece heyecanlı ve istedikleri saatleri ekrana getirmektedir.  

  

 İzleyiciler bu doğrultuda oy kullanılırken yönlendirildiklerinin farkında 

olmadan yarışmaya katılmaktadırlar. Diğer yarışmacılar da yaptıkları yanlış olsa dahi 

seyircinin gözüne girebilmek ve birinci olabilmek için o hafta birinci olan 

yarışmacıyı taklit etmektedir. Ayrıca yapımcıların elindeki kasetlerde yayınlamayan 

perde arkasındaki birçok görüntü (yarışmacıların gece, banyo ve tuvaletteki 

görüntüleri) vardır. Televizyon dünyasında çok olağan bir durumdur, yeri geldiğinde 

bu kasetler ansızın kimsenin haberi olmadan başka bir programda ortaya çıkıverir. 

Yine ilginç bir yapımcı oyunudur ki yarışmada yapımcıların aldığı oyların miktarı 

ifade edilmemekte sadece sıralama verilmektedir.6 

 

 Yarışmacıların yarışmaya katılırken imzaladıkları sözleşme ise olaya farklı 

bir boyut kazandırmaktadır. Sözleşmede çok kısıtlayıcı ve yeri geldiğin de 

yarışmacıya karşı kullanılabilecek maddeler vardır. Yarışmacılar yapımcıların 

istekleri doğrultusunda programlara çıkacak, program hakkında konuşmayacak ve 

başka bir şirketle çalışamayacaklardır. Yapımcıların elindeki bu kozlar yarışmacılar 

                                                
5 Almila Özdek, “Düşünce Polisinin Bugünü: Biri Kimliğimizi Gözetliyor”, (Çevrimiçi) 
http://www.medyakronik.com/akademi/makaleler/makaleler31.htm, 12.08.2005.  
6 Cengiz Eren, Biri Bizi Gözetliyor ve Rats in the Cage, (Çevrimiçi)  
http://ilef.ankara.edu.tr/id/yazi.php?, 12.08.2005. 



 140 

üzerinde bir baskı unsuru olmuştur. Yapımcı rating uğruna yarışmayıcıyı 

yönlendirebilecek bir konuma gelmiştir. Yarışmacı yıldızlı yolda yürürken duyacağı 

alkışların ve sevgi gösterilerinin hayali ile sözleşmeyi imzalamıştır.  

 

 Bu tarz yarışma programları göstermiştir ki yarışmacıların asıl amacı yıldız 

olmaktır. Tıpkı pop-art akımının öncüsü Warhol’ün söylediği gibi “herkes bir gün on 

beş dakikalığına popüler olmanın hevesi peşindedir.”7 Düşler âleminde bir kahraman, 

bilinen, saygı duyulan, paralı bir bireye bürünmek hayalinde. Hayatın içinde sıradan 

bir kişi iken milyonların gözünde bir idol olabilmek, imrenilmek. Ülkemizdeki 

yarışmacılarda yarışmalardan elendiklerinde, aynı kanalda ve diğer kanallarda birçok 

programa konuk olmuş, boy göstermişlerdir. Televizyon dünyasının spot ışıkları 

altında başlayan bu tatlı hayat onlar için bulunmaz bir fırsattır. “Popüler kültür 

ürünleri kitle iletişim araçları, medya sayesinde evrensel bir boyut kazanabildiği gibi, 

sıradan bir insanı alıp idol bir ürün haline getirebilmektedir.”8  

 

 Popülerlik belli bir süreci kapsar o zaman içinde toplum ve birey bu 

popülerliği tüketebildiği kadar tüketir. Zaman dolduğunda ise toplum için yeni bir 

popülerlik öğesi çoktan ortaya çıkmıştır. Rating rekorları kıran BBG de bu popülerlik 

sürecinde bir halka olarak çoktan televizyon arşivindeki yerini almıştır. Yarışmacılar 

ise soğuk ekranda sadece bir imaj olduklarının farkına spotlar söndüğünde 

varabilmişlerdir. Artık izleyici çoğunun ismini bile bilmemektedir. Onlar ise 

yaşadıkları popüler olmanın ayrıcalığı içinde kaybolmuş, rol yapmaktan kendi 

kişiliklerinde uzaktan televizyon mağdurları olarak hayatlarını sürdürmektedir.  

 

 Farklı, yeni ve ilginç bir format vardır ve izleyici genelde farklı olanı ister. 

Çünkü onunla farklılaşacağını, alışılagelmiş televizyon ürünlerinin dışında yeni 

şeyler yaşayacağını, duyumsayacağını, yeni tatlar alacağını bilir. Bu tür programlar 

üzerine Kırıkkale ve Ankara’da yapılan bir araştırmaya göre: katılımcıların %32,5’i 

                                                
7 Meliha Düzgün, Popüler Kültür ve Ürünlerinin Oluşumunda Medyanın Rolü, (Çevrimiçi)  
http:// yayim.meb.gov.edu.tr/dergiler/sayi57/duzgun.htm, 17.08.2005.  
8 A.g.e. 
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bu tür programları meraktan, %30,1 ise ilginç bulduğu için izlemektedir.9 Daha öce 

böyle bir yarışmanın yapılmamış olmaması ve programlı olarak reklâmının yapılması 

artı bir unsur olarak izleyiciyi etkilemiştir. En önemlisi ise seyirci vereceği oyla 

yarışmanın kaderini etkileyecektir. O da artık bu oyunun bir parçasıdır. Kendi 

yarışmacısını destekleyecek, ona oy verecektir. Seyircinin yarışmayla ilk 

bütünleşmesi bu şekilde sağlanmış olmaktadır. İzleyici televizyonun soğuk ekranı 

içinde kendinin de yer aldığı sıcak bir yarışma programı olmuştur. 

 

 Bu tarz yarışma programları sakin başlasa da gün geçtikçe hırsın ve 

kazanmanın etkisindeki yarışmacılarla ve yapımcıların ufak katkılarıyla 

hareketlenmiştir. Tartışmalar, sataşmalar, kavgalar birbirini kovalamıştır. Heyecan 

gittikçe yükselmiştir. İzleyici için bu biçilmiş kaftandır. Hayatın durağanlığında 

hareketi bulmuştur. Baudrillard’ın da dediği gibi “Kitleler anlam yerine gösteri 

istiyorlar, içinde bir gösteri olması koşuluyla tüm içeriklere tapıyorlar.” Bu tarz 

yarışmalar da izleyici için bir gösteri alanıdır ve izleyici birçok yönden tatmin edici 

bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden de izleyici işinden eve döndüğünde bakalım bugün 

televizyonda ne olmuş sorusunun cevabını bulmak için televizyona sarılmaktadır. 

 

 4.2. Gündem Kurma Teorisi ve Popstar Türkiye Yarışması 

 

 Gündem Kurma Teorisi, “kitle iletişim araçlarının ülke ve dünya sorunları 

hakkında kamuoyuna bilgi sunmasının, bu konuların kamuoyunda da bir önceliğe 

sahip olması sonucunu doğurduğu” düşüncesinden hareketle 1972 yılında Mc Combs 

ve Shaw tarafından ortaya atılmıştır. Dolayısıyla teori, kitle iletişim araçlarının 

haberleri sunuş biçimiyle bazı konulara ağırlık vererek kamuoyunun gündemini 

belirlediği görüşüne dayanmaktadır.10 

  

                                                
9 Sıtkı Yıldız, “Televizyonlarda Yayınlanan Magazin, Eğlence Ve Yarışma Türü Programların 
Toplumsal Kültür Üzerine Etkileri -Kırıkkale ve Ankara Örneği-”, (Çevrimiçi) 
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi57/yildiz.htm, 17.08.2005. 
10 Metin Işık, Kitle İletişim Teorilerine Giriş, Eğitim Kitabevi, Konya, 2005, s.78 
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 Kitle iletişim araçları haber ve bilgilerin önem sıralamasını belirleyerek, 

toplumun neyi ne kadar bilmesi gerektiğine onlar adına karar vermektedir. Böylece 

kitle iletişim araçlarının gündemine alarak, büyük ağırlık ve yer verdiği konuların 

kamunun da gündemine girdiği ve kamu tarafından önemli olarak algılandığı, aksine 

kitle iletişim araçlarında yer almayan konuların ise önemsiz olarak nitelendirildiği 

görülmektedir. Kitle iletişim araçlarının hangi bilgilerin toplum için önemli olduğunu 

belirleyebilmesinin temelinde ise, bireyin yaşamına ilişkin düzenlemeler yaparken 

kendisine bir referans veya dayanak noktası araması olgusu yatmaktadır.11  

 

Kitle iletişim araçlarının belirli konulara verdiği önem ve ağırlığın, hedef 

kitleyi oluşturan bireylerin de aynı konuya verdiği önem ve ağırlıkla karşılaştırılması 

suretiyle test edilen gündem koyma araştırmaları, bir yandan ülkenin siyasal ve 

toplumsal sorunlarının belirlenmesini sağlarken, diğer yandan ise bireylerin önem 

verdiği konuların basın organlarında ağırlıkla yer verilen konular olup olmadığının 

ortaya konulmasında da yardımcı olmaktadır. Üç ayı aşkın süre Kanal D ekranlarına 

gelen Popstar Türkiye yarışması, magazin basının da pompalamasıyla, suni bir 

gündem yaratarak uzun bir süre Türkiye gündemini meşgul etmiştir. Halkın yoğun 

ilgisine kayıtsız kalamayan televizyon yöneticileri ardı arkasına popstar adaylarının 

hayatlarının, performanslarının değerlendirildiği programlar yapmışlardır. 

Yarışmadan elenen popstar adayları tartışma programlarına davet edilerek program 

tartışıldı, haber bültenlerinde ilk sırayı onlar almıştır. Türkiye gündemini meşgul 

eden bir sürü sorun dururken ülkenin tek gerçek sorunu Türkiye’nin Popstarı’nın 

kim olacağı olarak lanse edilmiştir. 

 

Kitle iletişim araçları gündem oluşturma vasıtasıyla, bireylere nasıl 

düşünmesi gerektiğini değil, ne hakkında düşünmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu 

süreç içerisinde birçok faktör rol oynamaktadır. Bireylerin sosyo-kültürel ve sosyo-

demografik özellikleri, yaşı, cinsiyeti, gelir durumu, eğitim seviyesi, siyasal, 

toplumsal ve ekonomik olaylara duyarlılık düzeyi ile okuma, izleme, alışkanlıkları 

                                                
11 Metin İnceoğlu, Tutum, Algı, İletişim, Verso Yayıncılık, Ankara, 1993, s. 132 
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gibi değişkenler bir araya gelerek izleyici tepkilerini oluşturmakta, sonuçta gündem 

oluşturma sürecini olumlu veya olumsuz etkilemektedir.12  

 

 Kitle iletişim araçları, belirli olay ve durumları gündeme getirmekle 

kalmamakta, gündeme getirdiği konuların önem sıralamasını da etkilemeye 

çalışmaktadır. Her gün gerçekleşen yüzlerce olay içerisinde hangisinin haber değeri 

taşıdığına ve gündeme alınacağına gelenekler, teknoloji, genel yayın politikası ve 

ekonomik faktörler doğrultusunda karar verilmektedir.13  

 

Günümüzde medya bireylerin haber ve bilgi edinme kaynakları arasında ilk 

sırada yer almakta ve etki derecesini artıran bir faktördür. “RTÜK tarafından 

ülkemizde 5360 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, günlük televizyon izleme 

süresinin ortalama olarak 4 saat olduğu ortaya koyulmuştur. Toplumumuzun % 

20’lik bir kısmı da, günde 5 saat televizyon izlemektedir.”14 Dolayısıyla birey çok 

fazla televizyon izlediği için zaman içinde yaşadığı topluma yabancılaşmaktadır. 

Onun tek gerçekliği beyaz camın ona gösterdikleridir. Beyaz camın arkasındaki 

güçler kendisine karşı gardı düşen bireyi, yaptıkları yayın ve programlarla 

uyuşturmakta, onları istedikleri gibi yönlendirmekte ve soru sormayan, bilinçsiz bir 

toplum yaratmaktadırlar. Kitle kültürü afyonuna bağımlı haline dönüşen bireylerin 

yeni hayatları tamamen televizyonlar tarafından kontrol edilmekte ve 

biçimlendirilmektedir. 

 

4.3. Kitle Kültürüne Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması 

 

 “Türkiye’nin popstarı olmak ve kitleleri peşinden sürüklemek”. Popstar 

Türkiye yarışması bu sloganla yola çıkmıştır. Ülkemizdeki versiyonuna diğer 

ülkelerde yarışmaya gösterilen ilgiden daha yoğun ve daha farklı bir ilgi 

                                                
12 Konca Yumlu, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Nam Basım, İzmir, 1994, s.94 
13 O. Şengül Altındal, Yasemin İnceoğlu, İletişimde Etkileme Süreci, Pan Yayıncılık, İstanbul,  
1994, s.87 
14 Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Özel Çalışma Grubu Sonuç Raporu, Televizyon 
Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin Ve Mahremiyet İhlǎllerinin İzleyicilerin 
Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Ağustos, 2005 
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gösterilmiştir. Yarışmacıların özel hayatları didik didik edilmiş, halkın yarışmacılarla 

özdeşleşlik kurması sağlanmıştır. Halk için artık onlar birer popstar adayı olmaktan 

çıkıp, hepsi ayrı bir hayran kitlesinin kahramanları olmuşlardır. Halk tarafından 

benimsenip ve idolleştirilmişlerdir. 

 

2000’li yıllarda televizyonculuk sektörü, gerçekliğin yeniden kurgulandığı 

Big Brother, Orange Taxi gibi programlarla daha farklı bir süreç geçirmeye 

başlamıştır. Ülkemiz televizyonlarının da Biri Bizi Gözetliyor’la ilk kez tanıştığımız 

bu tarzın en karakteristik özelliği, senaryoya ihtiyaç duymayan yapısı, gerçek 

oyunculara ve gerçek hikâyelere dayanan yapısıdır. Bu tarz programlarda 

oyuncuların yerine izleyicilerin içinden birileri, senaryonun yerine doğaçlama, 

kurmacının yerini gerçeklik almaktadır. Bu tür yarışmaların ortak noktası, 

izlediklerimizin gerçek olmasıdır. Bu tarzın bizdeki en iyi örnekleri Biri Bizi 

Gözetliyor ve Popstar Türkiye yarışması olmuştur. 

 

4.3.1. Popstar Türkiye Yarışması  

 

Popstar Türkiye Yarışması, Türkiye çapında yapılan ön elemeler sonucunda 

13 popstar adayıyla 7 Kasım 2003 tarihinde KANAL D’ de yayına girmiştir. Orijinal 

format gereği 12 olan yarışmacı sayısı, halkın yoğun isteğiyle 13’ e çıkarıldı. 13 

numaralı popstar adayı daha önce yapılan elemlerde jüri tarafından beğenilmesine 

karşın, fiziksel engelli olmasından ötürü finalist olarak seçilmemişti. Çünkü jüri 

üyelerine göre Türkiye’nin popstarı sadece ses kalitesi değil bunun yanında fiziksel 

özellikleri ve sahne şovlarıyla da komple bir sanatçı olmalıdır. Fiziksel engelinden 

dolayı 13 nolu yarışmacıyı seçmemişlerdi. Ancak halk tarafından gelen yoğun istek 

üzerine ilk canlı yayın akşamı 13. popstar adayı olarak yarışmaya dâhil edilmiştir. 

  

Kanal D ekranlarında Cuma akşamları her yarışmacı daha önceden 

belirledikleri ve hazırlandıkları parçaları canlı performansları eşliğinde 

seslendirmişlerdir. Cumartesi günü, eleme gecesinde halk tarafından kullanılan SMS 

oylarıyla bir başarı sırası oluşturmaktadır. Yarışmacı adayları oluşan bu sıralamaya 
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göre tek tek seyircilerin önüne çağrılmaktadır. Bu tarz programlara halkın katılımı 

sağlamak amacıyla cep telefonu operatörlerinin yarışmaya özel olarak sundukları 

SMS hizmeti ise bizi yarışmanın farklı bir boyutuna götürmektedir. Büyük jüri halk 

burada kullandığı oylarla belirleyici olmakta ve desteklediği Popstar adayı onun 

oyuyla başarılı ya da başarısız olmaktadır ki bu onda tarif edilemez bir haz duygusu 

oluşturmaktadır.  

 

Coca Cola’nın ana sponsorluğunda devam eden Popstar Türkiye yarışması, 

Her hafta sonuncu olan popstar adayının elenmesiyle Üç ay boyunca kesintisiz 

devam etmiştir. Popstar Türkiye yarışmasının birincisine, albüm yapılacak, 

hazırlanacak tanıtımlar ve düzenlenecek konserlerle Türkiye’nin yeni popstarı 

olarak kamuoyuna sunulacaktır. Bu star adaylarının henüz yarışmanın 3. haftasında 

yapımcı şirket tarafından çıkarılan Popstar Türkiye Albümüyle aslında şimdiden 

birer ortak albümleri olmuştur. Albümdeki sırasıyla Türkiye’nin bu ilk popstar 

adaylarının isimleri ve albümde seslendirdikleri parçalar ise şöyledir. 

 

• Firdevs Güneş, Kıyamam 

• Abidin Özşahin, Çöpçüler 

• Elena Kryuchkova, Neler Oluyor bize 

• Barış Kömürcüoğlu, Bu Gece Son 

• Müge Ökten, Ellerimde Çiçekler 

• Bayhan Gürhan, Seninle Olmak Var Ya 

• Ceyda Mazalto, Aldırma 

• Aydan Kaya, Avuçlarım Kanıyor 

• Eser Bayar, Bebeğim 

• Evren Mevlanaoğlu, Alışamadım 

• Serkül Kan, Kar Beyazdır Ölüm 

• Selçuk Yapar, Bir Garip Yolcuyum 

• Alpay Kulay, Gel Barışalım Artık15 

 

                                                
15 Türkiye Popstar Müzik Albümü, DMC Müzik Yapım, İstanbul, 2003 
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 Ön elemelerde popstar adaylarını fiziksel özeliklerini ve ses kalitelerini de 

göz önünde bulundurarak, değerlendirdikten sonra eleyerek belirleyen, yarışmanın 

devam ettiği sırada ise çeşitli kategorilerinde değerlendirmelerde bulunarak 

yarışmacıları, zaman zaman da halkı yönlendiren (çünkü yarışma programında 

popstar adaylarının performanslarını jüri değil halk değerlendiriyor ve yapılan halk 

oylaması sonucunda finalistlerin dereceleri belirleniyor ) jüri üyeleri ise şunlardır; 

 

• Ercan Saatçi, DMC Müzik Direktörü 

• Ahmet San, Organizatör 

• Armağan Çağlayan, Med Yapım Genel Müdür Yardımcısı 

• Deniz Seki, Sanatçı,  ( ilerleyen haftalarda jüri üyeliğinden ayrıldı. )  

• Zerrin Özer, Sanatçı 

 

Popstar Türkiye yarışması, olağandışı bir olgu niteliğine ulaşmıştır. Magazin 

programları, ilgiyi pompalarken köşe yazarları yaptıkları yorumlarla bu arenadaki 

yerlerini almışlardır. Jüri üyelerinin zaman zaman küçümseyici konuşmaları, zaman 

zaman ironik takılmaları, adayların bütün bunlara katlanmaları, jürinin uygun kabul 

edilemeyecek ölçüde birbirlerine ters düşmesi, bir yandan programın izlenme oranını 

artırırken diğer yandan bazı toplumsal gerçeklerimizi de su yüzüne çıkarmıştır. 

İzleyiciler, şaka görünümlü veya ciddi tartışmalardan beslenmekte ve 

hoşlanmaktadırlar. Medyatik ilgi azalacağına daha da artmıştır. Jüri üyeleri oyunu 

kuralına göre oynayıp ratingi en tepeye taşıyarak görevlerini başarıyla yerine 

getirdiler. İzleyiciler, jüri ile adaylar arasındaki kedi fare oyununu sado mazoşist 

duygularla izlediler. Adaylar star olma, en azından medyatik olma yolunda hepsine 

katlandılar. Zaman zaman isyan ettiler ama gene de katlandılar.16 

  

 Program devam ederken hemen hemen tüm popstar adayları hakkında, 

magazin programlarında, ana haber bültenleri ve tartışma programlarında çeşitli 

haberler çıktı. Eski yaşamları deşifre edilerek yarışmacıların oy potansiyellerini 

                                                
16 Ahmet Çelikkol, Bir Fenomen, Radikal 2, 18 Ocak 2004, s.4 
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artırmaları yönünde gündem oluşturuldu. İlk olay; popstar adaylarından Bayhan’ın 

işlediği cinayet ve sabıka kaydı oldu. 

 

 Bayhan yarışmaya katılmadan seneler önce, amcasının oğlunu öldürüp 5 yıl 

hapis cezasına çarptırılmıştı. 2 yıl cezasını hapishanede çektikten sonra çıkan genel 

af ile serbest bırakılmıştı. Fakat bu haberin duyulması ve magazin programlarında 

işlenmesiyle birlikte,  tartışmalar o kadar yoğun bir gündem oluşturdu ve didik didik 

edildi ki jüri üyelerinden Deniz Seki canlı yayında programı terk etti. Deniz Seki’ye 

göre daha önceki yaşamında da olsa cinayet işleyen biri popstar olamazdı. Ona göre 

popstar halkın örnek alacağı kalitede biri olmalıydı. Çünkü halk bir popstarın her 

şeyini örnek alıp hayatını ona göre yeniden düzenlemekteydi. Fakat Deniz Seki’nin 

ayrılmasına kadar varan tartışmaların ardından, geniş bir kitleyi arkasına alan Bayhan 

her geçen gün popülaritesini artırarak yarışmada hep zirveye oynamıştır. Çünkü Türk 

halkı onu bağrına basmıştır. O halk için kurtarılması, yanında olup tekrar topluma 

kazandırılması gereken biridir. Birçoğunun da özdeşlik kurduğu, gerçek hayatlarında 

edinemeyecekleri statüye taşımak istiyorlardı onu. O, onun gibi yanlış yapanların ve 

tövbe dileyenlerin sembolü haline dönüşmüştür.   

 

 Daha sonra elenen adaylardan Aydan’ın bir magazin dergisine verdiği çıplak 

pozlar, uzun süre yarışma ve Türkiye gündemini meşgul etmiştir. Bir popstar 

adayının henüz yarışma devam ederken (cinsel kimliğini kullanarak) verdiği çıplak 

pozlarla gündeme gelmesi ve oy toplaması jüri üyelerini rahatsız etmiştir. Canlı 

yayınlarda sürekli bu düşüncelerini ortaya koyan jüri üyelerinin etkisiyle ilerleyen 

haftalarda popstar adayı yarışmadan elenmiştir. 

 

 Bir başka hadise de, Rus vatandaşı olan Elena’nın durumudur. Yarışmanın 

başladığı günden itibaren jüri üyesi Armağan Çağlayan onun bu yarışmada olmasına 

karşı çıkmıştır, ona göre Rus vatandaşı olan Elena, Türkiye’nin popstarı olmamalıdır. 

Fakat jüri üyesini tüm ısrarlı itirazlarına karşılık, popstar adaylarından Elena’nın 

yarışma boyunca sergilediği performans Türk izleyicisi tarafından beğenilmiş ve 

desteklenmiştir.  
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 Fiziksel engeli yüzünden son anda yarışmaya dâhil edilen 13 numaralı 

popstar adayı Serkül’ün, fiziksel engelli olduğu için popstar olamayacağı tartışmaları 

ise uzun bir süre yarışma gündemini meşgul etmiştir. Halk yine üzerine düşeni 

yapmış, jürinin elenmesi gerektiğini düşündüğü yarışmacı adayına sonuna kadar 

destek çıkmış ve yanında olmuştur.  

  

 Popstar adaylarından Firdevs hakkında geçmişine ait bilinmeyen yönlerinin 

magazin programlarınca ortaya çıkarılması ve her hafta jüri tarafından bunların 

program süresince uzun uzadıya tartışılması da bir başka boyutunu oluşturmaktadır.  

 

 Jüri üyelerinin kendi aralarında oluşan polemikler. İlerleyen haftalarla birlikte 

yarışmacıların sempatizanlarının artarak gruplaşmaların başlamasına neden olmuştur. 

İnternette popstar adaylarını desteklemek için bazı gruplar bile kurulmuştur. Kurulan 

gruplar; Barış’ı destekleyenlerin kurduğu BİZ grubu, Firdevs’i destekleyenlerin 

kurduğu FİZ grubudur. 

 

MTM (Medya Takip Merkezi)’nin yaptığı reklâm araştırmasına göre, Popstar 

Türkiye yarışmasının başladığı (4 Ekim’de elemelerle başlayan) 7 Kasım'dan itibaren 

televizyon ekranlarından seyircisine finallerle birlikte 26 kez geldiği ve toplam 1878 

reklâm aldığı görülmektedir. Bu reklâmların toplam süresi tam 11 saat 22 dakika 41 

saniye, oluşturduğu ekonomik değerse yaklaşık 22,3 milyon Dolar olmuştur.  

‘Popstar Türkiye’ yarışma programının izlenme oranları arttıkça, hakkında da 

medyada hem olumlu hem de olumsuz çok fazla haber ve yorum çıkmıştır. Ancak 

reklâm verenler tüm bu tartışmaların uzağında kalarak, programı adeta reklâm 

yağmuruna tutmuştur. MTM (Medya Takip Merkezi), Popstar Türkiye yarışmasına 

toplam 287 değişik markanın reklâm verdiğini de tespit etmiştir.17 

 

                                                
17 Popstar Yarışması Kanal D ‘yi İhya Etti, (Çevrimiçi) 
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/article.php?sid=2781, 18.12.2003   



 149 

26 Ocak 2004 – 27 Ocak 2004 tarihlerinde Kanal D ana haber bültenlerinde, 

Popstar ile ilgili tam 5 adet haber yer aldı. Bu haberler toplam süresi 41 dakika olan 

haber bülteninde,  14 dakika yer almıştır.18 

 

Yarışma günleri Cuma ve Cumartesi günleridir, ama tartışmalar ve programın 

haberleri hafta boyu magazin programları, ana haber bültenlerinde yer almaya ve 

gündem oluşturmaya devam etmiştir. Popstar Türkiye yarışması üzerine çıkan tüm 

bu tartışmalar ve haberler yarışmaya karşı Türk halkının ilgisini pompalamıştır. 

Popstar Türkiye Yarışması yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren rating 

sıralamasında sütlerde yer almıştır. Yarışma programı yayınlanan her bölümüyle 

birlikte yarattığı etki nedeniyle halktan büyük bir destek görmüş ve izlenilirliği her 

geçen hafta artarak, sürekli yükselen bir grafik çizmiş ve reyting sıralamasında en 

zirveye yerleşmiştir. Bireyler kendi istekleriyle, aynı saatlerde diğer kanallardaki 

programları izlemek yerine Popstar Türkiye Yarışmasını izlemeyi tercih etmişlerdir. 

“Popstar Türkiye Yarışmasının aldığı ratingler TOTAL ‘de aşağıdaki gibidir.”19  

 

‘POPSTAR TÜRKİYE YARIŞMASI’ Rating Sıralaması 

 

Yayınlandığı Tarih Sıra  Kanal     Saat  Rating Share 

4 Ekim 2003 3 Kanal D 19:51 7.8 24.9 

10 Ekim 2003 2 Kanal D 21:33 8.5 22.8 

18 Ekim 2003 2 Kanal D 19:47 11.1 32.7 

24 Ekim 2004 3 Kanal D 19:51 9.2 25.0 

25 Ekim 2004 2 Kanal D 19:49 10.5 30.9 

31 Ekim 2003  7 Kanal D 20:02 7.2 17.5 

1 Kasım 2003 2 Kanal D 19:52 11.9 32.2 

7 Kasım 2003 2 Kanal D 19:57 10.1 25.6 

8 Kasım 2003 3 Kanal D 19:45 9.9 27.5 

14 Kasım 2003 3 Kanal D 19:56 11.8 29.5 

                                                
18 Kanal D, Ana Haber Bülteni, 26 – 27 Ocak 2004 
19 (Çevrimiçi) www.superpolygon.com, 10.05.2004 
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15 Kasım 2003 5 Kanal D 21:49 8.2 21.7 

21 Kasım 2003 1 Kanal D 20:10 10.1 26.8 

22 Kasım 2003 6 Kanal D 19:52 8.60 23.40 

28 Kasım 2003 1 Kanal D 19:52 13.10 32.10 

29 Kasım 2003 1 Kanal D 19:53 13.6 33.1 

5 Aralık 2003 1 Kanal D 19:54 15.5 35.6 

6 Aralık 2003 2 Kanal D 19:53 14.2 33.7 

12 Aralık 2003 1 Kanal D 20:00 14.0 32.1 

13 Aralık 2003 1 Kanal D 19:52 13.2 30.7 

19 Aralık 2003 1 Kanal D 20:01 19.0 41.2 

20 Aralık 2003 1 Kanal D 19:50 15.6 35.3 

26 Aralık 2003 1 Kanal D 20:03 16.3 34.7 

27 Aralık 2003 1 Kanal D 19:45 16.7 36.9 

1 Ocak 2004 1 Kanal D 19:51 19.5 41.2 

2 Ocak 2004 1 Kanal D 19:54 18.3 38.0 

3 Ocak 2004 1 Kanal D 19:52 18.0 39.4 

9 Ocak 2004 1 Kanal D 19:57 19.3 39.3 

16 Ocak 2004 1 Kanal D 20:01 18.8 39.6 

17 Ocak 2004 1 Kanal D 19:50 22.5 49.4 

23 Ocak 2004 1 Kanal D 19:57 20.6 41.1 

24 Ocak 2004 1 Kanal D 19:51 21.9 44.5 

30 Ocak 2004 1 Kanal D 20:04 17.8 38.5 

31 Ocak 2004 2 Kanal D 19:51 11.8 26.9 

6 Şubat 2004 1 Kanal D 19:59 14,9 32,9 

7 Şubat 2004 2 Kanal D 19:54 19,8 43,2 
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Tüm bu popstar adayların ne kadar popstar olmaya hazır olduğu da başka bir 

tartışma konusu olarak gündem yaratmıştır. Popstar adaylarından Firdevs kendisiyle 

yapılan bir söyleşi de şöyle demektedir; “Benim kafamdaki popstar duygularıyla, 

sesiyle dansıyla, müzik bilgisiyle, enerjisiyle kocaman bir bütündür. Hepimizin 

eksikleri var. Ben dâhil aramızda bir popstar yok. Bu eksikliklerimizi giderince 

olacağız ancak”.20 Yani aslında onlarda bilincindeler bir reyting kaygılı programın 

sahte büyüsünü yaşadıklarının. Onların tek istedikleri, önceki yaşamlarında 

tatmadıklarını tatmak, kitlelere hitap etmek, bu düş dünyasında düş görmeye devam 

etmek ve en azından büyüsü bozulana dek sürdürebilmektir. 

 

4.3.2. Popstar Türkiye Yarışmasının Kullanım ve Hazlar 

 Bakış Açısından Çözümlemesi 

 

 Modern toplumlarda kitle iletişim araçları bir anlamda toplumsallaşma aracı 

olarak da işlev görürler. Bu son derece önemli görevi yerine getirirken vermiş 

oldukları haberlerin, sundukları rol modellerinin, kazandırdıkları yaşantıların ve 

örnekledikleri değer yargılarının diğer toplumsallaşma araçlarını (aile, eğitim, 

arkadaş grupları) zayıflatmaları nedeniyle, toplumsal yapı ile uyumsuzluk 

gösterebildikleri izlenmektedir. Kitle iletişim araçları insanların dünya görüşlerini, 

tutum ve davranışlarını etkilemekte ve geri bildirimler ile yeni tutumlar ve 

davranışlar, yeni rol modelleri oluşturmaktadır. İzleyicilerin yaşamlarını etkilemekte 

ve toplum içindeki statülerinin yeniden belirlenmesinde önemli bir rol 

üstlenmektedirler.21 

 

Günümüzde ihtiyaçlarımız ve hazlarımızı kitle iletişim araçlarının bize 

sunduklarıyla belirlemekteyiz. İzleyicinin bir televizyon programından beklentilerini 

ise şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

                                                
20 Sanem Altan, Popstarın Utangaç Kızı Firdevs Güneş, Vatan Gazetesi Cumartesi eki, 10 Ocak 
2004, s.4 
21 Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Özel Çalışma Grubu Sonuç Raporu, Televizyon 
Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin Ve Mahremiyet İhlǎllerinin İzleyicilerin 
Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Ağustos, 2005 
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• Eğlendirilme  

• Otorite figürlerini yüceltilmiş ya da küçültülmüş görme 

• Güzelin denenmesi 

• Deneyimlerin başkalarıyla paylaşılması 

• Merakın tatmini ve bilgilendirilmek 

• Tanrı ile özdeşleşmek ve ilahi plan 

• Dalgınlık ve oyalanma 

• Duygu katılımı deneyimi 

• Aşk ve nefret, korku ve üzüntü gibi iç duyguların kontrollü 

durumlardaki deneyimi 

• Taklit edecek modeller bulmak 

• Özdeşlik kazanmak 

• Dünya hakkında bilgi kazanmak 

• Adalet inancının pekiştirilmesi 

• Romantik aşka inanmak 

• Sihire, fevkaladeliğe ve mucizelere inanmak 

• Başkalarının hatasını görmek 

• Düzenin dünyaya verdiği rahatsızlığı görmek 

• Tarihe katılmak 

• Hoşa gitmeyen duygulardan arınmak 

• Cinsel dürtülere suç oluşturmayan koşullarda boşalımlar bulmak 

• Cezalandırılmaksızın tabuları araştırmak 

• Çirkinin denenmesi 

• Ahlaki, ruhsal ve kültürel değerleri onaylamak 

• Kötüleri eylemde görmek22 

  

Bütün bu beklentiler ışığında, Popstar Türkiye Yarışmasın, kitle iletişim 

araçlarının bireye sunduğu ve giderilmesinde yardımcı olduğu ihtiyaçlarının 

hangilerini karşıladığını açıklamaya çalışacağım.  

                                                
22 Arthur Asa Berger, Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, A.Ü.E.S.B.A.Ç. Yayınları, 
Eskişehir, 1993, s.102-103 
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 Kitle iletişim araçlarının en belirgin özelliği olan eğlendirme işlevi, bireyi 

gülecek şeyler bulmak, neşeli bir ruh ortamına girmek istediğinde etkili olur. Birey 

zevk almak için, kitle iletişim aracının ona sunduğu programı izler. Popstar Türkiye 

yarışması her ne kadar bir şarkı yarışması olsa da, gerek jürinin yarışmacıların 

performansları hakkında yaptıkları açıklamalar, gerekse Popstar adaylarının 

şarkılarını söylemekten ziyade, jüri üyeler ile girdikleri polemikler ve halka 

verdikleri mesajlar itibariyle daha çok bir eğlence programına benzemektedir. Halk 

Popstar adaylarının canlı performanslarından ziyade, jüri üyelerinden Armağan 

Çağlayanın, Popstar adayının giyim ve kuşamı ile ilgili yaptığı eleştirileri izlemekten 

zevk almaktadır. Armağan Çağlayan rolü gereği, Popstar adaylarının giyim kuşa, 

sahnedeki hal ve tavırlarının uygunluğunu incelemektedir. Her Popstar adayını 

şarkısının söyledikten sonra, sahnede uzun bir süre yaptıkları davranışlardan dolayı 

eleştirmektedir. Popstar adayı ise verdiği cevaplarla bir anda ortamın kızışmasına ve 

hareketlenmesine neden olmaktadır. 

 

 İzlediğimiz program ve yayınlarda figürlerinin küçültülmüş ve ya gülünç 

duruma düşürülmesi bize değişik bir haz duygusu vermektedir. Yarışmada çoğu kez 

Armağan Çağlayan’ın ve diğer jüri üyelerinin yarışmacılarının performansları 

nedeniyle yaptıkları alaycı konuşmalar bireyin bu duygusun tatmin olmasında önemli 

bir işlev üstlenmektedir. Popstar adaylarının verdikleri cevaplarla jüri üyelerini tabiri 

caizse ters köşeye yatırmaları sayesinde, halk tarafından beğeni kazanmakta ve 

aldıkları oy artmaktadır. Toplumda yüksek statü sahibi jüri üyelerinin acımasız 

eleştirilerine karşı koyabilen Popstar adaylarının bu çabaları onlar için 

ödüllendirmeye değerdir. 

 

Kitle iletişim araçlarının önemli işlevlerinden birisi de, insanlara ortak bir 

kültürel değer yargısı vermesidir. Popstar Türkiye yarışmasında, gerek stüdyo 

konukları gerekse televizyonları başındaki milyonlarca kişi geçici olarak bir topluluk 

meydana getirip, birlikte olurlar ve tüm bu deneyimler her iki grup tarafından da 

paylaşılır. Yani televizyonları başındaki halk yarışmayı aslında diğer milyonlarca 

kişiyle birlikte izlemektedir. Gün içindeki konuşmalarında kitle iletişim araçlarının 
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bize sunduğu yayınların, konuşmalarımızın büyük bölümünü oluşturduğu 

bilinmektedir.   

 

O akşam aynı yarışmayı izleyen bireyler için ertesi sabah konuşacakları ortak 

bir konu doğmuştur. Zaten Popstar Türkiye yarışmasında, programda yaşanan tüm 

tartışmalar hafta boyu gündemi meşgul etmektedir. Gerek toplum içinde gerekse 

televizyon kanlarlındaki diğer programlarda, yarışma akşamı yaşanan olaylar masaya 

yatırılmakta ve tartışılmaktadır. Tüm bu tartışma ortamından yoksun kalmak 

istemeyen birey, yarışma saatinde sadece Popstar Türkiye yarışmasına 

kilitlenmektedir. 

 

 Birey günceli yakalamak, hikâyeleri gelişirken izlemek ve ne olup bittiğini 

bilmek için yarışmayı izlemektedir. Merakın tatmini, belki de başkalarının işine 

burnumuzu sokma ve sahip olduğumuz doğal meraklılıkla ilgilidir. Neler olup 

bittiğini bilmek arzusu, gözetleme ve karanlıkta duyumsadığımız endişe ile 

bağlantılıdır.23 Popstar adaylarının yarışma boyunca sadece canlı performansları 

değil, bunun yanında önceki yaşamlarında içinde bulundukları toplumsal rolleri de 

belirli bir gündem oluşturmuştur. Bayhan’ın bir katil olması, Firdevs’in gece 

kulüplerinde dansözlük yapması vb. konular jüri tarafından yerden yere vurulmuştur. 

Popstar adaylarının yaşamlarını gözetleme ve daha neler olacağını merak etme 

arzusu yarışmanın izlenirliliğini artırmıştır.  

 

 Birçok insan, halk sanatlarını endişe ve korkudan kaçmalarına ve sıkıldıkları 

an, zaman geçirmelerine yardımcı olarak görürler. Böyle bir şey halk sanatlarını 

akılsızca ve zarar verişçi olarak görenler tarafından zaman öldürme biçiminde 

değerlendirilir. Oysa bizim kullanım ve elde edilen tatmin yaklaşımımıza göre halk 

sanatları hiçbir zaman vakit öldürmemize izin vermez. Televizyon izlerken bir şey 

yapmıyormuşuz gibi görünebilir fakat gerçekte çok şeyler olmaktadır.24 Belirli bir 

sistem tarafından hazırlanan ve bize izlememiz içi verilen bu tür programlarla aslında 

bireyi televizyon karşısında tutmak esası söz konusudur. Popstar Türkiye 

                                                
23 A. e. , s. 98 
24 A. e. , s. 98 
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yarışmasında Popstar adaylarının aldıkları oylar bir cep telefonu şirketinin 

şebekesine atılan kısa mesajlarla belirlenmektedir. Arıca yarışmanın aldığı reklâmları 

da göz önünde bulundurursak, aslında televizyon karşısındaki insan yaratılan bu 

tüketim ortamı için bulunmaz bir nimettir. 

 

 Popstar Türkiye yarışmasında halk, Popstar adaylarının sevinçlerini ve 

hüzünlerini birlikte paylaşmaktadır. Popstar adayları ile birlikte, gönderdikleri 

oylarla desteklediği Popstar adayı yarışmadan elendiğinde ağlamaktadır, yine onların 

zaferleriyle sevinmektedir. Popstar adaylarının duygusal deneyimlerini paylaşan halk 

büyük oranda haz duymaktadır. 

 

 Taklit edilecek modeller bulmak, bize özdeşlik duygusu kazanmayı, belli 

durumlara özdeşlik sağlamayı ve gayri resmi olarak toplumsallaşmayı öğretmektedir. 

Özdeşlik, uygun benlik duygusu, kişisel tipte, tanımlanmış bir kişilik olarak 

tanımlanabilir. Toplumuz artık geleneksel değildir. Çünkü geleneklerimiz daha 

hareketli, modern ve maddeci olmakta, bağlı olarak da özdeşlik kazanmak, giderek 

daha zorlaşmaktadır. Bu noktada kitle iletişim araçları devreye girmektedir. Onlar 

özdeşlikler üretmektedir.25 Yarışmayı izleyen Türk halkı hemen hemen her Popstar 

adayı ile özdeşlik kurmuştur. 13 yarışmacı adayının da faklı özellikleri, hepsini farklı 

yaşam biçimleri ve hitap ettikleri farklı topluluklar vardır. Her yarışmacı adayında 

kendilerinden izler bulan izleyicinin ilgisi Popstar adaylarının daha yarışma bitmeden 

birer star olmalarına ve hayran kitlelerini peşlerinden sürüklemelerine sebep oldu. 

 

  Bayhan’ın katil olduğunun ortaya çıkmasından sonra yaşanan gelişmeler 

Türk halkını ikiye bölmüştür. Bir grup onun bir hata işlediğini, af dilediğini ve 

yeniden topluma kazandırılması için onun yanında olunması gerektiğini 

savunmaktadır. Diğer bir grup ise sicili kötü olan birinin Popstar olamayacağını 

düşünmektedir. Çünkü onlara göre Popstar olması gereken kişi aynı zamanda 

topluma da örnek olmalıdır. Toplumun onu örnek alabileceği kalitede kriterlere sahip 

bir karakter olmalıdır. Fakat tüm bu yaşanan tartışmaların sonucunda, halk yine 

                                                
25 A. e. , s.99 



 156 

ezilenin yanında olma psikolojisiyle Bayhan’a destek olmuş ve Bayhan yarışmada 

son 3 kişi arasına kalmayı başarmıştır. Toplumda onun gibi birçok insan vardır ve o 

insanların sevgisi ve desteğini alan Bayhan iyi bir yarışma çıkarmıştır.  

 

 Destekledikleri Popstar adayının jüri üyelerinin tüm eleştiri, olumsuz düşünce 

ve davranışlarına rağmen galip gelmesi,  halk tarafından yarışmaya gösterilen ilgiyi 

artırmıştır. 

 

 4.3.3. Popstar Türkiye Yarışmasının Toplumsal Boyutu 

 

Başlangıçta, binlerce genç şöhreti bu yarışma programıyla yakalamaya 

gelmişti. Fakat içlerinden sadece biri popstar olacaktır. Adı üzerinde bu yarışma yeni 

bir popstar ortaya çıkartacaktır. Peki ama neden herkes star olmak istiyordu? Star 

olmak bu kadar kolay mıdır? Starlık bir fiziğin, bir kişilik tipiyle halkın belli bir 

dönemde beklediği bir kişilikle birleşmesidir. Starı yaratan şey ona duyulan 

ihtiyaçtır. Halkın bir kısmı belli bir dönemde, oldukça belirli niteliklere sahip olan 

belli bir idol tipine ihtiyaç duyar. Sonuçta starın fiziği halkın görmeyi beklediği rolle 

birleşir. Fizikle idol birleştikten sonra star güdümleşmiştir. Buna bağlı kalmak 

zorundadır. Aksi halde halk kendini aldatılmış hissedebilecektir. Halk onu fiziği için 

değil, psikolojik işlevi için seçmiştir.  

 

Star toplumun gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda üretilen ve 

toplumu oluşturan bireylerce tüketilen bir nesne olarak ortaya çıkar. Starın en çok 

varlık gösterdiği sinema, televizyon, futbol ve müzik alanları kapitalizmle birlikte 

sektörleşmiştir. Eğlence endüstrisinde star adeta bir meta olarak sunulmaktadır. Star 

ait olduğu toplumun özelliklerini yansıtmakta, toplumun beklenti ve arzularını 

karşılamaktadır. Star izleyici ilişkisi toplumda herkesin yaşadığı çelişkilerin ve 

reddedişin bir yoğunlaşmasıdır. Toplumda çelişkiyi, baskılanmayı ve dışlanmayı en 

çok yaşayan kesimler (kadınlar, ergenler ve eşcinseller) starla özdeşleşmektedir.  
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Ona göre çoğu zaman star topluma yeni değerler sunmakta, bir başkaldırının 

simgesi olmaktadır. Anılan ilişkilerin yanı sıra izleyicinin star olmak için istekle 

dolu olması, kahramana tapınma, idolleştirme, kendini starın yerine koyup onu 

benimsemek, gerçek yaşamdan kaçmak için eğlence arayışında olmak star ve 

izleyici arasındaki bağı oluşturan ölçütlerdendir.  

 

Şöhret kültürünün yaratılmasında ve çoğaltılmasında toplumsalsı (para-

social) etkileşimin esas olduğu görüşü kesin kabul görmektedir. Yani hayranla star 

arasındaki ilişki hayalidir. Birbirlerini tanımaz, yüz yüze etkileşimde bulunmazlar. 

Star ve hayranları arasındaki ilişki medya aracılığıyla kurulur. Kimse kolay kolay 

stara ulaşamaz. Starlarsa hayran kitlelerine sahip olamaz.26  

 

Yapımcısının da kabul ettiği gibi Popstar, popüler kültüre değil kitle 

kültürüne özgü bir ürün olarak televizyon dünyasındaki yerini almıştır. Popüler bir 

program olması popüler kültür ürünü olduğu anlamına gelmez. Çünkü popüler kültür 

toplumun alt katmanlarında doğup, gelişip, yaygınlaşırken popstar tipi kitle kültürüne 

özgü programlar ticari amaçlı olup, genelde entelektüeller tarafından sıradan seyirci 

için üretilir.  

 

Kitlelerin televizyon ekranı karşısında çivilenip kalmaların en önemli 

nedenlerinden biri bu programın sadistçe duygularını tatmin edebilmesine katkıda 

bulunmasıdır. Bu gerçek bir kurban verme töreni ya da ritüeli değildir. Bu gerçek 

görüntülerden oluşan sahte bir kurban verme törenidir. Çünkü bu kurbanlar 

kendilerine rağmen değil, bilerek ve isteyerek oradadırlar. Dolayısıyla onlar birer 

gerçek kurban değil, kurban rolünü oynamayı kabul eden insanlardır. Kurban rolünü 

kabul etmek sado mazoşist bir kişiliğe sahip olmayı da beraberinde getirir. Seyirci 

için ilginç olan da budur. Bir bakıma tek kişi ki bu yarışmayı kazanacak kişi 

olacaktır, dışında herkes rezil olmayı baştan kabul etmektedir. Kazanacak kişinin de 

böyle bir garantisi olmadığından o da aynı durumdadır. Bir anlamda gladyatör 

arenalarında olduğu gibi Popstar yarışmacıları gücül düzeyde bile olsa her hafta 

                                                
26 Şebnem Soygüder, Popstar Yarışmasının Düşündürdükleri–3, (Çevrimiçi) 
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/article.php?sid=2783, 20.06.2004   
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sırayla yok edilmektedirler. Programın büyüleyici olan yanı da budur çünkü seyirci 

her hafta kimin yok edileceğine karar vermektedir.  

 

Ancak seyirciler hangisinin saf dışı edilmesi konusunda fikir birliği içinde de 

değildirler. Bu yüzden çeşitli yarışmacıların çevresinde halkalanır ve her seyirci 

kitlesi kendi yarışmacısını diğerlerine karşı korur ve onun saf dışı edilmesini 

engellemeye çalışır. Ekran başındaki seyirci bir bilgisayar oyunun da hedefleri vuran 

oyuncu konumundadır. Hangi seyirci kitlesi daha iyi atış yaparsa diğer kitlenin 

oyuncusunu devirir ve zafer çığlıkları atar.  

 

Her eleme aşamasında adayların jüri karşısındaki tavır ve davranışları 

seyircinin sadizm düzeyi tarafından belirlenir gibidir. Seyirciyse bu sorulara en 

korkusuz, akıllıca ya da saldırgan bir tavır sergileyerek yanıt verenleri oyunda tutar, 

korkak, politik bir tavır sergileyenleri yani oyunda kalmak için çabalayanları saf dışı 

eder. Burada bir drama yoktur, burada dramatik unsurlara sahip oyuna benzeyen bir 

şey vardır, zaten adı bu yüzden yarışmadır. Oynayanlarsa yarışmacılardan çok 

yarışmacılar üzerinden diğer seyircilerle oyun oynayan izleyicilerdir. Bir tür at yarışı 

gibi. Herkes oynadığı atın kazanması için çığlık atar. Yarışmacılar arasında eski bir 

suçlunun bulunmasının ve yarışmada kalmasının nedeni kader kurbanına acımaktan 

çok diğer yarışmacıları tutanlara karşı onu oyunda tutabilmektir. 

 

 “Ticari televizyon kanalları, medya retoriğini ‘dramatik kurgulama’ 

yöntemiyle ve yüzeysel kodlarla yeniden içlendirirken; bir yandan da, kamusal yarar 

ve sorumluluk ilkelerinden gönüllü olarak feragat ederler.”27  Ticari mantalitenin bir 

gereği sistemde üretilmiş bir yarışma programıdır. Bu doğrultuda televizyondaki 

haberci ya da ileti tasarımcısı toplumsal dünyada görülebilir olan her şeyi değil, 

yalnızca görülmesi gereken şeyi görme eğilimindedir28 ya da Jacques Ellul’ün 

                                                
27 Hüseyin Köse, “Ticari Televizyon Yayıncılığında Medyatik Norm Tartılması”, İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi XVII, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, s.550 
28 A. e. , s. 551 
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ifadesiyle “imajları art arda sıralayan kişi, sizin için seçer; bizim için gerçekliğin 

kendisi olan şeyi daraltır ya da genişletir.”29  

 

Bu bağlamda Popstar Türkiye yarışmasını ele alacak olursak biz gerçekten 

yarışmacıların doğal yaşamlarını mı izledik? Katkısız gerçeği mi gördük 

kurgulanmamış, yönlendirilmemiş, formata uygun? Çünkü televizyonda 

gördüklerimiz sadece yarışmacıların hayatlarından bir kesitti. Biz sadece reytingler 

için gösterilmesi gerekenleri izledik. Yapımcının seçtiklerini, yapımcının ön plana 

çıkardıklarını gördük. İzleyici, yarışmacıları olağanlıkları ile değil seçilmiş gerçeklik 

parçacıklarının oluşturduğu bütünlük içinde izlemiştir. Bir yapımcının gözüyle 

gördük olanları. İzleyicinin yerine seçilen görsel metinleri benimsedik. Kavgaları, 

tartışmaları, şakalaşmaları, hoş anıları bize sunulduğu gibi izledik. Çünkü yapımcı 

salt gerçekliği gösterme yerine izleyici neyi görmek ister sorusuna cevap aramakla 

meşguldür. Ayrıca yapımcı görüntü üzerine koyduğu yazılar, efektler, arka seslerle 

gerçekliği süslerken var olanı bozmakla kalmayıp yeniden kurguladı. Görüntüler 

tekrar gösterilmiş, aralara reklâm girilmiş, alt yazılar verilmiştir. Yarışmacıların 

gösterdikleri performanslar ikinci plana itilerek, onların yaşamları didik didik 

edilmiştir. Popstar adaylarının hayatları dramatize edilerek, senaryolaştırılmıştır. 

Gerçeklik yeniden üretilip, inşa edilmiştir. 

 

Bu tür programlara iletişim literatüründe televizyon kokaini denmektedir. 

Üretimi ucuzdur ve izleyende bağımlılık yaratmaktadır. Öylesine bağımlı oluyoruz ki 

bu programlara, hayatımız televizyonda bu tür programları izleyerek geçiyor. Bize 

sunulan bu kurgusal gerçekliği izlemek saatlerimizi alır ve geri kalan zamanda da eş 

dostla bu programların içeriğini tartışırız.  

 

 Gözetlemeye dayalı bu yarışma programlarında, izleyici kendisine ve kendi 

davranışına en çok benzeyen ya da kendisinden daha aşağıda gördüğü kişi ile 

özdeşim kurmakta ve onu desteklemeye başlamaktadır. Bu sırada, o programın 

izleyiciliği süreklilik kazanmaktadır. Aslında bu tür yarışmaların sonunda, en 

                                                
29 Jacques Ellul, Sözün Düşüşü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1998, s. 175 
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yakışıklılar, en güzeller, sesini en etkili kullananlar değil ama toplumdaki ortalama 

insana en çok benzeyen kişiler yarışmayı kazanmaktadır. Televizyondaki 

yarışmalarda belirli rolleri oynayan yarışmacılar, izleyici tarafından kabul edilir, 

benimsenir ve onunla özdeşleşilir. Bu tiplerin başarıya ulaşması ile kendisinin de 

başarıya ulaşabileceği konusunda bireyde olumlu duygular uyanmaktadır.  

 

 Bunun yanı sıra bir başka boyut da, yarışmacıların düştükleri durumlardan, 

izleyicinin farkında olmadan zevk alabilmesidir. İzleyicisi olduğu kişinin veya 

diğerlerinin düştüğü durumlara kendisi düşmediği için kişi sevinmekte ve yarışmaya 

ya da programa katılmamasının ne kadar doğru olduğu konusunda kendisini 

onaylamaktadır.  

 

 Ülkemizde son yıllarda yayınlanan bu tarz yarışma programları özel hayatın 

mahremiyeti konusundaki toplumsal değer yargılarını değişime zorlamakta ve 

bireylerin toplumsal değerler konusunda çatışmalar yaşamasına yol açmaktadır. Bu 

tür programların izleyicilerinin önemli bir bölümünde özel hayatların gizliliğini, 

gözetleyerek kendini rahatlatma eğilimi kışkırtılmaktadır. Bir diğer ifade ile 

bireylerde ‘röntgencilik’ duygularını açığa çıkarma gibi yayıncılık etiği açısından 

ahlâki olmayan bir yol rating uğruna izlenebilmektedir.  

  

 Bu kategorideki programlarının hemen her türünde insanların özel 

hayatlarının ve gizli ilişkilerinin apaçık sergilenmesi bu insanlar ve yakınları için 

örseleyicidir. Sergilenen özel hayat sadece kişinin kendisini ilgilendirmemekte, 

yakınları da teşhir edilmiş olmaktadır. Tüm bu yansıtılanlar televizyonun otoritesiyle 

bir kısım izleyiciler tarafından gerçekmiş gibi algılanabilmektedir. 30  

 

 

 

 

                                                
30 Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Özel Çalışma Grubu Sonuç Raporu, Televizyon 
Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin Ve Mahremiyet İhlǎllerinin İzleyicilerin 
Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Ağustos, 2005 
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SONUÇ 

 

  

 Kültürel ürünlerin yaygınlaştırılmış tüketim metaları haline 

dönüştürülmesiyle birlikte, içselliğince yöneltimli insan tipine yaşam olanağı 

bırakılmamakta, başkalarınca yöneltimli kişilik, gerçek alternatif işlevlerini yerine 

getiremeyen alt kültür topluluklarının üyesi olarak sözde bireyselliğini 

sürdürmektedir. 

 

 Kitlesel üretim standartlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Kültür de kitlesel olarak 

üretilmeye başlandığında, tek biçimliliğe yol açmaktadır. Özellikle dil bu anlamda 

önem kazanmaktadır. Dildeki tek biçimlilik düşünceye yansımakta, böylece insanlar 

üzerinde bir denetim ve egemenlik kurulmuş olmaktadır. Kitle kültürü insanı tek 

boyutlu bir birey haline getirmiştir.  

 

Kitle kültürü ürünlerine bir tanım yapmak gerekirse, geniş ve heterojen bir 

kitleye seslenen, doğrudan bir karşılıklı iletişime ve eleştiriye olanak vermeyen, 

tecimsel başarıya dayanan, bireyin izledikleriyle özdeşleşmesinin esas alındığı, 

yoğun bir ilgi gerektirmeden de izlenebilen ürünlerdir. 

 

Kültürel ürünün değeri, onları tüketen grupların değerleriyle eşitlenir. Birlikte 

tüketilen kültürel ürünler insanları, başkalarının yargılarından uzak, kendi iç 

dünyalarında, içe dönük duygu ve düşünceleriyle baş başa kalmalarına neden 

olmaktadır.  

 

Kitle iletişim araçları bugün yalnızca bilgi ve haber vermekle kalmayıp, 

dolaysız bilgi edinilebilecek yaşam dönemlerine de yön vermektedir. Dış gerçekliği 

algılamakta yararlanılan standartlar bile kişisel yaşam deneyimlerinin ürünleri 

olmaktan çıkmış, kitle iletişim araçları tarafından oluşturulmaya başlanmıştır. Kitle 

iletişim araçlarınca basmakalıp yakıştırmalar halinde biçimlendirilmiş olgular, 
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kişilerin kendi dışlarındaki dünyaya ilişkin gerçek yaşam deneyimlerinin yerini 

almaktadır. İnsanlar taşıdıkları değer ve kanaatlere uygun olan kitle iletişim 

araçlarını kullanmakta, kendi düşündüğünden farklı içeriğe sahip araçlara 

yönelmemektedirler.  

 

 Kitle iletişim araçları insanları kendilerine bağlayarak, sosyal etkileşimi 

zayıflatmakta, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri fikir alış 

verişlerini engellemektedir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı 

duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmaktadır. Bu durumun 

yaşanmasında en büyük pay sahibinin televizyon olduğu açıktır.  

 

 Kitle iletişim araçları dünyayı küçültürken insanlar arası ilişkilere de yön 

vermektedir. Modern dünyanın modern insanı kapitalist sistem içinde üretime 

katılmadığı süreçte zorunlu ihtiyaçlar dışında zamanını eğlenmeye ayırmaktadır. Bu 

eğlence eylemi ise daha çok maddi anlamda kayba uğratmayacak ölçüde evde 

televizyonun başında gerçekleştirilmektedir. İnsanoğlu düşlerin pazarlandığı ekranın 

karşısında dünyayı seyretmekte, istediği her şeyi bir düğme ile gözlerinin önüne 

getirmektedir. Olayların bize geldiği bu simgesel düzende uzaklar yakın olmakta, 

dünya bize gelmektedir. Dünya evlerimize getirildiği için de aramak zorunda 

kalmakta ve deneyim kazanmadan sadece enformasyon almaktayız. 

 

 Bu bağlamda televizyonun kültürün taşıyıcısı konumunda olduğunu 

söyleyebiliriz. Çünkü televizyon yapısındaki imajın hızlı akışkanlığına ve 

enformasyonun sürekliliğine uymak zorundadır. Kültür ona bu imkânı sağlamaktadır. 

Televizyon kültüründe bireye empoze edilen değerler tüketimle ilgili değerlerdir. 

Tele-kültürde önemli olan hedef kitlenin iyi bir tüketici olmasıdır. Televizyonda, 

özellikle güç ve haz peşinde koşan insana ‘ne kadar sahipse o kadar güçlüsü ve 

hükmedici olabileceği’ mesajı verilir. Ancak gerçekte güç ve haz peşinde olan insan, 

asla bu gücü ve mutluluğu yakalayamaz. 

  

 Televizyon günümüzde insanların yaşayış şekli üzerinde güçlü bir 

belirleyiciliğe sahiptir. Televizyon, insanların gündelik hayatta neyi sorun edinmeleri 
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gerektiğini, olaylara bakış açılarını, hatta neyi konuşmaları gerektiğini 

belirlemektedir. Televizyon kitle kültürünü desteklemektedir. Sürekli sunduğu 

imajlar ve geniş ulaşım ağı sayesinde bu kültürü besleyen ana damarlardan biridir. 

Şan, şöhret peşindeki yarışmacılar, kavgalar, aşklar, tartışmalar, elemeler ve büyük 

ödüller izleyiciyi ekrana bağlamış, reytingler yükselmiş, yapımcılar sayesinde ülke 

gündemini bir süre meşgul etmiştir. Bu tarz programlar, yayıncılık hayatında ticari 

olarak çok başarılı olmuştur.  

 

 Bu tarz yarışma programlarının ortak noktası, izlediklerimizin gerçek 

olmasıdır. İzlerkitlenin buradaki kahramanlarla özdeşlik kurduğu 

gözlemlenmektedir. Kendi yaşadıklarını yaşayan bir kişinin, popüler olduğunu gören 

birey şöhretin kendisine de hiç uzak olmadığını düşünerek bu tarz programların 

izlenirliliğini artırmakta ve bulduğu ilk fırsatta kendisi de böyle bir platformda yer 

almayı arzulamaktadır. Bunun yanında birey destekleme eylemini gerçekleştirmeye 

devam etmektedir.  

 

Özel çizgilerin aşıldığı, sınırların kaldırıldığı, toplumsal ahlak ve değerlerin 

ihmal edildiği bu tür programlar izleyicilerde ve özellikle çocuklarda bir anlamda 

yanlışın doğru olarak algılanmasına yol açmaktadır. Yani televizyon yine 

yasallaştırma işlevini gerçekleştirmiştir. İzleyicinin beyninde bıraktığı küçük 

gölgelerin farkında olmayan yapımcılar rating odaklı düşündükleri için her şeye 

televizyonun içinde yer alabilecek bir meta olarak bakmaktadır.  

  

 İşte bu ürünün asıl özelliği olan maddi değer yerine bize başkaları tarafından 

dayatılan manevi değerle tatmin olurken yaşadığımız hayat bir kurmaca üzerine 

belirir. Ve hayata, insanlara karşı sahte davranışlar üzerinde var oluşumuzu 

gerçekleştiririz. Eğlence ve boş zamanı değerlendirme gereksinimleri, gittikçe bir 

yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Kumar, uyuşturucu ve çeşitli sapkın 

davranış biçimleri, televizyonda ve radyoda normal karşılanması beklenen aşırı 

yaşam prototiplerini ortaya çıkarmaktadır. İzleyici kitle toplumsal sorunlar ve 

gelecek hakkında fikir yürütmek yerine dün yarışmada ne oluyordu diye tartışıp 

gazetelerden haberleri okurken, magazin programlarında, haberlerde olayların perde 
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arkasını izlerken gündemden uzaklaşmaktadır. Yapımcılar ve televizyonlar bu işten 

kazançlı çıkarken en çok yarayı yarışmacılar almıştır. Star olma hayalleri sona ermiş, 

el üstünde tutulan, gündemde olan günlerin ardından isimlerinin bile hatırlanmadığı 

bireyler olarak eski hayatlarına geri dönmüşlerdir. Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi 

değildir. Yaşadıkları baskılar, kavgalar, stres, hırs onları değiştirmiştir. Artık 

yarışmacılar sadece televizyonun kullanıp bir kenara attığı bir imajdan başka bir şey 

değildir.  

 

Günümüzde giderek bu tarz programlara olan ilginin artmasıyla, yakın bir 

gelecekte artık sokaklarımızda, mahallelerimizde yaşanan kurmaca hikâyelerden, 

stüdyolarda yaşanan gerçekliğe doğru bir gidiş söz konusu olacaktır. Reyting 

ölçümleri ve reklâm gelirlerinin de artarak, önemli ve büyük bütçeler oluşturacağını 

düşünürsek, bu tarz programlara olan ilgi yapımcılar tarafından artarak devam 

edecektir. 

 

Çözüm olarak kitle iletişim araçlarının en etkilisi televizyonun daha işlevsel 

bir hale getirilmesi, daha nitelikli yayınların yapılması ile insanların entelektüel bilgi 

birikimlerinin artırılması amaçlanmalıdır. Böylelikle de, olayları analiz edebilen, 

sorgulayıcı düşünme gücüne sahip bireylerden oluşan bir toplumun oluşması 

mümkün olabilir. Kendisine sunulan her şeyi gerçeklik olarak algılayan, kitle iletişim 

araçlarından yapılan niteliksiz yayınlar ile köreltilen, dünyaya kendi gözleri ile 

bakamayan bireyler haline gelinmemesi için bu konularda duyarlı olunması, yapılan 

yayınların eleştirilmesi ve bu konuda bir kamuoyu oluşturulması gerekli 

gözükmektedir.  
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    DMC Müzik Yapım, İstanbul, 2003 

 

    Uygarlık,  Kültür ve İnsanlık, (Çevrimiçi) 

    http://www.historicalsense.com/Archive   

    /Fener64_1.htm, 23.03.2005 
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EK: 

POPSTAR TÜRKİYE YARIŞMASININ YAYINLANDIĞI 

TARİHLERDE ALDIĞI RATING ORANLARI 

 

 

4 Ekim 2003 Rating Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Serseri Kanal D 21:29 10.7 31.2 

2 Maraton (Cmt) Show 21:21 9.2 26.3 

3 POPSTAR Kanal D 19:51 7.8 24.9 

4 Ben Evleniyorum Finali Show  22:57 7.3 22.6 

5 Hot Shots 2 (Y.S)  Kanal D 23:19 6.0 27.7 

6 Ali Şan'lı Gece  Tgrt 19:55 4.8 14.6 

7 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:28 4.7 16.3 

8 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  19:29 4.6 15.9 

9 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:55 4.5 18.1 

10 Ben Evleniyorum Yeni Sayfa Show 23:09 4.4 15.9 

 

 
10 Ekim 2003 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Hayat Bilgisi  Show 20:30 11.5 29.8 

2 POPSTAR Kanal D 21:33 8.5 22.8 

3 Lise Defteri Kanal D 19:56 8.1 22.1 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:29 6.6 20.2 

5 Kursun Yarası (Tkr)  Atv  21:54 5.8 16.1 

6 Türkiye-İngiltere (Ümit Milli) Trt1 18:02 5.5 20.1 

7 Şarkılar Seni Söyler.  Show 22:23 5.3 16.6 

8 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:34 5.1 23.3 

9 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 5.1 16.1 

10 Tehdit Altında (Y.S) Atv  19:57 4.8 13.2 
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18 Ekim 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Serseri  Kanal D 21:30 12.3 34.1 

2 POPSTAR Kanal D 19:47 11.1 32.7 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:29 8.2 26.7 

4 İzzet Yıldızhan Show Show 22:29 7.6 24.1 

5 Maraton (Cmt)  Show 21:42 5.6 15.4 

6 Hülya Avşar Show Kanal D 23:14 5.5 20.8 

7 Sahte Kabadayı (T.S) Show 17:46 5.1 21.0 

8 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:58 5.0 17.6 

9 Şarkılar Seni Söyler.  Show 20:16 4.6 12.9 

10 Ali Şan'lı Gece  Tgrt 19:55 4.6 12.9 

 

 

 

 

24 Ekim 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Hayat Bilgisi   Show 20:22 12.6 32.5 

2 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 9.2 27.6 

3 POPSTAR Kanal D 19:51 9.2 25.0 

4 Lise Defteri Kanal D 21:30 9.1 24.1 

5 Maraton (Cuma)  Show 22:35 8.7 25.4 

6 Ben Evleniyorum (Haftanın Finali)  Show 22:03 8.2 22.1 

7 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 6.3 19.4 

8 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:40 6.2 25.9 

9 Seni Yaşatacağım Atv  22:00 5.8 16.3 

10 Ben Evleniyorum (Yeni Bir Sayfa)  Show 23:33 5.7 27.1 
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25 Ekim 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Serseri  Kanal D 21:28 12.9 35.0 

2 POPSTAR  Kanal D 19:49 10.5 30.9 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 7.6 24.2 

4 Maraton (Cmt)  Show 21:57 6.9 18.7 

5 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:58 6.0 19.9 

6 Katil Arılar (Y.S)  Atv  21:30 5.3 14.7 

7 Hülya Avşar Show Kanal D 23:13 5.2 18.9 

8 İzzet Yıldızhan Show  Show 22:51 5.1 17.3 

9 Gurbet Kadını (Tkr)  Show 20:28 5.1 13.8 

10 Saban Pabucu Yarım (T.S) Show 17:26 4.7 18.8 

 

 

 

 

31 Ekim 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Deli Yürek ‘B. Cehennemi’ (T.S) Atv  19:57 12.3 30.3 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:16 10.8 25.8 

3 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:32 9.4 27.1 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:29 9.1 25.5 

5 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 8.9 25.4 

6 Lise Defteri Kanal D 21:47 8.7 23.6 

7 POPSTAR Kanal D 20:02 7.2 17.5 

8 Serdar Ortaç’la Beraber  Show 17:30 7.0 20.1 

9 Tek Tek  Show 22:04 6.5 19.3 

10 Maraton (Cuma) Show 0:01 6.3 42.2 
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1 Kasım 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Serseri  Kanal D 21:30 12.4 33.8 

2 POPSTAR Kanal D 19:52 11.9 32.2 

3 Ben Evleniyorum (Yeni Bir Sayfa) Show 22:42 8.5 24.5 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 8.3 25.3 

5 Ben Evleniyorum (Haftanın Finali)  Show 21:58 7.3 20.0 

6 Ben Evleniyorum (Son Dakika) Show 23:09 7.0 21.6 

7 Şansa Dansa  Kanal D 17:25 7.0 20.7 

8 Gurbet Kadını (Tkr)  Show 18:22 6.9 21.4 

9 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:58 6.2 19.5 

10 Reyting Hamdi  Show 17:21 6.1 18.0 

 

 

 

 

7 Kasım 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Hayat Bilgisi  Show 20:19 12.1 29.8 

2 POPSTAR Kanal D 19:57 10.1 25.6 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 9.1 26.3 

4 Lise Defteri (Tkr) Kanal D 21:43 9.0 24.0 

5 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:38 8.1 23.4 

6 Tek Tek  Show 22:08 7.4 23.1 

7 Serdar Ortaç’la Beraber  Show 17:15 7.4 21.9 

8 Şansa Dansa  Kanal D 17:13 6.6 19.5 

9 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:58 6.2 18.2 

10 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 6.0 17.6 
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8 Kasım 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Ben Evleniyorum (Yeni Bir Sayfa) Show 22:56 12.0 32.8 

2 Serseri  Kanal D 21:28 12.0 31.1 

3 POPSTAR Kanal D 19:45 9.9 27.5 

4 Maraton (Cmt)  Show 23:15 9.5 29.7 

5 Ben Evlenıyorum (Haftanın Finali)  Show 22:15 8.8 22.8 

6 Şansa Dansa  Kanal D 17:19 8.0 25.7 

7 Serdar Ortaç’la Hep Beraber  Show 20:33 7.1 18.6 

8 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 6.8 21.5 

9 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 6.8 20.8 

10 Ben Evlenıyorum (Son Dakika) Show 23:51 6.2 24.6 

 

 

 

 

14 Kasım 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Hayat Bilgisi  Show 19:41 13.4 35.2 

2 Almanya-Türkiye (Ümit Milli) Show 21:32 11.8 31.1 

3 POPSTAR Kanal D 19:56 11.8 29.5 

4 Lise Defteri Kanal D 22:16 8.7 25.9 

5 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:38 8.1 23.2 

6 Serdar Ortaç’la Beraber  Show 17:17 8.0 23.4 

7 Sansa Dansa  Kanal D 17:05 7.1 21.1 

8 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 7.0 21.3 

9 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 5.9 17.7 

10 Spor Gündemi Kanal D 19:46 4.9 15.3 
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15 Kasım 2003 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Letonya-Türkiye  Show 20:29 14.7 37.6 

2 Ben Evleniyorum (Yeni Bir Sayfa) Show 23:37 13.9 46.4 

3 Ben Evleniyorum (Özel) Show 23:23 13.9 41.0 

4 Ben Evlenıyorum (Haftanın Finali)  Show 22:37 9.4 25.8 

5 POPSTAR Kanal D 21:49 8.2 21.7 

6 Pop Star (Tkr) Kanal D 16:32 7.8 24.8 

7 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:43 6.5 19.7 

8 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 6.3 20.0 

9 Serseri (Tkr)  Kanal D 19:54 6.0 16.4 

10 Letonya-Türkiye  Atv  20:29 6.0 15.2 

 

 

 

 

21 Kasım 2003 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 20:10 10.1 26.8 

2 Sansa Dansa  Kanal D 17:03 9.8 31.4 

3 Hayat Bilgisi  Show 20:25 9.3 24.9 

4 Lise Defteri Kanal D 22:45 8.0 25.3 

5 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:59 7.3 24.8 

6 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 6.7 22.4 

7 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:45 5.3 16.9 

8 Rabia (T.S)  Show 16:02 5.1 20.4 

9 Spor Sayfası Show 20:21 4.8 14.3 

10 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 4.7 16.1 
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22 Kasım 2003 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Ben Evleniyorum (Karar Anı)   Show 22:45 15.60 40.60 

2 Ben Evleniyorum (Evliliğe Doğru) Show 23:12 15.10 43.90 

3 Ben Evleniyorum (Büyük Final) Show 21:58 11.20 28.30 

4 Serseri Kanal D 21:32 10.50 26.60 

5 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 9.30 28.70 

6 POPSTAR Kanal D 19:52 8.60 23.40 

7 Sansa Dansa Kanal D 17:05 8.50 26.70 

8 Sakar Sakır (T.S)  Show 18:02 7.80 24.70 

9 Maraton (Cmt)  Show 23:45 7.20 25.30 

10 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 19:00 6.70 21.20 

 

 

 

 
28 Kasım 2003 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR  Kanal D 19:52 13.10 32.10 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:15 11.60 28.40 

3 Lise Defteri Kanal D 22:28 9.50 25.40 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 9.40 25.90 

5 Maraton (Cuma) Show 23:22 8.50 27.30 

6 İnek Saban (T.S) Show 16:29 7.60 28.50 

7 Çocuklar Duymasın (Tkr) Atv  17:44 6.70 20.10 

8 Serdar Ortaç’la Hep Beraber Show 18:04 6.60 19.00 

9 Kanal D Ana Haber Bülteni   Kanal D 18:58 6.10 17.10 

10 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 5.80 16.20 
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29 Kasım 2003 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:53 13.6 33.1 

2 Serseri  Kanal D 21:36 12.4 29.3 

3 Ben Evleniyorum (Yılın Düğünü) Show 22:04 11.9 28.9 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10.1 27.5 

5 Sansa Dansa  Kanal D 17:07 8.3 24.8 

6 Yedibela Hüsnü (T.S) Show 18:02 8.2 22.8 

7 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:59 7.7 21.1 

8 Hulya Avşar Show Kanal D 23:08 7.1 23.3 

9 Spor Gündemi Kanal D 19:47 6.5 17.7 

10 Acun Firarda Show 23:22 5.8 20.8 

 

 

 

 

5 Aralık 2003 Rating –Total   
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:54 15.5 35.6 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:13 11.2 25.5 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10.8 27.4 

4 Lise Defteri Kanal D 22:21 9.8 25.1 

5 Serdar Ortaç’la Hep Beraber  Show 17:28 9.7 26.7 

6 Tek Tek (İbo Show) Show 21:43 9.7 24.7 

7 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:42 7.7 21.3 

8 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 7.4 18.5 

9 Gülbeyaz Kanal D 17:52 6.9 18.8 

10 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:58 6.5 16.3 
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6 Aralık 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Serseri  Kanal D 21:42 14.3 34.4 

2 POPSTAR Kanal D 19:53 14.2 33.7 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10.0 25.8 

4 Deli Deli Küpeli (T.S) Show 17:53 8.9 25.0 

5 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 8.5 22.4 

6 Pop Star (Tkr) Kanal D 16:33 7.4 23.9 

7 Hokus Pokus Show Atv  19:58 6.9 17.0 

8 Spor Gündemi Kanal D 19:47 6.8 17.6 

9 İntikam Ateşi (Y.S)  Show 21:32 5.1 12.6 

10 Atv Spor Haberleri Atv  19:53 4.7 12.2 

 

 

 

 

 

12 Aralık 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 20:00 14.0 32.1 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:30 12.1 27.4 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 11.6 29.5 

4 Serdar Ortaç’la Hep Beraber Show 17:29 9.0 25.0 

5 Lise Defteri Kanal D 22:25 8.8 24.1 

6 Tek Tek (İbo Show) Show 22:28 7.9 25.1 

7 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:35 7.5 21.0 

8 Gülbeyaz Kanal D 17:46 6.8 18.9 

9 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:56 6.4 16.6 

10 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 6.2 16.1 
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13 Aralık 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:52 13.2 30.7 

2 Biz Evleniyoruz (Karar Anı)  Show 22:06 11.9 27.1 

3 Serseri  Kanal D 21:54 11.5 26.5 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 11.4 29.4 

5 Gerzek Şaban (T.S) Show 17:41 9.9 27.6 

6 Biz Evleniyoruz (Yeni Bir Sayfa) Show 22:50 9.1 22.6 

7 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 7.6 20.0 

8 Petrol Kralları (T.S)  Show 15:48 6.6 26.2 

9 Biz Evleniyoruz (Eve İlk Adım) Show 20:32 6.6 15.0 

10 POPSTAR (TKR) Kanal D 16:38 6.2 19.4 

 

 

 

 

19 Aralık 2003 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 20:01 19.0 41.2 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:32 12.8 27.4 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:29 12.3 29.5 

4 Lise Defteri Kanal D 22:35 9.2 24.9 

5 Şansa Dansa  Kanal D 17:03 8.8 25.2 

6 Serdar Ortaç’la Hep Beraber  Show 17:15 7.7 21.0 

7 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:58 7.4 18.1 

8 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 7.1 17.4 

9 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:42 6.5 17.3 

10 Trilyon Avı  Atv  21:38 6.0 13.6 
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20 Aralık 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:50 15.6 35.3 

2 Serseri Kanal D 21:56 11.2 26.2 

3 Biz Evleniyoruz (Veda) Show 22:58 11.0 28.3 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10.9 27.0 

5 Maraton (Cmt)  Show 21:39 10.5 23.4 

6 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 9.1 22.7 

7 POPSTAR (TKR) Kanal D 16:34 8.2 24.8 

8 Postacı (T.S)  Show 17:53 8.1 21.6 

9 Biz Evleniyoruz (Karar Anı)  Show 22:42 7.2 17.5 

10 Spor Gündemi Kanal D 19:46 7.1 17.5 

 

 

 

 

26 Aralık 2003 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 20:03 16.3 34.7 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:19 14.3 30.1 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 11.6 27.2 

4 Biz Evleniyoruz (Buluşma)  Show 22:03 10.4 22.1 

5 Şansa Dansa  Kanal D 17:02 9.9 28.0 

6 Lise Defteri Kanal D 22:52 8.9 25.0 

7 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 8.6 20.4 

8 Serdar Ortaç’la Hep Beraber Show 17:15 7.5 19.8 

9 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 7.1 16.9 

10 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:24 6.5 17.5 
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27 Aralık 2003 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:45 16.7 36.9 

2 Biz Evleniyoruz (Karar Anı)  Show 22:41 12.6 28.7 

3 Serseri  Kanal D 21:41 11.7 25.8 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 11.3 26.7 

5 Biz Evleniyoruz (Haftanın Finali)  Show 21:22 11.1 24.4 

6 Avanak Apti (T.S)  Show 17:52 9.4 24.3 

7 POPSTAR (TKR) Kanal D 16:33 8.9 26.5 

8 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 8.9 22.0 

9 A Takımı Atv  23:27 8.4 28.7 

10 Bir Başka Hayat  Show 20:25 6.0 13.0 

 

 

 

 

1 Ocak 2004 Rating –Total 

Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:51 19.5 41.2 

2 Biz Evleniyoruz (Karar Anı)  Show 22:20 15.9 33.3 

3 Bir Başka Hayat  Show 22:46 14.6 33.6 

4 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 10.9 25.9 

5 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10.8 25.2 

6 Serseri  Kanal D 21:49 10.8 22.6 

7 Biz Evleniyoruz (Haftanın Finali)  Show 20:19 10.7 22.0 

8 POPSTAR (TKR) Kanal D 16:10 9.3 26.9 

9 Spor Gündemi Kanal D 19:46 8.6 20.3 

10 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:48 8.5 21.7 
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2 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:54 18.3 38.0 

2 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 12.3 28.6 

3 Biz Evleniyoruz (Özel) Show 22:20 9.7 23.3 

4 Hayat Bilgisi (Tkr)  Show 20:19 9.1 18.5 

5 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:48 9.0 23.4 

6 Kadınlar Ne İster (Y.S)  Kanal D 21:49 8.8 21.0 

7 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 8.4 19.8 

8 Doktor Civanım (T.S) Show 17:38 7.9 20.0 

9 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 7.7 18.2 

10 Spor Gündemi Kanal D 19:46 6.8 16.0 

 

 

 

 

3 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:52 18.0 39.4 

2 Biz Evleniyoruz (Karar Anı)  Show 22:43 15.7 34.9 

3 Biz Evleniyoruz (Haftanın Finali)  Show 21:37 13.7 29.8 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10.5 25.1 

5 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 9.0 21.9 

6 Korkusuz Korkak (T.S)  Show 17:56 8.5 21.3 

7 POPSTAR (TKR) Kanal D 17:12 8.4 22.5 

8 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:41 7.2 18.7 

9 Serseri (Tkr)  Kanal D 21:43 7.2 15.9 

10 Spor Gündemi Kanal D 19:47 7.1 16.9 
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9 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:57 19.3 39.3 

2 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 12.1 27.2 

3 Hayat Bilgisi  Show 20:25 11.7 23.5 

4 Biz Evleniyoruz (Özel) Show 21:50 10.0 20.7 

5 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:50 9.3 23.1 

6 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 8.6 19.7 

7 Kobra Takibi Kanal D 22:53 8.1 21.4 

8 Biz Evleniyoruz (Gündüz) Show 14:03 7.6 36.7 

9 Serdar Ortaç’la Hep Beraber Show 17:12 7.4 19.1 

10 Zerda (Tkr)  Atv  21:11 7.4 14.5 

 

 

 

 

16 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 20:01 18.8 39.6 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:23 14.3 29.4 

3 Evli Ve Çocuklu  Kanal D 22:46 11.3 29.3 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10.6 24.8 

5 Biz Evleniyoruz (Özel) Show 21:53 9.3 20.5 

6 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:56 9.2 22.0 

7 Şansa Dansa  Kanal D 16:59 7.8 23.1 

8 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:44 7.7 20.9 

9 Spor Gündemi Kanal D 19:52 7.2 16.8 

10 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 7.1 17.0 
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17 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:50 22.5 49.4 

2 Serseri Kanal D 21:50 13.8 30.0 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:27 9.5 24.0 

4 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:39 9.4 26.3 

5 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 9.4 24.2 

6 Biz Evleniyoruz (Finale Doğru) Show 22:43 9.2 21.9 

7 Galatasaray-Werder Bremen  Show 20:34 8.3 17.8 

8 Spor Gündemi Kanal D 19:46 8.1 20.3 

9 A Takımı Atv  23:09 7.5 24.5 

10 POPSTAR (TKR) Kanal D 16:13 7.1 23.0 

 

 

 

 

23 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:57 20.6 41.1 

2 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 13.9 30.2 

3 Biz Evleniyoruz (Özel) Show 21:55 13.0 27.5 

4 Hayat Bilgisi  Show 20:21 12.3 24.2 

5 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 9.9 22.0 

6 Evde Tek Başına (Y.S)  Kanal D 17:10 9.6 25.3 

7 Evli Ve Çocuklu  Kanal D 22:23 9.3 21.6 

8 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 9.2 20.4 

9 Günün Maçı Show 23:16 8.1 22.4 

10 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:40 7.9 19.8 
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24 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:51 21.9 44.5 

2 Biz Evleniyoruz (Yanı Bir Sayfa) Show 21:42 13.7 27.1 

3 Serseri Kanal D 22:10 13.5 28.8 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:29 12.2 28.1 

5 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:58 11.1 26.5 

6 Biz Evleniyoruz (Haftanın Finali)  Show 20:22 10.0 20.1 

7 Biz Evleniyoruz (Gecenin Sonu) Show 22:16 9.6 20.8 

8 POPSTAR (TKR) Kanal D 16:32 8.2 23.4 

9 Spor Gündemi Kanal D 19:47 8.2 18.7 

10 Şaban Pabucu Yarım (T.S) Show 17:43 7.3 18.5 

 

 

 

 

30 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 20:04 17.8 38.5 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:29 11.2 23.9 

3 Biz Evleniyoruz (Özel) Show 22:02 10.3 23.2 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 9.8 24.6 

5 Evli Ve Çocuklu  Kanal D 22:36 9.7 23.7 

6 Keskin Diş (Y.S) Atv  21:52 8.3 18.4 

7 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:58 8.1 21.1 

8 Spor Gündemi Kanal D 19:52 7.2 18.2 

9 Şansa Dansa  Kanal D 17:01 7.1 21.7 

10 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:26 6.9 20.2 
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31 Ocak 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Biz Evleniyoruz (Yeni Bir Sayfa) Show 21:51 16.4 36.3 

2 POPSTAR (ÖZEL)  Kanal D 19:51 11.8 26.9 

3 Sarsarı  Kanal D 22:02 10.5 24.3 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10.3 26.1 

5 Biz Evleniyoruz (Haftanın Finali)  Show 20:14 9.8 21.9 

6 Günün Maçı Show 22:44 9.3 23.0 

7 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:51 8.8 23.2 

8 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:59 7.2 18.9 

9 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:40 7.0 20.3 

10 Spor Gündemi Kanal D 19:47 6.7 16.9 

 

 

 

 

6 Şubat 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 POPSTAR Kanal D 19:59 14,9 32,9 

2 Hayat Bilgisi  Show 20:20 13,6 29,8 

3 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:29 12,7 32,2 

4 Biz Evleniyoruz (Özel) Show 21:44 11,6 25,6 

5 Günün Maçı Show 22:53 11,1 27,6 

6 Bekçiler Kralı (T.S) Show 17:58 8,5 23,5 

7 Evli Ve Çocuklu  Kanal D 22:41 7,5 20,5 

8 Atv Ana Haber Bülteni  Atv  18:56 6,9 18,2 

9 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:56 6,7 17,6 

10 Biz Evleniyoruz (Gündüz) Show 14:27 6,3 32,1 
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7 Şubat 2004 Rating –Total 
Sıra Program  Kanal   Saat  Rating Share 

1 Biz Evleniyoruz (Yeni Bir Sayfa) Show 22:30 19,9 44,4 

2 POPSTAR (FİNAL) Kanal D 19:54 19,8 43,2 

3 Biz Evleniyoruz (Haftanın Finali)  Show 21:21 11,8 24,8 

4 Show Tv Ana Haber Bülteni  Show 19:30 10,8 27,3 

5 Kanal D Ana Haber Bülteni  Kanal D 18:57 9,0 23,8 

6 Spor Gündemi Kanal D 19:49 8,2 20,8 

7 Çarıklı Milyoner (T.S) Show 17:58 7,1 20,3 

8 Acun Firarda Show 23:19 6,9 21,3 

9 Çocuklar Duymasın (Tkr)  Atv  17:49 6,9 21,0 

10 Hulya Avşar Show Kanal D 23:01 6,3 17,5 

 

 

Show   : SHOW TV 
Kanal D  : KANAL D 
Atv       : ATV 
Tgrt    : TGRT 
Trt1     : TRT 1 
 

KAYNAK : www.superpolygon.com 

 

 

 

 


