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ÖZ 

 
 

“TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİ” 

- ESMA GÜLTÜVİN GÜR 
 
 
 
Günümüzde sağlık yükselen bir değer olarak kendini hissettirmektedir. Bunun en 

önemli nedeni  kitle iletişim alanında sağlık haberlerine  verilen önem ve medya 

içeriklerindeki artıştır. Medyanın üzerinde durduğu konular ise uzun yaşam 

reçeteleri, diyet önerileri, anti-aging, fitness, estetik ameliyatlar gibi daha çok 

magazinleşmiş içerikler olduğu görülmektedir. Bu içerikler sayesinde medya tüketim 

kültürü ve tüketimcilik olgusunu pekiştirecek haberler üretmektedir.   Medya 

içeriklerindeki artışın nedeni olarak tüketimcilik olgusu ve tüketim kültürünün 

olduğu düşünülmektedir. Tüketim kültürünün her alanı etkilediği gibi sağlık alanını 

da etkilediği görülmektedir. Bununla orantılı olarak, son yıllarda sağlıklı olmak 

toplumda çok önem kazanmaya başlamış ve özellikle orta sınıflarda sağlıklı olmak 

yani  “healthizm” kavramını ortaya çıkartmıştır. “Healthizm” kavramı da bireylerin 

sağlıklarını korumak için medya ve ilaç endüstrisiyle ilişkiye girmelerini 

gerektirmiştir. Ne var ki,  medya sağlık alanında bilgilendirici bir işlev 

yüklenememiş, daha çok tüketim kültürünü yaygınlaştıracak haberlerle tüketicinin 

inşasına yönelik bir tutum içine girmiştir.  
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ABSTRACT 
  

“HEALTH NEWS IN THE CONTEXT OF CONSUMERIST 

CULTURE” – ESMA GÜLTÜVİN GÜR 
 

 

 Today  health as a notion  is the upward trend  in mass media.  There is a growing  

increase in health coverage and utmost importance is attached to health news.   But 

the subjects  show a great diversification in health coverage  such as dieting,  anti-

aging, fitness, esthetic surgery most of which  are issues of tabloidization .  The  

consumerist culture and consumerism can be thought as the cause  of this rising 

media coverage in health.  Consumerist culture  affects the health arena  as well as 

the other arenas. In relation to this,  being healthy became   one of the vantage points 

in society and   healthism as a notion    made its public appearance. Healthism 

requires people to be closely in contact with the media and the drug industry to be 

informed.  Nevertheless,  media  can not be informative in  issues of health, it only 

serves to reinforce the consumerist culture to  create consumers.         
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 ÖNSÖZ 
 
 

Son yılların gözde inceleme konularından biri de tüketim kültürüdür. 

Özellikle modern toplumlarda kapitalizm bağlamında tartışılan tüketim kültürünün 

yol açtığı değişimler onlarca tez konusu olacak kadar çeşitlidir. Bu tezin amacı sağlık 

haberlerinde tüketim kültürünün etkilerinin son dönemde belirginleşmeye 

başlamasını konu alıp, eleştiren bir bakış açısıyla mevcut gelişmeleri incelemektir. 

 

Kapitalizmin ilgisinin üretimden tüketime kayması ile birlikte ortaya çıkan 

tüketim kültürü ve buna bağlı olarak geliştirilen tüketim toplumu kavramı sosyal 

bilimlerin güncel inceleme konularından biri haline gelmiştir. Özellikle, iletişim 

alanında tüketim kültürünün son 10 yıl içerisinde artan bir ilgi ile incelendiği ve 

üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Her ne kadar tüketim toplumu eleştirisi kitle 

toplumu ve kitle endüstrisi kavramlarından ayrı düşünülemeyecek bir sosyal 

gerçeklik olarak kabul edilmelidir.  

 

Son yıllarda medyada sağlık haberlerinin artan bir ağırlığı olduğu 

görülmektedir.  Bunun nedeni, tüketimciliğe bağlı olarak sağlıklı yaşama kültürünün 

ortaya çıkması ve geniş kitlelerce benimsenmekte olmasıdır. Geniş kitlelerce 

benimsenen bu olguya “healthizm” adı verilmektedir.   

 

Healthizm’i benimseyen kitlelerin ağırlıklı olarak ilaç endüstrisi, fonksiyonel 

gıda üreticileri ve bu gelişmelere kayıtsız kalmayan medya olduğu görülmektedir. Bu 

akımı yaratıp besleyen ve pekiştiren unsurlardan biri de medyadır. Dolayısıyla, 

ilginin yaratılması ve ilginin artması sonucunda geniş halk kitlelerinin sağlık 

haberlerine olan talebinin uyarılmış olması sonucunda, sağlık haberciliği sarmal bir 

etkiyle büyüme göstermektedir. Zira, sağlık haberlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle 

sağlık haberleri üretilmekte ancak sağlık haberlerinin üretilmesi sırasında ticari 

kaygılar nedeniyle geniş kitlelerin ilgisini çekme çabası, sağlık haberlerine olan ilgiyi 

ve talebi daha da şiddetlendirir bir duruma gelmiştir. Dolayısıyla, bugün sağlıkla 
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ilgili olarak üretilmiş haber başka sağlık haberinin geniş kitlelerce talep edilmesine 

neden olmaktadır.  

 

Yoğun bir literatür taramasından sonra hazırlanan bu çalışma üç ana 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konuyla ilgili genel kavramlar incelenmiş, 

ikinci bölümde sağlık ve haber ilişkisi sosyolojik boyutla irdelenmiş ve son bölümde 

ise çeşitli örnekler yardımıyla tüketim kültürü bağlamında sağlık haberciliği konusu 

eleştirel bakış açısıyla ele alınmıştır. 

 

Bu konuyla ilgili literatür taramasındaki en büyük güçlük, birden fazla 

başlama noktasının bulunması ve her bir başlangıç noktasının araştırmacıyı farklı 

sonuçlara ulaştırabilme ihtimalinin olmasıdır. 

 

Eserin hazırlanmasında çok kıymetli yardım ve desteklerini esirgemeyen, 

İletişim Fakültesinin Sayın Dekanı Prof. Dr. Suat Gezgin, çalışmanın her aşamasında 

beni destekleyip, yüreklendiren ve katkıda bulunan tez danışmanım Sayın Prof. Dr. 

Murat Özgen, çalışmaya çok değerli görüşleriyle ivme kazandıran Sayın Prof. Dr. 

Atilla Girgin,  desteklerini esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Aslı Yapar Gönenç ve her 

zaman moral kaynağı olan Sayın Doç. Dr. Arzu Kihtir başta olmak üzere tüm bölüm 

hocalarım ve meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmamda beni her 

konuda destekleyen eşim ve aileme de ne kadar teşekkür etsem azdır.   
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 Giriş  
 

Haberciliğin günümüzdeki temel olarak eleştirildiği noktalardan birisi 

haberlerin magazinleşmesidir. Buna göre habercilik ilk ortaya çıktığı günden farklı 

olarak gerek içeriğini gerekse bir olayın haber olarak tanımlanması, haber olarak 

nitelendirilmesiyle ilgili kriterleri de değiştirmiştir. Bu sürecin arkasında yatan neden 

olarak bireylere olanı değil, bireylerin ilgisini çekecek olanı sunma ve böylece yeni 

ekonomik sistem içerisinde basın kuruluşlarının varlıklarını sürdürebilme endişesi 

olduğu ileri sürülebilir.  

 

Bu tez çalışması haberleri,  tüketim kültürü bağlamında  sağlık haberleri  ana 

başlığı altında incelemektedir. Tüketim kültürü uzun zamandan beri akademik 

inceleme konusu olmuştur. Bu tez çalışması ise önceki çalışmalardan farklı olarak  

tüketim kültürünün sağlık alanına ve haberlerine etkisini incelemeyi amaçlamakta ve 

böylelikle daha derinlemesine bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır.  

 

Bu tez çalışmasının temel hipotezleri şu şekilde özetlenebilir: 

 

Birinci hipotez sağlık haberciliğinde, haberciliğin genelinde de olduğu gibi 

magazinleşme olgusunun gündemde olduğudur. Zira, haberciliğin genel tavrının 

magazinleşmeye yönelme olduğu bir ortamda sağlık haberciliğinin de bu tavırdan 

uzak kalması ve kendisini magazinleşmeden koruması düşünülemez.   

 

İkinci hipotez, sağlık haberciliğinde yaşanan magazinleşmenin mevcut 

ekonomik düzen nedeniyle basın kuruluşlarının kar elde edebilmek diğer bir deyişle 

varlıklarını sürdürebilmek için benimsenen magazinleşme olgusunun bir sonucu 

olduğudur. Gerçekten, günümüz ekonomik sistem içerisinde magazinleşme, basın 

kuruluşlarının ürettikleri ürünler olan haberleri tüketen kişilere yönelik bir 

tutundurma kampanyası niteliğindedir. Şüphesiz, basın kuruluşlarının tamamının 

bütün haberlerini gazeteciliğin meslek etiğine aykırı unsurlar içerdiği iddia edilemez. 
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Ancak burada yapılan, tüketicinin ilgisini çekecek magazinleşmiş haberler aracılığı 

ile haberlerin geneline olan talebi canlı tutmaktır.  

 

Üçüncü hipotez, sağlık haberciliğinin de bir tutundurma politikası olması 

nedeniyle bireylerin ihtiyaçlarının ve zihinlerinin iki yönlü olarak manipüle 

etmektedir: Öncelikle, insan doğasının en temel içgüdüsü olan hayatta kalma güdüsü 

hastalıklar aracılığı ile manipüle edilmektedir. Bazı durumlarda insanların yaş, 

cinsiyet, ırk gibi fiziksel özelliklerinden kaynaklanan ve doğal gelişimin bir parçası 

olan hastalıklar sanki ilk kez keşfedilmiş bir salgın gibi gündeme getirilmektedir. 

Örneğin, insan bünyesinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan kolestrol ölümcül bir 

salgınmış gibi sunulmaktadır. Diğer yandan, çılgınlık boyutuna varan zayıflama 

reçetelerinde de olduğu gibi insanların sosyal statü ihtiyaçlarına yönelik 

manipülasyonların da yapıldığı görülmektedir. Burada hayatta kalma içgüdüsü değil, 

sosyal statü ve kimlik ihtiyaçları manipüle edilerek sağlık haberleri ve haberciliği 

tüketicilerin ilgi odağı kalmaya devam etmektedir.  

 

Dördüncü hipotez üçüncü hipotezin devamı niteliğindedir. İnsanlar sorun 

yaşadıkları, her an ölebilecekleri, kiloları yüzünden alay konusu olabilecekleri ya da 

diğer insanların alay konusu olabilecekleri gibi konularla manipüle edildikten sonra 

çözüm yolu ortaya çıkarılmakta ve mucize ısırgan otu, mucize nar suyu, mucize X 

ilacı, mucize Y hapı gibi çözüm yolları ile insanların tüketim arzuları da manipüle 

edilmektedir. Dolayısıyla dördüncü hipotez, sağlık haberciliğindeki 

magazinleşmenin sadece basın kuruluşlarının gelirlerinin canlı tutulmasına yönelik 

değil, aynı zamanda ekonomik sistemin esas noktasını oluşturan tüketimin de 

arttırılmasını sağlamasıdır. 

 

Beşinci hipotez ise,  tüketim kültürü bağlamındaki sağlık haberciliğindeki 

günümüzdeki hâkim ekonomik sistemin insan sağlığında yarattığı tahribatın gizleme 

çabasının da bir ürünü olduğudur. Hâkim ekonomik sistem, yapısı gereği hem 

beslenme hem barınma hem de çalışma şartları açısından insan doğasını 

değiştirmiştir. Hazır gıdalar ve doğal niteliğini yitirmiş besin maddelerine olan 

bağımlılığın artması insan bünyesinde bir çok sorun ortaya çıkarmaktadır. Yine gerek 
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barınma gerekse de çalışma koşulları insanı doğal ortamından uzaklaştırmakla kapalı 

bina sendromu gibi bir çok rahatsızlığın ortaya çıktığı görülmektedir. Gerçekten de 

günümüzde insan zihnini meşgul eden ve sağlığını tehdit eden bir çok hastalık 

modern yaşam biçimi olarak nitelendirilen hâkim ekonomik sistemin sonuçları olarak 

gündeme gelmektedir.  

 

Altıncı hipotez ise, tıpsallaştırma  bir sosyal kontrol mekanizması olmuştur ve 

medya da bu mekanizmaya hizmet etmektedir. Sorunlar,  sosyal yerine tıbbi 

bağlamda değerlendirilirse, sosyal ve kamusal sorumluluk ortadan kalkar. Bu 

şekilde,  sosyal ve siyasi politikaların işletilmesi engellenmektedir.  Bunun sonucu 

ise toplumda depolitizasyondur. Medya da bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir. 

 

    Bu tez, yukarıda belirtilen altı adet hipotezin ispatlanmasına yöneliktir. 

Çalışma yöntemini literatür taraması ve bunların çözümlenmesi oluşturmaktadır. 

Ancak, konu gereği,  literatür taraması ile oluşturan teorik çerçeve kullanılmaktadır.  
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BÖLÜM  I 

 
HABER, HABERCİLİK VE SAĞLIK HABERLERİ  

 

Gazetecilik mesleğindeki güncel konular arasında sağlık haberciliği yer 

almaktadır. Sağlık haberciliği kavramının ne olduğunun açıklanabilmesi için 

habercilik ve haber kavramlarının da açıklanması gerekmektedir. Bu nedenle 

çalışmanın birinci bölümü olan bu bölümde haberin ne olduğu, haberin nasıl 

üretildiği, haberciliğin özellikleri ve nihayetinde sağlık haberciliği ile ilgili bilgiler 

verilmektedir.  

 

Sağlık haberciliğinin neden güncel haber konuları arasında yer aldığının açık 

bir biçimde anlaşılabilmesi için anahtar olarak nitelendirilebilecek bu kavramlar 

tümevarım yöntemi ile incelenmektedir. Gazetecilik mesleğinin varlık amacı haber 

üretmek ve bunu okuyucusuna ulaştırmak olduğundan bu bölüme haber kavramının 

açıklanması ve böylelikle habercilik mesleği ile sağlık haberciliğinin ne olduğunun 

açıklanması açısından önemlidir.  

  

 

1.1. Haber 
 

Gazetecilik mesleğinin asıl ürünü haberdir. Bu nedenle, gazetecilik 

mesleğinin ne olduğunun tanımlanabilmesi için haberin ne olduğunun tanımlanması 

gerekmektedir.  

 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre, haberin 4 ayrı anlamı 

bulunmaktadır. Buna göre haber1, 

 

1. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık, 

                                                
1 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, çevrim içi: http://www.tdk.gov.tr, erişim tarihi: 14 Mart 
2008. 
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2. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi, 

3.  Bilgi, 

4. Yüklem, anlamlarını taşımaktadır. Bu çalışmada haber kelimesinin 

“bir olay, bir olgu üzerinde edinilen bilgi, salık”; “iletişim veya yayın organlarıyla 

verilen bilgi” ve “ bilgi” anlamları esas alınmaktadır.  

 

Habercilik konusunda yapılan bilimsel çalışmalarının tüm dünyada ağırlıklı 

olarak İngilizce literatürden etkilendiğinden hareketle, haber kelimesinin 

İngilizce’deki karşılığı olan “news” kelimesinin içerdiği anlamın da haber 

kelimesinin Türkçe’deki kullanımıyla örtüştüğü görülmektedir. Buna göre, 

“İngilizce’deki North(Kuzey), East(Doğu) ,West(Batı), South(Güney) kelimelerinin 

baş harflerinden meydana geldiği  bilinen haber (news) kelimesi “her yönde meydana 

gelen olaylar olarak  da tanımlanmaktadır”2. Aslan da, aynı bilgiyi vermekte ve 

kelimenin bütün yönleri ifade etmesi nedeniyle news (haber) sözcüğünün “yaşanılan 

mekan (kent, ülke vb.) ile üzerinde bulunduğumuz dünyayı da kapsa[dığını]” 

söylemektedir3. Dolayısıyla, gerek Türkçe’deki anlamıyla, gerekse İngilizce’deki 

anlamıyla dikkate alındığında haberin belirli bir aktarım çabasının asıl konusunu 

oluşturduğunu iler sürmek yanlış olmayacaktır.   

 

Bununla birlikte, günlük kullanımı yaygın olan bir kelimenin kaçınılmaz olarak 

içeriğinin giderek erozyona uğraması ve yan anlamlar kazanacak biçimde 

anlamlarının sayıca artacak olması nedeniyle haber kavramının pek çok tanımı 

bulunmaktadır. Örneğin, Girgin, “Haber Yazmak” isimli eserinde, haberin pek çok 

tanımı olduğunu belirttikten sonra, haberin 100 farklı tanımına yer vermektedir4. Bu 

tanımlamalardan bazıları şu şekildedir5: 

 

1. Acele kaleme alınmış edebiyattır. 

2. Beklenen ya da beklenmeyen gelişmelere ilişkin bilgilerdir. 

3. Belirli bir alanda edinilmiş bilgidir. 
                                                
2 Atilla Girgin, Haber Yazmak, Der Yayınları, İstanbul,  2005, s. 5. 
3 Kemal Aslan, Haberin Yol Haritası, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2002, s. 116.  
4 Girgin, a.g.e., s. 5. 
5 A.g.e. s. 5 – 11. 
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4. Belirli bir yer ve zaman içinde gerçekleşen çeşitli olayların, bilmeyenlere 

aktarılmasıdır. 

5. Bir durum ya da olayın belirtilerinin yansıtılmasıdır. 

6. Bireylere bilmedikleri bir evreni tanıtan bilgilerdir. 

7. Gazeteciler tarafından üretilendir.  

8. Çevrede olup biten her şeydir. 

9. Gerçeğin toplumsal kurgusudur. 

10. Hikâyenin hikâyesidir. 

11. İnsanın ilgisini uyandıran bilgilerdir. 

12. İnsanların üzerinde konuştuklarıdır. Okuyucuların öğrenmek istedikleridir. 

13. Kitle iletişim araçlarında yer alan ilginç öykülerdir. 

14. Saklı kalmış olguların gün ışığına çıkarılmasıdır. 

15. Yayın müdürlerinin “haber” dediği şeydir. 

16. Üzerinde konuşulan her şeydir. 

17. Yeni olmuş olayın ilk duyurusudur. 

18. Okurların ilgisi çekecek bütün olaylardır. 

19. Kişilerin ve toplumu ilgilendiren olayların akarımıdır. 

20. Simgesel bir kurgulama metni olan haber, gerçek sanılan eylem  da 

söylemlerin, yakalanabilen, kavranabilen bazı öğelerinin, neden – sonuç 

ilişkisi içinde bir araya getirilerek öyküleştirilmesidir. 

 

İngilizce’de yönlerin baş harflerinin birleştirilmesinden ortaya çıkan news 

kelimesi haberin çok boyutluğunu konusunda bir fikir de vermektedir. Gerçekten, 

haber tek yönlü ya da tek boyutlu olarak değil, çok yönlü ve çok boyutlu olarak ele 

alınması gereken bir kavramdır. 

 

1.1.1. Haberin Konusu 
 

Girgin’in yukarıda da belirtildiği gibi, 100 tane haber tanımı vermesinin 

ışığında haberin konusu sınırlamasının muğlaklaştığı görülmektedir. Gerçekten, 

haberin konusu ile ilgili bir sınırlama olup olmayacağı, üzerinde düşünülebilir. 
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Haberin tanımlamasıyla ilgili örneklerden hareketle, bireylerin ya da toplumun 

ilgisini çekebilecek her şeyin haberin konusu olabileceğini ileri sümek yanlış 

olmayacaktır. Aslana göre de, “yerden göğe kadar her şey haber konusu olabilir”6. 

Ancak, burada şu noktanın da üzeride durulması gerekmektedir: Haberin içeriğini 

sınırlayan bazı unsurlar vardır ve bu unsurlar sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 

sınırlar olarak  isimlendirilebilecek dışsal sınırlamalar ve haberi yazanın haber 

değerlendirme ölçütleriyle ortaya çıkan içsel sınırlamalardır7. Bir konunun haber 

değeri taşıyıp taşımadığı yönündeki görüşler, diğer bir deyişle, haberi yazanın içsel 

olarak değerlendirdiği ölçütler şu şekilde sınıflanabilmektedir: “1. Yenilgi, 

başarısızlık, karmaşa, gerilim. 2. Ülkeye, kültüre, coğrafyaya yakınlık ve yerellik. 3. 

Yenilik, güncellik. 4. Başarı, toplum üzerinde etki. 5. Olağandışılık, duygusal yönden 

ilgi çekicilik.”8    

 

Bu nedenle, teorik olarak haberin konu sınırlaması bulunmamasına rağmen, 

uygulamada haberin dışsal ya da içsel nedenlerle konu sırlamasının bulunduğu 

söylenebilir. 

 

1.1.2. Haberin Bileşenleri (Unsurları)       
 

Haberin üç temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlar, zaman, mekan ve 

aktörlerdir. Zaman bileşeni geçmiş, gelecek ya da şimdiki zaman olabilir. Mekan ise, 

olayın geçtiği yeri ifade eder. Aktörler ise, olayın meydana geldiği belirli mekan ve 

zaman içerisinde ya olayı etkileyen, ya etkilenen, ya olayı izleyen / gören, ya olayı 

değerlendiren ya da olayla ilgili karar veren kişi / kişilerdir.  Dolayısıyla, bu 

bileşenlerden birinin eksik olması haberin bütünlüğünü olumsuz yönde 

etkileyecektir9. Diğer bir deyişle, “her olay, belirli aktörlerin, belirli mekan ve 

zamanda katılımlarıyla gerçekleşir. Bu çerçeveyi dikkate alarak oluşturulan haber 

                                                
6 Aslan, a.g.e., s. 119. 
7 A.g.e., s. 118. 
8 Atilla Girgin, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, 2. Basım., İnkılap Kitabevi, İstanbul, 
2003, s. 75.  
9 Aslan, A.g.e., s. 119 – 121. 
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eksik olmaz.”10  Diğer bir sınıflamaya göre ise, bir haberin bileşenleri sadece mekan, 

zaman ve aktörlerden ibaret değildir. Tokgöz, bir haberin yazılması sırasında 

bileşenlerinin (unsurlarının) şunlardan oluşması gerektiğini ifade etmektedir:   

 

1. “Yazılan haber okuyan dinleyen, seyredende kendisinin sormak 

istediği soruları yanıtlıyor mu? 

2. İlk cümlede, kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden soruları var mı, 

yoksa ima mı ediliyor? 

3. Dikkatsizliğe yer verilmiş mi, yani gelişi güzel, basit ve yetersiz 

olarak mı bilgi toplanmış? 

4. İki taraflı bir olayda yalnız bir tarafa mı yer verilmiş? 

5. Gerekli temel bilgiler yani olayın tarihçesi, içeriği, tanımlanması, 

bunu yeni bir haber yapabilecek nitelikte midir?”11  

 

Bir başka görüşe göre de bir haberin 5N ve 1 K kuralına uygun olması 

gerekmektedir. Kısaca 5 N ve 1 K kuralına göre bir haberin içerisinde Ne?, Nerede?, 

Ne Zaman?, Nasıl?, Neden? (Niçin?) ve Kim? sorularının yanıtlarının yer alması 

gerekmektedir12. Bazı düşünürler 5 N ve 1 K kuralına Nereden? ve Nedir? 

sorularının da eklenmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Nereden? sorusu haberin 

kaynağını, diğer bir deyişle güvenilirliğini açıklarken, Nedir? sorusu ile haberin ele 

aldığı konunun daha anlaşılır bir hale getirilmesi hedeflenmektedir13. 

 

5 N + 1 K kuralı için sorulması gereken sorular şu şekilde özetlenebilir : 

 

1) Kim:  

a) Bu olayın kahramanları kimler? 

b) Kimler etkilendi bu olaydan? 

c) Bu olayı kim en iyi anlatabilir? 

d) Bu olay hakkında en fazla kimin bilgisi var? 
                                                
10 A.g.e., s. 121. 
11 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, 3. B., İmge Kitabevi, Ankara, 1994, s. 197 – 198. 
12 Girgin, Haber Yazmak, s. 63. 
13 A.g.e., s. 63 – 64. 
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2) Ne:  

a) Ne oldu? 

b) Bu olayın  can alıcı noktası ne? 

c) Bu olayı anlamak için okur neyi bilmelidir? 

d) İnsanlar bu olay için ne yapmalı? 

 

3)Nerede:  

Bu olay nerede oldu? 

 

4) Ne zaman:  

a) Bu olay ne zaman oldu? 

b) Bu olaydaki dönüm noktası ne zaman oldu? 

c) Bu olayı ne zaman işlemeliyim? 

 

5) Neden:  

a) Bu olay neden oldu? 

b) Tek bir olay mı yoksa bir trend mi? 

c) Olaydaki kişilerin davranışlarının nedeni nedir? 

d) Bu olay neden önemlidir? 

 

6) Nasıl:  

a) Bu olay nasıl oldu? 

b) Bundan sonra nasıl olacak? 

  

Dolayısıyla, 5 N + 1 K kuralının uygulanmasındaki amaç bir olay hakkında 

bilinmesi gerekenlerin neler olduğunu tespit etmektir. Bu soruları yanıtlamayan bir 

haberin de haber olarak bütüncül olması söz konusu değildir. Çünkü, bunları 

barındırmayan bir haberin  hedef kitleye bir olayı doğru bir  aktarması imkansızdır.  

Kural olarak haberin ilk paragrafında  “Kim  ve Ne” Sorularının yanıtlanması 

gerekmektedir.  
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1.1.3. Haberin Öğeleri 
 

Günümüzde, gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak artan enformasyon akışı 

nedeniyle neyin haber olduğu ve haber sayılması gerektiği sorusu Gazetecilik 

mesleğinin önemli bir sorunu haline gelmiş bulunmaktadır. Gerçekten, günümüzde 

artan iletişim olanakları kolaylıkla haber değeri taşıyan duyumlarla haber değeri 

taşımayan duyumların kolaylıkla birbirlerine karıştırılmasına ve haber değeri 

taşımayan duyumların yazılı basında yer alabilmesine neden olabilir. Üstelik, haber 

değeri taşımayan duyumların yazılı basına olan güveni sarma ve yazılı basının 

inandırıcılığını zedeleme olasılığı da artmış bulunmaktadır. Bu nedenle hangi 

duyumun haber değeri taşıdığının bilinmesi ve belirli bazı kriterler aracılığıyla 

duyumların süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir. Yapılan gözlemlerin ve elde edilen 

duyumların haber sayılabilmesi için haberin üretimi sırasında, olayın haber olarak 

kabul edilebilmesi için, bu olayın haberin sahip olması gereken  şu 5 temel öğesinin 

bulunması gerekmektedir. Bu beş temel öğe,  

1. Gerçeklik, 

2. Güncellik, 

3. İlginçlik,  

4. Önemlilik, 

5. Anlaşılırlık olarak ifade edilmektedir14. Bu beş temel öğenin, daha iyi 

anlaşılabilmesi için bu öğeler şu şekilde açıklanabilir: 

 

Gerçeklik: Haber bize, kişilerin zihinsel süzgeçlerinden geçirilerek 

aktarılmaktadır. Bu nedenle, haberin içerisindeki bazı unsurların çıkarılması ya da 

aktaran kişinin zihninden bazı parçaların içine eklenmesi doğal karşılanmalıdır. 

Bunun nedeni, gerek toplumsal gerekse de haberi hazırlayanın kişisel özellikleridir15.  

Ancak bu, haberin gerçekliğine karşı olabilecek engellerin bilinçli yapıldığı mutlak 

sonucuna bizi ulaştırmamalıdır. Çünkü, haberin gerçekliğini etkileyen deneyimler, 

beklentiler ya da etik gibi unsurlar, kişinin farkında olmadan da haberin gerçekliğine 

zarar vermesi sonucunu ortaya çıkarabilir. Çünkü, haberle ilgili duyumlara ulaşan 
                                                
14 A.g.e., s. 11 – 18. 
15 A.g.e., s. 11. 
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kişilerin algıları birbirlerinin aynı özellikleri taşımamakta ve haberle ilgili duyumlara 

ulaşanlar birbirlerin farklı kültürel ve sosyal deneyimlere sahip bulunmaktadırlar. 

 

Güncellik: Bir duyumun haber değerini taşıyabilmesi için taşıması gereken 

diğer bir özellik olan güncellik, haberi zaman değeri ile ilgilidir. Güncellik öğesine 

zaman açısından yaklaşıldığında, haberde zaman öğesini belirleyen 3 ana bileşke 

bulunduğu görülmektedir. Bunlar16 : 

1. Yenilik,  

Olayın yeni olarak bildirilmesidir. Unutulmuş bir durumun ortaya 

çıkartılmasıdır. 

2. Anilik,  

Olayın o anda oluşmasıdır. Beklenmeyen bir durumda ortaya çıkmasıdır. 

Örneğin, ani bir patlama olması veya bir saldırı gibi. 

3. Geçerlilik, 

Olaya ait durumun belli bir zaman dilimini kapsamasıdır. Bu zaman diliminden 

sonra bilgi değişebilir ya da güncelliğini yitirebilir. 

 

İlginçlik: Bir duyumun haber değeri taşıyabilmesi için sahip olması gereken 

üçüncü unsur “ilginçlik” tir. Çünkü, ilginç olan benzerlerinden ya da diğerlerinden 

hemen ve daha kolay fark edilir. Dolayısıyla, haberle ilgili duyumlara ulaşanların 

toplumsal ve kişisel beklentilerine hitap edilebiliyor olması ilginçliği sağlamak adına 

önemlidir. Kişilerin genellikle kendilerini doğrudan ilgilendiren konulara karşı daha 

ilgili oldukları, bu konuları daha ilginç buldukları bilinmektedir. Ayrıca ilginçlik, ya 

da ilgi çekme, “reklamcılık sektöründe uygulanan temel ilkelerden biridir. 

Kapitalizm ve onun “can damarı” reklam, arzuyu kışkırtarak ve insanlara yeni yaşam 

biçimleri pazarlayarak bireyi tüketici haline getirir.”17 Bu nedenle, haberle ilgili 

duyum alanlar, edindikleri duyumun toplumsal bir ihtiyaca cevap verip 

veremediğinin farkında olmalıdırlar. Özellikle “ilginçlik” öğesi günümüzde ön plana 

çıkmış gibi görünmektedir. Bu çalışmada ilginçlik öğesi günümüzde tüketim 

                                                
16 Aslan, a.g.e., s. 34 – 38. 
17 a.g.e., s. 39 – 40. 
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ideolojisinin ön plana çıkması ile birlikte özellikle incelenmesi ve üzerinde 

durulması gereken bir unsur olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.  

 

Önemlilik: Bir duyumun haber değerini taşıyıp taşımadığı ile ilgili diğer bir 

değerlendirme kriteri olan “önemlilik”, “ilginçlik” kriteriyle paralellik kurulabilme 

özelliği taşımaktadır. “Önemlilik” kriterinin belirlenmesinde iki temel unsur 

bulunmaktadır: Birincisi, elde edilen duyumun toplumun büyük bölümünü etkileyip 

etkilemediği ve diğeri de eğer elde edilen duyum toplumun büyük bölümünü 

etkiliyorsa bu etkilenmenin ne gibi sonuçlar doğurduğu ile ilgilidir. Örneğin, İstanbul 

için beklenen bir kar yağışı ile ilgili bir duyum, İstanbul gibi bir metropolde ulaşımı 

aksatabileceği için, milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini ilgilendirmesi nedeniyle 

okulların tatil edilebileceği için ve ısınma sorunlarını gündeme taşıyacağı için 

İstanbul'da yaşayan bir çok insan için  önemli bir haber halline gelmektedir. 

 

Anlaşılırlık: Bir duyumun haber değeri taşıması ile ilgili son öğe ise, bu 

duyumun haber haline getirilmesi sırasında kullanılacak dilin anlaşılır olması ve 

aktarılmasıdır. Bu nedenle aktarılacak haberin en önemli özelliklerinden biri de 

haberin anlaşılır olması ya da anlam taşımasıdır. Dolayısıyla, anlaşılırlığın 

sağlanmasında dil kullanımı çok önemlidir. Haber özelliği taşıyan olayı, 

biçimlendirirken yani kurgularken , kelimelerin ve  cümlelerin  yanı sıra haberin bir 

bütünlük içinde anlam taşımasına özen  gösterilmeli,  karmaşık cümleler kurmaktan 

kaçınılmalıdır. Bunun nedeni, bir cümlenin içindeki kelime sayısı ile haberin 

anlaşılırlığı arasında ters yönlü bir orantının bulunmasıdır. Örneğin, Alman 

dilbilimcilere göre içinde 1 ile 13 arasında kelime bulunan bir cümlenin, içinde 14 ile 

18 arasında kelime bulunan bir cümleye göre daha anlaşılırdır. ABD kitle iletişim 

araçlarında kullanılan anlaşılır cümle standardı ise 25 ile 30 arası kelime olarak 

belirlenmiştir. Dolayısıyla, haber okunduktan, dinlendikten ya da izlendikten sonra 

verilen bilgilerin yeterliliği nedeniyle hiçbir soru sorulamayacak biçimde işlenmiş 

olmalıdır 18. Haberlerin anlaşılırlığını engelleyen unsur görüldüğü gibi haberin 

hazırlanması sırasında kullanılan dilin yeterliliğinin sorunlu olmasıdır. Bu amaçla, 

                                                
18 Girgin, Haber Yazmak, s. 17 – 18.  
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kitle iletişim kuramcıları kitle iletişimi (Kİ) eğrisi adını verdikleri bir kurallar sistemi 

geliştirmişlerdir. Kİ eğrisine göre başarılı ve anlaşılır bir haberin hazırlanmasında 

aşağıda yer alan onsekiz aşamanın da sırasıyla üzerinde dikkatle durulması 

gerekmektedir19:   

  

1. Düşünmek istediğimiz, 

2. Düşündüğümüzü sandığımız, 

3. Düşündüğümüz, 

4. Söylemek istediğimiz, 

5. Söylediğimizi sandığımız, 

6. Söylediğimiz, 

7. Karşımızdakinin duymak istediği, 

8. Duyduğunu sandığı, 

9. Duyduğu, 

10. Anlamak istediği, 

11. Anladığını sandığı, 

12. Anladığı, 

13. Akılda tutmak istediği, 

14. Akılda tuttuğunu sandığı, 

15. Akılda tuttuğu, 

16. Aktarmayı düşündüğü, 

17. Aktardığını sandığı, 

18. Aktardığı. 

 

Dolayısıyla, birinci aşamadan sonuncu aşamaya geçene kadar çeşitli 

nedenlerle (unutma, dikkatsizlik gibi) haber çeşitli erozyonlara uğramaktadır. Bu 

nedenle, haber hazırlanırken ayrıntılardan kaçınılarak, haberin mümkün olduğunca 

anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. 

 

 

                                                
19 A.g.e., s. 19. 
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1.1.4. Haber Değeri 
 

Herhangi bir eylem ya da söylemin hedef kitlelere ulaştırılması için gereken 

özelliklere, diğer bir deyişle, bir haberin oluşturulmasında ve sunulmasında 

kullanılan profesyonel kodlara sahip olmasına haber değeri adı verilmektedir 20. 

 

Haber değerinin belirlenmesi sırasında önemli olan bir nokta haberi iletecek 

olan kişi ve kurumların olduğu kadar, haberin ulaşacağı kişi ve kurumların da habere 

aynı ölçüde değer veriyor olmasıdır. 

 

Haberlerin seçimi ve değerlendirilmesinde hedef kitlenin beklentilerinin 

karşılanmaya çalışıldığı varsayımından hareketle çeşitli kriterlerin kullanılması söz 

konusudur21. Bu kriterler, “haber medyasının özel amaçlarının belirlediği yayın 

politikalarına uygunluk, ele alınan olayla ilgileneceği varsayılan kitlenin  büyüklüğü, 

olayın şiddeti, ritmi, zaman ve  mekansal açıdan yakınlığı, beklenirliği, 

beklenmedikliği, sıra dışılığı, olayın aktörlerinin (kaynağın) seçkinliği / popülerliği 

vb. olarak sıralanabilir”22. Ancak, önemli vurgulanması gereken diğer bir nokta ise, 

haber değerinin gerek haberi hazırlayanın gerekse de haberi hazırlayanın bağlı 

bulunduğu kurumun içsel ve dışsal unsurlardan etkilenmesidir. Bu nedenle aynı 

haberin yayınlandığı kitle iletişim aracına göre değişen farklı içeriklerinin bulunması 

olağan karşılanmalıdır. Gerçekten, Aslan’ın ifadesiyle, “uygulamada bir ticari 

kuruluş olan ve belirli kesimlerine dayanan medyanın haber değerlendirmesindeki 

tutumu izlediği yayın politikası ile somutlaşır. Yayın politikası o kurumun önem 

verdiği, ilgilendiği çerçeveyi ortaya koyar.”23 Dolayısıyla, bugün, haberin değerini 

veren asıl unsurun, kitle iletişim araçlarını yönetenlerin ve sahiplerinin iktisadi 

endişeleri olduğunu ileri sürmek yanlış bir varsayım olmayacaktır.  

 

                                                
20 Soygüder Eyvah Paparazzi- Magazin Haberi, Haberin Magazinleşmesi ve Etik, Om Yayınları, 
İstanbul, 2003, s. 49.  
21 A.g.e. 
22 A.g.e. 
23 Aslan, a.g.e., s. 32. 
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Haber değerini belirleyen asıl unsurun kitle iletişim araçlarını yönetenlerin ve 

sahiplerinin iktisadi endişeleri ve beklentileri olduğuna önceki bölümde değilmişti. 

Bu bölümde ise, haber değerinin belirlenmesi sürecinin temel unsurları hakkında 

bilgi verilmektedir. Literatürde haber değerinin belirlenmesinde ve haber 

değerlendirilmesinde belirleyici unsurlarla ilgili 9 temel unsur bulunmaktadır.  

Bunlar, 24 

 

1. Hedef kitle (audience):  

Sağlık haberlerinin magazinleşmesinde en önemli unsurun hedef kitle olarak 

da tanımlanabilen basın kuruluşlarının tüketicileri olduğunu belirtmek gerekir. 

Çünkü, mevcut ekonomik sistem içerisinde basın kuruluşları da bu yapıdan 

etkilenmekte ve varlıklarını sürdürebilmek endişesiyle kendi tüketimleri sağlamak 

amacıyla tüketicilerin gözünde cazip ürünler ortaya koymak zorunda kaldıkları ileri 

sürülebilir. Buna ek olarak, haberlerin içeriğinin ne olacağı, neler haber olacağına 

ilişkin klasik yaklaşımların temel belirleyici kriter olarak hedef kitle, diğer bir 

deyişle tüketiciler olarak belirlendikten sonra haberlerin tüketimi sorununun çözümü 

tüketicinin isteklerine uyum göstermek olarak açıklanabilir. Çünkü, ilgi çeken ve çok 

okunan yayınlar yapmak basın mesleği açısından gerek satış gerekse reklam 

anlamında gelir sağlama anlamına gelecektir. 

 

2. Etki (impact): 

Bu olaydan etkilenen insan sayısı çok mudur az mıdır? Örneğin; şehrin su 

şebekesinde olan bir arıza bütün şehri ve o gazetenin hedef kitlesini doğrudan 

etkilemektedir. Bir kazada 10 çocuğun ölmesi de hedef kitlesinin üzerinde duygusal 

bir etki yaratmaktadır.  

 

3. Yakınlık (proximity): 

Burada  olan olayın  ülkeye yada o şehre yakınlığı önemlidir. Örneğin bir 

uçak kazası Türkiye de olmuşsa başka bir önemi vardır. Oysa, yabancı bir ülkede 

                                                
24 Handbook of Independent Journalism, çevrimiçi: http://usinfo.state.gov, erişim 
tarihi:18.10.2008. 
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gerçekleşen bir uçak kazasının önemi Türkiye’de gerçekleşen bir uçak kazasına göre 

daha az önemlidir. Ancak, yakın geçmişte yaşanan bir uçak kazasında olduğu gibi, 

Atlas Okyanusu’na düşen Fransa’ya ait bir yolcu uçağının yolcuları arasında bir Türk 

yolcunun bulunması kazanın Türk kamuoyu açısından önem kazanmasına neden 

olmaktadır.  

 

4. Zamanlılık (timeliness): 

Bir olay yeni mi oldu ya da  olayı biz yeni mi öğrendik? Bu durumda  sıcak 

haber nitelemesi, araca bağlıdır.  Örneğin: haftalık bir dergi için yeni haber en son 

yayından sonraki bir haftalık süreyi kapsar. Diğer yandan yirmi dört saat yayın yapan 

bir haber kanalı için en zamanlı haber en sıcak haberdir.  

 

5. Önemlilik (prominence): 

Önemsiz bir olayda önemli bir kişi varsa bu haberdir. Sıradan olayların ya da 

talihsizliklerin  önemli bir kişi ile ilgili olduğunda haber olmasını kapsar. 

 

6. Sıra dışı olma (unusualness): 

Olan olay sıra dışı mıydı? Her zaman sıra dışı olaylar ya da beklenmeyen 

olaylar insanların merakını çekmiştir.  

 

7. Çatışma(conflict): 

Bir olayda çatışma halinde olan tarafların olması da insan merakını uyandıran 

diğer bir unsurdur.  

 

8. Yaygınlık(currency): 

Bir olay hakkında insanların ne kadar sıklıkla konuştuğu ya da ne kadar çok 

insanın o olayı konuştuğu da son derece önemlidir.  Örneğin bir futbol  maçında 

yaşanan bir olay günlerce gazetelerde televizyonlarda işlenebilir çünkü şehirde tek 

konuşulan konu budur. 
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9. İlgi Çekme (Human Interest): 

Bir haberin başarısı için ilgi çekici olması, insanlarda merak uyandırması da 

diğer önemli bir noktadır. Bu nedenle, haberin insanların algılarını uyaracak bir 

niteliğinin bulunması da gerekmektedir. 

 

Bazı yazarlara göre haber değerlendirilmesinde belirleyici unsurlarla haber 

değerlendirme ölçütleri birbirinden ayrı olarak ele alınmalıdır. Haberin 

değerlendirilmesinde belirleyici unsurlar ile haber değerlendirme ölçütleri şu şekilde 

tasnif edilebilir25: 

 

Haber Değerlendirilmesinde Belirleyici Unsurlar 

a. Medyanın yayın politikası 

1. Medyakrasi: Medya Bürokrasisi 

2. Medyanın sermaye yapısı 

b. Mesleki İlkeler 

1. Medyanın geleneği 

2. Ulusal ve Uluslararası meslek kuruluşlarının ortaya koyduğu çerçeve 

c. Ekonomik ve Politik sistem 

d. Yasalar 

 

Haber Değerlendirme Ölçütleri 

a. Zamanlılık 

1. Yenilik 

2. Anilik 

3. Geçerlilik 

4. Güncellik 

b. Önemlilik 

1. Toplumun büyük bölümünü etkiliyor mu? 

2. Bu etkilemenin sonuçları ne olacak? 

                                                
25 Aslan, a.g.e., s. 32 – 42. 
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c. İnsanın ilgisini çekme 

1. Mekansal ilgi (Yakınlık) 

2. Ekonomik ilgi 

3. Politik ilgi 

4. Kültürel ilgi 

5. Toplumsal ilgi 

Öncelikle, bireylerin haber algısını çevre koşulları belirlemektedir. Sıcak 

geçmesi beklenen bir yaz klima üreticisi tarafından memnunlukla karşılanırken, 

tarım üreticisi açısından bir felaket haberi olarak algılanmaktadır. Ancak her ikisi 

açısından Yeni Zelanda’daki bir köydeki cinayet haberinin ilgi çekici olması 

düşünülemez. Dolayısıyla insanların haber algılarının ve ilgilerinin çeşitli koşullar 

tarafından etkilendiğini ve biçimlendirildiğini kabul etmek gerekir. Konuya bu 

açıdan yaklaşıldığında daha çok neyin haber değeri taşıdığına ilişkin 

yönlendirildikleri de ileri sürmek mümkündür. Gerçekten, sağlık haberciliği 

açısından ölümcül bir tehdit olarak sunulan bir hastalık haberi hedef kitle tarafından 

merakla beklenen bir haber dizisine dönüşme potansiyeline sahiptir. Bu açıdan 

bakıldığında çeşitli manipülatif araçlarla bireylerin haber algısının biçimlendirilmesi 

söz konusudur.   

 

  1.1.5. Haberin Makro Yapısı 
 

Bir haberin makro yapısı deyimi ile ifade edilmek istenen olayı nasıl 

çerçevelediği ve bunu yaparken nasıl bir dil kullanıldığıdır. Böylelikle, haberin 

makro yapısı, haberin neleri kapsadığı ve bunların nasıl aktarıldığı ile 

ilgilenmektedir. Ancak, haberin oluşturulmasında ve makro yapısında salt metinden 

yararlanıldığı anlaşılmamalıdır. Çünkü, bir haberin içeriğini makro yapısını başlık, 

spot, haberin metni, metinde kullanılan dil gibi unsurlar oluştururken, aynı zamanda 

fotoğraflardan ve illüstrasyonlardan ya da karikatürlerden ve diğer bazı görsel 

unsurlardan da yararlanılmaktadır. Bu nedenle, haberin makro yapısı, metni ve görsel 

unsurları da içerisinde barındıran bir yapı göstermektedir. Diğer yandan, haberin 

yayımlandığı iletişim aracı içerisindeki (örneğin, gazete sayfası) konumu da haberin 
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makro yapısı ile ilgidir. Bu nedenle, örneğin gazetede veya televizyonun haber 

bültenlerinde haberin önemine göre yapılmış bir sıralama da haberin makro yapısı 

içerisinde değerlendirilmelidir. Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, haberin gazete 

veya televizyon gibi kitle iletişim araçlarında konu olduğu sıralama, haberin kendi 

öneminden daha çok, ilgili yayın organının genel yayın politikalarıyla yakından 

ilişkilidir.26 

  

Haberin makro yapısını oluşturan diğer unsurlara ise kısaca değinmek 

gerekirse, ana başlık(manşet) koyu harflerle basılır ve haberle ilgili önemli bilgileri 

içerir. Böylelikle haberin ulaştırılmasının hedeflendiği kitlenin ilk bakıştı haberin 

konusu hakkında ilk izlenimi oluşturulmaya ve haberin dikkat çekici olmasına 

çalışılır. Üst başlık ise manşetle ilgili olarak hazırlanır ve haberin içeri hakkında bir 

ön izlenim uyandırılmaya çalışılır. Alt başlık ile manşeti destekler nitelikte kısa bir 

bilginin verilmesi amaçlanmaktadır. Haber metninden önce yer alan giriş kısmı 

haberin özetini barındırır. Böylelikle haberin belirli bir kurgu içerisinde düzenlenmiş 

olması sağlanır, diğer bir deyişle haberin kendisi belirli bir kurgu içerisinde aktarılır. 

Giriş bölümü ile birlikte haberin okunmaya değer bir haber olduğu izlenim verilerek 

okuyucu haberi okumaya özendirilir. Ancak, giriş ile birlikte nemli bir noktada giriş 

mümkün olduğunca kısa tutulması haber ile ilgili bütün bilgileri içermemesidir.27 

Böylelikle, okuyucunun ilgisinin sürekliliği sağlanmaya çalışılır. Diğer bir deyişle, 

haberin giriş bölümü okuyucunun ilgisini çekecek bilgileri barındırmalı ancak 

haberin bütününü içermemelidir. Bu sayede, haberin bütünün okuyucu tarafından 

okunması sağlanmış olur.  

 

Haberin oluşturulma sürecinde dikkate alınması gereken diğer bir unsur ise, 

haberin sınıflandırılmasıdır. Genel olarak, haberlerin sınıflandırılmasında 

benimsenen bir yöntem haberlerin niteliklerine göre yapılan sınıflamadır. Bunlar: 28  

 

                                                
26 Soygüder, ag.e., s. 54.  
27 Herman Schlapp Gazeteciliğe Giriş- Meslek Uygulamaları Üzerine Çalışmalar, çev: Işık Aygün, 
İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2002. s.  110-128.  
28 Oya Tokgöz, a.g.e., s. 133 – 134.  
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1. Genel haberler, 

2. Basit haberler, 

3. Karmaşık haberler, 

4. Özel konulu haberlerdir 

 

Genel haberler, her zaman için karşılaşılabilecek haberler olarak 

tanımlanabilmektedir. Belirli bir uzmanlık gerektirmeyen genel haberler: 1) Kısa kişi 

haberleri, 2) Konuşmalar, mülakatlar, yayınlar ve 3) Toplantılar, törenler, olmak 

üzere üçlü bir ayırıma tabi tutulmaktadırlar. Belirli bir uzmanlık bilgisi gerektiren 

basit haberler ise, 1) Ölüm, hastalık, cenaze haberleri, 2) Yangın, kaza, sel, deprem 

haberleri, 3) Mevsim ve hava durumu ile ilgili haberler, 4) Cinayet haberleri gibi 

haberlerden oluşurken, yine belirli bir uzmanlık bilgisi gerektiren karmaşık haberler 

ise, 1) Mahkemeler, duruşmalar, davalar, 2) Hükümet, politika, 3) İş, endüstri, tarım, 

çalışma yaşantısı, 4) Eğitim, araştırma, bilim, uzay, deniz, ve 5) Din, felsefe ve 

benzeri konulardan oluşmaktadır. Özel konulu haber ise, geniş bir izleyici kitlesi 

olan, haberi hazırlayanın da diğerlerine göre uzmanlık bilgisinin ve isminin daha ön 

plana çıktığı haberlerdir. Özel konulu haber için, 1) Sosyete-kadın, 2) Spor, 3) 

Edebiyat, güzel sanatlar, eleştiri ve 4) Makale, imzalı sütunlar, köşeler örnek olarak 

verilebilir.29  

 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan sağlık haberleri ve sağlık haberciliğinin 

niteliği gereği, yukarıda bahsedilen haber sınıflamalarından özel konulu haber 

sınıflamasına içine girdiğini kabul etmek gerekir. Çünkü, uygulamada her ne kadar 

genel haber sınıflaması içerisinde yer alabilecek sağlık haberlerinin de yayınlandığı 

görülse de, bu haberlerin kısa bir zaman içerisinde özel konulu haber niteliğine 

kavuştuğu gözlemlenmektedir. 

 

 

 

                                                
29 A.g.e., s. 134 – 135. 
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1.2. Haber Üretim Süreci 
  

Haberin üretim süreci 6 aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlar, 1) Seçim , 2) 

Araştırma, 3) Yeniden Seçim, 4) Ayıklama, 5) Biçimlendirme ve 6) Yayımlama 

aşamalarıdır.30 Bu açıdan haber üretim süreci yoğun aşamalardan geçiyor diyebiliriz. 

Bütün bu süreçlerin zamansal kısıtlamalara tabi olduğu da düşünüldüğünde haber 

üretim süreci oldukça zor ve zamana karşı işleyen bir süreçtir. Gazeteci  eğer bu 

aşamaları yerine getirirse haber üretilmiş olacaktır. Bu aşamaları  ayrıntılı olarak bu 

bölümde inceleyecek ve haber üretim süreçlerini açımlayacağız.  

 

1.2.1. Haberin Seçimi 
 

Haber seçimi, haber üretme sürecinin ilk aşamasında yer almaktadır. 

Dolayısıyla, haber seçimi gazetecilik mesleğindeki önemli unsurlardan biridir. Haber 

seçimi, hangi olayın haber değeri taşıdığının, bir olayın haber yapmaya değer olup 

olmadığının belirlendiği süreçtir. Gerçekten, Girgin haber seçimini “ haber yapmaya 

değer olaylar dizisi” olarak tanımlamakta ve habercilerin farklı olaylar karşısında 

farklı ölçütleri kullanarak seçim yaptıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla, Girgin’e 

göre “gazeteci, başkaları adına sürekli varsayımlarda bulunan, seçimler  yapan ve 

karar veren ancak bunları iyi kestirmek zorunda olan kişidir.”31 Ancak, bu noktada 

haber seçimini gazetecinin tek başına yaptığını, kendi inisiyatifini kullandığını ileri 

sürmek doğru olmayacaktır. Çünkü, neyin haber değerini taşıdığı sorusunun hedef 

kitle ile ilişkisi olduğu da unutulmamalıdır.  

 

1.2.2. Haberin Araştırılması 
 

Gazeteci haber seçimini yaptıktan sonra haberin araştırılmasına başlar. Bu 

noktada, bir ilk kurgulama yaparak önemli ya da okuyucu tarafından ilginç 

                                                
30 Girgin, Haber Yazmak, s. 59-65. 
31 A.g.e., s. 59-60. 
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bulunabilecek verileri toplamaya başlar. Gerçeğin yansıtılabilmesi için mümkün 

olduğunca çok sayıda veriye ulaşılması gerekmektedir.32 Dolayısıyla gazeteci, bu 

aşamada haber yapmak için değer bulduğu olayın içeriğini elde etmeye çalışmakta, 

mümkün olduğunca çok miktarda veriye ulaşarak, gerçeği yansıtan bir haber yapmak 

için uğraş vermektedir. Özellikle araştırmayı yaparken, 5N+1K kurulanı sağlayacak 

biçimde veri toplanmaya dikkat etmesi gerekmektedir. Böylelikle, haberin doğruluğu 

ve gerçekliğini sağlayabilecektir.   

 

1.2.3. Yeniden Seçim 
 

Elde edilen bilgiler değerlendirildikten sonra yeniden seçim yapılır. Çünkü, 

genellikle haber seçiminde daha geniş anlamda bir konu belirlenmişken, araştırma 

sonucunda elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda genel konu içindeki daha 

özel bir duruma geçiş yapılmış olur. Ancak, gazetecilik zamana karşı bir yarış 

olduğundan elde edilen habere dönüşüm süreci kısa bir zaman dilimi içerisinde 

gerçekleşmek zorundadır.33 Bu da haberin oluşma sürecinin son derece zor 

aşamalardan geçtiğinin bir göstergesidir. 

 

 1.2.4. Ayıklama 

 
Gazeteci daha sonraki aşamada ayıklamalar yaparak gereksiz gördüğü 

bilgileri, dolayısıyla birçok cümleyi, ifadeyi ve kelimeyi atarak elindeki malzemeyi 

biçimlendirir. Veri ayıklamak iyi bir haberin gerekliliğidir . 34   Veri ayıklanmamış 

haber gereksiz bilgilerle ve ifadelerle yoğun olan okurun anlam çıkartmasını 

zorlaştıran haberdir. Bu yüzden iyi haber üretmek için ayıklama süreci üzerinde 

titizlikle durulmalıdır. 

 

 

 
                                                
32 A.g.e., s. 60. 
33 A.g.e., s. 60-61. 
34 A.g.e. 
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1.2.5. Biçimlendirme 

 
Haberi seçip, bu haberle ilgili araştırmasını yapan gazeteci, haberin 

biçimlendirme aşamasına geçer. Haberin biçimlendirilmesine haberin kurgulanması 

adı da verilebilir. Bu süreçte gazeteci, haber ile ilgili araştırmasını sonucunda elde 

ettiği verileri değerlendirmektedir. Ancak değerlendirmeyi yaparken, yine 5N+1K 

kuralını ihmal etmemesi gerekmektedir. Çünkü, haberin biçimlendirilmesinde Kim, 

Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl ve Neden sorularının yanıtları verilmiyorsa, haber 

tamamlanmış bir haber olmayacaktır.35    5N+1K kuralı haber biçimlendirmesinde 

vazgeçilmez olmalıdır. Ne var ki,  günümüzde 5N+1K kuralına uyulmamakta  ve  

kuralın   neden ve nasıl kısmı atlanarak sadece kim, ne, nerede , ne zaman 

unsurlarına yer verilmektedir. 

 

1.2.6. Yayımlama 
 

Haber üretim sürecinin son aşaması yayımlamadır. Haberi seçen gazeteci 

araştırma, seçim, ayıklama ve biçimlendirme aşamalarını tamamladıktan sonra son 

aşama olan yayımlama aşamasına geçmelidir. Haberin üretim sürecinin sonuçlanması 

yayımlanma aşamasının tamamlanmasına bağlıdır. Yayımlama aşaması mümkün 

olduğunca çabuk yapılmalıdır. Gazetecilik mesleği zamana karşı yarış olduğu için 

“haber üretildikten sonra hızla yayınlanmalıdır”.36 Çünkü yavaş haber, haberin  

olmaması demektir. Haber en hızlı üretilen ve güncelliği olan bir üründür.   

 

 

1.3. Haberin Hikaye yapısı 
 

 Haberin hikaye yapısı 3 farklı biçimde meydana gelmektedir. Bunlar,  

  

                                                
35 A.g.e., s. 62-64. 
36 A.g.e., s. 65. 
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1) Ters Piramit: Ters piramit haber  oluşturma tekniğinde haber ile ilgili en 

önemli bilgi   haberin en üstünde yer alır ve  önem sırasına göre devam eder.  Bu 

şekil daha çok zamanlamanın önemli olduğu  flaş haberleri  geçerken kullanılır. 

 

2) Kum Saati:  En önemli bilgiyle başlar fakat birkaç paragraftan sonra 

keskin bir dönüşle bir anlatıya dönüşür ve kronolojik bir şekilde olayları anlatmaya 

devam eder. Bu şekil daha çok baş hikayeleri anlatırken kullanılır. Örneğin:  Bir 

fırtınanın haberiyle başlayıp, kurtulanların hikayeleriyle devam etmek. 

 

3)Pırlanta: Bir anekdot ile başlayıp, daha sonra hikayeyi genişletip en önemli 

bilgiyi hikayenin ortasına sıkıştırarak hedef kitlenin merakını uyandırarak sürekli 

uyanık tutmayı sağlar. 37  Bu yöntem daha çok TV haberlerinde kullanılır.   

 

 

1.4. Haber ile ilgili Güncel Tartışmalar 
 

2008 yılında  Amerikan Haber Medyası Üzerine Yazılan  “An Annual Report 

on American Journalism” (Amerikan Gazeteciliği Üzerine Yıllık Rapor)’ de şu 

dikkat çekici ayrıntılara yer verilmiştir.  Rapor’a göre  artık  haber son ürün olmaktan  

çıkmıştır.  Haber tüketimi sürekli hale gelmektedir. Tam olarak son ürün olan  

haberden   söz etmek imkansızdır. Çünkü   haber artık sürekli yenilenmektedir ve 

değişmektedir. Gazetecilik bir değişim geçirmektedir. Haber bir  hizmet olmaya 

başlamıştır. Haberin hizmet olması demek,  gazeteci için  gazeteciliğin tanımını 

genişlemesi demektir. Haberin anlatımı, gündem belirleme gibi unsurlar yeni 

teknolojik şartlar ve yeni tüketici davranışları göz önüne alındığında artık yetersiz 

kalmaktadır. Gazetecilik, vatandaşlara aradıkları şeyleri bulmalarına yardım 

etmelidir. Çünkü, günümüzde insanların zaman ve konsantrasyon problemi vardır.Bir 

gazete  sayfası yada internet gazetesindeki bir web sayfası son ürün değildir, onlar  

                                                
37 Handbook of Independent Journalism, çevrimiçi: http://usinfo.state.gov, erişim 
tarihi:18.10.2008. 
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yoldaki muhtemel duraklar ve diğer hizmetlere açılan kapılardır. Her sayfa ilk 

sayfadır aslında ve bu web siteleriyle gerçekleşmeye başlamıştır.38 

 

Amerikan Medyası üzerine Yazılan Rapor gazeteciliğin son dönemde geldiği 

yeri çok iyi özetlemektedir. Bu raporda satır aralarında dikkat çeken şey, yeni 

tüketicilik olgusu ve tüketim kültürü haberi de hızlı tüketilenler arasına sokmuştur. 

Bu durumda gazeteci için son ürün haber değildir ve tüketim kültürü bağlamında 

haber bir hizmet olmuştur. Bu da gazeteciliğin tüketim kültürünün dinamiklerine 

kendini uydurma çabası olarak görülebilir.      

 

 

1.5. Enformasyon 
 

 Gelişen teknolojiler çağında öne çıkan kavramlardan biri de bilgidir. Bilginin 

kavram olarak öneminin artması toplumsal ve ekonomik değişimlere bağlıdır. 

Örneğin ; “bilgi toplumu” , “bilgi ekonomisi”, “bilgi işçisi” gibi kavramlar bilgiye 

yeni açılımlar getirmiş gibi görünse de aslında bir kavram karmaşasından doğmuştur.  

İngilizce’ de iki ayrı kelimeyle  “information” ve “knowledge” sözcükleriyle 

karşılanan ayrı gönderge alanı bulunan kavramlar Türkçe ‘de  bilgi sözcüğüyle 

karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu da bilginin kavram olarak gittikçe belirsizleşmesine 

yol açmaktadır. İngilizce’ de “information” yani enformasyon kavramıyla “bilgi 

alma verme”  anlatılmaya çalışılmakta,  “knowledge” kavramıyla ise “bilgi” 

kastedilmektedir.39  

 

Bu durumda enformasyonu şöyle tanımlayabiliriz. Enformasyon,  “haber 

alma, haberleşme ve bilgi alıp vermeyi kapsar”.40 Günümüzde, enformasyon,  

haberleşme araçlarını ve haberleşmenin kendisini kapsamaktadır. Enformasyon 

                                                
38 An Annual Report on American Journalism – The State of the News Media, çevrimiçi: 
http://www.thestateofnewsmedia.org, erişim tarihi: 05.10.2008. 
39 Nurdoğan Rigel, Rüya Körleşmesi, Der Yayınları, İstanbul, 2000, s.  62. 
40 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, çevrimiçi: http://www.tdk.gov.tr, erişim tarihi: 
03.02.2008.   
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kelimesi matematiksel enformasyon teorisi sayesinde bütün dillere girmiştir.41 Kısa 

bir tanım yapacak olursak enformasyon, bilgi alışverişini sağlayabilecek herhangi bir 

bağlam olabilir. Enformasyonu gazetecilik açısından değerlendirecek olursak; 

haberleşme araçlarıyla yani kitle iletişim araçlarıyla aldığımız her ileti enformasyona 

dönüşmek zorundadır. Bilgi alışverişinin gerçekleşmesi için elde edilen bilginin 

enformasyona dönüşmesi gerekir. Rigel’in ifadesiyle,  

 
“Haber üretim sürecine dönersek, gazeteci haber kaynağından aldığı bilgiyi  
kolay tüketilebilir kılmak için enformasyona dönüştürmek zorundadır. Haber 
yazımında haberin flaşını bulma çabası bu dönüşümün başlangıcını yaratır. 
“Örneğin ulusal boyutta bir kitle gazetemizde, hafta sonu yayınlanan tam sayfa 
röportajlardan birinin konuğu Umberto Eco idi.  Bologna Üniversitesi öğretim 
üyesi, semiolog, tarihçi, filozof, ortaçağ uzmanı, ortalama altı bin referansa 
başvurmadan kitap yazamayacağını söyleyen Eco’nun röportajın başlığı (Eco, 
sarımsağı seviyorum dedi.) idi.  Gazete, kitlesel yayın kimliğini, röportajın 
başlığıyla ortaya koyarak, bir bilim adamını okuyucusuna öğretebilmek için 
sarımsak sevgisini kullanıyordu. Aslında yapılan iş açıkça bilginin 
enformasyona çevrilmesiydi.”42  

 

Bilginin enformasyona dönüşümünde yukarıda görüldüğü gibi çeşitli süreçler 

rol oynamaktadır. Burada ortalama altı bin referansa başvurmadan kitap 

yazamayacağını söyleyen çok boyutlu bir bilim adamının basite indirgenerek 

sarımsak seven bir insan olarak yansıtılması bize aslında enformasyonun ne 

olduğunu çok iyi açıklamaktadır: 

 
“Haberlerin flaş bölümünde (birinci paragraf)  elde edilen bilgilerin ilk 

enformasyon çevriminden sonra diğer paragraflarda enformasyonun redundant    
(ağdalı ifade tekrar) yapısı sürdürülür. Haber yazım kurallarına göre flaş 
bölümündeki veriler, diğer paragraflarda   ayrıntılar içinde tekrarlanır. Böylece, 
bilgi alımı ile üretim için montaj bandına giren haber, enformasyon olarak 
tüketime sunulur.”43   

 

Dolayısıyla, bilgi ile enformasyon arasındaki ayırım da kesin bir şekilde 

yapılmış olur. Bilginin enformasyon kelimesi yerine kullanılıp kullanılmayacağı 

tartışmalı bir konudur. Oysa, bilgi ile enformasyon birbirlerinin yerine 

                                                
41 Tokgöz, a.g.e., s.70. 
42 Rigel, a.g.e., s.  64. 
43 A.g.e., s.  64-65. 
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kullanılmayacak kadar farklı anlamlar içermektedirler. Bilgi ile enformasyon 

arasındaki farklılık tablo 1’de gösterilmiştir: 

 

Tablo 1: Bilgi ve Enformasyonun Özellikleri 
Bilgi Enformasyon 

Ayırdında olma ve bilme edimini yaratır. Karmaşa yaratır. 
Bilgi elde etmek için araştırma gerekir. Enformasyon ihtiyacımız olmadan gelir. 

Süreci verir. Sonucu aktarır. 
Düşünce üretir. Hükmü bildirir. 
Tekrar yoktur. Aşırı tekrar vardır. 

Nedeni, niçini sorgular. Kim ve ne’yi yanıtlar. 

Kaynak: Nurdoğan Rigel, Rüya Körleşmesi, İstanbul, Der Yayınları, 2000, s. 64. 

 

Enformasyonun ve bilginin özelliklerinin karşılaştırıldığı Tablo 1’de de 

görüleceği gibi,  bilgi farkında olma ve bilme edimini yaratır fakat enformasyon 

karmaşa yaratır. Bilgiyi elde etmek için araştırma yapmamız gerekirken enformasyon 

ihtiyaç duymadan gelir. Burada kastedilen bugün hayatlarımızı çepeçevre saran 

enformasyon bombardımanıdır. Bilgi süreci verip, açımlarken enformasyon sonucu 

aktarır. Bilgi düşünce üretir, enformasyon hükmü bildirir. Bilgi başlı başına bir 

bütündür tekrara gerek duymaz. Enformasyonda aşırı tekrar vardır. Bilgi olayların 

nedenini sorgularken, enformasyon sadece kim ve ne’yi yanıtlar 
 

Bilgi ve enformasyon arasındaki farklılıklar, bir çok yazarın da dikkatini 

çekmiştir. Örneğin, “Seiler… enformasyonu olabildiğince basite indirgeyerek, ‘biraz 

bir şeyler bilmek’ olarak özetl[erken], kavrama son noktayı koyan Umberto Eco ise 

bilgi ile enformasyon arasındaki bağa, dönüşüme dikkat çekerek, ‘bilgi ne denli 

yüksekse onu iletmek o denli güçtür, bilgi ne kadar açık iletilirse o kadar az 

bilgilendirir’ [demektedir.]. Eco, böylece enformasyonu, az bilgilendiren ama kolay 

iletilebilen bilgi olarak tanıml[amaktadır].”44  Omay ise, bilgi ile enformasyonun 

bilinçli olarak birbirine karıştırıldığını ileri sürmekte ve enformasyonun özellikle 

bilgi olarak tanıtıldığını vurgulamaktadır.45  

. 

                                                
44 Rigel, a.g.e., s. 63. 
45 Ayrıntılı görüş için bkz. Umut Omay, “Bilginin Manipülasyonu ve Çalışma”, Sosyal Politikada 
Güncel Sorunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayın No: 596, ss. 301 – 322,2009. 
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Konuya bu açıdan yaklaşıldığında önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır. Daha 

önce bahsedildiği gibi haberin ne olduğunun açıklanması amacıyla ortaya atılan 

5N+1K kuralı açısından günümüzde haberin giderek kuralın erozyona uğradığı 

görülmektedir. Çünkü, bilginin Tablo 1’de de görüldüğü gibi nedeni ve niçin’i 

sorguladığı özelliği ortadan kalkmakta, ağırlık daha çok enformasyonun ayırt edici 

özellikleri arasında sayılan ne ve kim sorusuna doğru kaymaktadır. Benzer bir 

biçimde Girgin de bu konuya değinmekte ve “Ne yazık ki, günümüz kitle iletişim 

araçlarının bir bölümünün can kurtaranı sayılan magazin haberciliğinde ise bu tür 

formüller bir yana bırakılarak, yalnızca 2K+2N formülünün kullanılması 

yaygınlaşmıştır. Bu formül şudur: Kim, Kiminle, Nerede, Ne yapıyor?46” derken, 

haberin ve haberciliğin giderek artan bir biçimde enformasyona ve enformasyon 

aktarımına dönüştüğünün altını çizmektedir. Rigel’in de vurguladığı gibi, “haber 

üretim sürecinde, bilginin enformasyona dönüşümü, bu karmaşayı netleştiren temel 

alanlardan biridir… enformasyona, “bilginin medyatik dile” dönüştürülmesidir” 

diyebiliriz.47 Dolayısıyla bugün haberlerin  enformasyon aktarma işlevinin olduğunu 

ileri sürmek yanlış olmayacaktır.  

 

Rigel’in deyimiyle  “medyatik dil” kullanımının yol açtığı, bu çalışma 

açısından en önemli  olgu “infotainment” yani (eğlendiren enformasyon) dur. Burada  

enformasyon  eğlence içeriğine bürünmüş olarak gelir. Haber içeriğinin 

“infotainment” (eğlence – enformasyon) olarak sunulması enformasyondaki bilgi 

içeriğinin gittikçe zayıflaması enformasyonun kendisini dezenformasyona 

dönüştürmektedir.48 Postman’a göre “dezenformasyon yanlış enformasyon demek 

değil,  yüzeysel enformasyon demektir. İnsanda bir şey hakkında bilgi sahibi olma 

illüzyonu yaratan, oysa aslında insanı bilgilenmekten uzaklaştıran enformasyon 

                                                
46 Girgin, a.g.e., s. 64.  
47 Rigel, a.g.e., s. 63. Rigel aynı çalışmasında medyatik dili şu şekilde açıklamaktadır: “Medyatik Dil, 
bilginin dağıtımını gerçekleştirecek aracın kendini rahat tükettirebilmek için kullanmak zorunda 
olduğu, gerektiğinde infotainment (eğlendiren enformasyon) gerektiğinde de informercial (ticari 
enformasyon) olabilen, 13 yaş düzeyinin yaşam deneyimine indirgenmiş, çözümlemesi kolay iletilerle 
oluşturulur. A.g.e., s. 70. 
48 Neil Postman ,Televizyon: Öldüren Eğlence- Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Çev: Osman 
Akınhay ,  2. Basım., Ayrıntı Yayınları, İstanbul,  2004, s.121. 
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demektir”. 49  Örneğin sağlık alanında sürekli enformasyon bombasına tutulmaktayız. 

Bunlar bireylerde dezenformasyona yol açmaktadır. Sağlık haberleri içerikleri sürekli 

seyreltilmiş ve eğlence içeriğine büründürülmüş olarak bize ulaşmaktadır. Ne var ki, 

toplumun sıradan bireyleri sağlıkları hakkında tutarlı bilgilere sahip değildir. Çünkü, 

bugün modern birey yoğun bir bilgi bombardımanına uğramaktadır.  

 
“Bilgi yoğun haber, tarih hafızası olan , verdiği   bilgi kalıcı ve tam olan, 
boşlukları bilgi ile donatılmış,kişinin zekasına hitap eden, gerektiğinde günlük  
yaşam sorunlarını çözebilmede ve düşünce üretmede kullanılabilen mesaj 
tasarımıdır. Duygu yoğun haber ise tarih hafızasına  gerek olmayan , verileri 
anlık duygulanmalara neden olan (gülümseme, hayret etme, üzülme ,nefret 
etme)kişinin uzun ve kısa vadeli karşılaşabileceği sorunları çözmekten uzak, 
sadece aşırı duygulanımla , bulunan zaman dilimini  ve mekanı bir süre için 
unutturan , düşünce üretmeye katkısı olmayan , tasarımlanmasında , kolay 
anlaşılma, kolay tüketilme kaygısı taşıyan mesajdır.”50 

 

Dolayısıyla bilgi bombardımanı, dijital ve uydu iletişim teknolojilerinde 

meydana gelen olağanüstü gelişmelerle birlikte kapitalist ekonomilerde oldukça 

geniş ve önemli bir rol oynamaya başlamış olmasının bir sonucu olarak kabul 

edilmelidir. Küreselleşme, en geniş biçimiyle ekonomik bir süreç olduğuna göre, o, 

hızlı küresel iletişim ağlarındaki küçük bir genişlemeye dayanıyor olamaz. Aksine 

bazı çevreler daha ileri gider ve “enformasyon”un ekonominin temeli olan üretimin 

yerini alıp almadığını tartışır. İkinci olarak, politik ekonomik dengede sahip olduğu 

konumun ağırlığı tartışılsa bile, ticari medya, reklam ve telekomünikasyon pazarı 

hızla küreselleşmektedir. Üstelik küresel medya ve iletişim, küresel kapitalizm 

ordularının ilerlemesinde bazı sorumlulukları da üstlenmektedir.”51 Bu 

sorumlulukların en önemlisi ise tüketimi arttırmaktır. Medya da bu görevini hakkıyla 

yerine getirmektedir.  

 

 

 
                                                
49  A.g.e., s.122. 
50 Rigel, a.g.e., s. 153. 
51 R.W. Mc Chesney, “Küresel  İletişim  Politik Ekonomisi”, Kapitalizm ve Enfomasyon  Çağı: 
Küresel İletişim Devriminin  Politik  Ekonomisi, Ed. Mc Chesney, R.W. Wood , E.M Foster, J.B., 
Çev: Nil Senem Çınga, Erhan Baltacı, Özge Yalçın, Epos Yayınları, Ankara, 2003, s. 8. 
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1.6. Kültür 
 

Kültür hayatımızı çepeçevre kuşatan bir kavramdır.  Ancak kültürün soyut ve 

somut yapısı nedeniyle insan zihninin biçimlendirme sürecindeki etkisi her zaman 

için açık bir biçimde ortaya çıkmamaktadır. Çünkü, kültür, maddi somutluğa 

ulaşabildiği kadar soyut bir özelliğe sahip olması nedeniyle insan davranışlarının 

biçimlendirilmesinde etkili olabilmektedir. Sosyal psikoloji  konusunda önemli bir 

isim olan Triandis “insan için bellek neyse toplum için de kültür odur”52 derken, 

kültürün somut varlığından daha çok soyut varlığı üzerinde durmaktadır. Aynı 

şekilde Hofstede de bu tez çalışması açısından önemli bir kültür tanımlaması yaparak 

kısaca kültür için “zihnin yazılımıdır” demiştir.53 

 

Kültür kelimesini etimolojik  açıdan inceleyecek olursak kökeni Latince’de 

tarım yada bakmak , ekmek , yetiştirmek anlamlarına gelen  Cultura kelimesinden 

gelmektedir. Daha sonra Batı dillerinde Culture olarak kullanılan bu kelimenin 

karşılığı Osmanlıca hars kelimesidir. 54  

 

 Raymond Williams ise  kültürün kökenini şöyle tanımlamaktadır. “Yakın 

kök Latince cultura dır, o da kök sözcük colere’den gelir. Colere bir dizi anlam 

taşırdı: ikamet etmek, yetiştirmek, korumak, ibadetle onurlandırmak. Bu anlamların 

bir kısmı sonunda ayrıştı. Böylece ikamet anlamı colonus aracılığıyla colony’ye 

(sömürge) dönüştü. İbadetle onurlandırmak cultus üzeriden cult’a (inanç, tapınma) 

dönüştü. Cultura  yetiştirme veya bakma anlamlarını kazandı….. Culture ilk 

kullanımlarının tümünde bir sürecin adıydı: bir şeyin özellikle ekinler ve hayvanların 

bakımı.” 55 

 

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise kültüre ait şu tanımlar verilmektedir. 

                                                
52 Harry C. Triandis, Culture and Social Behaviour,  McGraw Hill, 1996, s. 1. 
53 Geert Hofstede, Cultures and Organizations, Software of the Mind: Intercultural Cooperation 
and its Importance for Survival, 2. Ed., McGraw-Hill, 2005. 
54  Çeçen ‘den  aktaran: Mahmut Oktay, İletişimciler için Davranış Bilimlerine Giriş, İstanbul, Der 
Yayınları, İstanbul, 2000, s. 89. 
55 Raymond Williams, Anahtar Sözcükler, çev:  Savaş Kılıç, İletişim Yay., İstanbul, 2006, s. 105-
106. 
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1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 

manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 

kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü, hars, ekin. 

  

2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin 

bütünü. 

3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar 

yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. 

4. Bireyin kazandığı bilgi. 

5. Tarım. 

6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.56 

 

Kültürün tanımlarına baktığımızda içeriksel olarak çok geniş anlamlar 

bulundurduğunu görmekteyiz. Uygur’a göre   “kültür insanın ortaya koyduğu, içinde 

insan olan gerçeklik demektir”57.  Diğer bir deyişle kültür insanı oluşturan şeydir bir 

anlamda insanın mayasıdır. 

   

Kültürün en önemli işlevlerinden birisi, toplumda bir yaşama şeması ve 

yaşama deseni sağlamasıdır. Topluma katılan kişiler neyi nasıl yapacaklarını ve ne 

şekilde davranacaklarını kültür kalıpları sayesinde öğrenip bilirler. Kültür sosyal 

dayanışma için de bir temel oluşturarak kişilerin değer verdikleri sosyal hedefler için 

birlikte işlevde bulunmalarını sağlar.58 Bu bağlamda kültürün  öğelerini inceleyecek 

olursak , kültürün öğelerini şöyle sınıflandırabiliriz: 

 

Kültürün öğeleri,  

1. Maddi Kültür öğeleri 

2. Dil 

                                                
56  Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Çevrimiçi: http:www.tdk.gov.tr, erişim tarihi: 
02.12.2006.   
57 Nermi Uygur, Kültür Kuramı, 3. Basım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1996, s.  17. 
58 Mahmut Oktay,  İletişimciler İçin Davranış Bilimlerine Giriş, İstanbul,  Der Yayınları,  2000, s. 
97-98.  
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3. Ahlak ve Estetik 

4. Kültürlenme Süreci 

5. Din inançlar, tutumlar, kurallar ve değerler 

6. Sosyal örgütlenme ve sosyal yaşam 

7. Siyasal yaşam59olarak sayılmaktadır.  

 

Dolayısıyla, tek bir kültür tanımının olmamasının, yüzlerce kültür tanımın 

bulunmasının nedenlerinden birinin de kültürü oluşturan öğelerinin çok sayıda ve 

geniş kapsamlı olmasına bağlanabilir. 

 

 Kültürün tanımlanmasında yararlanılan diğer bir unsur ise, kültürün 

özellikleridir. Buna göre kültürün temel özellikleri şunlardır: 

 

1. Kültür, kuşaktan kuşağa aktarılır.  

2. Kültürün gelenek, görenek ve törelerle sürekliliği sağlanır. 

3. Kültürel öğeler toplumdaki insanlarca yaratılır ve paylaşılır. 

4. Kültür, ideal ya da idealleştirilmiş kurallar dizgesidir. 

5. Kültür,  toplum fertlerinin bireysel ve ortak ihtiyaçlarını karşılar. 

6. Kültür, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda değişebilir. 

7. Kültürün kendi içinde bütünsel bir yapısı vardır. 

8. Kültür dizgesi kavramsal boyutta soyuttur.60 

 

İletişim Bilimleri bağlamında kültürün farklı sınıflandırmalara tabi tutulduğu 

görülmektedir. Bu sınıflandırmaların başlıcaları,  

 

1. Elit Kültür 

2. Halk Kültürü 

3. Popüler kültür 

4. Kitle Kültürü 

5. Tüketim kültürü61 
                                                
59A.g.e., s. 97. 
60 Güvenç’den aktaran Oktay, a.g.e. 97-98.  
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Kültürler, sürekli değişim içerisindedir; çevre koşullarında meydana 

gelebilecek bir değişim kadar, yabancı istilaları ve hatta kültürü oluşturan unsurların 

değişimi de kültürlerin farklılaşmasına neden olmaktadır.62  

 

Kültürün ortaya çıkış mekanizmasında, unutulmaması gereken nokta, 

toplumun bir bütün olarak kültürü üretirken, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan toplum 

kesimlerinin (grup, sınıf, vb.) kendilerine özgü kültür üretimlerini sürdürdüğüdür. 

Ancak, bu kültürlerden biri egemen kültürdür.63 Bu nedenle, Tablo 2’de belirtilen 

kültürün oluşma ve değişme mekanizması bu açıdan önemlidir.  

 

Tablo 2. İşlevine Göre Tutum Oluşumu, Uyarılması ve Değişimi 

İşlev Görev Uyarılma Koşulları Değişim Koşulları 

 
 
Uyumsal 
Araç 

 
 
Tutum objesinin ihtiyacın 
temininde kullanılması:      
En yüksek ödül en düşük 
cezaya yönelme 

 
 
1.İhtiyaçların eyleme 
geçirilmesi 
2.İhtiyacın tatmini ile ilişkili 
göstergelerin belirginliği 

1.İhtiyacın 
karşılanmaması 
2.Yeni ihtiyaçlar ve yeni 
hedeflerin yaratılması 
3.Ödül ve cezaların 
değiştirilmesi 
4.İhtiyaç tatmini için yeni 
ve daha iyi yolların 
bulunamaması 

 
 
Ego 
Koruyucu 

 
 
İç çatışma ve dış 
tehlikelerden korunma 

1.Tehditlerin ortaya 
sürülmesi 
2.Nefret ve bastırılmış 
isteklere seslenmesi 
3.Engellemelerin artırılması 
4.Otoriter kimlik 
önerilerinin kullanılması 

1.Tehditlerin kaldırılması 
2.Gerçek duyguların 
açığa çıkarılması 
(catharsis) 
3. Bireyin kendini 
tanıması 

 
 
Değer 
İfadesi 

 
 
Öz kimliğin korunması, 
olumlu öz görüntü yaratma, 
kendini ifade; kendi kaderini 
kendi belirleme 

1.Değerlere ilişkin 
göstergelerin belirginliği 
2.Bireyin öz görüntüsünü 
yeniden kanıtlamaya çağrı 
3.Öz benlik kavramını 
tehdit eden belirsizlikler 

1.Kendinden tatminsizlik, 
2.Yeni tutumun kendine 
daha uygun olması 
3.Eski değerlerin küçük 
görülmesinde çevrenin 
desteği 

 
 
Bilgi 

 
Anlama, anlamlı zihinsel 
örgütleme, tutarlılık ve 
açıklık ihtiyacı 

 
Eski sorunla ilgili gösterge 
ya da eski sorunun yeniden 
gözden geçirilmesi 

1.Yeni bilgi ile yaratılan 
belirsizlik ya da çevrede 
değişim 
2.Sorunlar hakkında daha 
anlamlı bilgi 

Kaynak: Metin İnceoğlu, Tutum – Algı İletişim, Ankara, Elips Kitap, 2004, s. 149.  
 

                                                                                                                                     
61 A.g.e., s. 99-120. 
62  William A. Haviland, Kültürel Antropoloji, Çev. Hüsamettin İnanç, Kaktüs Yayınları, İstanbul, 
2002, s. 90. 
63 Çeçen, a.g.e., s. 14. 
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1.7. Kültür aktarımı ve iletişim 
 

 Kültür, insandan insana ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir özelliğe sahiptir. 

Kültürün aktarımı sorunu ise, dil tarafından üstlenilmiştir.64 İnsanların ve toplum 

arasındaki ilişkinin Şekil 1’de de gösterildiği üzere tek yönlü olarak gerçekleştiği 

düşünülmekteydi.  

 

Şekil 1. Eski ve Çizgisel İletişim Modeli 

 

GÖNDERİCİ                           BİLDİRİ                           ALICI 

     (Ben)               (O) 

Kaynak: Broms ve Gahmberg’den aktarımla, Selami Sargut, Kültürler Arası Farklılaşma 

ve Yönetim, Ankara, 2. B., İmge Kitabevi Yayınları, 2001, s. 164.  

 

Oysa, daha sonra yapılan araştırmalar, iletişimin geri dönüşlü, diğer bir 

ifadeyle döngüsel olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, Şekil 2’de gösterilen model, 

kültürel iletim açısından daha gerçekçi bir model olarak görülmektedir. 

 

Şekil 2. Öziletişim modeli 

 

 Bildiri 1     Bildiri 2  

 KOD 1    KOD 2  

 

        Bağlamın 

        Değişmesi 

          

  

 Bildiri 2   
Kaynak: Broms ve Gahmberg’den aktarımla, Selami Sargut, Kültürler Arası Farklılaşma ve 
Yönetim, Ankara, 2. Basım., İmge Kitabevi Yayınları, 2001, s. 164. 

                                                
64 Haviland, a.g.e., s. 63. 

Gönderici 
(Ben) 

 
 
 
 
 
 
 

Alıcı 
(Ben) 
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Şekil 1 ve Şekil 2 de bahsedilen iletişim modelleri arasındaki farklılıklar 

iletişim kadar kültürün de  döngüsel bir alana yayıldığını göstermektedir.  Diğer bir 

deyişle, kültür kaynağından çıktığı gibi kaynağına dönmez. Değişimler geçirir ve 

çeşitli farklılıklara uğrayarak şekil değiştirir. 

 

 

1.7.1. İdeoloji,  Bilinç Endüstrisi ve Hegemonya 
 

Tüketim kültüründen bahsederken kültür bağlamında ideoloji, bilinç 

endüstrisi ve hegemonya’ya değinmeden geçmenin bu tez açısından bir eksiklik 

olacağından bu bölümde ideoloji, bilinç endüstrisi ve hegemonya kavramlarına yer 

verilmektedir. Kapitalizmin getirdiği en önemli etkilerden biri de kültür endüstrisinin 

ortaya çıkışı ile ona bağlı olarak bilinç endüstrisi, ideoloji ve hegemonya 

modellerinin bütünleşmiş olmasıdır. Güneş’e göre;  

 

“Gerçekten eleştirel ekolün iddialarını büyük ölçüde doğrulayan bir kültür 
endüstrisinin bugün en etkin araçları medyadır. Modern toplumların kültürel 
paradigması şaşırtıcı bir biçimde ekonomik sistem-  kültürel üretim- bilinç 
endüstrisi ve enformasyon kompleksinde bütünleşmektedir. Böylece ekonomik 
toplumsal sistem kendi ihtiyacı olan kültürü, kendi koşullarında üreterek, yine 
kendi işleyişine uygun bir mantıkla pazarlamaktadır.” 65 

 

 Modern toplumların paradigmasal olarak bir ağ gibi dokuduğu ekonomik 

dayanaklı bilinç endüstrisi, yeni kültürel ideoloji kaynakları ve hegemonya modelleri 

sayesinde yeni manipülasyon modellerinin ortaya çıkışı ile kapitalizm kar oranını 

gittikçe artırmıştır. Kar odaklı bir senaryonun figüranları olan insanlar bu süreçlerle 

pasifize edilmektedir. Erdoğan’a göre, “kapitalizm, özellikle ekonomik alanda dikey 

ve yatay entegrasyonla ve iletişim alanındaki gelişmelerle hiçbir şeyi şansa 

bırakmamaya, ekonomik pazar ve siyasal\kültürel alanın kontrolünü perçinlemeye 

çalışma zorunluluğu altında elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Dolayısıyla, 

                                                
65 Sadık Güneş, Medya ve Kültür-Sessiz Yığınların Kültürel İntiharı,  Vadi Yayınları, Ankara, 
2001, s.128. 
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popüleri popüler yapan güç ekonomik ve ideolojik güçtür”.66 Bütün bunların ışığında 

ideolojiyi tanımlayacak olursak;   ideolojiyi,  tüm düşünsel değerlerin, teknolojik ve 

kişilerarası iletişim aracılığıyla ifade edilen bakış açılarının biçimlenmesi ve örgütlü 

duruma gelmesi olarak ifade edebiliriz.67  Kısaca ideoloji, belli görüşlerin 

kemikleşmiş halidir.   

 

İdeoloji genellikle siyasal ve ekonomik olarak düşünülür ama kitle iletişim 

bağlamında ideolojiyi ele alırsak,  kitle iletişim araçlarının hegemonya ve ideolojiyi, 

yeniden üretmeye dönük işlevleri vardır.  Bu araçlar bazı ideolojileri öne çıkartır, 

meşrulaştırır, parlatır. Bu ideolojiler kitle iletişim araçlarının filtresinden geçerek 

yoğun bir ikna edicilik ve cazibe saçarak halka ulaşırlar. Genellikle öne çıkartılan 

ideolojiler, iktidar seçkinlerinin ideolojileri olarak kendini gösterir. Güçlü grupların 

ideolojileri daha fazla öne çıkarken güçsüz gruplar medyada neredeyse hiç temsil 

hakkı bulamazlar.  Shoemaker ve Reese’e göre ideoloji bütünlüklü bir yapıdır ve 

ideolojik düzey medyadaki alt düzeyleri de kapsar. Bu düzey, diğer alt düzeylerle 

birlikte iktidar seçkinleri yararına çalışır. 68İktidar seçkinleri denetledikleri kitle 

iletişim araçları sayesinde, ideolojik gündemlerini topluma yansıtır ve bu sayede 

toplumu manipüle ederler. Bu manipülasyon izleyicin ya da okurun egemen 

ideolojiyi kabulüne yol açan, ve egemen ideolojiyi yayan modern iletişim taktikleri 

sayesinde benimsenir hale gelir. 

 

 Althusser’e göre,  devlet,  kapitalizmin yeniden üretimini sağlamada devletin 

baskı aygıtları ve devletin ideolojik aygıtları olmak üzere iki yöntem kullanır.  

Devlettin baskı aygıtları güç kullanılan kurumları içerir. Bunlar arasında, polis, 

asker, hapishane sayılabilir. Devletin ideolojik aygıtları ise,  toplumsal örgütlenme ve 

kültürel organizasyonuna ilişkin ideolojiler yayan kurumları içerir.  Bunlar,  medya 

                                                
66 Erdoğan, İrfan,  Popüler Kültür: Kültür Alanında Egemenlik ve Mücadele, Güngör, N. (1999) (der.) 
PopülerKültür ve Iktidar. 2. Basım., Vadi Yayınları, Ankara, s. 18-53,  
çevrimiçi:http://politics.ankara.edu.tr/~erdogan/nazife.htm- erişim tarihi: 13.10.2006. 
67 James Lull,  Medya-, İletişim-Kültür, çev. Nazife Güngör, Vadi yayınları, Ankara, 2001, s. 19. 
68 Pamela Shoemaker- Stephen D. Reese, “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi”, çev. Ahmet 
Gürata, s.129, Medya, Kültür,Siyaset , der: Süleyman İrvan, Alp Yayınevi, 2. Basım, 2002. 



 37 

kilise ve okullardır.69 Medya ideolojinin yayılması açısından hiç de 

azımsanamayacak bir rol üstlenir. 

 

Egemen ideolojinin yayılmasında çeşitli imaj sistemleri kullanılır. Reklam da 

bunlardan biridir. Reklamcılık sadece ürünlerin satışına yönelik değil, reklamla 

birlikte aslında ideolojiler de yayılır ve satışa sunulur. Ve reklamlar, “ yalnızca 

kültürün sembolik ve ideolojik içeriğini değil aynı zamanda onun ethos’unu, 

dokusunu ve bir bütün olarak yapısını” da şekillendirir.70  Tüketim açısından bakacak 

olursak, medya izleyicilerine reklamlar sürekli bir şeylere ihtiyaçları olduğunu 

anlatır. Bu ihtiyaçları belirlerken sürekli bir şeylerle özdeşleşim kurulmasını 

sağlarlar. Daha güçlü olmak için, daha güzel olmak için, daha sağlıklı olmak için 

ürünlerinin alınmasını tavsiye ederler. Burada yayılan egemen ideoloji tüketimcilik 

ve kapitalizmin ruhudur.  Bu bir yaşam tarzı yani son moda terimle “life style” dır.  

Bu yaşam tarzı tüketiciye kendini özdeşleştirmek isteyeceği bir kimlik sunar.   Bu 

şekilde bireyler tüketici olmayı öğrenirler. 

 
“Tüketici olmanın öğretildiği  en önemli mecralardan  biri olarak reklamlar, 
modern tüketici için  ideal bir kimlik oluşturarak  tüketici öznenin  bu kimlik 
için arzu duymasını , böylece reklamı yapılan  ürünün satışını  garantileme 
işlevini yerine getirmektedir. Reklam, metinlerinde sunulan bu kimlik temel 
olarak meta estetiği çevresinde  örgütlenen simgesel anlamlardan  örülmektedir. 
… Bir başka deyişle, modern toplumlarda mallar tüketilirken aslında 
göstergeler tüketilmektedir.” 71  

 

Böylece tüketerek sağlıklı, güzel, zengin, havalı, dinamik, genç vs. olunacağı 

tüketicilere düşündürülerek tüketim garantilenmiş olur.  Bu açıdan reklamların 

sadece ürün satışı yapmadığını göstergeler ve imajlarla dolu anlamlar sattığını 

söylememiz mümkündür. Diğer yandan reklamlar firmaların sadece ürünlerini değil,  

imajlarını da satarlar.  Çeşitli firmalar ne kadar halkın sağlığını önemsediklerini, ne 

kadar çevreci olduklarını göstermek için çeşitli kampanyalar düzenlerler. Sponsorlar 
                                                
69 Philip Smith,  Kültürel Kuram, Çev: Selime Güzelsarı ve İbrahim Gündoğdu , Babil Yayınları, 
İstanbul, 1. Basım,2005, s.  80. 
70 Andrew Wernick, Promosyon Kültürü- Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım, Çev. Osman  
Akınhay , Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları,1996, s. 7. 
71 Serpil Aygün Cengiz, “Duygulanım Sarkacının Haz ile Aleksitimi Arasındaki Salınımı: 
Reklamlardaki Kamusal Yüz”, Medya Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Der: Banu Dağtaş ve 
Erdal Dağtaş, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009, s. 314. 
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eşliğinde yapılan sağlıklı yaşam kampanyaları aslında birer reklamdır. Bir margarin 

firması, Türk Kalp Sağlığı Vakfı ile  “Kalbinizi Sevin Koruyun”  kampanyası yapar. 

Aslında amaç, imaj artı pazarlamadır. Kalbinizi sevmeniz margarinimizden yemeniz 

ile mümkündür mesajı da tüketiciye verilir. Lull’a göre,  “baskın ideolojiler, 

toplumun siyasal ve ekonomik olarak güçlü kurumlarının ve kişilerinin değerlerini 

sistemin tipini dikkate almaksızın yansıtırlar. Kapitalist ülkelerde işbirliği içindeki 

yönetimler, sponsorluk ve reklamcılık ürünleri tarafından belirlenen medya içeriği 

üzerinde önemli ölçüde etkide bulunurlar. Çünkü medya içeriği doğrudan hükümet 

tarafından sponse edilmemekte ya da yönetimdeki çoğu kişinin fikirleri 

doğrultusunda oluşmamaktadır. Onun ideolojik tonları ve yansımaları basitçe 

tanımlanamaz. Bu gerçek, ideolojik etkinin açıklanmasına yardım eder.”72 İdeolojik 

etki karmaşık süreçlerden geçmektedir,  yansımaları da aynı ölçüde komplike 

olmaktadır. Stuart Hall’a göre: 

 
“Modern iletişim araçları asla toplumsal yapılar ve pratikler alanı dışında 
kavramsallaştırılamazlar, çünkü giderek artan oranda bu alanın bir parçası 
haline gelmektedirler. Günümüzde iletişim kurumları ve ilişkileri toplumsal 
alanı tanımlıyor ve inşa ediyor; siyasal alanın inşasına yardım ediyor; üretken 
ekonomik ilişkileri dolayımlıyorlar; modern endüstriyel sistemler içinde maddi 
bir güç haline geldiler, bizatihi teknolojik olanı tanımlıyorlar, kültürel olana 
hükmediyorlar. Giderek artan bir biçimde kültürel ve toplumsal dünyaya ait 
deneyimlerimiz haline gelen ikinci düzey evrenleri inşa ediyor ve yaşatıyorlar. 
İçine işledikleri toplumsal alan bütünü içindeki ilişkilerin ne dışındalar ne de bu 
ilişkileri doğrudan ya da dolaylı olarak yansıtıyorlar. Bu ilişkilerin inşasına  
yardım ediyorlar, onları işleyişine içseller.”  73 

 
 

Böylece,  modern iletişim araçlarının yaydığı ideoloji ve tüketim daha da 

içselleşmektedir. İnsanlar tüketimi ve onunla ilgili gelen iletileri içselleştirdiğinden 

gündelik hayatlarında kitle iletişim araçlarını sorgulamaz ve gelen iletilerin ideolojik 

temaları bireylerin zihnini derinden etkileyebilir. Sürekli tekrar eden temalarla 

ideoloji aktarımıyla insan bilinci etki altına alınmaktadır.  Medya iletilerinin 

çoğunlukla açık olmaktan çok örtük bir biçimde halka ulaştırdığı düşünülürse burada 

bilinçaltı süreçler de devreye girmektedir.  Aslında reklam sayesinde amaçlanan 

bireylerin zihnini eğitmek ve sömürüye açık hale getirmektir. Enzensberger’e göre; 
                                                
72 Lull,  a.g.e., s. 30-31. 
73 Stuart Hall, “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Çev. Ahmet Gürata, Medya, Kültür ,Siyaset , Der: 
Süleyman İrvan,  2. Basım, Alp Yayınevi, Ankara, 2002, s.109. 
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“Kültür endüstrisinin pazar yaratma, egemen sınıfların ideolojisini yayma ve 
benimsetmekte kullandığı iki önemli kavram reklâm ve propagandadır. Direkt 
reklâm ve propaganda kimsenin satın almadığı ama boğazımızdan aşağı tıkılan 
şeydir. Kültür endüstrisinin ürünleri soyutlaştıkça olayın sadece ticari yönüne 
odaklanmak bilinç endüstrisinin modern toplumlara yaptığı hizmeti görmezden 
gelmek olur. Bilinç endüstrisinin asıl işi ürün satmak değil, var olan düzeni 
satmaktır.”74  

 

Enzensberger’in de belirttiği gibi bilinç endüstrisi var olan düzeni yani hâkim 

ideolojileri satmak amacındadır. Ürün satmak sadece olayın bir boyutunu 

göstermektedir. Raymond Willams’a göre  iletişim araçları empoze etme yerine 

katma/dâhil etme biçiminde hem empoze etme hem katma işlevi çalışır.75 Bu 

durumda bilinç endüstrisi devreye girmektedir. Amacın egemen ideolojileri, düzeni, 

yaşam algısını satarak benimsetmek olduğunu söyleyebiliriz.   

 

Bu bölümde son olarak söz edeceğimiz temel kavram ise hegemonyadır. 

İdeoloji,  bilinç yönetimi ve hegemonya kavramları iç içe geçmiş kavramlardır. Her 

birinin toplumsal açıdan farklı rolü vardır ama iletişim çalışmaları açısından her biri 

bir sacayağının bir parçasıdır. Bütün bunların ışığında hegemonyanın ifade 

ettiklerine kabaca bakacak olursak, hegemonya bir grubun diğer gruplar üzerinde 

üstünlüğünü kabul ettirmek için egemenlik kurmasıdır diyebiliriz. Aslında 

hegemonya, toplumsal açıdan bir gruba üstünlük sağlatır. Hegemonyayı iletişim 

açısından tanımlayacak olursak; “hegemonya bir egemen iktidarın kendi yönetimi 

için hâkimiyet altındaki insanların rızalarını kazanmada başvurduğu stratejiler alanı 

olarak tanımlanabilir. 76  Bu stratejiler geniş bir yelpazeyi kapsayarak egemen grubun 

ideolojisini pekiştirir, konumunu sağlamlaştırır.  

 

Hegemonya kavramı Antonio Gramsci tarafından geliştirilmiştir. Gramsci’nin 

hegemonya kuramına göre, kitle iletişim araçları iktidar seçkinlerinin kültürlerini, 

                                                
74  Hans Magnus Enzensberger, Critical Essays, The Continuum Publishing Company, 1982, s. 10, 
çevrimiçi: http://books.gooogle.com.tr,  erişim tarihi: 08.01.2009. 
75  Williams’dan aktaran İrfan Erdoğan ve Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, Erk 
Yayınları, Ankara, 2005,s.110. 
76 Barış Çoban, “Louis Althusser”, Kadife Karanlık-2- Ayna Şövalyeleri, Ed. Barış Çoban, Su 
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 99. 
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zenginliklerini, felsefelerini, yaşam tarzlarını yayarak onları konumlarını 

sağlamlaştırır.  Kitle iletişim araçları bu öğelerin, bireylerin bilinçlerine etki edecek 

şekilde yerleşmesini sağlar. Kitle iletişim araçları tarafından yayılan ideolojiler,  

statükonun destekleyicileri olan dini kurumlar, okullar, ticari örgütler,   tarafından da 

pekiştirilir, güçlendirilir. Bu pekiştirme süreci, hegemonyanın temelini 

oluşturmaktadır.77 Hegemonya, bu durumda sadece yukarıdan yayılan fikirler olarak 

kalmaz hayatın tüm alanlarını ve pratiklerini kapsar bir anlamda yaşanan hayatın 

kendisi olur. Williams’a göre de “hegemonya sadece yukarıdan empoze edilen 

fikirler ve manipülasyon yoluyla oluşmaz. Yaşanan hayatın tüm pratiklerinin bir 

araya gelmesi sonucu aralarındaki ortak uyumla oluşur.”78   Bu açıdan bakıldığında, 

hegemonya insanların gündelik hayat akışı içinde farkında oldukları bir olgu değildir, 

daha çok toplumsal pratiklerin içine sızmıştır ve ortak düşünüş, değer ve algıları 

biçimlendirmeye devam etmektedir. Toplumsal yaşantının bir parçası haline 

gelmiştir. İşte bu noktada ideolojilerin hegemonik yapısı sürdürülmektedir. Diğer 

yandan egemen ideolojiler de hegemonyayı doğal yaşam akışının içine katmak için 

büyük bir çaba gösterirler. Medyadaki çoğu ideolojik mesajlar gerçeğin yanlış bir 

yanılsamasını yaratarak halka ulaşır. Sorun teşkil edebilecek konular doğal düzenin 

bir parçası olarak sunulmaktadır. Olayların derinlikli analizine ilişkin hiçbir şey 

yoktur.79 Gerçeğin yanılsamasını satarak ideolojiler pekiştirilir ve hiçbir sorunun 

olmadığı bilgisi topluma iletilir. 

 

Hegemonya sosyal aktörlerin kendi bağımlı statülerini kabullenmeleri ve 

normal olarak görmeleriyle gerçekleşen bir durumdur. Örneğin reklâmlar aracılığıyla 

çoğu zaman halk tüketici olarak düşünmeye teşvik edilir.80 Bu durumda iktidar 

seçkinleri, egemen ideolojilerini yayarken halkı tüketici olarak konumlandırarak 

hegemonyasını idame ettirir. Çünkü o hâkim sistem içinde halkın tüketici olarak 

konumlandırılması iktidar seçkinlerinin ideolojilerini besleyen bir olgudur. 

 

                                                
77 A.g.e., s. 53. 
78 Williams ‘dan aktaran Bilal Arık, “Raymond Williams”, Kadife Karanlık-2- Ayna Şövalyeleri, 
Ed. Barış Çoban , Su Yayınları , İstanbul, 2006, s. 122. 
79 Smith, a.g.e., s.  213. 
80 Lull, A.g.e, s.53. 
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Tablo 3. Kültür Karşılaştırmaları 

 
Kaynak: Mahmut Oktay, Davranış Bilimlerine Giriş, İstanbul, Der Kitapevi, 2000, s. 119.  

 

1.7.2. Popüler kültür 
 
  Popüler kültürü tanımlayacak olursak, popüler kültürün bir toplumda yaygın 

olarak paylaşılan, inançlar, pratikler ve nesneler olarak tanımlanabileceğini 

görürüz.81 Popüler kültür, birçok kültürel öğeyi bünyesinde barındırabilir; halkın 

inançlarının, pratiklerinin ve nesnelerinin yanı sıra siyasal, popüler ve kitlesel 

inançları, pratikleri ve nesneleri de içerebilir. Daha geniş bir anlatımla popüler 

kültür;  halk kültürünü, kitle kültürünü de içermekte ama ikisi arasında keskin bir 

ayrım yapılamamaktadır.  Bugün popüler kültür dediğimiz olgu, kitle kültürü ve halk 

kültürünün bir potada kaynaşmış halidir.   

                                                
81 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara,1998, s.279. 

Üst (Elit) Kültür Folk (Halk) Kültürü Popüler Kültür Kitle Kültürü 
Karmaşık bir biçimi ve 
beğenilmesinin estetik 
ölçüleri vardır. 

Biçimi basittir. Biçim olarak orta 
karmaşıklıktadır. Oldukça basittir. 

Tüketicileri yüksek 
eğitimli kişilerdir; bu 
yüzden iletilebilme 
aracı, yapıtın kendisidir.  

Her türlü duyu ya da 
gelenek aracılığıyla 
doğrudan aktarılabilen 
ya da iletilebilen 
yapıdadır. 

Aktarımı ya da iletimi 
ortam ve teknoloji 
olarak dolaylıdır. 

Aktarımı ya da iletimi 
ortam ve teknoloji 
olarak dolaylıdır. 

Bilinen ve ünlü bir 
yaratıcısı vardır. Anonimdir. 

Bilinen bir kaynağı ya 
da yaratıcısı (üreticisi) 
vardır. 

Bilinebilen kolektif 
yaratıcıları vardır. 

İlk değerlendirilmesi 
yine yüksek beğeni 
sahibi gruplar ya da 
eleştirmen topluluğunca 
yapılır. Ekoller ve 
küçük topluluklar 
oluşur.  

İçinden çıktığı grubun 
değer  yargılarını 
içerir ve iletir. 

Kültürel değerleri ve 
gelenekleri, yeni 
formüller biçiminde 
yansıtır. 

Tüketim toplumunun 
satışa yönelik 
yaratılmış değer 
yargılarını içerir. 

Ürün (yapıt) 
yaratıcısının yaratım 
süreciyle oluşturduğu 
bir düşünsel ve sanatsal 
çabayı göstereceklere 
dönüktür. 

Ürün tüketiciye 
dönüktür. 

Ürün kitlesel sayıdaki 
tüketiciye dönüktür.  

Ürün kitlesel sayıdaki 
tüketiciye dönüktür. 

Ürün pahalı ve 
değerlidir. 

Genellikle herkes için 
parasızdır. 

Oldukça ucuza, fakat 
parayla elde edilir. 

Oldukça ucuza, fakat 
parayla elde edilir; ve 
geniş çaplı tüketim 
sanayi ile bağlantılı 
çalışarak bazı mallar 
için de pazar yaratır. 
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 Popüler kültür aslında, halk kültürü, folk kültürü, halkın ifadesi, “halkın ve 

halktan” olarak kitle kültürüne ve kapitalist kültüre karşıtlığı anlatır. 1960’larda 

popüler olan, popüler direniş kültürüydü. Kitle kültürüne geçiş, popülerin (halkın 

olanın) kitle kültürü denen kapitalist pazar kültürünün içine alınması ve ticari ve 

reklam kültürünün bir parçası yapılması sürecidir. 82 Bir tüketim nesnesi haline gelen 

kültür çeşitli popüler formlarda üretilir ve tüketilir. 

 

Bugünkü anlamıyla popüler kültürü inceleyecek olursak popüler kültürün 

halkın da kültürünü içerdiğini belirtmiştik.  Popüler sözcüğü Latince popularis’den - 

halka ait olan – türetilmiştir.  Popüler kelimesi, halkın ya da halka ait anlamını 

içeriyordu. Ne var ki, bu kelimenin aynı zamanda “aşağı ve alt” anlamı da vardı.  

Günümüzde ise çoğunluğun sevdiği, gözde olan, seçilen anlamında 

kullanılmaktadır.83 Kültürün yeniden üretilmesiyle, istendiği oranda ticarileşip 

tüketime açık hale getirilmektedir.   Bugün popüler olan, siyasi, sosyolojik ve güncel 

olan pratikleri içerir. Popüler kültür, bu kültürden zevk alan halkın kendi 

ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla günümüzdeki iletişim araçları tarafından tekrar 

üretilip geniş kitlelerin tüketimine sunulmaktadır. Kültür burada yeniden 

üretilmektedir.84Kültürün yeniden üretimi ticari bir amaç taşır. Bu ticari amaç 

kapitalizmin ana amaçlarını oluşturur ve çok geniş bir alana yayılmıştır.  

 

  Bugün popüler kültür kavramı, siyaset spor, sanat, medya gibi çok geniş bir 

yelpazeyi içerir. Bugün kültürün yeniden üretimi ve kitleler tarafından tüketimi 

değişkenliği de beraberinde getirmektedir, popülerliği sağlayan da kültürün sürekli 

değişkenliğidir.  Örneğin, pop müzik yani popüler müzik sürekli yenilenen ve 

değişen bir olgudur. Haftalık, aylık müzik listeleri ile sürekli değişen ve tüketilendir.  

Siyasetin, modanın, sporun, sağlığın hep popülerleri yani “in” kavramları ve kişileri 

vardır. Onlar da sürekli değişkenlik gösterir. Bütün bu değişimler medya yoluyla 

halka iletilir, benimsenmesi sağlanır. Günümüzde, popüler kültür halkın ihtiyacından 
                                                
82Erdoğan, a.g.e. s. 20. 
83 Williams, a.g.e., s. 285-286. 
84 Oktay, a.g.e.   
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doğmaz, halka benimsetilir.  Burada anahtar bir kavram olan kültür, insanların 

etkileşim ve toplumsal uyum çabalarının bir ürünü olmaktan çıkıp, endüstri 

toplumunun üretim ve pazar ortamlarında üretilen ve aynı şekilde tüketilen ürün 

haline gelmiştir.85Bir tüketim nesnesi haline gelen  kültür, pazarlanır, dağıtılır ve  

satılır. 

 

Popüler kültür, kitle kültürüyle ve tüketim kültürüyle yakından ilişkilidir. 

Popüler kültür, kitle kültürünün somut şekillerinden biridir. Aslında popüler kültür 

hem kitle kültürü, hem de tüketim kültürüdür. Erdoğan’a göre, kullanım ve tüketim 

popüler kültürün her safhasında bulunmaktadır. Popüler,  popülerleri yaratır. Popüler 

sporcular, popüler fikirler,  popüler sanatçılar, popüler ürünler zincirin halkaları gibi 

birbirini tamamlar ve son aşama olarak tüketici bunları alır ve kullanıma sokar. 86 

Örneğin;  sağlık alanında her mevsim bir yiyecek popüler olur. Uzmanlar, üzüm 

çekirdeğin faydalarını keşfetmişlerdir. Hemen üzüm çekirdeği ekstreleri satılmaya 

başlanır. Tüketici de bunları alır kullanır. Böylece popüler kültürün halkaları 

tamamlanır ve bu kısır bir döngü halinde sürer gider. Popüler kültür kitlelerin sevdiği 

ve beğendiği bir kültürdür. Popüler kültür günlük yaşamın kültürüdür, çok ucuza 

satın alınabilir ve temelinde eğlence vardır.87Bu eğlence ve tüketimi pekiştiren ise 

kitle iletişim araçlarıdır. Onlar olmadan popüler kültür de olmaz.  Yazılı basındaki 

moda, sağlık, dekorasyon, güzellik, evlilik, spor üzerine yazılar ve radyo ve 

televizyondaki paparazzi ve yarışma programları, yemek programları gibi 

programlar,  kapitalist düzene hizmet etmekte ve kitleleri tüketime 

yönlendirmektedir. Çoğu programda çeşitli ürünlerin reklâmının yapıldığı 

bilinmektedir.  Bu yazılar ve programlarla sürekli bir ihtiyaç duygusu yaratılmaya 

çalışılmaktadır. Özellikle sağlık alanında “kalp krizine dikkat”, “beyin kanamasına 

dikkat” gibi yazılarla gereksiz panik duygusu yaratılarak sağlıklı insanları sürekli 

gereksiz tahlillere veya diyet yapmaya yönlendirerek, tüketim pekiştirilmektedir. 

 

                                                
85 Güneş, a.g.e., s.35. 
86 Erdoğan, a.g.e., s. 21. 
87Yengin’den aktaran, Soygüder, a.g.e., s. 17. 
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Popüler kültürde her şey tüketim nesnesi olabilir. Son yıllarda, insanı hayatta 

tutan en önemli unsur olan sağlık da bir tüketim nesnesi haline dönüştürülmüştür.  

Sağlıklı yaşam, diyet, çeşitli hastalıklar, anti-aging yiyecekler, güzellik tüyoları ön 

plana çıkmış ve bireye “sağlıklı olmak istiyorsan tüketmelisin” mesajı verilmiştir.  

Sürekli tüketen ama yine de sağlıklı olamayan bireylere sistem halkın hatalı tutum ve 

davranışını örnek vermektedir. Örneğin,  popüler kültürde sağlıklı olamayan bireye  

“hatalı davranışın yüzünden sağlıklı olamıyorsun, zararlı fast food ürünleri, 

margarini v.s yiyorsun” mesajı verilir. Ne var ki, sağlıksızlığı yaratan aslında 

sistemin kendisidir.  İş arasında acele yemek yemeği yaratan da, daha fazla kar etmek 

için margarini üreten de sistemdir. Erdoğan’a göre bu “endüstrinin karakterindendir. 

Kapitalizm, süper marketlerdeki kitleye sunumu gibi, kültür alanında da kitleye kitle 

üretimi yapmaktadır”. 88 Tüketici,  bu zincirin son halkasıdır. Kendisine sunulan 

sınırlı seçenekler arasında sağlıklı olamamaktadır. Bu sefer de,  sistem sağlık 

ürünlerini tüketiciye pazarlayarak hem daha fazla kar eder, hem de tüketicinin 

yanılsaması devam eder. 

 
“Popüler kültür, kültürü tek bir alana tüketim alanına indirger. Popüler kültürü 
üretenler, halkın istediklerini halka verdiklerini iddia eder. Gazetelerin 
magazine ağırlık vermesi eleştirildiğinde “halk istediği için magazine ağırlık 
verdiklerini söyleyerek savunurlar. Aslında amaç daha çok satmak daha çok 
kazanmaktır.  Bu nedenle kültürel üretimde estetik ve kalite ölçütü o kadar da 
önemli değildir, önemli olan alıcı sayısının miktarıdır.  Formül şudur: hangi 
ürün satıyorsa o ürün popülerdir. Popülerlik genellikle medya aracılığıyla taşınır 
ve tamamen şöhret alanına sıkıştırılır. Popülerde temel olarak eğlence, satın 
alma ve moda egemendir.”89 

 

Popüler kültürde eğlence, satın alma ve moda egemenliği Erdoğan’a göre 

“psikolojik ve sahte anlamda ideolojik yeniden-anlamlandırmalarla egemenliğin 

sağlanmasına, baskı ve yönetime dönüşmüştür”.90  Bu baskı ve yönetim tabii 

hissettirmeden yapılır. İnsanlar kendi istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini 

sanırlar. Günümüzde, kültür, kitle kültürü, popüler kültür, ideoloji, ekonomi, siyaset, 

sanat, iş ve eğlence, hepside birbiri içinde ve birbiriyle sıkı sıkıya bağıntılı 

olmasından dolayı bunu başarmak daha kolaydır .  

                                                
88 Erdoğan, a.g.e., s. 32. 
89 Soygüder, a.g.e.,s. 22. 
90 Erdoğan, a.g.e., 45. 
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Endüstriler arası rekabet ve yaratıcılıkla oluşturulan yeni biçimlendirmeler, 

aynı zamanda endüstriler arasında ve içinde gelişmelere yol açmaktadır: Sağlık 

endüstrisinin “doğal iç, ye, kullan” sunumuyla, doğal tüketim maddeleri, diyet 

kolalar, diyet yiyecekler, diyet-vitaminler, diyet sigaralar, börekler, yoğurtlar ve 

sütler geliştirildi ve arandığı grup içinde popüler oldu. Elbette, dürtülerin, hayallerin 

ve umutların yaratılması, umutsuzlukların, hayal kırıklıklarının ve mutsuzlukların 

sömürülmesi gerekir. Bu yaratma ve sömürü popülerde neyin ve kimin egemen 

olduğunu gösterir.  

 

  Popüler kültür konusunda kuramcılar arasında bir  fikir birliği yoktur. Liberal 

kuramcılara  örneğin,  Margaret Mead,  Charles H. Cooley,  James W. Carey , 

George Gerbner, Grossberg,  John Fiske, Dennis McQuail’ e  göre, popüler kültür bir 

direniş ve mücadele alanıdır.  Bu kuramcılara göre, insanlar, çok pahalı ürünlerin  

taklitlerini kullanabildiklerinde toplumda sınıflar arası gerilim azalmaktadır. Halk bu 

ürünlerle gündelik hayatı arasında bir ilinti kurabildiği ölçüde mutludur, 91savını ileri 

sürmektedirler. Liberal kuramcıların iddiasına göre popüler kültür sınıflar arası 

gerilimi azaltır. Bunu çeşitli dizi filmler, dergiler ve  magazin programları için de 

söyleyebiliriz. Bireyler, ünlülerin yaşamı, diyetleri, dizilerde seyrettiği pırıltılı 

hayatlarla gerçeklerden kaçış duygusu vermekte, kendilerini onlarla özdeşleştirip 

geçici olarak mutlu olmaktadır. Oskay’a göre “ popüler kültür işte burada işlev 

görmektedir. Reel yaşamı fantazyada da aynı ile tekrarlayarak, reel yaşamın 

sürdürülmesini kolaylaştırmakta yerine başka türlü bir yaşam olabileceğinin 

düşünmenin yollarını tıkamakta; bu kırgınlıkları, var olanı benimsemenin acısını, 

utancını hafifletmektedir.”92 Popüler kültürle yaşatılan yanılsama, eleştirel 

kuramcıların da belirttiği gibi statükoyu benimsemekte ve ona karşı direniş yollarını 

bastırmaktadır. 

 

                                                
91 Soygüder ,a.g.e.,s. 17-18. 
92 Ünsal Oskay “ Popüler Kültürün  Toplumsal Ortamı ve İdeolojik işlevleri Üzerine” ,Yıkanmak 
İstemeyen Çocuklar Olalım,  Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, s.262. 
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Liberal çoğulcu veya post-modernist kültürel kuramcılara göre (örneğin 

Fiske, Grossberg, Gerbner, Carey) popüler kültürde egemenlik, metini yeniden-

anlamlandıran bireyde merkezlenmiştir; Marksist yaklaşımla Liberal çoğulcu 

yaklaşım arasında yer alan geniş yelpaze içinde ise (1990’ların İngiliz Kültürel 

Kuramcılarının büyük çoğunluğu, Fransız Yeni-althusserciler, yeni-Gramsci’ciler, 

post-marksistler yer alır), popüler kültürde egemenlik daha çok bireye verilirken, 

endüstrilerin ideolojik rolü de  vurgulanır. Marksist yaklaşımlı siyasal ekonomistler 

örneğin, H. I. Schiller, A. Mattelart,  Stuart Hall, G. Garnham, S. Ewen 93 ise popüler 

kültürü sahte-bilinçten bilinç endüstrisinin ekonomik çıkar sağlamada kültürel 

alandaki egemenlik biçimlendirmesi olarak belirlerler.  

 

 Popüler kültürün yaratıcı ve değişkenliğiyle özgün olduğunu ileri süren 

yaklaşımların yanı sıra eleştirel kuram ve daha sonra değineceğimiz Frankfurt Okulu 

ise,  popüler kültürü sıradan, ticari, sahte, gerçekliğin çarpıtılmış bir kopyası olarak 

nitelendirmektedir.94 Frankfurt Okuluna göre, popüler kültür insanlarda sahte 

duygular yaratır, yanlış bilinçler aşılar ve sahte ihtiyaçlarla onları oyalayıp durur.  

 

  Stuart Hall ve meslektaşlarının ait olduğu Birmingham Okulu ise basit 

materyalizm ve kültürel idealizm arasında durmaktadır. Kültür, özerktir ama 

toplumsal ve ekonomik bağlarla gevşek bir biçimde bağlanır. Hall’a göre, popüler 

kültür sürekli yeni özneler üretir, çünkü bu popüler kültürün devamlılığını sağlar.95  

 

Fiske ise popüler kültürü Hall’dan çok farklı bir biçimde hatta taban tabana 

zıt olarak açıklar. Fiske,  popüler olanı açıklarken üç noktayı önemli görür: 

bunlardan ilki medyanın önemidir. Popüler kültürü yaratan, yaşatan ve aktaran 

medyadır. İkincisi, popüler kültürde eğlencenin önemidir. Eğlence popüler kültürün 

temelidir. Üçüncüsü ise popüler hakimiyet alanlarıdır. Bunu sıradan insanların 

dışındaki güçler şekillendirir. Popüler kültürü bir direniş alanı olarak görür ama 

hakim olan güçlerin hakimiyetini kabul eder ve mücadele için popüler taktiklerin 

                                                
93 Erdoğan a.g.e., 48. 
94 Mutlu, a.g.e ., s. 280. 
95 Soygüder ,a.g.e.,s. 30. 
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neler olabileceği üzerinde durur. Örneğin, yırtık kotların bir direniş unsuru 

olduğundan bahseder. Benzer bir biçimde Fiske de hangi alanda olduğuna 

bakılmaksızın sistemlerin içindeki yapısal değişimlerim günlük yaşamın küçük 

taktikleriyle zayıflayıp aşındıktan sonra gerçekleştiğini ileri sürmekte ve buna örnek 

olarak feminizm hareketini vermektedir.96 Ne var ki, popüler kültürün insanların hür 

iradeleriyle oluştuğunu kabul etmek (her ne kadar egemen güçlerin olduğunu kabul 

ediyorsa da) Fiske’nin fazlaca iyimser ve hatta sistemi meşrulaştıran bir bakış açısına 

sahip olduğu yönünde bir eleştiri olarak ileri sürülebilir. Örneğin, Fiske’in bakış 

açısıyla feminizmin uzun yıllar boyunca mücadele ettiği kadın-erkek eşitliğinin en 

azından 2. Dünya Savaşı sırasında işyerlerinde zafer kazanmış olduğu ileri 

sürülebilir. Çünkü, kadın emeğinin fiziksel güçsüzlüğü sebebiyle daha az değerli 

olduğu yönündeki görüşler savaşın başlamasıyla birlikte yerini vatanperverlikle 

özdeşleşmiş ağır sanayi işçisi kadın anlayışına bırakmıştır. Hatta  hükümetler, doğal 

sorumluluk olarak kabul edilen evle ilgilenme ve çocuk bakımı gibi konularda  

kadınları destekleyecek  düzenlemeler yapmış ve Perçinci Rosie97 gibi reklam  

tiplemeleriyle kadınları ağır sanayi de dahil olmak üzere göreve çağırmış ancak 

savaşın bitmesiyle birlikte roller eski konumuna dönmüştür.  

 

 

1.8. Tüketim Kültürü 
 

Tüketim kültürü yalnızca Batıya ve Batılı yaşam tarzına özgü bir olgu 

değildir. Bu kültür modern dünyanın oluşumunun esas bir parçasıdır ve kapitalist 

sistemin temel bir aracı olarak işlev görür.98 Kapitalizmin 20. yüzyıldan itibaren 

ekonomik bir sistem olarak kendini sağlamlaştırması tüketim kültürü sayesinde 

olmuştur. 

 

                                                
96 John Fiske, Understanding Popular Culture, 2. Basım, Routledge, s.  20,  çevrimiçi: 
http://www.google.com/books.hl=tr, erişim tarihi: 05.04.2007. 
97 Ayrıntılı görüşler için; Conrad Philip Kottak, Cultural Anthropology,  McGraw Hill, 2000, s. 295; 
Lindsey German, Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm, Çev. Yıldız Önen, Babil Yayınları, 2006; Umut 
Omay, Emeğin Kültür ve Manipülasyon Teorisi, Beta Basım Yayım,2009, s.134-139. 
98 Cengiz Yanıklar, Tüketimin Sosyolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2006. 
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Tüketim, yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren adeta tanrısı olmayan ve 

daha çok tüketmekle gerekleri yerine getirilen dünyevi bir haline gelirken, özellikle 

devasa alışveriş merkezleri genelde ise kent merkezleri tarafından temsil edilen 

tüketim alanları, bu dinin katedralleri ve mabetlerine dönüşmüştür. Bu süreç 

içerisinde, kitle iletişim araçlarıyla tüketim malları modern, arzu edilen ve uygar 

yaşamın gerekleri olarak sunulurken bireyler tüketme baskısından çok az 

kaçınabilmektedir. Barınma ve giyime gibi temel ihtiyaçların ötesinde giderek daha 

fazla miktardaki parasal kaynaklar, boş zamanları değerlendirmenin yanı sıra duyu 

organlarını zevkleri, psikolojik kaprisleri doyuma ulaştırmak ya da daha genel olarak 

ifade etmek gerekirse modern anlamda bir yaşam tarzına sahip olabilmek için 

harcanmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, tüketimin ekonomik 

zenginliğin göstergesi olmasının ve gereksinimlerini karşılamaya hizmet etmesinin 

yanı sıra insanların sosyal yaşamlarını inşa etmesinde farklı seçenekler sunuyor 

görünmesidir.99 Dolayısıyla, tüketim kültürü sadece fiziksel ihtiyaçların 

giderilmesiyle değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal ihtiyaçların giderilmesiyle de 

ilgilenmektedir. 

 

İş dışı zaman insanların kendini fiziksel olarak yenileme, dinlenme 

mümkünse eğlenme zamanıdır. Bu zaman kapitalizmin ilk dönemlerinde gasp 

edilmemiş, kontrol edilmemiş, düzenlenmemiş,  kontrol edilmeyen zamandı. 

Yirminci yüzyılın başlarında iş dışı zamanı dolduran yeni etkinlikler Amerika ve 

Avrupa’da hızla yayılmaya başladı: Kapitalizm bu zamana el atıp kendi çıkarları 

yönünde düzene koymaya başladı. Şehirler, salonlar, dans salonları, sirkler, eğlence 

parkları, gösteriler, profesyonel sporlar, konser salonları ve tiyatrolar 19. yüzyılın 

kapitalist ülkelerinde hızla yaygınlaştı. Bu yeterli değildi: 19.yüzyılda iş gücünü 

üretim için zorunlu gördüler. 20. yüzyılda ise iş gücü aynı zamanda tüketici oldu. 100 

Bu kapitalizmin kendini bir ekonomik sistem olarak sağlamlaştırması ve devam 

ettirebilmesi için gerekliydi.   

 

                                                
99 A.g.e. , s. 36-41. 
100İrfan Erdoğan ve Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram, Erk Yayınları, Ankara, 2002, s. 44 - 57. 
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  Günümüzde üretilen her şey hızla tüketilmek için üretilmektedir. Dolayısıyla, 

bugünkü üretim düzeni ironik olarak bir yok etme düzenine dönüşmüş 

bulunmaktadır. Bu yok etme ve yerine koyma düzeni teknolojik sabotaj ya da moda 

ile mevcut ürünlerin geçersizleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bunun için bireyler 

bir meta fetişizmine ve tüketim açlığına çekilmektedirler.101 Böylelikle Fordizm’in 

üretimde yaptığı devrimin bir benzeri tüketim konusunda başarılmış olmaktadır. 

Tablo 4’te Fordist özelliklerin üretim ve tüketimdeki etkileri kısaca özetlenmiştir.  

 

Tablo 4. Fordizm’in Üretim ve Tüketime İlişkin Bazı Temel Varsayımları 

Üretim      Tüketim 

Üretimin geniş kapsamı tutulması   Tüketimin kitleleştirilmesi 

Son derece merkezileşmiş ekonomik   Tüketimin standartlaştırılması 

bir örgütlenme: Keynescilik  Mal ve hizmet tüketiminin yeni  coğrafi ve  

Daha fazla malın üretilmesi  sosyal alanlara yayılması 

Üretim kapasitesinde artış  Gündelik yaşamın yeniden örgütlenmesi  

Taylorizm ve üretim araçlarına  aracılığıyla yeni gereksinimlerin  

Yatırım aracılığıyla ortaya konması ve eski yaşam tarz ve 

İşgücü verimliliğinde artış    uygulamalarının erozyona uğratılması 

Yeni mal çeşitlerinin üretimi   Gereksinimlerin uyarılmasını yoğunlaştırması  

      Yeni tüketim formları  

Kaynak: Cengiz Yanıklar, Tüketimin Sosyolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 44. 

 
 Fordist özelliklerin neden sadece üretimde kullanılamayacağını Yanıklar şu 
şekilde açıklamaktadır: 
 

“Geleneksel toplumların gündelik yaşamında, tüketim mallarının oynadığı rol 
minimal düzeydeydi. Bu nedenle, işçi sınıfına yalnızca yüksek ücret  ve daha  
uzun boş  zaman şeklinde kitlesel tüketim araçlarının sağlanması, onları 
tüketmeye her zamankinden daha fazla  arzu duyacakları anlamına gelmez. 
Dolayısıyla ... tüketimin arttırılmasına yönelik olarak, emek gücünü 
oluşturanların kitle tüketimi normlarını destekleyecek şekilde yeniden 
sosyalleştirilmeleri ve bu amaç doğrultusunda üretilen malların  satışını da 
kolaylaştıracak reklamcılık ve  yeni satış rejimleriyle aşina olunmayan yeni 
yaşam tarzlarına sevk edilmesi gerekmektedir. Bu anlayış, üretilen malların 
tüketilmesine  ilişkin yeni bir sosyal bilinçle eşleştirilebilecek yeni bir  
ekonomik ve kültürel  çevrenin değiştirilebilmesi gerektiği düşüncesini de 
içerir.” 102 

                                                
101 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, çev: Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin,  Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2004, s. 46. 
102 Yanıklar, a.g.e., s. 45. 
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Yukarıda da ifade edildiği üzere, tüketim kültürü, tüketici gereksinimlerinin 

ilke olarak sınırsız ve doyurulamaz olduğu düşüncesine dayalıdır. Bir çok kültürde 

gereksinimlerin doyurulamaz olma olasılığı bile, sosyal ya da ahlaki bir hastalığa 

işaret ederken, tüketim kültüründe, bireylerin sınırsız gereksinimlere sahip olacağı 

ilkesi, bu kültür içinde yaşayanlar için olağan kabul edilir ve daha genel olarak 

sosyo- ekonomik ilerleme için gerekli bir durum olarak görülür. 103  Sosyo- 

ekonomik ilerlemenin sürekli tüketerek sağlanacağı düşüncesi bir açıdan 

kapitalizmin girdiği açmazı da işaret etmektedir.  Bu açmaz kapitalizmin büyümesini 

sadece üretimle sürdüremeyeceği gerçeğine işaret etmektedir.  

 

Tüketim kültürünün bireyler ve toplumlar tarafından kabul edilmesi ve 

böylelikle işlerlik kazanması için talebin genişletilmesi ve böylelikle ekonomik 

yaşamın – sık sık kapitalizm öncesi ilkel ekonomilere atfedilen -  iki özelliğinin 

köklü biçimde değiştirilmesi gerekiyordu. Birincisi daha fazla ailenin  (ya da ücretli 

bireyin), hem satılacak malların üreticisi hem de tüketim mallarının satın alıcısı 

olarak pazarda yerini alması gerekliydi. İkincisi öteden beri var olan tüketim 

düzeylerini karşılamakla yetinme ve bunun için gerekli olandan fazla çalışmama 

eğilimi-geriye eğimli emek arzı denilen olgu değişmeliydi. 104 Bu konuyla ilgili bazı 

yazarlar ve düşünürler farklı görüşler öne sürmektedirler. Örneğin, Bauman’ın 

üzerinde durduğu şey, yeterince tüketememenin toplumsal bir dışlanmaya neden 

olmasıdır. Çünkü, yeterince tüketememek, yoksul olmak, bugünkü toplumsal yapı 

içerisinde dışlanmışlığın bir ifadesi olarak algılanmaktadır. Toplumsal dışlanmış ise, 

bugünkü anlamıyla bir kimlik oluşturamama, daha doğru bir ifadeyle, istenmeyen, 

edinilmesi arzulanmayan bir kimlik oluşturma anlamına gelmektedir.105Bu noktada, 

tüketim kültürünün belirlenimciliği için diyet çılgınlığı, çalışma konusu açısından 

çok uygun bir örnek oluşturmaktadır: 

 

                                                
103 A.g.e., s. 53. 
104 Sidney W. Mintz, Şeker ve Güç- Şekerin Modern Tarihteki Yeri, Çev: Şükrü Alpagut, Kabalcı 
Yayınevi,  İstanbul, 1997. 
105 Omay, Emeğin Kültür ve Manipülasyon Teorisi, s. 130-131. 
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“Bugün bir sağlık dergisi alıp, ya da bir televizyon kanalı açıp da herhangi bir diyet 
tavsiyesine rastlamamak neredeyse imkânsız. Bu durumu, Amerikalı beslenme 
uzmanı Julia Ross, "The Diet Cure" isimli kitabında geçmişten günümüze incele-
yerek rakamlara vurmuştur. Öyle ki yaklaşık 30 senelik bir araştırma döneminin 
istatistiklerine göre; günümüzde insanlar daha sık, daha radikal ve gittikçe daha genç 
yaşta diyet yapmaya başlamaktadır. Julia Ross, 1964 yılında nüfusun sadece yetişkin 
kesiminin yüzde 15'inin diyet yaptığına dikkati çekerken, 1992 yılında bu oranın 
kadınlarda yüzde 70'lere, erkeklerde yüzde 50'lere ve lise çağındaki kızlarda ise 
yüzde 80'lere sıçradığını belirtmektedir. Düşünebiliyor musunuz, Amerika'daki her 
10 kız çocuğundan en az 8'i bugün diyet yapmaktadır! Diyet yapanların sayısındaki 
bu aşın artıştan daha korkutucu olan bir diğer gerçek, diyet kelimesinin gerek 
medya aracılığıyla, gerekse bazı tıp örgütlerince halka gerçek mânâsından farklı 
yansıtılmasıdır. Diyet, Yunanca "dieta" kelimesinden türemiştir ve anlamı "bir 
yaşam biçimi"dir. Hâlbuki bugün birçokları için diyet; kalori kısıtlaması, hatta ve 
hatta yan-açlık anlamlarına gelmektedir. Günümüzde medya ve sağlık 
kuruluşlarının önerdiği kilo kaybetme diyetlerinin günlük genel kalori 
ortalamasının 1000 kalorinin üzerine çıkmadığı ve eskiden bir Nazi esir kampı 
olan Treblinka'da esirlere verilen bir günlük gıdanın toplam kalorisinin yaklaşık 
aynı değerlerde olduğu düşünülecek olursa, diyetin gerçek kelime anlamının 
nasıl saptırıldığı daha iyi anlaşılabilir.”106 

 

Dolayısıyla yukarıdaki örnekte de görülebileceği gibi tüketim kültürü bireylerin 

özgür iradelerini ellerinden alarak, sistemin amaçlarına uygun davranmalarını 

sağlayan ve böylece sistemin amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olan bir unsur 

olarak kitle kültürü kavramı ön plana çıkmaktadır. 

 

 

1.9. Kitle Kültürü 
 

Kitle kültürü için Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda şu tanımlamaya 

rastlıyoruz: “Toplumsal yapı ayrılıkları gözetilmeksizin televizyon, radyo, sinema, basın vb. 

kitle iletişim araçlarıyla yaygınlaştırılan kültür.”107 

 
 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde de belirtildiği gibi, kitle kültürü, kitle iletişim 

araçlarıyla yaygınlaştırılır, kitle iletişim araçları bu açıdan kitle kültürünü sadece 

yaygınlaştıran değil, aynı zamanda üreten ve çoğaltan araçlardır. Bu bağlamda, 

medya ve kitle kültürü birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve kitle kültürü bir endüstri ise 
                                                
106 Serkan Yimsel, Doğru Beslenmeyle İlgili Yanlış  Bildiklerimiz, Hayy Kitap,  İstanbul, 2007. 
107 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Çevrimiçi:  http://www.tdk.gov.tr,  erişim 
tarihi:12.12.2006.   
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medya da bu endüstrinin üretim ve pazarlamasından sorumludur. Kitle toplumunu 

oluşturan etmenlere baktığımızda;  sanayileşme sonrası kentleşmeye bağlı olarak 

toplumsal dokudaki değişimler kitlesel düzlemde üretim, çalışma, yaşam, ulaşım ve 

ihtiyaçları doğurmuştur. Bu kitlesellik, aslında ortak bileşendir. Günümüzde kültür 

formlarını belirleyen de bu kitleselliktir.  Bu kitleselliği belirleyen en önemli 

unsurlardan biri de üretimdir. 1910’da Henry Ford’un montaj hattı sistemini 

kurmasıyla birlikte üretim sistemi büyük bir değişikliğe uğramıştır. Bundan önce, 

sınırlı ölçüde yapılan üretim, yerini büyük ölçüde üretime ve çalışmaya bırakmıştır. 

Bu da kitleselliği getirmiştir.   

 

Bir zincirin halkaları gibi, kitlesellik, şehirleşmeyi, seri üretimi ve tüketimi ve 

boş zaman kavramlarını getirdi. Kapitalizm, ekonomik bir sistem olarak bireyi ait 

olduğu topraktan kopardı ve daha kolay manipüle edebileceği şehirlere yığdı. Diğer 

bir ifade ile, kitle kültürü kapitalizmin bireyleri kontrol mekanizmasıdır.  Kapitalizm 

iş, boş zaman, eğlence, dinlenme gibi yaşamsal unsurları tekeline almıştır ve bunu 

kitle kültürü aracılığıyla sağlamaktadır. Guy Debord bu durumu şöyle 

açıklamaktadır:  

 
“ Şehircilik,  sınıf iktidarını savunan kesintisiz görevin modern icrasıdır. 
Kentsel üretim koşullarının tehlikeli bir şekilde bir araya  getirdiği işçilerin  en 
küçük parçalarına dek bölünmesinin sürdürülmesidir. Bu bir araya gelme 
olasılığının her biçimine karşı yürütülmesi gereken sürekli mücadele en uygun 
zeminini şehircilikte bulur. Fransız Devriminde elde edinilen deneyimlerden bu 
yana, bütün yerleşik iktidarların sokaktaki düzeni sağlama çabası, sonunda 
sokağın ortadan kaldırılmasıyla doruk noktasına ulaşır. Lewis Mumford 
…“artık tekdüze olan dünyayı” anlatırken “uzun mesafeye yönelik kitle iletişim 
araçlarıyla birlikte, halkın tedricinden çok daha etkili bir denetim aracı ortaya 
çıkmıştır” diye belirtir. Ama şehirciliğin gerçekliğini oluşturan genel tecrit 
hareketi, planlanabilir üretim ve tüketim ihtiyaçlarına göre işçilerin denetimli 
bir şekilde yeniden sisteme dahil edilişlerinin de sağlamak zorundadır. Sisteme 
dahil olmak, tecrit edilmiş bireylerin birlikte tecrit edilmiş bireyler olarak 
yeniden ele geçirilmelerini gerektirir: Fabrikalar ve kültür evleri, tatil köyleri ve 
toplu konutlar tecrit edilmiş bireyi aile yuvasına kadar izleyen bu sahte 
kollektiviteye hizmet etmek amacıyla özellikle düzenlenmiştir. Gösteri mesajı 
alıcılarının yaygın olarak kullanımı, bireyin tecridinin egemen imajlarla, bütün 
güçlerini sadece bu tecritten alan imajlarla dolu olmasını mümkün kılar”108    

 

                                                
108 Guy Debord Gösteri Toplumu,Çev: Ayşen Ekmekçi- Okşan Taşkent, 2.Basım,Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2006 s.137. 
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Debord’un da vurguladığı gibi kapitalizm bireyleri kendi mantığına göre 

düzenlemiş, yerleştirmiş, istihdam etmiş ve en önemlisi de onlara yeni bir kültür 

sunmuştur.   Bu kültür, kitle kültürüdür. Kitle kültürü,  aslında sanayi devriminden 

sonra endüstriyel kitlesel üretimin kültürel alana uygulanarak yeni kar alanlarının 

yaratılması sürecidir. Sanayi devriminden sonra yeni üretim biçimlerinin ve yeni 

kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte kültürel metalar dünyası kitlelerin 

tüketimine açılmış ve yeni kültürel ürünler ortaya çıkmıştır.  Bu ürünlerin 

yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya pasif kitleler tarafından alımlanan kitle kültürü 

çıkmıştır. Oktay’a göre kitle kültürü kaynağını modern kitle toplumundan alır ve 

kitle iletişim araçları tarafından yaratılır ve standartları bu araçlarca empoze edilen 

bir kültür olup, manipüle edici, bayağı ve zevksiz ve ticari amaçlı bir kültürdür. 109 

Ticari amaçlı olmasının nedeni tüketime yönelik olmasındandır. 

 

Kitle kültürü, sanayi devriminden sonra başladı demiştik. Bunun sebebi, 

sanayi devriminden sonra insanların beraber hareket edebileceği, ortak zaman 

kullanabileceği, çalışma, üretim- tüketim ve serbest zaman etkinliklerini 

paylaşabileceği kitlelerin oluşmasıdır.   Kitlesellik, günümüz modern toplumlarında 

ilişki biçimlerini belirlemektedir. Kitle iletişim araçlarının da bu kitleselliği 

pekiştirmekte yoğun bir katkısı olduğu açıktır. McLuhan’ın deyimiyle “araç 

mesajdır”110 Kullandığımız iletişim aracı vereceğimiz mesajı da etkiler; hatta mesajın 

kendisidir.  Postman’a göre ise kültür her yeni araçla baştan yaratılmaktadır.111 Bu da 

kültürün o araca uygun düzenlemelerde bulunulmasını gerektirir. Bu nedenle,  kitle 

iletişim araçları modern toplumlarda bir kültür endüstrisinin yaratılmasına katkıda 

bulunmuşlardır.  

 

Kültür endüstrisinin, en etkin aracı olan medya bugün ekonomik-toplumsal 

sistemin ihtiyacı olan kültürü üreterek pazarlamaktadır. Geniş kitlelere hitap etmek 
                                                
109 Oktay, a.g.e.  
110 Derya Altay, “Marshall McLuhan “Küresel Köyün Medyatik Mimarı”. Kadife Karanlık- 
21.yüzyıl iletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar- Mcluhan, Foucault, Chomsky, Baudrilard, 
Postman, Lacan, Zizek. Ed. Nurdoğan Rigel, Su Yayınları, İstanbul, 2003, s.1. 
111 Neil Postman ,Televizyon: Öldüren Eğlence- Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Çev: Osman 
Akınhay , 2.Basım, Ayrıntı Yay,İstanbul, 2004, s.19. 
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isteyen medya,  kitlelerin beğeni düzeyi ve alılmamasına uygun formlarda ürünlerini 

sunmaktadır. Kültür artık gerçek bağlamından kopmuş, alınıp satılan, üretilip 

pazarlanabilen bir meta haline dönüşmüştür. Kitle kültürü, popüler kültürü de içerir. 

Ne var ki, popüler kültür, kitle kültürü tarafından kuşatılarak dönüştürülmektedir.  

Popüler kültür içinde geleneksel ve modern öğeleri de barındırabilir. Ama,  egemen 

gücün yayıp ürettiği bir kültür de değildir. Kitle kültürü ve popüler kültür modern 

zamanların kültürleridir. Modernlikle birlikte kültürel öğeler yeni bir işlev ve yapı 

kazanmışlardır. Bu popüler kültürü oluşturmuştur. Kitle kültürü ise bu öğelerin 

pazarlamaya ve endüstriye dönüştürülmüş halidir. Güneş’e göre “kitle kültürü  geniş 

anlamda kitle iletişimi ile örtüşen; medya tarafından yayılan ve üretilen bir kültürdür. 

Medya bu yönüyle de kitle kültürünün pazarı ve piyasasıdır.” 112 Medya  kitle  

kültürünü  hem destekler hem de üretilmesine ve  yayılmasına katkıda bulunur.  

 

Kitle kültürü pazarın, egemen ideolojilerin, sermayenin ve tüketim 

kültürünün amaçlarına hizmet eder, onları gerçekleştirmeye çalışır. Bunu da 

manipülasyon yaparak gerçekleştirir. Medya kullanımı ve sunumu aslında 

biçimlendirme, yönlendirme, kurgulama, estetize etmeye dayanan bir 

manipülasyondur. Enzensberger’e göre okul ve kilise tarafından kullanılan eski 

manipülasyon yöntemleri eski adetler ve geleneklerle birlikte sanayi devriminin ilk 

yıllarında egemen sınıfların yerini koruması için yeterliydi. Fakat endüstrileşmenin 

temelleri sağlamlaştıkça, materyal sömürü sistemin devamlılığını sağlamakta yeterli 

gelmemeye başladı ve bunu sağlamak için daha soyut bir yöntem bulunması 

gerekliydi. İşte medya da bunu sağlamıştır.113 Bunun sağlamakta medya, 

eğlendirerek yönlendiren ve kitleleri kış uykusuna yatırarak sahte dünyalar ve 

imgeler yaratarak iktidar seçkinlerinin amaçlarına hizmet ederek kapitalizmin 

devamlılığını sağlamaktadır. 

 

Kitle kültürü tekelci kapitalizmin hem mal hem de imajlar satışını yapan, 

uluslararası pazarın değişmelerine ve ihtiyaçlarına göre biçimlenip değişen, önceden-

yapılmış, önceden kesilip biçilmiş, paketlenip sunulmuş bir kültürdür. Kapitalizmin 

                                                
112 Güneş, a.g.e., s.157. 
113  Enzensberger, a.g.e., s. 8-9. 
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kendi için üretirken ve gasp ederken, bu amaçla, kitleleri ücretli köle olarak 

kullanarak “kitleler için” yaptığı üretim ve bu üretimle gelen ‘yaşamı yapma 

yoludur.” 114 Bu anlamda, popüler kültür pazar tarafından pazarda tüketim için 

“sipariş edilen, ısmarlama” kitle kültüründe, en popüler ürünleri ve tüketimleri 

anlatır. 

 

Özellikle bilinç yönetiminin yoğun bir şekilde yapıldığı çağımızda kültür aynı 

zamanda planlı olarak üretilir ve dağıtılır. Bu durum kitle üretimi yapan pazara 

entegre olmuş yaşam biçiminde, Pazar güçlerinin kendini sürdürme zorunluluğuyla 

birlikte gelir. Böylece egemen bir Pazar kültürü yaşamı biçimlendirirken, bu yaşama 

bütün farklı sınıfların, grupların cemaatlerin, kavimlerin yaşam yollarını, kişiliklerini 

varlıklarını onları üretilen zenginliklerin paylaşımında sadece çalışan ve tüketen 

olarak tutarak egemenlik altında birleştirir. Böylece egemenlik yaratılır. 115 Kitle 

kültürü egemenlerin, diğerlerinin üzerindeki egemenliğini güçlendirmek ve 

sürdürebilmek için kullandıkları önemli bir olgudur. 

  

Yukarıda da belirtildiği üzere kitle kültürü hegemonyanın kurulmasına ve 

yayılmasına aracılık eder. Stuart Hall, devletin eskisi gibi doğrudan müdahale etmek 

yerine,  daha geri planda kalıp, her şeyi perde arkasından hegemonik bir tavırla 

kontrol etmeyi tercih ettiğini söyler.116 Dolayısıyla Hall, bu çalışma açısından önemli 

bir ipucunu vermektedir. Buna göre, kitle kültürünün belirli bir amaç doğrultusunda 

kullanılabilme özelliği bulunmaktadır. Gerçekten, kitle kültürünün kitleleri 

yönlendirme konusunda etkin bir araç olarak kullanılabilmesi, bugünkü tüketim 

kültürünün anlaşılabilmesi açısından önemlidir.  

 

Kitle kültürüne karşı getirilen eleştiriler arasında, standartlaşma, kültürün 

ticari bir meta haline gelmesi, düşük beğeni düzeyine hitap etmesi sayılabilir. Rigel’e 

göre, “kitle kültüründe her şey standartlaşıyor, klişeleşiyor. Formül haline getirip, 

basit mesaj bombardımanı sağlanıyor. Okuması seyretmesi, dinlemesi kolay 

                                                
114 Erdoğan ve Alemdar, Öteki Kuram, s. 285-286. 
115 Erdoğan ve Alemdar, Popüler Kültür, ag.e., s. 112. 
116 Nazife Güngör, Popüler Kültür ve İktidar, Vadi Yayınları, İstanbul,1999, s. 12. 
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mesajları, çözümlemek için düşünce mekanizmamızı devreye sokmuyoruz.  Ve 

masal dünyasının yumuşaklığını, her zaman gerçeğin sert rüzgârına tercih ediyoruz.   

Bu psikolojik çözümlemenin bilincinde olan medya endüstrisi, art arda çizgi 

kahramanlar yaratmayı amaçlıyor.”117 Aynı şekilde, Postman’a göre “bir kültürün 

tükenmesinin iki yolu vardır. Birincisinde, (Orwellci yol) kültür bir hapishaneye 

dönüşürken, ikincisinde (Huxley’ci yol) kültür bir hicive dönüşür … Bir halk saçma 

sapan şeylerle eğlendiği, kültürel yaşamın aralıksız eğlence turları olarak yeniden 

tanımlandığı, ciddi kamusal konuşmaların bebeklerin çıkardıkları seslere benzediği 

ve kısacası halkın kendisi bir izleyici kitlesi, halkın kamusal işleri de bir vodvil 

temsiline döndüğü zaman artık ulus riskle yüz yüze gelmiş, ve kültürün ölümü açık 

bir olasılık halini almış demektir.”118 Kitle kültürünün kitleler üzerinde hegemonya 

kurabilme gücünün eleştirisi birkaç yazar, akademisyen ya da düşünürle sınırlı 

değildir. Özellikle Marksist kuramları kullanarak sosyolojide yeni bir akım başlattığı 

kabul edilen Frankfurt Okulu, kitle kültürüne getirilen eleştirilerin kurumsal bir 

kimlik kazanması açısından önemli bir düşünce akımı olarak ön plana çıkmaktadır. 

 

 

1.10. Kültür Endüstrisi, Eleştirel Kuram ve Frankfurt Okulu 
 

Frankfurt Okulu terimi, hem bir grup entelektüeli hem de bir toplum kuramını 

belirtmek için kullanılmaktadır. Bu entelektüeller 1923 yılında Frankfurt’ta kurulan 

Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünde toplanmışlardı.119 Bu enstitü, daha sonraları 

Frankfurt Okulu olarak anıldı. Bu kurumda  toplanan  Horkheimer, Herbert Marcuse,  

Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin gibi entelektüeller  bu okulun 

temellerini oluşturdu. Daha sonraki yıllardaki en önemli temsilcisi ise Jürgen 

Habermas’dır . Bu okulun ortaya çıkışında o yıllarda yaşanan Stalinizm, işçi 

sınıflarının Avrupa’daki başarısızlığı  ve Nazizmin yükselişi etkili olmuştur.    

 

                                                
117 Rigel, a.g.e.,s. 12. 
118 Postman, a.g.e., s.173. 
119 Phil Slater, Frankfurt Okulu- Kökeni ve Önemi- Marksist Bir Yaklaşım, Çev: Ahmet Özden  
Kabalcı Yayınevi , İstanbul, 1998, s. 9. 
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Ayrıca,  bu okulun çalışmalarında  Marx önemli bir yer tutar.  Okul 

kuramcıları Marx’ın  diyalektik ve tarihsel  materyalizminden oldukça 

etkilenmişlerdir. Bu düşünürler Marx’dan etkilenmiştir,  fakat Marx’ın  modern 

kapitalist toplumlarda  kültürün etkisi üzerinde fazla durmadığına inanırlar. 120   Bu 

okul, daha çok Marx’ın eleştirel yöntemini benimsemiş ve Marx’ın eleştiri yöntemini 

temel alan eleştirel bir kuram geliştirmiştir. Hegel diyalektiğinden etkilenmekle 

beraber, Frankfurt Okulu yine de Marksist sınırlar içinde kalmıştır. Horkheimer ve 

Adorno tarafından geliştirilen kültür endüstrisi savı ile de Frankfurt Okulu daha çok 

sosyolojik bir boyut kazanmıştır. 

 

Kültürel ürünlerin kitlesel üretiminin egemenlik ilişkileriyle bir bütün içinde 

ele alındığı yaklaşımlardan biri de Frankfurt Okuluna aittir.  Adorno, Horkheimer,  

Marcuse, Benjamin, Fromm gibi kuramcılar kitle kültürü kavramını kültür endüstrisi 

yaklaşımıyla açıklamaktadır. Bu grubun üyelerinin çoğu Nazi Almanya’sından 

kaçarak A.B.D’ ye gitmiştir ve kültür endüstrisinin doğuşuna tanıklık etmişlerdir.  

Burada yaptıkları çalışmalarda “teknolojinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisine, 

özellikle popüler kültürün yeniden üretimine, popüler kültürün halk yığınları 

üzerindeki etkisine ilgi göstermişlerdir.121  Frankfurt Okulu Kültür endüstrisi olarak 

adlandırdıkları film,  televizyon, gazeteler, popüler müzik, radyo, dergileri içeren 

eğlence endüstrisini çalışmalarını da incelediler.  Frankfurt okulunun ana eleştirisi, 

kültür endüstrisinin yayılması üzerineydi. Frankfurt Okulu kuramcıları, kültür 

endüstrisinin standart ve çaba gerektirmeyen ürünlerinin, bireylerin eleştirel ve özgür 

düşünme yetisini yok ettiğini savunmuşlardır. 

.   

Kültür endüstrisi kavramını oluşturan temel metin Adorno’nun Horkheimer 

ile birlikte yazdığı Dialectic of Enlightenment (Aydınlanmanın Dialektiği) dir. Bu 

metin,  kapitalist kitle eğlence kültürü eleştirisidir.  Aydınlanma ile öngörülen şeyler,  

bireyin özgürleşmesi, rasyonalist aklın öne çıkması ve eleştirel düşünceyi 

desteklemesi gerçekleşmemiş,  onun yerine sığ ve pragmatik bir rasyonalite ile 

bürokratik, teknolojik ve ideolojik güçlerin hüküm sürdüğü bir düzende bireyin 

                                                
120 Anthony Giddens , Sociology, Polity Press, Cornwall, 3. Basım, 1997, s. 378. 
121 Smith a.g.e., s. 66. 
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özgürleşemeyip pasif tüketiciler haline dönüştürüldüğü bir kitle toplumu ortaya 

çıkmıştır.122 Bu aydınlara göre, kültür endüstrisi   Zweckrationalität (amaçlı akılcılık)   

ve kapitalizmin bir karışımıdır. Weber’in geliştirdiği bir kavram olan 

Zweckrationalität (amaçlı akılcılık) insan davranışlarının kaynağını açıklamada 

kullanılır. Buna göre  “özne, belirli bir amaca ulaşmak için, koşulları ve imkânları 

hesaplayarak bir davranışa girer, istediği sonuca ulaşmaya çalışır.”123 Amaçlı 

akılcılık kapitalizme uygulandığında,  kar amaçlı şirketlerin ortaya çıktığını işaret 

eden Adorno ve Horkheimer, bu tür şirketlerin özgür ve eleştirel düşünceyi 

desteklemekten çok parasal karlarını artırmak amaçlı mallar ürettiğini söylerler.   Bu 

şirketler, ünlü medya ve eğlence kuruluşlarıdır.  Bu kuruluşlar medya ve eğlence 

kartelleri olarak çalışırlar. Amaç kar etmek, hep kar etmektir.  Adorno ve 

Horkheimer  bu eseri yazdığı dönemde  1940’larda  Amerika’da büyük bir medya ve   

eğlence endüstrisi  kurulmaktaydı. Bunların doğuşuna tanıklık ede Adorno ve 

Horkheimer eleştirel yöntemle kültür endüstrisinin ne gibi zararları olabileceğini 

ortaya koymuşlardır.   
 

Kültürel biçimler,   kültür endüstrisi ile metalaşmış, standartlaşmış ve 

yapaylaşmıştır. Bu durumda kültür endüstrisinin ürünleri yaratıcılıktan uzak ve geniş 

bir kitleye hitap ettiği için de türdeştir. Ne var ki, bu ürünler, kitleyi manipüle ederek 

daha çok tüketime yöneltecek vasıflar da içerir.  Kitle kültürü belli bir pazarda en 

iyilerin ve en popülerlerin öne çıktığı ve başarılı olduğu yönelimleri içerir.  Kültür 

endüstrisinde her zaman en popülerler yaratılır. Bu sağlık alanı da dahil her alanda 

aynıdır. Sağlık alanında hep en popüler hastalıklar ya da sorunlar kitle iletişim 

araçlarıyla öne çıkartılır. Örneğin, kolesterol, menopoz, selülit konuları insanlara 

benimsetilerek sonra ilaçları satılır.  Kültür endüstrisinin ürünleri kar amaçlıdır ve 

kapitalizmin çıkarlarını korumaya dayalıdır.  Kültür endüstrisi kapitalizmin yeniden 

üretiminde büyük pay sahibidir. Bu durum,  Adorno ve Horkheimer’a göre “herhangi 

bir eleştirel duyumdan yoksun, kendi inisiyatifini yavaş yavaş kaybeden ve memnun 

                                                
122 A.g.e., s. 70. 
123 Murat Belge, “Davranış Biçimleri”, Radikal Gazetesi , 26.10.2002. 
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tüketiciler üretir.”124 Bu şekilde olup bitenin pek de farkında olmayan, sağlığını 

kaybetmiş   ve eğlence düşkünü bir kitle yaratılmış olur.  
 

Kültür endüstrisi ürünleri  eğlence endüstrilerin kapitalist işletmeler olarak 

belirmesi kültürel biçimlerin de standartlaşmış ve kara dönük olması sonucunu 

getirmiştir. Bunun sonucunda da toplumun tüketici yapılması gerekliliği doğmuştur.  

“Frankfurt Okulu  kitle kültürü ve  kitle toplumunu oldukça rahat,  yarı garnizon 

toplumu olarak  niteler: Bu toplumda geleneksel  bağlar, örgütlenmeler yok denecek 

kadar azalır veya tümüyle erir gider, belli çıkarlar  ve fikirlere dayanan tutarlı halk  

gitgide ortadan kalkar, insan kendisi tüketici olur, kendisi emdiği değerler  ve vakit 

geçirme, eğlenme, oyalanmalar ve mallar gibi  kitle halinde üretilir. Kitle iletişim 

araçları tarafından üretilen fikirler de bu kitle kültürü ve toplumunu tasdik eder ve 

destekler.”125  Bu yüzdendir ki,  üretilen kültürel ürünler hep yeni tüketimlerin 

yolunu açar, her zaman değişkendir, bireyler sürekli olarak tüketimle oyalanır. 

İhtiyaçlar standartlaştırılır, bunların standartlaştırılmasıyla toplum sürekli ihtiyacınız 

olanı üretiyoruz masalıyla manipüle edilir. 

Frankfurt Okuluna getirilen eleştirilerin başında kitle iletişim araçları 

konusunda kötümser olması gelir. Çünkü, “okulun çalışmaları,  kitle iletişim 

araçlarına ve kültür endüstrisine hem burjuva bireyciliğini hem de işçi sınıfının 

devrimci potansiyelini yıkan ideolojik baskınlık rolü verir”126. Dolayısıyla, ideolojik 

baskınlık, toplumu pasifize eden unsurlardan biridir. Frankfurt Okulu, popüler 

kültürü, kültür üretimi ve mülkiyet ilişkileri içinde ele alır. Horkheimer’a göre insan 

kendi kararlarıyla hareket ettiğini sanır ama aslında davranışları sosyal mekanizmalar 

tarafından biçimlendirilir.  Frankfurt okulunun anlayışına göre popüler kültür 

endüstrisi insanlara yanlış inançlar, yanlış arzular aşılar ve onları kendi gerçek 

ihtiyaçlarını anlamaktan uzak tutar. Kapitalist sisteminin varlığını sürdürmesi, yanlış 

gereksinimlerin yaratılması ve tatmini üzerine kurulmuştur. “Kitle kültürü 

                                                
124 Smith, a.g.e., s.  71. 
125 Erdoğan ve Alemdar, a.g.e., s. 287. 
126 Şermin Tekinalp ve Ruhdan Uzun İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Derin Yayınları,  
İstanbul 2004, s. 171. 
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entelektüel karşı çıkışı reddeden bir pasifleştirme kültürüdür.”   127  Bu pasifleştirme 

kültürü de bireyleri ve toplumu kontrol etmek ve depolitizasyona yol açması 

açısından kapitalizmin en arzuladığı unsurlardan biridir.  

 

Frankfurt Okuluna getirilen diğer eleştiriler ise ekonomizme karşı çıktığı, 

indirgemeci ve seçkinci olduğu, Hegel idealizmini savunması, eleştirdiği konular 

hakkında çözüm üretememesidir. Ne var ki,  Frankfurt Okulu, eleştirdiği konular 

hakkında çözüm üretemese de kültür endüstrisinin doğuşuna tanıklık ettiği için kültür 

endüstrisi hakkında doğru teşhisi koymuştur. Kültür endüstrisi günümüzde gittikçe 

etki alanını genişletmekte, serpilip, gelişmektedir. Kapsadığı alanlardan biri de 

sağlıktır. Endüstri,  bir insan için en önemli şeyin sağlıklı olmak olduğunu 

keşfetmiştir. Bu yolla, bireyleri tüketime yönlendirerek, kar marjlarını artırmanın 

yolunu bulmuştur. Bu endüstrinin önemli bir ayağı da medya tarafından desteklenen 

ilaç şirketleridir. İlaç şirketleri yeni hastalıklar icat etmektedir. Çoğunlukla, bedenin 

yaş, cinsiyet ya da genetik mirası olan doğal süreçler allanıp pullanarak bireylere 

hasta oldukları ya da hasta olabilecekleri ima edilmektedir. Böylelikle sağlık 

harcamaları üzerinden bireylerin servetleri ve kazançları manipüle edilmektedir. 

Kapitalist sistem kendi kusurlarını örtmek amacıyla da manipülasyonu 

kullanmaktadır. Doğal yaşam ortamlarından koparılarak sağlıksız koşullarda 

barınmaya ve çalışmaya mecbur bırakılan bireylerin zihinlerini, kaçınılmaz olarak 

karşılaştıkları hastalıklarla dumura uğratmakta ve sağlığı üzerine odaklanan 

bireylerin sistemi sorgulamamasını sağlamaktadır. 

 

 Artan nüfus baskısı ve hızlı yaşam kültürü ile doğal olmayan gıdalarının 

tüketiminde meydana gelen artışa bağlı olarak artan hastalıklar ve rahatsızlıklar da 

aynı yöntemle manipüle edilmektedir. Diğer yandan, hastalanma korkusu yaşayan 

bireylerin bu korkuları ile en doğal hakları olan doğal beslenmeyi tercih eden 

bireylerin bu tercihleri de organik besinler adı altında manipüle edilmektedir. 

  

                                                
127 Erdoğan, a.g.e., s. 143. 
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 Bilgi, tecrübe, yeterlilik gibi niteliklerin yanı sıra bireylerden iyi giyinmeleri, 

sağlıklı olmaları, giydiklerini üzerinde taşıyabilmeleri istenmektedir. Çalıştırılan 

bireylerin niteliklerinin bir kısmı da bedenleri ile özdeşleşmiş bulunmaktadır. 

 

 Artan hastalıklar nedeniyle zaafa uğrayan sağlık sistemi üzerinden de sistem 

kar elde etmenin yolunu bulmuştur. Sadece, ayrıcalıklı tüketicilere hitap eden 

ürünlerle değil aynı zamanda da normal bir sağlık kontrolü için özel muamele sunan 

sağlık merkezleri ile de bireylerin daha pahalı sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi 

söz konusudur. Bireylerin hastalık korkuları da, manipüle edilerek sistem tarafından 

kazanç sağlama yolu olarak görülmektedir. Böylelikle bireyler, kendilerine vaat 

edilen ayrıcalıklı sağlık hizmetlerine ve ürünlerine ulaşabilmek için kazancı yüksek 

olarak nitelendirilen çalışma biçimlerine yönlendirilmekte, meslek tercihleri de dahil 

olmak üzere, çalışma istekleri sistem tarafından manipüle edilmektedir. Aynı şekilde 

turizm ve buna bağlı eğlence faaliyetleri de bedenle ilişkilendirilmektedir. Böylelikle 

bireyin hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlatılması ve yeniden üretim gücünü 

kazanabilmesi de bir bedel karşılığı satılan bir unsur haline dönüştürülmüş ve 

tüketim kültürünün içine çekilmiş olmaktadır.  
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BÖLÜM II. 
 

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ VE SAĞLIK HABERLERİ 

 
 Sağlık Sosyolojisi kavramı, sosyolojinin bir alan olarak  gelişip, 

genişlemesiyle ve   sağlığın aynı zamanda    sosyal alanı da kapsadığının 

anlaşılmasıyla  kavramsallaştırıp geliştirilmiştir. Sağlık sosyolojisini tanımlayacak 

olursak;  sağlık sosyolojisi,  sağlık ve hastalık kavramlarını  kültürel yapı ve 

toplumsal normlar  çerçevesinde  inceleyen   ve bu ilişkileri araştırıp  genellemelere 

varmaya çalışan  sosyolojinin bir dalıdır.128 Sağlık ve hastalık kavramlarının sosyal 

yönlerinin olduğunun  daha önce de bilinmekteydi ve tıp tarihi çerçevesinde 

değerlendirilmekteydi. Sağlık sosyolojisinin bir alt  alan olarak ortaya çıkması   

1800’lerde başlamıştır diyebiliriz.  Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi ile hastalık, 

sağlık ve sosyal çevre etkileşimi daha iyi anlaşılmış  ve bu yönde çalışmalar 

başlamıştır. Amerika’da ise  sağlık sosyolojisi çalışmaları  1890’larda  başlamıştır  ve 

İkinci dünya savaşından sonra ağırlık kazanmış, 1950’li yıllarda en zirve noktasına 

ulaşmıştır. Amerika’da Talcott Parsons yaptığı çığır açıcı çalışmalarıyla sağlık 

sosyolojisinin kurucularından  kabul edilmektedir. Parsons  hasta rolü kuramı  ile o 

güne kadar yaygın inanışları ve uygulamaları alt üst etmiştir. Parsons’a göre,  

hastalıkların çoğunun kökeninde sadece biyolojik nedenler yatmamaktadır. 

Hastalıkların kökeninde biyolojik olduğu kadar toplumsal nedenler de 

bulunmaktadır.129   Parsons’ın bu yaklaşımı sağlık sosyolojisi bir alan olarak kendini 

kabul ettirmesinin de başlangıcı sayılır.  

 

 Wolinsky’e göre, sağlık sosyolojisinin bir uzmanlık dalı olarak kurulmasının 

altı nedeni vardır:130   

1. 1920’ler ve 1930’lardaki sosyal tıp hareketi 

2. 1940’lar ve 1950’lerdeki sosyal epidemiyoloji çalışmaları 

                                                
128 Nurşen Özçelik Adak,  Sağlık Sosyolojisi, Kadın ve Kentleşme,   Birey Yayıncılık, İstanbul, 
2002, s. 13. 
129 Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Nobel  Yayınevi, Ankara, 2001, s. 60.  
130  Özçelik Adak, a.g.e. s.15 
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3.  1949’da tıp fakültelerinde sosyologların çalışması 

4. 1950’ler ve 1960’larda özel kurumların mali desteği 

5. 1959’da Amerikan Sosyoloji Birliğinin  sağlık sosyolojisi bölümünü tanıması 

6. 1965’de Journal of Health and Social Behavior (Sağlık ve Sosyal Davranış 

Dergisi) Dergisinin Amerikan Sosyoloji Birliği tarafından resmi dergi olarak 

kabul edilmesi. 

 

Türkiye‘de sağlık sosyolojisinin bir dal olarak gelişmesi ise geç başlamıştır. 

Türkiye’de sosyologlar sağlık alanına yurtdışında olduğu gibi ilgi göstermemişler ve 

bu alanda yapılan çalışmalar yurtdışına oranla az sayıdadır. Türkiye’de sağlık 

sosyolojisi üzerine çalışmalar 1990’larda artış göstermiş ve günümüzde de artarak 

devam etmektedir.  

 

 

 2.1. Sağlık Kavramı ve İlgili Görüşler 
 

 Sağlığı tanımlayacak olursak;  Türkçe’ de  sağ ve hayatta olmak  kökünden  

geldiğini görürüz. İngilizce’de ise  “health” bütünlük ve sağlamlık anlamına gelen  

“wholeness” ile kutsal anlamına gelen “holy” kelimelerinin  bir karışımıdır131.  Batı 

dillerinde sağlık ve kutsallık iç içe geçmiş kavramlardır. Bunun nedeni din 

kurumunun uzun yıllar boyunca   sağlık alanında etkin olmasıdır  ki buna daha sonra 

değineceğiz. 

 

  Sağlık ve hastalık günümüzde çok önemli olgular haline gelmiştir.  Sağlıklı 

olmak,  insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Bireyin günlük hayatına devam 

edebilmesi için sağlıklı olması gerekmektedir. Hastalıklar, insanın yaşama kalitesini 

bozan ve gündelik hayatını sekteye uğratan olgulardır.132  Sağlıklı olmak ve sağlığı 

korumak günümüz yaşam koşullarında gittikçe önem kazanmaktadır.  Sağlık ve 

                                                
131 Zuhal Baltaş,  Sağlık Psikolojisi- Halk Sağlığında Davranış Bilimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
2000, s 34. 
132  Meltem Narter,  “Sağlık ve Hastalığın Sosyal Temsilleri”. İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları Dergisi 24, 
2003,s.4. 
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hastalık  organik olduğu kadar  sosyo- kültürel de   olgulardır.133  Günümüzde,  

hastalığın ve sağlığın  daha çok sosyo –kültürel yönleri  ön plana çıkmıştır. Hastalık 

ve sağlık kavramları çok  farklı  boyutlarda klinik tıbbın dışında sosyoloji, psikoloji 

gibi dallarda da açıklanmaya ve açımlanmaya başlamıştır. Bunun en önemli 

nedenlerinden biri de organik bozuklukların dışında bireyin hayatını olumsuz yönde 

etkileyen  unsurlarının ön plana çıkmasıdır. 

 

 Bunların ışığında  hastalığın  ne olduğunu inceleyecek olursak; hastalık  

kişinin kendini bedenen ve ruhen  rahatsız hissetmesi , kişinin durumunda öncekine 

oranla büyük ve çevre tarafından istenmeyen türde bir değişiklik  saptadığı durumlar 

olarak adlandırılabilir.134  Hastalık büyük ölçüde kişide istenmeyen  durum veya 

durumlardır. 

 

Bu  konuda  varılan en son nokta ise  hastalık kavramının  anormal olarak 

betimlenen durum olduğu, sağlık  kavramının ise normal olmakla yani uyum içinde 

olmakla eşdeğer  olduğudur.135 Narter’e göre  sağlık  ve hastalık kavramları 

birbirinin karşıtı olarak düşünülse de  birbirini dönüştürüp değiştiren iki kavram 

olduğudur. Bu yaklaşıma göre ,  sağlık ve hastalık sosyal ortamda bireylerin ve 

toplumun sağlık ve hastalığı nasıl tanımladıkları ile yakından ilintilidir. 136 Sosyal 

açıdan bireylerin ve toplumun  hastalık ve sağlığı nasıl tanımladığı ise, bize bu tez 

açısından en anlamlı ipucunu vermektedir; o da hastalık ve sağlığın  sosyal  olgular  

olduğudur. 

 

Özetleyecek olursak, aslında  neyin hastalık olduğunu  toplum ve bireyler 

belirlemektedir.  Örneğin;  eskiden  hastalık olarak görülmeyen çeşitli ağrılar, ruhsal 

sıkıntılar, şişmanlık gibi olgular   günümüz toplumu tarafından hastalık olarak kabul 

edilmektedir ve  hepsine uygun ilaçlar vardır.  Bu yüzden kimin hasta , kimin sağlıklı 

                                                
133 Aylin Nazlı “ Sapmanın Tıpsallaştırılması  ve Tıbbın Toplumsal Normaliteyi Sağlama İşlevi”, 
Sosyoloji Dergisi, 2005,http//155.2231.158/edergi/sosyoloji/2005/7.pdf.,s.4. 
134 Ali Nahit Babaoğlu “Yeni  Yeni Hastalıklar Nereden Çıkıyor” , Bilim ve Ütopya,  Sayı 153,   Mart 
2007, İstanbul, s. 10. 
135 Nazlı, a.g.e , s. 5. 
136 Narter, a.g.e., s. 6. 
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olduğu, sosyo- kültürel  açıdan zamana  ve tıbbın işlevlerine göre farklılık  

göstermektedir.  

 

Parsons’a  göre,  tıp sosyal kontrol açısından bir işlev üstlenmektedir. 137  

Hastalık statüsü, hastanın sosyal  rolünün gerektirdiği toplumsal sorumluluklarından  

muaf tutulduğu  bir dönemdir ve  bu muafiyeti    meşrulaştıranlar da doktorlardır. Bu 

da hastalık statüsünü138 kimlerin elde edeceği veya etmeyeceğini gösterecek 

mekanizmaları gerektirmektedir.    

 

Parsons‘a göre tıbbın bir kurum olarak varlığı hastalık statüsünün var 

olmasına bağlıdır.139   Parsons kuramında  hasta ve doktor ilişkisini evrensellik 

değeri üzerinden kurulduğunu söyler yani  doktorun hastaya taraflı davranmayacağı , 

yanlış uygulamalara izin vermeyeceği hastanın bu ilişkiyi kişiselleştirmeyeceği 

varsayılır demektedir. Bu ilişkiye “başarı odaklılık” (achievement orientation) 

demektedir. Doktor olmak için tıbbi eğitim gerekmektedir. Doktorlar tıbbi eğitim 

alarak bu rollerine kendilerini hazırlarlar. “İşlevsel özellik” (Functional specificity) 

ise doktorun hastayı tedavi etmek için üstlendiği sorumluluklara ve tıbbi alana  işaret 

eder. “Duygusal tarafsızlık” (Affective neutrality) da hasta doktor ilişkisinde 

beklenen davranışları içerir. Son olarak, “topluluk odaklılık”  (collective orientation) 

doktorların kar amacı gütmemelerini ve hastanın da sağlığına kavuşmak için doktorla 

işbirliğine girmesini sağlar. 140 Hastalık statüsünün ortaya çıkarttığı hasta ve doktor 

ilişkisi tıp alanındaki sosyal mekanizmaları belirler. 

 

                                                
137  Hasta Hekim  İlişkileri, çevrimiçi: http:// blog. Bilgiler.web.tr/ 428-hasta-hekim-ilişkileri.html, 
15.09.2009. 
138 Ancak bu basit bir tanımlama olarak düşünülmemelidir. Çünkü, bu kişinin kendi hür iradesiyle 
kabul etmiş oluğu bir rol değildir. Hasta rolü, bu kişi için kendi dışındaki güçler tarafından 
tanımlanmış ve empoze edilmiştir. Gerçekten, Bunton ve Borrows’un da belirttiği gibi, modern 
bireyin “giderek artan şekilde yaygın bir dizi kurumsal ve kültürel alanda  yerleşmiş bir dizi “uzman” 
ve “danışman”ın önerilerini dikkate alması ve bu önerilere göre hareket etmesi 
beklenmektedir”(Bunton ve Burrows’dan aktaran David Chaney, Yaşam Tarzları, çev. İrem Kutluk, 
Dost Kitabevi, Ankara, 1999, s.45).  
139 Talcott Parsons,  The Social System: With a New Preface by Bryne S. Turner, Routledge, 
London, 1991. 
140 Chris Shilling, “Culture, The Sick Role and the Consumption Of Health”, British Journal of 
Sociology, Cilt 53, Sayı 4,  Routledge, Newyork, 2002, s. 631-632. 
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Tıbbın bir kurum olarak yerleşmesi ve kemikleşmesi tıpsallaştırmayı da 

beraberinde getirmiştir.  Tıpsallaştırma, belirli davranışlara ya da durumlara tıbbi 

anlamlar verilmesidir.  Hastalığın ve sağlığın tanımlanması bu kategoriye 

girmektedir.   Bir diğer anlamı ise, sosyal normlardan sapan davranışların kontrol 

altına alınmasıdır.  Alkolizmi bu duruma örnek verebiliriz. 

 

Tıpsallaştırma çeşitli sosyal nedenlere dayanmaktadır. Bunlar;  bireyselleşme, 

din kurumunun otoritesini  kaybetmesi, toplum içinde sorunları  değiştirmek  yerine 

tedavi etmek anlayışının gelişmesi,  hastalığın  kavramsal olarak açısının 

genişlemesi, sağlıklı olmanın bir sosyal değer olarak topluma sunulması olarak 

özetlenebilir.141Özellikle günümüzde sağlık yükselen bir sosyal değer olarak topluma 

sunulmaktadır.  

 

  Toplumların çözülmesiyle birlikte eski alışkanlıkların terk edilmesi, kişileri 

alışık oldukları ortamdan daha güvensiz ve kendilerini tehdit altında hissettikleri bir 

ortama sürüklemeye başlamıştır. Bunun sonucunda, özellikle toplulukçu yapıya 

dayanan toplumlarda, bireyler alışık olmadıkları bir biçimde bireyci bir toplumun 

içinde yaşamak zorunda kalmışlar, bu ise, bireylerin güvensizlik duygusunun içine 

sürüklenmelerine neden olmuştur. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, sadece 

toplulukçu yapıların çözüldüğünü ileri sürmek yanlış olacaktır. Bütün toplumsal 

yapılar, son dönemde kendi dinamiklerinden çözülmeye uğramakta, bireylerin 

kendilerini güvende hissettikleri eski yapılar, yerini uçucu, gelip geçici, toplumsal 

yapılara bırakmaktadır. Dolayısıyla, toplum artık güven dolu bir sığınma yeri 

olmaktan çok bireyin eklemlendiği, bağımsız bireylerden oluşmuş bir yapıya doğru 

evrilmektedir. Bu da yerini  bireyselleşmeye bırakmıştır. Bireyselleşmenin yükselişe 

geçmesiyle birlikte, bireyin toplumda değer kazanması artmış ve birey-odaklı 

yaklaşımlar artmıştır. Bireyselleşme,  bireyin  tıpsallaştırılmasını getirmiş, eskiden  

dinsel   kurumlar veya toplumsal pratikler tarafından  kontrol edilen birey , gittikçe 

tıbbın hakimiyet alanına girmiş güvencesini tıpta aramak zorunda kalmış ve tıp da   

sosyal kontrol işlevi  kazanmıştır.  Buna örnek olarak hapishanelerden  hastanelere 

                                                
141 Nazlı, a.g.e., s. 7. 
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geçişi örnek olarak verebiliriz. Eskiden toplumun başa çıkamadığı alkolikler, deliler 

gibi toplumun marjinal üyelerinin barındırıldığı hapishaneler yerini hastanelere 

bırakmıştır. Burada toplumsal normlardan sapan davranışların cezalandırılması 

yerine tedavi edilmesi anlayışı yaygınlaşmıştır. Toplumsal olarak sorunlu durumları 

değiştirmek değil,  bunların kurbanlarını tıbbi anlamda tedavi etmek fikri genel 

geçerlik kazanmıştır.142 Buna örnek olarak her soruna uygun bir hastalık yaftası 

takılmasını gösterebiliriz.  

 

 Diğer yandan, tıptaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler, hastalıkla ilgili 

algılamaları da değiştirmiştir.  Hastalıklar daha geniş bir açıdan ele alınmaya 

başlanmıştır.  Bireyin tüm hayat alışkanlıkları gözleme dayalı veriler olarak 

incelemeye alınmıştır. Semptomatik veriler birincil önemini kaybetmiştir. Sağlıklı 

olmak çok önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık artık sosyal olarak önemlidir. Bunun 

nedeni ise,  sağlık ve sağlıkla ilgili ürünler, artık kapitalizmin yeni tüketim araçları 

arasında sayılmalıdır. Böylelikle, sağlık kapitalizmin yeni pazarlanabilir bir nesnesi 

olarak önemli bir araç haline gelmiş olmasıdır. Bu amaçla, sağlık ve sağlıklı yaşam 

vurgusu, toplum içerisinde genel kabul gören bir norm haline getirilmekte, buna 

bağlı olarak da sosyal yapıda sağlık kendisine bir sosyal değer olarak yer 

edinebilmektedir. 
 

Foucault, Zola, Irving  Goffmann, Ivan Illich gibi düşünürler  tıbbın 

toplumsal alan üzerindeki  kontrolüne karşı çıkmışlardır. Foucault “tıbbi karışma” 

kavramıyla insanların tıpsallaştırıldığını,  bunun gelecekte daha da artacağını ve 

bedenlerin kontrol nesnesi haline geldiğini söylemiştir. İnsan bedeni tıbbın 

kontrolüne girmiştir ve tıp neyin normal veya anormal olduğunu belirlemektedir. 

Foucault’a göre bu bir tıbbi iktidardır.143 Tıbbi iktidar insanların yalnızca 

bedenlerinin değil, bu yolla zihinlerinin ve hayatlarının da kontrol altına alınmasını 

içerir.   

 

                                                
142  A.g.e s. 8. 
143  Michel Foucaullt,  Kliniğin Doğuşu, çev. İnci Malak Uysal, 2. Basım, Epos Yayınları, Ankara, 
2002, s.75. 
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Ivan Illich’  ise  “Sağlığın Gaspı”nda Sosyal Iatrogenez kavramını ileri 

sürmüştür.  Iatrogenez’in sözlük anlamı “doktor kaynaklı olan” dır.  Illich endüstri 

toplumunun bürokratik ve teknolojik kurumlarına bireyi kısıtlayıp yozlaştırdığı için 

karşı çıkmıştır.   Illich  iatrogenez’i üçe ayırır: 

 

1.  Klinik  iatrogenez :  Hastane kaynaklıdır. Hastanın ilaçların yan etkileri yada 

doktorların  ihmali yüzünden  sakat kalması ya da  ölmesidir. 

2. Sosyal iatrogenez: Tıbbi  uygulamalar  hastalığa davetiye çıkartırlar. 

Endüstriyel , çevresel,  tedavi edici, veya önleyici ilaçları satarak  insanları 

hastalık hastası yapmaktadırlar . 

3. Kültürel iatrogenez:  Toplumların iradesini  zayıflatarak  acıya , ölüme, 

hastalığa karşı sağlıklı tepkiler  geliştirmelerini  engellemektir. Tüm kültürler 

fazlaca tıpsallaştırılmıştır. 144   

 

 Illich’e göre   tıpsallaşan insanın iradesi de  zayıflamış acı ve hastalığa karşı 

sağlıklı tepkiler veremez olmuştur. Gerçekten de en ufak bir ağrıda ağrı kesici yutan, 

sürekli olarak çeşitli ilaçların etkisi alında olan günümüz insanı için  bu kesinlikle 

doğrudur. Üstelik, bu  ilaçlar yüzünden hastalık hastası da olmuştur. Günümüz bireyi 

karşılaştığı her sorunu hastalık olarak değerlendirme eğilimindedir. Şüphesiz ki, 

bunun nedeni insanın tıpsallaştırılmasıdır.   

 

 Zola’ya göre  bu durumun  beş  tane nedensel süreci vardır. Bunlar;  tıbbın 

sosyal alana yönelmesi,  toplumsal yaşamın tıp ile ilgili olabilecek tüm öğelerinin 

tıbbın kontrolüne bırakılması, tıbbın sosyal tabu sayılan alanlara girmesi,  bazı teknik 

prosedürlerin  kontrolünün tıbbın eline geçmesi ve tıbbın ilgi alanına giren her şeyin 

sağlıklı yaşam ile bağlantılandırılmasıdır.145 Örnekleyecek olursak,  estetik, moda, 

güzellik gibi unsurlar tıpla bağdaştırılmaya başlanmış ve tıp bu konulara hizmet eder 

hale gelmiş ve sağlıklı olan insanları da tıpsallaştırmıştır.  Bedenle ilgili imgelerin 

yüceltilmesi, medyada sürekli kusursuz bedenler sergilenmesi boşuna değildir.   
                                                
144 Ivan Illıch,  Sağlığın Gaspı , çev: Süha Sertabiboğlu, , Ayrıntı Yayınları, İstanbul ,1995, s. 41. 
145 Irving Kenneth  Zola, “Medicine as an Institution of Social Control”, The American Body in 
Context: An Anthology, ed. Jessica R. Johnston,  Scholarly Resources, Wilmington ,2001, s. 208-
209, çevrimiçi: http://www.google.com/books hl=tr&Ir,  erişim tarihi: 11.08.2009. 
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İnsanların bedensel algılarını   değiştirip, sağlığa zararsız olan selülit, menopoz,vs  

gibi  çeşitli unsurları sorun olarak algılatarak en çok da kadınların tıpsallaştırılması 

sağlanmış  ve  hem kapitalizmin sunduğu çeşitli ürünler  pazarlanmış hem de cerrahi 

müdahalelerle  sağlık sektörü  kar sağlamıştır. Birey , tıpsallaştırılarak gittikçe  

üzerinden kar sağlanabilecek  bir meta haline gelmiştir.    

 

  Her gün medyada özellikle yazılı basında bu tarz sağlık haberleri 

görünümünde haberlere rastlamamız, bu haberlerin daha fazla yer bulması, sosyal ve 

toplumsal sorunların tıbbi bağlamda değerlendirilmesi,  sosyal ve kamusal 

sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır. Bu  da sosyal ve siyasi çözümlerin 

üretilmemesine yol açar. Bu sürecin sonucu ise depolitizasyondur. Medya da bu 

depolitizasyon sürecine ortaklık etmekte ve sözcülüğünü yapmaktadır.   

Magazinleşmeyle başlayan süreç son hız devam etmekte ve dördüncü güç olan 

medya gittikçe toplum gibi kendisini de apolitikleştirmekte ve işlevsiz kılmaktadır.  

 

Narter’e göre,  sağlık ve hastalık bilgisi modern toplumlarda değişimler ve 

dönüşümler geçirmektedir. Kitle iletişim araçlarının geliştiği günümüzde yoğun 

enformasyon akışı yaşanmaktadır. Türkiye koşulları açısından iletişim araçlarını 

kullanma ve kanallardan gelen bilgileri tüketme konusu da yoğun yaşanmaktadır.  

Sağlık alanında internet,  yazılı ve görsel basından yararlanma bu araçlarda sağlık ile 

ilgili haberlerin artmasıyla birlikte yüksek seviyeye ulaşmıştır.  Diğer bir etkileşim 

alanı ise kile iletişim araçlarından sağlık alanında edinilen bilgilerin arkadaş, komşu 

sohbetlerinde değerlendirilmesidir. 146 Bu da daha önce belirttiğimiz gibi, sağlığın 

sosyal alana da kaymış olması ve tüketim kültürünün bir parçası olması sebebiyle 

bireylerin daha çok sağlık alanının tüketimine yönelmesini sağlamıştır. 

 
Sağlık sorunlarına ve insan bedenine yönelik geliştirilen yaklaşımların bir 

kısmı da post-modern yaklaşımlarda kendisini göstermektedir. Post-modernistler 

insan bedenine ve sağlık sorunlarına farklı bir yaklaşımla bakmaktadır. Onlar 

hastalık kavramına toplumda gelişen tüketim kültüründen kaynaklanan bir 

yaklaşımla bakmaktadırlar. Post-modernistlere göre;  sanayi toplumlarındaki 
                                                
146 Narter, A.g.e., s.13. 
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değişimler artık sağlık anlayışının anlamını da değiştirmiştir. İnsan bedeni; yeni 

kültürel anlayışla, farklı tüketim kalıpları içinde yeniden üretilmeye çalışılmaktadır. 

Yeni tüketim anlayışı ve araçlarıyla yeniden biçimlenmektedir. Yeni tüketim 

sembolleri, imajları ve uyarılarıyla  yeni heyecan ve eğlence yaratılmaktadır. 

Yaşlanma  kavramı yeniden değerlendirilmektedir.  Eski  toplumlarda bireyler 

insanın doğası gereği, doğup, olgunlaşıp,  öldüğünü kabul ederlerdi. Oysa    

postmodernist    dönem yaşlanmayı kabul etmeyen, yaşlanmayı mümkün olduğu 

kadar geciktiren, yaşlanmanın izlerini silmek için, bireyleri önünde bulunan 

seçeneklerden yararlanmaya zorlayan  bir anlayışı savunmaktadır. “İnsan hissettiği 

yaştadır”, fikri,  yaşlıların kendi kültür anlayışını reddetmeleriyle sonuçlanmıştır.147 

Bunun sonucunda da yaşlı olmak ya da yaşlı görünmek bir kusur bir ayıp sayılmakta, 

yaşlı insanlara hiç değer verilmemektedir. Eski çağların fikirleri dinlenen , saygı 

duyulan yaşlısının yerini artık yaşlandığı için hor görülen insanlar almıştır. 

Yaşlanmayı geciktiren, estetik cerrahi vb. gibi olanaklardan yararlanalar 

alkışlanmaktadır.  Burada öne çıkan daha çok tüketim kavramıdır. Amaç her şekilde 

bireyi  tüketime katmaktır.   

 

 
2.2. Sağlık – Haber İlişkisi Bağlamında Sağlık Haberleri  

 
  Sağlık ve sağlıklı olma gereksinimi insanın en temel haklarından biridir.   

İnsanlar, özellikle günümüz modern toplumunda  sağlıklarını korumak için  çok  

fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Modern tıbbın ve koruyucu hekimliğin 

gelişmesiyle birlikte, sağlık alanında her gün yeni ilerlemeler kaydedilmekte, dün 

doğru bilinenler bugün yanlışlar haline gelmektedir. Bu ilerlemelerin topluma 

duyurulması ve toplumun bilgilendirilmesi de hiç şüphesiz dördüncü kuvvet medya 

aracılığıyla olmaktadır. Daha önceki bölümlerde modern toplumlarda haberin ve 

haberciliğin kabuk değiştirdiğinden bahsetmiş ve haberin artık bir hizmet haline 

geldiğine değinmiştik.  İnteraktif bir yapılanmaya doğru giden habercilik ve haber 

açısından sağlık haberlerinin bir tanımını yapacak olursak; 

                                                
147 Burhan Baloğlu, “ Sağlık ve Sosyal Sınıflar”,  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji 
ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi-Sosyoloji Konferansları- 31. Kitap,  İstanbul Üniversitesi 
Basım ve Yayınevi,   İstanbul, , 2005, s.  147-148. 



 71 

“Sağlık haberi,  sağlıkla ilgili   bilgileri içerir ve insanları sağlık konusunda 

bilgilendirir.” 148 

 

  Haber üretim sürecinde  değindiğimiz haber değeri, haberin önemliliği, 

ilginçliği, doğruluğu, nesnelliği sağlık haberleri için de geçerlidir. Sağlık haberleri,  

toplumun ve insanların bir anlamda varlığını  sağlıklı sürdürebilmesine yardımı 

olduğundan özenle üzerinde durulması gereken haberlerdir.   

 

  Sağlık haberlerinde uzman habercilik bir gerekliliktir çünkü yapılan haberler 

toplum sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyebilir, geri dönülemez sonuçlara yol 

açabilir. Genelde, sağlık muhabirlerinin eğitimi, sağlık çalışanlarının eğitimi  ve 

muhabir hatalarına sağlık haberleri çerçevesinde yer verilmiş ve  gazetecilik 

açısından  incelenmiştir. Fakat günümüzde, sağlık haberleri   gittikçe önem 

kazanmaktadır ve yazılı basında  daha fazla yer bulmaktadır. Gazetelerin özel sağlık 

sayfaları  ve sağlık ekleri bulunmaktadır. Doktorların köşeleri ve yazı dizileri de   

gazetelerin vazgeçilmez birer unsuru olmuştur. Sağlık haberlerinin gittikçe yazılı ve 

görsel basında yer bulmasının yanı sıra, içeriklerinin de  hafifleyerek ciddi sağlık 

sorunlarından  kozmetik- güzellik- zayıflama alanına kaydığı  gözlemlenmektedir.  

Deyim yerindeyse, tüm basın sektöründe görülen magazinleşme olgusu, sağlık 

haberlerini de etkilemektedir.  

 

Sağlık haberlerinin ne olduğunun ve nasıl yapıldığının incelenmesine 

öncelikle sağlık haberlerinin temel kaynaklarının neler olduğunun üzerinde 

durulması gerekmektedir. Bunun nedeni, sağlık haberlerinin magazinleşmesinin 

kaynak yanlışlığından kaynaklandığının öne sürülmesi açısından önemli olmasıdır. 

Çünkü, aşağıda yer alan kurumlar dışında edinilen bilgilerin ne kadar gerçeği 

yansıtmakta olduğunun sorgulanması gerekmektedir.   

  

                                                
148 Banu Kumbasar, “İstanbul’da Yayımlanan Gazetelerde Sağlık Haberleri” Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul ,2006, s. 25. 
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Genel bir bakış açısıyla sağlık haberlerinin oluşturulmasında “Sağlık 

Bakanlığı il Müdürlükleri, Devlet İstatistik Enstitüsü (İstatistik yıllıkları, Sağlık ve 

Eğitim Göstergeleri), Devlet Planlama Teşkilatı(5 yıllık kalkınma planları), 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Tıp fakülteleri Halk Sağlığı 

Anabilim dalları, Ülke Raporları, Sağlık Alanında Faaliyet gösteren sivil toplum  

kuruluşları,(Türkiye Aile sağlığı ve Planlaması Vakfı, İnsan kaynağını geliştirme 

Vakfı, Türkiye Aile Planlaması derneği, Meslek odaları(Türkiye Tabipler odası, 

Eczacılar Odası) Sendikalar, barolar, Birleşmiş milletler Kuruluşları’nın (UNICEF, 

UNDP,ILO,FAO,WHO,UNFPA)149” sağlık haberciliğinde başvurulması gereken 

temel haber kaynakları olduğu düşünülmektedir. Ancak, sadece yukarıda belirtilen 

haber kaynaklarının kullanılmasının da gazetecilik mesleği ile  bağdaşmayacağı da 

açıktır. Çünkü, gazeteci var olan bilgi ile yetinmemeli, bunun yanı sıra da kendi 

haber kaynakları aracılığıyla yine yukarıda belirtilen haber kaynaklarından edinilen 

bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini de araştırmalı, kontrol etmelidir. Bu nedenle, 

Tezmen'in sağlık haberleri hakkında ileri sürdüğü şu eleştirisinin haklılık payının 

olduğunu düşünülmelidir:   

 

“Belki çoğunuz bilmiyorsunuz; medyada sağlıkla ilgili haberlerin bir kısmı 
yurtdışında yayınlanan haberlerin tercümesi şeklinde, bazıları da iç kaynaklı. Ne 
dış kaynaklı, ne de iç kaynaklı haberleri düzenleyenlerin sağlıkla ilgili bir 
eğitimleri var. Birçok kuruluş, bazı muhabirlerini sağlık muhabiri olarak 
belirlemiş. Sağlık muhabirleri gerek kendi çabalarıyla ve gerekse oluşturdukları 
meslek örgütü sayesinde kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Ancak ‘‘her 
habere sadece sağlık muhabiri gider’’ diye bir kural yok. Üstelik, benim 
bildiğim kadarıyla hiçbir medya kuruluşunda, haberi değerlendirip kontrol 
edecek, doğru başlıkla doğru mesajla yayınlanmasını düzenleyecek bir sağlık 
editörü de yok. Böyle olunca da sık sık yanlışa düşülüyor. Bir insan hakkında 
aslı olmayan bir haber yazarsanız hemen mahkemeye verilirsiniz. Elinizde 
geçerli kanıt yoksa, piyasada satılan bir ürün aleyhine haber yazmak hiç de 
kolay değil ama, binlerce, on binlerce hastanın yaşamını, sağlığını allak bullak 
edecek haber yazmak serbest. İnsan sağlığı, hayatı bu kadar ucuz olmamalı.”150 

 

Gerçekten, Tezmen'in de üzerinde durduğu gibi, sadece sağlık haberlerinin 

değil, bütün haberlerin işinde uzmanlaşmış kişiler tarafından üretilmesi 

gerekmektedir. Çünkü, sağlık haberciliği örneğinde de olduğu gibi, gerek gerçeği 

                                                
149 Aktaran Girgin, Haber Yazmak ,Der Yayınları, İstanbul, 2005, s. 23. 
150 Gündüz Tezmen, “ Sağlık haberciliği dikkat gerektirir”, Hürriyet Gazetesi , 09 Nisan 2002 . 
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yansıtmayan sağlık haberlerinin gündemde yer alma tehlikesinin yanı sıra, genel 

olarak gazete okuyucularının habercilik mesleğine karşı olumsuz bir tavır almalarına 

neden olabilir.Böylelikle, sadece sağlık haberciliği değil, temel işlevi haber üretmek 

olan gazetecilik mesleği de bundan olumsuz yönde etkilenecektir.  

 

  Sağlık haberleri konusunda genellikle sağlık habercilerinin eğitim ve 

uzmanlaşma  sorunu üzerinde durulmaktadır. Sağlık Muhabirleri Moskova 

Rehberinde Sağlık Muhabirleri için belirlenen  dokuz  ilke şunlardır;151 

 

1.  Öncelikle zarar vermeyin. 

2.  Doğruları bulun ve mutlaka araştırın, yetiştirebilme sorununuz olsa bile. 

3. Umut vermeyin . Özellikle “mucize tedavileri” haber yaparken çok dikkatli 

olun. 

4.  Haberi yaparken kendinize “bu haberden kim yararlanır?”  sorusunu 

mutlaka sorun . 

5. Haber  kaynağınızı gizlilik gerektiriyorsa açıklamayın. Bu konudaki ulusal 

yasaları öğrenin. 

6.  Hasta ve sakat kişilerle, özellikle  çocuklarla ilgili yaptığınız haberlerin 

sonuçlarını  göz önüne alın. Unutmayın onlar siz gittikten sonra da var 

olacaklardır. 

7. İnsanların acılarını, özel hayatlarını habere konu yapmayın. 

8. Acı çekenlerin duygularını istismar etmeyin. 

9. Bir konuda kararsızsanız bırakın haber olmasın.  

 

Sağlık Muhabirleri Moskova Rehberi  Hipokrat yemininin de  ilk sözcükleri 

olan “ önce zarar vermeyin” ilkesi ile başlamaktadır.   Rehberin bu ilkeyle başlaması, 

sağlık gazeteciliğinin de  tıp mesleğinin de ortak bir paydaları görüşünü doğrular 

niteliktedir. Bu kişiye  zarar verebilme olasılığıdır. Bu yüzden sağlık haberciliğinde 

gazetecinin yüklendiği büyük bir sorumluluk vardır diyebiliriz. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi tıbbi konuları kitle iletişim araçlarından öğrenerek o konuda 

anlatılanlara sorgulamadan yaklaşan birçok kesim olduğunu, sağlıkla ilgili konuların 

                                                
151 Bekir Kuru ve  L. Doğan Tılıç, “Türk Medyasında Bir Mayın Tarlası: Sağlık Haberciliği”, 
Türkiye’de Gazetecilik- Eleştirel Bir Yaklaşım ,ÇGD Yayınları, Ankara, 2003, s.250.  
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eş, dost, akraba sohbetlerinde tartışıldığını gözlemlenmektedir. Ne var ki sağlık 

alanında uzman bir habercilikten söz etmek mümkün değil,   magazin muhabirleri, 

köşe yazarları, dış haberler servisi, sağlık alanında çeşitli haberler yapıp, diyet 

reçeteleri, çeşitli tedaviler önerebilmektedir. 

  

Müftüoğlu’na göre sağlık haberlerinde çok sık kullanılan 3-4 çeşit yanlış 

yaklaşım var: Muhtemel bazı risklerin kesinleşmiş riskler gibi rapor edilmesi, henüz 

başlangıç safhasında olan bir araştırmanın ön sonuçlarının nihai raporlarmış gibi 

açıklanması ve olası risk faktörleri ile bazı hastalıklar arasındaki kuşkulu ilişkilerin 

kesinmiş gibi sunulması ilk akla gelenler. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı 

çalışmalara dayanarak henüz ön deneme safhasında olan bir ilacın şeker hastalığı 

veya kanseri tedavi edebileceği duyurulup milyonlarca insanda gereksiz bir umut 

oluşturulabilmektedir. Ya da bazı ön laboratuar verilerine dayanılarak milyonlarca 

insanın kullandığı bazı ilaçların zararlı olabilecekleri iddiasına çok erken ve 

gereğinden fazla yer verilerek gereksiz tereddütler ve korkular yaratılabilmektedir.152 

Bu gereksiz  korkular ve tereddütler halkta panik duygusuna yol açmakta ,  yarar 

sağlayabilecekleri ilaçları bırakabilmekte    ya da kulaktan dolma bilgilerle yanlış 

ilaçlara ve tedavilere başvurabilmektedirler.   

 

Sağlık  haberlerinin toplum  ve bireyler üzerindeki etkisi oldukça fazla 

olabilmektedir . Özellikle  hayati önem taşıyan sağlık sorunları üzerinde yapılan 

doğruluğu şüpheli haberler  sorun  oluşturmaktadır. Örneğin;  8 Eylül 2005 tarihinde 

Hürriyet Gazetesinde yer alan bir haberi   inceleyecek olursak;  haberin başlığı 

“Anjiyo İlacına Dikkat” ve haber şu şekilde devam etmektedir. 

 

“Yapılan araştırmalara göre, anjiyo öncesinde  hastalara verilen  damar 
genişletici bir ilaç, ölüm riskini arttırıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
Avrupa Kardiyoloji Kongresine katılan  uzmanlar, doktorları bu yöntemi 
kullanmamak  konusunda uyardılar. Belçika’da bulun Leuven Katolik 
Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, ilacı alarak ameliyat olanların ölüm 
oranı yüzde 6 iken , bu oran ilacı almayan hastalarda sadece yüzde 3.8.”153 
 
 

                                                
152Osman Müftüoğlu, “Sağlığınızı Planlayın”, Hürriyet Gazetesi , 22.06.2004. 
153 “Anjiyo İlacına Dikkat”,  Hürriyet Gazetesi, 08.09.2005, s. 7. 
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Haber “Anjiyo İlacına Dikkat” diyerek dikkat çekici bir başlıkla 

başlamaktadır. Belli ki, okuru uyarmak amacını gütmektedir.  Haberin içeriğini  

incelediğimizde haberin anjiyo öncesi hastalara verilen  damar genişletici bir ilacın 

hastalarda ölüm riskini arttırdığından bahsetmekte olduğunu görmekteyiz. Ne var ki,  

Belçika’da    Leuven Katolik Üniversitesinde yapılan  tek bir araştırmaya  dayanan 

bu risk açıklaması, uzmanların doktorları bu ilacı kullanmaması yönünde uyarılarla 

devam etmektedir. Öncelikle, tek bir araştırmaya dayanılarak verilen bu haberin çok 

fazla kesin yargılarla   sunulduğunu görmekteyiz.  Tek  bir araştırmanın sonucunun 

nihai sonuç gibi yansıtılmasının bilimsel yöntemle pek bağdaşmadığını bilmekteyiz. 

Tıbbi anlamda  kesin bir sonuçtan bahsetmek için ilacın çok daha fazla   araştırmaya 

tabi olması gerekmektedir. Diğer yandan haber bu ilaç konusunda halkı değil 

doktorları uyarmaktadır. Çünkü anjiyo öncesinde verilen bu ilaç hastanın müdahale 

edemeyeceği bir  zamanı kapsamaktadır. Bu da ameliyattır. Doktorları uyarmayı 

görev edinen bu haber, doktorların meslekleriyle ilgili dallarda başka iletişim 

kanallarını  kullandıklarının ayırdında  değildir. Bu haber ölüm riskini arttıran bir 

ilaçtan bahsederek anjiyo olacak hastaları  gereksiz yere korkutarak , panik duygusu 

yaratmaktadır. Çünkü, bu ilacı kullanmak hastanın kontrolünde değildir. Bu ilacı 

ameliyat öncesinde  doktor vermektedir. Burada hastanın ameliyat öncesinde paniğe 

düşürülmesidir.  Kuru ve Tılıç’a göre, “ tıp dünyasında  her yıl buna benzer binlerce 

araştırma yapılır ve sonuçları tartışılır. Ancak bu araştırmalar  geniş kitleler üzerinde  

yaratabileceği ciddi etkiler  yüzünden ortaya dökülmez. Oysa, henüz sonuçlanmamış 

araştırmaların  medya tarafından kesin  tedavi yöntemleri gibi sunulması her şeyden 

önce hastaların zarar görmesine  yol açmaktadır.”154  Kesin tedavi yöntemleri gibi 

duyurulan araştırmalar sonucunda hastalardaki panik duygusu kamçılanmaktadır. Bu 

haberin de  böyle bir uyguyu tetiklediğini gözlemlemekteyiz. 

 

Bu haberin imzasız yayınlandığını görmekteyiz. İçeriğindeki ifadelerden ve 

dil yanlışlarından dolayı çeviri bir haber olduğunu bize düşündürtmektedir. Bu 

haberin hemen üst sütununda  “dış haberler servisi”nin verdiği gençlikle ilgili bir 

                                                
154 Kuru ve Tılıç, a.g.e, s. 260. 
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sağlık haberi daha var.  Bu da bize bu sayfadaki sağlık haberlerinin dış haberler 

servisi tarafından hazırlanmış olabileceğini düşündürtüyor.  
 

         Yukarıda da belirtildiği üzere, tam olmayan bilgilerle haber üretmek, özellikle 

de sağlık haberciliği gibi insanların daha fazla dikkatini çeken haberleri üretmek 

belirli bir sorumluluğu ve uzmanlığı gerektirmektedir. Araştırmalar, sağlık 

konusundaki endişelerin özellikle yaşamı tehdit eden temel problemler üzerinde 

yoğunlaştığını gösteriyor. Kalp-damar hastalıkları, kanser, bellek sorunları, 

hipertansiyon gibi yaşlılık ve yaşlanmayla ilişkili sağlık haberleri büyük ilgi 

görmektedir. Beslenme, egzersiz, diyet, gebelik, kadın sağlığı gibi sorunlar ve 

çözümlerine ilişkin haberler de bunları izlemektedir. 155 Sağlık haberleri  sadece 

yaşamı tehdit eden problemler üzerinde yoğunlaşmış değildir. Aynı zamanda bu   

haberlerin, çeşitli sektörlere  kar sağlayacak  problemlerin üzerinde yoğunlaşmış 

olması da dikkat çekicidir. 

 

Bu durumda habercilikte sağlık haberleriyle ilgili yanlışlar önce 

muhabirlerden başlamaktadır diyebiliriz. 156Tıp alanında birikimi olmayan 

deneyimsiz muhabirlerin, magazin muhabirlerinin yaptığı haberler, köşe yazarlarının 

köşelerinde bahsettiği tedaviler, diyetler, dış haberler servislerinin yaptığı çeviri 

haberlerle sağlık haberciliği geniş bir yelpazeye yayılmış görünmektedir. Kuru ve 

Tılıç’a göre “ bu arkadaşlar medya kuruluşlarının ve editörlerinin yönlendirmesiyle 

ancak acayip ilginç mucize türünden haberler yakalarlarsa yaptıkları haberin 

gazeteye ya da televizyona gireceğini öğreniyorlar.157Bunun çok önemli bir tespiti 

olduğunu söylemeliyiz.  Sağlık alanında yanlış sadece muhabirden başlamamaktadır. 

Aslında daha sonra değineceğimiz medyada magazinleşme, tekelleşme ve en 

önemlisi de tüketim kültürü medyadaki işleyişleri kontrol etmekte sağlık haberleriyle 

tüketim körüklenmektedir.  Sağlık haberleri artık medyada magazin unsuru olarak 

yer almaya başlamıştır. Bunun birincil nedeni medyanın tüketim kültürünü inşa 

                                                
155 Müftüoğlu, a.g.e , s.7. 
156 Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği-ESAM-eğitimli gazeteci sağlıklı haber anlayışıyla, sağlık 
alanında haberciliğin kalitesini arttırmak, mesleki dayanışmayı sağlamak ve etik kuralların 
uygulanmasını sağlamak için bu alanda   çok yararlı çalışmalar yürütmektedir.  Ayrıntılı bilgi için 
bakınız;  çevrimiçi: http://www.esamder.org.tr, erişim tarihi: 20.09.2009.   
157 Kuru ve Tılıç, a.g.e., 253 
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etmekteki başarısıyla doğru orantılıdır. Önce diyetten bahsedilir sonra çeşitli ürünler 

satmaya çalışılır. Medya da bunun aracısı konumundadır.    

 

Günümüzde sağlık haberlerinin bilgilendirici ve eğitici işlevinden çıkıp bir 

magazin unsuru olarak kullanılmaya başlandığını belirtmiştik. Ne var ki, bu durumun 

gittikçe daha sorunlu bir hale gelmeye bir çeşit tıp terörüne yol açtığını uzmanlar 

belirtmektedir.  

 

Osman Müftüoğlu  “Tıp Terörüne Dikkat” isimli yazısında bazı sağlık 

yazıları içindeki yanlış bilgilerle korkulara yol açabiliyor demektedir.  Bu yazıları 

yazanlar bilerek veya bilmeyerek insanlarda korku endişe ve tereddüt yaratmaktadır. 

Bir kısmı ise sağlık bilgisi verirken, bir öneri de bulunur gibi davranıp insanları önce 

gereksiz  yere korkutmakta ardından da çözüm önerisi olarak ürettikleri uyduruk   

ürünleri satmaya çalışmaktadır. Bunların amaçları korku ve endişe yaratmak, bu 

arada da işin ticaretini yapmaktır. Bu durum Batı ülkelerinde tıp terörü olarak 

tanımlanmaktadır. Ülkemizde de, Avrupa’da da bu terörü yaratanların neredeyse  

tamamı ne doktor ne de  sağlığın başka  bir alanında uzmanlaşmış kişilerdir.158 

Osman Müftüoğlu iyimser bir yaklaşımla  bu  alanda  terör  yaratanların sadece 

uzman olmayan kişiler olduğunu söylemektedir. Ne var ki,  doktorlar da kar ve 

popülarite peşinde sağlık haberlerinde yanlış yaklaşımlarda bulunabilmektedirler. 

Tabip Odası Onur Kurulları ve Yüksek Onur Kurulu'na gelen dosyalardan elde 

edilen bilgilere göre, aşağıda sıralanan türden etik dışı davranışların giderek arttığı, 

artışın son beş yılda belirgin olduğu anlaşılıyor:  

 

1. “Hatalı meslek uygulaması,  

2. Çıkar sağlamak için gereksiz teknoloji kullanımı,  

3. Kamu kurumlarında hizmet sunumu için ek ücret talebi ve aracı kullanımı,  

4. Şarlatanlık,  

5. Hasta mahremiyetine saygı göstermeme,  

                                                
158Osman Müftüoğlu, “Tıp Terörüne Dikkat”, Hürriyet Gazetesi, 20 Mayıs 2009. 
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6. Özel sağlık kurumlarının haksız rekabet yaratması ve yüksek bütçeli 

reklam kampanyaları düzenlemesi,  

7. Daha fazla hasta çekmek için tıptaki ilerlemelerin abartılı bir şekilde 

kamuoyuna yansıtılması ve bu şekilde hastaların özel sağlık kurumlarına 

yönlendirilmeye çalışılması,  

8. Meslek örgütlerine ve diğer sağlık çalışanlarına etik dışı davranış,  

9. Birden fazla yerde serbest hekimlik yapmak,  

10. İşkence ve kötü muameleye göz yummak,  

11. Organ ticaretine aracılık etmek,  

12. Sahte reçete yazma, sahte sağlık kurulu raporu düzenleme gibi 

yöntemlerle çıkar sağlamak,  

13. Donanımı yetersiz sağlık kurumlarında tıbbi girişimde bulunarak hastaya 

zarar vermek,  

14. Hastaların çaresizliğini daha fazla para kazanmak için kullanmak,  

15. Ismarlama haberler yoluyla 'örtülü reklam' yapmak,  

16. Televizyon reklamlarına çıkarak tıbbın otoritesini ticaret için kullanmak,  

17. İlaç endüstrisi ile organize çıkar birliği içinde olmak ve promosyona 

bağımlı reçete yazmak  

18. Tıbbı tetkik laboratuvarları ile çıkar ilişkisi içinde olmak...” 159  

 

Bu etik dışı davranışların içinde  bizi en çok ilgilendiren maddeler 7, 15, 

16,17. maddelerdir. Doktorların hasta çekmek için kitle iletişim araçları kullanarak 

tıbbi gelişmelerin sömürülmesini, ısmarlama haber yoluyla örtülü reklam 

yapılmasını, reklamlara çıkarak ticaret yapılması, ilaç endüstrisi ile çıkar işbirliğinde 

olması  günlük hayatta da gözlemlediğimiz ve yaşadığımız olgulardır.  Bu etik dışı 

davranışların artması yani tıp terörüne yol açması doktorların kar amaçlı yaklaşımları 

aslında tüketim kültürünün ne denli kendisini medya aracılığıyla yerleştirdiğini ve 

çoğu doktora mesleki etik değerleri de unutturduğunu göstermektedir.  Burada 

doktorların da alet olduğu durum, sağlığın bir tüketim alanı haline dönüştürülmesidir. 

                                                
159Şükrü Hatun, çevrimiçi: 
http://beslenmebulteni.com/beslenme/modules.php?name=News&file=article&sid=9, Erişim tarihi:  
05.04.2007. 
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2.3. Sağlık Haberlerinin Üretimi 
 

Sağlık haberleri salt bir uzmanlık alanı değil, tam tersine siyasal ekonomik ve 

toplumsal dinamikleri ilgilendiren ve bu dinamiklerle bir arada düşünülebilecek bir 

araştırma alanıdır. 160 Bir uzmanlık alanı olarak nitelendirilen sağlık haberlerinin 

üretimi de, en az yayımlanması kadar önemlidir ve bize bu alanda önemli ipuçları 

verir.  Bir haberin  hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak noktalara daha önce 

değinmiştik.  Haber metinlerinin üretiminde en temel noktalara değinecek olursak ; 

 

Haber metinlerinin üretimi dört ana unsura bağlıdır. Birincisi,  haberin 

söylemidir. Haberin söylemi ancak gazeteciliğin günlük pratikleri çerçevesinde 

anlaşılır kılınabilir yani habercilik, zamansal mekansal ve mali sınırları aşarak 

mesleki pratiğini icra edebilir. İkincisi ise, haberin söylemi ile gazetecinin 

profesyonel normları ile olan bağlantısıdır. Üçüncüsü ise,  haber söyleminin haber 

metinlerin oluşturulduğu tarihsel koşullar ve üretim anının belirleyiciliğidir. Siyasal 

ekonomik koşullar ve iktidar ilişkileri de bunun bir parçasıdır. Dördüncüsü ise 

medyanın ekonomi politiğidir. Medyada, kar kaygısı,  kara yönelik içeriklerin 

hazırlanmasına yol açar.  161 Yukarıda da belirtildiği gibi,   haberin üretim süreci 

birçok koşula bağlıdır. Haber üretim süreci gazetecinin sadece kendi profesyonel 

bakışı ile ilgili değildir. Önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi ekonomik koşullar, 

ideolojiler ve hegemonik unsurlar haberin yapımını etkilemektedir.  Sağlık 

haberlerinde tüketim kültürü ve buna bağlı diğer değerler önemlidir. Medya’daki kar 

kaygısı haber içeriklerinin geniş bir kitleye göre hazırlanmak zorunda oluşu 

gazeteciyi haber üretim sürecinde etkileyen faktörlerdir. Örneğin; sağlık alanında 

ciddi sağlık sorunlarının haber yapılmaması sağlığın tüketime yönelik yanlarının 

vurgulanması,  kısırlık, güzellik, anti-aging, diyet, zayıflık, obezite konularına 

yönelik haber içeriklerinin oluşturulmasına yol açmıştır.  “Günümüzde sağlık ve tıbbi 

konuların medyada yer almasıyla ilgili temel öncelik para kazandıran konu daha çok 

işlenecektir noktasına gelmiştir. Buradaki kazancı yalnız reklam geliri olarak 

                                                
160 Rıdvan Kanber,  Medya ve Sağlık, Türk Sağlık- Sen Yayınları, Ankara, 2003, s. 1-2. 
161  Kanber, A.g.e, s.36. 
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nitelememek gerekir. Çünkü, para kazanan yalnız medya değildir. Aynı zamanda 

hedef  ticarileşmiş bir sağlık hizmetine başvuran kişinin sayısının artmasıdır.162    

 

  Sağlık haberciliğinde yararlanılan kaynakları Ulusal ajans bültenleri, yabancı 

ajansların bültenleri, yabancı yayınlar, ülkede çıkan yabancı dildeki yayınlar, yabancı 

radyo ve televizyon yayınları, yurtdışındaki büro ve muhabirlerden gelen haberler, 

yabancı ülke temsilciliklerinin bültenleri, uluslararası kuruluşların bültenleri, yabancı 

özel kuruluşların bültenleri, çeşitli kuruluşlarca gönderilen haber bültenleri, tanıtım 

broşürleri, mesleki dergi ve gazeteler,163 olarak sayabiliriz. Bugün internetten de çok 

önemli bir başvuru kaynağı olarak yararlanılmaktadır. Çoğu sağlık haberi yabancı 

web sitelerinden faydalanarak çeviri yoluyla üretilmektedir. Gündemin zayıf olduğu 

günlerde sayfa doldurmak için bu sağlık haberleri kullanılmaktadır. Gerçekten, 

Güvenç’in de dediği gibi “haber değil sayfa doldurma mantığı vardır.”164  

 

  Sağlık haberlerine mevsimlik bir anlayışla yaklaşıldığı tarafımızdan 

gözlemlenmiştir. Yaz aylarında gazetelerde rastladığımız haberlerle kış aylarında 

rastladıklarımız büyük bir farklılık göstermektedir . Kışın genellikle gripten korunma 

yolları,  ömür uzatan antioksidan yiyecekler,  kanseri önleyen yiyecekler,  sağlık 

skandalları, uykusuzluk sorunları gibi konulardan bahsedilir. Yazın ise diyet 

reçeteleri, selülit haberleri, bronzlaşma, kırışıklarla savaş gibi konular ele alınır.   

 

  Sağlık haberleri medyada ilgi çekmek sansasyon yaratmak, ürün satmak, 

gündemi doldurmak ve en önemlisi tüketimi ve tüketim kültürünü beslemek ve 

benimsetmek adına kullanılmaktadır. Her gün gazetelerde gördüğümüz haberlerde 

yeni buluşlar yapılmıştır, yeni antioksidanlar bulunmuştur, yaşlanmamanın sırrı 

keşfedilmiştir. Her gün bu tarzda onlarca haber içeriğiyle karşılaşırız.  Dr. Murat 

Kınıkoğlu bu sürecin nasıl işlediğini şöyle özetlemektedir; 

 
“Günümüz teknolojisinde yeni antioksidan içeren bir madde bulmak zor 
değildir. Maharet onu meşhur etmektir. Uluslararası  firmalar hangi antioksidanı 

                                                
162 Mustafa Sütlaş, Medya için Sağlık Sağlık için Medya, Bas- Haş Yayınları, İstanbul, 2007, s. 263.  
163 Atilla Girgin, Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve AA, Der Yayınları, İstanbul, 2002, s. 84. 
164 Ömer Güvenç, çevrimiçi: http://www.cihandergi.com/detay.php?id=393, erişim tarihi: 20.09.2009. 
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meşhur edeceklerine   karar verdiklerinde bir plan dahilinde  çalışmaya 
koyulurlar. Aynı bir şarkıcıyı ünlü etmek gibi. Sesinizin güzel olması yetmez 
ama arkanızda sizi destekleyen bir halkla ilişkiler ajansı, sektörde kuvvetli 
bağlantılarınız varsa ünlü olabilirsiniz.  Önce medyada  falanca meyvenin yada 
sebzenin X maddesi açısından  çok zengin olduğundan bahseden yazılar 
okursunuz. Bu X maddesini merak eder, onun hücre zarından  şöyle geçtiğini , 
cildi güzelleştirdiğini, yaşlanmayı geciktirdiğini öğrenirsiniz. Fakat  konunun 
uzmanlarından  uyarı gelir X meyvesinin içindeki antioksidan çok faydalıdır  
ama yeterli miktarda almak için günde 50 kilo yemek gerekir. Bunun yerine 
hapını yutabilirsiniz önerisi gelir. Öneri son derece mantıklıdır, hedef 12 den 
vurulmuştur.  Daha önceden X maddesinin faydalarını öğrenen insanlar  hapı 
yutmak için hazırdır. Kimse doğanın bu faydalı maddeyi neden meyvenin içine 
az miktarda koyduğunu düşünmez. Bu kadar yüksek konsantrasyonda  vücuda 
alınan bir maddenin  uzun vadede bazı zararları olabileceği akla gelmez.”165 

 

  Medyada tüketimin teşvik edilmesi için çok ciddi halkla ilişkiler 

kampanyaları yürütülmektedir.  Kınıkoğlu,  Türkiye’ de vitamin, mineral, balık 

yağları ve bitkisel ürünlere yılda 100 milyon doların üstünde para harcandığını,  bu 

ürünlerin yaşlanmayı geciktirdiğine dair ciddi hiçbir bilimsel kanıt olmamasına 

rağmen peynir ekmek gibi satıldığını belirtmektedir166. Yaşlanmayı geciktiren 

ürünlerin satışı için gerekli zemin medyada sürekli gençliğe güzelliğe vurgu 

yapılarak hazırlanmıştır. Medyada yaşlılık olumsuz yansıtılarak,  zayıflığa ve 

güzelliğe mankenler üzerinden yapılan atıflarla okur yaşlanmanın hayatın 

evrelerinden biri değil kötü bir durum olduğu, yaşlanmaması gerektiği ve bunu için 

de para harcamasının lazım olduğuna inandırılır. Buna inanmaya hazır olan 

okur/tüketici ufak bir manipülasyonla raflara çekilmektedir ve 100 milyon doların 

üzerinde para harcayabilmektedir.  

 

   Bugün, sağlıklı ve uzun yaşam kavramı büyük bir endüstriye dönüştürülmüş 

durumdadır. Bu pazardan faydalanmak isteyen ve karlarını arttırmak isteyenlerin 

arasında ilaç endüstrisi, medya, doktorlar, halkla ilişkiler şirketlerini sayabiliriz. 

Sütlaş’a göre “ küresel sermayenin her şeyi metalaştırdığı bugünün dünyasında 

sağlık alanı da bir ticari etkinlik haline dönüşmüş sermayenin kar, kazanç, rant alanı 

haline gelmiştir.”167    Kapitalizm kendi varlığını ve sürekliliğini pekiştirmek için kar 

                                                
165 Murat Kınıkoğlu “Önce meyve ikramı  sonra yut şu hapı”, Akşam Gazetesi, 21.07.2008, s.4. 
166 A.g.e. 
167 Sütlaş, A.g.e. s.26. 
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ve kazanca gereksinim duymaktadır.  Bunu da tüketim kültürünü her alana yayarak 

yapmaktadır. 

 

  Sağlık haberlerinde üzerinde duracağımız diğer bir konu da kanser 

haberleridir. Türkiye’de son yıllarda kanser vakalarının artmasıyla kanser 

haberlerinde de bir artış olmuştur. Ne var ki medya da bu kanser haberlerini halkı 

bilgilendirmek yerine manipüle etmek amaçlı kullanmaktadır. Türkiye’de kanserle 

ilgili ilk manipülasyon vakası  “Zakkum Olayıdır”. 11.02.1988 yılında TRT’de 

yayınlanan ana haber bülteninde bir Türk doktorun kansere ilaç bulduğu ilan 

edilmişti.  Bu bulunan ilaç, zakkum ekstresiydi. Zakkumla ilgili araştırma, sonuç,  

kanıt olmamasına rağmen zakkum ana haber bülteninde kansere mucize ilaç olarak 

tanıtılmış ve hastaların tanıklıklarına dayanarak kanseri iyileştirdiği söylenmişti. Bu 

haberin sonucunda, ertesi gün binlerce hasta o doktorun muayenehanesine akın etti, 

birçok hasta tedavisini yarım bıraktı ve kimse iyileşemedi.168 Bu habercilik anlayışı 

daha sonra medyada yerleşti ve kanser haberleri içeriksizleştirildi ve daha çok 

kansere iyi gelen yiyecekler ve antioksidanlar çerçevesinde kaldı.  

 

  Okurlar, bu kanser haberlerinden çeşitli kanser türlerine göre mevsimsel 

karşılaşır oldular. Örneğin, yaz mevsiminde öne çıkartılan kanser türü cilt kanseriydi. 

Medyada en çok haberi yapılan kanser türü ise meme kanseridir.  

 

  Clive Seale son yıllarda medyada meme kanserinin epidemiyolojik sıklık 

verilerine göre daha fazla yer aldığını belirtmektedir. Bu, meme kanserinin görülme 

sıklığı daha az olmasına karşın medyada haber olarak çok fazla yer verildiği 

anlamına gelmektedir. Seale ayrıca meme kanseri ile ilgili yayınları okuyanların bu 

hastalıktan yayınları okumayanlara göre daha fazla korktuğunu söylemektedir.169  

Meme kanseri haberi olarak, 12 Eylül 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi Kelebek ekinde 

sağlık köşesinde yer alan bir haberi inceleyelim. Haberin başlığı “Meme Kanserinden 

Erikle Korunun” olarak verilmiştir:  

 
                                                
168 Kuru ve Tılıç, a.g.e, s.257. 
169 Clive Seale, Media and Health , Sage Publications Incorporated,  London, 2003, s.87.  
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“ Kanser türleriyle aldığımız besinler arasında bir bağın bulunduğu artık 
biliniyor. Son zamanlarda giderek yaygınlaşan  meme kanserinde doğal 
silahlarla korunabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, bazı yiyeceklerin özellikle 
meme kanserinden korumaya  yardım ettiği sonucunu çıkardı. Yeşil sebzeler, 
tahıl ürünleri, domates, soya, lahana ve erik gibi besin maddelerini sofranızdan 
hiç  eksik etmeyin . Bu besinlerde bulunan koruyucu bazı kimyasal maddeler, 
meme kanserine karşı savaşıyorlar. Bu besinleri bolca tüketerek, kendinizi 
korumuş olacaksınız.”  170   

 

  Bu haberi incelediğimizde kanser- beslenme ilişkisine atıfta bulunduğunu 

görmekteyiz. Hastalıklar ve beslenme son yıllarda çok üzerinde durulan bir konu 

olmaktadır.  Bu haberde meme kanserinden korunmak için başlığa baktığımızda 

eriğin tavsiye edildiğini ama haber içeriğinde ayrıca yeşil sebzeler, tahıl ürünleri, 

domates, soya, lahana gibi ürünlerin de tavsiyeye eklendiğini gözlemlemekteyiz. 

Haberde bu besinlerde bulunan bazı koruyucu kimyasal maddelerden söz 

edilmektedir fakat bu maddelerin ne oldukları ve hangi araştırmalar sonucu 

koruyuculuklarının kanıtlandığına dair bir bilgiye yer verilmemiş.  Kanser türleriyle 

beslenme ilişkisinin kanıtlandığından bahsetmektedir.  Haberin bunu da hangi 

araştırmaya dayanarak verdiğine dair bir kanıt haberin içinde yer almamaktadır. 

Haberde bu besinleri bolca tüketerek okurları kansere karşı kendilerini korumaya 

çağırıyor. Haberi incelediğimizde yazarının değil derleyeninin olduğunu görüyoruz.   

Haberde derleyenin Azize Bergin olduğu yazıyor. Büyük bir olasılıkla bu haber 

çeşitli yurtdışı yayınlardan çeviri yoluyla hazırlanmış bir haber. Azize Bergin’in de 

bu alanda çalıştığını bilmekteyiz. Haber metninde yer alan bazı dilsel yanlışlar da bu 

haberin çeviri olduğu kanaatini arttırmaktadır.  Haberde bazı koruyucu kimyasal 

maddelerden bahsedilmektedir. Biraz zorlamayla bu maddelerin antioksidanlar 

olabileceğini düşünüyoruz.  Ne var ki, haberde bu bilgi okura yanlış yansıtılmıştır.  

Haber okunduğunda sanki besinlerin içine eklenen koruyucu kimyasallar varmış gibi 

bir izlenim yaratılmaktadır. 

  

  Daha önce de belirttiğimiz gibi, çeviri haberlere sağlık alanında oldukça sık 

rastlanmaktadır. Bu haberlerin daha çok gündem ve sayfa doldurmak amaçlı 

üretildiğini, genellikle internet kaynakları ve yurtdışı gazete ve dergilerden 

                                                
170 Azize Bergin, “Meme Kanserinden Erikle Korunun”, Hürriyet Gazetesi, Kelebek Eki,  
12.09.2005, s. 4. 
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faydalanıldığını, ayrıca sağlık haberlerinin okurlar tarafından ilgi çekici bulunduğunu 

ve bu haberlerin sık kullanıldığını bilinmektedir. 

 

  Sağlık haberlerinin okur tarafından ilgi çekici bulunmasının nedeni tüketim 

kültürüdür.   Tüketim kültürü özellikle orta sınıflarda gelişen bir “sağlıklı olmak” 

yani “healthism” kültürü yeşertmiştir.171  Bu kültür insanların kendi sağlıklarıyla 

ilgili olarak  bilgi ihtiyacı içinde olmalarını, sağlık endüstrisiyle ve medya ile 

doğrudan ilişkiye  girmelerini getirmiştir. Bu ortamı kapitalizmin gücüne olan 

yapılandırılmış inançlar beslemektedir.  Bu bağlamda tüketimciliğin işlevsel 

anlamları vardır. Tüketimcilik güç ve mutluluğun, sağlığın bir aracı olarak 

sunulmaktadır. Medya da tüketim ideolojisinin yayıcısı ve pekiştiricisidir 

 

  Beslenme ve sağlık ilişkisi çerçevesinde sağlık haberlerini incelemeye devam 

edecek olursak, beslenme-sağlık ve hastalıklar - sağlık ilişkisinin medya da çok 

abartıldığını ve bu konu ile ilgili çok fazla haber yapıldığını gözlemlemekteyiz. 

Yiyecekler ve sağlık yukarıda da belirttiğimiz gibi ilaç endüstrisinin çeşitli ilaç satma 

kampanyalarından biri olmasının yanı sıra gazetecilik açısından da çeşitli riskleri 

içermeyen bir alan çünkü çok “sağlıklı olan meyve yiyin” demek görece olarak 

medyayı sağlık alanında çeşitli risklerden ve yaptırımlardan da muaf tutuyor.  Bu 

konuda gazeteciye dava veya soruşturma açılması zor görünüyor. Beslenme ve sağlık 

ilişkisi ayrıca uzun süren araştırmalardan geçmesi gereken bir süreç. Çünkü bir 

meyvenin veya sebzenin bir hastalığa iyi geldiğinin kanıtlanması on yıllar alan bir 

süreç gerektiriyor.   Müftüoğlu’na göre, “ beslenme sağlık ilişkisi son yıllarda iyice 

karıştı. Yiyip içtiklerimizin yararları neredeyse şehir efsaneleri haline geldi. Her 

sofrada sohbette bu efsanelere yenileri ekleniyor. Her yılın bir moda yiyeceği 

oldu”172 Gerçekten de her yıl ön plana çıkartılan bir ya da birkaç yiyecek 

bulunmaktadır. Bu brokoliden tutun da keten tohumu, nar, zencefil, biberiye elma,  

armut’a kadar uzanmaktadır.  

 
                                                
171 Osman Şadi Yenen,  “Hastalık İcadı ya da İlaç Pazarının Genişletilmesi”, Bilim ve Ütopya 
Dergisi, Sayı 153, Yıl : 13, Mart 2007, s. 5.  
172  Osman Müftüoğlu, “Yiyerek Zayıflama Yalanına Kanmayın”, Hürriyet Gazetesi , 09.11.2006, 
s.4.  
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 Her yıl ön plana çıkan yiyeceklerin arasında en önemlisi nardır diyebiliriz.  2005 

yılında en çok haberi yapılan meyve nardı. Gazetelerde nar meyvesinin kalbe iyi 

geldiği yönündeki haberler, nar tüketimini arttırmış, büfelerde lokantalarda en çok 

nar suyu tüketilmeye başlanmıştır. 18 Aralık 2005 tarihinde Hürriyet Gazetesi Pazar 

ekinde yer alan habere göre,  bazı büfeler günde 500 kilo (yarım ton )  nar sıkıp, 400 

bardak nar suyu satmaktadır.  1 bardak nar suyunun fiyatı 3 YTL’ye satılırken, narın 

manavdaki fiyatının ise geçen seneye oranla % 300 arttığı belirtilmektedir.    

Tüketim patlaması nedeniyle üreticilerin tüm ürünlerini sattıklarını,  gelirlerinin 

astronomik rakamlara ulaştığı da belirtiliyor haberde. Öte yandan haber narın 

karaborsaya düştüğü bilgisini de iletiyor. 2005 yılında 16 Aralık’a kadar 7401 ton nar 

tüketildiğini bununda geçen sene 4560 ton olan tüketimin çok üstünde olduğunu 

söylüyor.173 Yaklaşık iki katına çıkmış bir tüketimin olduğunu görmekteyiz. 

Günümüzde de nar bir antioksidan olarak kendini kabul ettirmiş konumdadır ve hala 

yoğun bir nar tüketimi söz konusudur. 

 

Bu haberin ayrıntılarından da anlaşılacağı üzere, bir meyvenin sağlığa iyi 

geldiği haberi nelere yol açıyor, nasıl bir tüketim çılgınlığını besliyor ve birçok 

kişiye astronomik miktarlarda para kazandırıyor. Bu örnek olayın bize açıkça 

gösterdiği tüketim çılgınlığı ve tüketim pazarlamasının boyutlarıdır.   Burada diğer 

alanlarda şimdiye kadar uygulanan bilinç yönetiminin sağlık alanına da sıçradığını 

gözlemlemekteyiz.  Halk sağlığı uzmanlarına göre,  kişinin beslenmesindeki gıda 

maddesiyle neden- sonuç ilişkisi kurmak mümkün değildir yani kanıta dayalı tıp 

açısından sınanması zor bir alandır. Bu nedenle,  en çok istismar edilebilecek 

alanlardan biridir.174   Sağlık alanındaki bilinç yönetimi diğer alanlardan çok daha 

çabuk ve etkin sonuçlar vermektedir çünkü kişinin hayatta kalma ve varlık amacını 

doğrudan hedeflemektedir. Narın kalbe iyi geldiğinin söylenmesi tüketimi arttırmıştır 

çünkü kalp sorunları olan çok sayıda insan vardır, sağlıklı yaşamak isteyen bir çok 

insan vardır, diyet yapan birçok insan vardır. O insanların sağlıklarını korumak için 

yapmayacakları şey yoktur çünkü medya sağlık konusunu sürekli olarak ele alıp 

                                                
173  “Nar Mucizesi”,   Hürriyet Gazetesi- Pazar Eki, 18.12.2005, s.8. 
174 Prof. Dr. Gülçin Bermek ile Mülakat, 29.11.2006.   
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insanları sağlık konusunda takıntılı hale getirmektedir başka bir deyişle zayıf 

yanlarından yakalayıp korkularını sömürmektedir.   

  

  Bu açıdan diyebiliriz ki,  şehir efsanelerine neden olan aslında medyanın 

sürekli olarak bu tarz beslenme –sağlık ilişkisini içeren haberlere yer vermesidir. 

Medya bu tarz haberlerle doludur.  Hürriyet Gazetesinin 27 Ağustos 2006 Pazar 

tarihli Sağlık Raporu köşesine bakalım. Sağlık Raporu köşesinde 5 tane kısa haber 

bulunmaktadır.  Bu haberlerin başlıkları, “Hamilelikte Antidepresan Çocuğa Zararlı”,  

“Uzunlar Kısalardan Daha Zeki oluyor” “Hurma Boğaz Ağrısına Birebir” , “Armut 

Hazmı Kolaylaştırıyor”, “Cilt Güzelliğiniz İçin Kayısı Yiyin” . Bu haberlerin ilk 

etapta bakıldığında sağlık raporunu oluşturacak güncelliğe sahip olmadığını 

görmekteyiz. Çünkü haber içeriklerine baktığımızda 3 tanesinin meyvelerin faydaları 

ile ilgili haberler olduğunu, birinin nispeten güncelliği yakalamış olan hamilelik 

haberi, diğerinin ise uzun boyluların daha zeki olduğuna dair bir haber olduğunu 

görmekteyiz.  Ayrıca, bu sağlık raporu köşesini hazırlayanın kim olduğu 

belirtilmemiştir. Bundan da sağlık raporu köşesinin anonim ya da derleme 

haberlerden oluştuğu sonucuna varabiliriz.  Bunların içinden “Armut Hazmı 

Kolaylaştırıyor” başlıklı haberi inceleyecek olursak;     

  

“Armutta sıfır kolestrol olduğunu belirten uzmanlar , bu meyvenin kalsiyum, 
demir, potasyum, magnezyum ve vitamin açısından çok zengin olduğunu 
kaydediyorlar. Düzenli olarak yendiğinde  kanı temizlemesinin yanı sıra yüksek 
tansiyona da iyi geliyor. Ayrıca  zihinsel yorgunluğu da gideren  ve insana 
sakinlik veren armut, hazmı da kolaylaştırıyor.”175 
 
 

Bu haber armutta sıfır kolestrol olduğunun bilgisini ileterek başlamaktadır. 

“Armutta sıfır kolestrol olduğunu belirten uzmanlar”  haberin ilk cümlesini 

oluşturmaktadır.  Ancak, bitkisel ürünlerde kolestrol bulunmamaktadır. Kolestrol, 

hayvansal kaynaklı besinlerde bulunmaktadır. Bu durumda haberin armutta sıfır 

kolestrol müjdesi ile başlaması son derece yersiz olmuştur. Bu haberi yazan kişinin 

de bu konuda bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

                                                
175 “Armut Hazmı Kolaylaştırıyor”, Sağlık Raporu, Hürriyet Gazetesi,  27.08.2006, s.15. 
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Öte yandan haberin kurgusunun da hatalı olduğunu bize göstermektedir. 

Çünkü haber armudu sanki kolestrolü düşük besinmiş gibi sunmaktadır. Armut 

bitkisel bir besindir ve kolestrol içermez. Armudun içerdiği vitamin ve minerallerden 

bahseden haber,  armudun yüksek tansiyona iyi geldiğini ve kanı temizlediğini, 

zihinsel yorgunluğu da giderdiğini ve insana sakinlik verdiğini hazmı da 

kolaylaştırdığını, söylüyor.  Hangi araştırmalar ve hangi bulgulara dayanarak 

söylediği ise belli değil. Bu haberde sanki bir aktarın ürünlerinin reklamını yapması 

gibi armudun reklamı yapılıyor. Belki armutta da nara olan talep patlaması yaşanır ve 

armut da para kazandırır diye düşünülmesi olasıdır.   

 

Aynı sayfadaki diğer bir haber de  “Cilt güzelliğiniz için Kayısı yiyin”. Armut 

için yaptığımız tüm eleştiriler bu haber için de geçerlidir. Kayısı da protein, bol 

miktarda şeker ve madensel tuzlar içermektedir, cilt güzelliği için birebirdir,  iştah 

açar, kan yapar, bedensel ve ruhsal yorgunlukları alır, sinirleri güçlendirir, uyku verir 

ve kabızlığa iyi gelir denmektedir. Yine süper sağlıklı bir ürün ile karşı karşıya 

olduğumuzu haber bize belirtmektedir. Yalnız,  haberde bir de uyarı bulunmaktadır. 

Karaciğer rahatsızlığı olanlara çok fazla kayısı yememeleri tavsiye edilmektedir. 

Bunu söylerken  “bunu kim söylemektedir? neden söylemektedir?”soruları cevapsız 

kalmaktadır . Bu durumda haberin 5N+1K’ sı eksiktir diyebiliriz.  

 

“A, B, C vitaminleri, protein bol miktarda şeker ve madensel tuzlar içeren 
kayısı cilt güzelliği için birebirdir. Bu meyve ayrıca iştah açar, kan yapar, 
bedensel ve ruhsal yorgunlukları alır, sinirleri güçlendirir, uyku verir ve 
kabızlığa iyi gelir. Ancak karaciğer rahatsızlığı olanlara çok fazla kayısı 
yememeleri tavsiye ediliyor.” 176 

 

Bu haberlerin büyük bir olasılıkla internet sitelerinden derlenmiş çeviri 

haberler olduğunu düşünüyoruz. Kullanılan dil ve yapılan bilgi hataları açısından da 

bu haberlerin  “çeviri kokan” haberler olduğu kanaatindeyiz.  Sadece sayfaları 

doldurmak amaçlı yapılan bu haberler sağlık haberciliği açısından da büyük sorunlar 

içermektedir. 

 

                                                
176 “Cilt Güzelliğiniz için Kayısı Yiyin”, Sağlık Raporu, Hürriyet Gazetesi,  27.08.2006, s.15 
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Bunların ışığında sağlık haberlerinde yapılan hatalara dönecek olursak 

Minnesota Üniversitesi, Gazetecilik Okulundan Gary Schwitzer Sağlık 

Haberlerindeki 10 hatayı şöyle sıralamaktadır. 

 

1.  “Sağlık haberlerinin çok yüzeysel bir şekilde verilmesi  

2. Tam-zamanlı, işi sadece sağlık haberciliği olan muhabir bulunmaması  

3. Sansasyonel iddiaları destekleyecek bilimsel veri bulunmaması 

4.  Haberde Abartı 

5. Kar amacı gütme 

6. Tek kaynaktan aktarılan haberler 

7. Temelsiz bilimsel yaklaşımlar 

8. Onay almamış ürünlerin tanıtımı 

9. Sağlık politikalarını görmezden  gelme 

10.  Haberlerin bültenlerden, dergilerden,internet sitelerinden derlenmesi”177     

 
 

Schwitzer’e göre;  sağlık haberlerinin yüzeysel bir şekilde verilmesi okurun 

haberin önemini anlayamamasına yol açıyor.  Haber, son derece sığ bilgiler iletiyor. 

Bizim görüşümüze göre ise bu sığ sağlık haberleri ya panik ve korkuya yol açıyor ya 

da halkı bir ürünü kullanması için manipüle ediyor. Sağlık haberciliğinde uzman işi 

sadece sağlık olan muhabir bulunmaması ise Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de 

sorun teşkil etmektedir ki buna daha önce değinmiştik. Schwitzer,  sağlık haberlerini 

çok sayıda kişi üretir ve hiç biri de bundan sorumluluk duymazsa nasıl düzgün sağlık 

haberi yapılabilir sorusunu gündeme getiriyor. Sansasyonel iddiaları destekleyecek 

veri olmadan haber yapılmasını ise son derece tehlikeli görmektedir. Deney 

aşamasında olan bir ilacı haber yapılması sahte umutlara yol açabilir. Sağlık 

haberlerinde abartı ise haberlerin inandırıcılığını tehlikeye düşürmektedir.  Bir 

ürünün sadece bir tarafını abartarak vermek sadece tek bir doktordan görüş almak 

sansasyona yol açmaktadır. Bizim görüşümüze göre, aslında bu abartı ve sansasyon 

bu ürünlerin satışını sağlamaktadır. Kar amacı gütmek ise, daha önce de 

değindiğimiz gibi ürünleri satmak, ilaçları satmak, doktorlara para kazandırmak gibi 

                                                
177 Gary Schwitzer, “Ten Troublesome Trends in Health News”, çevrimiçi: 
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7478/1352, erişim tarihi: 27.02.2006. 
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çeşitli amaçlara bürünebilir. Tek kaynaktan verilen haberler ise genellikle medyada 

çok rastlanan örneklerdir. Tek bir doktorun ya da bilim adamının bakış açısı yansıtılır 

ve devamı sorgulanmaz.  Temelsiz bilimsel yaklaşımlar ise daha bir ilacın ilk testleri 

yapılmış olmasına rağmen sağlık haberlerinde potansiyel tedavilerden bahsetmesi 

temelsiz bilimsel yaklaşımları oluşturmaktadır.    Henüz onay almamış ürünler ya da 

tedaviler sağlık haberlerinde yansıtılır. Örneğin “Yapay rahim 20 yıl Sonra Gerçek 

Olacak”178 haberi ile henüz onay değil deneme aşamasında olan bir durum için bile 

sansasyon yaratılabilmektedir.  Sağlık politikaları göz ardı edilmektedir. Çeşitli 

tedavilerin tanıtımı yapılırken örneğin; kırışık giderme, liposuction, yüz gerdirme 

gibi tedaviler ve ameliyatlar önerilirken çoğu sigortanın bunları ödemediği 

unutulmaktadır. Sağlık haberlerinin bültenlerden, dergilerden, internet sitelerinden 

derlenmesi Türkiye’de de çok yaygın bir sağlık haberciliği sorunudur.     

 

Sağlık haberciliğinde bu çeşit yaklaşımlar ve aslında tamamen manipülasyon 

ve tüketime yönelik algıların sağlık haberlerini tahrip edilmesinden doğmaktadır.  

Sağlık kar getirmeye devam ettikçe sağlık haberlerinde iyileşmeler olamayacağı 

kanaatindeyiz. 

 

 

2.4. Haber Şeklinde Reklamlar 
 

Sağlık haberlerinde üzerinde duracağımız diğer bir önemli konu da haber 

şekline bürünmüş reklamlardır. Son yıllarda haberin içine bürünmüş reklamdan sonra 

bir de haber şekline bürünmüş reklamlar ortaya çıkmıştır.“Son yılların gözde 

uygulamalarından biri de haber şeklinde reklamdır. Bilmeyenler bunları haber sanır 

çünkü düzenlemesi aynen haber gibidir, sadece bir köşesinde adeta görünmeyecek 

şekilde bir advertoryel yazısı vardır. Bu kelime çoğu kimsenin dikkatini çekmez, 

görenlerin içinde de ne anlama geldiğini bilenlerin sayısı fazla değildir. Bu 

advertoryeller bir tür çaktırmadan reklamdır. Sanki bir hastalık veya bir tedavi 

                                                
178 “Yapay rahim 20 yıl Sonra Gerçek Olacak”, Hürriyet Gazetesi, 31.08.2005, s.6. 
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yöntemi tanıtılıyormuş havasında bir ürünün reklamı yapılır.”179 Gerçekten haber 

şeklinde reklamlar çoğunlukla gazetelerin ön sayfalarına ya da eklerin ön sayfalarına 

bütün sayfayı kaplayacak şekilde aynen bir gazete sayfası düzeninde içinde o bir 

hastalık ya da tedaviden bahsederken onunla ilgili ürünü tanıtan çeşitli haberlerle 

çıkmaktadır. İlk önce gazeteyi eline alan kişi gerçekten bunları haber olarak 

okumaktadır. Çünkü haber gibi tasarlanmıştır. Çoğu insan köşesindeki advertoryel 

yani ilan ibaresini görmez ya da anlamını bilmediği için anlamaz. Bunların içinde 

kolestrolden bahseden margarin reklamları, bağırsakları çalıştıran lif satmak için 

irritabl bağırsak sendromundan bahseden gıda takviyesi reklamları,  diyetten 

bahseden zayıflama çayları reklamları bulunmaktadır. Bu durumda reklamın fark 

edilmemesi için elden gelen yapılmaktadır.  

 

Basın Konseyi Basın Meslek ilkelerinde “ İlan ve reklam niteliğindeki 

yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir” 

demektedir.180  Bu durumda meslek ilkelerinin açıkça ihlali söz konusu olmaktadır. 

Amaç, para kazanmak, reklam gelirleri söz konusu olduğunda ilkeleri kimse 

umursamamaktadır.  Bu reklamdan amaçlananın ne olduğu sorusunu soracak olursak,  

haber gibi tasarlamış reklam içeriğiyle tüketici kandırılmaya çalışılmaktadır.  Bilgi 

veriyormuş görüntüsüyle manipülasyon yapılmaktadır. 

 

Reklamcılığın bir de gizli ilaç reklamı yapılarak yaratılan bir boyutu vardır. 

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde ilaç reklamı yapmak yasaktır.  Ne var ki, bu 

durum uygulamada böyle değildir. Özellikle ülkemizde çoğu ilaç reçetesiz 

satılmaktadır.  Ağrı kesiciler ve vitaminler de çeşitli marketler de hatta pazarda bile 

satılmaktadır. Ayrıca yeni ilaçlar geliyor şeklinde medyada ilaçların reklamı 

yapılmaktadır. İsmi söylenmese bile çeşitli biçimler ve nedenlerle firmanın ismi 

medyada yer almaktadır. İlacın ismi de çeşitli biçimlerde haberlerin arasına 

sıkıştırılabilmektedir. Örneğin Sağlık bakanlığının yurtdışından getirttiği çeşitli 

kanser vs. ilaçlarında, firma ile bakanlık arasında bir sorun olduğunda hemen 

haberlerde bu ilaçların adı belirtilir.  Firma da bu ilaçları temin edeceğini belirtip 

                                                
179 Ahmet Rasim Küçükusta   Biri Bizi Hasta Ediyor, Hayykitap, , İstanbul, 2008,s. 17.  
180 Sütlaş, a.g.e, s.118 
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kendi reklamını yapmış olur.181   Özellikle, yaygın bir hastalık söz konusu olduğunda  

bu ilaçların adları medyada belirtilir. Örneğin , kuş gribi salgınında onu önlemek için 

kullanılan ilaçların adları ve  onu üreten firmaların adları  medyada açıkça 

belirtilmişti.   

 

“İlaç dünyanın en karlı işi ama bu müthiş karlarına rağmen firmaların gözü 

daha fazlasında. Bunun için ellerindeki en önemli silahlardan biri reklam. Ancak 

ilaçların tüketiciye doğrudan reklamının yapılması birçok ülkede yasak veya sadece 

belirli bazı ilaçlar için buna izin var. Çare; gizli reklam”182. Gizli reklam şu şekilde  

işlemektedir. Öncelikle ilacın değil ama hastalığın reklamı yapılır. Medyada  bu 

hastalıkla ilgili haberler , yazı dizileri bilinçlendirme kampanyaları yapılır. Hastalığın 

çok yaygın ve tehlikeli olduğu işlenir. Örneğin reflü, irritabl bağırsak sendromu gibi 

hastalıkların medyada yaygın olarak işlenmesinin nedeni bu hastalıklarla ilgili yeni 

ilaçların piyasaya çıkmasıdır.  

 
 “İlaç endüstrisi promosyona yüzde 37 pay ayırıyor ve yeni ilaç keşfi için 
harcadıkları paranın 3 katını pazarlamaya yatırıyor. Mesela 2000 yılında Nike 
firması ayakkabı reklamı için 78.2 milyon dolar harcarken, Merck firmasının 
ölümcül yan etkileri nedeniyle piyasadan kaldırılmış olan Vioxx isimli ilacın 
reklamlarına ayırdığı para 160 milyon dolar”183 

 

Diğer yandan sağlık muhabirleri de ilaç firmaları tarafından beş yıldızlı 

otellerde yapılan kongrelerde bedava ağırlanır. Burada çift taraflı çalışan bir sistem 

vardır.  Medya kuruluşu masrafa girmemektedir,  ilaç firması da ürününü tanıtıp 

reklam yapmaktadır. Ayrıca Dünya Kalp Sağlığı  Günü, Dünya Osteoroporoz Günü, 

gibi günlerde ilaç firmaları bu gibi etkinliklere sponsor oldukları için  medyada  bu 

firmaların isimleri yer alır ve bir anlamda gizli reklam yapılır. İnsanlar ilaç 

firmalarının toplumsal sorumluluk adına bu projelerde yer aldığını sanmaktadır. Ne 

var ki, gerçek çok farklıdır. Amaç kazanmak, daha çok para kazanmaktır. İlaç 

sektörü karını arttırmak için her yolu denemektedir. Daha çok kazanmanın yolu ise 

                                                
181 Sütlaş, a.g.e, s.121. 
182 a.g.e ,s. 17. 
183 Küçükusta, a.g.e., s. 16.  
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daha çok hasta kazanma daha çok hastalık yaratmak, hastalık sayılmayan sorunlara 

da ilaçlar üretmektir.  

  
“500 milyar  dolarlık cirosu ile ilaç sektörü, dünyada üçüncü en büyük sektör 
konumunda ve bu dev sektör malını pazarlamak için her yolu deniyor. Yüz 
binlerce kişilik ilaç  tanıtım elemanı ordusu, yine binlerce kişiden oluşan “ 
reklam -PR –manipülasyon” ordusuyla işbirliği yaparak bizleri şuna 
inandırmaya çalışıyor. “Aslında hepiniz hastasınız.”184 

 

İlaç sektörü dünyanın en büyük üçüncü sektörü olduğu halde insanların 

sağlıkla ilgili korkularını sömürerek  kar etmek için her yolu denemektedir . Bu 

sürecin için de gizli reklam açık reklam her türlü reklam ve halkla ilişkiler 

kampanyası bulunmaktadır. “On yıl önce tıp yazarı Lynn Payer "hastalık 

çığırtkanlığı" adını verdiği bir süreci tanımladı.”185 Daha fazla hasta görebilmek ve 

daha fazla ilaç satabilmek için hastalık sınırlarını lüzumsuz bir biçimde genişleten 

doktorlar ve ilaç şirketleri bunun nedeniydi. Daha sonraki senelerde bu daha da 

geçerli oldu çünkü endüstrinin sağlık sistemi üzerindeki etkisi daha kuvvetlendi.  

Bunun nedeni ise ilaç sektörünün  stratejilerini geliştirerek arttırmasıdır.  

 

Gizli reklamın diğer bir stratejisi de çeşitli vakıf ve dernekleri kullanarak 

reklam yapmaktadır. Örneğin, margarin reklamına kalp sağlığı ile ilgili bilgiler 

serpiştirilir sonra da Kalp Vakfı bu reklam filmini destekliyor ibaresi konulur. Bu 

örnekler her sene çeşitlenerek artmaktadır 

 

Çoğunlukla ilaç endüstri tarafından yürütülen hastalığa dikkat çekme 

kampanyaları görünürde bireyleri bilgilendirmek ve hayati derecede önemli olan 

hastalıklarına dikkat çekmek gibi görünse de asıl amaç, bireyleri ilaç endüstrisinin 

sadık birer tüketicisi konuma getirmek ve ilaç endüstrisine olan sadakatlerini 

pekiştirmektir. Diğer bir deyişle, çoğunlukla ilaç endüstrisi tarafından yürütülen 

hastalığa dikkat çekme kampanyalarının temel fonksiyonu, kitleleri eğitmek ya da 

bilgilendirmek değil, ilaç satmaktır. 

                                                
184 Ray Moynihan  ve Alan Cassels,.  Satılık Hastalıklar,  çev: Gökçesu Tamer, Evren Yıldırım, 
Hayy Kitap, İstanbul, 2006.s.19.   
185 A.g.e. 8. 
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Hastalık çığırtkanlığı oldukça kapsamlı bir biçimde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Öncelikle, hemen hemen toplumun her bireyinde gözlemlenebilecek, 

hayatlarında en az bir kez karşılaşabilecekleri, hayatın doğal akışı içerisinde aslında 

son derece normal olan bir rahatsızlık önce ciddi bir hastalık hüviyetine 

sokulmaktadır. Örneğin, kadınların yaşam süreleri içerisinde mutlaka karşılaşacakları 

bedensel bir dönüşüm olan menopoz ile huzursuz bağırsak sendromu ve risk faktörü 

olarak tanımlanabilecek yüksek kolestrol ile osteroporoz, bireylerin yaşamlarını sona 

erdirebilecek derecede tehlikeli hastalıklar olarak tanıtılmaktadır.  

 

Kuşkusuz bu dezenformasyon süreci içerisinde bütün sorumluluk ilaç 

şirketlerine yüklenmemelidir. Topluma karşı, bu kadar kapsamlı bir çalışma, ilaç 

şirketlerinin tek başlarına sürdürebilecekleri ve yönetebilecekleri bir örgütlenmenin 

çok ötesinde bir işbirliği ağını gerektirmektedir. Bu olayda yer alan belli başlı gruplar 

şu şekilde özetlenebilir: 

 

1. İlaç şirketleri, 

2. Halkla ilişkiler şirketleri, 

3. Doktor grupları. 

 

 Medyanın yeri oldukça tartışmalı bir görünüm sergilemektedir. İlk bakışta 

medyanın da  bu grup içerisinde yer aldığı görünse de basın aynı zamanda bu grubun 

amaçlarını mümkün hale getirecek bir özellik sergilemekte ve bu grubun “hastalık 

çığırtkanlığı” görevini üstlenmektedir. Dolayısıyla, bu grubun ürettiği fikirlerin halka 

ve kanun yapıcılara ulaştırılması görevini basın üstlenmiştir. Bu nedenle basın, hem 

bu grubun bir parçası hem de bu grubun bir aracı konumundadır. 

 

Geniş kitleler, basın aracılığıyla bir hastalıklarının var olduğa ikna edildikten 

sonra, sürecin ikinci aşaması da peşinden gelmektedir. İkinci aşamada, bireyleri, 

hastalıklarının çok yaygın, deyim yerindeyse toplum içerisinde bir salgın özelliği 

taşıdığına ikna etme süreci vardır. Böylelikle, bu salgından korkan insanlar çok rahat 

biçimde ilaç endüstrisinin ağına kendiliklerinden çekilebilmektedirler. 
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Aslında sistemin öngördüğü davranış, bireyin tipik bir tüketici olarak 

davranışıdır. Birey, tüketebildiği ölçüde sistemin içerdiği toplumsal yapı içerisinde 

yer alabilmektedir. Artık neyi, nasıl ürettiği değil, neyi nasıl tüketebildiği ön plana 

çıkmış bulunmaktadır. Örneğin ince beğenilere hitap ettiği söylenen ince bir sanat 

kuşkusuz bütün bireylerin ulaşamayacağı bir şey olmakla birlikte, önemli olan 

bireyin kazancının yani tüketim gücünün ifade bulmasıdır.186 Birey tüketici olarak 

tüketebildiği ve tüketeceklerini satın alabildiği ölçüde sistem varlığını devam 

ettirecektir.  

 

 

 2.5. Sağlık Haberlerinde Magazinleşme 
 

 Tüketim kültürü bağlamında sağlık haberlerini incelerken değineceğimiz 

diğer bir konu da sağlık haberlerinde magazinleşmedir.   Medyada magazinleşmenin 

asıl nedeni tüketim kültürünü oluşturmak ve 20. yüzyılda yükselişe geçen toplu 

kültürel üretimin ve kültür endüstrisini medya aracılığıyla pekiştirilerek ticari 

kültürün dolaşıma geçmesini sağlamaktı.  Bu nedenle içeriği boşaltılmış eğlence, 

sansasyon, dedikodu haberleri dolaşıma geçmiş ve bunu diğer alanlar izlemiştir.  

Sağlık da magazinleşmenin en yoğun yaşandığı alanlardan biri olmuştur. Bu 

bölümde bunun nedenlerini magazinleşme açısından incelemeyi amaçlamaktayız.   

 

 

 2.5.1.Magazinleşme  

 
Magazin sözcüğü Arapça mahzen anlamına gelen mahazin   (mahzenin 

çoğulu) sözcüğünden türemiş ve Fransızcaya geçmiştir. Fransızca’da dükkan 

anlamını kazanmış ve daha sonra 1830’lardan itibaren eğlendirirken bilgilendirmeyi 

amaçlayan gazetecilik türünü tanımlaya gelmiştir. Günümüzde ise magazin kavramı 

                                                
186Umut Omay, Emeğin Kültür ve Manipülasyon Teorisi,  Beta Basım Yayım, İstanbul, 2009, 
s.131-132. 
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gazetecilik bağlamında çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.   Magazin gazeteciliği 

genellikle kitleleri eğlendirmeye yönelik her türlü konuyu işleyen yayınları 

içermektedir.  Magazin sözcüğünün dükkan anlamında olması gibi ve buralarda 

çeşitli ve çok sayıda tüketim malzemesinin satışa sunulması gibi, magazinde de 

birbirinden çok sayıda farklı konunun dolaşıma sokulması bu benzerliğe işaret 

etmektedir. 187 Burada deyim yerindeyse magazin gazeteciliğini bir markete 

benzetebiliriz.  Her türlü ürünün markette satışa sunulması gibi magazin 

gazeteciliğinde de her türlü haber eğlence, yaşam tarzı, sağlık adları altında 

tüketiciye sunulmaktadır. Burada hedeflenen ise okurun tüketici olarak belli tüketim 

kalıplarını benimsemesidir.   

 

Magazin gazeteciliği ile dünya da hedeflenen olgu,  sadece tirajların artması 

için halkın ilgisini çekecek dedikodular, şehir hayatı haberleri gibi sansasyonel 

olgular değil,  o zamanlarda başlayan toplu kültürel üretimin ve kültür endüstrisinin 

yükselişe geçmesiyle birlikte medya aracılığıyla bir ticari kültürün dolaşıma 

geçmesini sağlamaktı. Kısacası, tüketim kültürünü oluşturmanın temellerinden biri 

de magazin gazeteciliği ve magazinleşme olgusudur. Burada bir karşılıklı sistem de 

yaratılmıştır. Reklam giderlerinin medya kuruluşuna katkı yaptığı bunun karşılığında 

da bu reklamların sunulacağı halk kitlesini de içinde barındıran bir sistem 

oluşturulmuştur. 188  Karşılıklı kazanılan bir sistem sonucunda medyanın da bu 

kültüre dahil olması sonucunu doğurmuştur. 

 

Magazin gazeteciliği ve magazin haberleri sayesinde yeni bir kültürel üretim 

tarzı ortaya çıkmıştır. Magazin gazeteciliği tüketim kültürüne yönelik bir basın 

yaratmanın ilk adımı sayılabilir.  Magazin gazetelerinde yer alan sosyete 

dedikoduları ve moda haberleri yeni kıyafetlerin satılmasına yol açmıştır. 

Reklamcılar açısından magazin gazeteciliği eşsiz bir pazardır.  Sağlık alanındaki en 

son  gelişmeleri duyuran, burada  kırışıklık kremi, botox vs. gibi ürünlerin reklamının  

                                                
187 Erdal Dağtaş, Türkiye’de Magazin  Basını- Magazin Eklerinin Sektör ve Metin Analizi, 
Ütopya Yayınları, Ankara, 2006, s. 101; Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, 3.Basım, İmge Kitapevi, 
Ankara, 1994, s. 286. 
188 Andrew Wernick,  Promosyon Kültürü- Reklam İdeoloji ve Sembolik Anlatım Çev: Osman 
Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara,  s.  154-155, 1996. 
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yapılabilmesine magazinleşen sağlık anlayışı neden olmuştur. Aslında eskiden 

sadece uzmanların denetiminde olan tıp ve sağlık alanı tüketim kültürüne açılmış ve 

sağlığın ticarileşmesi içine uzmanları da alarak sağlanmıştır. Bunda en büyük pay 

medyaya  aittir.  Magazinleşen medya ve gazetecilik sağlığı da içini boşaltarak 

magazin haberleri kategorisine dahil etmiştir.        

 

 

2.5.2. Dünyada Magazinin  Tarihçesi 

 
Dünyanın ilk magazin dergilerinin, on yedinci yüzyıl da Fransa’da  başladığı 

sanılmaktadır. Paris’te 1672 yılında yayınlanan “Le Mercure Calant”, taşrayı terk 

edip şehre giden bir kadına yazılan dedikodu mektuplarından esinlenerek 

yayınlanmıştır.Yüzyılın başında dergiyle eşanlamlı olan “magazin” kelimesi  

bilinmiyordu. Bu kelimeyi ilk olarak, 1731 yılında Edward Cave çıkarmış olduğu 

derginin isminde kullanır: “Gentleman’s Magazine”. Bu derginin birçok taklidi 

yapılır. 1741 yılında Philadelphia’da Andrew Bradford üç ayda bir yayınlanan 

“American Magazine”i çıkarır. Bunu Benjamin Franklin’in “General Magazine”i 

takip eder.189 Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucu babaları arasında sayılan 

Benjamin Franklin’in “General Magazine”i bugün tüketim kültürünün kalesi ve 

önderi olarak kabul edilen Amerikan toplumunun magazin ile ilişkisini vurgulaması 

açısından oldukça manidardır.  

 

Magazin gazeteciliği için  çokça kullanılan bir terim de ‘Sarı basın”dır. On 

dokuzuncu yüzyılın sonlarında   içeriğini sansasyon haberlerle dolduran bir 

gazetecilik türünü ifade etmek için kullanılmaya başlanmış .Sonra, bu  terim bütün 

bir türü kapsamaya başlamıştır. Ancak asıl günlük gazete için kullanılmıştır: Joseph 

Pulitzer’in  New York  World’u ile William Randolph Hearst’ün New York Journal’ı 

“Ölüm Kol Geziyor,” “Wall Street Terörü” ve “Gelin, Ama Eş değil” gibi 

hikayelerin yer aldığı New York World, “sarı” gazeteciliğin  özgül tekniklerinin 

                                                
189 Vornbaumenden aktaran  Şebnem Soygüder, Eyvah Paparazzi- Magazin Haberi, Haberin 
Magazinleşmesi ve Etik, Om Yayınları, İstanbul,  2003, s.  79. 
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öncülüğünü yapmıştır190. 1890’ların çılgın tiraj  savaşlarının ikinci tarafını oluşturan 

New York Journal ise tam bir  ifrata vardırdığı anormallikleriyle ün kazanmıştır. 

 

Gerçekten de, kapitalizmin gelişimine koşut olarak basın sektörü de 

ticarileşmeye başlamış, karın arttırılması gerekliliği, reklamcılığın yükseldiği bir 

dönemde, tekelleşmeler de başlamıştır.  Bu açıdan fikir gazetelerinin tirajları 

düşmeye başlamış, okurların uslarından çok duygularına seslenen sansasyon 

gazeteciliği daha çok kar ve tiraj sağlamıştır.191 Bu nedenle fikir gazetelerinin de  

magazinleşmesi gerekliliği ortaya çıkmış, tüketim kültürü bağlamında  bir magazin 

kültürü meydana gelmiştir.  Buna koşut gelişen magazin söylemi  ise dünyayı 

nedensellik ilişkilerinin dışında yapılandırarak, olguları bağlamlarından koparan, 

geçiciliğin sürekli kılınmasını yücelten ve ideolojiyi eğlence aracılığıyla aktaran 

yapısıyla, bu sürecin vazgeçilmez bir üreticisi/taşıyıcısı durumundadır.192 Bugün 

gazetecilik mesleği, kapitalizmin etkisindeki bütün mesleklerde de olduğu kar 

amacını gerçekleştirmek için magazini etkin bir biçimde kullanmaktadır. Kuşkusuz 

Türk basını da 1980’li yıllarda Özal dönemiyle başlayan neo-liberalizm akımlarından 

etkilenerek kar amacının ön plana çıktığı bir sektör haline dönüşmüş, bu amacı 

gerçekleştirmek için de magazin unsurunu etkin bir biçimde kullanma başlamıştır.  

 

 

2.5.3. Türkiye’de Magazinin Tarihçesi 

 
12 Eylül  1980  hareketi Türkiye’de  siyasal ve toplumsal açıdan büyük 

değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde toplumsal muhalefet 

susturulmuştur. Bu durumdan en çok etkilenenler  kuşkusuz gazeteler ve gazeteciler 

olmuştur. “12 Eylül döneminde gazeteler üzerlerinde olumsuz etkiler nedeniyle 

apolitik bir tavır  benimsemek zorunda kalmışlardır. Yazılı basın asıl görevi olan  

haber verme bilgilendirme, toplumsal muhalefeti dillendirme işlevinden  uzaklaşarak 

                                                
190 Andrew Wernick,.a.g.e,  s. 148.  
191 Herman Schlapp, Gazeteciliğe Giriş- Meslek Uygulamaları Üzerine Çalışmalar, çev: Işık 
Aygün, İ.Ü İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2002. 
192 Dağtaş, a.g.e, s.62. 
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“magazinleşme” eğilimi içine girmiştir.”193 Çünkü bu dönemde ciddi bir sansür 

uygulaması da görülmekteydi. Bu dönemde, gazetelerin sürekli kapatılması, 

gazetecilerin ve yazı işleri müdürlerinin tutuklanması ve yargılanması gibi sonuçlar, 

basını apolitikleşmeye itmiş,  hiçbir konuda muhalif sese izin verilmediği bu 

dönemde basın, adeta devlet basını haline gelmiş, her konuda resmi  politikayı da 

yaymayı üstlenmişti. Gazeteciler kapatılma korkusu yüzünden otosansüre başvurarak 

magazinleşmeyi desteklemiştir. Bu da magazinleşmenin başlangıcı sayılmaktadır.  

 

Fakat, bu baskı ve yasaklar, dönem basını için   belirleyici bir özellik olarak 

hafızalarda kalırken, esas toplumsal değişimlere neden olan öğeler; basınımızın 

geleceğini belirlemişti. Yani, siyasi bir toplum kendisini her dönem çatışmalara 

götürmüştür  anlayışıyla hareket eden 12 Eylül mantığı, toplumu depolitize etmeyi en 

kolay yol olarak görmüş  ve bu nedenle çok sesliliği yaratacak her girişimi gözetim 

ve denetim altına almıştı.194 Bu amaca ulaşmak için topluma politik haberler yerine 

yavaş yavaş magazin haberleri aktarmaya başlanmış, böylelikle toplumu oluşturan 

bireylerin magazin bağımlısı kılınarak apolitik kişilik özellikleri geliştirmelerinin ve 

sonuçta toplumun genel olarak apolitik, itaatkar bir toplum haline gelmesinin 

amaçlandığını ileri sürmek mümkündür.  

 

  Gerçekten 12 Eylül 1980’den sonra Türkiye yeni bir dönemin ve anlayışın 

içine  girmiştir.  Bu dönem  Türkiye’yi  neo- liberalist ve neo-kapitalist politikalarla 

tanıştırdı.  “1980’li yıllarda, Türkiye’de  görülen  neo- liberal ve neo – kapitalist  

anlayışın en önemli temsilcisi olarak  Turgut Özal dikkati çekerken, dünyada da bu 

anlayışa paralel olarak  Amerika’da  “ Reaganizm”,  İngiltere’de ise  “ Thatcherizm” 

aynı anlayışın  farklı ülkelerdeki  değişik yansımaları olarak dikkati çekmekteydi. Bu 

üç ismin , farklı ülkelerde  ancak aynı dünya görüşünü  temsil etmelerini basit bir 

rastlantısal olay olarak açıklamaya çalışmak ise, en azından  safdillik olarak  

adlandırılabilirdi.” 195 Türkiye’de Turgut Özal iktidarı yeni dönüşümlerin kapısını 

açmaktaydı. Türkiye dışa açılmaktaydı. Yeni politikalar çerçevesinde  Turgut Özal 
                                                
193 Murat Özgen, “2000’e Girerken Türkiye’deki Medya ve Demokrasi Anlayışı”, Bizim Gazete, 21 
Ekim 1999,s.  6. 
194 Sarı, A.g.e, s. 15. 
195 Özgen a.g.e. 
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medyadaki  yapısal değişimlere öncülük yaptı ve medya yapısını  istediği gibi 

düzenledi.  

 
   “Bu süreç aslında, kapitalist sistemin kendisine  bütün dünyada bir çıkış 
noktası aradığı ve ABD’li iktisat profesörü Milton Friedman’ın  görüşleri 
doğrultusunda  neo-liberal ekonomik ve sosyal politikaların yeni dünya düzeni 
adı altında  dünyaya hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemdir.”196   

 

  1980’lerin ortalarında itibaren yeni sağ politikalar çerçevesinde medyada 

yaşanan yapısal değişimler (tekelleşmeler) gazete tirajlarındaki düşme eğilimlerini 

daha da olumsuz etkilemiştir.  Yeni politikalar çerçevesinde ithal edilen yeni yaşam 

tarzları ve tüketim kültürü gazeteler üzerinde etkili olmaya başlamış, televizyonculuk 

da yeni televizyon kanallarının açılması, reytinglere dayalı sistem  magazinleşmeyi 

de beraberinde getirmiştir.   

 

 

2.6. Magazin Haberleri 
 

Magazin haberleri  tüm dünyada ve ülkemizde  yaygın olarak takip edilmekte  

ve benimsenmektedir Bunun önemli  nedenleri arasında içeriklerinin eğlenceye 

yönelik olması, her eğitim düzeyinden okura kolaylıkla seslenmesi sayılabilir.  

Magazin haberlerinin yanı sıra artık her türlü haber içeriğinde   magazinleşmeye 

rastlanmaktadır. Eskinin bilgi içeriği yoğun haberlerinin yerini  tüm haber kriterlerini  

es geçerek  eğlendiren  haberler almıştır. Haber içerikleri  önemsiz konular ve  aşırı 

eğlence öğeleriyle doldurulmakta, ciddi haberler  dahi eğlendirerek aktarılmaktadır. 

Haber hiyerarşisi çoğu zaman altüst edilmekte ve haberler yeniden 

düzenlenmektedir. Örneğin;   

 

“…haberin ilgi çekmesini sağlamak için bazı tekniklerin kullanıldığı 
görülmektedir. Bunlar, mastar fiil kullanımından kaçınmak, isim yerine fiiller 
kullanılarak  mesajı oluşturmak, soyut ifadelerden uzak durmak, olumlu  
ifadeleri kullanmak, olumsuzluk içeren başlıkların etkisizliğinden kaçınmak , 
şimdiki  zaman kipini kullanmaya çalışmak,  zıtlıkları kullanarak heyecan ve 

                                                
196 Murat Özgen,  Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları, İ.Ü İletişim Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, 2004, s. 64. 
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canlılık katmak amacıyla atasözleri yada deyimler- biraz değiştirerek 
kullanmak, merak uyandırabilmek için sorulu başlıklara yer vermek olarak 
sıralanabilir”.197  

 

Ayrıca magazin haberlerinde haberin en önemli unsurlarından biri olan 

5N+1K kuralına uyulmayarak  sadece   “kim?”, “ne?”, “ne zaman?” ve “nerede?” 

sorularına cevap verilmekte, “nasıl?” ve “niçin?” sorusu ya yanıtlanmamaktadır ya 

da  yüzeysel olarak yanıtlanmaktadır.  

 

Magazin haberleri yalın bir dille yazılır ve okurun anlayabileceği deyimler, 

espriler şablon ifadeler, argo kullanımlar  araya sıkıştırılır. Magazin haberlerinde 

ünlülerin hayatları, güzellik, moda haberleri,  en havalı mekanlar, aşk skandalları gibi 

konular işlenir. Diğer bir deyişle yapılan “yaşam tarzı” gazeteciliğidir. “Bir başka 

ifadeyle, magazin gazeteciliğinin  hedef kitlesi “kadın”dır. Magazin sayfaları, 

gazeteleri ve dergileri kadını ilgilendiren haberlerle doldurulmakta ve dolayısıyla  

kadını ilgilendiren ürünlerin reklamı için uygun ortam hazırlamaktadır.”198  Aynı 

durum sağlık  haberciliğinde de söz konusudur.  Sağlık haberciliği magazin  

söyleminden hareketle sayfalarını magazinleşmiş  içeriklere  açmış ve kadınları 

ilgilendiren diyet, güzellik, spor gibi haberler ön plana çıkartılmıştır.  Sağlık 

haberciliğinin de temel hareket noktası kadın olmuştur. Ayrıca sağlık haberleri 

görünümü altında çeşitli kırışıklık kremleri, estetik uygulamalar, diyet ürünleri gibi  

ürünlerin reklamı yapılmaktadır. Bu açıdan da sağlık haberlerinin de 

magazinleştiğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır.     

 

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi infotainment (bilginin eğlence 

içeriğine büründürülmesi) unsuru magazin haberlerinde baskındır.199 Amaç 

eğlendirmek, eğlendirmek ve ürün satmak, yaşam tarzı satmaktır.  Günümüzde 

magazin haberleri bütün gazetelerde yer almaktadır. Fakat gazetelerdeki yeri ve 

miktarı gazetenin ideolojisiyle doğru orantılıdır. Ciddi gazetelerde magazin haberleri 

sansasyona kaçmadan sunulur.  Ciddi gazetelerde  depo haber denen magazin 

                                                
197 Soygüder, a.g.e., s. 57. 
198 A.g.e, s. 78.  
199 Hakan Ergül, Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi  İletişim Yayınları, İstanbul,  2005, s. 
131. 
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haberleri  belli sayfalarda ve belli miktarlardadır.  Kültür – sanat haberleri alanında 

daha çok magazin haberlerine rastlanır.  Popüler basında ise, gazete renkli haberler 

ve dedikodularla doludur. Birinci sayfasından itibaren magazin haberlerine 

rastlanır200  

      

Türk Basınında tüketim kültürünün ve kapitalizmin de etkisiyle artık fikir 

gazeteleri ve popüler gazeteler arasındaki kalın çizgi gittikçe incelmiştir.  Fikir 

gazeteleri tiraj kaygısıyla popüler içeriklere bürünmeye başlamıştır.  Bu da basının 

geleceği açısından istenmeyen bir durumdur çünkü popüler gazeteler her zaman var 

olan düzenin yanında olmuş, düzeni beslemişlerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi 

kitlelerin apolitikleştirilmesi kitle iletişim araçlarıyla pekiştirilmektedir.   Türkiye’de 

yayınlanan ulusal gazetelere baktığımızda Türk basının genellikle popüler basın 

kimliğinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. “Basının eğlence içerikli 

sayfaları politikayla ilgisizmiş gibi görünse de aslında görüşlerin tutucu dünya 

görüşlerinin sağduyusunu yansıtmaktadır”.201 Popüler basının sunduğu öyküler, 

toplumsal düzenle ilgili ne bir problem ne de bir karşı çıkışı ortaya koyar, sadece 

sağcı dünya görüşünü savunur ve bireyleri sürekli tüketime yöneltir.   Bu da tüketim 

kültürünün sürekli beslenmesine yol açmasının yanı sıra halkın apolitikleşmesine yol 

açmaktadır. Nitekim,  Türkiye’de 12 Eylül’den sonra yetişen kuşakların ülke ve 

toplum sorunları ile ilgilenmemelerinin, sadece kendileri için bireysel çözümler 

aramalarının apolitikleşmenin bir göstergesi olarak sayılabilir202.   Diğer yandan 

tüketim kültürünün ve hâkim ideolojilerin kendi amaçlarına uygun kuşaklar yaratma 

çabası da göz ardı edilmemelidir. Tüketim kültürünün yükselmesiyle birlikte 

kuşaklara örnek gösterilen rol modeller de büyük bir değişim geçirmiştir  

  
“Küçük girişimciliğin geleceğine duyulan inancın henüz devam ettiği 
1900’lerin başında orta sınıf dergilerinde bu sınıfın üyelerine “böyle bir 
Amerikalı olmalısınız” diye örnek gösterilen ideal tipler piyanist, fizikçi, devlet 
adamı, Henry Ford gibi  “çalışmaya ve adım adım ilerlemeye dayanan” başarı 
sahibi kimselerdir. Bunları başarılarının okuyucuya açıklanma biçimi ise  
“çalıştılar… iyi üniversitelerde okudular… çevrelerinden, kitaplarından 
edindikleri bilgilerini  kendi gayret  ve araştırmaları ile arttırarak  buluşlarda 

                                                
200 Soygüder , a.g.e, s.  33. 
201  A.g.e, s.  38. 
202 Özgen, Türkiye’de Basının Gelişimi…, s. 64. 
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bulundular olmuştur…. Bu iki derginin 1940’ların başlarında gösterdikleri 
“ideal Amerikalı tipleri” ise,  beyzbol şampiyonu   Joe Di Maggio, altı ay 
öncesine  kadar kimsenin tanımadığı bir gitaristken  birden ün kazanmış bir 
popüler müzik sanatçısı, ya da bir  Hollywood “ yıldızı” olmuştur. Bunların bu 
yere nasıl geldiklerinin açıklama biçimi de değişmiştir.  “ Annesi doğurduğunda 
beyzbol yıldızı olacağı alnına yazılmıştı; zengin olacağı alnına yazılmıştı;” ya 
da bulunması gerektiği yerde, bulunması gerektiği zamanda bulunmayı bildi” 
gibi irrasyonel açıklamalar olmuştur.”203  

 

  Tüketim kültürünün yaratılmasını istediği tüketici tipolojisini yukarıdaki 

örnekte daha iyi gözlemlemekteyiz. Rol model olarak gösterilenler, devlet adamı, 

fizikçi, piyanist iken daha sonra beyzbolcu, gitarist ve Hollywood yıldızı olmuştur.  

Rol model olarak araştıran, sorgulayan, eğitimli modeller yerine ünlü, zengin 

insanlar örnek gösterilmektedir.  Bu tarz kimlikler ve roller daha çok kolay para 

kazanmaya dayanan üne yönelik rollerdir.  Bu tarz kimlikler aslında tüketimi ve 

parayı önemseyen kimliklerdir. Bu kimliklerin öne çıkartılmasının çok temel bir 

nedeni vardır. Bu neden de bu insanlara her şeyin satılabileceği gerçeğidir. Böyle 

insanlardan kurulu bir toplumdaki insanlar,    pahalı tüketim mallarını da, düzeni de 

en pahalı ilaçları da, her şeyi sorgulamasız satın alabilirler ve düzeni devam ettirirler. 

Erdoğan’a göre ise bu modeller Türkiye özelinde şöyle yansıtılmaktadır: 

 
“Burjuva medya profesyonel pratiklerinde (günlük gazete, tv, radyo 
sunumlarında) cinayetler ve caniler ve de kurbanlar hemen her zaman işçi, 
memur ve köylü sınıfının insanlarıdır. Neden? çünkü kapitalist ideolojiye göre, 
aşağı sınıflar suç işleme psikolojik-potansiyeline sahiptirler ve bu potansiyeli 
sık sık kullanırlar. Kapitalist sınıflar veya bu sınıfların temsilcileri "beautiful 
people\güzel insan" olarak sunulur. Bu nedenle, Çankaya, Gazi Osman Paşa 
semtlerinden, Hilton'dan ve Sheraton'dan verilen haberler "beautiful people" 
haberleridir. Bu sınıfın suçları sadece birkaç nadir olay olarak nitelenir ve 
kaliteli, milletin ağzının suyunu akıtan, çoğu kişiyi kıskandıran ve "vay be, helal 
olsun, herife bak" dedirten vurgunlar ve seks maceralarıdır. "Adi suçlar" 
egemen ideoloji tarafından tanımlanır.”204 

  

Bu durumda tüketim kültürünün kendi çıkarlarına göre  uygun insan prototipi 

yetiştirme çabasını ve bu insanı  her türlü sömürüye açık olması için de  son derece 

                                                
203 Ünsal Oskay  İletişimin ABC’si,  Der yayınları, İstanbul, 2001, s. 72. 
204 İrfan Erdoğan, “ Kapitalist Medya Profesyonelliği ve  Haber olmayan Haberler”,  çevrimiçi: 
.http://politics.ankara.edu.tr/~erdogan/haber.htm , erişim tarihi: 13.10.2006. 
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bilinçsiz bırakmasını görüyoruz. Ne var ki suda yüzen balık gibi bu insanların  da 

durumlarından son derece hoşnut ve iyimser  olduklarını görüyoruz. Popüler 

gazetelerde yeterince tüketim yapan sınıfların beautiful people (güzel insanlar) olarak 

yansıtıldığını tüketim yapamayanların ise suç işleme potansiyeline sahip insanlar 

olarak yansıtıldığını görmekteyiz. Kapitalist sistemde yeteri kadar tüketim 

yapamayan insanların aşağılandığını ve hor görüldüğünü daha önce de belirtmiştik.  

Burada da tüketim yapabilen insanlar, zenginler, imrenilecek, model olarak örnek 

alınacak insanlardır. Tüketim yapamayanlar ise suç işleme potansiyeline sahip hor 

görülen aşağı tabakalardır.  Bu açıdan da tüketimciliğin ve kapitalizmin insanlar 

arasında nasıl bir uçurum yarattığına tanık olmaktayız. Sağlık alanında da bu durum 

aynıdır. Sosyal devletlerin çökmesiyle birlikte sağlık alanı tam bir pazar haline 

gelmiştir ve kapitalizm sadece tüketebilecek olana hayatta kalma şansı 

tanınmaktadır.   

 

 

2.7. Sağlığın Korku Kültürü ve Sağlık Haberciliği 

Aracılığıyla Manipüle Edilmesi  

 
İnsanın hayatta kalma güdüsünün bir sonucu olan korku, pek çok anlamda 

insanın davranışlarını ve kararlarını etkileyen bir duygudur. İnsanda korkunun nasıl 

geliştiği ile ilgili bir çok tanımlama yapılabilmektedir. Korku kültürü ise, insan 

davranışlarının arzu edilen biçimde manipüle edilmesine dayanan son dönem 

sosyolojisine ait bir kavramdır. “Korku kültürü öyle bir kültürdür ki, insanlar 

arasındaki ilişkinin ancak korku ile düzene sokulabileceği varsayımı bu kültürün 

temelidir.”205Korku kültürü modern toplumlar da gittikçe yayılmaktadır. Korku 

kültürünü basitçe hayatta risk alamamak olarak açıklayabiliriz. Modern toplumlar 

gittikçe daha çok güvenlik ve hayatları konusunda takıntılı hale gelmektedirler. Bu 

duruma Uluç’un şu sözleri örnek olarak verilebilir: 

 

                                                
205  Doğan Cüceloğlu,  “Korku Kültürü”,  çevrim içi: http://www.dogancuceloglu.net 
/index.php.sayfa=icerik   erişim tarihi: 15.06. 2009. 



 104 

“ABD’de bildim bileli bir korku kültürü  hüküm sürüyor. Soğuk harp 
döneminde  komünizm korkusu Berlin duvarı yıkılıp Sovyetler   Birliği 
dağılıncaya kadar sürdü. Son on yıldır 11 eylül terörü, el Kaide, uluslar arası 
terörizm toplum psikolojisine yerleşti. ABD yönetimi  İkinci körfez Harbini 
haklı çıkarmak için  Saddam iktidarının kitle imha silahlarıyla ABD’yi tehdit 
ettiğini ileri sürerek korku psikolojisini canlı tuttu.  Bu tutumu politik ve 
ekonomik çıkarlar çerçevesinde değerlendirmek mümkün . Peki vitaminlere ne 
oluyor?  Eş, dost arasında bu konu tartışıldığında çoğunlukla  C, D, E 
vitaminlerini aldıklarını öğreniyorum. Sebepler hep aynı :  bu vitaminler 
bedendeki toksinleri temizliyor : iç organlardaki kireçlenme paslanmayı 
engelliyor. … Ama tıp merkezlerinin 10 yıl süren araştırma  sonuçları, bu yarar  
inançlarını yıpratacak kadar ciddi. Hastalar gibi sağlıklı insanlarında  kobay 
olarak kullanıldıkları  tetkiklerde yüksek dozda vitaminlerin kalp , böbrek 
kifayetsizliği, beyin kanaması, kanser gibi öldürücü hastalıklara sebep olduğu 
bildiriliyor Yaşlılarda kalça  kırılmasının önlenmesi, kemiklerin güçlendirilmesi 
için  verilen  D vitaminin  böbrek ve damarlarda kalsiyum  birikimine yol açtığı  
ifade ediliyor…. ABD nüfusunun  yarısı vitamin kullanıyor . Yılda  40 milyar 
dolara yakın üretim yapan  bir sanayi bu.  Son araştırmaların sonuçları insanları  
kaygıya düşürdü…..Korku    kültürüne şimdi de vitaminler girdi.”206 

 
 

Uluç’un  da belirttiği gibi insanlar sürekli bir takım korkularla yaşmakta ya da 

korku ile yaşamaları istenmektedir. Savaş korkusu, terörizm korkusu, bulaşıcı 

hastalık korkusu modern toplumumuzda  yer eden korkular.   Eskiye oranla  görece 

güvenli bir dünyada yaşadığımız ileri sürülmesine karşın neden bu kadar çok 

korktuğumuz sorusu ister istemez akla gelmektedir.  
 
“Çocuk, ergen ve erişkin psikiyatristi Prof. Dr. Yankı Yazgan […], insan 
beyninin 30 bin yıllık olduğunu belirterek, "Aradan geçen sürede sadece birkaç 
revizyona uğrayan beynimizdeki en güçlü duygu korku. Bu nedenle tehlike 
haberi veren ….. en etkili olduklarını söyleyebiliriz" dedi. Belirsizlik ve süratin 
beynimizi en köklü, duygulara doğru sürüklediğini anlatan Yazgan, "Yaptığımız 
araştırmalarda hayatta kalma mücadelesine başlamış bir bebeğin annede 
yarattığı en kuvvetli duygunun hiç de aşk, meşk gibi şeyler değil, endişe ve 
korku olduğu görüldü" dedi. Yazgan şöyle devam etti: "Bir yazarın kötü olduğu 
şeklindeki negatif bir tavsiye ile ’Dikkat kafana avize düşüyor’ uyarısı beyinde 
aynı etkiyi yaratır. Olumsuz şeyler bizi olumlu şeylerden daha fazla etkiler. 
Negatif bir mesaj, bir ürünü aldırmazken diğerini almanıza yol açması anlamına 
gelir."207 

 

Bu durumda beynimizdeki en güçlü duygu korku diyebiliriz.  Aslında sağlıklı 

olmak ve hayatta kalmak insanoğlunda korkuların en büyüğü gibi görülmektedir.  

                                                
206  Doğan Uluç ,  “Korku kültürüne vitaminler de girdi”, Hürriyet Gazetesi- Pazar Eki, 18.03.2007. 
207  Alper Yoldaş , “ Adem  Havva’ya Elmayı Ağızdan Ağıza Pazarlamayla Yedirdi”, Hürriyet 
Gazetesi,  07.03.2007, s. 10. 
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Bugün ise bu korkular tüketim kültürü ve kapitalizm tarafından sömürülmektedir. 

Uluç’un da belirttiği gibi “sağlıklı olmak istiyorsan vitamin almalısın” şeklinde 

korkutarak ürün satma gibi olaylar yaşanmaktadır. Kapitalizm insanların bu 

korkularını sömürerek para kazanmakta onları tüketime yönlendirmektedir. Örneğin, 

 

“… bütün insanlarda ‘açlık korkusu’ evrimsel olarak ‘ölüm korkusu’ndan çok 
daha önce gelir! Yani aç kalan bir insan için, ekmek çalarken yakalanıp, hapse 
girmek, öldürülmek hiç bir zaman birincil korku değildir, açlıktan ölmek korku 
insanın sahip olduğu ilk evrimsel korkudur. Ve bence kapitalizmin gerçek 
temelini bu gizli korkular oluşturur!...”208 

 

Sağlık endüstrisi de sözü edilen gizli korkuları etkin bir biçimde 

kullanmaktadır. Çünkü, gizli korkuların ilaç satmak, yeni ameliyatlar yapmak 

amacıyla sürekli manipüle edildiği bir toplum akıl sağlığını yitirmenin eşiğindedir.  

 
“Düşünebilen insanlarda, hangi felsefi görüş veya düşünceye inanırsa inansınlar 
ölüm korkusu her zaman vardır ve gereğinden fazla bu konunun üzerine 
gidilirse, her insanda varolabilen bu korkuyla sürekli olarak oynanırsa, zaman 
içinde patolojik bir boyuta ulaşmaya da oldukça yatkındır. Mutlaka lipit 
kolestrol düzeylerini düşürmeliyim biçiminde hastalar doktordan önce kendileri 
çoktan kararlarını vermişlerdir. Çünkü, yüksek kolesterol, yüksek trigliserit 
söylemiyle her an televizyon ve çeşitli şekillerde beyni yıkanan, dolaylı olarak 
kalp krizi, damar sertliği, birçok hastalık yanında ve ölümle korkutulan bir 
insanın başka bir şey düşünmesi gerçekten çok zor, hatta düşünen insan olması 
nedeniyle bir bakıma imkansızdır”.209 

 

Bu şekilde sürekli beyni yıkanan insanların rasyonel düşünceyle düşünmeleri 

hatta bir şey düşünmeleri pek imkânsızlaşmıştır. Çünkü, bu toplumun bireyleri 

akıllarını sağlıkla bozmuştur ve deyim yerindeyse sağlık endüstrilerinin kölesi haline 

gelmişlerdir.  Günümüz modern toplumlarında da yaşam koşulları çok değişmiş, 

kapitalizmin dayattığı para kazanma hırsına bağlı örgütlenmeler insanların sağlığını 

kaybetmesine neden olmuştur.  

 
“… Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bir kere, insanların çoğu kapalı mekânlarda 
yaşıyor, oturarak çalışıyor. Kaslarını kullananlar artık para kazanmak için 

                                                
208 Mevlüt Durmuş, Manifesto:Çarmıha  Gerilen Molekül ve Modern Bilimin  Kolesterol 
Masalları, Platin Yayınları, Ankara, 2007, s. 132. 
209 A.g.e, s. 47. 
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kafalarını ve çenelerini çalıştırıyorlar. Neredeyse herkesin arabası var. En lüks 
semtlerden gecekondu mahallelerine kadar tüm caddeler, sokaklar arabadan 
geçilmiyor. Yol yürümediğimiz gibi merdiven de çıkmıyoruz eskisi gibi, çünkü 
birçok binada asansör var, yürüyen merdiven var, yürüyen bantlar var. 
Birçoğumuz apartman dairelerinden sitelere terfi etti. Akıllı evlerde oturanların 
sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Evlerimiz, bürolarımız elektronik 
aletlerle dolu….. Hazır gıda tüketimi kaçınılmaz olarak artıyor. Obezite salgın 
bir hastalık gibi hızla yayılıyor. Evde yapılan yemeklerin yerini artık hazır 
yiyecek ve içecekler almış durumda. Annelerimizin saatlerini, hatta günlerini 
alan yemek işini günümüz kadını eve girmeden bir markete uğrayıp, 
‘mikrodalgada iki dakikalık ısıtmayla taze yapılmış yemek haline dönüşen’ 
hazır yiyeceklerden seçerek birkaç dakikada hallediveriyor. Sabahtan akşama 
kadar sokakta koşan, oynayan, yanaklarından kan damlayan sağlıklı çocukların 
yerinde şimdi televizyon ekranı karşısında kımıldamadan oturan, bir elinde 
gazoz, bir elinde gofret olan ‘tontonlar’ var. Sezaryen doğumlardaki artış anne 
sütü yerine mamalarla beslenme çocuklarımızın bakteri ve virüslere karşı 
aşılanmaları sık kullanılan antibiyotikler katkı maddesi içeren yiyecek ve 
içeceklerin, hazır gıda tüketiminin yaygınlaşması evlerde ve iş yerlerinde daha 
fazla alerjene ve toksik maddeye maruz kalınması elektromanyetik kirlilik hepsi 
sağlığımızı yakından etkiliyor. Alerjilerden astıma kanserlerden kalp damar 
hastalıklarına obeziteden sinirsel ve psikolojik olanlarına pek çok hastalığın 
modern yaşamın faturası olarak karşımıza çıktığı düşünülüyor.”210 
 
 

Aslında  kapitalizm çok çalıştırarak sağlığını bozduğu, doğal yaşamdan 

kopardığı  üyelerinin çıkarttığı sağlık sorunlarıyla nasıl başa çıkacağını 

bilememektedir. Bir açıdan  bu sorunları sömürüp para kazanırken diğer yandan da 

bu sorunların kendisi yüzünden olduğunu gizlemek için yanlış beslenmeden dolayı 

kanser olunduğu,  bol bol sebze meyve  vs. yenirse bu hastalıkların  önleneceğine 

dair yaygın inanışlar oluşturmaya  çalışmaktadır.  

 

Dünya devletlerinin çoğu, insanları her alanda kullanabilmek için emperyalist 

söylem ve düşüncelerini, liberalizm, kapitalizm, küreselleşme, demokrasi, serbest 

ticaret ve insan hakları gibi normal şartlarda dikkati çekmeyen, sözde çok iyi giyimli 

düşünsel sistemlerin içine saklamışken sağlık konusunu başı boş bırakması elbette 

düşünülemezdi. Bu alandaki uzmanlar, akademisyenler, doktorlar ve çalışanlar da 

bilerek veya bilmeyerek bir şekilde bu sisteme dahil edildiler.211 Daha önce de 

belirttiğimiz gibi sağlık alanı da tüm uzmanlarıyla birlikte bu kar getiren sisteme 

dahil olmuştur.  Bu da bugünkü ticarileşmiş sağlık anlayışını doğurmuştur. 

                                                
210 Ahmet Rasim Küçükusta,  Modern Zaman Hastalıkları,  Hayy Kitap, İstanbul, , 2006, s. 66. 
211 Durmuş, a.g.e.,  s, 68.  
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  2.8. Popülerleşen Bilim 
 

  Kapitalizm  ve tıp ilişkisi  19. yüzyılın  sonlarında başlamıştır. Çünkü tıp 

biliminin  19. yüzyılın sonunda piyasalaştırılabilecek özellikleri meydana çıkmıştır.  

Rockefeller tarafından başlatılan  girişimlerle  tıp uygulamaları ve tıp eğitimi  

disiplin olarak kendisini kabul ettirmiştir. Bu grupların da desteği ile  sosyal 

Darwinist bir tutumla  toplumların düzenine şekil verme ve kapitalist ideolojinin  

yaygınlaştırma çabasını görmekteyiz. 20. yüzyıldan itibaren  indirgemeci bir tutumla 

insan vücudu bir makine gibi algılanmış ve tıbbın işlevi de bu makinede bozulan 

parçalarının tamir edilmesi olarak  algılanmıştır.    Bu anlayışı ilk yerleştirenlerden 

biri klinik tıbbın kurucusu Dr. William Olser’dir. 212 

 

1. ve 2. Dünya Savaşları kapitalizmin çerçevesinde tüm ilişkilerin belirlendiği 

yıllardır. Biyoloji ve teknolojideki gelişmeler, çok sayıda sağlık sorununu açıklığa 

kavuşturmuştur.  İlaç sanayi gelişmeye başlamıştır.  1970’ler de monetearizm akımı 

başlamıştır. 1980’lerde Keynesci ekonomi yerine neo- liberal ekonomik anlayış 

ortaya çıkmış ve yeni tekeller yaratmıştır.1980’de Boyle Doyle Yasası, 1984 ‘de 

Hatek Waxman yasası ile ilaçlar endüstrinin kullanımına sokulmuş, markalı ilaçların 

patent süresi uzatılmıştır.213 1990’lar ve 2000’ler ise kriz yılları olmuş ve sağlık 

karlarında gerilemeler olmuştur. Bu durumda sağlık harcamalarının tümüyle pazara 

bağlanması söz konusu olmuştur. 

 

Liberal ideolojinin bir parçası olarak ödeyebilecek olana ödeyebildiği kadar 

sağlık hizmeti sunulması gündeme gelmiş ve sağlık alanının ticarileştirilmesi, sağlık 

politikalarının zayıflatılması söz konusu olmuştur.  Çok satan ilaçların patent süreleri 

bitmiş, yerine yeni ilaçlar üretilememesi gibi bir sorun da ortaya çıkmıştır. Bu 

durumda ilaç endüstrileri karlarını arttırmanın yollarını aramaktadır. 

 

                                                
212 Osman Şadi Yenen, Hastalık İcadı ya da İlaç Pazarının Genişletilmesi , Bilim ve Ütopya 
Dergisi, Sayı:153, Yıl:13, İstanbul, 2007, s. 4. 
213 A.g.e, s.5. 
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Bugün, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinin pazarlama stratejileri saldırgan bir 

biçimde sağlıklı ve iyi durumdaki insanları hedefliyor. Günlük hayatın olağan iniş 

çıkışları sinir rahatsızlıkları oldu; genel şikayetler korkutucu hastalıklara 

dönüştürüldü ve gittikçe daha fazla sağlıklı insan hastaya çevrildi. İçimizdeki ölüm, 

yaşlanma ve hastalık korkularını kullanan 500 milyar dolarlık ilaç endüstrisi, yaptığı 

promosyon kampanyalarıyla insan olmanın anlamını değiştiriyor. Hayat kurtarıp 

acıları azalttıkları için alkışlanabilecek ilaç devleri, artık sadece hasta insanlara ilaç 

satmakla tatmin olmuyor. 

 

Bir yanda kuvvetli bir tedaviden fayda görebilecek, gerçekten ciddi bir biçimde 

hastalık acısı çeken veya çok yüksek risk taşıyan insanlar var. Diğer yanda ise 

göreceli olarak daha sağlıklı insanlar, kendilerine hastalık damgası vurulup ilaç 

yazıldığında büyük sakıncalara, aşırı derecede yüksek maliyetlere ve zaman zaman 

ölümcül olabilecek yan etkilere katlanmak zorunda kalıyorlar. Bu geniş saha, on 

milyarlarca insanlık yeni potansiyel hastalıklar pazarını oluşturuyor. Bu pazar ise, 

ilaç endüstrisinin milyar dolarlık promosyon bütçelerinin ana hedefi.214 

 

İnsanların korku kültürü aracılığıyla sağlık haberlerinin tüketicisi konumuna 

geldiğini ileri sürmek mümkündür. Bunun nedeni ise gelecek bölümde 

inceleyeceğimiz Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bulunabilir. 

 

 

2.9. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi açısından Sağlık 

Haberciliği 

 
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak tanımladığı teorisi insan 

ihtiyaçlarının hiyerarşik bir düzeninin olduğunu ve üst seviyedeki ihtiyaçların 

giderilmesi için öncelikle alt seviyedeki ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini öne 

sürmektedir.  

 
                                                
214 Moynihan ve Cassels, a.g.e., s. 9-17. 



 109 

Maslow’un teorisine göre, insan ihtiyaçlarının tatmini belirli bir sırayı takip 

etmektedir. Üst sıralardaki bir ihtiyacın kesin olarak tatmin edilebilmesi için alt 

sıralardaki ihtiyaçların kesin olarak giderilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, üst 

sıralardaki ihtiyaçlar arka plana itilmekte ve öncelik alt sıradaki ihtiyaçlara 

verilmektedir.  

 

Maslow, teorisinde, ihtiyaçları şu şekilde beş temel sınıfa ayırmıştır:215 

 

Fizyolojik İhtiyaçlar: Bu ihtiyaçlar, yemek yemek ve uyumak gibi, insan 

vücudunun temel fonksiyonlarıyla ilgilidir. 

 

Güvenlik İhtiyaçları: Bu ihtiyaçlar kişiyi fiziksel ya da psikolojik zararlardan 

koruyan ihtiyaçlarla ilgilidir. 

 

Ait Olma ve Sevgi: Kişinin, sosyal katılım, sevgi, kabul, grup üyeliği gibi, 

kendi türüyle ilişkide bulunma ihtiyacıdır. 

 

Saygınlık (Statü) İhtiyaçları: Kişinin bulunduğu toplumda saygı görme, 

diğerlerinin dikkatini çekme ihtiyacının bir sonucudur. (Örn: Sporcunun rekor kırma 

amacı). 

 

Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları: Aslında bir önceki ihtiyacın devamı olan 

bu ihtiyaç, kişinin kendisine olan saygısını pekiştirmek için tatmin edilmesi gereken 

bir ihtiyaçtır. (Örnek: Rekortmen sporcunun kendi rekorunu geliştirmek için çaba 

göstermesi).  

 

Son dönemlerde ise, sosyal psikologlar Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini 

gözden geçirilip, çeşitli nedenlerle söz konusu hiyerarşinin kademe sayısının yedi 

olması gerektiğini öne sürmüşlerdir.216 Buna göre Maslow’un geleneksel bir 

güdülenme kuramı olan ihtiyaçlar hiyerarşisine sosyal psikologlar tarafından eklenen 

                                                
215 Toker Dereli, Örgütsel Davranış, 3. basım, İstanbul, Menteş Yayınevi, s. 154-155. 
216 Metin İnceoğlu, Tutum – Algı- İletişim, Elips Kitap, Ankara, 2004, s.114-115.  
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kademeler altıncı kademe olarak “Bilme-Anlama” ve yedinci kademe olarak da 

“Estetik”tir. 

 

 Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin sağlık endüstrisi ve ilaç şirketleri 

tarafından açıkça kullanıldığını ileri sürmek mümkündür. İnsanın en temel ihtiyacı 

olan hayatta kalma ve varlığını sürdürme ihtiyacı ile oynayan sağlık endüstrisi ve ilaç 

şirketleri hangi statüye sahip olduğu fark etmeksizin öncelikle bütün insanları en 

temel ihtiyaçlarına indirgeyerek algılarını dumura uğratma stratejisi izlemektedir. 

Başka bir deyişle, sağlık endüstrisi ve ilaç şirketleri korku kültürünü kullanarak 

insanları sağlık konusunda Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin alt basamakları olan 

fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının tehlikeye düştüğü konusunda ikna etmeye 

çalışmakta ve bu basamakları kullanarak kendilerine kar sağlama yoluna 

gitmektedirler. Ancak bu durum, sağlık endüstrisi ve ilaç sektörünün sadece alt 

basamaklardaki ihtiyaçları hedef aldığı yönünde anlaşılmamalıdır çünkü üçüncü 

bölümde de örneklerle gösterildiği gibi, her ihtiyaç kademesi farklı farklı yöntemlerle 

hedef alınmış bulunmaktadır.  

 

 Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin bir sonucu olan hayatta kalma ve 

varlığını sürdürme ihtiyacının bir sonucu olan sağlıkla ilgili korkular, sağlık 

haberciliği özelinde gazeteler açısından da karlı bir unsuru oluşturmaktadır. Çünkü, 

sağlıkla ilgili haberler günümüzde gazetelerin en çok okunan bölümlerini 

oluşturmakta ve insanlar tarafından bu bölümler özellikle talep edilmektedir. 

İnsanların sağlık haberlerine ilgisinin farkına varan gazeteler sadece tiraj kaygısıyla 

değil aynı zamanda sağlık endüstrisi ve ilaç şirketleri ile olan ticari ilişkilerinden 

kaynaklanan nedenlerle de sağlık haberlerine ağırlık vermektedirler.  Dolayısıyla, 

sağlık alanında tüketim kültürünün varlığını sürdürmesi ve güçlenmesi açısından 

gazeteler önemli bir rol oynamaktadırlar. 
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BÖLÜM III. 
 

TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERCİLİĞİ 

 
 Hakim ekonomik sistem olan kapitalizm sürekli olarak kendini yenileme ve 

değiştirme özelliğine sahiptir. Kapitalizmin gelişmeye başladığı 17. yüzyıl ile 21. 

yüzyıl kapitalizminin gerek içerik gerekse de işleyiş biçimi açısından önemli ve 

belirgin farklar bulunmaktadır. Bu farklardan en belirgin olanı, kapitalizmin ilgisinin 

üretimden tüketime kaymasıdır. Kapitalizmin üretime olan ilgisinin 20. yüzyılın 

başından itibaren tüketime kayması ile birlikte tüketiminin geniş halk kitlelerine 

benimsetilmesinde tüketim kültürünün önemli bir rolü bulunmaktadır.  

 

 

3.1. Tüketim Kültürü 
 

Sosyal bilimlerin güncel konularından biri tüketim kültürüdür. Tüketim 

kültürü sadece iletişimin değil, iktisat ve sosyoloji başta olmak üzere bir çok sosyal 

bilim dalının güncel araştırma konularından birini oluşturmaktadır. Tüketim 

kültürünün bu kadar dikkat çekmesinin ve güncel bir konu olarak sosyal bilimlerin 

ilgi konusunu oluşturmasının nedeni, bugünkü toplum yapısını biçimlendiren sanayi 

devriminin özünü oluşturan kapitalist üretim ilişkilerinin üretim temeline dayanan 

yapısının zaman içerisinde tüketime kayması ve üretimin tüketim ile desteklenmesi 

gereğinin ortaya çıkmasıdır.  

 

Üretimin tek başına yeterli olmadığı 1929 krizi ile anlaşılmıştır. Keynes’in 

talebi canlandırıcı yöntemlerinin krizin aşılmasında etkili olması sonucunda 

kapitalizm tüketim yönelimli yeni bir strateji geliştirmiş ve sonuçta 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren tüm dünyada deyim yerindeyse tüketim çılgınlığını sağlayacak 

bir yeniden yapılanma başlamıştır. Bu nedenle, tüketim yeni toplumsal ilişkilerin 

biçimlendirilmesinde etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Bu yeni düzende, tüketim 
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kararlarının bireylerin özgür iradelerine terk edilemeyecek kadar önemli bir rolünün 

olması nedeniyle bir çok açıdan tüketim kararlarını etkileyecek, insanları tüketim 

alışkanlığını edinip sürdürecek bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir. Bu 

düzenlemenin sadece gizli ya da açık reklamcılıkla değil, aynı zamanda kültür 

endüstrisinin tasarlanmasıyla da ilişkili karmaşık ancak bir o kadar da etkin bir arka 

planının bulunduğu görülmektedir. Şirketlerin sosyal sorumluluk projeleri adı 

altındaki düzenlemelerinden, haberlerin tüketim yönelimli içerik düzenine kadar bir 

çok tasarım bugün insanları tüketime yönlendirmede etkin bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Bir yöneticilik gurusu olan James Champy bu durumu şu şekilde 

özetlemektedir: “… piyasa tarihte görülmedik ölçüde tüketici-odaklı artık”.217 

Omay’ın ifadesiyle, “Gerçekten, otobüs duraklarından radyo kanallarına, gazetelerden 

televizyon kanallarına kadar bireylerin bütün yaşam çevresi kendilerine tüketici 

olduklarını ve ihtiyaç duymaları gerektiğini hatırlatan reklamlarla, tanıtımlarla 

çepeçevre kuşatılmış bulunmaktadır.”218 

 

Kapitalizmin toplumsal yapıyı etkileme ve biçimlendirme gücü ürkütücüdür. 

İnsanların zaman algılarından, mekan algılarına, tüketim biçimlerinden neleri ihtiyaç 

olarak kabul edeceklerine kadar bir çok açıdan kapitalizmin belirleyici etkisinin 

olduğunu söylemek mümkündür.219  

 

İnsanların tüketim alışkanlıklarının kendi hür iradeleri ile gerçekleşmediğini 

ileri süren önemli çalışmalardan biri Conrad Lodziak’ın “İhtiyaçların 

Manipülasyonu” isimli tezidir. Bu nedenle, tüketim kültürünün özünün daha açık bir 

biçimde anlaşılması için önce ihtiyaçların manipülasyonu teorisine kısaca değinmek 

yararlı olacaktır.  

 
 
 

                                                
217 Richard Sennett, Karakter Aşınması, Çev. Barış Yıldırım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002, s. 
21. 
218 Umut Omay, Emeğin Kültür ve Manipülasyon Teorisi, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2009, s. 
119-132.  
219 Ayrıntılı bilgi ve görüş için bkz. Omay, a.g.e. 
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3.2. İhtiyaçların Manipülasyonu Tezi 

 
 

Günümüz sosyal bilimlerindeki güncel tartışma konularından biri de 

tüketimin ve tüketicilerin giderek artan oranda günümüz toplum yapısında ağırlığını 

hissettirmekte olduğudur. Günümüzün hakim ekonomik sistemi olan kapitalizm,  

manipülasyon aracılığıyla insanları normal koşullarda ihtiyaç duymayacakları ya da 

duymadıkları ürünlere ihtiyaç durmak ve bunları satın alıp tüketmek amacıyla satın 

alma ve bunlara veya duymayacakları mal ve hizmetleri satın almak ve tüketmek 

yönünde manipüle etmektedir. 220 İnsanların normal koşullarda ihtiyaç duymadıkları 

ya da duymayacakları ürünlerini ihtiyaç duyar hale getirilmelerine Lodziak, 

“İhtiyaçların Manipülasyonu” adını vermektedir. Lodziak’a göre, ihtiyaçların 

manipülasyonu, “…genellikle, medyanın ve reklamcılığın bizi gerçekte ihtiyacımız 

olmayan şeylere “ihtiyaç duyar” hale getirme gücü…” olarak açıklamaktadır.221 

Dolayısıyla, Lodziak’ın ileri sürdürdüğü biçimiyle, bireyler gerçekte ihtiyaç 

durmadıkları halde sürekli olarak ihtiyaç duydukları gibi bir algının içerisine 

çekilmektedir. Bunun sonucunda da bireylerin neleri tüketeceklerine karar 

verirlerken, tüm akıl ve sağduyu yeteneklerini yitirmiş bir sürecine içine çekilmiş 

bulunmaktadırlar. Gerçekten, Aytaç’ın ifadesiyle, 

  

“Kapitalist sistem metaların tüketimi için bunları “ihtiyaç” olarak sunma 
stratejisi güttüğünden birey, sunumu yapılan onca malın gerçekte, ihtiyaç olup 
olmadığını anlamakta güçlük çeker. İktidar aygıtlarının gücü karşısında “birey 
bilinci” sürekli maniple edilir. Bu manipülasyon bireylerin “seçmeli ilgi” 
yetilerini dumura uğratır. Bireyin seçme yeteneği, hegemonik araçların gücüyle 
zaafa uğratıldığından bireysel talepler büsbütün üretici siyasanın emrine 
girer.”222  

 

İhtiyaçların tüketim amaçlı manipülasyonunda diğer dikkat çekici bir nokta 

da ihtiyacın sürekli kılınmasıdır. Yeni ve başka başka ürünlerin tüketilmesiyle değil, 

                                                
220 A.g.e. 
221 Conrad Lodziak, Kapitalizm ve Kültür: İhtiyaçların Manipülasyonu, Çev. Berna Kurt, 
Çitlembik Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 40. 
222 Ömer Aytaç, “Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, 2006, s.34. 
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aynı zamanda aynı ürünlerin ya aynen ya da ufak değişikliklerle tüketilebilir 

kılınması yönünde de ihtiyaçlar manipüle edilmektedir. Gorz, bu durumu piyasanın 

“yeniden yerine koyma piyasası” özelliğine dayandırmaktadır.223 Çünkü, tüketim yok 

etme anlamıyla özdeşleştirilmiştir: 

  

“Tüketim esnasında, tüketilen şeylerin varlığı gerçekten ya da manen sona erer. 
Nesneler yenilerek ya da eskitilerek fiziksel olarak tamamıyla yok olana kadar 
“kullanılıp bitirilebilir” ya da çekicilikleri tüketilerek, artık istek uyandırmazlar, 
kişinin gereksinimlerini ve arzularını tatmin etme kapasitelerini yitirirler ve 
böylece tüketim için uygunsuz hale gelirler.”224  
 

Benzer bir görüşü Berman da ileri sürmekte ve kapitalizmin tüketim nesnesi 

olarak sunduğu her şeyin yeniden üretilip yıkılmak üzere tasarlandığını 

söylemektedir.225 Bocock ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmakta ve tüketimin 

kimlik ve statü kazanmak ile ilişkili bulunduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla 

tüketilen şey nesnenin kendisi değil, nesnenin ifade ettiği semboller ve arzuların 

tatminidir. Bocock’a göre, “Postmodern tüketimcilikte arzu duyulan şey, tüketilen 

“gerçek” çikolata, “gerçek” otomobil, ev veya mobilya değildir. Aslında bu “gerçek” 

nesneler, arzuların yerine konan şeylerdir; doyurulması istenen arzular, sembolik 

arzular olup, kültürel sembolizm tarafından dolayımlanmadan, biyolojik olarak sahip 

olunan arzular değildir.”226  

 

Sorun sadece, yaşamsal ihtiyaç duyulmayan metaların tüketilmesinin 

sağlanması değil, aynı zamanda daha önce satın alınmış olan metaların tekrar tekrar 

satın alınmasını sağlama ile daha da büyümektedir. Bireylere tüketim yaparak, meta 

ile ilişkilendirilen konfora, mutluluğa ulaşacakları vaadinde bulunulmaktadır. Ancak 

satın alınan meta, bir ömür boyu konfor ve mutluluk sağlayamamaktadır. Gorz’a 

göre konfor sağlayan malların piyasası esas itibariyle “yeniden yerine koyma 

piyasası”dır. Böylelikle bu, bu malları daha fazla satmanın ve satın almanın bir yolu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yolla ürünler, böyle olmamasının ek bir maliyet 
                                                
223 Andre Gorz, Elveda Proleterya, Çev. H. Turan, Afa Yayınları, İstanbul, 1986, s. 151. 
224 Zymunt Bauman, Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev. Ümit Öktem, Sarmal Yayınevi, 
İstanbul, 1999, s. 39. 
225 Hakkı Yırtıcı, Çağdaş Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2005, s. 32. 
226 Robert Bocock, Tüketim, Çev. İrem Kutluk, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara, 2005, s. 118. 
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taşımamasına rağmen, onarımları olanaksız hale getirilmekte ve tekrar tekrar satın 

alınacak şekilde yeni modeller piyasa sunulmaktadır  Bunun anlamı sadece satın 

alınan malların değil, aynı zamanda, satın alınan konfor ve mutluluk vaatlerinin de 

belirli bir ömrünün olduğudur. Üstelik bu sadece metanın kendisinin ömrünün 

kısaldığı anlamına gelmemekte, konfor ve mutluluk vaatlerinin de eskimesi anlamına 

gelmektedir. 

 

İhtiyaçların manipülasyonu tezinin de açıkça ifade ettiği gibi, arzular 

kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır. Arzular ve nelerin arzu edileceğini kapitalist 

sistem reklamlar tarafından biçimlendirilmektedir. Böylelikle, doğal bir güdü olan 

arzu etme güdüsü bile kapitalizmin kendi çıkarlarını gerçekleştirmede kullandığı bir 

araç haline gelmiş bulunmaktadır. Gerçekten, Omay’ın ifadesiyle, “Modern 

ekonomik sistemin istediği arzuların bireylerin zihinlerinde, bilinçaltlarında 

yaratılması gerekmektedir. Bu amaçla medya ve özellikle reklamlar etkin bir biçimde 

kullanılmaktadır.”227 Medyanın reklamcılık ile olan ilişkisi temelde reklamların 

aktarılma görevini medyanın üstlenmiş olmasıdır. Medyanın yazılı, işitsel ve 

görüntülü olabilme gücü, reklamların da aynı kanalları kullanmasını sağlamaktadır. 

Böylelikle, reklamlar medyanın gücünü kullanarak bireylere ulaşabilme imkanına 

kavuşmuş olmaktadır. Bu nedenle reklamcılık, kapitalizmin ihtiyaçları manipüle eden 

ve bu amaçla da arzu yaratan önemli araçlarından biri olarak kabul edilmelidir. 

 

 

3.2.1. İhtiyaçların Manipülasyonu ve Reklamlar 
 

Lodziak’ın ileri sürdüğü İhtiyaçların manipülasyonu tezinin dayanak 

noktasını reklamların ihtiyaç duymadığımız şeyleri satın almamızı ve tüketmemizi 

sağlayabilme gücü oluşturmaktadır. Reklamlar, niteliği gereği, medyanın bireylere 

yazılı, işitsel ve görüntülü olarak ulaşabilme gücünü etkin bir biçimde 

kullanmaktadır. Bu nedenle, reklamlarla medya arasında etkin bir işbirliğinin 

                                                
227 Omay, a.g.e., s. 126.  
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olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Medya ile reklamlar arasındaki ilişki, 

deyim yerindeyse karşılıklı çıkar ilişkisine dayanmaktadır. Bu nedenle, medyanın da 

reklamların bireyleri ulaştırılmasında etkin bir rolü olduğundan hareketle ihtiyaçların 

manipülasyonu tezinde etkin bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığını kabul 

etmek gerekmektedir.  

 

Medyanın temel amacı bireylere bilgi vermek iken, reklamcılıkla olan ilişkisi 

nedeniyle, bu bilgi vermek yükümlülüğü giderek sorgulanabilir bir nitelik kazanmış 

bulunmaktadır. Benzer biçimde, reklamların da amacının ürünlerin tanıtılmasını ve 

bu ürünler hakkında tüketiciyi bilgilendirmesi amacı taşıması gerekirken, zaman 

içerisinde bu amaçtan sapıldığı ve reklamların giderek bilgilendirme özelliğinden 

yönlendirme özelliğine doğru değişim gösterdiği görülmektedir. Güllüoğlu’nun da 

üzerinde durduğu gibi, reklamlar artık insanları yönlendirme amacını taşımaktadır.228  

 

Bugün, reklamlar aracılığıyla insanlar ihtiyaçları olsun ya da olmasın sürekli 

olarak uyarılmaktadırlar. Bu uyarılma o kadar şiddetli bir hale gelmiş bulunmaktadır 

ki, bireyler kendilerini ne olursa olsun bir şeyler tüketmeye mecbur hissetmekte229 ve 

reklamı yapılan ürününün tüketilmemesi durumunda dünyanın sonu gelecekmiş 

hissine kapılmaktadırlar.230 Aynı noktaya Güllüoğlu da dikkat çekmekte ve 

“reklamlarda alışveriş yaparken büyük bir haz duyan, gerçek mutluluğa ulaşan ya da 

ulaştığını sanan, kendini bir şeylere sahip olarak sınıf atlamış olarak gören ya da 

görmek isteyen insanları izlemekteyiz” demektedir.231  

 

Dolayısıyla reklamlar, insanların arzularını harekete geçirecek bir 

manipülasyon sürecini tetikleme görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Bu görevi yerine 

getirirken reklamların dayandıkları temel mantık insanlardaki eksiklik duygusunun ön 

                                                
228 Özlem Güllüoğlu, “Çocukların Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesinde Televizyon 
Reklamlarının Rolü”, s. 3, çevrimiçi: http://www.iletsem.anadolu.edu.tr/ bildiriler/pdf/12.pdf, erişim 
tarihi: 17.08.2009. 
229 Omay, a.g.e., s. 127.  
230Hasan Köse, “Medyanın İlahları”, çevrimiçi: http://www.papatyam.org/ 
modules.php?name=Kose_Yazilari&file=printpdf&artid=12, erişim tarihi: 18.09.2009. 
231 Güllüoğlu, a.g.e., s. 6-7. 
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plana çıkarılmasıdır. Omay’ın ifadesiyle “reklamların tükettirebilme gücü, insanların 

eksiklik duyma özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla, reklam kurgusunun 

insanların eksiklik duygularını manipüle eden bir süreç olduğunu ileri sürmek yanlış 

olmayacaktır.”232 Gorz, ABD’nin önde gelen reklam şirketlerinden birinin 

başkanlığını yapmış olan Resor’un ağzından reklamların insanlardaki eksiklik 

duygusunun nasıl harekete geçirildiğini şu şekilde aktarmaktadır: 

 
“Gelirler yükseldiğinden en önemli şey yeni gereksinimlerin yaratılmasıdır. 
“Yaşam düzeyinizin on yılda yüzde 50 artacağını biliyor musunuz?” diye 
sorduğunuzda, bunun ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikirleri yoktur. 
Israrla dikkatleri bu yöne çekilmedikçe, ikinci bir arabaya gereksinimlerini 
düşünmezler. Bu gereksinim, akıllarında yaratılmalı ve ikinci arabanın 
kendilerine sağlayacağı avantajı anlamaları sağlanmalıdır. Reklamı, bizler için 
gerekli talep değişikliklerini kışkırtabilecek bir eğitim ve harekete geçirme gücü 
olarak görüyorum. Birçok insana, daha yüksek bir yaşam düzeyini öğreterek, 
reklam tüketim[imizin], üretimimizin ve kaynaklarımızın gerektirdiği düzeye 
yükseltir”.”233  

 

Resor’un ifade ettiği asıl anlam, insanlara vaad edilen konfor ve mutluluğun 

sağlanabilmesi için tüketimi tekrar tekrar sürdürme zorunluluğunun bulunduğudur. 

Çünkü, Resor’un verdiği örnekte konfor ve mutluluk sağlayacağı vaad edilen araba, 

bu mutluluğu tek başına sağlayamamaktadır. Bu örnekte de açık bir biçimde, mevcut 

arabanın bireylere vaad edilen konforu ve mutluluğu tam olarak yaşatamamasının 

nedeni, mutlak bir biçimde, birinci arabadan beklenen konforun ve mutluluğun 

sağlanabilmesinin ikinci arabanın da satın alınmasıyla ilişkilendirilmesidir.234  

Arabanın mutluluk ve konfor sağladığı algısı şüphesiz reklamlar ile manipüle 

edilmekte ve hemen arkasından tüketici bir araba aldığı için rahat bırakılmayıp, 

ikinci arabayı alması yönünde yine manipüle edilmektedir.   

 

 

 

 
                                                
232 Omay, a.g.e.,  
233 Gorz, a.g.e., s. 128-129. 
234 Omay, a.g.e., s. 125-126.  
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3.2.2. Tüketicinin İnşası 

 

Tüketiciliğin ve tüketicilik güdüsünün doğuştan gelen bir özellik olup 

olmadığı tartışılabilir. Gerçekten, insanların yaşamsal ihtiyaçlarının kendilerine 

hatırlatılmasına gerek yoktur. Ancak, bugün geçerli olan tüketici odaklı ekonominin 

sürdürülebilmesi için tüketicinin yaşamsal ihtiyaçlarının yeterli olmadığını kabul 

etmek gerekmektedir. Çünkü, bugünkü ekonomi, tüketicinin her yönden manipüle 

edilerek tüketici kimliğinin ön plana çıkarılmasına dayanan bir ekonomik model 

üzerinde varlığını sürdürmektedir.235 Bu nedenle, toplumsal bir sorumluluk haline 

gelen tüketici olma sorumluluğunun benimsetilmesi, bir kimlik inşası sürecine 

dönüşmüş bulunmaktadır. Tüketici kimliğinin inşası için de çocukluk dönemi, diğer 

sosyalleşme olgularında olduğu gibi çocukluk önemli bir dönem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çünkü, Parsons’un da üzerinde durduğu gibi236 bir sosyal sistemin 

devamlılığının sağlanmasında kültürün önemli bir rolü vardır. Bu nedenle, kültürle 

ilgili bölümde de ifade edildiği gibi kültür toplumlar açısından zihin yetiştirme 

fonksiyonunu taşımaktadır ve toplumsal yapının devamlılığı için gerekli bireylerin 

yetiştirilmesi görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Böylelikle, toplum tarafından 

arzulanan bireylerin yetiştirilmesi için çocukluğun önemi bir kez daha ortaya çıkmış 

bulunmaktadır. Gerçekten, gerek Jacobson’ın gerekse McNeal’ın da belirttiği gibi 

tüketicilik bilinci çocukluk yaşlarından itibaren belirli bir tasarım çerçevesinde 

kurgulanmış bir süreç olarak anlaşılmalıdır.237  

 

Horkheimer’a göre günümüzde çocukluğun süresi kısalmıştır ve kimlik 

oluşturmak için gerekli olan bu dönem insanlar tarafından önce dönemlere benzer bir 

biçimde yaşanamamaktadır. Bu nedenle, çocukluğun bir tüketici kimliği inşası için 

                                                
235 Ayrıntılı görüş için bkz. A.g.e.  
236 Parsons’un önemli kuramları arasında yer alan AGIL kuramında sosyal sistemin devamlılığı için 
gerekli olan unsur kültüre tanımlanmıştır. (Ayrıntılı görüş için bkz. Martin Slattery, Sosyoloji’de 
Temel Fikirler, Çev. Cevdet Özdemir, Ed. Ümit Tatlıcan; Gülhan Demiriz, Sentez Yayıncılık, Bursa, 
2007, s. 376-377.  
237 Ayrıntılı görüşler için bkz. Lisa Jacobson, Raising Consumers: Children and the American 
Mass Market in the Early Twentieth Century, Columbia University Press, New York, 2004 ; James 
U. McNeal, On Becoming A Consumer: Development of Consumer Behavior Patterns in 
Childhood, Elsevier, 2007. 
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uygun bir dönem olarak tasarlanmış olduğunu ve böylelikle bireylerin toplum 

tarafından kendilerinin yöneltildiği tüketici kimliğini kolaylıkla benimsediğini ileri 

sürmek yanlış olmayacaktır. Çünkü, bugün kimlik olarak ön plana çıkarılan, önceki 

dönemlerden farklı olarak üretici kimliği değil, tüketici kimliğidir. Bauman’ın da 

vurguladığı gibi,238   

 
“Günümüz toplumunda, tüketici davranışı (tüketici pazarındaki tüketici 
özgürlüğü), değişmez bir biçimde, yaşamın aynı anda, bilişsel ve ahlaki odağı 
olma, toplumu bütünleştirici bağ olma ve sistemin işlemesinin odağı olma 
durumuna geliyor. Başka bir deyişle, geçmişte-kapitalist toplumun “modern” 
dönemi süresince işin, ücretli emek şeklinde sahip olduğu konumu elde ediyor. 
Bu, yaşadığımız zamanlarda bireylerin ilk olarak ve öncelikle (toplum 
tarafından ahlaki olarak, toplumsal sistem tarafından işlevsel olarak) üreticiden 
çok tüketici olarak yaşadığı anlamına gelir.”  

 

Omay’ın da ifade ettiği gibi, “kuşkusuz, bireyler doğdukları andan itibaren 

tüketicidirler. Ancak sorgulanması gereken, temel ihtiyaçlar olan hayatta kalma 

ihtiyacının giderilmesinin ötesindeki tüketim güdüsünün insanlara nasıl 

benimsetildiğidir”.239 Çünkü “modern tüketimde doğal olan hiçbir şey yoktur; bu 

sonradan kazanılan, öğrenilen, insanların arzu duymaları için toplumsal olarak 

eğitildikleri bir olgudur.”240 Bocock’a göre, tüketici kılınma sosyalleşmenin bir 

parçası olarak semboller yardımıyla çocukluktan başlamakta ve “çocukların 

tükettikleri (satın aldıkları yedikleri, içtikleri) gıdalar veya içeceklerle ilgili 

göstergelere verdikleri tepkilerle ait olduğu kültürel grubun tam üyesi olması 

isteniyorsa, sembollere cevap vermeye alıştırılması (socialization) 

gerek[mektedir]”.241 Kısaca, Tomlinsen’in de ifade ettiği gibi bugünkü kültür “esas 

olarak tüketime kafasına takmış bir kültürdür”.242  

 

Kuşkusuz bütün bireyler bedenlerinin sağlıklı olmasını istemektedir. Ancak, 

sağlık anlayışı ve sağlıkla ilgili beklenti sadece bedenin işleyişi ile değil aynı 

                                                
238 Bauman’dan aktaran Lodziak, a.g.e., s. 7.  
239 Omay, a.g.e., s. 128. 
240 Bocock, a.g.e., s. 61.  
241 A.g.e., s. 79. 
242 Cengiz Yanıklar,  Tüketimin Sosyolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 85.  
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zamanda da dış görünüşü ile de ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla günümüzde hakim 

ekonomik sistem olan kapitalizm bedenin sadece işleyişi ile ilgili algılarımızı değil 

aynı zaman dış görünüşü ile ilgili algılarımızı da manipüle ederek, bedenlerimizi bir 

tüketim nesnesi haline getirmiştir. Böylelikle, bedenlerimiz sadece giyinme amacıyla 

değil, aynı zamanda çeşitli süsleme ve estetik kaygılarla da bir teşhir aracı haline 

gelmiştir. 

 

 Güzel bir gülümseme amacıyla yapılan dişler, iyi görünmek ve giydiğini 

yakıştırmak amacıyla spor salonlarında geçirilen saatlerle kapitalizm beden 

kullanımımızı manipüle etmiş, bedenlerimizi kendi amaçları doğrultusunda bir 

tüketim nesnesi haline dönüştürmüş bulunmaktadır. Çalışma yaşamında da, bedenin 

manipülasyonu çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Yapılan işlerdeki 

yetkinlikten daha çok güzel, göze hoş görünen bir beden de çalışma yaşamı için 

vazgeçilmez bir koşul olarak ön plana çıkarılmaktadır. Sistem iki aşamalı olarak, 

hem maddi hem de manevi bir biçimde bedeni yıpratmakta, bunun karşılığında da 

onu tekrar tamir edip, yenileme vaadi ile beden amaçlı tüketime de 

yönlendirmektedir. Manipülasyon çok yönlüdür: 

 

1.Yeni hastalıklar icat edilmektedir. Çoğunlukla, bedenin yaş, cinsiyet ya da 

genetik mirası olan doğal süreçler allanıp pullanarak bireylere hasta oldukları ya da 

hasta olabilecekleri ima edilmektedir. Böylelikle sağlık harcamaları üzerinden 

bireylerin servetleri ve kazançları manipüle edilmektedir. 

 

2.Kapitalist sistem kendi kusurlarını örtmek amacıyla da manipülasyonu 

kullanmaktadır. Doğal yaşam ortamlarından koparılarak sağlıksız koşullarda 

barınmaya ve çalışmaya mecbur bırakılan bireylerin zihinlerini, kaçınılmaz olarak 

karşılaştıkları hastalıklarla dumura uğratmakta ve sağlığı üzerine odaklanan 

bireylerin sistemi sorgulamamasını sağlamaktadır. 

 

3. Artan nüfus baskısı ve hızlı yaşam kültürü ile doğal olmayan gıdalarının 

tüketiminde meydana gelen artışa bağlı olarak artan hastalıklar ve rahatsızlıklar da 

aynı yöntemle manipüle edilmektedir. Diğer yandan, hastalanma korkusu yaşayan 
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bireylerin bu korkuları ile en doğal hakları olan doğal beslenmeyi tercih eden 

bireylerin bu tercihleri de organik besinler adı altında manipüle edilmektedir. 

 

4.Bilgi, tecrübe, yeterlilik gibi niteliklerin yanı sıra bireylerden iyi 

giyinmeleri, sağlıklı olmaları, giydiklerini üzerinde taşıyabilmeleri istenmektedir. 

Çalıştırılan bireylerin niteliklerinin bir kısmı da bedenleri ile özdeşleşmiş 

bulunmaktadır. 

 

5.Artan hastalıklar nedeniyle zaafa uğrayan sağlık sistemi üzerinden de 

sistem kar elde etmenin yolunu bulmuştur. Sadece, ayrıcalıklı tüketicilere hitap eden 

ürünlerle değil aynı zamanda da normal bir sağlık kontrolü için özel muamele sunan 

sağlık merkezleri ile de bireylerin daha pahalı sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi 

söz konusudur. Bireylerin hastalık korkuları da, manipüle edilerek sistem tarafından 

kazanç sağlama yolu olarak görülmektedir. Böylelikle bireyler, kendilerine vaad 

edilen ayrıcalıklı sağlık hizmetlerine ve ürünlerine ulaşabilmek için kazancı yüksek 

olarak nitelendirilen çalışma biçimlerine yönlendirilmekte, meslek tercihleri de dahil 

olmak üzere, çalışma istekleri sistem tarafından manipüle edilmektedir. 

 

6.Bir boş zaman uğraşısı olarak sunulan turizm ve eğlence faaliyetleri de 

bedenle ilişkilendirilmektedir. Bedenin rahatlaması ile yeniden çalışma gücünün 

kazanılması amaçlanmakta, sistem tarafından yorulan bedenler yine bir bedel 

karşılığında sistem tarafından dinlendirilmektedir.  

  

 Bedenin manipülasyonu yukarıda da ifade edildiği üzere çok yönlü bir 

manipülasyon sürecidir. Ancak, manipülasyonun temel noktası tüketim üzerinde 

odaklanmaktadır. Bu nedenle bedenin manipülasyonu savını açıklamak için bedenin 

tüketim aracı konumunun açıklanması gerekmektedir. 
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3.3. Kapitalizmin Beden Üzerindeki İlgisi 

 
Tüketim toplumunda ve buna bağlı olarak da tüketim kültüründe beden, 

kapitalizmin yeni pazarlanabilir nesneleri arasında yer almaktadır.243 Özcan’ın 

ifadesiyle, “ Beden, tüketim kültürü içinde biyolojik bir unsur olmaktan öte; sosyo-

kültürel bir unsur haline dönüşmüştür” çünkü beden “tüketim kültüründe sürekli inşa 

halinde olan bir yapı” haline gelmiştir.244 Örneğin,  

 
“Kimliğin oluşumunda bu denli önemli hale gelen beden; çeşitli düzenlemeler 
ile (diyet, spor gibi) ideal bir görünüme kavuşturulmaya çalışılır. Bedenine 
gerekli ilgiyi gösteremeyenler suçlu olarak görülürler.  Bedenin duruşu ve 
konumu, bedeninden sorumlu olan ve onu yeniden tasarımlamakla görevli olan 
sahibinin duruşunun ve konumunun bir yansıması şeklinde ifade olunur. Beden 
ise kimliğini bir yansıması şeklinde ifade olunur.  Çünkü; üzerinde çalışılabilen 
bir şey şeklinde ele alınır ve bu çalışma ise metaların kullanılması ile sağlanır.  
Örneğin; beden yoğun bir şekilde düzenleme, kendini disipline etme, diyetler, 
fitness rejimleri, moda, kişisel yardım kitapları ile bir meta şeklinde üretilmek 
üzere ele alınır ve incelenir. Aşırı kilo ve hatta moda dışı kalmak ise, şu anki 
ahlaki düzensizlikleri ifade eder. Kimlik, beden, nesneler ve çevre hep birlikte 
ahlaki seçime ilişkin bir sistem kurarlar”.245 

 

Geleneksel dönemde bedenin alanı ev ile yani özel alan ile sınırlıydı. Beden, 

meta haline henüz dönüşmemişti. Daha ziyade aile, üretim ve mülkiyet alanlarında 

görevliydi. İlerleyen zamanla birlikte ise beden, tüketim kültürünün merkezine 

yerleşti ve bu kültürün eğlence, haz, arzu ve fantezi gibi öğelerine açık hale geldi. 

Bedenin toplumdaki yeri de böylelikle değişime uğradı. Turner’ın ifadesiyle; beden, 

özellikle de aile, üreme ve mülkiyet sahipliği ile olan ilişkisi bakımından, çağdaş 

toplumun önemli kurumlarından uzaklaştı. Beden artık, mülkiyet, zenginlik ve ev 

ekonomisindeki mirasın karşılıklı etkileşiminde önemli bir fonksiyona sahip değildir; 

aynı zamanda artık evliliğe dair stratejinin açık bir odağı da değildir. Bedenin sosyal 

açıdan yerinden edilmesi, onu tüketim kültürünün eğlenceli manipülasyonlarına karşı 

açık hale getirmiş ve tüketiciliğin arzusu olarak adlandırılan şeyin temel bir aracı 

haline dönüşmüştür. Featherstone’a göre “yeni küçük burjuvazi” ya da “yeni kültür 

                                                
243 Burcu Özcan, “Geç Kapitalist Tüketim Toplumunun Tüketici Kimliklerine Ev Sahipliği Yapan 
Meta Beden”, Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 2, Sayı: 3, 2007, s. 222-224.   
244 A.g.m. 
245 A.g.m. 
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aracıları” olarak adlandırılabilecek hizmet sektörü çalışanları için beden önemli bir 

tüketim nesnesi haline gelmiştir246 çünkü, “Reklam endüstrisi tarafından 1920’li 

yılların sonunda devralınan yeni tüketim etiği, an’ı yaşamayı, hedonizmi, 

özdışavurumu, beden güzelliğini paganizmi, toplumsal yükümlülüklerden bağımsız 

olmayı, uzak yerlerin egzotizmini, üslup geliştirmeyi ve hayatın üsluplaştırılmasını 

coşkuyla selamlıyordu.” 247  

 

Reklam endüstrisinin dikkatinin beden üzerine çekilmesi boşuna değildir. 

Bunun nedeni, kapitalizmin dikkatin üretiminden tüketime kaymış olmasıdır. 

Kapitalizmin ilk dönemlerinde öncelikli güdü olan üretimin sürdürülmesinin ancak 

tüketimle desteklenebileceğinin anlaşılması ile birlikte tüketim yönelimli bir yeniden 

yapılanma kaçınılmaz hale gelmiştir ve bu yeniden yapılanmada öncelikli faaliyet 

konularından biri de tüketimin teşvik ettirilmesi olmaktadır.  

 

Lodziak’ın da, daha önce belirtildiği üzere, üzerinde durduğu konu bu 

noktada belirginleşmektedir. Konumuzla ilgili olarak tüketimin sistem açısından karlı 

alanlarından biri de bedendir. Dolayısıyla beden tüketim yönelimli yeni kapitalist 

yapılanmanın önemli ilgi alanlarından biri olarak kabul edilmelidir. 

 

 

3.4. Reklamların Sağlık ve Hastalık Algısını Etkilemesi 
 

Reklamlar günümüzde ihtiyaçların manipülasyonunun sağlanmasının temel 

aracı olarak kabul edilmektedir. Günümüzün önemli tüketim nesnelerinden biri de 

sağlık ile hastalıktır. Maslow’un kuramına göre insanların en temel ihtiyaçlarının 

hayatta kalma ihtiyacı olduğu hatırlandığında sağlık ve hastalıkla ilişkilendirilen 

tüketim mekanizmasının ticarileşen sağlık sektörü açısından insanların hayatta kalma 

ihtiyaçları üzerinden manipülasyonun gerçekleştirildiği kolaylıkla anlaşılabilir. 

Ancak, bu yeterli bir tanımlama olmayacaktır. Çünkü sağlık ve hastalık günümüzde 

                                                
246 A.g.m., s. 225.  
247 Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Çev: Mehmet Küçük, Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul, 2005, s. 186. 
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sadece hayatta kalma ihtiyacı ile değil, Maslow’un üst kademe ihtiyaçları ile de 

kendisini konumlandırmakta ve manipülasyon sürecini sürdürmektedir. Sağlık ve 

hastalıkla ilgili manipülasyonun insanların risk algılarının manipüle edilmesi yoluyla 

işledikleri ileri sürülebilir. Örneğin Tabak, sağlıkla ilgili risk algılanışını şu şekilde 

ifade etmektedir: 

 
“Günümüzün karmaşık yapıdaki modern toplumunda bilişsel yönlendirmelere 
hazırlık ve yeterlik açısından bireyler arasında önemli farklılıklar vardır. Bilgi 
kazandırma açısından iletişim başarısı bireylerin biyolojik, psikolojik, sosyal, 
kültürel, fiziksel ve ekonomik özellikleriyle doğrudan bağlantılıdır… sağlık ve 
hastalık riskleri sözkonusu olmadığı zaman bilgi kazandırmanın tutum 
değiştirme üzerinde de yeterince etkili olmadığı görülmektedir.”248  

 

Tabak ifadesi de, sağlık ve hastalıkla ilgili tüketim amaçlı manipülasyonun 

ipuçlarını vermektedir. Yine Tabak’a göre, “riskle ilgili beş durumda bilgiye dayalı 

tutum değiştirme hızlanmaktadır.”249 Riskle ilgili tutum değiştirme şu şekilde 

özetlenmektedir: 
 
- Riskin sezinlenmesi: Sağlığı tehdit eden tehlike ya da risk etmenlerinin 
uzaklık  ya da yakınlığı dikkate alınmadan farkına varılması. 
 
- Riske karşı duyarlılığın algılanması: Sağlığı tehdit eden gelişmeye karşı 
kişinin kendisinin de duyarlı olduğunu bilmesi ve belirtmesi. 
 
- Riskin gerçekten yakında olması: Sağlık tehdidinin zaman ve yer olarak 
yakınlığının ve diğer demografik özelliklerinin herhangi bir abartmaya yer 
vermeksizin değerlendirilmesi. 
 
- Riskle doğrudan ilişkili olma: Sağlık tehdidi ya da risk etmeniyle doğrudan ya 
da dolaylı olarak karşılaşma ya da maruz kalma. 
 
- Riske müdahale edebilme: Bilgi, beceri ve yönlendirmeler doğrultusunda risk 
etmeninin etkisini azaltma ya da bütünüyle ortadan kaldırma.250 

 

Tabak tarafından vurgulanan süreç bir algı manipülasyonu olarak kabul 

edilmelidir. Çünkü, insanların özellikle sağlık ve hastalıkla ilgili algılarının nasıl 

manipüle edildiği vurgulanmaktadır. Yöntemin unsurlarının daha iyi anlaşılabilmesi 

                                                
248 Ruhi Selçuk Tabak, Sağlık İletişimi, 3. Basım, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 67. 
249 A.g.e. 
250 A.g.e. 
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için Moynihan ve Cassels’in aktardığı bir örneği bu bilgiler ışığında değerlendirmek 

yararlı olacaktır: 
 

“Hayatın genel rahatsızlıklarını algılayış biçimimizi değiştirmeye çalışan ilaç 
şirketi kampanyalarında şöhretler merkezi figürler haline geldi. … bir çok 
televizyon programı ve bulvar gazetesi bu şöhretleri “toplumu bilinçlendiren” 
insanlarmış gibi gösteriyor ve tabii ki bu hizmetleri karşılığında perde arkasında 
ödenen rakamlardan hiç bahsedilmiyor. … [Örneğin] Tüketicileri eğitme amaçlı 
kampanyanın köşetaşı ABD’deki gazetelerin içine koyularak dağıtılan haftalık 
dergi Parade’de 2000 yılında yapılan kapak konusuydu. … Kendisiyle birlikte 
ışık saçan iki ünlüyle Parade’nin kapağını süsleyen seksi Hutton’ın fotoğrafının 
altına “Daha uzun, daha iyi, daha zeki yaşa: hepimiz için bu senenin en önemli 
rehberi” manşeti atılmıştı. Haber ve reklam arasındaki çizgi bulanıklaşırken 
Hutton sadece derginin kapağında ve ana makalesinde yer almakla kalmadı; 
aynı sayıda menopozda “estrojen kaybının” sonuçlarından bahseden Wyeth 
reklamının merkezinde de o vardı. Wyeth reklamı menopozdan sonra kadınları 
neyin beklediğini korkutucu bir listeyle veriyordu: Alzehimer, kalp krizi, kolon 
kanseri, katarakt, diş kaybı, gece ter basması, kemik kırılmaları ve daha neler, 
neler… Güven veren ifadesiyle “Doktorunuza danışın” telkini veriyordu 
Hutton, “çünkü menopoz ve ona eşlik eden estrojen kaybı hakkında ne kadar 
çok şey bilirseniz, sağlığınız için etkili bir adım atmayı daha çok 
isteyeceksiniz.” Bu reklamdan sadece birkaç sayfa sonra “Ünlüler Sırlarını 
Açıklıyor” başlıklı bir makale vardı. 55 yaşındaki süpermodel kendisini iyi 
hissetmesinin ve muhteşem görünüşünün sırlarını anlatıyordu. Öncelikle elma, 
balık, makarna ve yoganın faydalarını övüyordu. Arkasından, Hutton’ın 
mesajının en vurucu parçası geliyordu. “Bir numaralı sırrım estrojen” diyordu, 
“kendinizi iyi hissettirir, cildinize iyi gelir. ABD’de Gıda ve İlaç Kurulu (FDA) 
Wyeth’e reklamlarında hormon ilaçlarının yan etkilerinden bahsetmeden tek 
taraflı iddialarda bulunmayı yasaklıyor ama şirketin paralı sözcüsü belli ki aynı 
sınırlamalar kapsamında değil.”251      

 

Moynihan ve Cassels’den aktarılan yukarıdaki ifade bu çalışma açısından çok 

önemli bilgiler içermektedir. Moynihan ve Cassels’in aktardığı bilgiler ışığında, bu 

çalışmanın ilgi konusunu oluşturan temel noktalar şu şekilde incelenebilir: 

 

Bu bilgiler hem algı manipülasyonun nasıl gerçekleştirildiğini hem de ilaç 

şirketlerinin pazarlama faaliyetlerini nasıl yönlendirdiklerine dair önemli bilgiler 

içermektedir. Buna göre, Lodziak’ın “ihtiyaçların manipülasyonu” olarak 

nitelendirdiği sürecin, gerçekten bilinçli ve en ince detaylarına kadar düşünülmüş ve 

kurgulanmış bir pazarlama faaliyeti sonucunda gerçekleştiği görülmektedir. Bu 

                                                
251 Ray Moynihan ve Alan Cassels, Satılık Hastalıklar, Çev. Gökçesu Tamer ve Evren Yıldırım, 
Hayy Kitap, İstanbul, 2006, s. 58-59. 
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nokta, özellikle insanların aslında ihtiyaç duymadıkları ürün ve hizmetlere 

yöneltilmesinin nasıl sağlandığının gösterilmesi açısından önemlidir. 

 

Hedef kitlenin bilinçli bir biçimde belirlendiği ve buna uygun reklamların 

tasarlandığı görülmektedir. Beyzbol oyuncularının cinsel yetersizlikle 

ilişkilendirilmesi ve Amerikan toplumunun önde gelen spor dallarından biri olması 

nedeniyle hedef kitlenin erkekler olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Futbolun 

(Amerikan Futbolu) ise niteliği itibariyle utangaçlıkla ilişkilendirilmesi oldukça 

manidardır. Çünkü, Amerikan Futbolu ataklığın ve sertliğin ön plana çıktığı bir spor 

dalıdır. Eski bir fotomodel ve sinema oyuncusu olan Lauren Hutton’ın, genç ve güzel 

görünüşü ile hedef kitlesini kadınlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla, ilaç şirketlerinin 

reklamlarının hazırlanmasında bilinçli ve en ince detaya kadar düşünülmüş bir 

“ihtiyaç manipülasyonu” uygulandığı görülmektedir. 

 

İlaç şirketlerinin reklam amaçlı kampanyalarının “toplumu bilinçlendirme” 

faaliyeti olarak gösterilmesi ise, gizli reklama açık bir örnek olarak gösterilmelidir. 

Burada amaç, insanların algılarını manipüle ederek, bilgi veriliyor görünümü altında 

ürünlerin pazarlanması sağlamaktır. Dolayısıyla, gizli reklamlarla görünürdeki 

“toplumu bilinçlendirme” kampanyalarının ardına gizlenmiştir. 

 

Diğer önemli bir başka nokta da reklamla haberin arasındaki keskin 

farklılığın ortadan kaldırılması ve ne haberle reklam arasındaki çizginin 

bulanıklaştırılmasıdır. Dolayısıyla yukarıdaki örneğin, haberlerin bilgi verme 

fonksiyonun giderek salt bir enformasyon aracı haline getirildiğinin açık bir örneği 

olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, 

gazeteciliğin meslek etiği ile ilgili de sorunların belirginleştiği ve gazetecilik 

mesleğinin “ihtiyaçların manipülasyonu”na hizmet eder bir nitelik kazandığı ileri 

sürülebilir. 

 

Haberle reklam arasındaki ince çizginin bulanıklaştırılması açık bir biçimde 

reklam ve haberle ilgili sayfaların tasarımında da görülmektedir. Çünkü, gençliğini 

ve güzelliğini nasıl koruduğunu anlatan fotomodel aynı zamanda reklam unsuru 
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olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, okuyucunun reklamla haber arasındaki farkı 

ayırt edememesinin sağlanmaya çalışıldığı ileri sürülebilir. Gerçekten, öncelikle 

reklama yer verilip daha sonra reklam amaçlı kullanılan habere yer verilmesi dikkat 

çekme amacını taşımaktadır. Fotomodelin uyarıları ile algısı manipüle edilen 

okuyucu, reklamı hiç olmadığı kadar dikkatle incelemeye ve reklamdan etkilenmeye 

yönlendirilmektedir. Diğer yandan, fotomodelin güzellik sırlarını açıkladığı haberin, 

açık bir reklam olarak görülmemesi için araya serpiştirilmiş, elma  ve balık gibi 

ürünleri tükettiği bilgisi de reklamın hazırlanmasında algının nasıl manipüle 

edileceğinin en ince ayrıntısına kadar planlandığını göstermektedir. 

 

Kuşkusuz yukarıda yer alan örnek tek değildir, daha binlercesi her gün ve her 

ülkede her gün yaşanmakta ve insanların ilaç firmalarının “toplumu bilinçlendirme” 

kampanyaları ardına gizledikleri gizli reklamların etkisine girmektedirler. 

 

 

3.5. Kapitalizmin Yeni Pazarlanabilir Nesnesi Olarak Sağlık 
  

Psikolog Emre Konuk, Akşam Gazetesinin 05 Ekim 2008 tarihli Pazar ekinde 

insan sağlığının ticari ve şahsi kaygılarla nasıl hiçe sayıldığının güzel bir örneğini 

vermektedir: 

 
“Amerika’da sadece şişmanlık için ayırdığı yıllık fon tutarı 450 milyon doları 
bulan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün 20 sene önce çıkardığı raporlarda bugün 
bildiklerimizi inkar eden şeyler var. Mesela sağlık ve ölümle ilgili bilgiler… 
‘Kilolular, zayıflardan daha uzun yaşıyor’ gibi bilgiler elde edilmiş. Ama o ilk 
belgeler yayınlanmamış. 20 sene sonra yine aynı kurumun bir araştırmacısı, eski 
üyelere ‘böyle araştırmalar var elinizde, niçin yayınlamadınız?’ diye soruyor. 
‘O günün yaygın inançlarına aykırıydı ve izin verilmedi’ demişler. Araştırmacı 
incelemeye koyuluyor ve değişmiş haliyle raporu bir kez daha yayınlanıyor. Bu 
araştırmadan çıkan sonuçlar, zayıflama ve kilo politikalarıyla ilgili bir rapor 
hazırlamakla görevlendirilmiş başka bir kuruma geliyor. Bilim adamlarından 
oluşan bu kurum, hazırladığı raporu bu kez Dünya Sağlık Örgütü’ne 
gönderiyor. Dünya şişmanlık kriterleri bu şekilde belirleniyor. Ancak burada da 
bir oyun var… Şişmanlık kriteri, boyunuzun karesini kilonuza bölünce çıkan 
rakamdır aslında, bunu 35’ten 25’e indiriyor, böylece ABD’de yaşayan 60-70 
milyon insanı bir anda aşırı kilolu kategorisine sokuyorlar. Bunun üzerine ilaç 
şirketleri yağ eritici ilaçlar üretmeye başlıyor. En vahimi şu: Dünya Sağlık 
Örgütü’ne bu raporu yazan iki bilim adamı aynı zamanda iki büyük ilaç 
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firmasının zayıflama araştırmalarını yapan kişiler. Oyunu görebiliyor musunuz? 
Dünya Sağlık Örgütü, Ulusal Sağlık Enstitüsü, doktorlar, psikologlar, 
hastalar… Bir kısmımız bilerek, bir kısmımız da bilmeyerek bu oyunun 
içindeyiz.”252 

    

 

 İlaç tekellerinin aşırı karlarından vazgeçmek bir yana bunu koruyacak yeni 

stratejiler oluşturduğunu ileri süren Yenen’in ifadesiyle “Serbest pazarın yarattığı 

serbest rekabet ortamında her türlü endüstride yeni keşiflere yol açılmaktadır! 

Pazarın kültürü hastayı müşteriye, bir başka deyişle tüketiciye dönüştürür”. 253 

Triggle’a göre ilaç şirketlerinin izledikleri stratejiler çok yönlüdür ve şu şekilde 

özetlenebilmektedir254: 
 

“a) Çok satan ilaçlara ağırlık vermek; 
 
b) Hemen yanıt alınan ilaçlar (antibiyotikler, aşılar gibi) yerine sürekli 
kullanılacak olan ilaçlara ağırlık vermek; 
 
c) Varsıllar dünyasını da etkilemedikçe “yoksullar dünyası”nın kullanacağı 
ilaçları ötelemek; 
 
d) İlaçların patent sürelerini uzatmada agresif davranmak; 
 
e) Halk sağlığı pahasına da olsa fikri mülkiyet haklarını tüm dünyada 
yaygınlaştırmak; 
 
f) Endüstriye zarar verecek ya da denetimi arttıracak yasaların çıkarılmasını 
önlemek ya da etkilerini azaltmak için kongreye çok yakın çalışmak; 
 
g) Satışları ve hisse değerlerini artırmak için pazarlamaya ağırlık vermek ve 
tüketici talebini büyük ölçeklerde kışkırtmak için “tüketici eğitimi” zemininde 
doğrudan tüketiciye reklam yapmak; 
 
h) Yaşlanmanın doğal bir sonucu olan kaçınılmaz değişiklikler için ilaç 
kullanmayı öne çıkarmak; 
ı) “Yaşamın tarzı hastalıklar” diye adlandırılan durumlara yoğunlaşmak: Saç 
dökülmesi, şişmanlık, erektil disfonksiyon, irritabl bağırsak sendromu, irritabl 
erkek sendromu, acil üriner inkontinens, deride kırışıklık vb.; 
 
i) Var olan hastalıklarda ilaçların kullanımını arttırmak ve/veya varolan 
hastalıkların ciddiyetini abartmak; 
 

                                                
252 Emre Konuk, “Sahte Bir Oyun Oynanıyor”, Akşam Gazetesi Pazar Eki, 05.10.2008.  
253 Osman Şadi Yenen, “Hastalık İcadı ya da İlaç Pazarının Genişletilmesi”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 
153, Mart 2007, s. 6. 
254 A.g.m. 
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j) Normal sosyal davranışların yerine “sosyal fobi”, “kadın cinsel 
disfonksiyonu” gibi yeni hastalıklar icat etmek.”    

    

Triggle’nin analizi, bu çalışma açısından önemli bir kaynaktır. Özellikle, ilaç 

tekellerinin çabaları ve tüketim yönelimli stratejiler izlediklerinin tespiti, bu 

çalışmanın tüketim kültürü bağlamındaki ilerleyişi açısından verimli unsurlar 

içermektedir. Dünya’da, bugün binlerce ilaç firmasının olduğu fikri bir yanılsamadır. 

Bugün için ilaç sektörü dünya’da gerçek anlamda tekelci bir güç olma yolunda 

ilerlemektedir. Yenen’e göre, “İlaç sanayisindeki tekelleşmenin egemenliği 1970’li 

yıllarda ortaya çıkmaya başlamış, ancak bu tekeller asıl atılımlarını 1980’lerle 

birlikte gerçekleştirmişlerdir. Bu tekeller ulusal temelli olmakla birlikte dünyayı bir 

ahtapot gibi sarmalamaktadırlar”.255 Gerçekten, ayrıntılı bilgileri Tablo 5’de verilen, 

2008 yılı verilerine göre 724.465 milyon USD tutarındaki dünya ilaç pazarında ilk 15 

firma satış tutarının yarıdan fazlasını gerçekleştirerek 384,990 milyon USD’lık satış 

toplamına ulaşmışlardır.256  

Tablo 5. 2008 Yılında Dünya’nın En Yüksek Ciroya Sahip İlaç Firmaları 

 
2008 

Sıralama
sı 

2008 
Satışları 
(Milyon 

USD) 

2007 
Satışları 
(Milyon 

USD) 

2006 
Satışları 
(Milyon 

USD) 

2005 
Satışları 
(Milyon 

USD) 

2004 
Satışları 
(Milyon 

USD) 
Küresel Pazar 0 724,465 673,043 612,013 572,659 530,909 

Pfizer 1 43,363 44,651 45,622 45,869 49,401 
Glaxosmithkline 2 36,506 37,951 37,516 35,256 33,231 

Novartis 3 36,172 34,409 31,560 29,616 26,404 
Sanofi-Aventis 4 35,642 33,819 31,460 30,953 28,446 

Astrazeneca 5 32,516 30,107 27,540 24,741 22,526 
Roche 6 30,336 27,578 23,354 20,105 16,787 

Johnson & 
Johnson 7 29,425 29,092 27,730 27,190 26,919 

Merck & Co 8 26,191 27,294 25,174 23,872 24,334 
Abbott 9 19,466 17,587 16,065 14,849 13,310 
Lilly 10 19,140 17,386 15,388 14,232 13,042 

Amgen 11 15,794 16,536 16,270 13,435 10,944 
Wyeth257 12 15,682 15,965 14,695 14,469 14,019 

Teva 13 15,274 13,547 12,001 10,053 8,675 
Bayer 14 15,660 14,178 12,553 11,828 11,019 

Takeda 15 13,819 12,778 11,880 11,370 10,707 
Kaynak: http://www.imshealth.org, erişim tarihi: 10.09.2009. 

                                                
255 Yenen, a.g.e., s. 5. 
256 http://www.imshealth.org, erişim tarihi: 10.09.2009. 
257 2009 yılı başında Pfizer tarafından satın alınmıştır. Kaynak: “Pfizer, Wyeth’i Satın Aldı.” 
Çevrimiçi: http://www.hurriyetusa.com/haber/haber_detay.asp?id=19673, erişim tarihi: 29.09.2009. 
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Tablo 5’den de anlaşılacağı gibi açık bir biçimde küresel ilaç pazarının 

büyüme ivmesi içerisinde bulunduğu görülmektedir. İlk on beş şirket içerisinde de 

şirketlerin birbirilerinin Pazar paylarını ele geçirme konusunda büyük bir mücadele 

içerisinde oldukları da açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

 

2008 yılında dünyada satılan ilaçların homojen bir dağılım göstermediği, tıpkı 

ilaç şirketlerinde olduğu gibi, bazı ilaçların rakiplerine göre daha büyük bir satış 

hacimlerinin olduğu görülmektedir. 2008 yılında küresel düzeyde satılan ilaçların 

satış miktarı Tablo 6’da gösterilmiştir. Buna göre, küresel düzeyde satılan binlerce 

ilaç bulunduğu dikkate alınırsa, bazı ilaçların ezici bir satış miktarına sahip olduğu ve 

rakiplerini geride bıraktıkları kolaylıkla görülebilir.  

 

Tablo 6. Küresel Düzeyde 2008 Yılında En Fazla Satılan 15 İlaç 

 2008 Sıralaması 2008 Satışları (Milyon 
USD) 

Küresel Pazar 0 724,465 
Lipitor 1 13,655 
Plavix 2 8,634 
Nexium 3 7,842 
Seretide 4 7,703 
Enbrel 5 5,703 
Seroquel 6 5,404 
Zyprexa 7 5,023 
Remicade 8 4,935 
Singulair 9 4,673 
Lovenox 10 4,435 
Mabthera 11 4,321 
Takepron 12 4,321 
Effexor 13 4,263 
Humira 14 4,075 
Avastin 15 4,016 
Kaynak: http://www.imshealth.org, erişim tarihi: 10.09.2009. 

 

Bazı ilaçların satış rakamlarının rakiplerine göre neden ezici bir üstünle sahip 

olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için ilaçların kullanım amaçlarının anlaşılması 

gerekmektedir. Böylelikle ilaç sektörünün kapitalizmin yeni pazarlanabilir nesneleri 

arasında yer aldığı ileri sürülen sağlık sektörü ile kapitalizm arasında gerçekten böyle 
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bir ilişkinin olup olmadığı daha açık bir biçimde görülebilecektir. Tablo 7’de küresel 

düzeyde 2008 yılında en fazla satılan ilaçların kullanım amaçları yer almaktadır.  

 

Tablo 7. Küresel Düzeyde 2008 Yılında En Fazla Satılan İlaçların Kullanım 
Amaçları 

İlaç Adı 2008 
Sıralaması 

Kullanım Amacı 

Lipitor 1 Kolestrol Düşürücü 
Plavix 2 Kalp Krizlerini Önleyici 
Nexium 3 Reflü ve Ülser tedavisinde 
Seretide 4 Astım 
Enbrel 5 Romatizma 
Seroquel 6 Şizofreni ile ağır depresyon  
Zyprexa 7 Şizofreni ile ağır depresyon  
Remicade 8 Romatizma 
Singulair 9 Astım 
Lovenox 10 Kanın pıhtılaşmasını önleyici 
Mabthera 11 Kemoterapi ilacı 
Takepron 12 Ülser 
Effexor 13 Depresyon 
Humira 14 Romatizma 
Avastin 15 Kanser 
Kaynak: http://www.imshealth.org, erişim tarihi: 10.09.2009, 
http://www.turkmedikal.net/vademecum erişim tarihi 11.09.2009 ve http://www.iegm.gov.tr erişim 
tarihi 11.09.2009’dan  yararlanılarak hazırlanmıştır.  
 

Tablo 7’de yer alan ilaçlar ve kullanım alanları Küçükusta’nın “Alerjilerden 

astıma, kanserlerden kalp damar hastalıklarına, obeziteden sinirsel ve psikolojik 

olanlarına, pek çok hastalığın modern yaşamın faturası olarak karşımıza çıktığını”258 ileri 

sürmesi ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla, ilaç şirketlerinin dünya çapında en fazla 

satan ilk on beş ilacın Kapitalizm yeni yaşam biçimlerinin sonucu olarak kabul edilen 

hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılıyor olmaları gerçekten düşündürücü bir ayrıntıdır. 

Başka bir ifade ile, Tablo 7’de de yer aldığı üzere 2008 yılında dünyada en çok satan 

ilk 15 ilacın modern zaman hastalıkları ile ilişkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 

yukarıda da ileri sürüldüğü gibi günümüzdeki rahatsızlıkların büyük bir çoğunluğu 

kapitalizm tarafından üretilmekte ve yine tedavileri de kapitalizm tarafından 

içselleştirilerek kapitalizmin çıkarlarına hizmet edecek biçimde kullanılmaktadır. 

 

                                                
258 Ahmet Rasim Küçükusta, Modern Zaman Hastalıkları, Hayy Kitap, İstanbul, 2006, s. 8. 
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 Durumun biraz daha açık bir biçimde anlaşılabilmesi için Tablo 8’de 2008 

yılında en fazla satan ilaçlar ve bu ilaçları üreten firmalar eşleştirilerek gösterilmiştir: 

 

Tablo 8. Küresel Düzeyde 2008 Yılında En Fazla Satılan İlaç ve Üreticilerinin 
Karşılaştırılması 
Küresel 
Pazar 

İlaç 
Sıralaması 

Kullanım Amacı Üretici Üretici 
Sıralaması 

Lipitor 1 Kolestrol Düşürücü Pfizer 1 
Plavix 2 Kalp Krizlerini 

Önleyici 
Sanofi-Aventis 4 

Nexium 3 Reflü ve Ülser 
tedavisinde 

Astrazeneca 5 

Seretide 4 Astım Glaxosmithkline 2 
Enbrel 5 Romatizma Wyeth 12 
Seroquel 6 Şizofreni ile ağır 

depresyon  
Astrazeneca 5 

Zyprexa 7 Şizofreni ile ağır 
depresyon  

Lilly 10 

Remicade 8 Romatizma Schering-Plough N/A 
Singulair 9 Astım Merck & Co 8 
Lovenox 10 Kanın 

pıhtılaşmasını 
önleyici 

Sanofi-Aventis 4 

Mabthera 11 Kemoterapi ilacı Roche 6 
Takepron 12 Ülser Takeda 15 
Effexor 13 Depresyon Wyeth 12 
Humira 14 Romatizma Abbott 9 
Avastin 15 Kanser Roche 6 
Kaynak: http://www.imshealth.org, http://www.turkmedikal.net/vademecum ve 
http://www.iegm.gov.tr’den yararlanılarak hazırlanmıştır.  
 

Tablo 8’de de görülebileceği gibi bazı firmaların ilk on beş ilaç arasına giren 

birden fazla ürünü bulunmaktadır. İlk on beş ilaç ile en fazla satış yapan ilk on beş 

şirketin arasında sıkı bir ilişki olduğu görülmektedir. Örneğin, en fazla satış 

toplamına ulaşmış 10 firma aynı zamanda en fazla satış rakamına ulaşmış 14 ilacı 

üretmektedir. Merck ile birleşmesi süreci devam etmekte olan Schering-Plough 

firması259, en fazla satış hacmine sahip olan ilk on beş firma arasında yer almamakla 

birlikte, dünyada en fazla satılan 8. ilaç olan Remicade’i üretmektedir. Dolayısıyla, 

en fazla satış hacmine sahip olan firmalar dışında en fazla satış miktarına sahip olan 

tek ilaç firması olarak göze çarpmaktadır.  Satış hacmi bakımından en fazla satışı 

                                                
259 Bkz. http://anewmerck.com/entry.php, erişim tarihi: 15 Eylül 2009. 
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gerçekleştiren ilk on beş firma arasında yer alan, Novartis, Johnson & Johnson, 

Amgen, Teva ve Bayer firmalarının en fazla satış yapan ilk on beş ilaç arasında 

ürünün olmaması da dikkat çekicidir.   

 

Eldeki veriler dikkatle incelendiğinde daha da ilgi çekici sonuçlara 

ulaşılmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, en fazla satış yapan firmalarla en 

fazla satışı yapılan ilaçlar arasında açık bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin daha 

anlamlı bir biçimde ortaya konulabilmesi ve bu ilaçların üreticileri açısından 

değerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için mevcut verilerden yararlanılarak Tablo 9 

hazırlanmıştır: 

 

Tablo 9. Küresel Düzeyde 2008 Yılında En Fazla Satılan İlacın Üreticilerinin 
satış Toplamındaki Yüzdesi  
İlaç Adı İlacın 

Satış 
Toplamı 
(2008) 
Milyon 

USD 

Üretici Üreticinin Toplam 
Satışları 
(2008) 

Milyon USD 

İlacın 
Toplam 
Satışlar 
İçindeki 
Payı (%) 

Lipitor 13,655 Pfizer 43,363 31,49 
Plavix 8,634 Sanofi-Aventis 35,642 24,22 
Nexium 7,842 AstraZeneca 32,516 24,12 
Seretide 7,703 Glaxosmithkline 36,506 21,10 
Enbrel 5,703 Wyeth 15,682 36,37 
Seroquel 5,404 AstraZeneca 32,516 16,62 
Zyprexa 5,023 Lilly 19,140 26,24 
Remicade 4,935 Schering-Plough260 N/A N/A 
Singulair 4,673 Merck & Co 26,191 17,84 
Lovenox 4,435 Sanofi-Aventis 35,642 12,44 
Mabthera 4,321 Roche 30,336 14,24 
Takepron 4,321 Takeda 13,819 31,27 
Effexor 4,263 Wyeth 15,682 27,18 
Humira 4,075 Abbott 19,466 20,93 
Avastin 4,016 Roche 30,336 13,24 
Kaynak: http://www.imshealth.org, erişim tarihi: 10.09.2009. 
 

                                                
260 Firmanın kendi finansal raporu ile http://www.imshealth.org tarafından sağlanan bilgiler 
çelişmektedir. Firmanın raporunda Remicade satışlarının toplam 2,118,000 USD olduğu ve satışların 
% 16’sını karşıladığı ifade edilmektedir. İki kaynak arasındaki tutarsızlığın firmanın hem insanlar hem 
de hayvanlar için ilaç üretmesinden ya da Merck ile sürdürülen birleşme işlemlerinden kaynaklandığı 
düşünülebilir. Detaylı bilgi için bkz. Schering-Plough Reports Financial Results for 2009 Second 
Quarter , http://www.schering-plough.com/news/news_article.aspx?reqid=1309296, erişim tarihi: 
15.09.2009 ve http://anewmerck.com/entry.php, erişim tarihi: 15 Eylül 2009. 
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Tablo 9 dikkatle incelendiğinde bu çalışma açısından önemli ve çalışmada 

öne sürülen hipotezleri destekleyen ipuçları verdiği görülmektedir. Buna göre, bir 

kolesterol ilacı olan Lipitor, 2008 yılında dünyada en fazla ciroya ulaşmış firma olan 

Pfizer firmasının amiral gemisi konumundadır. Çünkü Lipitor, Pfizer firmasının 

toplam satışlarının tek başına % 31,4’ünü karşılamaktadır. Durum Sanofi-Aventis 

firması açısından incelendiğinde ilk onbeşe giren iki ilacın kalp krizlerini önlemek 

için kullanılan Plavix ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir ilaç olan Lovenox 

olduğu ve ikisinin toplam satışlarının firmanın cirosunun % 36, 66’sını oluşturduğu 

görülmektedir. Astra Zeneca firmasının da benzer bir biçimde, ilk onbeş ilaç arasına 

girmiş iki ürünü olup, bu ürünler reflü ile ülser tedavisinde kullanılan Nexium ve 

psikolojik rahatsızlıklarda (özellikle şizofreni ve ağır depresyonda) Seroquel 

firmanın toplam satışlarının % 40, 84’ünü oluşturmaktadır. Glaxosmithkline 

firmasının ilk onbeş ilaç arasına giren tek bir ürünü olup, bu ürün astım tedavisinde 

kullanılan Seretide isimli ilaçtır ve firmanın toplam satışlarının % 21, 10’unu 

oluşturmaktadır. Wyeth firmasının ise satışlarının yarıdan fazlasının sadece iki ilaç 

ile karşılandığı görülmektedir. Wyeth firmasının Romatizma ve Depresyon 

tedavisinde kullanılan Enbrel ve Effexor isimli ürünleri Wyeth firmasının % 

63,55’ini oluşturmaktadır.  Lilly ilaç firması ise ilk onbeşe giren tek bir ürüne 

sahiptir. Şizofreni ve ağır depresyon tedavisinde kullanılan Zyprexa isimli bu ürün 

firmanın satışlarının % 26,24’ünü oluşturmaktadır. Merck firmasının ise, Singulair 

isimli astım ilacı firmanın satışlarının % 17,84’ünü oluşturmaktadır. Roche ilaç 

firmasının kemoterapi ilacı Mabthera ve kanser ilacı Avastin, Roche firmasının 

toplam satışlarının % 27,48’ini oluşturmaktadır. Takeda firmasının takepron isimli 

ülser ilacı, firmanın toplam satışlarının % 31,27’sini oluşturmaktadır. Abbott 

firmasının Humira isimli romatizma ilacı tek başına firmanın toplam satışlarının       

% 20,93’ünü gerçekleştirmektedir. 

 

Tablo 9’un açıklanmasında unutulmaması gereken bir diğer nokta ise, bazı 

ilaçların farklı ülkelerde farklı isimlerle satılıyor olması ve bu nedenle bu miktarların 

ve oranların daha da artabileceğidir. Özellikle Pfizer’in Wyeth’ı satın almasının hem 

satış toplamı açısından hem de ilk on beş listesine giren ilaç sayısını üçe yükseltmesi 
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bakımından önemlidir. Yine Merck ile Schering-Plough firmalarının birleşmesi de 

ilaç sektöründeki tekelleşmenin açık bir göstergesi olarak kabul edilmelidir.Diğer 

yandan, bir çok bilim adamı tarafından modern çağ hastalıkları olarak tanımlanan 

hastalıklarla ilgili ilaçların listenin ağırlığını oluşturuyor olması da dikkat çeken bir 

unsurdur.  

 

 

3.6. Ticari Değeri Olan Hastalıklar 
 

Bir önceki bölümde de örnekler verildiği üzere sağlık, hastalık, ilaç ve tedavi 

kavramlarının ticarileştiği görülmektedir. Bir çok tıp insanın üzerinde ısrarla 

durduğu, insanları uyarmaya çalıştığı kolesterol ile ilgili ilacın listenin bir 

numarasına yerleşmiş olması ve en yakın takipçisinden yaklaşık 5 milyar USD’lık 

fazla satış yapmış olması şaşırtıcı gelmemelidir. Gerçekten, modern tıbbın 

eleştirildiği ve artık hastaların sadece müşteri ve dolayısıyla da tüketici olarak 

görüldüğünü ileri süren bir çok araştırmacı ve tıp insanına göre, kolesterol tamamen 

ticari amaçlarla kullanılan bir vücut özelliği haline gelmiştir. Diğer yandan 

kolesterolle ilişkilendirilen kalp krizi riskinin de261 göz önüne alındığında dünyada 

en çok satış gelirini elde eden ikinci sıradaki ilacın kalp krizi geçirmiş ya da geçirme 

riskini taşıyan hastalar yönelik önleyici nitelikte bir ilaç olması da oldukça 

anlamlıdır. Dolayısıyla her iki ilacın da satış konusunda birbirlerini desteklediğini ve 

birbirleri ile ilişkilendirildiklerini  ileri sürmek mümkündür.  

 

Kalp krizi riskinin nedenleri arasında gösterilen kolesterol ile kalp krizi riski 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığını son yapılan araştırmalar göstermektedir. 

“Çoğumuzun muhtemelen düşündüğünün tersine, kolesterol tek başına öldürücü bir 

düşman değildir. Vücut yapısının elzem öğelerinden biri olan kolesterol hayati bir 

değere sahiptir.”262 Kalp krizini tetikleyen başka bir çok faktör bulunmaktadır. 

Gerçekten Küçükusta’nın da belirttiği gibi, 

  
                                                
261 Ahmet Rasim Küçükusta, Biri Bizi Hasta Ediyor, Hayy Kitap, İstanbul, 2008, s. 105. 
262 Moynihan ve Cassels, a.g.e., s. 21. 
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“İlaç firmalarının müthiş pazarlama taktikleri ile kolestrol fobisi tüm dünyayı 
sarmış durumda. Maalesef, birçok doktor da kolestrol yüksekliğinin mutlaka 
tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu sanıyor Oysa, yüksek kolestrol 
tek başına bir hastalık değil, gelecekte kalp rahatsızlığı veya inme 
ihtimallerini artırabilecek birçok risk faktöründen sadece biri!”263   

 

Benzer bir biçimde, Akşam Gazetesi’nin 14 Aralık 2008 tarihli Siesta ekinde 

“Ünlü kalp cerrahından tarihi itiraf” notuyla yayınlanan demecinde Prof. Dr. Bingür 

Sönmez, “Hayat iki brokoli iki Brüksel lahanasıyla geçmez. Ot gibi beslenmenin 

anlamı yok… Benim büyük annem kuyruk yağını minik minik doğrar, onunla 

kendine ekmek yapardı. 105 yaşında öldü… Bizler neyin doğru, neyin yanlış 

olduğunu bilmiyoruz aslında.” demektedir.264 Dolayısıyla, kalp konusunda 

uzmanlaşmış tıp insanlarının da üzerinde şüpheyle durdukları bir faktörün, kalp 

krizinin tek nedeni imiş gibi gösterilmesinin arkasında bilimsel değil, daha çok ticari 

kaygıların bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir. 

 

Kolesterol çılgınlığının ilaç şirketlerinin ticari kaygılarının sonucu olduğunu 

ileri süren Moynihan ve Cassels, kolesterol ilaçlarının ticari kaygıların bir nesnesi 

haline geldiğini, kolesterol ilaçlarının satışlarının sürekliliğinin sağlanmasının ve 

satışların arttırılması için gizli oyunlar oynandığını ısrarla ileri sürmektedirler: 

 
“Kolesterol ilaçlarının satışı son on yıl içinde fırladı çünkü kolesterolü yüksek 
olduğu söylenen insan sayısı korkunç bir biçimde arttı. Diğer hastalık 
tanımlarında da olduğu gibi, “yüksek kolesterol” tanımı ABD kurumları 
tarafından düzenli olarak yenileniyor. Diğer hastalıklarda olduğu gibi, tanım, 
daha fazla sayıda sağlıklı insanı hasta sınıfına sokmak üzere genişletiliyor. … 
Birkaç sene önce ABD’de kolesterol uzmanlarından bir kurul tanımları yeniden 
yazarken, diğer değişikliklerin yanı sıra, tedavi gerektiren kolesterol seviyesini 
de aşağı çekti. Hatta, o kadar aşağı çekti ki, milyonlarca sağlıklı insanı hasta 
olarak nitelendirmiş ve ilaç tedavisi için hedeflenecek insan sayısını bir gecede 
neredeyse üçe katlamış oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) 
hazıladığı 1990 yılına ait kolesterol ile ilgili klinik uygulama kılavuzuna göre, 
13 milyon Amerikalı statinlerle tedavi edilebilirdi. 2001 yılında yeni bir uzman 
grubu bu kılavuzu yeniden yazdı ve … bu sayıyı 36 milyona çıkardı. 
Genişletilmiş yeni tanımın on dört yazarından beş tanesi – kurulun başkanı da 
dahil – statin üreticileri ile mali bağlantılara sahipti. 2004 yılında bambaşka bir 
uzman grubu bu kılavuzu yeniden yazdı. Bu uzmanlar 40 milyon Amerikalının, 
yaşam biçimlerinde yapacakları değişikliklerin yanı sıra, bu ilaçları 

                                                
263 Küçükusta, Biri Bizi ….., a.g.e. 
264 Birgür Sönmez, “Ünlü Kalp Cerrahından Tarihi İtiraf”, Akşam Gazetesi- Siesta Eki, 14.12.2008, 
s. 10.  
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kullanmaktan fayda göreceğini bildirdiler. … En son kolesterol kılavuzunu 
yazan dokuz uzmandan sekiz tanesi maaşlı sözcü, danışman veya araştırmacı 
olarak Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb, Novartis, Bayer, Abbot, 
AstraZeneca ve GlaxoSmithKline gibi dünyanın en büyük ilaç şirketlerine 
hizmet veriyor.” 265 

  

 Moynihan ve Cassels’den aktarılan yukarıdaki ifadeler açık bir biçimde 

sağlık, hastalık, tedavi ve ilaç gibi kavramların ticarileştiğini ve ticari yaşamın yeni 

pazarlanabilir nesneleri haline dönüştüğünü göstermektedir. Lodziak’ın da daha önce 

belirtildiği üzere, ihtiyaçların manipülasyonu adını verdiği sürecin, tam anlamıyla 

kendisini sağlık alanında da gösterdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, emek sermaye 

çelişkisini vurgulayan söylemlerin de, bu çelişkiyi açıklamakta yetersiz kaldığını 

kabul etmek gerekmektedir. Çünkü, kapitalizmin ilgisi daha önceki dönemlerden 

farklı olarak sadece üretimle sınırlı değildir. Daha önce de ifade edildiği üzere, 

kapitalizm ilgisini büyük ölçüde üretimden tüketime kaydırmış durumdadır.  

 

 Verilen örneklerde de vurgulandığı üzere, artık sağlık alanında kapitalizmin 

hakimiyetinin olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Eğer konuya, üretimi esas alan 

klasik eleştiriler çerçevesinde yaklaşılırsa, sağlık alanındaki gelişmelerin 

açıklanamayacağı görülmektedir.  Örneğin, yakın tarihli bir çalışmada Hamzaoğlu, 

Engels’e atıf vererek, sağlık ile ilgi konuları klasik anlamda çözümlemektedir. 

Hamzaoğluna göre,  

 
“Kapitalist toplumsal yaşantıda üretimin gerektirdiği nitelikteki emek gücünün 
ertesi gün iş başı yapabilmesi için gerekli olan sağlık hizmeti, özünde burjuvazi 
için bir maliyettir. Bu nedenledir ki; sanayileşmenin gereksinim duyduğu 
nitelikli emek gücünün burjuvazinin de “katkılarıyla” üretilmesi sürecinde 
gerekli olan sağlık hizmetleri de yine burjuvazi tarafından “karşılanmıştır”. 
Öyle ki hem sağlık hizmetlerinin sunumundaki (örgütlenmesindeki) hem de 
sonuçlarındaki kır-kent farklılığı da kapitalist üretimin gereksindiği emek 
gücünün kır ve kentte farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Yani kentlerdeki 
teknoloji yoğun üretimin gereksindiği emek gücünün niteliğinin sağlanması ve 
devam ettirilebilmesi kırsala göre, hem daha fazla hem de daha nitelikli sağlık 
hizmetlerini gerektirmektedir. Ancak, süreç içerisinde artık yeterince nitelikli 
işsiz de yedekte bekliyorken, burjuvazinin, sanayi bölgelerinde bile standardize 

                                                
265 Moynihan ve Cassels, ag.e., s. 23. 
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sağlık hizmetlerine herkesin ulaşmasına ve yararlanmasına gereksinimi 
kalmamıştır.266  

 

Benzer biçimde yine yakın tarihli bir başka çalışmada ise, Babaoğlu, “17. 

yüzyıl sonlarındaki endüstri devrimi ve burjuva egemenliği, bireyin ekonomik ve 

toplumsal değerini ortaya çıkarmış ve bireyin işe yaraması, işe yarar halde tutulması 

işi de hekimlerden talep edilir olmuştur. Böylece bugünkü tıbba verilen görev, sipariş 

ortaya çıkmıştır”267 derken konuya aynı bakış açısıyla yaklaşmaktadır.268 Oysa, 

kapitalist sistemin artık tek yönlü olarak eleştirilmesinin günümüz koşullarını 

açıklamada yetersiz kaldığı kabul edilmelidir. Omay’ın da belirttiği gibi, bugün 

kapitalizm sadece üretimle değil, aynı zamanda tüketimle de ilgilenmekte ve ilgisini 

giderek üretimden tüketime doğru kaydırmaktadır.269  

 

Tablo 7’de belirtilen ilaçlar ve kullanım alanları dikkatlice incelendiğinde 

gerçekten kapitalizmin sağlıkla ilgili vurgusunun tüketim yönelimli bir dönüşüm 

geçirdiği açıkça görülmektedir. Üstelik bir çok araştırmacı tarafından modern çağın 

hastalıkları olarak görülen rahatsızlıkların da söz konusu ilaçların kullanımlarıyla 

paralellik taşıyor olmasının da bir tesadüf olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. 

 

Gerçekten, konuyla ilgili araştırmalar kolesterol, kalp hastalıkları, kanser, 

psikolojik rahatsızlıklar, sindirim sorunları gibi hastalıkların günümüzde artış eğilimi 

gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır.270 Küçükusta, bu rahatsızlıklardan şikayetçi olan 

                                                
266 Onur Hamzaoğlu, “Yoksulların Sağlığı Ne Durumda, Etken Ne, Sorun Nasıl Çözülür?”, Toplum 
ve Hekim, Cilt: 19, Sayı: 1, Ocak-Şubat 2004, s. 56. 
267 Ali Nahit Babaoğlu, “Yeni Yeni Hastalıklar Nereden Çıkıyor?”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 153, Yıl: 
13, Mart 2007, s. 10. 
268 Hamzaoğlu ayrıca “Kapitalizmin varlık nedeni olan kar/sömürü, sınıflar arası/toplumsal 
eşitsizlikleri yaratırken, eşitsizliklerle kişisel baş etme çabaları sonucunda işçiler arasında da rekabeti 
başlatmıştır. İşçiler arasındaki rekabetin sonucunda artan işçi üretkenliği, üretimde teknoloji kullanımı 
ile teknolojinin gelişkinliği ve işbölümü pek çok işçiyi işinden ederek artı nüfus/yedek işgücü 
yaratmıştır. Kapitalizmin tarihi boyunca artmakta olan artı nüfus, küçük tasarruflarını da tüketince 
hemen hiçbir gereksinimlerini karşılayamaz olur, yoksullaşır. Yoksulluk ve açlık sonucu olarak 
hastalıklar artar” (bkz. Hamzaoğlu, a.g.m., s. 56) diyerek sağlığın kapitalizm ile olan ilişkisini 
klasikleşmiş bir bakış açısıyla irdelemektedir. Oysa, bu çalışmanın genelinde de vurgulandığı gibi, 
artık kapitalizm üretim odaklı değil, tüketim odaklı bir bakış açısıyla sağlık konusuna yaklaşmaktadır.  
269 Omay, a.g.e. 
270 Ayrıntılı bilgiler için yararlanılabilecek bazı kaynaklar için bkz. Shane Ellison, Bir Masalmış 
Kolesterol, Çev. Arzu Aygen, Hayy Kitap, İstanbul, 2007 ; Ray Moynihan ve Alan Cassels, Satılık 
Hastalıklar, Çev. Gökçesu Tamer ve Evren Yıldırım, Hayy Kitap, İstanbul, 2006 ; Osman Şadi 
Yenen, “Hastalık İcadı ya da İlaç Pazarının Genişlemesi”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 153, Yıl: 13, Mart 
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hastaların modern zaman hastalıklarına yakalanmış olduğunu ileri sürmektedir. 

Küçükusta’ya göre bu hastalıkların bir çoğu modern yaşamın faturası olarak 

anlaşılmalıdır. Küçükusta’ya göre,  
 
“Sezaryen doğumlardaki artış, anne sütü yerine mamalarla beslenme[271], 
çocuklarımızın bakteri ve virüslere karşı aşılanmaları, sık kullanılan 
antibiyotikler, katkı maddesi içeren yiyecek ve içeceklerin, hazır gıda 
tüketiminin yaygınlaşması, evlerde ve iş yerlerinde daha fazla alerjene ve toksit 
maddeye maruz kalınması, elektromanyetik kirlilik, hepsi sağlımızı yakından 
etkiliyor. Alerjilerden astıma, kanserlerden kalp damar hastalıklarına, 
obeziteden sinirsel ve psikolojik olanlarına, pek çok hastalığın modern yaşamın 
faturası olarak karşımıza çıktığı düşünülüyor.” 272 
 

Dolayısıyla bu noktada konumuzla ilgili olarak ikinci önemli unsur ortaya 

çıkmaktadır: Sağlık, hastalık, ilaç ve tedavi gibi kavramlar sadece kapitalizmin yeni 

pazarlanabilir nesneleri olarak algılanmamalı, dahası modern zaman hastalıkları 

kapitalizmin ürettiği gerçekler olarak algılanmalıdır. Omay’ın da üzerinde durduğu 

gibi, 
“Bu süreçte, günümüzde yaygın hale gelen hastalıkların büyük bir çoğunun 
kapitalist dayatmanın bir sonucu olduğu gözden kaçırılmaya çalışılmaktadır. 
Örneğin, insanların kendi kendilerini besleyemez hale getirilmeleri ve sistemin 
kendilerine sunduğu yiyecekler (örneğin fast-food) obeziteye yol açmakta ve 
sanki bu sebep olan kendisi değilmiş gibi sistem, obezitenin ne kadar tehlikeli 
bir hastalık olduğunu ilan etmektedir. Bu, sadece suçluluk psikolojisiyle dikkatli 
kendi üzerinden uzaklaştırmanın bir çabası olarak da anlaşılmamalıdır. Çünkü, 
obezite, kapitalizm kontrolüne girmiş bulunan sağlık sektörü açısından karlı bir 
pazarlama nesnesine çoktan dönüşmüş bulunmaktadır. Mucize haplar, şuruplar, 
klinikler, elbiseler, spor aletleri, spor salonları kapitalizmin ürettiği obeziteyi 
yine kapitalizme hizmet edecek yöntemlerle iyileştirme vaadini sunmaktadır. 
Dolayısıyla, sorunu üreten sistem, kendisini aklamakta ve çözümü de kendi 
çıkarları doğrultusunda içselleştirmektedir.”273  

                                                                                                                                     
2007, s. 4-8 ; Ali Nahit Babaoğlu, “Yeni Yeni Hastalıklar Nereden Çıkıyor?”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 
153, Yıl: 13, Mart 2007, s. 9-14 ; S. Fehmi Katırcıoğlu, “Bireysel Hastalık Salgınları”,  Bilim ve 
Ütopya, Sayı: 153, Yıl: 13, Mart 2007, s. 15-17 ; Kemal Yeşilçimen, Hastalık Üreten Yaşam 
Tarzımız Nasıl Değişir?, Hayy Kitap, İstanbul, 2006 ; Mebruke Bayram, Gıdalar, Ambalajlar, 
Silahlar ve Açlar, Hayy Kitap, İstanbul, 2008 ; Ahmet Rasim Küçükusta, Modern Zaman 
Hastalıkları, Hayy Kitap, İstanbul, 2006 ; Ahmet Rasim Küçükusta, Biri Bizi Hasta Ediyor, Hayy 
Kitap, İstanbul, 2008. 
271 Bu duruma Illich’de değinmekte ve “Tüketim Köleliği” isimli kitabında eserin başlangıcında şu 
örneği vermektedir: “…Çok daha fazla sayıda bebeğin inek sütüne ulaştığı doğrudur, fakat zengin 
olsun, fakir olsun, tüm annelerin sütü de kuruyu[p] gitmektedir. Bebek, biberon ihtiyacıyla ağlamaya 
başladığında, yani, organizma bakkaldan gelen süte kavuşmaya ve böylece de görevini ifa edemez 
hale gelen memeden yüz çevirmeye alıştırıldığında, tiryaki tüketici doğmuş olur...”. Ivan Illich, 
Tüketim Köleliği, çev: Mesut Karaşahan, 3. Basım, Pınar Yayınları, İstanbul, 2002, s. 7.  
272 Küçükusta, Modern Zaman …, a.g.e., s. 8.  
273 Omay, a.g.e., s. 84. 
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O halde şunu ileri sürmek mümkün hale gelmektedir: Kapitalizm sağlık, 

hastalık, tedavi ve ilaç gibi kavramlar üzerindeki ilgisi sadece ilaç tekellerinin aşırı 

karlarını koruyup genişletmenin dışında kapitalizmin sebep olduğu sorunları gizleme 

ve yine sebep olduğu sonuçları fazlasıyla içselleştirerek bırakın bu sonuçlardan zarar 

görmeyi, bu sonuçları kullanarak kendisini avantajlı kılma konusunda ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, kapitalizmin sağlık, hastalık, tedavi ve ilaç kavramları 

üzerinde çok yönlü bir etkisinin bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir. 

 

Kapitalizmin karlı bir alışveriş nesnesi haline getirilen beden ile ilgili olarak bir 

başka önemli inceleme konusu içsel beden ve dışsal beden ayırımlarıdır. İçsel beden 

ve dışsal beden kavramları üzerinde durmak da bu çalışma açısından yararlı sonuçlar 

verecektir. 

 

İçsel beden ve dışsal beden ayırımını yapan Featherstone’a göre, içsel beden 

vücut iç organlarının sağlığı ile ilgi bir kavram iken, dışsal beden daha çok dış 

görünümle ilgili bir ayırımı ifade etmektedir. Dolayısıyla içsel beden kavramı 

bedenin yaşlanma, hastalık ya da uygun olmayan koşullara maruz kalması nedeniyle 

ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve eski sağlığa kavuşulmasıyla ilgilidir. Dışsal 

beden ise daha çok sosyal çevre ile ilgili bir kavram olup, bedenin görünümünün 

sosyal çevrede bırakacağı izlenimle ilgilenmektedir. İçsel ve dışsal beden ayırımının 

her ikisi de tüketim kültürü tarafından içselleştirilmiştir ve içsel bedenin önemi daha 

çok dışsal bedenin görünümün zenginleştirilmesi ile ortaya çıkmakta ve içsel beden 

anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla içsel bedenin öncelikli amacı dışsal bedenin 

görünümünü zenginleştirmek ve ona değer katmaktır. Dolayısıyla, içsel beden tıbbın 

konu iken, dışsal beden modanın konusu haline gelmektedir.274 

  

Özcan dışsal bedeni yapılan vurgunun ve dışsal bedene verilen önemin de son 

dönemlerin hakim ekonomik anlayışının ve buna göre biçimlendirilen toplumdaki 

işbölümünün etkisi olduğunu ileri sürmektedir. Özcan’a göre,  

                                                
274 Featherstone, a.g.e., 171. 
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“Kişisel gelişmelerine önem veren, zaman, para ve enerjilerini statü kodlarını 
devam ettirmek üzere tüketen yeni küçük burjuvazi;  tüketim ve kimlik için iyi 
bir örnektir.  Görünüm ve davranışa yönelik tercihler, hizmet ve kültür 
endüstrilerinde çalışan insanlar için oldukça anlamlı etkilere sahiptirler. Çünkü; 
onların meslekleri, çeşitli bedensel projelere uygun bir eğitimi gerekli kılar. 
Bunlar, diet, plastik cerrahi, modavari kişisel bir stil geliştirme şeklinde ele 
alınabilirler. Yeni kültürel aracıları, “yeni-entellektüeller” şeklinde ifade 
olunurlar. Tüm hayranlıklarını, takdirlerini entelektüellere ve artistlere doğru 
yönlendirirler, yeni ve farklı yaşam biçimlerinin bilgilerini temin etmek için 
sürekli arayış içindedirler. Artistler ve entelektüeller gibi yolculuk yapmaya ve 
yeni bohemiyan yaşam biçimlerini deneyimlemeye heveslidirler. Bunu ise, 
tüketim kültüründe çalışmak için yeni fikirleri ve konuları ortaya çıkarmak 
maksadıyla yaparlar. Bu sınıfın temel özelliği, sürekli yenilik arayışı içinde 
olma ve farklı yaşam biçimlerini tatmaya yönelik arzu duymadır.”275  

 

Dolayısıyla, bu noktada içsel beden ve dışsal beden ayırımları içerisinde bir 

çelişkinin bulunduğunu ileri sürmek mümkündür. Bunun nedeni, tıbbın giderek artan 

düzeyde dışsal bedenle de ilgilenmeye başlaması, dışsal bedeni yeni bir pazarlama 

nesnesi olarak ele alınmasıdır. Diğer bir deyişle, hem içsel beden hem de dışsal 

beden, birlikte tıbbın ilgili konusunu oluşturmaktadır. Gerçekten, Moynihan ve 

Cassels tarafından verilen eski bir fotomodel ve sinema oyuncusu olan Lauren 

Hutton’un reklam amaçlı kullanımına ilişkin örnek hatırlandığında,276 Lauren 

Hutton’un gençliğini ve güzelliğini koruması için verdiği öğütler arasında östrojen 

hormonunun da bulunması, bugün ilaç şirketlerinin sadece içsel bedenle değil, aynı 

zamanda dışsal bedenle de ilgilendiği açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle, aslında içsel bedenin tedavisi amacıyla pazarlanan bir ürünün daha cazip 

kılınabilmesi için dışsal bedenin de etkin bir araç olarak kullanılabildiğini ileri 

sürmek yanlış sayılmamalıdır. 

 

Maslow’un yeniden yorumlanan ihtiyaçlar hiyerarşisi açısından da ilaç 

şirketlerinin reklamlarında dışsal bedeni ön planda tutulması oldukça anlamlıdır. Bu 

nedenle, ilaç şirketlerinin ilgisinin sadece içsel bedenle sınırlı kalmayıp aynı 

zamanda dışsal bedenle de “ihtiyaç manipülasyonu”nu sürdürmeleri sağlık 

                                                
275 Özcan, a.g.m. 
276 Bkz. Moynihan ve Cassels, a.g.e., s. 58-59. 
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alanındaki pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin bir başka aşaması olarak kabul 

edilmelidir. Özcan da aynı konuya değinmektedir:  
 
“İmajlar bireyleri; dışsal görünümleri, bedensel sunumları ve görünümlerine 
yönelik daha fazla bilinçli olmaları yönünde eğitti.  Hareketli resim endüstrisi, 
tüketim kültürünün ilk yıllarından itibaren,  imajların ana yaratıcısı ve satıcısı 
haline geldi. Sözler ile yönetilen kültür, soyut ve dokunulmaz bir düzleme 
indirgendi. Sanal imajlara yönelik yeni vurgular ise, bedenin görünümüne,  
giyinmeye, davranışa ve tutuma dikkati çekti. Hollywood sineması,  görünüm 
ve bedensel sunumların, yeni standartlarının yaratılmasına yardım etti. 
Hollywood sinema dünyası, dünya genelinde bir tüketici kitlesine yeni tüketim 
kültürünün değerlerini yaydı ve göze çarpan yaşam biçimlerini kutlayan imajları 
sergiledi. Starlar, artık fiziksel kusursuzluk idealleri uğruna, yeni makyaj 
teknikleri, saç bakımları ve cerrahi ameliyatlar gibi kusurları ortadan kaldırıcı 
teknikleri kullanmaya başladılar. Tüketim kültürü gençlik=güzellik=sağlık 
şeklinde bir denklem üzerine kuruldu.”277 

 

Dolayısıyla, Moynihan ve Cassels’in verdiği Lauren Hutton örneği ile 

Özcan’ın değindiği konu birbirlerini tamamlayıcı unsurlar taşımaktadır. Özellikle, 

Özcan’ın tüketim kültürünün gençlik, güzellik ve sağlık denklemine oturtulmuş 

olması, dışsal bedenle içsel beden arasındaki ilişkinin artık kapitalizm tarafından 

birbirini tamamlayıcı parçalar olarak kullanıldığının açık bir ifadesi olarak kabul 

edilmelidir. 

 

İçsel bedenle olan ilginin başlangıcının emek-sermaye çelişkisinin bir unsuru 

olduğu ileri sürülebilir. Kapitalizmin sağlık ve tıp mesleği ile olan ilgisinin asıl 

unsurunun işgücünün üretim potansiyelinin korunması olduğuna daha önce 

değinilmişti. Günümüzdeki ilişki ise daha çok tüketim yönelimli bir zemine oturmuş 

olduğu için dışsal bedenin ön plana alınmış olması bu açıdan değerlendirildiğinde 

anlamlıdır. Özcan bu değişikliğin, kapitalizmin sosyal yeniden yapılanmaya neden 

olmasının bir sonucu olduğunu ileri sürmekte ve Desmond’a atıfta bulunarak,  

 

“Birçok insan kırsal alanlardan, şehirlere doğru göç etmeye başladıkça, insanlar 
nasıl göründükleri ile daha fazla ilgilenmeye başladılar ve bu da insanların 
kendilerini diğerleriyle kıyaslamalarına yol açtı. Büyük şehirlerde bir kimse, 
sürekli olarak yabancılarla karşılaşmaktadır. Dışsal görünüm ise bir kimsenin 
kişiliği hakkında önemli bir ipucu ortaya koymaktadır. Beden ve bedenin bedeni 

                                                
277 Özcan, a.g.m., s. 226. 
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(kıyafet), sosyal ve kişisel kimliklerin ifadesi şeklinde görülmektedir. 
Böylelikle beden, araçsal bir nesne şeklinde ifade olunmaktadır.”278  

 

 

Tıbbın ilgisinin içsel bedenden dışsal bedene doğru kaymasının bir başka 

örneğini ise, tıp eğitimi alan öğrencilerin Tıpta Uzman Sınavında yaptıkları 

tercihlerdeki değişim ve sağlık sektöründe giderek popülerleşen faaliyet 

konularındaki değişim de oluşturmaktadır. Örneğin, “doktorluk artık temel sağlık 

sorunlarına yoğunlaşmaktan çok, ilgi alanını giderek estetik cerrahi, 

diyetisyenlik/beslenme uzmanlığı, fitness gibi daha çok piyasaya dönük popüler ve 

kazançlı alanlar üzerinden tayin etmektedir.”279 Dolayısıyla, tıp mesleğinin gözde bir 

meslek olmasındaki nedenlerin de değişim gösterdiğine ilişkin araştırmalar 

bulunmaktadır. Çok eskiden beri gözde ve saygın bir meslek olan tıp doktorluğu, 

günümüzde popülerliğini yitirmemesine rağmen, açık bir biçimde bu mesleğe 

yönelen kişilerin mesleği tercih ederken etkilendikleri unsurlarda bir değişim vardır. 

Tıp mesleğinin bugünkü popülerliğinin arkasında ilaç firmalarının tekelci aşırı 

karlarını korumak amacıyla reklamları kullanmasının yanı sıra doktorlarla kurulan 

yakın ilişkilerin de etkisi bulunmaktadır.  

 

 

3.7. İlaçların Pazarlanması ve Doktorların İkna Edilmesi 
 

İlaç şirketlerinin doktorlarla olan ilişkisi bu konuda araştırma yapan 

yazarların da dikkatini çekmiş bir konudur. İlaç şirketlerinin doktorlarla olan ilişkisi 

konusunda Moynihan ve Cassels “Satılık Hastalıklar” kitabında özellikle bir bölüm 

ayırmıştır. “Doktorlara Yakın Markaj” adını taşıyan bu bölümde280 Moynihan ve 

Cassels, doktorların ilaç firmaları tarafından nasıl etki altında bırakılarak baştan 

çıkarıldıklarını zengin örneklerle anlatmaktadırlar. Moynihan ve Cassels tarafından 

                                                
278 A.g.m. 
279 Süleyman İlhan, “Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamı Üzerine”, Dumlupınar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, Ağustos 2008, s. 323. 
280 Bkz. Moynihan ve Cassels, a.g.e., bölüm 2. 
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bu konuyla ilgili olarak ilaç firmalarının stratejileri hakkında verilen örneklerden 

bazıları şunlardır: 
 
“…ABD’de ilaç şirketlerinde satış temsilcisi olarak çalışan 80.000 kişilik 
orduya mensup biri olarak Oldani gününe en çekici hediyeleri – sıcak çörekleri 
– taşıyarak başlamıştı. Simsiyah saçları ve koyu renkli İtalyan malı takım 
elbiseleri ile Oldani doktorların muayenehane hudutlarına günlük ataklarını 
gerçekleştirmekteydi. Yiyecek, sohbet, arkadaşlık ve birçok bedelsiz numune 
gibi endüstrinin kitlesel baştan çıkarma silahlarını kullanıyordu. Temel hedefi 
şirketinin antidepresan satışlarını azami seviyeye çekmekti. Bu hedefe ulaşmak 
içinse, depresyon hakkında belirli bir görüşü de pazarlaması gerekiyordu… 
Oldani …[gibi]… rekabetçi ortamda başarılı olan bu temsilciler … “güven 
kurmada, birleşimleri hızlandırmada, ve bilgi paylaşıp kendilerini vererek 
bağlılık oluşturmada ustalar.”281 
 
 

Moynihan ve Cassels tarafından aktarılan bu bilgi, ilaç şirketleri ile doktorlar 

arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu açıklamaktadır. Buna göre ilaç şirketleri 

doktorlarla dostluk ilişkileri geliştirmek ve onların güvenini kazanmak üzere satış 

temsilcileri istihdam etmektedirler. Bu kişilerin kuşkusuz görev tanımları içerisinde 

basit anlamda bir satış anlayışı yoktur. Aksine, oldukça karmaşık bir ilişki içerisine 

girerek, doktorlara gizli satış yapmayı hedeflemektedirler. Bu gizli satışı da, 

doktorların güvenini kazanarak ve ilaç şirketlerinin hastalıklarla ilgili görüşlerini 

aktararak gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla, satış temsilcilerin görevi hemen değil, 

uzun vadede sonuç doğuracak biçimde satış yapmaktır.  

 
“Temsilcilerle doktorlar arasındaki temaslar daha az mantıklı reçeteleme 
alışkanlıklarına yol açmakta fakat birçok doktor etkilendiklerini inkar 
etmektedirler. Araştırmalara göre, temsilcilerin ziyaret ettiği doktorlar ilaçsız 
tedaviye oranla ilaç tedavisini tercih etmeye, aynı etkiye sahip fakat ucuz olan 
ilaçlar yerine daha pahalı olanlarını yazmaya eğilim göstermektedirler. 
Araştırmacılar doz ve tepki arasında da bir ilişki olduğunu söylemektedir: Yani, 
doktorlar ve temsilciler arasındaki temas ne kadar sık olursa, doktorlar bir 
ürünün değeri hakkında “bilimsel” görüşten ziyade “ticari” mesajlara o kadar 
fazla bağlanmaktadır.”282 
 

Bu, ilaç şirketleri tarafından en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş uzun vadeli 

bir finansal yatırım yapıldığı izlenimini uyandırmaktadır. Gerçekten, ilaç sektörü 

karlılığı en fazla olan yatırım alanıdır.. Moynihan ve Cassels’in ifadesiyle, 
                                                
281 A.g.e., s. 41-42. 
282 A.g.e., s. 43. 
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“ İlaç şirketlerinin satış temsilcileri ve bedelsiz numuneler için yaptığı 
harcamaları ABD’de yıllık toplam 25 milyar dolar ayrılan promosyon 
bütçelerinin en büyük kalemi. Bu harcamalar, aynı zamanda endüstri ile 
doktorlar arasındaki global ölçekli finansal karmaşanın temeli. Doktorlara çörek 
götürmekle başlayan şey, beş yıldızlı otellerde fikir babaları için verilen zengin 
ziyafetlere dönüşüyor. Her fırsatta, sadece ilaçlar değil, hastalık hakkında belirli 
görüşler de satılıyor.”283 

 

Satış temsilcileri, ilaç şirketleri tarafından kurgulanan planının sadece bir 

parçasını oluşturmaktadır. İlaç şirketleri, satış temsilcileri aracılığıyla bire bir ilişkiye 

geçerek etkilemeye çalıştıkları doktorları ayrıca bilimsel olduğu ileri sürülen 

toplantılar aracılığıyla da etkilemeye çalışmaktadırlar.İlaç firmaları bilimsel 

toplantılara sponsorluk yaparak bu toplantıları bir gövde gösterisine 

dönüştürmektedirler. Bu toplantılarda tasarlanmış en ince ayrıntı bile doktorları 

etkilemeye yönelik bir planın parçalarıdır. Moynihan ve Cassels, bu toplantılarda 

yaşananları ve doktorların nasıl etki altında bırakıldıklarını çok açık bir biçimde şu 

şekilde aktarmaktadırlar: 

 

“Manhattan çatıları üzerinde bir Mayıs sabahının buğusu ve bulutları 
dolaşırken, binlerce psikiyatrist en son bilimsel gelişmeleri öğrenmek üzere 
şehrin ortasındaki dev bir kongre merkezinde APA (Amerikan Psikiyatri 
Birliği)’nin düzenlediği yıllık kongreye akın etmekteydi. Yolları üzerinde dev 
ilan tahtalarında, dünyanın en çok satan anti-depresanı Zoloft’u üreten ve 
kongrenin ana sponsorlarından olan Pfizer’in imzasıyla kongrenin ilanını 
görmeden geçmeleri imkansızdı. Katedrale benzeyen kongre merkezinin ilk 
bölümü ilaç şirketleri tarafından finanse edilen psikiyatrinin karmaşık dünyası 
içinde gerçeküstü bir gezinti sunan devasa fuar alanıydı. Fuar salonundaki ilk 
sergi Pfizer’e aittir. Pazar sabahının erken saatlerinde beş günlük konferansın 
henüz başlamış olmasına rağmen, yüzlerce doktor ufak tefek hediyeler 
kazanabilmek için çocuklar gibi heyecan içinde sıralara girmiş, yarışma 
formlarına isimlerini doldurmaktadırlar. Hediyelerden biri basit bir lazer 
kalemdir fakat buna rağmen heyecan doruktadır. Şimdi sirk zamanıdır ve 
kalabalıkları ring liderleri gibi idare eden düzinelerce iyi giyimli, sevecen ve 
etkili satıcı vardır. “Sizinle tanıştığımıza çok sevindim” der içlerinden biri, 
kibarca.”284  
 

Doktorların nasıl etki altında bırakıldıkları ve en ince ayrıntısına kadar 

düşünülmüş bir gösterinin içine çekildikleri görülmektedir. Moynihan ve Cassels 

tarafından yapılan katedral benzetmesi, sadece fuar yerinin büyüklüğünü tasvir 
                                                
283 A.g.e., s. 42. 
284 A.g.e., s. 44. 
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etmek için kullanılan bir ifade olarak kabul edilmemelidir. Yazarların, katedral 

benzetmesinin Ritzer’in alışveriş mekanlarını tasvir ederken kullandığı “tüketim 

katedralleri” benzetmesine gizli bir atıf olduğu ileri sürülebilir. Ritzer, alışveriş 

merkezlerine yapılan ziyaretleri dini bir ritüele benzettiği için bu mekanlara “tüketim 

katedralleri” adını vermiştir285. Dolayısıyla, Moynihan ve Cassels’in, örnek 

verdikleri kongrenin aslında tecimsel bir araç olduğunun ve kongre salonunun da 

aslında bir alışveriş merkezi olarak tasarlandığının altını çizdiğini ileri sürmek 

mümkündür. Açıktır ki, bu kongrede ilaç şirketi, doktorları, kendi çıkarlarına uygun 

bir biçimde yönlendirecek bir alışveriş tasarlamıştır. 

 

Moynihan ve Cassels’in “şimdi sirk zamanıdır” vurgusu, Debord’un “gösteri 

toplumu” olarak eleştirdiği çağımızın kurgulanmış düzenine bir gönderme olarak 

kabul edilmelidir. Debord, ünlü eseri “Gösteri Toplumu”nda, yaşadığımız dönemin 

eleştirisini üstün bir öngörü becerisiyle yapmış ve kurgulanmış bir dünya düzenini 

apaçık gözler önüne sermiştir. Moynihan ve Cassels’in “sirk” olarak tanımladığı ilaç 

pazarlama faaliyetleri Debord’un da üzerinde durduğu nitelik kaybı ile 

ilişkilendirilebilir. Örneğin, Debord “Gösteri dilinin övdüğü nesnelerden düzenlediği 

davranışlara kadar her seviyede uğradığı aleni nitelik kaybı, gerçekliği dışlayan 

gerçek üretimin temel özelliklerinden başka bir şeyin ifadesi değildir”286 ve “Gösteri, 

sürekli bir afyon savaşıdır; malları metalar ile, kendi yasalarına göre giderek 

büyüyen ayakta kalma mücadelesini tatmin ile özdeşleştirmeyi insanlara kabul 

ettirmeyi hedefler”287 derken, açık bir biçimde ilaç şirketlerinin doktorlar ve hastaları 

nasıl etkilediğini anlamamızı sağlayacak ipuçlarını vermektedir. Dolayısıyla sadece 

hastalar ya da hasta olduğuna inandırılanlar değil, doktorlar da ilaç şirketlerinin 

gösterilerinin bir parçası olduğunu ileri sürmek mümkündür.  

 

Bütün bu gelişmelerden doktorların tamamının etkilendiğini ve ilaç 

şirketlerinin kendilerine gizli bir biçimde dayattığı görevlerini koşulsuz bir biçimde 

kabul ettiklerini söylemek de doğru olmayacaktır. Çünkü, sayıları sınırlı da olsa bazı 
                                                
285 Omay, a.g.e., s. 115-116 
286 Guy Debord, Gösteri Toplumu, Çev. Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 1996, s. 25. 
287 A.g.e., s. 28. 
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doktorlar, ilaç şirketlerinin planlarının farkına varmıştır ve ellerinden geldiğince bu 

oyunun bir parçası olmamaya ve meslektaşlarını ve kamuoyunu uyararak ilaç 

şirketlerinin oyununu bozmaya çalışmaktadırlar. Diğer bir deyişle, sağlık alanında 

yaşanan bu gelişmeler itiraz edenler Moynihan ve Cassels ile sınırlı değildir; sayıları 

çok olmasa da diğer bazı yazar ve bilim adamları ilaç şirketlerinin faaliyetlerini 

eleştirmektedirler. Örneğin, 
 
“Psikiyatrinin endüstri ile yaşadığı ilişki çirkin bir hal aldı. New England 
Journal of Medicine dergisinin eski editörü Dr. Marcia Angell “Akademik Tıp 
Satılık mı?” başlıklı ünlü makalesini yayınladığında anlatmak istediği bu 
uzmanlık grubuydu. Gazetecilerin antidepresan haplar hakkında eleştiri yazısı 
yazacak deneyimli ve bağımsız bir psikiyatrist aradıklarında büyük güçlük 
çektiklerini yazmıştı. Çünkü, koskoca ABD’de ilaç şirketleri ile finansal bağı 
bulunmayan uzman sayısı, iki elin parmaklarını geçmiyordu.”288    

 

Dolayısıyla, ilaç şirketlerinin planlarının farkına varmış olan uzmanlar, büyük 

oyunu bozabilecek kadar güçlü değildir. Çünkü, ticari kaygılar ön plandadır ve elde 

edilmek istenen finansal kazanç çok büyüktür. İlaç tekellerinin ilgisi insanlara sağlık 

kazandırmak ya da yitirdikleri sağlıklarını gerek vermek değil, aksine insanların 

sağlıkları pahasına kendi ticari çıkarlarını koruyup geliştirmektir. Başka bir deyişle 

ilaç tekellerinin ilgisi insanların sağlıkları ve hatta yaşamları pahasına kendi karlarını 

en üst seviyede tutmaktır. 

 

Sağlık alanında yaşanan bu gelişmelerin bir başka boyutu da, bu çalışmanın 

ulaşmak istediği hedefi vurgulayan gazetecilik mesleği ile ilgili gelişmelerdir. Ne 

yazık ki, ilaç tekellerinin insan sağlığını kendi çıkarları karşısında hiçe sayan 

tutumlarının meşrulaştırılması ve ilaç şirketlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesi 

konusunda haberler ve gazeteler etkin bir araç olarak kullanılmaktadır.  

 

Bu gelişmeler ışığında, bütün gazetecilik mesleği mensuplarını suçlamak 

doğru olmaz. Ancak, bu çalışmanın genelinde de vurgulandığı üzere, bir çok gazeteci 

ve basın kuruluşu belki bilerek ve belki bilmeyerek bu oyunun bir parçası 

olmaktadır. Moynihan ve Cassels, yaşanan bu sürecin, haber sıkıntısı çeken gazete ve 

                                                
288 A.g.e., s. 44. 
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gazetecilerin kolaya kaçmasından başlayarak kapalı kaplılar arkasında süren gizli 

pazarlıkların bir sonucu olduğunu ileri sürmektedirler.289 Buradan hareketle, 

gazetelerin sağlık haberlerinin oluşturulmasında tıpkı ilaç şirketlerinin olduğu gibi 

gazetelerin de ticari kaygılarının ön plana çıktığı ileri sürülebilir. 

 

Gerçekten, gazetelerin önemli bir maliyet düşürme aracı olan reklamlar, 

gazetelerin sağlık haberlerine olan ilgisini pekiştirmekte, ancak reklam verenlerin 

güdümünde olan sağlık haberlerinin okuyucuya iletilmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. 

 

 

3.8. Sağlıkla İlgili Diğer Bir Tüketim Ürünü Olarak Gıda ve 

Sağlık Haberleri 
 

Sağlık haberleri ile ilgili sorun sadece ilaç şirketleriyle olan ilişkilerle sınırlı 

değildir. Örneğin, sağlığın önemli bir belirleyicisi olan gıda maddelerinin üreticileri 

de sağlık haberlerinin kendi çıkarları çerçevesinde tasarlanmasına ve kullanılmasına 

neden olabilmektedir. Dolayısıyla, sağlık haberlerinin tarafsızlığını yıkan ve meslek 

ilkeleri tarafsız ve doğru haber vermeyi gerektiren gazetecilik mesleği 

mensuplarının, bu ilkeleri çiğnedikleri zaman sadece ilaç şirketlerinin çıkarlarını, 

bilerek ya da bilmeyerek, ön plana almalarının yanı sıra gıda şirketlerinin de 

çıkarlarını, yine bilerek ya da bilmeyerek, ön planda tuttukları ileri sürülebilir. 

Gerçekten, sağlıkla ilgili haberler ve sağlıkla ilgili konuların işlendiği köşelerin yer 

aldığı sayfalar incelendiğinde, temel pazarlamacılık ilkelerine uygun olarak, haberi 

yapılan sağlık konusu ile ilgili ilaç ya da gıda maddesinin ya aynı sayfada ya da bu 

konunun işlendiği sayfaların yakınlarında yer aldığı ve böylece gizli reklam yapıldığı 

görülmektedir. Özellikle, insanların algılarını biçimlendirmede etkin bir araç olarak 

bilinen ve kullanılan gizli reklamların, özellikle sağlık alanında önemli sorunlar 

ortaya çıkardığını ve Lodziak’ın da ileri sürdüğü “ihtiyaçların manipülasyonu” tezine 

uygunluk gösterdiğini ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 

 

                                                
289 Ayrıntılı bilgi için bkz. Moynihan ve Cassels, a.g.e. 
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Sağlık haberlerinin ve sağlıkla ilgili olarak işlenen konuların gıda firmalarının 

gizli reklam yapma amaçlarına hizmet etmesine 26 Haziran 2008 tarihli Hürriyet 

Gazetesinde yayınlanan, “Spor Ergenliği Geciktirir mi?” başlıklı, Nilüfer Kas imzalı 

haber iyi bir örnek olarak verilebilir.290  

 

 Gıda firmalarının basın yoluyla gizli reklam yaptırmasının iyi bir örneğini 

oluşturan “Spor Ergenliği Geciktirir mi?” başlıklı haberde, bir dondurma firmasının 

gizli reklamı yapılmaktadır. Sporun ergenlikle ilişkisini konu edinmiş haberin içinde, 

asıl amacın açık bir biçimde dondurma reklamı yapmak olduğu, haber dikkatli bir 

biçimde incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Çünkü, haberin yazarı, bir beslenme 

uzmanı ile dondurma firmasının düzenlediği toplantıda karşılaştığını belirtmekte 

daha sonra, neredeyse haberin başlığı ile uyumsuz olan bir alt başlıkta da dondurma 

tüketiminin yararlarından bahsetmektedir. Özellikle, haberin içinden bazı bölümler 

alt alta yazıldığında haberin içindeki gizli reklam açık bir biçimde ortaya 

çıkmaktadır: 

 
“…Geçen hafta Algida Max’ın dondurma alışkanlığı ve dondurmanın 
yararlarıyla ilgili toplantısında Beslenme ve Diyet Uzmanı Bengül Akgün’le 
tanıştım. … [Akgün’ün]kızı [kızım] Nehir’den bir yaş büyük. İki ay kadar önce 
Nehir’in sol el grafiğini çektirip kemik yaşına baktırmıştım. Nehir 9 yaşında 
ama kemik yaşı 10,5. Bengül Akgün’ün kızı da kendi yaşından iki yaş ileride 
bir kemik yaşına sahipmiş. … Yoksul ülkelerin beslenme yetersizliği yaşayan 
çocuklarında ergenlik gecikiyor. … Zayıf ve kısa boylular, şişman ve uzun 
boylu çocuklara göre ergenlik çağına daha geç giriyor. Çünkü zayıf çocuğun 
hormon salgısı yetersiz oluyor. … Nehir için yazın en güzel tarafı sokakta gön 
lünce oynaması ve her gün dondurma yemesi. [Firmanın yöneticileri] yaz 
aylarındaki dondurma tüketiminden memnunlar ama Amerika ve Avrupa’da 
olduğu gibi kış aylarında da dondurma tüketiminin olmasını arzu ediyorlar. 
Dünyadaki tüketime baktığımızda Türkiye ortalaması oldukça düşük. … 
Dondurma ara öğün için iyi bir alternatif. Ürün çeşidi o kadar fazla ki. ... Algida 
şimdi de kalsiyum oranı diğer çeşitlerine göre 3-4 kat daha fazla olan probiyotik 
dondurmayı piyasaya sürmüş. Max Probiyotik Kap’ın çocukların günlük 
kalsiyum ihtiyacının yüzde 30’unu karşıladığını belirtiyorlar. … Kış aylarında 
[kızımın] dondurma yediğinde hastalandığına inanan gruba ben de dahilim. Ne 
yazık ki bu önyargımı yıkmam için kırk fırın ekmek yemem lazım.”291 
 

 

                                                
290 Nilüfer Kas, “Spor Ergenliği Geciktirir mi?”, Hürriyet Gazetesi, 26 Haziran 2008. Bkz. Ek 1. 
291 A.y.’den sadeleştirilerek yazılmıştır.  
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Sözü edilen haberin sadeleştirilmesi sonucunda, başlığın sporun ergenlikle 

olan ilişkisine rağmen, haberin gizli biçimde dondurma reklamı yapmak olduğu 

görülmektedir. Gerçekten, çocuklarının kemik sağlığı iyi olan iki anne bir dondurma 

firmasının düzenlediği bilinçlendirme toplantısına katılmaktadırlar. Üstelik, 

beslenme uzmanı unvanını taşımakta olan anne, tıpkı Buton ve Burrows’un ileri 

sürdüğü gibi modern bireyden “giderek artan şekilde yaygın bir dizi kurumsal ve 

kültürel alanda yerleşmiş bir dizi “uzman” ve “danışman”ın önerilerini dikkate 

alması ve bu önerilere göre hareket etmesi [beklendiğinden]”292 kişilerin verilen 

bilginin güvenilir ve doğru olduğu yönünde bir ön yargı ile haberi okumalarına 

neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu haberde, haberi yazan kişinin karşılaştığı “uzman” 

tesadüfen orada bulunan biri değildir, haberin kurgusu açısından önemli bir rol 

oynamaktadır. Ayrıca, konunun uzmanı olmasının yanı sıra, okuyucunun gözünde bu 

kişinin değerini ve inanılırlığını artıran diğer bir özelliği de anne olmasıdır. 

Dolayısıyla, uzmanlığı gereği çocuğunun beslenmesinde ne yaptığını bilen bir anne 

figürü haberin önemli ve ön plandaki kişilerinden biri haline gelmektedir. Üstelik, 

haberi yazan kişinin çocuğu yaşıtlarına kıyasla kemik gelişimi bakımından 1,5 yaş 

önde iken, inandırıcı figür olarak gösterilen uzmanın çocuğu yaşıtlarına kıyasla 

kemik gelişimi bakımından 2 yaş öndedir. Dolayısıyla bu bilgi ile, uzmanın işinin 

ehli olduğunun vurgusunun yapıldığı düşünülebilir. 

 

 Söz konusu haberin dikkat çekici noktalarından biri de yoksul ülkelerdeki 

çocukların gelişme bozukluğu sorunu yaşama oldukları bilgisinin de satır arasında 

verilmesidir. Çünkü, yoksul ülkelerin çocukları zayıf ve kısa boyludur. Bu da gizli 

bir şekilde kemik gelişimlerinin yoksulluk nedeniyle olması gereken düzeyde 

gerçekleşmediğinin imasını yapmaktadır. Bu durum ise, Bauman’ın bugünkü yoksul 

tanımlarının yeterince tüketememekle özdeşleştiği yönündeki iddiası293 ile 

uyumludur. Çünkü, bu haberin kurgusuna bakıldığında yeterince tüketim yapamayan 

toplumlar (ki bu haber açısından tüketim maddesi dondurmadır) yoksul toplumlardır.  

Haberi yazanın kızının dondurma tükettiği açık bir şekilde ifade edilmektedir. Öyle 
                                                
292 Bunton ve Burrows’dan aktaran David Chaney, Yaşam Tarzları, çev. İrem Kutluk, Dost Kitabevi, 
Ankara, 1999, s. 45. 
293 Zygmunt Bauman, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev. Ümit Öktem, Sarmal Yayınevi, 
İstanbul, 1999, s. 10.  



 151 

ise, haberi yazarı, çocuğuna dondurma alabildiği ve böylece dondurma yedirebildiği 

için yoksul değildir.  

 

Haberin kurgusunda çocuğun kemik gelişimi açısından dondurma, haberin 

başlığı her ne kadar spor ile ilişkili olsa da, açık bir şekilde en önemli unsur 

konumuna getirilmiş olmaktadır. Firma yöneticilerinin Türkiye’de de dondurma 

tüketiminin Avrupa ve Amerika düzeyine ulaşmasını arzuladıkları iması da, boy 

ortalaması Türkiye’den daha yüksek olan bu ülkelerdeki çocukların uzun olma 

nedenleri de gizli bir biçimde yine dondurma tüketimindeki fazlalıkla 

ilişkilendirilmektedir. Haberin devamında ise, firmanın yeni çıkardı katkılı ve 

kalsiyum destekli ürünün reklamı yapılmakta, çocuklar açısından ne kadar yararlı 

olduğu vurgulanmaktadır. Haber yine gizli bir reklam ile sona ermekte ve haberi 

okuyanların bilinç altlarına hitap eden bir vurguda bulunmaktadır. Kışın kızının 

dondurma yemesine izin vermeyen haber yazarı, bundan pişmanlık duyduğunu ima 

etmektedir. Çünkü, dondurma yaz kış yenebilen bir üründür ve belki de kendi kızının 

yaşıtlarına kıyasla kemik gelişimin 1,5 yıl önde olmasına rağmen, beslenme 

uzmanının kızının yaşıtlarına kıyasla kemik gelişiminin 2 yıl önde olması, yazarın 

kızına dondurma yemesi için sadece yazın izin vermesi ancak kışın ön yargılı olduğu 

için dondurmayı yemesine izin vermemesinden kaynaklanmaktadır.  

 

Sağlık ve beslenme ile ilgili güncel tartışmalardan biri de margarin üzerinde 

sürdürülmekte olan tartışmalardır. Margarin, doğal olmayan bir ürün olup, tereyağ 

yerine ikame edilebilecek ucuz bir ürün olması amacıyla ortaya konulmuş bulunan 

bir üründür. Margarinin tartışma konusu olmasının temel nedeni, doğal bir ürün 

olmaması nedeniyle insan sağlığını olumsuz yönde etkileme potansiyelinin 

bulunması ve fiyatının tereyağına göre önemli ölçüde ucuz olması nedeniyle, 

toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından günlük beslenmenin içinde yaygın olarak 

kullanılıyor olmasıdır. 

 

Margarinin tarihçesine bakıldığında, 1866 yılında Fransız hükümetinin uygun 

fiyatlı olarak satılabilecek ve tereyağının yerine geçebilecek bir ürünün üretilmesi 

için açılmış bulunan bir yarışmanın sonunda 1869 yılında Fransız Kimyager 
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Hippolyte Mège-Mouriés tarafından ilk margarinin sığır donyağı ve yağı alınmış süt 

ile üretildiği ve büyük ödülü kazandığı görülmektedir. Aynı kimyager, 1871 yılında 

margarin üretim bilgilerini Jurgens isimli bir Hollanda firmasına satmış ve bu firma 

1872 yılında Almanya’da kurulan fabrikada Margarine Uni ismi ile ürünü üretmeye 

başlamış ve margarin üretimi ile büyük bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Çok kısa bir 

süre içinde de ABD’de margarin üretimi için bir fabrika açılmıştır. 20. yüzyılın 

başlarında domuzyağı ve sığır donyağı fiyatlarını belirleme gücünü elinde 

bulunduran şirketler nedeniyle Amerikalı Mum Üreticisi William Proctor ve Sabun 

üreticisi üvey kardeşi James Gambler şirketlerini birleştirerek ürünlerinde pamuk 

yağı kullanmaya başlamışlar ve hidrojene yağ üretim bilgilerini İngiliz Joseph 

Crossfield and Sons firmasından satın alıp üretimlerini sürdürmüşlerdir. Aynı 

dönemde Margarine Uni margarin üretiminde, sığır donyağı kullanmak yerine hurma 

yağı kullanılmaya başlanmış ve aynı hammaddeyi kullan sabun ve temizlik ürünleri 

üretici İngiliz Lever firmasıyla 1930 yılında birleşmeye gidilmiş ve her iki firma 

bugün bir dünya devi haline gelmiş bulunan Unilever adı altında birleşmişlerdir. Her 

iki firmanın da aynı hammaddeyi (hurma yağı) kullanıyor olması nedeniyle bu 

birleşmenin son derece mantıklı bir hareket olduğunu belirtmek gerekir. 1930’lu 

yıllardan itibaren hidrojene yağ üretim bilgisi ve vitamin katkılarıyla birlikte 

kullanılan yağ hammaddesi değişiklik göstermiş ve margarin üretiminde soya yağı 

kullanılmaya başlamıştır.294 Dolayısıyla, yapay bir ürün olan margarinin en başından 

itibaren ucuz bir ürün olarak düşünüldüğü ve ticari mantığın margarin üretiminde 

esas nokta olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 

 

Margarin üzerindeki tartışmaların temel noktası, hammaddelerinin de bir 

kısmı dahil olmak üzere ürünün tamamen fabrikasyon bir ürün olması ve üretim 

sırasında bir çok işlemden geçirilmesi nedeniyle sağlıksız bir besin olduğu 

yönündeki iddialardır. Özellikle, margarin üretimi sırasında hidrojenleşmenin başta 

trans yağ adı verilen ve sağlık açısından olumsuz etkileri olduğu bilinen bir kısım 

değişikliğe uğramasının yaratacağı sağlık sorunları üzerinde ciddi tartışmalar 

bulunmaktadır. Margarinle ilgili sorunlar sadece trans yağ içermesi değil, bütün 

                                                
294 “Margarine: A Close Look”, çevrimiçi: http://www.healthy-eating-politics.com/margarine.html, 
erişim tarihi: 10.09.2009. 
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üretim sürecinin soru işaretleri barındırıyor olmasıdır. Örneğin, margarinin üretildiği 

yağın her damlasının ilgili tarım ürününden (örneğin pamuk tohumu) çıkartılabilmesi 

için ticari kaygılarla kimyasal maddeler kullanıyor olması diğer sorunlar arasında 

sayılmaktadır.295 Bu nedenle, ticari çıkarlar nedeniyle insan sağlığının kolaylıkla hiçe 

sayılabileceğini göstermesi açısından margarin önemli bir örnek olarak kabul 

edilebilir. Margarin üzerindeki tartışmaların son dönemde yine şiddetlendiği 

görülmektedir. Özellikle margarinin sağlıksız bir ürün olduğu imajının toplum 

içerisinde yerleşmeye başlamasıyla birlikte margarin üreticilerinin ürünlerinin 

sağlıklı olduğunu, sağlığa yönelik hiçbir olumsuz etkisi olmadığını ileri sürdükleri 

kampanyaların da yoğunlaştığı görülmektedir. Oysa, karşı görüşteki uzmanların 

kamuoyunun dikkatini çekmede başarılı olamadıklarını çünkü firmaların büyük 

miktarda para harcayarak yaptıkları reklamlar kadar kamuoyunun dikkatini 

çekmediğini ayrıca belirmek gerekmektedir. Örneğin, margarinin aklandığı, aslında 

sağlıklı bir besin olduğu yönündeki reklamlar, beslenme uzmanlarının bir kısmının 

tepkisini çekerek halkın bilinçli olarak kandırıldığı yönünde eleştirileri, basında, 

margarinin övülüp göklere çıkarıldığı haberler kadar etkili olamamıştır. 296 

Dolayısıyla, bu konuyla ilgili tartışmaların bitmeyeceği, firmaların insan sağlığını 

hiçe sayarak sadece kendi ticari kaygılarıyla hareket ettikleri ve bütün ilgilerinin kar 

sağlamak olduğu açık bir biçimde görülmektedir.  

 

Margarin konusunda, basının açık bir biçimde margarin üreticilerinin yanında 

yer aldığı ve margarin üreticilerinin sözcüsü gibi davrandıklarını gösteren bir başka 

örnek olarak verilebilecek, “Unilever, Kalpleri 3 Yaş Gençleştirecek” başlıklı, Aylin 

Löle imzalı haber, margarinle ilgili tartışmalar ve firmaların pazarlama stratejileri 

hakkında önemli bilgiler içermektedir.297   

 

Haberin başlığı okuyucuyu yönlendirme potansiyeline sahip bir hüküm 

aktarmaktadır. Bu nedenle okuyucunun haberin asıl metnini okurken başlıktan 
                                                
295 Ayrıntılı bilgi için bkz. A.y. 
296“Diyetisyenler Meslektaşlarına Ateş Püskürdü”, çevrimiçi: 
http://www.saglikcilar.org/content/view/364/69/ , erişim tarihi: 06.05. 2008 adresindeki haber 
margarin üreticilerinin margarini öven reklamları kadar dikkat çekici olmamıştır. Haberin tam metni 
için bkz. Ek 2.  
297 Aylin Löle, “Unilever Kalpleri 3 Yaş Gençleştirecek”, Akşam Gazetesi, 22.06.2009. 
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etkilenmeden metni okuması güçtür. Dolayısıyla, açık bir biçimde Unilever’in 

reklamı olarak algılanması gereken ve haber değeri tartışmalı bir metnin varlığından 

söz etmek mümkündür.  

 

Haberin hemen başında kalp yaşı hesaplama yönteminin Unilever tarafından 

geliştirildiği bildirilmektedir. Dolayısıyla, temizlik ürünleri de üreten Unilever’in bu 

haberde gıda üreticisi kimliği vurgulanmakta ve toplumsal sorumluluk taşıyan ve bu 

sorumluluğu yerine getirmek üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan bir firma imajı 

çizilmektedir. Unilever’in Ar-Ge Departmanındaki faaliyetlerin Dünya Kalp 

Federasyonu tarafından desteklendiği bilgisi de okuyucunun habere ve firmaya 

güven duymasını sağlamayı amaçladığı gözden kaçmamaktadır. Ancak, Dünya Kalp 

Federasyonu’nun Unilever tarafından desteklenen bir kuruluş olduğu ileri 

sürülmektedir298.  Dolayısıyla, “Dünya Kalp federasyonu” gibi insanları etkide 

bırakan bir isim taşıyan kurumun, Unilever ile olan ilişkisinin insan sağlığı 

konusunda gerçekleştirilen bir ortaklığın ötesinde bazı amaçlarının olup olmadığının 

sorgulanması gerekmektedir. 

 

Haberin devamında yine okuyucuyu yakından ilgilendiren ekonomik krizde, 

Unilever firmasının durumu ile ilgili görüşler yer almaktadır. Ancak, bu haberde 

dikkat edilmesi gereken nokta, firmanın ürettiği gıda ürünlerinin haber metni 

içerisinde reklamının yapılıyor olmasıdır. Dolayısıyla, okuyucu Becel, Sana, Calve 

ve Lipton markalarının Unilever tarafından üretildiğini öğrenmektedir. Haberin 

başında Unilever’in toplumsal sorumluluğu taşıyan ve bu sorumluluğu yerine 

getirebilmek için Dünya çapındaki örgütlerle işbirliği yapan bir firma imajı çizilmiş 

olduğundan, yaratılan güven duygusunun bu markaların da güven duyulacak 

markalar olarak algılanmasına hizmet edecek biçimde ticarileştirildiği görülmektedir. 

Haberin, devamında firmanın Türkiye pazarında özellikle iki ürünle, margarin ve çay 

ile, büyüdüğü bilgisi verilmektedir. Dolayısıyla, firmanın ürünlerine olan talep 

vurgulanmakta ve başka müşterilerin tercih ettiği, güvendiği ürünler olarak lanse 

edilerek bir gazete haberinin içinde gizli satış yapılmaya çalışılmaktadır. Haberin 

                                                
298 Ali Rıza Üçer, “TKV’nin Yaptığı Nedir?”, çevrim içi: http://www.guvercinevi.net/dr-ali-rza-
uecer/1898-tkvnin-yapt-nedir , erişim tarihi: 20.09.2009. 
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hemen devamında, firmanın kalp sağlığı ile ilgili çalışmaları, kolesterol ve kalp 

sağlığı arasındaki ilişki ile kalp yaşı hesaplamasının önemi vurgulanarak yeniden 

hatırlatılmakta ve ayrıca özel bir beslenme ile 12 hafta içerisinde kalp sağlığı ile 

risklerin engellenebileceği de müjdelenmekte ve sonra Unilever’in satışlarının 

ekonomik krize rağmen yükseldiğini gösteren artış oranları verilerek tekrar firmanın 

müşterilerinin güvendiği bir firma olarak gösterildiği görülmektedir. Özellikle, 

haberin içinde geçen iki ürün olan margarinin % 21’lik, çayın da % 17’lik büyüme 

oranı dikkat çekicidir. Haber yine bir başka gizli satış ile sona ermekte ve Türkiye’de 

hayatın her anında, üzüntü ile sevinçte çay içildiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, 

çay içmenin sıkıntıya iyi geldiği vurgusu yapılmaktadır.  

 

Unilever firmasının çaya olan ilgisi yeni değildir. Daha önceki yıllarda da 

Unilever firmasının çaya olan ilgisini gösteren haber örnekleri bulunmaktadır. 

Örneğin, Hürriyet Gazetesinin 29 Eylül 2007 tarihli sayısında yer alan “Çay 

efsaneleri vallahi de doğruymuş” başlıklı haber bir başka gizli reklam örneği olarak 

verilebilir.299 

 

Haberin başlığı, diğer bir çok yönlendirme amacı taşıyan ve gizli reklam olma 

özelliğini barındıran haber gibi okuyucunun algılarına hitap eden bir özellik 

taşımaktadır. “Çay efsaneleri vallahi de doğruymuş” başlığı ile okuyucunun çay ile 

ilgili bilgilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiği yönünde bir telkinde 

bulunulmaktadır.  

 

Haberin incelenmesinde bugünkü sağlık haberciliğinin anahtar noktalarının 

haber metninin içinde çeşitli biçimlerde tekrarlandığı görülmektedir. Öncelikle 

haber, okuyucunun dikkatini çekmek için obezite korkusunu kullanarak 

başlamaktadır. Böylelikle, tüketim kültürünün dayanak noktaları arasında yer alan 

obezite korkusu ile haberin okuyucu tarafından dikkatlice okunulması 

amaçlanmaktadır.  

 

                                                
299 Ayşe Özek Karasu, “Çay efsaneleri vallahi de doğruymuş”, Hurriyet Gazetesi, 29.09.2007. Bkz. 
Ek 4.  
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İçeceklerle ilgili beslenme piramidinin yeniden düzenlendiği bilgisinin hemen 

arkasından, ilgili çalışma grubunun Lipton çaylarını üreten Unilever firmasının 

sponsorluğunda çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verilmektedir. Dolayısıyla bu 

bölümde hem çalışmanın gerçek amacının Unilever tarafından tasarlandığı gizli 

bilgisinin yanı sıra Lipton çaylarının da Unilever ile ilişkisi vurgulanarak firmanın 

çay markasının gizli reklamı yapılmaktadır.  

 

Haber daha sonra, çayın Alzheimer, Parkinson, kanser, kalp-damar 

hastalıkları, diyabet, kemik erimesi ve kolesterol gibi sağlık temelli tüketim 

kültürünün güncel korkularını ve pazarlanabilir nesnelerini kullanarak yeniden dikkat 

çekmeyi çalışmaktadır. Diğer yandan aynı beslenme piramidinin Türkiye’ye 

uyarlandığı ve bunun çok kolay olduğu çünkü Türkiye’de insanların hergün bardak 

bardak çay içtikleri vurgusu yapılıyor. O halde bu aşamada şu soruları sormak 

gerekmektedir: Öncelikle, her ülke için ayrı bir beslenme piramidi mi yapılmaktadır? 

O halde genel geçer kabul edilen bütün beslenme tavsiyelerinin ülke bazında tekrar 

gözden geçirilmesi gerekmemekte midir? Diğer yandan, akla gelen bir başka soru 

ise, madem insanlar Türkiye’de bardak bardak çay tüketmektedirler o halde neden 

kolesterol, kanser, kalp hastalıkları gibi kapitalizmin yeni paralanabilir nesnesi haline 

dönüşmüş bulunan hastalıkların hızla arttığı söylenmektedir? Unilever firmasının 

Lipton marka çayları tüketilmediği için mi? Haberin kurgulanış biçimden böyle bir 

sonucun çıkarılması mümkündür. Gerçekten, haberin, çay ile ilgili bilgi vermekten 

daha çok sürekli tekrarlanan Unilever markası ile birlikte Unilever’in reklam metnine 

dönüştürülmüş içeriğinin açık bir biçimde gizli reklam olma özelliği ile örtüştüğü 

görülmektedir. Dolayısıyla, okuyucuya çay içme alışkanlıklarının yanı sıra çay 

markası seçimini de sorgulaması gerektiği örtülü bir biçimde telkin edilmektedir.  

 

Haberin diğer önemli bir noktası da Amerika’da çayın üst gelir grubu 

tarafından tüketilen bir nesne olarak pazarlanmasıdır. Tam bu noktada haberin 

gerçekten sağlıkla ilgili ürünlerin pazarlanması amacını taşıdığı açık bir biçimde 

belirginleşmektedir. Çünkü, Hyman tarafından “kendimizi değerlendirmek için 
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karşılaştırma yaptığımız gruplar”300 olarak tanımladığı referans gruplarına bir 

gönderme yapılmaktadır301. Üstelik, Türk Tipi içecek piramidinin hazırlanmasıyla 

görevli olan komisyonun yine Unilever’in Sağlık Enstitüsü tarafından finanse 

edilmekte oluşu dikkatten kaçmaması gereken bir başka noktadır.  

 

Haberin devamında çayın başka faydalarının da olduğu, sindirimden kilo 

vermeye ve psikolojik rahatsızlıklara ve beynin yaşlanmaya ile ilgili sorunlarına 

kadar çok çeşitli başka yararlarının da olduğu ifade edilmektedir. Çayın faydaları ve 

hangi hastalıklara iyi geldiği ya da hangi hastalıkları önlediği tekrar edildikten sonra 

çay vurgusunun yapıldığı ufak bir bilimsel sözlükle haber noktalanmaktadır. 

 

Haberin son bölümünün başlığının bilimsel çay sözlüğü olarak seçilmesinin 

dikkat çekici bir tercih olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü, insanların algılarında 

bilimsel olduğu söylenen bir olguya daha fazla güven duymak ve o bilgiyi daha 

inanılır bulma yatkınlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla, haberi okuyanlara, bilimsel çay 

sözlüğü tanımlamasıyla güvenilir ve kesin doğru bilgiler alacaklarına yönelik bir 

imada bulunulmakta, diğer bir deyişle haberi okuyanlar açısından hiçbir şüpheye yer 

vermeksizin bu bilgilere inanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.  

 

Bilimsel çay sözlüğü başlığının altında yer alan kavramlar da, haberin 

hazırlanmasında belirli bir amacın olduğu ve bilinçli olarak gizli reklam yapma 

amacı olduğu görülmektedir. Gerçekten ilk kavram olan antioksidan’ın ne olduğu 

açıklanırken özellikle çağın vebası olarak tanımlanan ve toplumda hemen herkesin 

korktuğu bir hastalık olan kansere karşı önleyiciliği açık bir biçimde 

vurgulanmaktadır. Antioksidan’ın nerelerde bulunduğu yanıtı ise, hiç şaşırtıcı 
                                                
300 Hyman’dan aktaran Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji: Temeller, Kavramlar, 
Kurumlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2004, s. 156. 
301 Bu noktada şu açıklamayı da yapmak gerekmektedir. Tüketim toplumu eleştirilerinde insanların 
kendilerine bir kimlik oluşturmalarında imajları tükettiği de ileri sürülmektedir. Örneğin, bireyler, 
Bocock’un da ifade ettiği gibi kendilerine tüketim aracılığıyla bir imaj çizmektedirler: “İnsanlar, kendi 
kimliklerini yaratmalarına yardımcı olacağını düşündükleri malları tüketerek, olmayı arzu ettikleri 
varlık gibi olmaya ve kendileriyle ilgili bu imajı, bu kimliği sürdürmeye çalışırlar. Giysiler, parfümler, 
otomobiller, yiyecek ve içeceklerin hepsi, bu süreçte rol oynayabilecek şeylerdir. Bütün bu kalemler, 
insanın kendisi ve kendisiyle aynı anlatım kodlarını ve aynı gösterge/sembol sistemini paylaşan 
diğerleri için, o kişinin x veya y olduğunu gösterirler.” (Robert Bocock, Tüketim, Çev.: İrem Kutluk, 
Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005, s. 74). 
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gelmeyecek bir biçimde çay, sebze ve meyva olarak verilmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta, meyva ve sebze gibi sağlığa yararları konusunda hiçbir 

şüphenin bulunmadığı ürünlerle birlikte çayın adının birinci sırada yer alması ve 

çayın sağlıklı bir ürün olduğuna meyva ve sebzenin bir ispat aracı olarak 

kullanılmasıdır.  

 

Bir sonraki madde olan flavonoid, çaydaki antioksidanın ismidir. Dolayısıyla 

antioksidanın ne olduğu açıklanıp hangi kaynaklardan elde edilebileceği 

belirtildikten sonra çayın iyi bir antioksidan kaynağı olduğunu vurgulamak ve 

okuyucunun algısını bu yönde pekiştirmek için çayın antioksidan ile olan ilişkisi 

flavonoid başlığı ile pekiştirilmektedir. 

 

Bir sonraki başlık olan kateşin ise, yine çayın antioksidan etkisine gönderme 

yapan bir başlık olarak tasarlanmıştır. Özellikle bu maddenin çay ve bazı meyva ve 

sebzelerde bulunduğu ifadesi ise bu haber açık bir biçimde gerçek niyetini ortaya 

koymaktadır: Kanserden korunmanızı sağlayacak olan madde kesinlikle çayda vardır 

ancak bu madde bütün meyva ve sebzelerde bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

antioksidanın ne olduğunun açıklandığı ilk maddede çayın sağlıklı bir ürün olduğuna 

delil olarak gösterilen meyva ve sebzelerin de kansere karşı tek başlarına yeterli 

gelmeyebileceği, dolayısıyla kanserden korunmak için daha emin bir yol olan çayın 

tüketilmesi gerektiğinin vurgusu yapılmaktadır.  

 

Bilimsel çay sözlüğünün açıkladığı sonraki kavram ise tein maddesidir. Bu 

açıklamaya göre tein kahvede de bulunan kafeinin diğer adıdır. Bu maddenin 

açıklandığı diğer cümlede ise ilginç bir ifade bulunmaktadır. Bu ifadeye göre, 

vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kafeini alabilmek için sekiz bardak çay içmeniz 

gerekmektedir. Dolayısıyla, kafein vücudun ihtiyaç duyduğundan şüphe 

duyulmayacak bir maddeye dönüştürülmüş olmaktadır. 

 

Bilimsel çay sözlüğünün açıkladığı son kavram ise teanindir. Bu maddenin 

sadece çayda bulunduğu vurgulanmakta ve rahatlatıp konsantrasyon sağlama 

özellikleri olduğu bilgisi verilmektedir. Dolayısıyla bilimsel çay sözlüğünün 
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hazırlanma amacı açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır: Bu yararlı maddeleri 

vücuduna kazandırmak için çay içmeniz gerekiyor. Bu yararlı maddeleri vücudunuz 

sadece çaydan alabilir. Bu nedenle bu haberin aslında çay reklamı olduğunu ileri 

sürmek yanlış sayılmamalıdır.   

 

Bu haberde de görüldüğü üzere, insan sağlığının mı yoksa bazı firmaların 

ticari kaygılarının mı ön planda olduğunun, sağlık ve beslenme ile ilgili haberlerin 

gerek hazırlanmasında gerekse de okunmasında göz önünde tutulması gereken bir 

unsur olduğu bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Açık bir biçimde bu haberde de, daha 

önce verilen örneklerde olduğu gibi, bir gıda firmasının ve ürünlerinin hem açık, hem 

de gizli bir biçimde reklamı yapılmaktadır. 

 

Unilever firmasının bir başka ürün grubu da çocuklara yönelik olan 

ürünlerdir. Çocuklara yönelik ürünler, anne ve babaların dikkatini çekecek bir 

biçimde pazarlanmakta ve deyim yerindeyse anne ve babaların çocuklarına olan 

sevgileri ve ilgileri kullanılmaktadır. Unilever firmasının çocukların daha da akıllı 

olmalarını sağladığı iddiası ile pazara sunduğu ürünlerin tanıtıldığı bir haber, 

firmaların ticari kaygılarla gerektiğinde çocukları da bir pazarlama aracı olarak 

kullanılabildiğini göstermesi açısından incelenmeye değerdir. Aşağıda, Radikal 

Gazetesi’nin  18 Ocak 2007 tarihli sayısında yer alan “Aklın Gıdasını Buldular: 

Amaze!” başlıklı haber yer almaktadır.302 

 

Haberin başlığı, diğer bir çok reklâm amaçlı haberde olduğu gibi hüküm ifade 

eden bir başlıktır. Dolayısıyla, haber başlığının önceki bölümlerde de tartışıldığı gibi, 

bilgi ve enformasyon kavramlarının birbirine karıştırılması sonucunda enformasyon 

içerikli bir başlık olduğu, diğer bir ifade ile enformasyonun özellikleri arasında yer 

alan “hüküm ifade etme” özelliğini barındırdığı görülmektedir. Dolayısıyla, “aklın 

gıdası” ifadesi ile okuyucunun haberi ön kabullü okumaya başlaması sağlanmaktadır. 

 

                                                
302 “Aklın Gıdasını Buldular: Amaze!”, Radikal Gazetesi, 18.01.2007. Bkz. Ek 5. 
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Haberin devamında yapılan yatırımların tutarları hakkında bilgi vermekte ve 

finansal büyüklüğe dayalı bir güven duygusu iletilmeye çalışılmaktadır. Ürün 

kategorisinin ilk kez Türkiye geliştirildiğinin vurgulanması da ürüne karşı olumlu 

hisler taşınmasını sağlamaya yönelik olarak algılanabilir. Diğer yandan, ürünlerin 

geliştirildiği merkezindeki Unilever ibaresinden daha çok “Dünya Gıda ve Sağlık 

Araştırma Enstitüsü” isminin de ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Her ne kadar 

enstitünün Unilever’e bağlı olduğu bilgisi yer alsa da “Dünya Gıda ve Sağlık 

Araştırmaları Enstitüsü” ibaresinde açıkça okuyucun ilgisi Dünya kelimesi ile 

başlamakta ve uluslar arası bağımsız ve güvenilir bir kuruluşla iş birliği yapılıyormuş 

gibi bir izlenim doğmaktadır. 
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SONUÇ 
 

Tüketim kültürü sosyal bilimlerin çeşitli dallarının konusu olabilecek bir 

özelliğe sahiptir. Bunun nedeni, tüketim kültürünün insan yaşamının ve toplumun her 

alanında etkisini göstermekte oluşudur. Tüketim kültürünün büyük bir önem 

kazanmasının nedeni hâkim ekonomik sistem olan kapitalizmdir. Kapitalizmin insan 

yaşamını ve toplumun her alanını etki altına alabilme gücü tüketim kültürü ile 

kendini belirginleştirmektedir.  

 

Kapitalizmin tüketim kültürüne olan ilgisi, kapitalizmin varlığını sürdürüp 

güçlendirmek için izlediği stratejilerin bir sonucu olarak kabul edilmelidir. 

Toplumun devamlılığını sağlamada etkin bir rolü ve önemi olan kültür, son dönemde 

kapitalizmin etkisiyle tüketim kültürü olarak tanımlanan yeni bir boyut kazanmış 

bulunmaktadır.  

 

Kapitalizmin ilk yıllarında ilgi konusu üretim üzerinde yoğunlaşmışken, 

özellikle 1929 büyük buhranından sonra kapitalizm ilgisini tüketim yönünde 

değiştirmek zorunda kalmıştır. Bunun nedeni, üretimin tek başına kapitalizmin 

büyümesini sağlayacak bir unsur olmadığının, üretilen ürünlerin aynı zamanda 

tüketilmesinin gerekli olduğunun anlaşılmasıdır. Dolayısıyla, üretimi destekleyici 

özelliğinin anlaşılmasıyla birlikte tüketimin de kapitalizm tarafından kontrol altına 

alınması gereken bir unsur olduğu anlaşılmıştır. Gerçekten, konu ile ilgili 

çalışmalarda bir çok yazar, tüketim ve üretimin birbirlerini tamamlayıcı unsurlar 

olduğunu ileri sürerek, toplum yapısının kapitalizmin yönlendirdiği biçimde tüketim 

odaklı bir toplum yapısına dönüştüğünü ileri sürmektedirler.  

 

 Kapitalizm, tüketim kültürünü kendi varlığını sürdürme amacı ile kullanmak 

ve toplumu da buna uygun bir biçimde etkisi altına almaktadır. Bunun anlamı, 

tüketim kültürünün tasarlanmış bir planının parçası olduğu ve bizzat kapitalizm 

tarafından kendi amaçlarına hizmet edecek biçimde kontrol altına alınıp 

biçimlendirildiğidir. Bu nedenle, toplumun sadece üretim temelli değil, aynı 
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zamanda tüketim temeline dayanan yeni bir kurgulamaya doğru değiştirildiği 

görülmektedir.  

  

Toplumun ve onu oluşturan bireylerin dönüştürülmesi bilinçli bir planın 

önemli bir bölümü olarak düşünülmelidir. Kapitalizm, kendi varlığını sürdürüp 

güçlendirmek amacıyla ihtiyaç duyduğu toplumsal dönüşümü çok aşamalı bir 

manipülasyon süreciyle gerçekleştirmektedir. Kapitalizmin kendi devamlılığını 

sağlayabilmek için sadece üretimin yeterli olmadığını, üretimin tüketimle 

desteklenmesi gerektiğini fark etmesinden sonra gelişen olaylar, her anlamda tüketici 

odaklı yeni bir toplum yapısının oluşturulduğunu göstermektedir. 

 

 Tüketim kültürünün geniş halk kitlelerine benimsetilmesinde bir çok araç 

kullanılmaktadır. Toplumun tüketim toplumuna dönüştürülmesinde etkin olarak 

kullanılan araçlar arasında haberler ve buna bağlı olarak da gazetecilik mesleği 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, kapitalizm özellikle enformasyon teknolojilerini ve 

enformasyonun kendisini bu dönüşümde temel bir araç olarak kullanmaktadır. Buna 

bağlı olarak medya da toplumsal dönüşümde bilerek ya da bilmeyerek etkin bir rol 

oynamaktadır.  

 

Toplumsal dönüşüm etkin olarak kullanılan yöntemlerinden biri de toplumun 

geleneksel yapısının bozularak yeni bir yapıya doğru dönüştürülmesidir. Toplum, son 

dönemde kendi dinamiklerinden çözülmeye uğramakta, bireylerin kendilerini 

güvende hissettikleri eski yapılar, yerini uçucu, gelip geçici, toplumsal yapılara 

bırakmaktadır. Dolayısıyla, toplum artık güven dolu bir sığınma yeri olmaktan çok 

bireyin eklemlendiği, bağımsız bireylerden oluşmuş bir yapıya doğru dönüşüm 

geçirmektedir. Bu dönüşüm ile birlikte toplumluluk olma bilinci yerini  

bireyselleşmeye bırakmıştır. Bireyselleşmenin yükselişe geçmesiyle birlikte, bireyin  

toplumda  değer kazanması artmış ve birey-odaklı yaklaşımlar  artmıştır. 

Bireyselleşme,  bireyin  tıpsallaştırılmasını getirmiş, eskiden  dinsel   kurumlar veya 

toplumsal pratikler tarafından  kontrol edilen birey, gittikçe tıbbın hakimiyet alanına 

girmiş, böylelikle güvenlik duygusunu tıpta aramak zorunda kalmış ve tıp da sosyal 

kontrol işlevi  kazanmıştır.  
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Bu tez çalışması boyunca medyanın bu toplumsal dönüşümde oynadığı rol, 

sağlık haberciği ve tüketim kültürü bağlamında incelenmiş ve çeşitli haber 

örneklerinden yola çıkarak eleştirel bir perspektiften konuya yaklaşılmıştır.  

 

 Sağlık haberciliği gerek güncel olması gerekse de kapitalizm algı 

manipülasyonuyla çıkarlarını koruyup güçlendirme girişiminde bulunması açısında 

iyi bir örnektir. Çünkü, sağlık haberciliği, insanların temel ihtiyaçları arasında yer 

alan hayatta kalma ve varlığını sürdürebilme ihtiyacını ilgilendiren konularla 

ilgilendiğinden, insanların ilgisini kolaylıkla çekebilmekte ve kendisine olan talebi 

giderek arttırabilmektedir. Son yıllarda gerek gazetecilik mesleğinin sağlık 

haberlerine giderek artan oranda ağırlık vermeye başlaması ve insanlarında 

sağlıklarıyla ilgili haberleri edinmeye giderek daha fazla istekli olması karşılıklı bir 

etkileşimle sağlık haberlerini gazetecilik mesleğinin temel ilgili alanları arasına yer 

almasına neden olmuştur.  

 

Kapitalizm, sağlık haberlerini kendi çıkarlarını gerçekleştirebilmek amacıyla 

etkin bir biçimde kullanmaktadır. Bu noktada, korku kültürü ve ihtiyaçların 

manipülasyonunun etkin bir biçimde kullanılması, sağlık haberlerini tüketim 

kültürünün önemli bir parçası haline getirmektedir. Çünkü, ölüm korkusu insanların 

en temel korkuları arasında yer aldığından sağlıkla ilgili haberler dikkat çekmekte ve 

aynı zamanda ölümü geciktirebilecek ve sağlıklarını koruyup iyileştirecek bilgilere 

ulaşmak isteyen insanların ihtiyaçları manipüle edilmektedir. Dolayısıyla bugün 

sağlık haberciliğinin korku kültürü ve ihtiyaçların manipülasyonu ile beslenen bir 

yapıya doğru dönüşüm geçirdiği görülmektedir.  

 

 Gerçekten, ekonomik koşullar, ideolojiler ve hegemonik unsurlar haberin 

yapımını etkilemektedir.  Sağlık haberlerinde tüketim kültürü ve buna bağlı diğer 

değerler önemlidir. Medya’daki kar kaygısı haber içeriklerinin geniş bir kitleye göre 

hazırlanmak zorunda oluşu gazeteciyi haber üretim sürecinde etkileyen faktörlerdir. 

Sağlık alanında ciddi sağlık sorunlarının haber yapılmaması sağlığın tüketime 

yönelik yanlarının vurgulanması, bazı hastalıkların abartılarak kamuoyuna sunulması 
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ya da güzellik, anti-aging, diyet, zayıflık, obezite gibi konuları yönelik haber 

içeriklerinin oluşturulmasına yol açmıştır. 

  

Bugün yeni hastalıklar icat edilmektedir. Çoğunlukla, bedenin yaş, cinsiyet ya 

da genetik mirası olan doğal süreçler allanıp pullanarak bireylere hasta oldukları ya 

da hasta olabilecekleri ima edilmekte böylelikle insanların korkuları manipüle edilip 

gönüllü tüketiciler haline dönüşmeleri sağlanmaktadır. Diğer yandan, kapitalizm  

kendi kusurlarını örtmek amacıyla da sağlık haberlerini etkin bir biçimde 

kullanmaktadır. Doğal yaşam ortamlarından koparılarak sağlıksız koşullarda 

barınmaya ve çalışmaya mecbur bırakılan bireylerin zihinlerini, kaçınılmaz olarak 

karşılaştıkları hastalıklar hakkında dezenformasyonla dumura uğratmakta ve sağlığı 

üzerine odaklanan bireylerin sistemi sorgulamamasını sağlamaktadır. 

 

Artan nüfus baskısı ve hızlı yaşam felsefesine dayanan tüketim kültürü ile 

doğal olmayan gıdaların tüketiminde meydana gelen artışa bağlı olarak ortaya çıkan 

ve giderek daha çok insanı etkilemeye bağlayan hastalıklar ve rahatsızlıklar da aynı 

biçimde kapitalizm tarafından karlı bir ticari faaliyet alanı olarak görülmekte ve bu 

hastalıkları tedavi etme vaadleri de pazarlanabilir karlı nesnelere dönüştürülmektedir.  

 

Sağlıkla ilgili problemlerin ya abartılarak bir pazarlama nesnesi haline 

dönüştürüldüğü ya da bizzat kapitalizmin kendi toplumsal örgütlenmesinin sonucu 

olan hastalıkların kapitalizm tarafından yeni pazarlanabilir nesneler haline getirildiği 

ileri sürülebilir. İnsan yaşamının doğal biyolojik evrelerine özgü bazı değişimlerin 

hastalık olarak algılatılması ya da aslında insan vücudunun doğal bazı 

fonksiyonlarının çıkar grupları tarafından hastalık olarak topluma tanıtılması ve 

bunun korku kültürü çerçevesinde yapılması sorunu daha da şiddetlendirmektedir. 

Bu sorunun ötesinde, şehirleşmenin beraberinde getirdiği sorunlar ve doğal beslenme 

imkânlarından geniş kitlelerin yoksun bırakılmalarından kaynaklanan hastalıkların, 

sanki suçlu kendisi değilmiş gibi kapitalizm tarafından içselleştirildiği ve kendi 

çıkarlarına hizmet edecek biçimde yeni pazarlanabilir nesnelere dönüştürüldüğü 

görülmektedir. 
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 Sağlık haberleri medyada ilgi çekmek sansasyon yaratmak, ürün satmak, 

gündemi doldurmak  ve en önemlisi tüketimi ve tüketim kültürünü beslemek ve 

benimsetmek adına  kullanılmaktadır. Her gün gazetelerde  gördüğümüz  haberlerde 

yeni buluşlar yapılmıştır, yeni antioksidanlar bulunmuştur, yaşlanmamanın sırrı 

keşfedilmiştir. Dolayısıyla bugün, insanlar sağlıkla ilgili bir enformasyon 

bombardımanına uğratılmakta ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez hale 

getirilerek algıları biçimlendirilmekte ve ekonomik sistemin çıkarlarına hizmet 

edecek biçimde davranmaya yönlendirilmektedir. 

  

Son gelişmeler, sağlık haberciliğinin sağlık sektörü ve ilaç şirketlerinin ticari 

amaçlarına uygun bir dönüşüm geçirdiğini göstermektedir. Gerçekten, sağlık 

haberleri incelendiğinde büyük bir çoğunluğunun, bilinçli olsun ya da olmasın sağlık 

sektörü ve ilaç şirketlerin ticari amaçlarına uygun bir biçimde gizli reklâm yapmak 

üzere kurgulandığı görülmektedir.  

 

İnsanın temel hakları arasında sayılan yaşama hakkı ve temel sosyal haklar 

arasında sayılan sağlık hakkı açısından, sağlık haberciliğinin ne yazık ki, 

kapitalizmin çıkarları doğrultusunda insan sağlığını ve insan hayatını hiçe sayma 

pahasına kapitalizmin ticari kaygılarına kurban gittiği görülmektedir. Her ne kadar, 

sağlık alanındaki manipülasyona karşı bazı çevreler tepki ve direnç göstermekteyse 

de, özellikle ilaç ve gıda firmalarının güçleri ve medyanın reklamlara olan 

bağımlılığı nedeniyle, bu tepkiler kamuoyuna yeterince aktarılamamaktadır.  
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EKLER 
 

 

EK 1. 

 

Spor Ergenliği Geciktirir mi? 303 

Anneler, kız çocuklarının ergenliğini geciktirmenin yollarını arıyor. 

Uzmanlara göre, spor yapan çocuklar ergenliğe daha geç giriyor. Çünkü ergenliğe 

giriş vücuttaki yağ oranının belli bir seviyeye çıkmasıyla başlıyor. 

 

Türkiye’nin gündemiyle biz annelerin gündemi arasında ne kadar farklı diye 

düşünürken aslında o kadar da ayrışmadığımızı gördüm. Erken ergenlik sıkıntısı 

yaşayan anneler yaşayacakları olası sıkıntılar yüzünden kriz geçirirken, Türkiye 

başka başka krizlerle mücadele ediyor. Kızı 8, oğlu 10-12 yaşında olan annelerin 

ortak gündem maddesi "erken ergenlik". 

 

Meme büyümesi var mı, tüylenme söz konusu mu, kilo problemi var mı 

derken vallahi kafayı yiyeceğiz. Herhangi bir yerde bir uzmanla bir araya geldiğimde 

ne yapıp edip konuyu ergenliğe getiriyorum. Hangi alanda uzman oldukları önemli 

değil, yeter ki bir şekilde çocuklarla ilgili olsunlar. 

 

Geçen hafta Algida Max’ın dondurma alışkanlığı ve dondurmanın 

yararlarıyla ilgili toplantısında Beslenme ve Diyet Uzmanı Bengül Akgün’le 

tanıştım. Bengül Akgün iki çocuk annesi. Oğlu lisede okuyor, kızı ise Nehir’den bir 

yaş büyük. İki ay kadar önce Nehir’in sol el grafiğini çektirip kemik yaşına 

baktırmıştım. Nehir 9 yaşında ama kemik yaşı 10,5. Bengül Akgün’ün kızı da kendi 

yaşından iki yaş ileride bir kemik yaşına sahipmiş. Akgün’e kızının ergenliğe erken 

girmemesi için herhangi bir önlem alıp almadığını sordum. "Spora başlattım, ayrıca 

dans kursuna yazdırdım" dedi. 

                                                
303 Nilüfer Kas, “Spor Ergenliği Geciktirir mi?”, Hürriyet Gazetesi, 26 Haziran 2008. 
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Meğer spor yapan çocuklar yaşıtlarına göre ergenliğe daha geç girerlermiş. 

Nehir düzenli spor yapmıyor. Okulda iki saat beden eğitimi, iki saat de buz pateni 

yapıyordu. Teneffüslerdeki koşuşturmalar spordan sayılmıyor. Bengül Akgün, illa 

idman şeklinde spor yapılması gerekmediğinin altını çizdi. 

 

Yoksullar daha geç giriyor 

Bu konuda enteresan bilgiler mevcut. Mesela, zengin ülkedeki çocuklar 

yoksul ülkedeki çocuklardan, kentte yaşayanlar kırda yaşayanlardan daha erken 

ergenliğe giriyor. Yoksul ülkelerin beslenme yetersizliği yaşayan çocuklarında 

ergenlik gecikiyor. Çünkü ergenliğe giriş vücuttaki yağ oranının belli bir seviyeye 

çıkmasıyla başlıyor. 

 

Çocuklar genellikle 30 kilograma ulaştıklarında bu süreç başlıyor. (Nehir 33 

kilo) Zayıf ve kısa boylular, şişman ve uzun boylu çocuklara göre ergenlik çağına 

daha geç giriyor. Çünkü zayıf çocuğun hormon salgısı yetersiz oluyor. Vücudunda 

yağ dokusu az olan atletler, balerinler, çok ağır spor yapanlarda da ergenliğe giriş 

gecikiyor. 

 

Yüksek rakımlı ya da soğuk ülkelerde yaşayan çocuklar, deniz seviyesinde ve 

sıcak ülkelerde yaşayanlara göre ergenliğe daha geç giriyor. Siyah ırkta ergenlik, 

beyaz ırka göre erken başlıyor. Uzakdoğulu çocuklar ergenliğe, Batılılara oranla 

erken giriyor. Yapılan araştırmalarda çocukluğundan itibaren ağır spor yapan 

sporcularda adet gecikmesi görülüyor. Bunun en büyük nedeni olarak vücuttaki yağ 

dokusunun gelişiminin, seconder seks gelişimini engelleyecek kadar az olması 

gösteriliyor. Yani ağır spor yapan kızların yüzde 60’ında hiç adet görmeme durumu 

yaşanabiliyor. 

 

Bengül Akgün’e kızımın düzenli spor yapma ihtimalinin düşük olduğunu 

söyledim. Çünkü Nehir’de öyle bir gayret yok. İstiyor ki, yesin, içsin, oynasın, 

gezsin. Okulların kapanmasından sonra neredeyse günün 6 saatini sokakta geçiriyor. 

Bu durumdan o son derece memnun. Son iki yıldır Nehir’in sokağa çıkmasına izin 
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veriyorum. Sokak onu büyütüyor. Yaz aylarındaki büyüme oranı kışa göre daha 

fazla. Bu büyüme o kadar bariz ki okula dönüşte hem öğretmeni hem de 

arkadaşlarının anneleri bu farkı dile getiriyorlar. 

 

Kış aylarında dondurma 

 

Nehir için yazın en güzel tarafı sokakta gönlünce oynaması ve her gün 

dondurma yemesi. O gün toplantıda Algida Max’ın yöneticilerine yaz aylarında iyi 

bir müşteri olduğumuzu söyledim. Onlar da yaz aylarındaki dondurma tüketiminden 

memnunlar ama Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi kış aylarında da dondurma 

tüketiminin olmasını arzu ediyorlar. Dünyadaki tüketime baktığımızda Türkiye 

ortalaması oldukça düşük. Ama Türkiye verilerine baktığımızda her 5 yılda bir 

tüketim iki katına çıkmış. Dondurma ara öğün için iyi bir alternatif. Ürün çeşidi o 

kadar fazla ki... Algida şimdi de kalsiyum oranı diğer çeşitlerine göre 3-4 kat daha 

fazla olan probiyotik dondurmayı piyasaya sürmüş. Max Probiyotik Kap’ın 

çocukların günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 30’unu karşıladığını belirtiyorlar. 

 

Neredeyse hiç dondurma tüketmeyen biri olarak yazın Nehir’e müdahale 

etmiyorum. Kış aylarında dondurma yediğinde hastalandığına inanan gruba ben de 

dâhilim. Ne yazık ki bu önyargımı yıkmam için kırk fırın ekmek yemem lazım. 
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EK 2.  
 

Diyetisyenler Meslektaşlarına Ateş Püskürdü304 

 

Diyetisyenler, margarin reklamlarında oynayan meslektaşlarına ateş 

püskürdü. 150’den fazla diyetisyenin imza attığı bildiriyle, margarin kampanyasında 

meslek camiasından üç kişinin yer almasının etik olmadığı iddia edildi. 

 

Türkiye Diyetisyen Derneği İstanbul eski Şube Başkanı Selma Önelge Gür’ün 

de aralarında bulunduğu bir grup diyetisyen bir bildiri yayınlayarak, margarin 

reklamlarında oynayan meslektaşlarına ateş püskürdü. Bildiriye, 150’den fazla 

diyetisyen imza attı. Yapılan açıklamada ikisi diyetisyen, birisi akademisyen olmak 

üzere, ‘meslek camialarından üç kişinin margarin reklam kampanyasında yer 

almalarının etik olmadığı’ görüşüne yer verdi. Açıklamada ‘Bu kişiler ‘diyetisyenler 

margarin öneriyor’ şeklinde yanlış bir algılamaya neden oldular’ denildi. 

 

‘Görüşümüz Değişmedi’ 

 

Tüm diyetisyenlerin ‘artık margarin destekçisi gibi doğru olmayan bir 

konuma haksız yere düşürüldüğü’ savunulan açıklamada, ‘Margarin hakkındaki 

görüşlerimiz değişmedi ve margarin tüketimine ihtiyatla yaklaşılması gerektiğinin de 

altını çiziyoruz’ denildi. Açıklamada, bir ürünle ilgili yenilik ve gelişmelerin dikkatle 

izlenmesinin önemli olduğu vurgulanarak, ancak bu konulara dikkatle yaklaşılması 

ve yeniliklerin abartılı bir şekilde aktarılarak halkın kafasının karıştırılmaması 

gerektiğinin bir diyetisyenlik ilkesi olarak kabul edildiği bildirildi. Açıklamada yağ 

tüketimini teşvik edici, hele üzerinde tartışılan bir ürününün ‘sağlıklı ve artık 

istediğiniz kadar tüketebilirsiniz’ anlamı çıkmasına neden olan bir mesajın verilmeye 

çalışıldığı ifade edildi. 

 

 

                                                
304 Çevrimiçi: http://www.saglikcilar.org/content/view/364/69/ , Erişim Tarihi: 06 Mayıs, 2008. 
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Kampanyada 4 isim yer aldı 

 

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), margarinle 

ilgili ‘yanlış bilinenleri düzeltmek’ iddiasıyla ‘7 Gerçek’ başlığıyla başlattığı 

kampanyada Prof.Dr. Ayşe Baysal, diyetisyen Taylan Kümeli, Selahattin Dönmez ve 

Neşe Erberk yer aldı. Türkiye’de giderek azalan margarin satışlarını artırmayı 

amaçlayan kampanyaya yöneltilen eleştiriler konusunda MÜMSAD yaptığı 

açıklamada, tüketicilere iletilen tüm bilgilerin bilimsel gerçeklere dayandığını 

belirtti. 

 

 

 

 

EK 3. 
 

Unilever, kalpleri 3 yaş gençleştirecek305 

 

Kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yönelik olan ve 

Unilever Ar-Ge Departmanı'ndan Dr. Mark Cobain öncülüğünde geliştirilen Kalp 

Yaşı yöntemi, 18 ülkede 2 milyon kişi üzerinde uygulandı. Unilever'in hedefi, 2020 

yılına kadar toplam 100 milyon kişiye ulaşıp, 'kalpleri' 3 yaş gençleştirmek! 

 

Kalp yaşını öğren, kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşür. Unilever 

Araştırma-Geliştirme Departmanı'nda Dr. Mark Cobain'in öncülüğünde geliştirilen 

Kalp Yaşı, insanların kalp yaşlarını hesaplayarak, önceden önlem almalarına 

yardımcı oluyor. Unilever ve Dünya Kalp Federasyonu, kişinin kalp hastalığına 

yakalanma riskini belirtmenin yeni bir yolu olan Kalp Yaşı'na ilişkin farkındalığı 

artırmak için işbirliğine imza attı. Geçtiğimiz hafta Londra'da düzenlenen basın 

toplantısında, hem bu işbirliği duyuruldu hem de dünyada 100 milyon kişinin kalp 

                                                
305 Aylin Löle, “Unilever Kalpleri 3 Yaş Gençleştirecek”, Akşam Gazetesi, 22.06.2009. 
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yaşlarını öğrenmelerini ve 2020 yılına kadar kalp yaşı yöntemini uygulayan kişilerin 

kalp yaşlarını 3 yıl geriye çekme hedefi konuldu. 

 

Türkiye’de de Ölçüldü 

 

Bugüne kadar 2 milyon üzerinde insan Kalp Yaşı testini uyguladı. Pilot 18 

ülke arasında en yüksek katılım ise 300 binin üzerindeki bir rakamla Türkiye oldu. 

Basın toplantısında ilk kez yayınlanan 'İnsanların kalbi genç kalsaydı?' başlıklı 

rapora göre, kalp yaşı yüksek olan kişilerin bu yaşı üç yıl geriye çekmeleri 

durumunda öngörülen kalp-damar hastalıklarını 10 yıl içerisinde İngiltere'de 216 bin 

kadar, ABD'de ise 1 milyon kadar azaltmak mümkün. Unilever CEO'su Paul Polman, 

Unilever'in kalp yaşıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, daha geniş çapta kalp sağlığı 

üzerinde çalışanların faydalanması için çalışmalar yapacaklarını ve Kalp Yaşı 

Aracı'nın doktorlar tarafından da kullanılabilir olmasını hedeflediklerini belirtti. 

Polman, 'Kalp Yaşı'nın, tüketici dostu kalp yaşı uygulamamızla birlikte insanları 

kalplerini sevmeye teşvik etmek bize heyecan veriyor. Bu Kalp Yaşı girişimine 

yönelik güçlü desteği için Dünya Kalp Federasyonunu'na ve uzman işbirlikleri 

aracılığıyla bunun gerçekleşmesini sağlayanlara minnetarız' dedi. 

 

Ekonomik kriz ortamından en az etkilenen sektör gıda oldu 

 

Krizle birlikte birçok sektörün küçülmeye gittiğini, gıda sektörünün ise 

krizden en az etkilenen sektörlerden bir tanesi olduğunu belirten Lipton, Sana, Calve, 

Becel markalarından sorumlu Unilever Pazarlama Direktörü Özgür Kölüfakı, 'Hatta 

aksine, bazı kategorilerde geçen yıla göre büyüme var' dedi. 

 

Margarin-çay satışı arttı 

 

Bu büyüyen kategorilerin arasında margarin ve çay olduğunu vurgulayan 

Kölüfakı, şöyle devam etti: '350 milyon TL'lik margarin pazarı Nielsen rakamlarına 

göre margarin kategorisi tonaj bazında yılın dört ayında yüzde 6 büyüdü. Ciro 
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bazında yüzde 21 büyüme var. Çay pazarının büyüklüğü ise 1 milyar TL'nin 

üzerinde. Burada da yine aynı dönemde ciro bazında yüzde 17'lik büyüme var.' 

 

'Kalp Yaşı' nedir nasıl hesaplanır? 

 

Unilever Araştırma-Geliştirme Departmanı'nda Dr. Mark Cobain'in 

öncülüğünde geliştirilen Kalp Yaşı, insanların kalp ve damar hastalıklarına (KDH) 

ilişkin önlenebilir risk faktörlerini belirleyen ve insanları düşünmeye yönlendiren bir 

kavram. Kalp Yaşı, insanın kronolojik yaşıyla aynı olabildiği gibi, daha yüksek veya 

düşük de olabilir. Kalp Yaşı Yöntemi, bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış, 

'Framingham Risk Puanı'nın bir uyarlamasıdır. Kalp Yaşı bir insanın kalp sağlığını 

etkileyen, yaş, cinsiyet, tansiyon, toplam ve HDL kolesterol, sigara kullanımı ve 

diyabet durumu gibi faktörlere ilişkin bilgileri kullanarak oluşturulur. Bu 'risk 

faktörleri' bir insanın 10 yıllık bir süredeki kişisel KDH riskini saptamak için 

kullanılır. Bu yöntemle; 12 haftalık ve kişiye özel bir beslenme ve yaşam tarzı planı 

sunuluyor. Böylece bireylere, kalp yaşını düşürmeye ve KDH risk faktörlerini 

azaltmaya yönelik rehberlik ederken motive ediyor. 

 

Büyüme sürpriz olmadı 

 

Krizde Unilever olarak büyümelerinin bir sürpriz olmadığını belirten 

Kölüfakı, 'Çünkü biz geçmiş krizlerden de hep büyüyerek çıktık. Tüketiciler, krizde 

gıda kategorisinden çok fazla feragat etmiyor. Biz kriz dönemini bir fırsat olarak 

görüyoruz. Markalarımızın gücünü, etkinliğini artırmaya yönelik, hareket ediyoruz. 

Sevinerek söyleyebilirim ki biz bu dönemde marka yatırımımızı azaltmadık, aksine 

artırdık' dedi. 

 

Hangi sektörde ne kadar büyüdü? 

 

(Yılın ilk 4 ayı Ocak- Nisan arası ciro büyümeleri) 

Margarin: % 21, Çay: % 17, Ketçap: % 11, Mayonez: % 15. 
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Türkler teselliyi çayda buldu 

 

Bunun nedeni olarak tüketicinin daha çok evde vakit geçirmesini gösteren 

Kölüfakı, 'Çay örneğinden yola çıkarsak, Türkiye'de insanlar, üzüldüklerinde, 

sevindiklerinde, kısaca hayatın her alanında çay tüketiyorlar. Özellikle ekonomik 

krizde insanlar evde daha çok vakit geçirdiği için, belki de krizde teselliyi çayda 

buldular diye bir yorum yapıyoruz kendi aramızda' diye konuştu. 

 

 

 

EK 4.  
 

Çay efsaneleri vallahi de doğruymuş306 

 

Amerikalılar hesaplamış. Aldıkları kalorinin yüzde 21'i içeceklerden geliyor. 

Yani sıvılar da obezite suçlusu. Daha düne kadar suç payının yüzde 10 olduğu 

tahmin ediliyordu. 

 

ABD'deki yeni hesap üzerine hemen, uzmanlar paneline bir sağlıklı içecek 

piramiti hazırlatılıyor. Lipton çaylarını üreten Unilever Sağlık Enstitüsü finanse 

ediyor çalışmayı. ABD'nin önde gelen beslenme uzmanlarının hazırladığı piramit, 

sıvı tüketiminin kalori ve sağlık bilinciyle yapılmasını amaçlıyor. Piramidin önemli 

bir mevkiine çay oturtuluyor. Amerikalılara şimdi fincan fincan çay empoze ediliyor. 

Çünkü sadece geçen yıl yayınlanan bin kadar araştırma, çayın alzheimer ve 

parkinson'dan kansere, kalp-damar hastalıkları, diyabet, kemik erimesi ve kolesterole 

karşı müthiş bir antioksidan olduğunu gösteriyor. Şimdi yine Unilever finansmanıyla 

dört Türk uzman, sıvı piramidinin Türk versiyonunu hazırlıyor. Tamamen bizim 

alışkanlıklarımıza göre. Ve ellerinde önemli bir avantaj da var. Bardak bardak çay 

deviriyor olmamız. 

 

                                                
306 Ayşe Özek Karasu, Hurriyet Gazetesi, 29.09.2007.  
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Naftalinli kocakarı lakırdılarını çıkarın sandıktan. Çünkü hepsi doğruymuş, 

çay gerçekten de her derde devaymış. Sadece yeşili değil, bizim bardak bardak 

içtiğimiz kara çay da öyle. Hele limonlusu. Bir zamanlar C vitamininin sıcak suyla 

birleşmesi asla tavsiye edilmezken, şimdi bilimsel bir yenilik olarak limon da giriyor 

çayın içine. Yani, şekerli içimi hariç, çay alışkanlığımız çok yerinde. 

 

Hani İngilizler, çayı kaynamış suyla fazla haşlayarak demliyorsunuz diyordu 

ya, bilim o konuya pek karışmıyor. Peki İngiliz usulü sütlü çay? Hayır hiç tavsiye 

edilmiyor. Çünkü süt, sindirimi geciktiriyor, lüzumsuz kalori oluşturuyor. 

 

Dünyada sudan sonra en çok içilen sıvının çay olduğu hesaplanıyor. Siyah 

çayın da yeşili kadar antioksidan etkisi bulunuyor. Bir de şarabın antioksidan etkisi 

vardı değil mi? Evet, 60 litre içince gayet iyi antioksidan oluyor. Çayın ise günde beş 

fincanı yetiyor. ABD'deki araştırmalarla ilgili küçük bir not; şarap içenler çay içmeyi 

pek sevmiyor. Çayı daha çok, üst gelir grubundaki beyazlar (çoğunluğu kadın) 

içiyor. Bunları Amerikan Tarım Bakanlığı'ndaki Dördüncü Uluslararası Çay ve İnsan 

Sağlığı Bilimsel Sempozyumu'nda öğreniyoruz. Toplantıda Türkiye'den dört bilim 

adamı da var. Prof. Dr. Ekrem Sezik, Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Prof. Dr. Gülden 

Pekcan ve Prof. Dr. Tayfun Ersöz. Unilever Sağlık Enstitüsü'nün sponsorluğundaki 

Türk tipi içecek piramidini onlar hazırlayacak. Aynı Amerikan sıvı piramidini 

hazırlayan uzmanlar gibi bağımsız bir kurul sıfatıyla. Türk tipi piramit, standart sıvı 

rehberi olacak. 

 

Farelerin Beyni Çayla Tazelendi 

 

Neydi bizim kocakarı lakırdıları? Çay zihni açar, yüreği ferahlatır, harareti 

alır, hazmı kolaylaştırır vs. 

 

Bakanlıktaki toplantıda Japon'undan İsrailli'sine bilim adamlarını dinlerken, 

bakıyorum bilimsel çay literatürü bizim kocakarı jargonunun çevresinde dönüyor. 

Farklı ülkelerden uzmanlar deney sonuçlarını açıklarken, çayın sindirime ve kilo 
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kontrolüne faydasını, anksiyeteyi bastırdığını, iyi bir serinletici olduğunu da 

anlatıyorlar. 

 

New York Üniversitesi'nden nörolog Prof. Dr.John Foxe, çayın içerdiği 

"teanin"in beyindeki etkisi sonucu dikkatin yoğunlaştığını söylüyor. Teanin bir 

amino asit. Yeşil, siyah ve oolong çay türlerinde bulunuyor. Bu madde beyindeki alfa 

dalgalarını güçlendiriyor. Alfa ritmi, zihnin daha uyanık ve soğukkanlı olmasını 

sağlıyor. Yani teanin zihni açıyor. 

 

Dr. Foxe ve ekibi, bir denek grubuna 250'şer mg teanin, bir gruba da plasebo 

verdikten sonra, teanin alan grupta konsantrasyonun arttığını tespit ediyor. Çay 

içtikten 20 dakika sonra başlayan etki üç-dört saat sürüyor. Teanin-kafein (tein) 

kombinasyonunda ise etki daha da fazla. Bu durumda çay daha gevşetici olduğu için 

çay-kahve sinerjisi zihin için birebir. Bir fincan çayda 20-25 mg teanin bulunuyor. 

Araştırmalar, meyve sebzelerin içerdiği flavonoid'in antioksidan mekanizmaları 

harekete geçirerek beyin sağlığı üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Şimdi dünyanın 

dört bir yanından toplanan epidemiyolojik verilere göre de, çayın içerdiği flavonoid 

grubu "kateşin"ler yaşlanırken beyinlerimize destek çıkıyor. 

 

İsrailli Dr.Silvia Mandel'in 10 yıllık araştırma sonuçları yeşil çayın parkinson 

ve alzheimer'li farelere iyi geldiğini gösteriyor. Parkinson'lu farelere her gün, iki-dört 

fincan yeşil çaya eş değerde saf EGCG (kateşin) veriliyor ve beyinde hücre 

ölümlerinin engellendiği görülüyor. Alzheimer'li farelerde ise beyinde lezyonlara yol 

açan bileşimler azalıyor. Dr. Mandel'e göre EGCG beyindeki hücrelerin ölümünü 

engellemekle kalmıyor, hasar görmüş nöronları da kurtarıyor. Oysa bugüne kadar, 

hasarlı beyin hücrelerinin onarımının mümkün olmadığı düşünülüyordu. Şimdi 

geriye tek mesele kalıyor; acaba insanlar da fareler kadar şanslı mı? Bunu belirlemek 

için daha hayli araştırma gerekiyor. 
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Kalbe de Kansere de İyi Geliyor 

 

Kalp-damar hastalıklarıyla bazı kanser türlerinde ise çay içicilerin şanslı 

olduğu insan deneyleriyle tespit edilmiş durumda. Günde üç fincan veya üzerinde 

çay içildiği zaman kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme riski azalıyor. Japonya'da 40 

bin kişiyle yapılan çalışmaya göre, günde iki fincan yeşil çay içenlerde kalp-damar 

hastalıklarından ölüm riski erkeklerde yüzde 22, kadınlarda yüzde 33 oranında 

azalıyor. Erkeklerdeki etki azlığının nedeni onların daha çok sigara içmesi. 

 

Birçok çalışmanın birlikte analizi sonucunda kalp krizi oluşma sıklığında 

yüzde 11 azalma hesaplanıyor. Hollanda'daki bir çalışmanın sonucunda günde dört 

fincandan fazla çay içenlerde damar sertliği riskinin yüzde 69 oranında daha az 

görüldüğü saptanıyor. 

 

Çay, bazı kanser türlerinde risk azalmasını da sağlıyor. Kuzey Carolina 

Üniversitesi'nin çalışmasına göre günde 2.5 fincan ve üzerinde çay tüketimi rektum 

kanseri riskini kadınlarda yüzde 60 oranında azaltıyor. Kolon kanseri riski de yüzde 

42 oranında düşüyor. Prostat, akciğer, idrar yolları ve kadınlarda yumurtalık kanser 

riski de özellikle yeşil çay tüketimi ile azalıyor. 

 

Amerikan Tarım Bakanlığı'ndaki sempozyumda çayın yanı sıra meyve ve 

sebzelerin antioksidan etkisi de önemle vurgulanıyor ve kahve aralarında çay ile 

ananas, üzüm, kavun ikram ediliyor. Deneyin, iyi gidiyor. 

 

Bilimsel çay sözlüğü 

 

Antioksidan: Hücrelere zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getirerek 

kansere ve erken yaşlanmaya neden olabilecek zincirleme reaksiyonları önleyen 

moleküller. Çay, meyve ve sebze tüketmek gerekir. 

 

Flavonoid: Çaydaki antioksidan maddenin adı. 
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Kateşin: Çay ile bazı meyve ve sebzelerde bulunan antioksidan etkili 

flavonoid grubu. 

 

Tein: Diğer adıyla kafein. Çayda, kahvenin yarısı kadar kafein bulunur. 

Günde sekiz bardak çay, ihtiyaç duyulan kafeini karşılar. 

 

Teanin: Sadece çayda bulunan amino asit. Rahatlatır, konsantrasyon sağlar. 

 

 

 

 

EK 5.  
 

Aklın Gıdasını Buldular: Amaze!307 

 

Unilever, özellikle okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimi için geliştirdiği 

fonksiyonel gıda kategorisinde yer alan Amaze adlı ürünü, 'aklın gıdası' sloganıyla 

dünyada ilk kez Türkiye'de piyasaya çıkardı. Ürün grubu için 4 yılda 40 milyon 

euro'luk AR - GE yatırımı yapıldı. 

 

Amaze ürün çeşitleri ve marka konsepti, İstanbul'da yazın kiralanan okullarda 

öğrenim gören bin 500 çocuk ve 2 bin 700 annenin katıldığı araştırmalarla ortaya 

çıktı. Ürün için ayrıca Çayırova'daki fabrikada 1.2 milyon euro'luk yatırımla bir hat 

kurulduğunu bildirdi. Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Karaca, yeni 

bir gıda kategorisi olan fonksiyonel gıda alanındaki 'aklın gıdası Amaze' ile bir sağlık 

sorununun önlenmesi veya giderilmesi için destek vermek üzere geliştirilen 

ürünlerden farklı olarak, okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimine katkı 

sunulmasının amaçlandığını ifade etti. 

 

 

                                                
307 Aklın Gıdasını Buldular: Amaze!, Radikal Gazetesi, 18 Ocak 2007. 
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40 Ülkede Çalışıldı 

 

Unilever Dünya Fonksiyonel Ürünler Başkan Yardımcısı Hakan Behlil 

başkanlığında dünyada ilk kez bir ürünün kategori geliştirme merkezinin Türkiye 

olduğuna işaret eden Karaca, projenin Türkiye'den yola çıkması ve Türk ekip 

tarafından yönetilmesinin kendilerine gurur verdiğini dile getirdi. 

 

İzzet Karaca, Hollanda'da bulunan Unilever Dünya Gıda ve Sağlık Araştırma 

Enstitüsü'nde 40 ülkeden 450 civarında uzmanın görev aldığı ürünün 

geliştirilmesinde 130 uzmanın sadece beslenme ve sağlık ilişkisi üzerinde çalışmalar 

yaptığını anlattı. 

 

Dünyadaki büyüklüğü 77.9 milyar dolar olan fonksiyonel gıda pazarının 

büyüme hızının yüzde 14 olduğuna işaret eden Karaca, bu pazarın Türkiye'deki 

büyüklüğünün 25 milyon YTL olduğunu, 2007'de ise 50 milyon YTL olmasını 

öngördüklerini bildirdi. 

 

Karaca, "Hedefimiz, 2007'de fonksiyonel gıda pazarında sadece bu ürünle 

yüzde 20'lik pay elde etmek. Bu da 10 milyon YTL eder. Unilever, bu ürünle 

dünyada 2015 yılına kadar 1 milyar dolar ciro hedefliyor" dedi. 
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Esma Gültüvin Gür’ün Özgeçmişi 
 
 
 01 Ocak 1976 tarihinde Sakarya’da doğan Esma Gültüvin Gür, ilköğrenimini 

1981-1986 yılları arasında Özel Seymen Kolejinde, orta ve lise öğrenimini 1986-

1993 yılları arasında Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans öğrenimini 
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Çeviribilimsel Bakış” isimli tez çalışmasıyla tamamlamıştır.  
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