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ÖZ 

TÜKETİM TOPLUMU, KİMLİK VE DİN 

ZEYNEP BEYZA OĞUZHAN 

 

Doğası gereği tüketen ve değişen toplum yapılarına göre ihtiyaçları çeşitlenen insanoğlu, 

kapitalizmin yeni üretim-tüketim ilişkilerinden bu niteliği sebebiyle nasibini almıştır. Kapitalist 

sistem toplumlara yeme içme ve giyim gibi somut ürünlerin tüketimini sağladığı gibi zaman, 

kültür, kimlik gibi soyut kavramların da hızla tüketilmesinin yolunu açmıştır. Bu bağlamda, 

salt tüketim odaklı ilişkiler ve kazanımlar gerçekleştiren tüketim toplumlarında kimlik 

ediniminin tüketim argümanları üzerinden yapılmasıyla ortaya yeni kimlik tipleri ve dindarlık 

eğilimleri çıkması temel hipotezimizi oluşturmaktadır. Araştırmamızda gözlem ve 

dökümantasyon metoduyla yazılı ve görsel kaynaklar taranmış, gerek katılımlı gözlem 

gerekse yarı biçimsel mülakat yollarıyla tüketim alışkanlıklarıyla dindarlık ve kimlik ilişkileri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Fertlerin kimlik inşası ve dindarlık yönelimlerinde tüketim 

kalıplarından büyük oranda etkilendikleri ve yeni kimlik ve dindarlık tipleri ortaya çıktığı tespit 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Toplumu, Kimlik, Din, Dini Kimlik 
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ABSTRACT 

CONSUMPTİON SOCİETY, IDENTITY AND RELİGİON 

ZEYNEP BEYZA OĞUZHAN 

 

A human who consumes nature and needs vary according to the changing social structures, 

has taken the share because of this qualification from new production-consumption relations 

of capitalism. The capitalist system has provided to society the consumption of physical 

products such as eating, drinking and clothing, as well as to cause the rapid depletion of 

intangible concepts such as time, culture and identity. In this context, it is our basic 

hypothesis that new identity types and tendencies of religiosity emerge when the acquisition 

of identity is made over consumption arguments in consumption societies that make 

consumption-oriented relations and gains. In our study, written and visual sources were 

screened by observation and documentation method, and the relations of religiosity and 

identity were tried to be demonstrated by the participatory observation and semi-formal 

interview ways. It was determined that individuals were greatly influenced by the patterns of 

consumption in terms of identity building and religious orientation. Also has appeared new 

form of identity and religiosity.   

 

 

 

 

 

Keywords: Consumption, Consumption Society, Identity, Religion, Religious Identity 
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ÖNSÖZ 

 

  

Değerlerin fiyatla değil kıymetle biçildiği o eski zamanlardan tüketerek varolabildiğimiz bu 

yeni zamanlara geçişte insanın ne kadar insan kalabildiği ve eşyayı bu serencamda nasıl 

konumlayabildiği üzerine yazma gayretinde bulunduğum tezimde öncelikle dünyaya gelişime 

ve dünyada duruş sahibi kalarak yaşayabilme telkinlerime vesile olan canım anneciğim 

Havva Betül Bulut`a, babacığım Sebahaddin Bulut`a, tüm yoğunluğuna rağmen benim için 

koşturacak zamanı daima oluşturan biricik ablam Belkıs Merve’ye teşekkür ve minnetimi 

ifadeyi bir borç bilirim.  

Düşünebilmenin gücünü, özgürlüğünü ve muaşeretini ilim hayatım boyunca bana bıkmadan 

usanmadan anlatan, öğreten, nakşeden başta Hacı Ömer Şahin, Zeki Arslantürk ve Tayfun 

Amman olmak üzere hayatımdan bir harfle dahi olsa geçen bütün hocalarıma şükranlarımı 

sunar, ellerinden öperim. 

Mefkureleri ve hep daha insan kalabilme idealleri uğruna çalışan, seven ve gören; 

anlayışıyla yaşamımı herdaim kolaylaştıran hayat arkadaşım Serkan Oğuzhan`a medyun u 

şükranım. Sizler sayesinde bu çalışma varoldu. 

Ayrıca çalışmam boyunca görüş ve desteğini esirgemeyen danışma hocam İsmail 

Demirezen’e, çalışmamda mühim yeri olan mülakatların katılımcılarına ve TUBİTAK’a 

teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

 

Kapitalist ekonomik yapılanmanın günümüz dünyasında kendisini hissettirdiği pek 

çok alandan birisi de tüketicilerin kimlik ve dini algılama biçimleri ve yaşamlarına 

aktarış şekilleridir. Ülkemiz de tüm dünyada olduğu gibi pek çok şehir hatta 

mahallesine dek kapitalist ve modernleşme süreçlerinin getirdiği tüketim 

alışkanlıkları ve metalaştırma zihniyetlerinden etkilenmekte, bu da zaman içerisinde 

doğrudan kültürü etkileyen bir argüman halini almaktadır.  

Bireysel ve toplumsal alanda yaşamı boyunca gördüğü, öğrendiği yahut doğru bildiği 

bir şeyler üzerinden kendisini tanımlama ve çevresel faktörlerin de etkisiyle 

birşeylerle özdeşleşerek bir kimlik inşa etme çabası içerisinde olan insanoğlu ve 

toplumlar, kimliklerini pek çok farklı unsurlarla olabileceği gibi dini inanç ve değerler 

üzerinden de ortaya koymaktadırlar. Bu cümleden hareketle araştırmanın hipotezini 

tüketimin başat etkiyle değiştirdiği toplumlarda fertlerin yeni kimlik temellendirimleri 

ve din-dindarlık yönelimlerinde değişim ve farklılaşmalar şeklinde belirtmek yerinde 

olacaktır. Nitekim, lüks tüketimi dindarlığının da bir parçası olarak gören bireyin 

pahalı eşya ve teknolojik kabiliyetleri nisbetince kimliğini tanımlaması teorik 

hipotezin pratik bir örneği olarak karşımıza çıkacaktır. 

Gerek tüketim argümanlarını gerekse kimlik ve din etkileşimlerini teori-pratik 

bütünlüğü içerisinde incelediğimiz araştırmamızı mevcut teori ve parametreleri 

anlayıp açıklamak ve eleştirel bir zeminde yer yer sorgulamak üzerine kurmuş 

bulunmaktayız. Nitekim yalnız anlamaya veya açıklamaya yönelik bir araştırmanın 

obje-subje bütünlüğünden yoksun olacağı kanaatindeyiz. Eleştirel bir yöntemle ise, 

ortaya koyduğumuz hipotezlerin ideal bir formda yeniden sorgulanması ve teori-

pratik uyumunun gözden geçirilmiş olması amaçlanmaktadır. Bundan dolayıdır ki 

temelde fıtrat ve sosyal edinimler bütünü olan kimliğin tüketim ve din olgularıyla 

ilişkilerinin değerlendirildiği bu çalışma, yapı-eylem; teori-pratik; obje-subje gibi 

dikotomilerden arındırılmış bir metot bütünlüğünü amaçlamaktadır. Bu sebeple 
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medolojisinde bu ve benzeri amaçlar güden Giddens, Bourdieu, Mead ve Luchmann 

ın yöntemlerinden istifade etmeyi uygun bulduk. Şöyle ki, gerek Pierre Bourdieu 

birbirine zıt konumdaki teorilerin senteziyle ortaya koyduğu ‘yapısalcı yapımcılık’ 

(jenetik strüktiralizm) sosyoloji anlayışıyla gerek birey-yapı ilişkisini anlayıcı bir 

paradigmayla değerlendiren ‘sembolik etkileşim’ kuramcısı Mead; gerekse bütüncül 

bakışaçısıyla daha ziyade sentezleyici amaç güden ‘yapılaşma teorisi’ sahibi 

Anthony Giddens tezlerinden araştırmanın hipotezine ve epistemolojik çıkarımlarına 

uygun olduğu düşüncesiyle istifade edilmiştir. 

Giriş ve sonuç kısımları haricinde toplamda dört bölümden müteşekkil 

araştırmamızın birinci bölümünde tüketim kavram ve tanımlamalarının araştırmanın 

konusu çerçevesinde gerektiğinde yeni tanımlama ve örneklendirmelerle incelemesi 

yapılmıştır. Kutsallaştırılan metadan tüketim kültürünün doğurduğu kültür tüketimine 

yorumlayıcı ve eleştirel bir çerçeve çizilmiştir. Tüketimle gelen ona has 

yabancılaşmanın serencamı ve değişen toplum yapısının tüketim üzerindeki 

yansıma ve pratiklerine de yer verilen bölüm Türkiye’nin tüketim toplumu oluş süreç 

ve görüngüleriyle tamamlanmıştır. 

İkinci bölüm ise toplumsal değişimle gelen çevresel, kültürel, davranış pratikleri ve 

hatta düşünsel farklılaşmalar bireylerin kendilerini ait hissettikleri ve kim olduklarına 

dair sorgulama ve tanımlamaları da değişim ve dönüşüme uğratması üzerine 

konumlanmaktadır. Tüketimle gelen kimlik edinimlerindeki farklılaşma bilhassa 

araştırmanın kesitsellikten ziyade boylamsal şekilde ele alınmasından da hareketle 

farklı zaman, mekan ve çevrelerce oldukça zengin değişkenleri de beraberinde 

getirmektedir. Kavram ve teorik altyapı sonrasında özne, benlik, nefs ve kişilik gibi 

kimliğin analiz edilmesinde elzem birtakım kavramlar bu bölümde açıklanması 

hedeflenmektedir. Kimlik ediniminde önemli faktörler, öteki üzerinden kimlik ve 

kültürün kimlikle etkileşimi ele alınarak, yaşam alanlarında davranış pratiklerinden 

gözlemle tespit edilebilecek kimlik tipleri ve kimliğe etki eden faktörlere 

değinilmektedir. Modern-postmodern bağlamın da ihmal edilmediği bu bölüm 

Türkiye’de kimlik bağımsız değişkeninin özellikle tüketim bağımlı değişkeni söz 

konusu olduğundaki ilişkiselliğine değinmektedir. Son olarak ise, kimliğe dair 

problem ve çözümlemeleri yapılacaktır. 

Araştırma konumuzu da ilgilendiren mikro din sosyolojisi teorileriyle başladığımız 

üçüncü bölüm, dini argümanların ve dindarlık temsilinin tüketici kimlik üzerindeki 
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durumunu irdeleme çabası gütmektedir. Bu bağlamda farklı dinlerin, özelde ise 

İslam dininin ve seküler pratiklerin tüketimin de etkisiyle oluşturduğu kimliklerin 

analizi yapılmaktadır. Bu analizden doğan açık-örtük sekülerlik, dindar tüketici 

profilindeki yeni kimlik tipleri ve neo dindarlık anlayışları eleştirel ve yorumsamacı 

metotla ele alınmaktadır. Nitel yöntemin araştırmacıya yolda öğrettiği ve yola 

çıkmadan asla saptanamayacak bir takım tespitlerden biri olan ‘Otizmli Dindarlık’ 

olgusu ve ideolojik din algısının tipolojik kimlik inşa etme tespiti bu bölümün nihayete 

erdiği kısımda açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Yapılan mülakatlar çerçevesinde yapılan bulgu ve yorumlamaların bulunduğu 

dördüncü bölüm, araştırmanın etiği olan bireyin yararı göz önünde bulundurularak 

hazırlanmış, çevresel veri, süreç ve kültürel ögeler gibi etkilerin bulunabileceği 

dikkate alınmıştır. Nitekim araştırıcının müdahalesiyle doğabilecek cevaplardaki 

sapma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla sorular yarı yapılandırılmış bir formda 

ve katılımcıyla yönlendirmeden uzak ucu açık sorular eşliğinde görüşme 

yapılmaktadır. Örneklem seçiminde temsil edilebilirlik gücünden ziyade verilerin 

derlenebilecek bir seçimle belirlenmesi  dikkate alınarak, araştırmanın uygunluk ve 

tartışma yapılabilir özelliklere haiz olması amaçlanmaktadır. Bu düşüncelerden 

hareketle yapılan mülakat bulguları iki farklı neslin temsil ettiği iki tip dindar kimlik ve 

otizmli dindarlık tespitlerinin yanısıra bireysel ve kollektif dindarlık ayrımlarına bizi 

götürmüş bulunmaktadır. Yanısıra yabancılaşmış, nesnel, yapay, tektip, rastlantısal 

ve sabit kimlik tiplerinin varlığı araştırma teorileriyle de desteklenerek açıklanmakta, 

bölüme ait son kısımda ise, bahsolunan kimlik krizinin mülakatlardan elde edilen 

veriler ışığında gerçeğe bakan yönü ve kritiği yapılmaya çalışılmaktadır. Muhakkak 

ki gayret bizden, muvaffakiyet gayretlerin Sahibindendir. 

 

ARAŞTIRMANIN KONUSU  

İnsanın doğası itibariyle yemeden kıyafete, zamandan ilişkilere pek çok şeyi tükettiği 

düşünülürse temelde tüketen bir varlık olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki, 

bedenini koruyabilmek için yeme-içme, barınma ve giyinme ihtiyaçları için yiyecek, 

kıyafet ve mekan tüketmek durumundadır. Ruhunu koruyabilmek için ise soyut 

ruhun ihtiyacı olan eğitim, terbiye, dostluk-aile tarzı insan ilişkileri, tefekkür gibi soyut 

araçların tüketimi söz konusu olacaktır. İnsan, bu yaşamını bireysel, toplumsal ve 
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kültürel bazda devam ettirebilmesi için de amaçladığı bedeni ve manevi tatmine 

ulaşmak üzere eşyanın yanısıra sevgi, cinsellik, kültür gibi pek çok değeri de 

tüketmeye devam edecektir.  

Toplumlar, ihtiyaçlarının doğal veya sembolik oluşlarıyla doğal toplumlar-sembolik 

toplumlar ayrımına tabi tutulmuşlardır. Doğal koşullara uyma istek ve arzusu ile 

doğal ihtiyaçlar çerçevesinde yaşam koşullarını belirleyen toplumların yanısıra insan 

eylenlerinin sembolik bir bütünlük taşıdığı sürece anlamlı olduğu anlayışına dayanan 

diğer bir deyişle sembolik değer sistemini önceleyen toplumlar söz konusudur. 

(Sunar, 1999: 12-14) Bu ayrımı göz önüne alırsak, doğal toplumlar ihtiyaçlara da 

doğal oluşumun bir sonucu olarak bakarken, sembolik toplumlar tüketim ve 

ihtiyaçların da tıpkı toplumsal yaşamın kendisi gibi sembolik olarak varolduğunu 

savunur.   

Modern-kapitalist dünyanın insanoğlunun tabiatına sadece tüketim yönünde 

biçimlenebilir bir kimlik üzerinden yaklaşması, kapitalist ilişkilerin bizzat kendisinin 

ürettiği yabancılaşma, yalnızlaşma, metalaşma gibi olgusal süreçlerin bireyleri etkisi 

altına alarak yine sistemin kendi lehine olan algılamaların yepyeni belirsizlikleri 

ortaya çıkarmasına sebebiyet vermiştir. Bu da insan doğasının fıtri var oluşunu 

tehdit etmektedir. (Güneş, 1996: 205) Bu tehdit ve baskılar karşısında bireye hem 

kimliksel dayanak hem de psiko-sosyal çözümler sunan bir seçenek olarak din ferdi 

ve toplumsal yaşam için oldukça mühim yer tuttuğu görülmektedir. 

Araştırmamız temelde tüketimin toplum bazındaki etkisinden meydana gelen tüketim 

toplumu olma süreç ve sonuçlarına bağlı olarak kimlik edinim ve değişimlerine, 

dindarlık profil ve pratiklerine olan etkisinden bahsetmektedir. Bu karşılıklı ilişki ve 

etkileşim, hangi olgunun lehine-aleyhine durumlar ortaya koymakta ise, buna bağlı 

olarak meydana gelen bulgu ve analizler araştırmanın belli başlı konularının 

oluşmasını etkilemektedir. Nitekim, yapılacak her analizin seyri, araştırmanın 

yöntem ve yorumlarına vabestedir. Biz de bu bağlamda tüketim, kimlik ve din 

ilişkilerini eleştirel ve yorumlayıcı bir gözlükle teori ve pratik yönleriyle ele almayı 

konu edinmiş bulunmaktayız. 
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Tüketim olgusu ihtiyaçları karşılamanın bir sonucu olduğu gibi bireysel hazzı ve 

tatmini karşılama aracı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa ekonomik 

ilişkilerin üretim ve tüketim ekseninde oldukça büyümesi günümüz dünyasında 

tüketim olgusunu tamamen iktisadi bir faktör olmanın da ötesinde psikolojik, sosyal 

ve kültürel bir olgu haline getirmiştir. Bu sebeple bireyler, artık tüketim kültür ve 

alışkanlıkları üzerinden çevrelerini ve kendilerini tanımlayabilmekte hatta kimlik inşa 

edebilmektedirler.  

 

‘‘Kimlik konusuyla bağlantılı olarak her toplum, üyelerine ilişkin “nesnel bilgi”nin bir bölümü 

anlamına gelen bir tür kimlik repertuvarına(repertuar) sahiptir. Birey toplumsallaştıkça 

bireylerin sahip oldukları ayrı ayrı kimlikler de onunla birlikte içselleştirilir. Toplumun 

tanımladığı nesnel gerçeklik böylece öznel olarak da sahiplenilmiş olur. Başka bir deyişle 
toplumsallaşma nesnel gerçeklik ile öznel gerçeklik arasında ve nesnel kimlikle öznel kimlik 

arasında simetrik bir yapılanma oluşturur. Bu simetrinin derecesi ise, bize toplumsallaşmanın 

başarısına ilişkin bir ölçüt verebilir.’’ (Coşkun, 2003/1: 11) 

 

Türkiye’de tüketim üzerine yapılan çalışmalar daha çok iktisat, ekonomi ve 

pazarlama gibi alanlarda yapılmakla beraber son dönemde sosyal bilimler ve 

kısmen iletişim de tüketimle farklı olguların ilişkisi üzerine çalışmalar yapma 

eğilimindedir. 2000’li yıllardan sonra sosyal bilimlerin araştırma konusu olarak 

dikkatini çeken tüketim, bazı kaynaklarda kişilik ve kimlik etkileşimi şeklinde yer alsa 

da başlı başına bir bölüm veya çalışma olmaması çalışmamızın bu anlamdaki eksiği 

giderme bağlamında değerlendirilmelidir. 

Araştırmamızda; kuramlarıyla tüketim toplumu ve kimlik değerlendirerek bir nevi 

metodolojik alt yapı belirlenerek üzerine inşa edilen düşünceler çeşitli kaynaklar 

vasıtasıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Ardından mevcut konu üzerine yapılmış 

çapraz okumalar sonucu edindiğimiz fikir ve çözümlemeler araştırmaya zenginlik 

katması amacıyla kaleme alınmıştır. 

Bu bağlamda tüketim ve kimlik tanımlamaları, mahiyet ve özellikleri, tüketim 

davranışını ortaya çıkaran etmenler ve toplumsal süreci etkileyen faktörler, kimliğin 

oluşum ve toplum içindeki inkişafı, tüketim-kimlik etkileşimi bağlamında kimlik 
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oluşumu, din ve kimliğin tüketimden etkilenişi ve bu konular üzerine toplumun 

yansımalarını araştırmak, araştırmamızın amaçlarını oluşturmaktadır. Sonuç 

itibariyle din-kimlik ve tüketim olguları üzerine din sosyolojisinin argüman ve 

tekniklerini kullanarak yeni araştırmalar ve çıkarımlar yapmak; ortaya attığımız 

hipotezlerin doğruluğu veya yanlışlığı üzerine yeni şeyler söyleyebilmek ve bu alana 

özgün fikirlerle hizmet edebilmek araştırmamızın temel amacını oluşturmaktadır.  

Ayrıca, küresel ölçekli etkileri göz önünde bulundurulduğunda pek çok disipline 

araştırma konusu olmuş ve olmaya devam eden tüketimin etkisinin gittikçe arttığı 

düşünüldüğünde sadece maddi değil manevi faktörleri de hesaba kattığımızda 

insanlığın yozlaşma değil de gelişim odaklı bir ilerlemeye söz konusu olabilmesi için 

tüketim kültürünün değerler bağlamında nasıl konumlandırılacağı üzerine kafa 

yormak oldukça önem arz etmektedir. Bu anlamda dini, manevi ve ahlaki değerlerin 

bu yeni değişim ve dönüşümlerden ne denli etkileneceği ve toplumsal yaşam 

pratiklerine nasıl olumlu aktarım sağlanabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Tüm 

bu açılardan tüketim-kimlik-din çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN LİTERATÜRDEKİ YERİ 

Tüketim kavram ve analizleri hakkında dünya çapında yapılan çalışmalar arasında 

Robert Bocock(1997), Ivan Illich(1990)’in eserleri dikkate değerdir. Ayrıca tüketimi 

postmodernizm çerçevesinde değerlendiren Mike Featherstone(1996) da 

bulunmaktadır. Tüketim toplumunu başlı başına inceleyenler ise, Alan 

Durning(1977) ve özellikle Jean Baudrillard(2015)’dır. Türkiye’deki araştırmalarda 

ise tüketim, Mübeccel Kıray, Yavuz Odabaşı, Mustafa Orçan, Kadir Zorlu, Cengiz 

Yanıklar, Emre Kongar tarafından ele alınmakla birlikte, tüketim toplumu ve kültürü 

üzerine yerli ve yabancı yüzlerce kaynak kaleme alınmış bunların içerisinde tüketimi 

kimlik ilişkisiyle değerlendiren iktisat, sosyoloji veya halkla ilişkiler alanlarının 

yanısıra tüketimi din ilişkisiyle ele alan din sosyolojisi alanındaki tez ve makaleler 

göze çarpmaktadır.  

Tüketim toplumunu ele alan pek çok yüksek lisans ve doktora çalışması konuya 

iktisadi, çalışma ekonomisi, reklamcılık alanları çerçevesinde yaklaşmaktadırlar. 

2010 yılı sonrası Sosyoloji, İletişim ve Halkla İlişkiler tezlerinin de konusu halini 

almaya başlayan tüketim toplumu ana tema olmaktan ziyade yan konular eşliğinde 
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işlenmiştir. 2014 yılında Mücahit Pişkin ve Bekir Koç’un tüketim toplumu ve din 

üzerine yazmış olduğu yüksek lisans tezleri de özelleştirilerek yabancılaşma veya 

Türkiye incelemesi konularının araştırılmasına da katkı sağlanarak yazılmıştır. 

Tüketim Toplumu ve Din ilişkisi temel argüman olarak İsmail Demirezen’in  ‘Tüketim 

Toplumu ve Din’ isimli eseri(2015)nde, Cemile Zehra Köroğlu’nun ‘Tüketim Kültürü 

ve Din’ adlı doktora tezi(2012)nde ele alınmaktadır. Tüketim Toplumu-Kimlik ilişkisi 

hakkında başlıbaşına bir eser bulunmamakla beraber kimlik üzerine kaleme alınmış 

Dauglas, Bauman eserleri ve Doğu-Batı dergisinin Kimlikler sayısındaki pek çok 

makalede tüketim olgusu ve tüketim toplumu ekseninde kimlik tipleri ve değişen 

parametrelere yer yer değinmiştir. Fakat bu çalışmaların da çoğu metot ve 

tekniklerinin farklılaşması sebebiyle çalışmamızla ayrışmaktadır. 

Araştırmamız gerek tüketim toplumuna din ve kimlik ekseninden bir bakış sergilediği 

gerekse dini kimliğin tüketim toplumunun değişen ve dönüşen yapısı üzerindeki 

hakim etki ve edilgilerini ele aldığı için önem arzetmektedir. Tüketim Toplumu-

Kimlik-Din ilişkilerinin incelenmesindeki mevcut boşluğu kısmen de olsa doldurmak 

ve Tüketim Toplumu ve Kimlik konularındaki literatürel araştırmanın Din 

Sosyolojisindeki konu ve kavramlarla ilişkilerinin gelişmesine ve yeni araştırma 

sahalarının açılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

‘’Araştırma modelinin en önemli aşamalarından biri de, ele alınan konuya ait 

hipotezlerin kurulmasıdır. Bu nedenle, araştırma modelinin en son aşaması olan 

kanun veya teori kurma işlemi ile hipotez arasında ayrılmaz bir ilişki mevcuttur. ‘’ Her 

nekadar her hipotez kanuna dönüşecek diye bir zorunluluk olmasa da genel geçer 

bir yorumlamanın yapılması araştırma için gereklidir. (Arslantürk, 2014: 111) 

Araştırmamızda dökümantasyon ön inceleme ve gözlemlere dayanarak bir takım 

hipotezlere ulaşmış bulunmaktayız. Bu hipotezlerimiz arasında öncelikle tüketim 

toplumlarında değişen ve dönüşen toplumsal yapıyla beraber kimlik inşa ve 

oluşumları, dindarlık anlam ve pratikleri de değişip değişmediğine dair soru yer 

almaktadır. Ayrıca, ‘Tüketim-dindarlık ilişkileri kimlik ögelerini nasıl etkiler?’, ‘Lüks 

yaşam süren bir tüketicinin dindar kimliğinden bahsedilebilir mi? Bu kimliğin içeriği 

nasıl doldurulur?’, ‘Tüketim argümanlarının kimlik oluşumu üzerindeki etkileri 
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nelerdir?’, ‘Tüketen ve dindarlaşan bir dünyada bireysel ve kollektif kimliklerin son 

durumu nedir?’ gibi sorular araştırmanın hipotez soruları arasında yer almaktadır. 

Modern tüketim anlayışının kendi lehine sistem ve çalışmasını sürdürebilmek, 

devamlılığını sağlamak için bireylerin aleyhine dahi olsa her tip tüketim 

argümanlarını toplumsal yaşamda öne sürmesinin önünde duran yegane oluşumlar 

olarak dini ve manevi sistemleri görmekle beraber bu sistemlerin de tüketim sistemi 

içerisinde yeni pratik ve görüngülere ev sahipliği yaptığı teorik bilgi dışında 

araştırmamızdaki mülakatlar yoluyla da ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

Eski toplumsal yapılanmalarda gelenek ve dini tercihler yaşam pratikleri ve dahi 

tüketim üzerinde belirleyici bir etkiye sahipken, modern toplumlar hemen her olguya 

sil baştan kolayca yaklaşabilmekte, herhangi bir dayanak ihtiyacı hissetmeksizin 

yaşam pratiklerini ve kimliklerini oluşturabilmektedirler. Yani, görünen odur ki, 

geleneksel toplum yapısına göre modern toplumlarda dini ve kültürel etkilerin gücü 

boyut değiştirmektedir. 

Tüketim, hitap ettiği toplum yapısı ve çağa göre çeşitli plan ve seçenekleriyle 

gelerek, dindarlar da dahil olmak üzere herkesin kendine dair birşeyler bulabileceği 

alternatiflerle bireyleri kendisine bağlamakta ve hatta bizzat kimliklerini tüketim kültür 

ve olgusu üzerinden tanınmlamalarını sağlamaktadır. 

Tüketim toplumunun geleneksel toplum yapısındaki kimlik ve tiplerden farklı olarak 

nesnel, yabancılaşan, sabit, rastlantısal kimlik tipleri üretip üretip üretmediği; tüketim 

argümanlarının belirlediği aidiyet ve kendini ifade biçimleri yeni dindarlık biçimlerine 

de etki edip etmediği; toplum yapısında hakim dışa kapalı kendi iç dinamiklerini 

mutlak surette kendi iç dünyasında yaşayan otizmli bireyselliklerden doğan otizmli 

dindarlıklar oluşturup oluşturmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Yan hipotez olarak ise kimliklerin benzerlik veya aynılık gösterdiği tüketim 

toplumlarında ayna kimlikler üretilip, toplumsal sorun ve ihtiyaçlara aynı tepkiler 

veya tepkisizlikler geliştirildiğine dair sorular sorulmakta; birbirinin aynısı ve dahi 

aynası olan bu kimlik tipleri toplumların ihtiyaç duyduğu değil tüketim çarklarına en 

iyi hizmet edebilecek tepki ve sonuçları medya, iletişim organları yoluyla meydana 

getirip getirmediği ile ilgili sorulara cevaplar aranmaktadır. 
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ARAŞTIRMADA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR 

Weber metodolojisinde de görebileceğimiz üzere hakkında çalışma yapılan konunun 

literatürdeki kavramsal karşılıklarını belirtmek ve ayrıca çalışma içerisindeki farklı 

kullanımları olan kavramların izahını yapmak çalışmanın daha iyi anlaşılması 

açısından önem taşımaktadır. 

 

‘’Her bilim dalının kendine özgü bir terminolojisi mevcuttur. Bu açıdan araştırmacı 

çalışmasını planlarken öncelikle, araştırma konusu ile ilgili kullanacağı kavramları ve 

tanımları açık seçik olarak ifade etmek zorun   dadır. Ancak bu konuda dikkat edilmesi 
gereken nokta, yapılan tanımların bir kavramın yine soyut başka bir kavramla tanımlanması 

şeklinde ifade edebileceğimiz kavramsal olmasından ziyade soyutun somuta indirgenmesi 

anlamına gelen işlevsel olmasıdır.’’(Köroğlu, 2012: 7)  

 

Tüketim Toplumu: Salt iktisadi içeriğinden ziyade sosyo-ekonomik bir anlama 

gönderme yapan tüketim kavramını yaşamlarının her alanında aktif biçimde 

yaşayarak küreselleşme ve modernleşmenin de etkileriyle tüketim argümanlarına ve 

tüketim sistemlerine göre yaşam standart ve tercihlerini belirleyen toplum yapılarıdır.  

Kimlik: Bireylerin zihniyet ve bilinç yapılarına bağlı olarak doğumlarından ölümlerine 

dek çoğunlukla yaşanılan toplumsal yapı ve hakim ideolojilere göre şekillenen 

kişilerin özellikleri ve kendilerini ifade ediş biçimleridir.  

Birey: Araştırmamız içerisinde sıklıkla kullanılan bu ifade sosyal bilim teorilerindeki 

pozitif ve ampirik bir bakış dışında yalın haliyle ‘insan’ kastedilerek kullanılmaktadır.  

Yabancılaşma: Araştırmamızda geçen ‘yabancılaşma’ kavramı Marx’ın emeğine 

yabancılaşan işçisiyle ilişkili olmakla birlikte asıl kastedilen tükettikleriyle varolma 

çabası güden tüketim toplumu ferdinin sanal ve temelsiz argümanlarla kendisine 

yalancı ve yabancı bir kimlik kurmasıyla hasıl olan yabancılaşmadır. 

Din: Genelde tüm dinler özelde ise İslam’ın kastedildiği kelimenin özel anlamına 

vurgu yapılmak istendiği zaman ‘İslam Dini’ tamlaması şeklinde kullanılmaktadır. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Metot, bilinmeyeni ortaya çıkarmak yahut bilinen bir şeyin ispatı için yapılan 

araştırma esnasında düşünceleri sistemli ve tutarlı şekilde kullanma sanatıdır. Yani 

araştırma yoluyla ortaya çıkarılması mümkün olan şeylerin sebep-sonuç ilişkisi 

içerisinde belirli kanunlar çerçevesinde tesbit etmek için takip edilmesi gereken 

yoldur. (Bilgiseven, 1989: 3) 

Din sosyologları, bir yandan dinin nasıllığını yorumlarken diğer yandan şuurun 

dışında bu nasıllığın toplumsal tezahürlerini gözlemek suretiyle nitel ve nicel 

metotlarla anlar ve açıklarlar. (Arslantürk, 2014) Her ilmi disiplin kendi içerisinde 

bilgileri tutarlı olarak harmanlayıp değerlendirdiği kuramlar geliştirir. Bu kuramlar ilim 

dalları içerisinde farklı düşüncelerin sistemli biçimde birikerek ilmi ilerleme sağlar. Bu 

sayede kişisel değer yargılarından arınmış bilim anlayışı disipline edilmiş pek çok 

araştırmayla kendini geliştirmeye devam eder.  

Genel anlamda araştırmalar açısından kullanılan yöntem ve metotları veya 

geliştirilen kuramlar açışından tüketim ilişkileri, kimlik inşaası, dindarlık görüngüleri 

ve tüm bunların birbiri ile olan münasebetleri sosyal bilimler kategorisinde mütaala 

etmek yerinde olacaktır. Nitekim, dindarlık, dinin tanımıyla ilgili olmakla beraber dinin 

inanç, pratik ve değerler boyutu dindarlığı etkileyen öğeler arasındadır.  Tüketim, 

kimlik ve din konuları postpozitivist paradigma çerçevesinde nicel tekniklerle çeşitli 

bağlamlarda araştırılmakla beraber nitel yöntemler de bu konulara yeni yorum ve 

söylemlerin getirilmesini sağlamıştır. 

Frankfurt okulu tarafından temellendirilen eleştirel yöntemin tüketim konusuna olan 

yansıması tüketimin olumsuz etkileri üzerine yapılan eleştirilerle ilgilidir. 

(Horkheimer, Adorno, 1996: 11-12) Bu eleştirilerin tüketim kültürü ve toplumsal 

değişim kuramlarına olan katkıları da hesaba katıldığında araştırmalarda akılda 

tutulması gerken nitelikte oldukları anlaşılmaktadır. 

Yorumlayıcı yaklaşımı sıkça kullanmanın gerekliliği konusundaki temel gerekçemiz 

bu metodun kültür ve insan bilimlerine insanı anlayıcı olarak yaklaşması ve 

yorumları doğa bilimlerinden ayrı olarak insani faktörleri göz önünde bulundurarak 

yapmasıdır. Ayrıca, yorumlayıcı yaklaşım, insanı bir bütün olarak ele alır ve arzu, 

istek ve imgelerle örüntülü biçimde oluşmuş tüketim alışkanlıklarını değerlendirir. 



11 
 

Birden fazla kuram ile araştırmamızı desteklersek sağlamasını daha iyi yapmış 

olacağımız kanaatiyle sembolik etkileşim kuramının değerlendirme ve 

açıklamalarından da faydalandık. Nitekim, bu kuram bireyleri kendi farkındalığında 

olduğu ve davranışlarını belirlediği bağlamların bilincinde olduğu düşüncesinden 

hareket eder. Ayrıca sembolik etkileşim kuramları; yapısal ve bireysel yaşam tarzı 

kavramlarına vurgu yaparken, toplumsal yapıyı değerlendirmede bireyin dışında 

oluşan coğrafi, ekonomik veya kültürel etkenleri göz önünde bulundurduğu gibi 

bireyin iradesiyle oluşan tercihleri de göz ardı etmez. (Zorlu, 2006: 83) Bu açıdan 

kimliğin şekillendiği benlik algısının tüketim ilişkileriyle modern zamandaki 

bağlantısını kurmak açısından sembolik etkileşim kuramından faydalanmak ayrıca 

önem taşır. 

Sonuç itibariyle, Luckmann ve Peter L. Berger’in de yaklaşımlarından ilhamla, 

yapısal ve bireysel açılardan toplum yapısını bir bütün olarak ele almak ve sembolik 

etkileşim ve yorumlayıcı metodu bir sentez olarak kullanarak konuya yaklaşmak 

tüketim ile kimlik ve din ilişkilerine daha isabetli yaklaşımların önünü açacaktır 

kanaatindeyiz. 

Araştırmamızın genelde sosyal bilimler, özelde ise tüketim ve kimlik çalışmaları 

içerisinde değerlendirdiğimizde metoloji olarak da bu araştırmaların yöntem ve 

tekniklerinden faydalandık. Bu anlamda nitel veri toplama teknikleri üzerinde durarak 

dökümantasyon ve araştırma konusunun toplumsal izdüşümlerinin olduğu 

hususlarda yer yer gözlem metoduna ve farklı demografik özelliklere sahip ancak 

araştırma örnekleminin kontrol çizelgesine dahil katılımcılarla yapılmış mülakat 

tekniğine başvurduk. Araştırmamız nicel veri toplama metodu kullanmadığından 

dolayı, belirli değişken ve özellik grupları üzerinden genellemeler yapılan bir evrene 

sahip olmamakla birlikte mülakatları yaptığımız katılımcılar ve bu kazanımla elde 

edilen bulgu-yorum ekseninde değerlendirilebilecek bir örneklem oluşturmuştur. 

Nitekim araştırmamızın yöntem hedef uyumunda amaçlanan genelleme yapmadaki 

tutarlılık veya güvenilirlikten ziyade uygunluk ve tartışılabilirliğinin olmasıdır.  
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1. BİRİNCİ BÖLÜM 

KÜLTÜR VE TOPLUM BAĞLAMINDA TÜKETİM 

 

1.1.  TEORİK ÇERÇEVE 

  

Tüketim denilen olgu, esasında bir zamanlar anlaşılan sırf iktisadi ve ekonomik 

bağlantılarla ilişkilendirilebilecek bir kavram olmaktan ziyade, ihtiyaçların arzu ve 

isteklerin karşılanmasına dayalı mal ve hizmetler karşılığında para yahut ona 

mukabil bir değerle giderilen zaman ve mekana bağlı olarak gelişen sosyo-ekonomik 

ilişki biçimine gönderme yapmaktadır. Dolayısıyla, tüm bu arzu, istek ve taleplerin 

nereden geldiği ve nasıl oluştuğu; tüketimin hangi kavram ve niteliklerden etkilendiği 

ve nelere etki ettiği; kültür ve değerlerin, yönetim biçimleri, bireysel ve toplumsal 

psikolojik unsurların tüketimi ne şekilde yönlendirdiği karmaşası araştırılmaya ihtiyaç 

duymaktadır. (Öcal, 2010: 13) 

Tüketim kavramının tanımındaki ve ele alınışındaki farklılaşma, bazı sosyologların 

bu kavramı ekonomik kuramlarda kullanıldığından farklı kullanmasıyla başlamıştır. 

20. yüzyılın ikinci yarısında daha karmaşık bir sürecin içerisine girerek kavram; arz-

talebe, üretime, para miktarına, gelir seviyesine ve faiz oranlarına bağlı olmaktan 

nispeten uzaklaşarak, sosyal bir olgu olarak ele alınmaya başlanmıştır. (Bocock, 

1997: 15) Nitekim, modern kapitalizmin günümüzdeki şeklini almasındaki en önemli 

bütünleyici unsur olan tüketimin kültürel değer ve sembollerle girdiği ilişki içerisinde 

analiz edilmesi onu salt iktisadi bir yaklaşım olarak değerlendirmemek adına 

gereklidir.  
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Uzun zamandan beri yapılagelmekte olan tasarrufun ve bütçe araştırmalarının 

verdiği sonuçların (Kuzneta, 1952: 507-526) klasik iktisatçıların genel kabulü olan 

Keynes’in tüketim kuramı (Keynes, 1936: 97) yani tüketimi sadece gelirin bir 

fonksiyonu olarak izah etmekle açıklamak yetersiz kaldığından bilhassa 1947 ile 

1953 yılları arasında yeni tüketim kuramları gelişmiştir. Bunlar içerisinde en önemli 

görülebilecek olan Duesenberry’nin kuramı (Duesenberry, 1952) dır. 

 

 ‘’Bu kurama göre, insanlar daha üstün, kaliteli veya daha geçerli addolunan tüketim 
maddeleri ve tüketim şekilleri ile temas ettikçe ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yollar 

öğrendikçe, gelirleri değişmese dahi, daha fazla tüketmek eğilimi gösterirler. Daha fazla 

tüketmek isteğinin şiddeti ise, daha üstün kaliteli tüketim maddeleri iletişimlerinin sıklığına 

bağlıdır. Bir kişinin tüketimi sadece gelirine değil, birlikte yaşadığı, iletişim kurduğu kişilerin 

tüketim şekillerine de bağlı olmaktadır. Onlarla karşılıklı ilişki halindedir. Duesenberry bu hale 

‘demonstration effect-gösteriş etkisi’ demektedir. ‘’ (Kıray, 2005: 20) 

 

Üretim merkezli bir toplum yapısından tüketim merkezliye geçiş, üretimin bireyden 

bağımsızlaşması ve seri üretime geçişle başlamış, bu durum seri üretimin ancak 

kitle tüketimi ile birlikte varolabileceğinin anlaşılmasıyla neticelenmiştir. Tarihi 

verilerin gösterdiği odur ki 1960 öncesi ve sonrası kapitalizmi birbirinden farklılık 

arzetmektedir. 19.yy’ın sonunda işçi kendi ürettiği malı alamayınca yeni tüketim 

teşvikleri gelişmiş ve alım gücünün artması için ücretlerde artış görülmüştür.  

Ücret artışı ile desteklenen tüketimin kitle tüketimine yönelişi ünlü Amerikalı otomobil 

üreticisi Henry Ford’un çabalarıyla olmuştur. Nitekim, bu durum Gramsci tarafından 

Fordizm olarak nitelenerek kurumsallaşmıştır. 

Henry, orta halli aileler için seri üretimle otomobil üreterek ve öncelikle kendi 

çalışanlarına yüksek ücret ödeyerek, onların arabalardan satın almasını sağlamıştır. 

Bu durum 20.yy’ın ilk toplu üretim-tüketim yükselişinin bir işareti sayılmaktadır.  

Büyümenin üretime bağlı olmasından ziyade, kitlesel üretim-tüketimi temel alan bir 

rejim olan Fordizm, üretime uygulanmış bir kitlesel tüketim üzerine düzenlenmiştir. 

Sembolik başlangıç yılı 1914 olan Fordizmin, küreselleşmenin aldığı şekle göre 

‘Küresel Fordizm’ olarak adlandırılmıştır. (Keyman, 2004: 48) Fordist sistemin belli 

başlı özellikleri arasında; esnek olmayan teknolojiler içermesini, aynı tür ürünlerin 
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seri üretimi oluşmasını ve standart çalışma kalıplarını benimsemesini sayabiliriz. 

(Ritzer, 1998: 219)  

Endüstriyel gelişim ve milli ilerleyiş amaçları doğrultusunda toplumsal kültürünü 

oluşturan Fordist akım, modamod bir iş bölümü, otorite ve belirli kalıplara bağlılık 

çerçevesinde şekil almıştır. (Yetim, 2004, 18: 136) 

Sonuç olarak; ürünler standartlaştı, işinde uzmanlaşan işçi ve iş bölümlerin 

hiyerarşik olarak ayrıldığı ayrıca bilimsel ilkelerle personelin yetişerek tek merkezde 

yönetimin toplandığı idare şekli olan Tylorist yönetim şekli (Aktan, 2004; Aktan, 

1999) gelişti, tek model için tasarlanmış makine kullanımı yaygınlaştı. 

Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, tüketim kültürü ve tüketim toplumu söylemi, 

her zaman Fordist birikim rejiminin düzenleme tarzıyla ayrılmaz bir parça olmuştur. 

(Keyman, 2004: 51) Tüketicinin ihtiyaçlarının doğrudan üretici hakimiyeti ve kararları 

üzerinden karşılandığı tüketim kalıpları oluşturulmuş, standartlaştırmanın yolu 

kitlesel üretim ve tüketim ilişkileriyle açılmıştır.  

1960-1970 arası Fordizm, toplumun değişim hızına yetişemeyip, yeni ihtiyaçlara 

cevap veremeyince çökmekte ve yerine kapitalizmin postfordizm dönemi 

yaşanmaya başlamaktadır. Artık, üretim yerine tamamen tüketimin başrol oynadığı 

bir döneme geçilmiştir. Artık sistem tamamen tüketim ilişkileri, tüketim ağları ve yeni 

tüketim araçları üzerine kurulmaya başlamıştır. Bu durumun devamında, bilgisayar 

destekli dağıtım ve eşyaların kullanım değil, çağrıştırdığı yaşam tarzı amacıyla 

alınması dönemine geçilmektedir. Artık, esnek uzmanlaşma ve belirli bir modele 

bağlanmama gerçekleşir. (Şan, 2009) 

‘’Moda ya da edebi olma merakı, uzmanların gerçek uzmanlar olmamaları halini ya da 

kahinlerin yardımcıları olmalarını düşündürebilir.’’ (Weber, 2016: 18) 

Post-fordizm ürünlerin bireylerle buluştuğu mekanlara yeni anlamlar getirerek, yeni 

yaşam biçimleri eşliğinde tüketim ürünleri üzerinden açık imajlar ve faaliyet tanımları 

kurmasını sağlamıştır. Demografik yapıların ürünlerle bağlantı kurulmasıyla sadece 

mevcut yaşam biçimleri değil, tüketici açısından anlamlı kabul edilen yeni yaşam 

biçimleri de hedef alınmıştır. (Odabaşı, 1999: 12) 

‘Tüketim Toplumu’ olgusu emek ikinci planda kalarak tüketici fonksiyonu ön plana 

geçtiği için gündeme oturmaktadır. Artık, baştan çıkarıcı insani ilişki kaabiliyetleri, 
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reklam, etkili iletişim, halkla ilişkiler gibi yeni mekanizmalar ön plana çıkmaktadır. 

Elbette toplumlar için bir anda tüketimi olumlamak mümkün olmadığından çeşitli 

referansları kullanarak bu durumu meşrulaştırmak gerekmiştir. Örneğin; modernite 

temelinde uzun süre Hıristiyan teolojisi feragat, sade yaşam, hazdan kaçınma, 

arzuları denetleme fikrini özelde Kapitalist ahlak temelinde yaygınlaştırmıştı. 

Protestan ahlak vurgusu ile kazanıp lüks harcamama, istikrarlı sermaye üretimi 

tavsiye edilmişti. Buradan tüketim toplumuna geçiş, öncelikle bu etiği aşmayı 

gerektirdi ve medyanın da desteğiyle ihtiyaç dönüşümü bunu sağlamıştır. Sonuçta 

bugün bireylerinin öncelikli görevi tüketmek olan pek çok toplum için ‘tüketim 

toplumu’ tanımını kullanabiliyoruz. Bu toplumların üyelerine yaşattığı temel norm: 

şevkle tüketmek ve iktisadi büyümedir. 

Günümüz toplumları iktisadi faaliyetlerin, ekonomik hadiselerin tamamiyle içerisinde 

oldukları ve gündelik yaşamlarımız da bu değişimlerden bizzat etkilendiği içindir ki 

sosyoloji ilmi içerisinde Tüketim Sosyolojisi başlığı altında incelenmesi söz konusu 

olmuştur. Bu durumu ilk olarak ifade eden Robert Mayer olmakla beraber, Tüketim 

Sosyolojisi tabirini ilk kullanan isim ise, Peter Saunders’tir. (Campbell, 1995: 96-126) 

Galbraith’in deyimiyle ‘varlıklı’ toplumlara dönüşmeye başlayan Amerika Birleşik 

Devletleri ve Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan bireyler için tüketim, bilhassa ikinci 

dünya savaşı sonrasındaki ekonomik canlanma beraberinde belirli standart ve ilşki 

çerçevesinde tüketimi ele alma ve seçimler yapmanın yanısıra artık madde ve mala 

bir anlam yükleme ve bu anlamları okuma çabasıyla özdeş hale gelmiştir. Bir yanda 

araştırma ve çalışmalar tüketimi eleştirerek kınarken, diğer yanda gelişmiş ülkelerde 

ise, tüketimcilik etik bir düzleme oturtularak ahlaki dayanaklar edindirilmeye 

başlanmıştır. Prüten etiğin gitgide zayıflayan içeriği ideolojik düşüncelerin de 

etkisiyle artık özverisel olmaktan öte tüketimi yüceleştiren ve başarı, haz ve özgürlük 

mefhumlarını çağrıştıracak anlam bütünlüğüyle ele almaya başlamıştır. Bununla 

beraber, ekonomik açıdan büyüyen ve alım gücü artan toplumlar fazla tüketimin 

mutluluğa giden bir yol olarak görmeye başlamış, sosyal kimliğin temeli olarak 

tüketim gücü ve geniş standartları bir yaşam tarzı şeklinde algılanmaya başlamıştır. 

Tüketimin ekonomik bir olgu olmasının yanı sıra kültürel bir olgu olduğunu savunan 

Douglas ve Isherwood, tüketim mallarının her zaman kültürel bir öge tarafından 

çerçevelendiğini kabul etmektedir. Tüketimin sosyal önemini vurgulayan McCracken 

ise, biraz daha ileri giderek modern gelişmiş toplumların tüketim malları aracılığıyla 
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kültürlerini yeniden ürettiklerini, betimlediklerini ve manipüle ettiklerini ileri 

sürmektedir. (Yanıklar, 2006: 25) 

Tüketim, her şeyden önce, tüketicinin satın alınan nesne üzerinde yoğunlaştığı ve 

onu yeniden anlamlandırdığı sosyal ve kültürel içeriklere sahip karmaşık bir süreçtir. 

(Campbell 1987, Dant 1999, Miller 1988; Yanıklar, 2006: 24)  

Tüketimin derinlemesine incelenmesi, tüketim pratikleri ve elde edilen sonuçlardan 

daha farklı edinimlere bizleri götürebilmektedir. Öyle ki, tüketim sembolik bir hal 

alarak, kollektif bir davranış biçimi, adeta kendi içerisinde etik geliştiren bir kurum 

haline dönüşmektedir. Devamında ise, baskıcı ve zorlayıcı etkiler göstermeye başlar 

ki bu durum tüketim söylemlerine asla dil vasıtasıyla yansımadığından dolayı 

toplumlar tarafından zamanla tepki almadan kabullenilir. 

Ellerindeki mevcut ve sıradan malların yerine mevki ve makam peşinde koşmaya 

başlayan insan, riskli oyun ve oyuncaklarını olumlu sonuçlar alacakları durumlara 

tercih etmiş oldular. Bu gibi rekabet ve ortamlarda ise, düzensiz piyasa 

rekabetlerindeki neoklasik ekonomilerin geleneksel çözümleri ve tedavi yöntemleri 

işe yaramamaktadır. (Fukuyama, 1999: 179) Bu demek oluyor ki, geleneksel yaşam 

biçimi ve tercihler yerini modern kapitalist düzenin tüketim kültür ve anlayışına 

bıraktığından beri geleneksel yöntem ve sonuçlar da değişmekte, bilinenin dışında 

metotlar kullanılıp, tahmin edilenin tam aksi sonuçlar yaşanabilmektedir. 

Tüketiciliği eleştirenlerin başında gelen Frankfurt okulu ise, farklı tarzda birçok 

eleştirinin toplanmasını da sağlamıştır. Bunlardan Thedor W. Adorno ve ‘Akıl 

Tutulması’ kitabının yazarı Max Horkheimer’in beraber kaleme aldıkları 

‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ adlı eserin içerisindeki ‘Kültür Endüstrisi’ bölümü bu 

eleştirilere yer vermektedir. Ardından Herbert Marcuse’da bu konuya eleştiri 

getirenlerin içerisine katılmıştır. Genel anlamda eleştiriler bireyin, tüketim kültürünün 

hayata kattığı kolaylaştırıcı araç gereçlerin aslında kişinin kendisini hayata karşı 

korumaktan acizleştirmesi ve gerçekten yaşamayı unutturması üzerinedir. Bunun 

yanısıra bir çok ürünün daha en baştan satışa çıkarken fiyatlanma aşamasında 

tüketicinin fiyat üzerinden sınıflandırılması, organize edilmesi ve etiketlenmesi de bir 

diğer eleştiri konusu olmaktadır. Nitekim, ürün fiyatlaması aslında hitap ettiği kesimin 

uzaktan yaftalanıp, tüketicinin dahi haberi olmaksızın yönetilmesini de 

kapsamaktadır. Çünkü, kimi zaman ürünler birbirinin birebir aynısı bile olsa 

tüketileceği bölgeye göre fiyatlanır ve bu durum sınıflar arası ayrım düşüncesini 
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toplum içerisinde yaygınlaştırır. Adeta sınıf kalitesi, ürün kalitesiyle 

özdeşleştirilmektedir. Üst sınıf olarak tabir edilerek yüksek fiyatlandırmadan istifade 

edemeyen diğer sınıf mensupları bu yönleriyle hor görülür ve küçümsenmeyi 

hakeder bir muameleye maruz kalabilmektedir. Tüketim eleştirisinin devamında ise, 

toplumun her kesiminin bu kısırdöngüsel cendereye takılması için herkes için 

birşeyler üretmenin öngörüsü sorgulanmaktadır. Bu seri nitelikli hiyerarşi, halka 

kendi tipik seri üretimini tüketme görevi vermekte, halk durumu sorgulamadıkça da 

böylece devam etmektedir.  

 

 

1.2.  TÜKETİM ÖGELERİ 

1.2.1.  İhtiyaç 

Tüketimin bir ihtiyaç ve ihtiyaç hakkı dizisi şeklinde değerlendirilerek modernite 

öncesinde bunu mülkiyetle bağdaştırma durumu da söz konusu olmuştur. ‘’Hont ve 

Ignatieff kasıtlı olarak kendi görüşlerini Aquinas ve diğer modern öncesi 

düşünürlerin, yoksulların desteklenmesi için yasal zorunluluklar aracılığıyla mülkiyeti 

sınırladıkları ihtiyaç hakkı üzerinde temellendirirler. Ancak bu ilkeye modern refah 

hakkının atası olarak bakmak onu yanlış anlamak olur.’’ (Fleischacker, 2013: 60) 

Hume ve Smith ‘in de üzerinde durduğu ihtiyaç hakları, modern dönemde yaşanan 

tüketim ve ihtiyaçların şekillenişine doğrudan ulaşmadığı ve refah toplumlarına temel 

teşkil etmede diğer olgu ve ihtimaller yanında uzak kalışı sebebiyle irdelenmeye 

gerek duyulmamıştır. 

Üretim ve ihtiyaç artışlarının karşı karşıya getirilmesi, farklılaşma değişkenini göz 

önüne getirmek anlamına gelmektedir. Nitekim, reklamların bireylere farklılaştırıcı bir 

tonla ve tek başına fertten ziyade derin motivasyonlar yüklediği ve yeni anlamlar 

kazandırdığı sınıfsal nitelikleri bağlamında seslenişi de toplumun tamamının işin 

içine sokulduğu tüketimin yorumlama sürecinin ta kendisi olmaktadır. Bu bütünsel 

diktatörlüğün zincirsel farklılastırmanın en etkin sahası olan modanın ise merkezi 

kentlerdir. Bizzat sistemin ihtiyaçları adına çalışıldığı halde bireysel ihtiyaçlara 

odaklanılıyormuş aldatısı, giderek daha gizli ve düzenli hal almaktadır ki özel 
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sektörün kamu sektörü yanındaki devleşmesi bundan kaynaklıdır. Bu bağlamda, 

gerçek ve yapay ihtiyaç ayrımı sahte bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve eğitim 

gibi temel ihtiyaçları televizyon gibi araçlarla maskeleyerek giderilmesi engelleyen 

yapay ihtiyaçlar giderek yaygınlaşmaktadır. Büyümenin bizzat kendisine bağlı olan 

bu ayrım, işlevsel olarak ona bağlılığı sebebiyle tekrar tekrar üretilmektedir.  

(Baudrillard, 2015: 73-75) 

Baudrillard tüketim sürecini iki temel bakımdan çözümler: Yapısal ve stratejik 

çözümleme. Kodları anlama ve bir dile eşdeğer olarak iletişim sürecini konu alan 

yapısal; statüsel değerler olarak toplumsal sınıflandırma ve farklıklaşmayı konu alan 

stratejik çözümlemeyi içermektedir. Bir nesnenin asla kullanım değeri içerisinde 

tüketilmeyişi, üst bir statü grubu yahut ideal bir gönderge olan kendi sınıfımızla ilişki 

kurarak veya ayırarak bir göstergeler nesnesi halinde tüketilmesi çözümlemenin 

içeriğini oluşturmaktadır. Bu düzen içerisinde yer edinen birey kendisine yeni bir 

düzen kurduğu yanılgısı içerisinde esasında sadece göreceli olarak düzene 

kaydolmuş bulunmaktadır. Kendisini farklı kıldığını düşündüğü toplumsal kazançları 

konumlar yer değiştirdiği halde düzenin sürmesinin sağlamaktadır. (Baudrillard, 

2015: 68) 

Tüm bu standart kalıplar ve maddi ihtiyaç listeleri üzerinden kurgulanan yaşam 

şekilleri beraberinde insanın bedenini taşıyan ruhuna ve deruni dünyasına hitaben 

ortaya çıkan ihtiyaçları da söz konusur. İnsan hayatında maddi ihtiyaçlar olduğu 

kadar manevi ihtiyaçlar da oldukça fazladır. Nitekim, ruh beden bütününden 

meydana gelen insanın ruhunun da çeşitli ihtiyaçları hasıl olmaktadır. Maslow’a 

göre, insan ihtiyaçları hiyerarşik şekilde beş kategoride sıralanır ve hatta o bu 

durumu bu durumu kuram haline getirir. Bu ihtiyaçlar; ilk olarak yeme, içme, uyuma 

gibi temel fizyolojik ihtiyaçlar, ikincisi güvenlik ihtiyacı, üçüncü grup sevgi ve aidiyet 

ihtiyacı, dördüncüsü saygı ihtiyacı ve beşinci ihtiyaç ise, kendini gerçekleştirme 

ihtiyacıdır. (Maslow, 1943: 370-390) Maslow, ihtiyaçları konu aldığı makalesinde her 

nekadar ihtiyaç hiyerarşisi belirleyerek alt kategorideki ihtiyaçlar karşılanmadan üst 

kategoriye geçilemeyeceğini savunsa da toplumsal yaşam pratikleri ve pek çok 

bireysel tercih gösteriyor ki temel birtakım ihtiyaçları karşılanamayan pek çok toplum 

bireyi manevi ihtiyaçlarının tatmini adına çeşitli eylem ve pratik içerisine girmiştir ve 

girmektedir. Bu hiyerarşi bazı örneklere hitap edebilse de tüm toplumları veya 

bireysel tercihleri genellendirmeden uzaktır. 
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Değişen yaşam koşullarına bağlı olarak ihiyaçlar çeşitlenmekte hatta bazı 

düşünürler için ihtiyaçların bazısı gerçek iken bazıları yapay olabilmektedir. Ya da 

sınıfsal farklılıklar çerçevesinde ihtiyaç tatmininin sınırı birhayli genişleyebilmektedir. 

Ancak yine de bu ihtiyaç ayrımlarının kesin çizgileri yoktur ve oldukça göreceli hale 

gelebildiği durumlar da söz konusudur. 

İhtiyaç kavramı bir nesnenin yoksunluğu üzerinden değerlendirildiğinde ihtiyaç iken, 

tamamen satın alma duygusunun tatmini üzerinden değerlendirildiğinde ise arzu ve 

istekler devreye girmektedir. Bu anlamda bir ayrım her nekadar tüketim kültürleri ve 

bu kültürün olağan halde yaşandığı tüketim toplumları üzerinde geçerli değilse de 

ihtiyaç tatminlerinin sözkonusu olduğu ve bunun tamamen eşya-insan arası ilişkinin 

meşrulaştırmasıyla yapılması konuyu kaygan bir zemine taşımaktadır. Çünkü, 

kullandığı telefon markası üzerinden kendisine sınıfsal bir aidiyet ve bu duygu ile 

manevi tatmin duyan bireyin satın aldığı maddeler ile yapay bir kültürün içinde yapay 

bir kimlikle yaşamını sürdürmesi söz konusu olmaktadır. 

Tüketim toplumlarının karşılanması zorunluymuş hissi uyandıran ihtiyaçlar ürettiği 

yaşam tarzlarına sahip olduğunu söyleyen Durning, bu durumun tutumluluktan 

tamamen ayrışmayı da beraberinde getirdiğini vurgular. (Durning, 1977: 133) 

Nitekim, tüketici yaşam tarzının yaygın olduğu yerler öncelikle kentler olmakla 

beraber tüketim toplumu olmanın bir göstergesi olarak bu tarz yaşam tüketimin 

sözkonusu olduğu mekanlara sirayet etmektedir. Kalite ve mahiyeti aynı ambalaj 

ürünleri de seri üretim halinde en ücra yerlere kadar yayılım göstermektedir. Elbette 

bu durumu kitle iletişim araçlarının tanıtıcı ve özendirici etkisi de etkilemektedir. Her 

sınıf insanın evinde bulunabilen televizyonun en aktif reklam aracı olduğu 

düşünülürse söz konusu ihtiyacın tatmini halini alan tüketimin bu denli boyut 

değiştirerek yayılması olağan bir hal almaktadır.  

 

1.2.2. Lüks 

Tüketim kuramları ve onun tarihsel dayanaklarıyla ilgilenenler arasında ‘lüks’ 

problemini ele alarak konuyu irdeleyenler bulunmaktadır. 19. yy ve sonrasında lüks 

üzerine çalışanların başında İngiltere’de Senior, Almanya’da Rocher, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde Rae ve daha sonraları Almanya’da Sombart gelmektedir. Bu 

araştırmacılar lükslüğü farklı kapsam ve koşullarda inceleyerek tüketime dayanak 
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teşkil edebilecek bir olgu olarak üzerine eğilmişlerdir. Hareket noktaları ve bakışları 

ne olursa olsun bu yazarların hepsi tüketimde biyolojik ihtiyaçların karşılanmasında 

ve gelirden başka endişelerin de var olduğu noktasında birleşmektedirler. (Kıray, 

2005: 15) 

Toplumsal tabakalaşma ile tüketim arası fonksiyonel ilişkiye ilk kez dikkatleri çeken 

Thornstein Veblen, tüketimin amacının hiçbir zaman sadece biyolojik ihtiyaçların 

tatmini olarak görmediği gibi toplum içi tüketim görüngülerinin bireylerin toplumsal 

satatüsünü gösterme çabasını da yansıttığını savunur. Kullandığı terimler arasındaki 

‘aylak sınıf’ tabiri mülkiyetin doğuşu ile aynı zamana tekabül etmektedir. Ekonomik 

özellikleri çalışmamak olan aylak sınıfın elinde varlığın birikmesi onları el ile iş 

görmekten kurtarır. Aylak sınıf, ait oldukları bu sınıfı şerefli addeder ve bu aidiyetle 

varlıklarını ve güçlerini Veblen’in deyimiyle ‘Conspicuous Consumption’ yani 

gösterişçi tüketim şekliyle göstermektedirler. (Kıray, 2005: 18)  

Veblen’in aylak sınıfına özgü gördüğü gösterişçi tüketimi Duesenberry, çevresel 

faktörler ve statü endişesi de devreye girdiğinde tüm toplum bireyleri için söz konusu 

olabileceği şeklinde açıklamış olmaktadır. Ancak açıklama sosyolojik analizleri 

derinlemesine yapılmadığı takdirde yetersiz kalabilmektedir. 

Kurtuluşa eşdeğer anlam biçilen mutluluk, tüketim toplumlarınca mutlak bir argüman 

ve gösterge olarak kullanılmaktadır. Öyle ki, bu konudaki en idealist ve inatçı 

söylemler büyümenin bolluktan geçtiğini bolluğun ise demokrasi anlamına geldiği 

fikirlerini yerleştirmektedir. (Baudrillard, 2015: 51-54) 

Sombart, bu konuda nitel ve nicel lüks ayrımı yaparak konuya farklı bir açı 

kazandırır ki, malın ziyan edilerek on çalışan yerine yüz çalışan tutmak veya bir 

eşyadan birkaç tane bulundurmak gibi israfına nicel, antika vazoya milyonlar vererek 

sahip olmaya ise nitel lüks olarak bakar. (Sombart, 1998: 89) 

 

1.2.3. Sermaye 

Wallerstein’in bir ekonomik sistem olarak adlandırdığı ve son dörtyüz yıl içerisinde 

tüm dünyayı saran kapitalizm, öncelikle küçük işletmelerin ardından ulusal büyük 

firmaların ve en sonunda çok uluslu şirketlerin etkinliği halini almıştır. Birikmiş mal 

anlamına gelen sermayenin yani kapitalin kapitalizme kaynaklık ettiği açıktır. 
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Nitekim, zamanla bu sermaye çalışanı, uzmanı, girişimcisi ve yatırımcısıyla tüm 

çevresini içine çeken tarihsel ve toplumsal sisteme dönüşmüştür.  

Kapitalist sistemin gelişebilmesi için yoğun bir üretim ve sermaye birikimine hiç 

değilse bir süre ihtiyaç duyulmakta ancak ve ancak sonrasında tüketim faaliyetlerine 

geçmek söz konusu olabilmekteydi. Bu sebepten kapitalizm, onu besleyecek 

kapitalist ruhu taşıyan protestan ahlak ile canlanabilirdi ki tüketmeyi ahlaki görmeyen 

sürekli yatırım ve sermaye birikimini destekleyen protestan anlayış tam da bunu 

yaptı. Weber, kapitalizmin belli coğrafyalarda gelişemeyip protestanlarca ileri 

seviyeye taşınabilmesinin sebebini de bu şekilde açıklamaktadır. Fakat tabiki bu 

durumun adı kapitalizme hizmet değil verimlilik ve dünya kalkınmasına katkı idi. 

Zamanla biriken sermaye, gelişen kapitalizm üretilenin tüketimi ile devam etme 

ihtiyacı hissetmiştir ki bu durum artık bir kültür olarak tüketimi ortaya çıkarma ihtiyacı 

doğurmaktadır. Nitekim, tepeden inme bir tüketim algısının, bilhassa tüketim 

sınırlarını sorgulayan kesimler tarafından kabul ettirilemeyeceği açıktır. Varlığını 

büyüme ve kendine dönük süreçlerle kanıtlayan kapitalizm, bu kez toplumsal 

süreçleri de metalaştırma pahasına yaşamaya devam edecektir. Nitekim, kendisini 

rekabet hareketliliği, büyüme hızı ve sermaye emek arası ilişkilerin devamlılığı 

üzerine inşa eden kapitalist düzen ekonomik liberalizmi de bir doktrin olarak 

benimsemektedir.  

Sermaye anlayışı, üretim merkezli toplum yerini alan tüketim merkezli toplum 

yapısında farklılaşarak para veya mal gibi sermaye anlayışına tüketici piyasası, 

reklam ve markalaşma gibi argümanlar da eklenmiştir. 

 

1.3.    SEMBOLLEŞME 

Kapitalizmin ulaştığı yahut ulaşamadığı hemen her alanda etkisini gösteren tüketim 

faaliyetleri, komünizmin kol gezdiği ve kapital ilişkilerin yoğun şekilde yasak gördüğü 

bölgelerde dahi –hatta daha yoğun biçimde- etkisini göstermiştir. Bu duruma kapı 

açan en önemli araç ise gösterge ve sembollerin toplumsal alandaki etkisidir. 

Yapısalcı düşünürlerin sıkça üzerinde durarak büyük katkılar sağladığı sembolik güç 

bireysel ve toplumsal algı üzerinde oldukça hakim etkiler göstermektedirler. Basit bir 

kalemden, elektronik eşyaya veya kültürel turlara, ulaşım firmalarına kadar hemen 



22 
 

her şey bu etkiye açık bulunmaktadır. Bireysel arzu ve sahip olma isteklerini 

tetikleyen sembolik argümanlar, ürünlerin yüksek bir tüketim düzeyinde satın 

alınmasını sağlamaktadırlar.  

Toplumsal olayların tarihsel veya kültürel değerleri içerisinde ancak ideolojik ve 

teknik bir kodla yeniden şekillendirilerek sunulması da aynı şekilde imge ile mümkün 

olmaktadır. Yani tüketimsel anlam buyruklarını kesme, ekleme veya bütünleştirme 

gibi işlemlere tabi tuttuğu gösteriler sayesinde toplumsal ve ahlaki değer 

sistemlerine entegre eden imgeler, derin söylemlerini adeta bilinçdışı bir tarzla 

izleyicisine sunmaktadır. Bir tüketiciden diğerine, bir göstergeden diğerine gönderme 

yapan araç mantığı, gerçek nesne ve dünyayı es geçen reklamların kitle iletişimsel 

işlevleri olmaktadır. (Baudrillard, 2015: 157-158) 

Toplumlarda postmodern düşünce tarzının ve izafiyetin getirdiği göreli düşünce 

tarzının yerleşik ve kesinlik üzerine kurulu düşünce sistemlerinde yer bulamadığı 

pek çok nokta boşluklarını imgeler, işaret değerleri, sınırsız alım gücü ve arzularını 

tatmin için kullanılan iletişim organları… Bu vesileyle insanoğlunun bir ihtiyacı olan 

tüketim olgusu, kişinin yaşam şekli, bireysel ve toplumsal tercihi, kişilik ve kimliğinin 

başat unsuru haline gelmeye başlamıştır. 

Modern tüketicinin yaşam tarzına uydurulan semboller, potansiyel tüketici için 

anlaşılır hale getirilerek tasarım, etiketlenme ve reklam gibi vasıtalarla tüketicinin 

seve seve kabul etmesini ve onlarla bağ kurmasını sağlamaktadır. İnsanların 

zamanla değişen bilinç ve bilinçdışı sınırlarına yatırım yapan semboller, bir kuşağın 

asla kabul etmediği şeyleri diğer kuşağa gayet normalleştirerek kabul 

ettirebilmektedirler. Bunu oluşturulan kimlik duyguları üzerinden daha çabul halleden 

tüketim sistemi, ortak kimlik özelliklerini tüketim kalıplarına dökerek başarmaktadır. 

(Bocock, 1997: 62-63) 

 

''Kültürel ürünler dahil daha önce metalaşmayan birçok şeyin metalaşmaya başlaması, bir 
metalar hiyerarşik sisteminin kurulması, söz konusu hiyerarşik sistemdeki konumuna göre 

metaların işaret değeri kazanmaları, ülkemiz vatandaşlarının da bizzat fiziki ihtiyaçlarından 

daha fazla işaret değerleri üzerinden metaları tüketmeye çalışmaları, kendilerini tükettikleri 

metalar üzerinden tanımlama çabaları ve insanlarda tükettiği kadar var olma algısının 
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yerleşmeye başlaması toplumumuzun tüketim toplumu olma yolunda önemli mesafeler 

aldığının belirtileri olarak kabul edilebilir.'' (Demirezen, 2015: 13) 

 

Sembolik değer ve işaretler vasıtasıyla toplumlar arasında hızla yayılan tüketim 

alışkanlıkları zamanla ritüel halinde hayatlara yerleşerek kimliksizliğin boşluklarını 

doldurma görevi üstlenmektedir. İnsanların kendilerini ifade edebilme ve kendi 

olabilme mücadelelerinde eşya ve mala yüklenen anlamlar çerçevesinde toplumsal 

bir perspektif oluşmaktadır. Ürünlerin kategorizasyonu onlara sahip olan insanların 

sınıf dereceleriyle eşleşir. Sembolik anlam tüketime sosyo-kültürel içerik yüklemekle 

kalmaz, yaşama dair değer yargılarının odak noktalarını da ele geçirir. Nitekim, 

üretilen malın üzerinden kimlik edinim gayreti ve tüketicilerin kendilerini sahip olduğu 

eşya nisbetinde ifadelendirmeleri başlıbaşına tüketimin kültürel anlamına işaret 

etmektedir. Bu demektir ki, satın alınan eşya işlevsel yönünden ziyade işaret değeri 

ve sahibine kattığı sembolik değeriyle var olmaktadır ki bu durum bireylerin nesneler 

vasıtasıyla güven oluşturma ve topluma bu sayede adapte olma sonuçlarını 

doğurmaktadır. 

 Burada asıl bahsedilmesi gereken şey, ister bireysel isterse grup çapında olsun, 

tüketici zihniyetin sahip olduğu düşüncede büyülenme, gündelik yaşamı mucizevi 

hale çevirme gibi inançlara ev sahipliği yapan esasında ilkel ancak düşüncenin 

mutlak gücünden destekle kendisini gelişmiş gören bir zihniyettir ki bu zihniyetin 

inancı dahi göstergeler üzerine kurulu bir sistemdir. Evreni adeta sınırsız bir tüketim 

aracı haline getiren bu düşünce kendilerinde doğal bir hak olarak bolluklar ülkesi 

olan dünyayı tüketme hakkı vermektedirler. Bu meşru ve devredilmez olarak 

gördükleri haklar onlara çeşitli reklamlar ve fanteziler aracılığıyla daha da ikna edici 

tarzda sunulmaktadır. Her durumda gerçek, göstergelerin uzaklığından tüketilen bir 

hal almaktadır. Göstergelerle beslenen ve onlara sığınarak yaşamını sürdüren 

yalnızca büyüsel düşünce değil aynı zamanda tüketimin düzeni ve ona duyulan 

inançtır. Yeni bir öge olan bu tüketim inancı kendisinden sonraki kuşakları da bolluk 

haklarına mirasçı kılma cür’eti göstermektedir. (Baudrillard, 2015: 23-25) 

Marx, Langer ve son dönemde Baudrillard gibi düşünürlerin üzerinde durduğu insanı 

diğer varlıklardan ayıran faktör olarak bilinç bazlı tüketim yaklaşımları esasında 

tüketim kültüründe hakim kullanım olan sembol ve göstergelerin insandaki dil ve 

matematik gibi sembolik kapasitelere yaptığı göndermelerdir. Öyle ki gösterge ve 
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semboller arasındaki bağ zamanla bilinçdışı göndermelerin bilinçli bir hal almasına 

zemin hazırlamaktadırlar. Öyle ki bu durum, bireye çocukluğundan ititbaren zihinsel 

bir yatırım anlamına gelmektedir.  

Hayvanların çevrelerindeki göstergelere verdikleri tepkilere benzer biçimde 

sembollere tepki gösteren çocuklar, ait olduğu veya olması istendiği kültür grubunun 

sembollerine alıştırılarak bu aidiyet kazandırılmaktadır. Soyut olan sembollere 

bağlılık öncelikle somut olan göstergeler aracılığıyla sağlanmaktadır. Wittgenstein’ın 

dil çalışmalarında ve Lacan’ın psikanaliz konulu çalışmalarında açıkça incelendiği 

üzere, sembol kullanımına ve bağlılığına götüren en belirgin araç dil ve dilin 

kullanımıdır. Sembollerin oyunu ile süregelen bir süreç de tüketim süreci olarak 

kendisini göstermektedir. (Bocock, 1997: 79-80) İster zengin isterse fakir, insanların 

biliçdışı arzularına seslenerek dünya üzerindeki pek çok ideoloji ve rejimleri altüst 

eden tüketim ve tüketimcilik, bu durumu kazandırılmış veya giydirilmiş bir kimlik 

örüntüsü etrafında yaptığından dolayı çoğunlukla bireyler potansiyel güçlerini, bilinçli 

aktiviteler vasıtasıyla sistemi eleştirmekten çok ona hizmet etmek için kullanır hale 

gelmişlerdir.  

Sembollerin bilinç vasıtasıyla çocuk yaştan itibaren bireylere yerleştirilmesi, 

tüketimin çocukluktan altyapısının kurulması ve marka takıntılı ergen ve yetişkinlerin 

toplumda başgöstermesi anlamlarını taşımaktadır. Arzu ettiği tüketim mallarını 

alması istenen insanoğlu ancak ve ancak çocukluktan itibaren bunu yapmayı 

öğrenirse bu duruma karşı daha tutkulu alışkanlıklar geliştirebilecektir. Bu duruma 

dair oluşturulan en etkin kimlik duygusu ise, dil vasıtasıyla kurulmaktadır. 

Dil kuralları ve kelimelere yüklenen yeni anlamlar sayesinde sistemin 

yönlendirmeleri doğrultusunda yetişen fertler artık iyi-kötü, doğru-yanlış olgularının 

içeriğini geçmiş nesillerden daha farklı doldurabilmektedirler. 

 İyi denen kavramın içerisini dolduran tüketim alışkanlıkları ve o kültüre dair olan 

öğeler iyi yaşamın, tevazu ve erdem üzerine kurulmuş olan diğer yaşam 

biçimlerinden olan farklılklarını gerek yaşam pratiklerinde gerekse söylemlerinde 

açık seçik ortaya koymaktadır. (Tekin, 2003: 85) 

 

1.4.    METANIN KUTSALLAŞTIRILMASI 
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Gelişmiş kapitalist sistemlerde, kapitalist ekonominin istikrarsız ve güvenilmeyen 

yapısının olumsuz sonuçlarını azaltmak sebebiyle ekonomik ve siyasi kurumlar arası 

belirli ayrımlar ve ekonomik düzenlemelerin sürekli bir tarzda sorgulanma ve 

yenilenmeleri gibi çözümler geliştirilmiştir. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin hareket 

alanını genişletmek de güven ortamı tesis edebilme konusundaki çözüm pratikleri 

arasındadır. Buna rağmen paranın insanlar arası güç gösterisi aracı haline gelmesi 

çoğunlukla politika ile ekonominin de kaynaşarak bu ilişkiler içerisinde ekonomi 

politiğinin oluşmasına sebep olmaktadır. (Harvey, 1999: 123-128) İşte geleneksel 

bağları çözen paranın, üretimin aracı olmaktan çıkıp üreticilerin kaygıları sebebiyle 

gerçekler üzerini örten ve toplumsal ilişkileri maskeleyen bir hal almaktadir ki Marx’ın 

deyimiyle bu ‘meta fetişizmi’ olmaktadır. 

Nesenelerle beraber maddelerin çağını yaşamak tıpkı kurtlarla yaşayarak kurtlaşan 

çocuğun durumu gibidir. Nesnelerin aralıksız gelişi ve mevcut ritimlerine kurtla 

yaşama alışıp işlevselleşebilen birey gibi alışıyor ve nesnelerle işlev kazanmaya 

başlıyoruz. Bu durum zamanla nesnelerden sıklıkla söz etmeye ve bu bağlamda tek 

başına bir nesneden ziyade bir nesneler bağlamına bütünsel anlamda gönderim 

yapmaya kişileri götürmektedir. Nitekim, nesneler ve nesne kümeleri tüketime daima 

bir düzen temel alınarak sunulmaktadır. Tüketen bireyleri salt tüketime odaklayan 

düşünme ve aktifleşmekten ziyade pasif biçimde kıyafet, kozmetik ve bakım 

gereçleri gibi bir zincirlemeye yönlendiren tüketim kısırdöngüsünde tüketiciyi 

nesneyle girdiği hesapta aralıksız nesneler bazında ilerlemektedir. (Baudrillard, 

2015: 16-18) 

 

 

1.5.    TÜKETİM KÜLTÜRÜ - KÜLTÜR TÜKETİMİ 
 
Tüketim kültürü, ilk olarak kitlesel üretimin ortaya çıktığı Fordist dönemde 

gelişmesinin yanısıra, bu gibi sürekli değişim halindeki kapitalist ilişkilerin ve daha 

fazla kazanmaya endeksli parasal ve çıkara dayalı süreçlerin hakimiyeti altında 

yayılımını sürdürmüştür. Tüketim kültürü, ekonomik boyutunun yanısıra sosyal ve 

kültürel boyutlara da haizdir. Malların tüketilebildiği marketlere sahip olan toplumlar 

için geçerli olan tüketim kültürü, maddi kültürün devamı olduğu kadar para ve zevk 

tercihlerinin belirlediği koşullarla da yakından ilgilidir. Nitekim, teknolojiyle her gün 

bireylere yeni yapay ihtiyaçlar icat edilmekte, tatmin edildiği sanılan zevkler her gün 
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yenilenerek bu durum bilinçli bir şekilde yeni araçlar vesilesiyle aralıksız devam 

edegelmektedir. 

‘‘ Toplumsal bir yapıda tüketim tanımlanırken kuramlardan arınmış bir dil kullanma olanağı 

yoktur. Örneğin, tüketimin kapitalizmin ilk dönemlerinde geçerli olan anlamının, yirminci 

yüzyıl kapitalizmi içindeki rolünün gereği olan anlama doğru değişimini açıklayabilmek için, 

bir takım dönemselleştirme kavramlarının kullanılması gereklidir. Tüketim kavramının anlamı, 
farklı genel kuramsal görüşlere göre değişip çeşitlenebileceği gibi, tek bir görüş içinde analiz 

edilen tarihsel döneme bağlı olarak da farklılık gösterebilir.’’ (Bocock, 1997: 42) 

Etkin insanın ortadan kalkışı olarak tüketim kültürü, tüketme davranışının en üstün 

akılcılık örneği olarak gösterilmesi, tüketimin mutluluğa götüren yegane yol 

konumuna getirilmesi ve idealize edilmiş tüketici imgesinin sunumudur. Tüketim 

kültürü, arz talep ilişkisinde arzın zorunlu kılındığı bir sisteme dönüşerek serbest 

piyasa koşullarının dengesinde bozulmaya sebebiyet vermektedir. (Kozakoğlu, 

1999: 59-60; Köroğlu, 2012) 

Tüketim kültürünün hazza olan yönlendirimi ve bireyselci vurguları dikkate 

alındığında bireylerin kendine aşırı yönelimleri sonucu gerçek problemlere karşı 

zaman içerisinde duyarsızlaştırılması söz konusu olmaktadır. Bu durum toplum 

içerisinde belirli kesim dışındaki problem ve sıkıntılara karşı toplumu kör ve sağır 

konumuna getirmekte hatta yalnızca kitle iletişim araçlarının yönlendirdiği sorunlar 

dikkate aldırılmaktadır. Bu doğrultuda gündeme getirilerek, öne sürülen problemler 

çoğu kez gerçek problemler olmamakla beraber toplumsal algı tarafından gerçek acı 

ve sorunlar da örtbas edildiği için toplumsal yaralanma ve psikolojik travmaların 

şiddeti git gide büyümektedir.  

Tüketicilere haberler vasıtasıyla sunulan dünyaya, politikaya, tarih ve kültüre dair 

bilgiler esasında onların sorumluluk duygularına yahut kendilerini insanlığın 

sorunlarına dair adanmışlıklarına değil, onların merak duygularını tatmine hizmet 

etmektedir. Böylece tüketici cahil kalmamak adına yanlış bilgilerle bilgelenir. 

Gündelik hızı ve hareketi daima canlı tutabilmek adına mütemadiyen bilgi akışı 

olduğu gibi aynı zamanda tüketilen şiddet de bireylerin istifadesine sunulmaktadır. 

(Baudrillard, 2015: 28-29) 

Diğer yandan, tüketim kültürleri, dünya üzerindeki örnekleri incelendiğinde üretim ve 

tüketim haklarının gelişmesi sebebiyle demokratik vurguları da olan niteliğe sahiptir. 

Aslında modern zamanların birer bilinçli tüketicileri olarak adlandırılan toplum 
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bireyleri tercihlerinde kendi ekonomik çıkarlarını düşünmekte kaliteyi ucuza almanın, 

üretici ise ürettiğini en pahalıya satabilmenin yollarını hesaplamaktadır. (Altan, 1987: 

51) 

Tüketimi kültürel bağlamda ele alanları ana hatlarıyla üç konuma ayıran Baudrillard 

bu konumlardan şöyle bahsetmektedir: ihtiyaçların karşılıklı olarak birbirine bağımlı 

ve rasyonel olduğu görüşüyle Marshall ve tercihlerin iknayla dayatıldığını savunan 

Galbraith’in yanısıra Garvasi, ihtiyaçlar karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır ve bir 

öğrenmeden doğduklarını savunmaktadır. (Baudrillard, 2015: 79) 

İnsan tepkilerini gündelik yaşam alanında standartlaştıran tüketim kültüründe, dil ve 

inanç hala bir çok toplum için farklı görünse de insanlar aynı makinenin vuruşlarıyla 

uygun adım yürüyen kusursuz çoğunluğa her gün katılmaktadırlar. (Illıch, 2002: 21) 

Buradaki gündelik yaşam davranışlarından birisi de eğlencedir. Bir tatmin ve mutlu 

olma aracı olarak görülen eğlence anlayışı da tüketim kültürü kalıplarınca 

belirlenmektedir. Mekanlar, yiyecekler, kitaplar ve filmler tüketim kalıplarınca 

belirlenmiş, tüketilen şeyin maddi veya menevi içeriği değil tüketim miktarı ve nasıl 

tüketildiği ilgi konusu olmaktadır. Her nekadar manevi alan mahiyeti ititbariyle 

kendisini çabuk tüketmeye izin vermese de söz konusu kültür argümanları ruhsal ve 

manevi olguları da maddi boyuta indirgeyerek yahut kullanım değerlerini 

yoksullaştırarak tüketime hazır hale getirebilmektediler. Bu çarka dahil olmuş her 

şey bu sonuçtan nasibini almış olarak yaşama katılmaktadır. 

Illıch’e göre tüketimin bu çarkından korunmanın yollarından biri bağımlılıktan 

kaçınmak ve sade yaşamaktır. (Illıch, 2002: 208) Japonlarda sade yaşam için 

tasarlanmış minimal tercihler onlar için de tüketimin olumsuz etkilerinden korunmak 

amacı taşısa da onların bu tip tercihleri de farklı toplumlara yine tüketime bir 

alternatif olarak sunulmakta ve hayata aktarılabilmektedir. Minimal lüks yaşam 

konutları gibi..  

Tüketim kültürünün o kültürü bilinçli veya bilinçsiz olarak benimseyen toplumlardaki 

hakim görüngülerinden biri olarak da yerel kültürü ve milli kültür argümanlarının da 

tüketim araç gereçlerine malzeme olarak sunulması, kullanılması ve tüketilmesidir. 

Öyle ki artık tüketim kültürü, kültürlerin tüketimini de himayesinde işleme sokmuş bu 

durum bizzat kendi kültürünün de en işe yaradığı bir zamanda harcanabileceği 

görüntüsü çizmektedir. 
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Kapitalizmin yani kapitalist işletmelerin rasyonel olmayan yöntemlerden defter tutma, 

muhasebe edinme gibi rasyonel yöntemlere geçişiyle verim kazanması, modern 

kapitalizm için yeterli olmamakla beraber kültürel etkenler de gerekli olmaktadır. Bu 

bağlamda Kalvenizmin iç dünya çileciliği, lüks ve zevk harcamasından uzak 

çalışmaya olan yönlendiriciliği dönemin en ideal işletmecilerin Kalvenist kapitalistler 

olmasını sağlamıştır. Rasyonel anlamda kapitalizm de bu süreçte kültürel faktörlere 

kendi bünyesinde çokça yer açmış olmaktadır.  

Bu bağlamda, Weber’e göre modern kapitalist üretimciliğin kökenini teşkil eden 

rasyonel ve disiplinci etik, bugüne kadar kendisinin elinden kaçıp kurtulmuş olan bir 

alanı da kuşatmış olmaktadır. (Weber, 2016) 

Üretim üzerine gelişen kapitalizmin, tüketim aşamasına geçişi kültürel etmenlerin 

daha yoğunluklu olarak kapitalizmin kullanım alanına sunulmasını sağlamıştır. 

Bununla beraber henüz kapitalist düzenin gelişim yahut sonuç kısımlarında olup 

olmadığımızı bilmemekle birlikte tüketim süreciyle beraber kapitalist işleyişin ve 

ekonomik gelişmelerin farklı boyutlarıyla kendini gösterdiği görülmektedir. Tıpkı 

yabancılaşmanın anlaşılmasında farklılıklar oluştuğu gibi tüketim toplum yapısı da 

üretim dönemlerindeki yapılaşmadan farklılıklar arzetmektedir.  

Tüketim kültürü içerisinde varlıklarını devam ettiren bir takım ürünler vardır ki bunlar 

üretimi ve kullanımı oldukça geniş zaman isteyen ve para-bilgi yatırımı gerektiren 

itibara dayalı iktisadi ürünlerdir. Bu gibi mallar, kullanıcılarına statü katmak ve sınıf 

yükseltmelerine vesile olmakta, diğer yandan narsistik kişilikleri kendilerini tatmin ve 

yaşama dair fantazilerini gerçekleştirmek amacıyla taşınmakta ve alınmaktadırlar. 

Kimliğine ve kişiliğine dair boşlukları bu gibi mallar üzerinden duygusal doyum ve 

kendini hoşnut kılma fiilleriyle doldurmaya çalışan tüketim kültürü madurları, 

arzularını tetikleyen bu ürünlerin simgesel, imaja dair ve gösterge değerleri 

üzerinden tatmine girişmektedirler. Çağdaş tüketim kültürü de bu gibi davranışlara 

hizmet etmektedir. Nitekim, bu gibi davranışların kabul edilebilir ve makul göründüğü 

ortam ve söylemler artmakta ve alternatif seçenekler dahi bir arada yaşanmaktadır. 

Denetimi hükümsüz kılmayan ve katı denetim kurumlarının yaygınlaşmasına 

çabalamayan günümüz tüketim kültürü, bu ikisinin hem biçimsel denetimi idare 

edebilen hem de denetimi bozup iki uç arasında kolayca gidilip gelinmesini sağlayan 

gevşek bir temel yapı tarafından alttan alta desteklenmesinin yolunu açmaktadır. 

(Featherstone, 1996: 58)  
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Genel anlamda yukarıda ifade ettiği anlamlar dışında tüketim kültürü ayrıca, sınıfsal 

toplumlarda bireylerin kolaylıkla harekete geçirilebilecek sınıf atlama isteklerine üst 

sınıfın tüketim alışkanlıklarını taklit etmesinin getirdiği tatminin yolunu açarak cevap 

verecektir.  

Tüketim davranışının ve bu süreçlerin destekçileri olduğu kadar eleştirenleri de 

vardır ki eleştirel yaklaşan kısım özellikle tüketimin insani olmayan yönlerine vurgu 

yapmaktadır. Gouverneur, sadece kar peşinde koşulan tüketim süreçlerinin sosyal 

dengeyi bozarak, bir tarafta sürekli harcayan azınlık zenginler, diğer tarafta ise 

gittikçe fakirleşen çoğunluk yoksullar dikotomisini oluşturacağını savunur. 

(Gouverneur, 1997: 215-216) Bu açıdan, tüketim eleştirileri, tahmin edileceği üzere 

çok uluslu devletlerin büyük firmaları tarafından değil daha çok Marksist geleneğin 

aydınları tarafından yapılmaktadır. 

‘‘Değerini kaybetmiş, sadece tüketmek için yaşayan, markalara tapan bireylerin 

oluşturduğu toplum, sömürülmeye ve çerçek kimliğini kaybetmeye mahkum bir 

toplumdur’’ savı üzerinden tüketimi değerlendiren kesim ise, bireylerin birbirini 

nesneler aracılığıyla ilişkilendirdiğini ve tüketimin bizzat kendisinin bir üretim biçimi 

olduğunu savunmaktadır. (Odabaşı, 1999: 5) Nitekim, bireysel ve kollektif kimliği 

oluşturan temel öğelere baktığımızda kültürü de ilk sıralarda görmekteyiz. Tüketimin 

ise kültürü etkilediği hatta başlıbaşına bir kültür oluşturduğu da inkar edilemez bir 

gerçektir. Bu doğrultuda ortaya tüketimin yapay etkileriyle çevrelenmiş, hakiki 

kültürel doktrinlerden uzak başkalaşmış kimlikler kendini göstermeye başlamaktadır.  

Günümüzde her insanın hayatında var olan fotoğraf makineleri, anı olduğu gibi veya 

istenilen şekilde dondurup saklarken, o ana dair pek çok ayrıntıyı da beraberinde 

taşımaktadır. Bir iletişim aracı olarak aktif şekilde kullanılan bu aletler, aslında asgari 

düzeyde insan etkisinin daha yoğunlukta ise teknolojinin ürünüdür. Belirli bir kültür 

veya düşünceye ait olmayan bu makineler diğer yandan bireysel veya toplumsal 

bilincin oluşumunda başat roller üstlenmektedir. Bir toplumu belirli haberlerler 

doğrultusunda gerek modaya dair yönlendirmeler gerekse yepyeni algılar oluşturma 

yollarıyla yönlendirmede fotoğrafın gücü şüphesiz yadsınamaz. Bir o kadar diğer 

iletişim araçları da hızla değişim gösteren tüketim toplumlarının hızına hız katan 

niteliktedirler. 
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Kitle iletişim araçları, bilgi ve imge pazarlayarak ve yaygınlaştırarak toplumların 

motivasyon potansiyellerini yönlendirmekte ve bu hakkı ellerinde tutmaya devam 

etmektedirler. Bu araçları kullananlar farkına bile varmadan farklı kültürün yaşam 

standartlarını, davranış kalıpları ve ilişki biçimlerini kopyalamakta, tüketim 

alışkanlıklarını taklit etmektedirler. (Rigel, 1993: 172) Böylece sadece kitle iletişim 

araçlarının yönlendirmesiyle dahi tüm toplumlar üreticinin istediği doğrultuda tüketim 

kalıplarını benimsemekte ve tüketim sürecini istikrarla devam ettirmektedir. Ünlüyü 

taklit ederek onun gibi giyinmeyi deneyerek kendimizi taklit etmekten başka bir şey 

yapmıyoruz… Totolojiyi kopya ederek, totolojiler haline geliyoruz: Zaten olduğumuz 

şeyi olma adayı olarak… modeller arıyoruz ve kendi yansımamızı seyrediyoruz. 

Televizyon: Evdeki yaşantımızı televizyonun bize sunduğu mutlu ailelerin resmine 

benzetmeyi deniyoruz; oysa bu aileler bizim tüm ailelerimizin eğlendirici sentezinden 

başka bir şey değildir. (Baudrillard, 2015: 256) 

Söz konusu durum, imge ve semboller vasıtasıyla yaygınlaşan tüketimin gerçek bilgi 

ve kültür sürecini dışlamasına sebebiyet vermektedir. Özendirici reklamları ve 

programlarıyla görsel algıyı oldukça etkili şekilde yönlendirebilen televizyonun bu 

konudaki başat rolü şüphesiz yadsınamaz. Reklam ve modanın öncüllüğünde belirli 

yaşam tarzları ve kalıpları izleyiciye durmaksızın sunan televizyon oluşturduğu 

yapay kültür ve dili markalar vasıtasıyla tüketiciye empoze etmektedir.  

Tüketim kahramanlarının hayat hikayeleri, eskilerde anlatılan üretim 

kahramanlarının biyografilerinin yerini almaktadır. Medya organlarınca göklere 

çıkartılan bu dinozorumsu yüceltmeler içerisindeki ortak nokta ise rengarenk 

gösterilen hayatlar ve bu tüketim çılgınlarının devasa harcamalarıdır. Bu durum 

onlara olağanüstü nitelikler yüklemektedir. Böylece gereksiz, israfkar ve dengesiz 

harcamalarıyla yöneticilerin, büyük kahramanların hatta sonradan görme 

kodamanların adına oldukça önemli bir toplumsal işlevi vekaleten yerine 

getirmektedirler. (Baudrillard, 2015: 45) 

 

Bilim ve ileri teknoloji dünyası olan modern dünya, toptan bir dönüşüme uğrayarak 

altı üstüne gelmiş bir değişim geçirmiştir. Bir atla karşılaştırılamayacak otomobiller 

veya güvenilir bir olgunun yerini alamayacak bilgisayar birer araç olarak sadece 

mesajı değil mesaj içeriklerini de değiştirmektedir. Görsel imgeler dünyası olarak 

matbaanın yerini alan televizyonun matbaa kültüründen tamamen farklı olduğunu 
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savunan Neil Postman, aslında imge ve görüngü dünyasının gerçekliği 

yorumlamaya ve anlamaya yarayan yazılı dilimizin yerini aldığına vurgu 

yapmaktadır. Söz konusu imgeler, haberin gerçekliğini ve geleneksel çizgilerini 

zayıflatarak, bilgiden uzaklaşan izleyicinin çok şey bildiği yanılgısını 

oluşturmaktadırlar. (Friedman, 2002: 25) 

‘‘Özetle, kültürel içeriğin alet değil ama konfor ya da prestij öğesi olduğu andan 

itibaren tüketim nesnesine dönüşen çamaşır makinesiyle aynı tarzda tüketildiğini 

söylüyoruz.’’ (Baudrillard, 2015: 133) Hiyerarşik olarak ya da tüm yönleriyle kültür bir 

tüketim nesnesinden kat be kat üstün ve değerli olsa da kaygan söylemlerin araya 

girmesi yer değiştirebilen nesnelerin türdeşleştirme etkisiyle kültür öğeleri de birer 

nesne işlevine indirgenebilmektedirler. Tüketim toplumu bu bağlamda kendi ürettiği 

hatta indirgediği kültüre sahip bireyi tıpkı tasarımladığı ürünler gibi daha kolay 

yönetebilmekte ve nesne-insan senkronizesi kolaylaşmaktadır. 

 

1.6.  TÜKETİMDE YABANCILAŞMA 

Çeşitli kuramsal görüşlere göre farklılık gösterebilen tüketim analizleri bilhassa 

tarihsel içeriğe bağlı olarak oldukça yaygın kanaatlere konu olmaktadır. Bu anlamda 

tüketim incelenirken salt iktisadi ve ekonomik faaliyetler endeksli bir tanımla ele alıp 

incelemek yerine günümüz tüketim faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak 

kültürel ve imgesel-sembolik içeriğine de sıkça vurgu yapmak gerekmektedir. 

Modern kapitalizmin son halini almasındaki önemli rolü de hesaba katılırsa, ne denli 

birleştirici ve bütünleyici bir rol üstlendiği anlaşılmaktadır. Marx’ın ‘metalar’ diye 

adlandırdığı üretim sistemi parçalarının çok daha büyümüş ve gelişmiş bir hali olan 

tüketim sistemi, yine Marx’ın hayal edebileceğinden daha girift yabancılaşmaları 

beraberinde getirmiştir. Nitekim, ilk zamanların değişen üretim sistem ve yapıları 

günümüzde bilhassa sermaye etrafında şekillenerek, yaşamın kültürel boyutu da 

dahil olmak üzere hemen her noktasına nüfuz etmiş bir üretim-tüketim sistemine 

evrilmiş, üstelik bu süreç bireysel ve kollektif bilinç ve ideolojik altyapı kurularak 

sağlandığı için baskı ve zorlamaların söz konusu olduğu aşamalarda dahi büyük 

çaplı bir karşı koyma ile karşılaşılmamıştır.  

Organize bir teknik ve toplumsal iş bölümü kapitalist modernleşmenin kurucu 

ilkelerindendir. Bu, bireysel mal üreticileri ve hareketli piyasa koşullarında gelişen 

olanakların değerlendirilebileceği açık bir ekonomi sistemi, ekonomik büyüme ve 
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sermaye birikimi için güçlü bir manivela oluşturur. Bu da serbest piyasa 

liberalizminin kapitalizmin kurucu bir doktrini olarak önemini açıklamaktadır. (Harvey, 

1999: 124; Williams, 1989: 37) İktisadi çıkarları daima önceleyen liberal düşünce 

içerisinde de risklere değer biçmek ve toplumsal kaygıları bir kenara bırakmak söz 

konusu olmaktadır. Sürekli çekişme ve rekabet halinde olunan bu ortamlarda ahlaki 

kaygılar da birçok zaman devre dışı bırakılmaktadır.  

Giddens’a göre, kapitalist üretim endüstri ile birleşince ekonomi ve askeriyede geniş 

çaplı bir atılım sağlanmış; Batı bu sayede yayılımını hızlandırmıştır. (Giddens, 2012: 

64-65) Nitekim, sanayi ve teknoloji ile desteklenen bir kapitalizmin ucuz iş gücü ve 

ucuz üretim süreçleri sebebiyle hızla güçlenmesi kaçınılmazdır. Fakat bu yükseliş, 

geleneksel kurumların çoğu zaman tepeden inme modern toplumsal yaşam 

şartlarıyla insan hayatından kopartılması anlamını da taşımaktadır. Kapitalist 

ekonominin metalaşmış devingen bağları, uzun yılların birikimi ve temeli ile 

oluşturulan geleneksel yapılara göre çok daha istikrarsız olacaktır. Çünkü, sürekli 

yenilenen ekonomik üretim statik dengede kalamaz ki bu durum güvensiz yaşam 

şartlarını da beraberinde getirmektedir. 

Toplumsal pratikleri elinde tutmaya çalışan iktisadi sistemler, sınırlı istek ve 

ihtiyaçları olan insandan sınırsız gereksinimi olan insana geçişi kendine has akılcı 

önerileriyle sağlamaktadır. Barınma, eğitim, boş zaman faaliyetleri gibi hususlarda 

insan yaşamını ele geçirerek bireylerin kendi yaşamı hakkında düşünmesine bile 

fırsat vermeden kendi kendisine yabancılaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu 

sürecin sonunda bireyler benzer yaşam ve tüketim alışkanlıklarıyla artık dev bir 

ekonomik sistemin tüketicileri konumunda yaşamaya devam etmektedirler. Kime 

neyin nekadar verileceği veya verilmeyeceği artık yapay kültürel, ekonomik ve siyasi 

kurguların sonucunda belirlenerek kitleler üzerinde uygulanmaktadır. 

Tüketim kavramının şimdiki aldığı halin Marx’ın dönemi için kavranması oldukça zor 

olduğu da göz önünde bulundurulursa, onun kapitalist süreçler ve gelişme ile ilgili 

birtakım yorumları şimdiki tüketim süreçlerinde dahi dikkate alınabilecek ölçüdedir. 

Nitekim, kapitalizmi açıklamada temel kavram olan sermaye, kapitalist insanlardan 

öncelikli olarak ön plana çıkmaktadır. Sermaye ile temel formunu paylaşan 

yabancılaşma kavramı artı değer üzerinden kazandığı içerikle şimdiki tüketimin 

analizinde de rol alabilmektedir. Kapitalist işleyiş içerisinde yaptığı işe, kullandığı 

makineye ve hatta emeklerine yabancılaşan işçiler tüketim sürecinde de tüketimi 
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istenen metalara ve yaşam biçimine yabancı kalmaktadırlar. Bununla beraber, 

işçinin kendi gibi emeğine yabancı işçilerin ürettiklerini tüketmeye zorlanması yahut 

mecbur kalışları yabancılaşmış tüketimin temelini de oluşturmaktadır.  

Makina başında günün çoğunu ne olduğunu dahi bilmediği veya asla sahip 

olamayacağı bir nesnenin bir parçasını yapmak üzere harcayan bir işçi nasıl 

emeğine ve kendisini tanımlamaktan uzak bu faaliyette kendisine yabancılaşıyorsa, 

tükettiği ürünlere karşı aşırı bağımlılık besleyen tüketim toplumu bireyi de esasında 

gerçek ihtiyaç ve harcamalarına ve bu vesileyle yine kendisine yabancılaşmaktadır. 

Üstüne üstlük kendisiyle bu uzak mesafe ilişkisi yaşayan birey bizzat yaşadığı 

toplum bireyleriyle de birebir, yüzyüze ilişkiler yerine sanal ve yabancılaşmış ilişkileri 

tercih etmekte ve aynı oranda toplumuna da yabancılaşmaktadır. Bu durum 

açılımlanarak büyüdükçe gerçek dünyaya, gerçek ilişki ve yaşamlara yabancı 

bireylerin sayısını arttırmaktadır. İki tip yabancılaşma arasında görüleceği üzere, 

sanayi toplumlarında farkedilmesi veya bizzat birey tarafından ağır yaşam koşulları 

da göz önünde bulundurularak anlaşılması daha net olan açık yabancılaşma varken, 

tüketim toplumlarının, bolluk ve refah kisvesi altında bireylerin çok da kolay farketip, 

anlayamayacağı örtük yabancılaşmadan bahsetmek mümkündür. 

Galbraith ve onunla birlikte tüketimin ‘yabancılaşmacılar’ının, yani insanın nesnelerle 

ilişkisinin, insanın kendi kendisiyle ilişkisinin bozulduğunu, gizemselleştiğini, 

güdümlendiğini (nesnelerle aynı anda bu söyleni tüketerek) kanıtlamakta ayak 

diretenlerin göremedikleri şey şudur ki; özgür ve bilinçli özne postulatı koyarak 

(mutlu son olarak tarihin sonunda bu özneyi birdenbire yeniden ortaya çıkarabilmek 

amacıyla) saptadıkları tüm işlev bozukluklarını yalnızca şeytansı bir güce -burada 

reklamla, halkla ilişkilerle ve motivasyon araştırmalarıyla silahlanan tekno yapı- 

yükleyebilirler. (Baudrillard, 2015: 87) Nitekim buradan hareketle söylenebilir ki 

insan nesneyle yakınlaşıp ruhu, insanı insan yapan gerçekliği unuttukça kendisine, 

insanlığa yabancılaşmaktadır. 

Eşyanın tüketim toplumları nazarında yüklenen anlamı, yüceltildiği ve ihtiyaç 

değerinden çok daha ötelere taşınması, zamanla bireylerde eşyayı kendisini ve 

çevresini konumlandırma problemleri çıkarmakta, hatta eşyaya hizmet eden insan 

kendisine hizmet etmesi için üretilmesi gereken eşya karşısında yabancılaşma 

yaşamaktadır. 
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Toplum bireylerinin bir özne olarak bilgi ve deney arası ilişkisini gözardı ederek, 

gerçek dünyaya ait suni anlam ve çıkarlar üretmek suretiyle bilinçlerimize kazınan 

yanlış algılar, hakikatleri örten bir bulut gibi tek yanlı doğrularla önümüze 

sunulmaktadır. Bu durum, günümüz ekonomi eksenli toplumları açısından 

değerlendirildiğinde ise, maddi yönetici gücün aynı zamanda entelektüel ve egemen 

düşünce güç olduğu anlamı taşımaktadır. Öyle ki maddi üretim araçları, düşünsel 

üretim araçlarının belirleyicisi olmaktadır.  

Avrupa sosyolojisinin temellendirdiği görüş odur ki; ‘Mallar, elitten halka doğru 

süzülür. Elit beğenirse üretim miktarı artar ve tüketim metası haline gelir.’  

Dikkat çekilmesi gereken bir nokta da şudur ki, çeşitli araştırma ve anket 

sonuçlarına göre tüketim toplumu bireylerinin istek ve arzuları hiç de savunulduğu 

gibi üretilen mallarla doğru orantılı değildir ki bu sosyolojik bir ataleti doğurmaktadır. 

Bireylerdeki ihtiyaç ve arzular, rasyonel olarak onlara istemeleri gerektiği şeyleri 

sunan algıdan daha fazlası olmamaktadır. ‘‘Ne denli az sahip olunursa, o denli az 

özlemlenilir(en azından bütünsel hayalciliğin yoksunluğu telafi ettiği belli bir eşiğe 

kadar). Demek ki, özlemlerin üretilmesi sürecinin kendisi eşitsizlikçidir, çünkü alt 

tabakalardaki tevekkül, yukarıdaki daha özgür özlemleme, nesnel tatmin imkanlarını 

arttırmaktadırlar.’’  (Baudrillard, 2015: 72) Yani anlaşılan o ki, isteme sınırını da 

tüketime yüklenen ideolojinin kendisi belirlemektedir.  

Artık, kendisini geçici metalar üzerinden tanımlamaya alışan insan zamanla kendi 

yetenek ve yaşamı için kendisinde var olan tabiatını kullanmakta atıllaşmaktadır. 

Özellikle, uzmanlıkların geliştirildiği toplum, bireylerine atfedilen uzmanlık alanı 

dışında hiçbir şeyden anlamama üstelik bu bütünden yoksun parça bilgisinden 

sonsuz tatmin kalabilme becerisini verir. Illıch’in kabiliyetsizleştirici uzmanlıklar çağı 

olarak tanımladığı yirminci yüzyıl ortaları, toplum bireylerinin bir uzman korumasıyla 

kendine ve gerçek yaşam pratiklerine yabancılaşmaktadır. (Illich, 1990: 37-60) 

Tüketimin postmodern süreçle olan ilişkisine ise, öncelikle kapitalizmin getirdiği 

siyasal, kültürel ve ekonomik yaşamın Marksist sınıf varsayımlarını dahi altüst 

edecek derecede toplumu değiştirmesiyle bakılabilir. İlkel olmayan ve çağdaş 

anlamlarına gelen ve 17. yy da başlayarak tüm dünyayı kültürel ve sosyo ekonomik 

anlamda etkisi altına alan süreci tanımlayan modernizmin sonrasındaki gelişim ve 

değişimleri kapsayan postmodernizm, hiçbir şeyin kesinlik arzetmeyeceği bir 

epistemolojik zeminle kendisini göstermiştir. 
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Modernleşme nasıl ki tarımsal, teknolojik, endüstriyel ve kentleşme alanlarında 

gelişmeler göstererek kendisine yer edindiyse postmodern süreç ise daha çok farklı 

görüşlerin kabulü ve çoğulcu anlayış ile kendisini göstermiştir. Esasında modernite, 

serdettiği kültürden bağımsız mahiyeti ve zihinsel ve toplumsal dönüşümleri teşviki 

ile bizzat kendisi postmodern geçişe zemin hazırlamıştır.  

Modernliğin kültürel anlamda değişim ve dönüşüm serencamı bireyin kendisini 

keşfetmesi ve gerçekleştirmesi üzerine 19. yy’ın ortalarında başlamıştır. Modernite 

ile, anlık ifadeler, yaratıcı-karnavalımsı yetenek ve özgün tecrübeler yüceltilmiştir. 

(Kömeçoğlu, 2002: 19) Modernite, farklı nitelikte pek çok insanı birleştiren diğer 

yandan ise ulus devlet gibi ayırıcı faktörlerle toplulukları çözülmelere uğratan kendi 

içerisinde ironik bir süreçtir. Nitekim, özne-nesne, üretici-tüketici dikotomileri de bu 

sürecin ürünleridir. Bu açıdan birbirinden ayrılan modern ve postmodern süreçler, 

ayrıntılardaki önem ve vurgular neticesinde de birbirinden farklılaşmaktadır. 

Postmodernite, süreçleri kopuk ele almak yerine, mevcut durumların öncesi ve 

sonrası arası bağlantıları kurararak yorumlamaktadır. 

Postmodern düşünürler arasında olan Giddens, postmodernitenin epistemolojik 

olarak tüm temellerinin yıkılması sonucu hiçbir şeyin kesin olarak bilinemeyeceği, 

yepyeni toplumsal ve siyasal gündem olarak ortaya çıktığını savunmaktadır. 

(Giddens, 1991: 12) 

Üretim ve tüketim kalıplarında kökten değişimler getiren postmodern düşünce ve 

akımlar, tüketim toplumlarının oluşturduğu büyük kent kültürleri aracılığıyla 

varlıklarını duyurmuştur. Giderek artan hız ve bilgi akışı, toplumlara fikirlerin, 

modanın, emeğin veya ürünlerin herşey gibi gelip geçici olduğu ve her an 

yenilenmesi gerektiği fikrini aşılamaktaydı. (Harvey, 1999: 319) 

Sonuç itibariyle, yeni bir akım olarak tüketim kültürüne sunulan postmodern düşünce 

de her yeni argüman gibi tüketilmeye ve kullanılmaya açık halde toplumların 

istifadesine sunulmuş, reklamları iletişim araçları vasıtasıyla yapılmış ve tükeneceği 

zamanı beklemeye koyulmuştur. 

Küreselleşme-Tüketim ilişkisi ile toplumlara baktığımızda ise, artık küreselleşen 

dünya üzerindeki her kültürün üretim ve tüketim pazarlarına bağlı olarak globalleştiği 

ve birbirine benzediğini görebilmekteyiz.  
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 ‘’Öte yandan, bir küresel açık toplum vizyonu hiç de ütopik değildir. Açık toplum, yetersiz 

anlayışa dayalı olarak hareket etmek zorunda kaldığımızın farkında olunmasına dayalıdır. 

Mükemmellik ulaşılamayacak bir mertebedir; ideal olmayan, ancak kendini geliştirmeye açık 

olan bir toplumla tatmin olmalıyız. Mükemmel olunamayacağının kabulü, gelişmeye yönelik 

sürekli bir arayış ve eleştirel değerlendirmelere tabi olmaya gönüllü olmak, açık bir toplumun 

temel prensipleridir. Bu prensipler, gerçek olanın her zaman akılcı olmayabileceğini ima 

ederler. Başka bir deyişle hakim olan rejimler yanlışlar içerebilirler ve bu yüzden reforma 

ihtiyaçları olabilir. Öte yandan akılcı olan da ulaşılamaz olabilir. Başka bir deyişle, 
geliştirmeye yönelik eylemler, soyut bir akılcılığın dikte ettiklerine değil,varolan imkanlara ve 

gerçekleşmesi mümkün olan şeylere dayalı olmalıdır.’’ (Soros, 2003: 116) 

  

Bir çok tüketim markası belirli bir ülkeye ya da kültüre özgü olmak yerine küresel 

nitelikler arzetmektedir. Birbirinin aynı ürünü üretip dağıtan firmalar, dünya çapına 

seslenebilmek için farklı ürün üretme riskine girmemektedirler. Toplumlarca kabul 

edilen popüler kültür ürünleri, ortak imgeler deposunun baskınına uğramış 

durumdadır. (Gray, 1999: 84) Modernleşmenin bir devamı şeklinde de görülebilen 

küreselleşme, esnek birikimin önem kazanması, yerel ve dünya ekonomileri 

arasında uçurumlar oluşması, zaman-mekan yoğunluğu ve sömüren-sömürülen 

arası gittikçe karmaşıklaşan ilişkiler sonucu karmaşık ilişki ve akımların ortaya 

çıkması gibi sonuçları da beraberinde getirmiştir. Nitekim, kapitalist ekonomi ve 

endüstrileşme küreselleşmenin ekonomik yönden habercisi olduğu gibi ulus devlet 

anlayışı ve askeri düzen de habercilerindendir.  

Küreselleşme süreci Keyman’a göre, devlet sistemi, modernite ve kapitalist üretim 

tarzı arası zaman ve mekan bağlamında kurulmuş bir eklemlenme ilişkisidir. Bu 

ilişkide her olgu diğeri üzerinde belirleyicidir ve aralarında karşılıklı bir etkileşim söz 

konusudur. (Keyman, 2004: 36-52) 

Küreselleşme kapitalist ekonomik sistemden güç alarak taşıdığı evrensellik 

düşüncesini kimliklerde çözümlenmiş bir farklılıklar dayanışması şeklinde topluma 

yansıtmaktadır. Nitekim, bu durum bize küreselleşmenin sadece ekonomik olmayıp 

küreselleşen sermaye ile ortaya çıkan küresel kültürleri göstermektedir. Dünya 

çapına yayılan olaylar beraberinde küresel düşünme tarzı, küresel algı ve geniş 

zamanda küresel yaygın kültürler ortaya çıkmaktadır. Televizyon da bu durumun 

oluşmasına büyük destek sağlamakta, söyledikleri küresel çapta dinlenerek sayısı 

milyonları bulan izleyicisini aynı düşünceler doğrultusunda yönlendirebilmektedir. Bu 
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anlamda tüketimin küreselleşmesi de kaçınılmaz bir sonuç olarak dünya 

toplumlarınca yaşanmaktadır. Tüketim organları, araçları ve ilişkileri meta anlatılar 

şeklinde hızla yayılmış, zaman ve mekana ilişkin vurgularla çağdaş ilişkilerin ve 

postmodern söylemlerin zemini aynı hızda yapılanmıştır. 

 

‘’Sözgelimi ürünlerin birikiminin mübadele değerinin zaferine yol açtığını hayatın tüm 

boyutlarının araçsal rasyonel hesaba tabi kılınmasının olanaklı hale gelerek özsel tüm 

farklılıkların, kültürel geleneklerin ve niteliklerin niceliklere dönüştürüldüğünü savunmak 

olanaklıdır. Ama sermayenin mantığına yapılan bu başvurunun hesaplanabilirliğin ilerleme 

kaydetmesini ve geleneksel kültür ile yüksek kültürün kalıntılarının tahribatını (kapitalist 

modernleşmenin mantığının ‘katı olan her şeyin buharlaşması’nı sağlayan bir mantık olması 

anlamında) açıklayabilmesine rağmen, ‘yeni’ kültür sorunu, kapitalist modernliğin kültürü 

sorunu orta yerde durmaktadır. ‘’ (Featherstone, 1996: 38) 

 

1.7.  MCDONALDLAŞTIRILMA 

Teknoloji, yerel kültürlerin tamamen yok olmadığı fakat, dünyanın gittikçe daha fazla 

tektip birbirine bağımlı bir kültür halini aldığı sisteme evreni dönüştürmektedir. Artık 

sahnede pop müzik, film ve televizyon kültürünün rol aldığı; dünyanın en ücra 

köşelerine dek giden küresel kültür yaygınlaşmaktadır.  Bir bakıma yaygın bir 

hastalık gibi olan bu durum eski vebalardan hızlı yayılmaktadır. Bu kültürün bir 

dünya kültürü olarak en fazla ön plana çıkardıkları ise, boş zaman ve eğlence 

kültürü, futbol ve fast fooddur. (Friedman, 2002: 30) 

Fast-food restaurantları ilkelerinin özelde Amerika genelde tüm dünya üzerindeki 

yayılan hakimiyeti üzerine kavramsallaşmış olan ‘McDonaldlaştırılma’ tabiri 

yaşamakta olduğumuz yaygın bir sürecin bir paradigması olarak dile getirilmiştir.  

 

‘’… McDonaldlaştırma yalnızca restoran sanayisini değil, eğitim, iş, sağlık, seyahat, zevk, 

rejim, politika, aile ve toplumun tüm diğer özelliklerini de etkilemektedir. McDonaldlaştırma, 

dünyanın etkilere kapalı görünen kurum ve kısımlarına yayılarak değiştirilemez bir süreç 

olmanın her tür belirtisini göstermiştir. ‘’ (Ritzer, 1998: 23) 
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McDonaldların popüler kültürde merkezi bir yer tuttuğunu savunan Ritzer, insanların 

çoğunun kendisini bu restoranlarla özdeşleştirdiğini ve hatta kimilerince 

kutsallaştırıldığını savunur. ‘’Kowinski, içlerinde her zaman fast-food restoranları 

bulunan alışveriş merkezlerinin, insanların modern ‘tüketim dinleri’nin ibadetini 

yerine getirmek için gittikleri modern ‘tüketim katedralleri’ olduğunu ileri sürer.’’ 

(Kowinski, 1985: 218; Ritzer, 1998: 28) 

 McDonaldlaştırmanın boyutlarını; verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve 

denetim olarak sıralayan Ritzer, modern kapitalist bir toplumda aslında tüm bu 

boyutların müşteriden ziyade dev şirket patronlarının işini kolaylaştırmak adına 

alınan garantici yöntemler olduğuna dair eleştirileri oldukça sınırlıdır. Fakat bazı 

uygulamalara farklı açılardan değinir: 

 

 ‘’ Fast-food restoranlarında yemek yiyenler örtük biçimde de olsa denetlenirler. Yazılar, 

sınırlı menüler, az seçenekler, rahatsız iskemleler, yemek yiyenleri işletmenin kendilerinden 

istediği şeyi yapmaya yöneltir: Hemen yiyip çıkmak. Üstelik arabayla gidip yiyeceğin bir 

pencereden satın alındığı restoranlarda müşteri, aldığını orada oturup yemez. Domino’s 

modelinde ise zaten müşteri restorana gitmez. McDonaldlaştırılmış kurumlarda çalışanlar 

yüksek bir düzeyde, genellikle müşterilerden daha açık ve dolaysız olarak denetlenirler. 
Çalışanlar tam onlara söylenen şekilde sınırlı sayıda şey yapmak üzere eğitilmiştir. 

Kullanılan teknolojiler ve kurumun çalışma tarzı bu denetimi pekiştirir. Müdürler ve şefler 

çalışanların çizgiden çıkmamalarını sağlar.’’ (Ritzer, 1998: 37) 

 

 Tıpkı Marx’ın fabrikalarda işin bütününden yoksun tek bir işi yaparak ömrünü 

geçiren ve kendine yabancılaşan insan tarifinde anlattığı gibi.  

Ritzer, Weber’in akılcılık ve akılcılaştırma düşüncesinin devamı olarak 

McDonaldlaştırmayı temellendirmiştir. Akılcılığın demir kafesinden korkan Weber 

gibi Ritzer de McDonaldlaşmanın kaçınılmazlığını vurgulamasının yanısıra yanılmış 

olmayı ummaktadır. Mcdonaldlaştırmanın; çokça mal ve hizmet, zaman ve mekana 

daha az bağımlılık, büyük kesimlerin ihtiyacına cevap verilebilmesi, kolayca ulaşma, 

ekonomik seçenekler, istikrarlı bir ortam sunma gibi olumlu özelliklerinden bahseden 

Ritzer, akılcı sistemlerin kaçınılmaz olarak akıldışı sonuçlar ürettikleri sonucuyla da 

bu sistemleri eleştirir. (Ritzer, 1998: 40) Nitekim, alışılagelen patates kızartması 

ölçüsü için standart yetiştirilen patatesler ve doğaya olan olumsuz izdüşümleri, 
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insanların karın doyurma telaşındaki insanlıkdışı manzaraları veya makineleşmiş 

çalışanlar eleştirilecek yönler arasındadır. 

Baudrillard, AVM leri anlatırken '' 'Tüketimin tüm yaşamı kuşattığı, tüm etkinliklerin 

aynı bileştirici biçime uygun olarak zincir oluşturduğu, insanı ödüllendirme yollarının 

saat be saat önceden ayarlandığı, çevrenin bir bütün oluşturduğu, bütünüyle 

iklimlendirildiği, düzenlendiği, kültürelleştirildiği noktadayız’’ demektedir. (Baudrillard, 

2015: 20) 

 

1.8.  TOPLUMSAL DEĞİŞME 

Toplumlar var olduğu ve sürekli olarak farklı etken ve etkileşimlerle karşılaştığı 

müddetçe değişime uğraması ve bu toplumsal değişimlerin sosyal düşüncenin ilk 

adımlarından itibaren bir gerçek olarak kabul edilmesi önemli bir nokta olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Toplumların çeşitli zaman ve mekanlara bağlı oldukları 

değişimler geçmişten bu yana pek çok düşünür tarafından araştırma konusu 

olmuştur. Öyle ki sosyoloji bilimi dahi geçmişten alınan toplumsal değişim derslerinin 

geleceği aydınlatması adına yorumlanması ve bir düzen halinde devam ettirilmesi 

istenen toplumsal yapılar adına verilen çabanın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çevresinde olup biten olay ve koşullara aktif biçimde uyum sağlayabilen yahut 

mücadele edebilen bir varlık olan insan, bu özelliğiyle bireylerden oluşan topluma da 

aynı şekilde etki eder ve toplumsal yapı ve değişimlerde de aynı nitelik kendisini 

gösterir. Çoğunlukla sosyal yaşam ile beraber ele alınan toplumsal değişimin, sosyal 

yapı ve içindekilerle paralel değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Kültür öğeleri, 

davranış biçimleri veya değerler tıpkı sosyal yapı içerisinde etkin biçimde var olduğu 

gibi toplumsal değişme içerisinde de işlevsel rol üstlenmektedirler.  

Toplumsal değişim; boyutu, vadesi, kaynağı, hızı ve neticesi ile ilgili çeşitli 

kavramları bünyesinde barındırır. Tarihsel süreçte toplumların geçirdiği tarım, 

ticaret, sanayi ve bilgi taoplumu olma aşamaları büyük ölçekli değişimleri nitelerken; 

nüfus, siyasi yapı, iktisadi unsurlardaki değişimler toplum tipini bütünüyle 

değiştirmeyip, toplumsal yapıda farklılaşmaya yol açan orta ölçekli değişime 

gönderme yapar. Toplum yapısı içerisindeki yeniliklerden kaynaklı kurum ve olgular 

arası etkileşimler küçük ölçekli değişimi ifade eder. Değişimin boyutu ile ilgili olan bu 
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sıralamada bazı düşünürler (Kingsley Davis gibi) büyük değişimin küçük olandan 

ayrılabilmesi adına büyük değişimlere kültürel değişim demeyi tercih etmektedir. 

Değişimin boyutu ile ilgili olan bir diğer nokta değişimin vadesidir. Nitekim, büyük 

ölçekli değişimler, çoğunlukla uzun hazırlık dönemi ve süreçlere bağlı olarak 

gerçekleşirken, orta ve küçük değişimlerin vadesini kestirebilmek ise genellikle daha 

kolaydır ve kısa sürebilmektedir. Toplumsal değişimin hızı, geçmişte uzun vadede 

gerçekleşen farklılaşmalara göre günümüzde hızı ve ivmesi gittikçe artan 

değişimlere gönderme yapmakta, hızın toplumsal değişime dayanak teşkil eden iç 

ve dış kaynaklarına da atıfta bulunduğu görülmektedir. Değişimin hızını etkileyen 

diğer etmen ise, toplumdaki değişimlerin rızaya dayalı barışçıl yollarla mı yoksa 

baskıya dayalı şiddetli yollarla mı yapıldığıdır. Barışçıl değişimler uzun vadede ve 

neticeleri de daha az gözlemlenebilen bir hızda oluşmasına mukabil, şiddetli ve 

devrimsel değişimler ani pek çok değişimi beraberinde getirmekle birlikte neticeleri 

çoğunlukla değişim öncesindeki yapıyla aynılık yahut benzerlik göstermektedir. 

Tıpkı, Fransız, Rus ve Çin devrimlerinde olduğu gibi.  (Sunar, 2014: 4-6 ) 

Toplumsal değişim tanım ve niteliklerine dair bilgiler göz önünde 

bulundurulduğunda, tüketimin yalnızca toplumsal yapı, süreç ve olgularda 

farklılaşmaya yol açmakla kalmayıp bu değişimlerin alacağından daha uzun zaman 

alan toplumsal tipin farklılaşmasına yol açan büyük ölçekli değişime ortam 

hazırladığı ve bir tüketim toplumu yapısının ortaya çıktığı görülmektedir. Kısa 

vadede orta ve küçük ölçekli değişimleri de tetikleyen ve bu değişimlere zemin 

hazırlayan tüketim kabulleri, daha uzun zaman dilimine yayılarak bir kültür 

oluşturması ve kültürel değişimi temsil edişi yönüyle de büyük bir toplumsal değişim 

olarak görülmelidir. Bu tip toplumsal değişimde sanayi ve endüstri toplumlarının 

üretim-tüketim ilişkileri ve tarihi altyapı göz önüne alındığında başat rol üstlendiği 

görülmektedir. Geleneksel toplumlar her nekadar kaynağı dışarıdan alsa da toplum 

bireylerinin gerek bireysel gerekse grupsal yaşamlarında iradi olarak bu değişime 

verdiği destek değişimin hızını etkilemektedir. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin 

etkisiyle hızlanan günümüz yaşam biçimleri, bu hızla beraber birey yaşamına gerek 

teorik gerekse pratik alanda etki eden çeşitli formüller üreterek değişimin kabulü 

sağlanmaktadır. Bu sebeple devrimsel değişimler gibi ani olmayan bu süreç belirli 

zamana yayılmakta bu sebeple neticeleri de çoğu zaman başlangıç noktasından 

farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Tüketim toplumu yapısına dönüşmenin ve 

bu süreç içerisinde yaşamı idame ettirmek, makro ölçekte bir sürü psikolojisi 
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benimseme ve mütemadiyen bir akışın içerisinde sürüklenme durumu oluşturacağı 

gibi mikro bazlı düşünce biçimi ve farklılaşmaları ele aldığımızda özelden genele çok 

çeşitli bilgi ve birikimin oluştuğu, hürriyet alanının hiç olmadığı nitelikte 

genişleyebileceği de görülmektedir. Nitekim, kapalı toplum yapılarında 

benimsenmesi kaçınılmaz olan tek düze ve sabit fikir yapıları ve kurumların, 

postmodern kabullerle gelen açık bir toplum yapısıyla yeniliklerin daha sıklıkla ve 

farklı biçimlerde karşımıza gelmesi mümkün olmaktadır. 

Değişimin yaşandığı toplumlarda, kültürün bir kısmı etkilenebildiği gibi bir kısmına 

değişim etki etmeyebilir. Tüketim toplumları, yapısı itibariyle daha çok maddi cihete 

yön vermekte ve toplumun maddi öğelerini etkilemektedir, söz konusu değişim 

manevi anlamda toplumun ihtiyaçlarına maddi olarak meydana getirdiği hıza 

yetişebilecek tarzda bir seçenek sunamadığı ve manevi argümanlar geliştiremediği 

için çoğunlukla manevi kültür öğelerinde boşluklar ve bireylerin yaşam pratiklerinde 

aksaklıklar meydana gelmektedir.  

Dünya üzerinde yaşamış yahut yaşamakta olan her toplumun az ya da çok 

derecede değişime açık tarafı mevcuttur. Değişime izin veren esneme payları ise 

çoğu kez kültürel yapının toplum içerisindeki hakimiyeti ile paralellik göstermektedir. 

Toplum yapısı içerisinde hakim olan kurumlardaki radikal değişimler kültürel yapının 

hakimiyeti tarafından durdurulur yahur yavaşlatılır. Hatta devrimsel değişimler 

sonucu eski yapının yeniden inşa edilişi kültürel yapının kurumlar üzerindeki 

etkisiyle mümkün olmaktadır. Nitekim, barışçıl değişimler kültür ve kurum arasındaki 

ilişki göz ardı edilmeksizin toplumda etki eden değişmelerdir.  

Toplumsal değişimin öznel değerlendirmelerden kurtaramadığı önemli bir özelliği de 

onun ilerleme, gerileme yahut gelişme gösterip gistermediğine vurgu yapan 

yönüdür. Sosyolojide özellikle modern toplum göz önüne alınarak geçmişten 

günümüze toplumların tecrübi ve uygulamaya yönelik birikimlerinin basamak olarak 

görülerek mütemadiyen bir ilerlemeye doğru gidildiği düşüncesi önemsenmiştir. Salt 

modernite eksenli bu tekdüze bakış,ilerleme ve değişmeyi eş manada ele aldığı gibi, 

muhafazakarlığı da zıddı olarak konumlandırmaktaydı. (Sunar, 2014: 8) Oysa tarihin 

ve toplumların döngüsel olarak yaşadıkları sosyal hayatı düşüncelerinin temeline 

oturtan İbn Haldun (mukaddime-umran) gibi düşünürler, toplumsal değişimin de bu 
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tekrar eden yapıdan ari olmadığını hatta devletlerin de doğup yaşayıp kaçınılmaz 

şekilde öleceğini ifade etmektedir.  

İlerlemenin değişim ile birebir aynı görüldüğü fikri de şüphesiz yeniden gözden 

geçirilmeye muhtaç bir konumdadır. Nitekim, toplumsal yapı ve uygulamalara olumlu 

yönde etki eden değişimler ilerleme yahut gelişme olarak adalandırılabilecekken, 

olumsuz etkiler ve toplumu olduğundan daha eski dönemlerine çeken farklılaşmalar, 

toplumu daha uyumsuz ve düzensiz hale getiriyorsa muhakkak ki bir gerileme 

alametidir. Bir toplumsal değişme olarak yaşanan tüketim ve tüketim 

alışkanlıklarındaki farklılaşmalar, bozulma veya gelişme durumlarından hangisini 

topluma sunduğunu özellikle manevi değerler üzerinden değerlendirmek daha 

yerinde gözükmektedir. Nitekim, modern-postmodern toplum yapılarındaki hızlı 

maddi değişimlerin takip edilebilmesi gün geçtikçe zorlaşmakta ve bunu daha yavaş 

değişme gösteren manevi değerleri takip ederek yapmak daha isabetli sonuçlara yol 

açabilmektedir. Tüketim toplumlarında görülen madde eksenli hızlı değişimler kısa 

vadede değer yargıları üzerinde olumsuz etki ve sonuçlar oluşturmakla beraber, 

bireyselleşme ve haz toplumu olmanın getirdiği tüm olumsuzluklar fertlerce 

müşahede edildikçe uzun vadede toplumsal birlik ve bütünlüğün kıymetinin daha iyi 

anlaşılacağı fikri de akılda tutulmalıdır. Değerler ve toplumsal yapı arasındaki 

uyumsuzluk ve bozulmaların, Durkheim deyimiyle anominin görüldüğü toplumlarda 

büyük ve hızlı değişimlerin yol açtığı bu durum, değişimlerin olumsuz etkileri farkına 

varılıp, topluma dair değerlendirmeler daha sağlıklı bir zeminde değerlendirildiğinde 

ise, toplumsal işlevlerde ilerlemeyi dahi beraberinde getirebilmektedir.  

Toplumsal ilerlemenin uzun veya kısa vadede gerçekleşebilmesinin, bilhassa 

olumsuz tecrübelerden olumlu sonuçlar öğrenerek toplum uygulamalarına 

yerleştirebilmek, bilinçli bir toplum olmak kadar, aşırı muhafazakar tutumların da 

benimsenmemesinde yatar. Nitekim, toplum kendi içerisinde zamanla hazmederek, 

bireylere yumuşak bir zeminde sunacağı değişimleri, bozulmalar sırasında uç 

tepkiler ve korunma içgüdüleriyle hareket eden muhafazakar bakış açmaza 

sokabilmekte, barışçıl gerçekleşebilecek değişimleri devrimsel rotaya 

sokabilmektedir.  

Toplumsal değişmede olmazsa olmaz aktör olan fail konusu, geçmişten bu yana bir 

tartışma olarak yapı-aktör tartışmasını beraberinde getirmiştir. Bu konuda 
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eylemlerden önce gelen yapının savunulduğu ve failin de geri planda bırakıldığı 

yapısalcı düşünce (Marx, Durkheim, Althusser gibi) karşısında, failin aktifliğini ve 

farkındalığını savunarak eylemi yapının önüne koyan yorumsal düşünce (Weber, 

Schultz) gelişmiştir. Sosyolojinin ilk dönemlerinde dönemin hakim toplumsal yapısı 

da göz önüne alındığında haklı bir sonuç olarak yapı eksenli düşünce ön planda 

tutulmuş ve düşünce biçimleri ve toplumsal değişim hep bu minvalde yorum ve 

değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Toplumlarda zaman zaman var olagelen ideal tip 

ve kahramanların daima yapının gerisinde kaldığını ve olsa olsa tamamlayıcı rol 

üstlendiğini savuna bu düşünce biçimi birey ve toplumsal sınıflara yapının sınır ve 

imkanları dışında asla rol vermemektedir. Buna mukabil ideal tipler ve karizma 

kavramıyla aktöre yapı karşısında aktif bir rol çizen Weber anlayışı, topluma mal 

olmuş idealist kahramanların yönlendirdikleri büyük gruplarla toplumsal değişime 

zemin hazırlayacağı görüşündedir. Sosyal yapıya böyle bilgisel bir zemin ile 

yaklaşan anlamacı düşünce, yapıyı inkar etmeyen ancak faile gücünü farkettirecek 

bir alan açmaktadır.  

Toplumsal değişime, yapı ekseninden ancak işlevsel anlamlar yükleyerek yaklaşan 

yapısal işlevselciler (Parsons, Merton), bireyi sistem içerisinde işlevsel birer aktör 

olarak konumlandırmakta ve değişimin sadece yapı imkanları ölçüsünde olacağını 

savunmaktadırlar. Bu durum değişimin doğasıyla çok da uyuşmadığından bu 

düşünceyi benimseyenler değişim fikrini fazla dile getirmemektedirler. Toplumsal 

değişim konusuna, 70’ler sonrasında fail ve yapı ikiliğini yeni teorik düşünceler 

geliştirerek aşan Giddens, Bourdieu gibi düşünürler karşımıza çıkmaktadır. Yapı 

içerisinde sürekli hareket eden failin yapıyı dönüştürdüğünü nitekim yapının işleyen 

sabit olmayan bir doğası olduğunu savunmaktadırlar.  

Toplumsal yapı, tabiatı itibariyle değişmez bir takım unsurlara sahip olduğu gibi 

dinamik unsurları gereği sürekli değişim ve dönüşüme açık bir diğer yanı da 

mevcuttur. Değişime açık tarafında faillerin etkisi yok sayılamayacak derecededir ve 

bir çok toplum yapısı toplulukları harekete geçirebilen kahramanlar sayesinde 

toplumsal değişime uğrayabilmektedir. Bu bağlamda; canlı, kendisini ve çevresini 

değiştirme yetişine sahip insanın cansız yapılarca idare ve sevk edildiğini salt bir fikir 

olarak ortaya koymak pek isabetli olmasa gerektir. Nitekim, toplumsal yapıların 

oluşum, gelişim veya yok oluş süreçleri bu yapılarda hakim olan tek canlı ve işler 

varlık olan insan eliyle mümkündür. Geçmişten bu güne insan var ve yok olan 



44 
 

değişip dönüşen birçok toplumsal yapı düşünüldüğünde insan eylemlerinin bu 

yapılar üzerindeki etki ve hakimiyeti daha net seçilebilmektedir. Toplumsal yapıların, 

uzun ömürlü ve bütüncül olabilmesinin en önemli şartı da sahip olduğu unsurların 

birarada yaşayabilme kaabiliyeti ve uyumudur. Toplumsal yapı unsurlarının iç ve dış 

etkilere karşı dirençli olabilmesinin şartı, değişimleri doğal seyrinde yaşamak ve 

bütünlüğe zarar veren durum ve tepkilerden sakınmaktır. 

Toplumsal değişimle ilgili teorik çerçeveye göz attığımızda, insanlığın başlangıçtan 

bu yana sürekli bozulmaya doğru gittiğini öne süren düşüş fikri, bunun aksi olarak 

sürekli düzelme ve gelişmeye gittiğini savunan ilerlemeci fikir, tarihin döngüsel bir 

süreç olduğunu ve toplumların bu örüntüyü mütemadiyen yaşadığını savunan 

görüşlerin yanısıra tüm bu fikirlerin karma olarak ele alınıp, insanın tarihi makro-

mikro süreçleri dahilinde ele alınarak dengelenme yolunda görüşler serdeden görüş 

de öne sürülmektedir. Sosyoloji ilmi içerisinde toplumsal değişimin ele alındığı temel 

teorik çerçevede ise, Saint Simon, Comte ve Spencer’ın klasik evrimci, Marx’ın 

diyalektik materyalizm, Durkheim’ın işlevsel, Weber’in ise gelişme teorisi ilk dönem 

klasik teoriler olarak ele alınırken; Spengler, Sorokin’in tarihsel döngü teorisi, 

Merton, Ogburn, Parsons’un yapısal işlevselci kuramları, Dahrendorf ve Coser’in 

çatışma yaklaşımları, Rostow, Lehner’ın modernleşme kuramları ve White, Steward 

ve Lenski’nin savunduğu yeni evrimcilik kuramları çağdaş sosyolojinin klasikler 

üzerine şekillendirdiği teorileridir. (Sunar, 2014: 13) 

Aydınlanma ile beraber gelişen fikir dünyası, Fransız devrimi gibi birçok devrim ve 

yeni değişimleri beraberinde getirdi. Bu durum, toplumu inceleyen bir bilim dalı 

olarak ortaya çıkan sosyolojinin değişim ile özdeş görülmesinin yolunu açtı. Nitekim, 

değişimlerle beraber gelen sosyal problemlere aranan çözüm ihtiyacı da sosyolojinin 

kafa yorması gereken konular arasında telakki edilir oldu. Toplumsal değişimi, 

iktisadi üretkenliğin düşüncelere yansımasının bir sonucu olarak gören ve toplum 

sınıflamasında da öncelikle inanç odaklı ardından sanayi üzerine şekillenen kölelik, 

feodalizm ve sanayi toplumları tasnifi yapan Simon gibi düşünürlerin dönemin İngiliz 

liberal ekonomi-politikçilerinden etkilendiği tahmin edilmektedir. Simon, için 

sanayinin keşfiyle toplum en yüksek aşamasına ulaşmıştır. Daha çok işlevsel ve 

organizmacı düşünce tarzını sosyal bilimlerde kullanarak yeni bir bakış geliştiren 

Comte da toplumsal değişimin son aşamasını pozitif yani bilimsel aşama olduğu 

görüşündedir. Devamında diyalektik ve materyalizmi iktisadi söylemler bağlamında 
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harmanlayan Marx’ın tarihin materyalist izahı olarak ele aldığı, iktisadı alt yapıya 

oturtarak diğer tüm üst yapı aktörlerinin alt yapının değişimlerininin yansıttığı görüşü 

devamında toplumsal değişimin temel nedenini ise sınıf çatışmasına bağlamaktadır. 

Yaşadığı dönemi, kapitalizmin sonu olarak gören Marx bu yönüyle isabetli bir 

görüşte değilse de dönemini iyi analiz eden fikri argümalar geliştirmiştir. Spencer’in 

toplumsal değişime uyum yetenekleri nazarıyla baktığı görüşleri farklılaşma ve 

bütünleşme kavranlarının doğuşuna vesile olmuş, evrimci iş bölümü düşüncelerini 

daha sağlam temellere oturtan Durkheim ile toplum işleyişinin yeni çözümlemeleri 

yapılmıştır. Basit işbölümü olan mekanik dayanışmadan uzmanlaşmaya yani organik 

dayanışmaya doğru değişen toplumlar, sahip olduğu şartlar ve toplumsal boyutlara 

bağlı olarak kurumsal yapılarında değişimler yaşamaktadırlar. 

Kullandığı yöntemler gereği, toplumsal değişimi açıklayan diğer klasik 

sosyologlardan ayrılan Weber, her incelemesinde detayları gözden geçirmeye yeni 

ve faydalı kavramsallaştırmalarda bulunmaya özen göstermektedir. Anlamaya ve 

incelikleri yorumlamaya yönelik metodları onu toplumların geleneksel 

formlarındayken ileriki dönemlerine dair ipuçları yakalanabileceği düşüncesine 

götürmüş ve insanlığın tarihten bu yana akılcılaştığını savunmuştur. Öyle ki dinlerin 

de toplumsal değişimin akılcılaşmaya yönelik zeminine destek verebilecek mahiyette 

olabildiği gibi köstek de olabileceğini Batı- Doğu örnekleriyle açıklar. Bu bağlamda 

Marx ve Weber’in çok farklı gibi yansıtılan düşüncelerinin problemli fakat devrimci 

ontolojik zemininin ortak olduğu anlaşılmakta, ancak devamında gelen 

epistemolojinin iki tarafın farklı görüşleri neticesinde değişiklik arzettiği 

görülmektedir.  

Daha çok makro düzeyde toplumsal değişimi ilerleme ve evrimci fikirlerle 

şekillendiren klasik dönem sonrası toplumun işleyişi hakkında açılım ve çeşitlilik 

odaklı düşüncelerin geliştiği çağdaş dönem dikkate alınmaktadır. Pek çok 

modernleşme dönemi kuramı sonrası postmodern ve küreselleşme kuramlarının da 

geliştirildiği çağdaş dönem yeni düşünceler açısından oldukça zenginlik 

göstermektedir. Çağdaş dönem kuramları arasında yer alan, toplumların yükseliş ve 

düşüşlerindeki gelişme ve bozulmaları döngüsel değişim düşüncesiyle ele alan 

Toynbee ve Sorokin gibi düşünürler ilerlemeciliğe bir tepki olarak düşüncelerini 

ortaya koymuştur. Sorokin, kuramı bağlamında sistemlerin toplumsal yapı 

içerisindeki sosyal ve kültürel olguların anlamlı ve uyumlu bir bütün oluşturması 
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sonucu oluştuklarını söyler. Buna mukabil toplumun işlev gören unsurlarının 

düzenini hesap ederek yeni kuram ortaya koyan Parsons, Merton gibi düşünürler, 

istikrar ve yerine göre uyumsuzlukla gelen değişimlerin aslolduğunu söylerler. 

Çatışmacı kuramın ise çağdaş düşüncede fikir babalığını yapan modern toplumun 

temelini mübadeleye oturtan Simmel yapmaktadır. Çağdaş dönemde bu kuramı 

devam ettiren Dahrendorf, Coser gibi düşünürler toplumun gerçeğini sürekli değişim 

ve çatışma olarak görmektedirler. Tüm bu düşünce biçimleri sonrası toplumsal 

değişimde evrim ve yapı odaklı iki değişim türü benimsenir ki evrim daha çok uyum 

ve sistemin iç ihtiyaçları odaklı olurken, yapısal değişim, basit toplum yapısının 

karmaşığa doğru geçişiyle ilgilidir. Nitekim yirminci yüzyılın ortalarında modern 

topluma geçiş yapan Batı bölgesinde böylesi bir yapısal değişim söz konusu 

olmakta ve bu bağlamda yeni modern kuramlar kendisini göstermektedir. Batılı 

ülkelerin sanayi ve pazar odaklı ilişkileri Batı dışı ülkelerle olan ilişkilerinde yeni 

modern dönemde bir açmaza girmiş, bağımsızlık kazanan sömürge ülkeler Batı için 

yeni çözüm arayışlarına girme ihtiyacı doğurmuştur. Rostow gibi kalkınmayı kitlesel 

tüketimde görenler olduğu gibi, Lerner gibi modernleşmeyi Batılılaşma ile eş 

değerde gören modern kuramcılar da kendisini göstermektedir. Kısa zamanda tüm 

ilmi disiplinlerde kendisine yer edinen modernleşme devamında son dönemde farklı 

bir kuram olarak ortaya çıkan ve teknolojiyi sosyal sitemin temel unsuru olarak gören 

yeni evrimci görüşü de ortaya çıkmıştır. Dışsal etkenlere değişimin temel sebebi 

olarak bakan bu çağdaş kuram, evrimci görüşün daima ön planda olmasa da bir 

yerlerde daima var olduğunun kanıtı olmaktadır. 

Toplumsal değişimi ve ona dair kuramları ayrı ayrı ele alarak değerlendiren Sunar, 

toplumsal değişimin sosyoloji ile eş manada görülebileceği vurgusunu yaparken 

mevcut kuramların toplumsal değişimin gerçek doğasını yansıtmaktan uzak 

mantıksal kurgu ürünü birer yoğunluk olduğu eleştirisi yapar. Nitekim, bir çoğunda 

gözlemlediği Avrupa merkezci ideolojik yaklaşımlar da onu bu eleştiriye iten 

sebepler arasındadır. Ayrıca toplumsal değişimin inceliklerini moderniteye göre 

anlamlandırarak değişimi modernleşme ile eşanlamda tutan bir modernlik saplantısı 

olduğu vurgusunu yapar. Değişimin özünde karmasık bir nedensellik ve ilişkiler ağı 

olduğunu söyleyerek sosyolojik teorinin kendi varlığını sürdürebilmesi adına sağlam 

toplumsal değişim açıklamalarında bulunması gerektiğini savunur. (Sunar, 2014: 27-

30) 
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Modernliğin dünya tarihini kavrama düzeyimizdeki tepkiselliği zenginleştirdiğini, aynı 

zamanda belirli bir tür nostaljinin üretilmesine de katkı sağladığını ifade eden 

Robertson, modernliğin mutlak bir açıklayıcı olarak kullanılmamasını da ayrıca 

vurgulamaktadır. (Robertson, 1999: 57) 

Sonuç olarak, toplumsal değişimler ilgili ortaya çıkan düşünceler gerek birbirini 

reddeden gerekse destekleyen mahiyette olsun oldukça çeşitli şekillerde kendilerini 

göstermekte ve klasik dönemden çağdaş döneme birikimli olarak ilerlemektedirler. 

Bununla beraber, sözkonusu fikirler, temellerini biyoloji, fizik, iktisat, tarih gibi farklı 

disiplinler yardımıyla atarken bir yönüyle de kavram ve kuram kargaşasının 

yaşanmasına ve asıl meseleden uzaklaşılmasına da yol açabilmiştir. Nitekim, 

sosyolojinin toplumsal değişimi anlatan model ve teknikler onlarca neden ve ilişki 

içerisinde çoğu zaman kaybolarak gerçek toplumsal değişim teorisinin yalın biçimde 

ortaya çıkışı zorlanmıştır. Esasında bunca kuram ve kavramın oluşması yeni 

arayışların sürekli devam ettiğini de göstermektedir ancak amaçtan uzaklaşılan bu 

gibi durumlarda sonuçlar çoğu zaman olması gerekenin dışında gerçekleşmektedir. 

Teorilerin birbirine dayanak teşkil ederek ilerlemesi son kertede mütemadiyen aynı 

saplantılara takılıp kalmayı da beraberinde getirebilmektedir. İlerleme veya evrim 

fikirlerinin pek çık modele örneklik teşkil etmesi mevcut teorilerde bu gibi 

düşüncelerin odak noktasına yerleştirilmesi ve diğer etken ve olguların gözden 

kaçırılması gibi sonuçlar doğurabilmektedirler. Bu gibi saplantılar bilimsel sonuca 

ulaşmada ve toplumsal değişimin tüm etki ve etmenlerini tespitte zaman 

kaybettirebilmektedir. 

 

1.9.  TÜKETİM TOPLUMU 

Tüketim toplumu, Batı’da üretim hizmetlerinden ziyade malların ve boş zamanın 

tüketimini anlatan yaşam tarzlarının toplumlar çevresinde organize olduğu durumu 

ifade etmektedir. Söz konusu ifade; bireyselleşme, zenginlik ve refahın artması, 

malların çeşitlenerek özel hayatlara hitap eder niteliklere bürünmesi ve popüler 

kültürün ortaya çıkışı gibi son yüzyıl içerisinde meydana gelen sosyolojik gelişmeleri 

içermektedir. 
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1960’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan tüketim toplumu teorisi, gelişmiş 

endüstriyel toplumlarda maddi ürünlere bağlı olarak kültürel ürünlerinin de 

tüketiminin artması ve otomobil, beyaz eşya gibi dayanıklı ürünlerin yaygınlaşması 

için üreticilerin tüketici özelliklerini dikkate alarak yaptığı piyasa yönlendirmelerini 

içermektedir. Nitekim, önceleri sistemsiz ve tüketici isteklerinden bihaber üretim 

yapan üreticiler piyasa gereksinimlerinden bihaberdi fakat tüketim toplumunun 

gelişimiyle bu durum tüketim etkinliğine aktif olarak katılan üreticilerin sayısını 

arttırmış hatta bu tip üretimi zorunlu hale getirmiştir. 

Günümüz toplumları postmodern veya radikal modern olarak tanımlandığı gibi risk 

toplumu veya tüketim toplumu şeklinde de tanımlayanlar bulunmaktadır. 'Tüketim 

Toplumu' çalışmasıyla ses getiren Baudrillard, tüketmek fiilinin bu toplum tarzlarında 

kimlik oluşumu, sosyalleşme ve toplumsal tabakalaşma gibi durumlarda aktif rol 

üstlendiğini söylemektedir. (Demirezen, 2015: 15) 

Tüketim toplumunun oluşmasında önemli etkenlerden biri kapitalizmdir. Dünya 

makinelerin üretime katılması ve bir kısım devletlerin sanayileşmesiyle yeniden şekil 

aldı ve artık insan gücü ve dirayeti yerini her anlamda üretim, makine ve para 

gücüne bıraktı. Makineleşen, sanayileşen dünyanın belirli ülkeleri kendilerini bu 

vasıflarıyla gelişmiş ülke sınıfına da sokarak diğer gelişmemiş veya gelişmekte olan 

ülkeler üzerinde de hakimiyet kurma hakkını kendilerine verdiler. Bu ve benzeri 

vesilelerle üretimin artışı, sermaye birikimi ve yeni yatırımlarla doğan pazar 

arayışları üreten toplumların mallarının tüketileceği yeni toplumlar ve pazarlama 

teknikleri bulmaya sevketti. Bu durum zamanla üreten toplumların bizzat kendileri de 

dahil medyanın süslü ve yapay dünyası aracılığıyla sunduğu tüketim mantığını 

benimsemiş topluluklara ve onlardan meydana gelen tüketim toplumuna 

dönüşümüne yol açtı. Bolluk ile ucuzlayan mallar toplumların hemen her kesimi 

tarafından alınabilme gücünü sunmuştur. Daha fazla alım gücü olan insan artık 

almak ve tüketmek üzerinden kendisine, yeni haz ve mutluluklar oluşturdu.  

 

''Diğer yandan kapitalist sistem her şeyi alınıp satılabilir bir metaya dönüştürerek her şeyi bu 

üretim çarkının içine almıştır. Böylece, bu yeni toplumsal sistemde kültür bile metalaşmaktan 

kendini koruyamamıştır. Kültür endüstrisi tam da bu noktada ortaya çıkmış ve 

yaygınlaşmıştır. Yani kapitalizm yatay olarak dünya çapında yaygınlaşarak, dikey olarak ise, 
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kültür dahil neredeyse her şeyi bu çarkın içine dahil ederek büyümüş ve tüketim toplumunun 

yapısal alt yapısını oluşturmuştur. Böylesi bir toplumsal yapılanma üretim araçlarını elinde 

bulunduran bireylerin ihtiyaç ve isteklerini belirlemedeki nüfuzlarını artırarak oluşturulmuş 

ihtiyaç ve istekleri ortaya çıkarmıştır. Hiç kuşku yok ki üretim merkezli bir yapılanmadan 

tüketim merkezli bir yapılanmaya geçiş tüketim toplumunun yapı taşlarını oluşturmuştur.'' 

(Demirezen, 2015: 39) 

 

Lefebvre’ye göre, modern toplumun tarih öncesinde, kapitalist ekonominin 

başlangıcında ki bu sınai üretimin de başlangıcı demek olduğu dönemde girişimciler 

piyasayı tanımamakta ve tüketiciyi yok saymaktaydı. (Lefebvre, 1998: 60) Bu tip 

düşünen teorisyenler tüketim toplumu teorisini tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini 

dikkate alan üreticiler lehine geliştirmiş olsa da aslında her iki zamanda da tüketiciye 

istediği biçimde şekil veren üreticiler söz konusu olmaktadır. Tüketen bireyin 

gerçekten neye ihtiyacı olduğundan ziyade daima üretici neyi ne kadar satmak 

istediği üzerinden pazarı oluşturmaktadır. 

Tüketim, sanayi devrimi koşulları ve bilgi sistemlerine bağlı olarak kitlesel bir hal 

almış, bireyin ekonomik mekanizmadaki varlığı tüketimle somutlaşmıştır. ( 

Topçuoğlu, 1996: 162) Endüstriyel değerler sistemi, daha varlıklı bir yaşam 

amacıyla daha çok tüketen tüketim toplumu olgusunu zorunlu olarak meydana 

getirmiştir. (Kongar, 1991: 4-6) Kapitalist sistemin her aşamasında var olmayan bu 

olgu, belirli bir süreç içerisinde meydana gelmiş hatta taklit ve benzetme yoluyla 

tüketim toplumu olma yoluna ilk adımını atan toplumlar verimlilik ve kitle üretimi 

sonrası gerçek bir tüketim toplumu olmaktadırlar. H.Ford’un bu konudaki çabası, 

daha fazla boş zaman ve daha çok tüketim vaadi ile çalışan ve tüketen kesime 

verimlilik ve kitle üretimini uygulamada göstermek olmuştur. Bu konuda Weber ve 

Taylor düşünceleri aydınlatıcı mahiyette olmaktadır. (Odabaşı, 1999: 23) Bu 

anlamda toplumlar pratik yaparak tüketimi ve tüketim toplumu olmayı öğrenmektedir 

diyebiliriz. 

Tüketim toplumunun amaç olarak öne sürdüğü ve meşruiyet sağladığı gerekçesi 

mevcut ya da hayali ihtiyaçları tatmindir. Mevcut ihtiyaçlar mütemadiyen dürtülenen 

insan arzuları sebebiyle yinelenerek tatmin edilir. Her tatmin yeni arzunun habercisi 

ve her arzu yeni tatminin zeminidir. Kişi doyumsuzca tüketirken, tüketmeye yönelten 

düzeneklerce doyumsuzluk tekrar tekrar aşılanmaya devam edecektir. Aslında bir 
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yönüyle doygunluğa eriştiğini düşünen birey yeniden ve yeniden tatmin olma 

dürtüleriyle aslında doyuma da doyumsuz hale gelmektedir. Hayali ihtiyaçlar ise, 

insanların ulaşamayacağı veya ulaşması oldukça zor olan hedeflerini baz alarak 

onları sürekli o hedeflere yönelten argümanlar etrafında oyalanmayı beraberinde 

getirmektedir. Hayalini kurdukları hayatlar çeşitli reklam ve programlarla gözler 

önünde tutulurken diğer yandan herkesi o yaşama kavuşabileceği düşüncesi aşılanır 

ki bu düşünce çoğu zaman o hayatlara ait tüketici formlarıyla beraber 

bulunmaktadır. Hayal sahibi kişiler, hayalini kurduğu yaşama ait birkaç parçaya dahi 

sahip olduğunda geçici tatminler ve hayaline yakınlaşma hisleriyle anlık mutluluklar 

yaşarlar. 

Bu açıdan doygunluğu yoksunlukla iç içe yaşayan tüketim toplumu bireyleri, 

yaşadıkları evreni anlamlandırmada boşluklar biriktirir. Ayrıca, sanayileşmiş pek çok 

ülkede yoksulluk adacıkları oluşmakta, tüketimin yoğun olduğu kesimlerde ise, 

maddi ihtiyaçlar karşılanmakla beraber, kültürel ve manevi ihtiyaçlar büyük ölçüde 

karşılanmamış olarak kalmaktadır. (Lefebvre, 1998: 58-84) 

Tüketicilerin hızla karşılanan ihtiyaçları ve insanların kaabiliyetlerine göre toplumsal 

alanda konumlanma istekleri zamanla karmaşık ilişkilere ve stratejilere yol 

açmaktadır. (Stokes, 2003: 328) Nitekim, insanlar karşılarına çıkan karmaşık ilişkiler 

ve hızla değişen dönüşen yaşam karşısında yeni yollar ve alışma metotları keşfetme 

çabaları göstermektedirler. Toplumsal yaşamda istihdam edilmedikleri veya birşeyler 

tüketemedikleri sürece toplum ve kendileri adına faydasız ve anlamsız olduklarını 

zannetmektedirler.  

Bolluğun yüceltildiği ve nesneler yoluyla birşeylerin kanıtlandığı tüketim toplumu, 

reklam ve moda gibi tüketim kalıplarıyla bireylerine bolluğu özendirmekte, yeterli 

olandan fazlası ihtiyaç olarak gösterilmekte ve toplum topluca tüketime teşvik 

edilmektedir. 

Tüketim toplumları yukarıda geçen belli başlı özelliklerinin yanısıra hareketli 

toplumlardır. Bu toplum türüne örnek olarak gösterilebilecek ülkeler benzer vasıflar 

taşımakla beraber hakim kanı, mutluluğun tüketimin arttırılmasıyla doğru orantılı 

olarak artacağı düşüncesidir. (Odabaşı, 1999: 169) Bu tip toplumlarda hareketliliğin 

merkezi alanları kentlerdir ve bireyler kendisini mahalle baskısının daha az olduğu 

bu alanlarda daha özgür hissetmekte dilediği gibi davranmaktadır. Ayrıca yeme içme 

giyinme gibi temel ihtiyaçlara cevap veren mağazalardan kişisel bakım kozmetik 
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ürünlerinin bulunabileceği pek çok çeşidi bir arada sunan mekanlar olarak yine 

kentler karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, büyük alışveriş merkezlerinin de bünyesinde 

barındırdığı tüm bu çeşitlilik aslında küçük kentlerin hareketliliğine sahiptir. Sadece 

bir şeyler satın alarak değil, vitrinlerine bakıp içerisinde gezinerek dahi bir parçası 

olunabilen o kent yaşamının hareketliliği bir çok birey için cezbedici ortamlar 

olmaktadır. 

Alışveriş tecrübelerinin hareketli yaşam ve cezbedici sunumlar sayesinde 

çeşitlenmesi zamanla aile bireylerinin tamamı için farklı alışveriş tercihleri 

gelişmesine yol açmaktadır. Erkek, kadın ve hatta evdeki her bir çocuk açısından 

alış veriş yöntem veya mekanları tercih edilebilir ve seçeneklerce değerlendirilebilir 

bir hal almaktadır. Banka ve kredi kartı olanakları, reklam furyası ve albenili 

süslenmiş vitrinler tüm bireyler için çok çeşitli alternatifleri bir araya getirmektedir. 

Nitekim, reklamcılık başlıbaşına bir sektör oluşturmakta hatta tüketim toplumları bu 

sektörü açıkara zirveye taşımaktadır. 

Aynı kalitede olan iki ürün çoğunlukla kaderini reklamlarıyla belirlemektedir. Fiyatları 

aynı iki tüketim malı iki sigara arasındaki nikotin farkı kadar küçük kalite farkına 

sahiptir. Böyle olduğu halde, binlerce ampül ile aydınlatılan afiş, ışıklandırmalar ve 

reklam panolarının tüketici zihnine sunulmak istenen ürün reklamı adeta kaderi bir 

meseleymiş gibi abartılmaktadır. İnsanlarsa kendilerine oynanan bu oyundan 

kısmen haberdar olup, daha çok uyum sağlamaktadır. (Navaro-Yaşın, 2003: 231) 

Tüketim toplumlarında insanların gittikçe artan sahip olma ve bolluk, refah hayatı 

yaşama durumları beraberinde ciddi problem ve zararları getirmektedir. Bu zararlar 

Baudrillard’ın üzerinde durduğu bireysel ve toplumsal güvensizlik duygusu veya 

büyük çaplı kültürel zararların yanısıra sosyal ve kültürel aynı zamanda ekonomik 

yaşamın derin tahribatlarının habercisi olmaktadır.  

Hareketli bir toplum olan tüketim toplumu, üst statülere göstergeleriyle ulaşmakta ve 

hiyerarşisi boyunca devam edegelen geniş nüfus katmanlarını kendi belirlediği 

kültürel talebe ulaştırmaktadır. Böylece sonraki nesiller otomatik olarak aynı 

taleplere sahip olmaktadır. Bu işleyişi kolaylaştıran makineler sanayi toplumuna 

yönelik bir temsilken, sanayi sonrası toplumları ise en iyi simgeleyen şeyler 

gadgetlerdir. Tam olarak bir tanımı olmamakla beraber tüketimin faydasız 

nesnelerinin hakikatini üstlenen gadget söz konusu olduğunda, her nesneye 

bürünebilmekte, ve her nesne ona dönüşebilmektedir. (Baudrillard, 2015: 136-139) 
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Tüketim toplumunun en belirgin özelliklerinden bir diğeri, yapay ihtiyaçlar 

doğrultusunda tüketiciler, üretilen her ne ürün olursa olsun medya vasıtasıyla sürekli 

olarak satın almaya sevkedilirler. Hernekadar liberal, neo-liberal iktisadi teoriler 

üretilen malların tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenerek, piyasaya 

sürüldüğünü iddia etse de, Baudrillard ve Galbraith gibi araştırmacılar aksi yönde 

kanaat gösterirler. Nitekim, reklamlara gündengüne artarak yapılan harcamalar, 

bireylerin tükettikçe kendisini değerli hissedeği yönünde çalışmalar açıkça tüketicinin 

harcamalara ihtiyaç dışı yönlendirildiğinin göstergesidir. Bunun yanısıra kişiler 

ruhlarına, bedenlerine de ihtiyaç dışı bir yaklaşımda bulunarak, karmaşık 

uygulamaların içerisinde kaybolmaktadırlar. Sıfır bedenin afişe edilerek herkesin 

kendisini tek tipe sokma çabası gibi. Kuşkusuz (diğer kültürlere bir göz atmak yeter) 

güzellik ile incelik arasında hiç de doğal bir bağlantı yoktur. Yağ ve şişmanlık da 

başka yerlerde ve çağlarda güzel sayıldı. Ama tüketim toplumunun alınlığında 

herkesin ödevi ve hakkı olarak kayıtlı olan evrensel ve demokratik bu zorunlu 

güzellik incelikten ayrılamamaktadır. (Baudrillard, 2015: 180) 

Tüketim toplumlarının bir diğer özelliği ise; toplumun zamanı hızlı geçirmesi, birçok 

olgu ve olay üzerine derinlemesine düşünmemesi ve oyalanması için yeni kültürel 

öğeler imal edilmesidir. Televizyonun diziler, magazin-moda programları veya futbol 

turnuvaları vasıtasıyla insanlara sunduğu zaman öldürmeye dair argümanlar tüketim 

toplumu bireylerine bir yandan içi boş eğlence araçları sunarken diğer yandan da 

hızla akıp giden yaşam üzerinde fazla kafa yormamaya alıştırır. ‘’Bu kültürel ürünler 

bireylerin tasavvurunu sınırlar ve siyasal ve kültürel olarak pasif kalmalarını 

sağlarlar.’’ Bu tür argümanlarda tasavvurları, tüketenleri, kültürel zevkleri 

standartlaştırma özelliği hakimdir. (Demirezen, 2015: 42) 

Üretilen kültürel ürünler, üretildiği ülke sınırlarındaki zevk ve anlayışları hakim olarak 

bünyesinde barındırdığından bu ürünler dünya piyasasına sunulduğunda tek kültürel 

zeminde tüm dünya vatandaşlarını toplama ve birleştirme sonucuyla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Bunun sonucu bir yönüyle birbirinin dilinden, zevk ve kültüründen 

anlayabilen milyonlarca insan demekse de diğer yönü kısırlaşan bir dünya kültürü 

anlamı taşımaktadır. Ayrıca, dünyaya sunulan kültür ürünleri, seri üretim ve daha iyi 

pazarlanabilmesi amacıyla bireyleri cezbedecek geçici zevk ve heyecanlar hedef 

alınarak altyapısız hatta çoğu zaman saçma ve mantıksız bir düzlemde oluşturulur ki 

bu kültür endüstrisinin meydana gelişi demektir. Bu, artık içi manevi olgularla 
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dolması mutlak gerekli kültürün dahi endüstriyel amaçların çarkına takılmış olduğu 

anlamına gelir. 

''Tüketim toplumu olmanın göstergelerinden birisi alım gücünün artması ise ikinci ve 

daha önemli olanı kullanılan kredi miktarının artmasıdır.'' (Demirezen, 2015: 20) 

Yeterli sayıda insan grubu arasında yaygınlaşan tüketim ürünleri satışı modern 

anlamda bir tüketimciliğin devam edebilmesi için gerekli olmaktadır. Aynı zamanda 

mevcut tüketim ürünlerine dair mal ve deneyimlerin satışının özendirilmesi ve söz 

konusu insan grupları arasında anlaşılır ve geçerli kalabilmesi gerekmektedir. Bunun 

için de tüketim sembollerini anlamak ve gerekli ölçüde cevap verebilmek gerekir. 

Nitekim, dünyanın hemen her yerinde ortak hale gelen kapitalist yaşam biçimi bu 

denli üreticilerini mutlu ettiği sürece büyük sanayileri olmayan ülkelere dahi 

pazarlanmaya devam edecektir. (Bocock, 1997: 60-61) Tüketimin sembol değeri, 

özellikle onun sosyal ve kültürel boyutlarıyla ilgilidir. Bir şeyin başka bir şeyle temsil 

edilmesi anlamına gelen sembol kimi zaman işaret veya ilişkiler olabileceği gibi logo 

veya herhangi bir gösterge de olabilmektedir. 

Alışverişsel ve parasal bir karşılığı olmayan hizmet veya ilişkilerin iktisadi bir değer 

halini alarak metalaşması tüketim kültürünün, metalaşan olguların toplum içerisinde 

normalleşerek yaşama karışması ise tüketim toplumlarının bir özelliği olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Marx'ın şeyleşme olarak ele aldığı bu durum, yine Marx 

tarafından kapitalizmin eleştirisinde emeğinden bağımsız malların aldığı ekonomik 

değer, 'malların fetişizmi' adıyla literatüre kazandırılır. Ancak Mardin, Marx'ın 

üzerinde duruduğu bir hata olarak 'şey' leşmeyi gösterir ve bu durumun kavram 

realitesi olan olay türlerinin 'eşya' olarak kabul edilmesi olduğunu söylemektedir. 

Tüketim ürünleri ünsanlar için olması gerektiğinden daha fazla anlam ifade etmeye 

başladığından beri artık eşyalar insan için değil, insanlar eşya için varolmaya 

başlamıştır. Eşyayı sevk ve idare etmede insan otoritesi yeterli olmadığı gibi 

eşyaların işaret değerleri ve imgesel güçleri ile artık insan eşya tarafından 

yönlendirilen konumuna düşmüştür. Nitekim, bu durum insanın tümüyle kendi imkan 

ve yeteneklerine yabancılaşması, kendisini eşya konumuna indirgemesi anlamı 

taşımaktadır. Metaların kazandırdığı statü ile benliğini  oluşturan birey aslında 

ontolojik ve epistemolojik zeminden uzak olarak gerçek bir kimliğe sahip 

olamayacağının farkında bile değildir. Nitekim, sağlam ve sağlıklı bir kimliğin 
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dayanakları benliğe dair varoluşsal temel ve bunun üzerine bina edilmiş bilgi 

birikimidir. ‘’Çünkü bireyler siz konusu işaret değerlerinin kendilerine kimlik, kişilik ve 

statü kazandırdığı yanılsaması ile ontolojik ve epistemolojik kaidelere ihtiyaç 

duymadan hayatlarına devam edebilmektedirler.’’ (Demirezen, 2015: 46) 

Medyada hakim söylemin devamlı olarak lüks, şaşa ve gösteriş yönünde 

harcamalara vurgu yapması, aktif şekilde tüketen kesimin ön plana çıkartılarak 

yaşamlarının parmakla gösterilir hale getirilmesi tüketimi reklam eden 

argümanlardır. Üretim güçlerinin hakim olduğu zaman dilimlerinde daha iyi birikim 

yapabilen, sermaye sahipleri, yatırımcıların hayatları örnek gösterilerek, biyografileri 

yazılıp, çizilirken; şimdilerde tüketerek yeni bir toplumsal ün kazanan tüketim 

toplumlarında daha iyi tüketmek maharet sayılır olmaktadır. Futbolcu, artist, şarkıcı 

gibi hayatını tükettikleri üzerinden kazananların medya tarafından her gün gözler 

önünde hayatları afişe edilir olmuştur. Bu kişiler lüks yaşamları, modayı takipleri ve 

kolayca tüketilen atışmaları ile devamlı gündemde kalma yarışı içerisine girmektedir. 

Çünkü, toplum onları iyi ya da kötü, söz-fiil ve davranışları süreklilik arzeden bir 

biçimde ekranda görmeyi arzulamaktadır. Sosyal medya hesapları harcamayı ve 

harcadıklarını en güzel sunmayı becerebilenlerin takipçileriyle doldu taşmakta, 

kendisini, çocuğunu veya aile yaşantısını en aktif tarzda takipçilerine sunan onlarca 

reklamcı tarafından aranan kişi olmaktadır. Artık her birey kendi çapında reklam 

yüzü, reklam markası veya metası haline gelmiş, işin ilginç kısmı, ailesi ve 

sevdiklerini de kendi elleriyle reklam malzemesi haline getiren yine bu bireylerin 

kendisi olmaktadır. Çünkü geçmiş toplumlardaki ihtiyaç ile ihtiyacı karşılayan eşya 

arasındaki uyum tüketim toplumunda kalmamakta bilakis ihtiyaç bireye, birey de 

bizzat kendisine örtük biçimde yabancılaşmaktadır. 

Tüketim toplumunun ortaya çıkışı, deney ve gözleme dayalı tabiat bilimlerinin 

gündelik yaşamı da varlık ve bilgi açısından belirli kaidelerle çevrelemesi modern 

hayatın en büyük sonuçlarından birisi olmuştur. Ayrıca akla dayalı inanç ve kültür 

inşaası yapısalcılığın temellerini kurmuş, bu durum hakikat ve güç ilişkilerine de etki 

etmiştir. 

Sistemin kendisine hizmet etmek amacıyla yeni üretici güçler olarak ortaya konan 

bolluk, haber, tüketim mefhumları zamanla içlerinde şiddete dair de yeni olgular 

barındırmaktadırlar. Bu demek oluyor ki, tüketime sadece bolluk ve refah üzerinden 
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değil zararlar ve kıtlıklar üzerinden de hizmet edilmektedir. Eskiden herkesin 

erişebildiği zaman ve mekan, temiz su ve hava, sükunet ve doğa artık sadece 

ayrıcalıklıların erişebildiği imkanlar halini almaktadır. Geriye kalan büyük kitleler üse 

üretilmiş mal ve hizmetler üzerinden yaşamını idame ettirmektedir. (Baudrillard, 

2015: 62-63) Organik besin adı altında sunulan ürünler de aslında doğanın karşılık 

beklemeden sunduğunun yanında üretilmiş doğallık olarak kendisini göstermektedir.  

Hatta tüketim üzerine yazılıp çizilenler dahi tüketimi tükettirir. Toplumumuz kendini 

tüketim toplumu olarak düşünür ve konuşur. En azından, bu toplum tükettiği ölçüde 

kendini tüketim toplumu olarak, fikirde tüketir. Reklamlar da bu fikrin zafer 

türküsüdür. Tüketim tamamen tükendiğinde belki de eski özel anlamını ve değerini 

yitirecek, kimse için ayrıcalıklı bir durum ifade etmeyecektir.  

Değişen tüketim algısı zamanın yanısıra mekanın tüketimini de beraberinde 

getirmiştir. Artık mekanlar, hızla üretilip tüketilen büyük ölçekte malların ve 

hizmetlerin döngüsel olarak alınıp satıldığı, karşılaştırıldığı ve değerlendirildiği yerler 

halini almıştır. Bunun yanısıra, bulunduğu mekanla özdeşleşen topluluklar, seyahat 

mekanlarıyla anılan turist grupları veya siyasi hamleleriyle anılan çeşitli kimlik 

örüntüleri ve bu durumlara ev sahipliği yapan mekanlar zamanla kendi yerellikleri 

içerisinde mekanların tüketimini hızlandırmaktadır. 

Refah toplumlarının pervasızca tükettikleri arasında adeta bir sabun gibi elde eriyen 

pek çok olgu mevcuttur. Bunlar arasında kültür, eğitim, tıp, seyahat, bedenler, aşk 

ve söylemler gibi oldukça önemli mefhumlar da vardır. Nitekim, zihniyeti harcama 

üzerine kurulu toplumun gösterge değeri verdiği tüm içerikler zamanla yok olmaya 

yahut yok edilmeye mahkum nesneler halini alacağından kültürlerin de bu durumdan 

öncelikli etkilenmesi kaçınılmazdır. Eğitim; mevcut müesseseleri tüketim toplumunda 

daha çabuk yükselip bu toplum düzenine daha hızlı entegre olabilecek bireylerin 

yetişmesi için düzenlenmiş hiyerarşilerden ibaret olduğu sürece tüketilen olgular 

arasına dahil olmaktadır. 

 

‘’Tüketim kültürünün yaygınlığı yaşımız ya da sınıfsal kökenimiz ne olursa olsun hepimizin 

kendi kendimizi geliştirme ve ifade etme olanağına sahip olduğumuzu ileri sürer. Bu dünya 
ilişkilerinde ve tecrübelerinde yeninin ve en son modanın peşinde koşan, maceradan 

hoşlanan ve hayatın tüm olanaklarını araştırmak için riske girebilen yaşayacağı tek bir 
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hayatın olduğunun ve bu hayattan zevk almak, yaşantılamak ve dışavurmak için çok gayret 

etmesi gerektiğinin bilincinde olan kadın ve erkeklerin dünyasıdır.’’ (Winship, 1983; 

Featherstone, ve Hepworth, 1983; Featherstone, 1996: 147) 

 

Seyahat etmek, gelişim ve ruhani hareketlilik gibi amaçlara bir araç olarak hizmet 

etmekten çok başlıbaşına prestij göstergesinin aracı oluşu tüketim toplumlarında 

turizmin nesneleşmesine zemin hazırlamıştır. Beden tüketimi ise, bilhassa kadın 

bedeninin direkt reklam veya harcama nesnesi ile eşleştirilmesi ve insan bedeninin 

sınır tanımayan bir açılımla toplum ifşasına kuralsızca sunulması anlamları 

taşımaktadır. Üstelik varlıklar sınıfının en değerlisi olan insana yapılan bu muamele 

sadece ve sadece ekonomik çıkarlar sebebiyledir.  

 

‘’Kadınların giyimleri en çabuk modernleşen tüketim konularından biridir. Açıkça gösterişçi 

tüketimlerin başında gelen bu tüketim konusu modernleşme sırasında da başta gelmektedir. 
Üstelik kadın giyimi çok sık yenilenen bir tüketimdir.’’ (Kıray, 2005: 110) 

 

Diğer olgular gibi, insana hizmet ve tedavi amaçlı yola çıkan tıp literatürü, ilaç 

firmalarının ve sektördeki aracıların ekonomik kaygıları sebebiyle ticari kurumlar 

halini almaktadır. Sağlık da bu durumda sadece sonuçtan ziyade sürece eşlik 

edebilecek bir nesneye dönüşmüştür. Tüketim toplumu hastalıklarının başlıcaları 

stres, mükemmeliyetçilik duygusu, tatminsizlik gibi nedenlerden ileri gelmektedir. 

Nitekim, günümüz insanlarında görülen baş ağrıları ve yeni türeyen psikolojik 

rahatsızlıklar derinlemesine araştırıldığında sonuç olarak hep çağın insanlara 

aşıladıklarının geri dönüşümü olarak görülmektedir.  

Sağlık ve hastalıklara şifa bulma konuları da tüketim toplumlarında birer sektöre 

dönüşmüş, modern tıbbın insanlara önerdiği her daim kontrol altında ve sağlık 

taramalarına tabii tutularak yaşamanın gerekliliği insan sağlığından istifadeyle bu 

alanın tüketimini beraberinde getirmektedir. Aylık ve yıllık rutin sağlık taramaları, 

alanlaşmış tıbbın uzmanlar elinde oldukça fazla kola ayrılarak hepsinin ayrı test ve 

deneye bireyi tabii tutması, mütemadiyen kullanılması beklenen ilaçlar zamanla 

insanların hastalık konusunda ciddi endişe ve paranoyalar geliştirmesine sebebiyet 

verebilmektedir. Sürekli doktor kontrolünde yaşayarak kendini güvende hisseden 



57 
 

kişiler kadar ekonomik yetersizlik nedeniyle bu imkanı elde edemediğinden 

sağlığından sürekli endişe eder halde yaşayan kişi sayısı da artmaktadır. İnsanları 

bir çok kez kobay gibi kullanarak üzerlerinde denenen ilaçlar sonuçları itibariyle tıbbi 

literatüre yeni bir veri sunmakta buna mukabil tüketilen insan sağlığına açılan gedik 

ise ilaç sektörünün gelişimi ile kapatılmaya çalışılmaktadır. 

Modern tıbba alternatif olarak gelişen alternatif tıp ise kendi içerisinde modern 

yaşamın yeni çelişkilerini barındırmaktadır. Esasen alternatif tıp, geleneksel 

toplumların geleneksel şifa arama yollarını ve bu yolların yeni yeni imkanlarla daha 

ileri seviyelere geliştirilmesi anlamlarını içermekle beraber, yeni ilmi gelişmeler de 

alternatif tıbbın geçerlilik alanını oldukça genişletmiştir. Bununla beraber, hayatlarını 

o ya da bu şekilde tüketerek kurmaya alışmış yeni toplum yapılanmaları alternatif 

tıbbın yoğun tüketim hızına ayak uydurmasına da zemin hazırlamış, şartları itibariyle 

üretilmesi mümkün olmayacak kadar ürün yelpazesini fahiş fiyatlarla insanlara 

sunmaya hazırlanmıştır. 

Organik tarım ve organik ürünlerin ortaya çıktığı temel sebeplerden birisi alternatif 

tıbbın medya ve çeşitli iletişim organları aracılığıyla halka ulaşması ve yararlılığı 

konusunda bir çok uzmanın hemfikir şekilde görüşler beyan etmesidir. Elbette 

uzmanlar ürünlerin orjinalitesini kontrol edecek imkanda olamadığından bu ürünleri 

halka arz eden satıcının insaf ve dikkatine kalmaktadır. Araya ekonomik faktörlerin 

girdiği hemen her konuda olduğu gibi bu konuda disiplinsiz ve çoğu kez iş 

ahlakından yoksun satıcıların süslü satış teknikleriyle yozlaşmaya yüz tutmuştur. 

Arada işini layıkıyla yapan az sayıda kimse ise ya piyasa koşullarının acımasız 

rekabetine yenilmiş yahut insanların güvenini kazanabilme savaşında yenik 

düşmüştür. 

Tüketim toplumunun bir diğer yansıması ise evlilik programları ve arkadaşlık 

siteleridir. Tüketme merkezli yaşayan tüketim toplumu ilişkileri de aynı hızla 

tüketmektedir. Televizyonlarda adeta evlendirme yarışı yapan evlilik programları pek 

çok yaş grubundan farklı tercih ve imajdaki herkese kapılarını açmakta tabiri caizse 

kolay eş bulmanın seçeneğini oluşturmaktadır. Nitekim, aday kendisini tanıtarak 

ilgililere seslenmekte ve adaylarını değerlendirmektedir. Pek çok zaman bir adayla 

birşeyler yolunda gitmeyince kolaylıkla diğer adaya geçilebilmektedir. Bu 

programlardaki hakim söylemlerden anlaşılan o ki, ilişkilerde olursa olur olmazsa 
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olmazdır, yaşanan birçok şey yaşanması gerektiği için yaşanmıştır ve  kimse 

vazgeçilmez değildir. Herkes kendisini mutlu edecek kişiyi aramakta, mutlu 

edebilecek kişi olma vasıflarını kendisinde geliştirmeyi çoğu zaman es 

geçmektedirler. İlişkiler, sevgiler, dostluklar gibi aşklar da aşkı aşk yapan temel 

nitelikler de bir bir ortadan kaldırılarak kolay tükenen harcanan ilişkilere farkında bile 

olmadan eğilim gösterilmektedir. Aynı şekilde arkadaşlık ve tanışma siteleri, islami 

evlilik siteleri de arkadaşlık ve dostluk mehfumlarının tüketim toplumlarında inkişaf 

ettiği kaygan zemini göstermek açısından önemli birer örnektirler. İnternetin 

karmaşık ve bir o kadar şeffaf olmayan sanal dünyasından bireylere verilen mesajlar 

haz ve hızı içinde barındıran türdendir. Bu sebepten kurulan veya kurulmaya 

çalışılan ilişkilerde erdem, sabır, dürüstlük kısacası sağlam ve sağlıklı bir insan 

karakteri varolmadığından çoğu zaman bu durum kalıcı değil geçici ilişkilere ortam 

hazırlamaktadır. Hatta gerçek olmayan kimlikler üzerinden bireyin kendi kimliğiyle 

sorumluluk alamayacağı pek çok eylem veya söylem gerçekleştirilmektedir.  

Bu bağlamda, en insani duygulardan biri olan aşkın, toplumsal algıyı ve yığınları 

belirli yönlere sürükleyebilecek gücünden istifade ederek medyatik bir meta anlamı 

yüklenmesi de tüm diğer sonuçlar gibi bir sonuçtur. Nitekim, bu sonuçlar tüketim 

toplumu bireyleri olarak bizlere çoğu zaman söylemlerimizle yine tüketim algısına 

hizmet etme kapısını açmaktadır. Hemen her konuda görüşümüz, yorumumuz, 

düşüncelerimiz sorulur; soran için hiçbir önemi olamamakla beraber daima 

söylemlere ve laf kalabalığına ihtiyaç vardır. Konuşan kişinin söz konusu alanda ne 

kadar bilirkişi olduğunun bir önemi olmaksızın konuşulmaya ve danışılmaya 

çabalanır. İste söylem tüketimi de böylece meşrulaşır. 

Tüketim toplumu bireyi çevresindeki herşeyin tüketilebilir olduğu düşüncesiyle 

kendisini de tüketim öznesi olmaktan ziyade nesnesi konumuna indirger. Tüketim 

toplumu çerçevesinde tüketim olgusunun genel manada neler ifade ettiğini 

özetlersek; tüketim kültürel nesnelerin dahi insani anlamını yitirerek nesneleştiği ve 

hatta fetişleştiği bir ideolojidir. Kolektif bir özelliğe sahip olmanın yansıra 

yalnızlaştırıcı ve bireyselleştiricidir. Tüketim, toplum bireylerini farklı kılma söylemiyle 

kendilerini özel hissettiren fakat esasında tektipleştirmekten öteye geçmeyen bir 

olgudur. Tüketim, bir yandan bir statü talebi; diğer yandan ise, hazza götüren bir 

araçtır. Toplumsal rekabeti günden güne arttıran tüketim süreçleri, kişinin kendisini 

ödüllendirmesi olarak gördüğü fakat ancak rekabet arttırıcı bir araç olmaktadır. 
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Konumuzla temel anlamda ilgisi olan ise tüketim eylemlerinin kimliği belirlemedeki 

rolüdür. Toplumsal ilişkilerin yanısıra tüketici kimliklerini belirlemede başat etken 

olan tüketim faaliyetleri, bu alışkanlıkların toplumsal dinamikleri etkilemesine ve 

eşyalar üzerinden bireysel kimliklerin kurulmasına sebep olmaktadır. 

Üretici güçlerin ve bunların denetiminin yeniden üretime yönelik genişletilmiş 

mantıksal sürecinin bir sonucu olan üretim ve tüketim, tüketici ihtiyaç ve tatminlerini 

baskı altına alan ve rasyonelleştirilen bir üretim süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Oysa tüketim toplumu bireyleri söylemlerinde daima yer verdiği bolluk ve refah 

tüketim ortamını sadece ve sadece nesnel uyum sürecinin bir parçası olarak 

yaşamaktadırlar. Sistemin bu söylemle kendisine bireyleri bağlamaya ihtiyacı vardır, 

nitekim toplum fertlerinin yerinin doldurulamayacağı tek konum tüketici konumlarıdır. 

(Baudrillard, 2015: 96-98) Yani bu demektir ki, tüketiyorsan varsın ve tükettiğin 

müddetçe değerlisin.  

Harcamak ve yenisine sahip olmak üzerine kurulan bir yaşam doğrultusunda 

hareket eden tüketim toplumu bireyi bu doğrultuda gündelik kültür argumanlarını da 

aynı haz ve hızda tüketmekten keyif alacaktır. Yani milletlerin sahip olduğu değer ve 

anlayışları, tüketilebilir bir zemine indirgemeleri yahut popüler kültür adına yok 

saymaları gerekebilmektedir. Çünkü, derin izler ve yoğun tecrübi birikimlerle 

oluşturulmuş yerel kültürler hızla tüketim sürecine adapte olabilecek formda değildir. 

Bu yerel kültürel kalıpları, önce geleneğin iyi-kötü ne varsa dışlanmasıyla sonra 

kapitalist düzenin getirdiği iletişim argümanlarına yumuşak bir geçişle 

uyarlanmasıyla yavaş yavaş yokedilmekte, yahut daha doğru ifadeyle isimleri 

kalmakla beraber içerikleri tektipleşmektedir. ‘’Bir önceki nesil için çok anlam ifade 

eden bir çok yerel motif yeni nesiller için sadece tüketilecek bir meta haline 

gelmektedir.’’ (Demirezen, 2015: 43) 

Tüketim toplumu bireyleri için milli kimliği oluşturan öğelerin çoğu sıkıcı ve hayatı 

zorlaştırıcı geldiğinden sırf aidiyet duygularını tatmin edebilmek adına içlerini 

boşalttıkları bu yerel değerleri daha kolay tüketilebilir ve kendilerince yaşanılabilir bir 

forma indirgerler. Elbette bu durum her zaman gönüllü şekilde gelişmez. Milli 

kimliğini koruma gayreti gösteren veya bazı değerlerinin yozlaşmaması adına çaba 

sarfeden milletlerde ise eğer henüz sanayi ve teknoloji bakımından dünyanın belli 

ülkelerinin istediği seviyede gelişme gösterememişlerse, sömürge süreçlerinin 

işlediği ve hakim ülkelerin bu ülkeler üzerinde kendi kültürlerini konuşturmak adına 



60 
 

ekonomik ve medyatik baskı kurdukları görülür. İşte tam da bu baskının sonucunda 

öz kimliğe dair verimlerin sömürgecilerce tüketilerek, baskın kültürlerin 

argümanlarını dayatması kültür emperyalizminin göstergesidir. Nitekim, ihtiyaç 

duyulmadığı halde reklam kodlarıyla ihtiyaçmış gibi bireyler üzerinde hakimiyet 

kuran baskıcı güç, bireyi insani zaafların tam da ortasında avlar.  

 

‘’ Kültürel emperyalizm, Amerikan hayat tarzının, tüketim alışkanlıklarının ve kültürel 
ürünlerinin diğer ülkelerde yaygınlık kazanmasını sağlamaktadır. Özellikle tüketim kültürü 

Amerika ve Batı kodlarıyla diğer ülkelerde yaygınlaşmaya başlamaktadır. Susamaktan daha 

fazla kolasayan bir gençliğin ortaya çıkması, kültürel emperyalizmin etkilerini gösteren güzel 

bir örnektir. Mcdonald’s’da hamburgerini yiyen, Starbucks kafelerde kahvesini içen, Madonna 

dinleyen, yabancı filmleri izleyen, kot pantolon giyen yeni nesil ile ebeveynleri arasındaki 

yaşam tarzı farkını açıklayan en önemli unsur küreselleşen dünyadaki tüketim kodları 

üzerinden kültürel emperyalizmdir.’’ (Demirezen, 2015: 44) 

 

Tüketim toplumunda emek gücü gösteren fertler üzerinde reklamlarla gizli baskı 

kurularak bireyin tüketim çarkına sürekli tüketerek katkıda bulunması 

sağlanmaktadır. Üstelik Galbraith’in deyimiyle birey belki sermayesiyle besleyerek 

değil ama dinsel veya politik hiçbir etkinlikte olmadığı kadar tüketimle sistemi 

beslemektedir. 

 

 
‘‘Otomobil ve trafik tüm bu çelişkilerin anahtar örneğidir: Bireysel tüketimin sınırsız yayılması, 
toplumsal sorumluluğa ve ahlaka umutsuz çağrı, giderek daha da derinleşen baskılar. 

Paradoks şudur: Bireye hem ‘tüketim düzeyinin toplumsal saygınlığın doğru ölçütü olduğunu’ 

söyleyip hem de ondan başka tip bir toplumsal sorumluluğu üstlenmesi istenemez, çünkü 

bireysel tüketim gayretinde bu toplumsal sorumluluğu zaten fazlasıyla üstlenmiştir. Bir kez 

daha tüketim bir toplumsal çalışmadır.’’ (Baudrillard, 2015: 99)  

 

 

Tüketim çarkına karşılıksızca hizmet eden ve hatta kendisini bizzat tüketim kültürü 

ile özdeşleştiren bireyler, karşılığında gittikçe daha çok yalnızlaşmaktadır. 

Kalabalıklar, ayak uydurduğu yığınlar ve uyum sağladığı kitlelerden hiçbirisi 
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hayatının tüm safhalarında yanında olmayacak geçici kalabalıklardır. Üstelik, 

kazanıp durduklarıyla karşılıklı bir etkileşimde dahi bulunamayacaktır. Aracına 

ödediği vergi dekontlarıyla işbirliği yapamayacak yahut hergün bakıp durduğu 

televizyon ve akıllı telefonlarıyla istişarede bulunamayacak yahut beğenmediği 

yönlerini eleştirel olarak tartışamayacaktır. Karşı çıktığı veya beğenmediği her tür 

uygulama ise istikrarla uygulanmaya, yayılmaya devam edecektir.Bu tek taraflılık 

ise, zamanla ferdin kendisini tüketmeye, doyumsuzluğuna kapı aralamaktadır.   

 

Tüketim toplumlarının siyasi arenadaki sistemli işleyişleri de adeta tüketici 

özgürlüğüne öncelikle yer verirmiş gibi görünmekle beraber esasında yaşanılması 

istenen demokrasi anlayışı da siyasi işleyiş de fertlerin müdahalesi dışında gelişme 

ve ilerle gösterme eğilimindedir. Bireylerin bu şekilde edilgen ve pasif tutulduğu 

toplum yapısında tüketime ve koşullarına hizmet edebilecek ortam geliştirilmiş 

olmaktadır.  

 

1.10. TÜRKİYE’DE TÜKETİM TOPLUMU 

Ülkemiz açısından bakıldığında Osmanlı’nın son dönemi itibariyle hayatlarımıza 

giren yeni tüketim alışkanlıkları, zengin ve fakirin aynı kalıplar üzerinden ürettiği 

ürünlerin yerine daha çok Batı odaklı yeni estetik ve çeşitlilik sunan ürünlerin 

gelmesiyle başlamıştır. Belirli bir süre sonra sadece ürünleri takip etmek ve vitrin 

bakınmak bir zevk halinde insanlar arasında yayılmaya başlamıştır. (Işın, 1985: 553-

555; Işın, 1995) …bireyin kendi üstüne düşünmediği, ama sayısız nesne/göstergeyi 

seyretmesinde, toplumsal statünün gösterenlerinin düzeninde soğurulduğu tüketimin 

düzenli yeri olarak vitrin. Birey vitrinde yansımaz, orada soğurulur ve yok olur. 

Tüketimin öznesi göstergelerin düzenidir. (Baudrillard, 2015: 252) 

Türkiye ekonomisinin temelde liberalleştiği asıl süreç ise 80’li yıllara rastlamakta, bu 

dönemde dünya ile ticaret özendirilerek, ileri kapitalist ülkeler örnek alınmaya 

başlanmaktadır. Birçok değişimin baş gösterdiği bu dönemde ürün ve hizmette 

bolluğa geçilerek, liberalleşmeyle gelen düşünce yapısı geleneksel tüketim 

alışkanlıklarını değiştirmiş ve tüketim mekanları da bu doğrultuda yenilenerek 

dönüşüme uğramıştır. Carrefour (İstanbul, 1993), Bauhaus (İstanbul, 1996), Metro 
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(Ankara, 1990) veya Outlet Center (İzmir, 1997) gibi büyük çaplı alışveriş merkezleri 

açılmış, kişileri bu mekanlara çekecek çeşitli reklam ve özendirici sunumlarla halkın 

ilgisi çekilmiştir. (Durakbaşa, Cindoğlu, 2003: 85). Önceleri şehrin dışında daha çok 

araç mesafesinde kurulan bu mekanlar zamanla ulaşımı kolay tam da şehirlerin 

göbeğine çok daha fazla sayıda açılmaya başlanmıştır. İçerisi yediden yetmişe 

herkesin ihtiyacına seslenebilen argümanlarla doldurulan bu mekanlar aile gezintileri 

için dahi vazgeçilmez seçenekler sunmaya başlamıştır. Çocuk park alanları, 

kafeterya, sinema ve mağazalar toplum bireylerine tek mekan içerisinde kendilerini 

özel hissettikleri tüketim imkanları sunmuş olmaktadır. 

Dünya üzerinde yaşayan pek çok toplumda hızla yaygınlaşan tüketim kültürü 

dünyanın hemen hemen tamamını etkisi altına aldığı gibi Türkiye de tüketim toplumu 

özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu hızla yayılımın üretim ve tüketim yönlü 

açıklamaları mevcuttur. Üretimdeki düşen maliyet, kullanışlılık, çeşitlilik ve daha 

fazla üretimin tüketici nezdindeki talebi arttırması üretim eksenli, medyanın etkisi ve 

kültür olarak tüketimin benimsenmesiyle tüketimin artışı ise tüketim eksenli açıklama 

olarak görülmekle beraber esasında birbiriyle iç içe geçmiş ve devamı 

mahiyetindedirler. 

Türk televizyonları, kanal ve yayınları özellikle kadın üzerinden farklı tüketici imajları 

oluşturarak, giyim stilleri ya da ev dizaynı karşılaştırmaları ve eleştrileri dile 

getirilerek tüketim ürünleri yaygınlaştırılmaktadır. Gazete ve dergilerde ayrılan ideal 

giyim kuşam, yeme içme mekanları o işin uzmanı kişilerce kaleme alınan yazılar 

vasıtasıyla tanıtılmakta ve tüketimi yaygınlaştırmaktadır. Zamanla yaşam ile doğru 

orantılı olarak işleyen aşırı tüketim nosyonu bireylerin kendini ifade ettikleri şeyin 

bizzat kendisi olmakta ve kişiye kimlik ve toplumsal bir konum yani statü bahşettiği 

sanılmaktadır. Nitekim, markasını oluşturabilmek için insan yaşamlarının yıkılması 

hatta bireylerin kendi eliyle hayatlarına dair değerleri kırıp dökmesi artık yaygın hale 

gelmektedir. 

Dünyanın hemen her yerinde görülen tüketimle değişme ve dönüşme hareketleri, 

Türk toplum yapısı için de bilhassa 80’li yıllardaki liberalleşme hareketleriyle 

canlanma yaşamıştır. Yazılı ve görsel basının özelleşerek tüketime destek verişi, 

toplumun büyük kesimini oluşturan dindar sınıfın da tüketim argümanları ve 

ortamları ile etkileşimini büyük oranda etkilemiştir. Artık yaşam standartları lüks 

tüketim ve gösterişçi yaşam lehinde ilerlemiş, dinin tüm tavsiye ve emirlerine 
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rağmen dönemin tercihleri ön planda tutulmaya devam etmiştir. Öznenin yer yer 

konumunu nesne ile takas ederek, metalaşma sürecine entegre oluş, gerek sosyal 

gerekse kişisel kimliklerin oluşumunda da sıklıkla iniş çıkışlara ve çeşitli problemlere 

yol açmıştır.  

‘’…dini semboller de gömülü olduğu yaşam formlarından bağımsız değillerdir. Aynı zamanda 

tüketim kültürünü ve kodlarını içselleştirerek Bourdieu’nun ifadesiyle bu kodları habitusu 

haline getirmiş bireyler dini sembol ve değerlere diğer tüketim mallarına yaklaştığı gibi bir 

meta olarak yaklaşma temayülü göstermektedir.’’ (Demirezen, 2015: 139) 

Söz konusu etkileşim, yalnızca birey merkezli değil, inanç biçimleri yahut dini 

tercihlerin de içselleştirdiği sistem ve olgular vasıtasıyla da gerçekleşmektedir. 

Nitekim, toplumsal dönüşümler, çoğu zaman önce toplumsal yapıları değiştirmekte, 

ardından bireylerin yaşam standartlarına ve şekillerine etki etmektedir. Bu tamamen 

yapısalcı bir düşünce olmamakla beraber, toplumu parça bütün ilişkisi içerisinde ele 

almanın bir sonucu olarak düşünülmelidir.  

 

 

 

 

 

 

2. İKİNCİ BÖLÜM 

DEĞİŞEN DÜNYADA KİMLİK 

 

2.1.  TANIM VE KURAMLAR 
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Kimlik terimi, Türkçe karşılığını ne tek başına kökenini Latince’den alan İngilizce bir 

kelime olan ‘identity’ yani özdeşlik kelimesinden (Identity, SOED, 2002) ne de 

hüviyet anlamına gelen nesnel bir tekabuliyetten alır. Türkçe anlamını zaman 

içerisinde felsefi ve sosyolojik çalışmaların da etkisiyle oluşturan kimlik ifadesi, 

kişinin hem özdeşliğini ve özellikleri bütününü hem de hüviyetini kapsayan bir 

anlama kavuşmuştur. Nitekim zamanla tanım, toplumsal bir varlık olarak insanın 

nasıl bir kimse olduğunu belirten nitelik ve özellikler bütünü (R. Mağden; TDK) 

olduğu vurgusuyla da şekillenir. 

Kimlik kavramı pek çok alanda farklı söylemler şeklinde karşımıza çıkar ve gündelik, 

politik veya ilmi kullanımları yaygınlık kazanmıştır. Pek çok farklı söylem zaman 

zaman bir kimlik krizinin varlığına dair görüşleri de ortaya çıkarmıştır. Lister, Bendle, 

Ashmore ve Jussim veya Fearon gibi araştırmacıların kimlik tanımı üzerine görüş 

belirtmelerinin yanısıra, Bendle aslında kimlik kavramı denilen bir krizin söz konusu 

olduğunu söyler. (Bendle, 2002: 1-18) 

Felsefede kimlik konusu, Antik Yunandan beri tartışılagelen ve bilhassa mantık ve 

analitik felsefe alanlarında zikredilen ‘özdeşlik’ üzerinden tartışılagelmiştir. Felsefe, 

niteliksel ve niceliksel özdeşliğin yanısıra Harold’un diyakronik ve senkronik özdeşlik 

ayrımlarına da ev sahipliği yapmıştır. (Harold, 2012). Senkronik olan niteliksel 

özdeşlik soyut ve niteliğe dayanan özelliklerle alakalı olmakla birlikte, diyakronik 

olan sayısal özdeşlik ise, varlığın zaman ve uzam sürekliliğine dayanmaktadır. 

Nitekim, milletlerin ulusal ve etnik kimliklerinin atalarına, soy ve ortak tarih bilincine 

dayandırarak diyakronik yani zamana bağlı süreklilikle ortak kimliğe vurgu yapmaları 

ortak köken duygusu üzerinden kurulan özdeşliğe; milletin cömertlik, dürüstlük veya 

hakkaniyetlik nitelikleri üzerinden kimlik biçmesi ise, senktoniktir ve niceliksel 

özdeşliğe karşılık gelmektedir. 

Kimlik konusunda, felsefeden sosyal bilimlere geçişte bireysel vurgu yerini toplumsal 

şuur ve aidiyete bırakır. Çalışmalar azlıkla tanımlama üzerinde dursa da sosyal 

pratiklerdeki vurgu kimlik sorunsalını daha fazla söz sahibi yapmıştır. Sosyal bilimin 

tanımlamaları arasından Barker, Turner, Ritzer, Bruce ve Yearley’in hakim 

ansiklopedi ve sözlükler aracılığıyla yaptıkları tanımlamalara değinecek olursak; 

Kültürel inşa yönüyle kimliğe değinen Sage Dictionary of Cultural Studies’i, karakter 

nosyonlarının neticesi olarak kimliği değerlendiren The Cambridge Dictionary of 
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Sociology’i, öteki ile ilişki bağlamında kimlik tanımı yapan Encylopedia of Social 

Theory’yi ve toplumdaki yer edinimine bağlı olarak benlik duygusuna gönderme 

yapan Sage Dictionary of Sociology’yi bu bağlamda görmek mümkündür. (Barker, 

2004: 93; Turner, 2006: 277-278; Ritzer, 2005: 423; Bruce ve Yearley, 2006: 144).  

Kimlik sorunu, çok boyutlu oluşu ve bu boyutların psikoloji, sosyoloji, tarih ve 

antropoloji gibi farklı bilim dallarının ilgilenişi sebebiyle sosyal bilimler içerisindeki en 

tartışmalı konulardan birisi halini almıştır. Bununla birlikte, zihniyet ve onun tekabul 

ettiği kültürel yapının kimlik oluşumunun temel öğelerini oluşturması, kimliğe kültürel 

bir olgu olarak yaklaşılmasını kolaylaştırmaktadır.   

Tanımlamalardan çok kimliklilik sorunları ve parçalanma-kurulma tartışmalarını ele 

alan literatürde zaman zaman belki de kavram karmaşasından kaynaklanan 

belirsizlikler görülmekte, bazen de birbiri yerine kullanabilecek ifadeler sebebiyle 

netliğin oluşamadığı göze çarpmaktadır. Araştırmalar kimlik oluşumunun zamanla 

yön değiştirdiğine dair vurgu yaparken modern zamanın etkisiyle oluşmuş ulus 

devletler toplumların din ve kültür zeminli kimlik oluşumlarının yerini ırk ve etnik 

kökene bıraktığını savunmuştur. Yahut, Fearon gibi kimlik tanımlamaları üzerinde 

hassas çalışan bazı araştırmacılar için kimlik bilhassa siyasi içerik taşıyan ifade ve 

içerikten ayrı şekilde sosyal bilimce kullanımı; örneğin kadın ve kürt kimliğini aynı 

kategoride incelemek yerine felsefi zeminden destekle kimliklerin içeriksel ayrımı 

dikkate alınarak kullanılması gerektiği savunulagelmektedir. Bu konuda rol ve tip 

kimlikleri ayrımı yapan Fearon’un kendisinin de belirttiği üzere herşeye rağmen 

bunlar arasında dahi keskin bir ayrımın yapılamayacağı kanısındadır. (Fearon, 

1999) 

Rol ve tip kimliklerini, cinsiyet, yaş gibi demografik özellikler ve sosyal yaşamda 

edinilen roller açısından inceleyen Thoits ve Virshup ise, bu iki kimlik tipinin birbirini 

çaprazlama kestiğini ve toplumdaki bireyler arası ilişkilerde aktif olarak rollere 

gönderme yaptığını savunmaktadır. (Thoits, Virshup, 1997: 123-124) Nitekim; işçi-

işveren ya da vakıf-üyeleri gibi ilişkiler ötekine gönderme yapan rollerdir. Anlaşılan 

odur ki, sosyal bilimlerde kimlik söz konusu olduğunda atıf toplumsal rollere ve 

sosyodemografik kategorileredir. Toplumsal kategoriler Fearon’un da dediği gibi 

belirli niteliksel özelliklere ve davranışsal örüntülere atıf yapmaktadır.(Fearon, 1999) 

Barker de bu görüşe bu kategorilerin söylemsel performatif olduğu düşüncesiyle 
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ekleme yapar (Barker, 2004; 93). Ancak, kategorileri birbirinden ayıran şartlar 

toplumsal yapı faktörlerine göre değişiklik göstermekle beraber bir çok kategorik öğe 

içeriği itibariyle değişken ve tartışmalıdır. Nitekim, söz konusu söylemsel-performatif 

kimlik içerik ve mahiyetlerin egemen olduğu iktidar ve politik süreçlerle yakından 

ilgilidir.  

Tüm bunların dışında bir ses olarak karşımıza çıkan Turkle ise, kimliğin demografik 

sınıflandırmanın dışında bir anlamı daha olduğuna dikkat çeker. Toplumsal kategori 

anlamı dışındaki bu kimlik, Turkle’nin MUD’lar etrafında tanımladığı ve aslında daha 

çok postmodern çağın sanal içerikli kimliklerine bir göndermedir. Burada hakim olan 

ise toplumsal kimlikten ayrışarak daha çok benlik mefhumu ile özdeşleşen kişisel 

kimliktir.  

Toplumsal roller ve sosyodemografik kategorilerle yeterince açıklık kazanamayan 

kimlik, Ritzer’in bir ayrım olarak eklediği kollektif kimlik(Ritzer, 2005)ten ziyade 

kişisel kimlik üzerine gelişen düşüncelerle derinlik kazanmıştır. Felsefi özdeşlik 

sorusunu insan için soran Locke’a göre, kişinin kimliğini korumasını sağlayan öğe 

beden veya ruh değil bilinç ve onu ihtiva eden benliktir.(Locke, 1995: 250-251) Bu 

da kişinin eylemleri ve bizatihi kendisini zamanın sürekliliği içerisinde 

konumlandırdığı kadar kimlik sahibi olduğu anlamına gelmektedir. Çokça tartışılan 

Locke’un görüşlerine Berkeley ve Hume’da eşlik etmiş, bilincin devamlılığı ile oluşan 

kişisel özdeşlik ve kimlik vurgusu zamanla varlıkların özdeşlerinin maddi atomlar 

değil değişebilir atom organizasyonlarınca oluştuğu fikrini de beraberinde getirmiştir. 

Dangizer’e göre kişisel bütünlük ve benliğin mahiyetini belirlemede gözlemlenebilen 

fenomenleri tanımlamak için kullanılan bir terim olan benlik, bilgi nesnesi olabildiği 

gibi kaygı nesnesi de olabilmektedir. (Dangizer, 1997: 143) Ayrıca Danziger’in 

tesbitine göre, benlik terimi son iki yüzyıl içerisinde özellikle James, Cooley ve Mead 

tarafından sıkça çözümlenmeye çalışılmıştır.  

Giddens’ın bireysel kimlik anlamında kullandığı ‘self-identity’ tabiri ise, ‘Modernity 

and Self-Identity’ kitabında Giddens tarafından temel bir ayırımla ele alınmıştır. 

(Giddens, 1991) Bununla beraber benlik ve kimliğin birbirine gönderme yapılarak 

kullanıldığı tarihler son 50 yıla dayanmakta tartışmalarda ise Erikson ve Goffman 

etkisiyle bizzat kimlik tabirinin dahil oluşu söz konusudur. Nitekim, kimlik teriminin 
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kanonik yazarları gibi görülen Freud, James, Mead ve Cooley kimlik sözcüğünü 

neredeyse hiç kullanmamıştır. (Kara, 2014: 37) 

 Erikson’un yirminci yüzyılın ikinci yarısında kimlik krizi şeklindeki kullanımlarının 

sosyal bilimlerde yaygınlık kazanmasıyla kimlik tabiri artık halkın kullanımında da 

sıklaşmıştır. Hatta bu tabirin çokça klişeleştiğinin vurgusunu yapan Coles, 1970 lerin 

başında bu durumdan yakınmaktadır. (Gleason, 1983: 913-915) Erikson, bireyler 

arası egoların bütünleşme ve grup rollerinin tamamlanması olarak gördüğü kimliğe 

psiko-sosyal bir anlam yüklemektedir. (Sözen, 1991: 94)  

Geçmişten bugüne, insanların bir isim olarak kimliği kolaylıkla edindikleri lakin, 

kimliğin içini dolduran değerler sistemi ve anlamın tartışmalı bölgede kaldığı 

görülmektedir. Tarihten bu yana kimi insanlar kimlik belirleyicileri olarak kendi 

varlıklarına atıf yerine ait oldukları dini veya etnik grubu zikretmekle 

yetinebilmişlerdir. Bu durum geçmişte çok daha yaygınken günümüzde sosyal ve 

şahsi kimliğe dair vurguların artmasıyla kimliğin temeli olarak benlik ve öz-bilinç ele 

alınmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. Nitekim, Hegel felsefesinde de anlatıldığı 

üzere (Hegel, Phenomenology of Spirit) öz bilinç, dünya üzerinde adilgen bir nesne 

olmaktan ziyade eylemlerin bilinçli varklıkları olarak tanınmayı, tikel kimlik ve değer 

sahibi olmayı ister. Öyle ki benlikte bireysel bazda var olan tanınma arzusu 

başkaları tarafından kabul edilme ve değerlendirilme aşamasına geçerek toplumsal 

anlamda kimlik edinimini beraberinde getirmektedir. 

Kimlik ve benlik kelimelerinin tarihsel boyutuna bakıldığında ise, özellikle kimlik 

kavramının belli toplumsal ve tarihsel koşullar içinde doğmuş yeni bir inşa olduğu 

görülmektedir. Birçok tanım etrafında şekillenen kimlik kavramının anlamı belli 

çerçevede daraltılabilirse kişilere özgü bireysel, tikel özelliklerin toplumsal bir içeriğe 

kavuşup, evrensel bir ilişkiye giremedikleri sürece dışarıda bırakılmaları gerektiği 

önerilebilir. Bu nedenle kimliklerin evrensellik ve tikellikle olan ilişkileri sorunu ortaya 

çıkar. “Ancak bilindiği üzere genellikle özcü ve temsili bir şekilde kurulan bu ilişki 

özellikle postyapısalcılar tarafından sorunsallaştırılmış ve yapısöküme uğratılmıştır; 

nitekim başka türlü kimliklerden nasıl bahsedeceğimiz konusu ise büyük ölçüde 

cevapsız kalmıştır.’’ (Kara, 2014: 41) 

Kimlik konusunda, kimliğin yeni medya ile olan ilişkilerine de vurgu yaparak 

kavramsallaştırmalar yapan Turkle ve Stone zaman zaman postmodern bakışı da 
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dikkate alarak bu konuya yeni yorumlar getirmiştir. Kimliklerin metin odaklı chat 

odalarında şekillenerek bedensel özellikler bazında ele alındığına değinen Sherry 

Turkle, gözlemlerini postyapısalcı ve kısmen merkezsiz ve çoğul kimlik anlayışıyla 

temellendirerek yaşananların postmodern bağlamda gerçekleştiğini savunmuştur. 

Sandy Stone ise, tek bir bedenin birden çok kimlik –ya da çoklu kişilik- edindiğini 

veya çok bedenin kurumsal toplumsal davranış şeklinde tek bir kişiye büründüğü 

şeklinde görüşler ortaya koymaktadır. Ona göre, ağlar dönüşüm mekanlarıdır, 

bedene anlam yükleyen kimlik fabrikaları aslında toplumsal çarkların işlemesine 

hizmet etmekte ve bedenlerle benlikler arasındaki bu yeni bağlar sanal çağa geçişin 

bir parçası olarak kendisini göstermektedir. (Stone, 1995;.Turkle, 1995)  

Turkle bilgisayar ekranı yoluyla kurulan internet çağı kimliklerine işaret ederken bir 

ayrıntıya da dikkat çekerek bu durumun kendi anlattığı ve açıkladığı biçimlerden 

dahi çok farklı şekilde gerçekleştiğini iddia etmektedir. (Bakardijeva, 2005: 126) 

Kimlik üzerine kurulan kuramlar kimlik olgusunu açıklamada bütüncül bir 

mahiyettedir. Nitekim pek çok görüş, yorum ve değerlendirmeler birbirinden destekle 

söylenmiş ve birbirini tamamlayıcı nitelik gösterir. 

Sosyal Kimlik Kuramı: Bir sosyal psikoloji kuramı olan sosyal kimlik kuramı, 

toplumsal benlik ve gruplar arası ilişkileri inceler. Nitekim, sosyal sınıflandırmada 

bireyin kendisini belirli bir sosyal sınıfın üyesi olarak tanımlaması ve aidiyeti 

üzerinden kimlik edinmesi söz konusu olabilmektedir. Hatta sosyal psikologlar 

kimliği, sosyal ve kişisel kimlik olarak iki farklı kategoride ele almayı yerinde 

görmektedirler ki araştırmamız itibariyle ilgi alanımıza giren kısım da daha çok 

‘sosyal kimlik’ tir. Psikolog William James, ortaya koyduğu bu teoride bir bireyin 

diğer insanların zihninde oluşan imaj sayısınca sosyal benliği olduğunu savunur ki 

bu sosyal benlik sayısınca kimlik demektir ve bu kimliklerin toplamı kişinin sosyal 

kimliğini meydana getirmektedir. 

Sosyal kimlik, kişinin ait olduğu veya kendisini ait hissettiği sosyal sınıf üzerinden 

çizdiği değer yargıları ve duygu durumlarını kapsamaktadır. Grubun üyeleri 

tarafından çizilen benlik imajları sosyal kimlik kuramının alt yapısını oluşturur. 

Nitekim, bireyler ait oldukları gruplardan sadece zihinsel değil, davranış kalıpları ve 

alışkanlık edinme şekillerinde de etkilenmelerde bulunmaktadır. Aynı şekilde, benzer 
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davranışlar gösteren müşterek grup üyeleri de benzer ilişkiler kurma temayülü 

göstermektedirler.  

İnsanlar; meslekleri, dini inanışları, ait oldukları milletleri, etnik kökenleri veya 

cinsiyetleri gibi farklı bireysel kimliklere sahipken aynı sosyal kimliğin üyeleri olmaları 

söz konusu olabilir. Sosyal yaşamdaki değişiklikler bireyin hangi kimlik tipi üzerinden 

kendisini ön plana çıkaracağını belirler. Dindar bir bankacının yerine göre 

bankasının çıkarlarını göz ardı ederek dini inancının gerekleri üzere çeşitli 

uygulamalardan vazgeçmesi, mesleği gereği de olsa o tarz uygulamaları kabul 

etmeyerek dini kimliğini ortaya çıkarması gibi...  

Toplumsal yaşamda, bir grubun üyesi olarak kendini tanımlama çoğu zaman grubun 

değerlerini taşıyarak gruba yönelik aidiyet ve bağlılık duygusunu beraberinde getirir. 

Hatta bu durum zaman zaman grupla doğrudan özdeşleşen bir kimlik edinimiyle 

sonuçlanabilir. Bu durumda birey, grup normlarını kendi normları gibi üzerinde taşır. 

(Tajfel ve Turner, 1979) 

Sosyal kategoriler ve şahsi özellikler açısından Gordon tarafından çeşitli biçimlerde 

sınıflandırılan bu teori, kümülatif (kendisini meydana getiren unsurların ayrı ayrı 

sosyal sonuca ulaştırılması değil de matematiksel bir hesap gibi toplanması)  

bulunarak ve toplumdaki bireye atfedilen yargıların hedef alındığı düşünülerek 

eleştirilmiştir.  

Sembolik Etkileşim Kuramı: George Herbert Mead’a ait olan bu kuram toplum 

tarafından sosyal etkileşim yoluyla anlaşılan toplumsal sembol ve anlamlara 

dayanmaktadır. Kuram, toplumun ilişkileri semboller geliştirmek, bu sembollere bağlı 

olarak kurallar koymak ve bireyler arası beklentiler gereği davranış ve yetenek 

kalıpları geliştirmek gibi faaliyetlere dayandırdığını ve bu işleyişin zihnimize de 

yerleştiğini savunur.  

Blumer, bu teorinin en önemli olgusu olan mana’yı insanların karşılıklı ilişkilerindeki 

etkileşimlerin formlara dönüşmesi şeklinde tanımlamaktadır. (Blumer, 1969: 5) 

Sembolik etkileşimci kuramın kimlik oluşuşuna olan bakışı, bireyin diğer insanlarla 

olan ilişkisini temsil eden semboller ve konuşma diline gönderme şeklindedir. 

Nitekim, bu ekole göre, birey sembollerin anlamlarını kavrayarak sosyal bir yer elde 

eder ve kimliğini oluşturur. 
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Diğer Kuramlar: Hyman tarafından geliştirilen referans grubu kimliği kuramı, kişinin 

bireysel olarak kendine kazandırdığı ve grupsal ilişkilerindeki kıyas ve 

değerlendirmelerinden elde ettiklerine atıfla geliştirilmiştir. Nitekim, bireylerdeki 

kimlik bu iki etkiye bağlı olarak gelişir.   

Kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinin sonucunda sosyal nitelik geliştirmenin ötesinde 

varlığına dair sorgulamalarda bulunmasını savunan İtibari Kimlik Teorisi ise, Charles 

Horton Cooley tarafından geliştirilmiştir. Sosyal kimlik kuramını referans alan bu 

kuram, kişilerin kimlik duygu ve düşüncelere bağlı olarak diğer fertler üzerine 

yansıyan görünüm ve reaksiyonlar sonucu oluştuğunu savunur. Teoriye göre, 

başkaları nazarındaki imajımız, onların hakkımızdaki yargılarına dair gelişen 

düşüncelerimiz ve bu düşüncelerden meydana gelen hisler kimliği oluşturan 

sıralamadır. 

Benlikleri, rol benliği ve gerçek benlik şeklinde ikiye ayırarak ele alan Erving 

Goffman, Gösterilen Benlik Teorisinde bireylerin dışa karşı kendilerini sunmalarına 

bağlı olarak geliştirilen kimliklerden bahseder. 

Freud’un ego gelişimi düşüncelerinden hareketle kimlik gelişimi ve bireyin yaşama 

uyumunu ele alan Ericson, insanların yaşamlarını ayırdığı çeşitli evrelerden aileden 

uzaklaşarak okul ve arkadaşlarına yöneldiği safhayı kimliğin oluşum safhası olarak 

görür. Bu safha pek çok duygusal karmaşa ve tereddütü de içerisinde 

bağındırmaktadır. 

Diğer bir kuram olan birikim teorisine göre, birey toplum içerisinde etkili bir duruş 

sergileyebilmek amacıyla kendisini kültürel, anlamlı ve bilinçli değerlerle kendisini 

donatmaya çalışır. Bu süreçlerde edindiği birden çok kimlikle toplumda sürdürdüğü 

anlamlı yaşamı kolaylaştırır ve daha az psikolojik sorunlar yaşar.  

Sanayileşme ve kent yaşamının getirdiği kimlik değişimlerini ele alan sosyal dağılma 

kuramı, bireylerin modernleşmeyle ferdi ve kollektif kimliklerinde zayıflama 

olduğunu, parçalı kişiliklerden oluşan kimlikleriyle hayata katıldıklarını ortaya sürer. 

Bu kuramın analizlerine göre, mekanik dayanışma toplumsal kimliği zayıflatarak 

bireyin köksüz ve kendi haline kalmasına sebebiyet verir. Ayrıca, ferdi ve kollektif 

rollerdeki gevşemeyle bireyin bağlayıcı unsurlar hareket ve davranışları üzerindeki 

etkisini azaltmaktadır. (Birkök, 1994: 53-60) 
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Bölünmüş kimliklerin yerini bütüncül ve tek insanda hayat bulan bir kimlik anlayışının 

almasının yolu ilahi çerçeveden taşmamakta yatmaktadır. 

 

 ‘’Ancak ilahi dolayımdan geçmekle meşruiyet krizi yaşamayan insan, varlık dünyasını 

bütüncül olarak algılayabilecektir. Böylece yılın belirli günlerinde çevreci, belirli günlerinde 

annesini seven bir varlık olmaktan kurtularak ilişkilerini ve kendisini bütünleştirecektir. Bu 

çerçevede ekonomik insan, siyasal insan gibi bölünmüş tanımlardan kurtularak ekonomik, 

siyasal yönleri olan bir insan portresine kavuşacaktır.’’ (Tekin, 2003: 63)  

 

Teknoloji ve sanal imkanların yaygınlık kazandığı günümüz toplumları için kimlik 

kavramı sık sık posthümanist yahut farklı bir kullanımla post insani kimlik 

anlayışlarına gönderme yapmaktadır. Hümanistik ideolojinin eleştirel yaklaşıldığı 

yahut yer yer geçersiz kılındığı bir anlayış olarak karşımıza çıkan posthümanizm, 

insanın evrimsel varoluşuna dayanan transhümanizm ve ekstropiyanizm ya da 

insanın soyut kavrayışlarına odaklanan eleştirel posthümanizm terimlerini 

bünyesinde barındırır. Fukuyama’nın da eserinde yer verdiği posthuman tabiri 

biyoteknolojideki çeşitli toplumsal sonuçları içerdiği kadar transhümanizme etkili 

eleştiriler getirmek amacına da basamak teşkil etmektedir. (Fukuyama, 2004: 42-43) 

İnsani olanakların sınırları ve yetkinliklerinden ziyade bilim ve teknolojik olanakların 

gelişimini dikkate alarak düşünce temelini oturtan eleştirel posthümanizm ise, genel 

anlamda transhümanizme şüphe ile yaklaşır. (Wolfe, 2010) 

Posthümanizme hümanizmin yeniden yazılışı olarak bakan Badmington, bu 

durumun bir kırılma noktası olmadığını söylerken (Badmington, 2004: 118); 

posthümanizmin bilimsel soykütüğünün konuşulduğu Macy Konferansları’na vurgu 

yapan Hayles ise, insanların bilgi işleyen makinalara dönüştürüldüğü bu devrim 

niteliğindeki dönüşümden yepyeni bir epistemoloji doğduğunu savunur. (Hayles, 

1999: 7) Haraway ise, bu durumu dünya için bir kodlama problemi olarak algılar. 

(Haraway, 1991: 284) 

Bu kuramsal zemin moleküler biyoloji veya bilgi teknolojileri kadar toplumsal 

düşünce tarzlarında yeni epistemolojik değişimlere kapı aralamıştır. Nitekim artık 

insanın bilgiyi taşıması yerine bilginin insanı taşıması ona hakim olması anlamı 

kendisini göstermektedir. Bu durum sadece kurumların veya iktisadi faktörlerin 
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etkilendiği belirli bir alanı ifade etmekten daha öte tüm dünya için enformasyon 

çağının yaşandığı gerçeğini göstermektedir. Zira teknoloji ve bilgi çağı olan 

günümüzde film-dizi, afiş ve görsel malzeme söylemlerinin hemen hepsindeki hakim 

ontolojik yansımaları görebilmekteyiz. İnsanüstü ve bilimsel kurguların varlıksal 

zemininde oluşturulan pek çok film epistemolojisini de aynı düzlemde devam 

ettirmektedir.  

Kimlik konusu psikolojinin ilmi sahasında daha ziyade bireylerdeki öznelik durumunu 

vurgularken, sosyoloji ilminde ise, toplum ve birey arası ilişki bağlamında ele 

alınmaktadır. Bu sebepledir ki, bilhassa klasik sosyologlardan Durkheim’in toplumsal 

düzenin bireyin ortaya çıkışıyla yeniden biçimlendiğine dair görüşlerini kimliği ele 

alırken göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Nitekim, birey toplum ilişkisine her 

zamanki bireyin etkilediği toplum anlayışından ziyade toplumun etkileyip değiştirdiği 

bireyler anlayışıyla yaklaşmaktadır. Öyle ki, birey yaşadığı toplumun kendisine 

dayattığı zorbalık ve baskıları dahi göremeyebilir. Çünkü tamamen kendi istediğiyle 

toplumuna dayanmaktadır.  

Farklı dönem ve çağlarda toplumların dayanışma ile birarada kalabildiğini ve kaosa 

düşmediğini savunan Durkheim, geleneksel toplum yapıların bunu mekanik 

dayanışma, modern toplumların ise organik dayanışma ile gerçekleştirdiği düşüncesi 

günümüz toplum yapısına da ışık tutmaktadır. Öyle ki, tüketim toplum yapısı yapay 

kimliklerin oluşturduğu bir dayanışma biçimiyle toplum yapısının olumsuz bir çok 

özelliğini görmezden gelmekte ve adeta organik bir kimlik inşa etmektedir. 

Durkheim’in geleneksel toplum yapısı içerisinde değerlendirdiği yalın, net, 

sorgulamasız ve bir okadar zorba dayanışma biçimi olan mekanik dayanışma 

değişen ve çeşitlenen modern toplumlarda yerini karmaşık organik dayanışmaya 

bırakmıştır. Geçmişten bu yana değişen toplumlarla beraber değişen dönüşen ve 

yenilenen kimlikleri ele aldığımızda esasında mekanik dayanışmayla toplum 

düzenini idame ettiren değişimi zor veya imkansız, geleneksel formlara dayalı bir tip 

olan ‘öz kimlik’ ve değişen ve evrilen dünya ile öz kimliğe eklemlenen ve öz kimlikle 

çatıştığında kaosu, anomiyi doğuran, öz kimlikle bütünleştiğinde ise toplumsal barış 

ve hoşgörü oluşan ‘özgür kimlik’ ayrımı karşımıza çıkmaktadır.   

Fazlaca ihtiyaç ve değişimlerin olmadığı primitif veya geleneksel dönemlerde 

insanlar arası ilişkilerin de belirli form ve değerlerle yürütüldüğü yalın, basit ve öz bir 

kimlik tipinin toplumsal yapı gereği yaygın biçimde hakim olduğu kimlik biçimi olan 
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öz kimlik; toplumların medya, tüketim, kapitalizm gibi etki ve etkileşimler sonucu yeni 

yaşam biçimleri geliştirerek öz kimlikle yetinememesi, özgür kimliğe geçiş ihityacını 

doğurmuştur. Nitekim, küresel ve global dünya üzerinde gerçekleşen tüm 

gelişmelere kolaylıkla ulaşma imkanı sağlamış artık yalın ve basit bir kimlikle tüm bu 

değişim ve dönüşüme ayak uyduramayan insanoğluna yeni dinamiklere adapte 

olmayı kolaylaştıran bünyesine yeni değişim ve dönüşümleri daha esnek biçimde 

alan özgür bir kimlik edinme ihtiyacı oluşturmuştur. Özgür kimliğin öz kimlikle 

oluşturduğu uyumlu bir bütün yani bireyin ‘öz’ünü gürleştirdiği bu durum birey 

psikolojisi ve toplum sosyolojisi açısından sağlıklı bir hali beraberinde getirdiği gibi 

uyumsuzluk durumunda ise depresyon ve anomiyi gün yüzüne çıkarabilmektedir. 

Bireylerin toplum içerisindeki yeri, koşulları, tepkileri vb. her türlü durumunun ifadesi 

olan dil ve söylem biçimi sosyolojik açıdan kimliği doğru incelememizi 

sağlamaktadır. Nitekim, ister bir siyasi kimlik, isterse de dini veya grup kimlikleri 

olsun; her biri bünyesinde barındırdığı söylemlerden müteşekkildir. Nasıl ki söylemin 

cisimleştiği yer insan ise, söylemlerin ait olduğu kimlikler de toplumları 

mütecessimleştirir. 

Bu konuya ait yeni yaklaşımlarıyla bilinen Faucault; söylemlerin tıpkı bireyler gibi 

farklı olduğu ve tarihin farklı zamanlarda farklı bireylerden doğan çeşitli söylemlere 

ev sahipliği yaptığını vurgular. Aynı zamanda toplumlarda var olan hakim 

söylemlerin bireyleri baskılayarak hakimiyet altına almaya çalıştığını ifade eder. 

Nitekim, iktidarın veya toplumda gücü elinde bulunduran kesimin söyleminin toplum 

üzerinde hakimiyet kurarak yalan-yanlış bir çok düşünce ideoloji veya inancı dahi 

topluma empoze edebilmesi söylem hakimiyetiyle mümkün olmaktadır. Öyle ki, 

modern zamanın insanlara hastalık tedavileri, cinsellik yönelimleri vb. birçok konuda 

olmazsa olmaz gibi gösterdiği ve bir yaşam biçimi şeklinde dayattığı bir çok şey 

esasında birer dayatma olarak da okunabilir. Söylemlerde bilhassa hakim söylemin 

yanlış taraflarını ve açıklarını tespit edebilmenin yolu ise Faucault’a göre onu 

yapısöküme uğratmak ve ‘öteki’ nin mercek altına alınarak incelenmesinden 

geçmektedir.  

Bilimsel veya ilahi sıfatlarda ortaya konan norm, inanç ve ideolojilerin toplum 

üzerindeki kısıtlayıcılığına totaliter söylemin dizginleyici etkisi olarak bakan Faucault, 

hakim söyleme karşı tavır alan kişi ve düşüncelerin mutlaka incelenmesi gerektiğini 

ifade eder.  
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Söylemler açısından kimliğe yeniden bakıldığında, esasında söylemlerin farklı 

kimliklerin dışavurmu oluşundan uzaklaşarak hakim ve baskıcı hale gelmesi 

tektipleşmenin farklı bir ifade şekli olabilmektedir. Toplumun farklı kimlik ve bu 

kimliklerin dışavurumu olan söylemlerle zenginleştiği ve değerlendiği düşünülürse bu 

gibi düşünsel ve söylemsel tektipleşmeye izin vermemek gerektiği anlaşılmaktadır. 

Faucault’un bireyi, bireydeki özgür kimliği baskılayacak şeylerin sorgulanması 

gerektiği düşüncesi hapishane, tımarhane gibi kurumları; delilik ve hastalık gibi 

kavramları sorgulamaya götürmüş, bireyin maruz kaldığı acı işkence veya 

cezalandırılış biçimlerinin topluma yönelik taraflarını yeniden yorumlamıştır. İnsana 

ait olan her türlü fiil ve acının insandan uzaklaştırmak yerine onu tanıyıp onunla baş 

etmesine imkan tanınmasını vurgulayan bu düşünce bilhassa vahiy merkezli 

dinlerde var olan ‘kurban’ kavramına da yeniden bir bakışaçısı geliştirmemize 

yardımcı olacaktır. 

Faucault, Hayles’in yepyeni bir epistemolojinin doğduğuna dair düşüncelerine ise, 

insanlığın devamedegelen durumunun bir eleştirisi olarak bakar ve çağın çizdiği 

sınırlar üzerinden yeniden düşünme olanağı sunduğunu savunur.(Faucault, 1984: 

43-45) Bu bağlamda posthümanizm de hümanizmin insanı ötekisinden yola çıkarak 

ve insan olmayan üzerinden tanımlama anlayışından ayrı olarak karşımıza çıkar. 

Yani, insan ve çevresindekilerle etkileşim ve iletişim halinde var olabilen bir 

ontolojiyle kavranabilmektedir. Posthümanizm, insanın kendisi dışındaki şeylerle 

etkileşiminin teorik ve pratik zemininde bir düşünce yapısı geliştirebilir. Fakat 

bununla beraber bu yapısökümcü anlayış sınır aşan ve özgürleştiren bir yanıyla bize 

seslenmekle beraber, sağlam zeminde ve çerçevede yeniden şekillenmeye ihtiyaç 

duymaktadır. Nitekim, Hayles, Stone ve Haraway gibi düşünürler, kimlik konusunda 

özgürleştirici görüşler serdetmekle beraber beden-beden dışı ya da tekil-çoğul gibi 

bir süredir yapısöküme uğratilan belirli dikotomilere takılı kalmaktadırlar. Bununla 

beraber bir de Deleuze’ün ontolojisi temelinde kimlik konusunu ele almak yerinde 

olacaktır. 

Kant’ın öncülüğünü yaparak yeni Kantçılardan Landa, Bourdieu ve bilhassa 

Wittgenstein’ın dil ile bağdaştırarak açıkladığı toplumsal kategoriler insan dışı 

varlıklarla insan arası ilişkileri açıklamakta yetersiz kaldığından dolayı kimlik üzerine 

yapılabilecek izahatları eksik bulunmuş, yerine en çok da Deleuze’ün geliştirdiği 

ontolojik düşünce tarzı tercih edilmiştir. Nitekim, bu ontolojik zemin, dil üzerinde 
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adlandırıcı (designatory) bir işlev üstlenirken ifade boyutunda dışavurumsal bir işlev 

de görmektedir. Çünkü, Deleuze anlamı sadece simge ve temsille değil deneyimle 

de açıklar ve ilişkilerin terimlere indirgenemeyeceğini söyler. (Deleuze, Parnet, 

1987: 55) Bu anlamda insan ve insan dışı dünya arasındaki ilşkiyi çeşitli boyutlarıyla 

kavramlaştırma imkanı sunan Deleuze kimlik konusunda altyapı teşkil edebilecek 

etkili bir toplumsal ontoloji ortaya koymuştur. Deleuze’ün ontolojisinin kaynağı 

olmakla beraber monizm gibi bazı noktalarda ayrıldıkları Spinoza’nın kaynaklık ettiği 

etoloji konusu da bu konuda incelemeye değerdir fakat genel bağlamdan kopmamak 

adına burada yer vermeyi gerekli görmedik. 

 

2.2.    KİMLİK ANALİZİNDE TEMEL KAVRAMLAR 
2.2.1.   Özne 

Özne: Uzun süre bilginin evrensel olduğu iddiası sosyal bilimlerce artık tarihsel ve 

kültürel dönüşüm fikriyle yer değiştirmeye başlamıştır. Bu sebeple insana dair 

kavramlaştırmalar kültür ve zaman bağlılığında gerçekleşmektedir. Buradan 

hareketle öznenin de batı felsefesindeki konumu yanında içerisinde bulunulan kültür 

ve toplum bağlamından da koparılmadan ele alınması gerekmektedir. Şöyle ki, 

Rönesans ve Reform sonrası batı fikrinde özne benliğini kendi tecrübe ve 

kazanımlarıyla inşa etmekte, geçmişindeki karanlık dini tecrübe sebebiyle bu inşa 

Yaratıcıdan uzak kendi kendine edindiği bir kazanım olmaktadır. Düşünen insanın 

önemi de kendini inşa eden insan sorumluluğundaki yalnız başınalıkta kendini daha 

fazla göstermiş oldu. Oysa, Türk İslam anlayışı düşünebilmenin, akli melekelerle 

gerçekleştirilen özne inşasının önemine vurgusu yanında tek başına düşünen insanı 

özne yapabilecek gücün Yaradandan azade biçimde gerçekleşemeyeceği fikrini 

içerir. Bu öznenin kendisini tanrılaştırmamasının yanısıra sorumluluk almasının da 

mesajını içermektedir. Nitekim, Gazali’nin akıl sahibi insanın kendini, yaşadığı çevre 

ve sorumluluklarını keşfi Yaradan varlıkla olan tecrübeleriyle olgunlaşmakta, özne 

olmayı ötekiye ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilmektedir. (Gazali, 2017) 

Yaşamı boyunca sürekli bir değişim halinde olan insanın sosyalleşme sürecine dahil 

olan kimlik edinme çabası aslında ferdin sosyal bir varlık oluşuyla da yakından 

ilgilidir. Oysa günümüz nesne eksenli kimlik anlayışında özne ile özdeş görülmesi 
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beklenen kimliğin nesneler veya onların kullanım değerleri üzerinden bir özdeşlik 

oluşturduğu görülmektedir. 

Türk düşünürlerindeki öznenin nasıl bir yer edindiği hakkında Ziya Gökalp tıpkı 

kimliğin milli değerler ve aynı doğrultudaki dini ögelerle şekillendiğinde bir anlam 

ifade edeceği düşüncesinde olduğu gibi öznenin de aidiyet bağları ve bu bağların 

içinde yaşadığı millet ve onun öznelleşmedeki katkılarıyla varolduğu 

düşüncesindedir. Genel fikirlerinden çıkartılabilecek sonuç bireyin kültür ve sosyal 

temellerle özelleştiği ve çağa ayak uydurabildiği yönündedir. (Gökalp, 2010: 80). 

İslam ve Batı medeniyetlerinin birbiriyle mütemadiyen etkileşimde olduğu fikrinde 

buluşan Hilmi Ziya Ülken ve Erol Güngör gibi düşünürler ise, dini inancın insan 

şuuru ve medeniyetleri güçlendiren bir yapısının olduğunu, Aşkın varlık ile irtibatı 

kesilen öznenin hür ve sorumlu olmasının bir anlamı olmayacağı vurgusunu 

yapmaktadırlar.  

Her söylemin bir özneye gittiği düşüncesinde olan Faucault ise, kimliğin de bu 

bağlamda dil ile dışavurum gerçekleştirdiği düşüncesindedir. Bu sebepledir ki 

bireydeki özgür kimliği baskılayan herşeyin sorgulanması gerektiğini ve hakim-

baskıcı söylemlerin etkisinde kalmaksızın söylemleriyle kimliğini var eden insanlar 

toplumu zengin kılarak geliştirdiğini, özne olmanın ve kalmanın da ancak bu şekilde 

gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. (Foucault, 1992). 

Tüketim kültürü ve bu kültürü toplumsal pratiklerinde benimsemiş bireylerin bu 

süreçte özneleşme süreçlerinin sabote edildiği söylenebilir. Örneğin, popüler kültür 

ve kadın üzerine yapılan bir araştırma neticesinde popüler kültür ile başörtülü 

kadının girdiği ilişkiselliğin hesap edilmemiş sonucunun özneleşme sürecinin sabote 

edilmesi olarak gösterilmekte, Piyasanın tüketim amaçlı mekanizmasının 

tesettürlüler özelinde açtığı pazarlar, başörtülüleri “hedef alıcı” haline getirmekte 

olduğu tespiti yapılmaktadır. Piyasa mekanizmasının bireysellikten özneleşme 

sürecine geçmeyi zorlaştırması sebebiyle başörtülü bir kadının dini aidiyetleri ile 

popüler kültürün isterleri arasında kaykıldığını ifade eden Okutan, bu kaygan zemine 

ancak ‘özneleşerek’ direnilebileceğini ifade etmektedir. (Okutan, 2012: 409) 

 

2.2.2.   Benlik 

Daha çok öz kimlik ve sosyal kimlik tartışmalarıyla şekillenen ve yeni anlayışlarla 

yorumlanan benlik kavramı, insanın toplumsal ilişkileriyle edindiği gücün yaşadığı 
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çevredeki olguları doğru biçimde ayır edebilme gücüne gönderme yapmaktadır. 

Batıda psikolog ve sosyal psikologlar, psikanalizcilerce incelenen benlik, kişideki 

fiziki çevre, sosyal ve biyolojik pek çok kalıtım ve edinime gönderme yapması 

sebebiyle her toplumun kendince incelemesinde fayda görebileceği bir kavram 

olagelmektedir. Her nekadar modern toplumların stereotipleşmesiyle birbirine 

benzer birçok sonuç doğurduğu savunulsa da farklılıkların ve bu farklılıklardan 

doğan bambaşka benlik yapılarının varolduğu gerçeği aşikardır. Kimliğin meydana 

getiren kavramlar içerisinde sosyal ve rol kimlikler anlamında en yakın kavram olan 

benlik, toplumun kişiye karşı düşünceleri ve davranışlarının gerek olduğu gibi 

gerekse kendi süzgecinden geçirerek yeniden şekillendirmesi ve biraraya 

getirmesiyle oluşmaktadır. Bu sebeple içerisinde bulunduğumuz toplumun diğer 

toplumlardan farklı olduğu bilgisiyle benliklerin ve dahi kimliklerin meydana gelmesi 

söz konusu olmaktadır. Kişisel tecrübeler ve toplumsal normlar kimi zaman toplumla 

oldukça uyumlu kimi zaman ise isyankar ve toplumu değişime zorlayan benlik ve 

kimlikler doğurmuştur. 

 

2.2.3.   Nefs 

Dini literatürde genellikle arzu ve isteklerinin yanısıra muhasebesi ile ele alınan nefs 

olgusu, tanımaya ve bilmeye pek meraklı insanoğlunun kendi özüne ve benliğine 

yönelik ruhsal bütünü olarak kendisini göstermektedir. Eski Yunanda insanı 

yaşarken canlı tutatn öldüğündeyse terkeden bir şey olarak algılanan nefs kavramı 

Eflatun ve Aristo düşüncesinde ise bedenin öncesinde ve sonrasında var olan nefs 

akli melekelerle de ilişkili şekilde vardır. (Gökberk, 1961)  

Nefsi salt canlılık verme vazifesinden daha ileri safhaya taşıyan İbn Sina gibi İslam 

filozofları ona insanın sorumluluk alacağı miktarda düşünce ve irade rolü 

yüklemektedir.* Düşünen insan nefsinin hafızasının var oluşu onu geçmişten ders 

almaya ve geleceğe dair çıkarım yapmaya sevk etmektedir. Bu durum toplumsal 

yaşam içerisinde gerekli olan içtimai sorumluluk alanına gönderme yapılabileceğini 

de göstermektedir. 

İnsan tabiatının asıl tarafını temsil eden nefs şahsiyet ve kişiliğin de temelini 

oluşturmaktadır. Bu sebepledir ki insan nefsi madde ile bütünleşen bitki ve hayvan 
 

* Bkz. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/782/10041.pdf 
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gibi diğer nefislerden farklı olarak düşünme ve irade etme niteliklerine de haizdir. Bu 

durum mekânsal hareket yeteneğine sahip nefsin ait olduğu bireyde içerisinde 

yaşadığı toplumsal yaşamı hakkında düşünme, irade etme ve yaşadığı mekâna ait 

hareketin kararını vermeye dair nitelikler yüklemektedir. Nefse dair bu kadarlık bir 

açıklama dahi insana yaşadığı toplumda alelade olmayıp sorumluluk yükleyici ve 

kişilik sahibi olduğuna dair bilgi vermektedir. 

 

2.2.4.   Kişilik-Seciye 

Temelde daha ziyade psikolojinin araştırma alanına dahil olan seciye konusu, bir 

toplum veya toplumsal grup üyelerine has ortak çevre ve yaşam koşullarının 

oluşturmuş olduğu davranış ve alışkanlıklar bütününü ifade eden temel kişilik söz 

konusu olduğunda sosyolojide de önemli bir inceleme alanı haline gelmektedir. 

Araştırmamızın en soyut düzeydeki kavramsal inşasına dahil olabilecek kişilik, 

bireylerdeki kimlik ve kimliğe ait görüngüleri analiz etmek gerektiğinde 

formlaştırılabilir niteliğiyle konumuza yardımcı olmaktadır. 

Bireyin kişiliğinin oluşumunda etkili olabilecek dindar çevre yahut çağının tüketim 

alışkanlıklarına dair yeni pratikler, sosyal davranış örüntülerine dayanan sosyal 

etkileşimin karmaşık dokusu hakkında önemli mesajlar verebilmektedir. Geçmişten 

bu yana İslam alimlerinin karakter, kişilik ve seciyeden beklediği olumlu örnekler ve 

ona yüklediği misyon bizi kimliğin inşasında da bireyden faydasız, dinin emir ve 

yasaklarına aykırı ve çoğu zaman örfün desteklemediği malzemenin kabul 

görmediği bilgisine götürmektedir. 

Bireyin kişilik yapılarının bir yansıması olarak kimlik ele alındığında toplum içerisinde 

bireyden tercih ettiği yaşam biçiminin kimliğine olan yansımasının kıyafet, konuşma 

biçimi veya beden dili gibi birçok görüngüye de aksetmesi beklenmektedir. 

Simmel’in düşünce biçiminden yola çıktığımızda ise bireyin toplumsal bir varlık 

olarak kendi farkındalığının ağırlığı altında kendini gerçekleştirip 

gerçekleştiremeyeceği sorusu aklımıza gelir. Nitekim, kıyafet veya davranışlardaki 

dışavurumlar özel yaşamda şekillenen kimlikler kadar iç çelişkiler ve kamunun 

beklentilerinin de birer ürünüdür. Yaşam boyu tecrübesi devam eden özel hayatın 

gelgitleri ve çelişkileri, bireyi hiç bitmeyen bir kimlik inşasına sevkeder. Bu durum 
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kimi zaman özel yaşamın kamuda dışa yansıyanlarla bağdaştığı kimi zaman ise 

çeliştiği davranış kalıplarını beraberinde getirebilmektedir. 

Sosyal bir varlık olan insanın, yaşadığı toplum içerisinde çeşitli roller edindiği ve 

kişiliğinin yani seciyesinin de bu roller etrafında şekil alarak karakterini meydana 

getirdiği görülmekte ve bu durum toplumsallığın bir sonucu olarak kendisini 

göstermektedir ki yer yer rollerin farklılaşması veya değişimi ile kişiliklerde de 

değişim ve gelişmeler olmakta, olması umulmaktadır. Kimliğin ise, bahsi geçen 

durumun daha ötesindeki anlam ve pratik bütünlüğü taşıması beklenmektedir. 

Nitekim, kimlik olgusuna günün değişen şartlarıyla yenilenen kişilikten daha 

kemikleşmiş ve sahip bulunan kişi hakkında daha hakim manalar yüklenmektedir.  

 

2.3.   KİMLİK EDİNİMİ 

Yaşamı boyunca sürekli bir değişim halinde olan insanın sosyalleşme sürecine dahil 

olan kimlik edinme çabası aslında ferdin sosyal bir varlık oluşuyla da yakından 

ilgilidir. 

 ‘‘ Toplum, fert ve bilgi, bazı durumlarda bağımsız değişkenler olarak ele alınmaları mümkün 
olmakla birlikte, bilgi sosyolojisi konusu olarak bir arada ve birbirlerine bağımlı değişkenler 

şeklinde değerlendirilmektedir. İşte bu üç unsurun insandaki tezahürü kimlik kavramıyla, 

kimliğin teşekkülü süreci ise, sosyalleşme kavramıyla ifade edilmektedir.’’ (Birkök, 1994: 24) 

 

Birey, benliğine sosyal faktörler neticesinde yüklediği davranış biçimleri ve kalıplarını 

yaşadığı toplum içerisindeki farklı insanların bakışını da hesaba katarak kendince 

değerlendirip kimliğinin oluşumunu sağlar. (Burke, Tully, 1977: 883 ) Birey toplumsal 

bilinç ışığında kendi benliğine işlenenleri yorumlayarak bir kimlik yaratır. Nitekim, dış 

dünyadan aldıklarını olduğu gibi davranış kalıbı olarak benimseme ve pasif ve yapay 

kimlikler oluşturma eğilimi de çeşitli toplum bireylerince tercih edilen bir durumdur.  

Benlik ve kimliğe dair vurgular yapısalcı bakış ve sosyal psikoloji tarafından 

incelenmekte benliğin değişken, yenilenen (sosyal psikoloji), istikrarlı ve tekrar eden 

(yapısalcı) nitelikleri vurgulanmaktadır.  
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Lacan, kimliğin oluşum aşamalarından en mühiminin ayna evresi olduğunu 

söylemiş, bireyin çocukluk safhasında kendisini izlediği aynada yavaş yavaş 

kendisini tanımayı ve imgesiyle özdeşleşmeyi öğrendiğini savunmuştur. Bu evre, 

kimlik oluşumunda kişinin biçimsel özelliklerini algılayarak, kişiliğine ve rollerine 

ilişkin bir benliği algılamasını sağlamaktadır. (Bilgin, 2001: 186-192) Lacan’ın kimlik 

oluşumu kuramınca sabit bir özneden ziyade ben’in kurulduğu yer bilinçdışıdır. 

Ötekinin söylemi olan bilinçaltı, tıpkı dil gibi sürekli bir devinim halindedir. (Lacan, 

1977) 

Gençlik hareketleri etrafında karşılaşılan problemlerin yeterince sosyalleşememe ve 

buna sebep olan teknolojik sebeplerin gençlerin kimlik inşasında sosyal boşluklar 

oluşturmasından kaynaklandığı araştırmalar neticesinde ortaya konmaktadır. Kişinin 

yaşadığı toplum içerisindeki kimlik edinme süreci, toplumsal ve bireysel kimliğini 

sağlıklı ve dengeli biçimde edindiği sürece sosyal ve psikolojik problemlerden uzak 

kalışıyla sonuçlanmaktadır. Sosyal roller etrafında sergilenen kimlikler, davranış 

biçimlerine anlam vererek onları yönlendirmektedir.  

 

‘’Sözgelimi Lacan merkezleşmiş özneden işe başlayıp bu özneyi parçalayarak yol alır, oysa 

Bergson merkezleşmiş özneyi hareket noktası olarak kabul etmenin hatalı olduğunu 

savunur. Bergson, merkezleşmiş benlik nosyonunun önemini yadsımaz, ama bunun, benliğin 

hareket noktası olarak kabul edilmesiyle açıklanamayacağını öne sürer.’’ (Game, 1998: 92) 

‘’Bergson, maddi dünyayı kapsayan beden-imgeler kümesinde nasıl olup da bedenimize 

imtiyazlı bir konum verir hale geldiğimizi sorar. Sorunlu olan dış dünya değildir; bizim merkez 

olarak benlik nosyonuna ulaşmamızdır.’’(Bergson, 1896; Game, 1998: 93) 

‘’Bergson hatalı benlik görüşünün, uzamsallığın(extensity) homojen bir boş uzay (space) 

olarak, yani nitel ayrımları olmayan bir dış dünya olarak kabul edilmesinden kaynaklandığını 

savunur. Uzamsallığın nitel ayrımlar barındırmadığının düşünülmesi, benliğin ve onun 

niteliklerinin dış dünyaya yansıtılması fikrini mümkün kılan şeydir. Oysa Bergson’a göre 
tersine, maddi dünyayı karakterize eden şey nitel farklılıklardır.’’ (Game, 1998: 94) 

‘’Benliğin doğa üzerinde görülen iş aracılığıyla oluştuğu, yani emeğin ürünlerinin benliği 

yansıttığı, benliğin özneyi yansıtan nesnelerde dışsallaştırıldığı düşüncesi, Hegel ve 
Marx’tan bu yana moden toplum teorisine sinmiştir. Hegel’in yabancılaşma anlayışını 

devralan Marx, bu ürünlerin kapitalizm koşullarında büründüğü özgül biçimin meta olduğunu 

savunmuştu. Marx’ın düşüncesine cinselliği katan feministler, kadının konumunun bir meta 
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konumu olduğunu, emek öznesinin eril olduğunu savundular. Burada dikkat çeken nokta, 

meta biçimi ve kimlik arasındaki yakın bağlantıdır.’’ (Game, 1998: 94) 

 

Marx Hegel idealizmine getirdiği eleştiriyle aslında kültürün konumuna dair yeni 

tartışmalar gelişmesine yol açtı. Weber’in materyalizm- idealizm zayıf noktasına 

gönderme yaparak konuyu ele almasının yanısıra Durkheim’ın düşüncesinde, 

kültürün toplumsal yapı tarafından belirlendiğini ileri süren vurgular vardır. Simmel 

ise, kültür konusuna Weber ve Durkheim’in aksine (genelde kültürün yan 

anlamlarına değinmeleri sebebiyle) doğrudan kendi anlamı çerçevesinde ele aldı ve 

Kantçı bir tarzda kültürel içerik yönüyle inceledi. (Robertson, 1992: 68-71) 

 

‘’Çünkü kültür, yalnızca giderek uzmanlaşan bir ilginin konusu olmakla kalmadı daha önceleri 

neredeyse bütünüyle ihmal edildiği alanlarda çalışan sosyologlar tarafından görece 

‘bağımsız bir değişken’ olarak daha bir ciddiye alınmaya başladı.’’ (Robertson, 1999: 59) 

 

Goffman’a göre, benliğini toplum veya başka bireyler karşısında sunma davranışının 

özünde istenilen niteliğe sahip olmak kadar bir niteliğe sahipmişcesine kendini temsil 

etmek de yatar. Belirli bir kimliğe sahip olduğunu iddia edebilmek için sadece o 

kimlikte olmak değil aynı zamanda ait olunan toplumsal grubun sahip olduğu 

görünüm ve davranış standartlarını taşımak gerekmektedir. (Kömeçoğlu, 2003: 61) 

Göz ve bakış arasındaki farka işaret eden Lacan, imge ile özne arasındaki 

ayrışmaya temas ederken gözün dünyaya doğrudan baktığını, bakışın ise izlediği 

şeylerin ayrıntı ve başlangıcını hesap ettiği gibi kendi izlenirliğini de hesap ederek 

endişe oluşturan bir yapıda olduğunu savunmaktadır. Bu açıdan izlenen insan 

edindiği kimliğin ne olması gerektiği kadar nasıl göründüğüyle de ilgilenmeye başlar. 

Öyle ki, mütemadiyen izlenen ve takip edildikçe kıymet biçilen tüketim toplumu 

argümanlarını da dahil edersek tüketim kültürü içerisinde yetişen bireylerin dışarıdan 

göründüğü biçim üzerine bir kimlik inşa etmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Kimlik, temelde his ve duygularla ilgili yönü olan effektif faktörlerden ve düşünce ve 

bilginin kullanılma yönüne vurgu yapan kognitif faktörlerden teşekkül etmektedir. 

(Hess, 1988: 120) Bireyler, kimliklerini çoğu zaman pasif bir eylem olarak sosyal 

ilişkilerin, yetenek ve yönelimlerin etkisi altında farklı dönem ve değişik biçimlerde 
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edinmiş olsalar da şekillendirmiş oldukları kimlik ile yaşamlarının büyük kısmında 

çevre ve ilişkilerini düzenleyecekleri aktif eylemlerde bulunacaklardır. 

Özellikle günümüz şartları dikkate alınarak suçluluk hareketleri incelendiğinde 

sebepler baskı veya zulümlerden ziyade yetersiz sosyal edinim ve içi boş kimliklerin 

oluşturduğu değer arayışlarının doldurulamayışı olarak tespit edilmektedir. Bunun 

yanısıra çeşitli kimlik problemleri şeklinde kendini gösteren işsizlik veya suçluluk gibi 

toplumsal meselelerde din ve ahlak sistemleri gibi değerlerin suç karşısında en 

güçlü engel mekanizmaları olduğunu söylemek de mümkündür. Kimliğin, bireylere 

fiziksel, psikolojik ve sosyolojik etkileşim biçimleri çerçevesinde dayanaklar teşkil 

etmesi esasında kimliği kaosun ve anominin karşıt anlamında karşımıza 

getirmektedir. 

 

2.4.   ‘ÖTEKİ’ ÜZERİNDEN KİMLİK 

Etnik-milli kimlikleri aşmaya çalışarak evrensellik iddiası taşıyan Hristiyanlık Sami, 

Yunan ve Batı kültürlerinin kimliklerini aşamadığı için zaman içinde bütünlüğünü 

kaybetmiştir. Lacancı terimlerle bu durum kimliğin birliğini yitirmesine, yokluk ve 

kaybetme duygularının ortaya çıkışına tekabül etmektedir. Artık Hıristiyan dünyası 

‘öteki’ yi keşfetmiştir. Ötekinin keşfi, zamanla Doğu-Batı kilisesi etrafında şekillenen 

zaman-mekan karşıtlığı tartışmalarını Stanley, Faucault ve Bergson’un da düşünce 

ve eleştirileriyle genişletti. Doğu kiliselerine geleneksel, Batı kiliselerine modern 

yakıştırması beraberinde doğu kiliselerinin milli değerlerle yoğrularak siyasi güç 

karşısında ikincil konuma düştüğü düşüncesi gelişmiştir. Nitekim, Batı için doğu 

kiliseleri Weberyan anlamda modernitenin tamamlayıcı unsuru olan akılcı sürece 

geçememiştir. (Yumul, 2003: 12-17) Seküler düşünceye zemin hazırlayan bu durum 

aynı zamanda ‘öteki’yi modernite şartlarıyla kendisine benzetme çalışmalarını da 

beraberinde getirmiştir. Oysa din temelli ötekilik Hristiyanlaşma ile mümkünken 

farklılıkların olağan ve değişmez olarak algılandığı ırk temelli ötekilik için durum hiç 

de aynı olmamaktadır. Öyle ki, söz konusu farklılıklar kurdukları düzen ve 

sınırlamalarla çeşitli kültürlere anlam ve kimlik kazandırırlar.  

Örneğin bir öteki olarak erkek üzerinden inşa edilen kadın kimliği ise, erkek 

emeğinin bir ürünü olarak kadının metalaştırıldığı ve ekonominin bir parçası şeklinde 

nicelleştirildiği bir fikir olarak çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Kadının toplumsal 
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düzende bir güvence oluşturduğu altyapısı Irıgaray’ın Marx okumalarında hakim bir 

fikir olarak karşımıza çıkar. Kadın, Freud’un Totem ve Tabu’sundaki uç çizgisinden 

alıp bir anne olarak üretici doğası çerçevesince konumlandırılsa da kadın kimliği 

konusundaki hakim paradigmalar (Bkz. Simmel, Benjamin, Eko, Spivak ve 

Baudelaire) kadının özgül niteliklerinin bastırılmasının ve modern dünyanın üretim 

nesneleri olarak yorumlanmalarının ötesine geçememiştir.  

Türkçe’de kimliğin Latincedeki özdeşlikten farklı bir anlam olarak mensubiyete 

yaptığı göndermeden de ilham alarak diyebiliriz ki, kimliğin bireyi tarif eden ve onun 

aidiyetini tanımlayan bireysel bir talep olması gerekmektedir. Bireyin aidiyetinin 

tanımlandığı her olgu bireyi tarif etmeyebilir hatta aynılaştırabilir. Oysa ki bireyi birey 

yapan diğerlerinden farklılaşmasıdır. Bu farklılık diğerlerinin tanımları üzerinden 

değil bireyin kendisinden hareketle yapılarak ortaya konulabilir. Nitekim, öteki 

üzerinden yapılan bir kimlik inşası hem ötekini hem de kişinin kimliğini eksik ve 

hatalı tanımlamaktan öteye gitmez. Öyle ki toplum yapılanmaları arasında 

ekonomik, sınıfsal veya dini grupların birbirleri üzerinden kimlik edinme çabaları 

kendilerine has özellikleri kaybederek birbirlerine benzemelerine ve eritilemeyen 

farklılıkların ise kutuplaşmayla sonuçlanmasına sebep olmaktadır. 

 

2.5.   KÜLTÜR VE KİMLİK 

Bireylerin aidiyet hissi geliştirdiği kültüre ve bu kültürel birikime atfen edindiği kimlik 

unsurları kendisini bir prizmadan yansıtır gibi yansıtmakla beraber aynı zamanda 

bireyler de içine doğdukları kültüre etki etmektedirler. Kültür statik olmayan değişen 

ve dönüşen karakteriyle bireylerin katkılarıyla çağın getirdiği hız nisbetinde değişim 

ve dönüşüm gösterebilmektedir. Kimliğin kültürle olan ilişkisi beraberinde kültür 

konusunun sosyolojideki konumu düşünülürse, esasında ‘kimlik’ konusunun tek bir 

alana indirgenemeyecek kadar farklı alanlarla ilgisi olduğu görülecektir. Nitekim, 

kimliğin temellendirilmesinde kullanılan kültür alt başlığı her nekadar Fransız 

geleneğinde sıkça ele alınsa da bu gelenekten çokça etkilenmiş görünen İngiliz 

toplum antropolojisi için daha az kuramsallaşmış bir yapıdadır. Toplum sosyolojisi ve 

kültür antropolojisi arasındaki işbölümünden olsa gerektir ki Amerikan 

antropolojisinin ise uzun süre odağında kültür konusu olmamıştır. Bu durum tarihi 

dayanaklarının çok eskiye dayanmıyor oluşundan kaynaklanıyor olsa dahi son 
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dönem Amerikan değer yargılarından ve oluşturulan düşünsel süreçlerden dolayı 

kimlik ve kimlikleşme konusunda kuşkusuz bu kültür de incelenecek öncelikli 

kaynaklar arasındadır. 

 İnsanın maddi veya manevi yaşam dinamikleri üzerinden ürettiği bilgi, inanç ve 

davranışların tamamına verilen isim olarak kültür aynı zamanda toplumsal yaşamda 

elde edilen dil, düşünce, gelenek, kural ve teknikleri de kapsamaktadır. Temelini 

insandaki düşünce gücü ve yeteneğin oluşturduğu kültürün ürünleri simgeleştirme 

ve sembolleştirme ile olgulara anlam katmaktadır. Bu da çağın hakim düşünce 

yapısının sembolleri de işin içine katarak kültürleşmesinin yolunu açmaktadır.  

Dilin ve düşünce gücünün kültürle olan ilgisi dinin ve yaşam pratiklerinin insan 

zihniyeti ile olan ilgisiyle birleşince zihniyet doğrudan kültüre açılan bir yapı taşı olma 

hüviyetini kazanmaktadır. Nitekim, zihniyete zaman içerisinde felsefi-psikolojik 

çerçeve kazandırmayı başaran toplumlar (aydınların da rolü ile) hızla aydınlanma, 

demokratikleşme, laikleşme veya sistemleşme gibi çeşitli tarihsel süreçlere geçiş 

sağlamışlardır.  

Burada dikkat çekebileceğimiz bir istisna var ki o da ekonomik ve teknolojik ilerleme 

ile modern toplumların güç ve yaşam olanaklarına sahip olan Japonya örneğidir. 

Zihinsel-kültürel açıdan çok büyük değişim geçirmediği görülen bu toplum 

Bouthoul’un iddia ettiği kutsal-profan olgularıyla açıkladığı zorunlu dönüşümü de en 

azından günümüze kadar yaşamamış görünmektedir. (Adanır, 2003: 27, dipnot) 

Yahut yaşadığı veya yaşayacağı toplumsal değişim süreçlerini doğru yönlendirerek 

olumsuz sonuçları iyi tolere edebilmiş gözükmektedirler. 

Tüketim ve kimlik arasındaki ilişki bireyler bazında görülebileceği gibi bireylerin 

biraraya gelerek oluşturduğu toplumlar ve bu toplumların sahip olduğu kültürel 

kimliklerde de gözlemlenebilmektedir. 

 

 ‘’Her toplumda yeme, içme, giyinme ve barınma gibi zorunlu biyolojik ihtiyaçların karşılanma 

şekli, o toplumun doğal çevresinin imkanları, teknolojik ve ekonomik durumu ile birlikte 

toplumsal organizasyonlarının sahip olduğu adetlere, ananelere, kurumlara ve değerlere 
göre değişir. Eskimoların muz yemeleri veya yemek pişirirken zeytinyağı kullanmaları 

düşünülemeyeceği gibi Müslüman ülkelerde domuz tüketimi söz konusu olamaz; Eskimo’lara 

bu maddeleri reddettiren doğal çevreleri olduğu halde, Müslümanların domuz yememeleri 

dini inançlarından gelir. Polenezyalılar’ın ağaç kabuklarından imal ettikleri kumaşlarda ve 
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Amerika’nın orlon süveterlerinde tayin edici faktör teknolojik gelişmedir. Sinema seyrederek 

boş zamanlarını dolduran Batılılarla, danslarla ve ziyafetlerle eğlenen Afrikalılar arasında 

teknolojik ve toplumsal değerlerin etkisi görülür. Kısaca bu farklılaşma, tüketim konusunun 

her yönünde görülebilir. ‘’ (Kıray, 2005: 13) 

 

Tarihsel süreç içerisinde değişime uğrayan farklı kültürlere ait kimlikler, küresel 

dünyanın ekonomik çıkarlarına hizmet etmek adına türdeş hale getirilmekte veya 

melezleştirilmektedir. Çeşitli toplumsal kimliklerin ve kültür yapılarının homojen hale 

getirilip, ekonomik politikalar bağlamında bir araya getirilme çabası, bazı 

düşünürlerce (Anderson ve Appauduari)† ‘hayali cemaat’ veya ‘hayali yerküre’ 

oluşturulduğu fikrinin ortaya atılmasına sebep olmuştur. Kültürel unsurlardan 

beslenerek geçmişten bugüne gelen pek çok kimlikler, tarihe olduğu kadar sebatkar 

kalmayışları itibariyle geleceğe de atıf yaparlar ki bu durum onların daha başka 

kültür ve iktidar etkilerine de açık değişim ve dönüşüme uğrayan yapılarını ortaya 

koyar. 

Günden güne farklılaşan tüketim alışkanlık ve normları, insanları ortak paydada 

buluşturan değer yönelimleri ve göstermelik davranış ve tüketim kalıpları teknoloji ve 

iletişim ortamlarının etkin rolü vesilesiyle toplumların kültürel zeminine birer dinamit 

koymakta ve gün geçtikçe yok olmasına sebep olmaktadır. Bu anlamda artık küresel 

dünya değer sistemlerinin kaybedildiği, toplumların kültürel birikimlerinden mahrum 

kalarak unuttukları, kültürel kişilik ve bireysel kimliklerin korunamadığı bir ortamı 

hazırlamaktadır. (Kıray, 2005: 9) 

Toplumsal hafızayı canlı ve dinamik tutan kültür, toplum bireylerinin kendileri 

üzerinde düşünme yeteneklerini de geliştirir ki bu durum kendisinden önce bir 

kültürün varlığını dahi kabul etmeyen kapitalist düşünce için pek de işe yarar bir 

durum değildir. Dünyanın sahip olduğu ortak kültürün pek çok birikimiyle düşünce 

dünyasını geliştiren ve yeni ufuklar kazandıran Batı, radikal bir kopuş olarak 

sanayileşmeyi kullanarak kendi kültürünü ayrı görme isteği geliştirmiştir. Esasında 

yeni bir kültür şeklinde ortaya konmak istenen kapitalizm, geçmişten gelen ortak 

zihinsel ve kültürel köklerin izdüşümünden başka bir şey olamamıştır ki 

 
† Appadurai, Arjun; 2012 Co-editor (with A. Mack) India's World: The Politics of Creativity in a 
Globalized Society. 
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küreselleşme de olumlu-olumsuz ne varsa tüm dünya çapında bunu görünür ve 

yaşanır kılmıştır. 

Kimliğin küreselleşme ile olan doğrudan ilişkisi göz önüne alındığında 

küreselleşmenin farklı boyutları akla gelmektedir. Küreselleşme; ekonomik boyutta 

dev ulus ötesi şirketler, büyük bölgesel ticaret sistemleriyle karşımıza çıktığı gibi 

neoliberalizmi de gündeme getirmiştir. Siyasi boyutta ise, ulus-devlet anlayışı ve 

buna bağlı olarak kolektif kimlikler kendini göstermektedir. Küreselleşmeyi farklı 

iddialarla pazarlayan ideolojik boyuttan sonra ise küreselleşmeyi açıklamada göz 

ardı edilemeyecek ve kimlikle birebir etkileşimi olan kültürel boyutu üzerinde durmak 

elzemdir. ‘’Kültürel küreselleşme araştırmacılarının ele aldığı konular çok geniştir… 

şu dört konu önemlidir: gelişen küresel kültürde aynı olma ve farklı olma arasındaki 

gerilim; ulus ötesi medya şirketlerinin popüler kültürün yayılmasındaki önemli rolü; 

dillerin küreselleşmesi; maddeci ve tüketimci değerlerin dünyanın ekolojik sistemleri 

üzerindeki etkisi.’’ (Steger, 2006: 100) 

Kitle iletişim araçları 20. yy da yaygınlaşarak küreselleşmeye hız katmış, uzak 

mesafeleri yakınlaştırarak kültürel etkileşimi arttırmış ve bu durum toplumsal yapıları 

dönüşüme uğratarak, kimlik olgusuna referanslık eden dayanakların yitirilmesine yol 

açmıştır. (İmançer, 2003: 237) Toplumu, belirli güç ve otoritelerin düşünce 

biçimlerine göre yönlendiren kitle iletişim araçları bireysel düşünce yapılarının 

kitlesele dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu araçlar, bireyin sahip olduğu rolü ve 

değerleri davranışlarına yansıtarak kimliğini ortaya koyması için edineceği 

donanımları asgari seviyeye çekerek, tek düze ve satandart düşünce biçimleri 

ortaya koymaktadır. Yaşamın çeşitli evrelerince oluşumunu sürdüren kimlik olgusu, 

zamansal olduğu kadar istikrar ve bütünlük de içermektedir. Modern toplumlarda ise, 

bireyin kısa zamanda bulunduğu pek çok farklı mekan takındığı roller gereği taşıdığı 

farklı kimlikleri bir arada uyumlu bir bütün halinde taşımasını gerektirir.   

Gerek bir kültür, gerekse belirli bir inanç grubu içerisinde yetişsin bir bireyin kimlik 

sahibi olabilmesi onu başkalarından farklı kılan özgün bir tarzını gerekli kılmaktadır. 

Bu yönüyle kimlik bireyi diğerleri –postmodern ifadeyle öteki- nden ayıran bir öz 

farklıklaşma süreci olmaktadır. Farklılıkların keşfinin kimliklerin özgürce ortaya 

çıkmasındaki önemi anlaşıldığında tüketim toplumlarında yaşanan tektipleşmenin de 

kimlik oluşumunda nasıl bir ironi oluşturacağı ortaya çıkmış olur. Öyle ki, teptipleşme 

ve moda üzerinden sunulan ortak tüketim ürünleriyle tek zevke ulaşma gibi hedefler 
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kimlik inşaasının ihtiyaç duyduğu zengin içerikten bir hayli yoksundur. Aynı şekilde 

tüketim toplumlarında tüketilen insan ilişkileri ötekini basamak yapıp yükselerek yok 

sayarken, kimlik ötekilerin destek ve bütünleşmesiyle husule gelir. Nitekim herkesin 

bir diğerine göre öteki olduğu düşünülürse aslında kimlik, bir toplumsallaşma 

sürecidir.  

Dünyanın pek çok yerinde aynı marka ve aynı tarz ürünlerin kullanılıyor oluşundan 

kaynaklı kültürel türdeşlik veya stereotipleşme düşünceleri kültürlerin giderek 

benzeştiğini ve yerel kültürel farklılıklarının ortadan kalktığını savunmaktadır. 

Nitekim, benzer tüketim mallarının yaygınlaşması ve medyanın da vasıtasıyla moda 

gibi ortak ilgi ve algı alanlarının oluşturulduğu izlenimleri de bu görüşü destekler 

mahiyettedir. Bazı dillerin konuşanının sayısının azlığından dolayı yok olması bazı 

kültürlerin de değerlerinin tanınırlığının gittikçe azalışına vurgu yapmaktadır. 

Çevrenin niteliksiz bir hal alışı ve hastalık, kirlilik, nüfus artışı, genetik bozukluklar, 

gıdalarda bozulmalar gibi sonuçlar da küreselleşmenin problemleri arasında 

zikredilmektedir. Tüm bu karışıklık ve büyük değişimlerin kısa bir zaman içerisinde 

meydana gelişi ise bireylerin kimlik oluşumları ve benliğin oturtulacağı sağlam bir 

zemin arayışında kişileri çeşitli sorgulamalara götürmektedir. 

Birbirinin aynı olan mallar üzerinden yürütülen, idare ve sevk edilen toplumlar arası 

sınıf hiyerarşileri, bizzat tüketimin sorumluluğunda iktidar ve yaşam standartlarının 

kontrol ve düzenleyicisi olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Tıpkı aynı şekilde 

okuyup yazan, aynı tarihi okuyup aynı fikirler üzerinden düşünen insan 

topluluklarının aynı makineleri kullanması gibi..  Nitekim, tüketim kültürüne ait 

nesneler birbirinden ayrıyken bir anlam ifade etmez, bilakis bir araya gelişlerindeki 

toplumsal perspektif gereği birlikte tüketilme zorunluluğu taşımaktadırlar. 

(Baudrillard, 2015: 65) Tıpkı belirli kimlik kümelerine sahip insanların toplum 

tarafından kabul görmesi yahut kimliği oluşaturan ögelerin kategorilere tabi tutulması 

gibi. Bu durum belirli kültürlerin fazlaca yüceltilmesi ve fetişleştirilmesiyle başlar.  

 

Tüketim kültüründe sıkça rastlanan stereotipleştirme örnekleri aslında kültür 

endüstrisinin toplum bireylerine inceden inceye işlediği olgular arasında yer alır. Bu 

durum bireylere farklı yollarla sunulan aynı ürünlerin popüler kültürle sevdirilmesi ve 

bağımlılaştırılması şeklinde kendisini gösterir. İstikrarlı bir şekilde bu tarz ürünlerle 

beslenen birey aslında diğer bireyin aynısı olmaktadır. Böylece yeni, farklı ve zengin 

kimliklerin varlığına ket vurulmaktadır. Nitekim standartlaştırma, farklı farklı yol ve 
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yöntemlerle toplum bireylerine ulaştığından aynılaşma kısa vadede bireyler 

tarafından farkedilmemekte bilakis herkes kendine özel kültürel ürünlere sahip 

olduğunu düşünmektedir. Kültür endüstrisinin kişilere verdiği özgüvenle bireyler, 

sahip oldukları ürünler, ait oldukları sosyal sınıf veya edindikleri moda tarzlarıyla 

kendilerini biricik, yegâne hissetmektedirler. 

 

Modern hayat koyduğu kurallar ve disiplinle kendi adına bireyin kendini tanımlaması 

için bir ölçüt sunmaktadır ki bunlar tüketim ve süratli kar etmeye dair olgulardan 

müteşekkil anlık ve geçici yapay kimlikler yığını olmaktan öteye geçememektedir. Bu 

durum kişinin kendisi olmasından uzaklığı anlamına gelmektedir. Çağımızda kimlik 

sorunları çok daha derinlere inmekte niketim kapitalist, modern düzen kendimizi 

tanımaya dair isteklerimizden pek de hoşnut gözükmemektedir.  

Küreselleşme, bir kavram olarak hem dünyanın küçülmesine hem de bir bütün 

olarak dünya bilincinin güçlenmesine gönderme yapmakta (Robertson, 1999: 21) ve 

bu durum küreselleşmenin çeşitli analizler çerçevesinde ele almayı mümkün 

kılmaktadır. ‘’Fakat küreselleşme bir masaldır; gerçekte hiçbir zaman var olmamıştır. 

..imalatın büyük bir bölümü ve hizmet sektörü global değil, bölgesel bir şekilde 

örgütlenmiştir. Bölgesel düşünüp yerel hareket eden çok uluslu girişimciler 

uluslararası ticaretin motorunu oluşturmaktadır.’’ (Rugman, 2004: 17) 

Çağımızda insanlar, görüşlerini, değerlendirme ve yorumlarını ve dahi değerlerini 

televizyon ve internet gibi faktörler aracılığıyla edinmekte ve davranış biçimlerini bu 

araçlara göre şekillendirmektedirler. Öyle ki, haberler, bilgiler, değerler, kanılar ve 

hatta iktidarın akışkan hale geldiği, her şeyin bir anda altüst olacak kadar değiştiği 

bir global toplumun üyeleri olmuş durumdayız. (Sarıbay, 2004: 3). 

Global Toplum’u ayrıntılı bir tanıma kavuşturmak gerekirse şunu söyleyebiliriz: 

Global Toplum, bilgi ve iletişim teknolojileriyle can bulan dünya çapında kapitalist 

nütelikler arzeden ve ağsal kaideler üzerine kurulan; kişiselleşmiş ve otomasyona 

dayanmış bir kapital emek ekseninde örgütlenmiş üretim ilişkilerine sahip; bu gibi 

üretim ilişkilerinden meydana gelen iktisadi değerleri tüketimsel alana dönüştüren;  

hiyerarşik olmayan, merkezsiz ve örgütsüz iktidar uygulamasına maruz bırakılmış; 

her türlü şekli alacak tarzda esnek, akışkan, uyarlanmışlık kapasitesi yüksek, 

kendini yenileyen ve üreten bir sistemle birbirine bağlı olan ve bu vesileyle 
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farklılaşma olgusundan beslenen topluma verilecek bir isimlendirmedir. (Sarıbay, 

2004: 4) 

Kültür zemininde benimseme ve dışlamayı birarada içeren globalleşme, Batı 

toplumlarının giyim kuşam, yeme-içme ve dil ve davranış kalıplarının batı dışındaki 

toplumlarca moda mod uygulanışı benimseme şekline örnek teşkil etmektedir. Bu 

benimseyiş adeta bir maddenin tüketilişi olduğundan buna tüketimcilik 

denilebilmektedir. Bu vesileyle tüketimcilik, ekonomik bir olgudan farklı fakat ondan 

esinlenen soyo-kültürel bir tutum ve yaklaşımı ifade etmekteye yönelmektedir. Maddi 

ürünlerin ve paranın harcanışı gibi toplum ve onun kültürüne ait olguların da arzusal 

ve sahip olma içgüdüsü bağlamında elde edilmesi ve istenmesi, bu arzunun o 

topluma aidiyet duyguları yaratmada, bireylere toplumsal konum(statü) sağlamada 

nihai olarak kendini modern tarzda var etmede işlevsel olmasıdır. Sosyal ve kültürel 

alanda yer edinen tüketimin, ilişkileri konumlandırarak bu doğrultuda fikirlerin, 

imgelerin, anlamların da bir mal gibi tüketimine zemin hazırlaması ve nihayet 

insanların kim olduğunun, tüketim kalıplarına ilişkin sembollere bakılarak 

belirlenmesine yol açtığı görülmektedir. Dışlamayı ise, ya doğrudan öncü 

toplumların kültür kodlarından arınma veya o kodların yerel kültüre dahil olmasını 

önleme yoluyla yapıldığı görülmekte ve söz konusu kültür kodlarının esasen yerel 

kültürde mevcut bir koda karşılık geldiği inancını yaymayla gerçekleştirilmektedir. 

(Sarıbay, 2004: 41) 

Yaygın kimlik tiplerinin sanat eğitim gibi sosyalleştirme araçlarından biri olan 

teknoloji ile de ortaya çıktığını göz önünde bulundurursak, bilgiyi tüketim kültürü gibi 

belirli amaçlar etrafında şekillendirmeye çalışan iletişim teknolojilerini de, onları 

siyasi ve iktisadi amaçları doğrultusunda kullanan güçleri de toplum olarak sürekli 

sorgulama ve eleştirme potasında bulundurmak gerekeceği açıktır. Nitekim, kontrol 

edilebilen bilgi kaynakları mevcut kültür ve kimlik kodlarını değiştirerek veya ortadan 

kaldırarak ortaya çıkan boşlukları küresel çağa hizmet edecek mahiyette amaçlarla 

doldurmayı tercih edecektir. Böylece popüler kültür sebebiyle kendi kültür ve kimlik 

argümanlarına yabancılaşan bireyler kimliksizleşmekte yahut melez kimlikler 

edinmektedirler.  

Kendi varlığı, benliği ve kimliği üzerinde en çok düşünenler arasındaki sanatçılar, 

kimlik edinimlerinde daha çok evrensel niteliklere dayanmakla beraber, bizzat 

özlerinden faydalanarak ortaya koydukları sanat eserleriyle de kendilerine ve 
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kimliklerine dair bağlantılar kurmaktadırlar. Sanatçı ortaya koyduğu eseri bulunduğu 

dönemin koşulları ve malzemesiyle ortaya koyar ki sanatçıların yaşadıkları ortamın 

kültür, inanç ve yaşantıya dair dayanaklarının iç dünyalarıyla harmanlayarak 

çalışmalarını sürdürdüğünü göstermektedir. Yüzyılları alan birikimli bir süreçle 

şekillenen sanatçı kimliğinin tek bir dayanağı olmamakla beraber doğal ve sosyal 

ortamın gerçekliği ve hayal gücünün derinliği sanatçı kimliğine biçim veren 

argümanlardır. 

Gerek Picassonun kübik insan tabloları gerek Michelangelo’nun yonttuğu taşlardaki 

bitmemiş öyküler gerekse Hafız Osman ‘vav’ında ruha dokunan kıvrım, sanatçı 

kimliğinde varolan farkındalık kurduğu dünyadaki kendini aşma halini gün yüzüne 

çıkarır. Sanatçının yeni şeyler üretmeye dair kaabiliyet ve iç dinamiğine değinen 

Whitehead, Wittgenstein ve Goldstein gibi düşünürler, bu yeteneğin sanatçının 

sanatçının yaşadığı dolayımsız nesnel dünya ve onu yorumlama gücüne de bağlı 

olduğunu savunmaktadırlar. 

Yaşadığı dönemdeki savaşı, acıyı, işkenceleri veya ızdırapları korku dolu bir dille 

anlatan, bulunduğu bölgede yaşanan felaket ve yoksullukları endişe kokan ifadelerle 

eserlerine yansıtan, sanatçı kimliklerinde şekillenmiş bireysel tepkilerin 

dışavurumudur. Esasında hangi dönemde hangi kültürel, dini toplumsal olay veya 

olguların baskın biçimde birey yaşamlarına etki ettiğini ve onların kimlik edinim 

süreçlerine etki ettiğini sanat eserlerinde yakalayabilmek mümkün olmaktadır. 

Nitekim, her sanat eseri döneminin hakim niteliklerini taşıdığı sanatçının kimliğinden 

güç alarak yaşar ve yaşatılır. Sanatçılar, toplumu ve tarihi süreç içerisinde 

yaşamakta olduklarını olduğu gibi yansıtmasının yanısıra kimi zaman onlara çağın 

anlayabileceği veya zaman ötesi bir derinlikle eleştirel mesajlar yüklemektedirler. Bu 

eleştiriler kimi zaman yaşanan acı ve ızdırapların tarihinden soyutlanmış saadet dolu 

bir dille protesto edilmesi, kimi zaman ise, yargılama ve çözümleme gibi yollarla 

kişilere kendilerini bulma yollarını gösterilmesi şeklinde yapılabilmektedir. Gerçeklik 

üzerinden yansıyan imgeler, biçimler veya metaforlar sanatçının amacı ve niyeti ile 

birleşerek sanat eserinde kimlik oluturmaktadırlar. Bu açıdan birey açısından 

sanatta kimlik kazanmak kişinin toplumsal alanda kendisine ayna çevirmesinin de bir 

adıdır. 
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Sanatçının kültüre, kültürün de sanata kazandırdığı kimlik toplum içerisindeki 

ilişkilerin, beğenilerin, üretici güç ve tüketim potansiyellerinin toplamıdır. Ayrıca, bir 

okadar bireylerin iç dinamikleri ve tabiatlarında var olan öz yeteneklerinin gelişerek 

ortaya çıkardıklarıdır. Toplumu ve insan tabiatındaki çok yönlü güçleri ayrı ayrı ya da 

uyumlu bir bütün halinde ele alarak yorumlayan sanatçı esasında bu vesileyle 

toplum lehine kültürel unsurlar üretmekte ve kültürel kimlik oluşumuna katkı 

sağlamaktadır. Kendisinden önceki birikimi alarak sonrasına taşıyan sanatçı sanatı 

ve sanat eserlerini taşıdığı tarihsel süreç içerisinde özgün kimliğiyle yaşadığı anın 

politik, psikolojik, sosyal ve kültürel koşullarını yansıtır. Bu açıdan ortalama insan 

kimliğinden daha farklı olarak kendisini gösteren sanatçı kimliği gerçek bir varoluş 

özgürlüğü gerektirir ki ideal kimliğin bireydeki oluşumu da ancak bu şekilde 

gerçekleşir. 

 

2.6.     SOSYAL ALANDA GÖRÜNÜR KİMLİK TİPLERİ 

Kimlik; şahsi kimlik, grup kimliği ve sosyal kimlik olmak üzere üç kategoride ele 

alınmakta ve toplumsal alanda çatışma-uyum, farklılaşma-bütünleşme durumlarında 

aşikar olarak kendilerini belli etmektedir. (Mol, 1978: 10)  Kişilerin sahip olduğu 

fiziksel ve zihinsel ögeler şahsi kimliği; grup niteliği taşıyan oluşumlara karşı 

gösterilen aidiyet grup kimliğini; kültür, din, sınıf, etnisite gibi sosyal kategoriler ise 

sosyal kimliği temsil etmektedir. Tarihten bu yana toplumların yaşadığı değişim, 

dönüşüm veya sosyal hareketlilikler neticesinde kimlik türleri içerisinde geçişler veya 

kaymalar görülmektedir. Batı toplumlarının bilhassa ortaçağda gösterdiği sosyal 

kimliklerinin yerini modern çağda protestanlığın yaygınlaşmasıyla da güç kazanan 

bireysel yani şahsi kimlikler almış bulunmaktadır. Farklı kültür ve milletlerde de 

sosyal kimliğin grup kimliğine yahut tam tersi şekilde değişimler gösterdiği 

saptanmış bulunmaktadır. 

Pek çok farklı din ve kültüre sahip toplulukların ortak yaşam alanını paylaştığı 

ortamlarda kendisini gösteren sosyal kimlik, bireylerin yaşadığı bölgedeki tarihi, 

sosyal ve çevresel koşullara adaptasyonuna ve değişimlere olan uyumuna göre 

şekillenmektedir. Bir kültüre veya dine mensubiyet, kendisini farklı dinlerin ve 

kültürlerin olduğu ortamda daha net göstermekte ve bireyler mensubiyet 

bilinçlerinden doğan kimlikleri kullanma ve gösterme ihtiyacı hissetmektedirler. 
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Kimliklerin anlam kazandığı sosyal ortamlar da bu vesileler ve değişimlerle 

zenginleşmekte ve küreselleşmenin etkilerini olumluya tebdil etmektedir. 

Bireyler arası bilgi akışı ve sosyal etkileşimlerle ilişkileri ele alan yaklaşım 

çerçevesinde kimliği geliştiren etmenlerin neler olduğu toplumsal arenada tesbit 

edilebilmektedir. Nitekim, temel kimlik nüveleri aileden alınarak, oyunla tecrübe 

edilmektedir.  Devamında eğitim yoluyla sosyalleşen bireyin bu süreç içerisinde 

kimliği değişmekte ve etkilenmektedir.  

Şehirlerin değişimine, tüketim kabullerine ve ekonomideki piyasa dinamiklerine 

katılmak adına İslami aktörlerin bilhassa genç kuşağın içeriden dönüştüğü 

görülmektedir. Bilhassa toplumsal alanlarda kamusallığı inceleyerek, kamusal alana 

nüfuz eden toplumsal pratiklere dikkat çeken Nilüfer Göle (Göle, 2002: 173-190), 

çalışmalarında farklı kimliklerin kendisini en iyi gösterdiği yer olarak da kamusal 

alanı işaret etmektedir.  

Bireylerin bir sosyalleşme biçimi olarak bulundukları çeşitli mekanlar, onların özel 

alanlarında şekillenerek kamusal alana çıktıkları düşünüldüğünde kimlik yapıları ve 

tercihleri hususunda oldukça ipucu verir mahiyette sayılabilirler. Ayrıca, kişilerin 

büyük kentlerde birbirinden farklı grup ve düşünce toplulukları, mekanları etrafında 

bulunması zamanla birden fazla ve çeşitli özellikleri bünyesinde barındıran kimlik 

yapıları edinmelerine de sebep olmaktadır. Özellikle mekansal analiz ve 

gözlemlerde çözümleme gerektiren melezleşen kimlik yapılarıyla karşılaşılmaktadır. 

Bu açıdan kafe veya kahvehane gibi tikel mekanların üretmiş olduğu toplumsal 

performans odaklı kimlik çözümlemeleri yapan çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  

Her nekadar zamana indirgenmiş söylemiyle mekanı yeterince ele almadığı 

konusunda eleştirilse de Habermas kamusallığında entelektüel veya siyasal 

kimliklerin yakalanabileceği mekanlar olarak salon ve kahvehanelerden söz 

etmektedir. ( Habermas, 2000: 97-117) 

Foucault’un heterotopya dediği mekanlar içerisine dahil edilebilecek İslami tatil 

beldeleri, Ramazan kampanyalı tatil ve ziyafet anlayışları çelişkili aktivitelerin 

mukayesesi zor ortamlarda nasıl bir araya gelebildiğine ve farklı kimlik tiplerine aynı 

bedende dahi olsa ev sahipliği yapabileceğine örnektir.  

Toplum içerisinde sıkça rastlanan dini kimlik, bilimsel kimlik, öğrenci kimliği veya 

milli kimlik tarzı kullanımlar bireyin toplum içerisinde kendisini ifade ettiği sosyal, 
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siyasal veya daha farklı yönlere gönderme yapmaktadır. Dili, inancı veya politik 

tutumuyla ilgili nitelikleri bireyin ait olduğu sosyal grubu ifade edebileceği gibi bir 

bütün olarak ferdi şekillendiren bu nitelikler bireyi diğerlerinden ayıran şahsi kimliğini 

de vurgular.  

Bireyin iradesi ve özgür seçimleri kimlik unsurlarını ve dayanak noktalarını 

seçmesinde etkili olduğu kadar sosyal yapı içerisinde şekillenen medya, edebiyat 

veya modern teknolojiler de çeşitli amaçlar etrafında şekillenmiş bilinçle kişilerin 

kimlik seçiminde etkili olmaktadır. Nitekim teknolojik iletişim biçimleri bireyin bilgi 

edinmesini sağladığı gibi istediği doğrultuda bireye bilgi de aşılamaktadır. Bu 

aktarım yoğunluğu disipline etme veya seçim yetisine fırsat tanımaksızın 

muhakemesini zayıflatma şekillerinde benlik kaybına yol açmaktadır. (Yepsen, 1993: 

84-86) Teknoloji kanallarının bu etkisi kurumlaşmış bir karar mercii olarak basının 

siyasal veya ideolojik grupların görüşlerini kamuoyuna istedikleri biçimde yansıtarak 

toplumda istenen algının yaratılması ve kamuoyunun şekillenmesi olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, kimliğin sosyal olgular veya bireysel seçimler 

dışında ekonomik, siyasi veya ideolojik fikirlerin yansımalarıyla da şekillenebildiğini 

göstermektedir.(Birkök, 1994: 44) 

Milliyetçiliğe siyasiden çok kültürel bir anlam yüklenmesi onun milli kimlik şeklinde 

toplumda yer etmesine ve bireylerin kendini ait hissedeceği kolektif bir varlığa 

bürünmesine zemin hazırlamaktadır. Nitekim, bütüncül bir güç olarak milleti 

kendisini koruyan ve geçici varlığının aksine kalıcı bir olgu olarak gören birey, 

inançları vasıtasıyla ihtiyaç duyduğu dini kimliğinin yanısıra milli kimliğini de 

üzerinde taşımaktadır. Sivil ve teritoryal içeriğin hakim olduğu Batılı milliyetçilik 

anlayışı her nekadar etnik unsurlar taşıyan Batılı olmayan milliyetçilikten farklılık 

gösterse de yerellik düşüncesi tamamına hakim olmaktadır. Milli kimlik laik yapısı 

itibariyle her nekadar dini kimlikten ayrı varolsa da ve ulus, ümmet anlayışının yerine 

konmaya çalışılsa da; toplumlar harekete geçirilmek istendiğinde bireylere seslenme 

aracı olarak milli ve dini kimlik birlikte kullanılmıştır. (Smith, 1991; Alter(Edit.), 1994; 

Güngör, 2007) 

Yaygınlığını milletin onayını almadıkça kanıtlayamayan milli kimlik, bu özelliğiyle 

diğer yaygın kimlik tiplerinden ayrılır. Milli kültür unsurlarınca şekillenen milli kimlik, 

milletin dayandığı dil, tarih şuuru ve millet olma bilinci gibi unsurlardan oluşmakta, 

kültürel kimlik de unsurlarının özdeşliği yönüyle milli kimlikle benzerlik 
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göstermektedir. Kültürel kimlik, sosyal kimlikle ise zaman zaman uyumsuzluklar 

gösterebilmektedir. Toplum içerisinde sosyal anlamda gözlemlenebilir her türlü alan 

ve ortamda ortaya çıkan sosyal kimlik; meslekler, sosyal yapılanmalar, yarışma veya 

eylem-grev gibi süreçler, okullar, partiler, dini grup ve yapılanmalar gibi pek çok 

alanda gözlemlenebilmektedir. Her ne kadar sosyal alanın büyük bir kısmını kültürel 

alan oluşturmuş olsa da kültürel kimlik toplum bireylerince kabul edilen normlar 

etrafında şekillenmiş olması yönüyle milli kimlikle bağdaşırken sosyal kimlikten 

ayrışır. (Arsal, 1979)  Esasında sosyal kimlik, milli ve kültürel hatta küçük bir alan 

teşkil etse de etnik kimliği kapsayan daha geniş bir kimlik alanıdır.  

Milli kimlik konusu düşünürlerce tamamlanan bir olgu olmaktan ziyade sorunlu bir 

süreç olarak yorumlanmaktadır. Nitekim, Donald da ulusun, basın yayın kapitalizmi, 

eğitim ve kitlesel yayıncılık gibi aygıtların doğurduğu ulusal kültürün devamı olduğu 

görüşünü savunur ve ulusların kendilerini kültürleriyle değil hakim teknolojilerle 

oluşturduğunu ve bunun asla bir kimlik ve bilinç olamayacağını olsa olsa hiyerarşik 

yönelimler olduğunu söyler. Tüm kimlikler, toplumsal ilişki sistemleri içerisinde 

birbirlerini tanıma gerekliliğiyle doğarlar. Kişinin kimliğinin sürdürülmesi, tamamlanan 

bir olgu değil, sürekli yeniden oluşum, öz tanımlama ve farkındalık anlamlarına 

gelmektedir. Bu açıdan kimlik bir nesne değil, ilişki ve simgeler sistemidir. Kimliğin 

kolektif eylemin dinamik bir yönü olduğu düşünülürse, ulusal kimlik de kolektif 

kimliğin özgül bir biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. (İmançer, 2003: 251) 

Tüketimin insan doğasının sonucu olduğunu kabul ederek kenara çekilmek yerine, 

insanoğlunun tüketim alışkanlıklarını yeniden şekillendirmek ve ‘ne üzerine’ bir 

tüketim kültürü geliştirilebileceği hakkında sorgulamalar yapmak mühim 

gözükmektedir. Birey, tükettiği şeylerin mahiyet ve faydasını sorgulayarak yaşamına 

alıp-atmadığı sürece kendisini insan yapan nitelik ve değerlerden de gün begün 

uzaklaşarak hayvanlaşma derekesine düşmektedir. Doğasında tüketmek olduğu 

gerçeğini kabullenmekle beraber tüketeceği şeylerin kalitesini ve gerekliliğini doğru 

şekilde yaşamına oturtan kişi ise, insanlığını üst kimlik üzerinden inşa etmiş olanlar 

arasına dahil olmaktadır. Kimliğini, herkesin sahip olduğu siyasi, milli, dini gibi alt 

kimlik temelleri üzerine bina ederek oluşturan kişi, toplumsal değişim ve 

dönüşümlerde çoğu zaman insanlığı önceleyen değerler odaklı üst kimlik sahibi 

kişilerin yaşamı anlamlandırma şeklini anlayamazlar. Nitekim, böyle üst kimlik sahibi 

kişiler insanlık, barış ve dünya barışı gibi hedefler uğruna alt kimlik donelerinden 
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fedakarlık edebilirler. Öyle ki, alt kimlik unsurlarının zedelenebileceği hatta yeniden 

şekillenmesi gerektiği pek çok şart, koşul veya kural değişse de üst kimlik 

sapasağlam durabilmektedir. 

Kapitalist düşünce, piyasaya sürdüğü girişimcileriyle hayali fakat ambalajlı üretimleri 

sahte ve uydurulmuş kimlikler üzerinden kültürel zihniyeti de kullanarak toplumlara 

yaymaktadır.. Yapay bir oluşum şeklinde yayılan  bu duygu çeşitli varyasyonlarıyla 

bir misyon ve güven halkası imiş gibi bireyler arasında hakimiyetini kurar ve etkisini 

gösterir. Bu durum politik yaşamın tutarsız ve zayıf eylemleriyle birleştiğinde 

halkların kültürel kimlikten daha çok şey bekleme ve onu bir avuntu kaynağı olarak 

görmelerine yol açmaktadır. 

Ulusal kimlik inşasında etkisi olan medya ve televizyonu da unutmamak gerekir. Bu 

konuda televizyon dizileri çoğu zaman birer ajan gibi rol üstlenmektedir. Nitekim, bu 

diziler yoluyla siyasi ulus düşüncesi gündelik yaşamın bir parçası duygusallık ve 

hayata karşı bir deneyim olarak kendisini kabul ettirir. Bu kabule her gün televizyon 

vasıtasıyla milyonlarca birey kitlesel merasim gibi katılmaktadır. Bu açıdan çok 

sayıda kişinin büyük toplulukların izlediği ortak film ve televizyon programları kolektif 

paylaşımların ve kimliklerin sağlam olmayan bir zeminde de olsa oluşmasına sebep 

olur. 

 

2.7.    KİMLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Hızlı sosyal değişimlerin görüldüğü toplumlarda zaman zaman geleneksel kabullerle 

şekillenmiş kimlik unsurları ile değişimle gelen yabancı unsurlar fonksiyonel bir 

bütünlük sağlayamayarak çatışmaktadır. Bilhassa modernleşme ile girilen 

Batılılaşma süreci pek çok toplum için geleneksel normlarla yeni kimlik unsurlarının 

bağdaştırılamadığını ve sonuç olarak toplumların yeni sosyal roller ve kendine özgü 

kimlik tipleri üretemeyişine de bağlı olarak bireyler yabancı etkilere açık bir bilinçle 

kültürsüzleştirilmiştir. Buna bağlı olarak kendisini gösteren bir başka sonuç, sosyal 

ve ekonomik sebeplerle kendisini sağlam ve dengeli bir zemine oturtamayan bireyin 

kendisine ve sosyal değişime karşı yabancılaşmasıdır.  

Kimlikler, zamana mekana ve mevcut konjonktüre göre farklılaşan, dönüşen dinamik 

bir yapıya sahiptir. Bunun yanısıra kimlikler birbirlerine bağlı olarak değişir ve 
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evrilirler. Yurdusev, bu konuda Türk ve Avrupalı kimliklerin birbirlerini oluşturan 

ötekiler olduğunu söyler. (İnaç, 2003: 195) Sol kesimin Batı ile ilişkilere bakışı iki 

bölge arasında mevcut olan büyük kültürel ve tecrübi farklılıklar sebebiyle 

entegrasyonun imkansızlığı söylemini geliştirirken, sağ kesim ulusal egemenlik ve 

değerlerin yok ediliş süreci olarak değerlendirme yapmaktadır. Dinin, kimliği 

oluşturmada en önemli parametre olduğunu savunan  İslamcı kesim, Türkiye’nin 

Batılılaşma sürecinin Türk kimliğinde yozlaşma ve yabancılaşma gibi sonuçlar 

meydana getireceği düşüncesindedirler. Aksine, dini kimliklerin karşılaşmasının 

bireyin kendi dinine daha sıkı sarılıp sahip çıkmasıyla sonuçlanacağını düşünenler 

de vardır. Toplum içerisinde yaşanan askeri darbeler ve ideolojik-etnik çeşitli 

ayrışmalar neticesinde bireylerde tüm kimlikleri kapsayıcı Türk-İslam sentezi fikri 

hakim olmaya başlamıştır. Nitekim, bir coğrafyaya ait olma, milli değerlerle gelişen 

sosyo kültürel yapılanma ve vatandaşlık duygusu hemen her bireyde bir anlam ifade 

etmektedir. 

Milliyetçilik olgusu, tarihten bu yana toplumları etkileyen önemli sonuçlara sebep 

olan bir ideoloji olagelmektedir. Ulus kavramı, çıkışından itibaren duygusal ve 

ekonomik ilişkilerin devlet nazarındaki kapsamına vurgu yapmakta; millet sözcüğü 

ise etimolojide kutsal kitabı kabul edenler anlamındaki topluluğa gönderme 

yapmakta fakat zaman içerisinde tüm dünyada etnik toplulukları ifadelendirmek 

üzere kullanılmaktadır. Uluslaşma sürecinde toplumlar, onları bir arada tutan efsane, 

tarihi hikaye, soy kütükleri, yaşanan toprak, dil ve gelenek-göreneklere fazlasıyla 

anlam yüklemişlerdir. Bu bağlar etrafında şekillenen ulus ve ulus-devlet milliyetçiliğe 

temel teşkil etmektedir. Nitekim, Batı tarihinde de Ortaçağın güvenlik ve refah 

açısından toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaması yeni bir sistem olarak ulus devlete 

Fransız siyasal devrimiyle (toplumsal değil siyasal bir devrim ifadesi Tocqueville’e 

aittir.)‡ eşitlik ve özgürlük sözlemleri eşliğinde geçişin en önemli sebebidir. 

Kimlik, bireyin bulunduğu şart ve konuma göre sergilediği pek çok yan kimlikten 

oluşmaktadır. Okulda öğrenci kimliğini taşıyan kişi okul sonrası futbol turnuvasında 

sporcu kişiliğiyle varolabilir. Bu durum, bir özellik olarak kimliğin tek ve değişmez 

olmadığını işaret etmektedir. Ayrıca, kimlik bireyin ilişki içerisinde bulunduğu diğer 

kişilerle devamlı değişiklik ve eklemlenme gösterebilecek mahiyettedir. Geçirilen her 

süreç, kişiye kimliğini yeniden şekillendirme imkanı tanımaktadır. Kimlik oluşumu 

 
‡ Alexis De Tocqueville’in ‘Eski Rejim ve Devrim’ adlı eserinde geçmektedir. 
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üzerinde etkili olabilecek fiziki ve biyolojik şartlar, sosyal anlamda pek çok etki ve 

değişimi beraberinde getirmekle beraber, kimliğin biyolojik olmaktan çok sosyal bir 

olgu olduğu ve fiziki şartlardan ziyade sosyal olgu ve olaylardan etkilendiği ortaya 

konulmuştur. (Goldenberg, 1987: 193-94; Birkök, 1994: 50-52) 

Toplumsal yaşamda hangi kategoride, sahada olursa olsun, bireylerin aktif olarak 

bulunduğu alanlarda kimliklerini oluşturmada yaşadıkları koşullara göre etnik bağlar, 

dil, topluluk duygusu, ortak dini, toplumsal, kültürel, tarihi ve ahlaki pek çok etken 

arasından bilhassa değerlerin oldukça önemli rol üstlendiği anlaşılmaktadır. (Günay, 

1988: 377-378) 

Kimlik, din ile toplumsal pek çok değişmenin odak noktasında kendisini gösterirken  

farklılaşma, bütünleşme, ayrışma gibi bağlamlarda değerlendirilişte, ani dönüşüm ve 

farklılaşmaların çok az görüldüğü toplum yapılarından günümüz tüketim 

toplumlarının hızla dönüşen yapılarına geçişte farklı şekillerde ele alınması 

gerekmektedir. Nitekim, hızla gelişen toplumsal gelişmeler, bireyler arası 

güvensizlik, huzursuzluk, kabullenememe problemleri, sosyo-psikolojik sorunlar, 

toplumsal marjinallik, belirsizlik veya boşluk hali yahut toplumsal bunalımlara yol 

açabilmektedir. Bu ve benzeri sonuçları görmezden gelen modern kabuller ise, 

bireylerin dini referanslara daha çok başvurarak güvenli dayanak ihtiyaçlarını 

karşılama yönünde yeni arayışlara girmelerine zemin hazırlamaktadırlar 

Kimlik konusu, özdeşlik, benlik, ego ve aidiyet duygusu gibi felsefi ve psikolojik 

yönleri olduğu gibi gerek aidiyet duygusunun toplumsal anlamda biz olabilme 

şuuruna olan etkisi gerekse kimliğin kaos karşısında bir düzen ve istikrar halini 

yansıtması yönleri onun aynı zamanda sosyolojik de bir olgu olduğunu 

göstermektedir. Hatta günümüz değişen toplum yapıları itibariyle meydana çıkan 

yeni kimlik arayışları ve kimlik biçimleriyle aslında süreklilik halinden çok toplumsal 

değişim olgu ve süreçlerine katılan dinamik mahiyetteki kimliği görmekteyiz. Yeni bir 

toplumsal değişimin zeminini hazırlayan tüketim olgusu ve bu değişimden etkilenen 

dini davranış-yargı biçimleri meydana getirdikleri yeni bir toplum olan tüketim 

toplumunda önemli roller edinmişlerdir. Bu bağlamda, birbiriyle oldukça etkili ilişkileri 

olan tüketim toplumu, din ve kimlik toplumsal değişim içerisinde yapılabilecek 

çözümlemelerde aktif biçimde yer edinmektedirler. Tarihi ve sosyolojik 

açıklamalarda toplumsal ve kültürel roller edinen söz konusu olgular, değişim 

süreçlerine dinamik fenomenler olarak katkı sağlamaktadırlar. 
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Dinin kimlik üzerinde tek başına mutlak bir hakimiyet ve etkisinden bahsetmek, 

hakikatten ne kadar uzaklaşmak ise dinin kimlik ediniminde bir etkisi olmadığını 

söylemek de aynı derecede gerçekliğe uzaktır. Kimlik edinimindeki diğer unsurlar 

arasında din çoğu zaman birleştirici ve tatmamlayıcı rol üstlenmektedir. Tarihten bu 

yana toplum ve bireylerin ihtiyaçlarına binaen kimlik, din ilişkisi farklı mahiyetler 

arzetmiş ve çeşitli ilişkiler içerisine girmiştir. Öyle ki, seküler sürecin içerisinde 

olduğumuz günümüzde dahi din birey ve toplumlar üzerindeki etkisini devam 

ettirmektedir. Nitekim, çağımız toplumlarının tüketim toplumu olma yolundaki eğilim 

ve tercihleri beraberinde getirdiği yalnızlaşma, bireyselleşme ve ayrışma durumları 

karşı bir çözüm olarak dinin bütünleştirici, tamamlayıcı yönlerini kimlik edinme ve 

kültürel zemini koruma amacıyla kullanmaktadır. Çeşitli toplumlarca tarihten bu yana 

yaşanan savaşlar, sürgünler, göçler, kültürel değişimler, sanayileşme, globalleşme, 

kentleşme ve beraberinde gelen bir çok ekonomik değişim beraberinde yaşanan 

bireysel ve toplumsal problemler, bunalımlar karşısında din gerek bireylere sunduğu 

deruni ve aşkın referanslarıyla gerekse mezhep ve cemaat kaynaştırmasıyla ferdi ve 

grup kimliğinin oluşmasında ve korunmasında etkili olmuştur.  

Özellikle ekonomik etkilerle değişen yeni toplum yapılarındaki kimliği parçalayıcı ve 

dağıtıcı nitelikler karşısında kimliği bütüncül tutan ve koruyan bir faktör olarak din 

etkisini göstermektedir. Modern dünyanın başlıca sorunları arasında gözüken 

toplumsal ve ekonomik problemler, Guénon’a göre ilerlemecilik ve bireyselcilik gibi 

sebeplerden kaynaklı gerçek düşünürlerin olmayışı, uzmanlaşmaya aşırı yönelim, 

zorunlu eğitim ve materyalizmdir. (Guénon, 1991: 89-103) Bu ve benzeri 

problemlerle başetmede modern çağda çoğu zaman bizzat kendisi de bunalım 

haline dönüşen kimlik oluşumu söz konusu olmaktadır. Birey ve toplum bazında 

birer yaşam biçimi olarak ortaya konulmak istenen kimlikler modern zamanlarda 

önyargı oluşturan birer put haline dönüşebilmektedir. ‘‘Bizce çağdaş kimliklerin çoğu 

verbalizm denen ve düşünce veyahut varlıktan yoksun kelime oyunlarından başka 

birşey değildir.’’ ( Coşkun, 2003/1: 5-23) 

Kimliğin açımlanmasında birey olduğu kadar toplumun etki ve etkileşimleri de 

önemlidir ki bu sebeple kimlik konusu psikoloji kadar sosyolojinin de konusu halini 

almaktadır. Bireysel bilincin toplumsal alanda nasıl bir öznel gerçeklik inşaa ettiği 

toplumsal zeminde kendisini gösteren psikolojik olgularca belli olmaktadır. Bu 

bağlamda meydana gelen sosyalleşme ve onun içerisinde şekillenen kimlik 

oluşumu,  bireysel alanın toplumsal yapı içerisine ne derece kaynaklık ettiğinin 
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ifadesi olmaktadır. Bireyin toplum vasıtasıyla varolduğu düşüncelerini de göz 

önünde bulundurursak, birey ve toplum arasında oluşan diyalektik ilişkiyi görmezden 

gelemeyiz.  

Kimlik inşasında zihniyetin yanısıra başat bir rol edinen kültürü göz önünde 

bulundurursak, metalaşan kültür ile oluşan kimliklerin de ne denli manevi ve 

onulmaz değerlerden uzak olacağı, yerine sağlam bir kimlik inşasına yetemeyecek 

olan tüketim ürün ve zihniyetinin alacağı aşikardır. 

Toplumsal yapı içerisinde tüketim olgusuyla beraber değişen kimlik algısından ve 

buna dinin etkisinden bahsederken modern ve postmodern süreçlere ayrı ayrı 

değinmek çok anlamlı olmamakla beraber kimlik üzerinde farklı etki gösterebileceği 

ihtimalini de yok saymamak gerekmektedir. Nitekim, bu iki dönem arasında büyük 

kırılma noktalarından ziyade bir devamlılık söz konusu olmaktadır. Ancak, 

postmodernitenin bilgi ve bilişim alanındaki dönüşümleri ve getirdiği yenilikleri göz 

önünde bulundurursak bu çağda sanal kimliklerin ve sanal yollarla kendini 

ifadelendirme metotlarının geliştiğini de belirtmek gerekmektedir. Öyle ki, toplum 

bireylerinde enformasyon yoluyla gelişen farklı girişim ve konumlandırma biçimleri 

kişilerarası güven ve ilişki biçimlerini de yeniden şekillendirmektedir. Sadece sanal 

ortamda var olan kişilik tipleri, mitolojik veya efsanevi karakterlerde ilhamla 

oluşturulan animasyon yaratıklar ve görsel tekniklerle elde edilen farklı tiplemeler 

teknoloji yoluyla fertlerin yaşamına giren sanal kişilikler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sonradan oluşturulan bu karakter ve yaratıklar üzerinden kendini 

ifadelendirmeye kalkan bireylerin varlığı, gerçek yaşama dair prensip ve normlar 

üzerinden kimlik edinen bireylerin olduğu zaman dilimlerinden farklı bir döneme 

girildiğinin göstergesi haline gelmektedir.  

İnsanlar, her nekadar dışa yansıyan kıyafet, davranış şekli veya kodlar vasıtasıyla 

diğer insanlara karşı izlenim ve iletişim biçimlerini belirlemiş olsalar da bu durum 

zaman zaman çeşitli siyasi, ekonomik veya kamusal baskılar veya bireysel tercihler 

sebebiyle değişiklik gösterebilmektedir. Hatta bu durum bireylerin tektip tercihlerde 

bulunmasına veya mesnetsiz davranış kalıpları edinmesine yol açabilmektedir. Bu 

ve benzeri durumların gözlenebildiği kamusal mekanlar, aynı zamanda yeni kimlik 

keşiflerinin, özdeşleşme süreçlerinin ve kimlik formasyonlarının da ev sahipliğini 

yaparlar. Nitekim, serbest yetişen genç gruplar içerisinde dini kimliğini modernleşme 

sürecinde farklılık yaratan bir unsur olarak gören bireyler heterotopik mekanlara özel 
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ilgi göstermektedirler. Özellikle son dönem Türkiye’sinde gelişen şartlar ve koşullar 

İslami kimlik unsurlarını daha özgürce ifade edebileceği ve dışa yansıtabileceği 

düşüncesiyle dindar gençlerin her çeşit ortama daha rahat girip çıkma esnekliğini 

doğurmuştur. 

Özellikle kent yaşamında kendisini bariz ortaya koyan farklı kimlik göstergeleri aynı 

zamanda toplumsal ayrışma ve bütünleşmenin de derecelerini belirlemektedir. 

Nitekim, yaşanmakta olan şehrin üretim ilişkileri, kültürel-dini veya grupsal 

çatışmalar, bütünleşmeler, tüketim alışkanlıkları güç ilişkilerine de bağlı olarak belirli 

kimliklerin yoğunlaştığı mekanlara göre belirginleşir ve şekil alır. Bunun yanısıra 

kentlerin yapıları, gelişim düzeyleri ve kimliklerinden içinde yaşayan bireylerin 

kimlikleri de etkilenebilmektedir. Kent yaşamlarında karmaşıklaşan kimlik yapılarının 

mekanlar nezdinde billurlaştığı ve gözlemlenebildiği de savunulmaktadır. (Kurtuluş, 

2003: 79-102) 

‘’Değerler çerçevesinde bütünleşme toplulukları tanımlamada normatif işlevselciler 

tarafından temel alındığından, modernleşmeye yapılan en etkin yaklaşımlardan birinin 

temelinde bu ögenin bulunmasına şaşmamalıyız. Gerçekten değer bütünleşmesi ve değer 
değişmesi, neoişlevselci modellerden birincisinde yani ‘olgunlaşma’ modelinde bir rol oynar.’’ 

(Smith, 1988: 68) 

Kimlik değişimleri ve oluşumlarında bireyleri en hızlı ve doğrudan etkileyen 

araçlardan en önde geleni medya ve televizyondur. Bilgi, eğitim ve eğlenceye 

hizmet eden bu kitle iletişim aracı yasal olarak da kabul edilen bir kurum 

sattüsündedir. Esasında gündelik yaşamın bireyden beklediği kimlk edinimi 

beklentisinden etkili bir kaçış yöntemi olan televizyon, standart ve kurumsal bir kalıp 

halinde toplumsallaştırır. İstenildiği zaman ulaşılır ve güven verecek derecede var 

kalabilmesi, seyirciye güvence sunar. Geleneksel yaşam biçimi içerisinde doğrudan 

kazandırılan veya kazanımı kolaylaştırıcı rotası oluşturulan kimlik, postmodern 

çağda bireyin çevresinden, kurum ve toplumsal ilişkilerinden iktibasla çıkardığı 

anlam ve biçimlendirme süreci olarak kendisini gösterir. Birey, kendi hayat 

hikayesini kimliğiyle kendi yazar kendi özetler. Yaşam anlayışını belirlediği tercih ve 

davranışlarla kendisi çizmekte, bu sebeple bunca bireysellik ve kendine kalmışlık da 

televizyon gibi kaçış yollarına sıkça başvurmayı kolaylaştırmaktadır. 

Toplumda kurumların yapısal ve içeriksel olarak farklılaşması, yeni anlamlar 

kazanması bireylerin kendilerini keşfetme ve kimliklerinin olmazsa olmaz bazı 
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niteliklerini toplumsal yaşam pratikleri içerisinde kaybetmesiyle 

sonuçlanabilmektedir. Bireyselleşme, bir yanda bireyin kendine yoğunlaşarak kimlik 

ve yaşantısındaki farkındalığı arttıran, yaşam tarzını kendini gösterebilecek tarzda 

çoğullaştıran imkanları sunarken, diğer yanda kişide yalnızlık, saldırganlık, 

oryantasyon eksikliği gibi duygusal yaşamını hasara uğratan durumlara zemin 

hazırlamaktadır. (Schulze, 1992: 75). Nitekim, adapte olma, ortantasyon eksikliği 

farklılaşan yaşam alanlarının çokluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, bu 

bağlamda ortaya çıkan çoklu kimliklerin karar verme yetkilerini ise adaptasyon 

sorunları gibi nedenlerle kurumlar üzerine almaktadır. 

Bauman’ın özgürlükle bağımlılığı iç içe görmesindeki temel sebep de burada 

kendisini göstermektedir. Bireyler, yaşamlarını kolaylaştırmak adına kurumlara, 

uzmanlara ve hizmetlere kendilerini teslim ettikçe özgür ve rahat olduklarını hisseder 

ancak aslında onlara daha bağımlı hale gelmişlerdir. Artık bireyin yaşamla mücalesi 

ve hayata karşı duruşu başkaları elinden ve yeteneklerinden yürüyorsa aslında 

özgürlüğü kısıtlanmış demektir. Aynı şekilde kimliğin oluşum ve gelişim serencamını 

kendi tercih, edinim ve tecrübelerinden azade kılarak televizyon gibi pasif bir araca 

teslim etmek de bağımlılık göstergesidir. Dünyanın pek çok yerinde kamera 

konulmuş evlerdeki kişileri sürekli olarak izleme imkanı sunan televizyon 

programlarında hazır kimliklerin hazır durum ve ortamlara göre nasıl tekdüzelikle 

yarışacağı ifade edilmektedir. İzleyiciler, bu kimlik pazarında en ilgi çekici ve izlenir 

olanı seçerek kalıplar üzerinden yerleşen durumsallaşmış kimlik (Bu kuram 

Alexander tarafından geliştirilmiştir; Golts, 2019)lere koşulsuz odaklanmaktadır.  

Televizyon dizileri de bu anlamda sabit kimlikler üreterek, onlar üzerinden temsili 

roller ve davranış kalıpları oluştururlar. Mevcut durumlarda gözlenen mevcut ve 

değişmez tepkiler geliştirirler. Yahut izlenirliğin artması adına normal olmayan aşırı 

tepkisel hareketler çeşitli programlarca sergilenmeye başlar. Biz zaman sonra bunlar 

da kalıplaşarak birbirinin aynı tepkiler gelişir ve yaygınlaşır. Oysa kimlik, kişiyi kendi 

farkındalığı ve ayrım gücü sayesinde diğer insanlardan ayırdığı ve farklılıkları 

nisbetinde benliğine bir duruş kazandırdığı süreçtir. Bu açıdan televizyon gibi 

standart kalıplar sunan değil, yeni ve çeşitli yaşam pratiklerine imkan veren sosyal 

ortamlar kimliğin yetişmesi için gerekli iklimleri sunmaktadır. 
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Televizyon dizi ve programları kusursuz olarak süslediği mekan ve karakterlerle bir 

tüketici fetişi olarak ve iyi yaşamın parıltılı kusursuz yüzeyini yeniden üretir. 

Karakterler gerçeklikten uzak birer arzu nesneleri olarak sunulur. Dizilerin çoklu 

dünyası maskeleme, geçicilik, sığ betimlemeler, estetizm ve maddi yüzeydeki 

büyüleyicilik gibi postmodern nitelikler gösterir. Topluma ait geleneksel tabular dahi 

pervasızca çiğnenerek izleyici kavramdan gerçeği gözlemeye, skandal olana 

çekilmeye çalışılır. (İmançer, 2003: 250) 

Televizyon, görünenin oldukça etkili olduğu gündelik yaşamların bir parçası olarak 

görüntü medeniyetlerinin oluşmasına katkı sağlar ve toplumsallaşma içerisinde 

kimlik edinimlerinin önemli ölçüde yapay da olsa ihtiyacını karşılar. Geleneğe dair 

güven unsurlarının kaybolmaya yüz tuttuğu bu görüntü medeniyetlerinde bireyler, 

medya vasıtasıyla kurduğu imgesel dünyada kendisine bir alan açar ve bu 

doğrultuda kimliğini şekillendirir. Bu durumun gün geçtikçe büyümesi ve ilerlemesi 

artık toplu tüketim ve medya imajının bağımsız roller şeklinde topluma yayılmasıyla 

sonuçlanır.  

 

2.8.   MODERN-POSTMODERN BAĞLAMDA KİMLİK 

Öznel dünyanın bireylerce kimlikleşerek nesnel dünyaya hizmet ettiği alanda 

esasında her özneden birer dünya oluştuğu ve bunun kimlikler vasıtasıyla meydana 

geldiği görülmektedir. Toplum içerisinde sahip olduğumuz roller veya ait olduğumuz 

konumlarla kendimizi özdeşleştirdiğimiz bir dünyanın kimliğini taşımış olmaktayız. 

Takındığımız tavır ve davranış kalıpları da kimliğimizi yansıtma biçimlerimiz olarak 

diğer insanların sahnesinde sunulmaktadır. Bu bağlamda sahip olduğumuz kimliği 

toplumsal arenada ne kadar sağlıklı bir psikoloji ve tutarlı bir düzeyde sunabildiğimiz 

bizim kimliğimizi ne denli sağlam dayanak ve kaynaklara dayandırdığımıza işaret 

etmektedir. Nitekim, kimlikler toplumsal olgu ve durumların gerçeklik bağlamında 

aktarımını yapan araçlar olmakta ve zamanla bireyler üzerinde içselleştirilmiş 

dünyanın dışa vurumu olan bilinç düzeyini deneyimlemektedir. Esasında bu durum 

toplumsallaşmanın da zeminini oluşturmakta, insanlar arası ilişkilerde çoğu zaman 

bütünlük gibi algılanan ayrışmalar ortaya çıkmaktadır. 
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Öncelikle üzerinde durulması gereken nokta şudur ki, konuları belli bağlamlarda ele 

alırken onlarla ilgili düşünce pratiklerini ve yaşam tecrübelerini sadece belli coğrafya 

ya da belirli düşünce tarzına sahip bilirkişilerle yürütmek pek de sağlıklı 

gözükmemektedir. Öyle ki, hemen her bireyin yaşamını özetleyen ve onu ifade 

edebilecek olgu ve anlamlar olabildiği gibi toplumların da değer yükledikleri ve 

benimsedikleri bir takım kalıplar ve sistemler olabilmektedir. Bu durum dünyanın 

duruş ve konumunu anlamaktan tutun insanı değerlendirmede yüklenen manalara 

kadar birey ve toplumlarca farklılaşabilmektedir. Bu sebepledir ki ele alınan konular, 

sonuca ulaşma aşamasında iyi niyet ayrımına girilmediği düşünülürse, pek çok farklı 

değerlendirme ve bakış açısına tabii tutulabilmektedir. Ulaşılabildiği kadar farklı 

düşünce sistemlerine sahip yorumlarla konuyu ele almak muhakkak yeni 

perspektiflerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Makro düzeydeki dünya ve teorileri 

ile mikro düzeydeki konu ve olgulara eğilmek her zaman gerçekçi sonuçlar 

doğurmadığı gibi farklı ve anlamlı düşünceler geliştirmeye de engel teşkil 

edebileceği düşünülmektedir. 

Modern dönemde tartışılagelen din, felsefe, ahlak, tarih, siyaset gibi konular temel 

ayrım gözeterek tartışılmakta ve bu bağlamda ilmi çalışmalara konu olmaktayken, 

postmodern söylem ve araştırma kalıpları eleştirilerin kayıtsız bırakıldığı ya da daha 

uç söylemlere yerini bıraktığına durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Aynı şekilde 

postmodern duruş, moderniteyi tümüyle kabullenerek istisnasız modernitenin 

savunuculuğunu yapan yahut moderniteyi tümüyle eleştiri yağmuruna maruz bırakan 

bir kişi olmak anlamına gelmekten başka bir şey değildir. Bu durumun içerisinde 

modern kimliklerin, modern tercihlerin veya modern ilişki ve davranış biçimlerinin de 

tümden kabul veya reddi yatmaktadır. Esasında bu durum tekdüze bir 

konuçlandırma olduğu gibi zamanın ve zamanı tasarrufta etkenliğin de doğru 

kullanılamamsı anlamına gelir. Nitekim, zaman tıpkı bedenin ruhtan ari olamayışı 

gibi mekan bağlamından ayrı değerlendirilemeyecek bir olgudur. Ayrı hesaba katan 

düşünce biçimlerinde geçmişten ya da gelecekten kopukluk gözlemlenmekte, 

zaman ve mekanı doğru değerlendirememenin toplumun yapı ve tiplerini 

incelemede eksikliklere yol açtığı görülebilmektedir. Nitekim, bedenin zamanı olan 

ruh, ruha mekan veren beden ile anlamlı bir bütün oluşturmaktadır. Bu durumun 

doğru ele alınışı toplum içerisinde gelişebilecek ideal yapı ve failleri tesbitte nitelikli 

sonuçlar doğurmaktadır.  
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Toplumsal değişimlerin yapı ve aktör ikilisi ile meydana geldiği ve tarihten bu yana 

yapısalcıların yanısıra aktörün de yapı üzerindeki güçlü etkisini ortaya koyan 

düşünür ve düşünce yapılarının da varlığı hesaba katılırsa yaşamakta olduğumuz 

tüketim odaklı, seküler kutsallıkların yaşandığı, iletişim ve teknolojinin insani 

manzarayı fonda bıraktığı toplum yapısı içerisinde sahip çıkılacak değerlere ve 

insani kabullere çokça destek veren, zamanın ve koşulların sunduğundan fazlasını 

düşünce biçimi olarak geliştiren fertlerin yani aktörlerin yapı üzerindeki etkisi 

yadsınamaz. Her toplumsal yapının yeniden gözden geçirildiği, değişime uğradığı ve 

şekil aldığı dönemlerde kişilerin ve bilhassa ideal şahsiyetlerin etkisini gösterdiği ve 

değişimlerde azami etkilerinin olduğu gibi, tüketim toplumu ve bu toplumsal yapı 

içerisindeki ilişki ve davranış biçimleri üzerinde de fertler etkili roller edinmektedir.  

Bilime, tekniğe mutlak manada güvenen bütüncül ve akılcı modernist bakış, 

postmodernizmin parçalı ve göreli yapısı altında ezilmeye mahkum kalmıştır. 

Nitekim, postmodern bakışın çoğulcu ve çeşitlikçi yapısı toplum içerisindeki farklı 

kimliklere seslenerek onların da kalbini fethetmektedir. Ayrıca bilimsel bilginin 

yeniden gözden geçerek dini bakış da dahil olmak üzere tüm düşüncelere hitap 

eden bu yeni dönem disiplinlere kesin çizgiler çizmek yerine interdisipliner bir havayı 

teneffüs etmeyi gerekli görmektedir. Bu durum, zaman zaman oldukça beklenmedik, 

farklı sonuçları da beraberinde getirebilmektedir. Temel normların geçerliliğini 

yitirdiği ve bireysel tercih ve düşüncelerin anlam kazandığı bu dönem, yapı bozumun 

da etkisiyle bireylerin eylem ve tercihlerine belirsizlik getirmekle beraber,  bu 

belirsizlikler kesinliklerin ezici baskısından kurtulmanın getirdiği özgüvenle zaman 

zaman topluma faydalı fikirlerin gelişmesine de zemin hazırlamıştır. Her bir 

zindandan kurtuluş, yeni alanların keşfedilmesine yol açmış ki bu durum bireylerin 

tercihleri nisbetinde dinin de tekrardan toplum içerisinde hakim bir rol üstlenmesine 

sebep olmuştur. 

Kişi eğer kimliğini geliştiren ilişkilerde tüketim kalıplarını ön plana çıkarırsa, kendini 

var edebilmesi ve farklı bir kimlikle kendisini ifade edebilmesi için bir kişinin servet 

avcılığı yapması ya da her türlü şeyi mubah görebilmesi anlayışı çok da tuhaf 

karşılanmamalıdır. (Köroğlu, 2012: 33) Aynı şekilde geçmişe özlem duymakla ilgisi 

olmayıp yahut taşıdığı tarihi değerden bihaber olup sırf popüler kültürün 

yönlendirmeleri üzerinden antika eşyaları satın alma yarışı yapan tüketiciler, sosyal 

sınıflarını ve kendilerini sahip oldukları antika eşyalarla ifade etmeleri sebebiyle bu 

davranışa yönelmektedirler. Aslında bu durum, diğer tüm özellikleri açısından ait 
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olmadıkları hatta belki de olamayacakları o sosyal sınıfı sadece tüketim alışkanlıkları 

üzerinden taklit etme çabasından başka bir şey olmamaktadır. 

Bireyin davranışları içerisinde geliştirdiği ahlaki sorumluluk biz anlayışının gelişmesi 

sonucu oluşur. Oysa modernleşme ile bireyselleşme ve ben fikri giderek 

yaygınlaşmış, sorumluluk duygusunun ahlaki yansımalarından ziyade günübirlik 

çıkar ilişkileri toplum içerisinde kendisini göstermeye başlamıştır.  

 

‘’Bireyselleşme fikrinin içerdiği şey, bireyin toplumsal karakterinin, atfedilerek, miras alınarak 

ve doğuştan kazanılarak belirlenme durumundan kurtulmasıdır. … ‘bireyselleşme’ insan 

kimliğinin bir veriden bir göreve dönüştürülmesinden ve aktörlere bu görevi yerine getirmenin 
ve bunun yaratacağı sonuçların (aynı zamanda yan etkilerin) sorumluluğun yüklenmesinden 

ibarettir.’’ (Bauman, 1996: 178)  

 

Geleneksel toplumlarda modernleşme etkilerini aktif olarak göstermediği 

dönemlerde ait olunan sosyal sınıfın getirdiği kural ve normlara aykırı davranmak 

kimliksizlik veya kimlik kaybı olarak değerlendirilirken, tüketim toplumlarında kimlik 

sınırları genişlemiş çoğu zaman kimlik oluşum unsurlarına dahil olamayacak 

etmenler dahi kimlik edinmenin bir parçası olarak görülmüştür. Geçmişlerinde 

daraltılmış sınırlar etrafında kimlikleşme-kimlik kaybı yaşayan geleneksel toplumlar 

batılılaşma etkisiyle girdikleri değişimlerde bilhassa tüketim toplumu olma 

aşamasında bu konuda kontrolsüz bir genişlemeye maruz kalmışlar, metod ve 

yöntem geliştiremeyen pek çok toplum arada kalmış kimliklerde kararsız tutum ve 

konumlar sergilemişlerdir. 

Modernitenin eleştirildiği dönemde, yerine sağlam dayanakların henüz koyulamadığı 

sarsıntılı bir dönem olan postmodern süreç kendisini göstermiştir. Nitekim 

postmodern düşüncenin bizzat dayandığı nokta zaten rölatif düşünce tarzı ile mutlak 

doğrunun olmadığı, birden çok doğruya ulaşılabileceği düşüncesiydi. Bu dönemde 

bireylerin çeşitli inanç ve uygulamalara, newage akımlara veya dini tutum ve 

davranışlara yöneldiği; bireysel düşünce tarzının aşırı önemsenerek, narsisitik ve 

nihilistik süreçlerde gezinen birey sayısının arttığı gözlemlendi. ''Makro düzeydeki bu 

değişiklikler, bireylerin kimlik tanımlamalarında ve kimlik inşalarında önemli 

değişikliklere yol açtı.'' (Demirezen, 2015: 37) 
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Metropol kentlerin sayısı artmadan ve kentlerdeki kozmopolit yapı bu denli 

büyümeden önce şehirlerde daha çok dini ve etnik kimlikler başgösterirken devleşen 

sanayi ve tüketim toplumu kentlerinde daha çok gelir seviyesi ve üretim-tüketim 

ilişkileri yeni kimlik ayrışmalarını doğurmuştur. (Ortaylı, 1977: 77-97) Her ne kadar 

tüketim alışkanlıklarıyla kazanılmış kimlikler yapay ve geçiçi bir düzlemde hızla 

tükenip, hızla yenilense de toplum bireyleri madde ve metalar üzerinden kimlik 

edinmeye ve ortaya çıkan kimliksizlik boşluğunu diğer unsurlarla telafi etmeye 

devam etmektedirler.  

Şehirler, tüketim alışkanlıklarına göre edinilmiş farklı kimlik sahibi bireylerden oluşan 

farklı sınıf ve gruplara ayrışır. Bu durum kendisini varoş, orta sınıf veya üst sınıf 

kimlikleri şeklinde gösterebilir. İnsanlar için artık aynı dil, din, ırk veya kültürden 

olduğu insanlarla bir arada yaşamaktan ziyade aynı eşyaları tükettiği ve aynı  

mekanları paylaşabileceği insanlarla bir arada yaşamak daha önemli hale 

gelmektedir. Yaşam standartları ve tüketim alışkanlıklarıyla şekillenen sınıfsal ve 

kimliksel ayrımlar üretim-tüketim yarışının pazarlama ve rekabet hızı arasında 

gittikçe belirginleşir ve kültürel ve dini nitelikleri unutturur. Bu bağlamda sınıfsal 

seviye farklılıkları da çoklukla başgöstermekle beraber, bireyler melez yahut emanet 

kimlikleri yardımıyla bu açığı kapatma gayreti gösterebilmektedir. Edinilen bir çok 

kimlik ve zorlama kimlik arayışları zamanla çağı kimlik yığını haline 

getirebilmektedir. 

 

‘’Kimlik çağı, gürültü ve öfkeyle doludur. Kimlik arayışı böler ve ayırır; ne var ki, ayrı ayrı 

kimlikler oluşturmanın rizikosu kimlik oluşturucuları, bireysel olarak yaşadıkları korkuları ve 
endişeleri hep birlikte aşabilecekleri askılar aramaya ve başkalarının yani benzer biçimde 

korkulu ve endişeli bireylerin eşliğinde kötü ruhları defetme ayinleri yapmaya yöneltir.’’ 

(Bauman, 1996: 187) 

 

Şehirleşme içerisinde tüketimin de hızıyla unutulan ve değersizleşen dini ve kültürel 

özellikler zamanla üretim ve tüketime hizmet edebilecek tarzda yeni dönüşümlere ev 

sahipliği yapabilmektedir. Bir ürünün daha iyi satabilmesi için ona din veya kültür 

içerikli onaylama sağlanması bu duruma bir örnektir. Gıdalara helal sertifikası 

eklenmesi, kıyafetlere arap harfleriyle nakışlar yapılması veya geleneksel-dini kabul 

gören  yiyeceklerin hazır gıdalar arasına sokulması uygulamalarında olduğu gibi.  
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Gelir seviyesini bir ileri safhaya taşıyan bireyler ait oldukları sosyal sınıfla birlikte 

yaşama ve ortak kimlikte buluşabileceği komşularla karşılaşma adına kentlerde 

yaşam alanları veya adacıkları oluşturmaya başlamaktadırlar. Tüketim toplumlarında 

sayıca fazlalaşan orta sınıf artık imkanlarını daha iyi kullanabilmek ve kendilerini 

diğer alt sınıflardan ayrıştırabilmek için çok pahalı olmayan ama prestijli alt kent 

konutlarına yerleşmek gibi küresel tüketim kültürü davranışlarını benimseme eğilimi 

göstermektedirler. 

Özellikle üst ve orta sınıflarda görülen, beğeniler üzerine kimlik inşa etme durumu 

ayırt edici bir özelliğini bilhassa sınıfsal kimliğini tüketim aracılığıyla ortaya koyma 

davranışında göstermektedir. Bu tip bireyler, nereden nasıl para kazandığıyla değil 

parayı nerede nasıl harcadığıyla tanınır ve toplumsal konumunu edinirler. 

Kimliklerinin göstergeleri olan moda ve marka olguları sahip oldukları kaygan zemini 

insan ilişkilerine de taşımaktadır. Nitekim, diğer insanlarla olan ilişkiler beğenildiği, 

takdir edildiği ve işine yaradığı kadar ilişki sayılmaktadır. Aslında bu kentli, tüketim 

odaklı kimlik tipleri Batı’da şekillenerek sunulmuş birbirine çok benzeyen yaşam 

tarzlarının birer ürünüdür ki bu kimlikleri daha çok Hollywood yıldızları üzerinden 

afişe etmektedirler. 

Dikkat çekmek ve diğer gözlerce algılanmak isteyen birey, kendisini hakim biçimlerin 

dışında çok daha cömertçe ve çekici bir tarzda sunmak istiyor oluşu esasında 

rönesans insanının kendisine düşkün, hırsla ve bireyci yaklaşımla kendine dönük 

davranışsal gerçekliğinin ta kendisi olmaktadır. (Simmel, 2009: 211) 

Kaynağını din, kültür, soy, ahlak, inanç gibi etkenlerle değil de geçici ve suni ilişki ve 

maddelerden oluşturan kimlikler aynı doğrultuda suni kalmaya ve suni yaşanmaya 

kazanıldığı şekilde hızla tükenmeye ve tüketilmeye açık olmaktadır. 

Kimlik oluşumu, tarih ve topluma dair koşulları yansıtan çok yönlü bir süreçtir. 

Günümüz modern-postmodern küresel ve kapitalist şartları göz önüne alındığında 

tek bir parça olarak değil tarihsel ve toplumsal şartlara göre değişkenlik gösteren 

hegemonik yapıya da bağlı olarak fragmanlaşan bir yapı arz eder. Küresel toplumun 

hakim ve etkin güçleri beraberinde yeterince özgür ve sabit olamayan kimlik, kültürel 

şartların tarih ve toplum ekseninde davranış ve duygulara yansıyan biçimleriyle 

kendisini göstererek farklı kimlikler şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kişisel 

deneyimler farklı tarih ve toplum koşullarına göre şekillendiği gibi kimlikler de pek 
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çok düşünce ve bilgiye açık şekilde türer. Modernizm ile tanımlanan Batı’daki 

toplumsal dönüşüm, kimlik üzerindeki sapmalarıyla kendisini gösterir. Nitekim, 

modern yaşam pek çok yeniliği beraberinde getirdiği gibi gruplaşma ve gruplar 

üzerinden tarif edilen kimlik algısını da yer yer baskın kılarak grup dışında kalmanın 

belirli norm ve değerlerin seçimi anlamına gelen bir kimlik tercihi olacağı ortamını da 

hazırlamıştır. Bu durum da sürekli sapmayı ve aniden değişime açık hale gelmeyi 

mümkün kılan bir ortam demektir. 

Modernitenin kültür ve geleneğin üstünde tuttuğu bilimsel bilgi ve ona duyulan 

mutlak güven ve itibar diğer tüm meşrulaştırma kaynaklarının tükenmesine ya da 

itibarsızlaşmasına neden olmuştur. Modern kimliğin, devingen ve değişime açık 

yapısından bahseden Kellner, kurucu unsurunun ‘öteki’ olduğu bu kimlik türünün 

eskiyerek toplumsal geçerliliğini yitirme durumlarında bireylerde duygusal 

yabancılaşma hissi doğuracağını veya sosyal rol ve ilişkiler ağında sıkışıp kalan 

kimliklerin birer sorun haline dönüşebileceğini savunur. (Kellner, 2001: 15) Aslında 

modern kimlik, benliğimizi nasıl kurup, yorumladığımız ve başkalarına nasıl 

sunduğumuz anlamına gelmektedir. Modernite öncesi bireye güven ve dayanak 

sağlayan toplumsal eylem ortamının değişmezliği, bireyi çevreleyerek kimliğin 

devamına ortam hazırlamaktaydı. Yine akraba bütünlüğüne, dini duygulara ve yerel 

topluluklara duyulan güven ve güven ilişkileri modern zamanların yapısı itibariyle 

etkisini yitirmiş, kimliklerin bu açıdan hazırda sağlam destekleri bulunmaz olmuştur.  

Giddens’ın modern zamanlarla ilgili olarak zaman ve mekanın ayrılmasına ilişkin söz 

ettiği olgu, ayırıcı mekanizmaları ve dönüşümselliği ile güven ilişkilerini yerel 

bağlamından kopararak, kimliğin sürekliliğini yok etmiş, kimliğe referanslık eden 

kültür gibi unsurların moderniteyle akışkanlık kazanması da bireyselleşmeyi 

beraberinde getirmiştir. Nitekim, bireyselleşmeyi bağlardan kopma, yeniden 

entegrasyon ve kutsalliktan çıkma gibi boyutlarla inceleyen Alman sosyolog U. Beck, 

günlük yaşamın şartları içerisinde yeterli derece ve biçimlerde üretilemeyen 

güvenme biçimlerinin bireyselleşmenin bu boyutlarına zemin hazırladığını savunur. 

(Beck, 1986: 206) Farklılaşan yaşam biçimleri tüketim pazarını harekete geçirdiği 

kadar çoğulluk nedeniyle pek çok kurumun güçlenmesinin de önünü açmaktadır. 

Bireyselleşen toplumların devamında gelişen farklı tip zevk ve anlayışlar üretim 

tüketim ilişkilerine yeni talepler ve hız kazandırdığı gibi çeşitli kurum ve 

organizasyonlarca kontrol altına alınmaya da çalışılır ve bu durum tüketim ilişkileri 
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ve alışkanlıkları bazında ele alındığında değişim ve dönüşüme de açık kimliklerin 

standartlaşmasını beraberinde getirir. Bireyselleşme ve tektipleşme tüketim 

toplumlarında birbirine destek olan ve tamamlayan unsurlar halini alabilmektedirler. 

Nitekim, belirli kurumların tek çatısı altında toplanan bireyler, standart sunumların 

muhatabı olarak yaşamlarına devam etmektedirler.  

Eklektik ve çoğulcu anlayışları bünyesinde barındıran postmodern söylem, kimliği 

sorun ve yanılsama olgularıyla değerlendirir. Öyle ki, gerek bireysel gerekse 

toplumsal kimliğe dayanak teşkil eden zaman ve mekan koordinatlarının güvenilirliği 

postmodern dönemde uğradığı kaymalar ve değişimler neticesinde bireyin kim 

olduğunu tanımlaması güçleşmektedir. Harvey’in zaman mekan sıkışması dediği 

yaşam tarzı ve insani değerlerdeki ani değişimler sonucu ilişki ve temel konulardaki 

muğlaklık durumu da kişisel güvensizliğe ve yeni kimlik arayışlarına yol açmıştır. 

Hatta Harvey için postmodernizm bizzat bu sıkışma içerisindeki kimlik arayışlarından 

doğmuştur. (Harvey, 1993: 53) Postyapısalcılar, özne ve kimlik kavramlarını hedef 

alırken, öznel kimliğin bir yanılsama ve toplum inşası ürünü olduğunu söylerler. 

Frankfurt okulu ve bazı postmodern kuramcılar için ise bireyin kendi çabasıyla 

edinebileceği kimliği, toplumsal süreçler ve kitleleşen-bürokratikleşen toplumlar 

içinde bu edinim hasar görmekte, parçalanarak, yok olmaktadır.  

 

2.9.   TÜRKİYE’DE KİMLİK VE ETKİLEŞİM ALANI 

Yirminci yüzyıl çağının belirsizlikleri beraberinde kimlik konusunda ulus kimliğe 

sıkıştırılmış ve içerisinde siyasi kimlikler de barındıran yeni alt kimlik karmaşıklığını 

da getirmiştir. Demokrasinin olan ve olması gerekeni pozitivist bakışla ele alarak 

sorgulaması kimliğin siyasetle nasıl bağlantılandırılacağı sorusunu beraberinde 

getirmektedir. Nitekim bireylere dair üst kimliklendirme ile temellenen düşünce ulus 

devlet yapısı içindeki farklı kimliklerin bir arada yaşamasını demokrasinin işlerliği 

açısından gerekli kılsa da uygulamada siyasi çıkarlar eşitlik ve özgürlük boyutlarına 

çeşitli kısıtlamalar getirebilmektedir. 

Toplum içerisinde bir yan kimlik olarak siyasal kimliğin şekillendirilmesi aslında 

stereotipleşme sonucunu doğurmaktadır. Toplum içerisinde bu tektipleşmeye ayak 

uydurmayan gruplar ise ayrılıkçı olduğu gerekçesiyle dışlanır ki bu durum aslında 
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demokrasiyle zıt bir tutumdur. Nitekim, postmodern düşünce de siyasi kimliğin 

aslında bir kimlik siyaseti ve kimliksizleştirme çabasının ürünü olduğu fikirlerini 

geliştirir. Kimliğin siyasi anlamda kazandığı anlamlarına vurgu yapan Mouffe ve 

Laclau radikal demokrasi gözüyle konuyu ele alarak§, farklılıkların uzlaşması ve 

olumlanmasıyla gerçek anlamda kimliklerin korunmuş olacağını savunurlar. Dünya 

genelinde hakim olan düşüncelerden gerek ulus devletin siyasetteki belirleyici rolü 

gerekse küreselleşmeyle gelen çoğulcu ve insan merkezli barışçıl hareketler kimlik 

siyasetini ulus tekeline sıkışmış örneklerine rağmen farklı kimliklerin ortak ahlaki 

çizgilerde buluşturma çabası etrafında bir araya getirir. Bu anlamda düşünürler, 

kimlik siyasetinden öte farklı kimlikleri tanıma ve bir kalkınma planı olarak onlara 

siyasi projelerde yer vermenin gerçek demokratik açılım olacağı kanaatindedirler. * 

Türkiye’de kimlik konusunun hangi şartlarda ele alınıp yaşandığı konusuna gelince; 

öncelikle laiklik konusunun pratikte sadece din devlet ayrımıymış gibi anlaşılması 

beraberinde dini siyasal bir sorun olarak görme, dinsel kimliği de ekonomik ve 

kültürel boyutlarıyla siyasetten ayıramama gibi problemleri getirmektedir. Bu sebeple 

dinsel kimlik artık sosyolojik bir mesele olarak seküler modernleşme içerisinde farklı 

boyutlarıyla ele alınmak yerine siyasal bir sorun olarak değerlendirilmektedir ve bu 

konuda tartışılması gereken pek çok detay göz ardı edilmiş olmaktadır. Ayrıca, 

laikliği sadece siyasal düzlemde dinsel kimliği de toplumsal yaşam pratiklerindeki 

değişken dinamiklerinden uzak değerlendirmek bu alanlardaki çalışmaların tek 

boyutlu kalmasına ve isabetli neticeler ortaya koyulamamasına sebep olmaktadır. 

Modern anlamda kimlik inşası aşamasında dinin dışlanması yani subjektif 

sekülerleşme, özellikle İslamın kültürel boyutuna ters düşmekle beraber din devlet 

işlerinde ayrım oluşturan nesnel sekülerlik ile kültürel ve ekonomik İslam çatışma 

ilişkisi içerisinde bulunamayabilmektedir. Nitekim, siyasal İslam anlayışından ziyade 

İslam’ın kültürel boyutu İslami kimlikte dinin dışlanmasına karşı gelmektedir. İslami 

kimliği, tek boyutlu ve homojen nitelikte ele almak laiklik hakkındaki sorunları 

çözümsüz bırakmak ve sadece siyasal zemine terk etmek demektir. Türkiye’de 

siyaset ve din arasındaki ilişki İslam’ın siyasi ve ekonomik yükselişi sonucu daha 

kırılganlaşmış, İslami kimlik ciddi bir dönüşüm sürecine geçmiştir. İslam kimliğinin 

siyasileşerek, ekonomik temelde hareket etmeye başlaması aslında kültürel temeli 

 
§ bkz.Laclau, Universalism, Particularism and the Question of Identity, 99-107; Mouffe, Post-
Marxism: Democracy and Identity. 
* bkz. Young, Fraser, Adrian Little bu konudaki eserleri 
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olan kimliğin siyasi ve tanınırlık talepleriyle ortaya çıkışına sebep olmuştur. 

(Keyman, 2003: 119-123) 

Toplumlar modernleştikçe artan dini kimlik ve tercihlerin yapısal farklılaşması 

moderniteye dair gelişen yüksek beklentilerin sekülerleşmenin, dinin sekralizasyon 

sürecine girmesi yönünde değişeceğinin habercisidir. Bu sebeple artık dinsel kimlik 

kamusal alanda kendisinden daha sık bahsettirmekte, dinsel geçerlilik ve kimlik 

talepleri giderek artış göstermektedir. Bu bağlamda modernleşmenin dini kendi özel 

alanına iterek toplumsal yapılardaki önemini azaltacağını savunanlardan biri 

Casanova’dır. Bu konuda tıpkı toplum ve kültür gibi bilincin de sekülerliğinden 

bahseden Berger de, modernleşme süreci içerisinde bireylerin dinden bağımsız bir 

yaşamı kendi hayatlarında tercih edecekleri kanaatindedir. (Berger, 1967: 107-128) 

Fakat Berger, geç modern zamanların toplumsal süreçte sekülerleşmenin aksine 

dinin yeniden canlanmasını yaşadıklarını söyler. Siyasi bir işlev olarak 

sekülerleşmeye bakanlardan Michel Foucault, esasında seküler söylemin dini özel 

alana hapseden ve kimliğin dine dair iddialarını bireysel alanla sınırlandıran, böylece 

kamu ile özel arası sınırın devlet idaresine destek sağlayan yapısından bahseder. 

Öyle ki, bu söylemi kullanmak dindar grupların din üzerinden yapmak istediği her 

türlü kimliksel ve tanınırlık taleplerinin önüne set çekmeyi kolaylaştıracak ve 

kamusal alanda varolmalarına engel teşkil eden zemini hazırlayacaktır. 

Sekülerleşmeyi modernite içerisinde geçirdiği süreçler açısından 

değerlendirdiğimizde öncelikle bilim ve teknolojik gelişmeye odaklı gelenek ve 

dinden kopan seküler anlayış kendisini göstermektedir. Devamında gelen dini 

devletle ayıran toplum yapılarında farklılaştırma ve dini özel alana iten uygulamalar 

ön plana çıkmaktadır. Kamusal alanda etkinliğini yitiren din, sadece kişisel olarak 

benlik yönetimindeki etkisiyle kendisini göstererek sekülerleşme gerçekleşir. Bu 

aşamaları da göz önünde bulundurarak Türkiye’deki sekülerleşmeyi ele alırsak, Şerif 

Mardin’in bu konudaki değerlendirme ve görüşlerini (Mardin, 1997) de göz önünde 

bulundurarak diyebiliriz ki, cumhuriyetin ilk dönemlerinde topluma tepeden inme 

getirilen laik kimlik toplumdaki dini ve geleneksel nitelikleri zamanla yok etmek 

yerine, siyasi areneda İslami söylemin güçlenmesiyle beraber toplumda dini kimlik, 

sosyolojik bir gerçeklik olarak kendisini göstermiştir.  
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‘‘… Türkiye’de dinin sekralizasyon ve kamusallaşma sürecinin, devlet merkezli sekülerliğin 

eleştirisinden kaynaklandığını, özünde de bu eleştirinin İslami benliğin kontrolü ve yönetimi 

yoluyla laik bir toplumsal etos ve ulusal kimlik yaratma girişimine dönük olduğunu 

söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle köktendinci İslami söylem hariç, laiklik eleştirisi öznel 

sekülerleşme bağlamında yapılmaktadır. Bu gerçeği kabul etmek, Türk sekülerleşmesi 

krizinin, devletin nesnel sekülerleşme düzeyinde yaşanmadığını görmeyi olanaklı kılar.’’ 

(Keyman, 2003: 134-35)  

 

Türkiye’de dindar kesimi temsil eden iş adamları ve onların kurmuş olduğu dernek 

ve kuruluşlar tercih ve yönlendirmeleriyle tüketim alışkanlıklarında İslami değerlerle 

tüketim kodlarını bağdaştırmaya çalışmıştır. Bu durum gerek Türkiye’nin tüketim 

toplumuna dönüşünün bir simgesi gerekse din ve tüketim ilişkisi açısından önemli bir 

veri niteliği taşımaktadır. ‘’Özellikle özel televizyon ve radyoların 1980’lerin sonuna 

doğru açılması ve 1990’lı yıllarda bu yayın kuruluşlarına yasal düzenlemeyle izin 

verilmesi Türkiye’de kültür endüstrisi için de bir dönüm noktasıdır.’’ (Demirezen, 

2015: 64-65) Her nekadar dindar kesim de kendi istek ve tercihleri doğrultusunda 

yayınlar yapan özel radyo ve televizyon kanalları kurmuş ve dini içerikli pek çok 

programı yayın akışlarına koymuşlarsa da zamanla ekonomik endişe ve reyting 

kaygıları gibi sebeplerle çeşitli reklam ve programlara da bünyelerinde yer vermeye 

başladılar. Bu durum her bir özel kanalın gittikçe mesaj gönderme kaygısına 

kapılarak kültür endüstrisine hizmet etmeye başlamasıyla sonuçlanmıştır. 

Batılılaşma süreci Türkiye’de farklı kimliklerin gelişmesine ve Batı’ya bakışın 

karmaşıklaşmasına neden olmuştur. Bu süreçte kendisini gösteren siyasi ve kültürel 

kimlikler Avrupa kültürünü benimseme ve kendisini oraya ait hissedip hissetmeme 

konusunda farklılıklar göstermiş ve bu da Türk kimliğinde yeni kuşaklar açısından 

önemli kimlik belirleyici unsur halini almıştır. Medeniyet ve ekonomik gelişmişlik 

göstergeleri sebebiyle Batı’ya dair duyulan hayranlık ve aidiyet hisleri özellikle genç 

kuşakta artarak yoğunlaşmıştır. Avrupa’nın sık sık reklamı yapılan coğrafi ve 

jeopolitik konumları, sanatsal yapı ve etkinlikleri, özgürleştirilmiş siyasi ve toplumsal 

yaşam alanları, tüketim imkanlarının gelişmişliği gibi nitelikler özellikle orta sınıflar 

için iyi bir Avrupalı kimliği ediniminde geçerli ve yeterli sebepler olarak 

görülmektedir. Her toplumda görülebileceği üzere Türk toplumu için de yaşamdan 

beklentileri, tercihleri ve dünya görüşü nisbetinde şekillenen farklı bireylerin farklı 
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kimlik edinimleri söz konusu olmaktadır. Öyle ki, kendisinden ayrı gördüğü Batı’nın 

değer yargılarıyla kimliğini oluşturmak yerine öz kültürel unsurlarıyla bir kimlik inşa 

etmek isteyen toplum bireyleri için de halis muhlis Türk kimliğine sahip olmak çok 

şey ifade edebilmektedir.  

Türk ve Müslüman kimliğin de içerisinde yer aldığı dünya toplumlarının birbirinin 

kültürünü ve kimliğini tanıyıp, öğrenmesi belki beğendikleri yönleri benimsemesi 

veya geliştirici yönleriyle farklı kültürlerin birbirine yeni imkan ve düşünce tarzları 

sunması insanlık adına oldukça memnuniyet verici bir durumdur. Elbette bu karşılıklı 

ve zorlamalardan uzak olduğu sürece bir şey ifade eder. Aksi taktirde farlılıkların 

birer zenginlik olduğu hoşgörüsü içerisinde birlikte yaşama fikri sadece düşüncede 

kalır. Nitekim ister yerel, isterse dünya çapındaki özsel ve hakiki kimliklerin oluşumu 

için gerekli olan temel öğe üzerinde düşünülerek geliştirilmiş kalıplardır. 

 

2.10. KİMLİK PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLEMELER 

Kimlik, şimdiki Batı ve Amerikan yaşam tarzında görüldüğü üzere narsistik ve hız-

haz düşkünü bir yapıda olması gerektiği formu bulmakta zorlanmaktadır. Çünkü, 

bilhassa ruhun yüceliği ve manevi değerlerle kimlik vurgusu yapan toplumlar, bir 

anda tüketilmek adına varolmuş günü birlik oluşumlarla karşılaştığında psikolojik 

sorun ve tramvalarla yüzyüze gelebilmektedir. Köklü manada kimlik tasavvuru ancak 

ve ancak köklü değerler etrafında şekillenebilir.  

Bir tarafta erdeme, sabra ve sosyal dayanışmaya dayalı bir kültür, diğer yanda 

dizilerle, magazin programları veya reklamlarla hazza ve kişisel keyiflere dayalı, 

sabır ve erdemden bihaber kültür endüstrisi ürünleri arasında kalmış bireyin bunları 

tutarlı şekilde harmanlaması oldukça zordur. Hatta farketmeden içselleştirdiği iki ayrı 

düşünce tarzının sonucunda birbiriyle uyuşmayan tutum ve davranışlarda 

bulunabilir. Dolayısıyla kendi içerisinde bir kargaşa hali doğabilmektedir. 

(Demirezen, 2015: 45) 

Toplum ekonomik, sınıfsal veya dini grupların birbirleri üzerinden kimlik edinme 

çabaları kendilerine has özellikleri kaybederek birbirlerine benzemelerine ve 

eritilemeyen farklılıkların ise kutuplaşmayla sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Aynı 
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durum, bireyin sahip olduğu farklı tip kimlikler için de geçerli olmaktadır. Toplum 

içerisinde dini veya milli niteliklerinden dolayı dışlanan ya da baskılanan gruplar 

bireylerdeki ulusa ait veya din temelli kimliklerinde deformasyona sebebiyet 

vermekte, birey çoğu zaman farklı kimlik tipleri arasında çatışma yaşamaktadır. 

Özdeşlik ve farklılık, diğerleri ve kendi ikilemleri arasında varolan kimlik, kişinin 

iradesi dışında kişiye malolmuş dil, din, ırk v.b. unsurlarla mı oluşur, yoksa bireysel 

seçim midir ve bireysel kimliğin oluşum alanı neresidir? Toplumda oluşan genel 

algının bireyi yönlendirmesi sonucu oluşan takım tutma, modaya uyma veya tek tip 

ürünler tüketme eylemleri kişisel tercihle olmakla beraber kimlik edinimine katkı 

sağlayabilecek mahiyette midir? ‘‘Takım tutmanın bir kimlik mertebesine çıkartılması 

çok net bir ucuza kapatma olgusur.’’ diyen yazar tesettür giyim de dahil olmak üzere 

modaya uygun yaşamanın ve moda ikonlarının sanal cemaatine katılanların türev 

kimlikler ürettiğini savunmaktadır. Doğuştan edinilen özelliklere ‘kimlik-gibi’ vurgusu 

yaparken, kimlik karmaşasında insanlık dışında bir kimliğin sayılmaması gerektiğini 

söylemektedir. (Kılıçbay, 2003: 163-165) 

Doğu ve Batı insan yapımıdır diyerek dikotomilere sıkışıp kalan insanı anlatan 

Edward Said**, doğulu ve batılı düşünce biçimlerindeki farklılığa gönderme yaparken 

aslında bu söz bizi bir çok ikilem gibi kimlikteki öteki ve ben ikilemine de 

götürmektedir. Avrupa, tarihine katkısından dolayı Doğu’ya tarih atfedip Amerikayı 

tarihsiz olarak tanımlasa da ikisine de öteki nazarıyla bakmaktadır. Bu temel 

düşünce pek çok alt fikirde öteki üzerinden yansıyan bir şey olarak kendisini 

göstermektedir. Batı üzerinden doğunun, erkek üzerinden kadının, sanayileşme 

üzerinden geri kalmışın, modernleşme üzerinden çağdışının tanımlanması gibi. Her 

nekadar bu düşünsel arka plan tüketim toplumu argümanlarında ve üretim 

stratejilerinde de kendisini gösterse de ilmi çalışma ve yeni gelişen düşünce tarzları 

artık bu ikili ve ötekisel kurguyu kabul etmemekte, çeşitli eleştriler geliştirmektedir. 

Nitekim, Avrupa geçirdiği savaşlar ve Nazi yıkımları ardından maddi manevi 

kendisini toparlayıp, yeni bir kimlik oluşturuncaya dek özellikle Nazi zulmünden 

Amerika’ya kaçan fikir adamları Amerika lehine eski ve yeni dünyayı yeniden 

yorumlayarak, bilim dünyasına yeni açılımlar getirmişlerdir. Bu durum, Robert 

 

** http://www.mediaed.org/transcripts/Edward-Said-On-Orientalism-Transcript.pdf  
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Kagan’a göre, ABD’nin kimliğinin Avrupa’dan farklılaşmasına ve medeniyetler arası 

ayrılığın İslam ve Batı değil Amerika ve Avrupa arasında oluşmasına zemin 

hazırlamıştır. (Kagan, 2002) 

 

‘‘AB kimliğinin formülasyonu açısından bir diğer önemli problem, monolitik Hıristiyan 

kimliğidir ki bu kimlik, tek boyutluluk taşımakta ve bu nedenle AB’nin şiddetle savunduğu 

çokkültürlülük, kültürel çoğulculuk, çok kimliklilik gibi nosyonların hayata yansıtılmasını, insan 

hakları ve demokrasi gibi evrensel değerlerin ayırımcılık gözetilmeden uygulanmasını; daha 

da önemlisi kuşatıcı, kapsayıcı bir medeniyet yaratma ideallerinin uygulanmasını zorlaştıran 

ve bu noktada AB’nin test edilmesini ve dolayısıyla dünya kamuoyu nezdinde inandırıcılık 

kazanmasını önleyen kısır bir kimliktir.’’ (İnaç, 2003: 211) 

 

Kimlik, bir başkasının varlığıyla bireyin varlığına kattığı anlam olmakla birlikte 

başkasının değil, bireyin bizzat oluşturduğu bir anlam bütünüdür. Öyle ki, bireysel ve 

grupsal kimlikler öteki varolduğu ölçüde belirginleşmekte fakat öteki tarafından 

belirlenen unsurlar bireyin hakiki kimlik oluşumunun anlamlı parçası 

olamamaktadırlar. Bu durum bireyin beslendiği toplum içerisinde oluşturduğu öz 

bilinç ve öz saygı kaynaklı kimlik edinimine bizleri götürmektedir. Tabiatı itibariyle 

sürekli sorgulama ve araştırma yetisine sahip insanoğlu kimliğinde gerçek anlamı 

yakalamak ve psikolojik ve sosyolojik sorunlarını en aza indirgemek adına ait olduğu 

kültürden ahlaki değerlere, çevresel şartlardan yaşama dair oluşmuş değer 

hükümlerine kadar herşeyi dinamik bir biçimde eleştirme ve sorgulama 

durumundadır. Ancak bu durumda, kimlikler insan hak ve hürriyetlerine, adalet 

terazisine ve önyargısız bir topluma hizmet eder ve sürekli tazelenirler. Nitekim, 

kimliğin adaletle kesiştiği ortak nokta hukuktur. Toplumsal düzen ve refah ortamının 

bir gereği olarak ortaya çıkan hukukun kimliğe yüklediği hukuki kişiliğin, daha çok 

bireyin devletle olan yurttaşlık bağını hak ve yükümlülükler bazında ortaya çıkardığı, 

önyargıya daha açık olabilen kültürel boyutla ise ilgilenmediği görünmektedir. 

Kültürlerin, kimlikleri koruyucu tarzda önyargıdan en uzak şekilde varlıklarını 

sürdürebilmelerinin bir yolu da hukuksal zeminde grup kimliklerinin tanınırlığının 

artması ve farklı kimliklere adalet tesis edilmesidir. Modern dünya içerisinde bu 

tanınmaya daha çok ihtiyaç duyulduğu (Wallerstein, 1998: 231) bir gerçektir. 

Anlaşılan odur ki, sadece kimliklerin veya kimlikleri taşıyan grupların korunması 
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değil, farklılıklara açık kültür yapılarının bütüncül anlamda korunması adaletin 

gözetildiğinin habercisidir. Bir kültür yeni kimlik oluşumlarına imkan tanır ve grup 

kültürünü avantajlı hale getirerek üyelerine daha iyi ortamlar hazırlar ise adalet, 

insan ilişkilerinin pek çok boyutuna tesir edebiliyor demektir. 

Ekonomik refahın artmasıyla gelen toplumsal denetimdeki farklılaşma ve değişen 

yönetim anlayışları günümüz toplumlarında yaşayan bireylerin kimliklerini kendi 

başlarına adeta birer proje gibi inşaa etme sorumluluğuyla başbaşa bırakmıştır. 

Bireylere kendi kimliğini oluşturma görevi veren bu postmodern toplum yapısı, 

kimliği oluşturmada dayanak teşkil edecek değer ve kuralları sunamadığından dolayı 

mikro düzeyde kimlik krizleri ortaya çıkmıştır. (Demirezen, 2015: 38)  

Kimlik, fark veya öteki gibi kavramlara ilginin artması ve bunu güncel bazı 

meselelerle bağdaştırarak kimi zaman daha da karmaşıklaştırarak işlemek zaman 

zaman araştırmacıların sabit olmayan bir sürece işaret eden kimlik kavramını kendi 

lehlerinde kullanmasıyla sonuçlanabilmektedir. Yahut, bazen de Taylor’un ifadesiyle, 

modern kimlik, bir tanınma takıntısı veya tanınma politikasına dönüşebilmektedir. 

(Taylor, 1991). Bu sonuç da gösterir ki, modern yaşamın bir devamı olarak gelen 

tüketim toplumlarında hıza ve haza, tüketim ve harcamaya olan düşkünlük kimlikler 

için de belirsiz ve kaygan bir zemin oluşturmaktadır. Kişinin yapıp ettiklerinden 

ziyade bulunduğu ve aitlik belirttikleri üzerinden kimlik edinme çabası hızla girip 

çıkılan, göstermelik ilişki ve bağlılıklarla oluşan yapay kimlik unsurlarına gönderme 

yapmaktadır.  

Sosyal ilişkilerin yerelliğini bitirme sürecine küreselleşme ile girdiğini savunan 

Giddens, bu bağlamda zaman ve mekanın esneyerek ortak kültürün yaygınlaştığını, 

yalınlıktan ve yeganelikten uzak karmaşık ve yersiz bir okadar da melez bir kültürün 

kapitalist ve global bir mahiyette var olmaya başladığını savunur. Bu bağlamda 

kültürden ilham alan kimlikler değerlendirildiğinde de Giddens bakışının tüketim 

toplumlarında türettiği yeni kimliklere dair özellikleri hakkında farklı bir şey 

söylemeyeceği açıktır. Nitekim, Castells’in ağ toplumu, Wallerstein’ın kapitalist 

dünya sistemi ve Luhman’ın dünya toplumu izahları da bireyleri bu ve benzeri 

toplum yapıları içerisinde sahip oldukları melez, karmaşık ve bir okadar yalınlıktan 

uzak kimlik yapılarına sevk etmektedir. Bu durum, moda ve teknoloji etkisinde 

gelişen bireyselliğin iyi okunamamasıyla gün geçtikçe çapraşık ve global bir hal 

alırken, bireyin içinde ulunduğu kültür ve toplum yapılarındaki değişim ve etkenleri 
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iyi gözlemlemesiyle oldukça yeni bakış açılarının ve toplumsal süreçlerin 

yaşanmasına, uzun vadede olumlu pek çok gelişmenin yaşanabileceğine dair 

ipuçları da verebilmektedir.  

Kimliğin artık çağdaş yaşamın diğer tartışmalı konumdaki yönlerine aydınlık 

olabilecek, kavranmasına ve incelenmesine yardımcı olacak bir prizma haline geldiği 

aşikardır. Toplumsal analize konu olan yerleşik meseleler artık ‘kimlik’ ekseni 

çevresinde dönmekte ve hakim söylemlere yerleşerek farklı bakış açılarıyla ele 

alınmaktadır. (Bauman, 2005: 173) 

Toplumsal değişimleri ve genel toplum yaşamını tarihi verilerden yoksun olarak 

tekrarlara indirgeme eğiliminde olan yapısalcılığın, ideolojiye yaklaşımının da bu 

doğrultuda olduğu görülmektedir. Nitekim, üretim ilişkilerini yeniden üreten bir olgu 

olarak ideolojiye yaklaşan Althusser ve takipçileri, bireylerin sisteme rahatça adapte 

olabilmesinin altyapısını da ideoloji ile olacağını savunmuşlardır. Bu ve benzeri 

düşünceleri eleştiren postmodernistler ise, bilim karşıtı olarak gördükleri ideolojiye, 

bilinç ve kimlik düzleminden yaklaşmışlardır.  

İdeoloji ve öznenin oluşumu üzerinde düşünen pek çok düşünür, ilkel toplumlardaki 

ideoloji-kültür ilişkisinden yola çıkarak günümüz ideolojilerini de ele almışlardır. Bu 

bağlamda, Marx ve Althusser gibi düşünürlerin negatif ideoloji kavramından da 

yararlanarak ideolojiyi düşünce bazında üretenin özne olmadığını savunanlar 

toplumsal yaşam pratikleri, gelenek ve ritüellerden doğan maddi varlık ve ideolojinin 

özneyi meydana getirdiği düşüncesinden yola çıkmaktadırlar.  

İdeoloji konusunda farklı düşüncedekilerin dahi buluştuğu ortak nokta, ideolojilerin 

gerçekleri örtücü niteliği yönünde olmuştur. Nitekim, pek çok sınıf ve topluma 

atfedilen çeşitli ideolojiler, gerçek düşüncelerin dışavurumundan ziyade sözkonusu 

ideolojinin yayılması ve gerçekleşmesi adına kullanılan araçlar olarak işlevselleştiği 

görülmektedir. Toplumların çevrilmek istenen cihete bu bağlamda daha kolay ve 

daha akılcı görünen sebeplerle yöneltmek mümkün olmaktadır.  

Bireyleri sahip oldukları aktif bilinç ve kimlik inşa edici bir dil ve düşünceden azade 

kılarak onları özneleştirme söylemiyle kendilerini gösteren ideolojiler, en çok da 

sınıfsal ayrımlara hizmet etmektedirler. (Larrain, 1995: 105) Bu bağlamda tüketim 

kültür ve alışkanlıklarının ayrıştırdığı sınıflar ve hiyerarşik oluşumlarda da 

ideolojilerin belirleyici rol üstlendiği görülmektedir. Medya ve kültürel araçlarla ortaya 
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konan uzun uzadıya araştırma sonuçları da hakim ideolojilere destek çıkar 

mahiyettedir.  

Günümüz tüketim toplumlarında terkedilen ideoloji bilim karşıtlığı ve ideolojilerin aynı 

üretim sistemlerini doğurduğu düşüncelerinin yerini bir sorunsal olarak görülen 

sınıfsal mücadeleler almıştır. Bu sayede yeni söylem ve oyalanma argümanları 

üreten sistem, ideoloji kavramının negatif anlamlarını da terk etmeyi amaçlamıştır. 

Bireylere adeta kendi bireysel ve kollektif kimliklerini tanıtmada söz sahibi kılındıkları 

izlenimi veren ideolojiler, tüketicilik kimliği kılıfıyla toplum bireylerine yapay 

edinimlerin yolunu açmaktadırlar. 

Artık tıpkı evrensel bir açlık sorunu olduğu gibi evrensel bir yorgunluk sorunu vardır. 

Yeni şiddetin nesnesiz olması gibi bu yorgunluk da nedensizdir. Bu yorgunluğun kas 

ve enerji yorgunluğuyla hiçbir ilgisi yoktur. Yorgunluk fiziksel sarfiyattan 

kaynaklanmaz. Kuşkusuz sinirsel sarfiyattan, depresif olmaktan ve psikosomatik 

dönüşümden söz ediyoruz. Yorgun kahramanlar olarak karşımıza çıkıyor tüketim 

toplumu bireyleri. Düzeni devam ettirebilme adına canla başla çalışan sistem  

kahramanları… Birbirine karşı duran birçok zorlama altında parçalanmama telaşı 

veren bireyler, zamanla ilerleyen ve büyüyen bir dengesizlik edinmektedirler. Bu 

denge ve iç muhasebeden yoksun zirveleştirilmiş hazlar dünyasında birbirini 

tutmayan ihtiyaç ve tatminler arasında sarsılan ferdin kendini bulamayışı ve hatta 

kimliğini kaybedişi demektir. Bu yorgunluk halleri toplum içerisinde grevlere, 

yavaşlatılmaya çalışılan iş ve eğitimlere yansımakta, baskın olarak görülen migren, 

uyuyamama, şişmanlık veya iştahsızlık gibi hastalıklarla kendisini göstermektedir. 

Sistemlerin bizzat kendileri tarafından üretilen suçluluk, derin bağdaşmazlıklar ve 

kötülük olguları mantıksal evrim çerçevesinde söz konusu sistemlerin çoğu zaman 

tam merkezine oturtulmaktadır.  Bu bağlamda görülen o dur ki, toplumlar bu ve 

benzeri şiddet modellerini telkin eder yahut geliştirir. Nitekim, bireylerin fiziksel ve 

ruhsal patlamalarını tetikleyen bu gibi güçler, kitleleri ortak iletişime dahil etmek, 

boşaltmak ve denetlemek gibi işlevler kullanarak toplumları dize getirme amacı 

güden sistemlerin öncelikli araçlarıdır. Ayrıca bolluk ve güvenlikten kaynaklı kendini 

gösteren şiddet biçimi gerçek bir sorun olarak kendisini göstermekte ve 

denetlenemez oluşu bilhassa refahla gerçekleşen başka şeylerle bütünleşerek 

tüketilen şiddetin dahi ötesine geçen bir durum arzetmektedir. Bu anlamda, bu 

açıklanamaz şiddet bizi bolluk hakkındaki düşüncelerimizi yeniden gözden 
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geçirmeye itmelidir: Bolluk ve şiddet birlikte var olur, ikisi birlikte çözümlenmelidir. 

(Baudrillard, 2015: 227) Bunun yanısıra tüketim toplumu uyuşturucu, karşı cinse 

şiddet, uç yaşayış biçimlerinden geçerek suça eğilim ve şiddet tarzı yıkıcılığa ve 

kişiler arası hızla yaygınlaşan kronik yorgunluk, intiharlar, sinir hastalıkları gibi 

depresif ruh hallerine uzanmaktadır. Bunu bir ileri aşaması ise kurumların algı ve 

bakışaçısına bağlı olarak çeşitli anomi yahut anomali durumlarıdır.  

Şiddetin güvenliği yüceltmek için evcil kullanıma dönüşebilmesinde olduğu gibi 

nevroz olarak yorgunluk da kültürel bir ayrıcalık belirtisi haline gelebilir. O zaman, 

öncelikle kültürlü ve ayrıcalıklılarda önem kazanan yorgunluk ve tatmin ritüelidir 

(ayrıca bu kültürel kandırmacanın yayılması oldukça hızlı bir şekilde gelişir). Bu 

aşamada yorgunluk hiç de anomik değildir ve anomik yorgunluk hakkında söylemiş 

olduğumuz hiçbir şey bu mecburi yorgunluk için geçerli değildir: Mecburi yorgunluk 

tüketilen yorgunluktur ve toplumsal mübadele ve toplumsal konum ritüelinin içinde 

yer alır. (Baudrillard, 2015: 241) Yaşadığımız yakın çevremizdeki bireylerde de bariz 

görebileceğimiz üzere hemen herkes yoğunluktan, birşeylere yetişememekten ve 

onca hayat kolaylaştırıcı ekipmana rağmen işlerini yetiştiremediğinden yakınır. 

Bunun yanısıra mütemadiyen yorgunluk ve tam manasıyla dinlenememe şikayetleri 

dilden dile dolaşır ve hızla yaygınlaşır. 

Sanayi toplumları insanların temel anlamda ihtiyaç duydukları asli ihtiyaçları 

aracılığıyla nasıl ki hammadde ve pazar arayışlarına cevap veren ülkeleri 

sömürdüyse, tüketim toplumları da toplum içerisinde yalnızlaşan bireylerin aidiyet 

arzusu ve kimlik oluşturma ihtiyaçlarını kullanarak onları sömürmektedir. 

Bireyselleşme burada da kendisini göstermekte ve geçmişte toplum bazından bireye 

etki, tüketim toplumunda birey bazından topluma etki haline dönüşmüştür.  

Tüketim toplumunda bireylerde görülen çeşitli nörolojik ve psikolojik rahatsızlıklar 

arasında görülen ‘Tükenmişlik Sendromu’ yeri doldurulabilecek yaşamsal öğeler 

yerine, yeri doldurulamayan kişilik ve kimlik tüketimimizin bir sonucu olarak bünyede 

başgösteren rahatsızlıklar arasındadır ve kimbilir belki de acil çıkış butonudur. 

 

 ‘’ İster bilinç planında olsun isterse de nefsin içerdiği gözlenebilen ve gözlenemeyen tüm 

bölgelerde unutulup kalmış bulunsun, ‘nefste olan’ı değiştirmek insanın görevidir. Her ne 

zaman nefse ilişkin yasaları keşfederse değişimi gerçekleştirmeye o zaman güç yetirebilir. 
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Bu yüzden psikolojik değişim yasalarını ortaya koyan bilimin tahsiline olan ihtiyaç, zorunluluk 

halini almıştır. ‘’ (Said, 1984: 95) 

  

Cevdet Said’in bu çözümü esasında tüketim toplumları fertleri için de değişimi 

başlatabilecek bir mahiyettedir.  

Tüketim toplumu diğer yandan bir argüman olarak toplum bireylerine şiddet-korku 

olay ve aktivitelerini de tükettirmekte medya bu tarz eylemleri kullanarak dikkat 

çekmektedir. Sürekli kavga, savaş, atışma, laf dalaşı sahneleri ve gıybetin, fesat ve 

fitnenin özendirildiği dizi senaryoları insanlara kamuspotlarında verilen mesajların 

aksine şiddet ve kötülüğe yöneltmekte, bu duygular da tükettirilmektedir. Nitekim, 

insanlar da renkli dizi sahnelerindeki ‘ben kötüyüm’ diyerek çevresini ve etrafını 

güldüren heyecanlı karakterleri donuk kamu spotlarından daha cazip bulmakta, 

daha kolay içselleştirmektedirler.  

Gündelik hayatlarımızın birebir içerisinde yaşayarak her yandan etkilerini 

hissettiğimiz üretim-tüketim döngüsü, tüketim toplumu olmanın bir sonucu halinde 

farklı plan ve düzeylerde yaşanmaya devam eder. Asıl nokta, planlı işleyen bu 

sürecin bireyler üzerindeki kontrol ve etkileşim durumunun neyi gösterdiği veya 

göstereceğidir. Harvey bu açıdan süreci değerlendirirken; bu dönemde 

bireyselleşme ve kişisel tatmin yoluyla doyuma ulaşmayı, güvence ve toplumsal 

kimlik arayışını, kendine saygı veya statü gibi bireysel kimlik kazanımlarının 

toplumsal ve psikolojik eğilimler çerçevesinde geliştiğini savunmaktadır. (Harvey, 

1999: 145) Bu tip eğilimler bireyleri zamanla her şeyin tüketilebileceği algısına 

yönlendirir ki bunun başında ilk olarak zaman gelmektedir. Zamanın tüketim nesnesi 

halini alması, zaman tasarrufuna verilen önemi arttıracağı gibi zaman satın almaları 

da söz konusu etmektedir. Zaman kazanımı hız getiren olanakların ön plana 

çıkarılması şeklinde sonuç verebilmekte ancak bu durum uçakla giden kişinin daha 

uzun zaman vererek otobüs yolculuğuyla aynı yere ulaşan diğer kişiye karşı kendini 

daha üstün hissetmesi gibi sonuçlar da doğurmaktadır. Hız zamanla tüketim 

toplumunun bir değer göstergesi halini almaktadır. Her nekadar son dönem 

psikolojik yönlendirmeler bu durumun insan açısından olumsuz etkilerini tartışma 

konusu haline getirseler de henüz halihazırdaki baskın söylem devam etmektedir.  
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Tüketim toplumu içerisinde zamanla yaratılan kültürel anlamlar, markalara 

aktarılmakla beraber, markalar ise, kimliğin benliğin yaratılması ve devam 

ettirilmesinde göstermelik birer kaynak gibi kullanılmaktadırlar. (Odabaşı, 1999: 60) 

Nitekim, marka veya imajlara yüklenen gereğinden fazla anlam ve saygınlık tüketim 

toplumu bireylerince birer tatmin aracı olarak kullanılmaktadır. Köleliğin yaygın 

olduğu toplumlarda görülen aşırı yüceltme davranışları dini dayanağı olsun ya da 

olmasın tüketim toplumlarında da sıkça karşılaşılan durumlar arasındadır. (Güneş, 

1996: 202) Reklamlar da bu aktarımı başarıyla yerine getirmektedirler. Aynı şekilde 

moda ikonları ve moda işleyişine hizmet veren her türlü şahıs ve kuruluş bu 

aktarıma aracılık görevini üstlenmektedir. Bu anlamda kimlik belirlemede etkin rol 

üstlenen modayı sadece kıyafetle sınırlı tutmak doğru olmaz. Nitekim, toplumun 

çoğunluğu tarafından benimsenen her türlü söz, fiil veya davranış şekilleri 

modalaşmış şeyler olarak görülebilir. 

Popüler kültürün diğer öğeleri gibi moda da daha çok Batı kültürü etkisiyle oluşmuş 

ancak Batılı olmayan toplumları da etkisi altına almıştır. Gerek endüstriyel moda 

gerekse sınıf modası üst tabaka, elit kesim sakinleri tarafından oluşturulup 

yönlendirilmekle beraber alt sınıf tercihlerine de doğrudan etki etmekte, uzun ömürlü 

olmayan akımlara da fikir babalığı yapmaktadırlar. 

Üretici ve tüketici arasındaki bağı sağlam tutmak üzere geliştirilen yeni pazarlama ve 

reklam teknikleri modada var olan söylem ve ikonlar üzerinden sıkça hareket 

etmekte böylece reklam modaya moda da reklama karşılıklı olarak hizmet etmiş 

bulunmaktadır. Reklam aynı zamanda tüketiciyi üreticinin istekleri doğrultusunda 

şekillendirip yönlendiren bir araçtır. Kellner, reklamların tıpkı televizyon anlatıları gibi 

mitlerin metinlerinin işlevsel birer eşdeğerleri olduğunu ve sık sık topluma dair 

karışıklıkları aydınlatarak, kimlik modelleri sunduğunu söylemektedir. (Kellner, 2001: 

205) 

Reklamlar vasıtasıyla gerçek bir erkeğin ya da gerçek bir kadının nasıl olunacağına 

dair çizilen modeller esasında belirli bir kültürce biçimlenmiş rolleri yahut yapay 

kimlikleri öne sürmekten başka bir şey değillerdir. Aynı şekilde, kendi içerisinde 

kurduğu sahte samimi uslüp ile her kesime kendi dilinden sesleniyormuş havası 

sunarak, içtenlik algısı kurulmaya çalışılır. Elbette tüm bu detayların da insan eliyle 

ve zekasıyla ortaya konulduğu düşünülürse gerçeklik ve hakikat algısı lehine 

önlemler almak da bir o kadar mümkünatını korumuş olur. Elbette, aynı çaba ile bu 
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değişime destek vermeye en başta toplumun bireyleri gönüllü olmalıdır. Nitekim 

sorun olmadığı düşünülen bir yerde çözüm de gerekli görülmeyecektir. 

Diğer yandan, cinsel ve kültürel kimlik etrafındaki tartışmalarda tüketim kullanılarak 

kültürel olarak lokomotif harekete geçirilmiş, değişim başlatıldığı da gerçektir. 

Böylece, küreselleşen tüketim olgusu ile, ekonominin yanısıra kültürel ve kimlik 

odaklı tartışmalara açıklama getirilmiş, siyasal gündeme dahi müdahale hakkı 

doğmuş ve mekana ilişkin kaygılar ele alınabilmiştir. (Öncü, 2003: 183) Ayrıca, tüm 

bunlar beraberinde gerek bireysel gerekse toplumsal kimlikleri değiştiren değişmiş 

ve evrilmiş global bir kimlik algısı oluşmuş, bu da beraberinde evrensel bir kültür 

algısını doğurmuştur. (Ceylan, 2004: 130) 

Küreselleşme ile hızlanan dünya beraberinde merkezden çevreye doğru artan bir 

fakirleşme ve yavaşlama da oluşmakta, bu sebeple toplum içerisinde uç gelir 

seviyeleri de çoğalmaktadır. Söz konusu ekonomi ve yaşam biçimi devam ettiği 

sürece bu durum kaçınılmaz biçimde artarak sürecektir fakat küreselleşme ile gelen 

farklı kimlikleri anlama ve anlamlandırma düşüncesi bu açıdan adaletin temini ve 

adil yaşam biçimlerinin toplumlar arasında yayılımı açısından da geliştirilebilir ki 

bunun düzenlenlemesi yapıldığında toplumsal yaşam insan lehinde bir hale 

getirilmiş olur.  

 

‘’İnsanın en yerleşik toplumsal duygularından biri adalettir. Çünkü adalet kavramı başka 

insanlarla olan ilişkilerde yani ancak bir toplum içinde geçerlidir. Pek doğal olarak toplum 

içindeki durumunu karşılaştırmalı olarak irdeleyen insan için adalet kavramı, yalnız hukuksal 
bir anlam taşımaz. Toplumsal adalet kavramında olduğu gibi ekonomik bir içerik de kazanır.’’ 

(Kongar, 1986: 89)  

 

Bu bağlamda bireylerin hem tüketme hem de adaletle yaşama ihtiyaç ve isteklerini 

bir arada ve doğru perspektifte yaşama imkanı yine insanların yaşamları üzerinden 

gerçekçi çıkarımlar yapmasına bağlı olmaktadır. Aksi taktirde sadece kendi 

yaşamlarını yönetmelerinde değil toplumların toplu yönetiminde sıkıntılar vuku 

bulmaktadır. 
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 ‘’…Yatay bir toplumda otorite de anlam değiştirmektedir. Otorite, artık dikey iktidarı elinde 

tutanlarda değildir daha yataydır. Çok dikkat çekici bir biçimde, yatay toplum bir şöhret 

toplumudur. İktidarı alan ve elinde tutan erkekler ve kadınlar şöhret olurlar; iktidarlarını 

şöhretli bir biçimde kullanırlar. Modern toplumda insanlar – sıradan insanlar, TV ekranının 

önünde oturan insanlar- şöhretlerle yatay bir ilişkileri varmış gibi görünürler. Burada 

görünüşler önemlidir fakat son derece yanıltıcıdır. Geleneksel otorite ise, aksine dikeydi ve 

otorite ne kadar yüksekse o kadar sert, mesafeli ve uzaktı.’’ (Friedman, 2002: 22)  

 

Zamana karşı yarışan nesnelerin kullanım değerinden azade edilerek tanınırlık ve 

moda değerlerini arttırarak devirdaimin hızla yenilenmesine imkan sağlayan 

reklamlar, bütçe müzelerinin oldukça iyi meblağlarla oluşmasını sağlamaktadırlar. 

Artık kullanılan eşyaların kaybolması, parçalanması veya kazaya uğraması oldukça 

istenebilen bir durumdur. Nitekim sigorta şirketleri arabanın çarpılmasını, evlerin 

soyulmasını törensel bir madde beklentisi içerisinde sunmaktadır. Üstelik hayatların 

gördüğü hasar ve kayıplar göz ardı edilerek. Yeni nesneler var edebilmesi için 

toplumun daha öncekileri yok edebilme potansiyeline sahip olması gerekmektedir. 

Üretilenle yok edilen arasında aracılık yapan tüketim, tıpkı üretim imkan ve çeşitleri 

gibi yok etmeye dair de yeni aşamalar geliştirmiştir ki tüketime temelde anlam katan 

da budur. (Baudrillard, 2015: 46-47) Temelde bireye sunulan sürekli yeni ürün 

çeşitliliği karşılığında nasıl olursa olsun tüketilmeyi beklemektedir. Bu beklenti de 

bireye tüketim toplumunda yaşamanın bir sonucu olarak doğduğu andan itibaren 

aşılanmaktadır. 

 

Aslında, dil yahut akrabalık gibi anlamlandırma düzeni gibi anlamlar taşıyan olan 

tüketim, son aşamada ihtiyaçlarve zevklerden ziyade nesne ve göstergeler kodunu 

temsil etmektedir. (Baudrillard, 2015: 92) 

 

Çocukluktan itibaren bireye bilinçte ve devamında toplumsal arenada ideolojiler 

kanalıyla yüklenen tüketim kültür ve sembolleri zamanla toplumsal bir manivela 

halini almaktadır. Üstelik geliştikçe, yeni üretim güçleri peyda oldukça ve büyüdükçe 

tüketim toplumunun verimli ekonomik sistemin tekelci bir yeniden yapılanmayla 

orantılı olarak yeni bir toplumsallaşma tarzı ortaya koyduğu görülmektedir. Bu özgül 

tarz, tüketimin öğretildiği ve tüketime mütemadiyen alıştırılan bir toplum ve kimlikler 

olmaktadır.   
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Saçların veya makyaj tonunun uyumuyla kendisini özdeşleştiren söylem ve 

metinlerle dolu kadın dergileri, kadına kendisini bulabileceği bir merci olarak 

bakımını, kendisinde yapacağı fiziksel değişiklikleri işaret etmektedir. Ufak tefek ton 

değişikliğiyle kendisi olduğunu iddia eden kadınlar maddeyle özümsediği 

farklılaşmayı uzun zamandır beklediği doyum olarak ifadelendirmektedir. Bu tatmini 

sonuç olarak bir boya ya da kozmetik markasına bağlayan reklamlar kadınlara suni 

ve geçici tatmin yöntemleri üretmektedirler. Her zaman olduğundan daha çok 

kendisi olduğunu iddia eden birey, maddede kişileşme yani kimlikleşme 

göstermekte, kimliğinin hakiki doyum noktası olan manevi ve ruhani tatminden 

günden güne uzaklaşmaktadır. Nitekim, bu gibi reklamlarla muhatap olmadan önce 

kişiliğinin ait olduğu merciyi düşünmesi gereken fertler, kendisi olduğu ve kendisini 

uzun soluklu ait hissettiği kimlik dayanaklarının birkaç kuru söylemle nasıl sahte bir 

kendilik oluşturabileceğinin de farkında olmaktadır. Evrenin en değerli, kutsal ve 

girift yaratılışlı insan doğası için küçük bir değişim, bir makyaj bir boya onun kendisi 

olması için yeterli doneler olamayacaktır. 

‘‘… Yani dün tamamıyla kendim değil miydim?’’  (Baudrillard, 2015: 103) Bu açıdan 

düşünürsek her birey için sahip olduğu koşullar, dahi olmak istediği ya da olduğu 

gruplar ve üzerinden kendisini inşaa ettiği maddeler kadar sahip olduğu çoklu 

kimlikler söz konusu olmaktadır.  

 

Bu sebepledir ki modern zamanlar boyunca insanların yakasına yapışan kimlik 

sorunu biçimsel ve içeriksel olarak değişmiştir. Artık tereddüt edilen nokta, fertlerin 

seçtiği kimliği nesıl edindiği yahut nasıl kabul ettireceğinden onca kimlik yığını 

arasından hangi kimliği seçeceği ve olur da seçtiği kimlik piyasadan düşer ya da 

popülerliğini kaybederse başka kimlik seçme ve zaman kaybetmeme konusundaki 

açık gözlülüğü nasıl sağlayacağına dairdir. Sinirleri bozan temel bir endişe vardır ki 

o da, sağlam bir toplumsal sınıf ya da kategori içinde nasıl bir yer bulunacağı ve 

bulunması halinde bu yerin nasıl korunacağı ve dışarı atılmaktan kaçınılacağından 

ziyade, zorlukla oluşturulan çerçevenin bir anda parçalanacağından ya da 

eriyeceğinden duyulan kuşkudur. (Bauman, 2005: 182) 

Yaşadığı yeri dahi kendisinin kişiselleştirebileceğine inandırılan tüketim mahkumu 

fert, kendine özel ve kişiselliği yakalayabileceği nice argümana tutunmaya 

çabalamaktadır. Bu bağlam da Riesman’ın da dediği gibi ‘günümüzde en çok talep 

edilen şey ne bir makine ne bir servet ne de bir eser ama bir kişiliktir.  
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Bireyler arasındaki gerçek farklılıkları kaldırmanın ardından farklılaşma borusunu 

öttüren tekelci sanayi işleyişi, doğallık, işlev kazandırma, kültür edindirme gibi 

vaadlerle kişileri ve ürünleri tektip bir formatta piyasaya sürebilmenin yolunu 

yapmaktadır. ‘‘Burada durum biraz toplumsal ve dinsel hareketlerdeki gibidir.  

Kiliseler ve kurumlar bu hareketlerin başlangıçtaki hızları azaldığında kurulurlar. 

Burada da fark kültü, farkların yitirilmesi üzerine kurulur.’’ (Baudrillard, 2015: 105) 

Kimliğin tüketim toplumlarında yaşadığı krizlerden bir diğeri, öncelikle sonuca 

yönelik amaçsal ve aşkın değerlerin yerini amaçsız ve ilişki anında son bulan 

ambiyans değerlerine bırakması ve bu toplumun mal üretimi olduğu kadar 

hızlandırılmış bir ilişki üretim toplumu oluşudur. (Baudrillard, 2015: 223) Toplum bu 

hızlı üretim ilişkilerinin aksaksız şekilde devamı amacıyla geleneksel normalarını ve 

toplumsal bütünlük ilişkilerini zamanla bir kenara bırakmaktadır. Oysa John Stuart 

Mill gibi düşünürler, uzlaşmacılığın karşısında durma ve geleneğin karşısında asla 

diz çökmeme olgusunun kendinde bir uşaklık olduğu kanaatindedir. Tüketim 

toplumu kendi içinde benimsediği bir ahlakı olsa da bu durum hiçbir zaman gerçek 

ve yapay arası hakiki farkları belirtmeye yetmez ve tolerans gösterme anlayış ve 

hoşgörü gibi değerler toplumsal yapı içerisinde erdem olma vasfını kenara 

bırakarak, sisteme hizmet edebilmektedir. Kendi içerisinde şiddeti ve hoşgörüyü, 

baskı ve esnekliği, özgürlük ve kısıtlamayı bir arada barındıran ironik bir yapıdır.  

 Mevcut toplum yapısının ürettiği öylesine anlamsız ve sisteme hizmet endeksli bir 

şiddet yapılanması ve örnekleridir ki, bireyler artık olması gereken ve doğru zaman 

ve mekanda öfkelerini göstermeyi ve şiddetle karşı gelmeyi unutur olmuşlardır. 

‘‘Bazıları şiddetin bir anlamının olduğu zamanı özlemle anacaklar, yani eski savaşçı, 

yurtsever, tutkusal, temelde rasyonel şiddet; bir amaç ya da bir payeyle onaylanan 

şiddet, ideolojik şiddet ya da bireysel, başkaldıranlara özgü, estetizmden 

kaynaklanan ve Güzel Sanatlardan biri olarak kabul edilebilen bireysel şiddet.’’ 

(Baudrillard, 2015:  231) 

Dünyanın şiddet karşıtı bireyler yetiştirebilmesinin ön şartı ise, çevresine, ait olduğu 

veya olmadığı tüm toplumlara ve dünyaya hiyerarşik olamyan bir bakış açısıyla 

bakan bireylerin varolmasından geçmektedir. Yaratıcı ve kendini gerçekleştirici 

oluşum ve eylemleri üretim kaygılarından önce tutan, özgürlük, hürrüyet ve bağımsız 

kimlik olgusunu otoritelerin üzerinde gören bireyler ve bu bireylerin yetişmesini 
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sağlayan eğitim sistemlerinin geliştirilmesi öncelikli kaygılar arasında olduğu sürece 

gerçek işbirlikleri ve rekabet duygusundan uzak birlikte çalışma ve iyi şeyler ortaya 

koyma düşüncesi gerçek değerler eşliğinde kendini gösterebilecektir. Basit bir 

biçimde vicdani ve iyilik yönleri baskın nazik, açık yürekli fertlerin toplumda etkin ve 

çokluk haline gelebilmesidir önemli olan nokta. Kötülük ve kötü düşüncelerin hangi 

amaç için olursa olsun terk edildiği, zaman ve mekan farketmeksizin, onaylanma 

veya yerilme mahalle baskılarından uzak iyi olduğu bilinen işleri yapmaktan 

çekinmeyen bireylerden oluşan toplum, gerçek kimlik inşasının hakiki zeminini de 

kuşkusuz hazırlayacaktır.  

 

 

 

 

 

3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİNDAR TÜKETİCİ KİMLİĞİ ANALİZİ 

 

3.1.    MİKRO SOSYOLOJİK DİN TEORİLERİ 

Geniş çaplı makro teorilerin mikro inceleme alanı olan kimlik konusuna yansıması ve 

bu kapsamla karşılıklı kurulan din kimlik ve toplumsal teorilere dair ilişkilerin analiz 

edileceği bu bölüme sostolojinin mikro teorilerinden din ile ilişkili olanlarına kısaca 

değinme gerekliliği hissettik.  

3.1.1. Sosyal Aksiyon Teorisi ve Din (Max Weber) 
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Dinin dünyada iyi bir hayat sürmek amacıyla ortaya çıkan sosyal eylemler olarak 

gören Weber, bu eylemleri rasyonel olan ve olmayan eylemler olarak ayırmaktadır. 

Rasyonel olmayan eylemler, alışkanlıklar tarafından belirlenen geleneksel eylemler 

ve hislerin yön verdiği duygusal eylemler olarak ayrılırken; rasyonel eylemler ise, 

ahlaki norm ve düşüncelerce yönlendirilen değere yönelik eylemler ve akılcı 

hedeflerle yönlendirilen amaca yönelik eylemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. 

Weber yapmış olduğu bu ayrımda dini ve dindar davranışlarını ahlaki değer ve 

düşünceler tarafından yönlendirilmesi hasebiyle rasyonel eylem kategorisinde 

değerlendirmektedir. Nitekim, dini tercih ve yönelimlerle bireylerin yaşamlarındaki 

hemen her alana etki ederek değişim sağladıkları düşüncesinde olan Weber, 

Kalvinist öğretiyle ekonomik düzene yani Kapitalizme bir ruh kazandırıldığını 

savunmaktadır. (Weber, 2012) 

3.1.2. Sembolik Etkileşimcilik ve Din                                                     
(George Herbert Mead) 

Bireylerin etraflarında gördükleri şeylere yükledikleri anlamlar üzerinden toplumu 

anlamaya ve açıklamaya çalışan bu teori, bireyler arası sembolik etkileşimle oluşan 

toplumlarda bireyler kendi rolünü toplumun diğer fertlerin rol ve konumunu bilip 

kabullenerek oynamaktadır. Bu karşılıklı etkileşim ve bağımlılık bireyi sosyal süreçle 

bütünleştirmekte, mimik, jest ve dil gibi semboller de bu sürece katılmaktadır. Bu 

akışta din, aynı şekilde sosyal etkileşimi sağlayan realite bütünü ve tıpkı ekonomik 

rollerde olduğu gibi dini rollerin de sosyal ilerlemeye katkı sağladığı 

savunulmaktadır. Toplumu benlik, özne ve öteki kavramlarıyla açılımlayan Mead, bu 

açıdan din sosyolojisine ve dini roller ve kimliklerin oluşumunu açıklamaya yardımcı 

olmaktadır. (Mead, 2017) 

3.1.3. Fenomenolojik Din Teorisi                                               
(Peter Berger-Thomas Luckmann) 

Mikro sosyolojik din teorileriyle din sosyolojisi alanına mühim katkılar sağlayan 

Berger ve Luckmann, başkalarıyla iletişime giren insanın meydana getirdiği sosyo-

kültürel dünyayı baz alarak `realitenin sosyal inşası` teorisini geliştirmişlerdir. Bu 

inşada ilk aşama, insanın oluşturduğu objelere bağımsız bir karakter kazandırarak 
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dışsallaştırması ve ardından gelen bu nesnelleşen gerçekliğin bireylerce 

içselleştirme aşamasıdır. Dinin toplum içerisindeki değişen rolü ise insan 

hayatındaki anlam dünyası inşa etme ve meşruiyet ihtiyacını karşılama olarak 

görülmektedir. (Luckmann&Berger, 2008) 

 

3.2.   TÜKETICI KIMLIĞI ÜZERINDEN DINI TEMSIL 

İnsanın varolduğu her zaman ve zeminde kaçınılmaz şekilde varlığını devam ettiren 

din, gerek fert gerekse toplum üzerindeki etkisini kültürler ve medeniyetlerin de 

vasıtasıyla devam ettirmektedir. Tarihten bu yana dinlerin insanın varolduğu her 

alanda onunla etkileşim halinde olduğu düşünülürse ekonomik yaşamların da bu 

etkiden pay almaları kaçınılmazdır.  

Tüketim, en yalın tanımıyla, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılayacak 

biçimde kullanılması olarak ifade edilebilir. Din ise, insanların sosyal hayatta bireysel 

ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap vermede hayati bir rol oynar. Şu halde din ve 

tüketim arasında insan ihtiyaçlarının karşılanması noktasında karşılıklı ve diyalektik 

bir ilişkiden söz edilebilir.* 

Tüketim toplumu ve din ilişkisine olan çeşitli yaklaşımlarda dindarlığın postmodern 

seküler tüketim çağından bir yönüyle görünürlük kazandığına dair yorumlar 

yapılmaktadır. Oysa şunu da gözden kaçırmamak gerekir ki tüketim zaten 

dindarlığın ancak ve ancak görünür taraflarına aktif olarak etki edebilmektedir. Hatta 

daha sarih bir ifadeyle, dinin uygulanabilirliğine veya zihni argümanların dışa 

vurumundaki süreçlerine yansıyarak kendisini ifade etmektedir. Bu da tüketim 

kültürünün ancak ve ancak dinin derinindeki olgulara değil yüzeyindeki 

uygulamalara etki ettiğini gösterir. Bunu yanısıra daha uzun vadede gözlenen o ki, 

tüketim alışkanlıkları dinin tavsiye ettiği ve güzel gördüğü pek çok muamelatı 

çevrelemiş ve dokunulmaz, kutsal yönlerini sahiplenmiştir.  

Din ve ekonomik faaliyetler arası ilişkilere çalışmalarıyla katkı sağlayarak Din 

Sosyolojisine hizmet edenler arasında Adam Smith, John Bates Clark, Max Weber, 

 
*  Prof.Dr.M.Ali Kirman, Tüketim Toplumu ve Din, İsmail Demirezen, Dem Yay., İstanbul, 
2015, takdim bölümü. 
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E. Troeltsch gibi isimler vardır. Örneğin; John Bates CLARK, ekonomiyi okumak, 

yani toplumsal olguları algılayabilmek, oluşumları görebilmek, onları bir mihenk 

taşına oturtabilmek için mutlaka dinsel ekollere ve öğretilere ihtiyacımız olduğunu 

savunmaktadır.  (Önder, 2013) Ahlak ve din konularına değinen Smith gibi isimlerin 

yanısıra, Din Ekonomisi isimli kitabıyla önceleri görülmeyen din-iktisat arası 

yakınlaşmayı yazan Ömer Demir (Demir, 2013), bu vesileyle dini inanç ve tutumların 

ekonomik sonuçları, dinin iktisadi analizi ve iktisadi bilgilerin son dönemde yükselişte 

olan dini değerler minvalinde değerlendirilerek din ekonomisi oluşturulmasına 

katkılar sağlamıştır. 

Dinin bilhassa Batılı toplumların tarihi sürecinde aldığı yol göz önünde 

bulundurulursa, bir dönem siyasi faaliyetlerle kaderinin belirlendiği inanç sistemleri 

ilerleyen dönemlerde kendi içerisinde yenilenme ve dönüşüm hareketleri geçirerek 

toplum içerisinde daha sıklıkla kendisine yer edinmiştir. 

 

 ‘’Modern Batı’da daha yüksek düzen hiyerarşilerinin kurulması dinin elinden alınıp devlete 

verilmiştir. Modern Avrupa’nın ilk dönemlerinde, mezhepler arasındaki çatışma öylesine 

zarar vericiydi ki liberalizmin kurucuları Thomas Hobbes ve John Locke, topluluk için yeni 

zemin hazırlamıştır. Bu devleti meşrulaştıran ve paylaşılan değerlerin yoğunluğunu ve içeriği 

azaltan bir zemin olmaktadır. Endüstri sonrası liberal demokrasiler, bu yeniliğin kaçınılmaz 

ürünleriydi. Modern liberal demokraside paylaşılan değerler, dini olmaktan çok siyasi özellik 
göstermektedir.’’ ( Fukuyama, 1999: 185) 

 

Sadece biçim itibariyle kurulmuş dini veya devlet eksenli tören ve hareketlenmelerin 

dışında en küçük çapta sergilenen konser, eylem, kutlama, dostlar arası dayanışma 

partileri, cemaat toplantıları veya büyük- küçük dini törenleri de kapsayan toplumsal 

süreçlere ve yaşam pratiklerine dayalı daha geniş kültür tanımlamalarına ihtiyaç 

duymaktayız. Bu durum tüketim kültürü ve toplumları içerisinde dinin işlevlerini ve 

konumlarını daha net görmemizi sağlayacaktır. Tüketim kültürünün dini algı ve 

tutumları, inanç grup ve eğilimlerini tehdit eden bir yanının olduğunu savunan Said, 

Mattelart, Baudrillard gibi düşünürlerin yanısıra,  kutsalı açığa çıkardığı düşüncesini 

savunan düşünürler de mevcut bulunmaktadır. 
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 ‘’O nedenle tüketimi üretimin türevi olarak yorumlayan ve bunu ‘kitlesel tüketim sıfatıyla bir 

köşeye fırlatmaya çalışan yaklaşımlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun yerine 

tüketimciliğin dolaşımdaki malların sayısında ortaya çıkan bir enflasyonla sonuçlanmasına 

karşılık, bu durumun genelde kutsalın karanlığa gömülmesine yol açmadığını kabul etmek 

zorundayız. ...Bu zorunlu olarak, kutsalın sona ermesine yol açmaz; aslında kutsal kendisini 

örgütlü dinin dışında tüketim kültürü içerisinde ayakta tutabilmektedir.’’ (Featherstone, 1996: 

201-207)  

 

Gelişmiş ülkelerde dinin yok oluşundan ziyade şekil değiştirişine dair göstergeler 

mevcuttur. Bunlardan birisi, hiyerarşik dinin devlet gücünden ayrılarak düşüşe 

geçişidir. ( Fukuyama, 1999: 186) Bu tip merkeziyetten uzak aracı bir din anlayışının 

düzene alternatif olmaktan çok onun bir parçası olduğunu ifade eden Fukuyama, bu 

dinin toplumsal düzenin bir parçası olmamakla beraber kişilerin ihtiyaç duyduğunda 

yaşamlarını düzene sokan ve topluluk oluşturmada etkisi olan bir araç olduğunu dile 

getirmektedir. Bununla birlikte yaşam pratiklerine özellikle iktisadi tercihlerine dinden 

referans alma gayretini sıklıkla gösteren din mensuplarından Yahudiler, bu konuda 

baskın uygulamalarıyla kendilerinden söz ettirmişlerdir. 

Modern kapitalizmin doğuşunu ve ekonomik faaliyetlerdeki Yahudi faktörünü 

inceleyen Sombart, eserinde Ortaçağdan 19.yy’a dek oluşan kapitalist hareketliliğin 

sosyal ve dini faktörlerine değinmiş, özel olarak da Yahudi etkisini ele almıştır. 

(Sombart, 2005) Ticaretin geliştiği bölgelerde borsa ve ticaret unsurlarının açıktan 

ya da gizli Yahudilerce idare edildiği tesbitine ulaşan Sombart, modern kapitalist 

süreçte sömürgeciliğin dahi Yahudi eliyle oluştuğu sonucuna varır. Weber’in 

püritenlerinin de gizli Yahudiler olduğunu söyleyen Sombart, onların gerek ticaret 

kazancı gerekse tefecilik yoluyla bir şekilde parayla iç içe olduklarını savunmaktadır. 

Nitekim, Hristiyanlık ve Müslümanlık dini metinlerince yasak olan tefecilik 

Yahudilerce serbesttir. Bunun yanısıra farklı dinden evlenme yasağı ve kontrol 

edilen cinsellik faaliyetleriyle tek yöne kanalize edilen bir ekonomik birikim amacı 

güdülmekte, zenginlik çeşitli şekillerde övülerek vurgulanmaktadır. (Köroğlu, 2012: 

57) 

Dinin emirleri ve tavsiyeleri dikkate alındığında, dünya malı karşısında belirli tutum 

ve çizgiden sapmadan riyazet halinde yaşaması gereken diğer yanda dünyevi 

ihtiyaçlarını belirli ölçülerde o mal ile karşılaması gereken dinin muhatabı insan 
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karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple dini yükümlülüklerini terk etmeksizin dünya malı 

ile belirli eksende ilişki içerisinde bulunacak insanın bu konudaki dini öğütlerden de 

istifade etmesi duruşunu koruyabilmesi açısından gerekli gözükmektedir. 

Weber de özelde Protestanlığın genelde ise dünya dinlerinin ekonomik ilişkiler ile 

bağlantısından bahsederken iktisadi yaşamın üzerinde sosyal ve dini pek çok 

faktörün etkisinden söz etmektedir. Nitekim, iktisat insan ve madde arasında gelişen 

bir ilişki türü olarak karşımıza çıkar. İnsanın dini referanslara kayıtsız kalmaksızın 

yaşamını şekillendirmesini de göz önünde bulundurursak dinin ekonomik boyutunda 

dikkate şayan pek çok detay bulunabilecektir. 

İnsanın madde ile ilişki kurmasıyla başlayan ekonomik faaliyet, subjektif yargılarla 

pek çok farklı insan tipi ortaya koymaktadır. Ayrıca, üretici ve tüketici olarak insanı 

en yakından en uzağa kadar çevresiyle ilişki kurmaya sevketen bir davranış olarak 

karşımıza çıkar. Bir diğer boyutuyla ekonomik faaliyet, bugünkü ve istikbaldeki 

ihtiyaçlar hesaba katılarak farklı derecelerde gelecek planı ve değer ölçüleri ortaya 

koyarak ayrı bir insan tipi oluşturmaktadır. (Ülgener, 1981: 30) 

İnsanların yaşamlarını bilhassa günümüzde doğrudan etkileyen iktisadi faktörler, 

bireylerin madde ve çevreyi nasıl konumlandırdığından dünya görüşüne kadar pek 

çok alana sirayet etmektedirler. Nitekim, Weber’in bu etkileşim maddeyle yakın ilişki 

kurmayan münzevi veya maddeye hükmetme hırslısı disiplinli iki insan tipini ortaya 

koymaktadır.  

Tüketim yönüyle ele alındığında ise asketik Protestanlık bilhassa Kalvinistlerce 

sınırlı tüketim, sermaye birikimine yönelim şeklinde kendisini gösterirken, mal 

kazanımına ise güzelleme yapılarak adeta Tanrı buyruğu haline getirilmiştir. (Weber, 

2016: 142-146) Nitekim kapitalist sermayenin yolunu açan önemli faktörlerden birisi 

bu durumdur. 

Dinler, insan yaşamının gerektirdiği pek çok faaliyette tavsiye ve yönlendirmelerde 

bulundukları gibi bilhassa ilahi dinler nelerin tüketilip, tüketilmeyeceği; ihtiyaç 

tatmininde ölçü veya üretim-tüketim faaliyetlerine olan yeni yaklaşımlar konusunda 

da dindarlara sınırlar çizmektedir.  
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İğrenç sayılan herşeyin yenmesini yasaklayan Kitab-ı Mukaddes, kendiliğinden ölen 

hayvanın etini ve Yahudinin Yahudi kardeşinden aldığı faizi de yasaklar.* * *  Faizi 

hatta bir süre ticareti dahi üyelerine yasaklayan Ortaçağ Hristiyan kilisesi, zamanla 

çağın gerekleri ve değişimi neticesince farklılaşarak Protestan etiği ortaya koymuş 

ve yeni üretim tüketim faaliyetlerine bu ahlaki normlarca şekil vermiştir. Tıpkı, 

tüketmekten ziyade aktif biriktirme faaliyetiyle kapitalizmin sermaye birikimine katkı 

sağlayan Protestan mezheplerinin bu davranışa dinlerindeki ahlak algısından 

referans edinmiş olmaları gibi. 

Weber’in iddiasına göre kapitalizmin ruhu kapitalist gelişimden önce de vardı. 

Weber, kazanmadaki mutlak ve bilinçli kayıtsızlığın, çoğunlukla çok katı 

geleneksellikle yanyana bulunduğunu söyler. ‘’Artık ortaya konulmuş bir ‘ahlak’ 

görünümü altında ve kurallara bağlı yaşam biçimi anlamında ortaya çıkan ‘kapitalist 

ruh’un ilk önce mücadele etmek zorunda olduğu düşman, gelenekçi olma olarak 

adlandırılabilecek her çeşit duygu ve davranıştır.’’ (Weber, 2016: 47) 

Şimdilerde pek çok İslam ülkesinde de karşılaşılan aşırı üretme tüketme gayretinin 

sebep ve sonuçları itibariyle Weber’in değindiği kapitalist ruh sahipleriyle oldukça 

benzerlik arzettiği görülür.  

 

 ‘‘Kapitalist ruh’ taşıyanlar bugün, kiliseye tümüyle karşı olmasalar da, kayıtsızdırlar. 

Cennetle (ahiret anlamında) ilgili can sıkıcı temalar, onların neşeli kişilikleri ile uyuşmaz; din 

onlara insanları bu dünyanın işlerinden uzaklaştıran bir araç olarak görünür. Onlara, bu 
durmak bilmeyen koşuşturmalarının anlamı; sahip olduklarıyla neden hiçbir zaman 

yetinmedikleri sorulduğunda, eğer cevap verebilirlerse şöyle derler: ‘Çocukların ve torunların 

geleceğini düşünüyoruz.’’(Weber, 2016: 57) 

 

Tüketim toplumunda zaman zaman başvurulan dinin özünden olmayıp, dindar 

gözükmedeki bazı kolay pratik ve uygulamalar, her nekadar kutsallığı satın alacak 

teknik araçlar olmasa da, kutsallığı kaybetmenin korkusundan kurtulmanın araçları 

olarak karşımıza çıkar.  

 
* * *  Tevrat, Levililer, 11, 1-21; Tevrat, Yasanın Tekrarı, 23-19 
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Dinlerin tüketime olduğu gibi birtakım uygulamalara farklı şekilde yaklaştığını 

görebilmekteyiz. Arınma ve tövbe kavram ve uygulamalarının da dinlerdeki 

karşılığının farklılaştığını söyleyebiliriz. Nitekim, Yahudilik, günah ve hatalardan 

hayvan kurban ederek hatta ibadet merkezinde bir güvercinin başını koparmak 

suretiyle tamamen kurtulmak mümkünken, bu durum kendilerini seçilmiş gören 

Yahudi ırkı için böyledir. Hristiyanlıkta ise, tövbe ve pişmanlıkla rahibe dönen 

günahkar, rahibin dağıttığı kefaret, kutsallık ümidi, affolunma güvencesi ile büyük 

gerilimi üzerinden atar ve ümit kazanır. İslam ise, bir kişi veya nesneye bağlı 

olmaksızın bizzat kişinin Yaratıcıya yönelmesi ve affına yahut affedilmeyişine dair 

hiçbir kesinlik olmaksızın her fırsatta tövbesine devamı neticesinde günahlardan 

arınabilme imkanı vermektedir.  

Dinin tüketim üzerindeki etkisini, gerek dindarların tüketim alışkanlıklarıyla etkileşimi 

bağlamında gözlemleyebileceğimiz bir kültür olarak gerekse tüketim metalarına 

kutsal anlamlar yükleyerek toplum bireylerini gerçek kutsallığını kaybetmiş 

kutsalcıklar bağlamında etkisi altında tutan bir kültür olarak görebilmekteyiz. 

Kalvinistlerin lüks tüketimden kaçınmaları veya dindar bir Müslüman’ın da 

haramlığından dolayı faize yanaşmaması gibi örneklerin yanısıra Kapitalizmin 

büyüsünü bozduğu dünyaya akılcı yaklaşımlarıyla pek çok dindar toplum için bilinçli 

ya da bilinçsiz olarak modern tüketim yollarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bunun 

yanısıra Bocock, kapitalist tüketim kültürünün kutsalın yerini aldığına dair görüşleri 

eleştirerek, bilakis dinin etkisinin değişik görüngülerle büyüdüğünü (Bocock, 1997: 

121) söyleyerek, geleneksel dinlerin hakim olduğu toplumlardan da hareketle 

konuyu küresel çapta ele almanın yerinde olacağını savunmuştur. 

 

‘’Mesleki tatminin en yüksek ruhsal kültür değerleri ile doğrudan doğruya bağlantısının 

kurulmadığı yerlerde, -ya da tersine öznel ekonomik bir zorlama olarak hissedilmediği 

yerlerde- bugün bireyler yorumlamaktan da vazgeçmişlerdir. En serbest olduğu bölge olan 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, artık tamamen ve her türlü dini ve ahlaki kılıfından sıyrılmış 

olan kar çabası, bugün ona bir spor karakterini veren yalın dünyevi tutkularla birleşmiştir.’’ 

(Weber, 2016: 151) 
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‘’Bu anlamda ‘kapitalizm ve ‘kapitalist’ girişimler, sermaye hesabının 

rasyonelleştirilmesi ile de olsa, dünyanın belirli kültürler geliştirmiş bütün ülkelerinde, 

ekonomik belgelerin bize verdiği bilgiler ölçüsünde var olmuştur diyebiliriz.’’ (Weber, 

2016: 11) ‘’İki önemli gelişim öğesi olmadan kapitalist işletme olanaklı olamazdı: 

bugünkü ekonomik yaşamı tamamıyla yöneten ev ile işin birbirinden tamamen 

ayrılması öğesi ve bununla yakından ilişkili olan mantıki defter tutma.’’ (Weber, 

2016: 12) Şunu unutmamak gerekir ki, bazen kapitalist çıkarlar bazı şeylerim 

mükemmele yakın düzenlenmesini sağlamıştır. Hukuk sistemleri gibi.  

 ‘’Ekonomik alanda geleneksellikten kurtulma, hem dini geleneğe hem de bütün 

geleneksel otoritelere başkaldırma eğilimini destekleyici bir unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır.’’  Bu açıdan reformun toplum üzerindeki gerçek anlam ve etkisine 

baktığımızda kilise otoritesinin tamamen kaldırılması olmayıp, var olan biçimin farklı 

bir anlam ile değiştirilmesi demek olduğu görülecektir. (Weber, 2016: 26) Bu anlam 

değişikliği sözkonusu dönemde Batı kültürünün hakimiyeti sebebiyle her nekadar 

tüm dünya dinleri üzerinde de benzer etkinin görülmesi şeklinde sonuçlansa da 

ileriki zaman dilimleri bu olgunun gerçekliğin farkedilmesi için anlamlı bir hal 

almasını sağlayabilir. Nitekim, İslam dininin tanınırlığı diğer dinlerdeki esneme, 

hoşgörü ve diğer dinleri de tanıyıp anlama çabaları sonucu yaygınlaşmaktadır. 

Ülkenin dini havası ve aile çevresinin yönlendirdiği eğitim ile kazanılan ruhsal 

özellikler, kişinin meslek seçimini ve daha sonraki mesleki kariyerini etkilediğini 

söyleyen Weber, aslında kimlik oluşumunun da nüvelerinden söz etmiş olur. 

Nitekim, şahsiyet kişinin yaşamı boyunca edindiği tecrübe ve birikimlerin mizacı ile 

harmanlanması ile şekil alır. Bu da sağlıklı ve sağlam bir kimlik kazanımının temelini 

oluşturur. Zaten meslekler de kişiyi yansıtan birer araç değiller midir? Her nekadar 

herkes istediği yahut kişiliğine en uygun mesleği edinme şansına sahip olamasa da 

mesleki kariyer veya yaşamsal tercihleri öyle ya da böyle bireyin kimliği hakkında 

ipuçları taşır. ‘’Luther’in, Calvin’in, Knox’un, Voet’in eski Protestanlığı, bugün 

‘ilerleme’olarak adlandırdığı şeyle gerçekte oldukça az ilgiliydi.’’ (Weber, 2016: 34) 

Tüketim toplumunu modern yahut post modern bir çağın sonuçlarından biri olarak 

kabul edersek, karşılaştırma yapabilmek açısından modern öncesi yani geleneksel 

toplum yapısındaki dinin algılanış biçimine de kafa yormakta yarar vardır. Her ne 

kadar geleneksel toplumlarda din bir gerçeklik olarak algılanıyor olsa da dini emir ve 
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değerlerin yaşantıya aktarımı konusunda tekelci bir anlayış veya farklı ses ve 

fikirlere olan aşırı tepkisellik de söz konusu olabilmektedir. Bilim ve bilimsel veriler 

nasıl birikimli olarak ilerliyorsa dini ve tarihi tecrübelerin onlardan doğru çıkarımlar 

yapabilenler için de aynı şekilde ilerlemesi elbette düşünülebilir. Gelenek, töre, 

anane bir çok toplum veya gruplarca tabulaştırılarak üzerinde düşünülmesi yasak 

veya gereksiz görüldüğü yahut çoğu kez unutulduğu için geleneksel toplumlar da bu 

tarz durumları aşmakta zorlanmakta veya değişim yüzyılları gerektirmektedir. 

Değişimin hız kazanması ise belki de modern-postmodern toplum yapısının en 

olumlu sonuçlarından birisidir. Elbette değişim gelişim yönünde ve hakikat odaklı 

olursa bu geçerli olmaktadır. Toplumların yanlış uygulama ve davranışları değiştirip 

dönüştürerek sürekli ideal olana yönelmeleri ne kadar hız kazanırsa insanlık adına o 

denli faydalı olacaktır. Bu değişim elbette içerisinde pek çok hata, yanlışlık ve belki 

de dibe vuruşu da beraberinde getirecek ancak toplumca hedeflenilen hakikate 

ulaşma, insanlığa hizmet gibi amaçlar o toplumu tüm dibe vuruşlara rağmen zirveye 

ulaştıracaktır. 

Ancak, unutulmaması gereken bir husus var ki o da, tüketim toplumlarında dinin 

algılanışındaki hızlı değişimlerin zeminin hazırlayan temel faktör, dini metinlere olan 

yaklaşımlar ve bu yaklaşımların farklılaşarak yaygınlaşmasıdır. Dinlerin birincil 

kaynakları anlaşılmaya, açıklanmaya veya yorumlanmaya ihtiyaç duyduğu çeşitli 

konuları itibariyle asırlar boyunca insanlar tarafından farklılaştırılmış yahut esnek 

yorumlarla uçlaştırılarak gruplar arası çatışma sebepleri haline getirilmiştir. Tüketim 

kültürü ise toplumlara bu gibi dini metinler üzerinde rahatça söz söyleme ve 

postmodern bir kabulle herkesin kendi doğrusundan sorumlu olduğu yeni alanlar 

çizme hakları tanımıştır. Bireysel bazda yüzbinlerce anlayış ve yorum elbette zaman 

zaman birincil bağlamından  koparılarak yapılmış, bu da dini metinlerin güvenilirliğini 

sorgulamaya kadar gitmiştir. Pek çok olgu gibi dinin değer ve verilerini de tüketim 

metası halinde tüketen tüketim toplumu inanma ve bağlanma ihtiyaçlarını 

karşılayacak yeni inanç sistemlerine de kapı aralamıştır.  

Dinlerin iman-hüküm ve ahlak yasalarındaki bütünlük bireylerin çatışmasız bir 

toplumda yaşaması için çeşitli kurallar getirirken dünya ahiret mutluluğu için de 

çeşitli öğüt ve tavsiyeler ortaya koyar. Dinin parçalardan müteşekkil bir bütün olduğu 

gerçeğini kabullenmeyen ve kimlik, kişilik gibi pek çok olguda parçalama ve 
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parçalanmaya giden tüketim toplumlarında dini muhtevanın sadece mutluluk 

önerilerini alarak diğer kısmından hiç bahsetmemesi bu toplumların metalaştırılabilir 

olgularla ilgilendiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘’Dini metinler 

mutluluk verdikleri, rahatlık sağladıkları müddetçe makbul olurken, sosyal adalet gibi 

söylemler geri planlara itilmektedir.’’ (Demirezen, 2015: 99) 

Dinlerin metalaştırılmasındansa bir meta halinde çeşitli inanç ve uygulamaları 

benimseyenler de bulunmaktadır. Bu gruplar newage akımlar gibi kendi kurdukları 

değer ve düşünce sistemleriyle yepyeni yaşam biçimleri geliştirmektedirler. Bu 

akımlardan çoğu ise modern yaşamların yalnızlaştırdığı insanlara kendilerini değerli 

hissettirebilecek kişisel gelişim odaklı muhtevaya sahiptirler. Üyelere düzenli olarak 

NLP uzmanları tarafından seminerler, kendilerini mutlu ve güçlü hissedebilecekleri 

organizasyonlar ve çeşitli deneyimler yaşayacakları geziler düzenlenir. Tüketim 

toplumlarının gerek grupsal gerekse kişisel bazda aşırı önemsediği kişisel gelişim 

içerik olarak bireyi aşırı yüceltme ve tüm evreni kendisine maletme tarzında olduğu 

için zamanla bireylerde narsistik problemler görülebilmektedir. Nitekim, yaşamının 

çoğunu yalnız geçirmesi sebebiyle de bencilleşmeye müsait olan toplum bireyleri, 

tüm diğer insanlarla olan ilişki ve diyaloglarında kendini geliştirecek ve kişisel 

gelişimine mal edebilecek sonuçlar aramaktadır. Kendi çıkarlarına hizmet 

etmeyecek herhangi bir ilişki veya görüşmeyi benimsememektedir. Zamanla bu 

kişilerin gözünde tüm dünya kendisine hizmet edecek bir araca dönüşebilir ve aksi 

yaşandığında ise ağır psikolojik sorunlar başgösterebilmektedir. 

Birey esasında modern zamanlarda en çok da açık seçik ve sabit bir gönderim 

merkezi olarak benliğini aramaktadır. Fertlerin yaşam zeminlerinin kayganlaşması, 

teori-pratik bakış açılarının muazzam derecede genişlemesi ve kişilerin arayışa 

girdikleri şeyin kendilerinden başka bir yerde bulamayacak oluşları böylesine belirgin 

ve sabit bir güven noktasına duyulan ihtiyacı giderek arttırmaktadır. (Simmel, 2009: 

215) 

Rasyonaliteler, toplumsallıkların farklı söylemleri etrafında geliştirilmekle beraber, 

esasında kutsal kavramına son vermeyerek aksine, din dışı kutsallıklar ortaya 

çıkarmakta ve yeni dini eğilimlere zemin hazırlamaktadırlar. Nitekim, seküler olanı 

meşrulaştırma ve geniş alana yaymaya dair verilen çaba, esasında dinin dili ve 

dinselleştirme argümanları olmadan mümkün olmamaktadır. (Tekin, 2003: 66-68) 
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3.3. İSLAM VE ONUN BİRİNCİL KAYNAKLARINDA 
TÜKETİM 

İslam tüketimini Kalvinizm’in tam karşısına koyan Weber, basit yollarla ve cebirle 

malı elde ettiğini söylediği İslam iktisadında harcamanın ise, tıpkı savaşçı ve 

aristokrat topluluklar gibi tüketimci anlayışta olduğunu söyler. (Weber, 2012: 411) 

Esasında, iktisadi faaliyetlerle iç içe olmasına rağmen İslamın belli başlı bir iktisadi 

sisteme oturduğunu söylemek güçtür. Fakat, diğer tüm alanlarda olduğu gibi iktisadi 

yaşam da dini kaynaklarca düzenleme altına alınarak, ilahi kaynaklardan referanslar 

sunmuştur. 

Her şeyden önce insani nitelik ve ihtiyaçları göz önüne alan İslam dini, 

Hamidoğullarınca iktisadi yönelimlerde de öncelikle insani bir özellik arzetmektedir. 

Mantıki esaslara dayanan İslam iktisadı, aklın İslam dinindeki konumu gereğince 

mantıki sürecin ürünleriyle ihtiyaçlara cevap vermektedir. (Hamidoğulları, 1988: 323-

324) 

 

‘‘Din, hayatın her alanında olduğu gibi üretim, tüketim, mübadele vb. iktisadı oluşturan temel 

faaliyetlerle ilgili bir takım belirleyici esaslar üzerinde durmuştur. Bunun dışında da zamanın 

koşullarına göre şekillenebilecek geniş bir özgür alan sunmuştur.’’ (Köroğlu, 2012: 61) 

 

Kur’an-ı Kerim, ekonomiye günümüz iktisadi anlamıyla doğrudan değinmemekle 

beraber harcamalarda normal olma, orta yolu tutturma anlamında iktisadın kelime 

kökünden gelen muktasıd veya kasd kelimelerine kimi ayetlerinde yer vermiştir.* 

Bunun yanısıra gerek İsra 29. ayette gerekse Furkan suresi 67. ayette cimrilik ve 

israf kınanarak o ikisi arasında orta yolun benimsenmesi tavsiye edilmiştir. 

Ticarete çokça övgüler görebileceğimiz hadis ve sünnet kaynaklarında ise, dünya 

malının kalbe girmemesi için tavsiyeler bulabileceğimiz gibi dünyadaki nasibe sırt 

çevirmeme ve el emeği ile kazanıp infak etmeye dair de pek çok öğüt mevcuttur.* *  

 
*  Nahl 9; Tevbe 42; Lokman 32; Fatır 32 
* *  Tirmizi, Zühd, 30, IV, 571-572; Buhari, Savm, 56; Buhari, Eyman, 9; Buhari, Cihad, 37; 
Buhari, Zekat, 47 ve 50; Buhari, Cenaiz, 37  
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 İslam kaynaklarında zenginliği yerine göre öven veya yeren ifadelerin olması pek 

çok konuda olduğu gibi bu konuda da dengeli olmak gerekliliğine vurgu 

yapmaktadır. Malın ve eşyanın kişilere sahip olmadığı, insanların eşyaya sahip 

olduğu ve araçlıktan amaca yükseltmediği bir insan-madde ilişkisi İslam’da temel 

teşkil etmektedir. Sünnetteki uygulamalarda normatif olarak iktisadi bir sistemin 

tanım ve faaliyeti olmamakla beraber alış-veriş, üretim ve tüketim, zekat, borçlanma 

veya ortaklık gibi konularda bilhassa insanların ihtiyacı nisbetinde çeşitli söz ve fiiller 

mevcuttur. 

İslam için üretimin insan ihtiyaçlarını karşılama ve nihayetinde bir fayda umma 

şeklinde özellikler arzettiğini görmekteyiz. (Baban, 1942: 20; Özgüven, 1973: 935) 

Üretimi oluşturan temel unsurlar ise tabii unsur olan tabiat, emek anlamına gelen 

amel-i salih ve sermayedir. (Ebussuud, 1969: 83-84) 

Bu açıdan Kapitalist üretimin İslami çizgiden temel farkı emek unsurunu üretim 

faaliyetlerinde göz ardı etmesidir. İnsana çalışmasının karşılığının verileceği ve 

yaptığı her şey üzerinde derece derece hakkı olduğu* ayetlerle delillendirilmiş, 

mutlak mülkiyet Allah’a ait* * olmakla birlikte kişiye özel mülkiyet ve malında tasarruf 

gibi haklar verilmiştir. Her nekadar İslam’ın özel mülkiyet anlayışında araştırılmaya 

ve anlaşılmaya muhtaç pek çok nokta olsa da temelde İslam anlayışı ne ferde 

sınırsız mülkiyeti hoş gören kapitalist ne de bu hakkı tamamen devlete veren 

komünist anlayışlar gibi olmayıp orta yolcu bir anlayışı benimsemektedir.  

İslamın kazanma ve harcamaya bakışı inzivaya çekilerek toplumsal yaşamdan 

uzaklaşmanın aksine toplumsal yaşama katılma ve katkı sağlama mahiyetindedir. 

Kazanılan malın batıl yollarla elde edilmemesi ve biriktirilme amacı taşımaması, mal 

üzerindeki zekat, sadaka gibi hakların verilmesi mal edinme şartlarındandır. 

(Mannan, 1973: 241) 

Ayetlerden de anlaşılan odur ki harcama konusunda da aşırıya kaçmamak ve 

Yaradanın emir ve yasaklarına riayet etmek koşulu ile rızıklardan gizli ve aşikar 

harcamak kişiye serbest kılınmıştır.* 

İslam ihtiyaç kavramını ise daha çok hukuksal zeminde; zorunlu, kolaylık sağlayan 

ve lüks kısımlarına ayırarak ele almıştır. İnsanın fiziksel ve manevi ihtiyaçlarının 

 
*  Necm, 39-41; Ahkaf,19 
* *  Maide 17; Bakara 107 
* Cuma, 10; İbrahim, 31; Fatır, 29 
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zorunlu olarak giderilmesi yönündeki ihtiyaçları havaic-i asliye olarak nitelendirilmiş 

ve bunlara zorunlu ihtiyaçlar olarak ilk sırada yer verilmiştir. Barınma, beslenme, 

giyinme, iş malzemeleri hatta binek ve güvenlik amacıyla tutulan silah dahi zorunlu 

ihtiyaçlar kaabilinden sayılmıştır. Bunların yanısıra ilim adamının kitapları, 

sanatçının aletleri de İslam hukukunda bu sınıf ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. 

(Ezherli, t.y: 16-18) Sadece maddi eşyalarla zorunlu ihtiyaçlar sınırlandırılmamış 

evlenmek, neslin devamı gibi manevi ihtiyaçlar da zorunlular sınıfından sayılmıştır. 

(Yaran, 2007: 85) 

Çağın gerekleri ve gündelik yaşamın değişebilen şartları gereğince ihtiyaçların 

güncellenebilirliği İslam hukukunca mümkün olmakla beraber zorunlu ihtiyaçlarını 

belirli oranda karşılayabilmiş her birey için ayrıca mallarının miktarina bağlı olarak 

vereceği zekat sorumluluğu yüklenmektedir. Bu durum mal biriktirme ve lüks yaşamı 

sınırlandırmakla beraber toplumsal ekonomik dengenin sağlanmasını da 

kolaylaştırmaktadır.  

Günümüz toplumları için zorunlu ihtiyaç kaabilinden telakki edilen pek çok şey İslam 

hukukunun zikrettiği ihtiyaçlar yanında oldukça çeşitli ve abartılı kaçabilmektedir. 

Bilhassa tüketim kültürü ile yaygınlaşan ve insanların adeta kendisini o şey ile 

özleşleştirdiği maddeler tüketim toplumu bireyleri için zorunlu ihtiyaçtan başka bir 

şey olmamaktadır. Ancak, bu durum çoğunlukla günümüz reklam ve moda 

propagandalarıyla insanlarda bu algıyı oluşturmaktan başka bir şeyin sonucu 

değildir. Bu değişken durumlar elbette güncel araştırma ve değerlendirmelerle 

gözden geçirilerek, neticede ortak kabuller belirlenebilir. Nitekim, İslam ihtiyaçların 

temini ve tüketim konusunda da orta yolu tavsiye etmekle beraber her detayı en ince 

ayrıntısına kadar nakli delillerde vermemiş; araştırma, içtihat ve istişare kapılarını 

açık bırakarak bireysel ve toplumsal düşünce dinamiğinin daimi olarak gelişmesine 

zemin hazırlamıştır. 

 İslam tüketimle ilgili, doğruluk, temizlik, itidal, infak ve erdemlilik gibi belirli 

prensiplere yer vermiştir. Helal rızık yenmesi, israf edilmemesi, orta yolun 

benimsenerek temiz şeylerden yenmesi ayetler vasıtasıyla bildirilmiştir.*  

Kur’an da çeşitli ayetlerce yasaklanan* * israf mefhumu Taberi ve Fahreddin Razi gibi 

alimlerce aşırı gitmek olarak (Taberi, 1955: 272) açıklanmakla birlikte haramı helal, 

 
*  Maide, 87; Hud, 112;Bakara, 168; En’am, 141; Bakara, 219 
* *  Araf, 31;En’am, 141; İsra, 26 
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helali haram saymak da israf etmek olarak görülmüştür. Çeşitli toplumsal anlayış ve 

kültürler etrafında değişebilen israf kavramı ve anlayışı da hakim kabullerce 

benimsenmiş tutum ve davranışlar etrafında şekillenmektedir. Nitekim gösterişçi bir 

tüketimi de bu anlamda israf olarak telakki eden İslam anlayışı, İsra Suresi 29 da 

geçen ne cimri ne de büsbütün israfkar olmayıp ikisi arasında orta yol tutmayı 

tavsiye eden ayetiyle duruma bakışını özetlemektedir.  

 

3.4.  SEKÜLER PRATİKLERDE KİMLİK 

Hıristiyanlık geçmişinde vahiy çizgisinden kopmuş Hıristiyan geleneğin bilhassa 

Katolik camiada hakim olan katı, kuralcı ve bazı zamanlarda insanı sömüren 

uygulamaları toplumlar tarafından fark edilince dine gerek alternatif yaşama biçimleri 

gerekse akılcı düşüncenin ürettiği bilim ile eleştirel yaklaşılmaya başlandı. Bu durum 

dünyevi yaşam pratiklerinde toplumları oldukça geliştirmekle beraber yeni dini 

arayışları da beraberinde getirdi. Nitekim inanma ihtiyacı ve alışılagelmiş bir dinin 

mensubiyet bilinci kişileri mevcut dinin farklı arayışlarına veya din ile dünyasın 

harmanlanabileceği yaşam pratiklerine sevk etti. Bu durum ister modernleşme, 

sekülerleşme isterse de Protestanlaşma olarak adlandırılsın, netice çağın insana 

sunduğu yeni imkan ve yaşama biçimleri karşısında toplumların bu duruma ayak 

uydurma ve olumlu-olumsuz sonuçlarından uzak kalamaması şeklinde olmuştur. 

Hristiyan inancın yaygın kültür olarak yaşandığı global dünyada ise Reform veya 

Rönesans hareketleri tüm din ve kültürlere de mal olmuş, adeta tüm kültürler tek 

kültür formatından hayatlarına devam etmeye başlamış, zihniyet değişimi ise eğitim 

sistemlerinin kültürel formları sunuş şekillerine emanet yaşamaya devam etmiştir. 

Sürecin devamında İslam dininin, inananlarına sunduğu bütüncül ve yenilikçi duruşu 

anlatabilmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Nitekim, artık din İslamın olduğu 

şekliyle bir yaşama biçimi olarak değil, hayatın bir kısmında durup gerektiğinde 

başvurulabilecek bir öğe halini almıştır. İşte bu süreçler zamanla gerek Hıristiyan 

geleneğin kendi içerisinde gerekse farklı inanç ve kültür mensuplarınca dinin 

toplumsal yaşamdaki konumu ve önemi hakkında yeni sorgulamalar getirdi. 

Sonuçta, dünyevileşme ya da dinin toplumsal yaşamdaki etkisini yitirmesi gibi 

anlamlar taşıyan sekülerleşme mahiyet ve kuramlarıyla araştırmalarda yerini aldı. 
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Bir konunun din ile olan münasebetine değinirken toplumların yoğun tartışmalarla bir 

seçenek olarak yaşadıkları sekülerleşme kuramlarına da değinmek gerekliliği 

aşikardır. Nitekim, pek çok düşünür dini din dışı anlamına gelen sekülerleşme ile eş 

zamanlı olarak ele almış, birbirleri bağlamında açıklama ve izahatlar getirmeyi 

uygun bulmuştur. Bu durumda tüketim toplumlarının yapılanma, çözülme, kimlik 

oluşturma gibi özelliklerine değinirken tüm bunların dindarlık ve seküler süreçler 

çerçevesinde nasıl birer değişim gösterdiklerine de göz atmakta fayda vardır. 

Sosyoloji ilmi, gerek kurucularından Marx, Weber veya Durkheim gerekse Berger, 

Luckman gibi pekçok sosyolog tarafından klasik sekülerleşme kuramlarını konu 

edinmesinin yanı sıra yeni sekülerleşme tartışmalarına da ev sahipliği yapmıştır. 

Durkheim, ‘Toplumsal İşbölümü’ adlı eserinde dinin tek başına olmasa da toplumu 

bütünleştirici bir etkiye sahip olduğunu söyler. Bunun yanısıra, bireyselliğin arttığı 

dönemlerde kişilerin daha özgür inanç sistemlerine yöneleceğinden dinin geleneksel 

toplumlarda olduğu gibi kişiler üzerindeki aktif bağlayıcılığının kalmayacağını bu 

sebeple bireyi oluşturan toplumu birarada tutan örgütlenme biçimlerine ihtiyaç 

duyulacağını savunur. ‘İntihar’ kitabında ise, dindar insanın çağdaş yaşamın 

getireceği olumsuz etkilere karşı korunabileceğini söyler. Son olarak ‘Dinsel 

Yaşamın İlk(sel) Biçimleri’ adlı eserinde ise, yeni dinler oluşturmanın toplumların işi 

olduğu düşüncesinde hareketle dinlerin zamanın ihtiyaçlarına göre şekil 

değiştireceğini fakat asla yok olmayacağını savunduğu görülür. 

Karl Marx, fikirlerinin temellendirmesini yaparken işçi sınıfının mevcut şart ve 

koşullarının üzerinde durur. Emeği sömürülen bu işçi sınıfı yani proleterya; 

kendisine, ihtiyaç ve isteklerine karşı yabancılaşırken Marx’a göre onu bu sefalette 

afyon almışçasına uyutan bir etken de dindir. Nitekim, ona göre alt yapı olan 

ekonominin etkisi altına aldığı üst yapılardan birisi de dindir ve dinin etkisi 

toplumların iktisadi ilişkilerindeki değişim ve düzenlemeler doğrultusunda tamamen 

yok da olabilir hatta komünizm yaşandığı taktirde bu sonuç kaçınılmazdır. Çünkü, 

Marx’a göre sefaleti ortadan kaldıran komünizme geçildiğinde insanı uyutan dine de 

gerek kalmayacaktır. Ancak toplumların yaşadıkları bu durumun hiç de böyle netice 

vermediğini her şart ve koşulda birey ve toplumların inanmaya ve dinlere karşı çeşitli 

yönelimler gösterdiğini kanıtlamıştır. 
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Din ve din dışılık üzerine görüş bildiren diğer bir isim ise, Max Weber’dir. Anlayıcı 

metodunu dinler üzerinde de uygulayan Weber, her nekadar tüm dünya toplumlarını 

Batı toplumlarındaki araştırma ile bir tutması sebebiyle eleştirilere tabii tutulsa da 

kapitalizm ve rasyonelleşmenin dinler ile olan etkileşiminin kendi toplumundaki 

verileri itibariyle din sosyolojisine önemli katkısı olmuştur. Ona göre, kişileri disiplinli 

ve çalışkan hale getiren Yaratıcı korkusu ticari ruhla birleşerek rasyonelleşmeye ve 

ekonomik kalkınmaya hizmet etmiş, rasyonelleşme ise zamanla dünyanın büyüsünü 

bozacak ve din etkisini kaybedecektir. 

Günümüze doğru gelindiğinde klasik kuramlardan sekülerleşme adına söz 

söyleyenlerden Berger, Weber düşüncesinin de etkisiyle modern çağlarda yaşanan 

inanç kayıplarının dini ritüel, davranış biçimleri ve mezhebi kimlikleri de zayıflattığını 

savunurken, daha çok Durkheim etkisinde olan Luckmann ise toplumlardaki iş 

bölümleri ve uzmanlaşmaların dinin elinde bulundurduğu pek çok alanı onun elinden 

aldığını ve bu şekilde bir sekülerleşmeye gidildiğini ancak inanç boyutunun hala bir 

ihtiyaç olarak dindarlarca yaşandığını savunur. Ayrıca Berger, ibadetlerle taçlanmış 

inançların toplum tarafından kabul göreceği ve varlığını anlamlı şekilde devam 

ettireceğini söylerken, dinlerin toplumlara etki edemediği doktriner çerçevesinin 

zamanla toplumdan ayrıştığı ve bireylerin pek çok farklı dinin kendisince 

benimsediği tutum, değer ve davranış kalıplarını hayatına geçirdiğini söyleyen 

Luckmann, işte bu bireyselleşme ile seküler anlayışın geldiğini savunur. 

Dinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisinin yok olacağı yahut azalacağına dair 

oluşan kuramlar toplumlar yeni tecrübeler geçirdikçe veya ihtiyaçları farklılaştıkça 

değişiklikler göstermekte, bu konu üzerine yeni bakışaçıları gelişmektedir. Örneğin, 

farklı düşünce ve değer sistemlerinin birarada yaşamasıyla meydana gelen 

çoğulculuk veya bunun dini bazda yaşanmadıyla oluşan dini çoğulculuk rasyonel 

tercih kuramını ortaya çıkarmıştır. Bu kuram sekülerleşmeye devamlılık değil, kesinti 

düşüncesi eklemlediği ve zaman zaman ortaya çıkan bir mefhum olarak 

sekülerleşmeyi ele aldığı için bu düşünceye anti-seküler olarak bakılmaktadır. 

Rodney Stark, Stephen Warner gibi düşünürlerce savunulan bu teori, dini 

çoğulculuktan doğan dini rekabetin dindarlık eğilimlerni arttırdığını savunur.  
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‘’Bu yaklaşım dini çoğulculuğun olmadığı dini ekonominin regülasyonun devlet tarafından 

yapıldığı toplumlardaki dinin güçlenmesini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Dini faaliyetleri 

maliyet ödül terimleriyle açıklamaya çalışmak bir çok yetersizlikleri de beraberinde 

getirmektedir.’’ (Demirezen, 2015: 112-113)  

 

Demirezen buradaki eleştirisinde kısmen haklı olmakla beraber, rasyonel tercih 

kuramının dünün güçlenme sebeplerinden sadece birisi olarak çoğulculuğu ele 

almış olma ihtimalini gözden kaçırmış olmalıdır. Nitekim, din pek çok sebep ile 

toplumlar içinde güç kazanabilmekte veya etkisini yitirmektedir. 

Sekülerleşmeye eleştirel bir bakış açısı getiren rasyonel tercih kuramının yanısıra 

yeni sekülerleşme kuramlarıda mevcuttur ki bunlar yeni dini hareketler çerçevesinde 

de  değerlendirilmektedir. Bu kuramlar, klasik sekülerleşme teorileri gibi dinin 

tamamen ortadan kalkacağı düşüncesini de, rasyonel tercih kuramı gibi dini 

güçlenmenin sağlanacağını da savunmamakta dinin belli noktalarda görünebileceği 

veya etkisini yitireceğini söylemektedirler. Örneğin, Mark Chaves sekülerleşme ile 

dinin kurumsal, organizasyon ve şahıslar bazında otorite kaybedeceğini düşünür. 

Yeni sekülerleşme akımlarından diğerinin savunucusu olan CharlesTaylor ise, klasik 

sekülerleşme bakışının aşılarak sekülerleşmenin toplumsal yapılar ve bireylerin 

yaşam pratikleri dışında zihniyet ve kültürel alt yapılarda da aranması ve 

sorgulanması gerektiğini savunur. Her nekadar araştırmalarını sadece Batı eksenli 

yapması ve incelemelerinin içeriğini kültürel zeminde tutarak diğer etki eden 

sebeplerden uzak kalmış olsa da farklı bir noktaya değinmesi sebebiyle dikkate 

değer düşünceler ortaya koymuştur. Dini inanç eğilimlerini güvenlik duygu ve 

durumlarına bağlayan Pippa Norris ve Ronald Inglehard ise, sekülerleşmeye güven 

ve yaşamını güvenlikli olarak geçirme üzerinden yaklaşmış ve korku, fakirlik, 

hastalık ve ölüm gibi hadiselerle sıkça karşılaşan toplumların bir kurtarıcı olarak dine 

yaklaştıklarını ve bu sayede yaşam koşullarına karşı teselli bulduklarını savunur.  

(Demirezen, 2015: 113-117) Temelde yaklaşım olarak Marx’ın dine biçtiği toplumsal 

rollerle kısmen benzerlik gösteren Norris ve Inglehart düşüncelerinde hesaba 

katılmayan bazı etki veya etkenler olsa gerektir ki yapılan araştırmalar şiddet 

maduru kadınlardaki dini eğilimin diğerlerine göre daha az olduğunu kanıtlar. Ayrıca 

güvenlik imkanlarının had safhada olduğu son dönem toplumsal yapılanmalarda da 

her nekadar inanç veya pratik yönlerde değişimler yaşansa da dini yönelim 
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ihtiyacının azalmadığı bilakis bazı toplumlarda artabildiği saptanmaktadır. Bu 

sebepler, salt güvenlik duygusu din ile özdeşleştirilemese gerektir aksi taktirde 

dünya üzerinde yaşanan diğer örnekler açıklanamaz konuma düşmektedir. 

Sonuç itibariyle, sekülerleşme tartışmaları her ne kadar tüketim toplumu-din 

ilişkilerine tam anlamıyla açıklık getiremeyip son dönem yaşanan toplumsal 

değişimlere dikkat çekmemiş olsa da dinin zaman ilerledikçe toplumlar ve bireyler 

üzerinde kah artma kah eksilme şeklinde veya değişim ve dönüşüm gösterme gibi 

biçimlerde etkiler göstermektedir. Bu durum, bu sahadaki araştırmaların sadece 

dinin etkisinin azalması şeklinde değil artık dinin azalma veya artma; şekil 

değiştirme veya özüne dönme gibi farklı etkileşimlerini incelemenin gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. 

3.5.   AÇIK VE ÖRTÜK SEKÜLERLİK 

Türkiye’de açıkça dine sıcak bakmadığını söyleyen, din konusunda görüş beyan 

etmeyen veya inançsızlığını dile getirenlerin ‘açık sekülerleşme’, dini inanç ve 

pratikleri yönüyle dindar profili çizmekle beraber evlilik, çocuğuna taktığı isimler, 

sosyalleşme, ölüm, miras vs. hususlarda dinin değil de modern hayatın gereklerine 

göre yaşayanların ise ‘örtük sekülerleşme’ yaşadığını savunan Amman, Türkiye’nin 

hızla sekülerleştiğini ve sosyolojinin görevinin ise bunu görünür hale getirmek 

olduğunu söyler. ‘’ Bizim görüşümüz ise Türkiye’nin dini manzarasının ne seküler 

kesimleri kaygılandıracak, ne de dindar çevreleri sevindirecek bir mahiyet arz 

etmediği, aksine ‘açık’ ve ‘örtük’ bir sekülerleşme sürecinin işlediği yönündedir. ‘’ 

Dindar kesimin zenginleşen, irdelemeden lüks hayatın içerisine dalarak dini değer 

ve disiplinlerden kopuşunu görmezden gelen, bilakis bu durumları iyiye doğru gidiş 

gibi yorumlayan olguların Türkiye’nin hızla sekülerleştiği gerçeğini görünmez 

kıldığını savunan Amman, bu durumun Türkiye’nin politik süreçleri, dış dünya ile 

ilişkileri ve değişen dini davranışlarının arkasındaki zihniyet dönüşümünün masaya 

yatırılmasıyla anlaşılacağını savunur. (Amman, 2010: 42 ) 

 

‘’Türkiye’nin 19.yy dan 20.yy’ın ortalarına kadar uzanan makro dönüşüm sürecinde Batı 

toplumlarından farklı olarak sosyal dinamiklerden çok siyasi dinamikler asıl belirleyici 

olmuştur. Daha açık bir ifadeyle bu dönem için, toplumsal taleplerle işleyen ‘aşağıdan 
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yukarıya’ bir modernleşmeden değil, değişen dünyaya uyum sağlamak amacıyla siyasi 

elitlerin önce kısmi sonra bütüncül bir projeyle gerçekleştirmeye çalıştıkları ‘yukarıdan 

aşağıya’ bir modernleşmeden, yani ‘modernleştirme’den söz etmek isabetlidir.’’ (Amman, 

2010: 42 ) 

 

Sekülerliğin modernleşme ve Batılılaşma ile içkin bir süreç oluşu gerek Amman 

gerekse S. Hüseyin Nasr tarafından dile getirilmiş, hatta Nasr, batılılaşma ve 

modernleşmenin bizzat aşkın olandan kopuş anlamları ihtiva ettiğini savunmuştur. 

(Nasr, 1989: 108 ) 

 

3.6. DİNDAR TÜKETİCİ PROFİLİNDE YENİ KİMLİK               
YÖNELİMLERİ 

Tüketim toplumunun, toplumun bireylerine sunduğu kodlar ve imgelerin kişilerin 

dindarlık düzeylerini ne kadar etkilediği veya değiştirdiği üzerine yapılan pek çok 

araştırma mevcuttur. Türkiye bu sahada yapılan araştırmalarda dindar kesime dini 

içerikli tüketim ürünlerinin popüleritesini arttırarak sunmanın kişilerin dini 

yaşantılarını olumlu anlamda geliştirmediğini hatta çoğu zaman tüketim alışkanlıkları 

etrafında dönüp duran bireyin gerçek dini gereklilik ve ritüellerden an be an 

uzaklaştığı farkedilmiştir.  ‘’O zaman Türkiye örneğinde, dini marketin regülasyonu 

ile dini canlılık arasında önemli bir bağ bulunamamaktadır.’’ (Demirezen, 2015: 133)* 

Bu sonuçlar üzerinde elbette bireylerin Batı eksenli kültür ve yaşantı kodlarına 

özenerek kendi hayatlarına aktarmaları da etkilidir. Her ay alışverişe ayrı ülkenin 

başkentine seyahat eden Batılı bir aile, aynı ekonomik düzeyi elde eden dindar 

kesim için de Dubai alışverişleri veya Umre ziyaretleri anlamına gelmektedir. Bu 

tercihlerin devamında ise dine ilgi duymayan veya duyan tüm bireylerde 

görülebileceği üzere kendisini gittiği ülkeler, gezdiği yerler, yemek yediği 

restaurantlar, giydiği kıyafetler ve kullandığı ürünler üzerinden tanımlayan ve 

kimliğini bu eşyalar seviyesinde oluşturan bireylerden oluşan toplumlar 

oluşmaktadır. Nitekim, insanın toplum içerisinde ve toplumsal yaşanmışlıklar ve 

 
*  Ayrıca araştırma için bkz.Demirezen, 119-135 
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süreçler çerçevesinde bireysel bir kimlik oluşturduğu gerçeği gözden 

kaçırılmamalıdır. 

''Müslümanlar arasındaki sınıf, ırk ve kültür farklarını ortadan kaldırması ve insanları 

eşitlemesi öngörülen hac ibadeti, V.I.P. organizasyonlarıyla sınıf farklılıklarının devamını 

sağlamakta ve bazen işaret değeri kazanarak bu organizasyonlara katılanların sosyal 

statülerini gösteren bir araca dönüşmektedir.''  (Demirezen, 2015:  17) 

İslami kesimin yaşam tarzına uyarlanmış ultra lüks tatiller, pahalı iftar menüleri, 

tesettür defileleri veya özel hac ve umre kampanyaları… Tüm bunlar tüketim 

kültürünün zenginleşen İslami kesimde topluma yansımış halidir. 

Kaybedilen bir zaman arayışı olarak karşımıza çıkan tatiller, hesap sürecine dahil 

olmaksızın kazanılamanayan zaman dilimleri halini almaktadırlar. Zamana sadece 

ve sadece kazanılan bir mefhum olarak bakan üretim sistemleri, bu durumu çalışma 

ve boş zamanlar üzerinde göstermektedir. Belki de birer ihtiyaç olabilen gevşeme, 

rahatlama, kafa dinleme gibi etkinlikler, en çok da kendi üzerlerinde sarfedilen 

zamanın tüketime özgü talebini tanımlayamadıklarından tüketime hizmet eder hale 

gelmektedirler. (Baudrillard, 2015: 198-199) Bu durum, bireylerin kaybettikleri hiçbir 

zamanın yeni zamanlar kazanabilme adına hareket edemediklerinin ispatı olarak 

karşımıza tekrar ve tekrar çıkmaktadır. Bu sebepledir ki, tüketim toplumu fertlerine 

çalışma ve diğer nesneleri tüketme hakkında gösterdiği baskıyı tatile dair etkinlikler 

de de göstermekte, üstelik bu boş zamana dair gösterdiği zorlamayı da kendi 

içerisinde bir etiğe uydurma çabası gütmektedir.  

Çalışma ve tüketim özgürlüğüne benzeyen boş zaman özgürlüğünü son tahlilde 

değişim değerleri üzerinden temellendirmek mümkündür. Nitekim, emeğin bir güç 

olarak ekonomik değişim değeri uğruna özgürleşmesi gereği, kurumlaşmış tüketim 

sistemlerinde tüketiciye verilen özgürlükle aynı amacı taşımaktadır. Zaman, 

ekonomik değiş tokuş çevriminde sadece meta değil aynı zamanda gösterge ve boş 

zaman etkinliklerinde değişim değeri kazanan somut gösterge malzemesi olabilmesi 

için özgürleşmiş olması, yani simgesel içermelerinden kurtulmuş olması 

gerekmektedir. (Baudrillard, 2015: 204) Zamanı kullanabilmekten ziyade zamanın 

tüketimini ilan etmek demek olan boş zaman aktiviteleri, insanların ihtiyaç olarak 

hissedeceği pek çok harcama ve alternatifleri ve onlar adına harcayacakları yeni 

zaman dilimnlerini beraberinde getirmektedir. Tatil yeri, ulaşım seçenekleri, barınma 
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ve yeme içme aktiviteleriyle ilgili tüm araştırma süreçlerinin her biri de bizzat 

tüketime değer kazandırılması ile ilgili olmaktadır. 

Bir boş zaman aktivitesi olarak ele alabileceğimiz eğlence, aslında hiç de 

zannedildiği gibi boş zamanın zevkle geçirilişinin bir adı değil, bilakis işlevinden 

yoksun bırakılmış bir zaman dilimi ve üretici olmayan zaman israfının adıdır. 

Günümüzde fertelerin boş zamanları ve tatilleri üzerinden kendilerini gerçekleştirme 

özgürlükleri, esasında gösterişçi sermayenin birer değiş tokuş malzemesi olarak, 

özellikle maddi durumu iyi olanın buna vurgu yaptığı oysa öncelikle yararsız 

zamanları kanıtladığı bir durum olmaktadır. ‘‘Tüketim zamanı gibi boş zaman 

etkinlikleri zamanı da genel olarak en önemli toplumsal an, üretici değer, ekonomik 

olarak hayatta kalmanın değil, toplumsal kurtuluşun boyutu haline gelir.’’ 

(Baudrillard, 2015: 204) 

Ciddi veya gayri ciddi tüm konuları eğlence malzemesi ve keyif alma aracı haline 

getiren televizyon Türkiye’de de kanalların artması ve dindar kesimin de bu alana 

yönelimiyle dini birçok değerin de içeriğini boşaltarak eğlence aracı haline getirdi. 

Yeşil popun gelişimi, alternatif turizm tanıtımları, tesettür reklamları da tüketim 

kodlarının dini içeriklerle topluma aktarılmasına katkı sağladı.  

Dindar kesimin tüketim alışkanlıklarında görülen değişme gelir durumuna göre 

değişiklik göstermekle beraber hızla gelişen bir burjuva sınıfı grup grup kendisini 

göstermeye başladı. 

 

 ‘’Söz konusu gruplar bir yandan yeni elde ettikleri konumlarına uygun ve medya tarafından 

zerk edilen seküler tüketim kodlarını içselleştirmeye başlarlarken diğer taraftan tüketim 

kalıplarına kendi kimlik bilgilerini işlemeye çalıştılar. Kamusal alanda da yavaş yavaş 

görülmeye başlayan dindar kesim seküler kesime karşı kendini konumlandırmak için kimlik 

üzerinden tüketim kalıplarını yapılandırmaya çalıştı.’’ (Demirezen, 2015: 70) 

 

Hemen her gelir seviyesinden insanın kolayca ulaşabileceği dindar yaşam ve 

tesettür içerikli dergiler, dindar imaj çizmek isteyen kadınlar için çeşitli tüyoları 

tüketim kalıpları ve hakim söylemler eşliğinde okuyucularına sundu. Bu dergiler, 
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aslında geçmişte kıyasıya eleştirilen ve seküler hayat yansıması olarak 

değerlendirilen tüm eşdeğer yaşam dergilerinin birer kopyası mesabesindedir. Öyle 

ki, önerilen kıyafetler tesettür modası ve son dönem defilelerinden alınarak, alternatif 

tatil önerileri en son yapılmış ya da en revaçta olan otel ve tatil köylerinden 

seçilerek, dini hayata dair öneriler ise modern ve postmodern yaşama en iyi adapte 

olunabilecek şekilde süzgeçten geçirilerek okuyu ile buluşmaktadır. Hemen her 

öneri, en yeni, en cazip, en lüks seçenekleriyle göz doldurmaktadır.  

 

 ‘’Yine yaşam biçimi ve söylemlere yönelik olarak, iyi yaşam, bin lokma bin hırka gibi 
söylemler; İslami tatil, caprice otel, markalı giysi ve araçlar gibi tartışmalar.. Bütün bunlar 

1980 sonrası Türkiye’de seküler, rasyonel, değerlerle bağlantılı olarak bir tartışma ortamı 

oluştuğuna işaret ettiği gibi, zihniyetin, yaşam biçiminin de kısmi dönüşümün izlerini taşıması 

bakımından önemli toplumsal göstergelerdir.’’ (Tekin, 2003: 82) 

 

Tüketim toplumu daha önce ekonomik ve iktisadi bir kıymet taşımayan kültürel pek 

çok ürünün kar amaçlı bir değer taşımasına zemin hazırlamış, dini değer, sembol ve 

işaretlerin de tüketim kültürü şartlarına entegre olmasına ortam hazırlamıştır. 

Nitekim, dini ritüel ve değerlerde ekonomik değer ve aktarımların görülmesiyle 

tüketim toplumunun din ile birebir etkileşimi başlamıştır. Metalaşma artık dini sembol 

ve ibadetlerde de yaşanmaya başlamıştır. Bu dönüşümle birlikte metalaşan şeyler 

kendi anlamını yitirerek tüketim kültürü içerisinde yeni anlamına bürünmekte, hatta 

yozlaşmaktadır.  

Dinin aslına uygun olmayan gösterişçi, lüks ve şaşalı yaşam pratikleri tüketim 

toplumunun ilke ve yaşam biçimiyle uyumlu hale gelmek de din ve dinin ilkeleri de 

bu anlamda bu yaşam biçimine hizmet ettirilmeye başlanmaktadır.  

İslami yaşam tarzının onaylamadığı israf, tatil gibi olgular göşterişli yaşamlarda tam 

da odak noktada oturmaktadir. Oysa İslam, herşeyden elini eteğini çekerek bireysel 

haz ve eğlence amaçlı tatil yerine bir işten başka bir işe geçerek dinlenmeyi, ihtiyaç 

dışı aşırı harcamalar yerine israf etmeden yaşamayı tavsiye etmektedir. 
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Küresel dünyanın toplumlara yaygın olarak benimsettiği en etkili araçlardan biri de 

şüphesiz pek çok çeşidiyle müziktir. İçertikleri açısından toplumsal yaşam şartlarına 

uygun olsun ya da olmasın pek çok müzik türü toplum bireyleri tarafından çoğu 

zaman bağımlılık derecesine ulaşırcasına dinlenmektedir. 

Müziğin pazarlama ve reklam gibi amaçlara da çoğu zaman hizmet ettiği görülür ki 

pek çok firma belli müziklerle markasını eşleştirerek sadece müziğin kullanımı ile 

firmasının hatırla tutulmasını sağlar. Tüketim alışkanlıkları değişerek tüketim 

toplumlarına dahil olan dindar kesimde de müzik konusunda değişim ve yeni 

tercihler görülmeye başlandı. Her tarz müziği rahatça dinleyip, tavsiye edenler 

olduğu gibi müziği de dini argümanlarla harmanlayarak dinlemeyi tercih edenler de 

olmaktadır. Bu aşamada yeşil popun bu kesimce tercih edilerek popüleritesinin 

artması söz konusudur. Nitekim artık, yeşil pop da kar amaçlı olarak piyasaya 

sürülen bir kültür endüstrisi halini almıştır. ‘’ Dindar kesim de bu çeşit dini musikiyi 

90’lı yılların başında bir kimlik inşası olarak tüketmesine rağmen sonraki yıllarda 

diğer müzikler gibi birer meta olarak tüketmeye başlamıştır. 90’lı yılların başında batı 

ve seküler müziğe karşılık olarak yeşil pop tüketilerek farklı bir kimlik vurgusu ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.’’ (Demirezen, 2015: 83) 

Hızla yeni şarkıların ortaya konması, piyasa takipçileri tarafından yeni ezgi ve 

ilahilerin istenmesi ile yeşil pop da tıpkı diğer müzik türleri gibi metalaşma sürecine 

girmiş hatta dindar camianın toplantı ve programlarında sıkça arananlar arasına 

girmiştir. Dindar bireyler verdikleri davet ve toplantılarda fark yaratmak düşüncesiyle 

bu tarz müzikleri kullanmaya başlamışlardır. Hatta bu durum bireylerin kendisine 

dindar bir kimlik çizmesi için elverişli bir yöntem olduğundan ticari çıkarlara da 

kolaylıkla alet edilebilir hale gelmiştir. Bir pazarlama tekniği olarak dindar camiaya 

hitap etmek isteyen firmalar bu tarz müzik tercihleriyle karşı tarafa dindar kimlik imajı 

çizmiş olmaktadırlar. Bu durum tesettür defilelerinde kullanılan fon müzikleri 

derekesine düşünceye dek böyle devam etmiştir.  

 

‘’2000’li yıllarla birlikte yeşil popun rengi solmuş, kimlik içerikli ifadelerin değeri kalmamış ve 

dini musiki tam anlamıyla metalaşarak, bir tüketim metası haline gelmiştir. Referansta 

bulunduğu dini kelimesi önemini kaybetmiş ve dini musiki tesettür defilelerinin arka plan 
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müziği olarak kullanılarak dala’al bedru ilahili tesettür defileleri düzenlenmeye başlanmıştır.’’ 

(Demirezen, 2015:  84) 

 

Görüngeler, imgeler ve mesajlar toplumu olarak yaşama alanı bulan tüketim 

toplumlarında tüm olgu ve olaylar göründüğü ve gösterildiği ölçüde var olmaktadır. 

Yapılan hayrın gizli olması yönünde tavsiyeleri olan İslam dini, her yönüyle iyi bir 

müslüman kimliğini görünürlükle eşleştirmemektedir. Oysa tüketim toplumlarında 

görünürlüğü arttırmanın sıklıkla ön plana çıkarıldığı ve iyi olanın görünenle 

eşleştirildiği görülmektedir. Sürekli göz önünde olan meşhur veya sıradan hayatlar, 

bireylerin yaptığı tüm iş ve eylemleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşma 

gayretleri, hatta dinen inziva halinde yapılması tavsiye edilen zikir, dua, sema gibi 

ritüel ve ibadetlerin dahi duyurularak, alenen ve hatta gösteriler şeklinde yapılması 

bu durumun tezahürlerindendir. 

Modanın tüketim toplumu üzerindeki etkisi de kuşkusuz yadsınamaz büyüklüktedir. 

Diğer kıyafet veya ürün yelpazesinin takıldığı endüstri çarkına dindar kesimin tercih 

ettiği tarz kıyafet ve ürünler de takılmaktadır. Öyle ki, tesettür giyim moda olan tarz 

ve şekillerde defilelerde tanıttığı ürünlerini belirli markalar çerçevesinde halka 

sunmaktadır. Alım gücü olan ürünler piyasaya ilk çıktığı anda, daha az alım gücü 

olan indirime girince ve belki maddi durumu iyi olmayan da taklitlerini bulup 

kullanmak şeklinde bir şekilde bu sisteme entegre olmaktadırlar. Moda yapısı gereği 

sürekli değişim gösterdiğinden elit tabaka tercihleri alt tabaka tarafından da kullanılıp 

yaygınlaştığı zaman yeni tarz ve tercihlerle stillerini yenilemekte farklı ürünler 

kullanmaya başlamaktadır ve bu kısır döngü böyle süregitmektedir. Moda George 

Simmel’in de ifade ettiği gibi kişilerin farklı bir kimlik ve imaj oluşturma veya modanın 

belirlediği çevrelere aidiyet hissini tatmin etme aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tesettür kıyafetlerinde görülen bir diğer husus ise, kıyafetlerin üretildiği markaların 

kıyafet üzerinde belirttiği marka ismidir. Bu markalar kıyafetin en dikkat çeken veya 

en görünür kısmına konulur. Bu durum çoğu zaman kişiler tarafından diğer insanlar 

arasında övünme kaynağı olduğundan bireylerin gösteriş merakı tüketim 

toplumlarında aktif şekilde tatmin edilmiş olur. Elbette söz konusu durum dindar 

kesimde görüldüğünde dinin öz muhtevasına aykırı davranıldığından ve manevi 
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içerikten soyutlanarak simgesel argümana dönüştüğünden sorgulanmaya daha fazla 

değer hale gelmektedir. 

Dindar bir kadının tıpkı diğer dergilerde önerildiği gibi bakımlı, alımlı ve dikkat çekici 

olması yönündeki tavsiyeler dergi içeriğinde sunulan güzellik salonu ve mağazaların 

reklamlarıyla taçlanmış oluyordu. Tüketim kültürünün tüm argümanlarını din dili ile 

bütünleştirerek bireyleri daha fazla tüketmeye yönlendiren bu durum, pek çok insan 

için bir yaşam biçimi olarak algılanan dinin dahi tüketim kültürü malzemesi 

olabildiğinin en bariz göstergelerindendir.  

Gerek televizyon gerekse sosyal medya gibi çeşitli araçların etkisi altında kalan 

tüketim toplumu bireyleri, dinin önerdiği ‘yediğini paylaşmak’ düsturu yerine yediğinin 

fotoğrafını paylaşmaya,  mahremi gizlemek yerine mahremiyeti gözler önüne 

sermeye, komşu hakkına riayet etmek yerine komşusunun adını dahi bilmemeye, 

bayramları insan ilişkilerini sağlam tutma vesilesi görmek yerine her tatilde hızla 

otellere giderek yalnızlaşmaya başlamıştır. 

Dindar kesimin ekonomik seviyesinin yükseldiği 1990’lı yıllar her ne kadar tüketim-

din etkileşimine Türkiye sahasında zemin hazırlasa da 28 Şubat Postmodern 

darbesi dindar kesimin tüketim kalıplarını aktif şekilde kullanarak entegre olmalarını 

inkitaya uğratmıştır. Nitekim, 90-97 arası metalaşmaya doğru giden dini motifler ve 

tüketim söyleni üzerine inşa edilmek istenen dindar kimlik yerini liberal söyleme 

bırakmıştır.  

 

‘’28 Şubat süreci ve postmodernizmin meta anlatılarda şüphe uyandırması İslami kesimde 

kimlik politikalarına vurgunun azalmasına sebep oldu. …bu dönemde İslami kesim kimlik 

politikalarından kısmen vazgeçtiği için tüketim kalıplarının İslamileştirilmesiyle 

içselleştirilmesinde duraksama yaşadı.’’ (Demirezen, 2015: 72-73) 

 

Türkiye tüketim toplumunun tüketim-din ilişkisindeki tecrübesini ise en aktif şekilde 

AKP iktidarı ile yaşamıştır. Nitekim bu dönem oldukça hızlı şekilde yeşil sermaye 

oluşumuna, dindarlık görünümlerinin toplumda artmasına, dindar orta sınıfın dahi 

gelir seviyesinde yükselişe geçişine ev sahipliği yapmıştır. Söz konusu dönemin 
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siyasi ve ekonomik tercihleri İslami kesimin tüketim toplumu kodları üzerinden 

kendini ifade etmesiyle sonuçlanmaktadır. 

Bireylerin seyahat etme, farklı kültür ve toplumları bizzat tanıma istek ve arzularını 

bir tezahuru olarak gelişen turizm sektör toplumlar arası ilişkilerde de önemli yere 

sahiptir. Seyahat etmenin nereye olduğu kadar ne için olduğu da turizm acentaları 

ve seyahat firmalarını ilgilendiren başlıca konulardır. Nitekim, insanlar iş, eğitim veya 

sırf gezip-görme gibi sebeplerle mekan değiştirdiği gibi dini sebeplerle de seyahat 

edebilmektedirler. Bu sebeple seyahat edecek kişinin ekonomik durumu ve 

seyahatindeki lüks tercihleri sebebiyle çeşitli alternatifler oluşturulmuş bu durum sınıf 

farkının daha fazla derinleşmesine sebebiyet vermiştir. Sınıflaşma, ayrışma özellikle 

maddi şartlar itibariyle yaşanan şaşalı hayatın dinin asla tasvip etmeyeceği şekilde 

insanların gözü önünde yaşanması hayatın genelinde olduğundan daha çok dini 

içerikli organizasyonlarda dikkat çeker hale gelmiştir. Dindar kesimin alım gücünün 

artması içerisinde tamamen maneviyat yüklü umre veya hac gibi riyazet ve 

yaratıcıya yönelme içerikli ibadetlerin de birer eşya gibi değerlendirilmesine 

sebebiyet vermiş, harcamaya ve israf üzere sarf etmeye alışmış tüketim toplumu 

bireylerini lüks yaşama alışkanlıklarından sadece ibadet süresince dahi 

vazgeçirememiştir. Bunun sonucu olarak, en lüks ve pahalı otellerde konaklama, en 

zengin mutfak menüleriyle ağırlanma, en rahat ulaşım yollarıyla ibadetlerini 

tamamlama ve her türlü alışveriş imkanıyla ülkesine dönme gibi hizmetlerle kişiler 

hac-umre organizasyonlarını gerçekleştirmektedirler. Temelinde zorluk, meşakkat ve 

bu sıkıntılara sabır yatan bu ibadetler sıradan gezi turları gibi telakki edilmeye 

başlanmış, beklenti ve program içerikleri de aynı oranda genişletildikçe 

genişlemiştir.  

Zygmunt Bauman’ın modern dünyada kimlik ve öznellik konularını incelediği 

makalesinde hacılık ve kişisel kimlik kavramları arasında bağlantılar kurmaktadır. 

Orada şöyle der: ‘Çöle kimliğinizi bulmak için değil, kimliğinizi kişiliğinizi kaybetmek, 

anonim hale gelmek için gidersiniz.’ Ona göre modern ya da postmodern dünya 

metaforik olarak hala bir çöl olarak düşünülebilse de gerçek hedeflerini unutan 

hacılar sebebiyle artık hacıların soyu tükenmiş, yerini avare ve turistler almıştır. ( 

Bauman, 1996: 21) 
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Bauman’ın çözümlemelerinden yola çıkarak denilebilir ki, günümüz dünyasında 

kişinin kendi derinliklerine yolculuk ve ruhani yükseliş gibi adlar verilerek yapılması 

öngürülen hacılıklar ortadan kalkmamış olsa da hedef hakiki beni keşfetmekten 

çıkıp, toplumun değer yargıları ve baskın saikleri eşliğinde ‘ben’liği ön plana 

çıkarmak amacına dönüşmüştür. Nitekim, yaygın din olgusu veya inanç ihtiyacına 

hizmet eden tüm kişisel gelişim, metafizik veya bilimsel akımlar, kişiyi kendini 

keşfetme, ruhsal aydınlanma veya hakiki benliğini ortaya çıkarma gibi hedeflerle 

kitlelere hitap etmektedir. Bu konuda dünya çapında kurulmuş dev bir söylemsel ağ 

da mevcuttur. Hatta Faucault bu tarz kendini tanıma amaçlı eylemlere benlik 

teknolojileri adını vermiştir. (Faucault, 1988) 

  ‘’Hac ve umre ibadeti insanları eşitleme ve kulluklarının dışındaki farklılıklarını 

önemsizleştirme üzerine otururken bu ibadetin organizasyonun sınıfsal farklılığı ve üstünlüğü 

vurgulaması tüketim toplumu ile dini hassasiyetlerin kesistiği bu noktadaki ironiyi 

göstermektedir.’’ (Demirezen, 2015: 91) 

Yapılan seyahatler dini amaç taşımanın yanısıra kültürel amaçlar da 

taşıyabilmektedir. Dini-manevi nedenlerle yapılan gezi ve seyahat organizasyonları 

amacının dışında sürekli tüketilir hale gelişiyle nasıl ki inanç turizmini akıllara 

getiriyorsa tüketim toplumunun hızla farklı kültürleri tanıma ve o atmosferde 

bulunma isteğiyle çeşitli gezi ve seyahatlerde bulunması da kültür turizmini akıllara 

getirmektedir. Kendi doğal yaşamında bir din mensubunu veya bir vatandaşı 

keşfetmek hatta zaman zaman onun yaptıklarını yaparak yeni tecrübeler, zevk veya 

heyecanlar keşfetmek tüketen toplumun bir kültürün anlaşılmasının birkaç 

tecrübeyle mümkün olabileceği yanılgısıdır. 

 

‘’Bu habitusun en güzel örneği kültür turizmi veya inanç turizmi adıyla yapılan bir haftalık 

Müslüman gibi veya Hindu gibi yaşama gezileridir. …Bu programdaki en önemli nokta farklı 

dindeki insanların egzotik bir yaşam olarak Müslümanlığı turistik bir bakış açısı ve tüketim 

toplumunun kendilerine yüklediği habitusla tatmak istemeleridir. Tüketim kültürünün en 

önemli sloganlarından birisi de hiçbir şeyi kaçırma, her şeyin tadına bak inancı olduğu için 

insanoğlu farklı dini yaşamlara da bu şekilde yaklaşabilmektedir.’’ (Demirezen, 2015: 97) 
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Dini değerlerin tazelenmesi veya manevi haz içeriği ihtiva eden bu tarz gezi ve 

programlar zamanla inanç turizmine dönüşmüş, sadece İslam dininde anlam taşıyan 

hac ve umre değil, diğer din mensuplarının kutsal saydıkları mekanlar veya amaçlar 

gözetilerek organizasyonların çerçevesi genişletilmiştir. Her ne kadar bu durum, 

inananlar için manevi tazelenme ve arınma gibi olumlu sonuçlar doğursa da tatil 

olarak görülen her fırsatta kutsal topraklara giden insanlarda bir süre sonra 

alışkanlık ve ünsiyet halini alarak kabe manzaralı odalarda kahvesini yudumlama 

zevki adına bu yolculuğu gerçekleştirmeye başlamışlardır. İşte tıpkı diğer dini ve 

manevi değerlerin tüketim eşyası gibi kullanılarak kendi anlamlarını yitirmesi burada 

da kendisini göstermektedir. Zorluk ve sabrın getirdiği sevap imkanı yerini lüks ve 

konforun ayrımcı gücüne bırakmıştır. Üstelik riyazet ve acziyetle yücelme duyguları 

ise birer meta gibi tüketilmiş yerine bireyin kendini özel ve biricik hissedebileceği 

imkanları satın alma arzusu yerleşmiştir. Nitekim, din emrettiği ibadetlerde çoğu 

zaman içerik olarak manevi anlam ve ders ve öğütleri inananlarına verme ve 

hissettirme amacı taşır. Kurban kesmenin veya kabede tavaf etmenin Hz. İbrahim 

eşi Hacer ve oğulları Hz. İsmail’in teslimiyetlerini her daim canlı tutma ve hatırlatma 

amaşları taşıması gibi. Bu sebepten bu ibadetleri bu gibi anlam dünyasından 

kopartmak onun içini boşaltarak, gerekli manevi tatmin ve lezzeti almaya da engel 

olmaktadır. 

Popüler kültür veya yeni kültürel formlara adapte edilmeye çalışılan sadece yerel 

kültürel değer ve öğretiler değil aynı zamanda dini hüküm ve uygulamalardır. 

Geleneksel toplum ile tüketim toplumunda yaşayan bireylerin farklı habituslara sahip 

oluşundan dolayı bireyler ait oldukları çevre şartları ve toplumsal yapıya göre şekil 

almaktadırlar. Elbette her ikisinde de inanç ve uygulamalarda yanlış veya diğerine 

göre daha geçerli olanları olabilir, olacaktır da. Nitekim yaşam değişerek dönüşerek 

ve hakikatleri çoğu zaman yanlışlıklardan eleyerek keşfetme yeri olarak tekrar tekrar 

insanlığın karşısına çıkacaktır. Önemli olan, her farklı toplumun diğerinde 

karşılaştığı tecrübe ve verileri en doğru şekilde diğer zaman ve toplumlara 

aktarabilmesi ve birikimle ilerleyebilmesidir. Bu anlamda hem toplumların hem de 

tek tek bireylerin zamana göre farklılaşan yönlerini incelemek oldukça önem 

arzetmektedir. 

Parça bütün ilişkisinden yola çıkıldığında dinin emir ve yasaklarının parça parça 

tüketim kültürüne entegre edilmesi bireylerin bir bütün olarak dine yaklaşımlarını da 
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etkilemektedir. Nitekim inanç, ibadet ve ahlak bir bütündür ve dinin ontolojik, 

epistemolojik ve estetik bütünlüğünü sağlarlar. Birey bu bütünlük çerçevesinde 

yaşadığı sürece iç huzuru ve manevi tatmini yaşar. Bu bütünlük parçalandığı veya 

bir kısmına halel geldiğinde ise sürekli sorgu ve şüphelerle kişi tutarlı bir düşünce 

sistemi oturtmadıkça rahatlayamaz. Bu arayış ve sorgulama bir çoklarında yerini 

tüketim kodlarına ve metalaşmış değer ve anlayışlara bırakır. Bilhassa nesil tüketim 

toplumu içinde doğup büyümekteyse gayri ihtiyari bu süreç devam eder. Tüketim 

kodlarının küreselleşmeyle global bir anlayış gereği tüm dünyaya yayıldığı 

düşünülürse de her din mensubu ve bu mensubiyete ait nesiller aynı sonuç ile karşı 

karşıya kalmaktadır. ‘’Bu şekilde büyüyen nesil dini sembollere de diğer sembollere 

yaklaştığı gibi yaklaşacak ve umre bir turistik geziye, tesettür bir imaj ve moda 

kaygısına indirgenecek ve dini musiki ise arka fon müziği olarak podyumlarda 

kullanılabilecektir.’’ (Demirezen, 2015: 97) 

Ortaçağ Avrupasında, Tanrı kanunları insan eylemlerini kısıtlamaya başladığında 

zenginliği elinde bulunduranlar, düşüncelerinin gücü sebebiyle yargılanıp ceza 

görenlerle de birleşince tanrının öldürülmesine karar verildi. Tanrıyı tanrı, insanı da 

insan gibi hayata yerleştirememenin sonucu zihinlerde yok edilen tanrı algısıyla 

sonuçlandı. Nitekim, artık insan düşüncelerinin de gücü sayesinde varlığa 

hükmedebileceğini kanıtlamıştı. Dünyadaki herşeyin sadece madde ve etki 

edilebilen varlıklar olmadığı gerçeği, tüketildikçe yok olan varlık gerçeğiyle de 

birleşince modern yaşamın bir sorunu olarak kimlik bunalımları boy gösterdi. Dini 

sadece bir takım yaptırımlar mesabesinde hayatında konumlandıran toplumlar da 

tıpkı dinin baskıcı etkisini ve Tanrının emirlerini tümden yaşamından çıkaranlar gibi 

yeni boşluklara gebe kaldı. Dinin insan hayatını kolaylaştıran ve yaşam dinamizmini 

istikrarla insan ömrüne dağılımlayan vechesini keşfedebilmek bireysel ve toplumsal 

dengelerin düzlemi etrafında şekillenmeyi gerektiriyordu ki bu durumun 

yaşanabilmesi için modern yaşamlar en az geleneksel yaşam kadar zor bir saha 

demek idi.  

Çatışmacı ve değişmeci teoriler her nekadar dine olumsuz anlam ve sonuçlar 

yükleseler de dinin insan hayatı açısından katkısı kültürel ve kimliksel olabildiği gibi 

başlıbaşına anlam katma ve yapısal anlamda işlevsellik kazandırma şeklinde de 

olabilmektedir. Yaşamın getirdiği bir takım zorluklara, ölümlere, acılara veya adil 

olmadığına inanılan durumlara kişiler, dinin kattığı anlam ve teminatlar çerçevesinde 
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dayanabilmekte, geleceğe dair (ahiret yaşamı da dahil) yeni umutlar 

geliştirebilmektedir. Tıpkı, araştırmalar sonucunda şiddet gören kadınlar arasında 

dindar olanların  şiddete karşı daha şikayetsiz ve psikolojik olarak iyi durumda 

olabildiği bulgusu gibi. Dinin kimliğe olan dayanağı ve güven verici desteği, özellikle 

göç eden toplumlar ve kültürel anlamda yeni geçişler yaşayan bireyler üzerinde etkin 

biçimde hissedilmektedir. Kendisini yeni dahil olduğu toplum ve kültür içerisinde 

tanımlama ihtiyacı hisseden fert, sahip olduğu kültür argümanlarını dini kimliği ile 

desteklediğinde aidiyet duygusunun getirdiği gücü kullanmış olmaktadır. Coşkun, bu 

konuya farklı bakış açısı getirerek şunları söylemektedir: 

 

‘‘…insanın ana yurdu olan ruhlar âleminden bir göçmen olarak geldiği kabul edilen şu 

görünen şehadet âlemindeki (iki metafizik âlem arasındaki) ontik-kozmik göç, her zaman 
dinin kazandıracağı anlam ve açıklamaya  muhtaç gözükmektedir. Dolayısıyla ister 

metakozmik göç olsun, ister makrokozmik, isterse de bir kimsenin kendi iç dünyasında 

kötülüklerden kaçınıp iyiliğe yöneldiği gerçek göç (hicret) olan mikrokozmik göç olsun, bu 

aşamaların hepsinde bir dine bağlı olmak; bireylere kim ve ne olduklarının bilgisini verdiği 

kadar nereden gelip nereye gittiklerinin bir bilincini de kazandırabilir.’’ (Coşkun, 2003/1: 15-

16) 

 

Dinin yapısal işlevlerine gelince, bilhassa geleneksel toplumlarda görülen tüm 

kültürel ve gündelik yaşam aktivitelerinin dini referans ve kutsamalar etrafında 

şekillendiği de düşünülecek olursa pek çok toplumun bütünleşme, dayanışma, 

istikarar ve onaylama aracı olarak dini dayanaklara sıklıkla başvurduğu 

görülmektedir. Toplumsal yapı içerisinde ister geleneksel ister seküler olsun 

tercihlerde bir kutsallaştırma aracına başvurma ihtiyacı hissedildiği görülmektedir. 

Dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan dini hareketler, bunların kimlik ve siyaset 

adına ortaya attığı iddialar ve bu iddiaların ulusal ve dünya politikalarında etki 

oluşturması dinin gittikçe yok olacağı modern görüşünün aksine dinin siyasetle 

arasında yeni bağlantılarıyla daha da görünür hale geldiğini kanıtlar mahiyettedir. 

 

3.7. NEO DİNDARLIK EĞİLİMLERİ VE KİMLİK 
ANALİZLERİ 
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Tüketim alışkanlıkları ve toplumların ihtiyaç tanımlamaları nisbetinde ortaya 

koydukları yaşam stilleri bağlamında bireyler yaşadıkları toplum içerisinde kendi 

konumlarını belirlemektedirler. Modern çağın determinist üslubuyla şekillenen 

standart yaşam biçimlerinden postmodern dönemin izafi karakterdeki tercihlerine 

kadar değişen her yapı bireyler üzerinde kendilerini tanımlamanın farklı yollarına 

dair etkiler oluşturmuştur. 

Modern düşüncenin kültürel kimlikle ilişkili biçimde ortaya koyduğu kişisel kimlik 

küreselleşme sürecinde çoğunlukla merkez-çevre kutuplaşmalarına sebep olmuştur. 

Herşeyin efendisi konumuyla özneyi sahneye çıkartan modernizm, Descartes’in 

düşünce olduğu müddetçe düşünenin de varlığını ortaya koyuşuyla daha fazla 

yayılmıştır. İlk olarak Locke’un kartezyen dualizme kuşkulu bakışı ve özneyle özdeş 

kabul edilen kimliği reddedişi, kimliğin ahlaki sorumluluk ve hafızanın öztesinde bir 

bilinç sürekliliğiyle beraber anılmasına yol açmıştır. Aynı şekilde Leibniz de öznenin 

oluşumunda bilincin önemini vurgularken metafizik olguları da devreye sokmaktadır.  

Düşünce tarihinde zamanla şekillenen özne ve kimlik vurguları, Kant’ta soyut, 

Hegel’de tarihsel boyut kazanırken, Marx’ta düşünceye indirgenmiş ardından Mead 

tarafından toplumsal deneyimlere bağlı tutulmuştur. Hume’un kurgu dediği kişisel 

kimlik, Nietzsche’de keşfedilebilen bir karaktere bürünmüştür. Freud ve Lacan’ın 

öznenin varoluşunda vurgu yaptıkları bilinçdışı karakter, esasında öznenin temel 

konumunun kayboluşuyla neticelenmektedir. Son dönemde Faucault ve Baudrillard 

gibi isimlerin de yorumlamalarıyla nesnelerin özne üzerindeki hakim rolü tartışılırken, 

modernizmin başından beri varolagelen özneye kuşkulu bakış, Mead ve Hall’ın da 

görüşleriyle bütünlüğü olmayan parçalı kimliklerin konuşulmasına zemin 

hazırlamıştır.  

Toplumların geçirdiği değişim ve gelişmelerde o toplumda yaşayan fertlerin 

zihniyetlerinin öncelikle değiştiği ve bilhassa toplumsal değişimin uzun soluklu ve 

tepeden inme olmaması için bireysel bilinçlere ve kollektif ideolojilere yatırım 

yapıldığı görülmektedir. Öyle ki bilinç ve ideoloji bazlı bu altyapı çalışmaları bireysel 

ve toplumsal kimliklerin oluşmasında ve sürdürülmesinde ve dahi ani kimlik değişimi 

yahut melez kimlikleşmelerde olağan şekilde karşılanarak toplum bireylerince hızla 

benimsenmesinde oldukça etkili olmuştur.  

Yukarıda belirttiğimiz aşamalar tüketim toplumlarındaki tüketim kalıplarına iliştirilen 

kimliğe dair mesajlarla oluşturulan ortak kimlik duygularında da 
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gözlemlenebilmektedir. Modern tüketim araştırmalarının çokça etkilendiği yapısal 

düşünce, bireyi toplumsal davranışların merkezi sorumlusu olarak görmekten ziyade 

içerisinde olduğu toplumsal ve kültürel ortamın bir ürünü olarak görmektedir. Fakat 

sonrasında gelişen post-yapısalcı düşünce ve özellikle Bourdieu ve Baudrillard gibi 

düşünürleri bireyi tüketim mallarının aktif alıcısı ve satın almaya etkin biçimde 

katılan bir özne olarak görmektedir. Bu düşünceye göre, tüketim mallarını sergileyen 

yine bireylerdir ve bu sayede oluşturulan kimlik duygusu da tüketim tarafından 

korunarak kavramsallaştırılmıştır.  Postyapısalcıların tüketimle ilgili yaklaşımları 

daha çok semboller, göstergeler ve daha genel anlamda kültürel argümanlarla ilişkili 

olmuştur.  

Tüketim olgusu, kollektif ve bireysel kimlik duygularının sembolik oluşumunu içeren 

etkin bir süreç haline dönüşmüştür. Kimlik duygusu artık ırk, cinsiyet ya da ekonomik 

sosyal sınıf ve statüyle insana kazandırılan bir şey olmaktan ziyade insanların satın 

aldıkları şeyler aracılığıyla kendi kendilerine oluşturdukları bir olgu halini almıştır. 

(Bocock, 1997: 74) 

Kapitalizm, kimlik ediniminde bireylere öncelikle üretim ilişkilerindeki iş rolleri ve 

sahip olunan mesleki statüler aracılığıyla yaklaşmaktaydı. Oysa postmodern 

koşulların getirdiği esnek yaşam ve tercih şartları, her konuda olduğu gibi kimlik 

edinimi ve kimliği oluşturan koşul ve şartlarda da hızlı değişim hallerini beraberinde 

getirmiştir. Gençliğin ilk dönemlerinden yaşamlarının sonuna kadar pek çok farklı 

giyim stili, müzik zevki, yeme içme alışkanlıkları ve boş zaman uğraşları edinen 

tüketim toplumu bireyleri, sabah benimsediği geleneksel tarzı akşam modern 

tercihlere bırakabilmekte, gün içerisinde belki onlarca farklı tutum ve tercihi birarada 

taşayabilmektedir. Üstelik bu durum toplumun hemen herkesimi nazarında da 

gündengüne benimsenmektedir. 

Bu bağlamda Türk toplum yapısındaki örneklere değinirsek çeşitli gözlemlerden 

özellikle dini kimlik üzerinden zengin içerikli vurguları yakalamak mümkün 

olmaktadır. Sabah namazına yabancı şarkı alarmı eşliğinde uyanan dindar genç, 

öğlen katıldığı içkili davette satın aldığı kitapların çokluğuyla övünmekte yahut 

zekatını verdiği malıyla gösterişçi dini kimliğinin teşhirini toplum önünde 

yapabilmektedir. Zaman geçtikçe yaygınlaşan bu tip yaşam stiline ‘Huqqa’, ‘Hüsn-ü 

Ala’, ‘Nanny’ gibi alkolsüz hizmet veren cafe ve rastaurantlar, daha çok tesettürlü 

hanımlara hitap eden hint kınacılı nargile kafeler, bilhassa İstanbul’un hemen her 
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şehrinde sayıları artarak devam eden bir hal almaktadır. Abdest geçirmeyen 

dövmeler yerine hint kınasıyla bu zevki yaşayan, arkadaş buluşmalarını kitapların 

dekor olarak kullanıldığı kitap, nargile kafelerde yapan bu fertler dini kimliğinden de 

tüketim toplumu bireyi olmanın gereklerinden de vazgeçemeyenlerdendir.  

Küreselleşme ve kitleselleşme beraberinde toplumların değişim üzerindeki iradeleri 

kendilerini göstermekle beraber, bu iradenin gerçekçi olmayan sahte bir irade 

olduğunu anlamak zor değildir. Nitekim, sözkonusu değişimler sınır tanımaz 

kapitalist irade ile yönlendirilmektedir. Öyle ki, merkezi iradeye bağlı olan toplumsal 

irade bu kapitalist yönlendirmelerce idare ve sevk edilmekte, tüm irade biçimleri üst 

irade olan küresel iradeye aracılık etmektedir. Esasında alt irade biçimlerinin en 

fazla söz sahibi olduğu tüketim konusu, zamanla toplumun kendisini ifade ediş 

biçimine, sahip olduğu iradeyi ispat etme çabasına dönüşmektedir. (Orçan, 2004: 3) 

Bu durum, sahte bir güvenin ve kişinin gitgide yeteneksizleşmesinin önünü 

açmaktadır. 

Türk ve Dünya basınında tesettürlü dindar kadınlar için çıkarılan yayınlar, pek çok 

aşina markanın da tesettürlüler için hazırlanan kreasyonlarının tanıtımını 

yapmaktadır. Bu bağlamda ABD’deki muhafazakar kesimin takip ve 

yönlendirmelerinde etkili işim olan Elif Kavakçı, HijabiTopia isimli bloğu aracılığıyla 

yeni gelişmeleri Türkçe ve İngilizce yayınlarıyla tüm dünyaya duyurmaktadır. 

Türkiye’de ise ‘Muhafazakar Moda’ adı altında ‘Modanisa’, ‘Safamerve’ gibi 

sitelerden tüm dünyada online tesettür alışverişi yapılabilmekte, muhafazakar stil 

danışmanı ve tesettür giyimi konusunda bilirkişi olduğu düşünülen kişilerce 

sempozyumlar düzenlenebilmektedir. Dindar kimliğin stil danışmanlarınca giyim 

kuşam ve aksesuara yansıtıldığı tüketim argümanları da bu şekilde tanıtılmaktadır. 

Özellikle Hesna, Ala, İkra, Enda gibi tesettür dergileri, muhafazakar modanın 

yönlendirdiği trendlerden hareketle haberler yapmaktadır. Adeta dindar camianın 

magazin nabzının da tutulduğu bu dergiler ev dekorasyonundan, kişisel bakım 

tercihlerine dek hemen her konuda öneriler sunmaktadır. Tesettürlü ve dindar 

kimliğin her fırsatta vurgusunun yapıldığı bu yayınlarda yer yer dini içerikli nasihat ve 

metinlere yer verilmekte bu sayede dinin referansını kaybetmeme çabasını 

yansıtmaktadırlar. Bu gibi dergiler aracılığıyla da duyurulan muhafazakar moda 

defile ve butik buluşmaları ünlü şarkıcılar eşliğinde kutlanmaktadır. Bilhassa 

Feshane’de düzenlenen ‘Zeruj Alışveriş Festivali’ tıpkı Endonezya’da düzenlenen 

‘İslami Moda Festivalleri’ gibi Türkiye’deki muhafazakar modanın en aktif 
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organizasyonu halini almıştır. Dini kimliğin bu gibi vesilelerle tüketim toplumuna 

adaptesi din ve kültür argümanlarında esnemeyi de beraberinde getirmektedir. 

Kapitalizmin yaşamın her alanına bu denli nüfuz edişi ve her anlamda büyüme 

göstermesi toplumsal değer yargıları ve kültürel kabulleri de içine mümkün 

olmaktadır. Geniş bir çerçeveden tüketime ve tüketim toplumuna bakışta sanayi 

devrimi ve kapitalizmle gelen üretim güçleri, pazar arayışları, sömürgeler ve mevcut 

düzenin devamı için süregelen tüketim zincirleri, reklamlar, satış stratejileri v.b…. 

pek çok argumanı göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Nitekim, kapitalist 

yaygınlık, ortaya koyduğu tüketim toplumlarında hem varoluş hem de bilişsel 

boşluklar oluşturmuş, geniş çaplı bu boşluklar dar alanda bireylerin yaşamına kimlik 

problemleri ve kendilerini konumlandıramama sorunlarını dahil etmiştir. 

İktisadi büyümeyle yaşamlara damgasının vuran paranın gölgesi ve bu gölgenin 

hissedildiği her yerde artık insanoğlu bir işte istihdam olamadığı ve tüketemediği 

sürece işe yaramaz bir varlık olarak algılanmaktadır. Kalifiye elemanların ya da bir 

işe uzman tayin edilen kişilerin onayı olmaksızın bir ev inşaa edebilen yahut çıkık bir 

kemiği yerine oturtabilen kişiler adeta düzene meydan okuyan düzen bozucular gibi 

algılanmaktadır. İnsanoğlu zaman geçtikçe yetenek ve gücünün imkanlarını 

kaybetmekte, bu gücü elinde tutabileceği çevresel ve toplumsal şartları da yok 

etmektedir. Üstüne üstlük kontrolünü kaybettiği imkanlar dışardan gelen etkiler ve 

meydan okumalarla iç kaygılara dönüşmektedir. Bireyler tüm bu sorunlarla başa 

çıkabileceği kendine güven duygusunu da zamanla yitirmekte, nasıl bir şey 

olduğunu unutmaktadır. (Illich, 1990: 13) 

Zenginleşen ve gitgide refah toplumlarına dönüşen toplumlar ve bu toplumlarda 

görülen ilişkilerde bireylerin kişisel kimlikleriyle analoji kurarak varlıklarına süreklilik 

ve ifade gücü bulması söz konusu olmaktadır. Endüstriyel verimliliğin getirdiği 

zenginleşme kişilerde zenginliğe karşı aşırı bir güven ve kendilerini ifadede bir 

dayanak sunmaktadır. Bu sahte güven alış veriş ve pazara olan bağımlılığı 

arttırırken, aslında modern yaşamın en büyük yoksulluklarına kapı aralamaktadır. 

‘’Aşırı tüketimden uzak bir şekilde elde mevcut olanla idare etmek, sadece orta halli 

tüketici için değil, aynı zamanda yoksullar için de imkansız bir hale gelmektedir.’’ 

(Illich, 1990: 13) Özellikle, içeriği sonradan konumlanmış kültürel etkilerle ve 

profesyonel ellerle planlanmış ürünlerin kullanım ayrıcalığı, toplumsal yaşam ve 

çevresel imkanlar ölçüsünde kişinin yeteneklerince planladığı ürünleri kullanma 
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özgürlüğünin önüne geçmekte ve hatta bu durum yaşamın tüm alanlarına sirayet 

etmektedir. Bu durum, piyasa koşul ve seçenekleri dışındaki bireysel tatmini 

tamamiyle ortadan kaldırmaktadır. 

Hangi inanç veya siyasi tercihte olursa olsun, tüm uzmanlar işlerini titizlikle yürüterek 

modern tüketime hizmet etmektedirler. Ekonomistler, herkese daha fazla enerjiyle 

işlerin artacağı temininde bulunur ve daha çok çalışılmasının önünü açar, eğitimciler 

huzurla ve adaletle yaşamanın bir gereği olarak eğitimi överken doktorlar insan 

yaşamının en iyi niteliği kendi ellerinde bulacağını iddia ederler. Bu sebepledir ki, 

ekonominin bu denli büyümesi ve evrensel düzeyde yayılan eşya ve tatminlik 

ilişkisinin meşrulaşması gittikçe dokunulmaz ve sorgulanamaz bir hal almaktadır. 

(Illıch, 1990: 35) İnsanlar, uzmanlığa verilen bu denli kıymet sebebiyle kendi 

isteklerini dahi şekillendirmekten ve hayal etmekten uzak düşmektedirler. Gerek 

insanın kendisine gerekse tüm insanlığa yapılan bu evrensel haksız tutum, 

insanoğlunun kendi öz güvenini ve kendine yetebilme yeteneklerinin bozulmasına 

sebep olmuştur.   

Tüketim toplumu bireyi olarak her yönüyle imgeler dünyasının bir üyesi olduğumuzu 

kabul edersek kendimiz hakkında bir perspektiften de yoksun olduğumuzu edimleri 

denetleyemediğimiz simgesel dünyamız bize gösterecektir. İşte bu aşamada 

Baudrillard der ki: ''Bu teminat olmaksızın artık kimlik mümkün değildir: Kendim için 

bir başkası oluyorum, yabancılaşıyorum.'' (Baudrillard, 247)  Tüm bu detaylar somut 

toplumsal yabancılaşmanın, bir diğer yönüyle ise yabancılaşan ve yalancılaşan 

kimliklerin ifadesidir. 

 

‘’Özerkliğin ortadan kaldırıldığı, tatmin duygusunun köreltildiği, hayatın monotonlaştırıldığı ve 

ihtiyaçların hemen herkes için giderilmemiş şeyler olarak kaldığı bir süreç. Benim 

argümanlarım; zaman tüketici süratlilik, hasta edici tıbbi bakım, aptallaştırıcı eğitim gibi 

modernliğin içinde barındırdığı olumsuz unsurlar üzerinde odaklaşmaktır.’’ (Illich, 1990: 18)  

 

İhtiyacın sonsuz bir boşluk içerisinde giderilmeyişi üzerine kurulduğu tüketim süreci, 

hızı, zamanın verimsizce tüketilişi, bilinçlendirmeyen eğitimi, kimliksizleştirici 

kişilikleri ve sanal güveni beraberinde getirebilmektedir. Nitekim, toplumlar 
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mahiyetini içkin, ifade ettiği anlamı mündemiç hemen tüm kavramları tüketilerek içi 

boş yahut tam aksi bir anlam zemininde yaşamak durumundadurlar.  

Zorlama ihtiyaçların hegemonyasından bahseden Illich, ‘’İhtiyaçlar, gittikçe artan bir 

şekilde, reklam sloganıyla ve sicil memuru, kuaför, jinekolog ve diğer reçete yazan 

düzinelerce teşhis mütehassısının verdiği emirlerin ürünü olan satın almalarla 

yaratılmaktadır. ‘’ İhtiyaç kavramının bir isim olarak gelişip kabul gördüğü şimdiki 

toplumsal zeminde artık gelir danışmanları, yaşam koçları, insana bilinç aşılayıcılar, 

diyetisyen ve modacılar, duyarlılık kazandırıcılar ve daha pek çokları tüketim 

toplumu olmanın imkan ve zemininden istifadeyle yaşama katılmakta, paket 

ürünlerle parçalı ihtiyaçları gidermeye çalışmaktadırlar. (Illıch, 1990: 59) Bu 

sonradan üretilip kopyalanmış ihtiyaç mefhumu, çağımız toplumlarında yaşamların 

hemen her alanına adeta plastik bir kopya gibi kopyalanmış ve hücrelerinde 

mütemadiyen tüketen bireyler halini almaları için insanlar, anti sosyal kişilikler olarak 

gerçek ihtiyaçlarından habersizce yaşamaya kurgulanmıştır. 

Esasında üretim sistemlerinin doğurduğu ihtiyaçlar sistemi, tüketim kültürü içerisinde 

zamanla nesneyi de geçerek, değerlere odaklanmakta ve o değerlerin 

benimsenmesi adına çaba sarfetmektedir. Tıpkı, çalıştığı işine harcadığı güçten 

bağımsız ürünler üreten işçiler gibi, satın aldıkları yahut alıp sattıklarıyla hiçbir ilgisi 

olmaksızın değişim değeri odaklı tüketen insanlar sistemin üyesi olan ihtiyaçlar 

edinmektedirler. 

Tüketimin sunduğu bireyleri özel ve farklı kılma iddiası göz önüne alınırsa aslında 

ihtiyaçların da nesne ve hizmetlerden ziyade farklılıklara duyulan ihtiyaç olduğu 

anlaşılmaktadır ki bu durum asla tamamlanamayan arzular ve gerçekte 

tanımlanamayan ihtiyaçlar silsilesi anlamına gelmektedir. 

 

Tüketim toplumu Yaratıcı eksenli ihtiyaç listemizi insan eksenli bir yöne çevirerek 

gerçek olmayan sanal ihtiyaçlar doğurmuştur. ‘‘Endüstri toplumu, yüz yıldan daha az 

bir zaman içinde temel insan ihtiyaçlarına göre patentli çözümleri kalıba döktü ve 

kendi icat ettiğimiz ürünlere yönelik talepler diye, ihtiyaçlarımızın Tanrı tarafından 

şekillendirildiği inancından bizi vazgeçirdi. Bu durum, Kuzey Atlantik topluluğu için 

olduğu kadar Rusya ve Japonya için de geçerlidir.’’ (Illıch, 1990: 93-94) Üreticilerin, 

esasında aynı temel maddeleri rengarenk sunumlu ve kişiye özel biçimiyle insanlara 

sunması, bu mallar üzerinden üretici ve tüketici bağımlılığını doğurması ve moda 



163 
 

olgusuyla sürekli tüketilmeye yönlendirme tüketimin insan eliyle oluşan ve insan 

elinde tutulmasını sağlayan modern çözümleri arasında yer almaktadır.  

Devamlı bir surette modanın belirlemiş olduğu çizgideki malların piyasaya arzı yahut 

sınıfsal ve statüsel bir işarete gönderme yapan ürünlerin alt katman sınıflarınca elde 

tutularak üst katmanın yeniden yeni mal ve ürünlere yatırım yapmasının sağlanması 

ve bu sayede tüketim akışını adeta köşe kapmaya oynar gibi kısırdöngüye 

dönüştürmek anlamına gelmektedir. Bu durum, yeni ürün ve üretilen malların 

kullanım, tüketim ve sunumu hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve bu bilginin zamanla 

toplumsal ve kültürel değerinin belirlenerek bir hayat tarzı olarak belirli gruplarca 

yaşanır hale gelmesi anlamları taşımaktadır. (Featherstone, 1996: 45) 

Tıpkı dini nitelikli topluluk ve gruplarca benimsenen yeni yaşam biçimlerinde 

görüldüğü üzere, en eğitimli ve bilinçli fertlere değin uzanan tüketim kültürü 

bireylerin hayat tarzını giyim kuşam, yeme içme ve eğlence tercihlerine dek 

etkilemektedir. Bu bağlamda dini kimlikli ev hanımları arasında daha fazla yaygınlık 

gösteren ‘altın günleri’ çok sayıda ikram ve dedikodunun merkezde olduğu 

buluşmalar olarak dikkat çekmektedir. Özellikle ekonomik açıdan yeterli düzeyde 

olan ailelerde bu durum toplandığında yaklaşık bir gayrimenkul alabilecek çok daha 

büyük meblağların ortada dönmesi ve buluşmaların lüks dış mekanlarda 

gerçekleşmesine kadar uzanabilmektedir. Katılımcı dindar bireyler, zaman zaman 

okudukları Kur’an tilaveti veya giyimlerindeki tesettür sayesinde uygulamalarındaki 

aşırı tüketim içerikli pek çok niteliği kapatabilmektedirler. Bu gibi dini görünümlü 

ancak içeriğinin dini muhtevadan uzak oluşturulduğu sahte kimliklerle tüketimin 

dindar bireyleri kendilerini göstermektedir. 

Tüketim toplumu gerçek kimlikler üzerinden sahte kodlu kimlikler üretip insanlara 

sunarken, insanlık gerçek kimliğine yabancılaşarak sadece imgesel kimlikler edinir ki 

bunlar da düşünerek değil çoğunlukla izleyerek edinildiğinden geçici, uçucu 

olabilmektedir. 

Bireylerin kimliğini ve kişiliğini satın aldığı metalara bağımlı şekilde oluşturması 

manevi değerlerle temeli oluşturulabilecek kimlik olgusunun da içini boşaltmaktadır. 

Yahut, bireyler kendilerini tükettikleri ürünlerle tanımlamaktadır. Mütemadiyen takip 

ederek, son modelini kısıtlı ekonomik şartlarına rağmen satın aldığı elektronik 

eşyası üzerinden kendisini anlatan birey buna bir örnektir. Telefonu model gerisinde 
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kaldığında ise bu kişi kimlik krizleri yaşamaktadır. Kendisini kişilik olarak tanımlayıp, 

yerleştirebileceği bir tüketim camiası bulamadığında depresyon yaşayan kişi de bu 

duruma dahildir. Sırf tüketenler grubundanmış gibi gözükebilmek için alışveriş 

merkezlerinde istikrarlı şekilde dolaşarak, indirimleri takip eden bir kısım insanlar da 

bir başka örnek grup olarak karşımıza çıkar. Tüm bunlar, kendisini tüketen toplum 

içerisinde tüketmeden yahut tüketim malları dışında bir tanımlama üzerinden kendini 

gerçekleştiremeden yaşayamayan bireylerin kendini gerçekleştirme adına gösterdiği 

çabalardır.  

Kendisine ve ihtiyaçlarına gittikçe uzak kalan salt tüketiciler, kendilerini ve kişiliklerini 

toplum içerisinde arz ederken esasında karakterinin hakiki unsurları üzerinden değil 

de yapay tüketim kültürü argümanları üzerinden ifadelendirirler. Toplum içerisinde 

bireylerin benlik sunumlarını inceleyen Goffman, yer yer karakter dışı iletişimden 

bahseder ve bu durumun getirdiği sonuçlara değinir. ‘’Ele alınan aşağılama teknikleri 

bizlere, sözel anlamda, kişilere yüzlerine karşı görece daha iyi, arkalarından ise 

daha kötü davranıldığı gerçeğini gösteriyor.’’ (Goffman, 2014: 168) Tüketimin 

toplumsal ilişki ve iletişim biçimlerine yansıyan tüketme fonksiyonu, sahte 

nezaketlerin arkasına sığınan çıkarcı ilişkilerin habercisi olmaktadır.  

Tüm bu düşünsel argüman ve ona hizmet eden örnekler yanında adeta nesneye 

yenik bir özne tasavvuruyla başbaşa kalabileceğimiz ihtimalini de göz önünde 

bulundurmamız gerekmektedir. Nitekim, başlıbaşına bir kimlik parçalılığını 

savunmak nesnelliğin zaferini ilan ederek, bireyin bütünlük anlayışının yıkımını ve 

bilinçsiz bir yapısal gücün zaferini öngörmeyi gerektirecektir. Nesneye bağımlı 

biçimde özneyi vareden bu düşünce biçiminin bize ilerleyen zamanlarda nesne-özne 

kıyaslaması eşliğinde bir nesnenin kaç özne oluşturmaya muktedir olduğu 

düşüncesini sunması da muhtemeldir. 

Üretilen malların kullanımı ve onların üretim kural ve yapılanma şartlarının günümüz 

insanlarınca anlaşılması açısından merkezi öneme sahip olan tüketim kültürü terimi, 

esasında ikili bir odaklanmayı beraberinde getirmektedir. Bu durum, kültüre etki 

eden iktisadi boyutun yalnızca fayda değil aynı zamanda iletişim vasıtası olarak 

varolması ve hayat tarzları, kültürel ürünler ve metalar alanı içerisinde işleyen arz, 

talep, sermaye birikimi, rekabet ve tekelleşme gibi piyasa ilkeleri üzerinde 

odaklandığı anlamlarını ihtiva etmektedir. (Featherstone, 1996: 144) 
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Kültür ve metalar arasında bu şekilde varlığını sürdüren tüketim, bireylerin tükettiği 

ölçüde var olduğu zannına sevk eden bir sürece dönüşmektedir. Bu bağlamda 

toplumsal yaşam sahasında hakim ilişkiler de tüketimin ve tüketimin hizmet ettiği 

kapitalist düzenin onayladığı çerçevedeki bireyleri ve kimliklerini tanımaktadır. 

Dolayısıyla zamanla kimliklerin çatışması yahut tüketim sahasında en geniş yaşam 

alanına sahip profesyonel kimlik reklamcılarının varlığı toplum içerisinde baş 

göstermektedir. Kimlik siyasetinin de önünü açan bu durum, toplumsal zeminde 

yapmacık ve çıkara dayalı ilişki ve iletişimin önünü açmaktadır. 

Kimliklerin savaştığı ve bir siyaset olarak kimliğin kullanıldığı şuan yaşanan 

dünyada, şiddetin hakim olduğu veya olmadığı tüm sorunlarda kimlik siyasetinin 

esamesi okunmaktadır. Birçok milletin kültür ve siyaset yaşamının merkezinde olan 

kimlik siyaseti, çok kültürlü yaşamı, balıkçıların haklarını yahut ataların kemiklerine 

tekrardan sahip olma gibi haklar üzerinden de yürütülebilmektedir. Kimliklerin 

gruplara atfettiği önemi ise, milletlerin cinsel tercihlerinden tutun, geçmişte de kimlik 

unsuru olan fakat şimdilerde farklı boyutlarıyla kullanılan etnik köken, ait olunan 

ülke, din veya ırk üzerinden izleyebilmekteyiz. Kadın erkek fay hattı gibi veya dinin 

kimliksel zemininden istifadeyle dünya üzerinde yapılıp edilenler tarihin çok daha 

eski zamanına dayanan durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaşlar, 

Avrupalıların Yahudiler’i yakması gibi olaylar grup kimliğinin toplumsal görüngüleri  

olmakla beraber, günümüzde özellikle kişisel kimliğin yeni ve farklı biçimleriyle 

toplumsal yaşama katıldığına dair genel bir kanı vardır. (Friedman, 2002: 7) 

Grup veya kişisel bazlı tüm kimlik tiplerinin yeşerdiği toplumsal zeminde destek 

aldığı en önemli konum kültürel sahadır. Bu anlamda günümüz tüketim alışkanlıkları 

ve yaşam stillerinin hakim olduğu toplumsal yapılanmalarda da kültürel dayanaklar 

yaşam tercihlerini desteklemediği taktirde gelenek ve kültür argümanlarında 

değişikliğe gidilmek suretiyle çağın göreli düşünce anlayışından da azami istifade 

edilmiş olmaktadır. 

Değişen, dönüşen veya parçalandığına inanılan kişilik ve kimlikler, aslında ontolojik 

ve epistemolojik zeminde altyapısı hazırlanmış düşünce biçimlerinin büyük ve küçük 

ölçekli sonuçlarından başka bir şey değildir. Bu düşünsel zeminin temelinde ise, 

çağa hakim olan ikilemler ve bütünlüğü sağlanamayan ruh beden, madde mana gibi 

ayrımlar yer almaktadır. 
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İnsanın kimliğini parçalayarak kişiliğinin bütünlükten uzaklaşmasına sebep olan 

dünya-ahiret gibi dualiteler esasında Batı kültürüne ait olan ve kişiyi kendi içinde 

ikilemler yaşamaya ve çatışan kimliklere sahip olmaya götürmektedir. (Tekin, 2003:  

99)  

Çağımızda zamanı ve çabayı tüketen etkinlik ve telafi edici olduğu savunulan 

eğlenceler, özkimliği parçalayan, birleştiren ve yeniden düzenleyen argüman olarak 

görülmektedir. Oysa bu etkinlik tıpkı hedef ve sonuçları gibi şiddetle güvenilmezdir 

ve bu koşullar altında yürütülmektedir. Sonuç çoğu kez, nihai başarısızlık yerine 

tercih edilen geçici zafer zehirlenmesidir. Kişisel güvensizlik, korku ve endişeleri 

gürültülü bir kalabalığın şamatası altında işitilmez hale getirmek, yalnız başına olan 

‘kimlik oluşturucu’nun direnmekte zorluk çektiği sürekli bir ayartıdır. (Bauman, 2005: 

186-187) Oysa kimlik, topluluklar mezarlığında filizlenen ve ölüyü diriltme vaadiyle 

gelişip büyüyen bir çiçek gibidir. 

Sağlam dayanaklı bir kimliğin toplumları ve bireylerin toplum içerisindeki konumlarını 

bütünleştirici rolü ve ayakları yere basan sonuçları göz önüne alındığında 

bireylerdeki üstünkörü kimlik edinme çabalarının ne denli sonuçsuz kalacağı aşikar 

olmaktadır. Nitekim, küresel dünyanın yalnızlıkla avuntulu bireyselleşmiş 

insanlarının elindeki yoksunlukla sözkonusu tarzda bir kimlik inşa edebilmesi 

olanaksız gözükmektedir.  

Çılgınlar gibi kimlik arayışına girmek, küreselleşme öncesi başlayıp küreselleşmeyle 

yok olacak bir kalıntı değil, küreselleşme ve bireyselleşmenin el ele verip 

oluşturduğu baskı ve gerilimin bir sonucudur. Kimlik edinme savaşları küreselleşme 

eğilimine ne ters düşer ne de ona engel olur: Onlar küreselleşmenin meşru çocuğu 

ve doğal ortağıdırlar ve onu durdurmak şöyle dursun, çarklarını yağlarlar. (Bauman, 

2005: 188) 

 

‘‘…kimlik olgusu aynı zamanda dinamik bir süreç olduğu içindir ki, pek çok durumlardan çok 
çeşitli toplumlar için kimlik arayışı (özdeşim), kimlik bunalımı, kimlik kayması, kimlik inşası... 

gibi olgu ve süreçlerden söz edilmekte; özelllikle hızlı değişim ortamlarında ortaya çıkan 

kültürel kırılmalar, çatlaklar, boşluklar veya en azından belirsizlikler ve anomi halinde bu tür 

kimlik sorunları toplumlarda daha da hayatî problemler olarak kendilerini hissettirmekte, bu 

çerçevede süreçte, öteki bir çok etkenlerin  yanında  din de kendi yerini almaya devam 

etmektedir.’’ (Ünver Günay, 1988: 379) 
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Kültürel değer sistemlerinin ve olduğundan yüce ve büyük anlamlar yüklenen 

metaların esasında asla bağdaşamayan ve entegre olamayan insan doğasıyla bu 

denli biraraya gelişi en nihayetinde insanın ulvi doğasının maddeye indirgeme 

telaşıyla sonuçlanmaktadır. Bu durumu ‘tüketiyorum öyleyse varım’ şeklinde 

özetleyen düşünce de bu indirgemeye gönderme yapmaktadır.  

 

3.8.  İDEOLOJİK DİNİN TİPOLOJİK KİMLİK İNŞASI 

Kimliği oluşturan unsurlar ile hakim dini ve inançsal dinamikler arası önemli bir ilişki 

olduğu aşikardır. Bu bağlamda din özel olarak kimliğin kutsallaştığı veya 

kutsallaştırıldığı bir alan olarak da görülmektedir. Nitekim, kimlik toplum içerisindeki 

hakim ve değişken tüm unsurları hızla veya belirli bir süreç dahilinde bünyesinde 

harmanlayarak sosyal veya bireysel çevreye aktarımının sağlandığı bir araçtır. 

Bireylerin farklılaşan dünya ve anlayışlar çerçevesinde kendisini ve yaşamını 

anlamlandırarak konum kazandırdığı kimlikler, başka insanların bakışları arasında 

toplum sahnesinde yer almanın en öncelikli yoludur. Öyle ki, kişiler varsa kimlikler 

var, kimlikler varsa kişiler görünür olmaktadır. Kimlik edinimindeki başat unsurlardan 

biri olan din de geçici yaşamlarının karşısında kalıcı bir güven olgusu olarak 

bireylere etki etmektedir.  

‘‘ Dinin, bir toplum içerisindeki salt dînî işlevlerinin ötesinde önemli tamamlayıcı toplumsal 
fonksiyonlarının da bulunduğuna ve bu çerçevede onun kişisel ve toplumsal kimlik 

belirlenmesindeki ve özellikle de, hızlı değişim süreçlerine maruz bulunan toplumların karşı 

karşıya kaldıkları kimlik sorunlarının çözümündeki tamamlayıcı fonksiyonlarının önemine 

işaret etmek gerekiyor.’’ (Coşkun, 2003: 5-23) 

 

Dinlerin bazı karakteristik özelliklerinin kimlik yapılarıyla ilişki içerisinde olduğunu 

savunan Mol, bu konuya Hristiyanlıkla şahsi kimlik, Budizmle aile kimliği, Şintoizmle 

ise cemaat kimliği arasındaki bağları örnek gösterir. Nitekim, dinler farklılaştıkça iç 

dinamiklerindeki tekabül ettiği kimlik çeşitleri de farklılık göstermektedir. Mistisizmin 

şahsi kimliği, mezheplerin ise grup kimliğini ön planda yaşadığını söyleyen 



168 
 

Troeltsch, kilise gibi kapsamlı kuruluşların ise, sosyal kimliği kuvvetlendirdiğini 

savunmaktadır. (Taştan, 1996: 14) Yapısı itibariyle İslam dininde sosyal kimlik ön 

plana çıkarken, Türk toplum yapısı ise bilhassa son dönem itibariyle grup ve cemaat 

kimlikleriyle tanınmaktadır. Bu açıdan bireysel farklılıkların göz ardı edilerek bireyin 

pasif nesne olarak görüldüğü halkın adeta bir toptancı anlayışla yığın olarak 

algılandığı bu anlayışa sahip toplumlar bireysel faydalarda yatan pek çok ayrıntıyı 

kaçırmış olmaları yönüyle Batı gibi şahsi kimlik taraftarı toplumlarca eleştirilmiştirler. 

Kapitalist ve modern etkilerin çokça hissedildiği toplumlarda yaşanan toplumsal 

değişimleri ele alan kuramsal yaklaşımların çoğunun ekonomik sebeplerle 

açıklanmış olması olağandır. Ancak sosyolojinin konusu olan bu değişimler 

toplumda var olan pek çok sebepten kaynaklanabilmektedir. Modernizasyon süreci 

içerisinde dinin önemli işlevlerini sürdüreceğini ve bireylerin bu durumu kendilerine 

kişilik ve kimlik edinmede yararlandıkları geleneksel unsurlardan yoksun kalmalarına 

bağlayan bazı kuramsal yaklaşımlar söz konusudur. (Mardin, 1992: 282) Toplumsal 

bir olay veya olgu incelenirken din ilişkiye sokulan ve irtibatı incelenen diğer etkenle 

iki türlü hipoteze dahil olabilmektedir. Dinin bağımsız değişken olarak kullanıldığı ilk 

ihtimalde dinin değer ve duyguların düzenlenmesindeki başat rolü göz önünde 

bulundurularak diğer etkenin fonksiyonu azaltılmaktadır. Dinin bağımlı değişken 

olarak ele alındığı ikinci ihtimalde ise, ve toplum bireylerinin diğer etkene olan 

uyumlarına göre din ile de bütünleşme sağladıkları düşünülür. 

Dinin gerek kimlik oluşturmadaki fonksiyonel katkısı, gerekse etnik yapının 

korunmasındaki rolü göz önüne alındığında din sadece inanç sistemi olmaktan 

ziyade kimlik ve kişiliğin asli unsurlarından olan temel ilişki biçimlerini anlamak ve 

bireysel sıkıntı ve problemlerde başvurulan bir anlam sistemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanısıra, dünya hayatında yaşanan anlam boşluklarını dolduram 

ve çoğu zaman yaşamı kutsal bir düzene dönüştüren bir sistem olarak da 

modelleştirilmektedir. 

 

 ‘‘ Aynı zamanda sosyal kontrol aracı olarak toplum bütünleşmesinde önemli bir katkıya 

sahip olan din, bu bütünleşme sürecinde adeta bir tamamlama fonksiyonu görevini yapar. 

Aynı şekilde din ve dinsel törenler toplum dayanışmasını kuvvetlendiren araçlardır. Özellikle 

geleneksel çevrelerde kişilere bir dünya görüşü sağlayan din, bir dini cemaate aidiyet 
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duygusunu son derece canlı tutarak onların toplumsal kimliklerini belirlemede önemli 

fonksiyonlar görmektedir.’’ (Taştan, 1996: 13) 

 

Yukarıda bahsi geçen çıkarımlara ek olarak,  din ve inanç sistemlerinin içerisinde 

bulunduğu toplum yapılarının değişim ve dönüşümlerine bağlı olarak gevşeme veya 

değişme gösterebileceği de belirtilmektedir. Bu durum bilhassa hakim ideolojilerin 

toplumsal baskısı kanalıyla bireylere yansımaktadır.  

Durkheim ve Weber, toplumlar üzerinde etkisi bulunan dinin özellikle kutsallaştırma 

boyutuna değinerek dünyevileşmeyle dinin fonksiyon kaybettiğini ifade 

etmektedirler. İlerleyen dönemlerde kutsallaştırmayı başlı başına ele alan 

düşünürler, kutsal olmayan ile kutsal arasındaki tamamlayıcı ilişkiyi kimlik gibi 

bütünleştirme veya değişim dinamiklerini de hesaba katarak açıklamışlardır. Yani, 

artık din ile özdeşleşen bir kutsallık yerine kutsal olmayanla çatışmasını aşarak 

birbirini tamamlayan kutsallaşma süreci söz konusu olmaktadır. Bu bakış açısıyla 

değerlendirildiğinde artık kutsallık yükleme sadece primitif yahut geri kalmış 

toplumlarda görülen bir özellik olmaktan ziyade modern çağın toplumlarında da 

gayet rastlanabilecek bir durum haline gelmektedir.  

Yeryüzünde varoluşundan bu yana insanlığın din ile olan münasebeti ve dine olan 

ihtiyaç kaabilinden bağlılığı düşünüldüğünde insanın varolduğu her dönem ve 

toplumlarda bu kutsallaştırmayı görmek mümkündür. Bu duruma bireyleri sevk eden 

sebep ister dine yakınlıkları ister bir inanca bağlanma ihtiyaçları olsun, bilhassa 

modern çağın bir özelliği olarak karşımıza çıkan zıtlıklar arası uyum ve görecelilik, 

insan davranışlarının tarihi izlerini muhafaza edebileceğine dair mesajları da 

günümüze taşımış olabileceğini göstermektedir. 

İnsani vasıflardan olan bağlılık, güven duygusu ve dayanışmanin güçlenmesi ve bu 

duyguların güçlü bir nokta olan aşkın mekanizmalara  yöneltilmesiyle dünyevi 

hayatın daha anlamlı ve düzenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 

kimliğin dini unsurlarının kutsallaştırılması, modern yaşama uygun olan 

nesnelleştirme yoluyla bireylerin psiko-sosyal problemlerine bir çözüm arayışı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aşkın dinlerin bireylere sunduğu hazır kimlik ve kutsallık 

temini din, ile kimliği oluşturan unsurlar arasında karşılıklı fonksiyonların tezahür 
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ettiğinin ifadesidir. Din, toplumsal yapının bir parçası olması hasebiyle toplumda 

görülen değişimlerden etkilenmekte, modern, postmodern yahut tüketim toplumu 

gibi farklı toplum yapılarında edinilen kimlikler de bu bağlamda değişen dini 

dinamiklerden etkilenmektedir. 

Ekonomik refaha ulaşan dindar kesimler, kendileri gibi zengin dindar sınıftan 

insanlarla bir arada yaşama ve ait oldukları tipolojik kimliğin dışından bir tutum ve 

yaşam biçimiyle muhatap olmama temayülü içerisine girmektedirler. Bu bağlamda 

özellikle İstanbul-Başakşehir’de kurulan ‘Mavera Sarayları, Kent Evila, Hayat Park 

Konutları, Kayacity Residence’ gibi yapılar İstanbullu zengin muhafazakar kesimin 

bu gibi isteklerine cevap verebilmek amacıyla kurulmuş, kurulmaya devam 

etmektedir. Bu gibi yerlerde yaşayan, aynı eğitim kurumları, restaurant ve 

mağazaları kullanan, aynı veya benzer yaşam biçimlerine sahip bu bireylerin 

oluşturduğu tipik dindar kimliği, özellikle tüketim toplumu ideolojisinin zemin 

hazırladığı tipolojik bir dini kimlik tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle, toplumsal yapılanmalarda hakim olan ideolojiler ve düşünce tarzları 

dinlerin bireyler üzerinde oluşturduğu kimlik türlerine tipleştirme şeklinde etki 

etmekte, standartlaştırmanın zeminini hazırlamaktadır. Aynı şekilde tüketim ilişkileri 

ve toplumun tüketimsel bir yapı halini alması sonrasında tektip tüketen, harcamaları 

üzerinden kendisini niteleyen ve lüks yaşamını dini vurgu ve icazetle taçlandıran 

bireylere rastlanmaktadır. Bu tarz bir yaşam üzerinden kimliğini şekillendiren 

fertlerde ideolojinin hakim olduğu dini vurgularla şekillenmiş tipolojik kimlik biçimleri 

görülmektedir.  

Tüketim ideolojisinin dini inanç ve davranışlarda kendisini gösterdiği israfı 

önemsemeyen ve aşırıya kaçan nitelikteki harcama biçimleri, dindarlık ve dini 

davranış biçimlerine de tüketici birey ve tükettikleriyle kimliğin ifade edilişi şeklinde 

bir dışa vurumu doğurur. Bilhassa baskın ideolojilerce benimsenen dini tercihlerle 

bağdaştırılma çabası her ne kadar ideolojiye güncel zeminde hizmet etse de dinin 

asli yapısına çoklukla zarar vermekte ve toplum fertlerine dinin yansıtmak istediği 

şekliyle yansımayışıyla sonuçlanmaktadır. 

Bütünleştirici ve güven verici bir kaynak olarak dinin algılanmasının yanısıra din, 

bireylerin yaşadığı toplumsal koşullardaki ani değişim ve yabancılaşmaya karşı 

istikrar sağlayıcı kimlik biçimi de sunmaktadır. Bu şekilde özellikle yaşanan 
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kozmopolit, büyük kent keşmekeşinde insanlar, düzensizliğe, haksızlığa, yalnızlığa 

ve kaosa karşı bir korunma stratejisi olarak güven verici bir liman gördükleri dini 

kimliğe sarılmaktadırlar. Bu şekilde yaşadıkları acılara, sosyo-ekonomik problemlere 

ve kültürel baskılara katlanabilmekte, direnme gücü hissetmektedirler. Ülkesinden 

başka yerlerde yaşayan, göçmen ya da yurtdışı işçileri ise, dini kimliği kültürel 

kimlikle bağdaştırarak karşılaştıkları olumsuz durumlarda direnme vesilesi olarak 

kullanmaktadırlar.  

Tüketim toplumları içerisinde yaşanan olumsuz toplumsal ve gündelik yaşam 

koşullarına karşı kimi zaman dini referanslarla tüketim ve harcama hazzının getirdiği 

olumsuz etkiler eleştirilerek, bertaraf edilmeye çalışılmakta, kimi zaman ise, önüne 

geçilemeyen bireyler haz ve zevklerin peşisıra din sahip olduğu öz muhtevasından 

saptırılarak yaşanmaya başlanmaktadır. Bu bağlamda, kutsallaştırılan eylem ve 

olgular tüketim toplumu argümanları ve pratikleri ile uyumlu hale getirilerek, dini 

hükümleri görmezden gelmeyen vicdani rahatlama sağlanmış olmaktadır. Modern 

ve postmodern çağın yalnızlaştırdığı bireyler ve bireysellik düşüncesi geçmişi 

geleneksel bağlarla çevrili toplumlarda daha fazla tepkiye yol açarak dini kimlik ve 

kutsallaştırma fikri bir çözüm olarak hayata aktarılmaktadır. Bireyin çağının olumsuz 

etkilerine karşı sağlam bir kimlikle toplum sahnesine çıkma gerekliliği, küreselleşen 

ve karmaşıklaşan dünya üzerinde daha zor olmakla beraber daha önemli hale 

gelmektedir.  

Geleneksel toplum yapılarında daha sık rastlanan bir olgu olarak dini kuralların odak 

noktada dayanak teşkil ettiği kimlik inşasının yerini modern çağın bir alternatifi 

olarak getirilen insan odaklı dinselleşen kimlikler almıştır. Bu durum, kimlik üzerinde 

görülen dini etki ve kuralların yerini, dinler üzerinde görülen bireysel tercihlerin 

hakimiyetinin almasına yol açmaktadır. Bireysellik ve kişisel seçimler, kemikleşmiş 

dini algıların kimliklerdeki fonksiyonunu yıkarak, yine bireylerce şekil verilen dini 

yaşam biçimleri ve kimlik tiplerini ortaya koymaktadır. 

Kişinin giydikleri, bedeni üzerinden çevresine sunduğu zevk ve moda anlayışı, boş 

zaman aktiviteleri, kullandığı kelime ve ifadeler, yeme içme tercihleri, kullandığı 

konut, tatil yahut arabası gibi göstergelerle birey sahip olduğu ve tükettiği ürünlerin 

beğeni ve tarz duygusu bağlamında bireyselliğine işaret etmektedir. (Featherstone, 

1996: 141) Bireysellik denen kavram, düşünce tarihinin harika 

anlamlandırmalarından birisi olarak temelinde insanın kendisi olmayan herşeyden 
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kurtulduğunda özünde kalan fiili cevherin temel insanlık olduğu düşüncesine yer 

vermektedir. Ampirik ve geçmişe ait etkenlerle çarpıtılmış ve değişmiş olsa da 

insanın özünde kalan işte bu temel özdür. (Simmel, 2009: 213) 

Dünya üzerinde olup bitenleri, yaşanan ani ve açıklaması zor değişimleri izah 

edebilecek ve geçmiş problemlere nazaran çetrefilli hale gelen sorunlar için 

çözümler üretebilecek, tek başına kalan modern insanın ne için yaşadığı ve nereye 

ait olduğuna dair kafa karışıklıklarını giderebilecek çok yönlü ve kapsamlı kimlikler 

kazanılması gerekmektedir. Bu açıdan edinilen kimliğin yeni çağın kaygan 

zeminlerinden tüketim toplumuna ait geçici, bireyselliğe yönelik argümanlardan 

değil, ontolojik zemini sağlam, epistemolojik açıdan bireye bilinç kazandıran 

unsurlardan meydana gelmesi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, 

artık kimlik geleneksel toplumlardaki akrabalık, soy veya aile bağları gibi yapısal 

boyutuna ait zemini yitirmiş yahut zayıflamış şekilde yaşamaktadır. Modern 

toplumlar zayıflayan yapısal kısmı da doldurabilmek için tamamen kültürel değerlere 

ve gündelik kazanımlara bağlı olarak gelişen bir kimlik yapısı üzerine 

eğilmektedirler. Bu kimlik, oluşumunda sözü geçen unsur ve faktörlere bağlı olarak 

çürük ve etkisiz olabileceği gibi değişime açık, özgün ve birleştirici bir yapıya da 

sahip olabilmektedir. Nitekim, kültürel unsurlar, her nekadar çok çeşitli ve 

karmaşıklaşabilecek bir profil çiziyor olsa da sabit yapılar gibi değişime kapalı 

olmayışı yönüyle yeni kazanımlara oldukça açık ve esnek içerik arzetmektedir.  

Çeşitli milletlere ait grupların bir arada yaşadığı kozmopolit toplumlarda din ve dini 

kimlik bireylerin kendilerini ifade etmek üzere kullandıkları birer araç olmaktadır. 

Bireyler toplumsal yaşama adapte olma ve katılım süreçlerinde adeta bir kaldıraç 

vazifesi gören kimlikler içerisinde dini dayanakları olanlar, diğer unsurlara 

dayananlara nazaran daha fazla bütünleştirici rol üstlenmektedirler. Nitekim, eksik 

kültürel birikim, düşük eğitim seviyesine sahip olma, içerisinde bulunulan toplumu 

tanımama, alışkanlıklarını benimseyememe ve dilini bilmeme, hukuki açıdan 

yetersiz bir konumda bulunma gibi sebeplerle yaşadığı hayata uyum sağlayamayan 

birey, dayanak noktası olarak bilhassa doğuştan sahip olduğu geleneksel dini 

kabullerini ve dinin yerleşik düzeninden kaynaklı güven ortamını daha sık tercih 

etmektedir.  

Farklı milletlere ait bireyler, sahip oldukları adet, gelenek ve göreneklerden kaynaklı 

kabullerini terketmeyi daha kolay göze alabildikleri halde sosyo-kültürel yapılarıyla iç 
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içe bulunan dini kimliklerini daha mümkünsüz görmektedirler. Bu bağlamda bilhassa 

modern hayat, farklı dinlere ait kişi ve grupların veya farklı inanç mensuplarının 

birarada yaşayabilmelerini kolaylaştıracak toplumsal yapıyı güçlendirmeye 

çalışmaktadır. Öyle ki, farklı dini, milli ve kültürel kimliğin toplumsal yapının bir 

zenginliği olduğu kabulü hakim demokrasi anlayışı içerisinde daha fazla kabul 

gördüğü gibi karmaşıklaşan yeni yaşam biçimi ve anlayışlar ise bu durumu kaosa da 

dönüştürebilmektedir.  

Geçmişten bugüne insanlık beraberinde gelen etnik ve geleneksel kimlik, kendilerini 

ortak nokta olarak algınan dini kimlik üzerinden ifade edebilmekte, bu açıdan 

oluşturulan grupsal ve kollektif kimlik sağlamlaştırılmaktadır. Bu durum, gelenek 

veya geçmiş kabullerin getirdiği yanılgı ve hatalı düşünce biçimlerinin din üzerinden 

yaşama aktarılmasına, milli duygu ve düşüncelerle dini muhteviyatın karıştırılmasına 

sebep olmaktadır. Milletlere göre değişen dil yapıları dahi dini içeriğin farklı farklı 

anlaşılmasına zemin hazırlamakta, insanlar anladıkları hüküm ve değer yargıları 

üzerinden bir başka anlayış ve yoruma karşı oldukça katı bir tutum 

sergileyebilmektedirler. Bu ve benzeri tutumların, karmaşıklaşan ve bireysel yorum 

ve düşüncelerin ön plana çıkarıldığı toplum yapıları içerisinde daha büyük sorunlara 

yol açmaması için dinlerin ahlak ve anlayış odaklı tavsiyelerine yoğunlaşmak mühim 

gözükmektedir. 

Sosyal yaşam içerisinde arizi unsurların kabulü ile başgösteren toplumsal 

asimilasyon zamanla kimliğin kaybolmasına neden olabilmektedir. Öyle ki, bilhassa 

farklı kültürel etkilere açık olarak yaşamlarını sürdüren bireyler, kültürler arası 

boşluklarda yer edinememeleri yahut kültürel asimilasyona maruz kalmaları 

sebebiyle dini kimliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Dini 

kimliğin asimilasyonu yavaşlattığı hatta engellediği yönündeki çalışmalar sunduğu 

somut örneklerle, dinin mensuplarına sosyal asimilasyonu engelleyen belirli bir 

kimlik kazandırdığını kanıtlar. Bilhassa farklı ülkelere göç eden bireylerde dini 

kimliğin, belirli alt kültürü ve etnik tarihi koruma görevi üstlendiği görülmektedir. 

(Taştan, 1996: 23) 

Grup içi bağların kuvvetlendirilmesinde etkili olan dini kimlik, özellikle Eski Yunan ve 

Roma gibi geleneksel dini yapılanmalarda olduğu gibi milli ve yerel kimlik 

unsurlarının korunmasında önemli roller üstlenir. Bu gibi toplumlardaki geleneksel 

bağlara düşkün bireyler, gelenek ve törelerine bağlılık ve grup ruhunu canlı tutarak 
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aidiyet duygularına sahip çıkmak adına büyük çaba sarfetmekte, bu şekilde 

yabancılaşmayı önlediklerine inanmaktadırlar.  

Kimlik oluşumunu ekonomik durum ve paranın yönlendirdiği seyir üzerine 

gerçekleştiren tüketim toplumlarında dinin yaptırım ve yönlendirme gücü de oldukça 

azalmıştır. Toplum bireyleri dini hükümler ve tüketim tercihleri arasında sıkıştığında 

çoğunlukla dini yaptırımları mantığa uygun hale getirerek istifade etmekte, o da 

olmazsa tüketim kültürünün baskın yaptırımı olarak tüketmektedir. Din ile çakışan 

uygulamalar hatalı görülerek ayrımlanması yerine dini tutum davranış ve tecrübeler 

daha da fazla hayatın içine entegre edilerek ekonomik çıkarlara hizmet eder konuma 

getirilmektedir. Bu durum, dinin öz muhtevasına toplumsal yaşanılırlık çerçevesinde 

zarar vermekle beraber, zihinlerdeki gerçek dini içeriğe de halel getirmektedir. Artık 

toplum bireyleri dindarlıklarını dinin birincil kaynaklarından değil, düşünürlerin sosyal 

medya üzerinden paylaşılan özlü sözlerinden temellendirmektedirler. Dinin asli 

kaynaklarıyla çelişenler ise postmodern yorumlarla kolaylıkla çağa entegre 

edilebilmektedir. Sözkonusu durumdarın meydana getirdiği yozlaşmadan dolayı 

tüketim toplumlarındaki din ve kimlik etkileşimleri üzerine yaygın kanaat toplum 

bireylerinin kimlik inşaları üzerindeki dinin olumlu etkisinin bertaraf edildiği, temel bir 

dayanak noktasının daha ortadan kalktığı yönündedir. 

Tarihten bu yana sosyal olay ve değişimlerin odak noktasında bulunan din, 

sosyolojide olay ve olguların yorumlanmasında da buna bağlı olarak temel bir alanı 

teşkil etmektedir. Bu yorumlamalarda dini pek çok değişim ve harekete neden 

olabilecek toplumsal öncelikte görenler olduğu gibi sosyal davranışların din ile 

bağlantısı noktasında belirli çerçevede ele alarak yetinenler de olabilmektedir. Bu 

bağlamda dini kimlik fonksiyonu üzerinden değerlendirerek sosyal olaylara farklı 

değerlendirme ve bakış açıları getirilmektedir. Kültürel yaşam ile dinin etkileşimi 

çerçevesinde değerlendirildiğinde toplumsal değişimden ziyade bir istikrar unsuru 

olarak din ele alınmakta, bütünleşme ve farklılaşma ikilemindeki alt grup niteliği ise 

daha hızlı toplumsal değişim rolünü dine yüklemektedir. Esasında endüstrileşme gibi 

hem sosyal hem de kültürel etkileri içeren toplumsal değişimler, tüketim alışkanlıkları 

ve ihtiyaç tatminlerindeki değişimlere paralel olarak dinin de insanlar üzerindeki 

etkisini birden fazla değişik şekillerde hissettirmeye başlamıştır. Nitekim, toplum 

içerisinde yer edinme ve sosyal ilişkilerden ari kalmamak üzere dinin toplumsal sabit 

yapı unsurlarını genel kabuller çerçevesinde benimseyen ve yaşamına alan bireyler 
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olduğu gibi, dini dünyanın aşkın yönünü keşfederek daha yaşanası bir hale getirmek 

üzere kavramsal bir görüş olarak yaşamına alanlar da bulunmaktadır. 

Modern yaşam dinamikleri zaman zaman kimlik arayışında dini unsurları 

geleneksellik ile karşı karşıya getirse de eski ve yenilerin çatışmasıyla doğan 

anomiler modernitenin kendi doğasına da hizmet ederek kuralsızlık halinin, 

psikolojik çözülmelerin yeni alanların keşfiyle aşılmasını sağlamaktadır. Durkheim, 

her nekadar toplumsal bütünleşmede dinin etkisini kuralsızlığın karşısına koymuşsa 

da günümüz dini telakkiler daha çok herşeyin kutsal addedilmesi ve inanç biçimleri 

üzerinden toplumsal canlılığın sembolik de olsa sağlanması gerçek bir 

bütünleşmeden çok çağdaşlaşma sürecine hizmet eden bir argüman halini 

almaktadır.  

Dinlerin yaşama alanı olan insan hayatı ve toplumlardaki hakim ideolojilerin dinlere 

olan etkileri de göz ardı edilmeksizin insan hayatı değerlendirildiğinde bir çok zaman 

tıpkı sosyal, siyasi ve iktisadi sahada olduğu gibi dini sahanın da güncel koşul ve 

tercihlere adapte edildiği yahut dayanak teşkil ettiği görülmektedir. İdeoloji konusuna 

ilk kez dini bir mesele dolayısıyla değinen Marx’ın da düşüncesinde dinin aldatmaca 

olarak görülmesinin terk edildiği bir ortamda insanın kendisini esir ettiği şartları 

kaldıracağı anafikri hakimdir. Bu bağlamda, ideolojiyi bir tahakkum aracı, dini ise 

insanın zor yaşam koşullarına karşı kendisini kurtarma ihtiyacına binaen kullandığı 

bir araç olarak gören Marx, herşeye rağmen aralarında kuvvetli bir bağ olduğuna 

inanmaktadır.  

Her ne kadar tıpkı dinler gibi ideolojiler de insan üzerinde hakim bir etki ve değişim 

amacı gütse de, mevcut kaynaklarındaki ilahi ve beşeri menşe göz çnüne 

alındığında dini yaptırımlardaki dayanakların daha sağlam ve insana uzun vadede 

fayda sağlayacak bir formda olduğu görülmektedir. Aslında hemen her öğreti ve 

inanç sistemi bireylere olgun ve ideal bir kişilik ve kimlik kazandırma çabası 

gütmektedir. ‘’Kendi deyimlerimizle söylersek Püriten asketizmi –her mantıki 

asketizm gibi- insanların ‘değişmeyen güdü’süne, özellikle de ona öğrettiklerine 

göre, ‘duygulara’ karşı durmayı becerebilmelerine ve saygıdeğer olmalarına çalıştı: 

Böylece sözcüğün biçimsel – psikolojik anlamında onları bir ‘kişiliğe’ sahip 

olabilmeleri için eğitmeye çalıştı.’’ (Weber, 2016: 100) 
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Üretim veya tüketimin yüce bir amaç dışına çıkılarak sermaye veya biriktirme odaklı 

bir eylem haline dönüşümleri yaşanan örneklerde gösteriyor ki şekilci bir din algısını 

kuvvetlendirirken dinin manevi anlamını öldürmektedir. ‘’Metodistler her yerde 

çalışkan ve tutumlu olmuşlardır, bunun sonucu olarak da mülkleri çoğalmıştır. 

Böylece bununla orantılı olarak gururları, kızgınlıkları, bedensel ve dünyevi arzuları 

ve yaşam kibirleri de artmıştır. Bu yüzden de dinin biçimi, olduğu gibi kalırken, ruhu 

yavaş yavaş yok olmuştur.’’ (Weber, 2016: 146) Bu durum, dünyevi faaliyetlerde 

dinin onlara yüklediği manevi amaçlar aradan çekildiğinde dini köklerin de yavaş 

yavaş yok olarak, yerini yararcılığa bıraktığı görülür. 

Nietzsche’nin ‘Ve Böyle Buyurdu Zerdüşt’ kitabından alıntı yapan Weber, şu ifadeye 

dikkat çeker: “ Ruh yoksunu uzman insanlar, yürek yoksunu zevk insanları: Bu hiçler 

kendi kendilerine, daha önce hiç ulaşılmamış bir insanlık düzeyine tırmandıklarını 

hayal ederler.’’ (Weber, 2016: 151) 

Weber’in düşüncelerinden de hareketle çağdaş bireyler materyalist tercihlerinin 

yerine manevi hedefleri oturtamaz ki bu bireyin çıkar ve faydaları doğrultusunda 

düşündüğü dürece doğrudur. Nitekim, materyalist önkabul bireye başka türlü 

düşünme imkanı sunmaz. Ancak, ontolojik temel materyalist, pozitivist olmayıp 

tevhid ve manevi doktrinler şeklinde kabul edilirse tüm dünyevi şart ve seçenekler 

manevi olanlara tebdil edilebilir ve dini değerlerin insanlık için faydalı olanları 

epistemolojik bir düzleme oturtulabilir.  

Sonuç olarak, kişi ister sanayi ister tüketim toplumu bireyi olsun ayrıca hangi dine, 

ırka ait olursa olsun, sağlam ve sağlıklı bir kimlik inşa etmediği sürece bireysel ve 

toplumsal tercihlerinde ideal olandan uzak yaşamaktadır. Ayrıca, ideolojik veya 

politik söylemlerin etkisinde kolay kalabilen bu tip insanlar yaşadıkları toplum 

şartlarının eleştirisini yapamadığı gibi koşullar nereye sürüklerse sorgusuzca o yöne 

sürüklenir. Kimlik, bireye aidiyet ve mensubiyette de bilinç önkoşulu sağlamaktadır. 

 

3.9.  ‘OTİZMLİ DİNDARLIK’ ANALİZİ 

Toplumların yapısal analizleri ve dinlerin o toplumlar üzerindeki etkileri gerek 

bireysel gerekse grupsal bazda Durkheim, Marx, Weber veya Simmel gibi çeşitli 
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sosyologlarca incelenmiştir. Din-toplum arası karşılıklı ilişki ve etkileşimler din 

sosyolojisinde aktif olarak işlenmiş tek taraflı veya karşılıklı olumlu ve olumsuz 

etkileşim süreçleri pek çok teori ve yorumlamalara konu olagelmiştir. Bilhassa 

sekülerleşmeyle baş gösteren tartışmalar modern dönemde dini otoritenin 

zayıfladığı, değiştiği-dönüştüğü yahut gerilediği tarzda fikirler öne sürülmüştür. 

(Demirezen, 2015: 18) 

Dinin mevcut birçok tanımı yapılmakta ve birey ve toplumla olan etkileşimi sıklıkla 

dile getirilmekle beraber, değişen toplum yapılarında da bu etkileşim karşılıklı olarak 

devam etmektedir. Nitekim, insanlık varolduğundan beri süregelen inanma ihtiyacı 

ve dini oluşumlar toplumları ve yapıları etkilediği gibi bizzat kendisi de tüm 

değişimlerden etkilenmektedir. Öyle ki, din toplum ile girdiği tüm ilişkiler ve işlevleri 

sebebiyle asırlardır birçok değişim ve dönüşüme sebebiyet vermiş ve bir o kadar 

maruz kalmıştır. Tüketim de son dönemin başat etkileşim sebepleri arasındadır. 

Tüketim algısının dinler üzerindeki değişim gücünü incelediğimizde gerek 

Yahudiliğin baskın hukuki yaptırımlarına çeşitli gevşemeler getirmek adına tüketim 

alışkanlıklarından faydalanmaları, gerekse Hristiyanlığın Weber'in de yazdığı gibi 

Protestan ahlakı üzerinden üretim ve tüketim biçimlerini meşrulaştırması birer örnek 

olarak incelenebilir. İslami literatür her fırsatta israfın önüne geçmekte, ihtiyacı 

gereklilik veya israfın alt sınırıyla tanımlamakta olsa da ve İslam dininin bizzat 

özünden referans bulmak mümkün olmamakla birlikte İslam toplumlarında halkların 

bireysel harcama tutumları veya bunun toplumsal izdüşümleri tüketim kültürüne 

hizmet ettiklerine dair sinyaller vermekte hatta birçok Müslüman toplumun açıkça 

tüketim toplumu olma yolunda ilerlediği görülebilmektedir. 

Zaman zaman insani vasıfların ve toplumsal ahlakın çöküşü risklerine karşı kapitalist 

bir ruh eklemlenmeye çalışılsa da ne Weber'in anlatımlarındaki Kalvinist yahut 

Metodist yaşam şekilleri ne de Protestan ahlak, bireyleri ruhsuz makinelere kapılıp, 

yaşamlarını üretim-tüketim çarkına göre şekillendirmekten alıkoyamadı. Artık 

sömürülen ülkeler yerini tüketilen bireylere ve tükenen ruhlara bıraktı. Nihayetinde 

ise, sorunlar sadece gelişmemiş ülkelerin değil tüm dünyanın sorunları olarak baş 

gösterdi. İşte tüm dünyayı saran bu durum, Wallerstein'in tezi ile ifade edildiğinde 

ise, dünya çapında yayılmış kapitalizm bir dünya sistemine dönüşmüştür. 
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Dinlerin tüketim olgusu üzerinde gösterdiği kıstlayıcı rol zamanla tüketimin ideolojik 

hakimiyetiyle çelişki gösterdiğinden dolayı dinlere ait pek çok usul ve kural değişim 

veya dönüşüme uğratılmış yahut aksi hükümler görmezden gelinmiştir. Bu durum 

kimi zaman bireylerin vicdani mekanizmalarda ise akla uydurma çabalarıyla 

neticelenmiş, kişi, söz konusu yükümlülükten kendisini azade kılmak adına çeşitli 

metotlara başvurmaya başlamıştır. Bu kimi zaman nasların yorum farklılıkları, kimi 

zaman ise yaşamlardaki uygulama biçimlerindeki esnemeler olarak kendisini 

göstermektedir. 

Bu konudaki önemli örnekler arasında Müslümanların Mekke içerisinde ticari 

kaygılarla inşa ettirdiği devasa oteller yer almaktadır ki Türk Müslümanların da 

yoğun talep gösterdiği Zemzem Tower kabe manzaralı bir devremülk sahibi olma 

vaadiyle dindarlara seslenmektedir. Alternatif turizm otellerinin Ramazan 

kampanyaları ve açık büfe ikramları müslüman aileler için cazip mekanlar halini 

almaktadır. Caprice Otel, Sah Inn Paradise, Angel’s Peninsula’nın da içerisinde 

olduğu bu otellerde tatil yapma gerekçesiyle dindar bireyler tatilde olma ve seferilik 

gerekçesiyle oruçlarını erteleyerek Ramazan ayı sonrasında kazasını tutma 

tercihinde dahi bulunabilmektedirler. Zengin menüleri ve çoğunluğu israf olan iftar 

ziyafetlerinde yaşananlar ise işin Ramazan ve oruç ibadetine yansıyan bir diğer 

yönleridir. Hilton Otel, Sait Halim Paşa Yalısı gibi pek çok lüks restaurant iftar 

programı adıyla yüksek meblağlı sofralara ev sahipliği yapmaktadır. İnsan nefsinin 

köreltilerek, aç insanların durumunun daha iyi anlaşılması için tutulan oruçlar 

dünyanın pek çok yerinde açlıkla yaşam mücadelesi veren insanların yaşadıklarına 

inat binlerce çeşit yemeği iftar sofralarına taşıma gayretine dönüşmektedir. 

Sadece Ramazan ayında aç olmayan fakirler için zekat, fitre, sadaka gibi hayırlar 

daha çok Ramazan ayı içerisinde yoğunlaşmakta tüketim toplumunda yaşayan 

Müslüman birey de herkes gibi kendi dindar kimliğini Ramazan ayı içerisinde verdiği 

hayırlarla göstermektedir. Favori iftar davetlerinde oruçlarını açan ve aynı hayır 

kampanyalarında boy gösteren tektip müslümanlar, takındığı kıymetli kıyafet ve 

takılarıyla kumbaralarına sıkışan sadakaları Ramazan ayında toplu törenlerle 

yoksullara sunma telaşına girmektedirler. 

Dindarların tüketim ile olan ilişkisindeki toplumun kurumsal bazdaki tercihleri ele 

alındığında müslüman olan veya olmayan tüm tüketim toplumlarında bankaların 
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hakim rolü dikkate şayandır. Nitekim, bireyin birikimini kendi yükselişi ve tüketim 

rantı üzerinde azami derecede etkin kullanan bankalar, ihtiyaçtan fazlasını 

saklamayı ve edinmeyi doğru görmeyen dini algılayış biçimleriyle taban tabana zıt 

gözükmektedir.  

Tüketim toplumlarının genel geçer bir kuralı olarak teşvik ettiği biriktirme ve yatırım 

yapma teşvikiyle verme olgusuna yabancılaşan ve sadece kendi çıkarları adına 

biriktirmeye odaklanan tüketim toplumu bireyi, tüketme davranışını yalnızca kendi 

istek ve yapay ihtiyaçları üzerinden hoş karşılayarak uygulamaya geçirmeye başlar. 

Dinlerin çoklukla tavsiye ettiği paylaşma ve yardımlaşma duygularının pratiğinde 

görülen verme davranışı bu durumda minimal seviyeye inmektedir. Bu bağlamdan 

hareketle tüketim argümanlarından ekseriyetle etkilenerek dindarlık düzeyini otistik 

bir profile çeken davranış biçimleri yaşandığı söylenebilir. Nitekim, dış dünyaya 

oldukça kapalı, kendi kısıtlı alanında tekrarlayan davranış pratikleri sergileyen 

bireylere konulan gelişimsel bir bozukluk olan otizmli ifadesi, dini pratiklerinde tıpkı 

bu biçimde örnekler gösteren dindarlar için de söylenebilir. Bu durum, tüm yeni 

gelişim ve ilmi faaliyetlere kulak tıkarcasına iç dinamiklerine dönük, tekrarlanan 

modern veya postmodern ezberler etrafında dini pratiklerini yaşamaktan öteye 

geçemeyen dindarlar hakkında bizlere farklı bir analiz yapma imkanı da 

sunabilmektedir. 

Tüketim toplumunun bizzat kendisinin hazırladığı en büyük bedel, genele yayılan bir 

güvensizlik sorunudur. Sırf üretilmiş olduğu için kutsallık kazanan metalar, 

ölçülebildiği ve üretilebilir olduğu sürece olumluluk vasfı kazanmaktadır. Bu durumun 

zemin hazırladığı israf ve savurganlık davranışı ise, zamanla öyle bir aşamaya 

gelmektedir ki, bolluk savurganlıkla doğru orantıda gelişir ve kişi fırlatıp çöpe attığı 

şeylerle tanınır hale gelmektedir. (Baudrillard, 2015: 37-40) Bu demek oluyor ki, 

tüketim esasında bünyesinde savurganlığı barındırdığı sürece anlamlıdır. Bu durum 

zamanla yaşamsal ve varoluşsal bir anlama dönüşebilmektedir. Üstelik, içerisinde 

metafizik olgular barındırmayan yalnızca tüketimsel bir anlam olmaktadır. 

 

Toplumların günümüz postmodern çağında tam anlamıyla bağlılık ve aidiyet 

hissedemedikleri devingen kurum, yapı ve değerler zamanla onların yaşam stilleri ve 

kişilik oluşumlarına da yansımakta, bütünlükten uzak, postmodern romanların da 

sıklıkla değindiği tutunamayan kimliklerin ortaya çıkışıyla sonuçlanmaktadır. Nitekim, 
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bu sürece zemin hazırlayan haz ve hız odaklı küresel ve kapitalist sistemin yanısıra 

sıkışan zaman ve mekanın içinin boşalarak, medya organlarınca tüm dünyaya hızla 

iletilmesidir. Bu süreçten, farklı kültür ve anlayışlardaki insanlar etkilendiği kadar 

farklı dini yapı ve doktrinler de etkilenmektedir.  

Yaratıcı ile irtibatı koparılmış bir hayat tanım ve anlayışı, kişilik ve kimlik inşası 

çevreyi ve tüm yaratılmışları hunharca sömürme ve dünyevi çıkarlara ulaşmada 

kendini haklı gören anlayışa zemin hazırlar. Böyle bir inanış aşkın boyuttan kopuk 

bir tüketim anlayışını da kolaylıkla benimser.  

Allah ile irtibatı kesilmemiş fert, yaratıcı bağlamından koparmadığı eşyayı 

algılamada sadece dünya ile ilişkili bir eşya algısına sahip olmamakla birlikte,  

eşyayı yaşamında doğru konumlandırdığından uyum içerisinde yaşayabilecektir. 

Oysa seküler yaşam varlık zemininde birbirinden kopuk ilişkileri benimsediğinden 

dolayı, eşya ve insan arasında kopukluklar hasıl olmakta, çelişkiler ve 

uyumsuzluklar gözlenmektedir. Bu durum toplumsal yaşam içerisinde bireyi, kimlik 

ve kişilikte bölünme ve parçalanmalara ve yeni çelişkilere götürmektedir. Bu 

bağlamda toplumsal yaşamın her alanı kendi içerisinde ilkesel uyumsan ziyade 

çelişkilere kapı aralamaktadır. (Tekin, 2003: 64) Esasında bir yönüyle insanoğlu 

çatışmalar vasıtası ile de yanlışlamalardan hareketle doğruyu bulabilir ve hakikate 

daha sarih manada ulaşabilir ancak her alan bunca deneme yanılmayı 

kaldıramayabilmektedir. 

Aşırı derecede hızlı enformasyon ve haber verme aracı olarak öne çıkan medyanın 

en temel organı televizyon, izleyicilerine çeşitli yollarla bir anda ve yoğun biçimde 

tüketim metalarını tanıtarak ve onları tüketime teşvik ederek, kalıcılıktan ziyade 

geçiciliğe yönlendirmektedir. (Tekin, 2003: 141) Kimlikler medya gibi kaygan bir 

zemin ve o zeminden temin edilen bilgi birikimleri üzerinden inşa edildiği için 

kırılmalar ve kopmalar da aynı hız ve kayganlıkta akıp gitmektedir. Sürekli bir önceki 

günün haberini dilden dile konuşan halk, bir zaman sonra iletişimini yalnızca kalıplar 

ve ezberler üzerinden gerçekleştirmekte, bu da yerleşik ve sağlıklı bir kimlikleşme 

sürecini sekteye uğratmaktadır. Nitekim, kimlik ve kişilik gelip geçici duyumlar değil, 

hakikatler ışığında oluştuğunda anlamlılık kazanmaktadır.  
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5. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 

Bireylerin tüketim alışkanlık ve tercihlerinin dindarlık eğilimleri ve kimlik edinimleri 

yahut değişimleri üzerindeki etkileşimlerini incelediğimiz araştırmamızın 

derinlemesine mülakat verilerini betimsel ve sistematik olarak çözümlemiş ve bu 

bağlamda yorumlamış bulunmaktayız. Örneklem seçiminde temelde evren 

hakkındaki bilgiyi zenginleştirmek amacıyla kartopu yani zincirleme örneklem seçim 

tekniği kullanılmıştır. Nitekim araştırmamıza katkı sağlayacak nitelikte kişiler 

hakkında bilgi toplamanın araştırmaya olumlu katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Binaenaleyh, yer yer gömülü teori deseninin örneklem dahilinde yürütüldüğü teorik 

örneklem seçim tekniğine de başvurarak veri analizi sürecinde elde ettiğimiz 

bulguların katılımcılarla olabildiğince uyumluluk arzetmesini göz önünde 

bulundurmaya gayret ettik.  

Mülakat yapılan kişilerin kimliğe, dine ve tüketime dair düşünce eğilimleri hakkında 

bilgi edinmek ve bu bağlamda bulgular ve yorumlar çıkarabilmek amacıyla söz 

konusu 45 kişiye 30 farklı soru sorulmuştur. Soruların bir kısmı sadece kimlik, din 

veya tüketimle ilgili iken çoğunluğu teşkil eden kısmı ise tüketim-kimlik, din-kimlik, 
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tüketim-din gibi iki konuyu veya din-kimlik ve tüketim konularının tümüyle ilgili olduğu 

düşünülerek hazırlanmıştır. Temel bir ayrıma tabi tutarsak; 

Kimlik konusunun, 1-2-4-8-10-12-13-15-16-17-18-19-20-21-27-30. sorulara; 

Din konusunun, 1-2-3-5-6-9-10-11-13-22-24-25-26-28-29-30. sorulara, 

Tüketim konusunun ise, 3-4-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-20-23-24-26-27. Sorulara 

tekabül ettiği söylenebilir. 

Mülakatlar, katılımcılara yöneltilen bu 30 soru ile yapılmıştır. Farklı meslek, eğitim, 

cinsiyet ve yaş gruplarından müteşekkil katılımcıların cevapları doğrultusunda 

tüketim-din ve kimlik ilişkileri yorumlanarak değerlendrilmiştir. Mülakatlar esnasında 

verilen cevaplar doğrultusunda yan(alt) sorularla cevaplar derinleştirilmiş, tezimizin 

ana hipotezlerini destekler tarzda ek sorularla katılımcıların görüşleri geniş biçimde 

ele alınmaya çalışılmıştır. Tüm diyaloglar sonucunda elde edilen bulgular 

değerlendirilerek, tüketim argümanlarının ve tüketim toplumlarının sahip olduğu 

kültürün bireylerdeki dindarlık, kimlik, özelde dini kimlik olgularını ne derece 

etkilediği yorumlanmaya çalışılmıştır. Tekrara düşüp araştırmaya hedefi dışında bir 

genişlik vermemek amacıyla cevaplar farklı alt başlıklarda tekrarlanmamış, 

araştırmayla ilgisiz cevaplar kapsam dışı bırakılmıştır. Yorumlar demografik 

farklılıkları da kapsayacak şekilde yapılmış, bu vesileyle hipoteze ek yeni bulgulara 

da ulaşıldığı görülmüştür. 

 

  5.1. İKİ TİP DİNDAR KİMLİK 

Teorik bölümde üzerinde durduğumuz üzere değişen dünya ve toplum yapısı ile 

beraber kimlik inşaası ve tanımlamasında da değişimler meydana gelmiştir. 

Geleneksel formda tarih, kültür ve toplum yapısının meydana getirdiği dini motif ve 

argümanların baskın rol üstlendiği dindar kimlik, tüketim toplumunda yerini tüketim 

kültür ve argümanlarının şekillendirdiği yeni tanımlamalara doğru değişim 

göstermektedir. Bu durum, sınırları keskin ve net tanımlamalardan ziyade değişken, 

rölatif ve zaman zaman yapay kimliklerin bireyler üzerinde hakim oluşuna ve 

benimsendiğine işaret etmektedir. Dindar kimlikte gözlenen bu değişim, toplum 

içerisinde varlık gösteren hemen her kesim tarafından çeşitli şekillerde 

değerlendirilmekte hatta eleştirilmektedir. Onaylayanlar veya yadırgayanlar olmakla 
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birlikte bizzat yaşayıp farkında olmayanlar yahut bu durumu kabullenemeyenler de 

mevcut bulunmaktadır. Nitekim, mülakatlar esnasında söz konusu durumun tespiti 

ve dindar kimliğin bireylerce yapılan yeni tanımlamalarıyla ne türlü bir değişim 

gösterdiğinin saptanması için aşağıdaki sorular sorulmuştur: 

‘’Kendinizi dindar olarak tarif eder misiniz? Niçin?’’ 

‘’Sizce müslüman kimliği nasıl olmalıdır?’’ 

Sorunun konu başlığının en üst sırasında yer almasının sebebi, alan araştırmasının 

temelinde kimliğin ve dindarlığın tüketim toplum yapılanmasındaki değişimler 

oluşundan dolayıdır. Mülakat sırasında katılımcılara öncelikli olarak sorulan bu soru, 

beraberinde gelen diğer soruları değerlendirme ve yorumlama açısından da başlıca 

önem arzetmektedir.  

Bu sorular sonucunda elde edilen bulgular; 

40 katılımcının tamamı ilk iki soruya aktif biçimde cevap vermiş, kendilerine yakın 

gelen dindarlık anlayışı hakkında görüş beyan ederek, olması gereken müslüman 

kimliğin vasıflarına dair görüşler beyan etmişlerdir. Çoğunluk kendi dindarlığı 

hakkında daha çekimser ifadeler kullanırken müslüman kimliğe dair beklentilerini ise 

daha net ve baskın ifadelerle dillendirmektedirler. Alt-orta ve üst gelir gruplarına 

mensup tüm bireylerde genel olarak dinin yer aldığı sorularda Yaratıcının emir ve 

yasakları, kutsal kitaba göre yaşama ve ahlaki gereklilikler sıklıkla yer almaktadır.  

Cevaplardaki içerik farklılığının gelir seviyesi veya mesleki farklılıklardan ziyade yaş 

ve nesil farklılığı oluşu dikkat çekmektedir. Şöyle ki, ortalama 30 yaş altı katılımcılar 

sıklıkla insani ve ahlaki melekelerin yüceltilmesi üzerinde dururken, 45 yaş üzeri ise 

daha ziyade ibadetler ve muamelattaki devamlılığın kaybedilmemesi vurgusunu 

yapmaktadır. Tüm bunlardan başka istisna kaabilinden sayılabilecekler cevaplar da 

mevcut bulunmaktadır. 

Cevaplar içerisinde yer alan; 

- Allah’a inanıyorum ancak peygambere dair şüphelerim var.  (C.Ö.) 

- Namaz ve oruçlarımda eksikler var fakat ahlaki değerlere önem veririm 

oyüzden dindarım.(C.O.) 

- Hayır. Dindar değilim. (S.K.) 

- Namazlarımı kılmadığım için kendimi dindar olarak görmüyorum. (E.S.) 
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- Dindarlık, ahlaklı başkasının malına namusuna göz koymamak, eşitlik ve 

adalet, başkasının hakkını yememe, yendiğini görünce yüksek sesle dile 

getirme, furkanı sadece arapça değil anladığın dilde okuma, anlama 

demekse evet dindarım, sadece namaz kılmak, belirli tarikatlar kanalıyla dini 

yaşama, modern ve çağdaş yaşamdan uzak kalmak ise dindar değilim. 

(Z.O.) 

- Sayılır. Aileden gelen inanç aşılaması ve dini vecibeleri yerine 

getirememeden kaynaklanan rahatsızlıktan ötürü. (R.A.) 

- Hayır. Dindar bir şahsın dinin bütün emir ve yasaklarına hakkıyla uduğuna ve 

semere olarak ilahi dostluğu elde ettiğine inanmaktayız ki dinimizin ölçüsü 

budur. (N.A.) 

gibi ifadeler buna örnek olabilecekler arasındadır. 

Bireylerin kendilerine ve dindar kimliklerine dair söylediklerinden yola çıkarak 

diyebiliriz ki, Türkiye’nin tüketim toplumu olma yolunda hızla ilerlediği 80lerin sonu 

90larda doğan ve büyüyen şimdilerde yaklasık 30 yaş altı Y kuşağı olarak da tarif 

edilebilen genç yaş grubunun içerisine dahil olduğu bireylerde modern ve 

postmodern çağın da etkisiyle oluşmuş izafi ve akışkan kimlik tanımlamaları tesbit 

etmek mümkündür. Bu durum, yetişme çağında şimdiki çağın etki ve 

değişimlerinden uzakta nisbeten daha geleneksel ve kapalı toplum yapısıyla 

büyüyen 45 yaş üzeri bireylerde ise, dini muamelat üzerine inşa edilen kesin ve net 

tanımlamalar şeklinde kimlik cevapları tesbit edilmiştir.  

Şöyle ki, 20 yaşında B.A., 26 yaşında S.N.G., 25 yaşında B.N., 29 yaşında R.Ç., 29 

yaşında Y.D. VE 21 yaşındaki E.S. kendilerini dindar olarak tarif edip 

edemeyeceklerine dair sorulan soruya; 

-Orta seviyede diyebilirim, 

- Dinin emir ve yasaklarına uysam da tam olarak dindar olduğumu söyleyemem, 

- Her neekkadar ibadetlerimi yerine getriyor olsam da gerçek manada dindar 

olamadığımı düşünüyorum, 

- Bu konu herkese göre farklı cevaplar taşıyabilir açıkçası kendimi dindar olarak tarif 

edemiyorum, 
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- Dini birkaç ritüeli yerine getirmekle dindar olunmadığından kendimi tamamen 

dindar olarak görmüyorum, 

- Dindarlık göreceli bir kavramdır. Dindarlığın dinin emir ve yasaklarını yerine 

getirmek olduğu söylenirse dindarım diyebilirim. Ancak ne derece dindar olduğum 

tartışılabilir, herkes için dindarlık derecesi farklıdır, 

Cümleleriyle cevaplandırmışlar, genel anlamda yaptıkları yorum ve ek 

değerlendirmelerde de ibadet ve ahlak kurallarına uyuyor olsalar da dindarlık ve 

dindar kimlik konusuna da pek çok konuya olduğu gibi daha göreceli ve tartışılabilir 

bakış açısıyla bakmayı tercih etmişlerdir. Bu durum kısa vadede aklı karışık, kaygan 

zeminli veya kendine dair net cümleleri olmayan gençlerin mevcudiyeti gibi 

gözüküyor olsa da esasında bilhassa uzak vadede bu düşünce biçimi yerine göre 

tolerans, hoşgörü ve farklılıklara açık olabilmeyi de beraberinde getirmekte ve 

evrensel değer ve barışa dair daha umut verici bir profil çizmektedir. Nitekim, aynı 

örneklem grubunun müslüman kimliğin nasıllığına dair verdiği cevaplar ibadet odaklı 

ve kendi içerisinde dindarlığıyla yetinen bir kimlikten ziyade, diğer insanlara bakan 

yönün sıklıkla vurgulandığı; merhametli, dosdoğru, hoşgörülü, vicdanlı, özünden iyi 

insan olmalı, sorumluluklarını yerine getiren v.b. vasıfları ön plana çıkarmaktadır. 

Diğer yandan kendisine dair dindarlık tanımlamalarında;  

- Elbette inancım tam, diyerek cevap veren 47 yaşındaki S.B., 

- Evet inanıyorum ve ibadetlerimi yapıyorum, diyen A.A., 

- Evet çünkü Allahımın emirlerini elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum 

diyen 45 yaşında Y.A., 

- Evet, Tabiki Müslümanım, diyen 55 yaşında Ç.K., 

- Evet çünkü Müslümanım diyen 62 yaşında E.T.Ö., 

- Namaz kılıp, oruç tutup, İslamın şartlarını yerine getirdiğim için evet dindarım 

diyen 51 yaşındaki A.S. ve  

- Farzları yapıp haramları yapmadığım için dindarım diyen S.D. 

Cümlelerine yer veren orta yaş üzeri örneklem grubu, dindarlığını ibadet ve 

muamelat ekseninde konumlandırarak, kendi dindarlıklarını yaptıkları ve 

yapmadıkları çerçevesinde tanımlamaktadırlar. Bununla beraber müslüman 

kimliğe dair beklentilerinin ise, 

- Dinin gereklerini yerine getiren, 
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- Emirlere uyup, yasaklardan sakınan, 

- İbadetlerini yapan, zekatını veren, 

- Sadakalarını veren iyi insan, 

Davranış biçimleriyle yakından alakalı olduğu görülmektedir. 

Bu gibi bulgulardan hareketle, yeni yetişmekte olan ve yetişen genç neslin gerek 

bireysel öz kimliğini gerekse dindar kimliklerini çoğu zaman ayrıştırmaya dahi gerek 

görmeden insanlık temeliyle geçmiş nesillere oranla daha sağlam ve dinamik bir alt 

yapıyla inşa edeceği ve sahipleneceği düşüncesini taşımak mümkündür. Öyle ki bu 

durum geçmişten gelenin de halihazırda sunulan yenliklerin de düşünsel süzgeçten 

ve genel geçer birikimlerden geçirilerek harmanlanması ve insanlığa kazandırılması 

anlamına gelmektedir.  

 

  5.2.  OTİZMLİ DİNDARLIK PRATİĞİNİN GÖRÜNGÜLERİ 

Din, gerek modern ve kapitalist süreçlerin ürettiği tüketim ve benzeri olgulara 

gerekse bireylerin kendilerini konumladıkları ve kimlik inşa ettikleri değerlere kendi 

çizdiği sınırlarla konum belirlemekte ve diğer dinlerin yanısıra bilhassa İslam dini her 

türlü aşırılığın karşısında orta yolcu ve itidal seviyesinde bir tutum önermektedir.  

İnsanoğlunun fıtratında oluşan tüketme eğilimi modern yaşam tarzının yönlendirdiği 

şekilde maddelere ve somut ürünlere karşı olması yerine dini ve manevi yaşam 

tarzının yönlendirdiği üzere manevi ve soyut anlamda olumlu şekilde 

yönlendirilebilmekte ve bu durum çoğu zaman bireyleri gerçek mutluluk ve tatmine 

götürmektedir. Yahut sağlam bir dayanak olarak gördükleri manevi olgular 

vasıtasıyla güven duyguları doyuma ulaşabilmektedir. 

Ancak bireylerin toplum içerisinde öncelikle tüketici sıfatıyla edindikleri konumlar 

sonrasında üzerine giydiği tüm kimlikleri ve dindarlık pratiklerini büyük ölçüde 

yönlendirmektedir. Örneğin, Kalvinizm’in ahlak kuralları veya İslam ve diğer dinlerin 

tüketim ve israfa olan yaklaşımları ne olursa olsun doğal olmayan modern tüketim 

şartları insanları arzu duymaları için toplumsal anlamda eğittiğinden dolayı etkilerini 

dem ve dem yitirmektedirler. Belli bir bölge tüketim kültürü ve alışkanlıklarını 

benimsemişse şayet, toplumun gerikalanında bu durumun yayılması kaçınılmaz 

olmaktadır. Nitekim, toplum içerisinde gerginlik oluşturan durum da işte bu noktada 
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görülen çileci dini değerlerle tensel zevklere yönelik arayışların çatışması 

olmaktadır. Birçok dindar bu gerginliğe rağmen dinine bağlı kalmakla beraber 

modern kapitalizmin ürünlerini oldukça yüksek düzeyde tüketmektedir. (Bocock, 

1997: 61) Bu durumun dindar olduğu iddiasıyla toplumda kendisini gösteren bireyin, 

bir takım dini ritüel ve uygulamalarına bağlı kalmakla birlikte temel imani nokta olan 

Yaratıcı ile irtibat ve bağlılığın gevşemesi yahut kopmasıyla yakından ilgisi 

bulunmaktadır. Mülakat katılımcılarından elde edilen: 

- Din elbette önemli, ancak günümüz koşullarına uygun yaşamayınca 

piyasada bitiyorsun. İş yapmak imkansız hale gelebiliyor. (A.B.) 

- Dini kurallarla çelişen bazı durumlarla karşı karşıya gelince ‘Allah affetsin’ 

deyip mecbur bildiğimiz yolu seçmek durumunda kalabiliyoruz. Allah büyük 

yapacak bişey yok. (R.P.) 

- Ben arada kaldığım zaman televizyona çıkan hocalara soruyorum ya da 

dinliyorum cevap kendi geliyor. (Ç.K.) 

- Valla bence din sanıldığı gibi baskıcı, herşeyi yasaklayan değil gayet özgür 
ve bu toplumda herkesi  kucaklar tarzda. (E.K.) 

Cevaplarından edinebileceğimiz çıkarımlar dini yaptırımların katı bulunarak çağın 

gerekleri sebebiyle terk edilmesi veya yok sayılarak mantığa uydurulma çabası 

şeklinde görülmektedir. 

Televizyon ve çeşitli iletişim organları sahip oldukları içerikle toplumu belirli sosyal 

politik veya dini algıda şekillendirebilmekte, yayını yapılan programların mahiyetiyle 

toplumda ait olmayan milli, manevi ve kültürel değerlere aykırı formatlar 

belirleyebilmektedirler. Zamanla, farklı kültürlerden beslenen dizilerle değişen, 

bozulan ve yozlaşan toplumsal algı beraberinde gelmektedir. Bu durum futbolun, 

dikkat çeken içerik ve renkli sunumlarıyla dizi ve reklamların toplumlar üzerindeki 

uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı etkisi için de geçerlidir.  

Medyada 1920 sonrası çeşitli filmler aracılığıyla kötülenen ve hicvedilen din adamı 

imajı özellikle Muhsin Ertuğrul tarafından çekilen Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi 

ve Ateşten Gömlek gibi filmlerindeki çeşitli tiplemelerle ekranlara yansımıştır. 

Ardından çekilen Kalpaklılar, Düşman Yolları Kesti veya son dönemdeki Vizontele 

gibi eserlerle de dindar kesim ve din adamları geneli yansıtmayacak ve tarihi 

verilerle uyuşmayacak biçimde ele alınmıştır. Her ne kadar son dönemde değişen 
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algı ve yayınlanan Minyeli Abdullah, Reis Bey, Fırtına Hayatlar gibi yapıtlarla din 

adamları ve dini yaşam olumlu şekilde yansıtılsa da toplum üzerindeki imajın tam 

anlamıyla düzeldiği söylenememektedir. Yabancı filmlerdeki misyonerlik faaliyetleri 

ve din adamlarına yapılan olumlu vurgular göz önüne alındığında özellikle 

Protestanlar için medyadaki bu algı yayılımının gücü yadsınamayacak ölçüdedir. 

Aynı şekilde özellikle 11 Eylül sonrası yabancı basında İslam karşıtlığını 

destekleyen ABD’nin ‘24’ adlı dizisindeki ‘Dinci Terörist’ vurgusu veya ABD’nin 

medyatik hatiplerinden olan Jerry Ferwell’in İslamı terörle içiçe gösteren yorum ve 

değerlendirmeleri İslam karşıtlığı propagandasına medya aracılığıyla verilen 

desteğin önemli örnekleri arasındadır.  

Ayrıca mülakat bulgularından elde edilen; 

- Herksin doğrusu da dini dindarlığı da kendine. Kimse kimseye müdahale 

edemez bişey öğretmeye de kalkmasın, öğrenmek isteyen herşeyi okur 

öğrenir. ( R.A.) 

- Geçen sene hacca gidince gördüm adamlar yarım yamalak herşeyi yapıyor. 

Her milletten var ama kimi eksik kılıyor kimi makyajlı geziyor kimi saygısız 

bizim insanımız çok dindar dinini tam yaşıyor. (H.D.) 

- Elinde imkan varsa hem yerdım edecek hem de keyfince yaşamayı 
bileceksin başka denilene aldırmayacaksın. (Y.K.) 

- Allah biliyor kızım ben doğru bildiğimden hiç şaşmadım hep dinin emirlerini 
yaptım aaa ama kimse bana halk partiliye küpeliye serseriye saygı göster 

demesin. Herşeyin bir yolu var bunlar sapkınlık. (E.T.Ö.) 

Cevapları sözkonusu bireylerin dindarlık yönelimlerinde dış dünyayı ve dışarıda 

süregelen hakikat bilgisini gözmezden gelen veya gelmek isteyen, kendi içe dönük 

dünyasının doğru ve yanlışlarında yaşamayı kabullenmiş otizmli dindarlık örneklerini 

bize sunmaktadır. Öyle ki söz konusu davranış kalıplarının yıllarca süregelen 

tekrarlanma ve hatta kısır döngü halini alması bulguları birbirini destekler 

mahiyettedir. 

 

  5.3. BİREYSEL VE KOLEKTİF DİNDARLIK 



189 
 

Tüketim toplumları içerisinde dini inanç ve pratikleriyle yaşama katılan dindarlar 

tüketimin sevkiyle edinmiş olduğu yaşam biçimlerini bireysel ve kolektif alanda farklı 

şekillerde yaşama tercihinde bulunabilmektedir. Nitekim mülakat alt sorularımızda 

yer alan, ‘Evde ve işteki bu tutumlarınızı dindarlıkla bağdaştırıyor musunuz?’ veya 

‘Toplum önündeki bu dini hassasiyeti özel yaşamınızda da gösteriyor musunuz?’ 

gibi yan sorulara aldığımız; 

- Şimdi açıkça söylemek gerekirse bazen ticari hayatın acımasızlığı sebebiyle 

toplumun o anki ruh haline uygun davranmak gerekebiliyor. Bunu Yahudi de 

çok iyi yapar mesela eskilerde ilm-i sima kullanılırmış müşteriye daha doğru 

davranmak için. Bu işin cilvesi. Şimdilerde cumaya giden, tesettürlü 

çalıştıran, umreye gitmek isteyen, daha dindar gözüken esnaf iş adamı 

tutuluyor daha itibar görüyor. Aa tabii evde farklı, kimse için değişmeye gerek 

yok neysek oyuz. (İ.T.) 

- Elbette özel hayatım da dindar çizgide geçer hatta her yardımı sadakamı 

herkese söylemem, söylenmemeli ama toplum içinde örnek olmak diye 

birşey de var bence yani dinin gereklerini insanların içerisinde de yapmalı ki 

unutulmasın. (S.N.G.) 

- Namaz kılan arkadaşlarla takılırken kılarım ama yalnızken tembellik 

yapabiliyorum. (A.B.) 

- Şirketin devlet vergilerinden düşülmesi için vakıf ve derneklere açıktan 

yardım yapması şart. Duyuluyorsa yapacak bişey yok ki gizlemenin de 

mantığı yok. Güzel bir şeye vesile olunuyor. (R.P.) 

- Gittiğim kursta herkes kapalı ve kapalı olduğum için orada kendimi daha 
özgüvenli hissediyorum. Tabii kapalıdan kapalıya fark var biraz bakımlı şık 

olmak lazım buzamanda yoksa dinden bile soğutulur bence. (E.S.) 

gibi cevaplar katılımcıların genel dindarlık profilleriyle bağlantılı olarak da 

değerlendirildiğinde toplumsal arenada dini pratikleri daha ihtimamla benimseyip 

yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kalabalıklar, dış çevre önünde bilhassa prim 

yapıyorsa oldukça dindar bir profil çizen kollektif dindar birey bireysel alanında rahat 

ettiği ölçüde sınırlarını belirleyebilmektedir.  

Bireysel dindarlıkları ile kollektif dindarlığı arasında uyum yakalamaya çalışan dindar 

tüketici yeni çözümlere başvurabilmektedir. 
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- Dış mihraklar karşısında güçlü görünmenin bir yolu da fakir aciz 

görünmemek. Bu sebeple devletin de müslümanların da dışa karşı kendisini 

ezik pasif göstermemesi esastır. (Y.A.) 

- Mesela eşim sağolsun ben kalabalıkta tanımadığım insanlarla rahat 

edemediğimden ve tabi günaha da girmemek için havuzlu bir eve taşıdı bizi. 

(Z.T.S.) 

- Umrede otelin balkonundan kabeye uzun uzun bakıp o imkanları veren 

Rabbime şükrettim. (S.D) 

''Alım gücü artan muhafazakar kesim tüketim toplumsal yapısına eklemlenmeye 

başladı. Böylece dini değerler de metalaşmaya ve metalar sistemine entegre 

olmaya, söz konusu sistemdeki konumlarına göre anlamlar kazanmaya başladılar.'' 

(Demirezen, 2015: 13) 

Medya ve sanal ortamlar, sürekli etki altına aldığı, geçici haber bombardımanına 

tuttuğu kitlelerde etken ve aktif bireyleri edilgen pasif bireylere dönüştürmektedir. 

Medya araçlarıyla mütemadiyen dikte edilenler vasıtasıyla yapay ve konumsuz 

kimlikler türemektedir. Bu kimlikler futbol gibi küçük bir alana sıkışarak yaşamını 

sürdürebildiği gibi postmodern romanlarda işlendiği üzere ‘tutunamayanlar’ şeklinde 

de tezahür edebilmektedir.  

- Dinimizde de spor ve hareket tavsiye ediliyor. Bir dindarın kendi takımını 

takip etmesinde ne sakınca olabilir. Ben görmüyorum. (R.A.) 

Futbol ile ilgilenmek İslamcılar arasında dahi modernliğin ve içerisinde bulunan çağa 

yetişmenin bir göstergesi olmaya başlamıştır ki bu durum hangi aşamada futbol ile 

ilgilenildiğiyle çok da alakalı gözükmemektedir. (Tekin, 2003: 156) 

Bu bağlamda küreselleşme ve kapitalist tüketim pratiklerinin tüm dünyaya getirdiği 

şartlar ve uygulamalar dindar kesimlerin de işlerine geldiği ve fayda güttüğü 

yönleriyle kullanmasına hatta dindar camianın kullandığı bu imkanları tüketim 

toplumu ve kültür endüstrisinin kendi lehine çevirdiği gözlemlenmektedir. 

 

  5.4. YABANCILAŞMIŞ KİMLİK 
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Kimlik konusunda, felsefeden sosyal bilimlere geçişte bireysel vurgu yerini toplumsal 

şuur ve aidiyete bırakır. Çalışmalar azlıkla tanımlama üzerinde dursa da sosyal 

pratiklerdeki vurgu kimlik sorunsalını bilhassa aidiyet problemleri üzerinden daha 

fazla söz sahibi yapmaktadır. 

Kitle iletişim araçları 20. yy da yaygınlaşarak küreselleşmeye hız katmış, uzak 

mesafeleri yakınlaştırarak kültürel etkileşimi arttırmış ve bu durum toplumsal yapıları 

dönüşüme uğratarak, kimlik olgusuna referanslık eden dayanakların yitirilmesine yol 

açmıştır. (İmançer, 2003: 237) Nitekim, kontrol edilebilen bilgi kaynakları mevcut 

kültür ve kimlik kodlarını değiştirerek veya ortadan kaldırarak ortaya çıkan boşlukları 

küresel çağa hizmet edecek mahiyette amaçlarla doldurmayı tercih etmektedir. 

Böylece popüler kültür sebebiyle kendi kültür ve kimlik argümanlarına yabancılaşan 

bireyler kimliksizleşmekte yahut melez kimlikler edinmektedirler. Dindar yaşama ve 

dini kimlik görüşleri arasında ikilemde kalıp çoğu kez kendisiyle çelişen ve ironik 

cevaplar veren bireylerin kendine ve kimliğine olan yabancılaşması mülakatlar 

esnasında dikkat çekmektedir. Kendisini dindar tarif edip etmeyeceği sorusuna, 

- Elhamdulillah Müslümanım elbette, cevabını veren Ç.K. krediyle mülk sahibi 

olmaya dair sorulan soruya ise içtenlikte ‘bu zamanda neden olmasın’ 

cevabını vermektedir. 

- 53 yaşındaki A.S. mülakatın genel seyrinde iman ve islamın şartlarına olan 

mutlak bağlılığını her fırsatta dile getirmekle beraber kredi ile mülk sahibi 

olmanın normal olduğunu ve evlilik öncesi flörtün bazı durumlarda gerekli 

olduğunu dile getirmiştir.  

- 55 yaşındaki Ç.K., ‘müslüman olmak önce hissetmekle ve dindar yaşamakla 
mümkündür’, ‘flört haramdır caiz değil’, ‘sosyal medya şeylerini asla 

kullanmam günahtır.’ Cümlelerine mülakatında yer verirken aynı zamanda 

‘şimdi o kredi işleri falan kişinin kendi bileceği şeyler’, ‘Allah verdiyse her 

zaman iyi yaşayalım isteriz malı mülkü kullanıp düşmana göstermedikçe 

kötülere karşı kullanmadıkça neye yarar’, ‘kabe manzaralı otel bulmuşum ne 

derim çok şükür Allah derim’ gibi ifadeler kullanmıştır. 

- ‘Ramazan bolluk, bereket ve çokluktur’ diyen 60 yaşındaki R.P. ‘bol çeşitli 
zengin iftar sofraları yaşatılması gerekir’ demekle birlikte, alışverişle 

rahatlama düşüncesinin israfa davetiye çıkarmaktan başka birşey olmadığını 

ifade etmiştir. 
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Şehirleşme içerisinde tüketimin de hızıyla unutulan ve değersizleşen dini ve kültürel 

özellikler zamanla üretim ve tüketime hizmet edebilecek tarzda yeni dönüşümlere ev 

sahipliği yapabilmektedir. Bir ürünün daha iyi satabilmesi için ona din veya kültür 

içerikli onaylama sağlanması bu duruma bir örnektir. 

Mülakatlar sırasında iş yeri sahibi katılımcılardan alınan cevaplar şu şekildedir:  

- İş yerine inançlara olan saygımızın birifadesi olarak mescid yaptırdık. Ayrıca 

yaklaşık 5 senedir tesettürlü eleman çalıştırmaktayız. (İ.T.) 

- Dindarlığımı gizlemem asla. Zaten her yıl mutlaka lüks bir otelde iftar 

organizasyonu yapıyoruz şirket olarak. (E.T.Ö.) 

- Açılışlarımızda sema ve mehter takımı gösterileri olmazsa 

olmazlarımızdandır. (R.P.) 

 

Bize ait olup yabancılaştığımız hiçbir şey yine de bizle ilgisiz bir ortama, karşısında 

özgürlüğümüzü koruyabileceğimiz -elimizden alınanlar yüzünden acı çekerken, yine 

de kendi özel alanımızda kendimize sahip olduğumuz ve temelde bütünlüğümüzü 

koruduğumuz- bir dış dünyaya düşmez. Hayır: Bu, ruhun dünyadan muaf olduğunu 

söyleyen ve vicdanı güvence altına alan bir uydurmacadır. Burada önemli olan ve 

bize dramatik olarak sunulan, yabancılaşan insanın sadece küçülen ve fakirleşen, 

ama özünde bütünlüğünü koruyan insan değil; kendisinin tersine dönen, kötülüğe ve 

kendisinin düşmanına dönüşen, kendisini kendisine karşı kışkırtan bir insan 

olmasıdır. (Baudrillard, 2015: 249)  

İnsanın çağlar atladıkça ölüme ve kendi ölüsüne olan bakışı buna örnektir. 

Yabancılaşmada, varlıkta her an onun zararına değişen ve onu ölüme kadar götüren 

varlığın nesnelleştirilmiş canlı güçleridir. Dolayısıyla tüketim çağının, sermaye 

biçiminde hızlandırılmış tüm üretkenlik sürecinin tarihsel sonucu olduğu için, aynı 

zamanda radikal yabancılaşmanın da çağı olduğu ileri sürülebilir. Metanın mantığı 

günümüzde sadece emek süreçlerini ve maddi ürünleri değil, tüm kültürü, cinselliği, 

tüm insani ilişkileri, bireysel fantezilere ve itkilere kadar, denetimi altına alarak 

genelleşti. Sadece tüm işlevlerin, tüm ihtiyaçların kar terimleriyle nesnelleştirilmesi 

anlamında değil, aynı zamanda her şeyin gösteriselleşmesi, yani her şeyin imgeler, 

göstergeler, tüketilebilir maddeler olarak çağrıştırılması, kışkırtılması, düzenlenmesi 

gibi daha derin bir anlamda her şey bu mantık tarafından ele geçirilmektedir. 
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(Baudrillard, 2015: 251) Ama soru şudur: Kendinin başkalığı etrafında (yani 

yabancılaşmış, kendisine karşı dönmüş insanın özü etrafında) döndüğü ölçüde bu 

yabancılaşma şeması (ya da kavram mı) bireyin artık asla imgesiyle yüzleşmediği 

bir bağlamda hala etkili olabilir mi? Yani birey kimliğini tüketim kültürü ve toplumu 

şartlarında inşa edip, oturtabilir mi? Tüketim toplumu sinesinde yaşattığı bireylerin 

kelimenin gerçek anlamında kullanılan yabancılaşmaya dahi yabancılaştığı bir 

ortama iter. Aynadaki imgesine sarılan birey hayatı bizatihi değil harici ve yapay bir 

zeminde yaşamaktadır.  

- Evet dindarım aslında ve 5 vakit namazımdayım ama ölümden tabiiki 

korkuyorum. Korkmayan var mı ki? (A.S.) 

- Belki korkmamak gerekir ama ölümler benim için hep ürkütücü. (N.O.) 

Bu biraz yatmaya gitmeden önce aynadaki imgesini kucaklayan çocuğun durumuna 

benzemektedir: İmgesini daha önce tanımış olduğundan çocuk kendisini tümüyle 

imgesiyle karıştırmaz ama bu imge çocuğun yansıdığı yabancı bir ikiz de değildir; 

çocuk kendi ve başkası arasında, imgeyle oynar. Aynı şey tüketici için de geçerlidir: 

O da bir öğeden diğerine, bir göstergeden diğerine kişiselleşmesiyle oynar. 

Göstergeler arasına çocukla imgesi arasında olduğundan fazla çelişki, dıştalayıcı 

karşıtlık yoktur: düzenlenmiş anlaşma ve içerimleme. Tüketici bir model oyunuyla ve 

kendi tercihiyle, yani kendisinin bu oyundaki bileştirici içerimlenmesiyle tanımlanır. 

Bu anlamda tüketim oyunculdur ve bu anlamda tüketimin oyunculluğu giderek 

kimliğin trajikliğinin yerine geçmiştir. (Baudrillard, 2015: 253) 

 

  5.5. NESNEL KİMLİK 

Öz bilinç, dünya üzerinde edilgen bir nesne olmaktan ziyade eylemlerin bilinçli 

varklıkları olarak tanınmayı, tikel kimlik ve değer sahibi olmayı ister. Öyle ki benlikte 

bireysel bazda var olan tanınma arzusu başkaları tarafından kabul edilme ve 

değerlendirilme aşamasına geçerek toplumsal anlamda kimlik edinimini beraberinde 

getirmektedir. 

Yaşamı boyunca sürekli bir değişim halinde olan insanın sosyalleşme sürecine dahil 

olan kimlik edinme çabası aslında ferdin sosyal bir varlık oluşuyla da yakından 
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ilgilidir. Oysa günümüz meta eksenli kimlik anlayışında özne ile özdeş görülmesi 

beklenen kimliğin nesneler ve metaların kullanım değerleri üzerinden bir özdeşlik 

oluşturduğu görülmektedir. 

- Bazı ayakkabı, çanta ve aksesuarları kullanmasam da benim de var 

dyebilmek için aldığım olur. (C.Ö.) 

- Arabamın markası alacağım işlerin devamını ve tanışacağım insanların 
gözündeki güveni temin eder. (A.B.) 

- Sosyal medyada güzel ve lüks geçirdiğim zamanları paylaşmayı seviyorum. 
Bu sayede beni sevenlere de sevmeyenlere de mesaj verdiğimi 

düşünüyorum. (N.O.) 

- Bence Allahın sevdiği güzellikler eşyada en iyi markalarda karşılık buluyor. 

Kendimi başkalarının arasında ayrıcalıklı hissediyorum. Marka kullandığımın 

bilinmesi de bazen işime yarıyor. (R.Ç.) 

Birey aidiyetini kimi zaman Habermas’ın kamusallığı yakalanır bulduğu entelektüel 

ve siyasal kimlik mekanları olan salon ve kahvelerde; kimi zaman Faucault’un 

heterotopya dediği inandığı ile yaşadığının bir çelişkisini ifade eden ironik ortamlarda 

bulabilmektedir. Nitekim, bu durum beraberinde bireyin kendisini ait hissettiği mekan 

ve o mekanın sakimlerinin sahip olduğu görünüm ve davranış standartlarını taşıma 

telaş ve arzusunu da beraberinde getirmektedir. 

Bu bağlamda bireylerin cevapları değerlendirildiğinde gerek marka telefon ve eşya 

kullanımında gerekse standart üzeri konut ve imkanlar dahilinde nesnelerle 

kurdukları lüks ilişkiyi hemen her dindar birey kendisine bir hak olarak biçmiş 

gözükmektedir.  

- Ayakkabımın marka olması benim için önemli. (C.Ö.) 

- Marka daima ilk tercihimdir. Bulunduğumuz ortamlarda pestij sahibi kılıyor. 
(Y.K.) 

- Marka, yani kalite kesinlikle bir fark. Ben marka bir ürünü kullanırken kendimi 
ayrıcalıklı hissediyorum ve bendeki eksiklikleri tamamladığını düşünüyorum. 

(S.D.) 
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Dişil modeli tüm tüketim alanına yayan tüketim toplumlarının vatandaşı olabilmenin 

en önemli gereği her ay yayınlananları takip etmek, her mevsim değişen sezonu 

bilmek ve mütemadiyen çevrimiçi kalarak yıldan yıla, günden güne farkeden 

değişimin takipçisi olmaktır. Arkadaş çevresinde konuşulan medyatik olaylardan, 

dizilerden ve gündem malzemelerinden uzak kalmak her an dışlanmayı beraberinde 

getireceğinden tüketimci bireyler, bu durumdan çokça sakınmaktadırlar. Bireyin içkin 

özelliklerinin gelişmesine zerre kadar katkısı olmayan bu gibi faaliyetler, modanın en 

hareketli ve çevrimsel kısmını oluşturmaktadır. İnsan tabiatına ve yaratılışına bu 

kadar ters düşmesine rağmen bu denli revaç girebilen bir toplum yapısı gücünü, 

yoğun baskıcı karakterinden ve sonuçlarının toplumsal başarı yahut dışlama olacağı 

yaptırımlarından almaktadır.  

 

‘‘Tıbbi yeniden çevrim: ‘Check-up’. Bedensel, kassal, psikolojik, yeniden çevrim: 

erkekler için ‘president’; kadınlar için rejimler, güzellik bakımları; herkes için ise tatil.’’ 

(Baudrillard, 2015: 123) 

 
‘’ Bir ev idare edip, çocuklar yetiştiren ve hatta başkalarının çocuklarıyla da ilgilenen aktif bir 

kadın, çalışan – bu çalışmanın ürününün ne kadar yararsız veya mahzurlu olduğu önemli 

değil- bir kadına göre farklı muamele görmektedir. Hiyerarşik bir ilişki dışında kalan ve 

profesyonel standartlarla ölçülmeyen aktivite, çaba, başarı veya hizmet, eşya düşkünü bir 

toplumu tehdit etmektedir.’’ (Illıch, 1990: 80) 

 

Mülakat alt metinlerinde yer yer rastladığımız, 

- Din bize bakımlı, enerjik, şık ve özenli olmayı yasaklamıyor ki nihayetinde. 

Tam aksine güzel görünüp örnek olmak asıl mesele. (Ş.P.) 

- Bence süslülük başka bir şey bakımlı olmak başka. Allah çekici olacak 

şekilde süslü olmayı yasaklıyor. (Y.D.) 

- Kadın dediğin kendine bakacak arkadaş. Yoksa dengeler değişir. Şimdi 
konuyu saptırmayalım ama herkes kendine düşeni yapacak, kadın da 

kendiyle ilgilenecek. (İ.T.) 

gibi ifadeler konunun dindarlık pratiklerinde ete kemiğe bürünmüş halidir. 

Tüketim söz konusu olduğunda bir çok şey gibi dil ve tıp da tüketilenler arasına 

girebilmektedir. Ancak, tüketimdeki iki düzeyin ayırdımına varmak gerekir ki, nörotik 

anlamda kaygıyı gideren bir araç olarak ilaç talep edilebildiği gibi, artan kaygıların 

mütemadiyen giderilmesi ve ilgi görme ihtiyacıyla tüketicinin bir doktora adeta alkol, 
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alışveriş yahut koleksiyon bağımlılığı şeklinde bağlanarak yine tüketmeye götüren 

bir araç haline tıbbı getirmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda doktorlar 

ve tıbbi argümanlar da tıpkı konforu için satın alınan çamaşır makinesi veya statüsü 

gereği sahip olunan eşyalar gibi göstergesel anlamda tüketim değeri taşımaya 

başlamaktadırlar. (Baudrillard, 2015: 159) 

- Düzenli doktor kontrollerimi aksatmam sanki her an gizli bir hastalığım 
çıkacakmış da benden habersiz büyüyecekmiş korkusu geliyor bazen içime. 

(Z.T.S.) 

- Hamilelik ve doğumlarım gün gün doktor kontrolünde geçti ama 
hastalıklardan bir türlü kurtaramadık. Yiyip içtiklerimizden herhalde, 

hastalıklar çok yayıldı. (S.D.) 

- Yaşlı annem ilaçlarını düzenli almadığında karakteri bile değişiyor. Oysa 

çoğu vitamin. (Gülüyor). (N.O.) 

 

Araçların bizatihi taşıdığı öz değer ve gerçeklikler sonradan oluşturulan yapay 

göstergesel ve miş gibi gerçeklerle yer değiştirilince, tüketim adına kurgulanan 

gerçek yarar görme gibi pragmatist amaçlar doğrultusunda esas gerçekliğin 

yokolmasına yol açmaktadır. İzlediklerimiz bize ve yaşamlarımıza hakikat değil 

sadece geçici oyalanmalar ve sahte umutlar katmaktadır. Olup olmayacağı kesin 

olmayan birçok varsayım üzerine çekilen reklam ve gösteriler, gerçekler 

dünyasından aldığı verileri gerçek olamayacak çizgide show teknikleriyle izleyicinin 

hayranlık duygularına ve devamlı izleme isteğine doğru göndermektedir. Markalara 

edilen hizmet, insanlığa edilmesi gereken hizmeti unutturur, etkili cümleler ve 

görseller, sentezlendikleri yapay halleriyle gerçekliği yansıttıklarını iddia 

etmektedirler.  

 

Günümüz kitle kültürü, ruhun ahlaki ve ideolojik işlevini yıkarak yerine bedeni ikame 

etmeye çalışmakta ve bedenler etrafında kurduğu diyet, bakım, saplantılı bir cinsiyet 

teşhiri, sağlık ve tedavi kültleri, arzulu cinsel söylemleri ön plana çıkararak bedeni 

yüce bir kurtuluş vesilesi haline getirmektedir. Bir kültürün beden ile ilişki biçiminden 

toplumsal örgütlenme tarzını anlamak mümkündür. Tıpkı kapitalist toplumlarda 

bedene, topluma ve zihinlerdeki pratik temsile yansıyan özel mülkiyette olduğu gibi. 

Oysa geleneksel toplum yapısı ise, bedenini bencilce bir kuşatma yahut gösteri 

aracı olarak görmekten ziyade doğa ve emek sürecine katkısıyla araçsal bir statüde 
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ele almaktadır. (Baudrillard, 2015: 164) Geleneksel dönemin bedeni kapsayan ruhu, 

yerini günümüzün ruhlar üstü bedenlerine bırakmış, bu bağlamda beden sanattan 

edebiyata, medyadan gündelik yaşama kadar her alanda sömürüye açık bir konuma 

indirgenmiştir. Bedenin bu şekilde bir kültür olgusu statüsüne gelmesi, aslında 

tüketim söz konusu olduğunda hemen her şeyin tüketime ve o kültüre hizmet 

edebilecek argümanlara dönüşebileceğini kanıtlamaktadır. Bu vesileyle diğer olgular 

gibi beden de kapitalist amaçlar doğrultusunda yapılmış bir yatırım halini almaktadır. 

- Belki bu düşüncem eksik veya hatalı ama bedensel olarak kendimi iyi, dış 

görünüş olarak şık ve özenli hissetmediğimde acayip demoralize oluyorum. 

(Z.T.S.) 

- Bence Müslüman kadın bilhassa bakımlı olmalı. (Ş.P.) 

- Türkiye’de özellikle bir önceki nesil kapalı en çok da çarşaflı teyzeler 

maalesef kötü kokuyor ve bu dine ve kapalılığa karşı beni hep itmiştir. Dini 

temsil edeceklerse önce bakımlı olmalılar. (Z.O.) 

- Şimdi tesettürlülere özel bakım, spor merkezleri hatta manikür salonları açıldı 

çok rahat ve harika imkanlar. (G.A.) 

 

Kadınlar için adeta dini bir emir gibi telakki edilen güzelleşme arzusu, insan tabiatına 

ya da ahlaki duruşa hiçbir katkısı olmadığı halde, adeta ruha yatırım yapanlar gibi 

delice yatırımlara açık hale gelmektedir. Aslında protestan etiğin vurguladığı 

toplumda ayırt edici ve seçici kılınmaya götüren bir araç olarak beden adeta bir 

sermaye hükmünde muamele görmeye başlamıştır. ‘‘Bedenin ve nesnelerin bu 

türdeşliği bizi yönlendirilen tüketimin derin mekanizmalarına götürür.’’ (Baudrillard, 

2015: 171) Nesneler aracılığıyla bedeni keşfettiren yeni alanlar temizlikten, spora, 

giyinme biçimlerinden ten rengine dek pek çok alanda bedene özgüven 

kazandırmanın ve adeta hürriyet sahibi olmanın satın almaktan ve tüketmekten 

geçtiğini hatırlatmaktadır. Bunun yanında çağın getirdiği tüm yeniden keşif gereçleri 

bunlara sahip olamayan yahut tek tip araç kullanımına aykırı yaşama çabasına giren 

birey veya gruplarca dışlanabilir ve alternatifleri üretilebilir. Her nekadar alternatifleri 

doğal yöntem ve fikirleri ihtiva etse de yapılan fiil aslında yine bizzat tüketilmesi 

istenen durum ve araçlara bir yönlendirme halini almaktadır. 

Tüketim toplumunun gösteri ve gösterge bolluğu içerisinde apayrı bir öneme sahip 

olan zaman mefhumu, toplum içerisinde diğer tüm tüketim ürünleri kadar talebi olan 

ve ona yatırımın hiçbir mala olmadığı kadar hakkaniyet içerebilen bir yer 
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tutmaktadır. Üstelik kullananlarına aynı şekilde şans sunan zaman, boş vakitlerin 

değerlendirilmesi hususunda kişiyi tüm rakiplerinin gerisine ya da ilerisine 

götürebilecek bir olgu olmaktadır. Elbette tüketim, zamanı da çok çalışma ve daha 

fazla statü elde edebilme uğruna sorumlularına sunabileceği temel malzeme olarak 

ele almakta, onu nesnesel değeri üzerinden toplum bireylerine sunabilmektedir.  

- ‘Bazen onca koşturmacama rağmen hiçbir şeye yetişemediğimi 

farkediyorum.’ Diyen S.D. ye dizi takip etmediğini sorduğumuzda ise; ‘Aaa 

tüm gün koşturunca insan hiç olmazsa 3-4 akşam şöyle ayaklarını uzatıp 

rahatça bişeyler izlemek istiyor’ cevabını veriyor, sonrasında ise gülerek 

‘gerçi her akşam izleyecek bişeyler buluyorum’ diye ekliyor. 

- İşyerim özel sektör olduğundan zaten tüm zamanımı alıyor. Kendi bakımıma 

ve alışverişime ancak zaman ayırabiliyorum. (Z.O.) 

Bu durumda zaman özel ya da kamu mülkiyetinin, sahiplenmenin statüsüne, sahip 

olunan ve başkasına devredilebilen, yabancılaşmış ya da özgür ve bu sistemli tarza 

uygun olarak üretilmiş tüm nesneler gibi değişim değerinin şeyleştirilmiş 

soyutlamasına katılan NESNE'nin statüsüne zorunlu olarak boyun eğmektedir. 

(Baudrillard, 2015: 195) Bu bağlamda kullanım değeri verilmiş zaman, tıpkı boş bir 

boyutun fertlerin özgürlük alanını oluştursun diye özgürleştirilmesi gibi bir anlam 

taşımaktadır. 

Kullanılan, tüketilen her dakika her zaman dilimi ve her nesne bireylere arzularının 

tatmin edilme, doyum yaşama gibi duygulardan ziyade tekrar ve tekrar tüketime açık 

arzular ve doyumsuz duygularla geri dönmektedir. Bu durum paradoksal biçimde 

tüketim trajedisini yansıtmaktadır. İstekler tüketildikçe, yeni istek ve doyumsuzluklar 

yerlerini almaktadır. Oysa geçmiş zamanlardaki ilkel yaşam biçimlerini ele alacak 

olursak zamana dair bir atıf bile çok da geçerli sayılmamaktadır. Giddens’ın da ifade 

ettiği gibi mekanlara bağlı olarak idame edilen yaşam rutinleri ancak ve ancak emek 

verilen çalışma düzenleri veya bayram kutlama ritüelleri dışında ve bu etkinliklerden 

ayrı manada düşünülmüş bir zamanlama dahi güdümlenmemektedir. Kutlamalarda 

bizatihi yakalanan ritmi yansıtan zaman, doğa ve insan uyumuna eşlik ederek, ne 

isme ne de kendisini yansıtacak bir fiile ihtiyaç duymamaktadır. ‘‘Dolayısıyla zaman 

bağlı, ama sınırlı değildir ve bu bağlı olma (Gebundenheit) herhangi bir özgürlüğü 

engellemez. Zaman kelimenin tam anlamıyla simgeseldir, yani soyut olarak 
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yalıtılamaz. 'Zaman simgeseldir' demenin de zaten anlamı yoktur. Yalnızca para ne 

kadar varsa zaman da o kadar vardır.’’ (Baudrillard, 2015: 196) Oysa, tüketim 

toplumlarının çalışma zamanı ve boş zaman mefhumunu anlamlı kılan bir analoji 

olarak zamanın parayla ilişkisi, zaman-mekan üzerine önemli ölçüde bir kopukluk 

meydana getirdiği gibi, toplumsal zihniyete de bu minvalde mesajlar 

göndermektedir. Değiş tokuş mantığına anlamlı bir dokunuşla değinen zaman, 

hükmü altına girdiği tüketim hakimiyetinde zamanla boş zamanı da satışa çıkarmayı 

uygun bulmaya başlamaktadır. Bu vesileyle değiş dokuş sistemine parçalı ve 

sayılmaya açık bir zaman anlayışı adapte edilmektedir. 

- Neyse ki tesettür merka ve ürünlerin tanıtım gece ve lansman fırsatları var. 

Yoksa işten güçten ayrıntılı bakıp incelemeye zaman bulamıyoruz. (Y.D.) 

- Artık bizim gibi kapalılara hitap eden reklam, afiş ve bilboardlarını görmek 

bazen koltuklarımı kabartıyor. (A.S.) 

Her durum ve olgu üzerinden birer hizmet edilebilir anlayış meydana getirmek de 

tüketime hizmet eden araçlardan birisidir. Nitekim, tüketim toplumu yalnızca mal, 

hizmet veya alternative seçeneklerdeki bolluk değil, herşeyin tüketim nesnesi haline 

getirebilme ve özellikle hizmet sunmanın kişisel, farklı, yeni yollarıyla insanlara 

sunmanın da diğer adı olmaktadır.   

Hemen hemen hiçbir şeyin amaçsızca tüketilip, satılıp alınmadığı günümüzde 

nesnelerin bireylere kusursuzca hizmet ettiğine dair anlayış oluşturulmaktadır. 

Aslında nesnelerin insan üzerindeki büyüleyici ve gittikçe artan etkisinin temel 

nedeni de basit tatminlerden ziyade kişiye özel olma ve hizmet etme ideolojisi, 

ayrıca kişinin kendisinde hissettiği dinginlik ve başarıya ulaştığı duygularıdır. Bu 

bağlamda bireylerin hayatına aldığı her nesne ve kendine özel hissettiği her hizmet 

üzerinden kendi dünyasını ve yaşam alanını kurması, sürdürmesi kişilik ve kimlik 

edinme sürecinin de bir parçası halini almaya başlamaktadır. Yani, diyebiliriz ki 

tüketim kimliğe, kimlik de tüketime aldatıcı, yapay bir hizmet sunmaktadır. 

Kişiselleştirme ise alt sonuçlarda kimlikleşmeye doğru uzanmaktadır. 

- Avrupada makineler insandan daha çok iş yapıyor ve hiç değilse insanı 
kandırmıyor. (S.O.) 

- Bu zamanda artık insana inanıp güvenmek zor. Oyüzden bizi control eden bir 

robot veya cihaz olması huzur ve güven veriyor galiba. (R.P.) 
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Kişiselleştirmeye hizmet eden iletişim ağları, gündelik yaşamın temelinde durmakta, 

toplum bireylerine yerine göre içtenlik, samimiyet, sıcaklık ve dayanışma duygusu 

olarak geri bildirimlerde bulunmak suretiyle tam anlamıyla tüketim hizmeti haline 

dönüştürülmektedir. Çünkü, bu gibi duyguların nesneleşmiş biçimiyle insanlara 

ulaşan iletişim ağı, milyonlarca insan arasındaki geliş gidiş sürecinde gerçek 

yoğunluğunu ve içeriğini çoktan kaybetmiş gözükmektedir. ‘‘…sürekli şekilde ilginin, 

içtenliğin ve sıcaklığın tüketimi, ama kuşkusuz sadece bu ilginin göstergelerinin 

tüketimi; toplumsal mesafe ve toplumsal ilişkilerin acımasızlığının nesnel kural 

olduğu bir sistemde birey için biyolojik beslenmeden daha hayati olan bir tüketim.’’ 

(Baudrillard, 2015: 208) Oysa gerçek toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan olguların 

olağan biçimde meydana gelen ve karşılıklı gelişen insan ilişkileri olduğu 

görülmektedir. Günümüz insan ilişkilerinin geldiği noktada ise, sıcaklık ve içtenlik 

gibi insani vasıfların tüketimle anıldığı ve üretim tüketim ilişkileri altında sistematik 

bir biçimde sergilenmek suretiyle hunharca yok olmaya yüz tutuşunu 

seyretmekteyiz. Tıpkı, kurumlarca çalıştırılan mütemadiyen içten, sıcak ve ilgili imajı 

çizen satış sorumluları, halkla ilişkiler uzmanları, pazarlama elemanları gibi… 

Reklamların medyada üstlendiği rolü gündelik yaşamda idame ettirme görevi verilen 

bu gibi insanlar dergi ve reklam broşürlerindeki her daim mutlu kapak modellerinin 

kişide uyandırdığı hissiyatı müşterilerde uyandırma yükümlülüğü altına 

sokulmaktadırlar. 

- Bazen sırf benimle ilgilenen birileri olsun, ya da gülüp söylenen mekanlarda 

moralism yerine gelsin diye AVM ye gitmek istiyorum. (M.D.) 

- Tanıdık olmasa da güleryüzlü hizmet insana kendisini değerli hissettiriyor. 
(E.S.) 

- Akademik yaşantımızda dahi maalesef işini hallettirmek veya torpil edinmek 

için sahte ilişkilere girilebiliyor. (N.A.) 

Bu durumun uzun vadede gösterdikleri, göstermelik ve simgesel bazda yapılan tüm 

samimiyet gösterileri, ancak ve ancak işlevsel, çıkarcı ve uzaklık ilişkilerini 

beslemekte ve çoğaltmaktadır. Madde ve ürün üretmekle kalmayıp, duygu ve 

davranış üreten bu sistem tüm bunların tüketimini de kendince oluşturduğu mış gibi 

toolumlar ve mış gibi kişiler, kimlikler üzerinden yürütmektedir. Yeniden ve yeniden 

üretilen bu toplumsal ilişkiler aslında hiçbir yasal bağ olmadığı halde bireylerin itaat 

ve boyun eğişiyle neticelenmektedir.   
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Satın alma güdüsünün harekete geçirilmesi için hazırlanan tüketim tuzakları hemen 

her yerde kişinin karşısına çıkmakta ve onu tutsak altına alabilmektedir. Eğer fertler 

kendilerini ve içsel donanımlarını tüm bu ani tuzak ve etkileme araçlarına göre 

oluşturmaz iseler, tüketim çarkının işleyişine müdahil olmak zorunda kalır ve çoğu 

zaman bunu ayırdımına dahi varamayabilirler. 

Tüm bu donelere de bağlı olarak tüketim toplumuna hasta toplum olarak bakan 

örneğin, M. Chaban-Delmas gibi düşünürler, tüketim yoplumunun bir hastalık 

olduğunu söylemektedirler. ‘‘Bu hasta toplumu iyileştirmek için değiş tokuşun 

işlevselliğini yeniden kurmak, metabolizmayı hızlandırmak (yani bir kez daha 

iletişim, ilişki, temas, insani denge, sıcaklık, etkililik ve denetimli gülümseme şırınga 

etmek) yeterlidir.’’ (Baudrillard, 2015: 217) 

 

5.6. YAPAY KİMLİK 

Birey, benliğine sosyal faktörler neticesinde yüklediği davranış biçimleri ve kalıplarını 

yaşadığı toplum içerisindeki farklı insanların bakışını da hesaba katarak kendince 

değerlendirip kimliğinin oluşumunu sağlar. (Burke, Tully, 1977: 883 ) Birey toplumsal 

bilinç ışığında kendi benliğine işlenenleri yorumlayarak bir kimlik yaratır. Bu durum, 

son dönem kimlik oluşumunu etkileyen faktöleri göz önünde bulundurduğumuzda ilk 

sıralarda yer almaktadır. Hatta atık birey tamamen başkasının gözünde olmak 

istediği konum üzerinden kendi kimlğini inşa ediyor gözükmektedir. Dış dünyaca 

izlenen insan edindiği kimliğin ne olması gerektiği kadar nasıl göründüğüyle de 

ilgilenmeye başlar. Öyle ki, mütemadiyen izlenen ve takip edildikçe kıymet biçilen 

tüketim toplumu argümanlarını da dahil edersek tüketim kültürü içerisinde yetişen 

bireylerin dışarıdan göründüğü biçim üzerine bir kimlik inşa etmesi kaçınılmaz 

olmaktadır. Nihayetinde ulaşılan nokta ise bireyin kendi kazanımları ve kültür, tarih, 

toplum argümanlarının tümünden harmanladığı bir kimlikten çok kendini temsil dahi 

edemeyecek suni ve yapay bir kimliktir.  

Modern hayat koyduğu kurallar ve disiplinle kendi adına bireyin kendini tanımlaması 

için bir ölçüt sunmaktadır ki bunlar tüketim ve süratli kar etmeye dair olgulardan 

müteşekkil anlık ve geçici yapay kimlikler yığını olmaktan öteye geçememektedir. Bu 

durum kişinin kendisi olmasından uzaklığı anlamına gelmektedir. Çağımızda kimlik 



202 
 

sorunları çok daha derinlere inmekte niketim kapitalist, modern düzen kendimizi 

tanımaya dair isteklerimizden pek de hoşnut gözükmemektedir.  

Çağımızda insanlar, görüşlerini, değerlendirme ve yorumlarını ve dahi değerlerini 

televizyon ve internet gibi faktörler aracılığıyla edinmekte ve davranış biçimlerini bu 

araçlara göre şekillendirmektedirler. Öyle ki, haberler, bilgiler, değerler, kanılar ve 

hatta iktidarın akışkan hale geldiği, her şeyin bir anda altüst olacak kadar değiştiği 

bir global toplumun üyeleri olmuş durumdayız. (Sarıbay, 2004: 3) 

Yetersiz sosyal edinin ve içi boş kimliklerin varlığı bireylerde zamanla eylem-söylem 

farklılığı çerçevesinde yaşamını sürdürme şeklinde sonuçlanmaktadır. 

Mülakat sorularında dindarlık, müslüman kimlik yahut kişilerin kendilerini 

tanımlayabileceklerine dair ifadeler olması gereken-ideal çerçeveye oldukça yakın 

ve hatta zaman zaman mükemmeli tasvir nitelikleri taşımakla beraber mülakatın ara 

soruları ve diyalogların detayları içerdiği daha uzun konuşmalar esnasında gündelik 

yaşamda ise dinin öncelikli tavsiye ettiği diğergamlık, ahlaklılık, dürüstlük gibi 

vasıfların gözden kaçırıldığı veya uygulamada titiz davranılmadığı farkedilmektedir. 

- Soru cevap esnasında dindarlığın asgari vasıfları üzerinde titizlikle duran İ.T., 
‘müslüman demek başkalarına güven telkin edip, hayatını dini emirler 

doğrultusunda geçirebilendir’ diyerek dini kimliğin haiz olması gereken ahlaki 

ve vicdani cihete bilhassa vurgu yapmış; bununla beraber mülk sahibi olma, 

gelir seviyesinin toplumsal yaşama yansıtıp yansıtamama gibi soruların 

ilerleyen diyaloglarında ‘şu zamanda yalansız ekmek kazanmak imkansız 

aada herkesin çıkarına ters düşmeyecek şekilde etrafı yönlendimek zorunda 

kalabilyoruz’ veya ‘Müslüman malına mal ekleyip dışa karşı ekonomik açıdan 

ne kadar güçlü olursa kendsini şuanda o kadar iyi saydırır, zamanın 

ekonomik şartlarına bakılırsa da bunun kredi ve banka faizlerinden kaçınarak 

yapılması imkansız gibi birşey’ gib ifadelerde bulunmuştur.   

- Halihazırda bir şirketin alt birimlerinde idari personellik yaptığını söyleyen AB, 

kendisini anlatan ifadelerde  ‘vicdanlı ve herzaman doğru bildiğinden 

vazgeçmeyen’ ibarelerine yer vermekle birlikte dindar bir kimliği ‘doğdoğru, 

kesinlikle karakter olarak dürüst olmalı’ cümlesiyle özetlemektedir. İş 

ilişkilerindeki detaylara dair diyaloglarda ise ‘çalıştığımız kurum içi iş 

dengelerinin sağlıklı kurulabilmesi için bazen mecburen bazı personele 

diğerlerinden daha ayrıcalıklı davranma durumu olabiliyor, veya tepeden bir 
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emir geliyor, bir yerleştirme oluyor ona karşı gelemiyoruz ve o konumdaki 

insanlara saygı duymak zorunda kalıyorsunuz’ , ‘biz istesek de istemesek de 

adam seçme üzerine bir çark işliyor ve buna dahil oluveriyoruz’ gibi ifadelere 

yer vermektedir. 

- Arap Dili Edebiyatı mezunu ev hanımı S.D., kendine dair kurduğu cümlelerde 
‘insan için yaşayan, insandan beslenen sosyal ilişkileri çok kuvvetli biriyim’, 

müslüman kimliğe dair beklentilerinin ise, ‘vizyon sahibi, günceli kaçırmayan 

ancak dinin temel kaidelerine de sıkı sıkıya bağlı’ şeklinde olduğunu dile 

getirmiş, dindar olarak gördüğü kendisinin başkalarına incelik yapma 

konusunda özellikle hassas olduğunu ifade etmştir. ‘Hemen hemen tüm 

yakın arkadaşlarımın doğum günlerinde özel hediye ve ikramlar hazırlamak 

veya hazırlatmaktan çekinmem, insanları mutlu etmeyi ve sevindimeyi 

severim ve davetlere icabet ederek mutlaka hediyelerimi taktim ederim’ diyen 

S.D.’nin kalabalıklar içerisinde gösterdiği hediye gösterisini birebir 

ilişkilerindeki diğergamlığa pek yansıtamadığı ‘aaa yok ev dekorasyonu 

benim dokunulmaz çizgim, ilmek ilmek işleyerek düşünerek alıp düzüyorum 

tüm evimi oyüzden açıkçası kimseleri özel takımlarıma yanaştımam. Bir 

seferinde bir arkadaşın çocuğu çok değerli bir parçamı kırdı valla ne yalan 

söyleyeyim uzun süre görüşmedim kendisiyle(burada katılımcı gülüyor)’ 

ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Tüketim alışkanlıklarının kendisini yönlendirdiği gerçeğini gizleyemeyen N.O. da 

aynı şekilde oldukça pahalı olan telefonuna başkalarından zarar gelecek kokusuyla 

kimseye veremediğini söylemekte, bununla birlikte müslümanın sahip olması 

gereken nitelikler içerisine kibarlık ve cömertliği katmakta ve yaşam standartlarına 

dair soruya ‘insanlar zengin olabilir lüks yaşayabilir ama cimrilik ve yardımseverlik 

de yapmak zorunda’ diyerek cevap vermiştir. 

Geçmiş zamanlarda değişimi mümkün olmayan pek çok aidiyet duygusu tüketim 

zihniyetince yerine ikame edilmek istenen aidiyet mefhumlarıyla altüst edilmiş ve en 

iyi şekilde değişimi yapılabilecek mekanizmalara insanların aidiyet hissi geliştirmeleri 

sağlanmış, sağlanmaktadır. Örneğin, doğum, nesil, din ve inanç dayanakları moda 

ve modern kurumlar gibi değiş tokuşu mümkün olmayan öze ait sistemlerdirler. 

Günümüzde yerlerine ikame edilmek istenen giyim kuşam, ideolojiler ve hatta 

cinsiyet gibi mefhumlar tüketime uygun birer malzeme olarak sunulmakla beraber 
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tüketim ortaklığında kolayca eriyebilmektedirler. Bu gibi topluma mal edilen 

göstergesel değiş tokuşlar, aralarında keskin ve net sınırları kaldırılan toplumsal 

normları da bertaraf ederek, herşeyin gelenek ve dini muhtevanı da dışına çıkılarak 

yaşanabilir, erişilebilir ve değiş-tokuş vasıtasıyla yerine başka bir şey ikame edilebilir 

kılmaktadır. İnsan ilişkilerinin bu denli kaygan ve bozuk bir zeminde ilerlemesi de 

bunun göstergelerindendir. Bu bağlamda bireyler bencil, narsist ve toplum olma 

özelliklerini kaybederek yaşamaya çalışmaktadırlar. Heryerde kendisini övmeye ve 

beğenmeye yöneltilen bireyler, her fırsatta yoktan varedilmeye, yeniden yaratılmaya 

ve olmayan benliğini bulmaya teşvik edilmektedir. Erkeğe erkek olmanın, kadına ise 

kadın olmanın yolları gösterilerek adeta insana insanlık pazarlanmaktadır. İnsanın 

kendisiyle olan ilişkisinin madde ile özdeş kılındığı bu yaşam biçimi ile birey, 

kendisini ve donanımlarını tüketmektedir. 

Tüketim toplumunda nesneler üzerinden insanları tanımlama giderek 

yaygınlaşmakla beraber bilhassa kadını erkek üzerinden ya da başka insanlar 

üzerinden konumlandırma daha sık karşılaşılan bir durum olmaktadır. Birilerinin 

karısı, annesi, kızı ya da çalışanı olan kadın özellikle fiziksel şartları elverdiği ölçüde 

daha fazla madde ve ürün ile yanyana anılmaya başlayacaktır. Artık kadının sadece 

bir tamlanan konumunda ele alan toplumlarda, nitelikli kıymetlerle bezenen pek çok 

kadının da dişiliğinin kişiliğinin önüne geçeceği algı oluşturulmaktadır. Bu konuda 

söylenebileceklerin güzel bir ifadesini yakayan Ali Şeriati, kadın hakkında kaleme 

aldığı eserinde kimliğin başka kişi veya nesnelerle tamlama kurmaya gerek 

kalmayacak kadar kendisiyle inşa edilebileceğine dair görüşüyle bu konuya mühim 

bir yaklaşım sergilemektedir. (Şeriati, 2012) 

 

   5.7. TEKTİP KİMLİK 

Toplumu, belirli güç ve otoritelerin düşünce biçimlerine göre yönlendiren kitle iletişim 

araçları bireysel düşünce yapılarının kitlesele dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu 

araçlar, bireyin sahip olduğu rolü ve değerleri davranışlarına yansıtarak kimliğini 

ortaya koyması için edineceği donanımları asgari seviyeye çekerek, tek düze ve 

satandart düşünce biçimleri ortaya koymaktadır. Yaşamın çeşitli evrelerince 

oluşumunu sürdüren kimlik olgusu, zamansal olduğu kadar istikrar ve bütünlük de 

içermektedir. Modern toplumlarda ise, bireyin kısa zamanda bulunduğu pek çok 
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farklı mekan takındığı roller gereği taşıdığı farklı kimlikleri bir arada uyumlu bir bütün 

halinde taşımasını gerektirir.   

Mülakatlarda katılımcılara cevapların getirdiği yeni alt sorularla daha detaylı ve 

güncel yaşama dair somut örneklerle yaşadıkları ve düşündükleri öğrenilmeye 

çalışılmıtır. Bu çerçevede alınan cevaplarda; 

- Taksitle de olsa aldığım Iphone 7’im ile elit kesimin takıldığı 

Huqqa(beşiktaşta bir cafe)’ya gidebiliyorum. Bu bana müthiş özgüven 

veriyor. (E.S.) 

- Orjinal alamadığım için markaların taklidini alıp giymeye çalışıyorum, yoksa 

okuldaki saygın çevremde alay konusu olabiliyor. Onlar arasında kalmak 

istiyorum ve bence bu benim en doğal hakkım. (N.O.) 

- Marka çantamı ilk aldığım güne kadar marka olanla olmayan arasında benim 

için hiçbir fark yoktu. Çantayı kullanmak kendimi çok havalı hissettiriyor ve 

herkesin bana hayranlıkla bakması çok hoşuma gidiyor. Ye kürküm ye 

durumu da var tabii. (N.G.) 

- Okulda tüm kapalılar kot veya farklı kumaştan dar paça pantolon tunik ve şal 

kullanıyor, ben de öyle. Bence bu kombin çok rahat zaten şimdi tüm tesettür 

modası bunun farklı versiyonlarını üretiyor. (B.N.) 

 

Gerek bir kültür, gerekse belirli bir inanç grubu içerisinde yetişsin bir bireyin kimlik 

sahibi olabilmesi onu başkalarından farklı kılan özgün bir tarzını gerekli kılmaktadır. 

Bu yönüyle kimlik bireyi diğerleri –postmodern ifadeyle öteki- nden ayıran bir öz 

farklıklaşma süreci olmaktadır. Farklılıkların keşfinin kimliklerin özgürce ortaya 

çıkmasındaki önemi anlaşıldığında tüketim toplumlarında yaşanan tektipleşmenin de 

kimlik oluşumunda nasıl bir ironi oluşturacağı ortaya çıkmış olur. Öyle ki, teptipleşme 

ve moda üzerinden sunulan ortak tüketim ürünleriyle tek zevke ulaşma gibi hedefler 

kimlik inşaasının ihtiyaç duyduğu zengin içerikten bir hayli yoksundur. Aynı şekilde 

tüketim toplumlarında tüketilen insan ilişkileri ötekini basamak yapıp yükselerek yok 

sayarken, kimlik ötekilerin destek ve bütünleşmesiyle husule gelebilmektedir. 

Mülakat sorularında yer alan, alım gücü yüksek bir dindarın bunu yaşantısına ne 

derece yansıtması gerektiğine dair soruya verilen sabit cevaplar hemen her gelir 

grubunca standart üzeri olabileceği yönündedir. Lüks yaşam ve getirileri tüketim 

toplumlarında karşılaşılan pek çok slogan ve mekanda bireylere standart üzeri 
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yaşamanın herkesin hakkı olduğu mesajını vermekte, sabit bir algı oluşturmuş 

gözükmektedir. 

- İmkanı olan her dindar sadaka vemeyi çoğaltıp, harama bulaşmayacak 

şekilde lüks yaşayabilir bence. (Z.T.S.) 

- İnsan zenginken yoksul gibi yaşayamaz, din de böyle birşey istemez. Faydalı 
ve dine hizmet ederek lüks de yaşayabilir. (Y.B.) 

- Bu durum yerine ve kişisine göre değişebilir. (G.A.) 

- Dilediği gibi yansıtabilir.(R.P.) 

- Eğer maddi durumu çok iyiyse istediği şekilde yaşamalıdır. Gerekli yardım ve 

sadakaları vermeye özen gösterdiği sürece lüks yaşamasında kendi adıma 

bir sakınca görmüyorum. (S.N.G.) 

- Kişinin imkanı varsa kesinlikle lüks yaşamalı ama israf yapmamalı. (S.D.) 

- Maddi durumu elvediği ölçüde fakirlere de yadım etmeyi tercih ettiği 

müddetçe bence lüks bir hayat yaşamasinda veya görüntü vermesinde bir 

sakınca yoktur. Halkımızın yadırgadığı kimseler , zenginliğini sadece kendisi 

için kullanan cimrilik gösteren kişilerdir. (A.G.) 

Tüketim mantığının temeli, daha önceden kodları kurulan kurallara uyuma 

dayanmaktadır. Toplum bireylerini bu duruma hazırlayan en önemli dayanaklar ise 

iş, meslek ve eğitim hayatlarında çocukluktan beri aşılanan tüketim normlarının 

statüsel bazda devam ettirilmesi olmaktadır. Ortak gösterge ve imkanlardan mahrum 

kalma endişesi ile sürekli ayakta tutulan bu eşitlenme toplumsal tüketim bilincinin 

taze tutulmasını ve insanların ondan kolay kolay vazgeçemeyişini sağlamaktadır. 

Hatta şunu da irdelemek gerekir ki, farklılaşmaya sadece aynı çember içerisinde 

olursa müsaade eden bu tüketimci toplum yapısı -ilginç olarak- birbirine benzeyen 

insan yığını diyerek cemaatleri eleştirirken bireyler bizzat sürü şeklinde 

tektipleşmektedir.  

İnsanlar modern zamanların da getirdiği bireyselleşme duygusuyla sıyrıldığı pek çok 

cemaat ve grubundan modanın stereotipleştirici kanatları altına sığınır ki bu durum 

onu daha fazla aynılaşmış ve daha fazla yalnızlaşmış kılmaktadır.  

 

 5.8. RASTLANTISAL KİMLİK 

Birey, benliğine sosyal faktörler neticesinde yüklediği davranış biçimleri ve kalıplarını 

yaşadığı toplum içerisindeki farklı insanların bakışını da hesaba katarak kendince 
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değerlendirip kimliğinin oluşumunu sağlar. (Burke, Tully, 1977: 883 ) Birey toplumsal 

bilinç ışığında kendi benliğine işlenenleri yorumlayarak bir kimlik yaratır. Nitekim, dış 

dünyadan aldıklarını olduğu gibi davranış kalıbı olarak benimseme ve pasif ve yapay 

kimlikler oluşturma eğilimi de çeşitli toplum bireylerince tercih edilen bir durumdur.  

Tektipleşme ile beraber varolan bireyselleşme ve onun toplumsal yaşam içerisinde 

bireyde oluşturduğu etkiler de rastgele kimlik edinimine zemin hazırlayabilir ki 

medya, televizyon ve çeşitli yayın organlaı bu zeminin temel kaynakları 

olabilmektedir. Bireyselleşme, bir yanda bireyin kendine yoğunlaşarak kimlik ve 

yaşantısındaki farkındalığı arttıran, yaşam tarzını kendini gösterebilecek tarzda 

çoğullaştıran imkanları sunarken, diğer yanda kişide yalnızlık, saldırganlık, 

oryantasyon eksikliği gibi duygusal yaşamını hasara uğratan durumlara zemin 

hazırlamaktadır. (Schulze, 1992: 75). 

‘Tarzınıza en uygun duş jeli, sizi siz yapan kabanlar, kendinizi harika hissettirecek 

takılar, karakterinizi tamamlayan parfüm...’ vb. reklam sloganlarında duyduğumuz 

veya okuduğumuz bu ve benzeri ifadeler tüketim metalarının ne derece kimlik ve 

kişiliğimizle özdeş mesafede bizlere sunulduğu, pazarlandığının örnekleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Bu gibi ifadelerin birçok kişide tam da istenildiği şekilde etki uyandırdığını ve bu 

durumun bireyler üzerinde çok da rahatsız edici bir duygu ve düşünce oluşturmadığı 

mülakatımızın ara konuşmaları esnasında farketmiş bulunmaktayız. Bilakis 

katılımcılardan birkısmı tam da bu reklam sloganlarının aynısını kendisini 

tanımlarken kullanmaktadır.  

 

- Evet taşıdığım marka çantamın ruhumu okşar bir tarafı var. (N.G.) 

- Marka giyinmek benim eksik yanlarımı tamamlıyor. (S.D.) 

- Kullandığım parfüm artık benimle özdeşleşti. (K.Y.)  

 

Düşkünlük gösterilen eşyalar içerisinde özellikle yer edinen teknolojik ürünler, hızları 

ve kullanıcılara sundukları alternatifler sebebiyle kendilerine hayran bıraktırdığı 

kitlelerce bağımlılık yaratmaktadır. Makine tarafından sorulan birkaç soruluk 

çizelgelerle insanları hızlarıyla doğru orantılı olarak şampiyon ilan eden pek çok 
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yarışma, yediden yetmişe birçok insanda bağımlılık yaratmaktadır. Sözkonusu bu 

gibi aktivitelerin kişiyi düşünmekten çok tepkisel hızını arttırmaya yöneltmesidir. Yani 

insan tabiatının reflekslerine bağlı olarak gösterdiği tepkisel durumlar, uzun uzadıya 

zaman ayırılan bu oyunlar için entelektüel faaliyet ve uygulamalardan çok daha fazla 

yer etmekte, tüketim kıskacındaki insanlarca da aktif kullanılmaktadır. Bu gibi 

örnekler, değer ve bilgilerin hıza kurban edilişini ve kitlesel bazda kurulan iletişim 

modellerinin hakiki kültür argümanlarını ve bilgiyi dışladığını gözler önüne 

sermektedir.  

 

Tüketimde gerçek etki esasında doğrudan reklam söyleminden çok iletilmek istenen 

şeylerin peş peşe gelerek toplumsal değeri olan tarih, bilgi, haber, olay ve eylemlerin 

basit bir reklamın gösterge düzeyine indirgenerek insan istifadesine sunulmasındaki 

etkili inceliktedir. (Baudrillard, 2015: 153) Bu sebepledir ki bizlere sunulanlar 

kendiliğinden son halini alan ya da imgeselleşen durum ve olgular değil, sistematik 

biçimde düzenlenerek göstergelerin dışına çıkarılmayarak güven yüklenen art arda 

sunulan gösterilerden ibarettir. ‘Araç iletidir’ diyen McLuhan, iletilerin tüketilmesine 

değinmiş, emrivakisel bir dille iletilerini tükettiren kitle iletişiminin habere meta değeri 

yüklenerek anlatılan her türlü detayın yanlış bilmeye veya koşullandırmaya götüren 

bir süreç oldunun da anlaşılmasını sağlamıştır. İçeriğin aracın asıl maksadını örttüğü 

aşikardır. Günümüz televizyon programlarının değişip duran imgelerinden çok arka 

planda taşıdığı toplumun ailevi ve geleneksel çizgilerindeki değişme, tıpkı yeni 

açılan havayollarının insana uçak ve uçurmaktan ziyade yeni bir yaşam alanı 

oluştuğu mesajını vermesi gibi mesaj vermektedir. Bu sebepledir ki, kitle iletişim 

araçlarının kitlesel bazdaki temel işlevi, birbirine gönderme yapan, anlamlandıran, 

bir alem oluşması için herşeyin nötrleşmesini sağlamaktır. Esasında, iletişim 

araçlarının karşılıklı olarak birbirlerinin içeriği haline gelmesi tüketim toplumunun 

totaliter iletisidir. (Baudrillard, 2015: 155)  

 

- …Oldukça anlamlı güzel bir slogan varya ‘Giyinmek Güzeldir’ sonuçta. 

Tesettürü de sevdiriyor böyle ifadeler. (N.O.) 

- Geleneklere öyle çok din diye takılıyoruz ki, hepsini yıkıp bazı şeyler baştan 

öğrenilmeli ama nerdee. (Z.O.) 
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- Sisteme dahil olduk mu bir kere mecbur marka giyinip, son model kullanmak 

gerekiyor. Para parayı çekiyor, insanlar standartlarımıza çok dikkat ediyor. 

Bu böyle.. (R.P.) 

Günümüz toplum bireyleri tüketim hızı ve hazzı içerisinde, aştıkları sınırlarla 

edindikleri rastlantısal kimlikleri özgürlüklerine götüren bir araç olarak değil, bilakis 

daha katı otoriter yapılara bağlanma vesilesi olarak kullanmaktadırlar. Bu bağlamda 

ortaya çıkan Deleuze’nin kontrol toplumu ve Faucault’un disiplin toplumu içerisinde 

birey önce geçici sonra ise kalıcı bir biçimde yaşadığı şartlara bağımlı hale gelir. 

Nitekim, disiplin odaklı mekanizmalar, her nekadar mekansal olarak bağımsız 

gözükseler de sosyal yaşamda her noktada vardırlar ve bu mekanizmayı işleten 

hazza, anomiliğe ve kontrole düşkün rastlantısal kimliklerdir. Bu kimlikleri otoriteler 

kurumlar dışında da dilediğince kullanabilmekte ve sosyal alanın sınırlayıcılığını yok 

etmektedirler. Öyle ki, mahkum artık hapishane dışında da mahkumdur. Yani 

kurumlar istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kimlik üretmektedir. (Hardt & Negri, 2000) 

 

‘‘Keza postmodern bireyin paradoksu: Aşırı oranda bireysellik tersine tepmekte, bireyin 

otantik olma çabası tam da zıttıyla sonuçlanmaktadır. Ne yaparsa yapsın kendi özünü 

gerçekleştiremeyen, kendi gerçeğini yakalayamayan bir birey.’’ (Diken, 2003: 272) 

 

 Anlaşılan o dur ki, değişen dünya modern toplumun çok kimlikli yapısından 

postmodern toplumun kimliksiz yahut rastgele edinilmiş kimlik yapısına doğru 

dönüşmektedir. Özgürlük olarak addedilen sosyal bağların yitirilmesiyle Bataille’nin 

tüketim, Deleuse ve Guattari’nin ise anti üretim dedikleri süreçlerde bireyler iç 

dinamiklerini keşfettiren ve dayanak noktası teşkil eden kimlik yapıcı unsurları 

kaybetmektedirler.  

 

  5.9. SABİT KİMLİK 

Bauman’ın özgürlükle birlikte varolan bağımlılık hali düşüncesini dayanak alan 

bireylerde uzmanlıklara aşırı güvenme ve tüm yaşamı onların eline bırakma hali, 
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kişilerde günden güne sabit, dayanaksız ve esasında özgür de olmayan yaşam 

kalıpları geliştirmektedir.  

- Gıdaların içerikleri zaten büyük firmalarca sıkı denetim ve kontrollerden 

geçiyor, hem müslüman bir ülkede haram birşey satacak değiller bence 

oyüzden içerikleri inceleme gereği duymuyorum. (A.A.) 

- İç güzellik önemli tabii dışa yansıyan tarafları da olabilir fakat günümüzde 
okadar iyi imkanlar, bu konuda uzmanlar varken bakımsız ve gelişmeleri 

takip etmeden yaşamak bence anlamsız ve dış güzelliği ıskalayarak 

geçirmek olur. (İ.T.) 

Kitlelerin yoğunluklu olarak takip ederek onayladığı davranış kalıpları üzerinden 

gelişen bu durumsallaşmış kimlikler birbirinin aynı veya benzeri roller ve yaşam 

biçimleri ile toplumsal arenada kendisine yer edinmektedir. Televizyon dizileri de bu 

anlamda sabit kimlikler üreterek, onlar üzerinden temsili roller ve davranış kalıpları 

oluştururlar. Mevcut durumlarda gözlenen mevcut ve değişmez tepkiler geliştirirler. 

Yahut izlenirliğin artması adına normal olmayan aşırı tepkisel hareketler çeşitli 

programlarca sergilenmeye başlar. Bir zaman sonra bunlar da kalıplaşarak birbirinin 

aynı tepkiler gelişir ve yaygınlaşır. Oysa kimlik, kişiyi kendi farkındalığı ve ayrım 

gücü sayesinde diğer insanlardan ayırdığı ve farklılıkları nisbetinde benliğine bir 

duruş kazandırdığı süreçtir. 

- Harama kaymadığı ve toplum içerisinde yanlış anlaşılmaya sebebiyet 

verecek hal ve hareketlere gidilmediği sürece evlilik öncesi birbirini tanıma ve 

görüşme gereklidir diye düşünüyorum. (A.G.) 

- Kredisiz ev sahibi olmak bu zamanda imkansız zaten borç alıp verme diye bir 
durum da kalmadığından kredinin gerekli olduğuna ve dinen bir sorun teşkil 

etmeyeceği kanaatindeyim. (M.Ö.) 

- Her gün her yerde çalan dünyaca meşhur şarkı istesem de istemesem de 

dilime yerleşiyor ve anlamını merak ediyorum, diyen N.O, beş vakit namazını 

‘elbette, tabiki’ ifadeleriyle kullanmakla birlikte ezbere bildiği hiçbir duanın 

anlamını maalesef bilmedğini ifade ediyor. 

- Zaten dini duaları Arapça olarak okumak şahsen bana hiç gerekli gelmiyor 

diyen Z.O. ise dindarlığı daha ziyade kalp temizliği ile eşleştirenlerden. 
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Bilhassa Batı anlayışlarınca kullanılabilen ve onlara hizmet edebilecek bir 

kutsallaştırma ve Tanrı nüfuzu dışında bir yaşam alanı kurma girişimleri beden 

üzerinden de devam etmiş olmaktadır. Nitekim, ruhları es geçerek beden odaklı 

kurulan tüm değer sistemlerinde yıkıcılık niteliği bariz şekilde kendisini gösterir 

olmuştur. Buna rağmen pek çok ideoloji ile çelişebileceği halde ekonomik çıkar ve 

beslenen ümitlerle hemen her kesimin odak noktasına oturmayı başarmıştır. 

Kendisine yeni bir alan açarak adeta kendi etiğini kuran bu değerler, günümüzün 

püriten yahut hazcı pek çok düşünce yapısının iç içe geçerek karmaşık bir hal 

almasının zeminin hazırlamıştır. Üstelik bu durum artık ruhun değerleriyle çelişki 

halinde değil, ruhsal işlevleri adeta miras almışcasına devam ettirme ve kendisini 

kutsallaştırma biçiminde yapılmaktadır. ‘‘Görünüşte zafer kazanmış olan bedenin 

günümüzde hala canlı ve çelişkili bir mercii oluşturmak yerine yalnızca söylensel 

merci olarak, kurtuluş dogması ve yapısı olarak nöbeti devraldığını görüyoruz.’’ 

(Baudrillard, 2015: 173)  

Nasıl ki günümüzde sağlık biyolojik etki ve ihtiyaç biçimlerinden sıyrılarak beden 

eksenli statüsel bir buyruk halini aldıysa, kadın üzerinden yapılan özgürleşme veya 

hayranlık uyandırıcı etki sahibi olabilmenin yolları da beden ile kesiştirilmiştir. 

Kadının özgürlüğünü cinsel anlamdaki rahat tercihler ve yaşama biçimiyle 

bağdaştıran bu kültür esasında cinsellikle ve kadın olgularının birbirini tüketmesine 

sebep olmakta, mantıksal ve tarihi çerçevede bu iki olguyu birbirine vabeste 

kılmaktadır.  

- Bir kadının hele de şu çağda artık kendisini her anlamda rahat ve özgür 

hissedebilmesi gerekir. Biz hala bu konuda geride olsak da Avrupa aldı 

başını gitti ve harika bir noktada. (Ş.P.) 

- Şimdiki siyasi veya dini söylemler aksini söylese de beden kadının ve onu 

dilediğince kullanma hakkı da yine onun. (Z.O.) 

Geçmişte kutsal sayılan hekimlik mesleği artık her insanın rahatça istifade 

edebileceği demokratik bir hak statüsünde kullanılır olmaktadır. Tüketim toplumu 

bireyleri tıpkı doktora, öğretmene veya bilgeye yani artık saygı duyulması gereken 

veya onlara birtakım sınırlar çizen kişi veya duygulara karşı mesafe kurmaları ve 

onları sınırlayan hiçbir durumda bulunmak istemememelleri sebebiyle ailevi ve soya 

ait bağlarından daha fazla kurtulmaya çalışmaktadırlar. Tüm kısıtlayıcı normları 
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dışlayan bireyler, farkında olmadan parçalı, doyumsuz ve ilkesiz gibi görünen fakat 

itkilerle çevrili bir dünyada özgür olduğunu zanneden bireyleri tutsak şekilde 

yaşamaya mecbur etmektedir. 

- Estetik insana bağışlanmış en harika özelliklerden birisidir. Bu yüzden ondan 

yoksun olan kendisini elbette en alımlı ve çekici hale getirmek için tüm imkan 

ve tercihleri kullanacak, bence kullanmalı da. Düşünsenize sırf çirkin diye 

birinin hayata düşman olması çok gereksiz. (Ş.P.) 

Fertlerdeki olumsuz ruh hali ve yalnızlaşma durumlarından istifadeyle onlara 

duygusal anlamda bir değişim ve farklılaşma vaad eden tüketim kültürü bu vaadi 

yine tüketmek, onları tüketime sevketmek üzerinden gerçekleştirmektedir. Aslında 

buradaki mesaj açıkça ne istediğini, nasıl mutlu olabileceğini bilmeyen bireylere bu 

işi öğretmek ve onları hızlı mutlu olmanın formüllerini göstermek demektir. Hemen 

her şeyin en iyisini ve en doğrusunu bildiği iddiasıyla yaşamlarımızda yer alan 

tüketim kültürü bizi dahi bizden daha iyi bildiği beyin aldatmacaları yaşatmaktadır. 

Esasında kişilik analiz testleri, burç yorumları ve gündelik tahminleri, normal 

şartlardan sıradan kabul edilen çeşitli araç- gereçlerin kişiye özel daha derinlikli 

anlamlar yüklenmesi de barnum etkisinin yarattığı bu amaca hizmet etmektedir.  

- Artık bilim öyle ilerledi ki astronomi yorumum o hafta beni neler beklediğini 

bana söylüyor ve ben de o haftayı ona göre dikkatli yaşıyorum. Zaten bende 

bağımlılık oldu. (Gülüyor). (S.D.) 

- Akıllı telefon benim patronum gibi oldu. Valla bana kötü bişey dediğini de 

daha görmedim. Teknoloji zarar diyen bence tekrar düşünsün. (Ç.K.) 

Kendine bir toplumsallık oluşturma çabası içerisinde kurulan ilişki ve temaslar, 

dönüştüğü kişilik işaretlerinden ipuçlarını taşımaktadır. Tüketme, bir çok sebeple 

harcama, moda olan davranışlar ve bunlar aracılığıyla ilişki edinme çağdaş 

sosyometrik kişiliğin önemli parçalarındandır. Nitekim, D. Riesman kitabı The Lonely 

Crowd (Yalnız Kalabalık) 'da†† tam da bundan bahsetmektedir. İdeolojik yarar 

belirlenimi yahut, bilinçli veya bilinçdışı tercihler neticesinde birşekilde moda 

çevrimine ve tüketim çarkına dahil oluş, fertlerin kendine verdiği değer ve öz 

saygının yitirilişi ve kişiselleştirme rüyası içerisinde ona geçici yararlar sunma 

 
†† Bkz. Riesman, D. (2016). Yalnız Kalabalık, çev. Yeşim Erdem, Heretik Yayınları, Ankara. 
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aldatmacası anlamlarına gelmektedir. Bunun gerçekleştiriliş biçimi ise, kendi 

kendine bireyden kaynaklı bir verim ve zenginlik şeklinde değil, diğer bireyler 

üzerinden katedilen ilişkiye bağlı olarak belirlenen kişilik ve sabit değerlerin 

ifadelendirilmesi şeklindedir. İnsanı bu şekilde bir nesne gibi işlemek ve uzmanlar 

eliyle değerlendirerek bir yörüngeye dahil etmek suretiyle el yapımı kültür ve anlayış 

biçimleri meydana getirilmektedir. Yükselişin kaçınılmaz bir sonuç olduğu ve 

müdemadi bir aksiyon halinin görüldüğü ve bunu bir etik olarak benimseyen bu 

anlayışın eşzamanlı zorlama ve zorlanmayı da beraberinde getirdiği görülmektedir. 

Başkaları tarafından kritik edilme ve onaylanma süreci zamanla yerini toplumsal bir 

sınanmaya ve sınavı geçemediği taktirde bireyin mevcut statü ya da sınıfından 

acımasızca düşüş veya elenişine zemin hazırlamıştır. Bir zaman sonra temel 

toplumsal uğraş olarak başgösteren üretilmiş ilişkiler ve bunların düşüncesizce 

tüketimi olmaktadır. Bu faaliyetin artık toplumu tanımlama ve sıfatlandırmada başat 

rol üstlendiği görüldüğünde toplumsal kimlik oluşumunun da bu süreçten bizatihi 

etkilendiği de söylenebilmektedir.  

- …Kimse mükemmel değil, bizim de hatalarımız vardır, ama dindar olarak 

bazı eksik veya yanlışlarım olsa da bunu toplum içinde yapmamaya daha 

çok dikkat etmeye çalışırım. (E.T.O.) 

- Çevrede çizdiğimiz profil ticarette çok önemlidir. Eskiden cumaya gittiğimizde 

şimdi ise gitmediğimizde piyasadan düşeriz, kendimizi biyerde hep ona göre 

maalesef ayarlamak gerekebiliyor. (M.E.) 

Geçmişte atalarından, dedelerinden, süregelen geleneklerinden insanlara vasiyet 

şeklinde kalan kimlikler, içeriklerini de yine geleneksel formlardan ilhamla 

doldurmuşlardır. Bu kimlik ögeleri ya hakim toplumun töresel kurallarıyla ya da 

dedelerin anonim ahlaki ilkeleriyle şekillenmiştir. Her nekadar tüketimle hayat 

bulması sebebiyle kimlikleri de tüketme anlayışı üzerine oluşturan tüketim kültürü ve 

o kültüre haiz toplumlar için durum daha vahim gözükse de insanoğlunun düşünen 

bir varlık oluşu ve araştırma merakı neticesinde kaybedilen kimliklerin yerine hakiki 

manada kazanılan gerçek kimlikler geleceği düşüncesi ümit vericidir. Şöyle ki, 

tüketim toplumu kişilere malın tüketiminin yanı sıra değer, düşünce, ilke vs. 

tüketiminin de yolunu açmaktadır. Tüm bu hayati normların kaygan bir zeminde her 

an kaybedilme korkusuyla yaşanması insanoğlu için dişi ve tırnağıyla; emek ve 
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çabasıyla edindiği kazanılmış kimliklerin habercisi demektir. Nitekim dünya, vesayet 

kimliklerinden kazanılmış kimliklere tüketim toplumu ve ona ait kültürün basamağı ile 

yükselmesi mümkün düşünce sistemleri içerisindedir. Bunun sebebi, vesayet 

kimlikleri, postmodern tüketim çağının kaygan zemini olmadan eksikleri 

görülebilecek yahut daha ileri bir kimlikleşme süreci olabileceği tahmin edilebilecek 

formda olmayışıdır. Oysa hakikat zıttıyla var olan, aksi içerisine gizlenmiş ve bu 

sayede farkedilebilen bir olgudur.   

 

   5.10. KİMLİK TÜKETİMİ VE KRİZİ 

Kimlik sorunu, çok boyutlu oluşu ve bu boyutların psikoloji, sosyoloji, tarih ve 

antropoloji gibi farklı bilim dallarının ilgilenişi sebebiyle sosyal bilimler içerisindeki en 

tartışmalı konulardan birisi halini almıştır. Bununla birlikte, zihniyet ve onun tekabul 

ettiği kültürel yapının kimlik oluşumunun temel öğelerini oluşturması, kimliğe kültürel 

bir olgu olarak yaklaşılmasını kolaylaştırmaktadır.   

Tüketim toplumlarının yapısı gereği her türlü olgu ve oluşumu tükettiği 

düşünüldüğünde şüphesiz kimlikler de buna dahil olmaktadır. Bireyselleşme, 

tektipleşme, metaların olduğundan fazla anlam yüklenerek hayat içerisine aktarımı 

beraberinde stereotip, yabancılaşmış ve kısır kimlik tipleri ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim, kimliğin oluşum ve inşasına temel teşkil eden tüm değer ve içerik de 

tüketimden nasibini almış; kimlikler fazladan gösterilen bireysel çaba ve iradi 

tercihleriyle güçlü bir kimlik edinebilen azınlık dışında tüketim argümanlarının içi 

boşaltılmış kaygan yapısıyla başbaşa kalmaktadır. Bu gibi kimliklerin diğer 

benzerleri arasında farkedilemeyişi hatta tükenip yokoluşu onlara çizilen kaderin bir 

parçası olma durumundadır. 

Erikson’un yirminci yüzyılın ikinci yarısında kimlik krizi şeklindeki kullanımlarının 

sosyal bilimlerde yaygınlık kazanmasıyla kimlik tabiri artık halkın kullanımında da 

sıklaşmıştır. Hatta bu tabirin çokça klişeleştiğinin vurgusunu yapan Coles, 1970 lerin 

başında bu durumdan yakınmaktadır. (Gleason, 1983: 913-915) Erikson, bireyler 

arası egoların bütünleşme ve grup rollerinin tamamlanması olarak gördüğü kimliğe 

psiko-sosyal bir anlam yüklemektedir. (Sözen, 1991: 94)  
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Geçmişten bugüne, insanların bir isim olarak kimliği kolaylıkla edindikleri lakin, 

kimliğin içini dolduran değerler sistemi ve anlamın tartışmalı bölgede kaldığı 

görülmektedir. Tarihten bu yana kimi insanlar kimlik belirleyicileri olarak kendi 

varlıklarına atıf yerine ait oldukları dini veya etnik grubu zikretmekle 

yetinebilmişlerdir. Bu durum geçmişte çok daha yaygınken günümüzde sosyal ve 

şahsi kimliğe dair vurguların artmasıyla kimliğin temeli olarak benlik ve öz-bilinç ele 

alınmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. 

Mülakata konu olan pratik yönüyle konuyu ele aldığımızda ise, sosyal roller etrafında 

sergilenen kimliklerin, davranış biçimlerine anlam vererek onları yönlendirdiği ve bu 

durumun nihai anlamda yaşam biçimlerine sirayet ettiği görülmektedir. Bu sebepledir 

ki, anomi, kriz halini alan yaşam biçimlerinin etkilediği kimlik bunalımları ve 

problemleri bir bütün olarak hayatın tamamıyla etkileşim halinde yaşam sürmektedir. 

Gerçekleştirdiğimiz mülakatın yaşam biçimlerinden elde ettiği bilgi ve dökümanı 

kimlik, din ekseninde yorumlayarak tüketim argümanları etkileşiminde 

değerlendirmesinin temel sebebi de budur. Elde ettiğimiz cevaplar, bireylerin gerek 

realitede sahip oldukları gerekse sahip olmak istedikleri dini kimlik ve sosyal kimlik 

tülerine dair verdiği ipuçları ve yer yer çelişkilerle gerçek kimlik krizlerinin ve kimlik 

konusundaki yeni bulguların elde edilmesine olanak sağlamaktadır.  

Mülakatlar esnasında, hemen hepsinin dindar olduğu ve dindarlık çerçevesinde 

yaşam sürdürdüğü bilinen katılımcıların yapmak istedikleri ancak dinden referans 

bulamadıkları bazı fiil ve davranışlara zihnen imkanlar oluşturmaları ve uygulamaya 

koydukları görülmektedir. 

- Aldığım eşyaları eskiyene kadar kullanma gereği duymuyorum zaten her 
eşya dönüştürülebilir bence önemli olan doğru yeri ve dönüşümü bulmak. 

(G.A) 

- Harama kaymadığı ve toplum içerisinde yanlış anlaşılmaya sebebiyet 
verecek hal ve hareketlere gidilmediği sürece evlilik öncesi birbirini tanıma ve 

görüşme gereklidir diye düşünüyorum. (A.G.) 

- Kredisiz ev sahibi olmak bu zamanda imkansız zaten borç alıp verme diye bir 

durum da kalmadığından kredinin gerekli olduğu ve dinen bir sorun teşkil 

etmeyeceği kanaatindeyim. (M.Ö.) 

Kimlik, toplumsal olarak geçirilen hemen her süreci kendi üzerinde uygulamalı 

biçimde taşıyan bir olgudur. Tüketim sürecinin kimlik üzerindeki etkileri de kimi 
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zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi dindar bireylerin tercihlerini dine uydurma 

çabası kimi zaman ise kedisine sabit, nesnel, rastlantısal yahut yapay kimlikler 

edinme gibi kimlik krizleri şeklinde sonuçlanabilmektedir.  

Dünya üzerinde yaşanan bir sistemin mantığı eğer biriktirme ve daha fazla üretmeye 

dayanıyorsa, sonucunda yaşanacak eğlence, yıkım ve his olmaksızın acı çekmek 

gibi gereksiz tüketimin yaşanması kaçınılmaz hale gelmektedir. Faydacı mantıkla 

idare edilen dünyanın verdiği cevap ancak ve ancak yıkımdır. Bu açıdan insanlık 

adına oluşabilecek fark bizzat özne olan bireyin toplumsal aktör olarak oynadığı 

rolde yatmaktadır. Dünya üzerinde yapıp-ettikleri sonucu oluşan hasarı veya 

yokluğu kabullenebilmesi veya devrimci düşüncenin bu tarz bir öznenin değişimine 

zemin hazırlaması toplumların hangi sonu seçtikleriyle bağlantılıdır. Bunun yanısıra 

oluşabilecek bir sonuç daha vardır ki o da değişime kapalı, silik kimlikli bireyler 

üzerine kurulan terör rejimlerinin zeminini hazırlayan toplumsal tercih ve yaşamların 

kol gezmesidir. 

- … Elbette her gün aynı şeyleri yapıp etmek ruhumu daraltabiliyor fakat geçim 

derdi insana her zaman sevdiğin işi yapma imkanı vermiyor. Veya hep 

rahatımıza bakamıyoruz. (S.K.) 

- Bazen herşeyin gittikçe daha da kötüleştiğini farkediyorum sonra tek başıma 
değiştiremeyeceğimi düşünüp hayata kaldığım yerden devam ediyorum. 

Tüketmekten zevk almaya devam.. (A.A.) 

- İşimiz gereği daha çok tüketmek veya tükettirmek gerekiyor. Hem Allah da 
kendi emeğimizle kazandığımıza helal diyor ki biz de öyle yapıyoruz. (M.E.) 

Toplumda bireylerin, güven unsurlarından azade kalarak kimlik edinimlerine güçlü 

dayanaklar bulamayışları zamanla nesneler üzerinden edinilmiş kimliklere kişileri 

götürmektedir. Bu durum bireyin kendisine ve çevresine de yalnızca nesnesel bir 

gözle bakmasının da önünü açmaktadır. Öyle ki, bedenine veya etrafındaki canlılara 

zarar vermek ya da çıkarcı düşünmek kişi için çok da zor olmamaya başlar. Sadist 

ya da mazoşist denilen bu kişilik tipleri değer verme dayanaklarını yitirmiş kişilik 

tiplerinde ortaya çıkmaktadır. Toplumları bu duruma getiren, nesillerin kullanım 

değerleri için değil, arzu nesneleri olarak yücelttiği eşyalara sahip olabilmek, ihtiyaç 

duymadığı halde onları onları alabilmek için tüketim toplumunun ihtiyaç duyduğu 

ama bireylerin nefret ettikleri işlerde yaşamları boyunca çalışmak durumunda 
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kalmalarıdır. Böylesi yönlendirilmiş ve bireysel seçimlerden yoksun bir yaşam da 

kişinin kendisini tanıma ve anlama; keşfetme ve derinleştirme gibi çabalardan 

yoksun kalmaktadır. 

- İlişkilerimde daha doğrusu iş ilişkilerimde daha çok sonradan işime 

yarayacak bağlantı ve ilişkiler kurmaya çalışıyorum. Aksi taktirde zaman 

kaybı ve tabii iş kaybı yani iş ortaklarını kaçırmak söz konusu olabiliyor. 

(Y.K.) 

- Ben herşeye dinin malzeme edilmesini de asla doğru bulmuyorum. Hatta aile 

akraba gibi duygusal bağların da iş yaşamında yeri yok. Bu gibi konulardaki 

fazla hassasiyet bence bizi profesyonellikten uzaklaştırır. (M.E.) 

Postmodern yaşamın bireyde oluşturduğu kimliksel boşluktan azami derecede 

istifade eden üreticiler, kişiye özel eşyalar ve sadece bireylerin özel yaşamlarına 

hitap eden ürünlerle tüketim ağını genişletmektedirler. Nitekim, birey benzersiz, tek 

ve biricik olduğunu bilmeye nesneler aracılığıyla da ihtiyaç duymaktadır. Zamana 

karşı zaman israfı ve tüketimiyle yarışan bu toplumlar gereksiz onlarca parti ve 

organizasyonla tüketilmesi gereken şeyleri ifşa etmiş olurlar. Bebekler için hoş 

geldin partileri, doğum günleri, tanışma ve özel gün seremonileri, tanıtım-açılış 

organizasyonları, veda- yeni başlangıç kutlamaları vs. gerekli gereksiz her türlü 

sebep insanları birbirine yakınlaştırmaktan uzak bir araya gelmelerini sağlar. Bu 

buluşmalarda harcanan, tüketilen yüzlerce malzeme birbirinin aynı olmakla beraber 

birçoğu da fuzuliyet arzetmektedir. 

- Çocuklarım veya eşim için onları mutlu eden partiler daha doğrusu 

organizasyonlar organize edip sevdiklerimizle birlikte olma vesileleri 

oluşturmak bence güzel şeyler.. Hem sadece kendimize yapmıyoruz başka 

kutlamalara gidip hediye ve sürprizlerimizle onları da sevindiriyoruz. (Z.T.S.) 

- … Tabii tabii çok güzel oluyor böyle şeyler (özel gün kutlamaları). Ben 

özellikle kutlu doğum ve ramazan sebebiyle olanları destekliyorum. 

Sevdirmek için.. (E.S.) 

Bolluğun göstergesi olarak algılanan savurganlık esasında ilkel toplumlarda görülen 

bir basiretsizlik alametidir ki, yoksunluk ve kıtlığın peşisıra gelmesi kuvvetle 

muhtemeldir. Nitekim, bireylerin kendilerini farklılaştırıcı kıldığına inandığı devasa 

üretim aygıtlarından çıkan ürünler ilkel toplumlardaki değiş tokuş gibi ayniyle değer 
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görmediğinden bilakis, gün geçtikçe değersizleştiğinden toplumsal anlamda fakirliğin 

artışını tetiklemektedir. Bu mantıktır ki tüketim toplumlarını lüks gösterisi adı altında 

kıtlığa mahkum kılmaktadır. (Baudrillard, 2015: 77-78) 

İnsanların alışkanlık haline getirdiği bu israf üzere yaşam, dini ya da kültürel hiçbir 

engellemeye, yasağa takılmaksızın yayılmaya devam etmektedir. Birbirinin aynı olan 

ev dekorasyonları, giyim stilleri ve yaşam biçimleri aslında bireyin kimliksiz ya da 

standart zevler üzerine kurulu yapay kimliğe sahip olduğunun en açık alameti 

olmaktadır. Bu sınırsız tüketimin içerisinde çok fazla ses vermeyen verse dahi 

tüketim zevk ve çılgınlığı arasında kayboluveren eleştiriler ise tanınmaya fırsat 

bulamamaktadır. İsrafı tüketimin bir eleştirisi olarak yazıp çizilenler, yahut tüketime 

dair onlarca antitez içeren eserlerin de tüketilmek, satılmak ve sahibine para 

kazandırmak istemesi tüketim toplumunun kendi içerisinde yaşadığı bir paradoks 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Modern yaşam içerisinde bilhassa Batıda görülen kimlik bunalımları, aristokrasi, 

burjuva ve işçi sınıfının toplumsal kurumlarda ön plana çıkmasıyla kendini gösteren 

devrimlerin ardından yaşanan toplumsal değişimler beraberinde geleneksel 

yapılardan farklı olarak kurulan modern yapıların büyüyerek topluma hakim 

olmasıyla başgöstermiştir. Geleneksel yapıdan hızla modern yapıya geçişi 

hazırlayan dönüşümler sanayileşme ile artan nüfus artışının getirdiği kentleşmedir. 

Sosyal bağların, bireylerin topluca büyük kentlere göçüşüyle zayıflaması, bir zaman 

sonra büyük şirketlere iş gücü yetiştirebilmek adına yalnızlaşan ve kalabalık 

kentlerde tek yaşayan bireyleri doğurmuştur. Göç veren bölgelerde azalan nüfüs göç 

alan büyük şehirlerde nüfus patlamalarına yol açmaktadır ki bu durum göç edilen 

şehirlerin geleneksel ve sosyal yapılarının ve ilişkilerinin de kayboluşu anlamına 

gelmektedir. Bedenen sömürülen ve adeta birer gönüllü köle şeklinde modern 

kurumlara kıyasıya hizmet eden bireyler toplumun en küçük yapı birimi olan ailelerini 

bir arada tutmaktan da aciz hale gelir olmuşlardır. Modern yaşamın bireyde 

oluşturduğu bunalımlı ruh hali evlilik olgusunun da gerçek amacı dışında 

değerlendirilerek yeniden sorgulanır hale gelmesine yol açarak, evlilik oranlarının 

azalmasına yahut, evliliğin korunmasının gün geçtikçe güçleşmesine ortam 

hazırlamaktadır. 
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- Evlilik fikri bile bana pek cazip gelmiyor artık, çünkü o niyetle görüştüğüm 

insanlar ortak ev, araba, mal alabilmek için adeta kendisine ortak ya da 

sponsor arar gibi konuşuyor. Maaşların hesabı, alınacaklar listesi 

konuşuluyor ki bu bana çok itici geliyor. (G.A.) 

- Evlilik kadar boşamak da helal, veya birden çok evlilik aslında dinde zorluk 

ve zorlama yok ama insanlar zorlaştırıyor. (A.G.) 

Çözülmeye başlayan geniş aile bağları, sadece Batı toplumlarında değil gün 

geçtikçe geleneksel toplumlar içerisinde de yaşlı bakım evleri ve huzurevlerinin 

sayılarında artışa sebep olmaktadır. Ailenin bireyler için birer kimlik kazanım ve 

bağlılık duygusunun aracı olmaktan ziyade bireysel haz ve sevgilerin tatminine 

götüren güdülenme olarak vazife görmektedir. Geleneksel toplum yapısında, kişisel 

istek ve zevklerden çok daha önce gelen başkalarının çıkar ve istekleri aşk ve 

romantik ilişkilerle kurulmuş evliliklerin hemen hemen hiç yapılmadığı görülmektedir. 

Evliliğe yüklenen amaç, dünya yaşamının geçiciliği bağlamında oluşturulduğu için 

ölüm ve ötesi değerler de şimdiki modern yaşam gibi telakki edilmemekteydi. Ölüm 

hazırlanılan bir son olup, mezarlıklar yaşamın tam içerisinde konuçlanmaktaydı. 

Modern yaşamın şehirlerin dışına ittiği kabristanlar, ölümden korkan modern insanın 

aslında dünya yaşamının boş ve geçici olduğu fikrini de asla benimseyememiş 

olmasında yatmaktadır.  

Rönesansın hümanizm anlayışıyla modern hayatlara yerleşen bireyselcilik olgu ve 

düşüncesi, bir çok konuda bireye sunduğu sınırsız hak ve özgürlükler kapsamında 

aile yaşamının ve bu yaşam içerisinde bireye yüklenen rolün de değişerek işlevinin 

dönüşmesine sebep olmuştur. Bireyselcilik bireylere istediğini yaptırma hürriyeti 

veren kapitalizm, bunun topluma yansıması olan sosyalizm ve Tanrı ile bağ kurulan 

tradisyonalizmin Batı menşeili olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Toplumsal anlaşmazlıklar ve sosyal-siyasal konulardaki çekişmeler bu üç sistemin 

aralarında paslaştığı tartışmalar ve yorumlar etrafında şekillenmektedir. Ötenazi 

veya kürtaj gibi konulara kendilerince gerekçeler bularak değerlendirmelerde 

bulunarak toplumsal yaşamlarında bireyin haklarını imkanlar ölçüsünde 

genişletmektedirler. (Nasr, 1993: 202)  

Tüketime kriz veya analiz olarak da olsa bir ruh, bir anlam, bir mana ekleme çabaları 

da tüketime hizmet etmek şeklinde tüketim söyleninin devamı olmaktadır. Aynı 
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şekilde dini referans ve dayanaklar üzerinden tüketim argümanlarına yaşam alanı 

içerisinde yer verme çabaları da yersiz kutsallaştırmalara veya dinsel normlarda 

gevşemeye gidilmesi şeklinde sonuçlanabilmektedir.  

Dinin gerçek etkisi olmamakla beraber çoğu toplum yapısında din ile de etkileşimi 

sağlanarak bireylere bir kimlik aracı olarak sunulan modern uygulamalardan bir 

diğeri ise, ırkçı söylemler ve etnik yapının aşırı ön plana çıkarılmasıdır. Irkçılığın 

kesin biçimde hoş karşılanmadığı İslami kaynaklara rağmen bir çok Müslüman 

ülkede de aktif biçimde kullanılan ve siyasi işlev gören ırkçı söylemler, esasında 

kimlik bunalımlarının temelini teşkil eden nedenler arasında bulunmaktadır. 

İnsanların değiştiremedikleri yahut varlığına yeni bir şey eklemleyip çıkaramadığı 

soy ve ırk ile ilgili konumları üzerinden toplumsal yönlendirme ve güdümlemelerde 

bulunulması, sadece sürü şeklinde bireylerin ayrışması ve modern yaşamın istediği 

yöne doğru evrilmeleri şeklinde sonuçlanmaktadır. Bu ve benzeri yaptırımlar, 

insanların gerçek köklerini ve değerlerini oluşturan dini ve ailevi bağlarından 

uzaklaştırarak modern yaşamın sunduğu şekilde bir yaşam sürdürülmesini ve 

köksüz bireylerin daha kolay yönlendirilmesini amaçlamaktadır. Postmodern süreç, 

bu ve benzeri durumlar karşısında herşeyin yapı sökümcü bir tarzda yeniden 

araştırılarak, potansiyel meydan okumaları önerse de henüz modern yaşamın 

insanda bıraktığı aşırı hırs ve rekabete dayalı yaşama arzularının karşısına 

çıkartabileceği manevi tatminler sunamamaktadır. 

- Ben hiç istemedim tabiki, evde huzur bozuldu tartışmalar çıktı derken 

annemin yaşlı bakım evinde daha huzurlu olacağını hepbirlikte gördük hatta 

kendisi de istedi. (A.B.) 

- …Bazen ailemle doğruyu bulma ya da inandığımı yaşama konusunda 

çelişiyorum ozamanlar yalnız eve çıkma düşüncesi daha mantıklı gelebiliyor 

gibi mesela.. (N.O.) 

Modern yaşamın insan hayatına getirdiği tüm olumsuzlukların yanısıra Batı da dahil 

olmak üzere gerek dini gerek ahlaki çeşitli dayanaklarıyla insana ve insanlığa 

hizmek eden, yardımlaşma ve dayanışmayı çıkar gözetmeksizin benimseyen 

insanların varlığı da yadsınamayacak kadar çoktur. Modernizmin karmaşık yapısı 

içerisinde net olarak görülemese de seküler yaşamın getirdiklerine karşı durarak dini 
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değerlerinin fazilet ve olumlu yanlarını toplumları içerisinde yansıtanlar anomi ve 

umutsuzluk bulutlarını dağıtan sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

‘’Modernizm ve tüketim kültürü Batı’da başlamış olabilir, fakat dünyanın başka 

yerlerinde daha az baştan çıkarıcı değildir.’’ (Friedman, 2002: 55) 

İster postmodern isterse modern yapıda olsun çeşitlenen kimlik türleri toplumlar 

içerisinde kendisini göstermektedir. Her nekadar farklı millet yapılarınca çeşitlilik 

gösteren toplum yapıları olsa da modern yaşamın etkilerinin benzer şekillerde ortaya 

çıktığı aşikardır. Batılı toplumların yaşadığı din ve gelenek tecrübelerini Batılı 

olmayan toplumlarda da çok benzer şekilde gözlemlemek mümkündür. Bu durum 

benzer şekilde gelişen kimlik yapılarında da kendisini göstermektedir. (Berger, 1969: 

171) 

Kimlik söylemindeki yükselişin toplumların bugünkü durumu hakkında kavramsal ve 

çözümsel sonuçlara ulaşmada şimdiye kadar söylenmiş olandan çok daha fazlasını 

söyleyebileceğini savunan Bauman, kimliği tamamlamaya dair gösterilmesi gereken 

sorumluluğun modern duruma ait tüm yönlerle yakından ilişkili olduğunu 

söylemektedir. Kimlik ona göre özel bir mesele değildir ve bireyselliğin toplumsal 

anlamda ürettiği düşünce çok daha sık tekrarlanmalıdır, nitekim, toplumsallığımızın 

yani paylaştığımız toplumun biçimi ve karşılık bulduğu tarzı keşfetmek ve ona uygun 

çözüm yolları üretmek ancak ve ancak bu yoldan geçmektedir. Bu anlamda 

yaşadığımız tüketim alışkanlık ve kalıplarını incelemek, farkındalık oluşturmak da 

gerek dini gerek milli dayanaklarla oluşsun her tip kimliklere eğilmekle mümkündür. 

Ancak bu şekilde bireylerin oluşturduğu toplumlarımızı anlayabilir ve kavrayabiliriz. 

 

6.  SONUÇ 

 

Giriş ve sonuç kısımları dışında dört bölümden müteşekkil araştırmamızın ilk 

bölümünde tüketim kavram ve kuramları, tüketimin parametreleri ve ilişki içerisinde 

olduğu hakim faktörlere değinilmiştir. Tüketim konusunda sıklıkla karşılaşılan ihtiyaç, 

lüks, sermaye kavramları açıklanarak araştırma konusu dahilindeki konumlarıyla 
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işlenmeye çalışılmıştır. Kutsallaştırılan metanın tüketim kültürünü nasıl bir kültür 

tüketimi haline dönüştürdüğü ve bunun tüketimdeki yabancılaşmaya zemin 

hazırladığı görülmüştür. Kapitalist yaşam şeklinin toplumu dönüştürdüğü yeni hal 

olan tüketim toplumunun birey hayatındaki pratiklerinden bahsedilmiş, tüm bu 

değişimler beraberinde görülen ve görülebilecek olan yeni sorun ve problemler yer 

yer çözümlemeler eşliğinde analiz edilmeye çalışılmıştır. Tüketme fikrinin akılda ilk 

canlanan maddelerin tüketilmesi dışında sembolleşen değer ve manevi varlıklar 

üzerinden de yeni argümanlar geliştirdiği tespit edilerek, bu durumun yaşam 

içerisinde hangi tip uygulamalarda gözlemlenebildiği üzerinde durulmuştur. 

Toplumlar varolduğu günden buyana kendisini toplumsal değişimleri bireysel ve 

kolektif düşünce ve pratikler yoluyla göstermektedir. Bu değişimlerden birisi de 

üretim-tüketim sistem ve ilişkileri bağlamında oluşan tüketim toplumlarıdır. İhtiyaçları 

zaman ve zemine göre yeniden şekillendirilen insanoğlunun bilinç ve zihniyeti 

üzerine kurulan tüketim ilişkileri zamanla toplumların ideolojileri haline 

dönüştürülerek devamlılığı sağlanmaya çalışılmış, bu çaba hala devam etmektedir.  

Tüketim olgusu ihtiyaçları karşılamanın bir sonucu olduğu gibi bireysel hazzı ve 

tatmini karşılama aracı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa ekonomik 

ilişkilerin üretim ve tüketim ekseninde oldukça büyümesi günümüz dünyasında 

tüketim olgusunu tamamen iktisadi bir faktör olmanın da ötesinde psikolojik, sosyal 

ve kültürel bir olgu haline getirmiştir. Bu sebeple bireyler, artık tüketim kültür ve 

alışkanlıkları üzerinden çevrelerini ve kendilerini tanımlayabilmekte hatta kimlik inşa 

edebilmektedirler. Postmodern yaşamın bireyde oluşturduğu kimliksel boşluktan 

azami derecede istifade eden üreticiler, kişiye özel eşyalar ve sadece bireylerin özel 

yaşamlarına hitap eden ürünlerle tüketim ağını genişletmektedirler. Nitekim, birey 

benzersiz, tek ve biricik olduğunu bilmeye nesneler aracılığıyla da ihtiyaç 

duymaktadır.  

Kimliğin tüketim etkileri içerisindeki değişim dönüşüm ve gelişimine değindiğimiz 

araştırmamızın ikinci bölümünde, tanımlar ve hakim kuramlar dışında kimlik 

denildiğinde literatürde olmazsa olmaz olarak değinilen özne, benlik, nefs ve kişilik 

kavramları araştırmanın genel bulgularıyla uyumlu biçimde açıklanmıştır. Kimlik 

edinimi ve inşasında ‘öteki’nin fonksiyonu, kültürün bu aşamadaki etkinliğinin sosyal 

alanda hakim kimlik tiplerini nasıl ve ne denli etkilediği işlenmiştir. Kimliğe etki eden 

büyük küçük pek çok faktör modern ve post modern süreçler de göz ardı 
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edinilmeksizin analiz edilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de real ve idealde farklı pratikler 

geliştiren kimlikler ve onların etkileşim alanları üzerinde durularak kimlik preblem ve 

çözümlemelerine bilhassa değinilerek konuya son verilmiştir. Bu bölüm araştırmaya 

başlarken çerçevesi çizilen kimlikten ne denlik farklılaşıldığı ve yer yer uzaklaşılarak 

yepyeni parametreler eklemlendiğinin farkedilmesi şeklinde sonuçlar doğurmuştur. 

Nitekim, kişinin kendisini ait veya var hissettiği fikrinden hareketle oluşum ve inkişafı 

beklenen kimliğin değişen toplum yapısıyla yeni inşa malzemeleriyle bina edildiği, 

tüketim kutsallıkları ve eşyalara biçilen yeni anlamların da bu malzemelerin başında 

geldiği tespit edilmiştir. Artık birey, özneleşme yolundaki sağlam ve sağlıklı kimliğine 

geleneksel anlayışın dışında kalan yeni, değişken, rastlantısal, nesnel yahut 

yabancılaştırıcı formlar eklemlemiştir. Bu formların tanınmayan bir yeni fikirden 

korkulmaması ve bilinmeyişin getirdiği reddetme refleksinden uzak değerlendirilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Her ne kadar toplumsal süreç ve sonuçlarda 

gözlemlenen bir takım olumsuzluklar giderek pek çok alana sireyetle sayılarını 

arttırsa da azınlıkta kalarak olumlu etkileri bünyesinde biriktiren ve daha çok 

anlaşılma ve açılım gerektiren alanlar da oluşmaktadır. 

Günümüz kapitalist sistemi, fertlere alışveriş ilişkileri içerisinde oldukları sürece 

yaşama imkânı veren, ancak bu şartlar altında içine doğdukları sınırsız evrenden 

faydalanma imkânı tanıyan büyük bir baskı yaşatmaktadır. Bu durum insanın gerçek 

tabiatıyla hiç de uyumlu olmayan bir şekilde yaşamını sürdürmesi anlamına 

gelmektedir. Çünkü, insanoğlu ticari, maddi kurallar değil insani ve manevi yaşam 

prensipleriyle yaşamaya uyumludur. Ancak bu şekilde yaşarsa mutlu, huzurlu, 

doğayla bütün ve toplumuna faydalı bir birey olarak gerçek kimliğini oluşturur.  

Bireyi içine doğduğu sembolik kimlik bağlamından koparan Castells’in Network 

Toplumu(1996), Beck’in ise Risk Toplumu(1993) olarak adlandırdığı günümüz 

tüketim odaklı toplumun en belirğin niteliklerinden biri de bireye kimliksel güvence 

sağlayan dengelerinin yitirilmiş veya bozulmuş olmasıdır. Birey kaybettiği sembolik 

anlamlar yerine varlığını anlamlı kılabileceği bir dini ya da toplumsal güvence 

bulamadığı sürece de gerçek bir kimlik arayışına yaşamı boyunca devam 

etmektedir. Tüketim olgusu da işte bu nokta da bilhassa dini inanç ve dayanaklarını 

yitirmiş ya da bozuk bir biçimde yaşamakta olan bireylere geçici güvenceler sunarak 

sahte kimlik unsurlarının peyda etmesine yol açmaktadır. 
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Araştırmanın din tüketim ve kimlik ilişkilerinin ele alındığı üçüncü bölümünde gözden 

kaçırılmaması gerektiği düşünülen din sosyolojisine dair mikro teorilere yer verilmiş, 

dindarlık görüngü ve pratiklerin tüketmek ve tüketicilikten nasıl ve ne şekilde 

etkilendiğinden bahsedilmiştir. Genel anlamda diğer dinlerin tüketim algısını kısmen 

özel olarak İslamın bakışını ise daha detaylı işlemek suretiyle bölümde yer verilmiş, 

İslamın orta yol ve itidal dini oluşu sebebiyle israf, aşırılık ve lüks tüketime hiçbir 

surette açık kapı bulunamayacağı gösterilmiştir. Seküler pratiklerde gözlemlenen 

yeni kimlik argümanlarının dindarlık pratikleriyle ne denli benzeştiği ve bu minvalde 

açıkça dindarlığı benimsemediğini ifade eden bir seküler yaşam tarzı yanında dindar 

olduğunu iddia edip örtük bir sekülerleşme süreci yaşayan dindarların yaşam tarzı 

ikiliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum kimlik inşasına ise, düşünsel zemini farklı ancak 

kimlik edinimleri oldukça benzer yeni benlik ve kimlik oluşumları şeklinde 

yansımaktadır. Bu sebepledir ki çağın değişen eğilimlerinden kaynaklı neo 

dindarlıklar ortaya çıkmakta, dini düşüncenin ideolojikleşen sapmaları kimlik 

inşasının tipolojikleşmesine zemin hazırlamaktadır. Tüm bu bulgular yepyeni bir 

kavram olarak kendine dönük, asli kaynakların hakim ve sorgulayıcı gücüne dahi 

çekimser kalan ‘otizmli dindarlık’ı doğurmaktadır. 

Dinin insanoğlunun geçmişten bu yana hayatını etkileyen ve hatta bizzat hayata 

dahil olan bir olgu olduğu düşünülürse toplumlar hangi değişim ve dönüşümleri 

gösterirse göstersinler dinin bu değişimlerdeki rol ve fonksiyonları daima 

sorgulanmaya ve araştırılmaya devam edecektir. Bu cümleden hareketle toplumların 

kapital düzende küreselleşme ve modernleşme gibi etkilerle ulaştığı tüketim toplumu 

yapısı da yer yer din ile girdiği çeşitli ilişkiler içerisinde kendisini göstermektedir. İster 

dine karşı mesafeli ister sıkı bir dindar olsun her birey toplumun din ile olan etkileşim 

ve buna bağlı olarak meydana gelen yeni tutum ve pratikler bağlamında bir ilişki 

kurabilmektedir. Her nekadar farklı dönemlerde birtakım toplumsal problemlere 

çözüm olarak yapılan toplumu zorla dinden sıyırma veya yasaklar getirme 

uygulamaları hiçbir surette çözüm getirmemiştir. Söz konusu tüketim kültürü ve onun 

getirdiği bazı alışkanlıklar olunca bizzat dindarların kendisi de diğer toplum üyeleri 

gibi süreçten payını almakta ve türlü etkilenmeler içerisine girmektedir. Amaç, 

toplumun her kesimi için girilen her yeni dönemin olumlu ve olumsuz etkilerini 

insanlık ve toplumsal bütünlük açısından incelemek ve önlem alabilmektir. Tüketim 

kültürü açısından da toplumsal bazda benimsenen tüketim alışkanlıklarını baştan 

aşağıya ve kökten uca incelemenin gerekliliği aşikardır.  
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Araştırmanın ilk üç bölümünün içeriği bağlamında hazırlanan mülakat sorularına 

verilen cevaplar ve bu cevapların tüketim, kimlik ve din eksenli kritiklerini içeren 

dördüncü bölümde yeni kimlik ve dindarlık tipleri tespit edilmiştir. X ve Y nesil grubu 

mensuplarının iki farklı dindarlık oluşturduğuna dair elde edilen bulgular sonucunda 

araştırmadan beklenen gittikçe eksi değerler edinerek kendini gösteren dindar kimlik 

olgusunun aksine yeni neslin sorgulayıcı, eleştirel ve iç dinamiklerini daha sık ve 

dışa dönük gözden geçirebilme cesaretinin gelişim ve ilerlemeye daha yatkın bir 

dindar kimlik oluşturduğu bulgulanmıştır. Yanısıra kitlesel ve çarpık ihtiyaç ve 

harcama tespitlerinden kişilerin farkında olarak, olmayarak veya farkında değilmiş 

gibi davranarak kapalı, kendi kabul dünyasınca varolan yeni bir kavramsallaştırma 

olarak ‘Otizmli Dindarlıklar’ ı meydana getirdiği saptanmıştır. Bu durum bireylerin 

özel yaşamında dilediğince yaşadığı kollektif pencereden ise olması gerektiğini 

düşündüğü davranış kalıplarını yansıttığı ikili dindarlık ile bizleri karşı karşıya 

getirdiği görülmektedir. Birbiriyle çoğu zaman zıt görüngüler arz eden bu ikili 

dindarlık yaşantısı bireylerin kimlik tercihlerinde de karmaşık, yabancılaşmış, tektip 

veya nesnelleşmiş biçimde tezahür etmektedir. Aynı zamanda hakikat kaynağından 

uzaklaşmış yapay, rastgele edinilmiş rastlantısal veya gelişime kapalı stabil kimlik 

tipleri de tespit edilen yeni kimlik tipleri arasında yerlerini almaktadır. Tüm bu ve 

benzeri durumlar tüketilen kimliklerin yol açtığı yeni krizleri ve bu krizlere duyulan 

çözüm ihtiyacını doğurmaktadır ki dördüncü bölümün son başlığında kısaca bu 

meseleye de değinilmiş bulunulmaktadır. 

Uygulanan teknik açısından elde ettiğimiz hedef ve sonuç uyumuna gelince, mikro 

ölçekteki bir sosyoloji konusu olan kimlik meselesinin yer yer makro teoriler desteği 

ve kısmi sayıdaki mülakatla ele alınması sebebiyle mutlak banada bir teknik 

uyumdan söz edememekle birlikte yaşam pratiklerinin anlamlı bütünlerine şahit 

olduğumuz mülakatlar neticesinde araştırma konusuna araştırmanın başlangıcında 

öngöremeyip tahmin dahi edemediğimiz yepyeni bulgularla katkı sağlama imkanı 

elde edilmiştir. Bu bulgular araştırmaya başlarken tahmin ettiğimiz olumsuz 

sonuçları yer yer olumlu ve gelecek hakkında daha eleştirel ve bilinçli bir aşamaya 

gelinebileceği mesajlarına tebdil edebilmiştir. Söz konusu araştırmamızın yerel 

literatürdeki eksikliklerini de göz önünde bulundurduğumuzda kullandığımız tekniğin 

hedeflediğimiz bir takım yeni bulgular elde etme ve bundan sonraki çalışmalara ışık 

tutma anlamındaki hedefine hizmet edecek bir sonuca ulaştığını ifade edebiliriz. 
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Araştırmanın etiği olan ‘birey yararı’ gözetilerek yapılan mülakatlarda keşfetme ve 

anlama çabamızın keşfedici verileri toplayabildiğimiz ölçüde kaliteleşeceği 

düşüncemizden hareketle örneklem seçimimizde temsil edilebilirlik gücünden ziyade 

verilerin derlenebilecek bir seçimle belirlenmesi dikkate alınmıştır. Araştırmamızın 

nitel yöntem takip etmesi sebebiyle alanına uygunluk ve tartışılabilirlik nitelikleri 

diğer tüm niteliklerin önünde tutulmaya gayret edilmiştir. Standartlaştırmadan uzak 

ve yarı yapılandırılmış bu nitel çalışma, müdahale ve etkilemeden uzak mülakat 

metinleri çerçevesinde olağandan farklı bir bağlama taşımama endişesiyle ve 

bilimsel rigorun önemi açısından tamamen katılımcıların anlattıkları çerçevesinde 

yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın işlenme gayreti gösterdiği tüm konulardaki dini bağlam kimlik 

unsurlarının kutsallaştırılması ve modern yaşama uygun olan nesnelleştirme yoluyla 

bireylerin psiko-sosyal problemlerine bir çözüm arayışı olarak karşımıza çıktığı 

görülmektedir. Aşkın dinlerin bireylere sunduğu hazır kimlik ve kutsallık temini din ile 

kimliği oluşturan unsurlar arasında karşılıklı fonksiyonların tezahür ettiğinin ifadesi 

olmaktadır. Kısacası; din, toplumsal yapının bir parçası olması hasebiyle toplumda 

görülen değişimlerden etkilenmekte, modern, postmodern yahut tüketim toplumu 

gibi farklı toplum yapılarında edinilen kimlikler de bu bağlamda değişen dini 

dinamiklerden etkilenmektedir.   

Düşüncemizi başka bir yönden ele aldığımızda, dinin modern yaşamlar ve sanayı 

toplumlarıyla girdiği etkileşimden farklı olarak tüketim toplumları ve postmodern 

süreçle etkileşiminde daha fazla bütünleşme belirtileri gözlemlenebilmektedir. 

Halihazırdaki günümüz çalışmaları için henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşamayan 

bu durum, çoğu zaman karmaşık ilişkiler şeklinde izah edilmektedir. Nitekim, tüketim 

toplumunun aşığı devingen ve madde odaklı yapısı ve postmodern dönemin getirdiği 

aşırılaşmış izafiyet düşüncesi, bireyleri yeni dini inanç ve uygulamalara yahut ait 

olduğu dini gruplara aşırı bağlanmaya da götürebilmektedir. Toplumların sosyal 

içeriklerinde bireylerin güven, bağlılık, aidiyet hissi gibi manevi ihtiyaçlarını tatmin 

edici oluşumların yeterince bulunmayışı, yalnızlaşmayla gelen daha fazla 

bireyselleşmeye kapı açmaktadır. Manevi tatminini sadece tüketim metaları ve hızlı 

yaşam koşulları altında sağladığını düşünen birey, esasında manevi ihtiyaçlarını 

görmezden gelerek ve kimliğini sağlam olmayan temeller yoluyla topluma sunarak 

yaşamına devam etmektedir. 
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Çeşitli dinlerden referans alarak kimliğine dini bir içerik kazandıran bireyler tüketim 

toplumları içerisinde yaşamsal pratiklere ayak uydurdukça ve yeni yaşam 

standartları geliştirdikçe dine dair dayanaklarında bir değişime veya kimliklerindeki 

edinimlere dair vazgeçişlere gidebilmektedirler. Toplumlarımızdaki sürekli çeşitlenen 

organizayon ve kutlamalar, dinin aşırı tüketime olan tepkisine rağmen insanların 

sınıfsal çıkarlarını kaybetmemek uğruna hayatlarına aldığı en önemli aktivitelerdir. 

Bebeğine hoş geldin partisi yapan, çocuklarının tüm doğum günlerini, evlilik 

yıldönümlerini, anneler günü, sevgililer günü gibi toplumun özel saydığı günleri lüks 

mekanlarda fahiş harcamalar eşliğinde kutlayan müslüman aileler, satın aldıkları 

‘Ala, Enda, İkra, Aysha’ gibi tesettür modası dergilerinden edindikleri giyim trendleri 

ölçüsünde giyinmekte ve tatillerini alternatif turizmin gözde mekanlarında 

geçirmektedirler. Ultra Lüks Hac ve Umre Organizasyonlarıyla yaptıkları ibadetin 

devamlılığını kabe manzaralı devremilkler ile sağlamaya çabalamaktadırlar. 

Bedenler üzerinden etkisini gösteren tüketim kültürü, müsalüman bir kadının 

yaşamına tesettür bakım ve SPA merkezleri, tesettür kuaför ve makyaj salonları 

olarak girmiş, ait olduğu sosyal sınıftan dışlanmamak adına oturulan muhit ve 

kullanılan araç markaları da belirli standartın altına inemez duruma gelmiştir. Herkes 

yaptığı için yapılan ev dekorasyonları düzenli aralıklarla yenilenmekte, birbirinin 

kopyası mekanlar gittikçe artış göstermektedir. Dindar camianın modayı yakından 

takibi için yılın belirli dönemleri yapılan defile ve butik buluşmaları, bilhassa sosyal 

medyada sesini duyuran ve çok sayıda takipçiye sahip olan işletmecilerce 

düzenlenmektedir. Bu tarz sergi ve buluşmalarda kişiye özel ürün ve hizmetler 

revaçta olmakla beraber gündelik moda ve stiller etrafında bireyleri şekillendiren stil 

danışmanları da tektip tüketim anlayışını uzmanlıkla yaymaktadırlar.  

Bu sayede dini kimlikleriyle tüketim toplumu standartlarına adapte olabilen bireyler, 

tüketerek tesettüre girmekte, tüketerek hac-zekat gibi ibadetlerini yapmakta, 

tüketerek ve gösterişçi yaşayarak dinlerinin gereklerine ayak uydurmaya 

çalışmaktadırlar. Dinin özüne aykırı bu yaşam biçimleri bireysel bilinç ve toplumsal 

zihniyete işlemiş tüketim algısının pek çok olguda olduğu gibi din olgusu üzerinde de 

görülen etkin gücünün alametleri olmaktadır. Kendisini dini kimliğiyle karmaşık 

toplum yapısı içerisinde varetmeye çabalayan fertlere de bu gücün baskısı altında 

tercihlerde bulunmak düşmektedir. 
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Tüketme ve yeni ihtiyaçlar üretme güdüleriyle insanlar sürekli harcamaya sevk 

olunmakta ve bu durum bazı gerçekliklerin sunileşmesine yol açmakta ise, 

mütemadiyen tüketmeyi ve suni ihtiyaç üreticileri suçlamak yerine belki sanallıkta 

faydalı bir gerçeklik ve suni olanda gerekli bir doğallık üretebiliriz. Yaşamın iç içe 

geçmiş zıtlıkları içerisinde tüm olumsuzlukları olumlu tecrübe ve süreçlerle takas 

etmek ya da olumluya tebdil etmek neden mümkün olmasın? Harcama ihtiyacı daha 

çok fakir doyurmaya, suni ihtiyaçlar daha çok yetim büyütmeye ve tüketim, daha çok 

sadaka vererek, almak değil de vermek şeklinde bir tüketime neden dönüşmesin? 

Elbette bu süreci başlatmak iletişim organlarını doğru kullanmayla da ilgilidir. 

Tüketim hırs ve tutkusunun birey bazından zamanla toplum bazına genişlemesi 

kimlik ve kişiliklere de etki ederek, din dahil herşeyin çağın yorumuyla değişmesine 

zemin hazırlamaktadır. Tüketme isteğinin insanın içinde bu denli aktif oluşu, 

tüketilmesi hoş görülen olguların maddi yerine manevi sonuçlara doğru 

yönlendirilmesiyle mutluluğun da geçiçi değil kalıcı ve insanlık adına faydalı 

olmasıyla sonuçlanacağı düşünülebilir. Böylece, sürekli gerçekleşen fiillerin insanın 

mizacı ve kimliği halini aldığı hakikati göz önüne alındığında toplumsal kimlik 

kendisini mutluluğa sevk eden manevi değerler üzerine inşa etmiş olur. Tüketim 

toplumunda reklamlar ve medyanın tüketmek üzerinden oluşturduğu var oluş kimliği 

böylece zihinlerde olumlu duygu, düşünce ve değerlerle özdeşleşebilir. 

Sonuç olarak, bireylik bazında bilinç sahibi olan, toplumsallık bazında ise ideolojiler 

etkisinde yaşamını idame ettiren insanoğlu, kendini anlamlandırma ve 

konumlandırma ihtiyacının bir gereği olarak sosyal, iktisadi ve siyasi yapı ve 

olgulardan destek aldığı gibi dinin güven verici, tatmin edici manevi içeriğinden de 

istifade etme ihtiyacı duymaktadır. Bu durum, ihtiyaçların anlam değiştirdiği ve 

kullanım değerinden ziyade marka değeri nisbetinde değer gösterildiği eşya ve 

metaların hakim olduğu tüketim yapıları ve toplumları için de geçerli olmakla beraber 

içeriksel olarak büyük ölçüde değişime uyramış ve uğramaktadır. Kendisini 

tanımlamada dini referansları kullanmak isteyen bir tüketim toplumu bireyi artık 

vazgeçemediği tüketim metalarına yüklediği geçici kutsallıklarla kendisini tatmin 

etmekte böylece ait olmak istediği dini gruba da sosyal sınıfına da bağlılığını 

sürdürmektedir. Tüm bunların yanısıra unutmaması gereken bir nokta vardır ki, 

nesne etkenliğinin, tüketim ideolojisinin baskınlığının ve dönüştürülmeye çalışılan 

dini normaların arasında herşeye rağmen akıl-kalp ve ruh bütünlüğüyle yaratılmış 
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insanın ve onu evrenin olgunlaşma düzeyi için yaşatan ve yaratan bir Yaratıcının 

varlığıdır. 
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EKLER  

EK-1: Görüşme Onay Formu 

 

 

Görüşme Yapılan Yer:         

 

Tarih: 

 

Katılımcı: 

 

Giriş: 

 

Merhaba, benim adım ………. ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 

doktora öğrencisiyim. Günümüzde dindar kesimin yaşam biçimlerinin 

değişimi ve tüketimleri arasındaki ilişkiye dair bir araştırma yapıyorum. Bu 

doğrultuda seçtiğimiz 30 dindar bireyle, bu konu hakkındaki düşüncelerini 

öğrenmek için mülakat yapıyorum. Dindar bir birey olarak sizin de dindarların 

yaşam biçimlerinin değişimi konusunda düşünce ve yorumlarınızı öğrenmek 

istiyorum. 

 

Bana mülakat sürecinde söylediklerinizin tümü gizli kalacaktır. Bu bilgileri 

aratırmacıların dışında herhangi birinin görmesi mümkün değildir. Ayrıca, 

araştırma sonuçlarını yazarken görüştüğüm siz ve diğer bireylerin isimleri 

kesinlikle rapora yasıtmayacağım. 

 



245 
 

Mülakata başlamadan önce, bu söylediklerimle ilgili belirtmek istediğiniz bir 

düşünce veya sormak istediğiniz bir soru var mı? 

 

İstediğiniz anda mülakatı kesip vazgeçebilirsiniz. Cevaplamak istemediğiniz 

soruları atlayabilirsiniz. Mülakatı izin verirseniz kaydetmek istiyorum. Bunun 

sizce bir sakıncası var mı? 

 

Bu mülakatın yaklaşık bir saat süreceğini tahmin ediyorum. İzin verirseniz 

sorulara başlamak istiyorum. 
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Ek-2: Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Alım Gücü Meslekler 
K1-E.O Erkek 34 Orta İlahiyatçı 

  K2-İ.T Erkek 41 Üst İş adamı 
K3-S.O. Erkek 30 Orta Akademisyen 
K4-İ.A Erkek 36 Orta Öğretmen 
K5-A.G Erkek 38 Üst Taksici 

 K6-E.H Erkek 44 Orta Öğretmen 
K7-M.Ö Erkek 40 Orta Öğretmen 
K8-B.A. Kadın 20 Alt Öğrenci 

  K9-N.G. Kadın 36 Orta Ev Hanımı 
K10-G.S. Kadın 48 Orta Ev Hanımı 
K11-B.A. Kadın          23 Orta Öğretmen 
K12-K.Y. Erkek 26 Orta Peyzaj Mimarı 
K13-R.P. Erkek 60 Üst Yönetici 
K14-G.A. Kadın 40 Orta Öğretmen 
K15-N.A. Erkek 53 Orta Akademisyen 
K16-M.D Kadın 36 Orta Öğretmen 
K17-E.S. Kadın 42 Orta Öğretmen 
K18-Y.D. Kadın 30 Üst Ev Hanımı 
K19-A.K. Kadın 40 Orta Öğretmen 
K20-R.Ç. Kadın 30 Orta Hattat 
K21-E.S. Kadın 20 Alt Öğrenci 
K22-N.O Kadın 23 Orta Öğrenci 
K23-B.N. Kadın 26 Alt Öğrenci 
K24-Y.K. Erkek 39 Orta Mesleki Yönetim 

Danışmanı 
K25-R.A. Erkek 29 Orta Denizci(Asker) 
K26-A.S. Kadın 53 Orta Ev Hanımı 

K27-
E.T.Ö. 

Erkek 62 Üst İnşaatçı 

K28-H.D. Kadın 50 Üst Ev Hanımı 
K29-

S.N.G. 
Kadın 26 Üst Restoratör 

K30-S.K. Kadın 42 Alt Apartman Görevlisi 
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K31-Ç.K. Erkek 55 Alt Apatman Görevlisi 
K32-Y.A. Kadın 45 Üst Peyzaj Mimarı 
K33-N.S. Kadın 34 Orta Öğretmen 

K34-
Z.T.S. 

Kadın 33 Üst Ev Hanımı 

K35-E.K. Kadın 22 Alt Özel Eğitim Öğretmeni 
K36-Ş.P. Kadın 24 Orta Uzman Estetisten 
K37-Z.O. Kadın 35 Orta Memur 
K38-C.Ö. Kadın 52 Alt Ev Hanımı 
K39-A.B. Erkek 28 Orta Bilgisayar Programcısı 
K40-S.K. Erkek 33 Orta Sağlık Yöneticisi 
K41-S.B. Erkek 47 Orta Doktor 
K42-A.A. Erkek 38 Orta Doktor 
K43-B.E. Kadın 27 Orta Ev Hanımı 
K44M.E. Erkek 39 Orta İş Adamı 
K45-S.D. Kadın 40 Üst Ev Hanımı 
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EK-3 

 

Mülakat Soruları 

 

1. Kendinizi dindar olarak tarif eder misiniz? Niçin? 
2. Müslüman kimliği denilince aklınıza ilk gelen nedir? 
3. Maddi durumu iyi olan bir dindar bu durumu yaşam standartlarına ne 

derece yansıtmalı? Standart-standart üzeri-lüks 
4. Marka ve marka olamayn eşya kullanım açısından sizde bir fark 

oluşturuyor mu? Giyiminizde bu ikisi arasında nasıl farklar 
hissediyorsunuz? 

5. ‘Allah güzeldir, güzel olanı sever’ sözünden ne anlıyorsunuz? 
6. Hangi sıklıkta mescide veya Kur’an meclislerine iştirak edersiniz? 
7. Rahatlamak için alışveriş yapma fikri kulağa hoş geliyor mu? Niçin? 
8. Sizce bir eşyanın ömrü ne kadardır? 
9. Hazır gıdaların içerikleri dikkattinizi çeker mi? Niçin? 
10. Evlilik öncesi flört hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerekli mi? Değil 

mi? 
11. ‘Kredi’ ile mülk sahibi olmak konusundaki düşünceniz nedir? 
12. Son model veya marka telefon kullanmayı tercih eder misiniz?Niçin? 
13. Eşyalarınızı ve kıyafetlerinizi eskitene kadar kullanır mısınız? Niçin? 
14. Genellikle AVM lerden mi yoksa küçük esnaftan mı alışveriş 

yaparsınız? 
15. Sizce güzelleşme yöntemleri nelerdir? Güzellik denen şey nasıl elde 

edilir? 
16. Sizce ev dekorasyonunda güncel aksesuar ve eşyalar, sunum ve 

uyum birlikteliği önemli midir? Niçin? 
17. Kişiye özel ürünler kullanır mısınız? İsminizin yazılı olduğu eşya ve 

aksesuarlar dikkatinizi çeker mi? Niçin? 
18. Yaşamınız içerisinde iletişim halinde olduğunuz insanların öncelikle 

giyindiklerine mi yoksa ne söyleyeceklerine mi odaklanırsınız? Yahut 
yeni tanıştığınız bir insanın hangi marka giyindiği mi hangi okul 
mezunu olduğu mu daha çok ilginizi çeker? 

19. Çocuklarınız müzik aleti çalıyor mu veya çalsın ister miydiniz? Hangi 
müzik aleti? Ve spor dalıyla ilgileniyor mu, ilgilensin ister miydiniz? 
Hangi spor dalı? 

20. Çocuklarınızın giyim kuşamlarıyla da kendilerini dış dünyada en güzel 
şekilde temsil etmesi gerektiğine inanır mısınız? Niçin? 

21. Sizi siz yapan şeyler nelerdir?Kendinizi birkaç kelimeyle tarif eder 
misiniz? 

22. ‘Allah verdiği nimetleri kulu üzerinde görmek ister’ sözünden ne 
anlıyorsunuz? 



249 
 

23. Bir ev mantısına ihtiyacınız olduğunu varsayarsak, satın almak için 
muhitinizdeki bir mantıcı teyzeyi mi yoksa internetteki tanınmış 
catering firmasını mı tercih edersiniz? 

24. Umre yapmak amacıyla kaldığınız otelden kabe manzarasıyla 
kahvenizi yudumluyor olsanız ne hissedersiniz? 

25. Evlerde tablo, biblo veya fotoğraf asmak, bulundurmak konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

26. Tesettür defileleri ve tesettür dergileri kıyafet seçiminizde ne kadar 
etkilidir? 

27. Diyet-spor-kişisel bakım rutininiz var mı? Ne derece sadıksınız?  
28. Ramazan iftarlarınızı ne derece dışarıda geçirirsiniz? İftar sofralarının 

zengin ve bol çeşitli oluşu hoşunuza gider mi? Niçin? 
29. Biriktirdiğiniz paranızın bankada değerlenmesini  ister misiniz? Niçin? 
30. Facebook-Instagram gibi sosyal medya hesaplarında yeme-içme veya 

kişisel fotoğrafları paylaşmak hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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