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ÖZET 

 Bu araştırmada “Kavak Yelleri” dizisinin lise gençliği üzerine imaj oluşturma 

etkisi incelenmiştir. Bunun yanında Kavak Yelleri dizisinin gençler üzerinde bir kültür şoku 

yaratıp yaratmadığı; dizinin gençleri sınırsız ve özgür yaşama özendirip özendirmediğine 

değinilmiştir. Eğer gençleri sınırsız ve özgür bir yaşama özendirmişse; bunun sonucunda 

yaşanabilecek durumlar;(aileden ayrı ve bağımsız yaşama, her türlü konuda kendi kararlarını 

kendi verme gibi) araştırılmıştır. Dizideki aile modellerinin, gençlerin aileleriyle olan 

ilişkilerine etkisine değinilerek, bunun yanında dizideki kahramanların, gençlerin ve 

arkadaşlarının davranışlarına etkisi olup olmadığı; karşı cinsle ilgili alınan kararları etkileyip 

etkilemediği araştırmanın önemli bir boyutunu oluşturmuştur. Dizinin gençleri üniversiteyi 

kazandırma açısından etkilerinin olup olmadığı da bir başka bakış açısını oluşturmuştur. 
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Araştırmanın asıl amacı da; Kavak Yelleri dizisinin, lise gençliği üzerinde yarattığı 

etkiler ve bu etkilerin gençlere ve ailelerine hangi açılardan yansıdığıdır. 

 Kavak Yelleri dizisinin öğrencilerin davranışlarına yansımasını ve imaj oluşturma 

etkisini saptamayı amaçlayan bu araştırma, genel tarama modelinin bir türü olan ve 

değişkenler arasında karşılaştırmalı incelemeyi içeren “İlişkisel Tarama” modelinde 

yapılmıştır. 

 Araştırmanın evrenini Karaman il merkezindeki ortaöğretim kurumları 

oluşturmaktadır. Örneklem ise; 2011-2012 öğretim yılında Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi, 

Fatih Lisesi, Nefise Sultan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Turizm ve 

Otelcilik Meslek Lisesi, Bifa Lisesinde eğitim gören öğrencilerden seçilmiştir. Ancak 

örneklem seçilirken “Amaçlı Örneklem” tekniği ile örneklem belirlenmiştir. Yani öğrencilere, 

Kavak Yelleri dizisini takip edip etmedikleri sorulup, diziyi takip eden öğrenciler tespit 

edilmiştir. İlgili öğrencilere bireysel olarak araştırmanın ölçme araçları uygulanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde 161 

kız öğrenci, 139 erkek öğrenci olmak üzere toplam 300 öğrenciden oluşmuştur. 

 Elde edilen verilerin analizinde; değişkenler arasındaki ilişkiyi görmek için 

frekans dağılımı ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. İki ya da daha çok değişkene ilişkin 

frekans dağılımı için çapraz tablolar kullanılmıştır. Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaya 

göre sıralamalar yapılmıştır. Cinsiyete göre T-Testi yapılmıştır. Ayrıca veri analizinde SPSS 

16.00 paket programı kullanılmıştır. Anketin güvenirliği Cronbach Alpha ile ölçülmüştür. 
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SUMMARY 

 

In this research, the effect of the series of “Kavak Yelleri” creating on images on the 

youth of high school was examined. In additional to that, it has been 

mentioned whether the series of “Kavak Yelleri” creates a culture shock  on young 

people or not; whether encourages the youth to live free and without any limits or not. 

In the case of encouraging the youth to live free and without any limits: the veriable 

results such as; separate and independent from family life,  making their own 

decisions without feeling any responsibilities; was researched.  

 The effect of family models in the series on the relationships of young people 

with their families has been mentioned. Furthermore the scope of the effect of heroes 

in the series on realtionships of young people with their friends and with opposite sex 

has been determined. The effect of the series on young people, in terms of getting 

through university, has created another point of view. The main aim of this research is 

the effect of the series “Kavak Yelleri” on high school youth and the aspects of the 
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effects on their families. This research has been developed as “Relational Surveying” 

model, which is a kind of general survey and contains comparative review of variants. 

The secondary schools in the city center of Karaman, determines the scope of the 

research. The students from high schools such as; Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi, 

Fatih Lisesi, Nefise Sultan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, 

Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, Bifa Lisesi; were selected as the population of the 

research for the sampling. Besides, “The Intentional Sampling” method was adopted. 

 The students were questioned whether they watch the series “Kavak Yelleri” or 

not and they were enlisted. Means of research were adopted to each student 

individually. As the demographic characteristics of students were examined: 

161 female students, 139 male students were selected from a total of  300 students. In 

the analysis of available data; in order to see the relationship between variants, 

frequency distribution and descriptive statistics were used. Cross-tables were used for 

frequency distribution of two or more variants. The rankings were based on Arithmetic 

Average and Coefficient of Variation. T-Test was performed according to the genders. 

Additionally, data analysis was performed by the software SPSS 16.00. The reliability 

of the survey was measured by Cronbach Alpha. 
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GİRİŞ 

Bugün en önemli kitle iletişim araçlarının başında televizyon gelmektedir. 

Görüntü ve sesin birlikteliğiyle televizyon; diğer kitle iletişim araçlarına oranla, 

mesajları kitlelere iletmede daha etkili ve evreni kişinin ayağına getiren bir araçtır. 

Denilebilir ki ondan önceki diğer kitle iletişim araçlarından hiçbiri kişiyi olaylara bu 

denli tanık etmemiş; gerek ses, gerek görüntü olarak, çoğunlukla anında, olay ve 

kişilerle karşılaştırmamıştır. Bu bakımdan televizyonun, hangi amaca ağırlık verirse 

versin, kişiyi sürekli olarak kendine baktıran bir araç olarak kabul edilmesi, 

zorunludur (Aziz, 1975: 198). 

 

Bir noktada televizyon haber, eğlence, spor, magazin, belgesel programları ve 

dizilerle kitlelere farklı alternatifleri sunmanın dışında; kültürel aktarım ve etkileşim 

aracıdır. Televizyon, çeşitli sosyal değerlere nüfuz ederek düşünce üzerinde en etkili 

olmakta; aynı zamanda sosyal davranış için tavsiye ya da yol gösterme biçiminde 

çeşitli olanakların kaynaklarına işaret etmektedir. Yani sosyal davranışlara referans 

oluşturmaktadır (Önür, 2001: 7). 

 

Televizyonun etkileriyle ilgili olarak, yukarıda bahsedilen olguyu destekleyen 

etkenlerden biride dizi yapımlarıdır. Özellikle, Türk toplumundaki seyircilerin, bakış 

açısı biraz daha farklılık gösterir. Zira toplum, dizilerdeki karakterleri gerçek hayatta 

da özdeşleştirir ve benimser. 

 

Bu araştırmada “Kavak Yelleri” dizisinin lise gençliği üzerine imaj oluşturma 

etkisi incelenmiştir. Ayrıca Kavak Yelleri dizisinin gençler üzerinde bir kültür şoku 

yaratıp yaratmadığı; dizinin gençleri sınırsız ve özgür yaşama özendirip 

özendirmediği de araştırma konusunun alt basamaklarını oluşturmaktadır. Eğer 

gençleri sınırsız ve özgür bir yaşama özendirmişse; bunun sonucunda yaşanabilecek 

durumlar araştırılmıştır. Yine dizideki kahramanların, gençlerin ve arkadaşlarının 

davranışlarına etkisi olup olmadığı; karşı cinsle ilgili alınan kararları etkileyip 

etkilemediği araştırmanın önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Dizideki aile 

modellerinin, gençlerin aileleriyle olan ilişkilerine olan etkilerine de değinilmiştir. 
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Dizinin gençleri üniversiteyi kazandırma açısından etkilerinin olup olmadığı da bir 

başka bakış açısını oluşturmaktadır. 

 “Bir Popüler Kültür Ürünü Olan Kavak Yelleri Dizisinin Lise Gençliği 

Üzerinde İmaj Oluşturma Etkisi” başlıklı bu araştırmanın temel amacı; medya, 

televizyon ve kültür arasındaki etkileşimi irdeleyerek; televizyon dizilerinin, dizi 

müziklerinin, karakterlerinin seyircilerin gündelik yaşamında ne kadar yer aldığını 

belirlemeye çalışmaktır.  

Bu araştırma, “Kavak Yelleri” dizisinin, gençler üzerinde bıraktığı tüm 

etkilerin araştırılması, gençler üzerinde oluşturduğu düşünülen kültür şokunun 

irdelenmesi; karakterler ve yaşanan olayların toplum normlarına ve uygunluğunun 

ölçülmesi; dizide işlenen bazı olayların, gençlerin aileleriyle olan ilişkilerine ne 

oranda yansıdığı ve gençleri sınırsız ve özgür yaşama  özendirip özendirmediğinin 

belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bir diğer önemi ise; gençleri üniversiteyi 

kazanmaya teşvik etmesidir. 

Araştırmanın evrenini Karaman il merkezindeki ortaöğretim kurumları 

oluşturmaktadır. Örneklem ise; 2011-2012 öğretim yılında Abdullah Tayyar Anadolu 

Lisesi, Fatih Lisesi, Nefise Sultan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Endüstri Meslek 

Lisesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, Bifa Lisesinde eğitim gören öğrencilerden 

seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin demografik özellikleri 

incelendiğinde 161 kız öğrenci, 139 erkek öğrenci olmak üzere toplam 300 

öğrenciden oluşmuştur.  

Bu araştırma; genel tarama modelinin bir türü olan ve değişkenler arasında 

karşılaştırmalı incelemeyi içeren “İlişkisel Tarama” modelinde yapılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

             POPÜLER KÜLTÜR 

 1.1.Kültür Kavramı  

 Kültürün ne tek ne de herkesin kabul edebileceği evrensel bir tanımlaması 

vardır. Bu nedenle kavramın birbirinden farklı birçok tanımı yapılır. Her bir tanım 

onu başka bir yöne, başka bir boyuta götürür. Birbirinden farklı pek çok tanımı 

yapılmış olan kültür sözcüğü, Latincede ekip biçmek anlamına gelen “Cultura” 

kelimesinden gelir. Bu tanımdan çıkarılabilecek sonuç kültürün, toplum ve insan 

yaşamında geçerli olan her tür etkinliği kapsadığı biçimindedir. Sanatsal 

etkinliklerden, eğitime bağlı etkinliklerden, gündelik yaşamın sıradan davranış 

kurallarına, toplumsal yaşamın deneyim alanı içinde gelişen gelenek ve göreneklere 

dek uzanarak çeşitlilik gösteren bir etkinlik alanını ifade eder (Güngör, 1996: 9-10).  

 Anthony Giddens, kültürü; "belirli bir grubun üyelerinin sahip oldukları 

değerler, izledikleri normlar ve yarattıkları maddi ürünler" şeklinde tanımlar ve tezini 

daha da ileriye götürerek, toplumla kültürün birbiriyle ilintili olduğunu ve toplumu 

ortak bir kültürü paylaşan bireyleri bir arada tutan "Karşılıklı İlişkiler Sistemi" olarak 

tanımlar. Raymond Williams’ a göre kültür artık salt toplumsal ve ekonomik 

dünyadan bağımsız, soyut bir alan değil, gündelik yaşamın simge ve pratiklerinde 

gömülü bir alandır (A.Giddens’tan aktaran, Kızıldağ, 2001: 23).  

 Aynı zamanda toplumu oluşturan kişileri, onları bir arada tutan, birbirine 

bağlayan dil ve haberleşme süreçlerini, sanatlarını, inançlarını, törelerini, hukuk ve 

yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim düzenlerini de içine alır (Güvenç, 2004: 15). 

 Kültüre, gündelik hayatın içinden bakıldığında; yaşanılan her ilişki, kişiyi 

çevreleyen her şey, kurulu, devralınmış ve yeniden üretilen bir yapıya yönelten her 

bağ, kültür olarak ifade edilebilir. Ancak A.Çubukçuya göre (1994: 10), yöneten, 

yönetilen ilişkisinin bir biçimde sürekli ve kalıcı bir egemenlik ilişkisi olarak 

yaşaması için, yalnızca örgütlü güçler, devlet kurumları ile bu ilişkiyi sürdürmenin 

dışında gündelik hayat içinde bu ilişkilerin yeniden üretimi, kültürle yapılır. Pierce 

Bourdieu da, kültür tartışmasını tüketimin nasıl kullandığına getirir. Ona göre 

yaşama kültürü, sosyal gruplar ve sınıflar arasında önemli bir mücadele alanıdır. 
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Kültürün tüketimi, bilinçli ya da bilinçsiz, sosyal farklılıkları meşrulaştırmanın 

toplumsal işlevini gerçekleştirmek amacıyla uygun duruma getirilir. Kültür, egemen 

sınıf tarafından egemen sınıfın, egemen sınıf olarak yeniden oluşturulmasını güvence 

altına almak amacıyla kullanılır (P.Bourdiedu’dan aktaran, Storey, 2000: 139). 

 Teknolojik gelişmelerle birlikte teknik çoğaltım olanaklarının artması ile 

kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel ürünler kolay ve hızlı çoğaltma olanaklarıyla her 

yere ve herkese ulaşabilme olanağına kavuşması ile söz konusu ürünlerin etki alanını 

genişler ve bu ürünler egemen kesimin egemenliğini pekiştirici etki yapar (Güngör, 

1996: 11).  

 Stuart Hall kültürü, bir ittifak (razı olmak anlamında), direnç arenası ve 

kısmen de olsa egemenliğin (hegemonya) ortaya çıktığı ve güvence altına alındığı 

yer olarak tanımlar. 

 Storey’de (2000: 12) bu görüşe katılır; kültür alanı, hem ideolojik 

mücadelenin yapıldığı hem “birleşme” ve “direniş”lerin olduğu hem de 

“hegemonyanın kazanılıp kaybedildiği” geniş bir alandır der. Ancak bütün bu 

görüşlere karşın kültürel ürünlerin yalnızca egemen kesimlerin egemenlik ve güç 

araçları olduğunu söylemek de tek yönlü bir bakış açısı olur. Ürünün kaynağı, üretim 

ortamıdır ve üretime katkıda bulunan kesimler de söz konusu ürünlerin etki 

alanlarının, etki yönlerinin ve etki biçimlerinin önemli belirleyicisidirler (Güngör, 

1996: 11).  

 Buna göre çeşitli kültürel türler ve biçimler de etkileşime başlar. Bu etkileşim 

sürecinde sadece egemen kültürler yeniden üretilip sürekliliği sağlanmaya çalışılmaz, 

aynı zamanda, karşıt olan kültürler üretilir ve mücadele verir (Erdoğan ve 

Alemdar,2005: 26). 

  Bu tanımlamalar açısından düşünüldüğünde, 20. Yüzyılla belirginleşen 

kültürel olgular ve süreçler kitle kültürü, popüler kültür gibi oluşumlarla egemen 

değerler daha kolay, daha çabuk ve daha geniş toplumsal alanlara yayılır ve 

yerleştirilmesi de oldukça kolaylaşır. 
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1.2. Folk (Halk)/ Kitle/ Yüksek Kültür  

 

20. yüzyıldaki gelişmeler, teknolojik ilerlemeler, toplumsal dönüşümler, 

onlara bağlı olarak da siyasal ve ekonomik dönüşüm ve açılımlar bir yandan var olan 

ve gelişimine devam eden popüler kültür olgusunda bir takım dönüşümlere yol açar. 

Bir yan dan da bütün bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni koşulların ürünü olan 

kültürel çıkışlara zemin hazırlar. Bu kültürel çıkışlar popüler kültür, yüksek kültür, 

kitle kültürü, halk kültürü gibi ayrımları beraberinde getirir.Bu açıdan bu ayrımların 

tanımlanması popüler kültürün de anlaşılması açısından yararlı olacaktır.  

 

1.2.1. Yüksek Kültür  

 

Sınıflı toplumlarla birlikte kültürün yüksek kültür / düşük kültür olarak iki 

ayrı koldan yayılması kültür konusunda günümüze dek süregelen tartışmaların 

başlangıcını oluşturur. Tarih boyunca kültür genellikle iki ayrı kanaldan gelişir. 

Yöneticilerin ve onlara bağlı aydınların yarattığı "Yüksek Kültür" ve yönetilenlerin 

yaşamından çıkan "Halk Kültürleridir". Bu ayrım özellikle Orta Çağ’da oldukça 

nettir. "Yüksek Kültür" aristokrasinin varoluş biçimini gösterirken, "Halk Kültürleri" 

köylülerin yaşamında önemli bir yer tutar (Ahıska, 1989: 7). Yüksek kültürün, 

karmaşık bir biçimi ve beğenisinin estetik ölçütleri vardır. Tüketicileri yüksek 

eğitimli kişilerdir, bu yüzden iletilebilme araçları, yapıtın kendisidir. Ürün (yapıt) 

çok pahalı ve değerlidir. Mülkiyeti sahipten sahibe geçebilir. Bilinen ve ünlü bir 

yaratıcısı vardır. Yaratıcı yetenekli ve beceriklidir. Özgün olarak yaratır. İlk 

değerlendirilmesi yine yüksek beğeni sahibi arkadaş grupları ya da eleştirmen 

topluluğunca yapılır. Ürün (yapıt) bir düşünceyi vurgular. Kültürel ve geleneksel 

önyargılardan bağımsızdır. Yaratıcıları profesyoneldir. Çoğu, sanatlarıyla geçinen 

sanatçılardır. Ürün (yapıt) yaratıcının yaratım süreciyle oluşturduğu bir düşünsel 

çaba ve yaratıcılıkla ortaya çıkmıştır ve ancak bu tür bir çabayı gösterenlere dönüktür 

(Batmaz, 1981: 182-183). Bir nesnenin veya uygulamanın yüksek veya düşük olarak 

belirlenmesi, birkaç birbiriyle bağlantılı değişkene bağlıdır. Birincisi onun 

ulaşılabilirlik derecesidir, daha kolay ulaşılabilir olan nesnenin düşük olarak 
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etiketlenmesi çok olasıdır. İkinci bir değişkense; tüketiciler tarafından söz konusu 

kültürel metin karşısında benimsenen “duygusal mesafe” uzaklıktır. Aşırı rasyonel 

veya aşırı mesafeli deneyim yüksek kültürel tüketime işaret ederken, aşırı duygusal 

veya az mesafeli bir deneyim düşük statüye işaret eder. Son değişken nesne veya 

uygulamanın tanımlanabilecek şekilde bir yazarının/eser sahibinin olup olmamasıdır. 

Yazarı olan metinler, olmayanlara göre daha yüksek kültür ürünü olarak sayılırlar 

(Harrington ve Bielby, 2001: 7). Erdoğan ve Alemdar’a göre (2005: 45), çoğaltmayla 

birlikte yüksek kültüre ait olanların kopyaları yapılarak kolayca çoğaltılması ve 

dağıtılması, sermaye tarafından yapılır. Sermaye değeri "ne kadar ödersen o kadar 

kaliteli alırsın" ile yüksek kültüre aitliği yeniden tanımlar ve ayırım bu şekilde 

korunur. Böylece kapitalist sınıf, yüksek olanı bu şekilde kendine mal etmeye devam 

eder. Kitle kültürünün, yüksek kültürel ürünlere olan ilişkisinin doğası, tüketim ile 

elde edilen benzerine sahiplikten geçerek yaratılan aitlik ve değer imajıyla süslenir. 

Yüksek kültür sahiplerinin korkusu ve endişesi böylece önemli ölçüde ortadan 

kaldırılır. Bu nedenle de, yüksek kültürel pratikleri yapan insanlar ile kitle kültürü 

pratiklerini yapanlar arasındaki fark; yüksek kültürel ürünlerin bazılarının kitle 

pazarında tüketilmesiyle ortadan kalkmaz. Ancak Erdoğan ve Alemdar (2005: 46), 

tüketim açısından yüksek kültür,  popüler kültür veya kitle kültürü arasında, 

zenginlerin kendi çevreleri içinde tuttukları mekaniksel bakımdan çoğaltılmayanlar 

(klasik resimler, heykeller, saraylar, ateş pahasına olanlar) ve alt tabakadakilerin  

ulaşamayacağı bir şekilde konumlandırılmış olanlar (zenginlerin kendi düğünleri, 

oyunları, eğlenceleri, sporları, tatilleri) dışında, gerçekte pek de göze çarpan bir 

farklılığın olmadığını vurgularlar. Bunun özellikle kitle iletişim araçlarının kullanılışı 

açısından, yani seyredilen programlar, okunan dergiler, gazeteler, gidilen sinemalar 

ve görülen filmler, dinlenen müzik açısından her sınıfın içine işlemiş olduğunu da 

belirtirler. Yüksek  kültür gibi ayrımının yapılamayacağını söyleyenlerden 

Harrington ve Bielby (2001: 8) bu durumu şu şekilde değerlendirir. Kültür statik bir 

varlık olmaktansa dinamik bir süreçtir ve yüksek/düşük ayrımı, kendileriyle meşgul 

olan sosyal grubunda değişebileceği gibi, zaman içinde de değişebilir. Örneğin sessiz 

filmler günümüzde sanat filmleri olarak görülürler fakat üretildikleri dönemde 

kitlesel izleyiciler için üretilmişlerdir ve tüketilmişlerdir. Benzer bir dönüşüm 
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Shakespeare’in oyunlarında da yaşanır. Bu açıdan, yüksek ve düşük kategorileri 

giderek belirsiz şekilde tanımlanabilmektedir. 

 

1.2.2. Folk (Halk) Kültür  

 

 Sanayi öncesi dönemde insanların yaratıcı çalışmalarının sonucu ortaya çıkan 

kültürel faaliyet ürünlerinin sergilendiği standart değildir, derin anlamı olmayan bir 

kültürdür (Rowe, 1996: 21). Halk kültürünün; biçimi basittir. Her türlü duyu ya da 

gelenek aracılığı ile doğrudan aktarılabilen ya da iletilebilen bir yapıdadır, 

anonimdir. Pazar için üretilmez, herkes için parasızdır. Kişiden çok, kullanımı 

açısından grup mülkiyetindedir. Bireysel olarak (dans dışında) sunulur. İçinden 

çıktığı grubun değer yargılarını içerir ve iletir. Bu kültürel ürünleri   üreten ve 

tüketen arasında toplumsal statü farkı yoktur. Üreticiler ve sunucular amatördür. 

Ürün tüketiciye dönüktür (Batmaz, 1981: 182-183). Halk kültüründe üretici ve 

tüketici potansiyel olarak özdeştir. Ürün, üreticiden veya tüketiciden tam olarak 

yabancılaştırılmaz, bundan çok her ikisi tarafından paylaşılan ortak yapısal kodları 

gösterir. Buna göre; gerek üretici gerekse tüketici, aynı görevler dizisi içinde yer alır. 

Her ikisi de her iki rolü üstlenebilir (Ress, 1999: 364). Halk kültürü, iş ve 

dinlenmenin birbirini tamamladığı, birbirine zıt olmadığı, bitişik ve iç içe olduğu 

dönemin kültürüdür. Endüstrileşmeyle birlikte fabrika sistemi, zamanı,  yeni biçimde 

örgütlemeye başlar. İş yerinde harcanan zamanla, iş dışında harcanan zaman 

ayrılığını getirir. İş yerinde harcanan zaman insanın hayatını devam ettirebilmek için 

"para kazandığı" zaman olur. Bu süreçte kapitalizm kişileri tüketime sevk etme, 

moda ve gösteriş ardında koşmasında, mal alarak ve tüketerek mutluluğu aramada 

önemli rol oynar ve halk kültürünü katleder, katletmediğini ise kitle kültürü veya 

popüler kültür şekline dönüştürür. Alınan ve satılan mal haline sokar (Erdoğan ve 

Alemdar, 2005: 49-50). Halk kültürü sermaye için yarar sağlamadığı durumlarda ya 

ortadan kaldırılır, unutulur (cirit, çelik çomak oyunu, sözlü geleneğin direniş 

destanları gibi), rafa kaldırılır ya da “nostaljik geçmişe" dönüşte ölü hatıralar olarak 

medyada, tekrar öldürmek için canlandırılmış, egemenlik perçinlemede araç olarak 

gösterilerde ve medyada canlı tutulur (Erdoğan, 1999: 42). 
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1.2.3. Kitle Kültürü  

 

Kitle kavramı, sınırları belirsiz bir kavram olmakla birlikte (Kızıldağ, 2001: 

19) günümüzde sayısı belli olmayan insan çokluğunu anlatır.  

 Louis Dollot’a göre (1991: 47-48) kitle, bireyden çok elit’in karşılığı olarak 

ve kimi zaman “bireyler topluluğu” anlamında kullanılmaktayken başka bir tanıma 

göre, “yüksek kültürün temelsiz bir biçimi olan ve yukarıdan aşağıya empoze  edilen 

kültürel yapı, kitle kültürünün en belirgin özelliğidir”. Bir başka tanıma göre ise; 

“kitle kültürü, seçkin kültürün altında, halk kültürünün üstünde, yaşam 

alışkanlıklarının yeniden üretimine dayalı bir kültürel yapıdır (Swingewood, 1996: 

146).  

 Kitle toplumu kavramının tarihsel kökeni, dayanağı artık halkın olmadığı, 

kitle kavramı olan modern sınıflı toplumun belirmesi için gerekli toplumsal, siyasal 

ve ekonomik koşulları hazırlayan Batı Avrupa kapitalizminin 19. yüzyılın ikinci 

yarısındaki hızlı gelişimine bağlanır. Kitle toplumunun ideal nitelikleri kapitalist 

işbölümünün gelinmesi, büyük çaplı fabrika örgütlenmesi ve meta üretimi nüfusun 

kentlerde yoğunlaşması, kentlerin büyümesi, karar alma sürecinin merkezileşmesi, 

daha karmaşık ve evrensel iletişim sistemleri ve oy hakkının işçi sınıfını da içine 

alacak biçimde genişletilmesine dayanan kitlesel ve siyasal hareketlerin büyümesidir. 

Bu kitle terimi, yoğun ekonomik ve toplumsal değişimler sonucu kapitalizm öncesi 

toplumsal ilişkiler çözüldükçe, ortaya çıkan burjuva yönetici sınıf tahakkümünü, laik 

ve rasyonel idealler olan demokrasi, eşitlik ve maddi adalet ile meşrulaştırma 

çabalarını ifade eder (Swingewood, 1996: 17).  

 Kitle kültürünün var oluş nedeni, kitlelerin gereksinimlerini karşılamak 

amaçlı değildir. Kitleler halinde üretim yapan bir endüstrinin hem ürünü hem de 

tüketici kitlesini biçimlendirmesi, dolayısıyla üretimi sosyalleştirip herkesi üretime 

ve tüketime katarak zenginliğin yaratılması ve yaratılan zenginliğin büyük bir 

kısmının sermaye sahiplerine ayrılmasıdır. Kitlelerin gereksinimini karşılamak 

sermayeye para kazandırmadığında, hem o gereksinim karşılanmaz hem de 

karşılanmamayı meşrulaştıran bilinç üretilir. Bu durumda bir mal ve hizmet 

sunulmaması veya popüler gayri-meşruluğun engellenmesi için gerekli egemen 
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politikayı ve uygulamayı destekleyen kitle/popüler bilinç yaratılır (Erdoğan ve 

Alemdar, 2005: 42).  

 Kitle kültürü, kitle iletişim araçları ve bu araçların desteklediği küresel 

pazarın mal, hizmet ve ideolojisiyle birlikte düşünülebilir. Bu kültürün ürünleri en 

başta, kitle çapında üretilip dağıtılır. En bariz olanları, radyo ve televizyon 

programları, dizi filmler, haberler, dergiler, çizgi filmler, çizgi romanlar, plaklar, 

sinema, reklamlar, videoteypler, kasetlerdir. 

 

 1.3. Popülerin Anlamı   

 

Popüler kültürün tanımlanmasında, onu oluşturan terimlere, nasıl anlam 

verildiği önem taşır (Özbek, 1991: 83).  

Bu açıdan popüler kültürü anlatabilmek için “popüler olan” ve “kültür” ayrı 

ayrı ele alınmalıdır. Kültür kavramına daha önce değinildiği için bu bölümde 

“popüler olan” la “popüler olmayandan bahsederek, popüler kültürün tanımlanması 

yapılmaya çalışılacaktır. "Popüler", başlangıçta Latince "popularis”ten türeyerek 

"halka ait" anlamına gelen, hukuki ve siyasal bir terim olarak ortaya çıkar. "Popüler" 

kavramı, sivil toplumun ortaya çıkmasıyla yakından ilişkili olarak halkın, halka ait 

olan anlamından bugün hâkim kullanımı olan "insanların çoğu tarafından sevilen ve 

tercih edilen" anlamına doğru bir evrim geçirir (Özbek, 1991: 83).  

Bu dönüşüm burjuva demokrasilerinin yükselmesi, bu demokrasilerin seçim 

özgürlüğüne dayanan meşruluk iddiası ile olur. Böylece popülerlik yönetimin 

politika uygulamalarını meşrulaştırıcı kabul damgası olur. Popülerin kullanımı farklı 

alanlara taşınmış ve yeni anlamlar yüklenerek egemen sistem için dayanak rollerini 

üstlenir. Medyada popüler olan medya ürünleri, müzik ve film endüstrisinin, 

televizyon dizilerinin, siyasal ve kültürel pazara sunduklarının, halk tarafından 

sevilip tutulduğu anlamında kullanılır. Popüler televizyon programı, dizisi, popüler 

müzik gibi anlamlandırmalarla tercih edilen meşruluklar yaratılır. Popülerliğin 

çoğunluğa mal edilmesi ile üretim araçlarına sahip olanlar fayda sağlarlar. Bu 

faydadan, yarar sağlayacak olan ve betimlenen çoğunluk ise; 

izleyici/tüketici/kullanıcı rolünü oynar. İzleyici/tüketici konumundaki insanlar 

reklam pazarının, televizyonun sunduklarını kullanarak belirleyici konuma 
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geçirilir.Böylece kapitalist demokrasinin pazar sistemi ve medyaya sunduklarını 

popüler sisteme dayandırarak kendilerine meşruluk kazandırırlar (Erdoğan, 2004: 68-

69).  

Popülerin tanımını yapan güç merkezleri aynı zamanda popüler olmayanı da 

tanımlarlar. Kitlelerin yaşam tarzını biçimlendiren günlük faaliyetlerin ve bu 

faaliyetlerin sonuçlarının önemli bir kısmı popüler sayılmazlar. Çünkü pazara, 

materyal ve düşünsel bağlamda işlevsel değildirler. İşlevsel olmaması, pazara 

faydasızlığından olabileceği gibi pazar için ciddi sorunlar çıkarabilecek karaktere 

sahip olmasından dolayı da olabilir. Toplumsal gerçeklerin egemen çıkarlara aykırı 

olanları ya popülerleştirilmez ya da çeşitli kötüleme, aşağılama, küçültme, saptırma 

ve değersizleştirme mekanizmalarından geçirilerek kötü popüler yapılırlar (Erdoğan 

ve Alemdar, 2005:229).  

Popüler pazar böylece, hem kendini hem de rekabette kaybedeni tanımlar. 

Rekabeti ve sistemi meşrulaştırır. Çoğunluk tarafından rağbet gören, fakat egemen 

popüler anlayışa ve pratiklere zıt düşen popülerlikte, egemen popüler ideoloji, bu 

popülerliği popüler olmayan olarak ilan eder ve popülere takma anlamlar eklenir: 

Dinsiz, komünist gibi nitelemelerle gayrimeşrulaştırılır. Popüler pazar böylece, 

rekabette kendini meşrulaştırır ve kendi kurallarıyla popülerlik oyunu oynamayanları 

gayri-meşru ve popüler olmayan olarak ilan eder (Erdoğan, 1999: 34). 

  

1.3.1.Popüler Kültür 

 

Popüler kültürün tek bir tanımlamasını yapmak oldukça güçtür.Çeşitli 

yaklaşımlar çerçevesinden kavrama değişik bakış açıları getirilir. 16. ve 17. 

yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerinde, halk kültüründen daha gelişkin, daha üretken, 

daha orijinal ve kentlerden, kentli yaşamdan kaynaklanan çok farklı bir kültür ortaya 

çıkar. "Popüler Kültür" denilen bu kültürün üretim koşulları da, tüketim koşulları da 

halk kültüründen çok farklıdır. Bu nedenle popüler kültür yalnızca, Batıdaki ticari 

kapitalizmin üretim ilişkilerindeki rasyonalizasyon gelişmelerini izleyen yeni bir 

yaşam, yeni bir ulusal pazar, yeni bir iktidar yapılanmasının getirdiği "nefes alma 

olanağı" ile ortaya çıkmış kent kültürüdür (Oskay, 1992: 89).  
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Popüler kültür, reel yaşamı kültürel düzeyde yeniden yaratarak, yaşamın 

sürdürülmesini kolaylaştırır. Böylece beğenilmeyen, insana acı veren reel yaşamın 

yerine, başka bir yaşam sürdürülebileceği düşüncesinin önünü açar, modern hayatın 

eksikliklerini umutsuzca telafi etmeye çalışır (Storey, 2000: 149).  

Popüler kültür gündelik yaşamın kültürü olarak düşünenlere göre, gerçekliğin 

olumsuz yanlarından kurtulmaya yarayan ve yapay mutluluklar üreten bir kültürdür. 

Popüler kültür ürünlerinde dile getirilen fantazyalar, egemen sınıfların karşıtında yer 

alan sınıfların içinde üretilmiş olsalar bile, günümüzün teknolojikleşen toplumlarında 

aldatıcı bir karakter taşırlar. Dile getirdikleri toplumsal ya da bireysel beklentiler 

halk kesimlerinin gündelik pratikleri içinde ve büyük ölçüde iktidar bloğunun 

hegemonik kültürü bağlamında, onun tarafından biçimlendirilerek üretildiği için, 

gerçekliğin görülmesini engellerler. Dar anlamıyla, emeğin gündelik olarak yeniden 

üretilmesinin bir girdisi olan eğlenceyi içerirken, geniş anlamıyla, belirli bir yaşam 

tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlar. Gündelik 

ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma ortamını yaratır (Storey, 2000: 149). 

 Aynı zamanda gündelik olandan daha yoğun olan ama onun ritmiyle iç içe 

geçen rutinleşmiş hazlar sağlar ve coşkusal doyumuyla disiplin oyununu da 

meşrulaştırır (Mutlu, 2005: 314-315).  

Popüler kültürün, her gün yaşanan deneyimleri kapsayan inançları ve 

uygulamaları, yenilen yemekleri, giyilen kıyafetleri, birlikte vakit geçirilen insanları, 

paylaşılan dedikoduları içerdiğini vurgulayan Harrington ve Bielby (2001: 2) gibi 

Tony Bennet da bugün popüler kültür kavramının herkesin sevip yaptığı, tükettiği 

şeyler,  ya da insanın köklü yaratıcı dürtülerine dayanarak ürettikleri şeyler gibi, 

farklı kullanımlarının bulunduğunu belirtir (T.Bennet’tan aktaran, Tomlinson, 1999: 

114).  

Popüler kültür, geniş bir nüfus tarafından paylaşılabilen inançlar, pratikler ve 

bunların içerdikleri normların, örgütlenmesi olarak değerlendirilir. Kaynağını yerel 

geleneklerden alan inançlar, pratikler ve nesneler bir yandan "halk" ve "popüler" 

olanı kapsarken diğer yandan da siyasal ve ticari merkezlerden doğan inançları, 

pratikleri ve nesneleri paylaşan kitleyi kapsar (Schudson, 1999: 169-170). 

 Popüler kültürün halka ait olduğunu düşünen bakış açılarına göre popüler 

kültürü, hâkim sınıflar yönlendirir, egemenliklerini pekiştirmek için üzerinde 
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mücadele verdikleri ve kazanmak istedikleri bir alan olarak tanımlanır. Hakim 

sınıfların değer ve fikirleri, popüler duygu ve düşüncelerin içinde eritilerek, popüler 

alandaki direnme etkisizleştirilerek, yaygınlaştırılır (Özbek, 1991: 10).  

Aynı zamanda iktidarda olanların kültürüne karşı ya da onun adına 

mücadelenin alanlarından biridir. O mücadele içinde aynı zamanda, kaybedilecek ya 

da kazanılacak olan şeydir. Boyun eğme ve direnme alanıdır. Kısmen hegemonyanın 

yükseldiği ve güvenlik altına alındığı yerdir. Önemli olması da bu nedenledir 

(S.Hall’dan aktaran, Özbek, 1991: 90).  

Gramsci'nin izinde olanların ortaya attıkları değişik bir yaklaşıma göre, 

popüler kültür, halkın, kendisi tarafından ve kendisi için ürettiği kültür olarak veya 

kendisi için üretilen, yönetilen bir kültür olarak tanımlanabilir bir niteliktedir. 

Popüler kültür, egemen, ikincil ve karşıt olan kültürel değerlerin ve ideolojilerin 

farklı biçimlerde ve farklı olasılıklarla birleştiği, popüler deneyim ve bilinci 

yapılandırma ve kurmada etkili olabildikleri alanları sağlamlaştırmak için 

girişimlerinde birbirleri ile yarış ettikleri bir alanı teşkil eden kültürel yapıları ve 

uygulamaları içerir. Egemen kültür, bu alanda zorlama ile değil, alt kültürel grupların 

üzerinde yabancı ve bir dış grup olarak, onları yeniden yapılandırarak, toplumdaki 

yönetenler sınıfının değer ve ideolojileri ile ilişkide bulunarak egemenliğini 

güçlendirir. Bu tür süreçler, ne alt kültürel grupların kültürlerini tamamen ortadan 

kaldırır ne de onların gerçek kültürlerini yok eder. Benzer olarak, egemen kültürlere 

karşı direnme, her zaman karşıt kültür öğeleri oluşturan ve tamamen yapılanmış bir 

kültüre karşı olmayabilir.Bu kültür her zaman vardır, ama bazen kendi kendini 

durdurma gereksinimi içindedir. Karşıt kültür değerleri, yalnızca egemen kültür 

mücadelesi bağlamında oluşup yapılanabilirler. Bu mücadelede, kaynaklardan 

bazıları, sözü edilen kültürden alınabilir ve egemen odaklı ise birtakım uzlaşma 

noktaları aranabilir.Böyle yaparak, çelişen değerlerin yinelendiği, yankılandığı ve 

kolayca duyulabilir oldukları bir alan yaratılır (Bennet, 1999: 70-71).  

Mattelart’a göre popüler kültür direnenlerin ve egemenliğe karşı mücadele 

edenlerin kültürüdür. Bu kültür kendi başına var olmaz, egemen kültüre karşıtlık 

süreci içinde oluşur ve tanımlanabilir. Direniş tarafından yaratılır, artık yaşanmayan 

uzak geçmişin değil, şimdinin günlük yaşamının kültürüdür. Kitle kültürünü 

biçimlendiren dalgalandırıcılığa ve duyguların sömürülmesine karşıdır. Mattelart, 
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popüler kültürü, direnen sınıfların direniş yaşamları sürecinde yarattıkları egemen 

kültüre ve geleneksel yerel halk kültürüne karşıt bir kültür olarak görür. Bu anlamda 

kültür oldukça politikleşmiştir ve bilinçli kültürel etkinlikleri içerir. Bu tür kültürel 

pratiklere, örneğin, düzene direniş biçimleri, devrimci olarak nitelendirilen müzik 

sanatçılarının, roman yazarlarının, filmcilerin, gazetecilerin, ressamların ve halk 

ozanlarının ürünleri girer. Egemen pratiklere karşıt yapılan sürekli mücadelenin 

yapılış biçimlerini içerir (Mattelart’tan aktaran, Erdoğan, 2004: 75-76).  

John Fiske de popüler kültürün, boyun eğenlerin kültürü olmadığını 

vurgulayanlardandır. Kapitalizm tarafından boyunduruk altına alınanlar, 

prangalaşmış insanlar değildir. Onların ekonomik ve toplumsal yoksunluğu, onları 

kendi farklılıklarından ya da kendilerini bağımlı kılan güçlere direnme ya da bu 

güçlerden sıyrılma yeteneklerinden yoksun bırakmış değildir. Tam tersine, iktidar 

bloğunun rahatlamasına ve zaferin kazanıldığını hissetmesine asla olanak tanımayan 

değişen gündelik direniş taktiklerini tasarlamaları için durmadan güdüler 

(Fiske,1999:207). 

 Bir başka bakış açısına göre popüler kültür, kitle kültürü ve egemen ideoloji 

genelde iç içe geçen esnek tanımlardır. Bunun en önemli nedeni de popüler kültür, 

egemen ideolojinin yansıtıcısıdır. Popüler kültür ürünlerinde mevcut egemen bağımlı 

ilişkisi metinler düzeyinde sürekli olarak yeniden üretilir. Bu sürekli yeniden 

sunumlarla egemen değerler ve güç ilişkileri daha güçlendirilerek sürdürülür. 

Metinlerde yer alan simgeler, mevcut değerler sistemi içinde oluşturuldukları için 

özde onlar da var olan düzenin yeniden üretiminden başka bir şey yapmazlar 

(Güngör, 1996: 34-35).  

 Popüler kültürün bir de diğer yanı olduğunu vurgulayanlara göre; günümüzde 

halkın önemli bir kesitini oluşturan isçi sınıfının mevcut egemen  bağımlı ilişkisi 

içinde düzene entegre olduğu, uyum sağladığı, dolayısıyla başkaldırı gücünü yitirdiği 

iddia edilir. Bu görüş doğrultusunda popüler kültürün gerçek anlamda bir mücadele 

alanı olmadığı, tam aksine kurulu düzendeki egemen güçlerin egemenliğini 

pekiştirici yönde rol oynadığı düşüncesi ortaya atılır. Bu görüştekilere göre, tüketim 

toplumunun maddi ve manevi tüm koşullarını içinde toplayan popüler kültür, böylece 

sistemin kutsanmasını sağlayarak, çağdaş bir ayine dönüşür. Günlük hayatın 

kendisini oluşturan nesneler, mekân ve simgesel anlamlar siyasetle bağlantısız 
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gözükse de veriler toplumsal sistemin temel aldığı değerlerin kabulüne yönelik 

düzenlenir (Brown, 1989: 7).  

 Frankfurt Okulu üyelerine göre, Theodor Adorno ve Max Horkheimer’in 

“kültür endüstrisi” olarak terimleştirdikleri çalışmasında kültürel nesneleri, 

endüstriler, diğer nesneleri ürettiğine benzer bir yolla üretirler (Harrington ve Bielby, 

2001: 5).  

 Frankfurt Okulu üyelerine göre, eğlence endüstrisi kültürel biçimleri 

metalaştırır. Bu endüstriler tarafından üretilen kültürel şeyler/mallar kapitalist 

birikim ve kâr elde etme amaçlarına uygun bir şekilde hazırlanır ve üretilirler. Kültür 

endüstrisi kasıtlı olarak tüketicileri üstten entegre eder. Üretilenler, sanatsal bir içsel 

nitelikleri nedeniyle değil, mal üretim ve değişim mantığına göre üretilir. Örneğin, 

kovboy, macera, pembe diziler gibi ürünler sanatsal içerikten yoksun pazar için 

yapılan standartlaştırılmış şeylerdir. Kültür endüstrisi hem mallaştırır, hem de bu 

malları tüketicilere satılamaz sanat eserleri olarak sunar (Erdogan ve Alemdar, 2005: 

287-288).  

 Bu endüstri Herbert Marcuse’a göre, tüketim ideolojisi sahte ihtiyaçlar yaratır 

ve bunları bir sosyal kontrol şekli olarak işlevselleştirir. İnsanlar sahip oldukları 

mallarla kendi değerlerini anlarlar; yani, sahip oldukları otomobil, müzik seti gibi 

eşyalar aracılığıyla ruhlarını, benliklerini keşfederler. Bireyi topluma bağlayan 

mekanizma değişir ve sosyal kontrol, yarattığı yeni ihtiyaçlara demir atar. Marcuse'a 

göre reklamlar sahte ihtiyaçlar yaratır. Örneğin; belirli tip giysiler giyen, yiyecekler 

yiyip içen ve aksesuarlar kullanan bir insan olma arzusu yaratır. (Storey, 2000: 137-

138).  

 Popüler kültür, kitle üretim endüstrileri tarafından üretilen ürünlerin yaygın 

kullanımı anlamına dönüştürülerek kapitalist sermaye lehine dönüşüme uğratılır. 

Böylece popüler kavramı pazarda üretilen ve satılan diğer mallar gibi, ticari 

bakımdan üretilen ve pazarlanan kültür yerine taşınarak (Erdoğan, 2004: 74) en genel 

yaşama alışkanlıklarının görsel ve sözel olarak yeniden üretilmesini sağlayan bir 

kitle kültürüne dönüşür (Batmaz, 1981: 164).  

 Popüler kültür, pazar tarafından 22 pazarda tüketim için sipariş edilen, 

ısmarlama kitle kültüründe, en popüler ürünleri ve tüketimleri anlatır (Erdoğan, 

2004: 77).  
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 Bütün bu görüş ve iddialardan yola çıkarak popüler kültüre şöyle bir açıklama 

getirebilir. Kaynağını toplumların geçmişteki yaşam deneyimlerinden, kültürel 

birikimlerinden alan popüler kültür, yaşam pratiklerini de içselleştirerek güncellik 

özelliği kazanır. Ayrıca üretimsel ve tüketimsel açıdan toplumun en alt tabakasından 

en üst tabakasına kadar toplumun tüm kesimlerinin değişik ölçülerde katılımına 

elverişli olan popüler kültür kozmopolit bir etkinlik alanı olarak kendisini gösterir 

(Güngör, 1996: 16).  

 

 1.4. Popüler Kültürün Tarihsel Gelişimi  

 

İçinde bulunulan yüzyılın egemen kültürü olarak kabul edilen popüler kültür, 

aslında bazı temel özellikleri bakımından halk kültürü ve yüksek kültür gibi, sanayi 

devriminden daha önceleri de var olmuş bir kültürdür (Oskay, 1993: 174).  

Sanayi toplumundan önce toplumun değişik özelliklerine göre kültürel 

faklılaşma Mısır, Sümer, Asur, Roma'da görülür. Sosyal, ticari ve askeri amaçlar için 

merkezlerin kurulması, tesislerin yapılması bunların onarılması için buralara yakın 

yörelerden büyük miktarlarda işgücünün toplanıp getirilmesi gerekir. Bu tür kamusal 

nitelikli işler için toplanan işgücü üzerinde metropol ülkedeki egemen zümrenin 

denetiminin uygulanmasında ise; bu kalabalıkların davranışlarının bütünü ile 

denetlenemediği değişik bir uygulama biçimi geliştirilir. Burada ara otoriteler 

denilen yerli nüfustan atanmış görevliler, bir yandan metropolün hegemonik 

kültürüne aşina oldukları için, bir yandan da taşra ya da eyaletlerin yerel kültür 

yaşamlarını merkezi bürokrasiye oranla daha iyi tanıdıkları için; istihdam edilen 

işgücünün ve onlardan ötürü orada bulunan eğlence endüstrisi hizmetlilerinin 

gösterecekleri davranışları denetlemekte ve belli bir düzen içinde sürmesini 

sağlamaktadırlar. (Oskay, 1983: 172-175).  

Bu görevlilerin en önemli işlevleri de çalışan kesimi denetlerken merkez 

yetkinin haklılığını onlara da benimsetmeye çalışmaktır. Ancak bu kimseler kendileri 

de etnik anlamda kentli değillerdir. Merkez yetkiden aldıkları pay nedeniyle var olan 

yetkinin egemenliğini haklılaştırırlar.  
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Bu da onların hegemonik kültürü çalışan kitlelere benimsetmeye çalışırken, 

onların yerel anlamdaki kültürel birikimlerini korumaları ve sürdürmelerine bir 

ölçüde hoşgörüyle bakmalarına olanak verir. Böylece egemen kesimin güdümünde, 

ama yerel kültürel değerlerin de bir ölçüde varlığının korunduğu kozmopolit bir 

hegomonik kültürel yapılanmalar olmaya başlar (Güngör, 1996: 17-18).  

Bu durum, Orta Çağ’da da sürer, bu yaşam biçiminde hem hegemonik kültürü 

kabul etmekle hem de yerel değerleri bir ölçüde de olsa barındırmakla, insanlar daha 

kolay uyum sağlarlar. (Güngör, 1996: 18).  

Orta Çağ’da hem köyde, hem de kentte en büyük toplumsal merkez taverna 

olur. Genellikle Senyör'e ait bir taverna söz konusu olduğundan ve içilen şarap ya da 

bira Senyör tarafından sağlanıp vergilendirildiğinden, Senyör tavernaya gitmeyi 

teşvik eder. Görülmektedir ki popüler kültür Orta Çağ kent yaşamında iktidar 

tarafından tabi sınıflara verilmiş ayrıcalıklar olarak tanımlanır. Halk bu gündelik 

pratiklerden haz alırken, otoritelere bağımlılığı da pekişir. Avrupa kültüründe 

meyhane, taverna, bar, şarap mahzeni, gibi yerler bir taraftan dünyevi otoriteler ve 

kilise tarafından yıkıcılık mekânları olarak görülürken, diğer taraftan da halkın 

buralara gitmesi teşvik edilir. Buralarda, tabi olanlar, sahne arkasında ve alkolün 

cesaret kattığı bir özgürlük atmosferinde buluşarak rahatlarlar. Yasak olan oyunları 

oynarlar, küfür ederler, iktidarı protesto ederler. Meyhaneler, popüler kültürün 

direnişçi tarafının en çok hissedildiği yerlerdir. Fakat diğer taraftan rahatlamaya 

yönelik her eylem bu eğlence mekânlarıyla sınırlı olduğu için, buradan dışarıya 

taşmadığı için, otoriteler,  halkın bu eğlencesini hoş görür, hatta senyörler tarafından 

teşvik edilir (Le Goff, 1999: 250).  

Kentlerin doğuşuyla birlikte orta sınıf, egemen sınıfın yanında yerini alarak 

toplumsal düzenin tamamlanmasını sağlar. Bundan sonra bu tip toplumsal düzenin 

yapısı değişmez (Pirenne, 1994: 163).  

Kent gruplarının oluşumu, çok kısa zamanda, kırsal bölgelerin ekonomik 

örgütlenmesini altüst eder. Bu bölgelerde üretim o zamana değin yalnızca köylünün 

geçimini sağlamaya ve efendisine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesine yarar. 

Ticaretin duraksaması köylülerin bir süre bocalamasına sebep olsa da, daha sonra 

onların ürünlerini işlemelerine ve kentlerdeki pazarların canlanmasına yol açar. 

Ticaretin genişlemesi devam ettikçe, yol kavşaklarında, nehir ağızlarında ya da 
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toprak eğiminin elverişli olduğu yerlerde de şehirler oluşur. Uzun yolculukları 

arasında dinlenen, gezgin tüccarlar şehirlere sığınırlar. Fauburgdaki korunak arayan 

tüccarlar, çok geçmeden surlarla kasabalarını çevrelerler, eski burçlar dışa doğru 

yayılamaz, canlılığını sürdüren yeni Fauburg içinde özümsenir. İnsanlar da yoğun 

olarak bu faal, büyüyen şehirlerde hayata yeniden başlamak üzere eski malikâne 

köylerini terk etmeye başlarlar. Büyüyen ticaret aynı zamanda daha fazla insana iş 

anlamına gelir. Onlar da bu işi bulmak üzere şehirlere gitmeye başlar.(Huberman, 

1991: 37).   

Rönesans sonrasında egemen sınıflar yüksek sanatı tüketerek boş zamanlarını 

harcarlarken, çalışan sınıflar eğlenerek ve avunarak, uyku ile çalışma arasında, kalan 

zamanlarını tüketirler. Bu dönemde, halk öğesi taşıyan eğlence biçimleri 

gelenekselliklerini korur. Kapitalist üretim biçiminin kitle halinde üretimi olanaklı 

kılmasıyla, bu kültür bir meta gibi çok büyük kitleler tarafından çoğu kez aynı anda 

satın alınmaya başlar(Batmaz, 1981: 169).  

Bu çalkantılı geçiş dönemi, sıradan insanları etkilerken, seçkin ve bilgili 

insanları da etkiler. Ortaçağın dinsel ve gizemli ilişkilerinden, yeniçağın, rekabetçi, 

bireyci ve çıkara dayanan ilişkilerine geçilir. Yeni düzen, çalışanları daha çok 

çalıştırmayı, dinlenenleri de daha çok dinlendirmeyi amaçlar. Sanayi devriminin 

ardından toplumsal ve ekonomik koşullar hızlı bir değişim süreci içerisine girer. 

Ekonomik yönden güçlü bir sınıf olarak beliren burjuvazi, buna karşıt olarak siyasal 

gücü de eline geçirmeye yönelir. Bu bir bakıma aristokrasinin hem ekonomik, hem 

de siyasal gücünü yitirmekte olması anlamına gelir. Yalnızca kültürel üstünlük hâlâ 

aristokrat kesimin elinde bulunur. Kültürel oluşum ve kültürel güçlenme, zaman 

isteyen bir durumken ekonomik ve siyasal alanda hızla güçlenen burjuvazi uzun süre 

beklemez. Bu nedenle de söz konusu soruna, kestirme yoldan çözüm getirilmesi 

çabaları içerisine girer. Bu amaçla da aristokratlara özgü kültürel değerleri taklit 

ederek, ama daha düşük kalitede, yani kendi düzeyine uygun ürünler ortaya koymaya 

başlar (Güngör, 1993: 148).  

Aynı zamanda bir zamanlar mensubu olduğu ezilen sınıfların kültürel var 

oluşunu da kendi yaşam ortamına, yani piyasa mekanizmasına doğru yönlendirir 

(Somay, 2004: 12).  
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Böylece kent yaşamına uygun, eğitim düzeyi ne olursa olsun kentlerdeki 

kalabalıkların kolayca ulaşabilecekleri, paylaşabilecekleri, ortalama beğenilere 

seslenen bir popüler kültür olgusu belirir. Eski dönemlerden beri varlığı kabul edilen 

popüler kültür kendisini belirgin bir biçimde gösterebilecek ortama uygun koşullara 

kavuşur (Güngör, 1993: 148).  

Şehirli kültürün piyasa mekanizması bünyesinde yeniden örgütlenmesi ve bu 

oluşumun geçmiş dönemin hâkim sınıf kültürünün formlarını ve birikimini yedeğine 

alması, yeni bir kültürel yapının, "popüler kültür" denilen şeyin ortaya çıkmasına yol 

açar (Somay, 2004: 12-13).  

19. yüzyılın başlarında, sanayi kapitalizmi kendi ekonomik siyasal ve kültürel 

düzenlerini biçimlendirirken, belirli yeni olguları da beraberinde getirir. Kapitalist 

üretim ilişkilerinin hızla gelişmesi karşısında, kırsal alanını terk eden köylü kitle 

yaşamını sürdürmek ve sanayi alanında iş aramak amacıyla, kentlere göçmeye başlar. 

Popüler kültür, geleneksel halk kültüründen, kent kültürüne göçün sonucunda, 

kapitalist ideoloji doğrultusunda hizmet vermeye başlar (Oskay, 1983: 165).  

Kırsal kesimlerden kentlere göçmüş olan kitleler, kent yaşamına ayak 

uydurmak için çaba harcamaya başlar. Ne tam olarak kırsal yaşam geleneklerini 

unutan, ne de kentin modern yaşamına ayak uyduran yeni bir sınıf ortaya çıkar. 

Giderek toplumun en kalabalık sınıfını oluşturan bu sınıf, gönüllerince 

biçimlendiremedikleri gerçek yaşamlarının yarattığı ezikliği gidermek için, meta 

ekonomisinin temel dayanağı olan tüketim ideolojisini benimseyerek, modern kent 

yaşamının koşulları altında ezilmeden yaşayabilecekleri umuduna kapılırlar. 

Tüketim, giderek, isçi ve emekçilere gerçek yaşamdaki toplumsal konumlarının 

veremediği duyumların yarattığı acıları, orta sınıfın yaşamına özenmeler aracılığı ile 

bu kesimlerde reel yaşamın tamamlayıcısı ve destekleyicisi, bir yaşam felsefesi olur 

(Oskay, 1983: 165-166).  

Endüstriyel kapitalizm, kentlere göç edenlerin çalışma dışındaki boş 

vakitlerini, enerji harcayıp onları disipline etmeye çalışır. Egemenin,  boş vaktini ve 

hazlarını denetim altına almaya çalıştığı iki temel strateji söz konusudur. Bunlar; 

baskıcı yaşama stratejileri ile gelişigüzel, denetimsiz boş vakit etkinliklerini ve değer 

hale getiren ve disipline bağlayan sahiplik stratejileridir (Fiske, 1999: 90-91).  
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Bu yönelimle birlikte çalışanların daha çok çalıştığı, dinlenenlerin ise daha 

çok dinlendiği bu dönemde hem çalışmadan yorulan ve yenilikler arayan kesim için 

hem de eskisine oranla daha çok serbest zamanı olanlar için yaşam pratiklerinde de 

bir değişme gözlenir. İnsanlar gerçek yaşamın acılarından uzaklaşmak için kaçışı 

tercih edip, eğlenceye sığınırlar. Bu da onları,  içinde bulundukları dünyanın 

sorunları üzerine düşünmekten alıkoyar. Zaman içerisinde teknolojik alanda 

gerçekleşen gelişmeler kültürel ürünlerin üretiminde de yeni bir sürecin başlamasına 

yol açar. Yeni kent yaşamında insanlar kaçış olarak çalışma saatleri dışında kalan boş 

zamanlarında toplumun o günkü koşulları altında üst sınıfın yaşam tarzına artan ilgi 

ile bu kesimdeki insanların kimliğine kavuşma ihtiyacı hissederler. 

Fakat gerçek yaşam koşullarının önerdiklerini gerçekleştirebilmenin 

olanaksızlığı nedeniyle fantazyalara sığınırlar. Benjamin’in de belirttiği üzere 

fantazya dünyası insan için yakını uzak, uzağı yakın kılmanın en etkin aracıdır 

(Oskay, 1981:12).  

Bu aracın özellikle Batı'nın sanayileşmede vardığı ileri düzeyle birlikte, 

basım tekniklerindeki gelişme, radyo, sinema ve televizyonun devreye girmesiyle bu 

insanlara geniş bir fantazya dünyası sunar. 19. yüzyılda gündelik hayat, modernleşme 

sürecinin daha önceki aşamalarına göre oldukça farklı bir biçime kavuşur, geleneksel 

toplum yapısı pek çok kurumuyla değişime uğrar. Kapitalist sanayi toplumunun 

oluşumu ile birlikte yaşam felsefesi, değiştirilemeyen reel yaşamın aynı ile 

yinelenmesi olduğu için, reel olan ile fantazya olan birleştirilir; bağımlı konumdaki 

sınıf ve katmanların dış gerçekliklere katlanmaları kolaylaştırılır. Fantazya dünyası, 

reel yaşamı üzerindeki etkinliğini yitiren insan için, «yakının uzak, uzağın yakın» 

kılınmasının en etkin, en zengin yolunun bulunması demek olan kitle iletişimi 

araçları ile yeni bir boyut kazanmaya başlar. Birey, üretim araçları üzerindeki 

mülkiyet ve denetimin bir azınlığın eline geçmesinin hızlandığı dönemlerden itibaren 

iç dünyasını artık evinde aramaya başlar. Bu, dört duvar arasındaki dar mekân, 

bireysel yaşamı, televizyon aracılığıyla fantazya dünyasının süslenmesi reel  

yaşamdaki egemen/bağımlı insan ilişkilerine bağlar. Meta olan insanın benimsemek 

zorunda bırakıldığı bu yeni yaşam biçimi, ancak bilincine varmamakla rahat edilen 

bir yaşam biçimi olur (Oskay, 1983: 181-182). 
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 1.5. Türkiye’de Popüler Kültür 

 

 II. Dünya savaşı sonrası dünya kapitalist sistemiyle bütünleşmesinin aldığı 

ivme, hızlı kentleşme, sanayileşme, kitle iletişim araçlarının, eğitim ve ulaştırma 

olanaklarının da gelişmesini ve yaygınlaşmasını getirir. Bu toplumsal dinamiğin 

sonuçları, 1945 sonrası çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte, ilk seçimlerle 

kendisini gösterir. Zaman içindeki maddi gelişmelerle birlikte kültürel, toplumsal ve 

ideolojik olgularla da değişim başlar (Özbek, 1991: 25).  

Çok Partili Dönem'de kapitalizmden yararlanma süreci başlar. Köy ve 

kasabanın geleneksel, kapalı yapıları parçalanır, tüketim hızlanır, yaşam standardı 

yükselir. Bunun sonucu olarak da tüketime karşı muhafazakâr yaklaşım değişir, 

günlük yaşama birçok yenilik katılır (Cem, 1995: 283). 

1950’lerle birlikte tüketim genç cumhuriyetin sınırlarından içeri sızar. Radyo, 

buzdolabı sahibi olmak düşünülemeyecek kadar yukarılarda bir statü sembolü olur 

(Özpazarcık, 1998: 39). 

Elinde Atom Bombası tekelini bulundurduğu için savaşın en büyük galibi 

durumuna gelen Amerika, Türkiye'nin gözünü kamaştırır. Yaptığı ekonomik 

yardımlarla, büyük kentlerde ve egemen sınıf ve kesimler arasında bir mal 

bollaşması olur, tüketim hırsını kamçılar ve giderek yükselecek bir ideoloji olarak bu 

katmanlara içselleşir (Oktay, 2002: 86-87).  

1950’lerde paranın değerinin düşürülmesi ile hayat pahalılığı artar, yeni 

zenginler türemiş, eskiler daha da zenginleşir. Serbest ithalât, döviz kaynaklarının 

nüfusun ancak küçük bir kısmının satın alabildiği otomobil ve ev araçları gibi önemi 

ikinci derece olan mallara harcanarak tükenmesine sebep olur (Oktay, 2002: 89). 

 Demokrat Parti oy kazanmak amacıyla birtakım kimseleri çok kısa zamanda 

yoksul bir yaşamdan daha zengin bir yaşamın içerisine sokar. Ancak çoğu, Anadolu 

eşrafından olan bu kimselerin geçişleri, sınıf atlamaları çok ani olduğu için yeni 

yaşamlarına hemen uyum göstermeleri de güç olur. Maddi anlamdaki burjuvalaşma, 

manevi anlamdaki burjuvalaşmayı çabuklaştıramaz, dolayısıyla da söz konusu kesim, 

kültürel anlamda daha bir süre eski değerlerine, eski alışkanlıklarına bağlı kalır. Ama 

zenginleşmiş bu kesim sosyete kesiminin içine katılmak için onlara benzeme telaşına 

girer. Özde bir benzeme olamazsa bile, görünüşte bu kesinlikle sağlanmaya çalışılır. 
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Sosyetenin eğlence alışkanlığı, yemek yeme biçimi, içki içme biçimi gibi yaşam 

kalıpları öğrenilir, ortam değiştirilir, davranış biçimlerine daha değişik görünümler 

verilir. Ancak beğeniler çabuk değiştirilemez ya da bunları yeni ortama uyarlamak 

kolay olmaz (Güngör, 1993: 98). 

1960 sonrası özel teşebbüslerin, sanayi yatırımlarının artması sonucu 

sanayileşme hızlanır. İş olanakları sağlayan sanayi ve hizmet kuruluşları, kentlerde 

ya da onların çevresinde olması, kentlerde elde edilen gelirin köylerden yüksek 

olması, kent yaşamının canlılığı, eğlence, eğitim, sağlık vb olanakların fazlalığı 

(Kartal, 1978: 8), kırdan şehre göçü arttırır. Şehirlere göç nedeniyle gecekondulaşma 

baş gösterir ve bunlar da yepyeni yaşam tarzları oluştururlar (Cem, 1995: 283).  

1960 sonrası toplumda yaşanan önemli ve etkili değişimler "dış göç"ü de 

başlatır. II. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa'nın birçok ülkesi birer enkaz yığını 

haline dönüşünce bunlar dışarıdan işçi talep ederler. Bu işgücü talebinden, Türkiye 

de kendisine düşen payı fazlasıyla alır. Ülke içinde hayli kabarık bir sayıya ulaşır, 

işsizlerin büyük bir kısmı çok geçmeden kendilerini tümüyle yabancı olan bir 

toplumsal ve kültürel ortam içinde bulur. 1960’ların sonu 1970’lerin başı ile Türkiye 

için televizyonlu günler başlar. Televizyonla hayata yeni yüzler, yaşamlar, kimlikler 

girer. Tüketim toplumu olma özelliğine doğru hızla ilerlenen bu dönemlerde 

tüketimin daha fazla kamçılanması için televizyon en etkili kitle iletişim aracı olarak 

sunulur. Aynı zamanda bu dönemde gelir dağılımının bozulmuş olması, kitleleri 

bekleyen olumsuzlukları görmesini engelleyecek ve günlük yaşamın zorluklarından 

uzaklaştıracak uyuşturucu makine olarak televizyon ortaya sürülür. 1970 sonrası 

dönemde, politik yaşam, günlük yaşam üzerinde oldukça etkili olur. Ekonomik 

bireyselleşme, geleneklerin yok olmaya başlaması, politik yaşamdaki kavgalar, 

partiler arasındaki yoğun çıkar çatışmaları toplumdaki belli ölçütlerin sarsılmasına 

neden olur, çıkar sağlayan her davranış '"başarı" sayılır. Bu kavramın günlük yaşam 

içinde bu denli önem kazanmasında, batı düşüncesinde yer alan ve maddenin en 

büyük değer ölçüsü olması, ekonomik düzenin itici gücü olan kazanma hırsının 

yaşantıya girmesi sonucudur (Cem, 1995: 283).  

Bu hırsı besleyenlerden biri de kitle iletişim araçları olur. 1980'li yıllarda 

batıya benzeme çabası içerisinde olan, ancak üretimsel anlamda yeterli bir 

gelişmişlik düzeyine ulaşamamış olan Türkiye bu yakınlaşma ve benzeşmeyi 
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üretimsel düzeyde gerçekleştiremeyince, bunu tüketim ağırlıklı olarak yapmaya 

yönelir. 1980'li yıllarda böylece giderek yoğunlaşan ve ülke ekonomisine egemen 

duruma gelen enflasyonist sürecin de etkisiyle üretimsel tabanda yoksun yollarla elde 

edilen gelir, tüketim amacına yönelik olarak kapitalist merkezlere aktarılır, bunun 

karşılığında batılı kapitalist ülkelerden tüketime dönük ürün ve hizmetler satın alınır. 

Bu ürün ve hizmetler kültürel ürün ve değerleri de içerir. Dolayısıyla,  batıya 

benzeme süreci tüketim kalıplarından, zevk ve beğenilere dek uzanan kapsamda 

yaşamın tüm kesitlerine etki eder (Güngör, 1993: 134-135). 

Seksen öncesinde karaborsadan, kaçakçılardan ve bavul ticareti yapanlardan 

temin edilebilen yabancı sigara, içki, neskafe, Levi's marka kot pantolon gibi o 

dönemde lüks sayılan ithal ürünler serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte 

önce vitrinleri, sonra da vitrinleri seyre dalan sokaktaki insanların hayallerini 

süslemeye başlar. Seksen sonrası dönemde gelir düzeylerini artırabilmeyi başaranlar 

içinse hayaller çabucak gerçeğe dönüşür.Bu talihli kesim, özlemini duyduğu ve 

hayallerinde kurguladığı bu yenidünyanın önce eşiğinden içeri adım atmayı, daha 

sonra da içine yerleşip kendisine konforlu bir yer edinmeyi başarır. İthal ve lüks 

ürünlerin herkesin gündelik yaşamına girmesi, lüks sayılabilecek ürünlerin 

sıradanlaşması, televizyonun renkli yayına (Bali, 2004: 19) geçmesiyle bu değişim 

hızla kitlelere aktarılır. Malların bollaşması, tüketim isteğinin yükselmesi ve alım 

gücünde gözlenen görece artış, kitle iletişim araçlarının da yardımıyla, özellikle 

büyük kentlerde yoğunlaşır, nüfusta bir "öz-hoşnutluk duygusu" yaratır. Aynı duygu, 

giderek kent kültürünün değer yargılarıyla olduğu kadar araç-gereciyle de donanan 

kırsal kesim insanları arasında da yerleşmeye başlar ve tüketim ideolojisi köyler 

içinde de yer alır (Oktay, 2002: 313-314).  

Kitlelerin tüketim isteklerinin arttırılması ve kitle iletişim araçlarının ve 

özellikle televizyonun kitlelere boş zamanlarını nasıl değerlendireceklerini anlatarak 

tüketim isteklerini desteklemesiyle insanlarda özellikle daha üst statüde bulunanların 

yaşam biçimlerine karşı bir özlem ve özenti uyandırır. Aynı zamanda tüketim 

kalıplarının çeşitlenmesi bireylerdeki daha iyi yaşam isteğini uyandırmış, içinde 

bulunan durumu kabullenmemeyi doğurur. Tüketim yoluyla da olsa kitleler daha 

ileride daha iyi şeyler olduğunu düşünür, iletilen mesajları kendi yaşam 
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deneyimlerinin ve toplumsal ilişkilerinin içinden algılar ve bir ölçüde değişime 

uğratabilir (Oktay, 2002: 142).  

Bu dönemde söz bollaşır ama aynı zamanda hiçbir şey söylenmez. Söz ve 

görüntü patlaması, birbirini etkileyen, ama birbirine indirgenemeyecek birçok 

unsurun kesişmesiyle oluşur. Kültür daha önce görülmedik boyutlarda, kitle iletişim 

araçlarıyla piyasaya tabi olur. Reklamcılık kısa sürede sınırsız sayıda imgeyi 

dolaşıma sokar, çok satan haber dergilerinin yayın hayatına girmesiyle yeni bir 

kamuoyu, yeni bir haber dili oluşur. Hepsinin etkilerinin kesiştiği, iç içe geçtiği kısa 

bir zaman dilimi içinde, Türkiye'de cümle yapısından, sözcüklerin yüklendiği 

simgesel değerlere, seyretme biçimlerinden fiil zamanlarına kadar kültür denen 

bölgenin çeşitli cephelerinde kendisini gösteren, kısmen kurgusal ve sentetik bir 

dilde ifadesini bulan bir değişim yaşanır (Gür bilek, 2001: 21-22). 

Özellikle 80'li yıllardan sonra popüler kültür toplumu öylesine etkilemeye 

başlar ki, adeta her evde bir televizyon bulunur ve kanal sayısı da oldukça artar. Bu 

hızlı ilerleyiş ve değişim, bazı kültür kalıplarını değiştirmeye ve bir kitle toplumunu 

çıkarmaya başlar. Gittikçe hızlanan bu süreç özellikle, Turgut Özal (1983-1990) 

döneminde, özel radyo ve televizyonların serbest bırakılmasından sonra hissedilir 

ölçüde hızlanır (Kızıldağ, 2001: 24).  

Bu yıllardan sonra değerler, duyuşlar, düşünceler, inançlar, edimler ve 

pratikler manzumesi olan kültür, "sermaye" haline gelir. Bu "sermaye"nin birikimi, 

"seyir"le sağlanır. Bu süreç oldukça farklı bir insanlık algısının ve anlayışının da 

biçimlenmesine yol açar. Artık düşünmekten çok seyretmek, kafaya değil göze hitap 

etmek, meslek sahibi olmaktan çok şöhret sahibi olmak, çalışmaktan çok kolay para 

kazanmak ve emekten çok eğlenmek, toplumsal tercih olarak rağbet görmeye başlar 

(Atay, 2004: 12). 

Doğu kültürünün manevi yönü giderek önemini yitirir, batının maddi yönü 

ağır basan kültürel değerleri onun yerini alır. Yaşama bakışta sığlık ve yüzeysellik 

oluşur sevgi, aşk gibi insan yaşamına anlam veren duygulara maddi ve ruhsal 

içeriğinden soyutlanmış yüzeysel bir bakış gelir. Cinsellik, sevgi içeriğinden 

arındırılarak metalaştırılır ve maddi bir edim olarak sunulmaya başlanır. Para ve 

servet cinsel çekiciliğin temel öğesi durumuna gelir (Güngör, 1993: 140-141).   
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Günlük düşünüp günlük yaşamaya ve bireye empoze  edilen daha çok üretim, 

daha çok tüketim ekseninde örgütlenen çağdaş toplumun bireyleri sürekli ve 

bilinçsizce tüketmeye başlar (Kızıldağ, 2001: 28). 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TELEVİZYON VE DİZİLER 

 

 2.1.Televizyon ve Bakış Açıları 

 

2.1.1. Televizyonun Tarihi Gelişimi 

 

Globalleşen ve adeta bir köy haline gelen dünyada, bu süreci tetikleyen en 

önemli etkenler teknoloji ve kitle iletişim araçlarıdır. Özellikle televizyon, kültürler 

arası etkileşimi sağlayan en önemli araçtır. Denilebilir ki ondan önceki diğer kitle 

haberleşme araçlarından hiçbiri kişiyi olaylara bu denli tanık etmemiş; gerek ses, 

gerek görüntü olarak, çoğunlukla anında, olay ve kişilerle karsılaştırmamıştır. Bu 

bakımdan televizyonun, hangi amaca ağırlık verirse versin, kişiyi sürekli olarak 

kendine baktıran bir araç olarak kabul edilmesi zorunludur (Aziz, 1975: 198). 

 Fransızlar televizyona “la tele”, İngilizler “tell,” ve başkaları “kutu” hatta 

“ahmak kutusu” derler. Kastettikleri acaba nedir? “O” televizyondur. Televizyona 

takılan lakaplardan biri de “Çocuk Bakıcısı”dır. Herhalde birçok ana – baba, 

çocuklarının sessiz ve uslu durmalarını sağlamasının en kolay ve ucuz yolunun, 

onları “tek gözlü uyuşturucu” diye de adlandırılan bu aletin önüne oturtmak olduğu 

kanısına varmışlardır (Suer, 1984: 3 - 6). Televizyon en genel tanımıyla, “Elektronik 

yöntemlerle sahnelerin uzun süreli ve anında veya tekrar gösterilmesidir” (Yücel, 

1998: 17).  

 Televizyon Latince kökenli bir sözcük olup, uzağı görme insanın zaman ve 

mekân sınırlılıklarıyla çizili gündelik yaşam deneyiminin çeperini geliştiren, 

geliştirmekle de kalmayıp, bu deneyimin nitel ve nicel örüntüsünde önemli 

değişikliklere yol açan bir teknolojik olanaktır (Mutlu, 1991: 15). 
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Televizyonu niteleyen birçok tanım bulunmaktadır. Örneğin, 

“Aptal Kutusu” 

“Kültürel Çöplük” 

“Çağdaş Karabasan” 

“Halkın Afyonu” 

“Devletin İdeolojik Aygıtı” 

“Sihirli Değnek” gibi (İspirli, 2000: 112). 

 

Gerbner’e göre ise, televizyon merkezileşmiş bir öykü anlatma sistemidir. 

Draması, reklamları, haberleri ve öteki programlarıyla her izleyici eve bir ortak 

imajlar ve iletiler dünyası getirir (Alemdar - Erdoğan, 1998: 181 -182). Raymond 

Williams ise televizyonu, “hem teknolojik, hem de kültürel bir biçim” olarak niteler; 

yani televizyon bir yanıyla teknik bir araçtır, diğer yanıyla ise kültür üretim, aktarım 

ve tüketim (yeniden – üretim) ortamıdır (Mutlu, 1999: 11). 

 Televizyonun ortaya çıktığı dönemde dünyada bazı gelişmelerin yaşandığı 

gözlenebilir. Bu gelişmeler ise dört ana başlık altında toplanabilir: 

 - Kapitalizmin gelişimi, 

 - Modern devlet anlayışının ortaya çıkışı, 

 - Nüfus artışı ve şehirleşme, 

 - Sanayi Devrimi ve teknolojik ilerleme (Yüzer, 2002: 86). 

 

Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan televizyonun teknolojik gelişimine 

bakıldığında, onun neredeyse yüz yıllık bir süreç sonunda icat edildiği görülür. Bu 

kitle iletişim aracının icadı ile ilgili gelişmelerin çok dolaylı da olsa 1817 yılında 

İsveçli bilim adamı Berzelius’un selenyumu keşfetmesiyle başladığı söylenebilir. 

Selenyum, bu araçta görüntünün oluşturulabilmesi için kullanılan temel maddedir 

(Yüzer, 2002: 92).  

Televizyonun kökeni 1920’lerde John Baird’in görüntü ve sesi bir yerden 

başka bir yere elektronik olarak aktarmaya çalışmasına kadar gider. Televizyon bazı 

cisimlerin bir elektron ışımasını elektrik enerjisinden ışık enerjisine dönüştürme 

kapasitesi yani fotoelektrik alanında yapılan bütün yeniliklerle ortaya çıktı (Yılmaz, 

2001: 37).  
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Wladimir K. Zworykin, görüntüyü elektronik usulle tarayarak yeni bir teknik 

geliştirdi. Bu teknik sayesinde ilk düzenli televizyon yayınları BBC (British 

Broodcasting Corporation) başlamıştır. BBC 1936 yılında Londra’da Aleksandır 

Place’de halka açık ilk televizyon gösterilerini başlattı. 1939’da da Newyork’ta 

dünya fuarında televizyon yayınları başladı (Kandemir, 1993: 85).  

Televizyon yayınları 1950’den sonra dünya düzeyinde yaygınlık kazanmış, 

benimsenmiştir. Bugün için, televizyon, gazetelerden de radyodan da, dergilerden de 

daha etkin bir kitle iletişim aracı olma hüviyetini korumaktadır. Pek çok yazara göre 

televizyonun olgunluğa ulaşması 1960’ların başında olmuştur. Az gelişmiş ülkelere 

televizyonun girmeye başlaması ise, 1960’ların başına rastlamaktadır. Televizyonun 

1960’tan sonra ise altın çağını yaşadığı ileri sürülmektedir.1963’de Almanya 

hükümeti ile Dışişleri Bakanlığımız arasında imzalanan bir antlaşmayla Türkiye’de 

bir eğitim televizyonu merkezi kurulması kararlaştırıldı. Merkezin teknik 

donanımları Almanya hükümeti karşılıyor, program ve teknik elemanların 

Almanya’da eğitim görmesi sağlanıyordu. Ve Ankara Televizyonu 31 Ocak 1968’de 

ilk yayını gerçekleştirdi (Yücel, 1998:18).  

Türkiye’de ilk renkli televizyon yayını denemeleri 1973’te Eskişehir İktisadi 

ve Ticari İlimler Akademisinin kurduğu televizyon ile Eğitim Enstitüsü’nde 

yapılmıştır. 1983 – 1984 tarihleri arasında bazı programlar renkli yayınlansa da, 1 

Temmuz 1984 tarihi Türkiye’nin renkli yayınlarına geçişinin resmi tarihi olarak 

kabul edilmektedir (Kandemir, 1993: 87). 

 

2.1.2. Olumlu Yaklaşımlar Açısından Televizyon 

 

Kimi tanımlara göre sihir kutu, kimi tanımlara göre ise de, ahmak kutusu, ya 

da tek gözlü canavar. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, buna rağmen, görüntü ve sesin 

birlikteliği ile televizyonun günümüz kitle iletişim araçları arasında en etkilisi olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Hemen hemen her eve giren kitle iletişim aracı olan 

televizyona, iki farklı bakış açısı bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda, televizyonun 

çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz bir etki bıraktığına ilişkin tartışmalar 

yaşanırken, bu bakış açılarının neler olduğunu da irdelemek gerekir. Bunlardan 

televizyonun olumlu fonksiyonlarının olduğu yönünde görüş belirtenler, onu 
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toplumun aynası olarak görürler. Bununla birlikte, bir toplumun sıkıntıları, özlemleri, 

beklentileri, alışkanlıkları, öncelikleri, genel beğeni düzeyi ve yaşama bakış tarzı, o 

toplumun izlediği televizyon program yapısından anlaşılabilir. Barrat’a göre, kitle 

iletişim araçları içinde en son teknik buluşlardan biri olan televizyon, günümüzde 

gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde eğlence, haber, eğitim, kültür gibi 

çeşitli gereksinimlerin karşılanmasında yoğun olarak kullanılan bir araçtır 

(Kocadaş, www.insanbilimleri.com). 

McQuail ise, televizyonun olumlu niteliklerini  şu sözlerle ifade 

eder.Televizyon, üstüne üstlük, görece demokratik bir araçtır ve dengeli bir işleyiş 

ortamında iktidarın belli ellerde yoğunlaşmasına ve kötüye kullanımına, 

gelenekselciliğe, patriarkal eğilimlere ve gizliliğe karşı etkili bir şekilde iş görmektir. 

Nihayet her ne kadar televizyon şu ya da bu biçimde ve ölçüde bizzat sansüre tabi 

olsa dâhi, doğası itibariyle sansür kavramına karşı “fıtri” bir karşıt konuma sahiptir 

(Mutlu, 1999: 80).  

Daniel Lerner ve Wilbur Schramm ise, televizyonu, özellikle üçüncü dünya 

ülkelerinin “Batıya Ulaşma” aracı olarak görmüşler; “Modernleşme” çabalarının en 

etkili unsuru olarak değerlendirmişlerdir. Televizyona yönelik yapılan olumlu 

değerlendirmeler genellikle, bu aracın teknolojik potansiyelinin ön plana çıkarılmaya 

çalışıldığı görülmektedir (Kocadaş, www.insanbilimleri.com). 

 

2.1.3. Olumsuz Yaklaşımlar Açısından Televizyon 

 

1) Televizyon izlediğimizde hipnotize olmuş gibi oluyorum; 

2) Televizyon enerjimi emip yok ediyor; 

3) Televizyon beynimi yıkıyor; 

4) Televizyona takıldığımda kendimi zerzevat gibi hissediyorum; 

5) Televizyon bir uyuşturucu, ben de bir bağımlıyım; 

6) Çocuklarım televizyon izlerken zombiye benziyorlar; 

7) Televizyon zihnimi mahvediyor; 

8) Televizyon insanları salaklaştırıyor; 

9) Televizyon açıkken gözlerimi ondan ayıramıyorum; 

10) Televizyon beni sersemleştiriyor. 
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 Bu tanımlar Jerry Mander’in “Televizyonu Yok Etmek İçin Dört Neden” 

başlıklı kitabında televizyona ilişkin 2000 kadar kişinin sözlü ve yazılı 

betimlemelerini değerlendirirken en sık dile getirilenlerdir (Mutlu, 1999:78). 

 Televizyon yetişkin bireyler üzerinde etkilerde bulunurken; yetişme çağındaki 

bireylere olan etkisi göz ardı edilemez. Televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz 

etkilerini Postman şöyle örneklemektedir; “Susam Sokağı” ne çocukları okulu 

sevmeye özendirir ne de okulla ilgili başka bir şeye, “Susam Sokağı” gibi bir 

televizyon programı çocukları, televizyonu sevmeye özendirir (Postman, 2004: 161). 

 Türkiye’de 6 – 14 yaş grubunda 100 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada 

televizyon ekranı başından ayrılmayan çocuklarda, ders dinleme kabiliyetinden, 

olayları kavramaya kadar varan çeşitli sosyalleşme olayları için gerekli 

fonksiyonlarda gerileme ve zekâ derecesinde düşüş görülmüştür. Bu çocukların 

günde 50 dakikadan fazla ekrana bağlı kalanların, göz yorgunluğu ve uykusuzlukları, 

ayrıca dikkatlerini uzun süre bir noktaya toplayamamalarından ötürü, günlük hayatın 

şartlarına uymakta güçlük çektikleri, derslerine kendilerini veremediklerini, işlerini 

ağır bir şekilde yerine getirdiklerini ortaya çıkarmıştır. Televizyona yönelik olumsuz 

eleştiriler, çoğunlukla onun teknolojisini değil, sosyo – kültürel ve ekonomik yönünü 

değerlendirmektedirler. Demek ki, televizyon sadece bir teknoloji değil, aynı 

zamanda toplumsal, kültürel ve endüstriyel bir biçimdir (Mutlu,1991: 15 -16). 

 Televizyon üzerine yapılan eleştirilerde genellikle, programlar ve içerikler ön 

plana çıkar. Bennett, bireylerin tüketime feda edilmesinin televizyonda yaygın 

olduğunu belirtir. Diğer taraftan televizyon, sadece haber kalitesindeki genel düşüşün 

sorumlusu olarak suçlanmakla kalmayıp, politikaya dair genel cehaletten suça, 

şiddete, akşam sofrasındaki muhabbet yokluğuna varıncaya dek tüm toplumsal 

hastalıklardan sorumlu tutulmaktadır. Toplumsal olarak konuya bakıldığında, insani 

ilişkileri güçlendiren değer yargıları yerini, televizyonun getirdiği yeni kültürel 

değerlere bıraktığı görülmektedir (Kocadaş, www.insanbilimleri.com). 

 Televizyonun olumsuz etkilerine yapılan göndermelerden biri de, insanlar 

arasındaki ilişkiye vurduğu darbedir. Özelikle televizyon, aile ocağı gibi birincil 

ilişkilerdeki samimiyeti yok etmiş, onun özel hayatına el atmıştır. Onu aydınlatmak, 

ona yol göstermek yerine, onu aldatmakta, oyalamakta, kaçışı yeğlemesine neden 

http://www.insanbilimleri.com/
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olmaktadır. Yani medya, sorunlarına insanların kendilerince bir takım çözümler 

bulmalarını bile güçleştirmektedir (Anık, 2003: 136). 

  Yayın saatlerini göre ayarlama, okul giden çocukların derslerinin bozulması, 

kültürün naklinde ve kalıcılığında önemli bir yere sahip olan kitap okunmasının 

azalması gibi etkileri ailelerin yaşayış döneminde önemli değişmeler yaptığı tespit 

edilmiştir (Şahin, 1987: 57).  

 Bir başka bakış açısına göre de televizyonla, kitlelerin olaylar karşısındaki 

ilgililiği; ilgisizliğe dönüşmüştür. Çünkü televizyondaki enformasyon bolluğu 

insanların toplumsal ya da entelektüel yaşamlarını etkilemektedir. Aslında bu 

bilgilerin çoğu insanların yaşamlarını doğrudan doğruya etkileyecek nitelikte 

değildir. Ancak bu bilgiler diğer yandan kolay elde edilebilir, kafa yormayan 

nitelikte bilgilerdir (Çevirir, 1995: 15 – 16).  

 Televizyonun olumsuz etkilerine yönelik belki de en ağır eleştiri 

Amerika’dan gelmektedir. Televizyon, Amerika’da ve diğer ülkelerdeki resmi 

okullar gibi, kapitalist sistem için fonksiyonel açıdan “dinleyen, seyreden, ezberleyip 

öğrenen ve taklit ederek” tüketen cahiller üretir. Televizyonla, halka neye 

gereksinimleri olduğu ve nasıl tüketeceği öğretilir; fakat bu halk, tüketimlerinin 

doğası ile ilgili en küçük bir gerçeğin farkında olmasına olanak verilmeyecek kadar 

cahilleştirilir. Modern dünyanın “tüketim bilgiçleri” yaratılır ve bu bilgiçler kitlesi 

Marlboro, Levi’s, Coca Cola, Punk ve Junk müziği kültürün eğitilmişleridir 

(Alemdar – Erdoğan, 2002: 206).  

 Bireysel pasifliği teşvik eden araçların en etkin olanıdır. Amerikalılar her 

hafta yüz milyonlarca, her sene milyarlarca saatlerini parmaklarını bile oynatmadan 

akıl almaz bir üşengeçlik içerisinde televizyonlarının karşısında geçirmektedirler. İş, 

milyonlarca insanın fiziksel açıdan pasifizme itelenmesi ile de bitmemektedir. 

Zihinsel faaliyetler dumura uğramakta, ardı arkası gelmez saçma sapan programlar, 

izleyenlerin zekâsını köreltmektedir. Düşünürler bazında eleştirilere bakılacak 

olursa; Cerdan’a göre televizyon, bireylerin “aptallaşmasına”,“köleleşmesine”, 

“seçimlerde şartlanmasına” ve “yeryüzünün Amerikalılaşmasına” sebep olmuştur. 

Televizyon özellikle, çocukların ve gençlerin çeşitli sosyal faaliyetlere ayıracağı 

zamanı gasp ettiği için ve anti-sosyalliği artırdığı için de sıkça eleştirilmektedir. 

(Kocadas, www.insanbilimleri.com). 

http://www.insanbilimleri.com/
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  Fromm’a göre televizyon, insanın eleştirel düşünce yetisini felce 

uğratmaktadır. Bir kentin bombalandığı ve yüzlerce insanın öldüğü haberi hemen 

verildikten sonra bu bilgi yarıda kesilerek bir sabun ya da şarap reklamı gösterilir. 

Aynı spiker az önce siyasal durumun ciddiliği konusunda sizi etkilemeye çalışırken, 

bu kez de haber yayınının parasını veren şu marka sabunun erdemlerini sayar. Kimi 

düşünürlere göre: matbaanın insanları eğitmedeki ve bilgilendirmedeki üstün 

başarısına karşın, televizyon daha gelişkin bir kitle haberleşme aracı olmasına 

rağmen bunu başaramamıştır. Ayrıca diğer kitle iletişim araçlarını da kendisine 

benzetmiştir. Bugün okuduğumuz gazeteler televizyon kadar görüntüye önem veriyor 

olmalılar ki boy boy renkli fotoğraflara yer vermektedirler (Çevirir, 1995: 20). 

 Özellikle televizyon için bir değerlendirmede sosyologlar tarafından 

yapılmıştır. Onlara göre, televizyona ayrılan zaman “ölü zaman”dır. Bize göre ise, 

televizyon bir “boş zaman oburu” dur. Çünkü artık bireyler, boş zamanlarının büyük 

bir kısmını televizyonun karşısında geçirmektedirler.Örneğin, günümüz 

toplumlarında akşamları televizyon seyretmek bir gelenek haline gelmiştir (Kocadas, 

www.insanbilimleri.com). 

  Ülkemizdeki kitle iletişim araçlarını göz önünde bulundurduğumuzda, 

programların çoğunun filmler, reklamlar, eğlence programları, dizi filmler, haberler, 

paparazzi ve tele vole programları v.b gibi konuları içeren yayınlardan oluştuğu 

görülmektedir. Bu programlar arasında (bizim) kültürümüz ile ilgili programların 

yok denecek kadar az olduğu da bilinen bir gerçektir. Biz bu alandaki eksiklikleri 

hızla gidermek zorundayız. Ayrıca bu durum, sosyal barıştan, uzlaşmadan uzaktır ve 

yaygın kullanımıyla “medya” ya karsı hoşnutsuzluğun artmasına da zemin 

hazırlamaktadır (Kocadas, www.insanbilimleri.com) 

 

 2.2.Televizyon ve Yaşam 

 

2.2.1 Gündelik Yaşam ve Unsurları 

 

“Son dönem televizyon dizilerinin yaşam tarzı üzerindeki imgeleri” adlı bu 

çalışmada, gündelik yaşam ve onu çevreleyen çeşitli etkenlere de değinmek gerekir. 

Zira her bireyin toplumsal statüsüne, gelir seviyesine, yaşadığı yerin kültürüne göre 
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şekillenen bir hayatı vardır. Buna göre, her bireyin gündelik yaşam içerisinde giydiği 

kıyafet, dinlediği müzik, okuduğu kitap türü, hobileri, aile ortamı, karşı cinsle olan 

ilişkileri, arkadaş çevresi, eğitim seviyesi, çalışma hayatı, sportif faaliyetleri, 

eğlenme şekilleri, dini inanışları, yaşanılan yerin coğrafi ve fiziki özellikleri, gelenek 

ve görenekleri, ibadetleri, yeme – içme kültürü ve kitle iletişim araçlarını kullanma 

biçimleri gibi daha birçok konuyla çevrelenmiştir. Benzerlik ve farklılık gösteren bir 

24 saati vardır. Yaşam biçimleri insanları birbirinden farklı kılan davranış 

kalıplarıdır. Karşılıklı günlük ilişkilerimizde, ne demek istediğimizi anlatmak 

zorunda olmadan bir yaşam biçimi kavramını kullanabiliriz; ancak sorgulanacak 

olursak, yaşam biçimlerinin akla getirdiği cinsten şeylerin ve çok genel bir tanımın 

ötesine geçmeyi zor bulabiliriz. O halde yaşam biçimleri insanların neler yaptıklarını, 

niçin yaptıklarını ve bunu yapmanın kendileri ve başkaları için ne anlama geldiğini 

anlatmaya (haklı bulmaya değil, açıklamaya) yardımcı olur. Yaşam biçimleri kültürel 

yapılara bağlı olmakla birlikte, her biri bir biçim, bir tavır ve bir gruba ait bazı 

eşyaları kullanış şeklidir (Chaney, 1999: 14 - 15). 

Lefebvre’ye göre, gündelik hayat; artık itinayla incelenen bir nesne olmuştur. 

Örgütlenmenin alanı, iradi ve planlı bir öz – düzenlemenin uzay – zamanı haline 

gelmiştir. Örgütlenen gündelik hayat, kapalı bir devre (üretim – tüketim – üretim) 

haline gelmiştir. Önceden biçimlendirilen gereksinimlerin ne olacaklarını tahmin 

etmek artık içten değildir; arzuların ise izi sürülür. Rekabetçi dönemdeki 

kendiliğinden ve körü körüne öz – düzenleme süreçlerinin yerini bu olgu alır. 

Böylece gündelikçik kısa sürede, sistematikleştiren düşüncenin ve yapılandırıcı 

eylemin hedeflediği diğer sistemlerin altında gizlenen biricik sistem, kusursuz sistem 

haline gelecektir. Bu sıfatla gündelikçik, örgütlenmiş ya da tüketimi yönlendirilmiş 

diye tanımlanan toplumun ve onun dekorunun, yani Modernliğin temel ürün olacaktır 

(Lefebvre, 1998:77). 

Chaney’e göre de, yaşam biçimleri günlük yaşamın belirli özelliklerinin 

toplumsal ya da simgesel değerlerle donatıldığı kalıplaşmış biçimlerdir; bu, yaşam 

biçimlerinin aynı zamanda kimliklerle oynamanın yolları olduğu anlamına da gelir 

(Chaney, 1999: 54).  

Bunların dışında, bireyin cinsiyeti, ırkı, yasadığı fiziki koşullar, dili, dini 

inanışları, yaşı, bulunduğu yerin gelenekleri, görenekleri, fizyolojik özellikler, gelir 
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ve eğitim seviyesi gibi unsurlarda, gündelik yaşantımızda yön veren ve göz önünde 

bulundurulan önemli etkenlerdir. Gündelik yaşamı belirleyen birkaç ana etkene 

kısaca değinmek gerekirse: 

 

2.2.1.1. Aile 

 

Aile topluma hazırlanma sürecinin ilk ve etkili olarak yaşandığı, ekonomik 

etkinliklerin az ya da çok yer aldığı, evlilik ve kan bağına dayanan, anne baba ve 

çocuklar arasındaki ilişkilerden oluşan, toplum içindeki en küçük birimdir (Atabek, 

2002: 122).  

Kişinin, yaşamıyla ilgili temellerin atıldığı en önemli kurum ailedir. 

Ailesinden gördüğü yetişme tarzı, bireyin günlük yaşantısından toplum hayatındaki 

statüsünde de etkisi büyüktür. Aile üyeleri genellikle birbirleriyle uyumlu kişilerden 

oluşur. Ailece çocuğa ihtiyaç duyduğu sevgi, şefkat, sıcaklık, anlayış gibi ruhsal; 

beslenme, korunma gibi fizyolojik yönden geliştirici ve koruyucu yaklaşımları verir. 

Aile çocuğa toplumun değer yargılarını, kültürel özelliklerini öğretir. Çocuk bunlarla 

uyumlu iletişim ve davranış kalıpları geliştirir (Doğan – Dogman, 1997: 18 – 19). 

 

2.2.1.2. Toplumsal Çevre Ve Sosyalleşme 

 

Her birey, doğup büyüdüğü yaşamını sürdürdüğü çevresine ayak uydurmaya 

çalışır. Yaşadığı toplum, çevresiyle olan ilişkilerini de belirleyen en önemli 

faktörlerden biridir. Bir kişinin toplumsal çevresini onun ilişkide bulunduğu insanlar, 

arkadaşları, onun için önemli olan başka insanlar, içinde yaşadığı toplumun kültürü, 

eğitim ve iletişim araçları oluşturur (Doğan, 1997: 19).  

Toplumsal çevreyle olan ilişkiyle bağlantılı olarak toplumsallaşmayı da 

belirtmek gerekir. Zira toplum üyelerinden toplumun yapısına uymalarını, o yapıyı 

sürdürmelerini, değer yargılarını korumalarını, toplumun kuralları ve yasalarına göre 

davranmalarını bekler. Toplumun bu beklentilerinin üyeleri tarafından 

gerçekleştirilebilmesi, toplumsallaşma ile olur (Doğan, 1997: 20).  

Sosyalleşme, insan yavrusunun toplumun bir üyesi haline gelmesidir, yani 

ailesinin, akraba ve komşuluk düzeyinin, şehir ve köyünün ve nihayet ulusunun bir 
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parçası olduğunu öğrenmesidir. Büyümekte olan çocuk, etrafındakilerle etkileşim 

sonucu, onlarınkine benzer davranışlar geliştirecektir. Böylece tek tek kişiler yerine 

toplumun parçaları olan, birbirlerinden farklılıkları olduğu gibi birbirlerine büyük 

benzerlikler de gösteren toplumsal bireyler oluşur (Kağıtçıbaşı, 1996: 245). 

 

2.2.1.3. Kültür 

 

Kültür, kişinin toplumdan öğrendiği tutum ve davranışlardır. Eğer kişi belirli 

bir biçimde hareket ediyorsa bunun nedenlerinden biri de belli bir kültür geleneği 

içinde yetişmiş olmasıdır. İnsanın toplumdaki davranışlarını belirleyen ve 

yönlendiren kültürel değerlerdir. Ayrıca, bir topumun kültürü, kişiliğin oluşumu da 

etkiler (Atabek, 2002: 102).  

“Kültür” kelimesini duyduğumuzda, klasik müzik veya eski ustaların 

yaptıkları resimler gibi bazı sanat ve eğlence biçimleri aklımıza gelir. Gerçekte 

sosyal bilimcilerin kullandığı anlamda kültür, bir toplum tarafından üretilen 

makineler, binalar ve edebiyat gibi somut; ortak inançlar ve değerler gibi soyut 

ürünleri ifade eder. Böylece, tanımdan da çıkarılabileceği üzere kültür, tutum ve 

davranışlarımız üzerinde çok büyük bir etki gücüne sahiptir (Atabek, 2002: 102). 

 Kültürün nesilden nesile geçerek devam etmesinde sosyalleşmenin rolü 

büyüktür. Bir toplum, çocuk yetiştirme yollarıyla kültürünü yeni nesle öğretir. 

Böylece çocuk yetiştirme, kültürün çok önemli bir öğesi olarak ele alınabilir. 

(Kağıtçıbaşı,1996: 262). 

 

2.2.1.4. Kitle İletişim Araçları 

 

Tabi gündelik hayatı şekillendiren bir unsurda kitle iletişim araçları. Okunan 

dergiler, kitaplar, seyredilen televizyon kanallarındaki haberler, reklamlar, filmler,  

diziler, tartışma programları, dinlenen radyo kanalları, bireylerin günlük yaşam 

tarzlarını şekillendirme de bir diğer etkendir. Örneğin, Lefebvre göre; toplumsal 

imgeselin en iyi görüntüsünü, şu ya da bu bilim kurgu filminde veya yapıtında değil, 

kadınlara seslenen basın organlarında buluruz. İmgesel ve pratik prensipte kadın 

okuyucuya seslenen haftalık yayınların içine girerek, kadın ve erkek okuyucunun 
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kafalarını iyice karıştırır. Aynı dergi, nesneler üzerine kesin bilgileri (şu ya da bu 

modeli kendi başına yapmanın yöntemi, bir başka modelin fiyatı ve satış yeri) ve bu 

nesneleri ikincil bir varoluşla donatan bir retoriği içerir. Bu dergilerde her tür elbise 

(mümkün olan ve mümkün olmayan) her tür yemek ve yiyecek (en basitinden, 

profesyonel bir uğraş gerektiğine kadar) her tür mobilya (alışılmış işlevleri yerine 

getirenlerden, sarayları ve şatoları süsleyenlere kadar) her tür ev, her tür daire bulur 

(Lefebvre, 1998: 89 – 90). 

Gündelik hayatı programlayarak bu mesajları ayinleştiren ve uygulanabilir 

kılan kodlar vardır. Her birey bunları kendi tarzında okur, okuduklarını kendi 

zevkine göre somutluk veya soyutluk içinde, yararcı veya düşsel olarak içine 

yerleştirir. Gördüğü şeyi düşler, düşlediği şeyi görür (Lefebvre, 1998: 90). 

 

 2.3. Gündelik Yaşamı Biçimlendirmede Televizyonun Fonksiyonu 

 

 “Son Dönem Televizyon Dizilerinin Yaşam Tarzı Üzerindeki İmgeleri”ni 

ortaya çıkarmadan önce, televizyonun günlük hayatta bireylere ne kattığı ve nasıl 

yönlendirdiğine ilişkin tartışmaları ele almak gerekiyor. Televizyon kendisinden 

önceki iletişim ve sanat biçimlerini köktenci bir şekilde etkilemiş ve değiştirmiştir. 

Comstock’un belirttiği gibi, “artık hiçbir şey televizyondan önceki gibi 

olmayacaktır.” Comstock, televizyonun diğer iletişim araçları üzerindeki etkilerini 

radyo, dergicilik ve sinemadan örneklerle değerlendirir. Örneğin, eskiden tek ulusal 

günlük eğlence aracı olan radyo, bu işlevini televizyona bırakmak zorunda kaldıktan 

sonra, programcılık yaklaşımı bakımından büyük bir değişiklik yaşamıştır (Kocadaş, 

www.insanbilimleri.com). 

  Televizyon diğer çağdaş kitle iletişim araçlarına göre daha geç bir dönemde 

ortaya çıkmış; ancak diğer araçlara göre çağdaş insanın yaşamını daha fazla 

etkileyecek bir konuma sahip olmuştur. Geçmişte yazılı basın gündemi belirlerken, 

günümüzde yazılı basın, görsel basını taklit etmektedir. Artık kuralları görsel basın 

koymakta, televizyon kamuoyu üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaktadır (Yılmaz, 

2001: 36). 

  O, çeşitli sosyal değerlere nüfuz ederek düşünce üzerinde en etkili olmakta 

aynı zamanda sosyal davranış için tavsiye ya da yol gösterme biçiminde çeşitli 

http://www.insanbilimleri.com/
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olanakların kaynaklarına işaret etmektedir. Sosyal davranışa referans oluşturmaktadır 

(Önür, 2001: 7). 

  Televizyonun günlük yaşamdaki etkilerini çocuklar üzerinde de görebiliriz. 

Bir eğitimci olarak televizyonun gücü, en iyi biçimde bir karşılaştırmayla, okula 

gitmeyen çocukların televizyon yokken bildikleriyle, televizyondan sonra bildikleri 

saptanarak belirlenebilir. Bugün çocuklar farkına varmadan belirli bir dünya görüşü 

kazanmakta, bilinçlenmektedirler. Çocuklar bugün artık her şeyden haberdarlar. 

Liberal eğitimin işlevi de bu geniş kapsamlı bilinci oluşturmaktadır (Groombridge, 

1979: 11). 

Televizyon; enformasyon, eğlence ve tecimsel reklam gibi en önemli üç işlevi 

arka arkaya uygun bir sıralama ile aktarmakta, izleyiciler dizilerdeki savaşları, terörü, 

infaz ve şiddeti gerçek olarak algılarken; haber ve belgesellerde ortaya konan 

olayların gerçekliğine karşın bunları da kurmacaymış gibi izlemekte ve 

değerlendirmektedir. Bu nedenle başta televizyon olmak üzere kitle iletişim araçları, 

tüm toplumlarda merkezi ve en etkili yönlendirme araçları olmuşlardır (Yılmaz, 

2001: 55).  

Halk televizyonun simgesel çevresi içinde doğar ve televizyonun tekrarlanan 

dersleri ile yaşar. Okuryazarlığın ve hareketliliğin tarihsel engellerinin ötesine geçen 

televizyon nüfusunu günlük kültürünün öncel ortak kaynağı olmuştur. Televizyon 

muhtemelen sanayi öncesi dinden beri ilk defa güçlü bir kültürel bağ sağlar (Alemdar 

- Erdoğan, 1998: 181 - 182).  

Bir saat televizyon izlemekle, sanayileşmemiş bir toplumdaki bir kişinin tüm 

yaşamı boyunca görebileceğinden daha fazla imge görmesi olasıdır (Fiske, 1997: 

34).  

Gündelik yaşamın simgeleri, bildiğimiz kültürün ve doğal dilin her günkü 

görüntüler ve sesleri, gazetelerde, televizyonlarda bildiğimiz, tanıdığımız 

görünümler, simgeler, tüm bunlar, yani gündelik yaşamın bu simgesel olarak 

kurulmasında televizyonun can alıcı önemde bir yeri ve rolü vardır. Televizyon 

evimizin içinde, odamızda konuşma, söyleşme için bir ortak konu sağlar, bizi yerel, 

ulusal ve küresel ilişkilerin içine konumlandırır ve eğlendirir, bilgilendirir (Mutlu, 

1999: 80). 
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Williams’a göre televizyon programlarının çoğu gündelik, sıradan 

konuşmanın bir uzantısıdır. Bunlar tümüyle insanların konuşmaya, birbirleriyle 

yaşadıklarını paylaşmaya duydukları o vazgeçilmeyen ilgiye, başka insanların 

yaşamlarını görme, bu yaşamlara tanık olma tutkularına, nihayet müzik ve dansa olan 

düşkünlüklerine dayanmaktadır. Kısacası televizyon insanların bilinen, sıradan 

duygu ve ilgilerinin ekrandaki uzanımıdır ( Mutlu, 1999: 12). 

 Birçok yönlerden televizyon gündelik yaşamın içine işlemiştir. Sosyal politik 

ekonomik vb. etkilere sahiptir. Çok farklı özelliklerdeki çeşitli alt kültürlerden 

bireylere, gereksinim duydukları anlamları genelleştirerek sunmaktadır. Çeşitli alt 

kültürlerin yapısal özellikleri ve anlamsal içerikleri, televizyonunun sunumuyla 

özdeş değildir (Önür, 2001: 6). 

 Televizyon iletişim ortamımızı, başka hiçbir iletişim aracının gücünün 

yetmeyeceği bir biçimde şekilendirir. Hangi filmlerin görüleceği, hangi kitap, kaset 

ve dergilerin alınacağı, bu yıl hangi giysilerin moda olduğu, nerelere gidilip 

eğlenileceği hep televizyon tarafından belirlenir (Çevirir, 1995: 16).  

Özellikle etkin ve yaygın bir araç olarak televizyona yönelik tartışmalarda, 

onun gerçekliği yeniden inşa ederek bir benzetim (yapmacık, temsili) dünyası 

oluşturduğu görüşü sık sık tekrarlanır. “Televizyon, tamamlanmamış bir dünya 

sunmaktadır önümüze ve bu dizi sürekli olarak dünyayı yeniden inşa etmeye 

zorlamaktadır. Günlük yaşamda gördüğümüz imgeler – şeyler, nesneler, görüntüler – 

bir bütün ve sabittir. Oysa televizyon, daha hızlı bir şekilde bizi günlük yaşamdan 

uzaklaştırmakta ve bilgelikle başka dünyalara alıp götürmektedir (Güneş, 2001: 88). 

 Postman televizyonun kendi toplumunda edindiği yeri ve etkinliğini şöyle 

özetlemektedir. “Amerikan televizyonu da hakikaten bir günde binlerce görüntü 

aktaran güzel bir görüntü, görsel bir haz kaynağıdır. Televizyon kanallarındaki bir 

çekimin, ortalama uzunluğu 3.5 saniyeyi geçmez, bunun için daima görecek yeni bir 

görüntüyle karşı karşıya kalan gözün dinlenmesi mümkün değildir. Dahası 

televizyon izleyicilere çok çeşitli temalar sunar, bunları kavramak için asgari bir 

yetenek gereklidir ve büyük oranda, insanları duygusal bakımdan hoşnut etmek 

amaçlanmıştır (Postman, 2004: 101). 

Silverstone’a göre, televizyon modern toplumsal yaşamda merkezi bir yer 

tutmaktadır ve bunun nedeni televizyonun gündelik niteliğidir, yani televizyonun 
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sabahtan akşama gündelik yaşamın tümüne yayılan yapısıdır. Televizyon insanın tüm 

gününü işgal edebilecek bir özelliğe sahiptir, üstelik bunu görece yapılaşmış bir 

şekilde yapar (Mutlu, 1999: 79).  

Televizyon çağdaş kültürün somut bir örneğidir, heterojen, karmaşık iç içe 

geçmiş çok metinli ve post modern bir yapısı vardır. Televizyonun zamandan ve 

mekândan bağımsız olmaması; izleyicilerin içinde bulunduğu çevreyle, izleyiş 

süreciyle iç içe girmiş olması, bir kültürel kurum olarak televizyonun kültür 

endüstrisinin teksel değil karmaşık bir olgu olduğunu da kanıtlamıştır(Kandemir, 

1993: 88). 

2.3.1. Televizyon ve Kültürel Etkileşim 

Günümüzün en etkili kitle iletişim aracı olan televizyon, gündelik yaşam 

kadar kültürle de iç içedir. Bulunduğu toplumun kültürel normlarını kullandığı, 

bireylerin sosyalleşmesine hizmet ettiği gibi; kültürel yapıyı, alışkanlıkları da, 

değiştirip, şekil verebilecek güce de sahiptir. Raymond Williams televizyonu, “hem 

teknolojik, hem de kültürel bir biçim” olarak niteler; yani televizyon bir yanıyla 

teknik bir araçtır, diğer yanıyla ise kültür üretim, aktarım ve tüketim (yeniden – 

üretim) ortamıdır (Mutlu, 1999: 11). 

İnsanın toplumsal kültürel çevresiyle ilişkilerinden doğan ve olayları 

belirleyen bütün kültürel süreçlerde rol oynuyor. Bazı süreçleri pekiştiriyor, 

bazılarının da kaynağını oluşturuyor (Yılmaz 2001: 71).  

Televizyon ve kültür ilişkisine yönelik birçok iletişim araştırmaları 

yapılmıştır. Çünkü televizyon ortaya çıktığı günden itibaren her yaşta insanı hiçbir 

koşul öne sürmeden, onları üzmek, yormak, sıkmak yerine onları eğlendirerek 

kolaylıkla kendine bağlamıştır. Bunu yaparken; gerek televizyonu eline geçirenlerin 

ideolojik eğilimi, gerekse çıkar ilişkilerini sürdükleri sistemin yapısını ve ideolojik 

tercihlerini elektronik teknolojinin tüm olanak ve kolaylıklarını kullanarak program 

çıktıları olarak kendine tutkuyla bağlı izleyicilerine aralıksız aktarırlar (Tekinalp, 

2003: 302). 

 Medya (Kitle iletişim araçları), özellikle de televizyon,  ekonomik, toplumsal, 

bölgesel ve dini farklılıkları aşarak ortak deneyimler meydana getirmektedir. 

Kültürel homojenleştirilin bir yönü de budur. Yaşam, ortak bir kültürel eksen 

etrafında biçimlenmeye başlar. Ancak bu durum, insanların standartlaşmış tepkilerde 
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bulunmasına yol açan kültürel kodlar üretmekte ve bunları toplumda egemen 

kılmaktadır. Günümüzde televizyonlarda aynı anda farklı programlar yayınlanmasına 

karşın, bu programların tümü belli kodları yani anlam üreten ve insanları eylem 

yapmaya iten gizli yapıları pekiştirmektedir  (Eltugay, 1999: 54). 

Fiske ve Hartley televizyonun kültürel işlevleri olarak şunları sıralar; kültürün 

üyelerine dış dünyada olup bitenleri törensel bir biçimde açıklamak. Bir bütün olarak 

kültür yoluyla bireylerin kimliklerine ve statülerine bağlanmalarını saklamak. Kültür 

üyeliğinin geçişini sağlamak. Tasdik ettiği ve ileri sürdüğü potansiyel olarak önceden 

tahmin edilemeyen ideoloji ve mitleri, kültürün büyük bir kısmı ile uygun hale 

gelmesini sağlamak, inandırmak (Önür, 2001: 9 – 10). 

 Radyo ve televizyonun, fertleri, kitleleri, milletleri birbirine yaklaştırdığı, 

kültür ürünlerinin yeryüzünü en uzak noktalarına hem de anında bu araçlarla 

ulaştırılabildiği, milletlerarası olan medeniyet temel değerlerin eklenmesini sağladığı 

yazılı kültürün sınırlarını aşarak toplumlara dünyanın kapılarını açtığını ileri süren 

görüştür. Yine bu araçlarla zihinlerin yeni bilgilere açıldığı, bu imkânlar olmasaydı 

insanlar kültürel mesajlardan mahrum kalacaklar, eğitici değeri olmayan boş işlerle 

uğraşmak zorunda kalacaklardı. Önceleri elit bir kitlenin sahip olduğu kültür bu 

araçlarla kapıların herkese açmış olmaktadır (Şahin, 1987: 46).  

 Televizyonun kültür ve sosyal değişme üzerine etkileri üzerine ileri sürülen 

görüşlerden birincisine göre; televizyon fertleri, kitleleri, toplumları, milletleri 

birbirine yaklaştırmakta, kültür ürünlerin yeryüzünün en uzak noktalarına anında 

ulaştırabilmekte, yazılı kültürün sınırlarını aşarak toplumlara başka dünyanın 

kapılarını açabilmektedir. Eğer bu araçlar olmasaydı bazı insanlar her gün binlercesi 

sunulan kültürel mesajlardan mahrum kalacaklardı. Kültürün tanıtımı ve 

geliştirilmesi kültür mirasının korunması bu yolla daha kolay sağlanmaktadır. 

Hayatın çeşitli sıkıntıları içinde bunalan insanlarda hoş zaman geçirme, onları 

rahatlatma ve dinlendirme görevini üstlenir ( Yılmaz, 2001: 75).  

Televizyonun değer ve normları dolaylı anlatarak kültürleri aktarıcı, 

değiştirici, çarpıtıcı ya da pekiştirici işlevi üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. 

Kültürlenme veya biçimcilik kuramı, süreç olarak, işlevin işleyişi içinde saklı 

olduğunu, mesajın özü kapsadığı ve belirlediğini ifade eder. Biçim, temel felsefeyi 

belirler. Biçimi esas alan yaklaşım tümüyle kapitalist ilerleme anlayışına uyar. 
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 Televizyonun, gazetenin, radyonun biçimsel formatları vardır. Televizyonun 

görsel işitsel büyülü ortamları anlamın belli biçimlere girmesine neden olur. Kitle 

iletişim araçlarında içeriğin hazırlanmasında biçim önemli belirleyicidir. Bu biçimler 

piyasa kurallarına uygundur. Bu görüşe göre biçim genel olarak anlamın önüne 

geçmiş, anlamın önemsizleşmesine yol açmıştır (Tekinalp, 2003: 296).  

Diğer bir görüşe göre radyo ve televizyonun gerçek kültürü tehdit ettiği ve 

yeni bir kültüre yol açtığı savunulmaktadır. Haberleşme araçlarının yaygın olmadığı 

dönemlerde yüzyüze haberleşme şeklinde sürdürülen ve kültürün taşınmasını 

haberleşme kanalı olarak kullanılan masal, efsane, fıkra, destan gibi şifahi kültür 

değerlerinin toplumu eğitme, eğlendirme görevlerini yerine getirdiğini bilmekteyiz. 

Özellikle televizyonun belli bir kültür seviyesinde faaliyetin sürdürmesinin şifahi 

kültürü dışladığı ve etkisini azalttığı yaygın bir görüş olarak ileri sürülmektedir. 

Kitlelerin zevk seviyelerini bayağılaştırdığı, çocuk ve gençlerde şiddet eğilimini 

okşadığı, şahsi menfaatler uğruna birçok değerin ticari maksatların yok edildiği, 

dinleme-eğlenme havasında hiçbir gayret göstermeden elde edilen bilgilerin kalıcı 

olmadığı ileri sürülmektedir (Şahin, 1987: 45). 

 Televizyonun kültürü değiştirme, şekillendirmesine belki de en olumsuz 

bakanlardan biri de Neil Postman. Postman, televizyonun kültürünün toplum 

kültürüne nasıl bir olumsuz etkide bulunduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Bizim 

kültürümüz işlerin, bilhassa önemli işlerin yürütülmesinde yeni bir rol izlemeye 

başlamıştır. Her geçen gün gösteri olan şeyler ile olmayan şeyleri birbirinden 

ayırmak zorlaştıkça kültürümüzün söyleminin niteliği de değişmektedir. 

Rahiplerimiz, başkanlarımız, cerrahlarımız, avukatlarımız, eğitimcilerimiz ve 

televizyon habercilerimiz kendi disiplin alanlarının gerekliliklerini karşılamaktan 

ziyade iyi bir şovmenliğin gerektirdiği davranışlara kafa yormaktadırlar (Postman, 

2004: 112).  

 Küresel – yerel eklemlenmesinden medyada nasibini almaktadır ve medya 

kanallarında çok kültürlülük politikaları izlenmeye başlanmıştır. Gerek kurumsal 

gerekse ticari kanallarda programların ve saatlerin yerel ve etnik kültürlere ayrılması, 

anavatanlarından uzakta yaşayan toplulukları hedef alan yayınlara yöneltilmesi buna 

örnektir. Böylelikle farklı alt kültürler, kendilerini temsil eden ve seslerini duyuran 

yerel medyalara kavuşmaktadır (Uluç, 2000: 61). 
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 Televizyon ulusal yapımların yanı sıra ulus ötesi ürünleri de, yaşayan 

kültürler içine ekmekte, bu kültürleri değişime itmektedir. Kültürel değerler, 

kimlikler, klasik antropolojinin, sosyolojinin işaret ettiğinin dışına taşarak daha 

esnek, daha hareketli bir duruma dönüşmektedir (Önür, 2001: 10).  

Televizyon, yabancı kaynaklı diziler ve reklamlar aracılığıyla kültürler arası 

etkileşimi artırırken, diğer taraftan da varlıklı ülkelerin zengin bireylerinin yaşam ve 

estetik anlayışını ön plana çıkarmış ve zaman içinde bu değerlerin benimsenmesi 

yönünde öğretici olduğu görülmüştür (Kocadas, www.insanbilimleri.com). 

 Featherstone’un ifade ettiği üçüncü kültürler olarak her toplumun kültürlerine 

ve alt kültürlerine nüfuz ederek, gerçek kültürlerin mantığına damgasını vurmaktadır. 

Ortaya çıkan yeni kültür, ulusal, bölgesel ve yerel kültürlere birçok yönlerden pozitif 

bir alternatif oluşturabilmektedir. Kısaca küreselleşme; yerel kültürün yerelliğini 

zaman ve mekân süreçlerini bozarak belirsizleştirmektedir (Önür, 2001: 5). 

 Televizyonun aslında bir kültürel emperyalizmin aracı olduğu fikri de yine bu 

tartışma içerisinde yer almaktadır. Uyduyla iletilen televizyon yayınları, bu arada 

daha zengin ve güçlü ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin kültürel ve siyasal 

değerlerine baskı yapmalarına meydan vermek suretiyle kültürel emperyalizmin 

tehdidini de artırmaktadır. Uydular tarafından dünyanın birçok bölgesine pazarlanan 

ucuz yayınları izleyenler, bu yapımların taşıdığı kültürel ve politik öğeleri de 

beraberinde ithal etmek durumunda kalabilmektedirler (Yılmaz, 2001: 75).  

Yabancı her film, pek tabi olarak en büyük unsuruna kadar yabancı kültürü de 

aksettirir. Bundan dolayı onun sürekli seyredicisi, insanların duygu, düşünce, 

davranış, kılık, kıyafet, hâsılı bütün dünya görüşüne etki etmesini yadırgamamak 

lazımdır (Şahin, 1987: 53).  

Radyo ve televizyonun tek taraflı bir şekilde, merkezden hedef kitleye 

iletiliyor olması, “telkin” ve “alıştırma” süreçlerinin daha kolay işlemesine sebep 

olmakta, mesajları hazırlayan ve sunan yapımcıların, kültür yapılarına bağlı olarak 

yabancı ideolojilerin emrine girdikleri görülebilmektedir. Yıldızlaştırılan yabancı 

örneklerin devamlı empozesi ile fertlerin şahsiyetleri, aile düzenleri, dünya görüşleri 

üzerinde etkiler yaparak milli kültürlerinde değiştirmeler meydana getirebilmektedir. 

Radyo ve televizyon bu etkilerinden dolayı, kültür emperyalizminin taşıyıcı aracı 

haline geldiği kanaatinin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır (Şahin, 1987: 57). 

http://www.insanbilimleri.com/
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 Küresel iletişim olanaklarını dengesiz dağılımından dolayı bu kültürlerin çok 

az bir kısmı ya da belirli kültürlerin, simgeleri, mantık değerleri dünya çapında 

yaygınlık göstermektedir. İletişim teknolojilerini elinde bulunduramayan ülkelerin, 

kültürlerin, dünya çapında yaygınlık göstermesi düşünülmemektedir. Küresel 

merkezden uzaklaşan ve çeşitli medya ürünlerinin (film, televizyon, basın – yayın, 

müzik ve video) büyük iletişim imparatorluklarına dönüşen holdinglerinin olduğunu 

görmekteyiz (Önür, 2001: 3).  

 Bir Hintli, Japon, Türk, Arap ya da Avrupalının belli başlı Hollywood 

yıldızlarını, müzik starlarını tanıması ve onlara özenmesi medya sayesinde oluyor. 

Bu konuda sonuç almak için dünyada medya içeriğinin oluşmasında hangi kültürlerin 

üretimleri (sinema, dizi film, müzik, haber vb.) ağırlıktadır? Bu içerik diğer 

kültürlere nasıl bakıyor? Bu içerikte diğer kültür nasıl anılıyor ve neticede kitleleri 

nasıl bir dünya görüşüne yöneltiyor? gibi soruları net olarak cevaplamak gerek. 

Amerikan müziği; televizyonu, kitapları, dergileri özellikle de filmleri sanki dünyayı 

evrenselleştiriyor. Tabii ki Amerikan kültürünü de buluşturarak. Dünya üzerinde 

böylesine inanılmaz bir kültür bombardımanı sadece medya ile yapmak mümkün. 

Dünyanın her yerinde bu bombardımandan etkilenmiş ve kültür yitimi yaşayan 

büyük kalabalıklarla karşılaşabiliriz (Özdemir, 2000: 202). 

 Teknoloji ve bilgi zengini ülkelerin özellikle uluslararası televizyon akışı 

alanında bu düzeyde olmayan ülkelere tek yönlü program tedariki yaptıkları 

bilinmektedir. Ne var ki Sepstrup’un uyardığı gibi, yabancı televizyon ürünlerinin 

üretildiği ülkelerin kimliğine bakarak, buradan dolaysız kültürel etkilerin çıkar 

sağlamasından kaçınılmalıdır. Çünkü böyle bir formülleştirilme, izlenme pratiğini 

pasif bir davranışa indirgemekte, izleme ediminin direniş, yeniden – bina etme, 

müzakere etme, yeniden konumlama, ayıklama, seçme gibi süreçlerle karakterize 

olan karmaşık ve etkin müdahale olduğunu göz ardı etmektedir (Mutlu, 1991: 113). 

 

2.3.2.Televizyon Üzerine  

Günümüzün en etkili kitle iletişim aracı olarak nitelendirilen televizyonun, 

seyirci kitlesi tarafından ne amaçla kullanıldığına ilişkin çeşitli kuramlar 

oluşturulmuştur. Televizyon, bireylerin isteği doğrultusunda dinlenmek, eğlenmek, 

vakit geçirmek için kullanılan bir araç mıdır; yoksa kitleleri etkileyen, peşinden 
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sürükleyen, ne hakkında, nasıl düşüneceğini öğreten bir araç mıdır? Bu sorunun 

yanıtını bulabilmek için iki farklı yaklaşımdan bahsedilmesi gerekir. 

 

2.3.2.1. Kullanımlar ve Doyumlar 

 

Televizyonun gündelik yaşamı biçimlendirme, yönlendirme ve kültürel 

yapıya olan etkisinin dışında, iletişim alanında yapılan çalışmalarda televizyonun 

bireyler tarafından nasıl kullanıldığı ve onları nasıl yönlendirdiğine ilişkin sorunlar 

tartışılmıştır. Öncelikle kitle iletişim araçlarının işlevinin ne olduğunu açıklamak 

gerekir. Örneğin, Klapper, kitle iletişim araçlarının basit işlevlerini şu şekilde 

açıklamaktadır. Rahatlama sağlama, hayal gücünü harekete geçirme, başkası adına 

yapılan etkileşime olanak sağlama, toplumsal ilişki için ortak zemin sağlama 

(McQuail - Windahl, 1997: 155).  

Konumuz olan televizyona baktığımız da ise, Lee ve Lee’nin insanların 

televizyonu nasıl ve niçin izlediklerini yanıtlamayı amaçlayan araştırmaları, izleyici 

için televizyon izlemenin çok önemli etmenlerinden birinin, geriliminden kurtulmak, 

rahatlamak, gündelik dertlerden ve uğraşlardan kaçınmak olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bir anlamda televizyon ‘bir tür sakinleştirici, yatıştırıcı ilaç” işlevi 

görmektedir (Mutlu, 1999: 82). 

Bu noktada, bireylerin kitle iletişim araçlarının etkisinden kurtularak, bu 

araçların bireyler tarafından vakit geçirme, eğlenme, sıkıntı giderme gibi bir çok 

ihtiyacı karşılama ve doyum sağlamak için kullanıldığına ilişkin düşünce 

“Kullanımlar ve Doyumlar” kuramıyla ortaya çıkmıştır. Kullanım ve doyum 

araştırmaları klasik ve modern döneme ayrılabilir. Klasik dönem; 1940’larda 

Uygulamalı Toplumsal Araştırmalar Bürosu (Bureau of Applied Social Research) 

tarafından New York’da yapılan çalışmaları içerir. Bu çalışmalar örneğin, soap opera 

ve yarışma programları dinleyen izleyicilerden yola çıkarak dürtü – tipolojilerine yol 

açmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra Berelson’un New York’lu gazete okuyucularının 

bir gazete grevi sürecinde, neyin özlemini çektiklerine ilişkin bir çalışması da vardır 

(McQuail - Windahl, 1997: 155). 

 Her ne kadar, kişisel gereksinimlerimizi ve isteklerimizi gidermek için 

toplumsal ilişkileri kullandığımızı öne süren yüz yüze iletişim kuramlarıyla son 
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derece uyumluysa da kitle iletişim sürecini açıklamak için geliştirilmiş bir kuramdır. 

Bu iletişim modeli izleyicinin en azından gönderici kadar etkin olduğunu varsayar. 

Aynı zamanda, iletinin göndericinin niyet ettiği sav değil izleyicinin verdiği anlam 

olduğunu ima eder ve bu yüzden gösterge, bilimsel yöntemle bazı benzerlikler 

gösterir. Bu yaklaşıma göre; izleyiciler kitle iletişim araçlarının pasif alıcıları ya da 

kurbanları değildirler. Bu yeni yaklaşımı ortaya koyanların iddialarına göre insanlar, 

medyayı belli bazı gereksinimlerini karşılamak üzere aktif olarak kullanırlar. 

Böylece bu yeni yaklaşımda, izleyicilerin kendi medya deneyimlerini olumlu yönde 

nasıl yönlendirdikleri vurgulanarak, medya ve izleyici arasında önemli ve gerçekçi 

bir karşılıklı denge arayışı içine girilir. Burada “medyanın, insanlara ne yaptığı” 

sorusunun yerini “Kullanımlar ve Doyumlar” yaklaşımıyla birlikte “insanlar medya 

ile ne yapar?” sorusu almaktadır. “Kullanımlar ve Doyumlar” yaklaşımının önde 

gelen uygulamacılarından Jay Blumler’in belirtmiş olduğu gibi, bu yaklaşım 

araştırma vurgusunu, medya malzemelerini, kendi gereksinimleri uyarınca etkin 

biçimde işleme tabi tutan izler kitle mensuplarına kaydırmaktadır. Bu yaklaşıma 

göre, insanların kitle iletişim araçlarıyla ilişkileri, onların daha birçok başka araçlar 

ilişkilerinde de olduğu gibi, gereksinim kavramı temel alınarak formüle edilebilir 

(Mutlu, 1999: 81). 

 

2.3.2.2. Kültürel Göstergeler ve Ekme Modeli 

 

Medyanın izleyici grupları tüm bireysel ve toplumsal farklılıklarını aşarak 

ortak görüşler etrafında toplanmasını George Gerbner, “Kültürleme Kuramı” ile 

açıklamaya çalışmıştır. Gerbner, mainstreamingi (ana görüş haline getirme) 

kavramını kullanarak, araçların, içeriklerin, izleyicilerin onca farklılığına rağmen 

sonuçta medyanın bir ana görüş geliştirdiğini savunur. Böyle bir ana görüşün 

varlığını çoğunluğun paylaştığı ortak bakış açısında görmek mümkündür. Gerbner, 

özellikle televizyonu kastederek medyanın ortak bir perspektifin kültürünü 

yetiştirdiğini söyler (Güneş, 2001: 99).Gerbner’in önderliğinde Annenberg School of 

Communication (Universtiy of Pennsylvenia) 1960’ların sonunda başlayan ve hala 

devam eden “Kültürel Göstergeler” diye adlandırılan bir araştırma projesine girmiştir 

(Alemdar – Erdoğan, 1990: 141 – 142). 
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 Televizyon toplumun bütün sektörlerine girer, tekrarlanan ve yaygın kalıplar 

yoluyla belli bir dünya görüşünü ortaya atar.Bu kalıplar organik bir şekilde birbiriyle 

ilişkili ve içsel olarak uyumludur. Gerbner grubu televizyon seyretmenin farklı 

grupların yaşam koşullarıyla ve dünya görüşleriyle farklı fakat uygun bir şekilde 

ilgili olduğunu bulmuştur. Bu uygun kalıpların en genel olanları “Ana Akım” olarak 

isimlendirilmiştir. Ana Akım (anayol, orta yol) televizyonun ekmeye çalıştığı genel 

dünya görüşü ve değerleri olarak tanımlanabilir (Alemdar – Erdoğan, 2002: 204). 

  Kültürlenme kuramında öncelikle vurgulanmak istenen medya tarafından 

yaratılan ortak algılama kalıplarıdır. Ortak algılama kalıpları yalnızca medya 

içeriğini anlamada değil, aynı zamanda bireyin topluma ve dünyaya bakış açısını 

belirlemektedir. Televizyon seyretme geleneksel farklılıkları bulanıklaştırır, daha 

homojen bir ana akım içinde ayrıştırır. Ana akımı, azınlıklar ve kişisel haklar 

konusunda sert tutum konumuna doğru büker (Alemdar – Erdoğan, 2002: 205). 

 İlk aşama kurumsal çözümlemedir ve araştırmanın bu düzeyini televizyon 

dünyasının ürettiği bağlamdaki kurumsal ilişkilerin betimlenmesi ve sınıflandırılması 

yapılır. Gerbner bu araştırma evresinde özellikle televizyon mesajının üretilmesi 

sürecinde denetleyici ve yönlendirici olarak müdahale eden kurumsal ve bireysel 

aktörleri, bunların eğitici güçleri ve aralarındaki ilişkileri çözümlemeye çalışır 

(Mutlu, 1999: 97). 

 Kültürel göstergeler projesi birbirini tamamlayan iki araştırmadan oluşur. İleti 

sistem ve ekme çözümlemeleri. İleti sistem çözümlemesi için televizyon 

programlarının örnekleri kaydedilir ve içerik çözümlemesine tabi tutulur. Bu içerik 

çözümlemeleriyle televizyon dünyasının özellikleri belirlenir. Bu özellikler 

televizyon dünyasının izleyicileri verdiği potansiyel dersler olarak kabul edilir ve 

alan araştırmasında sorulacak televizyon yanıtı ile ilgili soruların kaynağı olarak 

kullanılır. Ekme çözümlemesinde televizyonu az ve çok izleyenlerin sorulara 

verdikleri yanıtları incelenir. Amaç; çok izleyenlerin sorulara televizyon dünyasının 

potansiyel derslerini yansıtacak şekilde yanıt vermelerinin (televizyon yanıtı) benzer 

demografik özelliklere sahip, fakat az televizyon izleyenlerden daha fazla olup 

olmadığını bulmaktır. Ekme kavramı, izleyicilerin düşüncelerine televizyonun 

katkılarını açıklar. Ekme farklılığı iki izleyici grup arasındaki televizyon yanıtındaki 

yüzde farkıdır (Alemdar – Erdoğan, 1998: 180).  
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 Ekme incelemeleri, seyretmenin tehlike algısını yükselttiğini ve abartılmış bir 

güvensizlik duygusu verdiğini göstermiştir. Televizyonun rezil ve tehlikeli dünyayı, 

baskıcı tutumları ve basit, belalı ve son görünüşleri ve çözümleri işleyeceği 

umulabilir. Çok izleyenlerde büyük tehlikeler emniyetsizliklerin olduğu, “rezil 

dünyada” yasadıkları duygusunu az izleyenlerden daha kesin olduğu bulunmuştur 

(Alemdar – Erdogan, 2002: 208).  

 Gerbner’in araştırma programının temelinde bu belirtilen iddianın içerdiği 

belli bazı varsayımlar bulunmaktadır. Bunların ilki, “Televizyon Dünyası” ile 

“Gerçek Dünya” arasındaki ayrımdır. Televizyon ekranda belli bir dünya görüşü 

çizmektedir. Bu “Televizyon Dünyası” gerçekliğin (ya da toplumsal dünyanın) 

basmakalıplaşmış, seçici ve çarpıtılmış bir görünümüdür. Televizyon, ekrandaki 

dünyayı, gerçek dünyanın oluşturucu unsurları ve ilişkileriyle kurarken, bunları ne 

oransal olarak, ne önem olarak, ne de öncelik olarak aslına sadık biçimde kullanır. 

Bunun nedeni sırf televizyonun kötü niyetli bir takım insanlarca, gerçekliği 

çarpıtacak ve insanları yanıltacak, “manipüle” edecek bir şekilde kullanılması 

değildir. Televizyonun temsili doğası ve dramatik temsilin yapısı gerçekliğin 

ekranlarda olduğu gibi yansımasına elvermez (Mutlu, 1999: 97). 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TELEVİZYON DİZİLERİNİN YAŞAM TARZINA VE GENÇLERİN 

YAŞAM TARZINA ETKİLERİ 

 

 3.1.Televizyonun Kültürel Değişime Etkisi 

 

Kitle iletişim araçlarının birer kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı oldukları artık 

birçok araştırmacı ve bilim adamı tarafından kabul edilmektedir. Günümüzde, bu 

araçların etkileri ülkelerin sınırlarını dahi aşmıştır. Gelişen teknoloji, bu araçları daha 

güçlü ve daha etkili hale getirmiştir. Örneğin, uydu yayınlarıyla, Amerika'daki ya da 

Avrupa'daki bir futbol müsabakasını anında izleme olanağı ortaya çıkmıştır. 

Televizyon çağımızda kitlelere ulaşan en büyük iletişim aracıdır. Amerikalıların 

çoğunun medya dendiğinde, ilk olarak televizyon akıllarına gelmektedir. 

Amerikalıların çoğu, siyasi bilgilerinin pek çoğunu televizyondan aldıklarını ve 
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gazetelerden ziyade televizyonlardan almış oldukları bilgiye inandıklarını 

belirtmektedirler. 1950’li yıllarda Amerika’da gelişen ve yaygınlaşan televizyon, 

kısa sürede insanların yaşamlarının önemli bir bölümünü işgal etmiştir. İnsanların 

haber alma, pembe dizileri izleme, spor olaylarını takip etme, eğlenceli komedileri 

izlemelerine, diğer taraftan bilgi ve eğitimlerini artıran yöntemlerde de önemli 

değişikliklerin olmasına yol açmıştır. Televizyon gücünü görüntüden ve halkın 

kullandığı dilden alır. Televizyonun dili basit, yalın, sıradan, kurnaz ve ikiyüzlüdür. 

Televizyon, halkın mantığına değil, kalbi ve duygularına seslenir. Televizyon haber 

sunucuları, izleyiciye seslenirken bir vaiz gibi konuşurlar, ses değişimleriyle, 

müzikle, kendine güveniyle hipnoz etkisi yaratarak, halka seslenirler. Televizyon 

izleyicileri, hem kurban hem de birçok çirkin olayın suç ortaklarıdırlar. Zengini ve 

yoksuluyla, kültürlüsü ve cahiliyle, kentlisi ve köylüsüyle Türk toplumu da dünya 

toplumları gibi, Seguela’nın deyişiyle, “Sizo-Medyatik Yaşama”  tutsak olmuş 

bulunmaktadır. Yerli ve yabancı dizilerle kalkılıp onlarla yatılıyor. Perran Kutman 

imgesel kimliğiyle tanınmaktadır. Perihan Abla Seguela'nın Madonna olgusunu 

açıklarken kullandığı “Gerçek, sahte kimliği icat etti” sözü, yaşanan durumu tam 

anlamıyla betimlemektedir. Gerçek ablaların, gerçek anne babaların yerine geçirilen, 

sahteleri, edindikleri “gerçeklik halesiyle” yaşanan zamanla, olumsuz setlerle 

seyircinin arasına kalın bir duvar çekmektedir (Oktay,1994: 52). 

Televizyonda kurgu gerçekmiş gibi sunulurken, gerçek de aslında bir kurguya 

bürünmektedir. Kültür büyük oranda görselleşmekte ve hayat televizyon ve video 

filmlerinde üretilen yapay olaylardan ibaret hâle gelmektedir. Televizyon okuma 

kültürünü yok etmiştir. Hâlbuki zihinsel gelişim için okuma eyleminin yerini hiçbir 

eylem tutamaz. Seyirci olmak için hiçbir beceri gerekmez. Televizyon okuma-yazma 

kültürünü genişletmez ve pekiştirmez. Tersine, okuma-yazma kültürüne saldırır. 

Televizyon, herhangi bir şeyin devamıysa eğer, on beşinci yüzyıldaki matbaanın 

değil, 19. Yüzyılın ortasında telgraf ile fotoğrafın başlattığı geleneğin devamıdır 

(Postman,1994: 96). 

 Televizyon öncelikle bir görsel araçtır. İzleyicinin bilincine egemen olan 

görüntülerdir. İnsanlar televizyonu izlerler, okumazlar, hatta dinlenmezler de. Onu 

sadece izlerler. İzledikleri görüntü, saniyede 1200 kadar çok farklı dinamik ve sürekli 

değişen resimlerdir. Televizyon, anlamayı değil, algılamayı gerektirir. TV izleme 



47 

 

 

hiçbir beceri gerektirmez, aynı zamanda hiçbir beceriyi de geliştirmez. Televizyon, 

modern toplumda insanları sürü halinde yaşatmaya, bir arada uyuma sokmaya, onu 

sistem içinde tutmaya çalışmaktadır. İnsan insana olan ilişkilerin duygusal temelini 

yıkan televizyon, ilk etapta kitlelerin zihnini uyuşturur, onlara tek bir merkezden 

ortak bir gündem sunar, sonra bütün bireysel, zümresel farklılıkları yok ederek 

toplumu bir bütün için standartlaştırır. Televizyon her şeyi seyirlik birer nesneye 

dönüştüren bir eğlence aracıdır. Şiddet ve porno görüntülerle hep uç noktalarda 

yaşayan bir insan tipi ortaya çıkarmıştır televizyon. Yaşam çiçeklerle kaplı bir yol 

değildir. Şuraya buraya atılmış birkaç çiçeğin görüntüsü, yolculuğumuzu bir parça 

daha çekilir hâle getirebilir. Burada anlatılmak istenen, televizyonun eğlendirici 

olmasından öte, eğlenmeyi, her türlü deneyimlerimizin temsilinin doğal çerçevesi 

haline getirmesidir. Sorun, televizyonun bize eğlendirici temalar sunması değil, 

bütün temaların eğlence olarak gösterilmesi ve sunulmasıdır. Bu da bambaşka bir 

sorun oluşturur. Eğlence, televizyondaki her türlü söylemin üst ideolojisidir. Neyin 

gösterildiğinin ya da hangi bakış açısının yansıtıldığının hiçbir önemi yoktur. Her 

şeyin üstünde tutulan varsayım, hepsinin bizim eğlenmemiz ve haz almamız 

gözetilerek sunulmasıdır”(Postman,1995:100). 

“Televizyonla ilgili en önemli tespit, insanların onu izlemeleridir, adına 

‘televizyon’ denmesinin nedeni de budur. İnsanların izledikleri, izlemekte 

hoşlandıkları şey, hareketli (kısa süreli ve durmadan değişen milyonlarca) 

resimlerdir. Görsel ilginin gerekliliklerini karşılamak, yani gösterinin değerlerini 

karşılamak amacıyla fikirlerin içeriğinin geri plana atılması zorunluluğu bu aracın 

doğasından gelmektedir ”(Postman,1995:104). 

Televizyon rahatlatıcıdır, çünkü zihnimizi, üzerine çok fazla düşünecek başka 

bir şey vermeksizin, belki de uzun uzadıya ve derinliğine düşünmemiz gereken 

şeylerden bizi uzaklaştırır. Üstelik izlediğimiz ve üzerine konuştuğumuz herhangi bir 

programla ilişkimiz fazla sürmez, bir iki gün sonra onun hakkında konuşma gereği 

bile duymayız. Çünkü belleğimizdeki izi genellikle çok kısa bir süreyle kalıcıdır. 

Kitle iletişim araştırmacılarının önde gelen isimlerinden Metron ve Lazarsfeld’in bu 

araçların etkilerine ilişkin ortaya attıkları “uyutturma etkisi” kavramı, izler kitlenin 

bu araçları kullanmalarını toplumsal veya siyasal sorunlarla ilgili, fiilen bir şeyler 

yapmanın yerine koymaları eğilimini dile getirmektedir. Televizyon seyircisinin 
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davranışında kaçış kavramının özsel bir yer tutmasının nereden kaynaklandığı 

üzerine yapılan araştırmalarda şu tür bulgulara rastlanmaktadır: 

 1. İlkin televizyonun yoğun bir şekilde kullanılması çeşitli kişisel veya 

toplumsal yoksunluk biçimleriyle bağlantılıdır. Bu tür (yalnızlıktan yoksulluğa, 

eğitimsizlikten, her türlü psikolojik ve maddi engellemelere kadar geniş bir yelpaze 

içinde yer alan) yoksunluklar içinde olanların televizyonu yoğun bir şekilde 

kullanma eğilimi, diğerlerine göre fazladır. 

 2. Televizyon içeriği, çözümlemelerinin bulguları, programlarda gerçekliğin 

çarpıtılmasına ilişkin güçlü ve sistematik kalıpların varlığını ortaya koymaktadır. 

Televizyon programlarında yüksek mevkideki mesleklerin ve yaşam biçimlerinin, 

daha heyecan verici ve tantanalı ortamların aşırı bir şekilde temsil edilmesi suretiyle, 

izleyici kitle mensuplarının, varsayılan tutkuları, dilekleri, özlemleri ve hayallerini 

gözeten, bunları manipüle etmeye yönelik bir çarpıtmadan söz edilebilir. 

 3. Televizyonda ısrarlı olarak popüler olan kültür malzemesinin kullanılması 

izleyicileri günlük yaşamın sıradanlığından kurtarıp, onlara ünlülerin cilalı dünyasına 

girme olanağı sağlar. Bu dünya ün, eğlence ve keyif dünyasıdır. Özellikle Türkiye’de 

bunun örneklerine sıkça rastlamaktayız. Popstar yarışmasında, popstar adaylarının 

eline mikrofonu alıp her türlü müziği yapmaları ve bu adayların daha yarışma 

bitmeden sanatçı olarak sunulması, bu kişilerin özel yaşanlarının didik didik edilmesi 

ve gerek haber gerek magazin programlarında tekrar tekrar işlenmesi, televizyonun 

kaçış etkisinin apaçık bir kanıtıdır. 

 4. Televizyon izleme genel olarak sadece boş zamanla değil, toplumsal rol 

için ayrılmış zamanın dışıyla da sınırlanmıştır. Böylelikle birey televizyon 

seyirciliğini çalışma saatlerinin yanı sıra diğer toplumsal rollerinden, örneğin ana 

babalık, karı kocalık gibi benzeri toplumsal rollerinden de uzaklaştığı zamanlarda 

yapar. Televizyonun kullanımı belirgin biçimde sınırsız, görev ve yükümlülük 

duygularından bağımsız özgür bir seçim meselesidir. 

 5. Televizyon bir anlamda kimilerine göre yapay sayılabilecek bir toplumsal 

tutunum da sağlamaktadır. Tek başına yaşayanlar yalnızlıktan kaçınmak için 

televizyon seyrettiklerini söylerken, televizyonu toplu olarak izleyenler ise bu seyir 

tecrübesini paylaşmaktan haz aldıklarını belirtmektedirler. Televizyonda izlenenlerle 

ilgili konuşmalar bir toplumdaki farklı kümelere, hatta bazen farklı kültürlere 
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mensup insanlar arasında suya sabuna dokunmayan, tartışmaya neden olmayan, 

üzerinde anlaşılmasa bile tartışma yapmaya değmeyecek önemsizlikte olan 

konularda iletişime, dolayısıyla televizyon seyretme zamanı dışında da hiçbir değer 

taşımayan etkinliğe yol açar (Mutlu,2005:102-103). 

“Televizyon, bireysel pasifliği teşvik eden araçların en etkin olanıdır. 

Amerikalılar her hafta yüz milyonlarca, her sene milyarlarca saatlerini parmaklarını 

bile oynatmadan akıl almaz bir üşengeçlik içerisinde televizyonlarının karşısında 

geçirmektedirler. İş, milyonlarca insanın fiziksel açıdan pasifize itelenmesi ile de 

bitmemektedir. Zihinsel faaliyetler dumura uğramakta, ardı arkası gelmez saçma 

sapan programlar, izleyenlerin zekâsını köreltmektedir. İnsanlar etraflarına kritik 

eder bir gözle bakamamakta, yaşananlardan farklı olanların yaşanabilmesinin imkân 

dâhilinde olabileceğini aklının ucundan bile geçirmemektedir”(Schiller,1993:50). 

 

 3.2.Televizyon Dizileri 

 

Televizyon, gündelik yaşam deneyimlerinin bir parçası olmakla birlikte, 

yaşamın anlamlandırılmasında, duygu ve düşünceleri, öncelikleri, yaşam tarzlarının 

biçimlenmesinde yol gösterici mesajlar gönderen bir araç olarak üzerinde 

düşünülmesi ve çalışılması gerekmektedir. Televizyon program türlerini tanımlamak 

dizinin de nerede konumlanabileceğini anlamada yardımcı olur. Nejat Özön, 

televizyon program türlerini, "programların belli bir konuyu işlerken kullandığı 

gerekçe, çeşitli öğelerin kullanış biçimine, belli bir konuyu ele alış açısına göre ortak 

yönleri bulunarak yapılan kümelendirmeler sonunda ortaya çıkan bölümler" şeklinde 

tanımlar. Bunlara örnek olarak haber, belgesel, gezi, açık oturum, yuvarlak masa, 

spor, televizyon oyunu, dinletirler, eğlence, yarışma, hava durumu, tanıtım (reklam) 

programlarını gösterir (Mutlu, 1991: 36). 

Berger ise türleri şöyle sıralar; aktüalite, yarışmalar, ikna etmeye yönelik 

programlar ve dramalar. Aktüalite programları, haberleri ve belgeselleri içerir, 

yarışmaların içine spor yarışmalarını da katar, reklamlar ikna etmeye yönelik 

programlardır.Dramalar ise pembe diziler, durum komedileri, polisiyeler olarak 

sınıflandırılır (İnal, 2001: 261-262). 
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 Günlük yaşamı seyirlik bir olguya dönüştüren televizyonun, program 

akışında, televizyon dizileri önemli bir yer alır. Uluslararası pazarda alınıp 

satılabilen, kitle kültürünün bir ürünü olarak kabul edilen televizyon dizileri, kendi 

kullanım değerlerine göre ölçülür, estetik değerlerine göre değil. Onlar günlük olarak 

kullanılırlar ve diğer gündelik olaylar gibi tartışılırlar. Kitle iletişim araçları 

insanların kendi dünyalarından çıkan ve oraya sürekli göndermelerde bulunan 

öyküler aracılığı ile sahtenin, gerçeğin yerine geçtiği bir kültür üretirler. 

Televizyonda yayınlanan dizilerde yer alan oyuncular dizideki adıyla çağrılır, öyle 

tanınır. Gerçek kapıcıların, gerçek ablaların, gerçek anne-babaların yerine geçirilen 

sahteleri, edindikleri gerçeklik halesiyle yaşanan zamanla, olumsuz koşullarla 

seyircinin arasına kalın bir duvar çeker (Oktay, 1987: 64-65). 

 Kitle iletişim araçlarında içerik, mesajlarının sürekliliği ve düzenli aralıklarla 

tekrar edilmesiyle, kurmaca, dizi anlatımının spesifik formu oluşturulur. Gerçek 

dünya tüm monotonluğuyla izleyiciler için izlenmesi hiç de cazip olmayan bir 

hammaddedir. Oysa bu dünya daha fazla şiddetle, daha cazip karakterlerle, daha 

cafcaflı yaşam biçimlerinin temsiliyle çok daha çekici kılınabilir. Üstelik ekrandaki 

temsili ya da simgesel dünyanın belli bir tutarlılığı vardır ve bu tutarlı yapıyı sürekli 

olarak yineler. Böylelikle karakterleri, ilintileri ve öyküleriyle dün, bugün ve yarın 

değişmeyen bir simgesel dünya, sürekli olarak izleyicilere sunulur. Bu dünya gerçek 

dünyanın bir yansıması değildir, tam tersine kendi içinde, kendi başına, yapılaşmış, 

rutinleşmiş bir dünyadır (Oktay, 1987: 64-65). 

 Dizilerde, birbirine çelişir değerler ele alınsa da, korunması gereken değerler 

her zaman eleştiri dışında kalır. Bu durum, televizyonun ideolojisi gereğidir. 

Televizyonun en önemli formatı olan dizi filmler, egemen ideoloji işlevi görürler ve 

böylece, topluma uyumlu, sosyal yapıyla bütünleşmiş bireyler yaratarak, toplum 

işleyişinde ortaya çıkacak çatlakları engelleyerek ve yerleşik değerlerin yaygın hale 

gelmesiyle toplumun işleyişini kolaylaştırırlar (Parkan, 1989:80). Egemen 

ideolojilerin işlevselleşmesi açısından mevcut ataerkil toplumsal cinsiyete ilişkin 

ideolojiler formatın belirlenmesinde etkin olur. Diziler ve onların oyuncuları hemen 

hemen bütün toplum tarafından izlendikleri için, kültürel bir olguya dönüşür. “Kültür 

ürünü olarak görülen dizilerde toplum kendine ait sembolik bir formda anlatılır”. 

Türk izleyicileri tarafından büyük ilgi gören yerli dizilerde ise, uluslararası kabul 
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görmüş dizi formatları kullanılmakla beraber, içerikte Türk toplumunun kültürüne ait 

öğeler de yansıtılır. Televizyon dizileri, aynı ana karakterler, bazen sürekli bir mekân 

ortak paydasına dayanan, ama birbirinden farklı olay dizilerinden oluşan dramatik 

anlatılar bütününü dile getirir (Mutlu, 1991: 197). 

 Dizilerde eleştiri duygusunun parçalanmasına, kimi yerde yok edilmesine 

televizyonda kullanılan çekim teknikleri ve kurguları da yardımcı olur. Örneğin, TV 

film ve dizilerinde sık kullanılan yakın çekim tekniğini sorgulayan Mutlu, bu yolun 

bir anlatım öğesi olmaktan çok popüler kültüre özgü ve ideolojik içeriği olan bir 

teknik olduğunu öne sürer ve "çağdaş bir mit" olarak niteler. Yakın çekimin neye 

yaradığını Mutlu şöyle anlatır: "Yakın çekim miti ortam-birey diyalektiğini, 

etkileşimini, insanın toplumsallığını, insanın bireyselliği adına göz ardı etmenin, yok 

etmenin bir aracı olarak işlev görür. Biçimsel indirgeme, aslında ideolojiyi taşıyan 

öze ilişkin indirgemenin fiziksel, teknik bir haklılaşmasıdır. Biçimsel indirgemede 

mantık şöyle işler: Televizyon ekranı küçüktür; küçük ekran çevrenin gösterilmesine 

elvermez, çevrenin etkisini azaltır, hatta çevreyi etkisiz kılar. O halde bireyleri ve 

nesneleri çevresinden soyutlayan yakın çekim televizyonun asıl ölçeğidir. Bu fiziksel 

gerekçeli indirgeme, yakın çekimi sinemasal saymamalarından aktarılan, yani 

duyguları, insanın iç dünyasını dışa vurma amacına yönelik işleviyle birleşerek 

televizyonun kişisel bir dünya olduğu iddiasını öne süren ideolojik bir renge bürünür. 

Bu iddia, kişinin kişiselliğin toplumsal çevreyle birlikte anlam kazandığı gerçeğinin 

televizyon için düşünülemeyeceği sonucuna varıyor. Yakın çekim aksiyona dayalı 

anlatılarda da aksiyonun çevreyle, ortamla ilişkileri yerine, bizzat aksiyonun 

kendisini çözümlemeye yönelir. Böylelikle aksiyonun başarısı ya da başarısızlığı, 

aksiyonun öznesinin yeteneği, gücü, çabası ya da yetersizliğiyle özdeşleştirilir” 

(Oktay, 2002: 295). 

Dizi, en az üç bölüm halinde yayınlanan, tavır, tutum, deyiş yönünden 

birbirine bağlı olan aynı konunun veya birbirini izleyen konular bütünlüğünün 

işlendiği drama yapımlardır (Sayılgan, 2003: 16). 

 Televizyonda drama biçiminden söz edildiğinde de, ister gerçeğe benzer 

olsun, ister tümüyle gerçeği yansıttığı öne sürülsün baştan sona kurmaca bir dünya 

akla gelir. Kurmaca bir dünyadaki olaylar, ilişkiler ve karakterler örüntüsü ise, genel 

kabul gören kurallara ve saymacalara uygun olarak üretilir. Gerçek dünyadaki 
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karşılığından farklı bir örüntüdür bu ve bu farklılaşmanın düzeneklerinin 

araştırılması, televizyondaki dramatik türlerin ve formüllerin anlaşılması için bir ön 

gerekliliktir (Mutlu, 1991:77). 

 

 3.3.Televizyon Dizileri ve Kültür İlişkisi 

 

Günümüzün en etkili kitle iletişim aracı olan televizyon, gündelik yaşam 

kadar kültürle de iç içedir. Bulunduğu toplumun kültürel normlarını kullandığı, 

bireylerin sosyalleşmesine hizmet ettiği gibi, kültürel yapıyı, alışkanlıkları da, 

değiştirip, şekil verebilecek güce de sahiptir. Raymond Williams televizyonu, “hem 

teknolojik, hem de kültürel bir biçim” olarak niteler, yani televizyon bir yanıyla 

teknik bir araçtır, diğer yanıyla ise kültür üretim, aktarım ve tüketim (yeniden – 

üretim) ortamıdır (Mutlu,1999: 11). 

 İnsanın toplumsal kültürel çevresiyle ilişkilerinden doğan ve olayları 

belirleyen bütün kültürel süreçlerde rol oynar. Bazı süreçleri pekiştirir, bazılarının da 

kaynağını oluşturur (Yılmaz 2001: 71). 

 Televizyon ve kültür ilişkisine yönelik birçok iletişim araştırmaları 

yapılmıştır. Çünkü televizyon ortaya çıktığı günden itibaren her yaşta insanı hiçbir 

koşul öne sürmeden, onları üzmek, yormak, sıkmak yerine, onları eğlendirerek 

kolaylıkla kendine bağlamıştır. Bunu yaparken; gerek televizyonu eline geçirenlerin 

ideolojik eğilimi, gerekse çıkar ilişkilerini sürdürdükleri sistemin yapısını ve 

ideolojik tercihlerini elektronik teknolojinin tüm olanak ve kolaylıklarını kullanarak 

program çıktıları olarak kendine tutkuyla bağlı izleyicilerine aralıksız aktarırlar 

(Tekinalp, 2003: 302). 

 Medya (kitle iletişim araçları), özellikle de televizyon, ekonomik, toplumsal, 

bölgesel ve dini farklılıkları aşarak ortak deneyimler meydana getirmektedir. 

Kültürel homojenleştiricin bir yönü de budur. Yaşam, ortak bir kültürel eksen 

etrafında biçimlenmeye başlar. Ancak bu durum, insanların standartlaşmış tepkilerde 

bulunmasına yol açan kültürel kodlar üretmekte ve bunları toplumda egemen 

kılmaktadır. Günümüzde televizyonlarda aynı anda farklı programlar yayınlanmasına 

karşın, bu programların tümü belli kodları yani anlam üreten ve insanları eylem 

yapmaya iten gizli yapıları pekiştirmektedir (Eltugay, 1999: 54).  
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 Fiske ve Hartley televizyonun kültürel işlevleri olarak şunları sıralar:Kültürün 

üyelerine dış dünyada olup bitenleri törensel bir biçimde açıklamak. Bir bütün olarak 

kültür yoluyla bireylerin kimliklerine ve statülerine bağlanmalarını, kültür üyeliğinin 

geçişini sağlamaktır. Tasdik ettiği ve ileri sürdüğü potansiyel olarak önceden tahmin 

edilemeyen ideoloji ve mitleri, kültürün büyük bir kısmı ile uygun hale gelmesini 

sağlamak, inandırmak(Önür, 2001: 9 – 10).  

 Radyo ve televizyonun, fertleri, kitleleri, milletleri birbirine yaklaştırdığı, 

kültür ürünlerinin yeryüzünü en uzak noktalarına hem de anında bu araçlarla 

ulaştırılabildiği, milletlerarası olan medeniyet temel değerlerin eklenmesini sağladığı 

yazılı kültürün sınırlarını aşarak toplumlara dünyanın kapılarını açtığını ileri süren 

görüştür. Yine bu araçlarla zihinlerin yeni bilgilere açıldığı, bu imkânlar olmasaydı 

insanlar kültürel mesajlardan mahrum kalacaklar, eğitici değeri olmayan boş işlerle 

uğraşmak zorunda kalacaklardı. Önceleri elit bir kitlenin sahip olduğu kültür bu 

araçlarla kapılarını herkese açmış olmaktadır (Şahin, 1987: 46). 

  Televizyonun kültür ve sosyal değişmeler üzerine etkileri ileri sürülen 

görüşlerden birincisine göre; televizyon fertleri, kitleleri, toplumları, milletleri 

birbirine yaklaştırmakta, kültür ürünlerini yeryüzünün en uzak noktalarına anında 

ulaştırabilmekte, yazılı kültürün sınırlarını aşarak toplumlara başka dünyanın 

kapılarını açabilmektedir. Eğer bu araçlar olmasaydı bazı insanlar her gün binlercesi 

sunulan kültürel mesajlardan mahrum kalacaklardı. Kültürün tanıtımı ve 

geliştirilmesi kültür mirasının korunması bu yolla daha kolay sağlanmaktadır. 

Hayatın çeşitli sıkıntıları içinde bunalan insanlarda hoş zaman geçirme, onları 

rahatlatma görevini üstlenmektedir ( Yılmaz, 2001: 75). 

 Televizyonun değer ve normları dolaylı olarak kültürleri aktarıcı, değiştirici, 

çarpıtıcı ya da pekiştirici işlevi üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Kültürlenme 

veya biçimcilik kuramı, süreç olarak işlevin isleyiş içinde saklı olduğunu, mesajın 

özü kapsadığı ve belirlediğini ifade eder. Biçim, temel felsefeyi belirler. Biçimi esas 

alan yaklaşım tümüyle kapitalist ilerleme anlayışına uyar. Televizyonun, gazetenin, 

radyonun biçimsel formatları vardır. Televizyonun görsel işitsel büyülü ortamları 

anlamın belli biçimlere girmesine neden olur. Kitle iletişim araçlarında içeriğin 

hazırlanmasında biçim önemli belirleyicidir. Bu biçimler piyasa kurallarına 
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uygundur. Bu görüşe göre biçim genel olarak anlamın önüne geçmiş, anlamın 

önemsizleşmesine yol açmıştır (Tekinalp, 2003: 296). 

  Diğer bir görüşe göre radyo ve televizyonun gerçek kültürü tehdit ettiği ve 

yeni bir kültüre yol açtığı savunulmaktadır. Haberleşme araçlarının yaygın olmadığı 

dönemlerde yüz yüze haberleşme şeklinde sürdürülen ve kültürün taşınmasını 

haberleşme kanalı olarak kullanılan masal, efsane, fıkra, destan gibi şifahi kültür 

değerlerinin toplumu eğitme, eğlendirme görevlerini yerine getirdiğini bilmekteyiz. 

Özellikle televizyonun belli bir kültür seviyesinde faaliyetini sürdürmesinin şifahi 

kültürü dışladığı ve etkisini azalttığı yaygın bir görüş olarak ileri sürülmektedir. 

Kitlelerin zevk seviyelerini bayağılaştırdığı, çocuk ve gençlerde şiddet eğilimin 

okşadığı, şahsi menfaatler uğruna birçok değerin ticari maksatlarla yok edildiği, 

dinlenme-eğlenme havasında hiçbir gayret göstermeden elde edilen bilgilerin kalıcı 

olmadığı ileri sürülmektedir (Şahin, 1987: 45).  

 Televizyonun kültürü değiştirmesine, şekillendirmesine belki de en olumsuz 

bakanlardan biri de Neil Postman. Postman, televizyonun, kültürünün toplum 

kültürüne nasıl bir olumsuz etkide bulunduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Bizim 

kültürümüz işlerin, bilhassa önemli işlerin yürütülmesinde yeni bir rol izlemeye 

başlamıştır. Her geçen gün gösteri olan şeyler ile olmayan şeyleri birbirinden 

ayırmak zorlaştıkça kültürümüzün söyleminin niteliği de değişmektedir. 

Rahiplerimiz, başkanlarımız, cerrahlarımız, avukatlarımız, eğitimcilerimiz ve 

televizyon habercilerimiz kendi disiplin alanlarının gerekliliklerini karşılamaktan 

ziyade iyi bir şovmenliğin gerektirdiği davranışlara kafa yormaktadırlar (Postman, 

2004: 112).  

 Küresel – yerel eklemlenmesinden, medya da nasibini almaktadır ve medya 

kanallarında çok kültürlülük politikaları izlenmeye başlanmıştır. Gerek kurumsal 

gerekse ticari kanallarda programların ve saatlerin yerel ve etnik kültürlere ayrılması, 

anavatanlarından uzakta yaşayan toplulukları hedef alan yayınlara yöneltilmesi, buna 

en iyi örnektir. Böylelikle farklı alt kültürler, kendilerini temsil eden ve seslerini 

duyuran yerel medyalara kavuşmaktadır (Uluç, 2000: 61). 

 Televizyon ulusal yapımların yanı sıra ulus ötesi ürünleri de, yaşayan 

kültürler içine ekmekte, bu kültürleri değişime itmektedir. Kültürel değerler, 
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kimlikler, klasik antropolojinin sosyolojinin işaret ettiğinin dışına taşarak daha esnek, 

daha hareketli bir duruma dönüşmektedir (Önür, 2001: 10).  

 Televizyon, yabancı kaynaklı diziler ve reklamlar aracılığıyla kültürler arası 

etkileşimi artırırken, diğer taraftan da varlıklı ülkelerin zengin bireylerinin yaşam ve 

estetik anlayışını ön plana çıkarmıştır.Zaman içinde bu değerlerin benimsenmesi 

yönünde öğretici olduğu görülmüştür (Kocadas, www.insanbilimleri.com). 

 Featherstone’un ifade ettiği üçüncü kültürler olarak her toplumun kültürlerine 

ve alt kültürlerine nüfuz ederek, gerçek kültürlerin mantığına damgasını vurmaktadır. 

Ortaya çıkan yeni kültür, ulusal, bölgesel ve yerel kültürlere birçok yönlerden pozitif 

bir alternatif oluşturabilmektedir. Kısaca küreselleşme yerel kültürün yerelliğini 

zaman ve mekân süreçlerini bozarak belirsizleştirmektedir (Önür, 2001: 5).   

 Televizyonun aslında bir kültürel emperyalizmin aracı olduğu savı da yine bu 

tartışma içerisinde yer almaktadır. Uyduyla iletilen televizyon yayınları, bu arada 

daha zengin ve güçlü ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin kültürel ve siyasal 

değerlerine baskı yapmalarına meydan vermek suretiyle kültürel emperyalizmin 

tehdidini de artırmaktadır. Uydular tarafından dünyanın birçok bölgesine pazarlanan 

ucuz yayınları izleyenler, bu yapımların taşıdığı kültürel ve politik öğeleri de 

beraberinde ithal etmek durumunda kalabilmektedirler (Yılmaz, 2001: 75).  

 Yabancı her film, pek tabi olarak en büyük unsuruna kadar yabancı kültürü de 

aksettirir. Bundan dolayı onun sürekli seyredilişi, insanların duygu, düşünce, 

davranış, kılık, kıyafet, hâsılı bütün dünya görüşüne tesir etmesini yadırgamamak 

lazımdır (Şahin, 1987: 53). 

  Radyo ve televizyonla tek taraflı bir şekilde, merkezden hedef kitleye 

iletiliyor olması, “telkin” ve “alıştırma” süreçlerinin daha kolay işlemesine sebep 

olmakta, mesajları hazırlayan ve sunan yapımcıların kültür yapılarına bağlı olarak 

yabancı ideolojilerin emrine girdikleri görülebilmektedir. Yıldızlaştırılan yabancı 

örneklerin devamlı empozesi ile fertlerin şahsiyetleri, aile düzenleri, dünya görüşleri 

üzerinde etkiler yaparak milli kültürlerinde değiştirmeler meydana getirebilmektedir. 

Radyo ve televizyon bu etkilerinden dolayı, kültür emperyalizminin taşıyıcı aracı 

haline geldiği kanaatinin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır (Şahin, 1987: 57). 

 Küresel iletişim olanaklarının dengesiz dağılımından dolayı bu kültürlerin 

çok az bir kısmı ya da belirli kültürlerin, simgeleri, mantık değerleri dünya çapında 

http://www.insanbilimleri.com/
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yaygınlık göstermektedir. İletişim teknolojilerini elinde bulunduramayan ülkelerin 

kültürlerinin dünya çapında yaygınlık göstermesi düşünülmemektedir. Küresel 

merkezden uzaklaşan ve çeşitli medya ürünlerinin (film, televizyon, basın – yayın, 

müzik ve video) büyük iletişim imparatorluklarına dönüşen holdinglerinin olduğunu 

görmekteyiz (Önür, 2001: 3). 

 Bir Hintli, Japon, Türk, Arap ya da Avrupalının belli başlı Hollywood 

yıldızlarını, müzik starlarını tanıması ve onlara özenmesi medya sayesinde oluyor. 

Bu konuda sonuç almak için dünyada medya içeriğinin oluşmasında hangi kültürlerin 

üretimleri (sinema, dizi film, müzik, haber vb.) ağırlıkta. Bu içerik diğer kültürlere 

nasıl bakıyor, bu içerikte diğer kültür nasıl anılıyor ve neticede kitleleri nasıl bir 

dünya görüsüne yöneltiyor gibi soruları net olarak cevaplamak gerek. Amerikan 

müziği, televizyon, kitapları, dergileri özellikle de filmleri sanki dünyayı 

evrenselleştiriyor. Tabii ki Amerikan kültürünü de buluşturarak. Dünya üzerinde 

böylesine inanılmaz bir kültür bombardımanını sadece medya ile yapmak mümkün. 

Dünyanın her yerinde bu bombardımandan etkilenmiş ve kültür yitimi yaşayan 

büyük kalabalıklarla karşılaşabiliriz (Özdemir, 2000: 202). 

  Teknoloji ve bilgi zengini ülkülerin özellikle uluslararası televizyon akışı 

alanında bu düzeyde olmayan ülkelere tek yönlü program tedariki yaptıkları 

bilinmektedir. Ne var ki Sepstrup’un uyardığı gibi, yabancı televizyon ürünlerinin 

üretildiği ülkelerin kimliğine bakarak, buradan dolaysız kültürel etkilerin 

çıkarsamasından kaçınılmalıdır. Çünkü böyle bir formülleşme, izlenme pratiğini 

edilgin bir davranışa indirgemekte, izleme ediminin direniş, yeniden – bina etme, 

müzakere etme, yeniden konumlama, ayıklama, seçme gibi süreçlerle karakterize 

olan karmaşık ve etkin müdahale olduğunu göz ardı etmektedir (Mutlu, 1991: 113). 

 

 3.4. Televizyon Dizilerinin Özellikleri  

 

Her türlü iletişim belli başlı şartların sağlanmasına bağlıdır. En genel 

tanımıyla ‘bağlam’ bir şeyin içinde bulunduğu bütünlüktür. Bu açıdan ifade (bağlam) 

ilintilidir ve onun tarafından koşullandırılır. Anlamı belirleyen, telaffuz edildiği 

bağlamdır (Storey,2000: 12).  
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Medyada da diğer iletişim sistemlerinde de hatta insani ilişkilerde de 

iletişimdeki “anlam”ın alımlaşması, içinde geçtiği bağlama bağlıdır. Bir metin, ancak 

kendi okuyucusunun deneyim ve yaşam koşulları içerisinde bir anlam ifade eder 

(Storey,2000: 14). 

Televizyon dizileri de iletişimsel bir metin olarak kabul edilecek olursa bu 

metni çözümlemek için metnin ‘bağlamından’ yola çıkılarak bu doğrultuda analizler 

gerçekleştirilmelidir. Hiç bir metin kendi bağlamından ayrı incelenemez. Kavak 

Yelleri dizisinin televizyonda belli bir gün, belli bir saatte ekrana gelmesi, dizinin 

hedef kitlesi gibi parametreler dizinin bağlamını oluşturmaktadır. 

Dizi filmlerin ortak özellikleri aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir (Williams, 

1994: 17). 

  

 • Halk hikâyelerinden kaynaklanır 

 • Mitolojik temelleri olur 

 • İroniye dayanır 

 • Kültür öğeleri yansıtır 

 • Bireyin sosyal sorunlarını ortaya koyar 

 

Dizi filmlerin bir diğer özelliği hedef kitleye göre konu akışında taktik 

değiştirebilmesi, rayting ölçümleri sonucu ya da genel kamuoyu yoklaması ile 

yapımcıların halkın tepkilerini ölçerek hikâyede istenilen düzeyde değişiklik 

yapabilmesidir. Bir dizide hedef kitleye yaklaşım en önemli unsurudur ve 

yayınlandığı süre içinde izleyicilerden gelen geri-besleme (etki-tepki) uyarınca yön 

değiştirebilir. Yapım ekibi her hafta yaptığını izleme olanağına sahip olduğu için 

hatalarını görüp giderebilir (Çimen,2000:131). 

 Televizyon ve videolar, en büyük müşterisi izleyicisi olan emekçi sınıf ve 

kesimlere günlük dertlerini kolayca unutmasını sağlayabilecek soap operalar, düz ve 

pornografik sadece şiddet uygulamalarını içeren ya da anlık doyum sağlayan peri 

masalları anlatan filmler sunuyor durmadan (Çimen,2000:133).  

Televizyon eğer hedef kitlesine bu imgeleri sunmazsa hedef kitleyi eğitici ve 

öğretici yayınlar yaparsa hedef kitle bilinçlenecek ve güçlü olan tarafın ideolojik 

üstünlüğünü fark ederek sistemin işlerliğini bozacaktır. Egemen gücü elinde 
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bulunduran medya patronları tabii ki bunu göz ardı etmiyorlar. Televizyon dizilerinin 

ortaya çıkış süreci bir fabrikaya benzer. Çünkü iş bölümü, kurallar, zaman 

kısıtlamaları, iktisadi ölçekler ve sayısal bir üretim düzeyinin tutturulması amacının 

bulunması televizyon dizilerinin bir fabrikaya benzetilmesini sağlayabilmektedir. 

Televizyon dizisi çeşitli aşamalardan geçerek kitleye ulaşır. Bu aşamalar sadece 

senaryo, kurgu, yönetmenlik vs. değildir. Dizinin gösterileceği kanal, gösterileceği 

gün, yayın saati, araya kaç dakika reklam alınacağı gibi stratejik kararlar da gündeme 

gelir. Bütün bu olgular da yapılan planın organize, iyi düşünülmüş, çeşitli stratejik 

yöntemler geliştirerek kotarılmış olmasını gerektirir. Televizyon kanal yönetimleri 

içeriklerini seçerken bu ve bunun gibi kriterleri göz önünde bulundurmalılardır. Çoğu 

programların saat veya yarım saat başında başlaması izleyicinin bu akıntıya 

girmesini kolaylaştırmaktadır. Tüketici kitle en ucuz kitle eğlence aracı olarak 

televizyonu kullandığından, kitlenin hoşuna gidecek ve zamanını eğlenceli bir 

biçimde geçirtecek yapımlar üretir. Kitle bu planlanarak üretilmiş programlara 

hayatını endeksleyerek yaşamaya başlar. Örneğin sistemin tatil gecesi olan 

Cumartesi gecesi dışarı çıkıp “bir yerlerde” eğlenmek düşük gelirli bir aile için göze 

alınması zor bir eğlenme biçimidir. Bunun yerine aile üyeleri televizyonun karşısına 

geçerek ucuza ve “ailece” eğlenebilmektedirler. Televizyon dizilerinin hedef 

kitlesine etkisi onun içeriği ve türü ile ilgilidir. Diziler de kendi içlerinde çeşitli 

türlere ayrılırlar. Bir okul hikâyesini anlatan dizinin hedef kitlesi önce öğrenciler, 

sonra öğretmenler sonra da toplumun diğer sosyal katmanlarıdır. Öğleden sonraları 

yayınlanan bir soap operanın öncelikli hedef kitlesi ev kadınlarıdır. Bir gençlik dizisi 

olarak lanse edilen Kavak Yelleri’nin ise öncelikli hedef kitlesi öncelikle gençlerdir. 

 Bu yüzden dizi hafta sonu cumartesi akşamları hedef kitlesi olan gençlerin 

okul ve ders etkinliklerinin daha az olduğu ve aile büyüklerinin çok izleyemeyeceği 

geç saatlerde başlayıp bitmektedir. İzleyiciler televizyon karakterinin hayali 

olduğunu bildikleri halde ekranda başlarından geçenlere, onlar sanki gerçeklermiş 

gibi tepki verirler. Örneğin, hafif bir dizide hamile kalan bir karakteri canlandıran bir 

aktrist, bu hamileliğin hayali olduğunu bilen izleyicilerden hediye bebek elbiseleri 

alacaktır. Ekranda tanınmış bir karakteri canlandıran aktör veya aktristler umuma 

mal olduklarında çoğunlukla canlandırdıkları karaktermiş gibi muamele görürler 

(Çimen,2000:140).  
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Yeşilçam filmlerindeki Coşkun Göğen’in normal hayatta da film karakteri 

‘Tecavüzcü Coşkun’ olarak betimlenmesi ya da ünlü komedi oyuncusu ‘Kemal 

Sunal’ın Hababam Sınıfı’ndaki İnek Şaban olarak lanse edilmesi ve toplum 

tarafından kabul görmesi toplumun hayali karakterleri samimi bir şekilde 

benimsemelerinin bir kanıtıdır. Türk televizyonculuğunda dizi film anlayışı 

popülerlik üzerinedir. Özellikle reklam kaynağı üzerine kurulmuş özel televizyonlar 

rekabet uğruna düşünmeyi unutmuş, dizilerde kültürümüzün derinliklerden gelen 

konulara uzak durmuş, günlük starlara kalitesiz yönetmen ve senaristlere dizi film 

ısmarlayarak toplumun geleceği ile de oynamaktadırlar (Çimen,2000:142). 

Egemen güçler tabi kılınan kitleyi ekonomik anlamda hareketlendirmek, 

tüketimi özendirmek ve rekabete dayalı sistemin devamını sağlamak adına reklamları 

kullanarak büyük rant sağlamaktadırlar. Televizyonda bir ürünün değeri ne kadar 

reklam arası yani ürününü pazarlamak isteyen üretici firmadan ne kadar talep aldığı 

ile alakalıdır. Reklam geliri yüksek olan ürün (dizi film) ekonomik olarak güç 

kazanacak, ona rakip olarak üretilen diğer ürünler ise kendilerine talep gelmesini 

sağlamak için rekabeti kızıştıracaktır. Böylelikle hem reklamlarla tüketim 

özendirilecek hem de bu tüketim toplumunu yansıtan ürünler (dizi, film, müzik 

klipi..) ortaya çıkarılarak kitle ekonomik olarak sömürülmeye devam edilecektir.  

Sistemin olunmasını istediği birey, hep daha fazlasını talep eden, sorgulamayan, 

gerçeği sunulduğu şekli ile izlemek ve kabul etmekle yetinen, tepkisiz bir insan 

kitlesi oluşturan birey parçaları olunmasıdır. Böylelikle petrol kaynaklarını dolaysız 

ele geçirmek isteyen A.B.D ve müttefikleri Ortadoğu’ya barış ve huzur getirdik 

sloganlarını medyada attırırken dünya medyasının sunumu ile kitleler de uyutularak 

bu sömürüyü film izler gibi ve filmlere verdikleri tepkilerle izleyecektirler.Diziler 

dizi formatı içinde çeşitli alt kategorilere ayrılırlar. Şöyle ki: polisiye diziler, arabesk 

diziler, sosyal içerikli diziler, komediler, dedektiflik dizileri, fantastik vs. dir. Bir 

film ya da televizyon dizisini bir ya da birçok ülkede, yüz binler, milyonlar hatta 

milyarlarca insan izlemektedir. Bunlar genç, yaşlı, bilim adamı, sanatçı, politikacı, 

aydın vs. olabilir. Bu yüzden film seyircilerin hepsi tarafından olmasa bile çoğunluğu 

tarafından anlaşılır durumda olmalı ve bu kitleler tarafından beğenilmesi 

hedeflenmelidir (Çimen,2000:19). 
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 Yapımcılar dizi film yaparken ana hikâyeyi yan hikâyeler ve yan karakterler 

ile süsleyerek kitlenin beğenisini kazanmayı arzulamaktadırlar. Filmin ya da 

televizyon dizisinin popüler olması demek mutlaka hayatın içinden olması gerekir 

anlamı taşımaz (Çimen,2000:20). 

 Senarist Bahadır Özdener’in de belirttiği gibi, yapımcılar bir dünya 

yaratırlar, bu dünyayı anlatırken kullandıkları enstrümanlardan bir tanesi de 

gerçeklerdir (Sezgin). Yapılan kurgu ile hikâyenin, kendi mantalitesi ve kendi 

kurmacısı içinde mantıklı olması gerekmektedir. Aksi halde izleyici hikâyeden kopar 

ve anlatılan olayı takip edemediği için üretim, hedef kitleye ulaşmaz ve başarısız 

olur. Her film ve dizi kendi içinde bir mantık süzgecinden geçmiştir. Her konu belki 

göreceli olarak anlamsız olabilir. Ancak hedef kitlesine ulaşırken bir mantık 

çerçevesindedir ve diyaloglar ve mesajlar bir mantık ürünüdür (Çimen,2000: 21). 

 Daha önce de belirtildiği gibi televizyon kendi kurgusal gerçekliği içinde 

yayın yapar. Örneğin bir gençlik dizisi olan Kavak Yelleri’nde izleyiciye sunulan 

olayların gerçek olması mümkün değildir fakat dizinin yapımcıları olayları öyle 

kurgusal oyunlarla sunarlar ki izleyicide gerçek bir hikâyeyi izliyormuş imajı uyanır. 

Filmin geniş bir içeriğe sahip oluşu, pek çok olay ve konuyu bir bütün içinde 

yansıtması kişide çeşitli algılamalar yaratmaktadır. Bunların bazıları bilinçli olduğu 

gibi, bazıları da bilinçaltına yerleşirler (Silahtaroğlu,2002:51). 

 Dizi ve filmler tek bir konuyu işleyen ürünler değillerdir. Bir polisiye dizide 

polisiye hikâyelerin yanı sıra aşk hikâyesi, ailesel ilişkiler gibi değişik konular da 

işlenebilir. Değişik konuların izleyiciye bütün bir kompozisyon olarak sunulması 

izleyicinin bilincinde algı değişiklikleri yaratır. Sinema çok etkin, çok güçlü bir 

silahtır; çünkü müziği, resmi ve ses efektlerini bir arada kullanmaktadır 

(Silahtaroğlu,2002:52). 

 Sinema ve televizyon izleyicinin hem görsel hem işitsel algısını aynı anda 

meşgul ettiği için izleyicide izlediği şeyin gerçek olduğu yanılsamasını yaratır. 

İzlediği üründen etkilenen seyircinin psikolojisinde değişiklik meydana gelir ve 

izleyici bu kurgusal görüntülere kendini kaptırarak gerçek duygular üretme eğilimi 

gösterebilir. İşitsellik, filmleri ortaya çıkaran unsurların arasında yer alır. Bu sesler 

filmde en az görüntü kadar önemlidir (Çimen,2000:22). 
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 Filmde ya da dizide kullanılan sesler, müzikler, efektler eğer ürünün 

görselliği ile senkronize bir birlik tutturmuşlarsa o ürün için başarılı bir ürün 

denilebilir. Bazı filmlerin müzikleri filmle bir bütün olur ve şarkı mı filmin önüne 

geçmiş, film mi müziğin önüne geçmiş ayırt edilemeyebilinir. Örneğin Kavak Yelleri 

dizisi için Pinhani Grubu’nun şarkıları toplumun özellikle de gençlerin çoğunluğu 

tarafından sevilmiş ve geniş halk kitlelerince cep telefonu melodisi olarak 

kullanılmıştır. 

 

3.5. Televizyon Dizilerinin Gündelik Yaşama ve Gençlerin Yaşam 

 Tarzına Olan Etkileri 

  

 Kitle iletişim araçları şüphesiz günümüzdeki sosyo-kültürel değişimin en 

önemli araçlarıdır. Bu araçlar içinde televizyon gençliğin yetişmesinde ve 

sosyalleşmesinde ayrı bir fonksiyona sahiptir. Yeni yetişen gençliğin kültürel 

kimliğinde televizyon damgası çok belirgin bir şekilde görülmektedir(Özyurt ve 

Doğan,2002:159). 

 Televizyonun gençlik üzerinde bu kadar etkili olmasında, artan ekonomik 

ihtiyaçlarla birlikte hem annenin hem de babanın çalışıyor olması, buna bağlı olarak 

da çocukların başıboş olması neden olmaktadır. Dolayısıyla aile fertlerinin bir arada 

olabildiği saatlerde de televizyon izlendiğinden, aile içi iletişim giderek 

zayıflamaktadır. Bu durum gençlerin toplumsallaşmasına olumsuz etki etmekte ve bu 

gençlerin kendilerini toplumdan uzak, güvensiz ve değersiz hissetmelerine neden 

olmaktadır (Mora,2008:6). 

 Gençlerin dizilerden etkilenmesinin bir diğer boyutu da ünlüleri model alma 

eğilimleridir. Günümüzde televizyonun bu kadar cazip hale gelmesinde, popüler 

kişilerden oluşan programlara oldukça fazla yer verilmesi büyük rol 

oynamaktadır(Mutlu,1999:154). 

 Ünlüler geçidinin en yoğun olduğu programların başında ise televizyon 

dizileri gelmektedir. Bu özelliği ile televizyon dizileri, toplumun her kesimi 

tarafından günlük hayatın vazgeçilmez unsurları arasında yer almaya başlamıştır. 

Reytinglerin önemli bir bölümünün dizilerden sağlandığı günümüzde, halkın dizilere 

gösterdiği ilgi ise her geçen gün biraz daha artmaktadır (Konukman,2006:86). 
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 Edles’e göre, medya bizi etkilemekte, dünya görüşümüzün şekillenmesinde, 

değerlerimizin yargılarımızın ve eylemlerimizin şekillenmesinde rol oynamaktadır 

(Konukman,2006:94-95). 

 Bandura’ya göre ise gençler ve yetişkinler televizyon dizilerinden ve bu 

dizilerdeki modellerden tutumlar ve yeni davranış biçimleri geliştirmektedirler. 

Televizyon programlarında, özellikle dizi ve filmlerde başrol oyuncusu gibi önemli 

rolleri oynayan kişilik ve karakterlerin, izleyiciler tarafından örnek alınması, o 

modele uygun davranış ve tutumların sergilenmesi, model alma olarak 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle modelleme bireylerin sosyalleşmesi açısından önemli 

bir rol oynamaktadır(Aktaran:Erjem ve Çağlayandereli, 2006:16). 

 Ayrıca Blumer’e göre; cinselliği sömüren filmler genç kızlarda ve genç 

yaştaki erkeklerde çok kötü etkiler yaratmaktadır. Kızların çoğu bu tür filmleri 

izledikten sonra cinsel ilişkide bulunduklarını açıklamışlardır(Aktaran:Öngören, 

1982:134). 

 Yine yapılan bir başka araştırmaya göre, gençlerin televizyondaki yerli 

dizilerden etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan her üç gençten ikisi 

yerli dizilerdeki dizi kahramanları ya da temel karakterleri model aldıkları ortaya 

çıkmıştır(Ejdem ve Çağlayandereli,2006:1). 

 Örneğin Ekşi’nin 1982’de yaptığı araştırma sonucunda cinsel ilişki denemesi 

olan kız ve erkeklerin oranı 17 yaşındakilerde sıfır iken, 18 yaşındakilerde %11, 19 

yaşında %21, 20 yaşında %30, 21 yaşında %45,22 yaşında %47, 23 yaşında % 61, 24 

yaşında %56, 25 yaşında %69, 26 ve üzeri yaşlarda % 73 verilerine rastlanmaktadır. 

Bu verilerin tarihi göz önüne alındığında ve kitle iletişim araçlarının henüz 

hayatımıza bugünkü kadar girmediği bulgular dikkat çekmektedir. Üniversite 

gençleri üzerinde yapılan bir başka araştırma sonucunda, erkek öğrencilerin % 

53,8’inin, kız öğrencilerin ise %18,3’ünün cinsel deneyimi olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca bu gençlerin %72,4’ünün ilk deneyimlerini sevgilileriyle yaşadıkları tespit 

edilmiştir. Aynı araştırma gösteriyor ki gençler arasında evlilik öncesi cinsel ilişki 

erkek öğrencilerde % 56,7, kız öğrencilerde % 33.7 oranında normal 

karşılanmaktadır (Pınar,2008: 116). 

 Özgüven ve Bilge’nin(1998:42) gençlerin cinsel konulara bakışı ile ilgili 

araştırmalarında ise; gençlerin; %41’inin cinsellikle ilgili bilgileri arkadaşlarından 



63 

 

 

aldıkları, bunu sırasıyla televizyon, radyo ve basın yayının izlediği, en son sırada ise 

ailenin yer aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİZİ ANALİZİ 

 

4.1.Dizi Karakterleri 

 

Oyuncu Adı Rolü 

Dağhan Külegeç Efe 

Pelin Karahan Aslı 

Aslı Enver Mine 

İbrahim Kendirci Deniz 

Ege Aydan Murat 

Ayten Uncuoğlu Ayşe 

Altan Gördüm Kamil 

Gülen Karaman Leman 

Nurcan Eren Hafize 

Ferit Aktuğ Metin 

Didem İnselel Gönül 

Münire Apaydın Canan 

Şebnem Doğruer Şükran 

Tayfun Sav Salih 

Erol Aksoy Osman 

Faruk Karaçay Nevzat Hoca 

İbrahim Raci Öksüz Şevket Hoca 

Sarp Apak Güven 

Ceren Moray Sultan (Su) 

Cemil Büyükdöğerli Atakan 
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Emre Ertunç Halil 

Atıf Emir Benderlioğlu Burak 

Yılmaz Gruda Haşmet Seven 

Özge Özpirinçci Ada 

İpek Yaylacıoğlu Merve 

Levent Özdilek Cem Ergun 

Betül Arım Sevgi Kara 

Suat Usta Bilal 

    

Yapım : Tim s Productions 

Yapımcı : Timur Savcı 

Yönetmen 

 

: Kerem Çakıroğlu 

:Taner Elhan 

:Jale İncekol 

Senaryo 
 

: Yılmaz Şahin 

  

: Gökhan Horzum 

:Yiğit Güralp 

:Nükhet Bıçakçı 

:Pınar Ordu 

  : Ekin Atalar 

Müzik : Pinhani 

  
: Mor ve Ötesi 

 
 

Kurgu          :Cengiz Karadağ 

Sanat Yönetmeni               :Gülçin Atılmış 

           :Ayşegül Çiftçi 

Kostüm Tasarım                 :Ela Uyar 
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4.2.Dizinin Özeti 

 Efe, Aslı ve Deniz çok yakın 3 arkadaştır. Lise son sınıfta okumakta ve 

üniversite sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Sonra okula Almanya'dan Mine'nin 

gelmesi ile olaylar değişik bir durum alır. Deniz, Mine'ye âşık olmuştur ve aşkı 

karşılıksız değildir. Ancak Aslı'nın içten içe Deniz'i sevmesi ile işler karışır. Efe'nin 

ise ailesi ile ilgili bir takım sorunları vardır. Babası onu bir takım şeyler için 

zorlamakta o ise babasının isteklerine çoğunlukla boyun eğmek zorunda kalmıştır. 

Ancak büyüdüğü için babasının bu tür davranışlarını kaldıramamaya başlamıştır. 

Dizinin konusu 2003 yılına kadar yayını süren Dawson's Creek dizisiyle aynıdır. 

Hatta Kavak yellerinde rol alan Aslı rolündeki kız Dawson's Creek in yıldızı Katie 

Holmes'a çok benzemektedir (www.jetnetcity.com). 

 Dizinin Konusu: Kavak Yelleri,  başında kavak yelleri esen, içinde kasırgalar 

oluşan, kanında tatlı zehir dolaşan, büyümek için sabırsızlanan dört gencin hikâyesini 

anlatıyor. Yazları cıvıl cıvıl, kışları ise ıssız bir Ege kasabasında yaşayan Deniz, Aslı, 

Efe ve Mine herkese kendi hikâyesinden bir şeyleri hatırlatacak. Mutlu ve güvenli 

ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, 

maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; 

rahat, esprili ve sempatik tavırlarıyla içindeki acıyı içinde saklamaya çalışan Efe. Son 

olarak da ayrık otu isyankâr Mine (www.forumacil.com). 

 Sıkı dostluklar, ilk aşklar, üniversite baskısı, okul, aşılmaya çalışılan aile 

sorunları herkese tanıdık gelecek. Büyümenin zorlukları yetmezmiş gibi, 

kahramanlarımız bir de üniversite için savaş vermektedirler. Akıllarının başlarında 

olmadığı bir dönemde hayatlarının en önemli sınavına girip, en önemli kararını 

vermeleri gerekmektedir.  

 Büyüyenlere ilk gençlik günlerini hatırlayacak, başında kavak yelleri 

esenlerin ise kendilerini bulacakları bir gençlik dizisi olarak yayınlanan Kavak 

Yelleri.  

 Üniversite sınavının yaklaşması Aslı (Pelin Karahan), Deniz (İbrahim 

Kendirci) ve her ne kadar umursamıyor gibi gözükse de Efe’nin de(Dağhan Külegeç) 

üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Kısıtlı maddi imkânlarına rağmen başarılı ve 
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gelecek vaat eden Aslı, bir yandan üniversiteye hazırlanmakta, diğer yandan da aile 

içindeki sorunlarla uğraşmaktadır. Deniz, kariyer sahibi annesi ve idealleri peşinden 

koşan babası ile sorunsuz ve pırıltılı ailede bir prens gibi yaşamaktadır. Herkesin 

isteyeceği bir evi, özeneceği bir hayatı vardır. Deniz için hayatının en büyük ve tek 

engeli üniversite sınavıdır. Efe neşeli ve takmaz tavırlarını üniversite konusunda da 

sergilediği için Deniz ve Aslı, Efe’ye kızgındır. Efe’nin bu tavırlarında ise başka 

nedenler yatmaktadır. Üç sıkı dostun hayatı Mine’nin (Aslı Enver) okula gelmesiyle 

değişir. Mine, Almanya’dan yeni gelmiş güzelliği ve çekiciliğiyle bütün dikkatleri 

üstüne çekmiştir. Mine güzelliğiyle Deniz’i de büyüler. Deniz’in bu halleri Aslı’nın 

kendi duygularını keşfetmesine yol açar. Efe ilk görüşte aşka inanmaktadır. 

Hayallerinin kadını birden ortaya çıkar. Ama aşkının kim olduğu hem onu hem de 

arkadaşlarını şok edecektir.  

 İlerleyen zamanlarda Mine ve Deniz, Aslı ile Efe sevgili olmuşlardır.3.sezon 

bu 4 başrol oyuncusu bir arabadayken trafik kazası yaparlar ve Efe ölür. Oysaki Aslı 

ve Efe o sırada evlenmeye gidiyorlardır. Aradan zaman geçmiş ve kaza hepsinin 

karakterinde değişikliklere yol açmıştır. Hayatlarına çok farklı bir şekilde, çok farklı 

bir insan olan Güven (Sarp Apak) girer. Uzun ve karmaşık bir şekilde öykü devam 

eder. Hatta arada; Güven ve Aslı nişanlanıp nişanı attıktan sonra Efe tekrar ortaya 

çıkar. Fakat hastadır ve ameliyata girmeden kalbi durur ve ölür. Aradan 5 yıl geçer; 

Aslı Efe'den olan bir çocuk dünyaya getirmiştir ve adını Efe koymuştur. Mine ise 

Deniz'den olan çocuğu Derya'yı doğurur fakat Deniz 5 yıl boyunca hiç Mine’nin ve 

çocuğunun yanına gelmemiştir. Güven ise hapiste yatmaktadır. Hapisten çıktığında 

taşlar yerinden oynar ve Deniz geri gelip kızına ve karısına sahip 

çıkar(tr.wikipedia.org/wiki). 

 İlk gösterimini 31 Mayıs 2007’de yapan dizi,  30 Ağustos 2011 Salı akşamı 

"Ve Dünya Bizi Yakınlaştırmak İçin Döndü" isimli 170.bölümüyle izleyicisine veda 

etmiştir. Finalde; Güven, Öykü diye bir kıza âşık olur, ikisi de bir yerde uzun süre 

kalmayı sevmiyorlardır ve beraber yolculuğa çıkarlar. Deniz ile Mine barışmıştır ve 

kızları Derya ile mutlulardır. Aslı ise tek aşkı yani oğlu Efe'ye tutunup yaşamaya 

devam eder (tr.wikipedia.org/wiki) 



67 

 

 

 4.3.Dizide Özgür Gençlik İmajının Yansıtılması 

4.3.1.Dizideki Genç Karakterlerin Kız Erkek İlişkileri 

  

Kavak Yelleri dizisinde genç karakterlerin kız erkek ilişkileri, yaşanılan 

duygusallıklar çok çabuk değişkenlik göstererek seyirciye sunulmaktadır. Deniz’in 

Mine ile olan aşkı kısa bir süre sonra Deniz Aslı aşkına dönüşmekte ve birkaç bölüm 

içerisinde de Aslı Efe aşkı olarak ortaya çıkmaktadır. Dizide, kız erkek ilişkileri 

arasında geçen, sevgilerin ve aşkların kısa sürede değişkenlik göstermesi ve 

partnerlerinin değişmesi dikkat çekmektedir. Bu hızlı değişkenliğin izleyiciye, 

özellikle de farklı durumların en çok yansımasının görülebileceği gençlere yansıması 

çok olumlu sonuçlarla karşımıza çıkmamaktadır. 

 Ayrıca karakterlerin bazılarının üniversiteyi kazanması ile birlikte boyut 

değiştiren hikâyelerinde evlilik öncesi yaşanılan cinsel deneyimler,  çocuk sahibi 

olma durumları ve gayet özgür bir biçimde bu ilişkileri yaşamaları 

hikâyeleştirilmektedir.  

 

4.3.2.Dizideki Karakterlerin Aileleriyle Olan İlişkileri 

 Dizideki karakterlerin her birinin de farklı maddi ve manevi düzeyde, yine 

farklı sosyo-ekonomik düzeyde değişkenlik gösteren değişik yapıda aileleri 

bulunmaktadır. İdealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert 

görünmeye çalışan hassas Aslı, ayrıca anne ve babası arasındaki sorunlarla da 

ilgilenmektedir ve küçük yaşına rağmen aile sorunlarının da üstesinden gelmeye 

çalışmaktadır. Babası ile çok fazla hayatı paylaşamayan Aslı özelini kendisine daha 

yakın gördüğü annesi ile paylaşmaktadır. Efe'nin ise ailesi ile ilgili bir takım 

sorunları vardır. Babası onu bir takım şeyler için zorlamakta o ise babasının 

isteklerine çoğunlukla boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Ancak yaşının 

ilerlemesiyle beraber babasının bu tür davranışlarını onaylamayıp kaldıramaz hale 

gelmiştir. Bu problemler Efe’yi duygusal olarak yormakta ve yıpratmaktadır. Deniz, 

maddi imkânları oldukça iyi bir ailenin çocuğudur. Bir dediği iki edilmemektedir. 

Oldukça iyi kariyer sahibi bir annesi vardır. Babası ise idealleri peşinden koşup 

Deniz’le ilgilenmemektedir. Çok güzel bir evde oturup maddi olarak herkesin 
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özeneceği bir hayatı vardır. Ama ailesindeki bu durum Deniz’i bir bakıma güçsüz 

kılmaktadır. Yani başladığı işi bitiremeyen, gerek işi gerekse aşk yaşantısında çok da 

başarılı ve mutlu olamayan bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mine uzun yıllar 

Almanya’da yaşamış, maddi imkânları oldukça iyi bir ailenin çocuğudur. Annesi 

kendine ait farklı bir yaşam sürmekte ve Mine’de, anneannesi ve dedesiyle yaşamını 

sürmektedir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

METODOLOJİ VE ALAN ARAŞTIRMASI BULGULARI 

 

5.1.Araştırmanın Sorunu 

 

Televizyonda yayınlanan dizilerin her birinin izleyici hedef kitlesi farklıdır. 

Hedef alınan kitlenin yaş ve ihtiyacına göre, işlenen konular değişiklik 

göstermektedir. Hedef olarak gençler alınmışsa, en çok dikkat çekebilecek konular 

ise lise ve üniversiteyi en popüler yönleriyle aktarmak olacaktır. Yani gençlerin 

özenebileceği özgür yaşam, kız-erkek ilişkileri, güzel ve dikkat çekici konuların, 

güzel bir dış görünüşle yansıtılması dizileri dikkat çekici kılar.Nitekim medya da 

gençlerin bu zaaflarından yola çıkarak bazı gençlik dizilerini ekrana taşımaktadır.  

Kavak Yelleri dizisinin lise gençliği üzerine imaj oluşturma etkisi, bu 

araştırmanın asıl sorununu oluşturmaktadır. Bunun yanında Kavak Yelleri dizisinin 

gençler üzerinde bir kültür şoku yaratıp yaratmadığı; dizinin gençleri sınırsız ve 

özgür yaşama özendirip özendirmediği; eğer özendirmişse bunun sonucunda 

yaşanabilecek durumlar;(aileden ayrı ve bağımsız yaşama, her türlü konuda kendi 

kararlarını kendi verme gibi) dizideki aile modellerinin gençlerin aileleriyle olan 

ilişkilerine etkisi incelenecektir. Yine dizideki kahramanların gençlerin ve 

arkadaşlarının davranışlarına etkisi olup olmadığı; karşı cinsle ilgili alınan kararları 

etkileyip etkilemediği araştırılacaktır. Olumlu olarak ise; dizinin gençleri üniversiteyi 

kazandırma açısından etkilerinin olup olmadığı da bir başka bakış açısını 

oluşturacaktır. 
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5.2. Araştırmanın Amacı 

 

Kavak Yelleri dizisinin, lise gençliği üzerinde yarattığı etkiler ve bu etkilerin 

gençlere ve ailelerine hangi açılardan yansıdığı, bu çalışmanın asıl amacını 

oluşturmaktadır. Amaca, tüm ayrıntılarıyla ulaşmak için problem cümlelerine cevap 

aranacaktır. 

 

 

5.3. Araştırmanın Önemi 

 

Çalışma sonucunda toplanacak veriler; 

- “Kavak Yelleri” dizisinin, gençler üzerinde bıraktığı tüm etkilerin 

araştırılması; 

- Dizinin gençler üzerinde oluşturduğu düşünülen kültür şokunun 

irdelenmesi; 

- Gençleri sınırsız ve özgür yaşama ne oranda özendirdiği; 

- Gençlerde aileden ayrı ve bağımsız yaşama isteğini ne oranda etkilediği;  

- Gençlerin karşı cinsle ilgili aldıkları kararlarına olan etkiye dikkat 

çekmesi; 

- Dizide işlenen bazı olayların, gençlerin aileleriyle olan ilişkilerine ne 

oranda yansıdığı; 

-  Dizideki problemleri çözme yöntemlerinin gerçek hayata taşınıp 

taşınmadığı; 

- Gençlerin diziden her anlamda ne kadar etkilenip etkilenmediklerini 

çözmesi; 

- Dizideki karakterlerin giyim tarzlarının gençlere ne oranda yansıdığı; 

- Dizideki karakterler ve yaşanan olayların toplum normlarına 

uygunluğunun ölçülmesi; 

- Dizinin gençleri üniversiteyi kazanmaya yönlendirmeye katkı sağlaması 

açısından önem taşımaktadır. 
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5.4. Araştırmanın Soruları 

 

-Kavak Yelleri dizisi, diziyi izleyen gençlerde kültür şoku yaşanmasına sebep 

olur mu? 

-Dizi, gençleri sınırsız ve özgür yaşama özendirme davranışlarının 

oluşmasına sebep olur mu? 

-Dizide işlenen üniversiteli gençler arasındaki ilişkiler, hayatın gerçeklerini 

yansıtır mı? 

-Dizideki kahramanların giyim tarzları gençleri etkiler mi? 

-Gençler, kendi ailelerinin, dizideki aile modellerine benzer olmasını isterler 

mi? 

-Dizideki bazı bölümler, üniversiteyi kazanmaya karşı gençlerin isteklerini 

artırmış mıdır? 

- Dizideki kahramanların davranışlarının ve hayata bakış açılarının diziyi 

izleyen gençleri ve arkadaşlarını etkilemiş midir? 

- Dizinin, gençlerde, aileden ayrı ve bağımsız yaşama isteğine etkisi olmuş 

mudur? 

- Gençlerin karşı cinsle ilgili aldıkları kararlarda, dizinin etkisi olmuş mudur? 

- Dizideki karakterler ve yaşanan olaylar toplum normlarına uygun mudur? 

- Dizideki işlenen problemler ve bu problemleri çözme yöntemleri, günlük 

hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünde, gençler tarafından ne şekilde 

kullanılmaktadır? 

- Dizi inandırıcı mıdır? Yoksa dizide işlenen konular hayal ürünü müdür? 

- Dizide işlenen ailelerle gençler arası diyaloglarda verilen tepkiler, diziyi 

izleyen gençlerin ve ailelerinin vereceği tepkilerle aynı ya da benzer olabilir mi? 

-Dizideki kahramanların konuşma tarzları, diziyi izleyen gençler üzerinde etki 

bırakmış mıdır? 

- Dizideki kahramanların yaşam tarzları, diziyi izleyen gençlerin kendi 

yaşamlarını etkilemiş midir?  
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5.5. Araştırmanın Varsayımları 

 

“Kitle iletişim araçlarından en güçlüsü olan televizyonun, “Kavak Yelleri” 

dizisiyle birlikte insanlar, gençler ve toplum üzerindeki etkisi oldukça fazladır” temel 

varsayımı doğrultusunda; 

-Toplumu oluşturan bireylerin,  popüler kültür öğesi olan televizyonu seçici 

izlemesi gerekir. 

-Televizyonun seçici izlenmesi gerekliliğine inanılmakla birlikte, televizyon 

programları seçici izlenmemektedir. 

-Televizyon daha çok vakit geçirmek amacıyla kullanılmaktadır 

-Televizyonda yayınlanan her türlü programın gençler tarafından izlenmesi,  

toplumsal yozlaşma, kültür kaybı gibi önemli ve telafisi zor durumlara yo l 

açmaktadır. 

-Televizyonun seçici izlenmemesinden dolayı, televizyonun olumlu 

yönlerinden yararlanılamadığı düşünülmektedir. 

-Televizyon programlarının süzülerek izlenmesiyle birlikte, daha bilinçli, 

kültürel ve sosyal değişimin olumsuz yaşanmadığı bir toplumun oluşabileceğine 

inanılmaktadır.  

 

5.6. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Bir araştırmada her zaman karşılaşılacak evren, örneklem seçimi, ölçme ve 

görüşme yaparken oluşabilecek öznelliklerin bu araştırmada da oluşabileceği 

düşünülmelidir 

Araştırmanın çalışma evreni, zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı, sadece 

bir ilde (Karaman) ilinde, 2011-2012 öğretim yılında Abdullah Tayyar Anadolu 

Lisesi, Fatih Lisesi, Nefise Sultan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Endüstri Meslek 

Lisesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, Bifa Lisesinde öğrenim gören ve  Kavak 

Yelleri dizisini izlemiş 300 lise öğrenciyle sınırlıdır. 
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5.7. Araştırma Yöntemi 

 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, veri toplama teknikleri, kullanılan ölçme 

araçları ve verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel teknikler üzerinde 

durulacaktır. 

Ayrıca Kavak Yelleri dizisinin araştırmaya katılan lise öğrencileri üzerinde 

imaj oluşturmaya yönelik etkileri, özgür gençlik oluşturma etkisi ile ilgili elde edilen 

veriler ifade edilecektir.   

 

5.7.1.Araştırma Modeli 

 

 Kavak Yelleri dizisinin öğrencilerin davranışlarına yansımasını ve imaj 

oluşturma etkisini saptamayı amaçlayan bu araştırma, genel tarama modelinin bir 

türü olan ve değişkenler arasında karşılaştırmalı incelemeyi içeren ilişkisel tarama 

modelinde yapılmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu 

var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımlarıdır” (Karasar, 

2009: 77). “Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren 

hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir 

grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 

2009: 79). İlişkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında 

birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir 

(Karasar, 2009: 81). “Korelasyon türü ilişkisel taramalarda değişkenlerin birlikte 

değişip değişmedikleri, birlikte bir değişme varsa bunun nasıl olduğu öğrenilmeye 

çalışılır” (Karasar, 2009: 82).  

 

5.8. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini Karaman il merkezindeki ortaöğretim kurumları 

oluşturmaktadır. Örneklem ise; 2011-2012 öğretim yılında Abdullah Tayyar Anadolu 

Lisesi, Fatih Lisesi, Nefise Sultan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Endüstri Meslek 

Lisesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, Bifa Lisesinde eğitim gören öğrencilerden 

seçilmiştir. Ancak örneklem seçilirken “Amaçlı Örneklem” tekniği ile örneklem 
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belirlenmiştir. Yani araştırma yapılacak okullar belirlendikten sonra bu okullardaki 

öğrencilere, Kavak Yelleri dizisini takip edip etmedikleri sorulup, diziyi takip eden 

öğrenciler tespit edilmiştir. İlgili öğrencilere bireysel olarak araştırmanın ölçme 

araçları uygulanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemleri, nitel araştırma geleneği içinde 

ortaya çıkmıştır. Olasılık temelli örnekleme, temsiliyeti sağlama yoluyla evrene 

geçerli genellemeler yapma konusunda önemli yararlar sağlarken, amaçlı örnekleme 

zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına 

olanak vermektedir. 

Bu anlamda, amaçlı örnekleme yöntemleri pek çok durumda, olgu ve 

olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olur (Yıldırım – Şimşek, 2006: 

107). 

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin demografik özellikleri 

incelendiğinde 161 kız öğrenci, 139 erkek öğrenci olmak üzere toplam 300 

öğrenciden oluşmuştur. Araştırmaya katılan cevaplayıcılara ilişkin betimsel 

istatistikler Tablo-1’de verilmiştir. 

 

5.8.1.Veri Toplama Araçları 

 

Bu araştırmada gerekli bilgileri toplamak için araştırmacı tarafından 

geliştirilen araç kullanılmıştır. Araştırma anketinin ilk bölümü 15 sorudan 

oluşmaktadır. İkinci bölümde ise Likert sorulardan oluşan 13 soru 

bulunmaktadır.Anketin güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı ise, 0.76 dır.  

 

5.8.2.Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler  

 

Veri analizinde SPSS 16.00 paket programı kullanılmıştır.  

-Değişkenler arasındaki ilişkiyi görmek için frekans dağılımı ve betimsel 

istatistikler kullanılmıştır. Frekans dağılımı; bir ya da daha çok değişkene ait 

değerlerin ya da puanların dağılımına ait özelliklerini betimlemek amacıyla verileri 

sayı ve yüzde olarak verme işlemidir (Büyüköztürk,2007:21). 

-İki ya da daha çok değişkene ilişkin frekans dağılımı için çapraz tablolar 

kullanılmıştır. Çapraz tablo, araştırmaya katılan denek ya da katılımcıların iki ya da 
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daha çok sınıflamalı (kategorik) değişkene göre frekans ve yüzde dağılımını verir. 

Gözenekler için yüzde değerleri incelenerek değişkenler arasında ilişki olup olmadığı 

konusunda bir fikir edinilebilir. Tarama ve deneysel çalışmalarda katılımcıların 

sınıflamalı iki değişkene ait kişisel özellikleri betimlenmek istenildiğinde çapraz 

tablo kullanılır. Çapraz tablo, araştırmacıya en az iki değişkene göre oluşan 

gözeneklerin satır kenar toplamı, sütun kenar toplamı ve genel toplam üzerinden 

yüzde değerlerini aynı tabloda görmesini ve değerlendirmesini sağlar. Çapraz tablo, 

ek olarak, her hangi bir konu ile ilgili olarak sınıflama ya da sıralama ölçeğinde 

belirlenen görüşlerin, sınıflamalı bir değişkene göre oluşan alt gruplar bakımından 

genel olarak incelenmesini sağlar (Büyüköztürk,2007:27). 

-Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaya göre sıralamalar yapılmıştır. 

Değişkenlerin sürekli olduğu durumlarda verileri betimlemede ek olarak merkezi 

eğilim (aritmetik ortalama) ve değişkenlik ölçüleri (standart sapma) değerleri 

bulunabilir (Büyüköztürk,2007:21). 

-Cinsiyete göre T-Testi yapılmıştır. T-Testi; İlişkili örneklemler için t-testi, 

ilişkili iki örneklem ortalaması arasındaki farkın sıfırdan (birbirinden)anlamlı bir 

şekilde farklı olup olmadığını test etmek için kullanılır (Büyüköztürk,2007:67). 

 

5.9. Bulgular ve Yorum 

 

Bu bölümde yöntem bölümünde sözü edilen araçlardan alınan veriler analiz 

edilmiş ve elde edilen bulgular açıklanmıştır 

Bulgular ve yorumların sunulmasında, öncelikle betimsel istatistiklere yer 

verilmiştir. Daha sonra alt problemlerin sırasında bulgular açıklanmış ve bunlara 

dayalı yorumlar yapılmıştır. 
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Araştırmaya katılan cevaplayıcılara ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de 

sunulmuştur.  

“Tablo 1”:  Araştırmaya Katılanlara İlişkin Betimsel İstatistikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 1 incelendiğinde bayan katılımcıların sayısı 161, bay katılımcıların 

sayısı 139 dur. Cinsiyet bakımından yüzdelere bakıldığında ise; katılımcıların % 

53,7’sini bayanlar; % 46,3’ünü baylar oluşturmaktadır.   

 Katılımcıların baba eğitim düzeyleri incelendiğinde; 111 kişinin ilkokul 

mezunu olduğu,57 kişinin ortaokul mezunu, 78 kişinin lise mezunu, 52 kişinin 

üniversite mezunu, 2 kişinin ise lisansüstü eğitim aldığı sonucuna varılmıştır. 

Katılımcıların anne eğitim düzeylerine bakıldığında ise; 170 annenin ilkokul 

mezunu, 60 annenin ortaokul mezunu, 52 annenin lise mezunu, 16 annenin üniversite 

mezunu, 1 annenin lisansüstü eğitim aldığı, 1 annenin ise eğitimsiz olduğu 

saptanmıştır. Bu değerlerin yüzde oranları da tabloda görüldüğü şekilde olup 

katılımcıların çoğunun anne ve babasının eğitim düzeyi düşük orandadır. 

 

 

 

 

 Frekans Yüzde 

 
Cinsiyet 

Kadın 161 53.7 

Erkek 139 46.3 

 
 
Babanın Eğitim Düzeyi 

İlkokul 111 37.0 

Ortaokul 57 19.0 

Lise 78 26.0 

Üniversite 52 17.3 

Lisansüstü 2 .7 

 
 
Annenin Eğitim Düzeyi 

Eğitimsiz 1 .3 

İlkokul 170 56.7 

Ortaokul 60 20.0 

Lise 52 17.3 

Üniversite 16 5.3 

Lisansüstü 1 .3 
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“Tablo 2”: Baba Eğitim Düzeyinin Cinsiyete Göre İstatistikleri 

 

Baba Eğitim Düzeyi  

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Lisansüstü Toplam 

Kadın 64 32 38 25 2 161 

Erkek 47 25 40 27 0 139 

Total 
111 57 78 52 2 300 

 

 Tablo 2’de katılımcıların babalarının eğitim düzeylerinin,  katılımcıların 

cinsiyetine göre ayrımı yapılarak ikili ilişkileri incelenmiştir. Tablo 2’de verilenlere 

göre;161 bayan katılımcının babalarından ilkokul mezunu olan sayısı 64, ortaokul 

mezunu olan sayısı 32, lise mezunu olan sayısı 38, üniversite mezunu olan sayısı 25 

lisansüstü eğitim alan sayısı ise 2 kişi olarak neticelenmiştir. Erkek katılımcılardan 

babaları ilkokul mezunu olan 47, ortaokul mezunu olan 25, lise mezunu olan 40, 

üniversite mezunu olan 27 kişi olarak sonuçlanmıştır. Erkek katılımcıların 

babalarının lisansüstü eğitim almadığı sonucuna varılmıştır. 

 

“Tablo 3”: Anne Eğitim Düzeyinin Cinsiyete Göre İstatistikleri 

  

Anne Eğitim Düzeyi  

Eğitimsiz İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Lisansüstü Toplam 

Kadın 1 97 29 24 10 0 161 

Erkek 0 73 31 28 6 1 139 

Total 1 170 60 52 16 1 300 

 

 Tablo 3’de katılımcıların annelerinin eğitim düzeylerinin yine katılımcıların 

cinsiyetine göre ayrımı yapılarak ikili ilişkileri incelenmiştir. Tablo 3’de verilenlere 

göre;161 bayan katılımcının annelerinden ilkokul mezunu olan sayısı 97, ortaokul 

mezunu olan sayısı 29, lise mezunu olan sayısı 24, üniversite mezunu olan sayısı 10 

kişi olarak sonuçlanmıştır. Bayan katılımcıların annelerinin lisansüstü eğitimi 

bulunmamakla beraber,  1 kişinin de hiç eğitim almadığı sonucuna varılmıştır.139 

erkek katılımcıdan ise anneleri ilkokul mezunu olan 73, ortaokul mezunu olan 31, 

lise mezunu olan 28, üniversite mezunu olan 6 kişi olarak sonuçlanmıştır. Erkek 

katılımcılardan annesi lisansüstü eğitim alan 1 kişi bulunmaktadır. 
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Ankete katılanların anne ve babalarının mesleklerini gösteren grafikler Şekil 1 ve 

Şekil 2’de sunulmuştur. Buna göre; 

“Şekil 1”: Baba Mesleği Grafiği 
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 Şekil 1’de ankete katılanların babalarının meslekleri grafik şeklinde 

gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların babalarının mesleklerine bakıldığında en 

fazla frekansı oluşturan meslek esnaf ve tüccar, en düşük frekansa sahip meslek ise 

doktordur. Doktorluğu takiben asker, polis, şoför, mühendis ve öğretmen olarak 

meslekler birbirini takip etmektedir. Katılımcıların anne ve babalarının eğitim 

düzeylerine ilişkin edinilen bilgilerde de eğitim düzeyinin düşük olduğu sonucuna 

varılmıştı. Mesleklerde bu doğrultuda eğitim düzeyiyle paralellik göstermektedir. 
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“Şekil 2”: Anne Mesleği Grafiği 
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 Şekil 2’de ise katılımcıların annelerinin meslekleri grafiğe alınmıştır. 

Annelerin eğitim durumlarının düşüklüğüne ilişkin edinilen bilgiler mesleklerle 

paralellik göstermektedir. En fazla frekansı ev hanımları oluşturmaktadır. Onun 

dışında kalan meslek grupları düşük frekanslarla karşımıza çıkmaktadır.   
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Aile gelirini gösteren grafik ise Şekil 3’de verilmiştir.  

 

“Şekil 3”: Aile Gelir Düzeyi 

 

Yuksek

Orta

Dusuk

ailegelir

 

 

 Şekil 3 incelendiğinde katılımcıların ailelerin çoğunun gelir düzeyinin 

düşük ve orta düzeyde olduğu, çok az bir bölümünün de gelir düzeyinin yüksek 

durumda olduğu sonucuna varılmıştır. 
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“Tablo 4”: Aile Gelir Düzeyi Tablosu 

  Frekans Yüzde 

 Düşük 131 43.7 

  Orta 136 45.3 

  Yüksek 33 11.0 

  Total 300 100.0 

 

 Tablo 4’de görüldüğü üzere ailelerin gelir düzeyleri dağılımı, düşük 

gelirliler için %43,7, orta gelir düzeyinde olanlar için %45,3, yüksek gelir düzeyinde 

olanlar için ise; %11 olarak tespit edilmiştir. 

 Araştırmaya ilişkin betimsel istatistiklerden sonra araştırmada yer alan 

sorular tek tek incelenerek frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular 

aşağıdaki şekildedir.  

 “Günlük televizyon izleme alışkanlığınız ortalama ne kadar süredir?” 

sorusuna verilen cevaplardan elde edilen frekans ve yüzdeler şöyledir: 

 

“Tablo 5”: Günlük Televizyon İzleme Alışkanlığına İlişkin İstatistikler 

 

  

 

 

 

 

 Tablo 5’de görüldüğü üzere günlük televizyon izleme süresine ait 

frekanslar 1-2 saat izleyenler için 145 kişi, 3-4 saat için 99 kişi, 4-5 saat için 24kişi, 6 

saat ve daha fazlası için 15 kişi ve bunun yanında hiç televizyon izlemeyenler için 16 

kişi olarak sonuçlanmıştır. 

 

 Frekans Yüzde 

1-2 saat 145 48.3 

3-4 saat 99 33.0 

 4-5 saat 24 8.0 

 6 ve fazlası 15 5.0 

 Hiç 16 5.3 

 Toplam 300 100.0 
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“Tablo 6”: Günlük Televizyon İzleme Alışkanlığının Cinsiyete İlişkin 

İstatistikleri 

    Televizyon İzleme Süresi  

    1-2 saat 3-4 saat 4-5 saat 
6 ve 

fazlası Hiç Toplam 

Cinsiyet 
  
  
  

Kadın 
  

Frekans 76 56 12 8 9 161 

Yüzde 47.2% 34.8% 7.5% 5.0% 5.6% 100.0% 

Erkek 

  

Frekans 69 43 12 7 7 139 

Yüzde 49.6% 30.9% 8.6% 5.0% 5.0% 100.0% 

Toplam 
  

Frekans 145 99 24 15 16 300 

Yüzde 48.3% 33.0% 8.0% 5.0% 5.3% 100.0% 

 

 Tablo 6’da görüldüğü üzere; 1-2 saat televizyon izleyen kadın katılımcıların 

oranı %47.2 olarak tespit edilmişken, erkek katılımcıların oranı ise %49.6 olarak 

tespit edilmiştir.3-4 saat televizyon izleyen kadın katılımcıların oranı %34.8 iken, 

erkek katılımcıların oranı % 30.9’dur. 4-5 saat televizyon izleyen katılımcılardan 

kadınların oranı %7.5, erkeklerin oranı ise % 8.6’dır. 6 saat ve daha fazla izleyen 

kadın ve erkek katılımcıların oranı %5 olarak tespit edilmiştir. Bu tablodaki verilere 

göre günlük televizyon izleme alışkanlığının cinsiyete göre çok fazla farklılık 

göstermediği ve değerlerin her iki cinste de birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

 “Televizyonda çoğunlukla hangi tür programları izlemeyi tercih edersiniz?” 

sorusuna ait istatistikler Tablo 7’de sunulmuştur: 

“Tablo 7”: Televizyonda Hangi Tür Programların İzlendiğine İlişkin 

İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 Haber 32 10.7 

  Spor 50 16.7 

  Magazin 20 6.7 

  Diziler 126 42.0 

  Müzik ve eğlence 43 14.3 

  Yarışma 29 9.7 

  Toplam 300 100.0 

 

 Tablo 7 incelendiğinde televizyonda en çok izlenen programların başında 

%42 oranla diziler, %16.7 oranla spor, %14.3 oranla müzik ve eğlence programları, 
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%10.7 oranla haber programları, % 9.7 oranla yarışma programları ve % 6.7 oranla 

magazin programları gelmektedir. Sonuçlardan da anlaşıldığı üzere özellikle son 

yıllarda yayınlanma oranı oldukça artan dizilerin de izlenme oranı oldukça yüksektir. 

Araştırmamıza katılan 300 katılımcıdan 126 kişi, televizyonda en çok dizileri 

izlemeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

 “Televizyonda izlenen programların cinsiyete göre dağılımı Tablo 8’de 

sunulmuştur: 

“Tablo 8”: Televizyonda İzlenen Program Türlerinin Cinsiyete İlişkin 

İstatistikleri 

    Televizyonda İzlenen Program Türü  

    Haber Spor Magazin Diziler 
Müzik ve 
Eğlence Yarışma Toplam 

 
Cinsiyet 
  
  
  

Kadın Frekans 6 3 17 86 31 18 161 

  Yüzde 3.7% 1.9% 10.6% 53.4% 19.3% 11.2% 100.0% 

Erkek Frekans 26 47 3 40 12 11 139 

  Yüzde 18.7% 33.8% 2.2% 28.8% 8.6% 7.9% 100.0% 

Toplam 
  

Frekans 32 50 20 126 43 29 300 

Yüzde 10.7% 16.7% 6.7% 42.0% 14.3% 9.7% 100.0% 

 

 Tablo 8 incelendiğinde televizyonda kadın katılımcılar tarafından en çok 

izlenen programların başında % 53.4 ile diziler gelmektedir. Erkek katılımcılarda ise 

% 33.8 ile spor programları ilk sırada gelmektedir. Kadın katılımcılarda sırasıyla % 

19.3 ile müzik ve eğlence programları, %11.2 ile yarışma programları, %10.6 ile 

magazin programları, % 3.7 ile haber programları, % 1.9 ile spor programları 

gelmektedir. Erkek katılımcıların ise dağılımı % 28.8 ile diziler, %18.7 oranıyla 

haber programları, %8.6 değeriyle müzik ve eğlence programları, %7.9 ile yarışma 

programları ve %2.2 oranıyla da magazin programları şeklindedir. Buna göre kadın 

ve erkeklerin televizyonda izledikleri programların cinsiyete göre farklılıkları 

bulunmaktadır. Erkekler spor programlarını daha çok izlerken, kadınlar dizileri 

izlemeyi tercih etmektedirler. Erkek katılımcılar magazin programlarını izlemeyi çok 

az tercih ederken, kadınlar magazin programlarını izlemeyi daha çok tercih 

etmektedirler. Erkekler haber programlarını daha çok izlerken kadınlar haber 

programlarına karşı çok fazla ilgili değillerdir gibi bir sonuca varılabilir. 
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“Kavak Yelleri dizisini hangi sıklıkla izlediniz?” sorusuna ait istatistikler Tablo 9’da 

sunulmuştur: 

“Tablo 9”: Kavak Yelleri Dizisinin İzlenme Sıklığına İlişkin İstatistikler 

  

 

 

 

 

 

  

 Tablo 9 incelendiğinde cevaplayıcıların Kavak Yelleri dizisini %41.7 

oranıyla çoğu zaman izlediği belirlenmiştir. Bunun yanında dizinin izlenme oranıyla 

ilgili bulgular yüzde ve frekans olarak tabloda verilmiştir.  

“Tablo 10”: Kavak Yelleri Dizisinin İzlenme Sıklığının Cinsiyete İlişkin 

İstatistikleri 

 

 Tablo 10 incelendiğinde kadın cevaplayıcıların %49.7 si çoğu zaman diziyi 

izlerken, erkek katılımcılar ise, %32.4 oranıyla çoğu zaman televizyonda diziyi 

izlediklerini belirtmişlerdir. Kadın katılımcıların nadiren diziyi izleme oranları 

%25.5, her zaman diziyi izleme durumları ise; %14.3’tür.Erkek katılımcılarda 

ise;%29.5 ile nadiren, %22.3 oranında birkaç bölüm izledikleri sonucuna varılmıştır. 

Her zaman ve sadece fragmanların erkeklerde izlenme durumu ise %7.9 olarak 

ortaya çıkmıştır. 

 Frekans Yüzde 

 Her zaman 34 11.3 

  Çoğu Zaman 125 41.7 

  Nadiren 82 27.3 

  Birkaç Bölüm 44 14.7 

  Sadece Fragman 14 4.7 

  Total 300 100.0 

   Kavak Yelleri Dizisini İzleme Sıklığı  

    Her zaman Çoğu Zaman Nadiren 
Birkaç 
Bölüm 

Sadece 
Fragman Toplam 

Cinsiyet 
  
  
  

Kadın 
  

Frekans 23 80 41 13 3 161 

Yüzde 14.3% 49.7% 25.5% 8.1% 1.9% 100.0% 

Erkek 

  

Frekans 11 45 41 31 11 139 

Yüzde 7.9% 32.4% 29.5% 22.3% 7.9% 100.0% 

Total 
  

Frekans 34 125 82 44 14 300 

Yüzde 11.3% 41.7% 27.3% 14.7% 4.7% 100.0% 
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 Kavak Yelleri hakkında görüşlerini almak için sorulan “Size göre Kavak 

Yelleri dizisinin ana fikri nedir?” sorusuna ait istatistikler Tablo 11’de şöyle 

bulunmuştur: 

“Tablo 11”: Kavak Yelleri Dizisinin Ana Fikrine İlişkin Görüşlerin İstatistikleri 

  Frekans Yüzde 

 Sevgi ve Aşk 68 22.7 

  Dostluk 60 20.0 

  Sadakat 7 2.3 

  Aldatmak 57 19.0 

  özgürlük 7 2.3 

  Kız Erkek ilişkileri 101 33.7 

  Toplam 300 100.0 

 

Tablo 11 incelendiğinde Kavak Yelleri dizisinin ana fikrini katılımcılar 

%33.7 oranıyla kız erkek ilişkileri, %22.7 oranıyla sevgi ve aşk,%20 oranıyla 

dostluk, %19 oranıyla aldatmak ve %2.3 gibi düşük oranlarla da sadakat ve özgürlük 

olarak belirtmişlerdir. Elde edilen bu sonuçlar gerçekte de dizinin ana fikriyle 

örtüşmektedir. Dizide anlatılmak istenen ve işlenen asıl konu bir grup gencin 

aralarındaki kız erkek ilişkileri ve bununla birlikte ortaya çıkan sevgi, aşk başta 

olmak üzere, dostluk, aldatmak gibi sonuçlardır. Katımcıların verdiği cevaplardan 

yola çıkarak dizi izleyenlerine doğru mesaj vermiştir diyebiliriz. 

Ayrıca dizinin ana fikrinin erkek ve kadın katılımcılarda nasıl dağıldığını 

belirlemek amacıyla çapraz tablolar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 12’de 

sunulmuştur: 

“Tablo 12”: Kavak Yelleri Dizisinin Ana Fikrine İlişkin Görüşlerin 

Cinsiyete Göre İstatistikleri  

 Ana Fikir Total 

  Sevgi ve Aşk Dostluk Sadakat Aldatmak Özgürlük 
Kız Erkek 
İlişkileri Toplam 

Cinsiyet 
  

Kadın 37 25 3 33 3 60 161 

Erkek 31 35 4 24 4 41 139 

Toplam 68 60 7 57 7 101 300 
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Tablo 12 incelendiğinde kadın katılımcıların ana fikre ilişkin görüşleri 

yüksekten düşüğe doğru sıralandığında kız erkek ilişkileri, sevgi ve aşk, aldatmak, 

dostluk ve sadakat ile özgürlük olarak belirtmişlerdir. Erkek katılımcıların ana fikre 

ilişkin görüşleri yüksekten düşüğe doğru sıralandığında yine kız-erkek ilişkileri başta 

olmak üzere dostluk, sevgi ve aşk, aldatmak ve sadakat ile özgürlük olarak 

sıralanmıştır. Erkek katılımcılar dizinin ana fikri olarak aldatmak seçeneğini 

kadınlara oranla daha az belirtmişlerdir. Bu durumdan kadınlarla erkeklerin 

aldatmaya karşı bakış açılarının farklı olduğunu düşünebiliriz. Buna karşın erkek 

izleyicilerin dizideki dostluk ilişkilerinin baskın olduğuna dair görüşleri kadın 

izleyicilere göre daha fazladır. Kadın izleyiciler dizinin ana fikrinin kız-erkek 

ilişkileri üzerine kurulduğu yönünde yüksek oranda görüş belirtmişleridir. 

Katılımcıların Kavak Yelleri dizisinde hangi karakteri favori olarak 

belirlediklerini bulmak amacıyla sorulan “Kavak Yelleri dizisinde en çok hangi 

karakter favorinizdir?” sorusuna ait hesaplanan istatistikler Tablo 13’de verilmiştir: 

 

“Tablo 13”: Kavak Yelleri Dizisinde Favori Olarak Belirlenen Karakteri 

Belirten Görüşlere Ait İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 Deniz 33 11.0 

  Aslı 74 24.7 

  Mine 28 9.3 

  Efe 117 39.0 

  Güven 40 13.3 

  Diğer 8 2.7 

  Toplam 300 100.0 

 

Tablo 13 incelendiğinde katılımcılar favori karakter olarak birinci sırada %39 

oranıyla Efe ve sırasıyla %24.7 oranıyla Aslı, %13.3 oranıyla Güven, %11 oranıyla 

Deniz, %9.3 oranıyla Mine ve %2.7 oranıyla diğer karakterler favori olarak 

belirlenmiştir. 
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 Favori karakterlerin erkek ve kadın katılımcılarda nasıl değiştiğini belirlemek 

amacıyla çapraz tablolar yapılmıştır ve Tablo 14’de sunulmuştur: 

 

“Tablo 14”: Kavak Yelleri Dizisinde Favori Olarak Belirlenen Karakterlerin 

Kadın ve Erkek Katılımcıların Görüşlerini Belirten İstatistikler 

 

Favori Karakter  

Deniz Aslı Mine Efe Güven Diğer Toplam 

Cinsiyet Erkek 15 40 12 66 27 1 161 

Kadın 18 34 16 51 13 7 139 

Toplam 33 74 28 117 40 8 300 

 

Tablo 14 incelendiğinde Efe karakterinin hem kadın hem de erkek 

katılımcılarda en yüksek frekansa sahip olduğu görülmektedir. Bu durum Efe 

karakterinin dizide öncelikle sempatikliliği, dostluk ilişkilerinin kuvvetliliği, 

yardımsever deli dolu bir yapıya sahip olması yönünde çizdiği kişilik özellikleri ile 

izleyici tarafından beğenilip benimsenerek favori karakter olarak seçilmiştir.  

Aslı karakteri de hem kadın hem de erkek katılımcılar da ikinci sırada 

belirlenmiştir. Bu durum ise Aslı karakterinin idealistliği, hırsı, olaylar karşısındaki 

soğukkanlılığı, inatçılığı, sağlam duruşu ve problemlerle başa çıkabilme gücü ile 

izleyici tarafından beğeni toplamıştır. Ayrıca Efe ve Aslı karakterlerinin dizide başrol 

oyuncusu olmaları da favori seçilmelerinde önemli bir etken olduğu yönünde 

yorumlar yapılabilir. 

 Güven karakterinin 27 kadın katılımcı favori seçerken, erkek katılımcılardan 

13 tanesi Güven karakterini favori seçmiştir. Güven in dizide çizdiği arkadaş canlısı 

tavırlar ve bunu uğruna yaptığı bütün yanlışlar kadın izleyiciler tarafından beğeni 

toplarken erkek izleyiciler Güven’in sadece yanlışlarını değerlendirerek kadınlara 

göre favori olarak belirtmemişlerdir yorumu yapılabilir. 

Katılımcıların favori karakterlerini belirlemede hangi özellikleri dikkate 

aldığını tespit etmek amacıyla sorulan soruya ait istatistikler Tablo 15’de verilmiştir: 
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“Tablo 15”: Seçilen Karakterin Favori Olarak Belirlenmesinin 

Nedenlerine Ait İstatistikler 

  

 

 

 

 

 

 Tablo 15 incelendiğinde favori olarak belirleme nedenleri en yüksekten en 

düşüğe doğru sıralandığında %34 oranıyla sevilen ve aranan bir kişi olması, %28 

oranıyla güzel veya yakışıklı olması, %25.3 oranıyla sevecen olması, %7.3 oranıyla 

liderlik özelliği,%4 oranıyla yardımsever olması ve %1.3 oranıyla zengin olması 

olarak belirlenmiştir. Bu durum Efe ve Aslı’nın tablo 9 ve 10’da favori karakter 

seçilmelerine en çok, sevilen ve aranan bir kişi olmaları, güzellik veya yakışıklılık ve 

sevecenlik özellikleri ile açıklanabilmektedir. 

Katılımcıların favori karakterlerini belirlemede hangi özellikleri dikkate 

alındığının cinsiyete göre sonuçlarını tespit etmek amacıyla yapılan istatistikler 

Tablo 16’da verilmiştir. Buna göre; 

“Tablo 16”: Seçilen Karakterin Favori Olarak Belirlenmesinin 

Nedenlerinin Cinsiyete İlişkin İstatistikleri 

    Favori Olarak Belirleme Nedeni  

    
Liderlik 
Özelliği 

Zengin 
Olması 

Güzel veya 

Yakışıklı 
Olması 

Sevilen 
ve 
Aranan 

Bir Kişi 
Olması 

Sevecen 
Olması 

Yardımsever 
Olması Toplam 

Cinsiyet 
  
  
  

Kadın 
  

Frekans 11 2 42 50 47 9 161 

Yüzde 6.8% 1.2% 26.1% 31.1% 29.2% 5.6% 100.0% 

Erkek Frekans 11 2 42 52 29 3 139 

  Yüzde 7.9% 1.4% 30.2% 37.4% 20.9% 2.2% 100.0% 

Total 
  

Frekans 22 4 84 102 76 12 300 

Yüzde 7.3% 1.3% 28.0% 34.0% 25.3% 4.0% 100.0% 

 

 Frekans Yüzde 

 Liderlik özelliği 22 7.3 

  Zengin Olması 4 1.3 

  Güzel veya Yakışıklı Olması 84 28.0 

  Sevilen ve Aranan Bir Kişi Olması 102 34.0 

  Sevecen Olması 76 25.3 

  Yardımsever Olması 12 4.0 

  Toplam 300 100.0 
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 Tablo 16 incelendiğinde kadın katılımcıların favori olarak belirttikleri 

karakterlerin en çok sevilen ve aranan bir kişi olması özelliği % 31.1 ile dikkati 

çekmektedir. Sırasıyla % 29.2 oranıyla sevecen olması, % 26.1 oranıyla güzel veya 

yakışıklı olması,%6.8 oranıyla liderlik özelliği, % 5.6 oranıyla yardımsever olması 

sonucuna varılmıştır. Erkek katılımcılarda ise; kadın katılımcıların görüşünden farklı 

olarak sadece % 20.9 oranıyla sevecen olma özelliği karşımıza çıkmaktadır. Yani 

kadın izleyicilerde sevecenliğin daha önemli bir unsur olduğu yorumu tablodaki 

sonuca göre yapılabilir. Bunun yanında liderlik, zenginlik, güzellik veya yakışıklılık, 

yardımseverlik ve sevilen- aranan bir kişi olmak hem kadın hem de erkek 

katılımcılar arasında çok farklılık olmadan hemen hemen aynı yüzdelerle 

sonuçlanmıştır. 

 Seçilen favori karakter ile favori seçme nedenlerinin beraber ele alındığı 

istatistikler ise Tablo 17’de verilmiştir: 

“Tablo 17”: Seçilen Favori Karakter İle Favori Seçme Nedenine Ait İstatistikler

  

    Favori Nedenleri  

    

L
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v
er

 O
lm
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Toplam 

 Deniz Sayı 1 1 14 11 4 2 33 

    Yüzde .3% .3% 4.7% 3.7% 1.3% .7% 11.0% 

  Aslı Sayı 3 1 29 22 13 6 74 

    Yüzde 1.0% .3% 9.7% 7.3% 4.3% 2.0% 24.7% 

  Mine Sayı 2 0 17 3 6 0 28 

    Yüzde .7% .0% 5.7% 1.0% 2.0% .0% 9.3% 

  Efe Sayı 8 0 10 54 42 3 117 

    Yüzde 2.7% .0% 3.3% 18.0% 14.0% 1.0% 39.0% 

  Güven Sayı 4 2 14 10 9 1 40 

    Yüzde 1.3% .7% 4.7% 3.3% 3.0% .3% 13.3% 

  Diğer Sayı 4 0 0 2 2 0 8 

    Yüzde 1.3% .0% .0% .7% .7% .0% 2.7% 

Toplam Sayı 22 4 84 102 76 12 300 

  Yüzde 7.3% 1.3% 28.0% 34.0% 25.3% 4.0% 100.0% 
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 Tablo 17 incelendiğinde Deniz’in favori olarak seçilmesinde en büyük 

neden %4.7 ile güzel veya yakışıklı olmasıdır. Aslı için % 9.7 oranıyla güzel veya 

yakışıklı olması ve sevilen ve aranan bir kişi olması özelliği yüksek oranda 

değerlendirilmiştir. Mine için aynı şekilde % 5.7 oranında değerlendirilmiştir. Güven 

için de Efe dışındaki diğer karakterlerde olduğu gibi %4.7 oranıyla güzel veya 

yakışıklılık ön plana çıkmıştır. Ama Efe karakterinde sonuç %18 gibi yüksek bir 

oranla sevilen ve aranan bir kişi olması ve %14 oranıyla sevecen olması özelliği 

favori olma nedeninin diğer oyunculardan ayırmıştır. 

 Bunun yanında liderlik özelliği bakımından en yüksek yüzde ise %2.7 

oranıyla Efe karakterindedir. Karakterin yardımsever olması bakımından ise en 

yüksek yüzde oranı %2 ile Aslı karakterine aittir. Buradan diziyi izleyen kız ve erkek 

izleyicilerde karakterlerin güzellik ve yakışıklıkları ile sevilen aranan kişi özellikleri 

ve sevecenlikleri, izleyici üzerinde daha etkili olmuştur. 

  

“Kavak Yelleri dizisinde oynamak isteseydiniz hangi karakterde rol almak 

isterdiniz?” sorusuna ait istatistikler ise Tablo 18’de sunulmuştur: 

 

“Tablo 18”: Kavak Yelleri Dizisinde Hangi Karakterde Rol Almak İstendiğine 

İlişkin Görüşlere Ait İstatistikler 

 Deniz Aslı Mine Efe Güven Diğer Toplam 

Cins Kadın Sayı 2 102 25 14 10 8 161 

  Yüzde .7 34 8.3 4.7 3.3 2.7 53.7 

 Erkek Sayı 40 5 0 58 27 9 139 

  Yüzde 13.3 1.7 0 19.3 9 3 46.3 

Toplam  Sayı 42 107 25 72 37 17 300 

  Yüzde 14 35.7 8.3 24 12.3 5.7 100 

 

 Tablo 18 incelendiğinde erkek ve kadın katılımcıların her ikisinde de en çok 

rol alınmak istenen karakter %35.7 oranıyla Aslı olarak belirlenmiştir. Aslı karakteri 

bayan katılımcıların %34 oranıyla da en çok rol almak istediği karakter olmuştur, 

Erkek katılımcılar içinde en çok rol alınmak istenen karakter ise  %19.3 oranıyla Efe 
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karakteridir, bu karakterden sonra ise %13.3 oranıyla Deniz karakteri gelmektedir. 

En az rol alınmak istenen karakter ise Mine olarak sonuçlanmıştır. Aslı ve Efe’nin 

rol alınmak istenmesindeki oranın yüksek olmasındaki etkenin bu iki karakterin 

başrolde oynaması ve her iki karakterin kişilik özelliklerinin izleyicinin çabuk 

benimseyebileceği pozitif yapılarda olması tercih sebebi olarak düşünülebilmektedir.  

Güzel olmasına rağmen Mine karakterinin az tercih edilme nedeni olarak bu 

karakterin dizideki davranışlarındaki tutarsızlıklar ve Deniz ile olan ilişkisindeki iniş 

çıkışların etkili olabileceği düşünülebilir.   

              Katılımcıların rol almak istedikleri karakteri belirlerken hangi özelliğinin 

etkili olduğunu belirlemek amacıyla sorulan “Rol almak istediğiniz bu karakterin 

hangi özelliği sizin kararınızda etkili olmuştur?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 

19’de verilmiştir: 

 

“Tablo 19”: Katılımcıların Rol Almak İstedikleri Karakteri Belirlerken Etkili 

Olan Özelliklerine Ait İstatistikler 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 19 incelendiğinde katılımcıların rol almak istedikleri karakteri 

belirlerken en çok %24.7 oranıyla “izleyici tarafından sevilen bir oyuncu olması, 

%20.3 oranıyla “çalışkan ve hırslı olması”, %18.3 oranıyla “kendi kişiliğime yakın 

olması”, %18 oranıyla “güzel kızlarla ve erkeklerle beraber olması, %10 oranıyla 

“başrolde oynaması” özelliklerinin etkili olduğu belirlenmiştir. Bu durum izleyicinin 

en çok sevdiği oyuncuyu benimsediği durumu ile açıklanabilir. Bunun yanında 

 Frekans Yüzde 

 Başrolde Oynaması 
30 10.0 

  Güzel Kızlarla ve Erkeklerle Beraber Olması 
54 18.0 

  İzleyici Tarafından Sevilen Oyuncu Olması 
74 24.7 

  Kendi Kişiliğime Yakin Olması 
55 18.3 

  Çalışkan ve Hırslı Olması 
61 20.3 

  Diğer 
25 8.3 
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katılımcı dizideki oyunculardan rol almak istedikleri karakterleri belirlerken 

oyuncunun çalışkan ve hırslı olması kendi kişiliklerine yakın olması, güzel kızlarla 

ve erkeklerle beraber olması ve başrol oyuncusu olması özellikleri ile açıklanabilir.   

Katılımcıların rol almak istenen karakterin hangi özelliğinin kararlarında 

etkili olduğunun kadın ve erkek katılımcılar ve rol alınmak istenen karakter 

bakımından nasıl dağıldığını elde etmek amacıyla çapraz tablolar yapılmıştır. Elde 

edilen bulgular Tablo 20’de sunulmuştur 
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“Tablo 20”: Katılımcıların Rol Almak İstedikleri Karakteri Belirlerken 

Etkili Olan Özelliklerinin Cinsiyete Göre Dağılımını Gösteren Çapraz Tablolar 

 

     Rol Alınmak İstenen Karakter  

Rol Almak 

İsteme Nedeni     

D
en

iz
 

A
sl

ı 

M
in

e 

E
fe

 

G
ü
v
en

 

D
iğ

er
 

Toplam 

Başrolde 
Oynaması 
 
 
 
 
 

Cinsiyet 
  
  
  

Kadın Sayı 1 9   1 0 0 11 

  % 3.3 30.0   3.3 .0 .0 36.7 

Erkek Sayı 8 0   5 4 2 19 

  % 26.7 .0   16.7 13.3 6.7 63.3 

Toplam 

  

Sayı 9 9   6 4 2 30 

% 30.0 30.0   20.0 13.3 6.7 100.0 

Güzel Kızlarla 
ve Erkeklerle 
Beraber Olması 

 
 
 
 
 

Cinsiyet 
  
  

  

Kadın Sayı 0 8 1 1 1 0 11 

  % .0 14.8 1.9 1.9 1.9 .0 20.4 

Erkek Sayı 20 0 0 18 4 1 43 

  % 37.0 .0 .0 33.3 7.4 1.9 79.6 

Toplam Sayı 20 8 1 19 5 1 54 

% 37.0 14.8 1.9 35.2 9.3 1.9 100.0 

İzleyici 
Tarafından 
Sevilen Oyuncu 
Olması 

 
 
 
 
 

Cinsiyet 
  
  
  

Kadın Sayı 1 28 4 2 3 0 38 

  % 1.4 37.8 5.4 2.7 4.1 .0 51.4 

Erkek Sayı 6 4 0 15 10 1 36 

  % 8.1 5.4 .0 20.3 13.5 1.4 48.6 

Toplam Sayı 7 32 4 17 13 1 74 

% 
9.5 43.2 5.4 23.0 17.6 1.4 100.0 

Kendi Kişiliğime 
Yakin Olması 
  

  
  
  
  

Cinsiyet 
  
  

  

Kadın Sayı 0 18 10 5 3 2 38 

  % .0 32.7 18.2 9.1 5.5 3.6 69.1 

Erkek Sayı 3 0 0 11 2 1 17 

  % 5.5 .0 .0 20.0 3.6 1.8 30.9 

Toplam Sayı 3 18 10 16 5 3 55 

% 5.5 32.7 18.2 29.1 9.1 5.5 100.0 

Çalışkan ve 

Hırslı Olması 
  
  
  
  
  

Cinsiyet 

  
  
  

Kadın Sayı 0 35 7 2 2   46 

  %  .0 57.4 11.5 3.3 3.3   75.4 

Erkek Sayı 1 1 0 7 6   15 

  %  1.6 1.6 .0 11.5 9.8   24.6 

Toplam Sayı 1 36 7 9 8   61 

%  1.6 59.0 11.5 14.8 13.1   100.0 

Diğer 
  
  
  
  
  

Cinsiyet 
  
  
  

Kadın Sayı 0 4 3 3 1 6 17 

  %  .0 16.0 12.0 12.0 4.0 24.0 68.0 

Erkek Sayı 1 0 0 2 1 4 8 

  %  4.0 .0 .0 8.0 4.0 16.0 32.0 

Toplam Sayı 1 4 3 5 2 10 25 

%  4.0 16.0 12.0 20.0 8.0 40.0 100.0 
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 Tablo 20 incelendiğinde rol alma nedeni olarak en çok seçilen “izleyici 

tarafından sevilen bir oyuncu olması” kadın katılımcılarda %37.8 olarak 

görülmüştür. Bu nedeni belirten katılımcılar rol almak istedikleri karakter olarak 

Aslı’yı seçmişlerdir. Erkek katılımcılarda ise bu oran %20.3 ‘dür. Erkek katılımcılar 

rol almak istedikleri karakter olarak da Efe’yi seçmişlerdir. Dizide yer alan 

karakterler incelenirse; Deniz karakterinde rol almak isteyen erkek katılımcılar 

bunun nedeni olarak en çok “güzel kızlarla beraber olması” %37, ikinci olarak ise  

“başrolde oynaması” %26.7 belirtmişlerdir. Aslı karakterini seçen kadın katılımcılar 

rol almak isteme nedeni olarak en çok “çalışkan ve hırslı olması” %57.4, ikinci 

olarak ise “izleyici tarafından sevilen bir oyuncu olması” %37.8 olarak 

belirtmişlerdir. Mine karakterinde rol almak isteyen kadın katılımcılar rol alma 

nedeni olarak en çok “kendi kişiliğime yakın olması” %18.2 olarak belirtmiştir. Efe 

karakterinde rol almak isteyen erkek katılımcılar rol almak isteme nedeni olarak en 

çok “güzel kızlarla beraber olması” %33.3, ikinci olarak “izleyici tarafından sevilen 

bir oyuncu olması” %20.3 belirtmişlerdir. Güven karakterinde rol almak isteyen 

erkek katılımcılardan, rol alma nedeni olarak en çok belirtilen “ izleyici tarafından 

sevilen bir oyuncu olması” %13.5 olarak ortaya çıkmıştır.  

 “Kavak Yelleri dizisi nedeniyle kültür şoku ve kültür çözülmesi yaşadınız 

mı?” sorusuna verilen cevaplar Tablo 21’da sunulmuştur:  

“Tablo 21”: Kavak Yelleri Dizisinde Kültür Şoku Yaşanmasına Ait İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

  Evet 40 13.3 

  Kısmen 104 34.7 

  Hayır 155 51.7 

  Total               300           100.0 

 

 Tablo 21 incelendiğinde, katılımcıların diziden dolayı %51.7 oranında 

kültür şoku yaşamadıkları, %34.7 oranında kısmen kültür şoku yaşadıkları, %13.3 

oranında ise kültür şoku yaşadıkları sonucu elde edilmiştir. 
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 Kavak Yelleri dizisi nedeniyle kültür şoku ve kültür çözülmesi yaşanıp 

yaşanmadığının cinsiyete göre farklılıklarının olup olmadığı Tablo 22’da 

sunulmuştur:  

“Tablo 22”: Kavak Yelleri Dizisinde Kültür Şoku Yaşanmasının Cinsiyete 

İlişkin İstatistikleri 

    Kültür Şoku  

     Evet Kısmen Hayır  Toplam 

Cinsiyet 
  
  
  

Kadın 
  

Frekans 27 52 81 161 

Yüzde 16.8% 32.3% 50.3% 100.0% 

Erkek 
  

Frekans 13 52 74 139 

Yüzde 9.4% 37.4% 53.2% 100.0% 

Toplam Frekans 40 104 155 300 

Yüzde 13.3% 34.7% 51.7% 100.0% 

 

 

 Tablo 22 incelendiğinde, kadın katılımcıların kültür şoku yaşadıklarına 

ilişkin evet cevabı % 16.8 iken, erkek katılımcıların evet cevabı %9.4’tür.Buradan 

kadınların erkekler göre diziden dolayı daha çok kültür şoku yaşadıkları yorumunu 

yapabiliriz. Kadın katılımcıların hayır cevabı da erkek katılımcılara göre daha fazla 

olduğu tabloda görülmektedir. Yine kadın  katılımcılardan 81 kişi hayır, erkek 

katılımcılardan ise, 74 kişi hayır cevabını vermiştir. 
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 Hazırlanan ankette yer alan likert tipi sorulara ait frekans ve yüzdeler 

hesaplanmıştır ve elde edilen bulgular aşağıdaki şekilde sunulmuştur:  

 

“Tablo 23”: Dizinin Gençleri Sınırsız ve Özgür Yaşama Özendirme Açısından 

Etkililerine İlişkin İstatistikler 

 

 

 

 

 

 

 

 “Dizi, gençleri sınırsız ve özgür yaşama özendirme açısından etkilidir.” 

şeklinde sorulan birinci maddeye verilen cevaplar incelendiğinde %39.7 katılıyorum, 

%37 kesinlikle katılıyorum, %13 karasızım, %5.3 kesinlikle katılmıyorum,  %5 

katılmıyorum olarak neticelenmiştir. Bu sonuçlara göre dizinin gençleri sınırsız ve 

özgür yaşama özendirme açısından etkisi yüksek oranda çıkmıştır. 

 

“Tablo 24”: Dizide İşlenen Üniversiteli Gençler Arasındaki İlişkilerin Hayatın 

Gerçeklerini Yansıtıp Yansıtmadığına İlişkin İstatistikler 

 

  

 

 

 

 

 

 Frekans Yüzde 

 
 
 
Madde 1 

Kesinlikle Katılmıyorum 16 5.3 

Katılmıyorum 15 5.0 

Kararsızım 39 13.0 

Katılıyorum 119 39.7 

Kesinlikle Katılıyorum 111 37.0 

Toplam 300 100.0 

 Frekans Yüzde 

 
 

 
Madde 2  
  
  
  
  

Kesinlikle Katılmıyorum 48 16.0 

Katılmıyorum 93 31.0 

Kararsızım 72 24.0 

Katılıyorum 60 20.0 

Kesinlikle Katılıyorum 27 9.0 

 
Toplam 300 100.0 
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 “Dizide işlenen üniversiteli gençler arasındaki ilişkiler hayatın 

gerçeklerini yansıtmamaktadır.”  maddesine verilen cevaplar incelendiğinde 

katılmıyorum %31, kararsızım %24, katılıyorum %20, kesinlikle katılmıyorum %16, 

kesinlikle katılıyorum %9 olarak neticelenmiştir.  

 

“Tablo 25”: Dizideki Kahramanların Giyim Tarzının Etkilerine İlişkin 

İstatistikler 

  Frekans  Yüzde 

 
 
 
Madde 3 
  

  
  
  
  

Kesinlikle Katılmıyorum 34 11.3 

Katılmıyorum 60 20.0 

Kararsızım 45 15.0 

Katılıyorum 95 31.7 

Kesinlikle Katılıyorum 66 22.0 

Toplam 300 100.0 

   

  

 “Dizideki kahramanların giyim tarzı beni etkiler.” maddesine verilen 

cevaplar incelendiğinde % 31.7 katılıyorum, %22 kesinlikle katılıyorum, %20 

katılmıyorum, %15 kararsızım, %11.3 kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. 

Bu verilere göre katılımcıların büyük bir bölümü giyim tarzını belirlerken dizideki 

kahramanlardan etkilenmişlerdir. 

 

“Tablo 26”: Katılımcıların Ailelerinin, Dizideki Aile Modellerine Benzer Olup 

Olmamasına İlişkin İstatistikler 

 

  Frekans Yüzde 

 
 
 
Madde 4 

Kesinlikle Katılmıyorum 126 42.0 

Katılmıyorum 85 28.3 

Kararsızım 46 15.3 

Katılıyorum 18 6.0 

Kesinlikle katılıyorum 25 8.3 

Toplam 300 100.0 
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 “Kendi ailemin dizide işlenen aile modellerine benzer olmasını 

istemezdim.” maddesine verilen cevaplar incelendiğinde %42 kesinlikle 

katılmıyorum, %28.3 katılmıyorum, %15.3 kararsızım, %6 katılıyorum, %8.3 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

ailelerinin dizide işlenen aile modellerine benzer olmasını istediklerini 

belirtmişlerdir. 

 

“Tablo 27”: Dizideki Bazı Bölümlerin Üniversiteyi Kazanma İsteğini Artırıp 

Artırmadığına İlişkin İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 

 
 
Madde 5 

Kesinlikle Katılmıyorum 44 14.7 

Katılmıyorum 46 15.3 

Kararsızım 41 13.7 

Katılıyorum 80 26.7 

Kesinlikle Katılıyorum 89 29.7 

Toplam 300 100.0 

 

 “Dizideki bazı bölümler üniversiteyi kazanma isteğimi artırdı” 

maddesine verilen cevaplar incelendiğinde %29.7 kesinlikle katılıyorum, %26.7 

katılıyorum, %15.3 katılmıyorum, %14.7 kesinlikle katılmıyorum,%13.7 kararsızım 

cevabını vermişlerdir. Dizi katılımcıların üniversiteyi kazanma isteğini yüksek 

oranda artırmıştır sonucu, yukarıdaki cevaplara göre söylenebilir. 

 

“Tablo 28”: Dizideki Kahramanların Arkadaşların Davranışlarını Etkilemesine 

İlişkin İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 
 
 
Madde 6 
  
  
  
  

  

Kesinlikle Katılmıyorum 52 17.3 

Katılmıyorum 52 17.3 

Kararsızım 57 19.0 

Katılıyorum 87 29.0 

Kesinlikle Katılıyorum 52 17.3 

 
Toplam 300 100.0 
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    “Dizideki kahramanlar arkadaşlarımızın davranışlarını 

etkilemektedir.” Maddesine verilen cevaplara göre; %29 katılıyorum, %19 

kararsızım,%17.3 kesinlikle katılıyorum, %17.3 katılmıyorum, %17.3 kesinlikle 

katılmıyorum sonucu elde edilmiştir. Dizideki kahramanlar katılımcıların 

arkadaşlarının davranışlarını yüksek oranda etkilemektedir. 

“Tablo 29”: Dizinin, Gençlerde, Aileden Ayrı ve Bağımsız Yaşama İsteği 

Uyandırıp Uyandırmadığına İlişkin İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 
 
 
Madde 7 

Kesinlikle Katılmıyorum 22 7.3 

Katılmıyorum 41 13.7 

Kararsızım 43 14.3 

Katılıyorum 113 37.7 

Kesinlikle Katılıyorum 81 27.0 

Toplam 300 100.0 

 

                 

  “Dizi, gençlerde, aileden ayrı ve bağımsız yaşama isteği uyandırmaz” 

maddesine verilen cevaplar incelendiğinde %37.7 katılıyorum, %27 kesinlikle 

katılıyorum, %14.3 kararsızım, %13.7 katılmıyorum, %7.3 kesinlikle katılmıyorum 

sonucuna varılmıştır. Dizi katılımcılarda aileden ayrı ve bağımsız yaşama isteği 

uyandırmamaktadır. 

 

“Tablo 30”: Günlük Hayatta Karşı Cinsle İlgili Alınan Kararda Dizinin 

Etkisinde Kalınıp Kalınmadığına İlişkin İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 
 
 
Madde 8 
  
  
  
  

  

Kesinlikle Katılmıyorum 125 41.7 

Katılmıyorum 73 24.3 

Kararsızım 41 13.7 

Katılıyorum 43 14.3 

Kesinlikle Katılıyorum 18 6.0 

 
Toplam 300 100.0 
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     “Günlük hayatta karşı cinsle ilgili aldığım kararlarda dizinin etkisinde 

kalırım.” maddesine verilen cevaplar %41.7 kesinlikle katılmıyorum, % ‘4.3 

katılmıyorum, %14.3 katılıyorum, %13.7 karasızım,%6 kesinlikle katılıyorum 

şeklindedir. Bu durumda katılımcıların karşı cinle ilgili aldıkları kararlarda dizinin 

etkisinde kalmadıkları sonucuna varılmıştır. 

“Tablo 31”: Dizideki Karakterlerin ve Yaşanan Olayların Toplum Normlarına 

Uygunluğuna İlişkin İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 
 
 

Madde 9 
  
  
  
  
  

Kesinlikle katılmıyorum 71 23.7 

Katılmıyorum 70 23.3 

Kararsızım 72 24.0 

Katılıyorum 69 23.0 

Kesinlikle katılıyorum 18 6.0 

 
Toplam 300 100.0 

 

 “Dizideki karakterler ve yaşanan olaylar toplum normlarına 

uygundur.” Maddesine verilen cevaplar incelendiğinde %24 karasızım, %23.7 

kesinlikle katılmıyorum, %23.3 katılmıyorum, 523 katılıyorum, %6 kesinlikle 

katılıyorum sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durumda dizideki karakterler ve yaşanan 

olayların toplum normlarına çoğunlukla uygun olmadığı verilen cevaplardan 

görülmüştür. 

 

“Tablo 32”: Dizide İşlenen Problemleri Çözme Yöntemlerinin Günlük Hayatta 

Karşılaşılan Problemleri Çözmede Kullanmaya İlişkin İstatistikler 

 

  Frekans Yüzde 

 
 
 
Madde 10 

Kesinlikle Katılmıyorum 58 19.3 

Katılmıyorum 88 29.3 

Kararsızım 77 25.7 

Katılıyorum 63 21.0 

Kesinlikle katılıyorum 14 4.7 

Toplam 300 100.0 
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 “Dizide işlenen problemleri çözme yöntemlerini günlük hayatta 

karşılaştığım problemlerimi çözmede kullanırım.” maddesine verilen cevaplar 

incelendiğinde %29.3 katılmıyorum, %25.7 karasızım, % 21 katılıyorum, %19.3 

kesinlikle katılmıyorum, % 4.7 kesinlikle katılıyorum sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 

durumda katılımcılar günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmede, dizide 

işlenen problemleri çözme yöntemlerini kullanmamaktadırlar. 

 

“Tablo 33”: Dizinin İnandırıcılığına ve Anlatılanların Hayal Ürünü Şeylerdir 

Olup Olmadığına İlişkin İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 

 
 
Madde 11 

Kesinlikle Katılmıyorum 48 16.0 

Katılmıyorum 72 24.0 

Kararsızım 55 18.3 

Katılıyorum 81 27.0 

Kesinlikle Katılıyorum 44 14.7 

Toplam 300 100.0 

 

 “Dizi inandırıcı değildir anlatılanlar hayal ürünü şeylerdir.” maddesine 

verilen cevaplar incelendiğinde %27 katılıyorum, %24 katılmıyorum, %18.3 

karasızım, %16 kesinlikle katılmıyorum, %14.7 kesinlikle katılıyorum sonucuna 

varılmıştır. Dizinin inandırıcılığı konusu, katılımcılar üzerinde tabloda da göründüğü 

gibi farklı etkiler bırakmıştır.  

 

“Tablo 34”: Dizide İşlenen Genç-Aile Arası Diyaloglarda Verilen Tepkilerin, 

Katılımcıların Kendi Ailelerinin Vereceği Tepkiler Olmasına İlişkin İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 
 
 
Madde 12 

Kesinlikle katılmıyorum 108 36.0 

Katılmıyorum 81 27.0 

Kararsızım 50 16.7 

Katılıyorum 43 14.3 

Kesinlikle katılıyorum 17 5.7 

Toplam 299 99.7 
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            “Dizide işlenen genç-aile arası diyaloglarda verilen tepkiler kendi ailemin 

vereceği tepkilerdir.” maddesine verilen cevaplar incelendiğinde %36 kesinlikle 

katılmıyorum, %27 katılmıyorum, %16.7 kararsızım, %14.3 katılıyorum, %5.7 

kesinlikle katılıyorum sonucu elde edilmiştir. 

 

“Tablo 35”: Dizideki Kahramanların Giyim Tarzlarının, Konuşma Şekillerinin 

ve Yaşayışlarının, Katılımcıların Kendi Yaşantılarında Örnek Almayı 

Düşünmelerine İlişkin İstatistikler 

  Frekans Yüzde 

 
 
 

Madde 13 

Kesinlikle katılmıyorum 103 34.3 

Katılmıyorum 62 20.7 

Kararsızım 65 21.7 

Katılıyorum 56 18.7 

Kesinlikle katılıyorum 13 4.3 

Toplam 299 99.7 

 

           “Dizideki kahramanların giyim tarzlarını, konuşma şekillerini ve 

yaşayışlarını kendi yaşantımda örnek almayı düşünürüm.” maddesine verilen 

cevaplar incelendiğinde %34.3 kesinlikle katılmıyorum, 21.7 kararsızım, %20.7 

katılmıyorum, %18.7 katılıyorum, %4.3 kesinlikle katılıyorum sonucuna varılmıştır.  
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“Tablo 36”: Likert Tipi Sorulara Ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerlerine İlişkin İstatistikler  

Soru 
 

 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

s1 3.98 1.088 

s7 3.63 1.221 

s5 3.41 1.425 

s3 3.33 1.322 

s6 3.12 1.357 

s11 3.00 1.320 

s2 2.75 1.205 

s9 2.64 1.236 

s10 2.62 1.151 

s13 2.38 1.251 

s12 2.26 1.245 

s8 2.19 1.280 

 s4 2.10 1.248 

 

              Ankette yer alan likert tipi sorulardan elde edilen toplam puanların cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla T-Testi 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 37’de sunulmuştur.  

“Tablo 37”: Kavak Yelleri Dizisine Ait Görüşlerin Cinsiyete Göre T-Testi 

Sonuçları 

 

 

 

 

 

             Tablo 37 incelendiğinde, kadın katılımcıların, puanları ortalaması 2.85 ve 

standart sapması 0.49 iken erkek katılımcıların puanları ortalaması 2.91 ve standart 

sapması 0.52 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen t değeri 0.95 olup; bu değer, 297 

serbestlik derecesinde ve  0.05 anlamlılık düzeyinde manidar bulunmamıştır(t=0.95, 

p 0.05). Bu bulgu, toplam puanlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

şeklinde yorumlanabilir. Yani, Kavak Yelleri dizisine ait görüşler bakımından kadın 

ve erkek katılımcılar arasında bir farklılık bulunmaktadır. 

Cinsiyet N X  
S sd t p  

Kadın 161 2.85 0.49 297 0.95 0.339 

Erkek 138 2.91 0.52 
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           SONUÇ 

  

 Hızla gelişen ve küreselleşen dünyada, başta televizyon olmak üzere kitle 

iletişim araçlarının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ne gibi etkiler bıraktığı, 

araştırma konusu olmaya; hem de kamuoyunca tartışılmaya uzun yıllar devam 

edecek gibi gözükmektedir. Popüler kültür ürünlerinin çocuklar ve gençler üzerinde 

olumsuz etkilenmelere neden olduğu, çocukların ve gençlerin gelişimine zarar 

verdiği sık sık dile getirilmektedir. 

 Popüler kültür ürünlerinin toplumu etkilediğini belirtirken kültürün 

oluşmasında toplumun yönlendirilmesinde tek faktörün kitle iletişim araçları 

olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır. Kişilerin düşüncelerini biçimlendirmede 

kitle iletişim araçlarında topluma sunulan popüler kültür ürünlerinin tek başına etkili 

olmasının dışında; yaşanılan sosyal çevre, tutum ve alışkanlıklar, dini inançlar, 

fizyolojik özellikler, gelenek- görenek, aile yapısı, gelir seviyesi, cinsiyet vb. daha 

birçok unsurları göz ardı etmemek gerekmektedir. Ancak, bütün bu kitle iletişim 

araçlarından sunulan popüler kültür ürünlerinin etkili olmasına rağmen örf ve 

adetlerin çok katı bir şekilde halen uygulandığı bölgelerde, bireysel ve toplumsal 

ilişkilerde referans kaynağı olarak popüler kültür ürünlerinin daha arka sıralarda yer 

aldığı gruplarda, bu ürünler daha az anlam ifade edebilmektedir. Burada, bireyleri 

etkilemede, karar vermede kitle iletişim araçlarının bütün ipleri elinde tutmadığı 

görülmektedir. 

 Popüler kültür ürünlerinden olan Kavak Yelleri dizisinin lise çağındaki 

gençlere etkilerinin incelendiği bu çalışmada öncelikle popüler kültüre farklı 

yaklaşımlar incelenmiştir. Çalışmanın en önemli kavramlarından olan dizide 

yaşanılan özgür gençlik imajının popüler kültürden etkilenme düzeyleri 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 Araştırmada, lise çağındaki gençlerin popüler kültürden etkilenmeleri ve 

özellikle de Kavak Yelleri dizisinde işlenen kadın-erkek ilişkilerindeki özgür 

yaşamın etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Popüler kültürün etkileri sosyo-

ekonomik durum ve televizyon izleme özellikleri incelenen dizideki yaşam 

biçimlerinden etkilenme düzeyleri analiz edilmiştir. 
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 İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkmış olan kültür, insanlara ve toplumsal 

yapıya göre bir değişim süreci yaşamıştır. Kültürel farklılıklar birçok alanda 

yaşanmakla birlikte, çalışmanın konusu gereği Kavak Yelleri dizisinde kadın-erkek 

ilişkilerindeki özgür gençlik imajı ile birlikte bu olgunun kültüre yansımaları ele 

alınmıştır. 

 Çağımızın vazgeçilmez kitle iletişim araçlarından olan televizyon ve son 

dönemlerde reyting rekorları kıran diziler, kadın-erkek ilişkilerine çoğunlukla yön 

vermektedir. Dizilerde yer alan kadın-erkek ilişkilerindeki özgür yaşam ve sınırsız 

birliktelik söylemleri gençleri bazı dönemlerde çok fazla etkisi altına alabilmektedir.  

 Kültürel değişimin en önemli öğesi olan insan ve normal olarak en çok 

etkilenen kadın-erkek ilişkileri belki de bu dönemden en çok etkilenen kesim 

olmuştur. İlk insanlık tarihinden itibaren kadın-erkek arasındaki ilişki bu değişimden 

etkilenerek bu zamana gelmiştir ve bundan sonra da kültürel değişimden etkileneceği 

aşikârdır. 

 Kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin en baskın yaşandığı ilk gençlik yılları 

olan lise çağında, dizilerde yaşanılan özgür birlikteliklerin etkisinde kalınması bu 

yaşlardaki bireyler için kaçınılmaz olmaktadır.  

 Bu araştırma kapsamında uygulanan anket sonucunda öğrencilerin Kavak 

Yelleri dizisindeki özgür yaşama özenti duyduğu %39.7 katılıyorum, %37 kesinlikle 

katılıyorum sonucu ile ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların, kendi 

ailelerinin, dizideki aile modellerine benzer olmasını istedikleri sonucuna varılmıştır.  

 Dizinin gençler üzerindeki bir diğer etkisi de üniversiteyi kazandırma isteğini 

yüksek oranda artırmış olması sonucudur. Ayrıca dizideki kahramanların gençlerin 

ve arkadaşlarının davranışlarını yüksek oranda etkilediği de ulaşılan bir diğer 

sonuçtur. 

 Dizide özgür ve aileden bağımsız yaşama özendirici unsurlar ve bölümler 

olmasına rağmen, araştırma sonucunda gençlerin aileden ayrı ve bağımsız yaşama 

isteklerinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine gençlerin, günlük hayatta karşı 

cinsle alınan kararlarda dizinin etkisinde kalmadıkları şeklinde bir sonuca 

ulaşılmıştır. 

 Edinilen bir diğer önemli sonuç ise; dizideki karakter ve yaşanan olayların 

toplum normlarına uygun olmadığıdır. Katılımcılardan 71 kişi, dizinin toplum 
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normlarına uygunluğuna kesinlikle katılmıyorum derken, 70 kişi katılmıyorum, 72 

kişi de kararsızım cevabını vermiştir. 

 Dizi ile ilgili edinilen bir diğer sonuç ise; dizinin konusunun dizideki bir grup 

gencin arasındaki kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, sevgi, aşk, dostluk, 

aldatmak gibi konular işlendiği yönündedir. Dizide de bu konular yer aldığı için, 

verilen cevaplardan yola çıkarak dizinin izleyenlere doğru mesajı verdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Dizideki favori karakterlerin izleyiciye yansımaları da %39 oranıyla Efe, 

%24.7 oranıyla Aslı olarak sonuçlanmıştır. Cinsiyete göre baktığımızda ise, Efe’nin 

hem erkekler tarafından hem de kadın katılımcılar tarafından en favori seçildiği 

sonucu elde edilmiştir. Katılımcıların oyuncuları favori seçme nedenleri ise; % 34 

oranıyla sevilen ve aranan bir kişi olmaları, % 28 oranıyla da güzel veya yakışıklı 

olmaları, %25.3 oranıyla da sevecen olması gelmektedir. 

 Çalışmada elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; kitle 

iletişim araçlarının gençleri oldukça etkilediği, popüler kültür unsurlarının toplumu 

ve gençleri kendi ekseni etrafında topladığı tartışılmasız bir sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 Günlük televizyon izleme alışkanlığının gençler arasında oldukça yaygın 

olduğu, yapılan araştırmada elde edilen bulgularda görülmüştür. Hiç televizyon 

izlemeyen sadece % 5.3 gibi çok düşük bir orandır. Bunun yanına günde 1-2 saat ile 

3-4 saat arsında televizyon izleme oranının oldukça yüksek olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

 Ayrıca televizyonda en çok izlenen programlar arasında diziler %42 gibi 

yüksek bir oran teşkil etmektedir. Kavak Yelleri dizisinin izlenme sıklığı ise %41.7 

oranında çoğu zamandır. Durum böyle olduğu için de televizyonlarda yayınlanan 

dizileri geçlerin izleme oranlarının yüksek olduğu ve bu oranda da dizilerde işlenen 

konulardan kısmen de olsa etkilendikleri sonucuna varılmıştır. 

  Kavak Yelleri dizisinde işlenen kadın-erkek ilişkilerindeki özgür yaşamın 

etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Popüler kültürün etkileri sosyo-ekonomik 

durum ve televizyon izleme özellikleri incelenen dizideki yaşam biçimlerinden 

etkilenme düzeyleri analiz edilmiştir ve dizide işlenen özgür yaşamın gençlerin etkisi 

altına aldığı, gençlerde yüksek oranda kültür şoku yaşattığı sonucuna varılmıştır. 
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EK-1 

 

ANKET SORULARI 

 İyi günler; 

 Bu anket, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

gerçekleştirilecek olan bir yüksek lisans çalışması için yapılmaktadır. Anket lise 

öğrencileri arasında “Kavak Yelleri” dizisine ilişkin görüşlerini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Ankette isminiz alınmayacaktır ve edinilen bilgiler saklı kalacaktır.  

Aşağıda yer alan sorulara vereceğiniz cevapları ilgili kutucuklara “X” işareti koyarak 

gösteriniz, vereceğiniz samimi cevaplar için şimdiden teşekkür ederiz.  

         Araştırmacı 

                                                                                                   Oğuzhan ERGİNBAŞ 

1) Cinsiyetiniz:   (   )Bayan        (   )Bay 

2) Babanızın eğitim düzeyi nedir? 

(   )Eğitimsiz (   )İlkokul   (   )Ortaokul   (   )Lise   (   )Üniversite   (   )Lisansüstü 

3) Annenizin eğitim düzeyi nedir? 

(   )Eğitimsiz   (   )İlkokul   (   )Ortaokul   (   )Lise   (   )Üniversite   (   )Lisansüstü 

4)Babanızın mesleği nedir?    

(…………………………………………………………) 

5)Annenizin mesleği nedir?   

(………………………………………………………….) 

6) Ailenizin aylık toplam geliri ne kadardır? 

(………………………………………….) 

7) Günlük televizyon izleme alışkanlığınız ortalama ne kadar süredir?  

(   ) 1-2 saat     (   ) 3-4 saat     (   ) 4-5 saat     (   ) 6 saat ve fazlası    (   ) Hiç 
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8) Televizyonda çoğunlukla hangi tür programları izlemeyi tercih edersiniz?  

  (   )Haber Programları                         (   )Spor Programları       

  (   )Magazin Programları                     (   )Diziler   

  (   )Müzik ve Eğlence Programları            (   )Yarışma Programları 

9) Kavak Yelleri dizisini hangi sıklıkla izlediniz? 

(   )Her zaman izledim                              (   )Çoğu zaman izledim           

(   )Nadiren izledim                                  (   )Birkaç bölüm izledim        

(   )Dizinin sadece fragmanlarını izledim  

10) Size göre Kavak Yelleri dizisinin ana fikri nedir?  

 (   )Sevgi ve aşk       (   )Dostluk   

 (   ) Sadakat        (   )Aldatmak  

 (   )Özgürlük       (   ) Kız erkek ilişkileri 

11)  Kavak Yelleri dizisinde en çok hangi karakter favorinizdir? 

(   )Deniz         (   )Aslı/Mavi Göz     

 (   )Mine                  (   )Efe        

(   )Güven         (   ) Diğer……………. 

12) Yukarıdaki soruda, karakterin favori olma, örnek olma nedeni size göre 

nedir? 

(   )Liderlik özelliğinin baskın olması   (   ) Zengin olması    

(   )Güzel veya yakışıklı olması    (  )Sevilen ve aranan bir kişi olması    

(   )Sevecen olması       (   ) Yardımsever olması 
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13) Kavak Yelleri dizisinde oynamak isteseydiniz hangi karakterde rol almak 

isterdiniz? 

(   )Deniz         (   )Aslı/Mavi Göz    

(   )Mine        (   )Efe     

(   )Güven         (   ) Diğer…………. 

14) Rol almak istediğiniz bu karakterin hangi özelliği sizin kararınızda etkili 

olmuştur? 

 (   )Başrolde oynaması    

(   )En güzel kızlarla veya erkeklerle beraber olması    

(   )İzleyici tarafından sevilen bir oyuncu olması 

(   )Kendi kişiliğime yakın olması    

(  )Çalışkan ve hırslı olması     

(   ) Diğer………………………………………………………. 

 

15) Kavak Yelleri dizisi nedeniyle kültür şoku ve kültür çözülmesi yaşadınız mı? 

(   ) Evet           (   )Kısmen           (   )Hayır 
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 GÖRÜŞLERİNİZ 

 

“Kavak Yelleri” dizisi hakkında aşağıda 

yer alan cümleleri okuyarak 

düşüncelerinizi en iyi yansıtan bir 

kutucuğa (x) işareti koyarak işaretleyiniz. 
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Dizi, gençleri sınırsız ve özgür yaşama 

özendirme açısından etkilidir. 

     

Dizide işlenen üniversiteli gençler 

arasındaki ilişkiler hayatın gerçeklerini 

yansıtmamaktadır. 

     

Dizideki kahramanların giyim tarzı beni 

etkiler. 

     

Kendi ailemin dizide işlenen aile 

modellerine benzer olmasını istemezdim. 

     

Dizideki bazı bölümler üniversiteyi 

kazanma isteğimi artırdı 

     

Dizideki kahramanlar arkadaşlarımızın 

davranışlarını etkilemektedir. 

     

Dizi, gençlerde, aileden ayrı ve bağımsız 

yaşama isteği uyandırmaz 

     

Günlük hayatta karşı cinsle ilgili aldığım 

kararlarda dizinin etkisinde kalırım. 

     

Dizideki karakterler ve yaşanan olaylar 

toplum normlarına uygundur. 

     

Dizide işlenen problemleri çözme 

yöntemlerini günlük hayatta karşılaştığım 

problemlerimi çözmede kullanırım. 

     

Dizi inandırıcı değildir anlatılanlar hayal 

ürünü şeylerdir. 

     

Dizide işlenen genç-aile arası diyaloglarda 

verilen tepkiler kendi ailemin vereceği 

tepkilerdir. 

     

 Dizideki kahramanların giyim tarzlarını, 

konuşma şekillerini ve yaşayışlarını kendi 

yaşantımda örnek almayı düşünürüm. 
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