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ÖNSÖZ 

Moda üzerinden bir tüketim nesnesi/projesi olarak „beden‟in yeniden inĢasını 

ele alan bu çalıĢma ile „moda‟ ve „beden‟ kavramlarına bakılmıĢ ve bu kavramların 

özellikle kadınların gündelik hayatında yadsınamayacak bir yeri olan cinsiyete 

yönelik yayın yapan dergiler içindeki konumu ve önemi irdelenmiĢtir. Bu kapsamda, 

ülkemizde ve dünyada satıĢa sunulan iki farklı dergi, Cosmopolitan ve Âlâ, araĢtırma 

mecrası seçilmiĢ ve bu dergilerin beden algısı üzerindeki etkileri ile sonuçları 

detaylıca incelenmiĢtir.  

Böyle bir konu, hayatımızda giderek daha çok yer kaplayan medyanın artan 

önemi ve bu mecranın özellikle kadınlar üzerinde, temsil ettiği idealler aracılığıyla, 

kuvvetli etkiler yaratması dolayısıyla duyulan kaygı nedeniyle seçilmiĢtir. AraĢtırma 

mecrası olarak Cosmopolitan ve Âlâ dergilerin seçilme nedeni ise; her ikisinin de 

kendi kulvarında en yüksek tirajlara sahip yayınlar olması ve temsil ettikleri kadın 

idealinin birbirlerini dıĢlıyor gözükmesidir. Ayrıca Âlâ dergisi, çalıĢmanın 

baĢlatıldığı süreden bitirildiği süreye dek medyanın gündeminde yer alan ve birçok 

tartıĢmayı da beraberinde getiren bir yayındır. Bu nedenle de incelenmeye değer 

bulunmuĢtur.  

 Teknolojik geliĢmeler ile değiĢip çeĢitlenen yaĢam tarzları, diğer birçok 

alanda olduğu gibi beden algısında da önemli dönüĢümlere yol açmıĢ ve beden, 

bugün artık bir „proje‟ olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu „projelendirme‟ hali, 

kapitalist pazar Ģartları içinde ve patriarkal değerlerle sarmalanmıĢ Ģekilde; ancak, 

yalnızca dıĢ görünümle ilgili ideallere sığdırılamayacak kadar da geniĢ bir arenada 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu durum, bedeni üzerinden varlığı meĢrulaĢtırılan insana, 

özellikle de kadına bakıĢı etkilemektedir.   

Bruno Remaury‟e göre (akt., Giet, 2006:  79);  

“Düzgün ve sürekli bir ilerleme vaat eden beden, her zamankinden daha fazla 

gündelik hayatın içindedir; mükemmel sağlık, ebedi gençlik ve ideal güzellik 

gibi kavramların bireysel içerikleri her ne kadar eleştirilse de, onlar da 

günümüzde insanın, onun bedeninin ve bilimsel gelişmelerin içinde olduğu 

baskın temsilin merkezinde bulunmaktadır”.   
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Böylece, alandaki eğitimimin getirdiği sorumlulukla önemli gördüğüm bu 

konuya dikkat çekmek ve ileride yapılabilecek uygulamalı çalıĢmalara öncülük 

etmek amacıyla günümüzde „moda‟ denince akla gelen cinsiyete yönelik yayın yapan 

dergileri ele aldım ve özellikle bedenle kurduğu iliĢki açısından değerlendirdim. 
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ÖZET 

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA 

SUNULAN BEDEN ALGISI 

 

ÇalıĢma kapsamında 2011 yılı temmuz-aralık ayları arasında yayınlanan 

Cosmopolitan ve Âlâ dergilerinin reklam ve moda sayfaları incelenmiĢtir. Ġlgili 

sayfalarda bedenin nasıl idealize edildiği ve kapitalist-patriarkal değerlerin 

süzgecinden geçirilerek sunulduğu araĢtırılmıĢ; bu doğrultuda modanın bedene nasıl 

müdahale ettiği içerik analizi yardımıyla elde edilen tablolarla ortaya konularak, 

Derrida‟nın yapısökümcü analizi yardımıyla da tartıĢılmıĢtır.  

Buna göre, moda bedene yedi farklı açıdan müdahale etmektedir ve günümüz 

toplumlarında beden artık bir „proje‟ olarak ele alınmaktadır. Ġncelenen dergiler 

hedef kitleleri ve içerikleri açısından iki uç gibi görünse de, moda bağlamında aynı 

Ģemsiyenin altında buluĢmakta ve bedeni benzer idealler doğrultusunda 

dönüĢtürmeyi amaçlayan söylemler kullanmaktadır.  

Aynı kapitalist pazar Ģartları içinde faaliyet göstermek durumunda olan 

dergilerin söylemleri, arkalarında yatan ideolojiye göre biçim değiĢtirse de, moda 

bağlamında nüveleri ortak özellikler taĢımaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Moda, Beden, Kadın Dergileri, Kapitalizm, Tüketim Kültürü, 

Tüketim Toplumu, Medyada Bedenin Temsili, Cosmopolitan Dergisi, Âlâ Dergisi.  
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ABSTRACT 

THE FASHION AS A WAY OF THE INTERVENTION FOR BODY AND 

THE PERCEPTION OF BODY PRESENTED IN MEDIA 

 

In the scope of the Study, it has been examined the advertisement and fashion 

pages of Cosmopolitan and Âlâ magazines that were published until July to 

December 2011. In the concerned pages, it has been searched how the body is 

idealized and how it is presented after passing through the filter of capitalist-

patriarchal values; in this way, putting forward how the fashion intervenes the body 

with the tables and by the content-analysis method, it has been discussed by the help 

of Derrida‟s deconstructionist analysis. 

Accordingly, the fashion intervenes the body with seven various aspects, and 

at the present day communities, the body is considered as a „project‟ anymore. 

Although the magazines examines are seen as two different wings in terms of their 

target groups and contents, they meet under the same umbrella in the context of the 

fashion and use some discourses that aim to transform the body into the direction of 

the similar ideals. 

Despite the recourses of the magazines, which are in the position of acting at 

the same capitalist market conditions, shift the shape according to the ideology laid 

in their background, their cores carry common attributes in context of the fashion.  

 

Key Words: Fashion, Body, Woman‟s Magazines, Capitalism, Consumption 

Culture, Consumption Society, Representation of Body in Media, Cosmopolitan 

Magazine, Âlâ Magazine. 
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GİRİŞ 

 

“Papalagi‟nin işi gücü habire etini sıkıca örtmeye çalışmaktır. Gövde, kol ve 

bacaklar ettir; ancak boyundan yukarısı gerçek insandır.… “Et günahtır!” İşte 

böyle söyler Papalagi. Çünkü onun düşüncesine göre yüce olan tek şey ruhtur. 

Güneşe doğru uzanan kol, bir günah okudur aslında. Soluk aldıkça denizdeki 

dalgalar gibi kabarıp inen göğüs bir günah yuvasıdır. Bize siva (yerli dansı) 

sunan köy dilberinin kol ve bacakları günahtır. Şu koca dünyadaki en büyük 

mutluluk olan insan yapmaya yarayan organların birbirine dokunması da 

günahtır. Her sinirin içinde kötü niyetli, insandan insana sıçrayan bir zehir 

vardır. Ete kim şöyle bir göz atacak olsa ona zehir bulaşır, yaralanır. Bakanın 

yaptığı da etini göstereninki kadar günahtır en az. Böyle söyler işte beyaz 

adamın kutsal gelenekleri. 

Bu yüzden Papalagi‟nin gövdesi, başından ayak parmaklarının ucuna değin 

çeşitli örtüler, hasırlar ve derilerle kaplıdır. Bu kılıflar öylesine sıkı ki, hiçbir 

insan gözü onları delip geçemez; öylesine sıkı ki, gövdesi ulu ormanların 

derinliklerinde açan çiçekler gibi solgun, beyaz ve yorgundur. 

Kadın da erkek gibi gövdesini örten kılıflar ve örtüler sarar üstüne. … Kızların 

ve kadınların örtüleri erkeklere oranla daha ince, renkleri daha canlı ve parlak 

olabilir. Bir de boyunlarını ve kollarını erkeklerden daha fazla açıkta 

bırakırlar. Bu da tabi daha çok etin görünmesine olanak verir. Ama yine de bir 

kız ne kadar çok kapanırsa o kadar iyi karşılanır ve herkes onun edepli 

olduğunu düşünür. Ben de, işte bu yüzden, kadınların ve kızların nasıl olup da 

büyük fono (toplantı)‟larda ve şölenlerde boyunlarını ve sırtlarını açıkta 

bırakıp, etlerini gösterdikleri halde edepsiz sayılmadıklarını bir türlü 

anlayamıyorum. Belki de törenlere has bir çeşnidir. Yani diğer günlerde yasak 

olan şeylere yalnızca bir kez izin verilmesi. … 

Kadınların bin bir çeşit, rengârenk tören örtüleri vardır. Sandıklar dolusu. 

Bunlar üzerine kafa yormaya bayılırlar. Bugün hangisini örtünmeli, uzun mu 

olmalı yoksa kısa mı, acaba üstüne hangi süsleri takmalı? İşte bunları düşünür 

dururlar.” 
1
 

 

Yukarıdaki sözler, Samoa‟daki Upolu adasında bir köy olan Tiavea‟nın kabile 

reisi Tuiavii‟ye aittir. Anlatı, Samoalılar‟ın kendi dillerinde Papalagi dedikleri beyaz 

adamın, giysiyle ve bedeniyle iliĢkisinin bir yerlinin gözünden nasıl göründüğünü 

okuyucuya aktarmaktadır. Üzerinden uzunca bir zaman geçmesine rağmen, beyaz 

adamın bedeniyle ve giysileriyle iliĢkisinde „evrensel‟ ve „baki‟ kalan kimi değerler 

vardır. Bugün kadınlar, kafalarını, geçmiĢte olduğundan çok daha fazla bedenlerini 

                                                 
1
Tanner, Verlag. (2008). Papalagi – Göğü Delen Adam. Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Sayfa 17-26 

arası, “Papalagi‟nin etini örtmesi, çeĢit çeĢit kılıfları ve örtülerine dair” adlı bölümden alıntı). 
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nasıl ve nelerle „örtmeleri‟ gerektiği konusuna yormaktadır. Ve bugün artık bunun 

adına „moda‟ denmektedir.  

Moda, uzun zamandan beri nasıl „örtünüleceğinin‟ mottosu olarak kabul 

edilmektedir. AĢağıda görüleceği gibi bu durum sözcüğün çeĢitli dillerdeki 

anlamlarına da yansımıĢ ve örtünmenin sadece bedeni saran birkaç parça giysiden, 

kumaĢtan ya da aksesuardan ibaret olmadığını kitlelere iĢaret etmiĢtir.  

Dilimize Ġtalyanca‟dan geçmiĢ bir sözcük olan „moda‟, TDK (2012) 

tarafından Ģöyle tanımlanmaktadır; “1- DeğiĢiklik gereksinimi veya süslenme 

özentisiyle toplum yaĢamına giren geçici yenilik, 2- Belirli bir süre etkin olan 

toplumsal beğeni, bir Ģeye karĢı gösterilen aĢırı düĢkünlük, 3- Geçici olarak yeniliğe 

ve toplumsal beğeniye uygun olan”.  

Moda (mode), Latince oluşmayan sınır anlamındaki „modus‟tan gelmektedir. 

Ortaçağ Fransa‟sında La Mode olarak kullanılmıĢtır. Ġngilizce karĢılığı fashiondır ve 

adalet, usul, biçim, Ģekil, tarz, üslup; davranıĢ, kibar sınıf hayatı, üst tabaka, yüksek 

zümre gibi anlamları içermektedir (Barbarosoğlu, 2009: 27).  

Ġngilizce‟deki anlamlarından farklı olarak dilimizde moda sözcüğü, daha çok 

„herhangi bir konudaki geçici yenilik‟ anlamında kullanılmıĢtır. Sözcüğün bu Ģekilde 

anlamlandırılmasında tarihsel sürecin ve sözcüğün dilimize geçiĢinin ardında yer 

alan toplumsal koĢulların rolü büyüktür. 

Türkçe‟de moda terimi BatılılaĢma ile birlikte telaffuz edilmeye baĢlanmıĢ ve 

devrin kültürünün daha ziyade Fransız kültürü etkisinde olması nedeniyle Fransız 

zevkinin Osmanlı sosyal hayatında (özellikle saray ve çevresinde) hâkim olmasıyla 

birlikte ağırlıklı olarak giyim-kuĢam anlayıĢı etrafında geliĢen bir dizi tartıĢmaya 

sebebiyet vermiĢtir (Barbarosoğlu, 2009: 27).  

Oysa moda, dünyada birçok farklı anlamı bünyesinde barındırmıĢ eski bir 

sözcüktür. Örneğin, on yedinci yüzyıl sonunda, öncelikle tarz ve üslup manasına 

gelmektedir; eĢdeyiĢle varoluĢ biçimi, yaĢam ve giyim kuĢam üslubu, tarzıdır 

(Waquet ve Laporte, 2011:7). Anlamına atfedilen bu geniĢliğe istinaden, o günlerde 

giyim kuĢamdan müzik zevkine, sohbet konularından okunan kitaplara kadar her Ģey 
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modanın sınırı dâhilindedir. Bugün ise moda terimi genellikle yalnızca giysi 

sunumundaki yeniliği ve daha yaygın olarak da giysi yaratıcılığını, kreasyonu ve 

tekstil dünyasını belirtmektedir (Waquet ve Laporte, 2011: 8). Dolayısıyla denilebilir 

ki, zamanla diğer dillerde ve bizim dilimizde de moda, giysi ve giyim kuĢamla özdeĢ 

bir algıya oturmuĢ, anlamda sadeleĢmeye gitmiĢtir. Bu çalıĢmada da moda 

denildiğinde kastedilen öncelikle giysi modası ve onu takiben Ģekillenen bedene dair 

diğer pratikler olmuĢtur. 

Modanın belirleyicisi olarak giysiye verilen bu öncelikli yer tesadüfî değildir. 

Kostüm bileĢenlerinden baĢka nesneler, baĢka maddi öğeler de insanlık tarihi 

boyunca bu rolü üstlenmiĢtir. Ama her bir kiĢinin bir baĢkasından farklılığının ifadesi 

gerçekte bedenin gece gündüz, doğumdan ölüme dek kumaĢa sarılıyor olmasından 

gelmektedir (Waquet ve Laporte, 2011: 10). 

Özellikle günümüz kapitalist toplumlarında beden-giysi iliĢkisi artık „ölüme 

dek‟ sınırını da aĢmıĢ ve öldükten sonra bile devam eder hale gelmiĢtir. Bugün gerek 

Batılı gerekse (Güney Kore ya da Japonya gibi) kimi Doğulu toplumlarda beden bir 

cesetken dahi giydirilmekte ve son yolculuğuna bu „en güzel/ en özenli‟ hali içinde 

uğurlanmaktadır. Dolayısıyla giysilerimizle ve giyinme ediminin diğer pratikleriyle 

iliĢkimiz bir anlamda sonsuz ve kaçınılmazdır. Bu noktada ise, böylesine güçlü bir 

bağ sergileyen bu iliĢkinin tarihsel kökenleri merak konusu olmaktadır.  

Modanın baĢlangıç tarihine dair çeĢitli tartıĢmalar bulunmakla birlikte genel 

olarak iki görüĢ ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki modayı kıyafet çeĢitliliğiyle eĢ 

tutarak kökenini eski çağa kadar dayandırır; ancak bu görüĢ, bugün modanın en 

önemli karakteristiği sayılan biçimin bütün tabakalar tarafından giyilebilme 

özelliğine değinmediğinden eleĢtirilmektedir (Barbarosoğlu, 2009: 28).  

Eski çağlarda, aynı bölgede yaĢayan insanlar genel olarak aynı tarz kıyafetler 

giymekte; yalnızca her bölgenin kabile reisi ya da baĢı/ otoritesi olan kiĢi 

diğerlerinden ayrılarak fark edilmesini sağlayacak giysi ya da aksesuarlara sahip 

olmaktadır. Örneğin, Amerikan yerlileri arasında baĢlarına en çok tüyü Ģefler 

takmakta; Vikinglerde ise en büyük pazıbentleri yalnızca krallar kullanmaktadır 
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(Daynes, 2007:4). Dolayısıyla bugünkü anlamda her katmandan insanın kullanımına 

açık birörnek giysi ya da aksesuar akıĢından o zamanlar için söz edilememektedir.  

Ġkinci görüĢe göre ise bugünkü anlamda moda, Sanayi Devrimi ve Fransız 

Ġhtilali sonrası geliĢen bir sürecin ürünüdür. 1789‟a kadar daha ziyade saray 

çevresiyle sınırlı kalan giyim zevki, Ġhtilalin eĢitlik ve hürriyet ortamında toplumun 

tüm katmanlarına yayılmıĢtır. Ancak bu yayılıĢ, üst sınıfın zevklerinin alt sınıflarca 

taklidi Ģeklinde olmayıp; yeni olan, bütün alıĢkanlıkları alt üst eden ve insanı 

modernleĢtiren bir unsur Ģeklinde anlamlandırılmıĢtır (Barbarosoğlu, 2009: 28). 

Devrim ve Ġhtilal öncesinde de „moda‟ kapsamında değerlendirilebilecek 

çeĢitli giyim-kuĢam üslupları vardır; ancak bunlar, çok sınırlı belli bir zümrenin 

gündelik yaĢamında anlamlıdır: GeniĢ halk kitleleri için arzu düzeyinde bile söz 

konusu değildir.  

Öyle ki, örneğin 17. yüzyılda Avrupa (saray) modasının yönünü çizen yine 

Fransa‟dır. Kral XIV. Louis, giyim kuĢama olan merakını bir tutku haline getirmiĢ ve 

Fransa‟nın bu konuda ne kadar iyi olduğunu diğer ülkelere de göstermek istemiĢtir. 

Bu amaçla, saray terzileri Avrupa‟nın diğer ülkelerine gönderilmek üzere, o dönemin 

„son moda‟ Fransız giyim zevkini yansıtan giysilerle kuĢatılmıĢ oyuncak bebekler 

hazırlamıĢtır. Bu bebeklerin görünümü, diğer ülke saraylarındaki kadınlarca 

heyecanla taklit edilmiĢtir (Daynes, 2007: 37).  

Yine ilerleyen dönemlerde, saray çevresine yakın Fransız kadınları için giyim-

kuĢamda örnek XV. Louis‟nin hükümdarlığı döneminde sevgilisi olan Madam De 

Pompadour ile Louis‟nin torunuyla evlenerek Fransa Kraliçesi olan Avusturyalı 

arĢidüĢes Marie Antoniette olmuĢtur. Özellikle Antoniette, model olmada bir adım 

daha öne çıkmıĢ ve adıyla anılan Ģatafatlı elbiselerinin tasarımcısı Rose Bertin, 

kreasyonlarını dünyanın ilk moda dergilerinde sergilemiĢtir. Bu dergiler, haftada bir 

çıkan, tasvirler ve resimlerle dolu ince gazetelerdir ve bunlar sayesinde Fransız 

(saray) modası, bebeklerle olduğundan çok daha hızlı yayılma imkânı bulmuĢtur 

(Daynes, 2007: 38-40): Ancak „moda‟ hala belli bir „elit‟ zümrenin tekelindedir.  
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Modanın, Türkçe‟deki anlamını anımsatacak Ģekilde „bir yenilik‟ olarak 

kitlelerin hayatına girmesi, yukarıda da bahsedildiği gibi, Devrim ve Ġhtilal sonrası 

sürecin bir ürünüdür. Dolayısıyla, çalıĢma kapsamında da daha yaygın kabul gören 

bu ikinci görüĢ benimsenmiĢ ve modanın tarihi bir anlamda kapitalizmin geliĢimiyle 

eĢ tutulmuĢtur. Bugün anladığımız anlamda moda, kapitalizmin meyvesidir ve ancak 

kapitalist ekonomik sistem içinde varlık gösterebilmektedir.      

Kapitalizm, feodalizmin yıkılmasından bu yana Batı dünyasında egemen olan 

ekonomik (ve aynı zamanda sosyal) sistemi anlatmak için kullanılan bir terimdir. 

Kapitalist olarak adlandırılan herhangi bir sistemin Ģartı, insan harici üretim 

araçlarının (hepsi birden sermaye olarak bilinen toprak, madenler, sanayi fabrikaları, 

vb.) özel sahipleri ile emek hizmetlerini iĢverenlerine satan hür fakat sermayesiz 

iĢçiler arasındaki iliĢkilerin varlığıdır (Rand, 2012: 3).  

Kapitalizm, gerek bünyesinde yer alan sosyo-ekonomik iliĢkilerin özgüllüğü, 

gerekse üretilen mal ve hizmetlerin tüketimi ve dağıtımı açısından çok farklı boyutlar 

içeren politik ve ideolojik bir yapılanmadır. Bu açıdan kapitalizm, Marx‟ın 

öngördüğü üzere, bugün artık sadece bir üretim biçimi olarak 

değerlendirilememektedir. Kapitalizm; teknik, ekonomik, politik, toplumsal-iliĢkisel, 

deneyimsel ve sembolik olguları da içeren kültürel bir bütünlüktür (Tomlinson‟dan 

akt., Duman, 2006: 22). Bu bütünlüğün sürdürülebilmesi, kapitalizmin kendini 

sürekli olarak, yeniden üretmesine ve yeni kaynaklar bulmasına bağlıdır. Piyasa 

mekanizmasına hâkim olmak adına, aralıksız tüketimi özendiren kapital sermaye, 

artık bütün ilgisini üretimden tüketime kaydırmıĢ ve geçmiĢten farklı olarak, iĢçileri, 

„bağımlı tüketiciler‟ haline getirerek her geçen gün biraz daha fazla sömürmeye 

baĢlamıĢtır (Duman, 2006: 22).  

ĠĢte moda, böylesi bir devinim içinde doğan ve yine ancak böylesi bir kısır 

döngü içinde var olabilen bir olgudur; çünkü bir Ģeyin moda olması demek bir 

anlamda „bugün var yarın yok‟ olması demektir. Moda geçicidir. Hiçbir malın 

kullanım değerini ve/veya kullanım ömrünü gözetmemektedir. Sürekli yenilenmesi 

gerekir ve bu belli bir mantık silsilesine de bağlı/bağımlı değildir.  
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Bu döngünün sürekliliğinden bahsedebilmekse ancak kapitalizm gibi uygun 

ekonomik koĢulları destekleyecek belli bir kültürel yapının varlığıyla mümkün 

olmaktadır. Sürekli „yenilik‟in ideolojik zeminini hazırlayan bu yapı ise „tüketim 

kültürü‟dür.  

TDK‟ya göre (2012) tüketim kelimesinin sözlük anlamı, “üretilen veya 

yapılan Ģeylerin kullanılıp harcanması” ve “üretim eyleminin karĢıtı”dır. Buna göre 

“tüketici, tüketen birey anlamına gelir ve tüketmek ise; yemek, giymek, nesneleri 

kullanmak ve ayrıca gereksinimlerin ya da arzuların herhangi bir biçimde tatmin 

edilmesini sağlamaktır” (DağtaĢ, 2006a: 6).  

Tüketim eyleminde söz konusu olan, tüketilen Ģeylerin maddi ya da manevi 

anlamda yok edilmesinin yanı sıra; tüketim nesnesi yok olmasa dahi, ona yönelik 

arzu, ihtiyaç ya da tatminin yok olması sonucu yaĢanan tüketmiĢlik hissidir. 

Bauman‟a göre (1999: 39), herhangi bir Ģeyi tüketmek ya da tüketici olmak, tüketime 

ayrılmıĢ Ģeyleri mahsuslaĢtırmak, kendine tahsis etmek demektir. EĢdeyiĢle: “Onları 

satın almak, onlar için para harcamak ve böylece baĢkalarının bunları izin almadan 

kullanmasını yasaklayarak özel mülkiyet haline getirmektir.” Bu durum ise 

kapitalizm ve tüketim arasında kopmaz bir bağ oluĢturmaktadır.  

Bocock (2005), “tüketimin toplumsal olarak oluĢturulan tarihsel bir değiĢim 

süreci” olduğunu belirtmektedir. David Chaney (1999: 24) ise, tüketimi “insanların 

para kazanmak ve harcamak için neler yapabiliyor olabileceklerinden çok; insanların 

özelliklerini sıralarken ya da kendilerini konumlandırırken yararlandığı her türlü 

toplumsal etkinlik” olarak tanımlamaktadır.  

Liberal ideolojiler üzerinden beslenen kapitalist sistem, iĢlevlerini 

gerçekleĢtirebilmek için seçeneksiz seçeneklere boğulmuĢ bir dünya yaratmıĢtır. Bu 

dünyada günlük yaĢam, sınırsız seçenekleri ve özgürlükleri varmıĢ yanılgısı içinde, 

sürekli tüketime endekslenmiĢ, bireysel bilinçleri köreltilmiĢ, pasifize edilmiĢ kitleler 

üzerinden var edilmektedir (Duman, 2006: 23).  
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Kimi araĢtırmacılara göre, tüketim kültürünün kökleri, Ġngiltere‟de orta 

sınıflar açısından 18. yüzyıla; iĢçi sınıfı açısındansa reklamın, alıĢveriĢ 

merkezlerinin, turistik gezilerin, kitlesel eğlencenin, üretimin ve tüketimin 

yaygınlaĢtığı, boĢ zaman algısının yerleĢtiği 19. yüzyıla dayanmaktadır. Kimi 

araĢtırmacılara göreyse, tüketim kültürünün baĢlangıç aĢaması post modern döneme 

aittir.  

Bocok‟un Tüketim (2005) adlı kitabında yer verdiği Ģekliyle, genel nüfus 

içinde tüketimin yaygınlaĢması, kapitalizmin beĢiği sayılan Ġngiltere‟de ve diğer 

Avrupa toplumlarında 1950‟lerden sonra söz konusu olmuĢtur. Daha öncesinde 

insanlar tüketim mallarını satın alabilmek için ücretli iĢlerde çalıĢmak zorunda 

kaldıklarından, bu dönemde geliĢen toplu tüketim modelleri bir çalıĢmayan sınıf 

temeline dayanmamaktadır. Günümüzde ise tüketim, “gençler, yaĢlılar, iĢsizler gibi 

çalıĢmayan herkesi ve en önemlisi modern ekonomilerde ekonomik üretici olmaları 

beklenmeyen kadınları da kapsamaktadır. O halde, tüketim, zamanın bireysel olarak 

anlamlı Ģekilde denetlenip kullanılması konusunda yeni beklentiler olarak 

tanımlanabilecek boĢ zamanları değerlendirme ile ilgili toplumsal kalıpları da içine 

almaktadır” (Chaney, 1999: 25). 

Kapitalizmin belki de en önemli keĢfi boş zaman olgusudur. Ev, bir üretim 

merkezi olmaktan çıkarılıp, ev ve iĢ yeri ayrımına gidilmesini takiben iĢçilerin, ağır 

ve kesintisiz, aĢırı iĢ bölümüyle parçalanmıĢ çalıĢma koĢulları altında istenen verimi 

sağlayamaması üzerine bir de üretilenlerin kime satılacağı sorusu eklenince; ister 

istemez, üretim faaliyetleri dıĢında geçirilebilecek bir zaman aralığı yaratma 

gereksinimi ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda, boĢ zaman kavramı yaratılmıĢ ve 

iĢçilerin tüketime katılarak baĢka iĢçilerin üretimini desteklemesi sağlanmıĢtır. 

Böylece boş zaman, üretim ve tüketim iliĢkileri arasındaki bağı opaklaĢtırmıĢ ve 

kendi emeğine yabancılaĢan kitleleri, buzlu camlar ardından gördükleri metaları 

yüksek meblağlar karĢılığı satın almaya hevesli hale getirmiĢtir. Tüketim, bir boĢ 

zaman iĢidir ve özellikle içinde bulunulan çağda artık neredeyse dinin yerine 

geçmiĢtir. 
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BoĢ zaman etrafında örgütlenen yeni tüketim araçları „tüketim katedralleri‟ 

olarak görülebilmektedir. Bugün artık, birçok insan için büyülü, hatta bazen kutsal, 

dinsel bir karaktere sahiptirler. Sürekli daha fazla tüketiciyi kendine çekmek için 

tüketim katedrallerinin tüketim için daha da büyülü, fantastik, sihirli ortamlar 

sunmaları ya da en azından sunuyor görünmeleri gerekmektedir (Ritzer, 2000: 26). 

Tüm bu ortamlarda yer alabilmek ise daha fazla boĢ zamana sahip olmakla 

gerçekleĢebilmektedir.  

Josef  Pieper, BoĢ Zaman, Kültürün Temeli adlı yapıtında, “BoĢ zaman bir tür 

sessizlik, gerçeği kavramanın gerekli koĢulu olan sessizliktir; bir Ģeyle meĢgul 

olmamak, ama bunun gerçekleĢmesine izin vermek anlamına gelir” demektedir (akt., 

Sennett, 1999: 259).  

BoĢ zaman, Mahmut Tezcan tarafından Boş Zamanları Değerlendirme 

Sosyolojisi adlı çalıĢmada da Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır; “BoĢ zaman bireyin hem 

kendisi, hem de baĢkaları için bütün zorunluluklardan ya da bağlantılardan 

kurtulduğu ve kendi isteğiyle seçeceği bir etkinlikle uğraĢacağı zamandır. Bireyin 

kesin olarak bağımsız ve özgür olduğu zamandır. ĠĢ yaĢamının dıĢındaki bir 

yaĢamdır” (akt.,Yıldız, 2006: 38-39).  

Ancak ne var ki bu tanım, günümüz koĢullarında fazla masumane 

kalmaktadır. Artık birey, yalnızca iĢ yaĢamında değil, iĢ dıĢı yaĢamda da fazlasıyla 

kontrol altındadır ve bu her zaman açık ve belirgin bir kontrol de değildir; 

manipülasyon, reklam ve teĢvikle iç içedir. 

Çünkü kapitalist bir ekonomide, en azından zaman dikkate alındığında, nihai 

amaç, yılın her günü insanlara yirmi dört saat tüketim olanağı sağlamaktır. Diğer bir 

değiĢle amaç, tüketim (ve üretim) açısından zamandaki tüm farklılıkların birbirine 

geçerek yok olmasıdır (Ritzer, 2000: 189).  

ĠĢ saatleri içinde üretimdeki etkinliği kontrol altında tutulan birey, iĢ dıĢı 

saatlerde de kazandığı parayı nelere, nasıl ve ne kadar harcaması gerektiği 

konusunda denetim altındadır. Tüketim edimi, fiilen olmasa bile fikren sürekli canlı 

tutulmaktadır. Ünlü bir seyahat acentesinin sloganı olan “Hepimiz tatil için 
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çalışıyoruz!”
2
 cümlesine atıfta bulunarak, bugün “Hepimiz alışveriş için çalışıyoruz!” 

savı kolaylıkla ileri sürülebilmektedir. Dolayısıyla gündelik iletiĢim ağı içerisinde 

zihnimizin bir yanı sürekli tüketime yönelik eylemlerin fikriyle meĢguldür: Bunlar 

Maslow‟un teorisine göre (tr.wikipedia.org, 2012) fizyolojik gereksinimler misali 

zorunlu ihtiyaçlar olabildiği gibi, saygınlık gereksinimi ya da kendini gerçekleĢtirme 

gereksinimi gibi ihtiyaçlar hiyerarĢisinin üst basamaklarında yer alan ve kiĢisel 

tatmin sağlayan edimler de olabilmektedir; söz konusu olan geniĢ bir skaladır.  

ĠĢte tam da bu nokta ise, tüketim pratiklerinin yönünü belirleyen „iktidar‟ın 

devreye girdiği yerdir. Burada iktidar olarak anılan, kapitalist ekonomik sistem 

içinde kapitali elinde tutan ve piyasadaki kapitalin de akıĢ çizgisi ve hızı üzerinde söz 

sahibi olan siyasal ve sosyal güçler bütünü kadar; „görünmeyen el‟ olan ve birtakım 

dinamiklere yön verme gücü bulunan farklı kiĢi, grup ve örgütlenmelerdir.   

Dinamik ve etkileĢimsel toplumsal olgu olarak moda, çağdaĢ sosyolojinin 

verdiği anlamla iktidarla karmaĢık iliĢkiler sürdürmektedir: “Burada söz konusu olan 

iktidar, (sadece) yerleĢik bir otoriteyi elinde bulunduranla özdeĢleĢtirilemez. Bir 

öznitelik değildir. Ġnsanların toplumsal varlığının bir iliĢkisi, gündelik 

mekanizmasıdır” (Waquet ve Laporte, 2011: 67).  

Modanın kategorik olarak sahip olmadığı bir Ģey varsa, o da bireysellik 

ifadesidir. Tanımı gereği moda, çağa uygunluğu temsil ettiği kabul edilen bir giyim 

tarzı ya da bütüncül bir stildir. Moda kuĢkusuz genellikle bireysel tarzlarda 

kullanılan giysilerle –zorunlu olarak- aynı Ģey değildir. Modaya uygun olmak baĢka 

bir Ģeydir. Her zaman egemen olan ideallerin kabulüdür (Coward, 1993: 32).  

Bu egemenlik hali ise daima sınırlı sayıda bir grubun elinde/öncüllüğünde 

ortaya çıkmakta ve varlığını devam ettirmekte ya da sonlandırmaktadır. Waquet ve 

Laporte‟nin de belirttiği gibi (2011: 67), her iktidar kendi sembollerini üretmekte ve 

bundan beslenmektedir. Dolayısıyla giysi ve aksesuarlar da bundan nasibini almakta 

ve iktidarın bir iĢareti olarak gündelik hayatta boy göstermektedir. 

                                                 
2
 tatilsepeti.com 
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Moda, ya da daha açık ifadesiyle giyilecek ve giyilmeyecek giysi, aksesuar ve 

diğerleri, sadece kumaĢlar, takılar, vb metaların biçim, renk, doku vb özelliklerini 

belirlemekle kalmamakta; „ideal‟ olarak sunduğu görünümün etrafında Ģekillenen 

boy, kilo, yaĢ, cinsiyet gibi diğer fiziksel özellikleri ve pek tabi bunlarla 

dolayımlanan meslek, yaĢam tarzı gibi daha geniĢ unsurları da kapsamına almakta; 

süzgecinden geçirmektedir.  

Bu noktada, Foucault‟un biyo-iktidar kavramına değinmek yerinde olacaktır. 

Foucault‟a göre (2007: 103), egemen iktidarın simgelediği eski öldürme gücü, yerini 

artık titizlikle bedenlerin yönetimine ve yaĢamın hesapçı bir biçimde iĢletilmesine 

bırakmıĢtır. Biyo-iktidar, kapitalizmin geliĢmesinin vazgeçilmez bir öğesidir; çünkü 

kapitalizm, bedenlerin denetimli bir biçimde üretim aygıtına sokulması ve nüfus 

olaylarının ekonomik süreçlere göre ayarlanmasıyla güvence altına alınmıĢtır.  

Daha açık ifade etmek gerekirse, kapitalizm bugün geldiği noktada varlığını 

birey üzerindeki çok yönlü denetim gücüne dayandırmaktadır. Sistem, kendi 

anlamsal kodlarını yaratmakta ve devamını sağlayan bir diĢli olarak kullanmaktadır. 

Günümüzde, güzellik-çirkinlik, sağlık-hastalık, yaĢam-ölüm, vb tüm bedensel 

karĢıtlıklar kapitalist ekonomik yapının varlığını ve devamını sağlayacak Ģekilde 

sürekli bir yeniden üretim içindedir. Mevcut ideolojinin çıkarları doğrultusunda söz 

konusu kavramlara yüklenen anlamlar dönemin hâkim bakıĢ açısını ve yaĢamsal 

pratiklerini tanımlamaktadır.   

19. yüzyılda, kapitalizmin kurumsallaĢmasıyla birlikte, beden tamamen 

„maddi‟ bir hal almıĢ ve kapitalist ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda 

Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Sanayi devrimiyle birlikte çalıĢma alanı fabrikalar olan 

insanlar, bedenlerini ve beden güçlerini belli bir süre ile kapitaliste satmak ya da 

kiralamak durumundadır. Bu da bedene yönelik bakıĢın değiĢmesine, bedenin bir 

mal, alınıp satılabilen bir meta olarak algılanmasına fırsat tanıyan bir yapı 

yaratmıĢtır.  

Beden artık devletin bir malıdır ve devlet, vatandaĢlarının sağlıklı (yani 

mallarının sağlam) olması için elinden geleni yapmaktadır. Foucault‟un „anatamo-

siyaset‟ dediği süreç iĢlemekte ve sağlık, cinsellik gibi konular, dolayısıyla beden, 
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modern devletin iktidar kurgusunun merkezine yerleĢmektedir (ġiĢman, 2006: 29). 

Yirminci yüzyılın ilk yılları da, bedenle ve bedenle dolayımlanan diğer konularla 

ilgili eski görüĢlerin geçerliliğinin kalmadığı bir dönemdir. 

Foucault‟a göre, modern birey ve bedeni, yükselen aklın ve bilginin hem 

öznesi hem de nesnesi haline gelmiĢ ve bilimsel-disipliner mekanizmalarla 

ĢekillendirilmiĢ beden teknikleri içinde, „itaatkâr bedenler‟ yaratmak adına tıp, 

eğitim, penaloji vb. çeĢitli disiplinlerin hâkimiyeti altına alınmıĢtır (Nazlı, 2006: 6). 

Yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde ise beden artık bir “tüketim nesnesi” olarak 

algılanmaktadır. Bu yüzyılda kapitalizm öyle bir noktaya gelmiĢtir ki artık her Ģey 

tüketmek içindir.  

Modern beden, kapitalist ekonomi, sekülerleĢme, kentleĢme, tüketimcilik ve 

kamusallaĢma gibi geliĢmelerle alakalı olarak geliĢmiĢ bir olgudur. Modern 

toplumun inĢası kendi beden anlayıĢını ve kurgusunu da beraberinde getirmiĢtir. Bu 

süreç iç-bedenin ihmal edilmesi ve dıĢ-bedenin ön plana geçmesiyle bugünkü Ģeklini 

almıĢtır (Canatan, 2011). 

Bugün tüketilen Ģeyler arasında diğer nesnelerden daha güzel, daha kıymetli, 

daha eĢsiz (tüm diğer nesneleri özetlemesine rağmen otomobilden bile daha fazla yan 

anlamlarla yüklü) bir nesne vardır: Bu nesne „beden‟dir (Baudrillard, 2004: 163). 

Bu çalıĢmanın amacı ise; bedeni moda ile kurduğu iliĢki çerçevesinde ele 

almak ve bedenin iktidarca nasıl bir dönüĢümden geçirildiğini çalıĢmanın örneklemi 

olan ve modada iki zıt ucu temsil ettiği varsayılan Cosmopolitan ve Âlâ dergileri 

üzerinden ortaya koymaktır.   

1. Problem  

Kapitalizmin getirdiği en köklü değiĢimlerden biri tüketim olgusuna yaptığı 

vurgudur. Kapitalizm öncesi Protestan Ahlakı‟nın „birikim‟ odaklı yaĢam tarzı 

(Weber, 2008), kapitalizmle birlikte gittikçe artan bir hızla „tüketim‟e yönelmiĢtir. 

Bugün birçok düĢünürce içinde yaĢanıldığı varsayılan post modern toplumlarda ise 

artık her Ģey geçicidir, akıĢkandır ve sürekli yenilenmelidir. Bu yenilenmenin yönünü 
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belirleyense büyük oranda “moda” olmaktadır. Kapitalizm için tüketimi artıran ve 

devamlılığını sağlayan bir diĢli olarak iĢlev gören moda, bu amaca hizmet ederken 

yaĢam tarzlarından yeme alıĢkanlıklarına iĢ seçiminden beden algısına dek birçok 

alanı da eleğinden geçirmekte, dönüĢüme uğratmaktadır.  

Hannah Arendt, günümüz tüketim toplumlarında insanların, zamanlarının 

büyük kısmını tüketime ayırdıklarından ve zamanları çoğaldıkça açgözlülüklerinin 

de arttığından, iĢtahlarının bilendiğinden bahsetmektedir. Ve bu iĢtah, gittikçe 

yaĢamın zaruri tüketimi gerektiren yanlarından uzaklaĢmakta ve zaruri olmayan 

Ģeyler üzerine yoğunlaĢmaktadır. Arendt, bu durumun sonunda, dünyadaki hiçbir 

nesnenin tüketilmekten, buna bağlı olarak da yok olmaktan kurtulamayacağını 

belirtmektedir. Burada bir parantez açarak „moda‟ için yapılabilecek birçok farklı 

tanımlamaya bir yenisi daha eklenebilir ve moda, tüketimde bu zaruri olmayan Ģeyler 

bütünü olarak nitelendirilebilir. Moda, bugün geldiği noktada verili bir nesne olan 

bedeni bir anlamda tüketmekte, yeniden kurgulanabilir, inĢa edilebilir bir yapıya 

büründürmektedir. Beden, artık bir „proje‟dir; geçmiĢte olduğundan daha yoğun 

Ģekilde bugün, moda ve ona bağlı pratikler vasıtasıyla bir dönüĢümden geçmektedir 

ve bu dönüĢüm (medyada sıkça ifade edildiği Ģekliyle) „muhafazakâr‟ ya da 

„modern‟ tüm kesimleri etkilemektedir
3
.  

Buradan yola çıkarak çalıĢma kapsamında gösterge değeri en yüksek olan ve 

birçok toplumsal sınıf için en kısa yoldan dönüĢtürülebilen giysi modası hem 

„modern‟ kesim hem de „muhafazakâr‟ kesim açısından ele alınacak; giysi modasıyla 

ilintili geliĢen ve sunulan daha zayıf, daha genç olmak gibi bedene yönelik çeĢitli 

idealler diğer moda gündemleri baĢlığı altında toplanacak ve bunları takiben 

değiĢen/oluĢan beden algısı, seçilen moda dergileri üzerinden incelenecektir. 

                                                 
3
 Tez kapsamında Cosmopolitan ve Ala Dergileriyle de temsil edilen iki farklı kesimi betimlemek için 

„modern‟ ve „muhafazakâr‟ sözcükleri kullanılacaktır. Ancak gözden kaçırılmamalıdır ki bu 

tanımlamada vurgulanan modern kesim muhafazakâr özellikler sergileyebileceği gibi, muhafazakâr 

diye tabir edilen kesim de tam tersi özellikler sergileyebilir. Burada modernlik ve muhafazakârlık 

bütünüyle giyim kuĢam kodları üzerinden sembolleĢtirilmiĢ ve baĢörtüsü ya da yaygın adıyla türban 

kullanmayı tercih eden kadınlar muhafazakâr; kullanmamayı tercih eden kadınlarsa modern olarak 

nitelendirilmiĢtir. Bu nitelendirme yapılırken medyada kullanılan yaygın söylem baz alınmıĢtır. 
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Özetlemek gerekirse çalıĢmanın problemi Ģu iki sorudur: Moda bedene 

müdahale eder mi? Ederse nasıl eder? AraĢtırma, bu iki soru üzerinden 

temellendirilmiĢtir. 

2.Amaç 

Bu araĢtırmanın temel amacı; moda olgusu etrafında biçimlenen beden algısını 

ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, araĢtırma mecrası olan kadın moda 

dergilerinde bedenin nasıl idealize edildiği ve nasıl kapitalist-patriarkal değerlerin 

süzgecinden geçirilerek sunulduğu ortaya konulacaktır. Ayrıca, günümüz kadınının 

tüketim toplumu içindeki yerinin ve bu toplumsal yapıyla iliĢkisinin betimlenmesi de 

bu çalıĢmanın temel sorunsallarındandır. Yanıt aranacak diğer sorular ise Ģunlardır;  

 

 Dergiler nasıl bir ideal kadın bedeni sunmaktadır? 

 Dergilerin bu ideali oluĢturmasında rol oynayan toplumsal koĢullar nelerdir?  

 Kadın dergilerinde hangi değerler yüceltilmekte, hangi değerlerse 

küçümsenmektedir? 

 OluĢturulan beden idealinin betimleyici özellikleri nelerdir? 

 Dergilerde sunulduğu Ģekliyle idealize edilmiĢ kadın bedeninin tüketim 

iliĢkileri içindeki yeri nedir? 

 Görsellik üzerinden kurgulanan kadın ideallerinin moda ile dolayımlanmıĢ 

yeme alıĢkanlıkları, estetik cerrahi, makyaj vb diğer bedensel pratiklerle 

iliĢkisi nasıldır?  

 Biri „modern‟ kadına hitap eden, diğeriyse „muhafazakâr‟ kadına hitap eden 

iki farklı örneklem dergisindeki moda olgusu ve gündemleri ne kadar 

örtüĢmektedir?  

 Moda her kesim için genel geçer tek bir önerme mi sunmaktadır yoksa yaĢam 

tarzıyla ilintili farklı alternatifleri mi vardır? 

3.Önem 

Moda dergileri günümüzde birçok kadının tutum ve davranıĢları ile bireysel 

tercihleri üzerinde önemli bir yol gösterici konumundadır. Kadınlar, bu dergileri 

düzenli olarak takip etmeseler ya da satın almasalar bile, medyada artan çapraz 



14 

 

 

tekelleĢme, gündelik sohbetler arasında yapılan bilgi paylaĢımı ya da dergilerde yer 

alan konuların internetteki ve TV kanallarındaki yaygın dolaĢımı gibi sebeplerle, bir 

Ģekilde dergi içeriklerinden haberdar olmaktadırlar. Dergiler, diğer medya organları 

vasıtasıyla gerçek tirajlarının çok üzerinde bir kitleye ulaĢmaktadır. Dolayısıyla çıkıĢ 

noktası dergiler olan ve toplumda yayılıp çoğu zaman kendisine taraftar bulan bu 

içerikler, belli norm ve değerleri de toplumsal arenada dolaĢıma sokmaktadır. 

Büyük oranda tüketim ideolojileri etrafında form kazanan ve kitle iletiĢim 

araçlarınca topluma yayılan norm ve değerler, toplumsal yapının Ģekillenmesinde, 

daha özelde ise toplumsallaĢma süreci içindeki bireysel kiĢilik geliĢimi üzerinde 

oldukça etkilidir. Bu süreçte, kitle iletiĢim araçları, ortalama insanın toplumsal 

gerçekliği kavramak için kullandığı neredeyse birincil araçtır. Burada yer alan 

imajlar ve imgeler temsil ettikleri öğelerin toplumca kabullenilmesini sağlayabilecek, 

model teĢkil edebilecek ve kültürel açıdan gündelik iliĢkilerde belirleyici olabilecek 

güce sahiptir. MeĢrulaĢtırma, merkezsizleĢtirme ya da duyarsızlaĢtırma gibi ideolojik 

etkileri vurgulanan medyanın, konunun toplumsal olarak kavranması ve 

tanımlanmasında önemi büyüktür. Bu bağlamda, özellikle bedenle ilgili yoğun bir 

enformasyona sahip, moda aracılığıyla algıları Ģekillendiren ve yönlendiren dergiler, 

üzerinde önemle durulması gereken bir medya koludur.  

Bu çalıĢma ise Ģu açılardan önemlidir; 

 Kadın moda dergilerinin nasıl bir içeriğe sahip olduğunu ortaya koymak, 

 Moda dergilerinde yer alan idealleĢtirilmiĢ rol modelleri belirlemek, 

 Moda dergilerinin kadın bedenini nasıl bir kalıp içerisinde tanımladığını ve 

sunduğunu göstermek, 

 Modanın birey üzerindeki etkileme gücünü yansıtmak,  

 Kadın bedenini tanımlayan kıstasların iktidar, kapitalist sistem ve patriarki ile 

iliĢkisini ortaya koymak, 

 Tarihsel süreçte bedenin yukarıda sözü edilen iliĢki çerçevesinde nasıl 

biçimlendirildiği hakkında bilgi vermek, 

 Tesettür modası ile ilgili az sayıda çalıĢmaya yeni bir katkı olmak. 
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4. Varsayımlar 

Bu araĢtırmanın varsayımları Ģu Ģekildedir;  

 Bu çalıĢmada benimsenen yaklaĢıma göre, medya kuruluĢları birer kapitalist 

ekonomik organizasyondur ve kapitalist sistemin devamını destekler. 

 Moda olgusu iktidar iliĢkilerinden, kapitalist sistemin çıkarlarından ve temel 

patriarkal bakıĢ açılarından bağımsız oluĢmamaktadır. 

 Moda dergileri, giyim-kuĢam, güzellik, estetik vb konularda bireylerce 

benimsenen norm ve değerler oluĢturup yaymaktadır. 

 Modern ve muhafazakâr giyim tarzlarına yönelik farklı dergiler, söz konusu 

tarzları destekleyici yaĢam tarzı önerilerini de sunmakta ve oluĢturmaktadır.  

 Modern ve muhafazakâr giyim tarzlarına yönelik farklı dergiler modanın ya 

da diğer bir değiĢle örtünmenin iki farklı biçimini temsil etmektedir.  

5. Sınırlılıklar 

Bu araĢtırma, 

 Kadın moda dergileri ile sınırlıdır. 

 Tüm moda dergileri içinde sadece tirajı en yüksek olan ve farklı kesimlere 

hitap eden iki kadın moda dergisini incelemektedir. 

 Ġnceleme süreci Cosmopolitan dergisinin ve Âlâ dergisinin Temmuz 

2011‟den Aralık 2011‟e kadar yayınlanan 6 sayısı ile sınırlandırılmıĢtır.  

 Konu temel olarak beden sosyolojisi ve post modern kuramlar ekseninde ele 

alınmaktadır. 

6. Tanımlar 

Bu bölümde araĢtırma içerisinde kullanılan bazı kavramların tanımları 

belirtilmiĢtir. BaĢka bağlamlarda baĢka anlamlara gelebilmesi olası olan bu 

kavramlar, araĢtırma içerisinde aĢağıda belirtilen anlamlarıyla değerlendirilecektir.  

 

 Tüketim Kültürü :  Tüketicilerin çoğunun yararcı olmayan statü arama, ilgi 

uyandırma, yenilik arama gibi özelliklerle öne çıkan ürün ve hizmetleri 

arzuladıkları hatta peĢine düĢüp, edinip sergiledikleri bir kültürdür. 
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 Yaşam Tarzları :  Genellikle tüketim değerleri ve biçimleri Ģeklinde göze 

çarpan ve ileri kapitalist toplumların ayrıĢmasını derinleĢtiren alternatif 

yaĢama biçimleridir.  

 Postmodernizm :  Genel olarak modernizme ve aydınlanma felsefesiyle gelen 

çeĢitli anlayıĢlara karĢıt bir duruĢ sergileyen düĢünce akımıdır. Pozitivizmi 

reddeder. Postmodern düĢünürlere göre, hiçbir Ģey kanıtlanamaz; hiçbir Ģey 

yanlıĢlanamaz; düĢünsel faaliyet risk almaktır. Dünya arapsaçı gibidir, 

karmaĢık ve kaotiktir. Bugün Pekin‟de kanat çırpan bir kelebek, gelecek ay 

New York‟da ki rüzgâr sistemini değiĢtirebilir. 

 

7. Yöntem 

Bu bölümde araĢtırmanın yöntemi ile evren ve örneklemi belirtilmiĢtir. 

Bu araĢtırma, varolan bir durumu ortaya koyma amacı güttüğünden tarama 

modelini yöntem olarak seçmiĢtir. Ayrıca araĢtırma amaçları gereği nitel ve nicel 

yaklaĢımlar birlikte kullanılmıĢtır.  

7.1. Evren ve Örneklem  

Bu araĢtırma modada iki uç yaklaĢımı temsil ettiği varsayılan Cosmopolitan ve 

Âlâ dergileri üzerinden yapılmaktadır. En temelde modanın bedenler üzerindeki 

denetimini ortaya koymaya çalıĢmaktadır; ancak bunun yanı sıra, aynı konuda 

sergilenen ve farklı olduğu düĢünülen iki üslubu/kültürü anlama ve açıklama 

çabasıdır. Bu durumu aydınlatacak iki kaynaktan birincisi olan Cosmopolitan dergisi 

modern kadının yaĢam rehberi olarak sunulurken; ikincisi olan Âlâ dergisi (içeriği 

baz alındığında) muhafazakar kadının güzel yaĢam tarzı dergisidir.  

Bu iki dergi, 2011 yılı boyunca Türkiye‟de satıĢa sunulan ve aylık olarak 

yayımlanan kadın moda ve alıĢveriĢ dergileri arasından seçilmiĢtir. Aynı kategoride 

toplam 15 farklı dergi yer almaktadır ve sektör 5 yayın-dağıtım grubuyla 1 bireysel 

giriĢimcinin elindedir. Genel tablo Ģu Ģekildedir;  

 Mutlu Dergi Grubu, Instyle Türkiye ve People: Style Watch adlı dergileri, 
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 Turkuaz Medya Dağıtım Pazarlama A.ġ., Aliye‟s, All, Cosmopolitan, 

Harper‟s Bazaar, Marie Claire Türkiye, Super ve Woman‟s Health adlı 

dergileri, 

 DoğuĢ Medya Grubu Vogue adlı dergiyi,  

 Doğan Burda Dergi Grubu, Elle, Elele ve Seninle adlı dergileri,  

 H&M Dergi Grubu Shopping Life adlı dergiyi,  

 Bireysel giriĢimci Mehmet Volkan Atay ise Âlâ dergisini çıkartmaktadır.  

 

ÇalıĢmaya baĢlanıldığı tarih olan 2011 ağustos ayında tespit edilen yukarıdaki 

15 dergi çalıĢma evrenini oluĢturmaktadır. ÇalıĢma evreni, ulaĢılabilen evrendir ve 

bu yönü ile somuttur; çalıĢma sonunda elde edilecek bulguların da yalnızca bu sınırlı 

evrene genellenmesi kaçınılmazdır (Karasar, 2004: 110).  

ÇalıĢmanın örneklemi, yukarıda belirtilen evrenden seçilen Cosmopolitan ve 

Âlâ adlı iki dergidir. Örneklem, belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiĢ ve 

seçildiği evreni temsil yeterliliği kabul edilmiĢ küçük kümedir (Karasar, 2004: 110). 

ÇalıĢma için tüm dergiler arasından sadece Cosmopolitan ve Âlâ dergilerinin seçilme 

nedeni her Ģeyden önce bunların (muhafazakâr ve modern) farklı toplumsal gruplar 

arasında en yüksek tiraja sahip iki dergi olmasıdır. Diğer bir neden ise bu iki derginin 

bedene müdahale konusunda modanın rolünü ortaya koymada, bu rolün iki uç 

örneğini sergilemesidir. Ġki derginin önerdiği giyim-kuĢam modası ve buna bağlı 

oluĢan yaĢam tarzları birbirlerine zıt gözüken alternatiflerdir. Cosmopolitan 

günümüzün kapitalizmle bütünleĢmiĢ çalıĢan metropol kadınlarına seslenirken, Âlâ 

benimsediği dini değerler dolayısıyla kapitalizmin ideallerine mesafeli yaklaĢacağı 

varsayılan muhafazakar kadınlara seslenmektedir ve her ikisinde de temel sorunsal 

modadır. Dolayısıyla modanın kendini toplumsal yapının en geniĢ skalasında nasıl 

var ettiğinin en iyi bu iki uç örnek üzerinden tartıĢılabileceği düĢünülerek söz konusu 

örneklem seçilmiĢtir. Her iki derginin de Temmuz 2011 ile Aralık 2011 tarihleri 

arasında yayınlanan 6 aylık dilimi incelenecektir.  
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7.2. Araştırmanın Yöntemi  

Bu araĢtırma, en temelde, var olan bir durumu tespit etmek ve tanımlamak 

amacını taĢımaktadır. Bir baĢka deyiĢle, bir iletiĢim içeriğinde var olan bir durumu 

saptamak amaçlanmaktadır; ancak çalıĢma salt bir saptama durumuyla sınırlı 

kalamayacak bir konu üzerinden yapılacağından ve konu, içeriği itibariyle eleĢtirel 

bir duruĢ barındırdığından, saptanacak durum, eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla da 

yorumlanacaktır. 

ÇalıĢmada kadın moda dergilerinin ideal beden algısı için ne söylediği, ön 

kabulleri ve değerleri, sayfalarında nelere yer verdiği, modanın bedenler üzerinde 

nasıl bir denetim kurduğu gibi baĢlıklar içerik analizi tekniği ile ortaya konulacak ve 

bunların açıklanmasında nitel bir yöntem olan söylem analizi kullanılacaktır.  

ÇalıĢmanın birinci yöntemi olan içerik çözümlemesinin birçok tanımı olmakla 

beraber, burada, vurgu yaptığı üç önemli kavram nedeniyle Kerlinger‟in tanımı 

dikkate alınacaktır. Kerlinger‟e göre içerik çözümlemesi sistematik, nesnel (objektif) 

ve değiĢkenleri ölçmek amacıyla da niceliksel bir bağlamda iletiĢimi incelemek ve 

çözümlemek için geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir (Atabek ve Atabek, 2007: 20). Bu 

yöntem söz konusu dergilerdeki iletiĢim içeriğini betimlemek kadar, son dönemde 

medyada ön plana çıkarılan „yeĢil sermaye‟ ve bunun etrafında kurulan yaĢam tarzını 

Âlâ moda dergisi çerçevesinde ele alarak toplumdaki belirli bir grubun imajını 

saptamak açısından da faydalı olacaktır.  

Ancak içerik çözümlemesinin kimi sınırlılıkları da vardır. Ġçerik çözümlemesi 

tek baĢına, içeriğin bir izleyici grubuna etkileri konusunda tam bir temel 

oluĢturamamaktadır. Keza belirli bir içerik çözümlemesindeki bulgular, bu 

çözümlemede kullanılan kategorilerin ve tanımların çerçevesiyle sınırlıdır (Atabek 

ve Atabek, 2007: 25). Bu ve benzeri sınırlılıklar nedeniyle araĢtırma bir diğer yöntem 

olan söylem analiziyle tamamlanacak ve içerik analizinin sınırlılıkları dolayısıyla 

oluĢan boĢluklar yapılacak eleĢtirel yorumlarla kapatılacaktır.  

ÇalıĢmanın ikinci yöntemi olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, söylem analizi 

kullanılacaktır. Söylem analizi kendi içinde birçok farklı yaklaĢımla 
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değerlendirilebilmektedir; tanımına ve bu analizin uygulanıĢ yollarına geçmeden 

önce, kısaca „söylem nedir?‟ sorusuna yanıt vermek çalıĢma açısından açıklayıcı 

olacaktır.  

Söylem, dil biliminde dilin kullanım biçimi olarak tanımlanmaktadır. BaĢka bir 

ifadeyle söylem, bir dilsel eylemde bulunma biçimidir. Söylem, sadece bir 

konuĢmacının kullandığı dille sınırlandırılamaz. O aynı zamanda iki kiĢi arasında 

sürüp giden karĢılıklı iletiĢimi, dilbilimsel kuralları ve gelenekleri de kapsamaktadır 

(Hartley‟den akt., Devran, 2010: 25). Dolayısıyla söylem, sadece belli sözcüklerden 

oluĢan cümlelerin ard arda dizilmesi değil, içerisinde pek çok anlamı ve inĢa alanını 

barındıran karmaĢık bir olgudur.  

Söylemi kısaca „dünyayı belli bir biçimde anlama ve hakkında konuĢma 

biçimi‟ olarak tanımlamak da mümkündür. BaĢka bir ifadeyle ise söylem, „bir 

kuruma veya metne anlam veren sistematik olarak düzenlenmiĢ ifadelerdir‟ (Devran, 

2010: 56). EleĢtirel dilbilim ve eleĢtirel söylem çözümlemesi yaklaĢımları, söylemi 

yalnızca yazılı ya da sözlü dil kullanımı olarak anlamamakta; toplumsal bir pratik 

olarak da tanımlamaktadır. Kress‟e göre, “Söylemler bir kurumun değerlerini ve 

inançlarını dile getiren sistemli bir biçimde düzenlenmiĢ önermeler kümesidir. 

Söylem, verili bir alanda üretilmesi olanaklı önermeler bütünüdür; belli bir konu, 

nesne ve süreci dile getirme biçimlerini düzene koyar ve yapılandırır” (Yağcıoğlu, 

2002: 4). 

 Burada konuyu biraz daha açarak, Foucault‟un söylem hakkındaki 

düĢüncelerine değinmek yerinde olacaktır. Devran‟ın (2010: 58) aktardığı üzere; 

Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi adlı eseriyle söylem ve iktidar iliĢkisini 

kapsamlı bir Ģekilde ele almıĢtır. Foucault, bu çalıĢmasında toplumsal kurumların 

dilin anlam yaratma ve düzenleme iĢlevi vasıtasıyla bireyleri nasıl itaatkâr bedenler 

haline getirildiklerini ortaya koymuĢtur. Foucault çalıĢmasında söylem yapılarını ele 

almak yerine bilgi/güç teorisi geliĢtirmiĢtir. Söylemsel anlamda güç belli bir kiĢiye, 

devlete ya da kuruma ait değildir. Güç farklı sosyal pratiklerle yayılmaktadır. Güç 

söylemi, bilgiyi, yapıyı ve sübjektifliği üretmektedir. Bu nedenle Foucault, söylem 

çözümlemesini sadece metinlerle sınırlamayıp, söylemler arasındaki iliĢkilere, diğer 
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bir değiĢle söylem düzeylerine kadar götürmektedir. Foucault‟a göre güç, söylemle 

yakından iliĢkilidir ve bu nedenle evrensel bir gerçekliği elde etmek mümkün 

değildir. Çünkü söylem dıĢında baĢka bir konumdan söz edilemez ve temsilden 

kaçılamaz. Gerçek etkisi söylem içerisinde inĢa edilmektedir. 

Söylemin bu tanımlarından sonra analizinin ne olduğuna bakılacak olursa, 

söylem analizinin Ģöyle ele alındığı görülür (Atabek ve Atabek, 2007: 151-152); … 

Söylem analizi, eleĢtirel söylem çözümlemesi haliyle, 1970‟lerden sonra 

(Foucault‟un ideoloji sözcüğü yerine söylem sözcüğünü tercih etmesiyle birlikte) 

özellikle Avrupa akademik çevrelerinde yaygınlaĢan bir yaklaĢım olarak, iletiĢim 

alanına yeni bir yöntembilimsel konum sunmuĢtur. Söylem analizi, gerçekten ziyade 

anlama dayalı bir sonucu amaçlamaktadır. Bu özelliği nedeniyle söylem analiziyle 

yapılacak yorumlar nötr olamaz; çünkü anlam yorumlayıcının süzgecinden 

geçmektedir ve konunun olası yorumlarından yalnızca biridir. Aynı konuda birden 

çok söylem analizi yapılabilmektedir.  

Farklı söylem analizi yaklaĢımları arasından çalıĢmanın amaçlarına en uygun 

yaklaĢım olarak, Jacques Derrida‟nın yapısökümcü/ post yapısalcı söylem analizi 

benimsenmiĢ ve kullanılmıĢtır. Derrida‟nın yaklaĢımıyla ilgili detyalı bilgi ise 

çalıĢmanın üçüncü bölümü olan „AraĢtırma Yöntemi ve Bulgular‟ baĢlıklı kısımda 

verilmiĢtir.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki, bir metni eleĢtirel olarak incelemek, metinde 

ileri sürülen önermelerin gerçeklikle olan iliĢkisini sorgulamaktan çok metinde öne 

sürülen düĢüncelerin kimin ya da kimlerin çıkarına hizmet ettiğini sergilemektir. 

Çözümlemenin amacı, „hangi çıkar gruplarının iktidarı, hangi metinsel stratejilerle 

doğallaĢtırılıyor?‟ sorusuna yanıt aramaktır. Dolayısıyla çözümleme politik bir 

eylemdir (Yağcıoğlu, 2002: 28).  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. KAPİTALİZM, TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE MODA 

1.1. KAPİTALİZM NEDİR? 

Kapitalizm, feodalizmin yıkılmasından beri Batı dünyasında egemen olan 

ekonomik sistemi anlatmak için kullanılan bir terimdir (Rand, 2012: 3). 1700‟lerin 

ikinci yarısına doğru buhar gücünün önce ulaĢımda sonra üretimde kullanılmasıyla 

18. yüzyıl sonlarında yaygınlaĢmaya baĢlayan bir ekonomik yapılanmaya iĢaret 

etmektedir. 

Kapitalizmin ortaya çıkabilmesi yalnızca belirli bir coğrafi, dinsel ve teknolojik 

kompleksi değil aynı zamanda ve hepsinden önemlisi, belirli bir siyasal ve ekonomik 

sistemi gerektirmektedir ve bunu da feodalizm sağlamıĢtır (Macfarlane, 1993: 215).   

Yaygın bir görüĢe göre, kapitalizmin ortaya çıkıĢı, „feodalizm‟ diye bilinen ve 

önceden var olan bir sosyal formasyonla bağlantılıdır. Bu görüĢün en etkili 

savunucuları Maine ve Marx‟tır. Maine‟e göre feodal bağlar bütün değiĢimlerin en 

önemlisinin, eĢdeyiĢle statüye (akrabalığa) dayalı iliĢkilerden sözleĢmeye dayalı 

iliĢkilere geçiĢin, temelini oluĢturmaktadır. Marx ise kapitalizmin yalnızca çözülmüĢ 

bir feodalizmden ortaya çıkabileceğini öngörmüĢtür. Maine ve Marx için mülkiyet 

kavramındaki değiĢimler kapitalizmin tetikleyicisidir (Macfarlane, 1993: 210-211).   

Söz konusu bu kapitalist ekonomik yapılanmanın kendisinden önce uzunca bir 

süre hüküm süren feodal dönemden ayrıĢtığı temel nokta, geliĢen teknolojik imkânlar 

sayesinde „geçimlik üretim‟den ihtiyaç fazlası birçok metanın dolaĢıma sokulduğu 

„verimli üretim‟ tarzına olan geçiĢtir.  

Genel olarak anlatılırsa, Maine‟e göre feodalizmin merkezi özelliği, mülkiyetin 

doğasıdır. EĢdeyiĢle, ekonomik olan ile siyasi olanı ayrı alanlar halinde tutan 

kapitalizmin tersine, bu ikisi birbirinden ayrılmamıĢtır. Feodalizm mülkiyet ile 
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egemenliği birbirine katmakta ya da birleĢtirmektedir çünkü bir bakıma her manor 

lordu toprak sahibi olduğu kadar da bir kraldır. Siyasal iktidar ve ekonomik iktidar 

aynı zincirin halkalarıdır. Ġkinci bir özellik ise, feodal zilyetlik dâhilinde değiĢik 

mülkiyet ya da sahiplik katmanlarını algılayabilme yeteneğidir: Feodal kavrayıĢın 

baĢlıca karakteristiği çifte mülkiyeti tanıması, yani fief lordunun üst mülkiyeti ile 

kiracının alt mülk ya da mülkiyetinin bir arada bulunabilmesidir. Marx‟ın çeĢitli 

yazılarındaki feodalizm tanımlaması ise mülk sahipleri hiyerarĢisi bulunan, 

hareketsiz, temelde kendine yeterli ve köylü bir topluma iliĢkin tablodur. ĠĢbölümü 

azdır, üretim temelde kullanıma yöneliktir ve serfler lordlarına zincirlerle bağlıdır 

(Macfarlane, 1993: 211-212).   

Diğer taraftan, kapitalist bir ekonomik eylem, değiş tokuş fırsatlarının 

kullanımından kazanç bekleme üzerine kuruludur (Weber, 2008: 15). EĢdeyiĢle, 

feodal dönemin kullanım değeri esasıyla yürütülen karĢılıklı değiĢ tokuĢ ticaretinin 

yarattığı sosyal hayat, artık yerini değiĢim değeri esasına göre para aracılığıyla takas 

edilen metalardan sağlanacak kara ve bu karın sermaye olarak yönlendirileceği iĢ 

kollarından elde edilecek daha fazla üretimin yarattığı sosyal yapıya terk etmiĢtir.  

Weber, kapitalizmin ortaya çıkıĢında baĢka ideolojik değiĢmelere de dikkat 

çekmektedir. Kapitalizmle birlikte, akrabalık duygusu artık baskın değildir; statüye 

dayalı aile bağlılığı, nihai planda sözleĢmeye, bir lorda hizmet etme yönündeki 

siyasal karara dayalı bir bağa dönüĢmüĢtür (akt., Macfarlane, 1993: 211).   

Kapitalizm, üreticilerin dolayımsız ihtiyaçlarını karĢılamaktan ziyade, satıĢ, 

mübadele ve kar amacını güden bir ücretli emek ve meta üretim sistemidir (Marshall, 

2005: 382). Kapitalist olarak adlandırılan herhangi bir sistemin ön Ģartı, insan harici 

üretim araçlarının özel sahipleri ile emek hizmetlerini iĢverenlerine satan hür fakat 

sermayesiz iĢçiler arasındaki iliĢkilerin varlığıdır (Rand, 2012: 3).  

Kimi kaynaklara göre, 15. yüzyılın ikinci yarısında yeni bir kapitalist dünya 

ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu dünya yeni bir düzen yaratmıĢ: Her Ģeyi meta haline 

dönüĢtüren bu düzen, miras alınmıĢ ve geleneksel bütün iliĢkileri eritip çözmüĢ ve 

eski, köklü adetlerin ve tarihsel hakkaniyetin yerine alım-satımı, „serbest sözleĢme‟yi 

getirmiĢtir. Geçerli sözleĢmeler yapabilmeleri için insanların, kâğıt üzerinde „özgür‟ 
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ve „eĢit‟ olmaları zorunludur ve bu nedenle, „özgür‟ ve „eĢit‟ insanların yaratılması, 

tam olarak, kapitalist üretimin baĢlıca iĢlevlerinden biridir (Macfarlane, 1993: 156).   

Kapitalist sistemin belkemiği olan bu „özgür‟ ve „eĢit‟ insanlar eĢdeyiĢle iĢçi ya 

da iĢçiler, Marksist terminolojiye göre proletarya olarak adlandırılmaktadır ve her tür 

üretim aracının sahipliğinden yoksun oldukları için mevcut konumlarındadır. ĠĢçinin 

karĢısında ise Marx‟ın egemen sınıf diye addettiği ve burjuvazi olarak isimlendirdiği 

üretim araçları sahipleri yer almaktadır. 

Marx ve Engels yeni kapitalist sistemi oluĢturan kapitalisti, eĢdeyiĢle 

burjuvaziyi Ģöyle anlatmaktadır (akt.,Harvey, 2008: 38); “Burjuvazi üretim araçlarını 

ve dolayısıyla üretim iliĢkilerini ve bunlarla birlikte toplumdaki tüm iliĢkileri sürekli 

olarak dönüĢtürmeden var olamaz. Burjuva devrini daha öncekilerden ayıran, 

üretimin sürekli dönüĢtürülmesi, tüm toplumsal koĢulların sürekli aksatılması, sonsuz 

belirsizlik ve harekettir. Tüm sabit ve dondurulmuĢ iliĢkiler, arkalarındaki eski ve 

muhterem önyargılar ve kanılar konvoyuyla birlikte silip süpürülmekte; tüm yeni 

iliĢkiler daha kemikleĢemeden antikalaĢmaktadır. Katı olan her Ģey buharlaĢmakta, 

kutsal olan her Ģeye küfredilmektedir”.  

ĠĢçi kapitalist toplumda emek gücünü burjuvaya satmak zorundadır, çünkü 

yaĢamını sürdürebilmek için karĢılamak zorunda olduğu ihtiyaçları vardır. ĠĢçinin 

emek gücünden baĢka sahip olduğu hiçbir Ģey yoktur. Kapitalist/burjuva, iĢçiden 

satın aldığı emek gücü ya da zamanı karĢılığında iĢçiye belli bir ücret ödemekte; iĢçi 

de çalıĢmasının „karĢılığı‟ olarak elde ettiği bu ücreti ihtiyaçlarını gidermek 

maksadıyla tüketim metalarıyla değiĢtirmektedir (Kulak, 2010-2011: 38). 

 Ücretler, kapitalist ve iĢçi arasındaki düĢmanca boğuĢma yoluyla 

belirlenmektedir; ancak zaferi kazanan zorunlulukla kapitalisttir. Çünkü kapitalist, 

iĢçinin kapitalistsiz yaĢayabileceğinden daha uzun süre iĢçi olmadan 

yaĢayabilmektedir (Marx, 2005: 17).  

ĠĢçi çalıĢmasının karĢılığı olarak burjuvadan belli bir miktar ücret/para alsa da 

aslında bu, iĢçinin üretim için harcadığı emeği ve zamanı karĢılamamaktadır. ĠĢçi 

kazandığından daha fazla üretimde bulunmuĢtur. Bu durum, kullanım değeri ve 
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değiĢim değeri arasındaki karĢıtlığa dayanmaktadır ve aradaki fazla üretim ise artı 

değer olarak tanımlanmaktadır. Burjuva, ortaya çıkan bu artı değerin sahibidir ve iĢçi 

tarafından yaratılmasına rağmen ücretini ödediği gerekçesiyle „özel mülkiyet‟ haline 

getirdiği artı değere el koymaktadır (Kulak, 2010-2011: 38). 

Burjuva için en aĢağı ve tek geçerli ücret oranı, iĢçinin çalıĢması süresince 

hayatta kalmasını ve bunun dıĢında yalnızca ailesini geçindirmesini, dolayısıyla iĢçi 

soyunun ölüp tükenmemesini sağlamaya yetecek kadar olandır (Marx, 2005: 18). 

Aksi takdirde, burjuva iĢçiye emeğinin karĢılığı olan ücreti verirse, kapitalist sistemi 

ortaya çıkaran artı değerin oluĢması ve biriktirilmesi söz konusu olamamaktadır.  

Weber‟e göre kapitalizm, en fazla karı elde etmeye çalıĢan ve bunun için en 

doğru araçları en akılcı Ģekilde kullanmayı amaçlayan bir ekonomik sistemdir. Bu 

sistemde iĢçi emeğini sermaye sahibine satıp satmamakta özgür kılınmıĢ görünse de, 

üretim araçlarına sahip olmadığından, yaĢamını idame ettirme zorunluluğuyla karĢı 

karĢıya kaldığından, ayrıca yaptığı iĢin bütünselliğine yabancılaĢtığından pazarlık 

gücüne sahip değildir. Kapitalizmle gelen aĢırı uzmanlaĢma ve artan iĢbölümü iĢçiyi 

yaptığı iĢe yabancılaĢtırmıĢ ve iĢçi iĢin sadece küçük bir parçası üzerinde yetkin 

kılınmıĢtır. Bu durum da iĢçinin bir baĢka iĢçiyle ikame edilmesini kolaylaĢtırmıĢtır 

(Suğur, 2008). 

Kapitalizm için son derece önemli olan iĢbölümü, toplumun zenginliğini ve 

inceliğini artırarak emeğin üretici gücünü yükseltirken, iĢçiyi yoksullaĢtırmakta ve 

bir makine derekesine indirgemektedir. Emek, sermayelerin birikimini ve toplumun 

artan refahını sağlarken, iĢçiyi kapitaliste daha fazla bağımlı kılmakta, görülmedik 

yeğinlikte bir rekabete itmekte ve fazla üretimin hızlı akımına, sonra da bunu izleyen 

durgunlaĢmaya sürüklemektedir (Marx, 2005: 24). Dolayısıyla özellikle Marx için 

kapitalizmde gizli bir sömürü vardır ve aslında emek özgür değildir. Kapitalizm, 

üreten sınıfın en çok sömürüldüğü üretim biçimidir (Suğur, 2008). 

Marx, Das Kapital adlı eserinde, bir üretim modeli olarak kapitalizmin en 

ayırt edici özelliğini meta üretimi olarak tespit etmiĢtir. Bununla birlikte alt yapı ve 

üst yapı arasındaki karĢılıklı etkileĢimi ortaya koymuĢ ve üretim-tüketim iliĢkileri 

çerçevesinde, bağımlı konumdaki iĢçinin temel sorununun, ürettiği ancak sahip 
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olamadığı üründen yabancılaĢması olduğunu söylemiĢtir. Günümüzdeyse bu durum, 

daha ziyade iĢçinin kendine ve türüne yabancılaĢması Ģeklinde ortaya çıkmaktadır.  

Kapitalist ekonomik düzen, yirminci yüzyılda „insanın kendi yaĢamını yapıĢ 

biçimini‟ elinden alarak, ticariliğe, kara ve verimliliğe odaklanmıĢ bir yaĢam tarzını 

dünya ölçeğinde hâkim kılma çabasına girmiĢtir (Tellan, 2009: 59). 

Marx, kapitalist üretim tarzının „emek gücünün insafsızca israf edildiği‟ ve 

„büyük sermayenin küçüklere üstün geldiği‟, periyodik krizlerin yaĢandığı „anarĢik 

bir rekabet sistemi‟ olduğunu iddia etmektedir (Edgell, 1998: 14). Marx için 

kapitalizm sömürü düzenine dayanan bir üretim sistemidir.  

Kapitalist ekonomik düzen, bireylerin içine doğdukları ve içinde yaĢamaları 

gereken uçsuz bucaksız bir evrendir. Tekler alıĢveriĢ iliĢkileri içinde oldukları 

sürece, onları ticari iliĢkilerin kurallarına uymaya zorlamaktadır. Kendini bu 

kurallara uyduramayan ya da uymak istemeyen iĢçi nasıl sokağa atılmaktaysa, bu 

kurallara karĢı eylemde bulunan fabrika sahibi de ekonomik yaĢamın dıĢına 

itilmektedir. Ekonomik yaĢamı idaresi altına alan kapitalizm, ekonomik özneleri 

eğitmekte ve ekonomik dayanıklılığına göre seçime tabi tutmaktadır (Weber, 2008: 

46-47). Dolayısıyla birey, bu sistemin içerisinde var olabilmek için sisteme ayak 

uydurmak, sistemin kurallarına göre davranmak zorundadır.  

Son kertede, kapitalizm sınır tanımayan, kendisine konulan tüm sınırları aĢma 

eğilimde olan bir yapılanmadır, tüm dünya kapitalizmin bu eğiliminden 

etkilenmektedir: “Kapitalizm, küresel olması ya da bugün dünyadaki her ekonomi 

aktörünün, kapitalizmin mantığına göre hareket etmesi ve hatta kapitalist ekonominin 

en uzak çevresindekilerin bile, o ya da bu Ģekilde bu mantığa dâhil olması anlamında 

evrenseldir” (Çoban, 2008: 115). 

Kapitalizm denince akla gelen temel unsurlara dair yukarıda aktarılan bilgiler, 

kapitalizm hakkındaki genel çerçeveyi çizmektedir. Kapitalizmin bugün geldiği 

noktaya değinmeden önce ise onu üç ana evrede incelemek mümkündür. Bunlar Ģu 

Ģekilde sınıflandırılabilmektedir: 
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1.1.1. Erken Kapitalizm Dönemi / Kapitalizmin Oluşma Evresi 

Ġlk aĢama olan erken kapitalizm döneminde, ilk burjuvaların Kalvenizm ve 

Püriten etik anlayıĢıyla Ģekillenen sermaye birikimini artırmaya yönelik mütevazı ve 

çileci yaĢam tarzları, tüketim devrimiyle, bir değiĢim sürecine girmiĢtir. Özellikle 

ABD‟de, imalat ve ticaret yoluyla zenginleĢen yeni orta sınıf, Avrupa‟daki aristokrat 

kesimlerin yaĢam tarzını taklit eden gösteriĢçi bir tüketim sürecine yönelmiĢtir 

(DağtaĢ, 2006a: 7). 

ÇeĢitli kaynaklarda yer alan ortak bilgiye göre, Ġngiltere‟de ise farklı bir 

kapitalist ekonomik yapı içindeki ilk tüketim modelleri Ġç SavaĢ ertesinde, yani 17. 

yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Özellikle Kalvenist yapısı ile 

Püriten ahlak, tarım ve imalat kapitalizminin ilk burjuvalarını önemli ölçüde 

etkilemiĢtir. Baskın olan Püriten ahlak nedeniyle, kapitalistler elde ettikleri 

kazançları diğer toplumlardaki aristokrat ve kraliyet aileleri gibi, lüks yaĢam 

biçimlerine harcamak yerine iĢlerini büyütecek yatırımlarda kullanmıĢlardır.  

Bunun önemli bir sebebi, onyedinci ve ondokuzuncu yüzyıl arasındaki dönem 

içerisinde, özellikle Protestanlık ve Püritenizm‟den etkilenen ülkelerde yaygın 

olduğu kadarıyla, tüketim kelimesinin yok etmek, boĢa harcamak, kullanıp bitirmek, 

israf etmek olarak değerlendirilmesidir (Williams ve Aldridge‟den akt., Yanıklar, 

2006: 22).  

Diğer taraftan, 16. ve 19. yüzyıllar arası dönemde Avrupa‟da ve özellikle de 

Ġngiltere‟de bireyciliğin geliĢtiği görüĢü yaygındır. Bu geliĢme, geleneksel, grup 

temeline dayalı, akrabalık iliĢkilerinin egemen olduğu bir toplumun modern 

kapitalist sisteme dönüĢmesini içermektedir. 1400-1750 arası dönemde belli baĢlı 

olarak gözlenen değiĢimlerin Ģunlardır: Özel koĢulsuz mülkiyetin ortaya çıkıĢı ve 

grup mülkiyetinin kaldırılması; temel üretim ve tüketim birimi olarak hane halkının 

devre dıĢı bırakılması, para ekonomisinin büyümesi; kalıcı bir ücretli emekçi 

sınıfının doğuĢu; büyük kentsel merkezlerin ortaya çıkması, rasyonel ekonomik 

kazanç peĢinde koĢmayı engelleyen „büyüsel‟ ve „irrasyonel‟ kuvvetlerin devre dıĢı 

bırakılması; coğrafi ve sosyal hareketliliğin artmasıyla, küçük iç içe geçmiĢ yerleĢim 

topluluklarının temelinin aĢınması. Bu dönemde Ġngiltere‟nin bireyin bir tür gruba 
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tabi olduğu toplumdan, birbirine para, kâğıt ve yeni ulus-devlete sadakat yoluyla 

bağlı, neredeyse özerk bireylerden kurulu bir ülkeye dönüĢtüğü de ileri sürülmektedir 

(Macfarlane, 1993: 155).   

Bu değiĢmelerin etkisiyle, ilk Kalvenist kapitalistlerin baĢarılı birer iĢletmeci 

olduğu görülmektedir çünkü bu dönemde tüketim modellerini kısıtlayan bir ahlak 

sistemi ile yaĢanmaktadır. Elde edilen artı değer biriktirilmekte ve yeni yatırımlarda 

kullanılmaktadır. Bu -kapitalist sistemde- önemli bir noktadır çünkü bir toplumsal 

yapıda ekonomik kalkınmanın gerçekleĢmesi için bir veya birden fazla neslin çok 

çalıĢmaya ve elde edilen artı değeri tüketmemeye güdülenmiĢ olması gerekmektedir 

(Bocock, 2005: 47).  

  Max Weber‟in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (2008) adlı eserinde yer 

verdiği gibi; Protestan ahlakı, çalıĢmayı kutsal bir ödev kabul ederek, burjuva 

sınıfının para kazanmasını da meslek olarak addetmiĢ ve böylece kazancın ve 

sermaye birikiminin yasallaĢmasını sağlamıĢtır. Ayrıca, zenginliğin insan üzerinde 

güç kazanmasını sağlayan bu ahlaksal yapı, burjuva sınıfının kazancını arttırabilmek 

adına, çalıĢmaya Tanrı‟nın istediği ve onay verdiği tek yaĢam tarzı olarak bakan bir 

iĢçi sınıfının doğuĢuna da zemin hazırlamıĢtır. Öte yandan, bir adım daha ileri 

giderek, iĢçilerin ve zanaatkârların yoksul kalarak Tanrı‟ya hizmet ettiklerini sıklıkla 

dile getirmiĢtir. Bunların yanı sıra, püriten ahlak kültürel alanda da birçok sınırlama 

içermektedir. Erotizm ve çıplaklık, püritenlerin hoĢgörü alanının dıĢında kaldığından, 

radikal bir edebiyat ya da sanat görüĢü bu dönemde varlık gösterememiĢtir. Tiyatro 

da boĢ ve uygunsuz bir uğraĢ olarak algılanmaktadır. Ġnsan bedenini reddeden, 

günahkâr bir öğe olarak gören püriten ahlak, bedenin süslenmesine de Ģiddetle 

karĢıdır. Püriten ahlakın ürün standardizasyonu açısından bugüne kadar kapitalist 

çıkarlara yardımcı olmuĢ olan, yaĢamı tekdüzeleĢtirme yönündeki güçlü eğiliminin 

esas kaynağı da bedene karĢı duyulan her türlü ilginin reddinde yatmaktadır.  

Kapitalizmin bu ilk döneminde hala püriten ahlakın etkileri toplumda hüküm 

sürmektedir. Henüz boĢ zaman kavramı yerleĢmemiĢtir. Hala tüketimden ziyade 

üretim odaklı bir yaĢam tarzı vardır ve insanlar uzun çalıĢma saatleri boyunca çok 

düĢük ücretlere çalıĢmaktadır. 
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 ĠĢte erken dönem kapitalist yapı, bu değerler etrafında oluĢmuĢ ve bir sonraki 

aĢama olan Fordist dönemin Ģartlarını hazırlamıĢtır.   

1.1.2. Fordist Dönem / Modernizm ve Kapitalizm  

Döneme adını veren Fordizm, bir üretim ve birikim rejimi olarak teknik 

anlamda tanımlanabileceği gibi, sosyal ve kültürel etkileri ile birlikte ele alınarak 

geniĢ anlamda da tanımlanabilmektedir.  

Teknik anlamda Fordizm; sanayi üretiminin büyük oranda kitlesel üretim 

olarak gerçekleĢtirildiği, idari iĢler ile kol kuvvetine dayalı iĢlerin Taylorist temelde 

belirlendiği, iĢbölümünün ve iĢ tanımlarının katı bir Ģekilde yapıldığı, ürün 

standartlaĢtırmasının verimlilik artıĢları sağladığı ve artan talebin bu standartlaĢmayı 

hızlandırdığı bir üretim biçimidir (Eraydın‟dan akt,. Saklı, 2012: 3). 

Gramsci tarafından „Amerikanizm ve Fordizm‟ adlı incelemesinde yapılan, 

Fordizm‟in geniĢ açıdan eleĢtirel tanımı ise Ģöyledir: Kapitalist medeniyette yeni bir 

dönemi baĢlatan, planlı ekonomiye geçiĢe damgasını vuran, üretimin yanı sıra bireyi  

ve eylemlerini de planlayan, yeni bir iĢçi ve insan tipi yaratmak için insan hayatının 

en mahrem alanlarını iĢgal eden ve montaj hattı ile sınırlı kalmayan üretim biçimidir 

(akt., Kumar, 2010: 68). 

Henry Ford‟un hareketli montaj hattı ile araba üretmeye ve iĢçilerine günde 8 

saat çalıĢma karĢılığı 5 dolar ödemeye baĢladığı 1914, Fordizm‟in sembolik 

baĢlangıç yılı sayılmaktadır (Harvey‟den akt., Saklı, 2012: 4).  Bu baĢlangıç, kısa 

zamanda yaygınlık kazanamadığından ancak 1945‟ten sonra bu akımın hâkimiyetini 

kurduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla Fordizm, kapitalist endüstrileĢmenin Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrası baĢlayıp, 1970‟lere kadar süren dönemini tanımlamak için 

kullanılmaktadır.  

Fordizmi tanımlayan kitlesel üretim, üretim fazlası tehlikesine karĢı tüketim 

eğilimlerini sürekli manipüle etmeyi gerektirmiĢ, sermaye Ģirketlerini devleĢtirmiĢ, 

zihin ve kol emeğinin birbirinden ayrılmasına, ücretli emeğin kalifiye olmaktan 

çıkmasına ve ucuzlamasına, Marx‟ın yaklaĢımına göre bir yandan emeğin 

„yabancılaĢmasına‟, diğer yandan da karı fazlalaĢtırmak isteğiyle „sömürünün‟ de 
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artmasına neden olmuĢtur. Bu durum beraberinde grev dalgalarıyla birlikte, iĢ 

bırakma ve iĢyeri direniĢlerine de yol açmıĢtır (Murray‟den akt., DağtaĢ, 2006a: 10).  

Bu dönemde, toplumsal farklılıklar, standart demografik bilgiler, farklı 

meslekler, cinsiyetler ve farklı coğrafi kesitler önem kazanmıĢtır (Slater‟dan akt,. 

DağtaĢ, 2006a: 10). Fordizmde üretimin hedefi, benzer mallardan oluĢan toplu bir 

pazarın tüketicileridir (Bocock, 2005: 29). Tüketimi denetleme ve yönlendirme 

amacı ön plandadır; ancak 1956–73 yılları arasında Fordizm ve Keynesci politikalar 

çıkmaza girmiĢtir ki temel sebebi, üretimdeki „sertlik‟ olarak ifade edilebilmektedir. 

Kitlesel üretimi sağlayan büyük ölçekli sabit sermaye yatırımlarının, zamanla 

kitlenin değiĢen taleplerini karĢılamada yetersiz kalıĢı, esnek üretim bandının 

olmayıĢı Fordizmi krize sürüklemiĢtir. 1970‟lerin sonunda ortaya çıkan esnek üretim 

modelinin, yeni tüketim tercihleri ile uyuĢan yapısının yarattığı rekabet gücüne karĢı, 

Fordist standart üretim rejiminin bunalımı ağırlaĢmıĢtır (Saklı, 2012: 6–7). 

Fordist dönemde, toplam talebi arttırıcı Keynesci politikalara dayalı, sosyal 

demokrasinin yükseliĢiyle çakıĢan ve ücretleri yüksek tutan refah devleti anlayıĢı, 

1950‟lerden sonra kitlesel tüketimi baĢlatmıĢtır (DağtaĢ, 2006a: 10). Refah Devleti ya 

da Refah Toplumu olarak anılan kavram, 1950‟lerde, 1929 Dünya Ekonomik Krizini 

aĢma yönündeki toplam talebin yükseltilmesiyle ekonomideki durgunluğun 

giderilmesi sonucunda, Batılı toplumların görece yüksek bir refah düzeyine 

ulaĢmasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Dolayısıyla 1950–1970 arasındaki 

Fordist dönem, refah toplumunu ortaya çıkarmıĢtır.  

Refah devleti anlayıĢı; iyi bir eğitim, kaliteli sağlık hizmetleri, nezih konutlar 

ve yoksul iĢçi kesimin çocukları için dengeli beslenme olanakları sağlamıĢ ve bunlar 

toplumsal refahı artırmanın yanı sıra, kapitalist sanayide çalıĢtırılmaya hazır emekten 

oluĢturulan düzenli bir stok da yaratmıĢtır (Bauman, 1999: 77).  

Refah devletinin yanı sıra Fordist dönemin belki de en önemli keĢfi, boş 

zaman olgusudur. ĠĢçilerin, ağır ve kesintisiz çalıĢma koĢulları altında istenen verimi 

sağlayamaması üzerine bir de üretilenlerin kime satılacağı sorusu eklenince; ister 

istemez, üretim faaliyetleri dıĢında geçirilebilecek bir zaman aralığı yaratma 
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gereksinimi ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda, boĢ zaman kavramı yaratılmıĢ ve 

iĢçilerin tüketime katılarak baĢka iĢçilerin üretimini desteklemesi sağlanmıĢtır.  

Keynesci politikalara dayalı ve ücretleri yüksek tutan sosyal refah devleti 

anlayıĢı ile sosyal demokrasinin yükseliĢi de bir paralellik göstermiĢ, bu yolla 1950 

sonrası kitlesel talebin yaratılmasıyla kitlesel tüketim teĢvik edilmiĢ, tüketim önemli 

ölçüde artırılmıĢtır (Suğur‟dan akt., Erol, 2004: 22).  

Bocock‟un Tüketim (2005: 31) adlı kitabında yer verdiği üzere;  

“Bu dönemde, çeĢitli meslek gruplarında ücretli çalıĢan birçok emekçi „tüketici‟ 

vasfına ulaĢmıĢtır. Bu gruplar, temel gereksinimlerini karĢılayacak belli bir 

gelire sahiptir ve satın alabilme gücü olanlar yeni tüketim mallarına karĢı daha 

duyarlı ve hevesli hale gelerek, temel gereksinimleri dıĢında da tüketmeye 

yönelmiĢ: Satın aldıkları metalarda seçim yapmaya baĢlamıĢlardır. Devletçe 

desteklenen tüketime, reklamların cazibesi de eklenince, birçok farklı 

kategoride marka imajları önem kazanmıĢtır. Ayrıcalıklı hedef kitle ise, halen 

anne-babalarıyla yaĢamakta olup, yüksek ücretli iĢlerde çalıĢan genç kadın ve 

erkeklerdir. PeĢi sıraysa, yenilikleri deneyimleyebilmek amacıyla çalıĢmaya 

baĢlamıĢ kadınlar gelmektedir. Ġmalat sektöründe ya da ağır maden 

endüstrisinde çalıĢan evli kiĢilerden çok, çoğunluğu genç olan bu gruplar 

arasında, daha ayrıcalıklı bir tüketici grubu doğmuĢtur. Bununla birlikte, yeni 

tip tüketicilerin meslek sahibi sınıflar olarak algılanması da devam etmiĢtir. 

Fordist dönemi postmodernden çok modern olarak belirleyen özellik de budur.” 

 

Modern kapitalist toplumlarda karĢılaĢılan „yaĢam tarzları‟ tamamen meslekler 

tarafından belirlenmese bile, onlar aracılığıyla ortaya çıkmakta ve Ģekillenmektedir. 

Bir evin esas gelirini oluĢturan ücreti kazanan ve evin reisi olarak algılanan erkeğin 

sahip olduğu meslek, o evin üyelerinin yaĢam tarzı üzerinde belirleyicidir. Bunda, 

gelir düzeyinin yanı sıra, ev dıĢında yapılan iĢin, ev halkının ortak değerleri, zevkleri 

ve acıları ile umutları ve korkuları üzerinde de Ģekillendirici olduğu fikri hâkimdir: 

Bir mesleğin statüsü tüketim kalıplarını doğrudan etkilemektedir (Bocock, 2005: 33).  

Fordist dönemin etkisiyle, reklamcılık, kitle iletiĢim araçları ve genel olarak 

eğlence endüstrisi, tüketim pazarını geliĢtirme yolunda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Eğlence endüstrisi, Fordist üretim sisteminden esinlenerek ucuz ve geleneksel 

yöntemleri azaltacak Ģekilde „tüketici‟ üretmeye giriĢmiĢtir. Reklamlar, Fordist 

dönemde, malların kitlesel üretiminin gerektirdiği hızda tüketimini sağlamak 
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amacıyla insan içgüdülerine ve düĢlerine seslenerek, satın alma itkisini manipüle 

etmiĢlerdir (Aydoğan ve Ewan‟dan akt,. DağtaĢ, 2006a: 11). 

Bu dönemde statü gruplarının oluĢmaya baĢlamasıyla her gruba özgü farklı 

yaĢam tarzları, yeme, içme, giyinme ve eğlenme alıĢkanlıkları kısacası tüketme 

modelleri geliĢmiĢtir. Bu modeller, statü grubunun kendi gözünde olduğu kadar aynı 

kültürel değerleri paylaĢan sosyal formasyonlardaki diğerlerinin gözünde de, grup 

üyelerini tanımlamaya, grubun statü ağırlığını, sosyal ve kültürel saygınlığını 

korumaya yardımcı olmuĢtur (Bocock, 2005: 16).  

Bu dönemden itibaren, reklamlar gibi, malların sergilendiği dükkânlar ve 

vitrinler de, tüketici düĢlerinin yaĢama geçirilmesi arzusunu kıĢkırtmak iĢlevini 

üstlenmiĢlerdir. Böylece, kapitalist açık pazarda ortaya çıkan sergileme 

yöntemlerinin hemen hepsi, yerleĢtirilen metanın insanı baĢtan çıkarmasını 

sağlayarak yeni gereksinimler yaratma amacını taĢımaya baĢlamıĢtır (Bloch‟tan akt,. 

DağtaĢ, 2006a: 11).  

Kitle iletiĢim araçları aracılığıyla sunulan yaĢam biçiminde, erkeklerden 

metalaĢmıĢ dünyanın emirlerini çalıĢarak yerine getirmeleri; kadınlardan ve 

çocuklardan ise, tüketim ideolojileri doğrultusunda hareket etmeleri beklenmiĢtir. 

Tanımlanan bu dünyada, ev yaĢamı, erkekler için çalıĢma hayatından uzaklaĢmayı 

gösterirken; kadınlar ve çocuklar için, tüketim kurallarına göre yaĢanması gereken 

bir yer haline gelmiĢtir (DağtaĢ, 2006a: 11).  

Fordizmin tüketim ideolojileriyle doğan orta sınıf, daha önceki endüstriyel 

iĢçi sınıfından oldukça farklıdır. Bu sınıf, hizmet sektöründe artı değer üretmeden 

çalıĢmaktadır. Bilgiyle angaje, eğitimli, yaĢam standartları yüksek bir kesimdir. 

Önceki dönemin iĢçi sınıfına göre, bu sınıf oldukça vasıflıdır. Her açıdan iĢçi 

sınıfından daha olumlu koĢullara sahiptir, ancak bu olumluluk düzeyi de kendi içinde 

farklılaĢır; orta sınıfın homojen bir yapısı yoktur (Suğur, 2007). 

 Özetlemek gerekirse; 1950‟ler Avrupa için refah dönemidir. Fordizmle artan 

kar oranları ve uygulanan Keynesci politikalar yanında, sahiplik ile yöneticiliğin 

birbirinden ayrılması, beyaz yakalılar olarak tabir edilen orta sınıfı yaratmıĢtır. 
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Yaratılan bu orta sınıf, bir anlamda talep çeĢitlenmesi yönünde uygulanan 

politikaların bir sonucuyken; bir anlamda da talep çeĢitliliğinin devamını sağlayan 

lokomotiftir. Bu dönemde, kitlesel üretim sonucu pompalanan kitlesel tüketim; 

hayatı, üretim odaklı olmaktan çıkararak, tüketim merkezinde Ģekillendirmeye 

baĢlamıĢtır. Tüketimde temel gereksinimlerin yanı sıra, etkinlik kazanmaya baĢlayan 

kitle iletiĢim araçları ve reklamcılık sektörünün de teĢvikleriyle, dayanıklı tüketim 

malları denilen beyaz eĢya, otomobil, mobilya gibi ürünlere ve eğlence sektörüne 

yönelim vardır. Ġnsanların tüketim tercihlerini belirlemede televizyon ve reklamlar 

önemli hale gelmiĢtir. Dönemin üzerinde durulması gereken kavramlarından biri de 

boş zamandır. BoĢ zaman olgusu, tüketim faaliyetinin gerçekleĢtirilebilmesi için 

gerekli olan zaman dilimini yaratmıĢtır.  Ġlk dönem püriten yapısından kopuĢ 

gözlenmektedir.  

1.1.3. Post-Fordist Dönem / Postfordizm ve Kapitalizm  

Erdal DağtaĢ‟ın Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya 

Üzerine Bir Literatür Taraması adlı makalesinde yer verdiği üzere (2006a: 12);  

“1970‟li yıllarla Fordist üretim sisteminin özellikle geliĢmiĢ kapitalist ülkelerde 

yaygın olarak uyguladığı kitlesel üretim, iç ve dıĢ pazarda meydana gelen ani 

değiĢikliklere yanıt veremez hale gelmiĢ; bunun petrol fiyatlarındaki 

dalgalanmayla birleĢmesi ise sistem içinde tıkanıklıklara neden olarak Fordizmi 

krize sokmuĢtur. Kitlesel olarak üretilen mallara talebin doyması, taleplerde 

meydana gelen farklılaĢma, kullanılan teknolojik donanımın farklı türden bir 

üretim yapabilecek esnekliğe sahip olmaması ve artan krize bağlı olarak 

endüstri iliĢkilerinin bozulması gibi nedenler sistemi olumsuz etkilemiĢtir.” 

 

Jameson tarafından, geç kapitalizmin kültürel mantığı olarak nitelenen bu 

dönemde, kapitalizmin içine girdiği ekonomik krizi, tüketimi merkeze alarak aĢtığı 

kabul gören bir tespittir. 1970‟li yıllardan itibaren Keynesci politikalar terk edilmiĢ 

ve yeni sağ politikalara geçilmiĢtir. Urry, bu süreci, örgütlü kapitalizmden örgütsüz 

kapitalizme geçiĢ olarak nitelendirmiĢ: Hall ve Jacques ise radikal bir dönüĢüm 

olarak görüp yeni zamanlar adı altında kavramsallaĢtırmıĢtır (DağtaĢ, 2006b: 54).  

Yeni zamanlar tezi dünyanın yalnızca nicelikte değil, nitelik olarak da 

değiĢmekte olduğu, ileri kapitalist toplumların giderek bölünmüĢlük, farklılaĢma ve 
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parçalanmasıyla nitelenir hale geldiği, dahası modern kitle toplumlarını niteleyen 

Ģeyin homojenleĢme, standartlaĢma ve ölçek ekonomileriyle, örgütleri olduğu 

yolundadır (Hall ve Jacques, 1995: 15).  

Fordizmin yalnızca bir ekonomik örgütlenmeyi değil, bütün bir kültürü 

nitelemesi gibi Postfordizm de geniĢ ve derin toplumsal ve kültürel geliĢmelerin 

adıdır. Postfordizm, standartlaĢmıĢ ürünleri, sermaye yoğunlaĢmasını, “Taylorist” iĢ 

örgütlenmesi ve disiplini ile birlikte seri üretim döneminden farklı, bütünüyle yeni 

bir devri anlatan bir terimdir (Hall ve Jacques, 1995: 107). Hall‟a göre (akt., Erol, 

2004: 27), postfordizm üretim sistemindeki ekonomik nitelikli değiĢimlerin yanı sıra, 

çok daha geniĢ ve derin toplumsal ve kültürel geliĢmeleri de nitelemektedir. Buna 

göre, baĢta geliĢmiĢ kapitalist toplumlar olmak üzere tüm dünya niteliksel olarak 

standart, bütünsel ve ölçek ekonomisiyle bilinen kitlesel toplum yapısından 

farklılaĢan, parçalanan ve baĢkalaĢan bir toplum yapısına doğru evrilmektedir. 

Bununla beraber, Postfordist örgütlenme, genellikle geliĢmiĢ kapitalist ülkelerde 

uygulanmasına ve etkilerini bu toplumlarda hissettirmesine karĢın hem bireysel 

tüketimi merkeze alan yapılanması, hem de az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde 

ki istihdamı etkileyen yapısıyla diğer ülke ekonomilerini de etkilemektedir.  

Postfordizm, kapitalizmin yeniden yapılanmasındaki ekonomik boyutu daha 

geniĢ bir toplumsal, kültürel ve ideolojik boyuta taĢımaktadır. Postfordist yaklaĢıma 

göre yeni zamanların merkezi sanayileri, enformasyon teknolojileri ve mikro 

elektroniğe dayalı üretimdir. ĠĢgücü geleneksel imalat sektöründen hizmet sektörüne 

doğru kaymakta, beyaz ve mavi yakalı, vasıflı ve vasıfsız arasındaki geleneksel 

ayrım çizgileri ortadan kalkmaktadır. Yeni iletiĢim teknolojileriyle birlikte üretimin 

mekânsal örgütlenmesi de değiĢmektedir (Timisi, 2003: 104). Postfordist küresel 

üretim sistemleri klasik iĢletme etkinliklerinin ikiye bölünmesi ve bu etkinliklerin 

merkez ve çevre ülkeleri arasında küresel bir iĢbölümü doğuracak Ģekilde yeniden 

örgütlenmesi esasına dayanmaktadır. Bu yapı ise yeni sisteme Fordizm‟in temel 

paradokslarından kurtulma olanağı sağlamaktadır (Dikmen, 2000: 293). 

Dolayısıyla postfordizm, en yalın anlamıyla; tüketim taleplerini 

karĢılayabilmek için üretimin „esnek üretim bantları‟nda yerine getirildiği, iĢgücü ve 
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makineleĢmede esnek uzmanlaĢmanın sağlandığı, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

üretimde yaygın olarak kullanıldığı bir üretim ve birikim rejimi olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Postfordizm, oldukça önemli toplumsal, politik ve kültürel dönüĢümlerin de 

merkezinde yer almaktadır. Bu durumun toplumsal ve kültürel sonuçlarından en 

önemlisi, toplumsal örgütlenmenin sınıf temelli yapısındaki değiĢimdir. Postfordist 

yapılanma içinde mevcut gelir, servet ve güç eĢitsizliklerini birlikte deneyimleyen ve 

ortak bir çıkar ve dünya görüĢüne sahip homojen sınıf çıkarı önemini kaybetmektedir 

(Timisi, 2003: 105). Postfordist üretim tarzı ile sosyal refah devleti anlayıĢının 

çöküĢü de aynı döneme denk gelmektedir. Devletin düzenleyici güç olması düĢüncesi 

yerini; piyasanın kendi kendini, sınır tanımadan ve denetlenmeden düzenlemesi 

görüĢüne bırakmıĢtır. Ulus devletin küçülmesi, tek pazar anlayıĢı ve bu pazarın 

kontrolünün artık çok uluslu Ģirketlerin elinde olması neo-liberalizm olarak 

tanımlanan bu dönemin ekonomik ve siyasal geliĢmeleridir (DağtaĢ, 2006a: 12). 

Postfordist üretim iliĢkilerinin egemen olduğu ve postmodern olarak nitelenen 

bu dönemin temel özellikleri ise Ģunlardır (Lyon, Baudrillard ve Featherstone‟dan 

akt., DağtaĢ, 2006a: 12-13):  

a) Enformasyon ve iletiĢimde sayısal iletiĢime ve bilgisayar teknolojisine 

dayalı yeni bir evreye girilmesi, 

b) Emek süreci ve iĢ yönetiminde merkezin gücünün zayıflatılması ve esnek 

bir uzmanlaĢmaya gidilmesi,  

c) Üretimin, sektörler arası geçiĢkenliğe olanak verecek Ģekilde düzenlenmesi 

ve hizmet sektörünün geliĢmesi, 

d) Standart üretim yerine, çok farklı tüketici kategorilerine göre çeĢitlenmiĢ 

bir üretim yapısına geçilmesi, 

e) Emeğin kalifiye, nitelikli ve erkek iĢçi ağırlıklı özelliğinin; hizmet 

sektörünün geliĢmesi ve beyaz yakalı iĢçilerin artmasına bağlı olarak 

değiĢmesi, 

f) Özellikle esnek zamanlı ve yarım gün çalıĢma esasına dayalı sektörlerde iĢ 

gücünün büyük ölçüde „feminize‟ olması ve „etnikleĢmesi‟, 
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g) Yeni finans piyasalarının küreselleĢmesi,  

h) Tüketimin giderek artan bir biçimde özel hale gelmesi ve 

bireyselleĢtirilmesi, 

i) Kültürel alanda çeĢitliliğin artması ve iletiĢim alanında düzenlemenin 

etkinsizleĢtirilmesi.  

 

Kısaca, Postfordist örgütlenme biçimi, sıralanan bu özellikleriyle, bir tek bantlı 

seri üretim biçimi olan Fordizme göre daha hızlı, çeĢitli ve ucuz meta üretebilmekte; 

böylece tüketimin de hızlı, çeĢitli ve ucuz olmasını sağlamaktadır. Bu durum ise 

„tüketim endüstrisi‟ olarak adlandırılabilecek yeni bir döneme kapı aralamaktadır.   

Postfordist üretim iliĢkileriyle birlikte aĢırı boyutlara ulaĢan üretim, aĢırı bir 

tüketimi de zorunlu kılarken, bu aĢırı tüketimin gerçekleĢebilmesi için belli ilkeleri 

içeren bir mekanizmanın varlığı da zorunlu hale gelmiĢtir (DağtaĢ, 2006a: 13). Bu 

bağlamda, postfordizm, aĢırı tüketimin meĢru kabul edilmesini sağlayacak ve 

bireylerin, tüketim faaliyetlerine kayıtsız kalmalarına engel olacak yeni norm ve 

değerler üretmiĢtir. Bu değerlerin içinde postfordizmle doğan “yeni orta sınıf” ve 

onun yaĢam tarzı özellikle önemlidir. 

Postfordist yapı postmodernizm içinde Ģekillenmektedir ve postmodernizm bir 

dönemselleĢtirme kavramıdır; her dönemin olduğu gibi bunun da kendine özgü bir 

sosyo-kültürel yapılanması vardır. Genel olarak postmodernizm, -postfordist dönem 

için hayati önem taĢıyan- yaşam tarzlarıyla beraber anılmaktadır. Chaney (1999: 14-

15), yaĢam tarzı kavramını Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: 

“YaĢam tarzları, insanları birbirinden farklı kılan davranıĢ kalıplarıdır. YaĢam 

tarzları, insanların neler yaptıklarını ve bunu yapmanın kendileri ve baĢkaları 

için ne anlama geldiğini anlatmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca yaĢam tarzları, 

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

ait bazı eĢyaları, yerleri ve zamanları kullanıĢ Ģeklidir.” 

 

YaĢam tarzı kimi grup ya da sınıflarca paylaĢılan bir tür bireyselliğe, bireylerin 

bireyselliğine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, ortak tüketim alıĢkanlıkları olan 

gruplar, yaşam tarzı grupları olarak adlandırılmaktadır. Postmodernizmi yaĢayan 
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toplumlarda yaĢam tarzları ön plandadır. Davidson‟a göre (akt., DağtaĢ, 2006a: 14), 

bu toplumlarda yaĢam tarzı bir meta haline gelmiĢtir. 

Postmodern dönemin yaĢam tarzında, kimlikler devamlı bir değiĢim hali 

içindedir; bireyler bir alt kültür grubu ve heyecanından diğerine özgürce 

geçebilmekte; daha önce farklı kategorilerde yer almıĢ olan her Ģeyi karıĢtırıp, 

birbirine uydurabilmektedir. Modernizmde belli statü grupları için farklı ve aĢılmaz 

kalıplar olarak açıkça çizilmiĢ olan her Ģey, postmodernizmde karıĢtırılarak bir araya 

getirilmiĢ; daha esnek yaklaĢımlar benimsenmiĢtir (Bocock, 2005: 86-87). Bu ise, bir 

anlamda bireylerin tüketim skalalarını geniĢletip çeĢitlendirerek daha çok 

tüketmelerinin önünü açmıĢtır.  

Bir zamanlar, modernizmin koĢulları altında sosyal hiyerarĢi içindeki “yerlerini 

bilmek” zorunda olan insanlar, postmodernizmde, böyle düĢünmekten 

vazgeçmiĢlerdir. “Üst” sosyal statü gruplarının yaĢam tarzlarını ve tüketim 

kalıplarını taklit etmek yerine; kendi tarzını bulma, eğlence, heyecan, iĢte veya 

oyunda sıkıntıdan kaçma, insanın kendisi ve baĢkası için çekici olması gibi konular 

en önemli yaĢam kaygıları haline gelerek tüketim kalıplarını etkilemiĢtir (Bocock, 

2005: 87). Bu durum ise, arzuların post modern tüketim modelinde önemli bir özellik 

olarak yer almasının sebebi gösterilmektedir. Çoğu zaman herhangi bir nesneye 

duyulan arzu ile tatmini arasında „para‟ aracılık yaptığından, tüketici olmak, aynı 

zamanda tüketime ayrılmıĢ Ģeyleri özel mülkiyet haline getirmek zorunluluğunu 

doğurmaktadır (DağtaĢ, 2006b: 52). Bu da bir bakıma postmodern dönem 

insanlarının artan bireyciliğine ıĢık tutmaktadır.  

Postmodern dünyanın tüketimle ve tüketim kültürüyle tanımlandığı 

düĢünülürse, tüketim üzerinde kontrol sahibi olmak, bir anlamda bireyler üzerinde 

kontrol sahibi olmaktır. “Tüketim toplumunda, reklamların ve kitle iletiĢim 

araçlarının yarattığı ve sunduğu bir dünyada insanlar „herkes kral olabilir‟, „herkes 

zirveye çıkabilir‟ illüzyonuna sahiptir; prestij ve statü yarıĢını kazanmanın 

diğerlerinde olmayanı elde etmekten geçtiği anlayıĢı vardır. Bu ise, „eşyalarınla 

diğerlerini geç‟ ya da „ diğerlerinden geri kalma‟ sloganını, sosyal bir buyruk 

havasına sokmaktadır (Bilgin, 1991: 103)”.  Burada öne çıkartılan özellikler; gerçek 
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dıĢı beklentiler ve vaatlerle yaratılan „yeni gerçeklik‟ yanılsaması ve sınıflı 

toplumların çeĢitli katmanları arasındaki yarıĢın tüketim ile sürdürülmeye 

çalıĢılmasıdır.  

  Postmodern dönemde kapitalizmin temel kurgusu, insanların sahip olma 

güdüsünü kamçılayarak, sahip olmak istedikleri tüketim maddelerini onlara sunmak 

ya da en azından sunuyor gözükmektir. Ve insanlar bir kez modern tüketim 

ideolojisiyle ilgili sosyal ve kültürel pratiklerden etkilendikten sonra filmlerde, yazılı 

basında ya da televizyonda yer alan malları satın almayı ekonomik güçleri yeterli 

olmasa dahi arzu etmektedirler. Batı kapitalizmini benimsemiĢ toplumlarda, üretilen 

malların gösterge ve semboller aracılığıyla tüketicilerin büyük bir kısmına satılması, 

tüketim ile arzular arasında bir bağlantının oluĢmasını sağlamaktadır. Satın alınan 

giysiler ya da belli tarz ve marka da eĢyalar ile belli bir kiĢilik kalıbını da elde 

edebilme arzusu giderek yaygınlaĢan ve benimsenen bir anlayıĢtır. Dolayısıyla 

günümüz tüketim anlayıĢı yalnızca gereksinimlerle çevrelenen bir olgu değil; aksine 

gittikçe artan bir Ģekilde arzulara seslenen bir olgudur.   

Postmodern tüketimcilikte arzu duyulan eĢdeyiĢle tüketilen Ģeyler gerçek 

birer meta değildir: Tüketim, sembolik hazlar peĢindedir. Bu „gerçek‟ nesneler, 

arzuların yerine konan Ģeylerdir. Çünkü doyurulması istenen arzular, sembolik 

arzulardır; kültürel sembolizm tarafından dolayımlanmadan, biyolojik olarak sahip 

olunan arzular değildir (TaĢkaya, 2009: 130). 

Günümüz kitle iletiĢim araçlarında sunulan yaygın anlayıĢ ise „tüketerek var 

olmak‟tır. Artık bu araçlar insanlara neyi, nerede, nasıl tüketmeleri gerektiğini açık 

ya da örtülü yollarla anlatan birer kanı önderi niteliğindedir. Önerilen tüketim ve 

hayat tarzı tercihleri, ayrım yapan yargılar içermekte; kaldı ki bunlar aynı zamanda 

bireyin baĢkalarına iliĢkin kendi tikel beğeni yargılarını tanımlamakta ve 

sınıflandırılabilir kılmaktadır (Featherstone, 2005: 45). Pierre Bourdieu‟ya göre, 

“beğeni sınıflandırır ve sınıflandırıcıyı sınıflandırır.” Dolayısıyla bireysel tercihler 

oluĢturulurken dikkate alınan kitle iletiĢim araçları da bireyleri belli grup ve sosyal 

katmanların içine çekmekte; ya içinde olmak istenilen ya da hâlihazırda içinde 

olunan sınıfı ve özelliklerini yansıtmaktadır.   
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Kapitalizmin böylesine bir dönüĢümden geçerek geldiği 21. yüzyılda 

tüketmek eĢittir var olmak demektir ki artık sadece tüketmek de yetmemektedir. 

Tükettiklerinizi sergileyecek ortamları da tüketmeniz istenmektedir. Çağımız tüketim 

anlayıĢı oldukça kompleks bir iĢtir ve geçmiĢtekinden çok daha fazla mesai 

gerektirmektedir. 

Özetlemek gerekirse postfordist dönemde ihtiyaç kavramına bakıĢ açısı 

değiĢmiĢtir. Zamana ve mekâna bağlılık zayıflayarak yok olmuĢtur. Bilgisayarlar 

sayesinde sınırlar kırılmıĢ ve nanosaniyeler doğmuĢtur. Bilgisayarlar ile 

telekomünikasyonun kesiĢmesi bilgi toplumunu eĢdeyiĢle post endüstriyel toplumu 

yaratmıĢtır. Böylece dünya tarihinde ilk kez anında paylaĢım ön plana çıkmıĢtır. 

Hızla büyüyen hizmet sektörünün yarattığı, “yeni orta sınıf”, yeni kültür aracıları 

haline gelmiĢtir. Bu sınıf, yeni politika ve değerlerin de taĢıyıcısıdır. Üyeleri sermaye 

sahibi değildir ancak olabilmek için yeniliklere ve eğitime son derece açıktır: 

Genellikle küresel bir eğitimden geçmiĢtir ve küresel değerleri paylaĢmaktadır. 

Kazancı yüksek iĢlerde çalıĢmakta ve aĢırı üretimin tüketilmesinde en önemli rolü 

oynamaktadır. Bunların yanı sıra, postmodern dönem boş zaman olgusuyla 

özdeĢleĢen tüketim etkinlikleriyle anılmaktadır.  Horkheimer‟ın ifade ettiği gibi boĢ 

zaman, bu toplumda „satın alma‟ ile özdeĢ hale gelmiĢtir ve özellikle yeni orta sınıf 

tarafından „tüketim‟ için tüketilen bir zaman dilimidir.  

Genel olarak yukarıdaki üç dönem altında ele alınabilen kapitalizm, kendi 

içinde önemli değiĢimler geçirerek bugün bulunduğu noktaya gelmiĢtir.  

Kapitalizm, gerek bünyesinde yer alan sosyo-ekonomik iliĢkilerin özgüllüğü, 

gerekse üretilen mal ve hizmetlerin tüketimi ve dağıtımı açısından çok farklı boyutlar 

içeren politik ve ideolojik bir yapılanmadır. Bu açıdan Marx‟ın öngördüğü üzere, 

bugün artık sadece bir üretim biçimi olarak değerlendirilememektedir. Teknik, 

ekonomik, politik, toplumsal-iliĢkisel, deneyimsel ve sembolik olguları da içeren 

kültürel bir bütünlüktür. Bunun sürdürülebilmesi, kapitalizmin kendini sürekli olarak, 

yeniden üretmesine ve yeni kaynaklar bulmasına bağlıdır. Kapital sermaye, artık 

bütün ilgisini üretimden tüketime kaydırmıĢ ve iĢçileri, „bağımlı tüketiciler‟ haline 

getirerek daha fazla sömürmeye baĢlamıĢtır (Duman, 2006: 22).  
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Kapitalizm, varlığının inĢası ve devamı için iki önemli değiĢimi 

gerçekleĢtirmiĢtir. Birincisi, kapital sermayenin oluĢumunu sağlayan, ancak zamanla, 

geliĢmesi önünde engel oluĢturan eski kurumsal yapıları tasfiye etmektir. Ġkincisiyse, 

kapitalizmin egemen kesimlerinin ihtiyaç duyduğu yasal, kurumsal ve ideolojik 

çerçeveyi oluĢturmaktır. Bu kapsamda, kapitalizmin egemen sınıfı olan burjuvazinin 

çıkarlarını gerçekleĢtirebilecek bir devlet aygıtı oluĢturulmuĢtur. Bir ideoloji olarak 

ortaya atılan liberalizm, kapitalizmin bu iki yaĢamsal amacını gerçekleĢtirmede 

baĢrol oyuncusu olmuĢtur (Duman, 2006: 22–23).  

Liberal ideolojilerden beslenen kapitalist sistem, iĢlevlerini 

gerçekleĢtirebilmek için seçeneksiz seçeneklere boğulmuĢ bir dünya yaratmıĢtır. 

Günlük yaĢam, bu yanılgı içinde, sürekli tüketime endekslenmiĢ, bireysel bilinçleri 

köreltilerek pasifize edilmiĢ kitleler üzerinden var edilmektedir (Duman, 2006: 23). 

Ne var ki, bu pasifizasyona Baudrillard farklı bir yorum getirmektedir. Ona göre, 

“sürekli mutluluk ve hazzın peĢinden koĢmaya zorlanan modern insan/tüketici, 

hayatını daha az emek içinde üretimle, ama giderek daha fazla kendi ihtiyaçlarının ve 

refahının üretimi ve sürekli yenilenmesiyle geçirir hale gelmiĢtir. Burada modern 

insan, tüketimci potansiyelinin ve kapasitesinin tamamını seferber edecek Ģekilde 

kendisini hazırlamak zorundadır. Aksi halde, kendisine mutlu olmama hakkına sahip 

olmadığı ısrarla hatırlatılmaktadır. Dolayısıyla edilgen olduğu doğru değildir: 

Sergilediği ve sergilemek zorunda olduğu sürekli bir etkinliktir.” (Baudrillard, 2004: 

94).  

Üretimin yerini tüketimin, gerçekliğin yerini ise imajların aldığı bu dünyada, 

bireylerin günlük yaĢamını düzenleyen ve homojenleĢtiren Ģey, bütünüyle tüketim 

eylemi olmaktadır (Duman, 2006: 23). Baudrillard‟ın da belirttiği gibi, her Ģey soyut 

mutluluğun yarı saydamlığına tahsis edildiği ve indirgendiği için; hayat, sonsuz bir 

alıĢveriĢ faaliyetinden ibarettir. Baudrillard‟a göre (2004: 20); “tüketimin tüm yaĢamı 

kuĢattığı, tüm etkinliklerin aynı bileĢtirici biçime uygun olarak zincir oluĢturduğu, 

insanı ödüllendirme yollarının an be an önceden ayarlandığı, çevrenin bir bütün 

oluĢturduğu, bütünüyle iklimlendirildiği, düzenlendiği, kültürelleĢtirildiği bir noktada 

yaĢanmaktadır.” Dolayısıyla gündelik hayat da, üretim merkezli olmaktan çoktan 

çıkmıĢ, giderek daha fazla ve yoğun bir Ģekilde tüketimle bütünleĢmeye baĢlamıĢtır. 
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Sadece her yanı saran devasa alıĢveriĢ merkezleri bile, Urry‟nin (1999) ortaya attığı 

„üretim merkezli sanayi Ģehirlerinin yerini tüketim Ģehirlerinin aldığı‟ savını 

doğrulamada yeterlidir. Hannah Arendt de benzer bir noktanın altını çizerek, 

günümüz toplumlarında insanların, zamanlarının büyük kısmını tüketime 

ayırdıklarından ve zamanları çoğaldıkça açgözlülüklerinin de arttığından, iĢtahlarının 

bilendiğinden bahsetmektedir. Arendt‟e göre bu iĢtah, yaĢamın zaruri tüketimi 

gerektiren yanından uzaklaĢmakta ve zaruri olmayan Ģeyler üzerine 

yoğunlaĢmaktadır. Arendt, bu durumun sonunda, dünyadaki hiçbir nesnenin 

tüketilmekten, buna bağlı olarak da yok olmaktan kurtulamayacağını belirtmektedir 

(akt., Duman, 2006: 24). Çünkü kapitalist sistem, tüketim üzerine kurulu bir pazar 

ekonomisinden beslenmektedir. Tüketim alanında talep belirleme ve reklamlar 

aracılığıyla yaratılan yapay ihtiyaçlar ise sistemin çarklarının dönmesine katkıda 

bulunmaktadır (TaĢkaya, 2009: 121).  

Günümüzün geliĢmiĢ Batı toplumları baĢta olmak üzere, dünyanın birçok 

ülkesi, benzer dönüĢüm süreçlerinden geçmektedir. YaĢananları anlamlandırma 

uğraĢı içindeki düĢünürlerin uzlaĢtıkları en önemli nokta ise; toplumların sonu 

kestirilemeyen bir sonuca doğru gittiğidir. Bilim insanları, günümüz toplumlarını 

betimlemek için farklı tanımlamalar getirmektedir. Örneğin; bu „yeni durum‟a, 

Baudrillard Tüketim Toplumu, Urry Risk Toplumu, Bell Bilgi Toplumu, Debord 

Gösteri Toplumu ve Foucault Disiplinci Toplum demektedir (Duman, 2006: 18). 

ÇalıĢma bu nitelemelerin bütününü kapsasa da daha ziyade Baudrilliard‟ın 

tanımladığı Ģekliyle tüketim toplumu kavramsallaĢtırması ön planda tutulacaktır.  

 

1.2. TÜKETİM VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ  

1.2.1. Tüketim Nedir?  

 Kapitalizmin, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren girmiĢ olduğu küresel 

yapılanma, siyasal, ekonomik, kültürel ve benzeri birçok alanda önemli dönüĢümlere 

yol açmıĢtır. Günümüz kültürel yapısını oluĢturan öğelerin baĢında gelen tüketim 

olgusu ise, bu yapılanma içinde bir adım öne çıkmaktadır.  



41 

 

 

Önceki bölümde değinildiği gibi, yaĢananları betimlemek için farklı 

adlandırmalara gidilse de, genel olarak herkesin üzerinde hem fikir olduğu konu; 

günümüz toplumlarında tüketim olgusunun diğer bütün toplumsal kimliklerin önüne 

geçtiğidir (Duman, 2006: 18). Tarihteki bütün insan kültürlerinde yer almasına 

rağmen tüketim, yalnızca geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren kitlesel düzeyde 

bir olgu olarak belirginleĢmeye baĢlamıĢ ve sosyal bilimlerde merkezi bir araĢtırma 

alanı olarak yer etmiĢtir (Yanıklar, 2006: 12).  

Yeni sayılabilecek bir araĢtırma alanı olan tüketim sosyolojisi, maddi 

nesnelerin farklı satın alımı, kullanımı ve simgesel anlamlarıyla ilgilenmektedir. Bu 

tür nesneler konut, giysi, otomobil, elektrikli eĢya, mobilya vb pek çok eĢyayı ve 

bunların yanı sıra çeĢitli hizmetleri de içermektedir (Urry, 1999: 177).  

Tüketimin bugün geldiği noktada insan, varlığının inĢasını (yukarıda sözü 

edilen geniĢ skalada) tükettikleri üzerine kurmaktadır. Artık tüketim, yalnızca 

gereksinimlere değil, gittikçe artan Ģekilde arzulara da dayanan bir olgudur. Ġnsanlar 

kim olduklarını, kim olmak istedikleriyle ilgili duyarlılıklarını ve bunu korumalarını 

sağlayan yöntemleri tüketim eylemleriyle Ģekillendirmektedir. Çağımız tüketim 

anlayıĢı „kimlik‟ duygusunun geliĢimini çevreleyen olgularla iç içedir. Bu nedenle 

tüketim, günümüzde ekonomik olduğu kadar toplumsal, psikolojik ve kültürel bir 

olgudur. Dolayısıyla artık insanların ne yaptıkları, düĢündükleri ya da kim oldukları; 

tüketim alıĢkanlıkları etrafında Ģekillenmekte ve bu kıstasta değer kazanmakta ya da 

kaybetmektedir.  

Tüketim edimi, bir yandan kolektif kimliklerin ifade edilebilmesi için, 

evrensel araçlar, simgesel ve maddi rehberler sunarken, diğer yandan bütünleĢme ve 

uyuma karĢı direnme araçları sağlamaktadır. Tüketim üzerinden kimlik edinme ya da 

ödünç alma olarak adlandırılabilecek süreç, sanayi sonrası ekonomiye bağımlı 

bireyin, baĢlıca anlam üretme politikası olarak görünmektedir (Ergur, 2008: 22). 

Tüketim toplumunun bireyi için sadece tüketmek de yetersizdir. Nasıl, nerede 

ve ne zaman tüketeceğinin de bilincine varmıĢ birey olmak durumundadır. Tüketime 

ayartılmıĢ birey olarak geçmiĢte olduğundan çok daha farklı bir dünyanın insanıdır. 
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Bu durum Ritzer‟in ifadesiyle tüketimin bireyi tüketmesi anlamına gelmektedir (akt., 

Aydemir, 2007: 278-279). 

Böylesine belirleyici bir konuma yerleĢen tüketim kelimesinin TDK 

(2012)‟ya göre sözlük anlamı, “üretilen veya yapılan Ģeylerin kullanılıp harcanması” 

ve “üretim eyleminin karĢıtı”dır. Buna göre “tüketici, tüketen birey anlamına 

gelmektedir ve tüketmek ise yemek, giymek, nesneleri kullanmak ve ayrıca 

gereksinimlerin ya da arzuların herhangi bir biçimde tatmin edilmesini sağlamaktır” 

(DağtaĢ, 2006a: 6).  

Bocock (2005), “tüketimin toplumsal olarak oluĢturulan tarihsel bir değiĢim 

süreci” olduğunu belirtmektedir. David Chaney (1999: 24) ise, tüketimi “insanların 

para kazanmak ve harcamak için neler yapabiliyor olabileceklerinden çok; insanların 

özelliklerini sıralarken ya da kendilerini konumlandırırken yararlandığı her türlü 

toplumsal etkinlik” olarak tanımlamaktadır.  

Tüketim, „iktisadi mal veya hizmetlerin belirli bir bedel ödenerek insan 

ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kullanılması‟ olarak da tanımlanabilmektedir 

(Aydemir, 2007: 272). Ancak günümüzde geldiği nokta itibariyle çok daha geniĢ 

anlamlara sahiptir.  

Tüketim, gündelik hayatta insanın birincil edimlerinden biridir. Fakat bunun 

yanında tüketme biçimlerinden tüketilen nesnelere kadar, baĢlı baĢına sosyal, 

ekonomik ve kültürel bir sürecin ürünüdür (Aydemir, 2007: 271). Tüketim eylemine 

ekonomik gözle bakıldığında, ihtiyaç doyuran ürünler belirli yararları sunan 

özellikler olarak düĢünülürken; sembolik ve kültürel açıdan bakıldığında ürünler, 

anlamların taĢındığı kanallar olarak kabullenilmektedir (OdabaĢı, 1999: 14). 

Bu noktada, Bauman‟a göre (1999: 39), herhangi bir Ģeyi tüketmek ya da 

tüketici olmak, tüketime ayrılmıĢ Ģeyleri mahsuslaĢtırmak, kendine tahsis etmek 

demektir, eĢdeyiĢle: “Onları satın almak ve böylece baĢkalarının bunları izin almadan 

kullanmasını yasaklayarak özel mülkiyet haline getirmektir.” Bu durum ise 

kapitalizm ve tüketim arasında kopmaz bir bağ oluĢturmaktadır.  
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Bocock‟un da belirttiği gibi tüketimcilik, yaĢamın anlamının bir Ģeyler satın 

alarak önceden düzenlenmiĢ deneyimler yaĢamak olduğunu öne süren modern 

kapitalizm için etkin bir ideolojidir. Söz konusu bu ideoloji, hem kapitalizmi 

yasallaĢtırmaya, hem insanları fantezilerinde olduğu kadar gerçekte de tüketici olmak 

için güdülemeye yaramaktadır. Modern toplumun çehresini belirleyen kapitalist 

geliĢmelerin ulaĢtığı boyut itibariyle tüketiciler, kendi baĢlarına karar almalarına 

olanak tanınamayacak kadar önemli aktörlerdir (Aydemir, 2007: 277). 

Tüketim, kapitalist sistemde merkezi bir konumdadır: Çünkü kapitalizm 

yalnızca mal üretimi demek değildir; üretilen malların etkin bir Ģekilde 

fiyatlandırılması, elden çıkarılması ve bundan kar edilmesi de demektir. Bu açıdan 

tüketim, para Ģeklinde var olan sermayenin maddi üretim süreci yoluyla meta 

sermayesine dönüĢtürüldüğü ekonomik faaliyet zincirinin son halkasıdır. Aynı 

zamanda, baĢka insanlarla iliĢki kurmaya ve buna aracılık yapan metalara sahip 

olmaya yarayan çalıĢma güdüsünü açıklayan, sosyal davranıĢ ve etkileĢim biçimleri 

yaratan, bireylere belirli yaĢam tarzlarını sürdürmeleri ya da sergilemeleri için 

simgesel araçlar sağlayan bir olgudur (Yanıklar, 2006: 203-204).  

Tüketim toplumunda bireylerin ihtiyacı olan toplumsal bağlar, maddi olarak 

sahip olunanlar ile kurulmaktadır (DağtaĢ, 2006b: 56). Buna göre bireyler öncelikle 

ne tükettiklerine göre konumlandırılmakta ve tükettikleri doğrultusunda statü sahibi 

olmaktadır. Dolayısıyla seçilen yaĢam tarzları sınıf edinme yanılgısını da içinde 

taĢımaktadır. 

ġöyle ki, bireylerin kendi kiĢisel zevkleri olarak düĢündüğü Ģeyler aslında 

toplumda sahip oldukları statü ile yakından ilgilidir. Tüketimin sıkı sıkıya toplumsal 

statü tarafından belirlendiği ya da toplumsal statüyü belirlediği söylenebilmektedir. 

ĠĢte bu sebeple tüketim, ekonomik olduğu kadar toplumsal, psikolojik ve kültürel bir 

olgu olarak da evrimine devam etmektedir (Aydemir, 2007: 276). 

KiĢinin ait olduğu toplum ya da sınıfın kabul edilmiĢ harcama standartları, 

onun da yaĢam standardının ne olacağını belirlemektedir. Moda olan yaĢam 

standardını kabullenip uygulamak kiĢisel rahatlık ve hayattaki baĢarı için 

vazgeçilmez olma noktasına kadar uygundur. GösteriĢçi israf unsuru ile ilgili olarak 
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genelde her sınıfın yaĢam standardı –sürekli yükselme eğilimi ile- sınıfın kazanç 

kapasitesinin izin vereceği kadar yükselmektedir (Veblen, 2005: 82-83).  

Tüketim, bir sürecin sonu değil, diğerinin baĢlangıcıdır ve bizzat kendisi bir 

üretim biçimidir (OdabaĢı, 1999: 5). Baudrillard‟a göreyse (2004: 46), “tüketim 

toplumu var olmak için nesnelerine, daha doğrusu onları yok etmeye ihtiyaç 

duymaktadır. Nesnelerin „kullanımı‟ sadece nesnelerin yavaĢ yavaĢ kaybolmasına 

götürmektedir. Nesnelerin şiddetle yitirilmesinde yaratılan değer ise çok daha 

yoğundur. Bu yüzden yok etme, üretime temel alternatif olarak kalmaktadır: Tüketim 

sadece üretimle yok etme arasındaki aracı bir terimdir. Tüketimde, kendisini yok 

etmede aĢmaya, dönüĢtürmeye yönelik derin bir eğilim vardır.”  Tüm bunların yanı 

sıra, üretimle tüketim eylemi arasında, dikkate değer bir farklılık bulunmaktadır. 

Üretim kolektif bir çaba olup, iĢbölümünü ve üreticilerin iĢbirliğini gerektirmektedir. 

Tüketim ise tamamen bireysel, izole, her zaman özel bir duyum olan arzuyu 

hafifleterek ve tahrik ederek yerine getirilen bir faaliyettir (DağtaĢ, 2006b: 52).   

1.2.2. Tüketim Kültürü ve Tüketim Toplumu  

Yukarıda kavramsal çerçevesi çizilen bireysel tüketim eyleminin toplumu 

ilgilendiren bir eyleme dönüĢme süreci, kuĢkusuz, kapitalist geliĢmeye paralel 

yaĢanan bir toplumsal farklılaĢmaya iĢaret etmektedir. Bu ise, tüketim devriminin 

yaĢanması ile yaygınlık kazanmıĢtır (Aydemir, 2007: 275). Tüketim kültürünün, tam 

olarak tarihin hangi döneminde ortaya çıktığı konusunda farklı görüĢler vardır. 

Ancak Ģu bir gerçektir ki, tüketim kültürü kapitalist toplumların kültürüdür ve büyük 

oranda kapitalizmin bir ürünüdür.  

GeçmiĢ dönem insanları, kendilerini daha ziyade Marksist denilebilecek bir 

bakıĢ açısıyla tanımlarken; günümüz insanı kimlik tanımını tüketim olgusu içinde ele 

alınabilecek alanlara kaydırmıĢtır. Öyle ki artık insanlar, kim olduklarını çeĢitli 

alanlarda, tüketim temelli olarak ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, üretimden türeyen 

bir „sermaye mantığı‟nın iĢbaĢında olduğunu savunmak olanaklıysa eğer, malların 

toplumsal iliĢkilerde sınır çizgilerini çekmek için kullanıldığı toplumsal olarak 

yapılanmıĢ yolları iĢaret eden bir „tüketim mantığı‟ olduğunu savunmak da 

olanaklıdır (Featherstone, 2005: 41). Tüketim mantığı, kapitalist üretim iliĢkilerinin 
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sürdürebilirliğini amaçlayan teorik bir çerçeveye dayanmaktadır. Bırakınız 

yapsınlarcı anlayıĢ üzerinde temellenen bu teorinin varmaya çalıĢtığı yer, her şeyi 

nesneleĢtirerek, meta değeri yükleyerek, tüketime konu edilebilir hale getirmektir. 

Dolayısıyla, bu mantık, beraberinde kendine has bir kültürü, „tüketim kültürünü‟ de 

getirmektedir. Bu, Illich‟in de (2011: 58-59) bahsettiği gibi; özellikle modern 

toplumlarda nasıl ve neye ihtiyaç duyulacağının öğretildiği, tüketicilerin ise uyumlu 

birer öğrenciye dönüĢtürüldükleri bir kültürdür.  

Modern dünyanın kültürel göstereni olarak tüketim her Ģeyden önce bir 

yaĢam tarzıdır. Bu yaĢam tarzı insanların gündelik hayatı içerisinde kendilerine 

ulaĢtırılan iletiler vasıtasıyla sürekli canlı tutulmakta ve güncellenmektedir 

(Aydemir, 2007: 290). 

Ġnsanlar geliĢmiĢ toplumlarda yalnızca yaĢamlarını sürdürebilmek için değil, 

aynı zamanda piyasada sunulan tüketim mallarını almaya güçleri yetsin diye de 

çalıĢmaktadır. Reklamı yapılan malların hepsi herkes tarafından alınamasa da, 

çalıĢmanın hedefi ve ödülü olarak iĢlev görmektedir. Önemli olan tüketimin 

çağımızda neredeyse bu dünyaya ait olmayan, gerçek üstü, sembolik bir değere 

eriĢtiği, böylece satın alma eylemi kadar satın alma fikrinin de ücretli iĢlerde çalıĢan 

birçokları için bir güdü haline geldiğidir (Bocock, 2005: 57). Illich‟in de iddia ettiği 

gibi (2010: 32), hayatlarımızın o kadar geniĢ parçaları öyle dönüĢüme uğratılmıĢtır ki 

hayat dünya piyasasında satılmakta olan malların tüketilmesine neredeyse bağımlı 

hale gelmiĢtir.  

Dolayısıyla modern kapitalist toplumlar, varlıklarını sürdürmenin önemli bir 

gereği sayılan tüketimciliği, bir yaĢam tarzı olarak ön plana çıkarmak zorundadır; 

ancak bu, tüketicilerinin asla doyuma ulaĢmamaları gereken bir alandır. Ne de olsa, 

tüketim toplumu ihtiyaçların sistematik istikrarsızlığına dayanmaktadır (Yanıklar, 

2006: 208). Modern tüketim toplumunun bir anlamda „kullan at‟ toplumu 

olduğundan da bahsedilebilmektedir. Ġsteklerin hemen karĢılanması, gündelik 

ihtiyaçlara en kısa yoldan çözüm bulmak, sürekli ve yenilenen ihtiyaçların 

yaratılması ve tükettirilmesi bu toplumun temel özelliklerindendir. Tüketim toplumu, 

Toffler‟in da belirttiği gibi birtakım değerlerin, yerlerin, iliĢkilerin, yaĢam 
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biçimlerinin tüketildiği, kullanılıp atıldığı bir duruma karĢılık gelmektedir. Bu 

bağlamda üretilen hiçbir Ģeyin uzun vadede düĢünülmesi veya yarına kalması gibi bir 

durum söz konusu değildir (Aydemir, 2007: 288). 

Tüketim, bunca bolluk söylemi ve görüntüsüne boğulmuĢ bir dünyada, daima 

daha fazlasının mümkün olduğunu imleyen, o fazlayı hep öznenin yaĢam 

deneyiminin dıĢında gösteren göstergelerle donanmıĢ bir özlem yöntemi olarak 

ortaya çıkmaktadır (Ergur, 2008: 23). 

Bu yanıyla tüketim, modern kapitalizmin Ģimdiye kadar olduğu Ģekilde 

devam edebilmesinde önemli bir bütünleyici unsurdur. Bunun bir diğer nedeni de, 

üretilen mallar para karĢılığında satılmadıkça kar elde edilemeyeceği gerçeğidir. 

Üretim endüstrisine yatırılan kapitalin, yatırım üzerinden bir getiri sağlaması 

gerekmektedir. Bu da ancak mal veya hizmetlerin belli bir karla satılması sonucu 

olmaktadır; aksi halde o malın üretimine devam edilmesinin anlamı olmadığı açıktır 

(Bocock, 2005: 43). Kapitalist sistemde bu Ģekilde tüketimin üretime, üretimin de 

tüketime bağımlılığı bir yandan tüketim alanlarının geniĢlemesini diğer yandan da 

tüketimde farklılaĢma eğilimin kuvvetlenmesini sağlamıĢtır (Tellan, 2009: 77). 

Bireylerin yaĢamlarını anlamlı kılmada ve bunu kendileri ile diğerlerine 

aktarırken kullanacakları tüketim metalarını seçmede, ayrıksılığı esas almaları, 

popüler kültür olarak tanımlanmıĢ alandaki ürünlere baĢvurulmasını kaçınılmaz hale 

getirmektedir. Fiske‟nin ifadesiyle, “toplumsal farklılığın tanınması, farklı biçimde 

düĢünme gereksinimi üretmektedir. Farklı biçimde düĢünmek, toplumsal farklılık 

duygusunu yeniden üretmekte ve onaylamaktadır. Burada önemli olan düĢünmenin 

toplumsal gerçeklikten bağımsız ve kopuk olması değil,  farklı olmasıdır” (Tellan, 

2009: 77). EĢdeyiĢle, aynı tüketim metaları, kaçınılmaz olarak herkesçe tüketilmekte 

ancak bu farklı anlam kalıpları içinde yapılmaktadır. Örneğin piercing punk alt 

gruplar için bir direniĢ simgesi olarak gruba aidiyeti belirtecek Ģekilde kurgulanıp 

kullanılırken, popüler kültürle bütünleĢmiĢ diğer kimi gruplar için farklılık yaratma 

amacıyla kullanılmaktadır. Burada söz konusu meta aynıdır, ancak ona atfedilen 

anlamlar farklıdır.  



47 

 

 

Bu noktada postmodern kapitalizmin, tüketimin önünde bir engel haline gelen 

modernliğin katı ahlakını devre dıĢı bırakmak için, 1960‟lı ve 70‟li yıllardaki muhalif 

hareketlerin kazanımlarını zaman içinde ticarileĢtirerek, esnek bir temelde 

kurumsallaĢtırması ve piyasa çeĢitliliğinin parçaları haline getirmesi hatırlanması 

gereken iyi bir örnektir (Çabuklu, 2004: 36). Bu yolla gerçekte birbirinin türevi olan 

birçok „farklı‟ tüketim metası yaratılmıĢtır.   

Metaların birbiri ardınca farklılaĢması, en açık biçimde modada kendini 

göstermektedir. Moda, „farklılaĢma ile değiĢimin çekiciliğini, benzerlik ile uyumun 

çekiciliği‟yle birleĢtiren, çoğunlukla toplumsal farklılıkları ifade etmek üzere 

sınıflarda kendini gösteren bir toplumsal formdur. Ancak, sınıflar arası engellerin 

azalması, yukarı doğru sınıfsal hareketliliğin artması, „üçüncü zümrenin egemenliği‟, 

modadaki değiĢimlerin hızını artırmıĢtır. Modaların hızla ve geniĢ bir alana 

yayılması, kendisinin de „bağımsız bir hareket, bireyden bağımsız olarak kendi 

yolunda seyreden nesnel ve özerk bir kuvvet‟ olduğu yanılsamasını yaratmaktadır. 

BaĢka bir deyiĢle, moda bireye daha az bağımlı, birey de modaya daha az bağımlı 

hale gelmektedir. Ġkisi de aynı evrim sürecini izleyen iki ayrı dünya gibi 

geliĢmektedir (Simmel, 2011: 41-42).  

Bu noktada, tüketim kültürü ürünleri, simgesel direniĢ unsuru haline 

getirilerek satılmakta ve psiko-politik bakımdan duyarlı, kırılgan, Ģiddete eğilimli ve 

sürekli korkar hale getirilmiĢ bireylere „popüler kültürü tüketmenin‟ mutlak ve nihai 

amaç olduğu ifade edilmektedir. Kapitalist iĢ yapıĢ biçimi (kültür), alternatifliği 

(popüler kültürü) içselleĢtirmiĢ, ehlileĢtirmiĢ ve yeni evresi (tüketim kültürü) için 

iĢlevsel hale getirmiĢtir (Tellan, 2009: 78). Tüketim, bir anlamda kapitalist ekonomik 

sistemin „kültür‟ üretme biçimidir.   

Tüketim söz konusu olduğunda bahsedilmesi gereken can alıcı bir diğer 

özellik de zamanın satın alınabilmesidir: EĢdeyiĢle çalıĢmaktan kaçınma ve 

çalıĢmanın yerine ya boĢ zamanı ya da baĢka çalıĢma türlerini geçirme yeteneğine 

sahip olunmasıdır. Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi adlı eserinde boĢ zaman üzerinden 

statü elde eden ve yararlı çalıĢmaların tümünden belirgin Ģekilde bağıĢık olan bir 

toplumsal kesimi ele almıĢtır. Ancak Ģu an Batı toplumlarındaki boĢ zaman 
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örüntüleri bundan çok daha karmaĢıktır. Öyle ki artık herkes yılın belli dönemleri 

belli sürelerle çalıĢma-dıĢı kalma hakkına, dolayısıyla tatil hakkına sahiptir. Tatil, 

çalıĢmanın uzağında zaman tüketme gereksinimine yönelik modern bir bakıĢın 

yansımasıdır (Urry, 1999: 179). 

Tatil zamanları, ya da diğer bir ifadeyle iĢ dıĢında geçirilen „boĢ zamanlar‟ 

tüketim için hayati önem taĢımaktadır. Üretim- tüketim- yeniden üretim döngüsü, bir 

anlamda tüketime kodlanmıĢ bu özel zamanlar aracılığıyla varlığını sürdürmektedir.  

Çünkü iĢçi değiĢken sermayenin önüne sadece üretim ve mübadele anlarında 

çıkmamakta: Aynı zamanda bu dolaĢım sürecinin tüketicisi ve hem bireysel hem 

toplumsal anlamda kendinin yeniden üreticisi de olmaktadır. Paraya sahip olduğunda 

iĢçi piyasa pratiklerine atfedilen tüm özerkliklerle donanmaktadır (Harvey, 2008: 

140). Söz konusu bu donanımı sergileyebildiği vakitse büyük oranda boĢ 

zamanlardır.  

Sözlükte boĢ zaman Ģöyle tanımlanmaktadır: ÇalıĢmayı bitirdikten sonra 

kalan zaman; istediğimiz gibi kullanabileceğimiz zaman. Bugünlerde giderek daha 

fazla sayıda insan, çalıĢırken bile kendi zamanlarının kontrolüne sahip olduklarını 

düĢünmektedir. Bunun sebebi ise, çalıĢma ile boĢ zamanı birbirinden ayıran keskin 

çizginin belirsizleĢmeye baĢlamasıdır (Jensen, 2003: 159). 

Oysa diğer taraftan modern toplumlarda yaygın olan kapitalist sisteme paralel 

zamana atfedilen önemle, zamanı boĢa harcamak suçluluk duygusuna kapılmak için 

geçerli bir nedendir. Benjamin Franklin‟in „vakit nakittir‟ deyiĢi gibi, zamanı boĢa 

harcamak kapitalizmin ruhu içinde parayı boĢa harcamak demektir. Bu nedenle 

zaman („boĢ‟ olsa dahi) titizlikle kurgulanması ve kullanılması gereken bir öğedir. 

Sadece çalıĢma değil boĢ zaman bile aynı titizlikle örgütlenmelidir. BoĢ zaman, 

planlanan, hesaplanan, bölümlere ayrılan ve çaba gerektiren „rasyonel bir 

dinlence‟dir (Urry, 1999: 16). Ve bu planlı dinlence içinde iĢ yerinin iĢçisi, boĢ 

zamanların modern tüketicisi olan bireyin her adımı da, sistemin devamını garanti 

altına almak için, önceden belirlenmek zorundadır.  
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ĠĢçileri belirli hayat tarzı anlayıĢları, tüketim alıĢkanlıkları ve arzuları içine 

hapsetmek suretiyle kapitalistler, satıĢ yapabilmek için ayırt edici özelliği olan ve 

çoğalan piyasa niĢleri elde ederken, emek sürecine uyulmasını da böylece daha kolay 

güvence altına alabilmektedir (Harvey, 2008: 143). 

 Tüketim olgusu alandaki farklı düĢünürlerce çeĢitli biçimlerde 

anlamlandırılmıĢtır. Veblen ve Simmel tüketimi kimlik ve statü göstergesi olarak ele 

alırken,  Douglas ve Isherwood farklı kültürler arasında ve içerisinde iletiĢim aracı 

olarak ele almıĢtır. Bourdieu çalıĢmalarında bu iki görüĢü de kapsayan düĢünceler 

ortaya koymuĢtur. Adorno, Horkheimer ve Marcuse tüketimi bir yönlendirme aracı 

olarak görmüĢ ve mesafeli bir eleĢtirel duruĢ sergilemiĢtir. Baudrillard ve 

Featherstone ise tüketime estetik değerlerin taĢıyıcısı olmanın yanı sıra yaĢam tarzı 

ve kimliğin göstergesi olarak değer atfetmiĢtir (Yanıklar, 2006: 27).  

Son derece güçlü etkileri olan bu kavram, birçok düĢünürü de, kapsamı 

konusunda fikir tartıĢmalarına itmiĢtir. Tüketim ve tüketim kültürü, özellikle 1980 

sonrası dönemde tüm dünyada adından sıkça söz ettiren kavramlar olmuĢtur. 

 Tüketim ideolojilerinin yarattığı „tüketim kültürü‟, genel olarak iki anlamda 

kullanılmaktadır. Birincisi,  üretilen ürün ve hizmetlerin  tüketiciye ulaĢtırılması için 

kültürün baskın hale gelmesidir. Ġkincisi ise,  bireysel  beğeniler, sosyal değerler 

ve  tüketicilerin bireysel yaĢam tarzlarını  ifade etmek amacıyla kullanımıdır. Bu 

çalıĢmada ise, tüketim kültürü kavramı, bir medeniyet değiĢmesini de içerecek 

Ģekilde kullanılmaktadır. Daha açık ifade etmek gerekirse, geleneksel Doğu 

medeniyetinden Batı medeniyetine geçiĢi sağlayan değerler, normlar, günlük yaĢam 

pratikleri ve bunları kapsayan yaĢam tarzı değiĢimleri de kastedilmektedir.  

Tüketim kültürü tanımlarında betimleyici ve eleĢtirel olmak üzere iki farklı 

yaklaĢım göze çarpmaktadır.  Betimleyici tanımlamaya  göre; 

 …“tüketim kültürü, tüketicilerin çoğunluğunun faydacı olmayan 

(nonutilitarian) statü arama, kıskançlığı teĢvik etme ve yenilik arama gibi 

amaçlar doğrultusunda ürün ve hizmetleri tutkuyla arzuladıkları (bir kısmının 

peĢine düĢtükleri,  elde ettikleri ve teĢhir ettikleri) bir kültürdür” (Belk‟ten akt., 

Zorlu, 2012). 
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Rasssuli ve diğerleri ise (1986), tüketime eleĢtirel olarak yaklaĢmaktadır. 

Tüketim kültürünü; doğal kaynakların hesapsızca tüketildiği, insanları ürettiklerinden 

fazlasını tüketmeye iten ve gerek kendilerini gerekse diğerlerini yaĢam tarzları 

ile  yargıladıkları bir kültürel ortamda var olmaya hapseden eylemler bütünü olarak 

tanımlamaktadırlar. Schudson (1984)‟a göreyse, tüketim kültürü, insani değerlerin alt 

üst olduğu ve  ürünlerin insanlardan daha önemli hale geldiği bir toplumda ürünlere 

sevgi ve dostluk iliĢkisinde olduğu gibi aĢırı değer verildiği ve bitmeyen bir Ģekilde 

ürünlerin birbirleriyle yer değiĢtirdiği bir kültürdür (akt., Zorlu 2012). 

Tüketim toplumu ve kültürü konusundaki öncü tartıĢma Frankfurt Okulu‟nun 

kitle kültürü eleĢtirilerinde de yer almaktadır. Frankfurt Okulu‟nun kitle kültürü 

içinde üretilen ve kitlesel olarak tüketilen kültürel ürünlere yönelik eleĢtirileri, hakiki 

ve sahte ihtiyaç ayrımı üzerine temellenmiĢ kitle kültürünü olumsuzlayıcı bir bakıĢ 

açısıdır (Featherstone‟dan akt., Binark ve Kılıçbay, 2000: 17-18). 

Frankfurt Okulu düĢünürlerinin temel sorunsalı; modern kapitalist toplumun 

yarattığı kültürel yapı ve bu yapı üzerinden beslenen her tür iliĢki biçimi olduğundan, 

tüketim ve tüketim kültürünü yaratan temel dinamikler göz ardı edilmektedir. Ancak, 

eleĢtirel teori; gerek kapitalist dünyanın yaratmaya çalıĢtığı kültürel tasavvuru analiz 

edip eleĢtirmesi, gerekse bu kültürün yarattığı kiĢilik yapılarının; pasif, edilgen, 

bağımlı ve eleĢtirel yetiden uzak tipolojiler olduğunu belirtmesiyle, çağının hâkim 

düĢünce yapılarına alternatif bir gelenek yaratması açısından önemlidir (Duman, 

2006: 27).  

Duman‟ın Tüketim Toplumunda Özgürlük Sorunu adlı makalesinde yer verdiği 

üzere (2006: 28-30) ;  

“EleĢtirel kuram, esas eleĢtirisini kapitalist felsefeye yöneltmektedir. Teknolojik 

modernleĢme ve kapitalist üretim biçiminin, daha refah ve adil bir dünya 

yaratmadaki katkısı yadsınamaz: Ne var ki, etkinlik ve verimlilik odaklı 

kapitalizm, toplumsal düzeni ve uyumu sağlamak için, ideolojiyi, kültürü, kitle 

iletiĢim araçlarını, bürokrasiyi, bilim ve teknolojinin sağladığı olanakları 

kullanarak insanların arzularını yönlendirmektedir. Okul, buna karĢı çıkmakta: 

Ayrıca, azınlığın, toplumun geri kalanı üzerinde uzmanlık (profesyonellik) ve 

modernlik adına kurduğu kontrol odaklı egemenlik iliĢkisini reddetmektedir. 

Okulun üyeleri, kültürü metalaĢtırıp endüstriyel bir tüketim nesnesine 

dönüĢtürdüğü için burjuva zihniyetini de eleĢtirmektedir. Onlara göre, burjuva 

kültürü yıkıcıdır; baĢlangıçtaki ilerici halini ve karĢı olma değerini yitirmiĢ, 
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düzenin bir diĢlisi haline gelmiĢtir. Adorno‟nun deyimiyle kültür endüstrisi, 

endüstrileĢmiĢ kitlelerin bilincini o denli kolonileĢtirmiĢtir ki, kitleler artık 

direnmeyi bile düĢünememektedir. Sermayenin savunucuları popüler kültür 

örgütlerini denetlemekle kalmamakta, popüler düĢ kurma üzerinde de 

egemenlik oluĢturmaktadır. Kültürel değerler, tıpkı maddi değerler gibi kurulu 

sistemin çarkını döndürdüğünden özellikle tüketilmeye ve tükettirilmeye 

çalıĢılmaktadır.” 

 

Mevcut tüketici pazarı da tüketiciyi kendisine bağımlı hale getirdiği için sistem 

kendini yeniden üretmekte zorluk çekmemektedir. Dolayısıyla, “Kapitalist üretimin 

özellikle yirminci yüzyılın baĢında bilimsel yönetimden ve Fordizmden aldığı 

destekli geniĢlemenin, yeni pazarların inĢa edilmesini ve kamuların tüketicilere 

dönüĢtürülmek üzere reklam ve öbür medya yoluyla „eğitilmesini‟ zorunlu kıldığı” 

fikri, Horkheimer, Adorno, Marcuse gibi düĢünürlerce oluĢturulan Frankfurt 

Okulu‟nca savunulmuĢtur (Featherstone, 2005: 38). Okulun önemli üyelerinden 

Marcuse‟a göre, tüketim toplumu, kapitalizmin kendisini yeniden ürettiği biçimidir.  

Kimi araĢtırmacılara göre, tüketim kültürünün kökleri, Ġngiltere‟de orta 

sınıflar açısından 18. yüzyıla; iĢçi sınıfı açısındansa reklamın, alıĢveriĢ 

merkezlerinin, turistik gezilerin, kitlesel eğlencenin, üretimin ve tüketimin 

yaygınlaĢtığı, boĢ zaman algısının yerleĢtiği 19. yüzyıla dayanmaktadır. Diğerlerine 

göreyse, tüketim kültürünün baĢlangıç aĢaması post modern döneme aittir. 

Tüketim toplumunun ne zaman Ģekillenmeye baĢladığına dair kesin bir 

dönem belirlenemese de, Braudel, Bronner, McCrackken ve Sekora gibi bazı yazarlar 

böyle bir toplumun kökenlerinin kronolojik olarak onsekizinci yüzyılda aranması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Bu yazarların genel argümanı tüketime yönelik üretimin 

geçimlik üretimin yerini almasıyla, insanların kaçınılmaz bir Ģekilde tüketici olmaya 

baĢladıkları görüĢü etrafında yoğunlaĢmaktadır (Yanıklar, 2006: 29).  

Slater (akt., Erol, 2004), tüketim kültürünü Aydınlanma‟dan itibaren 

moderniteye ait bir olgu olarak değerlendirmektedir. Ona göre, bu kültür 18. 

yüzyılda kapitalist Batılı ülkelerde ortaya çıkmıĢtır ve üçyüz yıldır Batı 

modernizminin içerdiği özgürlük, ilerleme, uygarlık, bireycilik gibi değerlerle 

birlikte ilerlemektedir. Batı modernizminin tasarısı tüm dünyayı kapsayıcı 
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niteliktedir; tüketim kültürü ise bu tasarıyı gerçekleĢtirmek üzere Batı piyasası ve 

Batılı yaĢam tarzlarını dünyaya yaymaktadır; bu anlamda evrenseldir. Dünya, belli 

oranda tüketim aracılığıyla modernleĢmektedir. Bunların yanı sıra tüketim kültürü, 

endüstriyel kapitalist geliĢimi takip etmekte, kapitalizmin dönemsel olarak geçirdiği 

dönüĢümlere paralel olarak biçim değiĢtirmektedir. Slater, son yıllarda tüketim ve 

kültür olguların toplumda merkezi bir rol oynadığını kabul etmektedir.  

Leiss, Kline ve Jhally (akt., Erol, 2004) ise, 18. yüzyıldaki üretim etiğinden, 

19. yüzyıl sonlarıyla beraber tüketim etiğine geçildiğini belirtmektedir. Bununla 

beraber düĢünürler; tüketimciliğin 1920‟li yıllardan itibaren kiĢilerin yaĢam 

tarzlarında yer edinmeye baĢladığının altını çizmekte; tüketim kültürünün 20. 

yüzyılla beraber önemli hale geldiğini kabul etmektedir.  

Bu yüzyılın tipik özelliklerinden biri, hayatın ve nesnelerin ticarileĢtirildiği 

bir dönemde günlük eĢyaya gösterilen sürekli dikkattir. Her Ģeyin mal düzeyine 

indirgenmesi, sadece değiĢim değerine göre yönetilen bir dünyada, kullanım 

değerinin giderek kaybolması eĢyanın doğasını kökten değiĢtirmiĢtir. EĢyanın yararlı, 

pratik, nispeten ucuz, standart zevk ürünü olması ve seri üretilmesi gerekmektedir. 

Bunun anlamı, eĢya çerçevesinde, güzelliğin nitel özelliklerinin de nicel özelliklere 

taĢtığıdır. Bir eĢyanın popüler olup olmadığını belirleyen pratikliktir; pratiklik ve 

popülerlik temel modele dayanılarak üretilen nesnelerin sayısıyla orantılı olarak 

geniĢlemekte, nesneler güzelliklerini ve önemlerini belirleyen bazı tekil özelliklerden 

kazandıkları „saygınlığı‟ yitirmektedir. Yeni güzellik yinelenebilir, ama aynı 

zamanda geçici ve fanidir. Tüketiciyi ister yıpranma, ister yabancılaĢma nedeniyle 

hızla değiĢtirme gereğine inandırması gerekmektedir. Böylece üretim, dağıtım ve 

tüketimden oluĢan devrenin geometrik büyümesi aksamamıĢ olacaktır (Eco, 2006: 

376-377). Dolayısıyla tüketim toplumunu (ya da kültürünü) kitlesel üretim 

sonucunda ortaya çıkan kitlesel tüketime iliĢkin yeni bir dönem olarak tanımlamak 

mümkündür (Illich‟ten akt., Yanıklar, 2006: 29).  

Bocok‟un Tüketim (2005) adlı kitabında yer verdiği Ģekliyle, genel nüfus 

içinde tüketimin yaygınlaĢması, kapitalizmin beĢiği sayılan Ġngiltere‟de ve diğer 

Avrupa toplumlarında 1950‟lerden sonra söz konusu olmuĢtur. Daha öncesinde 
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insanlar tüketim mallarını satın alabilmek için ücretli iĢlerde çalıĢmak zorunda 

kaldıklarından, bu dönemde geliĢen toplu tüketim modelleri bir çalıĢmayan sınıf 

temeline dayanmamıĢtır. Günümüzde ise tüketim, “gençler, yaĢlılar, iĢsizler gibi 

çalıĢmayan herkesi ve en önemlisi modern ekonomilerde ekonomik üretici olmaları 

beklenmeyen kadınları da kapsamaktadır. O halde, tüketim, zamanın bireysel olarak 

anlamlı Ģekilde denetlenip kullanılması konusunda yeni beklentiler olarak 

tanımlanabilecek boĢ zamanları değerlendirme ile ilgili toplumsal kalıpları da içine 

almaktadır” (Chaney, 1999: 25). Modern kapitalizmde tüketimin geliĢmesi açısından 

en önemli yıllar 50‟den 60‟a kadarki on yıl olmuĢtur. Her ne kadar tüketim olgusu 

1980‟lerle beraber tüm dünyayı kasıp kavurmaya baĢlasa da, ilk on yılı 80‟ler 

değildir. Tüketimin ilk on yılıyla 80‟ler arasında fark olup olmadığı konusu, ancak 

bu iki dönemde tüketimi Ģekillendiren faktörler incelenmesiyle anlaĢılabilmektedir. 

1980‟lerin, ilk dönemden belirgin Ģekilde farklı olduğu saptanmadan, 

postmodernizmin sınırlarını tanımlayıcı bir yöntem olarak tüketim 

kullanılamamaktadır.  

80‟lerin önceki döneme göre en önemli farkı, tüketimin yaĢamlarında önemli 

bir rol oynadığı yeni grupların ortaya çıkmasıdır. Yeni olan bu grupların iç 

dinamikleridir ve bu dinamikler, grup üyelerindeki kimlik duygusunun oluĢumunu 

etkilemektedir. Kimlik duygusunun oluĢumu belirli giyim eĢyaları ve ayakkabılar 

gibi tüketim mallarının kullanımını, belirli müzik gruplarının, Ģarkıcıların veya futbol 

takımlarının taraftarlığını da içerecek Ģekilde, müzik veya spor etkinliklerine katılım 

yoluyla elde edilebilecek bir süreç olarak algılanabilmektedir (Bocock, 2005: 36). 

Bocock‟a paralel olarak, Daniel Bell tarafından da, 1950‟lerden sonra tüketim 

toplumuna, yani post-endüstriyel topluma geçileceği söylenmiĢtir. Bell‟e göre 

endüstri toplumu mal üreten makineler ve bunların etrafında çalıĢan iĢçilerin 

örgütlenmesiyle iliĢkiliyken, sanayi sonrası toplumu, toplumsal kontrol ve değiĢimi 

sağlamak üzere bilgi etrafında örgütlenen bir toplumdur (akt., Timisi, 2003: 91). 

Bell‟e göre, post-endüstriyel toplumu anlamak için, Bocock‟un da belirttiği gibi, 

önce pre-endüstriyel ve endüstriyel toplumlar anlaĢılmalıdır. Bell‟in ortaya attığı 

tanımlayıcı unsurlar dikkate alınarak bu toplumların niteliklerini Ģöyle maddelemek 

mümkündür (EriĢ, 2007): 
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Pre-Endüstriyel Toplum :  

 Bu toplumda hayat doğaya karĢı bir oyundur.  

 ĠĢ, doğa koĢullarına bağımlıdır. Örneğin yağmurlar zamanında ve yeteri kadar 

yağarsa o yıl ki ekin verimli olmaktadır. 

 ĠĢlerin yürütülmesinde daha çok kas gücüne bağımlılık vardır. 

 Gündelik hayatta geleneksel rutinler ön plandadır. 

 

Endüstriyel Toplum :  

 Bu toplumda hayat, üretilmiĢ (fabricate) doğaya karĢı bir oyundur. 

 Dünya akılcılaĢtırılmıĢ ve teknik hale getirilmiĢtir. 

 Kas gücünün yerini enerji almıĢtır, makineleĢme baskındır. 

 Zaman, kronolojik ve metodik hale gelmiĢtir. 

 Yetenekler daha basit parçalara bölünmüĢtür, iĢbölümü ön plandadır. 

 Sanatçı ya da zanaatçının yerini mühendis ya da yarı yetkin iĢçi almıĢtır. 

 Kitlesel üretim mümkün hale gelmiĢtir.  

 Bu toplum, bir örgüt toplumu yani hiyerarĢi ve bürokrasi toplumudur. 

 Nesneleri yönetmek insanları yönetmekten daha kolaydır, bu yüzden insanlara şeyler 

gibi davranılmaya baĢlanmıĢtır. Ġnsanlar örgütler için insan değil, şeydir. Esas olan 

iĢin baĢarılmasıdır. 

 Ekonomi, üretime yani reel sektöre bağlıdır. 

 

Post-Endüstriyel Toplum :  

 Bu toplumda hayat, insanlar arasında bir oyun halini almıĢtır. Gittikçe doğadan 

kopuĢ, içe kapanıĢ vardır. 

 Ekonomi, hizmet sektörüne dayanır. 

 Önemli olan ne kas, ne de enerji gücüdür. Önemli olan bilgidir.  

 Merkezi figür profesyoneldir. Sürekli artan Ģekilde talep çeĢitlenmesi vardır ve bu 

ortam içinde öne çıkan uzmanlardır, dolayısıyla eğitim sektörü oldukça önemli hale 

gelmiĢtir.  

 Post-endüstriyel toplumda yaĢam kalitesi ( sağlık, eğitim, vs ) ön plandadır. 

 Ağlar önemlidir. Endüstriyel toplumda fiziksel ağlar ön plandayken; post-endüstriyel 

toplumlarda fiziksel ağların yanı sıra iletiĢim ağları da önemli hale gelmiĢtir.  

 Kitlesel üretim ve dağıtım bu toplumda geliĢmiĢtir ve söz konusu olan sadece maddi 

mallar değildir; bilgiye dayalı alanlarda da aynı durum söz konusudur. Bilgi 

metalaĢmıĢtır. 

 Milli gelir artmıĢtır.  

 Temel ihtiyaçlara ( yiyecek, içecek, vs ) harcanan para azalmıĢtır. Harcamalar, 

dayanıklı tüketim mallarına, lükse ve eğlenceye kaymıĢtır. Ġhtiyaç kavramına bakıĢ 

açısı değiĢmiĢtir.  

 Ġnsanların istek ve zevkleri geliĢmiĢtir.  

 Ġyi bir yaĢamın nasıl olacağı ve ona ulaĢma yolları sağlık ve eğitim olarak 

belirlenmiĢtir. Bu da hizmet sektörünün ön plana çıkmasına yardım etmiĢtir.  

 ÇalıĢma hayatında teknik bilgi ve profesyonellik önemli hale gelmiĢtir.  



55 

 

 

 Devletçilik artmıĢtır. 

 Modernizmin temel öğesi olan birey, yerini, cemaat ve komünlere terk etmiĢtir. 

 Mekanizasyonun endüstri toplumunu yaratması gibi, bilgisayarlar da bilgi 

toplumunu, eĢdeyiĢle post-endüstriyel toplumu yaratmıĢtır. Bu, bilgisayar ile 

telekomünikasyonun kesiĢmesi sayesinde olmuĢtur. Bilgisayarlarla, bilginin 

iĢlenebilme hızı; telekomünikasyonla da yayılma hızı artmıĢtır. Dünya tarihinde ilk 

kez anında paylaĢım ön plana çıkmıĢtır. 

 KitlesizleĢtirilmiĢ medya (de-masscificated media) ortaya çıkmıĢtır. Ġnternetle 

beraber mesajın tek tek üretilip kitleye sunulması ya da kitle için üretilip birkaç 

kiĢiye ulaĢması gibi yeni durumlar belirmiĢtir. Medya, kitlesel üretim ve tüketimden 

uzaklaĢmıĢtır. Mesaj üretiminde talebe göre Ģekillenme söz konusudur.  

 Zamana ve mekâna bağlılık zayıflamıĢ, hatta yok olmuĢtur. Zaman endüstri 

toplumunda saniyelere bölünürdü, ancak bu toplumda, bilgisayarlar sayesinde 

zamansal ve mekânsal sınırlar kırılmıĢ ve nanosaniyeler doğmuĢtur. 

 Ulus-devlet, sınırları belli olan bir ülke kavramı yaratmıĢtır. 

 

Tüm bunlar, Daniel Bell‟in Amerikan toplumu için yapmıĢ olduğu analizler 

sonucu ortaya attığı görüĢlerdir. Toplumsal yapıların özelliklerini bilmek, kapitalizmi 

ve tüketim kültürünü daha anlaĢılır kılmak adına gerekli görülmüĢtür.  

Gitgide hızlanan böyle bir gündelik yaĢam kurgusu içinde, tüketim hem sürekli 

bir var olma bağlamı; hem de kesintili, çoklu ve akıĢkan bir mübadele süreci olarak 

çalıĢmaktadır. Bu ortam, bireyin yaĢam deneyiminin uçucu, uçarı ve metinler arası 

yatay bağlantılanmaya dayanan bir hale evrildiğini göstermektedir. Böyle bir akıĢkan 

anlam üretme dünyası, doğal olarak, göreli bir istikrar içinde tesis edilmiĢ yaĢam 

güzergâhlarını değil yaĢam tarzlarını önceleyecektir; zira tarzın kendisi anlamın 

yegâne kaynağı haline gelmiĢtir (Ergur, 2008: 24). 

Sonuç itibariyle, tüketim, milyonlarca insanın, hemen her gün yapmaktan 

hoĢlandığı ya da en azından yapmayı arzuladığı bir eylemdir. Buna rağmen yukarıda 

da değinildiği gibi, kimi sosyal bilimcilerce yoğun bir Ģekilde eleĢtirilere maruz 

kalmaktadır. Ayrıca kitle iletiĢim araçları da tüketimi körükledikleri yönünde 

suçlanmaktadır.  

Günümüzde çoğu insan ise, „baĢka biri‟ olabilmek adına alıĢveriĢe 

baĢvurmaktadır. Görünüm, sınırlarla kuĢatılmıĢ hayatlarımızda değiĢtirilmesi en 

kolay öğedir. Yeni bir giyim tarzının tüketilmesine yönelik bir alıĢveriĢ günü, 

kuaförde kararlaĢtırılan baĢka bir saç modeli... Günümüzde, sembolik olarak yeni bir 
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role geçmenin en kısa yolu olmaktadır. Post modern zamanlarda değiĢim geçirmek, 

bu anlamda, oldukça kolaydır. Tükettiğimiz nesneler, kolaylıkla bize yeni bir yaĢam 

vaat edebilmektedir. Hayalini kurduğumuz hayatı satın alabileceğimiz 

yanılsamasıyla yaĢam seçimlerimiz arasında gidip gelmekse, artık oldukça normal 

karĢılanmaktadır. Yeniden evlenmek, yeni bir iĢ bulmak, hobileri değiĢtirmek kısaca 

tüm yaĢam tarzını değiĢtirmek, geçmiĢe kıyasla artık daha kolay olmaktadır.  

Modern zamanlarda anlaĢıldığı bu haliyle tüketim, kapitalizmin günümüz 

dünyasının toplumsal yapısına olan etkileri bağlamında, olumsuz bir vurgu ile 

kullanılmaktadır. Ġnsanların yığınlar halinde tüketime angaje olması, mutluluk 

kaynağı olarak tüketim faaliyetinin bizzat kendisinin hedeflenmesi, gösterge ve 

semboller düzeyinde Ģeylerin tüketimi ve bu anlam üzerinde kimliklerin 

kurgulanması gibi bireyi ikinci plana indirgeyen veya ona bilinçsiz olma durumu 

sunan kullanımları ile tüketim, günümüzde olumsuz içeriğini öncüller bir yapı 

sergilemektedir (Aydemir, 2007: 274-275). 

Tüketim bugün artık kendine özgü bir çalışma olmuĢtur. Tüketimin baĢat 

toplumsal eylem ivmesine dönüĢmesi, toplumsal yaĢamı anlıksallaĢtırmıĢ, ayrıca 

yeni kimliklenme süreçlerinin biçimlenmesine yol açmıĢtır. Metaların kendilerinden 

ziyade, onların değer temsillerinin dolaĢımına ve yeryüzü ölçeğinde akıĢkanlığına 

dayanan yeni ekonomi, yeni sınıfların yükseliĢini müjdelemiĢtir. Yeni bir ahlak da 

biçimlenmiĢ, tasarruf ve kanaatkârlıktan, gösteriĢ ve zenginliğin teĢhirine doğru bir 

dönüĢüm olmuĢtur. GösteriĢçi israf beğeni ölçülerini koĢullayarak, estetiğe ağırlık 

veren bir tüketimciliği erdem haline getirmiĢtir. Tüketim bu anlamıyla insan 

yaĢamının geliĢimi için en önemli araç olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır (Ergur, 2008: 

22). Öyle ki bugün, ekonomik büyümenin gölgesinin değdiği herhangi bir yerde, kiĢi 

eğer bir iĢte çalıĢmıyorsa veya tüketim sürecine dâhil değilse iĢe yaramaz hale 

gelmektedir (Illich, 2010: 18).   

Burada önemli olan nokta, tüketimin artık biçim değiĢtirmiĢ olmasıdır. 

Günümüzde tüketim, T. Veblen‟nin tüketim sosyolojisinde; G. Simmel‟in ise 

metropolitan yaĢam tarzı analizlerinde ele aldıkları Ģeklinden oldukça faklı özellikler 

sergilemektedir. Bu durum, R. Bocock‟un (2005) da üzerinde durduğu gibi, 



57 

 

 

tüketimin toplumsal olarak oluĢturulan ve tarihsel olarak değiĢen bir süreç olduğu 

anlamına gelmektedir. Tüketim olgusu kapitalizmin her döneminde değiĢime 

uğramıĢtır ve kapitalizm yaĢamaya devam ettiği sürece de değiĢecek, yeni anlamlara 

bürünecektir. 

1.2.3.Tüketim Toplumu ve Küreselleşme 

Tüketim toplumu dendiğinde kaçınılmaz olarak onunla beraber ele alınması 

gereken bir kavram vardır: KüreselleĢme. Söz konusu bu toplumdan bağımsız Ģekilde 

düĢünülemeyecek bir kavram olan küreselleĢme, gerek ekonomik gerekse sosyal, 

kültürel ve siyasi boyutlarıyla günümüzün en belirleyici olgularından biridir. 

GloballeĢme olarak da adlandırılan küreselleĢme, özellikle 1980‟lerde baĢlayan bir 

dönemin peĢi sıra, ekonomi baĢta olmak üzere hemen her alanda, dünyanın geri 

kalmıĢ ve geliĢmekte olan ülkelerinin, geliĢmiĢ ülkelerin çekim alanına girmesi ve 

yine bu ülkelerin kuralları çerçevesinde onlara eklemlenmesi süreci olarak 

tanımlanabildiği gibi, Gürel gibi kimi kaynaklarca da çok daha eski zamanlara atıfla 

tarihlendirilmektedir. 

Gürel (2008), küreselleĢmenin sanayi devriminden sonraki dönemlerde kitle 

iletiĢim araçlarının geliĢimine bağlı olarak doğan yeni bir olgu olmadığı; aksine 

kapitalizmin yayılmacı doğası gereği, söz konusu bu sistemin ilk nüvelerinin 

görülmeye baĢladığı zamanlardan itibaren küreselleĢmenin de ortaya çıktığı savı 

üzerinde durmaktadır. Gürel‟e göre küreselleĢme kökleri kapitalizmin erken 

evrelerine dek uzanan eski bir olgudur, kitle iletiĢim teknolojileriyle hız kazanarak 

yaygınlaĢmıĢtır ve geldiği noktada emperyalizmin son aĢamasıdır.  

McLuhan‟ın, Medyayı Anlamak adlı kitabında, “evrensel köy” benzetmesiyle 

iĢaret ettiği, birbirinden giderek daha fazla haberdar olan bir dünya düzenine denk 

düĢen küreselleĢme, “küresel ölçekte iĢleyen ve sınırları aĢıp toplumları ve kurumları 

yeni zaman-mekan bileĢimlerinde entegre ederek bağlayan, gerçekte ve deneyimde 

dünyayı birbirine daha bağlı duruma getiren süreçler bütünü” Ģeklinde de 

nitelendirilebilmektedir (Larrain, 1995: 207). Dünyanın giderek küresel bir hal 

alması, sanayi toplumunun üretim iliĢkilerinin sanayi sonrası ve enformasyon 

toplumlarının üretim iliĢkilerine geçiĢiyle bağlantılıdır. KüreselleĢmenin ekonomik 
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tabanı post-fordist ya da esnek üretim biçimine; kültürel tabanı ise bilgi ve 

enformasyonun küreselleĢmesine dayalıdır. Bu geçiĢ, iletiĢim teknolojilerindeki 

geliĢmenin ekonomik, kültürel ve siyasal alanın yeniden yapılanmasındaki aracılık 

rolüyle yakından iliĢkilidir (Timisi, 2003: 110).  

Pek çok kiĢiye göre, küreselleĢme doğal bir süreçtir ve dünya ülkeleri 

arasındaki eĢitsizliğin yok olmasına yardımcı olabilecek niteliktedir. Bu düĢünceyi 

savunanlara göre, dünyayı birçok bakımdan ayrımlaĢtırarak parçalara bölen geçmiĢ 

dönemin anlayıĢları giderek silinmekte; yerine küreselleĢmeyle beraber birleĢtirici ve 

kaynaĢtırıcı bir yapı gelmektedir. Böylece farklılıklar azalması, siyasi, kültürel ve 

ekonomik bağlamda olumlu bir dönem baĢlaması beklenmektedir.   

KüreselleĢmenin tüm toplumları tek bir ekonomik politik ve kültürel bir 

birimde bir araya getireceği (küresel bütünleĢme) önermesine Giddens‟dan 

Friedman‟a, Robertson‟dan Cox‟a kadar birçok düĢünür karĢı çıkmaktadır. Diğer 

taraftan John Meyer ve Daniel Bell gibi düĢünürler küreselleĢmenin bir 

bütünleĢmeye yol açtığı hususunda ısrarcıdır (Guillén, 2001: 244-247). Ancak ne var 

ki, söz konusu bu görüĢlerin aksine, küreselleĢen dünyada durum tasavvur edildiği 

kadar parlak değildir.  

KüreselleĢmeyle baĢlayan süreçle birlikte, eĢitsizliklerin giderek arttığı, 

dünyanın büyük bir kısmının küçük bir azınlık uğruna giderek fakirleĢtiği ve geliĢmiĢ 

batı için yok pahasına çalıĢtığı sorunlu bir düzenin temellerinin sağlamlaĢtığı 

görülmektedir. Bu süreçle, kapitalist pazar düzeni ve buna bağlı politik egemenlik 

kurumları küresel düzeyde yapılanmaktadır (Bilgili ve Akbulut, 2008: 5). Böylece, 

geliĢmiĢ ülkelere ait uluslararası Ģirketlerin ürettiği ürünler ve bu ürünlerin yerel 

medyalardaki her türlü tanıtımları, tüm dünya ülkelerine hızla yayılmakta; Batı‟nın 

tüketim kültürü ve bu kültür etrafında biçimlenen yaĢam tarzı ile değerleri, dünyanın 

ortak sesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Kısaca, sosyo-ekonomik ve siyasal 

alandaki küreselleĢme, kültürel alana da sıçramakta ve Batı menĢeli tüketim kültürü 

evrensel bir hal almaktadır. Kapitalizmin geçirdiği dönüĢüme paralel olarak, 

günümüzde, dünya üzerindeki toplumlar, özellikle kitle iletiĢim araçlarındaki 
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geliĢmelerle birlikte, kültürel varlıklarında hızlı bir değiĢim yaĢamaktadır. Dünya 

toplumlarının kültürel yapısı küreselleĢmenin etkileriyle dönüĢüme uğramaktadır.  

Çağımız küresel kültürünün temelinde yatan tüketim edimi, üretimin çok 

çeĢitli, hızlı ve ucuza yapılabilmesine olanak tanıyan teknolojik geliĢmeler sayesinde 

çeĢitlenmiĢ, farklılaĢmıĢ, bireyin seçimine kadar inen hızlı bir sürece eriĢmiĢtir. 

Bunun için geliĢen teknoloji kadar tüketime odaklı yeni bir kültür yapılanmasının 

ortaya çıkması da kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Bu yapılanma, uydu teknolojileri ve 

kitlesel iletiĢim araçlarını içeren yeni küresel iletiĢim biçimleri sayesinde uluslararası 

seyahatin ve ulus devlet iliĢkileriyle bağlantısız „küçük dünyalar‟ın geliĢimini 

hızlandırırken; uluslararası kurum ve kuruluĢların sayısının artmasını, küresel 

yarıĢların ve az sayıda iletiĢim dilinin ortaya çıkmasını, ödüllerin artmasını ve 

yurttaĢlıkla politik demokrasiye iliĢkin ortak kavramların geliĢmesini sağlamıĢtır 

(Urry, 1999: 209). 

Yeni küresel kültürün yarattığı önemli bir kavram tüketici yurttaşlıktır. Urry, 

bu kavramı Ģu Ģekilde açıklamaktadır (1999: 226–227):  

“Tüketici yurttaş kavramının dört özelliği vardır. Öncelikle insanlar daha çok 

mal ve hizmet satın alma güçleri yoluyla yurttaĢ olurlar; yurttaĢlık, politik 

haklar ve görevlerden daha çok bir tüketim sorunu haline gelmektedir. Ġkinci 

özellik, farklı toplumlardaki insanların, farklı toplumlardan gelen tüketim 

malları, hizmetler ve kültürel ürünler çeĢitliliğine ulaĢmada aynı haklara sahip 

olmasıdır. Üçüncüsü, insanların turist olarak her toplumda seyahat 

edebilmeleridir. Son özellik ise, insanların sınırlar arası hareket etme ve 

istedikleri dönemlerde bir yabancı olarak ziyaret etmek üzere seçtikleri bir 

toplumda sürekli ya da geçici bir süre kalma haklarına sahip olduklarının kabul 

edilmesidir. YurttaĢlık hakları, giderek dünyanın her tarafındaki baĢka kültür ve 

yerleri tüketme haklarını da içerecek Ģekilde geniĢlemektedir. Bu kapsamda 

modern bir kiĢi, bu hakları kullanabilen ve kendisini baĢka kültür ve yerlerin 

tüketicisi olarak görebilen kiĢidir.” 

 

KüreselleĢme süreci birbiriyle ilintili birçok alanı kapsıyor olmasına karĢın, 

bugünün hâkim literatüründe pazar ekonomisi merkezli liberal ideolojinin 

tekelindeymiĢ gibi görünmektedir (Amin‟den akt., AteĢ, 2006: 26). Özellikle, 

ekonomik alandaki iliĢkiler ağının yoğunlaĢması, toplumların birbirlerine daha 

bağımlı hale gelmesi, serbest ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve mali 

kaynakların serbest hareketi gibi günlük hayatı yakından ilgilendiren konuların 
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yoğunluklu olarak tartıĢılması nedeniyle küreselleĢme, liberal ideolojinin yeni bir 

ifade Ģekli olmaktadır (Gill‟den akt., AteĢ, 2006: 27). Bu kapsamda, liberal 

ideolojinin tamamlayıcısı olarak tanımlanabilecek tüketim kültürü de, küreselleĢme 

ile yeniden biçimlenmekte ve hızla yayılmaktadır; ancak bu kültür, neredeyse 

tamamen Batı‟nın tekelinde ve Batı‟nın izin verdiği ölçüde kitlelere sunulmaktadır. 

KüreselleĢme süreci içerisinde, dünyanın merkezi gibi davranan Batı, kendisine 

evrensel olarak geçerli olanın tanımını yapma hakkını tanımıĢ, kendi ekonomik ve 

siyasal sisteminin yanı sıra, zihniyet dünyasını da küresel ölçekte hâkim değer 

kılmaya çalıĢmıĢtır. Bu bağlamda, küresel olanı temsil eden Batı ve Batı 

düĢüncesidir. Buradan hareketle kapitalizm, onun siyasal sistemi olarak neo-

liberalizm ve kültür sistemi olarak da tüketim kültürü, evrensel olarak geçerli olanı 

temsil etmektedir (AlankuĢ‟tan akt., Erol, 2004: 41). 

KüreselleĢme ile beraber tüketim kültürü, sadece geliĢmiĢ Batı kapitalist 

toplumlarına özgü bir olgu olmaktan çıkmıĢ; küresel ekonomi politikaları ve medya 

aracılığıyla geliĢmekte olan ülkelere de yayılan, dolayısıyla tüm dünya ülkelerini 

birer tüketim toplumuna çeviren bir yapı kazanmıĢtır (Bıçakçı ve Konyar‟dan akt., 

Erol, 2004: 42). 

KüreselleĢmenin ekonomik ayağı, uluslararası sermayenin egemenliğine iĢaret 

etmektedir. Ekonomik olarak uluslararası sermayenin egemenliği bir yandan, günlük 

yaĢam açısından dünyayı „bir örnekleĢtirirken‟; öte yandan, ekonomik verimliliğin 

dünya ekonomisindeki en belirleyici ölçüt olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Bu egemenlik, ülkeleri aĢan biçimde geliĢmektedir (Akbulut ve Erdoğan, 2008: 70). 

 Topuz, globalleĢmenin “bütün ülkelerin tek bir ekonomik ve finansal sisteme 

entegre olmaları ve devletin ekonomik yetkilerinin çokuluslu ortakların eline 

geçmesi anlamına geldiğini” belirterek, bu düzenin baĢlıca özelliklerini Ģöyle 

sıralamaktadır (akt., Akbulut ve Erdoğan, 2008: 70-71) : 

 Devletin yatırım, sağlık, eğitim, kültür ve çevre koruması gibi alanlardaki yetkilerini 

özel sektöre devretmesi, 

 Dünyaya ulusal devletlerin değil, çokuluslu ekonomi ve finans kuruluĢlarının, 

bankaların yön vermesi, 

 Kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi, 
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 Uluslararası finansın örgütlenmesine bütün ülkelerde olağanüstü yetkiler tanınması, 

 Kapitallere ve ürünlere sınır tanınmaması, 

 DüĢünce özgürlüğü yerine, tecimsel anlatım özgürlüğü (yani pazar özgürlüğünün) 

sağlanması. 

 

Çokuluslu ortaklar, dünya pazarlarını ellerinde tutmak ve daha da büyütmek 

için, birbirine benzer, tüketim alıĢkanlıkları aynı kitleler yaratmaktadır. Amaçları, 

tüm dünyayı homojen, tek bir pazar haline dönüĢtürmektir (Akbulut ve Erdoğan, 

2008: 71). Sulkunen‟e göre (akt., Erol, 2004: 42), 1980‟li yıllardaki yeni tüketim 

toplumunun ortaya çıkıĢı küreselleĢmeyle yakından ilgilidir. Artık, büyük endüstriyel 

ilerleme küresel bir alanda çalıĢmaya baĢlamıĢ ve Batı kültürünün sonuçları ulus-

devletlerin sınırlarını çoktan aĢmıĢtır. Sulkunen, lüks malların her dönemde farklı 

ülkelere gittiğini ancak bunun çağımızda daha önceki devirlerden çok daha „gerçek‟ 

ve yoğun bir biçimde yaĢandığını belirtmektedir  

KüreselleĢme kavramının anlaĢılması açısından Berger‟in çalıĢması yararlıdır. 

Berger (1997) küreselleĢmenin dört yüzünden bahsetmektedir. Ġlk olarak, 

küreselleĢme ekonomik temelli bir sürecin kültürel yüzüdür. Berger “Davos kültürü” 

olarak tanımladığı bu ilk yüzde kendini “yuppie” hayat tarzı olarak gösteren elit 

kültüre değinmektedir. Ġkinci yüzde küreselleĢme, vakıflar, akademik haberleĢme 

ağları, sivil toplum kuruluĢları, vb oluĢumların unsuru olan bir kültür biçiminde yer 

almaktadır. Bu, “Faculty Club Culture” olarak isimlendirilmektedir. Berger, 

küreselleĢmenin üçüncü görünümünü Benjamin Barber‟den ödünç aldığı bir deyimle 

“Mc World Culture” olarak isimlendirmektedir. Burada Amerikan damgalı popüler 

kültürün altını çizmektedir. Dördüncü olarak da çoğulculuk, pazar ekonomisi ve 

demokrasi yanlısı bir söylemin baĢta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere diğer 

ülkelere empoze edilmesi gelmektedir (Ġçli, 2001: 164). 

KüreselleĢme yalnızca siyasal ve ekonomik alanları değil aynı zamanda 

kültürel alanları da etkileyen bir süreçtir. Dünya siyasal ve ekonomik alanlarının yanı 

sıra kültürel anlam sistemleri ve simgesel biçimlerin geniĢ ölçekli aktarımından 

dolayı küresel bir bütünleĢme içine girmektedir (Ġçli, 2001: 164). 
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KüreselleĢmenin etkilediği kültürel alanlardan biri de tüketim kültürüdür. 

KüreselleĢen tüketim kültürünün küresel ürün, hizmet ve bunlara iliĢkin değerleri 

dünya toplumlarına yayması (Berger‟in de belirttiği gibi) genellikle dünyanın 

“AmerikanlaĢması” ve dünyanın “homojenleĢmesi” (türdeĢleĢmesi) olarak 

değerlendirilmektedir (Bıçakçı ve Konyar‟dan akt., Erol, 2004: 42).  

Dünyanın AmerikanlaĢması ideolojisi 1898 yılında ilk dile geldiğinde, bunu 

dile getiren Theodore Roosevelt, dünyanın AmerikanlaĢmasının bir kader olduğunu 

ifade etmiĢtir. Wilson ise 1915 yılında AP‟ye yaptığı bir açıklamada Dünya BirleĢik 

Devletleri kurma projesinden söz etmiĢtir: “Bizler tüm dünya halklarının karıĢımıyız. 

Kanımızda bu halkların kanı, gelenekleri, duyguları, zevkleri, tutkuları dolaĢıyor. 

Aslında biz bu karıĢımın sonucundan baĢka bir Ģey değiliz. Dolayısıyla biz tüm 

halkları anlayabiliriz; biz onları olduğumuz bu karıĢım sayesinde anlayabiliriz, onları 

tanır, kucaklar ve tek tek kabul ederiz” (akt., Mattelart, Mattelart‟dan akt., Cheviron, 

2004: 54) . ABD‟de değil de, ABD dıĢında yayılan kolektif bir ABD imgesinin 

kaynağını teĢkil eden bu söylem Mattelart‟a göre (akt., Cheviron, 2004: 54), 

piyasanın temsilcilerinin söyleminde merkezi bir yer iĢgal edecek ve zamanla 

Amerikan kültür endüstrisinin dünya halklarını bütünleĢtirici-birleĢtirici rolüne 

duyulan inancı doğallaĢtıracaktır.  

Bu noktada oluĢturulan küresel kitle kültürü, (televizyon, sinema, reklam gibi) 

kültürel üretimin modern araçlarının egemenliğindedir. Bu tür bir küresel kültür 

büyük oranda Batı merkezlidir ve dili Ġngilizce'dir. Batının dıĢında yaĢayanlar için 

merkezdekiyle özdeĢim kurmayı sağlamaktadır. Tüketim aracılığıyla Batı türü bir 

yaĢantının, hayat tarzının etkilerinin duyulmasına yaramaktadır. Diğer yandan 

kendine özgü türdeĢleĢtirmeler yapmaktadır. Farklılıkları özümsemekte, her Ģeyi 

kapsayan bir Batı tarzı içine yerleĢtirmektedir. Ne var ki, yerelliği ihmal 

edemeyeceğini bildiği için, yerel siyasal ve ekonomik seçkinlerle iĢbirliği yoluna 

giderek onlar aracılığıyla iĢlemektedir (Ġçli, 2001: 166). 

Küresel tüketim kültürünün tüm dünyada yaygınlık kazanmasında, tüketim 

kültürünü yayan ürünlerin yerel kültür unsurlarıyla eklemlenerek yeniden üretilmesi 

önemlidir. Morley ve Robins‟e göre (akt., Erol, 2004: 45), uluslararası Ģirketler bir 

ülkenin farklılığını tamamen yok edemeyeceklerinin farkındadırlar. Bundan dolayı 
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yerellik ve özgünlükten yararlanıp, yerel kültürel özellikleri de kullanarak insanlara 

seslenmektedirler. Bunun yanı sıra, dünyanın her tarafından bir araya getirilip 

toplanan kültürel ürünler yeni bir „kozmopolit‟ piyasanın hizmetine sunulmaktadır: 

Dünya müziği, turizm, moda, budunsal sanatlar, yerel mutfaklar, dünya edebiyatı ve 

sineması. Yerel ve egzotik olan ne varsa, ait oldukları yerden koparılarak dünya 

piyasası için yeniden tasarlanmakta, dünya kültürlerine ait özelikler alınıp satılabilen 

bir metaya dönüĢtürülmektedir (Morley ve Robins‟den akt., Erol, 2004: 45-46).  

KüreselleĢen tüketim kültürünün dünyaya yayılmasında ise kitle iletiĢim 

araçları özellikle önemlidir. Küresel emperyalist gücün kendisini var edebilmesi için 

tüm dünyaya ulaĢabilmesi ve iletiĢim, etkileĢim içerisinde olması gereklidir. Bu 

bağlamda, küreselleĢme süreci en çok da iletiĢimsel alanı etkilemiĢtir ve iletiĢimsel 

alan üzerinden kendisini var edebilme olanaklarına sahip olmuĢtur. KüreselleĢme, 

yeni iletiĢim biçimleri ile birlikte toplumsallaĢmıĢ ve dünya ölçeğinde kendisini var 

edebilmiĢtir. Yeni ekonomik yapılar, yeni iletiĢimsel yapılarla iç içe geçmiĢtir ve 

küreselleĢmenin çözümlenmesi bu nedenle küresel iletiĢimin çözümlenmesini de 

gerekli kılmıĢtır (Çoban, 2008a: 30).  

Dünya kapitalizmi içerisinde medya modern dünya sistemi ve özelikle de 

uluslararası Ģirketlerin reklamı, korunması ve yayılmasını sağlayan bir aracı rolü 

üstlenmiĢtir. Özellikle Amerikan sermayesinin ön sıralarda yer aldığı uluslararası 

medya Ģirketleri, ürettikleri programları sınır tanımadan tüm dünya ülkelerine 

yaymaktadır. Böylece uluslararası medya Ģirketlerinin tüketim kültürünü 

evrenselleĢtirip yaygınlaĢtırması söz konusu olurken, ulusal/yerel medyalar da 

tüketim kültürünü içeren ürünleri dağıtmakla görevlendirilmektedirler (Konyar ve 

Sklair‟den akt., Erol, 2004: 44).  

Küresel anlamda üretim araçlarına sahip olanlar, küresel düĢünceyi üretmek 

için de uygun araçlara sahiptir. KüreselleĢme sürecinin toplumsal anlamda yarattığı 

parçalanmayı yeniden üreten medya, iletiĢimsel alanda yarattığı parçalanma ile de 

toplumun kendi imgesini yakalamasını engellemektedir (Çoban, 2008a: 30). Bunun 

yanı sıra, özel/ticari medya temelde bir ticarethane mantığı güttüğünden 

tüketicilerini/izleyicilerini azamileĢtirmeyi temel hedef haline getirmiĢtir. Dolayısıyla 
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hatırı sayılır ölçüde kurumsal farklılıklarına karĢın, medya sistemleri temelde 

programlarını, formatlarını ve mizansenlerini diğer önde giden rakiplerine benzetme 

eğilimindedir.  Bu da benzer bir iletiĢim kültürünün oluĢup yayılmasına zemin 

hazırlayan önemli bir etkendir. 

1.2.4. Küreselleşme Medya ve Reklam İlişkisi 

19. yüzyılın ikinci yarısında, telgrafın icadıyla birlikte çok uzaklardaki 

haberleri alabilme ve gazete vasıtasıyla da geniĢ kitlelere iletebilme imkânı, 20. 

yüzyılın baĢlarında radyonun insan hayatına girmesiyle beraber çok daha geniĢ bir 

alana yayılmıĢtır. 1950'li yıllardan itibaren yaygınlaĢmaya baĢlayan televizyon ise 

kısa sürede radyonun pabucu dama atmıĢ ve bilgiye eriĢmede sesin yanına görüntüyü 

de ekleyerek, etkisini katlamıĢtır. 

1980'lerden sonra uydu yayıncılığının geliĢmesiyle, dünyanın her tarafına 

yayın yapabilen televizyonlar ise, coğrafi ve siyasal alandaki sınırları ortadan 

kaldırmıĢtır. Bu geliĢmelere yüzyılın sonuna doğru, hızla geliĢen ve yaygınlaĢan 

kiĢisel bilgisayar ve internet Ģebekeleri de eklenince, küresel çapta bir iletiĢim ağı 

ortaya çıkmıĢtır. Dolayısıyla 21. yüzyıl, insanlığın var olduğu günden beri 

geliĢiminde en önemli olgu olan „iletiĢim‟in taçlandırılıp tahtlandırıldığı ve birçok 

konuda temel belirleyici olarak ele alındığı bir zamandır.  

GeçmiĢ yüzyıllarda 4. kuvvet olarak nitelenen medya, 21. yüzyılla beraber bir 

numaraya yerleĢmiĢ ve giderek küreselleĢip sınırları daralan dünyada iletiĢim, hiç 

olmadığı kadar önemli hale gelmiĢtir. Bunda 80‟li yıllardan sonra, tüm dünyada 

gözlenen, ekonominin neo-liberal politikalar doğrultusunda içine girmiĢ olduğu 

yeniden yapılanma süreci etkili olmuĢtur. Yeni oluĢan genel ekonomik yapı, 

enformasyon sektörünü de geçmiĢe kıyasla daha özel bir konuma yükseltmiĢtir. 

Böylece dünyadaki teknolojik geliĢmelere paralel olarak üretimin hem örgütlenme 

hem de denetlenme süreci, sürekli geniĢleyen enformasyon sektörüne bağımlı 

kılınmaya baĢlanmıĢtır. 

ĠletiĢime atfedilen bu önemin temellerinin, sanayi devrimi sonrası yaĢanan 

siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüĢümlerle atıldığını söylemek mümkündür. 
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Stuart Hall (1994), iletiĢimle ilgili herhangi bir çalıĢmanın, toplumdaki temsil 

sistemlerinin konumlandırıldığı ekonomik ve siyasal koĢullardan ayrı, onları 

anlamadan ya da dikkate almadan incelenemeyeceğini, dolayısıyla da 

geliĢtirilemeyeceğini söylemektedir. Bu kapsamda genel olarak iletiĢimin, özelde ise 

medyanın, sanayi devrimi sonrası geliĢen yeni teknolojiler sonucu, bilginin alınıp 

satılabilen bir meta değeri elde ediĢiyle yükseliĢe geçtiği gözden kaçırılmamalıdır.  

Günümüz toplumlarının sosyo-kültürel yapısı ve hatta ekonomik kararları ile 

neredeyse tüm iç ve dıĢ iliĢkileri medya tarafından Ģekillendirilirken; özellikle 1980 

sonrası tüm dünyada yaygınlaĢan yeni sağ politikaların bir sonucu olarak ortaya 

çıkan yeni kapitalist sistemler de medyayı Ģekillendirmektedir. Bu ikili yapı ise 

medyanın toplumsal sistem içindeki önemine iĢaret etmektedir (DağtaĢ, 2006b: 33).  

Burada dikkatle üzerinde durulması gereken noktaysa Ģudur: Artık gerçeklik, 

özellikle de toplumsal gerçeklik medyanın sunduğu Ģekliyle zihinlerde oluĢmaktadır.  

Bu noktada, dünyayı Ģekillendirenin mitler olduğundan söz etmek yanlıĢ 

olmayacaktır. Öz bilincimiz ve kültürümüz, medya tarafından bize söylenenler 

üzerinde temellenmektedir. Medyanın iĢlediği konuların büyük bir kısmı, henüz 

kanıtlanmamıĢ varsayımlar ve mitlerden oluĢmaktadır. Bu mitler, kültürün genel 

görünümünü belirleyen hikâyeler, temalar ve fikirlerdir. Politikacılar, reklamcılar ve 

diğerleri düĢünüĢ tarzımızı, değer yargılarımızı ve korkularımızı manipüle eden 

mitler yaratmaktadır. Mitler, zamanla değiĢse de onları ticarileĢtirme ve yaftalama 

çabaları hep aynı kalmaktadır (Radford, 2004: 11).  

Çağımızda kitle iletiĢim araçları, gelecekleri ve etkileri, iĢleyiĢ tarzları ve 

sosyal sonuçları ile dikkate değer ölçüde kısa bir zamanda sosyal bilimin, kültürel 

eleĢtirinin ve ironik bir biçimde bizzat medyanın temel temaları haline gelmiĢtir. 

ÇağdaĢ toplumları bu kadar kapsamlı ve kalıcı, bu kadar köklü ve geri dönülemez 

biçimde Ģekillendiren baĢka bir görüngüden söz etmek zordur (Meyer, 2002: 9). Bu 

bağlamda, çağdaĢ kitle iletiĢim araçlarının modern yaĢamın birçok alanı üzerinde 

derin izler bırakan etkisi, değiĢik açılardan tartıĢılmaktadır. Bu tartıĢmaların en 

hararetli olduğu yerlerden biriyse kitle iletiĢim araçlarının tüketimi Ģekillendirme ve 
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tek tipleĢtirmedeki rolüdür. Kitle iletiĢim araçlarını bu role bürünmeye iten temel 

etken olarak, mali kaynaklara bağımlılığı göstermek mümkündür.  

Günümüz medyası ekonomik girdisini ağırlıklı olarak ve hatta bazı üretim 

alanlarında tamamen reklam yoluyla elde etmektedir. Reklama bağımlılık, medya 

ürünlerinin ve yapısal olarak medya üretim alanının olmazsa olmaz bir koĢulu haline 

gelmiĢtir ve bu süreçte medyanın içeriğini doğrudan etkileyecek bir pazar iliĢkileri 

evreni bulunmaktadır. Dünya üzerindeki ülkelerin büyük bir çoğunluğunda medya 

yayıncılık pazarı -oran ve yöntemleri farklılıklar göstermekle birlikte- reklamla 

iliĢkili bir biçimde oluĢturulmuĢ pazar sistemine sahiptir (Bilgili, 2008: 41-42). 

Ġlk ve orta çağlarda pazarlarda kölelerin açık artırma ile satıĢında, köle 

sahibinin sattığı kölenin gençliğini, sıhhatini, gücünü, kuvvetini ve köleliğe 

yatkınlığını alıcılara yüksek sesle ve cazip bir dille anlatması, alıcıların kölenin 

diĢlerine varıncaya kadar incelemesi reklam-pazar iletiĢiminin ne denli eski bir tarihe 

sahip olduğunu görmek açısından dikkat çekicidir.  

Bugünse reklamlar, yaĢamımızı Ģekillendiren ve yansıtan en önemli kültürel 

faktörlerden biridir. Öyle ki, çağımızda herkesin yaĢamının kaçınılmaz bir 

parçasıdırlar (Williamson, 2001: 11). YaĢadığımız kentlerde hepimiz her gün 

yüzlerce reklam imgesiyle karĢılaĢmaktayızdır. KarĢımıza bu denli sık çıkan baĢka 

hiçbir imge yoktur. Ancak gerek karĢılaĢma biçimimiz, gerekse hiç durmadan 

yenilenmeleri bakımından reklam imgeleri anlıktır. Oysa hiçbir zaman reklamlarda o 

andan söz edilmemektedir. Bahsi geçen, çoğu zaman için geçmiĢ ve her zaman için 

gelecektir. Reklamın insanlara özgür seçme hakkı verdiği sanılmaktadır; oysa 

dizgesel olarak ele alındığında reklamlar her zaman tek bir Ģeyi önermektedir. 

Reklamlarda her bireye bir nesne daha satın alarak kendisini ya da yaĢantısını 

değiĢtirmesi önerilmektedir. Aldığınız bu nesne der reklam, sizi bir bakıma daha 

zenginleĢtirecektir -aslında o nesneyi almak için para harcayarak biraz daha 

yoksullaĢacak olsanız bile (Berger, 2004: 30-31)! Reklam bu önermelerini genel 

olarak 6 farklı yoldan yapmaktadır. Bunlar ; “farklılaĢtırma”, “bitmiĢ bağıntı (nesnel 

bir bağıntı kurma)”, “gösterilen olarak ürün sunumu”, “gösteren olarak ürün 
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sunumu”, “üreteç olarak ürün sunumu” ve “para olarak ürün sunumu”dur 

(Williamson, 2001: 24-40). 

Williamson‟un Reklamların Dili adlı kitabında aktardığı üzere (2001: 12-13-

14); 

“Reklamlar, tüketim mallarından öte Ģeyleri satar: Ġçinde bizim ve o malların 

yer değiĢtirebilir olduğumuz bir yapıyı bize verirken, bize kendimizi satarlar. 

Bu nedenle reklamlar, Ģeyler dünyasına ait ifadeleri, insanlar için bir Ģey ifade 

eder biçime çevirmek zorundadır; yani nesnelere insani olarak simgesel bir 

“değiĢim değeri” yaratmak zorundadır. Bu değer yaratımında kullanılan araçsa 

ideolojidir. Ġdeoloji, toplumsal koĢulların bu koĢulların sürekliliğini sağlarken 

zorunlu kıldığı anlamdır. Bir toplumsal „yer‟e sahip olma, ait olma gereksinimi 

duyarız; ancak her zaman bunu bulmak kolay olmayabilir. Bunun yerine bize 

imgesel bir yer verilebilir. Reklam, iĢte bu imgesel yerleri kullanarak bize bir 

takım vaatlerde bulunur, bizi boĢlukları doldurmaya çağırır ve bunu yaparken 

de biz hem konuĢan hem dinleyen, hem özne hem nesne oluruz. Bizim 

toplumsal anlam gereksinimlerine olduğu kadar maddi mallara da ihtiyacımız 

vardır. Reklam tüm mallara toplumsal bir anlam verir; öyle ki bu iki gereksinim 

kesiĢtirilir ve hiç biri de yeterli ölçüde karĢılanmaz. Gereksinim duyduğumuz 

maddi Ģeyler baĢka Ģeyleri, gereksinim duyduğumuz maddi olmayan Ģeyleri 

temsil eder; ikisi arasındaki değiĢim noktasıysa reklamda “anlam”ın yaratıldığı 

yerdir.” 

 

Kapitalist ekonominin reklamlarla yarattığı sanal dünyada birey, kendi gerçek 

gereksinimlerini karĢılamak yerine, sermayenin ihtiyaçlarının karĢılanmasına 

yönlendirilmektedir. Ġnsanlar nasıl insan olacağım çabasıyla değil, nasıl 

görüneceğim endiĢesiyle hazırlanıp sokağa çıkmaktadır. Ġnsanların 

değerlendirilmesinde, insanca muameleden önce, o insanın gömleğinin markası veya 

saçlarının parıldayıp parıldamaması ölçüt alınmaktadır. Atasözlerine bile iĢlemiĢ bu 

bakıĢ açısıyla kiĢi kıyafetiyle karĢılanmakta ancak geçmiĢtekinin aksine yine 

kıyafetiyle uğurlanmaktadır. Sevgi, cazibe ve yakınlık kiĢinin kiĢi olarak niteliğiyle 

değil, kullandıklarıyla anlamlandırılmaktadır: Birey, Colgate diĢ macunuyla 

fırçalanan diĢleriyle, Pantene‟le yıkanmıĢ saçlarıyla, Chopard parfümüyle, Levis 

jeaniyle, Malboro sigarasıyla, spor araba kullanmasıyla ya da kısaca tükettiği tüm 

mallarla değerlendirilmektedir. Birey hem kendi benliğini hem de sosyal benliğini 

kitle kültürünün tüketimiyle bulabilmektedir. Satın almada saptayıcı faktör kiĢinin 

kendisini eleĢtiriĢine dayanmakta ve satın alma eylemi, ürünün gerçek özelliği ve 

iĢlevleri üzerinden değil, ürüne atfedilen özelliklerle iliĢki kurularak yapılmaktadır.  
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Berger‟in Görme Biçimleri adlı kitabında altını çizdiği üzere (2004: 133-134-

140); 

“Reklamlar, nesneleri değil toplumsal iliĢkileri amaçlar; zevk değil mutluluk 

vaat eder. DıĢarıdan, baĢkalarının gözüyle görülen bir mutluluktur bu. 

Kıskanılmanın getirdiği bu mutluluk bir yandan çekicilik yaratırken bir yandan 

da kiĢinin kendisine duyduğu güveni perçinler. Daha açık bir ifadeyle, reklam 

imgesi alıcıdan, aslında onun kendisine karşı duyduğu sevgiyi çalar; sonra da 

bu sevgiyi ona, alacağı ürünün fiyatına yeniden satar. Bu satıĢı 

gerçekleĢtirirken de sıradan seyirci-alıcının geleneksel eğitimini ve toplumsal 

kabullerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanır. Seyirci-alıcının okulda tarih, 

din, mitoloji, vs olarak öğrendikleri ya da toplumsal yaĢamda benimsedikleri 

çekicilik üretimine atfedilir.” 

 

Reklamlarla insanlarda, yaĢam tarzları ve kendileri hakkındaki 

değerlendirmelerinde hem tatminsizlik yaratılmakta hem de bu tatminsizliğin 

sürekliliği sağlanmaktadır. Çünkü tatmin olmuĢ insanlar asla tatminsizlik içinde 

yüzen ve tüketerek tatmin peĢinde koĢan insanlar kadar karlı değildir. Bu oyunda, 

tatminsizlik duygusu asla ürüne yönetilmemekte, aksine doğrudan kiĢinin kendisine 

yöneltilmektedir: Birey sosyal ve kiĢisel bakımlardan yetersiz ve kaybedendir. 

Reklamlarla insanlara, sürekli olarak onları mutluluktan ve baĢarıdan uzak tutanın 

kendileri ve kendi vücutları olduğu söylenmekte; çare olarak da ardı arkası 

kesilmeyen sayısız ürünleri kullanma ve tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Moda ve 

kozmetik endüstrilerinin baĢarısının temelinde, kadınların kendilerinden ne kadar 

hoĢnutsuz oldukları yanılsamasını „gerçek‟miĢcesine ortaya çıkarmaları ve ortaya 

çıkardıkları bu hoĢnutsuz ve tatminsiz yapıyı kullanmaları yatmaktadır. Kadınlara ve 

genç kızlara seslenen magazinler (ki bir bayideki magazinlerin çoğunluğunu bunlar 

oluĢturmaktadır) bireyleri bu bakımdan sömürerek, kozmetik ve moda endüstrisinin 

kölesi kitleler yaratmaktadır. 

Reklam endüstrisi talepleri yaratmakta ve kaçınılmaz Ģekilde de kontrolü 

altında tutmaktadır. Advertising Age'e verdiği bir söyleĢide, Revlon'ın baĢkanı Mitch 

Epstein bu gerçeği oldukça açık bir Ģekilde Ģöyle ifade etmektedir:  "Biz liderleriz, 

kadının ne isteyeceğine biz karar veririz. Bazen kadınlara sorarız, fakat onlar bize 

parlak göz farı istediklerini söyleyemezler, çünkü böyle bir Ģeyi görmemiĢ ve 

duymamıĢlardır. Dolayısıyla, biz yarattık, onlara bildirdik, „eye shadow‟ için 
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arzuyu\isteği\talebi yarattık" (akt., http://www.irfanerdogan.com, 2011). Talep 

yaratılması ve kontrolü kapitalist ideolojilerde, halka istediğini vermek olarak 

sunulmaktadır. Bu tür talep yönetimi, moda peĢinde koĢturanlarda özgürlük ve özgür 

seçenek tasavvurunun önünü açmaktadır. Ayrıca, kiĢi, satın alıp sahip olduklarıyla 

kendinden baĢkası olduğunu yanılsamasını yaĢamaktadır.  

Çoğu kitle iletiĢim araçlarıyla sunulan reklamlar, geçici ve tekrarlanması 

ancak ürünün yeniden kullanılmasıyla mümkün olabilecek "mutluluklar" 

yaratmaktadır. Bireyin mutluluğu satın alabilme gücü kadardır. Dolayısıyla 

reklamlar, insanlarda sağlıklı kiĢilikler ve insanlar arasında sağlıklı iliĢkiler 

üretmekten özenle kaçınmaktadır. Reklam endüstrisinin yarattığı ve sevdiği insan 

mental bakımdan hasta insandır. Reklamlar, mental hastalığı hecelemektedir: 

Reklamların empoze ettiği ürün ve hizmetlerle bireyin kendisini kendine ve dıĢarıya 

mükemmel ya da mükemmele yakın olarak sunması, bu kandırma oyununa inanmak, 

bağlanmak ve sürekli bunu tekrarlamak, kimi düĢünürlerce bir hastalık olarak 

addedilmektedir.  

Lefebvre‟ye göre (akt., Meral, 2008: 183), bireylerin, gündelik hayatlarına bir 

anlam vermek, yollarını bulmak ve hayatlarını yönlendirmek için reklamdan baĢka 

hiçbir Ģeyleri yokmuĢ gibidir. Tüketim toplumunda, tüketim salt insani ihtiyaçlara 

yönelik bir eylem değil, daha çok toplumsal aidiyet, statü ve kimlik edinme gibi 

sembolik değerler için yapılan bir eylemdir.  

Reklamlar, kullandıkları (fikirsel ve dolayımlı) imaj sistemleriyle egemen 

ideolojinin kabulünü teĢvik eden ve döngüsünü sağlayan bir yapı yaratmaktadır. Bu 

imaj sistemleri, insanların kendi toplumlarının en temel özelliklerini bile nasıl 

anlamlandırdıklarına büyük ölçüde etki etmektedir. Reklamlarla dayatılan ve 

kitlelerin de sorgulamaksızın benimsediği bu anlamlandırmalar, toplumların Ģiddet 

düzeylerini, ırksal ve cinsiyet düzenlerini ve rollerini, iĢ ve meslek beklentilerini ve 

politik seçeneklerini de kapsamaktadır (Lull, 2001: 23-24). 

Reklam metinleri, içinde yer aldıkları kültürden izler taĢımaktadır. Çünkü 

reklamcılar, hazırladıkları reklamın izleyiciler tarafından kod açımlamalarının kendi 

istekleri doğrultusunda gerçekleĢmesini ummaktadır. Bu dileğin gerçekleĢmesi ise, 

http://www.irfanerdogan.com/
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hazırlanan mesajların doğru kiĢilere ulaĢması anlamına gelmektedir. Reklamcılar 

ürünlerini uygun biçimde konumlandırmak için,  tüketiciler, pazar ve ürünler üzerine 

sürekli araĢtırma yapmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde reklamcılık, sosyal 

değiĢimi yorumlamak ve kendini bu değiĢime uyarlama aracılığıyla geliĢen bir 

iletiĢim eylemidir. Bunlar reklamcılığı, tüketim toplumunda merkezi konuma 

yerleĢtirmiĢtir. Reklam ve popüler kültürün geliĢimi tüketimin geliĢimine koĢuttur. 

Ancak her üç olgu da asıl geliĢimini modernlikle gelen dönüĢümlerle kazanmıĢtır. 

Tüketim, modernizmin sosyal geliĢiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul 

edilmektedir (Yavuz, 2012).  

Dolayısıyla tüketim kültürüyle kuĢatılmıĢ birey için reklam, gündelik hayatın 

kılavuzudur ve günümüz dünyasında hazır paketlenmiĢ bir yaĢamı gündelik yaĢama 

uyarlamak, yaĢamın kendisini bedeli ödenerek satın alınabilir olarak algılamaya yol 

açmaktadır (Meral, 2008: 184).  

Çok daha fazla detaylandırılabilecek olan reklamın bu iĢlevleri ve iĢleyiĢi 

günümüz toplumlarında neredeyse tamamen küresel ekonominin ve pazar 

dinamiklerinin kontrolü altındadır. Dolayısıyla reklam gelirlerine bağımlı iletiĢim 

sistemleri de aynı dinamiklerce kontrol altında tutulmakta ve içerikleri bu doğrultuda 

Ģekillendirilmektedir. TV programlarından radyo programlarına, günlük gazetelerden 

haftalık ya da aylık dergilere dek her türlü medya ürünü bu yapı içinde reklam 

sektörüne bağımlıdır. Yayınların devamı ve sürekliliği kadar içeriği de reklam 

pastasından alınan paya göre belirlenmektedir. Ayrıca çoğu kez küresel markalar 

yerel unsurlarla bezenmiĢ bir görünüme büründürülerek ancak gerçekte kapitalist 

küresel pazar mantığından koparılmaksızın tüketiciye sunulmaktadır.  

Dolayısıyla bu noktada, ticari pazar iliĢkilerinde, ticari değiĢimin yanı sıra bir 

toplumsallaĢma ve egemenlik iliĢkileri süreci de oluĢmaktadır. Bu birikim ekonomisi 

anlayıĢına dayalı sürecin siyasal sonucudur. Pazarın, yerel olarak adlandırılan dünya 

üzerindeki bir bölge ya da küçük bir alanından, tüm dünyayı içine alan küresel 

nitelikte egemen pazar yapısına doğru dönüĢümüyle birlikte, toplum egemenlik 

iliĢkileri ağı da küresel nitelikte evrilmekte ve değiĢim geçirmektedir (Bilgili, 2008: 

42). 
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Küresel pazarın medya, reklam veren ve reklam Ģirketleri medyanın küresel 

ticari gücü kadar, küresel ticari Ģirketlerin kaynaklandıkları ülkelerin dıĢ politik 

amaçlarına da hizmet etmektedir. Bu bir egemenlik yatırımıdır ve Batı‟nın güçlü 

ekonomilerine sahip ülkelerinin küresel politik egemenlikleri için gerekli küresel 

iletiĢim politikaları ile uygulamaları, bu Ģirketler aracılığıyla yerine getirilmektedir 

(Bilgili, 2008: 65). 

Bu bağlamda mal ve hizmetlerin tüketildiği yerlerde de devrimci bir değiĢim 

gerçekleĢmekte ve bu değiĢim yalnızca tüketimin niteliğinde değil, toplumsal hayat 

üzerinde de derin etkiler yaratmaktadır (Ritzer, 2000: 14). Bugünün tüketim edimleri 

yerel unsurları ancak otantiklik düzeyinde içinde barındıran küreselleĢmiĢ bir 

piyasanın tektipleĢmiĢ alıĢveriĢ merkezlerinde, standartlaĢmıĢ tarzlar içinde varlık 

gösterebilmektedir.  

Bu nedenledir ki medya, küresel ticari pazarın varlığını ve mutlaka kendi 

varlığını geliĢtirmek ve hâkim konumunu korumak için, söylemlerini de geliĢtirmek 

durumundadır. Küresel ticari pazarın egemenlik alanının varlığı için, kendisine karĢı 

ya da dıĢında kalan anlam ve değerlerin sürekli olarak yeniden üretilmesi ve rızaya 

dayanan bir ortam yaratılması Ģarttır. BenzeĢme ve yönlendirmeye açık kitle toplumu 

ise bunun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Bilgili, 2008: 61).  

Bourdieu‟ye göre (akt., Bilgili, 2008: 61), medya söylemi yaklaĢımının 

birinci karakteristiği, medya söyleminin simgesel Ģiddet yoluyla hegemonik 

yapılandırılmasıyla iliĢkilidir. Medya söyleminin ikinci belirleyici karakteristiği ise, 

Bourdieu‟nün „homoloji‟ adını verdiği genel benzeĢtirme eğilimidir. Medya 

söyleminin homolojik etkisi, toplumsal dünyada birikmiĢ nitel farkları yok eden, 

genelleĢtirilmiĢ ve yüzeysel tek tip düĢüncelerin ve basmakalıplığın egemen bir 

değer olarak kutsanıĢına yol açmaktadır.  

Ayrıca modernliğin bu tüketimci aĢamasında kültürel dinlencenin kitlesel 

demokratikleĢmesi, deneysel tüketimciliğin ve belleğin eğlence-gösteri‟ye 

dönüĢümünün zaferi olarak algılanmaktadır (Lipovetsky‟dan akt., Ergur, 2008: 23). 

Bu gösteri mantığı, kitlelerin aynı ürün ve hizmetleri tüketmek için bir yarıĢ içine 

girmesine, „ben de oradaydım‟ ya da „ben de ona sahibim‟ niteliğindeki cümlelerin 
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söyleyeni için bir statü ve ayrıcalık simgesine dönüĢmesine neden olmuĢtur. Bugün 

Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla doruğa çıkan bu gösteri halinde olma 

durumu, kendi anlamsal çerçevesini de yaratmıĢ (örneğin fotoğrafçılıkta “Facebook 

fotoğrafı” diye özel bir alt kategori oluĢmuĢ) ve akademik çevreler için incelenmesi 

gereken yeni bir alan açmıĢtır.  

Söz konusu dönüĢümün fitili 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde kitle 

iletiĢim sisteminde gözlenen yeniliklerle yakılmıĢtır. Bu dönüĢümün gerekçesinde 

teknolojinin ve bilgisayara dayalı uygulamaların yanı sıra neo-liberal olarak 

adlandırılan ekonomi-politik sürecin de katkısı vardır. Bugün birçok kiĢi, kitle 

iletiĢim döneminin bittiğini, kitle yerine bireyin ön plana çıktığı mikro iletiĢim 

döneminin baĢladığını dile getirmektedir. ĠletiĢim teknolojileri öylesine geliĢmiĢtir 

ki, artık bireyin özelliklerinin ve davranıĢlarının anlamlandırıldığı, taleplerinin 

dikkate alındığı iletiĢim uygulamaları söz konusudur. Birey, hem iletiĢim 

amaçlarının, hem de tüketim yaĢamının merkezinde bilinmesi ve ihtiyaçlarına göre 

cevap verilmesi gereken önemli bir varlıktır (Bilgili, 2008: 49). 

Tüketicilerin davranıĢlarının stratejik amaçlarla saptanmasına dayanan 

araĢtırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun yanı sıra dünya tüketicilerinin 

farklılıklarının bir potada eritilmesinin zorlukları da artık piyasanın aktörlerine 

yabancı bir konu değildir. Marlboro, Coca-Cola ya da Levi-Strauss gibi dünya 

markaları sınır ötesi baĢarının örnekleri olmaya devam etseler bile, dünya piyasasının 

benzerliklerden çok farklılıklara sahne olduğu açıktır. Bir yanda dünya piyasasının 

küreselleĢmesi söz konusu iken, diğer yanda tüketimin kitlesel tüketim kalıplarının 

dıĢına çıkarılması ve mikro-piyasaların öngörülmesi gereği kendisini dayatmaktadır. 

Piyasanın buna karĢı bulduğu çözüm ise mikro piyasaları küresel bir perspektifle 

biçimlendirme anlayıĢıdır. ġöyle ki, aynı yaĢam koĢullarını, değerler ve öncelikler, 

zevkler ve normlar sistemini paylaĢan bireylerin oluĢturduğu dünya piyasaları 

yaratmak artık temel amaçtır (Mattelart‟dan akt., Cheviron, 2004: 53).  

Mattelart, küreselleĢmenin, üretim ve pazarlama alanının, pazar haline 

dönüĢmüĢ dünyanın bütününde gerçekleĢtiğini ifade etmektedir. KüreselleĢmeyle 

yeni teknolojilerin, medyanın ve malların standartlaĢtırılmasının baskısı altında 
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tüketicilerin ihtiyaçlarının da homojenleĢtiğini söylemektedir. Post-fordist üretim 

anlayıĢına paralel bir Ģekilde metanın küreselleĢmesine olanak sağlayan enformasyon 

teknolojileri, insanların gerek tüketim alanında gerekse kültürel anlamda 

biçimlendirilmelerinde önemli bir rol oynamaktadır (AytaĢ, 2008: 150).  

Dünyadaki bilgi üretim ve dağıtımının Batı‟nın elinde olması ve Batılı 

düĢünce yapısı içinde oluĢturulup aktarılması ise kültürel bağlılığın yaratılmasında 

önemlidir ve kültürel sömürgeciliğin tüm hızıyla sürmesinin önünü açmaktadır 

(Meral, 2008: 180). KüreselleĢmeyle tüm dünyaya sunulan kültür öğeleri, çağdaĢ 

insanın yaĢamı ve gereksinimleri göz önüne alınarak adeta pazarlanmaktadır. Bu, 

tüketim toplumu yaratmak çabasıyla yapılsa da ve kimilerince Ģiddetli eleĢtirilere 

maruz kalsa da, baĢ döndürücü bir hızla yayılmaktadır. 

Bu noktada, küresel popüler kültürün kontrol edilemediğini söylemek 

mümkündür. Günümüzde Mc Donald‟s, Coca Cola, Nike, Levis, Nescafe gibi 

firmalar tüketimin küreselleĢmesinin tipik örneklerini sunarken, insanların giyinme, 

yemek yeme gibi gündelik hayatlarına dair alıĢkanlıklarının da yavaĢ yavaĢ 

değiĢmesine neden olmaktadır. Küresel kitle kültürü, Diesel, Nike, Converse ya da 

Burger King gibi kültürel üretimin modern araçlarının elindedir (Meral, 2008: 180).  

Söz konusu bu araçların sunum yeri olan medyanın yeni yapılanması ise, 

gündelik hayatı algılayıĢ biçimimizin hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağına iĢaret 

etmektedir. Medyanın tüm alanlarıyla birlikte yeniden inĢasıyla, söylem değiĢmekte 

ve yeni bir dil kurgusu oluĢmaktadır. Bu noktada söylem alanı gündelik hayatın ta 

kendisidir; gündelik hayat tüketime ve tüketmeye yönlendirmektedir (Yağlı‟dan akt., 

Meral, 2008: 181). Lefebvre‟ye göre (2007: 86), gündelik hayat bugün itinayla 

incelenen bir nesnedir: Örgütlenmenin alanı, iradi ve planlı bir öz düzenlemenin 

uzay-zamanı haline gelmiĢtir. Örgütlenen gündelik hayat, kapalı bir devre (üretim-

tüketim-üretim) niteliğindedir. Önceden biçimlendirilen gereksinimlerin ne olacağını 

tahmin etmek artık çok kolaydır; arzuların ise izi sürülmektedir. Kısaca tüketimde 

yeni evreye girilmiĢtir.  

Bugün artık, gündelik hayatın değerlendiriliĢinde tüketimin ve hayata 

geçirdiği kültürün, siyasal anlamda edilgen bir alıcı kitlesi yaratarak popüler kültüre 
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kucak açtığını söylemek mümkündür. Kar mantığına sahip yatırımcılar açısından 

parasını ödeyen herkesin tüketmesi için toptan üretilen kültürün tüketilmesi de sahte 

mutluluklar yaratmaktadır. Bu durumun en büyük destekçisi ise medyadır. Medya, 

her ne kadar dengeliyor gibi görünse de, kiĢisel hayata uzak bir evren çizmekte ve en 

anlamlı Ģeyleri dahi kliĢelere indirgemektedir (Meral, 2008: 182-183).  

Özetlemek gerekirse, bilginin, hammaddenin, mal ve hizmetlerin uluslararası 

dolaĢıma girmesi 20. yüzyılın Ģahit olduğu bir geliĢmedir. Özellikle 1980‟li yıllardan 

sonra ekonomik iliĢkiler yaygınlaĢmıĢ, ideolojik farlılıkları temel alan kutuplaĢmalar 

çözülmüĢ, dünya çapında bir liberalleĢme sürecine girilmiĢ; kültürler, inanç ve 

idealler sınırları aĢarak daha benzer hale gelmiĢtir (Akbulut ve Erdoğan, 2008: 78). 

Bu bağlamda, tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleĢme olgusu, medya ve reklam 

sektörünü de etkilemiĢtir. Günümüzde ticari dolaĢım sınırlı pazarlarda değil, küresel 

ölçekte ki dünya pazarlarında gerçekleĢmektedir. Medya ve reklam sektörü de buna 

bağlı olarak dönüĢmekte ve uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda yeniden 

Ģekillenmektedir.  

Diğer taraftan, küreselleĢmeyle yayılan yeni değerler ve düĢünceler, 

ekonomik, politik ve kültürel anlamda birçok sonucu da beraberinde getirmektedir. 

Gündelik hayatta yoğun olarak hissedilen bu sonuçlar, çoğu zaman bireylerin 

kararlarını ve tercihlerini de etkilemekte; bu yönüyle gündelik hayata müdahale 

etmektedir. 

Meral‟in ele aldığı Ģekliyle (2008: 186); 

“Gündelik hayat, anlamlarla dolu bir alandır ve karmaĢıktır. Toplumun temel 

değerlerinin öğrenildiği ve sonraki kuĢaklara aktarıldığı bir mecradır; kültürel 

bir alana iĢaret etmektedir. Günümüzde küresel ölçütler etrafında yeniden 

yapılanan medya, gündelik hayatı algılayıĢ biçimlerini de etkilemiĢtir. Yeni 

gündelik hayatta, bireyler artık kendilerine uygun olarak üretilen ürünleri satın 

almaktadır. Bu noktada amaç, üretimin tüketilmesi için tüketicide yanlıĢ 

gereksinimler uyandırmaktır. Medya, bireylere, hem sahip olamayacakları bir 

hayat özentisi aĢılamakta, hem de sanki bu hayata sahipmiĢ (satın aldıklarıyla 

sahip olabilirmiĢ) duygusunu yaĢatmaktadır. Reklamlarda tekrarlanan tüketim 

mesajları ile tüketim ideolojisine yönelik olarak belirli hayat stratejileri ileri 

sürülürken; bireylere, yeni gündelik hayatlarındaki kimlikleri, yaĢam ve 

davranıĢ biçimleri ile hayat felsefeleri satılmaktadır.” 
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1.2.5. Tüketim Toplumu Bağlamında Küresel Medyada Kadının Sunumu 

ve Reklamlarda Kadın İmgesinin Yeniden Üretimi 

Çağımız tüketim toplumlarında küresel ve çok ortaklı bir yapı alan medya, 

hâkim değerleri ve meĢruiyetini yeniden üretmek adına belli toplumsal kategorileri 

gündeme taĢırken hep aynı yanlı ve baskılayıcı dili kullanmaktadır. Günümüz 

medyasında özellikle toplumsal erkin nesnesi konumunda olan kadınlar, çocuklar, 

eĢcinseller, farklı ırktan ya da alt kültür grubundan gelen kiĢiler ve diğerleri, daima 

benzer bir kategorileĢtirmeyle belli kalıplar içinde sunulmaktadır.  

Söz gelimi, Dünya Hıristiyan ĠletiĢim Derneği‟nin, Küresel Medya Ġzleme 

Projesi 2005 adı altında yayınladığı raporda, 76 ayrı ülkede yapılan araĢtırma 

sonucunda, kadınla erkeğin medyadaki temsillerinde eĢit olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Rapora göre, veriler incelendiğinde, dünya nüfusunun yüzde 52'den fazlasını 

oluĢturan kadınların, haberlerin sadece yüzde 21'ine konu oldukları görülmektedir. 

Haberlerin yüzde 79'luk kısmını ise erkeklerin yaptıkları ve söyledikleri 

oluĢturmaktadır. Yine rapora göre; siyaset, hukuk, iĢ dünyası gibi "profesyonel" 

konuları genellikle erkek gazeteciler takip etmekte; kadınlarsa aile, eğitim ve sosyal 

sorunlar gibi konularda haber yapmaktadır. Ayrıca kadınlar, erkeklere oranla iki kat 

daha fazla mağdur olarak haberlerde yer almaktadır. Yine haberlerde, kadınlar 

erkeklerin üç katı oranında; anne, eĢ, kız çocuğu gibi sıfatlarla ailelerine bağlı bir 

Ģekilde tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2012). 

Bu Ģekilde medya yolu ile kadın kimliğinin temsili ve ona bir rol biçilmesi 

kadını, bütünüyle, nesneleĢtirmektedir. NesneleĢtirme beraberinde kadını 

edilgenleĢtirmektedir. EdilgenleĢen kadın da kendini baĢkasının, erkeğin ve/veya 

kadının, gözünden görmeye baĢlamaktadır. Çünkü medyanın kadına uygun gördüğü 

kimlik ve biçtiği rol çoğunlukla onun cinsel kimliği ile ilgilidir. Medya, arzu nesnesi 

haline getirilen kadının, ancak, cinsel kimliği ile var olabileceğini kodlamaktadır. 

Arzu nesnesi olarak kodlanan kadının alıcısı ise bellidir: Kadının vücuduna sahip 

olmak isteyen, bu olmuyorsa da, onu gözetleyen erkekler (Uluç, Soydan ve 

Ankaralıgil, 2012: 1).  
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2004 yılında “Kadın ve Politika: DeğiĢen ve DeğiĢtiren Kadınlar” 

seminerinde Batuhan YaĢar‟ın yaptığı konuĢmada altını çizdiği üzere (2012):  

“Günümüzde moda, podyum ve eğlence dünyasında kadının rolü 

özendirilmektedir. Televole tipi programlarla, kadın cinselliğinin yanı sıra 

toplumsal dejenerasyon da gözler önüne serilmektedir. Ticari kazanç kaygısıyla 

hareket eden medya, kadının ikincil konumunu pekiĢtirmektedir. Kadın, çeĢitli 

programlarda, yarıĢmalarda belli giyim biçimleri ile de ön plana 

çıkarılmaktadır. Vahim olan Ģey, kadının cinselliğinin medya aracılığı ile 

pazarlanmasıdır. Bu pazarlıkta, karĢımıza çıkan sömürü canavarı ise erkektir: 

Ve reklamlarda, manĢetlerde, çekici güzel bir kadın vücudunu sergilenirken 

görmek istemektedir. Barlarda, pavyonlarda, diskolarda yapılan çekimlerin, 

ciddi olarak nitelendirilen haber programlarının öncelikli konuları arasında yer 

almaya baĢlaması, reklamlarında kadın cinselliğinin kullanılması, dizilerde 

yansıtılan sığ kadın dünyası, zaman zaman gösterilen dirençlerin marjinal 

kalmasına neden olmaktadır.” 

 

Bugün geniĢ kitlelere ulaĢan yaygın medyada kadınların daha çok 

melodramatik öğe, magazin malzemesi ya da herhangi bir haberi “görselleĢtirme”de 

araç olarak temsil edildikleri görülmektedir. Ġçerik üretiminde kadınlar hala 

azınlıktadır. Ülke gündemini belirleyen konularda fikir üretme/tartıĢma niteliğine 

sahip alanlarda ise daha da düĢük düzeyde temsil edilmektedirler. Öte yandan, 

örneğin internet haber sitelerinin künyelerinde olduğu gibi görece daha yüksek 

oranlarda temsil edildiklerinde bile ortaya çıkan ürünlerdeki cinsiyetçi kalıpların 

kırılamamıĢ olması, genel olarak bu alanlardaki mesleki pratiklerin ve topyekûn 

söylemin içerdiği cinsiyetçiliğin gündelik rutin içinde kadınlar tarafından bile 

içselleĢtirildiğini ortaya koymaktadır (Tanrıöver, 2012).  

Güler Aras‟a göre (akt., YeĢilgöz, 2012); Kadınlar ürünlerin tanıtımında obje 

olarak kullanılmaktadır. Bu ise bir temsil sorunudur. Bu sorunun çözümü de yine 

medyanın kendi içindedir. BaĢka bir deyiĢle, sorunun kaynağı çözümün de 

kaynağıdır.  Kadının medyada neden cinsel obje olarak kullanıldığı sorusunun cevabı 

yine kendi içinde gizlidir.   

Asiye Dinçsoy ise,  reklamlarda kadınların hem nesne hem de tüketici olarak 

kullanıldığının altını çizerek, kadınlara sürekli bir güzellik imgesinin dayatıldığını, 

malların pazarlanmasının kadın üzerinden yapıldığını, meta ve hizmetlerin kadın 

bedeni üzerinden satıldığını belirtmekte: Özellikle reklamların kadın cinselliği 
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üzerinden yürütüldüğünün gözden kaçırılmaması gerektiğini söylemektedir 

(YeĢilgöz, 2012).  

Dolayısıyla yukarıdaki veriler de dikkate alınarak kadının medyadaki konumu 

incelendiğinde, medyanın genel anlamda erkek iktidarını pekiĢtiren bir niteliğe sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. Medya kadını erkek bakıĢıyla yansıtmaktadır. 

Genelde medyada, özelde ise reklamlarda öykü biçiminde anlatılanlar geleneksel 

bilgilere dayandırılmakta, erkek ve kadın arasındaki biyolojik ayırım temel 

alınmaktadır (Aziz, 1994: 11). 

Bu bağlamda, kitle iletiĢim araçlarının yerleĢik iktidar iliĢkilerini pekiĢtirerek 

kadının ikincil konumunu devamlı vurguladığını, dolayısıyla kadının marjinal bir 

konumda olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Kitle iletiĢim araçlarının kadının 

temsilindeki rolünü “kadınlar ve kadınlık hakkındaki kalıp yargısal, ataerkil ve 

hegemonik değerleri aktarmak” dolayısıyla “toplumsal kontrol ajanı olmak” 

biçiminde anlamak gerekmektedir. Medya, ya zaten cinsiyetçi olan toplumsal 

değerleri toplumun sürekliliğini sağlamak adına aktarmakta, ya kadın bedenini 

nesneleĢtirerek kadınların deneyimlerini baskılamakta ve böylece ataerkil toplumsal 

değerlerin yeniden üretilmesine hizmet etmekte, ya da kapitalist ve ataerkil düzeni 

normalleĢtirerek onun ideolojik içeriğini gizlemekte ve böylece kapitalizmin 

hegemonyasının bir aracı haline gelmektedir (Zoonen, 1994: 15-27). 

Kapitalist ve ataerkil sistemde kadın evde ücretsiz hizmetçi ve çocuk bakıcısı; 

piyasada ucuz iĢgücü; medyada ise, heteroseksüel erkeklerce erotik bulunduğu kabul 

edilen beden parçalarından ibaret seyirlik nesne olarak var olmaktadır. Liberal 

teorinin özgür, haklarla donatılmıĢ ve fırsat eĢitliğine sahip bireyi, aslında pratikte 

beyaz, orta sınıf, heteroseksüel erkektir. Piyasa sisteminin yarattığı eĢitsizlikleri yok 

sayan, soyut bir eĢitlik söylemine dayalı liberal demokrasilerde, demokrasinin 

teminatı dördüncü kuvvet olarak kabul edilen medya da, yoksulların, kadınların, 

eĢcinsellerin ve diğer toplumsal ve etnik azınlıkların değil; ağırlıklı olarak beyaz, 

orta sınıf ve heteroseksüel erkeğin gözleriyle topluma bakmaktadır (Sargın, 2012).  

Bir liberal, kendi liberalliği çerçevesinde hem özgürlükleri çoğunluk namına 

geliĢtirebilmekte, hem de kendi çıkarlarını „özgürlük‟ olarak gösterip yine „liberal‟ 
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olabilmektedir. Örneğin günümüzde baĢörtüsü sorununu ya da Kürt haklarını 

özgürlük olarak kabul etmek liberal bir davranıĢ haline gelmiĢtir. „Liberal‟ post 

modern dünyanın erittiği bir kavramdır; hala kullanılır fakat bu ancak eski doğrusal 

tarihte anlamlandırılmıĢ günleri yâd edebilmek içindir. Günümüz liberalizmi „nereye 

çekilirse oraya uzayan‟ bir yapı almıĢtır. Bu bağlamda, günümüzün liberal 

demokrasileri de hâkim söylemden yanadır ve erkek egemen sistemin devamını 

onaylayıcı Ģekilde çalıĢmaktadır. Örneğin türban, siyasal bir simge olmaktan önce 

ataerkil ideolojinin bir ifadesidir. Kadın haklarını ve özgürlüğünü değil; erkek 

hegemonyasının iktidarını pekiĢtirmektedir. Bu noktada, liberalizmin kadınlara 

özgürlük adı altında sunduğu birçok Ģey, aslında „yaratılmıĢ rıza‟dan öteye geçmeyen 

kontrol mekanizmalarından ibarettir. 

Tıpkı son dönemde medyada yer alan çalıĢan kadın imajının, „süper kadın‟ 

imajına dönüĢmesi ve bunun da çalıĢan kadınları ruhsal olarak mutsuz kılması 

gerçeği gibi (Tüzel ve Özkaya, 2006: 97), bugün kabullenilmiĢ birçok edim aslında 

kapsamlı ideolojik manipülasyonlar sonucu yaratılmıĢ rızanın oluĢturduğu yanlıĢ 

bilinçtir. Ne var ki, bu „çocukta yaparım kariyer de‟ kliĢesiyle dayatılan süper kadın 

imajı, gerçekten kadınların bir seçimi midir yoksa liberal söylemlerin özgürlük ve 

eĢitlik adı altında kadına biçtiği bir elbise midir, iĢte bu tartıĢmaya açık bir konudur.  

Kadın sendikacı YaĢar Seyman‟ın belirttiği gibi, kadınların iki iĢvereni 

bulunmaktadır: Patronu ve eĢi. Kadınların evi, iĢi, eĢi ve çocukları olmak üzere dört 

de vardiyası mevcuttur. Bu nedenle de çalıĢan kadınlar tüm vardiyalarına zaman 

ayırmaktan yorgun düĢmekte (yeterli zamanı ayıramadıklarında suçluluk duymakta) 

ve birey olarak kendilerine ayıracak zaman bulamadıklarındaysa mutsuz olmaktadır. 

Buna rağmen medya, toplumda evdeki demokrasinin çoğalmasını teĢvik edecek ve 

bu vardiyaların azalmasını özendirecek programlar yapmak yerine; kadınların her 

Ģeye yetiĢebilecek bir „süper varlığa‟ dönüĢmesini desteklemektedir (Tüzel ve 

Özkaya, 2006: 97-98).  

Bunların yanı sıra, kadınların medyadaki temsili, diğer azınlıkların temsiline 

göre çok daha yaygın ayrımcı nitelikler taĢımaktadır. Bunun sebebi, cinselliğin ve 

kadın bedeninin teĢhirinin medyanın önemli bir kâr kaynağı olmasıdır. Bu anlamda 
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son dönem medyasında kadınların, örneğin yoksullar ya da engelliler gibi, görünmez 

olduklarını söylemek gerçekçi değildir. Aksine kadınlar medyada hayli "görünür" 

haldedir, ancak sorun kimin gözleriyle ve nasıl göründükleridir (Sargın, 2012).  

Berger, Görme Biçimleri adlı kitabında bu sorunu çok net bir Ģekilde açığa 

koymaktadır. Ona göre (2004: 45-47); 

“Bir kadının varlığı, onun kendine karĢı olan tutumunu göstermekte; o kadına 

karĢı nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını belirlemektedir. Kadının varlığı 

hareketlerinde, sesinde, fikirlerinde, yüz ifadelerinde, giysilerinde, seçtiği 

çevrelerde ve zevklerinde ortaya çıkmaktadır. Kadın olarak doğmak, erkeklerin 

mülkiyetinde olan özel, çerçevelenmiĢ bir alanda doğmak demektir. Dolayısıyla 

kadın hiç durmadan kendisini seyretmek zorundadır; çünkü erk gözetiminde bir 

misafirdir. Bir kadının erkeklere nasıl göründüğü, onun yaĢamında baĢarı 

sayılan Ģey açısından önemlidir. Erkekler kadınlara karĢı belli bir tutum 

edinmeden önce onları gözlemektedir. Bu yüzden kadının görünüĢü, kendisine 

nasıl davranılacağını da belirleyen unsurdur. Özetlemek gerekirse, erkekler 

“davrandıkları gibi”, kadınlarsa “göründükleri gibi”dirler. Erkekler kadınları 

seyrederler; kadınlarsa seyrediliĢlerini seyrederler. Bu durum yalnız erkelerle 

kadınlar arasındaki iliĢkileri değil, kadınların kendileriyle iliĢkilerini de 

belirlemektedir. Kadının içindeki gözlemci erkek, gözlenense kadındır. Böylece 

kadın kendisini bir nesneye -özellikle görsel bir nesneye- seyirlik bir Ģeye 

dönüĢtürmektedir.” 

 

Bu bağlamda, medyada ve reklamlarda da kadının gösterilme biçimi, imgelerin 

kullanılıĢı erkekten oldukça farklıdır. Bu durum, diĢinin erkekten baĢka olmasından 

kaynaklanmamaktadır. “Ġdeal” seyircinin her zaman erkek olarak kabul 

edilmesinden, kadın imgesinin onun gururunu okĢamak amacıyla 

düzenlenmesindendir (Berger, 2004: 64). Böylece kadın imgesi erkek beğenisi için 

farklı sunumlarla reklamlarda sürekli olarak yeniden üretilmektedir.  

Temel amaçları bir ürün ve/veya markaya talep yaratarak satıĢ sürekliliğini 

sağlamak olan reklamların aynı zamanda toplumsal eğilimleri yansıtması ve yeni 

toplumsal eğilimler oluĢturması gerçeği, reklam mesajlarında yer alan karakterlerin 

dikkatle izlenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, bu tür mesajlarda yer alan kadın 

kliĢelerinin, kadının o toplumdaki sosyal konumunu diğer bir deyiĢle toplumsal 

cinsiyetini vurguladığını söylemek mümkündür.  Bu noktada, medyada yer alan 

reklamlar ve kadın iliĢkisine iki temel noktadan bakılabilmektedir. Birincisi kadının 
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kadına nasıl baktığı ve ikincisi ise erkeğin kadına nasıl baktığıdır. Bu bakıĢ açılarının 

ikisi de reklamlarda yer alan kadın kliĢelerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan 

unsurlardır (Tosun, 2006: 88).  

Kadın, yakın bir geçmiĢe kadar reklamlarda çoğunlukla iki farklı kimlikle yer 

almıĢtır: Geleneksel değerlerle yüklü eĢ ve/veya anne kimliği ya da bedeninin ön 

plana çıkarıldığı cinsel kimliği. Ancak kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve 

kamusal alanda daha çok yer alması ile birlikte değiĢen sosyal rolü, günümüz 

reklamlarında yeni bir kadın tipinin daha yer almasına neden olmaktadır. Diğer bir 

deyiĢle, eskiyi silmeden ama yeni koĢulların da iĢlendiği yeni bir kimlik yaratılmıĢtır 

(Tosun, 2006: 88). Bu yeni kadın modeli, hem iyi bir eĢ, hem iyi bir anne, hem 

baĢarılı bir iĢ kadını, hem kendine bir film yıldızı kadar özen gösteren bakımlı bir 

kadın, hem de diĢiliğiyle ön plana çıkmaktan çekinmeyen seksi özgürce yaĢayan ama 

aynı zamanda bir lolita kadar da masum olması beklenen, kendi ayakları üzerinde 

duran, kendine güveni olan ama bir erkeğin kanatları altına girmekten de haz alan, 

bağımsız ama bağlanmaya hazır son derece komplike bir kadındır. Reklamlardaki bu 

kadın kliĢeleri aynı zamanda reklamların hedef kitlesi olduğu varsayılan kadını 

anlatmaktadır.   

1980‟lerden sonra liberal pazar ekonomisinin kabul edilmesi, 1950‟lerde 

sadece toplumun üst tabakasına ait olan tüketici toplum yapısının kitlelere 

yayılmasında etkin rol oynamıĢtır. GeliĢen kitle iletiĢim ve haberleĢme araçları ya da 

diğer adıyla biliĢim teknolojileri sayesinde hareketlenen globalleĢme süreci de 

toplumun hayat tarzıyla değer yargılarının yeni boyutlar kazanmasına olanak 

sağlamıĢtır (Güney, 2009: 111). Böyle bir ortamda hızla yaygınlaĢıp popülerleĢen 

reklamlar ise bugün, tüketim tercihlerini olduğu kadar birincil tüketici konumunda 

gördükleri kadınların kimliğini de etkileyen temel araçlardandır.  

Medyanın ve reklamların kadına biçtiği yeni kimlik doğrultusunda, kadın 

hem iyi bir eĢ ve annedir hem de bir model kadar güzel, ince ve çekici hale 

getirilmiĢ, aynı zamanda ekonomik özgürlüğünü de elde etmiĢtir; böylece kadın 

tüketicilerin hayalindeki kadın ile erkeklerin beğendiği kadın bir potada eritilmiĢtir 

(Tosun, 2006: 91). Toplumun değer yargılarından ve normlarından beslenen, diğer 
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taraftan toplumda yeni eğilimlerin yerleĢmesine de olanak tanıyan reklamların 

oluĢturduğu bu kadın profili, bir yerden sonra „ideal kadın‟ın tarifi haline gelerek, 

toplumsal algıda kendisine geniĢ yer bulmuĢtur. Dolayısıyla hem kadınlarca hem de 

erkeklerce „arzulanan‟/arzulatılan bu yeni prototip, yeni tüketim alıĢkanlıklarını da 

beraberinde getirmiĢ ve reklam sektörünün pastadaki payını artırmıĢtır. Artık daha 

fazla sayıda ve nitelikte ürün, aynı müĢteriye satılabilmekte; ya da farklı 

segmentlerdeki müĢterilere aynı ürün pazarlanabilmektedir. Bu noktada altı çizilmesi 

gereken Ģudur ki; kadına „kadınlık‟ bir takım göstergeler aracılığıyla satılmakta ve bu 

göstergeler de dönemin diĢil modelini oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmalar, medyanın toplumsal gerçeklikleri değil, fakat toplumsal ideallerin 

içerildiği gerçeklikleri kurduğunu öne sürmektedir. Semboller ve kalıplarla temsil 

edilen bu „kurgu dünya‟ içinde kadınlar genellikle yok sayılmakta ya da daima 

erkeklerden arta kalan boĢlukları doldurmaktadır. Örneğin, 1960‟lardan 1990‟lara 

kadar yapılan çalıĢmalar ABD televizyonlarında yayınlanan programlarda görünen 

her 3 erkeğe karĢılık 1 kadın olduğunu ortaya koymuĢtur. Bunu yanı sıra, 

programların içeriğinde kadın ve erkeklerin rolleri ve yaĢları da erkekler lehine bir 

görünüm arz etmektedir. Ayrıca, toplumsal yaĢam içinde kadınların daha çok özel 

alanda yer aldığı düĢüncesi hemen tüm medya tarafından desteklenen bir söylemdir. 

Kadın kamusal alanda yer alacaksa da bu özel alandan kopmadan, oraya ait 

sorumluluklarını unutmadan gerçekleĢtirilecek Ģekilde lanse edilmektedir. 

Sonuç olarak, kitle iletiĢim araçlarında kadının toplumsal cinsiyetinin nasıl 

temsil edildiğine yönelik araĢtırmalar, bu araçlarda var olan imgelerin cinsiyetçi 

kalıp yargılar içerdiğini göstermektedir. Cinsiyet rolleri kalıp yargıları, toplumsal 

kurumlar tarafından üretilmekte ve yeniden üretilmektedir. Günümüzde medya da bu 

kurumların baĢında yer alır hale gelmiĢtir (Timisi, 1998: 408) ve etkileme gücü 

yüksek olan reklamları bu uğurda kullanmaktan çekinmemektedir.  
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 1.3. MODA NEDİR? 

“Moda denilen şey o kadar çirkindir ki, 

 onu her altı ayda bir değiştirirler.” 

Oscar Wilde  

 

Moda olgusu, kapitalizm ve tüketim kültürü konularının geçtiği her yerde, 

bilinçli ya da bilinçsiz ama mutlak Ģekilde daima akla gelen üçüncü konudur. 

Birçokları aradaki iliĢkiyi göremedikleri pembe gözlüklerin ardından baksa da 

modaya, kapitalist sistemin ve tüketim kültürünün devamı için hayati önem taĢıyan 

bir olgudur ve her katmanda farklı düzeylerde olsa da kendinden söz ettirmeyi 

baĢarmaktadır.  

Oysa büyük bir sırdır moda; „moda‟ sözcüğü söylendiğinde, herkes bunun ne 

olduğunu anlasa bile, neyin söz konusu olduğunu hiç kimse söyleyememektedir. 

Modayı konu alan eserlerin büyük bir bölümü giyimi, özellikle de kadın giyimini 

iĢlemektedir. Ġktisatçıların olduğu gibi kamuoyunun gözünde de moda büyük ölçüde 

“kadınca bir gariplik”tir. Aralıksız biçimde yenilendikleri için hep canlı kalan bütün 

bir mesleki etkinlik, insan iliĢkileri, efsane ve kuĢkusuz büyük mali çıkarlar 

dünyasını yaratan da moda olmaktadır. Ne var ki moda, kadının örtünmesi ya da 

soyunmasıyla sınırlandırılamayacak kadar geniĢ bir olgudur. Doğrusu, moda 

toplumsal yaĢamın her alanına karıĢmaktadır (Hakko, 1983: 13).  

Moda, sanıldığı gibi insanın sadece bedeniyle değil; davranıĢlarıyla, 

düĢünceleriyle, bilgileriyle, yapıtlarıyla kısaca kendini ortaya koyma biçimleriyle 

ilgilidir. Belki de bu nedenledir ki moda ve etkileri, farklı eğilimlerdeki birçok 

düĢünürü bu konuda düĢünmeye sevk etmiĢtir. Bu düĢünürlerden bazılarına göre 

moda, mutlak bir kötülüktür. Bu nedenle, insanların modadan sakınmaları 

gerekmektedir. Bu düĢünürlere göre, moda insanı lükse sevk etmekte ve arkasından 

da ahlaksızlığı getirmektedir. Diğer bir grup düĢünür ise, modanın içerdiği yeniliğin 
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durmaksızın toplumun ufkunu geniĢlettiğini ve yaĢamı daha renkli kıldığını 

savunmaktadır. Yine aynı doğrultuda modanın ekonomik yaĢamın kaynağı olduğu da 

ileri sürülmektedir (Sayın, 1994: 99). 

Böylesine kapsamlı ve tartıĢmalı bir olgu olan moda, dilimize Ġtalyanca‟dan 

geçmiĢ bir sözcüktür ve TDK (2012) tarafından Ģöyle tanımlanmaktadır; “1- 

Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici 

yenilik, 2- Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı 

düşkünlük, 3- Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan”.  

Efsanevi moda tasarımcısı Coco Chanel moda için Ģunları söylemektedir: 

“Moda sadece giysilerde var olan bir Ģey değildir, moda soluduğumuz havadaki 

Ģeydir. Bir rüzgârdır, geldiğini hisseder, kokusunu duyarsınız. Moda, fikirlerle, 

yaĢam tarzlarıyla, olan bitenlerle ilgilidir” (Alphan, 2008: 13).  

Fransız Le Petit Robert sözlüğü ise modayı Ģöyle tanımlamaktadır: “Belirli 

bir toplumda uygun görülen ortak zevkler, geçici yaĢama ve hissetme biçimleri” 

(Hakko, 1983: 15). 

Moda kelimesinin kökeni de bizlere kapsamı hakkında ipucu vermektedir. 

Moda, bir istatistik terimi olan „mod‟dan gelmektedir. Mod belirli bir sayısal dizinin 

en tepe noktası olarak anılan ve tüm diziyi temsil eden sayıdır. Bu giyim-kuĢam 

dünyasına uyarlandığında, bir giysi tasarımını hazırlarken yararlanılan aktüel 

altyapıya „moda‟ adı verilmektedir (Gürsoy, 2004: 14). Moda (mode), Latince 

oluşmayan sınır anlamındaki „modus‟tan da gelmektedir. Ortaçağ Fransa‟sında La 

Mode olarak kullanılmıĢtır. Ġngilizce karĢılığı fashiondır ve adalet, usul, biçim, Ģekil, 

tarz, üslup; davranıĢ, kibar sınıf hayatı, üst tabaka, yüksek zümre gibi anlamları 

içermektedir (Barbarosoğlu, 2009: 27).  

Ġngilizce‟deki anlamlarından farklı olarak dilimizde moda sözcüğü, daha çok 

„herhangi bir konudaki geçici yenilik‟ anlamında kullanılmaktadır. Sözcüğün bu 

Ģekilde anlamlandırılmasında tarihsel sürecin ve sözcüğün dilimize geçiĢinin ardında 

yer alan toplumsal koĢulların rolü büyüktür. 
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Türkçe‟de moda terimi BatılılaĢma ile birlikte telaffuz edilmeye baĢlanmıĢ ve 

devrin kültürünün daha ziyade Fransız kültürü etkisinde olması nedeniyle Fransız 

zevkinin Osmanlı sosyal hayatında (özellikle saray ve çevresinde) hâkim olmasıyla 

birlikte ağırlıklı olarak giyim-kuĢam anlayıĢı etrafında geliĢen bir dizi tartıĢmaya 

sebebiyet vermiĢtir (Barbarosoğlu, 2009: 27).  

Oysa moda, dünyada birçok farklı anlamı bünyesinde barındırmıĢ eski bir 

sözcüktür. Örneğin, on yedinci yüzyıl sonunda, öncelikle tarz ve üslup manasına 

gelmektedir; eĢdeyiĢle varoluĢ biçimi, yaĢam ve giyim kuĢam üslubu, tarzıdır. 

Dolayısıyla, anlamına atfedilen bu geniĢliğe istinaden, o günlerde giyim kuĢamdan 

müzik zevkine, sohbet konularından okunan kitaplara kadar her Ģey modanın sınırı 

dâhilindedir. Bugün ise moda terimi genellikle yalnızca giysi sunumundaki yeniliği 

ve daha yaygın olarak da giysi yaratıcılığını, kreasyonu ve tekstil dünyasını 

belirtmektedir (Waquet ve Laporte, 2011: 7-8).  

Buna bağlı olarak denilebilir ki, zamanla diğer dillerde ve bizim dilimizde de 

moda, giysi ve giyim kuĢamla özdeĢ bir algıya oturmuĢ, anlamda sadeleĢmeye 

gitmiĢtir. Bu çalıĢmada da moda denildiğinde kastedilen öncelikle giysi modası ve 

onu takiben Ģekillenen bedene dair diğer pratikler olmuĢtur. 

 Modanın belirleyicisi olarak giysiye verilen bu öncelikli yer tesadüfî değildir. 

Kostüm bileĢenlerinden baĢka nesneler, baĢka maddi öğeler de insanlık tarihi 

boyunca bu rolü üstlenmiĢtir. Ama her bir kiĢinin bir baĢkasından farklılığının ifadesi 

gerçekte bedenin gece gündüz, doğumdan ölüme dek kumaĢa sarılıyor olmasından 

gelmektedir (Waquet ve Laporte, 2011: 10). Özellikle günümüz kapitalist 

toplumlarında beden-giysi iliĢkisi artık „ölüme dek‟ sınırını da aĢmıĢ ve öldükten 

sonra bile devam eder hale gelmiĢtir. Bugün gerek Batılı gerekse (Güney Kore ya da 

Japonya gibi) kimi Doğulu toplumlarda beden bir cesetken dahi giydirilmekte ve son 

yolculuğuna bu „en güzel/en özenli‟ hali içinde uğurlanmaktadır. Dolayısıyla 

giysilerimizle ve giyinme ediminin diğer pratikleriyle iliĢkimiz bir anlamda sonsuz 

ve kaçınılmazdır.  

Giysiye verilen öncelikli konuma dair baĢka nedenler de Hakko tarafından 

Ģöyle ortaya konulmaktadır (1983: 26-27): 
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“Giysi insanın ilk elde ettiği nesnedir: En yoksul insanlarda bile böyledir, çünkü 

hava koĢullarından korunmak için giyinmek bir gereksinimdir. Ayrıca giysi kısa 

ömürlüdür, hızla eskimekte ve sık değiĢtirilmektedir. Üstelik her zaman çok 

pahalı da olmamakta ve moda küçük harcamalarla yerleĢebilmektedir. Son 

olarak, giyinmek „kendini göstermek‟ ve „hoĢa gitmek‟ arayıĢı içinde bulunan 

çeĢitli insanların her zaman ilgisini çekmiĢtir. Bu da moda olgusunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Böylece giysi baĢkalarının gözlerine ve yargısına sunularak 

toplumda kiĢinin konumunu belirler hale gelmiĢtir; ayrımlı ve eklemli bir dildir, 

genel sosyolojik sistem içinde yer almakta, gösterdiği ve gizlediği Ģeylerle 

anlam taĢımaktadır.”   

 

Giyimin çok önemli bir boyutu da sosyal bir olay olmasıdır. Giyim, insan 

yaĢamının en önemli görsel dilidir. Ġnsanlar giyimleri ile baĢkalarından 

ayrılmaktadır. Giyim, aynı zamanda insanın karakter ve kiĢiliğini de dıĢa yansıtan bir 

unsurdur. Kıyafet, bütünü ile bir görsel dil ve anlatım tarzıdır. KiĢiden önce kıyafeti 

konuĢmakta ve kıyafeti algılanmaktadır. Göz hafızası beyin hafızasından çok daha 

hızlı çalıĢmaktadır ve daha kalıcıdır (Gürsoy, 2004: 46-47). Alison Lurie‟nin dediği 

gibi, biz ağzımızı açmasak da kıyafetlerimiz bizim adımıza karĢımızdaki insanlarla 

yüksek sesle iletiĢime geçmektedir (Alphan, 2008: 16). Dolayısıyla giydiklerimiz 

hakkımızda ki en önemli görsel kodlar olarak iĢ baĢındadır.  

Diğer taraftan moda zora dayalı bir kısıtlama ve uygun olmayan giysilerin 

dayatılması değildir. Moda sanayisinin bakıĢ açısından modaya uygun olmak, sadece 

yeni ve cüretkâr imgelerin ve bir olağanüstülük duygusunun yaratılmasıdır. 

Genellikle cüretkâr olmanın bu yeni yollarını ve tarzlarını yaratan da sanayinin 

kendisi değildir. Moda, sık sık alt grupların da peĢinden gitmektedir (Coward, 1993: 

39). 

Genel anlamıyla moda, insanların düĢünce ve davranıĢ biçimlerini yakından 

etkileyen olayların bütününü ifade etmektedir. EĢdeyiĢle moda, toplumun büyük bir 

kesimi tarafından kabul görmüĢ düĢünce ve davranıĢ biçimlerinin, giyim tarzına 

yansımasıdır. Moda, sosyolojik açıdan bakıldığında (klasik kuramlara göre) 

toplumun alt katmanlarında yer alan bireylerin, toplumun üst katmanlarında yer alan 

bireyleri taklit etmeye çalıĢmalarından kaynaklanan bir olgu olarak 

tanımlanabilirken: Ticari manada ele alındığında, toplumun eğilimlerini ve 
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düĢüncelerini doğru saptayabilen insanlar tarafından yaratılarak, topluma empoze 

edilen bir davranıĢ biçimidir (Gürsoy, 2004: 67). 

Bu bağlamda, iddia edilebilir ki, giysilerimiz, kiĢisel hikâyelerimizdir. 

Seçilen kıyafet ve aksesuarlar, kiĢiden önce dünyayla iletiĢime geçen görsel kodlar 

olarak nitelenebilmektedir. Birey, ister modanın dikte ettiği Ģekilde giyinsin, ister 

modayı tamamen reddetsin; kısacası tavrı ne olursa olsun, nasıl yaĢıyorsa, bunu 

giydikleriyle tüm dünyaya göstermektedir. Bu noktada ise, böylesine güçlü bir bağ 

sergileyen bu iliĢkinin tarihsel kökenleri merak konusu olmaktadır.  

1.3.1. Modanın Tarihsel Kökenleri 

Antropoloji açısından bakıldığında giyinmenin, insanlığın neredeyse 

baĢlangıcından beri var olduğu anlaĢılmaktadır. Önceleri doğal Ģartlardan korunmak 

amacıyla örtünen insanlar,  sonraları buna estetik değer de katarak giyinme edimini 

güzelleĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Bunun yanı sıra giyim, birçok ayırt edici özellik de 

kazanmaya baĢlamıĢtır. Kıyafetin tarihine bakıldığında, dinlerin, adetlerin, 

düĢüncelerin, medeniyetler ve siyasi tarih ile iç içe olduğu görülmektedir (Abalı, 

2009: 225).  

Giyim tarihi ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, insanların önceleri tamamen hava 

koĢullarından korunmak için giyindikleri saptanmıĢtır. Bu, tarih öncesi çağlarda da 

tarihten sonraki çağlarda da değiĢmemiĢtir. M.Ö. 8–12000 yıllarında bilinen anlamda 

dokuma yoktur. Ġnsanlar, öldürdükleri hayvanların postlarıyla örtünerek, kendilerini 

olumsuz iklim Ģartlarından korumaktadır. Ancak, birtakım doğal maddeleri 

kullanarak örgüyü keĢfettikleri, yapılan kazılarda elde edilen buluntuların karbon 

testlerinden anlaĢılmıĢtır. Ġnsanlık geliĢtikçe, ihtiyaç için giyinme ve örtünme, 

giderek yerini stil ve toplumda öne çıkma düĢüncesiyle giyinmeye doğru bırakmıĢtır. 

M.Ö. 10000 yıllarından 2000‟lere gelirken, insanlar ihtiyaç için giyinmekten zevk 

için giyinme evresine geçmiĢtir. Ancak, bu geçiĢin aĢamalarını tarih boyunca açıkça 

izlemek çok kolay değildir (Gürsoy, 2004: 66).  

Bu nedenle, modanın baĢlangıç tarihine dair çeĢitli tartıĢmalar bulunmakla 

birlikte genel olarak iki görüĢ ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki modayı kıyafet 
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çeĢitliliğiyle eĢ tutarak kökenini eski çağa kadar dayandırmaktadır; ancak bu görüĢ, 

bugün modanın en önemli karakteristiği sayılan biçimin bütün tabakalar tarafından 

giyilebilme özelliğine değinmediğinden eleĢtirilmektedir (Barbarosoğlu, 2009: 28).  

Eski çağlarda, aynı bölgede yaĢayan insanlar genel olarak aynı tarz kıyafetler 

giymekte; yalnızca her bölgenin kabile reisi ya da baĢı/ otoritesi olan kiĢi 

diğerlerinden ayrılarak fark edilmesini sağlayacak giysi ya da aksesuarlara sahip 

olmaktadır. Örneğin, Amerikan yerlileri arasında baĢlarına en çok tüyü Ģefler 

takmakta; Vikinglerde ise en büyük pazıbentleri yalnızca krallar kullanmaktadır 

(Daynes, 2007: 4). Dolayısıyla bugünkü anlamda her katmandan insanın kullanımına 

açık bir örnek giysi ya da aksesuar akıĢından o zamanlar için söz edilememektedir.  

Bu bağlamda, geleneksel toplumlarda „moda yoktur‟ demek mümkündür. 

Giysiler belirli rolleri vurgulamakta, herkes kendi yaĢına, cinsiyetine, toplum 

içindeki durumuna, iĢine uygun olan giysileri giymektedir. Olabilecek değiĢiklikler 

son derece önemsizdir; kiĢisel yorumlar da bütünün sürekliliğini bozacak nitelikte 

değildir (Hakko, 1983: 13). Örneğin Eski Roma‟da kiĢi ne kadar zenginse, üzerinde o 

kadar çok kumaĢ bulunmaktadır; tunik denen kısa elbiseler yalnızca sıradan halk 

tarafından kullanılmaktadır (Daynes, 2007: 9).  

Ġkinci görüĢe göre ise bugünkü anlamda moda, Sanayi Devrimi ve Fransız 

Ġhtilali sonrası geliĢen bir sürecin ürünüdür. 1789‟a kadar daha ziyade saray 

çevresiyle sınırlı kalan giyim zevki, Ġhtilalin eĢitlik ve hürriyet ortamında toplumun 

tüm katmanlarına yayılmıĢtır. Ancak bu yayılıĢ, üst sınıfın zevklerinin alt sınıflarca 

taklidi Ģeklinde olmayıp; yeni olan, bütün alıĢkanlıkları alt üst eden ve insanı 

modernleĢtiren bir unsur Ģeklinde anlamlandırılmıĢtır (Barbarosoğlu, 2009: 28). 

Devrim ve Ġhtilal öncesinde de „moda‟ kapsamında değerlendirilebilecek çeĢitli 

giyim-kuĢam üslupları vardır; ancak bunlar, çok sınırlı belli bir zümrenin gündelik 

yaĢamında anlamlıdır: GeniĢ halk kitleleri için arzu düzeyinde bile söz konusu 

değildir.  

Bu noktada ekonominin, bireylerin giydiği giysilere de etki ettiğini belirtmek 

gerekmektedir. Geleneksel toplumlarda kılık kıyafet, kiĢinin toplumdaki sosyal 

mertebesine ayna tutmaktayken; Fransız Ġhtilali ve Sanayi Ġnkılâbı‟nın birleĢmesi, 
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sınıf ayrımını siyasi ve hukuksal olmaktan çıkarmıĢ, geniĢ ölçüde ekonomik esasa 

dayandırmıĢtır. ModernleĢmenin de etkisiyle geleneksel toplumların sosyal kalıpları 

kırılmıĢ, bireylerin giysi ile ilgili tercihleri modaya doğru kaymıĢtır. Bu sayede 

geleneksel toplumların katı sınıf anlayıĢları ortadan kalkarak toplumda statünün 

moda giysi ve eĢyaların daha fazla (ve daha yaygın) tüketimi ile alakalı dağılımı 

geçerli kılınmıĢtır (Abalı, 2009: 228). Dolayısıyla kapitalizme kadar birinin 

kıyafetine bakarak sosyal hiyerarĢi içindeki konumunu anlamak mümkünken; bugün, 

modanın „demokratikleĢtirici‟ etkisiyle artık bu eskisi kadar kolay olmamaktadır.  

Siyasetin de giyimi etkilediği görülmektedir. „Giyim‟ kendi gereksinmeleri 

için toplum tarafından istenen ve örgütlenen bir „toplumsal buluĢ‟ olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Tarihte, giyecek bir grubun ayırt edici göstergesi olarak görülmekte; 

giyecekler toplumsal hiyerarĢiyi yansıtmaktadır. Kastlara son derece benzeyen ve 

sınırları keskin sınıfların olduğu dönemlerde, insanların kendi sınıflarından baĢka bir 

sınıfın ayırt edici giysilerini, göstergelerini kullanmaları düĢünülebilecek bir Ģey 

değildir (Hakko, 1983: 20-21). 

Moda, gerçek anlamda, ancak değiĢime inanan, değiĢme yoluna girmiĢ 

toplumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, bir yandan ekonomiye bir yandan da 

toplumsal yapıya sıkı sıkıya, ama hareketli (değiĢken) biçimde bağlıdır. Uzun zaman 

boyunca, moda, nüfusun ancak çok küçük bir bölümünü ilgilendiren bir olgu olarak 

kalmıĢtır. Seçkinlere özgü olduğu için, sırtına bir Ģeyler geçiren basit bir kitleyle, 

giyinen zengin bir kitle arasında bir bağ kurmaya yaramıĢtır (Hakko, 1983: 13). 

Batı uygarlığında giysilerin statü ve cinsiyet göstergesi olmak üzere iki 

önemli iĢlevi vardır. Onbirinci yüzyıldan baĢlayarak ticaretin geliĢmesiyle, pek çok 

kentte çeĢitli toplumsal tabakalarda giyilmesine izin verilen giysilerin kumaĢ ve 

modelleri dini kanunlarla düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. Bu dönemde moda, toplumsal 

sınıfları meĢru kılan bir toplumsal kontrol teknolojisi iĢlevi görmüĢtür (Tseélon, 

2002: 25). 

Toplumsal statünün ve cinsiyetin en belirgin göstergelerinden biri olan ve bu 

nedenle sembolik sınırların korunmasında ya da yıkılmasında etkili olan giyim, 
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toplumsal yapılar içindeki konumların farklı çağlarda nasıl algılandığını ve statü 

sınırlarının nasıl belirlendiğini göstermektedir (Crane, 2003: 11). 

Örneğin moda tarihinde, kimin ne giyebileceğine dair çıkartılmıĢ yasalara 

rastlanmaktadır. XIV. yüzyılda hüküm süren Ġngiltere Kralı III. Edward, erkek 

ayakkabılarının uzunluklarına sınırlamalar getirmiĢ ve ayakkabı uzunluğu, giyenin 

toplumsal konumu yansıtır olmuĢtur. Öyle ki, tüccarlar 16 cm (6 inç), beyefendiler 

31 cm (12 inç) ve soylular ise 61 cm (24inç) ayakkabı giymekle yükümlendirilmiĢtir 

(Daynes, 2007: 23). Bunun gibi daha birçok kıstasla moda, uzunca bir süre saray 

çevresinin tekelinde kalmıĢtır.  

Avrupa uygarlığı XIV. yy.da, özellikle insanın yeniden değer kazanmasıyla, 

derin bir dönüĢüme uğramıĢtır. Böylelikle, Rönesans hareketine bağlı olarak, moda 

geliĢmiĢtir. Ġnsana özgü biçimleri ortaya koyup değerlendiren giysinin 

yenileĢtirilmesi zengin burjuvazi tarafından olumlu biçimde karĢılanmıĢtır. Elçiler ve 

öteki özel görevliler aracılığıyla Saraydan Saraya yayılan ve nedimlerin taklit 

isteğiyle beslenen moda, Fransız üslubunun egemen olduğu çağa, yani XVIII. yy.‟a 

kadar ulusal saygınlığı dile getirmiĢtir. XVI. Louis döneminde „moda tüccarlığı‟ 

mesleği örgütlenmiĢ ve moda değiĢikliklerinin gerçek nedeni halini almıĢtır: 

UzmanlaĢmıĢ dergilerin ortaya çıkıĢıyla birlikte, moda da gündelik yaĢantının 

(aktüalitenin) bir öğesi haline gelmiĢ; ünlü Paris dergilerinin yaydığı Fransız 

modalarını Avrupa hiç bir zaman bu dönemde olduğu kadar taklit etmemiĢtir 

(Hakko, 1983: 19).  

XVII. yüzyılda Avrupa (saray) modasının yönünü çizen ülke Fransa‟dır. Kral 

XIV. Louis, giyim kuĢama olan merakını bir tutku haline getirmiĢ ve Fransa‟nın bu 

konuda ne kadar iyi olduğunu diğer ülkelere de göstermek istemiĢtir. Bu amaçla, 

saray terzileri Avrupa‟nın diğer ülkelerine gönderilmek üzere, o dönemin „son moda‟ 

Fransız giyim zevkini yansıtan giysilerle kuĢatılmıĢ oyuncak bebekler hazırlamıĢtır. 

Bu bebeklerin görünümü, diğer ülke saraylarındaki kadınlarca heyecanla taklit 

edilmiĢtir (Daynes, 2007: 37).  

Bu yüzyılda, bir moda yirmi ya da yirmi beĢ yılda bir yıpranmaktadır. Bu 

süreç, XVIII. yüzyılda daha da kısalmıĢtır ve artık insanlara sürekli yenilik 
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önerilmek, yeni ihtiyaçlar yaratılmak zorunluluğu vardır. 1714‟te Paris‟te dolaĢan bir 

Sicilyalı büyülenerek Paris sokakları için Ģöyle demektedir: “Sadece ihtiyaç olmayan 

Ģeylerin satıldığı pırıl pırıl parlayan yığınla dükkân!” Ve aynı Sicilyalı, orada bir 

kıyafetin modasının bir çiçeğin solma süresinden daha çabuk geçtiğini de 

söylemektedir. Lüks eĢya satın almak, o dönemin seçkin insanlarının en baĢta gelen 

vakit geçirme aracıdır (Bonnet, 2007: 79).  

Yine ilerleyen dönemlerde, saray çevresine yakın Fransız kadınları için 

giyim-kuĢamda örnek XV. Louis‟nin hükümdarlığı döneminde sevgilisi olan Madam 

De Pompadour ile Louis‟nin torunuyla evlenerek Fransa Kraliçesi olan Avusturyalı 

arĢidüĢes Marie Antoniette‟dir. Özellikle Antoniette, model olmada bir adım daha 

öne çıkmıĢ ve adıyla anılan Ģatafatlı elbiselerinin tasarımcısı Rose Bertin, 

kreasyonlarını dünyanın ilk moda dergilerinde sergilemiĢtir. Bu dergiler, haftada bir 

çıkan, tasvirler ve resimlerle dolu ince gazetelerdir ve bunlar sayesinde Fransız 

(saray) modası, bebeklerle olduğundan çok daha hızlı yayılma imkânı bulmuĢtur 

(Daynes, 2007: 38-40): Ancak „moda‟ hala belli bir „elit‟ zümrenin tekelindedir.  

O dönemde modanın esin kaynağını hala seçkinler oluĢturmaktadır. Moda, 

iktidar sahiplerinin giysilerinin taklit edilmesidir. Bu nedenle, kral tarafından 

belirlenen, saraylıların, ordunun ve kilise adamlarının taklit ettiği bir moda vardır 

(Hakko, 1983: 22). 

Moda, daima döneminin hâkim bakıĢ açısına ve düĢünce tarzına uygun olarak 

kimi görünümleri ön plana çıkarmıĢ, kimilerini ise yok saymıĢtır. Ġnsana bakıĢ açısı 

modayı doğrudan etkilemiĢtir. Örneğin giysi tarihçisi Lois Banner, modayla ilgili 

incelemesinde XI. ve XII. yy arasındaki geç ortaçağ ve erken modern Avrupa 

döneminde, genç erkek vücudunun en az kadın vücudu kadar erotikleĢtirilmiĢ 

olduğunu belirtmektedir. Bradley‟in giyim felsefesi konulu incelemesinde de öne 

sürmüĢ olduğu gibi bu dönemde aslında moda olan ve erotikleĢtirilen erkektir 

(Tseélon, 2002: 187). Avrupa‟nın bedeni yeniden keĢfi, Antik Yunan‟daki „insan‟ 

algısına paralel olarak aslında erkek vücudunun yeniden keĢfidir ve uzun süre saray 

modasında daha gösteriĢli ve süslü elbiseler hep erkeklere ait olmuĢtur.  
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 Diğer yandan, hiçbir Ģey, toplumsal cinsiyeti giyimden daha yüzeysel fakat 

aynı zamanda daha azimli ifade edememiĢtir. XIX. yüzyıla kadar eril ve diĢil 

kostümler arasında keskin bir farklılaĢma söz konusu değildir ve giyim ihlalleri 

konusunda o dönemki gibi bir denetim görülmemiĢtir (Duby ve Perrot, 2005d: 290). 

Öyle ki, XIX. yüzyıla dek erkek modası her zaman için kadınınkinden daha 

rüküĢ ve süslüdür. XIX. yüzyılla birlikte erkek modası giderek daha ağırbaĢlı, ölçülü 

ve sade bir hale gelmiĢtir. Buna karĢın, kadınların giysileri uzun süre frapan ve daha 

fazlasıyla hayal gücüne dayalı, estetikten yoksun ve hoppa olarak kalmıĢtır (Tseélon, 

2002: 38). Bu anlamda, XIX. yüzyıl, yüzyıllardır oluĢmakta olan bir estetik 

farklılaĢma sürecinin vardığı son noktaya tanık olmuĢtur. Erkekler, yararlı olmayan 

ve göze çarpan Ģeylerden vazgeçmiĢtir. Artık Avrupa‟da „önemli‟ erkekler ağırbaĢlı 

ve nötr giysiler giymekte; kamuoyunun karĢısına siyah, gri ya da beyaz giysilerle 

çıkmaktadır. Böylece erkeğin sosyal varlığı, estetik „ciddiyet‟ maskesine 

bürünmüĢtür. Bu kodun ihlali ise, bir inanırlık ve etkinlik kaybı demektir (Duby ve 

Perrot, 2005c: 92). 

Özellikle Fransız erkek modasının sadeleĢmesinde J.J. Rousseau‟nun tabiata 

dönmek üzerine yazdıklarının büyük etkisi vardır ve 1760‟tan itibaren erkek 

giyiminin en abartılı aksesuarlarından olan perukalar kullanımdan kalkmaya 

baĢlamıĢtır. Bunda Fransız Ġhtilali‟nin yarattığı yeni ortam da tetikleyici olmuĢtur. 

XVIII. yüzyılda Fransız Ġhtilali‟yle birlikte, devrim öncesinin iĢlemeli geniĢ etekleri, 

diba roblar, perukalar, pudralanmıĢ saç tuvaletleri hızlı bir biçimde ortadan 

kalkmıĢtır. Bunlar asaletin simgeleridir ve bütün insanlığın eĢitliğini getiren bir 

hürriyet ortamında asil olanın değer kaybettiği bir durum söz konusudur. Böylelikle 

Fransız iĢi „saray giyimi‟ yerini Ġngiliz iĢi „kır giyimine‟ bırakmıĢtır (Barbarosoğlu, 

2009: 32-33). 

Bu örnekte de görüldüğü gibi, giysi ya da daha genel ifadesiyle giyim edimi, 

hemen her yüzyılda, kamusal alanda kimliğin baĢlıca ifade aracıdır. Dünyanın birçok 

yerinde, benzer Ģekilde, kimliğin meslek, bölgesellik, din ve toplumsal sınıf gibi 

birçok farklı boyutu, dönemin koĢullarına uygun bir biçimde giyimle ortaya 

konulmaktadır. Giyim tercihlerindeki çeĢitlilik, farklı toplumların ve bu 
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toplumlardaki farklı konumların nasıl yaĢantılandığının ince göstergeleridir (Crane, 

2003: 12). 

Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta, yanlı fikir anlamındaki 

ideolojinin de toplumlarda ki kılık kıyafet anlayıĢını etkilemekte olduğudur. 

Ġdeolojiler, etkin oldukları insan gruplarının kılık kıyafetleri ile ilgili farklılaĢmada 

etkili olmaktadır. Bu sayede, rekabette baĢarılı olmak isteyen ideolojiler, toplumda 

kendilerine has modalar meydana getirmektedir. Toplumsal hayatın hemen her 

alanında ideolojik modalar bulunmaktadır (Abalı, 2009: 228). Fransız Devrimi 

sonrası giysi ve aksesuarlarda yaĢanan dönüĢüm de bunun önemli bir kanıtıdır.  

Onsekizinci yüzyılın ilk altmıĢ yılı (yaĢanan köklü değiĢimlerin de etkisiyle) 

insanların evlerini ve bedenlerini süsleyebilecekleri mal çeĢitliliğinin farkına vardığı 

ve bunları satın alabilme güçlerinin artmasıyla bir „tüketim devriminin‟ gerçekleĢtiği 

dönemdir (Bocock, 2005: 24).  

XVIII. yüzyıl sonlarında modada yaĢanan sadeleĢme akımı nedeniyle pahalı 

malzemeler taklit edilmeye baĢlanmıĢtır. GeniĢ halk kitlelerinin modayı izlemesini 

kolaylaĢtırmak için modacılar değerli madenlerin taklitlerini piyasaya sürerek 

modayı zenginlerin tekelinden kurtarmayı planlamıĢlardır. Modanın sadece zenginler 

tarafından izlenen bir ayrıcalık olma niteliğini yitirmesiyle, demode olma süreci de 

hızlanmıĢtır. Alt tabakalarla benzeĢmek istemeyen zenginler sürekli yenilik 

arayıĢıyla hızlı değiĢikliklere gitmeye baĢlamıĢtır (Barbarosoğlu, 2009: 34). Giysi 

tarihi boyunca, doğal kaynakların kıtlığı ilkesi giysinin sınıfını ve değerini 

simgeleyen bir Ģey olmuĢtur. Doğada bazı malzemelerin diğerlerine göre daha az 

bulunması, ayrıcalığın garantiye alınmasını sağlamıĢtır (Tseélon, 2002: 191). 

XIX. yüzyıla gelindiğinde modaya uygun giyim toplumsal denetim öğeleri 

taĢımaktadır ve bu yüzyılda erkekler modaya daha mesafeli bir hal almıĢtır: Önceki 

dönemlere göre daha sönük ve muhafazakâr tercihler yapılmaya baĢlanmıĢtır (Crane, 

2003: 31-32). Erkek giyimi, XIX. yüzyıl öncesi giyiminde çok incelikli biçimde 

kodlanmıĢ olan zarafet, zenginlik, boĢ zaman ve amatör serüvencilik gibi „yoz‟ 

aristokrat değerlerin reddini dile getiren baĢlıca görsel araç olmuĢtur (Davis, 1997: 

50).  
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Yine XIX. yüzyılda modada görülen önemli bir değiĢim de kadın ve erkek 

giysileriyle cinsiyete yapılan vurgunun artmasıdır. Bu yüzyılda modaya uygun giyim 

toplumsal denetim öğeleri taĢımaktadır (Crane, 2003: 31). Giyim toplumsal kontrol 

ve sınıflandırma yöntemlerinden biridir. Avrupa tarihi boyunca, giysiler insanların 

rol, statü ve cinsiyetlerini tanımlamada kullanılan bir ölçüt, topluma kabul ya da 

toplumdan dıĢlanma mekanizması olmuĢtur. Toplumsal hiyerarĢi ve ahlaki rollerin 

belirlenmesinde sınır çizgisi iĢlevini görmüĢtür. Bu sayede saygın kadınla fahiĢe, 

erkekle kadın, soyluyla köylü birbirinden ayırt edilebilmiĢtir. XVII. yüzyıla dek de 

giysiler yasalar yoluyla düzenlemelere tabi tutulmuĢtur (Tseélon, 2002: 191). 

Ondokuzuncu yüzyıl boyunca, giderek geniĢleyen nüfus arasında moda 

olgusuyla özdeĢleĢtirilen „yeni‟ olana karĢı duyulan arzu, tüketici talebinde çarpıcı 

bir dinamizm yaratmıĢtır. Bu geliĢmenin temel nedenlerinden biri geleneksel toplum 

yaĢamından modern toplum yaĢamına geçiĢle açıklanabilmektedir. Geleneksel 

düzende sosyal statü göreli olarak doğumla belirlenmekte ve tüketim kalıpları önemli 

bir dereceye kadar sosyal konum ile özdeĢleĢtirilmektedir. Bu çerçevede, tüketim 

yoluyla statünün gösteriĢli bir Ģekilde sergilenmesi anlamında modanın alanı, diğer 

sosyal konumlarda bulunanların sefalet içinde yaĢamlarından dolayı olmasa da, 

sosyal tabakalaĢma sisteminin katılığı yüzünden daha çok aristokrasi ile 

sınırlanmıĢtır (Yanıklar, 2006: 36).  

XIX. yüzyılın sonlarında moda, artık yalnızca Paris, Londra ve hatta moda 

endüstrilerince yönlendirilen bir olgu olmaktan çıkmıĢ; birçok ülkedeki binlerce 

kurum, tüketici için çok sayıda seçenek üretmeye baĢlamıĢtır. Ġzleyici üzerindeki 

muazzam nüfusu ve post modern imgeleriyle güçlü bir elektronik medyanın geliĢimi, 

moda yayılımını değiĢtirmiĢ ve demokratikleĢmeye iliĢkin konuları yeniden 

tanımlamıĢtır. Post-endüstriyel toplumlara yol açan toplumsal ve ekonomik 

değiĢiklikler, modaya uygun giysilerin ve tüketim mallarının anlamını da 

değiĢtirmiĢtir (Crane, 2003: 174). Örneğin Veblen‟in de ortaya koymuĢ olduğu gibi, 

XIX. yüzyılda kadının süslülüğü kocaya statü kazandıran aĢırı tüketim olgusunun bir 

yönü olarak algılanmıĢtır (Tseélon, 2002: 189).  
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XIX. ve erken XX. yüzyıl moda sistemi, giyen kadının sahip olduğu ya da 

olmak istediği toplumsal konumu ifade eden giyim tarzları üretmiĢ ve bu „sınıf‟ 

modası olarak isimlendirilmiĢtir. Sınıf modası, ayakkabılar ve elbiseler gibi belirli 

giyim eĢyalarının nasıl kullanılması gerektiğini gösteren sert kurallarla ifade 

edilmiĢtir. Kurallar ayrıca hangi renklere hangi mevsimlerde izin verildiğini de 

açıkça belirtmiĢtir. Etek boylarına Paris karar vermiĢ ve halkı da genellikle hiç 

sorgulamadan kabul etmiĢtir. Modanın bu kuralları, cinsel kimlik, kadınlık ve 

davranıĢa iliĢkin genel kabul görmüĢ normlara iĢaret etmektedir. Moda, kadın tutum 

ve davranıĢlarına iliĢkin toplumsal idealleri ifade etmiĢtir. Bu tür bir moda 

anlayıĢının altında yatan uyumculuğun reddi nedeniyle dıĢlanma korkusu, kadının 

doğru davranıĢ biçiminin farkında olmadığını göstermektedir (Crane, 2003: 177). 

XIX. yüzyıldan itibaren modada görülmeye baĢlayan aĢırı katı kurallarla bazı 

Ģeylerden mahrum edilmenin baĢlıca sebepleri arasında insanların sosyal statüsünün 

seviyesi ve uygunsuz karĢılanacağı düĢüncesi yer almaktadır. XX. yüzyılın 

sonlarında ise bu sebepler yerini yaĢ ve bazı zamanlarda da kiĢiler arasındaki yarıĢ 

faktörüne bırakmıĢtır. XIX. yüzyılda yaĢayan kadınlar ve XX. yüzyılda yaĢayanların 

azınlığı, kendi iletiĢim tarzlarını moda sayesinde geliĢtirmiĢtir. (Davis, 1997). Öyle 

ki, örneğin XIX. yüzyılda giysinin (özellikle kadının) büyüme evrelerini ve kiĢilik 

oluĢumunu vurgulayan bir yanı vardır. Mesela, genç bir hanımın eteği yerlerde 

sürünmekte ve saçları özenli bir biçimde yapılmaktadır. Ergenlik çağındaki bir genç 

kız ise saçlarını örmekte ya da bir fileyle toplamakta, etek boyu ayak bileklerinden 

aĢağı inmemektedir. Ergenlik çağına varmamıĢ küçük bir kız, saçlarını serbest 

bırakmaktadır. Elbisesi ise ayakkabılarının ve hatta paçalı donunun biraz 

gözükmesine izin verecek boydadır (Duby ve Perrot, 2005d: 311). Söz konusu 

ölçütlerin dıĢında giyinmek hoĢ karĢılanmamaktadır. 

Moda bireylerin kendilerini kitlelerden soyutlamasında ve aynı zamanda 

kitlelerle özdeĢleĢtirmesinde en etkin araç haline gelmiĢtir. Tercih edilen kıyafetler 

artık sadece temel amaç ve iĢlevlerine göre seçilmemekte; bireylerin kendilerini ifade 

etmesinde, sosyal konumlarını açığa vurmada ya da statü ve saygınlık 

kazanmalarında da rol oynamaktadır.  
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Her dönemde yeni bir tekerrür içine giren moda, tekrar tekrar eski tarzların 

yorumlanmasıyla kendini var etmiĢ ve hep “yeni” bir ifade biçimi olarak kitlelere 

sunulmuĢtur. Örneğin XIX. yüzyılda demode olan giyim stilleri XX. yüzyılda 

nispeten veya tamamen baskın tarz olarak ortaya çıkmıĢtır. Kadınlarda XIX. 

yüzyılda, cinsiyet ve kiĢisel kimlik etkilerinin görüldüğü kültürel normlara uygun 

giyim ve fiziksel görünümdeki değiĢiklikler, moda değiĢimindeki klasik modeli takip 

etmiĢtir. Bunlar moda tasarımcıları tarafından teklif edilmiĢ, önde gelen 

eğlendiriciler tarafından popüler hale getirilmiĢ ve yüksek sınıftaki kadınlar ve bu 

sınıfa girmek isteyenler tarafından da kullanılmıĢtır. Fransa‟da ortaya çıkan moda 

giyim, bu ülkedeki geleneksel kadın modellerinin baskısıyla kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır (Breward, 1995: 156). 

XX. yüzyıl, seri üretimdeki teknik değiĢiklikler, kadınların hür ve eĢit olma 

isteği ve bunlardan etkilenen moda yenilikleriyle doludur. Bu yüzyıla, teknoloji 

yüzyılı da demek mümkündür. Yüzyılın baĢlarında toplumda gelenek ve göreneklere 

karĢı çıkma eğilimi görülmektedir. Ekspresyonist sanatçılar, „sanat için değil, 

insanlık için‟ resim yaptıklarını açıklayarak mekanikleĢmeye karĢı çıkmıĢlardır. Bu 

durum, giyimi de etkilemiĢ ve bu yüzyılın ilk on yılında kan-kan dansözleri volanlı, 

parlak renkli, gösteriĢli etekler, Ģık ve jartiyerleri görünen siyah çoraplar ve uzun 

devekuĢu tüyünden etoller giymiĢlerdir (KomĢuoğlu ve Seçkinöz, 1986: 13). 

Göründüğünden daha geniĢ ve karmaĢık bir kavram olan moda ve giyim, 

sosyal yapı ve kültür arasındaki iliĢkileri fark etmede bir ipucu sunmakta, ayrıca 

parçalanmıĢ toplumlarda ki kültür denetimi için izlenecek yol konusunda bir iĢaret 

oluĢturmaktadır. 21. yüzyılın artan çok kültürlülük ortamında, giyim kodlarının 

sosyal gruplar ve bölümler arasındaki iliĢki üzerinde ve çeliĢen hegemonyalara 

karĢılık vermedeki etkisi giderek artmaktadır (Davis, 1997: 125).  

Bu yüzyılla birlikte giysiler, artık basit bir Ģekilde yalnızca bedeni kaplayan bir 

örtü ya da sosyal olarak onaylanmıĢ giyim eĢyalarından ibaret değildir. Daha önceki 

dönemlerde pek de düĢünülemeyecek bir Ģekilde, giysiler bedeni farklı biçimlerde 

yansıtan araçlar olarak iĢlev görmektedir (Yanıklar, 2006: 206).  
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1.3.2. Türkiye Özelinde Modanın Tarihsel Evreleri  

Modanın kalbi olarak nitelenen Avrupa‟daki genel atmosfer ve modanın 

tarihsel kökenleri bir önceki baĢlıkta değinildiği gibidir. Konuya birde Türkiye 

özelinde bakılacak olursa Osmanlı döneminde Avrupa saray modasının Osmanlı 

Payitahtını da büyük oranda etkilediği ancak Osmanlı‟da üç temel grupta ele 

alınabilecek kimi sınırlamalara da gidildiği görülecektir. 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda giyim kuĢamla ilgili sınırlama ve yasakların 

sebepleri Ģu Ģekildedir (Barbarosoğlu, 2009: 125): 

a) Dine ve ahlaka mugayir olması,  

b) Ekonomik (Ġsrafı men edici bir tedbir olarak), 

c) Tebaanın giyiminde ayırt edici unsurlara önem verilmesi. 

 

Kılık kıyafete atfedilen bu simgesel değer, Osmanlı toplum hayatının her daim 

önemli bir parçası olmuĢtur. Osmanlı gibi çok katmanlı bir toplumda giysi, birçok 

farklılığa iĢaret etmektedir (Ġlyasoğlu, 1994: 50). Dolayısıyla Avrupa modası 

Osmanlı (üst mertebesinin) toplum hayatına yukarıdaki yasakların çizdiği sınırlar el 

verdiği ölçüde girebilmiĢtir; ancak belirtmek gerekir ki genel seyri ve hatları 

benzeĢmektedir. 

Diğer taraftan kimi zaman da Osmanlı giyim üslubu ve adetleri Avrupa‟yı 

etkilemiĢtir. Örneğin Napolleon‟un 1798-1799 Mısır Seferi, Avrupa‟da Yakın 

Doğu‟ya olan merakı artırmıĢ; bu merak Ģal ve sarık modasının baĢlamasına vesile 

olmuĢtur (Barbarosoğlu, 2009: 34). KarĢılıklı etkileĢim söz konusudur.  

Osmanlı kadınları Avrupa moda akımlarını çeĢitli kaynaklardan takip 

etmiĢlerdir. Azınlıkların giyimleri ve azınlık terzileri, yabancı mürebbiyelerin 

modaya uygun giyimleri, liman kentlerine yerleĢen Batılı tüccarların eĢleri, 

Ġstanbul‟da Avrupalıların ve gayrimüslimlerin açmıĢ olduğu dükkânların vitrinleri, 

Batılı tarz giyim ve davranıĢ biçimlerinin daha çok görülmesini ve benimsenmesini 

sağlamıĢtır (ġahin, 2005: 7).  
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Bu durum, XX. yüzyıla gelindiğinde de devam etmiĢtir. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun yerini Türkiye Cumhuriyeti‟ne bırakması ve Türkiye‟nin „muasır 

medeniyetler seviyesine çıkarılma gayesi‟ Avrupa‟yla olan iliĢkilerin yeniden 

değerlendirilmesine ve inkılâplar doğrultusunda Avrupa‟nın yakın markaja 

alınmasına neden olmuĢtur. Bu da, haliyle dünya trendlerinin Türkiye‟de de karĢılık 

bulmasını için uygun ortamı yaratmıĢtır.  

BatılılaĢma sürecinde kamusal alan yeniden tanımlanmıĢ ve özel-genel 

ayrımının toplumsal yapı içerisinde ki yeri belirlenmiĢtir. Toplumsal değiĢmeye 

paralel olarak kıyafetlerde de önemli değiĢimler yaĢanmıĢtır (Özer, 2009: 328). Eski 

görünümü çağdaĢ hale getirmek, kıyafette de modern dünya ile birlikte hareket 

etmek için 1925‟ten itibaren 1934‟lere kadar süren çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Bu 

dönemde erkekler için Ģapka giyilmesi, din adamlarının kıyafetlerinin düzenlenmesi 

kanunla belirlenirken kadınların da çağdaĢ kıyafetler giymeleri teĢvik edilmiĢtir 

(Arığ, 2012).  

Mustafa Kemal Atatürk, 1925 yılında Türk erkeğinin giymesi gereken kıyafeti 

“Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket 

ve bittabi bunların mütemmi olmak üzere baĢta siperli, Ģemsli serpuĢtur” Ģeklinde 

tarif etmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa kaynaklı modayla değiĢen ve dolayısıyla 

modernleĢen kıyafetlerin görüldüğü bir ülke haline getirilmeye çalıĢılmıĢtır (Özer, 

2009: 330-331). 

M. Kemal Atatürk, 1923‟te Konya‟da kadınlara hitaben yaptığı bir 

konuĢmasında da; kadınların giyimde ya çok açık veya çok kapalı olacak Ģekilde 

aĢırıya kaçtığını bunun da dini kurallara aykırı olduğunu belirtmiĢtir. Kadının 

giyiminde din, gelenek, akıl ve mantık çerçevesinde aĢırıya kaçılmamasını ve sade 

olunması gerektiğini, kadının kıyafetinden ziyade bilim yolunda ilerlemesinin önemli 

olduğunu vurgulamıĢtır (Arığ, 2012). 

Diğer taraftan kadının toplum içerisinde yer alması gerektiğine inanan Atatürk, 

Türk kadınının giyim kuĢamında da çağdaĢlarından geri kalmamasını önermiĢtir. 

Kadınların yeni Türkiye‟nin çağdaĢlaĢma ve aydınlanma çabalarında aktif bir 

biçimde ön saflarda yer alması istenmiĢtir. Öğretmen hanımların öncülüğünde 
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giderek toplumda yaygınlaĢan çağdaĢ kıyafetler, çarĢafın atılmasını ve peçelerin 

açılmasını sağlamıĢtır (ġahin, 2005: 28).  

Burada konuyu biraz daha açarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kadın 

giyiminde görülen çarĢafın tarihine kısaca değinmek gerekmektedir. Ġlk kez 19. 

yüzyılın son çeyreğinde Avrupa etkisiyle değiĢen iç giysi modasının kabarık karpuz 

kolları nedeniyle feracelerin üste iyi durmamasına istinaden bir dıĢ giysi olarak 

kullanılmaya baĢlanan çarĢaf, muhafazakâr çevrelerin ve dönemin padiĢahı II. 

Abdülhamit‟in tepkisini çekmiĢ, Saray kadınlarının çarĢafa bürünmesi yasaklanırken, 

Ġstanbul polisinin eline de makas verilerek gördükleri çarĢaflı kadınların çarĢaflarının 

boydan boya kesilmesi emredilmiĢtir. Ancak bu uygulamalar, geliĢen modanın 

karĢısında tutunamamıĢ ve ferace ile yaĢmak tarihe karıĢırken, çarĢaf kullanımı 

yaygınlaĢmıĢtır. ÇarĢaflar, Ġkinci MeĢruiyet‟e kadar genellikle koyu renk ipekli 

kumaĢtan torba Ģeklinde olmuĢ, kalın peçelerle kullanılmıĢtır. Yalnızca genç kızların 

açık renk çarĢaf tercih ettiği görülmüĢtür. Ġkinci MeĢruiyet‟le beraberse Ġstanbul 

Hanımları çarĢaf kesimlerinde önemli değiĢiklikler yapmıĢ, etek boyları kısalırken, 

peçeler incelmiĢ, çarĢaf süslü bir sokak giysisi haline gelmiĢtir. 1920‟lere 

gelindiğinde on sekiz yıl öncesinde topukta biten çarĢaf boyu, diz kapağına kadar 

çıkmıĢ ve tayyör görünümü almıĢtır (Özer, 2009: 339-344). MeĢrutiyetin son 

yıllarında özellikle Batılı hayat tarzını benimseyen ailelerde, kadınların örtülerinin 

tamamen dıĢarıya ait bir giysi özelliğini taĢıması ve dini içeriğinden uzaklaĢarak 

adeta estetik bir unsur haline getirilmesi de yine bilinen bir gerçektir (Kurtoğlu, 

2000: 38).  

Diğer taraftan Osmanlı geneline bakılacak olursa çarĢafın Ġstanbul dıĢında 

sadece Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum gibi çok sınırlı sayıda kentte kullanıldığı, 

diğer kentlerde ve bugün sınırlarımız dâhilinde olmayan ülkelerde ise bölgeye has 

özellikler taĢıyan farklı giyinme biçimleri olduğu görülmektedir. Bu durum, Osman 

Hamdi Bey tarafından hazırlanan ve “1873 Yılında Türkiye‟de Halk Giysileri: 

Elbise-i Osmaniyye” adıyla 1999 yılında yeniden yayınlanan kitapta fotoğraflarıyla 

belgelidir. Özetle, 1872‟de bir moda olarak özellikle Ġstanbul‟da görülmeye baĢlanan 

çarĢaf, Cumhuriyet dönemine gelindiğinde yine modanın etkisiyle biçim değiĢtirmiĢ 

ve büyük oranda kullanımdan kalkmıĢtır.  
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Cumhuriyet dönemine dönüldüğünde, yaĢanan geliĢmelere paralel Türkiye‟de 

kadın modasındaki değiĢimin, erkek modasındakinden hızlı ve radikal olduğu 

görülecektir. Cumhuriyet ideali, kadının yaĢamda aktif ve üretici yurttaĢ kimliği ile 

var olması ve erkeklerle eĢit haklarda yaĢamasıdır. 1925‟ten sonra kadın, hem 

üstündeki örtüyü atabilmiĢ, hem de Avrupalı hemcinslerinin giyimdeki yeni anlayıĢ 

ve form devriminin yakın takipçisi olmuĢtur (Ormanlar, 1999: 47).  

1920‟lerin baĢından itibaren değiĢimin hızlandığı ve yeni tarz kıyafetlerin daha 

çabuk kabul edildiği görülmektedir. Tayyör, modernleĢen hayatla birlikte toplumsal 

yaĢamda sıkça görülmeye baĢlayan kadının tercih ettiği bir kıyafet olarak kendini 

göstermiĢtir. O yıllarda bu tür kıyafetler, sade tayyörler, Ģıklığın ve zarafetin 

temsilcisi sokak elbiseleri ön plandadır. SavaĢ döneminin de izleriyle kıyafetler uzun 

yıllar sadece küçük değiĢimler geçirmiĢ, her mevsime ait yeni tarzlar, moda olarak 

görülmüĢtür (Özer, 2009: 331-349).  

Birinci Dünya SavaĢı‟nın ardından kadınlar, önceki dönemin kadınsı tarzına 

karĢı çıkmıĢlardır. Hatlarını ortaya çıkaran korseler yerine, göğüslerini düzleĢtirip 

bele oturmayan elbiseler giyerek ve saçlarını kısacık kestirerek kendilerini erkek 

çocuklarına benzetmiĢlerdir. Yol göstericileri flapper diye bilinen Amerikalı dansçı 

kızlardır (Daynes, 2007: 55).  

Kadınların alıĢılmıĢ feminen görüntülerini reddeden 1920‟lerin 

„oğlanvari/androjen‟ kılıkları, Müslüman Türk kadınının çarĢaf ve peçeden sonraki 

adımında fayda sağlamıĢtır. Bu modayla birlikte, değiĢim gösteren ve cinsel 

kimliğini sergilemekten yana herhangi bir tavır geliĢtirmeye alıĢkın olmayan Türk 

kadını, yeniliklere daha kolay adapte olmuĢtur. Böylece Cumhuriyet‟in cinsler arası 

eĢitlik ilkesi sayesinde kamusal alanda ve meslek yaĢamında erkekler tarafından 

benimsenmiĢ ve desteklenmiĢtir (ġahin, 2005: 28-29).  

1920‟li yıllarda kadın kıyafetlerinde yaĢanan önemli bir diğer değiĢimde git 

gide kısalan etek boylarıdır. Dönemin dergilerinde Avrupa‟da uzun etek modasının 

bir türlü yerleĢmediği insanoğlunun bu gidiĢle aslına dönüp yaprakla örtünmeye 

baĢlayacağı gibi konuları içeren karikatürler yayınlanmaktadır. Kıyafetlerdeki tüm 
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değiĢimler, büyük bir hızla ve basın yoluyla üst kesim ailelerden baĢlamak üzere 

halka yansımaktadır (Özer, 2009: 350).  

Ancak dönemin modasına uygun giysi ve aksesuarları günün koĢulları içinde 

Türkiye‟de bulmak olanaksızdır. Henüz kumaĢ ve aksesuar üretimi de 

yapılamamaktadır. 1920‟lerin baĢında birçok kumaĢ, dikiĢ malzemeleri ve giyimi 

tamamlayan çanta, ayakkabı, Ģemsiye, takı gibi aksesuarların çoğu ithal edilerek 

kullanılmaktadır. BatılılaĢma döneminden itibaren takip edilen Paris modası, yine ön 

plandadır (ġahin, 2005: 69).  

1930‟larda ekonomik kriz, giyimde sadelik rüzgârları estirmektedir. Dönemin 

moda kadını olgun, ölçülü ve daha kadınsı, erkeği ise atletik görünümlü, sağlıklı ve 

daha erkeksidir. Kadın giyiminde etek boylarındaki kısalık bir daha ancak 1960‟larda 

görülmüĢtür. Bacaklar birkaç yıl içinde kapanmıĢ ancak bu kez özellikle gece 

elbiselerin sırtları açılmıĢtır. Yeni elbise modelleri, omuz, kalça ve göğüsleri kadınsı 

hatları ortaya çıkarmaktadır. Uzun boylu görünmek, o dönemde önemlidir; tüm 

terzilik hileleri kadını da erkeği de daha uzun boylu göstermek üzere seferber 

edilmiĢtir (Ormanlar, 1999: 53). 

Fransız kadın gezgin Marguerite Bourgoin 1936‟da yayınlanan “La Turquie 

d‟Atatürk”(Atatürk Türkiyesi) adlı kitabında, Ġstanbul‟da Galata sokaklarında 

karĢılaĢtığı kadın ve erkeklerin Paris‟in zengin semtlerinde oturan hemcinslerinden 

ayırt edilemeyeceğini köprüdeki genel görünüme ise tek tük bazı kara çarĢaflı 

kadının dıĢında Ġngiliz tipi kirli, yağlı, gri kasketlerin egemen olduğunu belirtmiĢtir 

(Koca ve Koç, 2010: 273). 

l930‟larda yaĢanan Dünya ekonomik krizinin Türkiye‟yi de etkilemesi üzerine 

ekonomide devletçilik ilkesi uygulanmıĢ ve 1933‟te Sümerbank gibi önemli devlet 

kuruluĢları açılmıĢtır. Böylece ekonomideki devletçilik ilkesinin gereği olarak 

kıyafet de devletin denetimine girmiĢtir. Bu dönemlerde yerli malı kullanılması, 

yabancı ürüne rağbet edilmemesi teĢvik edilmiĢtir (Arığ, 2012). Ayrıca 

Sümerbank‟la birlikte Türkiye kendi malını üretmeye baĢlamıĢ, böylece giyim ve 

dokuma sanayisinin geliĢmesi hedeflenmiĢtir. Buna bağlı olarak moda, tüm sosyal 

sınıflara yayılarak, ısmarlama/ terzi ürünü olmaktan çıkmaya baĢlamıĢtır. Daha ucuz 
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olan hazır giyimin ilk adımları atılmıĢ ve yıllar içinde modaya uygun giyimler, genç 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin tüm kesimlerine ulaĢmıĢtır (ġahin, 2005: 75).  

1940‟larda Ġkinci Dünya SavaĢıyla birlikte Avrupa ve Amerika‟nın yanı sıra 

Türkiye‟de de darlık ve yoksulluk baĢ göstermiĢtir. Her türlü israfa karĢı propaganda 

kampanyaları baĢlatılmıĢ, hatta kısıtlamalara uymamak vatan hainliğiyle eĢ 

sayılmıĢtır. Paris de, Alman iĢgali altında olduğundan otuzlu yılların giyim 

çeĢitlemeleri ile yetinilmiĢ, eski giysilerin dönüĢtürülmesi önerilmiĢtir. Ġngiliz ve 

Amerikan hükümetleri, savaĢın yarattığı kıtlık ve yoklukların meydan okuyuĢu 

altında en az kumaĢ, malzeme ve çalıĢma gücü gerektirecek sade ve gösteriĢsiz 

giysilerin arayıĢına girmiĢ; modacılardan yeni tarzlar tasarlamaları istenmiĢtir. Böyle 

bir ortamda yapılan yenilikler modaya askeri çehre kazandırmıĢ; giyimde sade, 

ağırbaĢlı ve ciddi bir görünüm yaratmıĢtır (Ormanlar, 1999: 55-56). 

1950'li ve 60'lı yıllarda moda rüzgârlarının yönü Avrupa'dan Amerika'ya 

kaymıĢtır. 50'li yıllarda Türkiye'nin çok partili hayata geçmesi ve Amerika'yla 

kurulan yeni iliĢkiler etkisini giyim kuĢamda da göstermiĢtir (Ertem, 2012).  

Dünyada savaĢın bitiminden sonra anlaĢılmıĢtır ki, kısıtlamalar modayı 

öldürmemiĢ, aksine savaĢ koĢullarının gerekli kıldığı verimli ve ehliyetli üretim 

alıĢkanlığı yüzünden giyim sanayisini güçlendirmiĢtir. Hammadde sıkıntıları, yeni 

dokuma teknolojileri arayıĢına yönlendirmiĢ, çok sayıda ve hızlı üretilmesi gereken 

savaĢ üniformaları, bilimsel yöntemlerle çalıĢılarak, daha ekonomik üretim yapma 

deneyimi ve altyapısı oluĢturmuĢtur. Özellikle Amerika, henüz Avrupa‟nın 

tanımadığı kalite ve hızda hazır giyim üretimi yapma kapasitesine sahiptir 

(Ormanlar, 1999: 58-59). 

Cumhuriyetin ilanından 1950‟li yıllara gelinceye dek modanın karĢısındaki tek 

engel ekonomik güçlükler olmuĢtur. Bu bakımdan iki savaĢ arasında yer alan bu 

dönemde modaya uyma konusunda zihniyet eleĢtirilerinden ziyade ekonomik 

eleĢtirilerin ağır bastığı görülmektedir (Özdemir, 2012).  

1950 ile 1960 arasında Türkiye‟de, batı modası sıkı sıkıya takip edilirken yerel 

motiflerden yola çıkarak kendi modasını yaratmanın da yolları aranmıĢtır. Her alanda 
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batı sisteminin bir parçası olma yolunda ilerleyen Türkiye‟nin güzellik yarıĢmalarına 

katılmaya baĢlaması Türk modasını yaratma yolundaki çabalara katkı sağlamıĢtır. 

1932‟de Keriman Hâlis‟in dünya güzeli seçilmesiyle batılı kadınlarla yarıĢabileceğini 

kanıtlayan Türk kadını, Türk modası ve Türk kültürünü yayma açısından da önemli 

bir misyon üstlenmiĢtir. Keriman Hâlis‟in yarıĢmada giydiği beyaz elbise üzerine 

kırmızı gül takması Türk Bayrağını sembolize etmekte ve batılılaĢmanın yanı sıra 

Türk kültürüne de verilen değeri yansıtmaktadır (Koca ve Koç, 2010: 264).  

Diğer taraftan Hollywood filmleriyle tanıĢan Türk halkı ister istemez 

„Amerikan Rüyası‟ndan etkilenmiĢtir. Etek boyları yeniden kısalmaya baĢlamıĢtır. 

1950'li yılların kadını göğüslerini kaldıran, belini incelten, vücudunun siluetine 

hükmeden korselere adeta âĢıktır (Ertem, 2012). 1950‟lerin Amerika‟daki güzellik 

idolü balıketli Marilyn Monroe‟dur ve modada da onun giyimi birçoklarını 

etkilemektedir.  

Amerikan yaĢam biçimi, yaygınlaĢmaya baĢlayan merkezi ısıtma sistemleri, 

klimalı arabaları ile yeni alıĢkanlıklara zemin hazırlamıĢ, yazlık giysiler on yıl 

öncesinde imkânsız görünebilecek yeni modaların öncülüğünü yapmıĢtır. Ceketler, 

geliĢen yeni dokumalar sayesinde giderek hafifleyerek „kalite-ağırlık‟ iliĢkisini 

ortadan kaldırmıĢ, hatta ceketsiz sokağa çıkmak artık komik karĢılanmaz olmuĢtur 

(Ormanlar, 1999: 62-63).   

1925 yıllarında memurların Batılı giyimi temsil etmesiyle baĢlayan moda 

kavramı, 1940‟larda ünlü Fransız, Ġtalyan ve hatta Hollywood sanatçıların 

giyimleriyle daha da yaygınlaĢmıĢ ve 1950‟lerde dergilerde „Türk Modası‟ sözcüğü 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. Türk modasını yaratmada referans olan olgunlaĢma 

enstitüleri için, „OlgunlaĢma Enstitüsü Amerika Yolunda‟ baĢlıklı habere yer veren 

Akis dergisi, Türk modası yaratmayı bir milli dava olarak ele almıĢ ve Türk modasını 

Ģöyle anlatmıĢtır (Koca ve Koç, 2010: 263- 264); 

“... kullandıkları malzeme de fikir de yerli… Yerli kumaĢlar, birbirinden güzel 

iĢlemelerle el ele vermiĢ, yepyeni bir anlayıĢ ortaya çıkmıĢ... Biçimi, iĢi, 

kumaĢı, her Ģeyi Türk, ama yinede çok modern. ‟Türk Modası‟ diye tanımlanan 

bu çizginin propaganda amaçlı kullanılmak istendiği ise çok açık: Amerikalılar 

bu elbiselerle kafes arkasında haremde yaĢayan Türk kadınının ne kadar Ģık ve 

zarif olduğunu öğrenecekler”. 
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1960‟lara gelindiğinde dünyada esen özgürlük ve baĢkaldırı rüzgârları 

Türkiye‟ye de sıçramıĢ, çeĢitli nedenlerle örgütlenen toplumsal muhalefet, öğrenci 

eylemlerini izleyen 27 Mayıs 1960 darbesiyle sonuçlanan sürecin ardından, 1961 

anayasasının getirdiği göreli özgürlük ortamını yaĢamaya baĢlamıĢtır. Bu yeni 

koĢullar, hızlı sanayileĢme ve kültürel yaĢamda kendini göstermiĢ, kültür ve sanattaki 

geliĢmeler toplumsal geliĢmenin önüne geçmiĢtir. Bunlara bir de televizyonun 

varlığı, uzay keĢifleri ve diğer bilimsel geliĢmeler eklenince ortaya yepyeni bir 

görümün ihtiyacı çıkmıĢ, kadınlar hareket kabiliyetlerini engelleyen dar korselerden, 

ultra hacimli ya da daracık eteklerden, yüksek topuklardan kurtulmuĢtur (Ormanlar, 

1999: 67-68).   

1960-1962 arası iĢlemeli ve bluzan giysilerin yanı sıra öğrenci stili jumperler 

göze çarpmaktadır. Çizme modası bu dönemde baĢlamıĢ ve Avrupa‟da olduğu gibi 

Türkiye‟de de yakından takip edilmiĢtir. 1964 yılında modacı Courrégees ve Cardin, 

uzay modasının öncülüğünü yapmıĢ ve „moon girl‟ modasını yaratmıĢtır. Modacı 

Cardin‟in astronot stili giysileri de ilgiyle izlenmiĢtir (KomĢuoğlu ve Seçkinöz, 1986: 

27).  

1966‟da genç Ġngiliz modacı Mary Quant, mini etek modasını baĢlatmıĢtır ve 

bu moda, özellikle gençler arasında çok tutulmuĢtur. 1969‟da mini, midi, 1970‟te ise 

maksi etek boyları çok modadır. Süper mini eteklerle giyilen yerlere dek uzanan 

maksi mantolar ve uzun yün atkılar dönemin ĢaĢırtıcı görüntüsüdür. 1970-71 kıĢında 

miniden maksiye radikal bir dönüĢ yaĢanmıĢtır. 1971 Kasım ayında ise Çin‟in 

BirleĢmiĢ Milletler‟e katılmasıyla birlikte Çin stili giysiler moda olmuĢtur. Ertesi yıl 

ise pantolon modası baĢlamıĢ ve kadınlar daha erkeksi bir stil kazanmıĢtır. Paçaları 

kalın dubleli pantolonlar, erkeklerinkine benzeyen yelek ve ceketler giyilmiĢtir 

(KomĢuoğlu ve Seçkinöz, 1986: 29-31). 

70‟ler unisex giyimin de öncülüğünü yapmıĢtır. Bu durum, Türkiye‟de kadın 

ve erkeğin birlikte yürüttüğü politik mücadele ortamına da uygun düĢmüĢtür. 

Cinselliğin çok tartıĢıldığı, yaĢanmaya baĢlandığı, porno filmlerin sinemaları 

kapladığı 70‟lerin sonları giyimde de belli özgürleĢmelerin yaĢandığı yıllardır 

(Ormanlar, 1999: 81).  
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1970‟li yıllarda (hala) orta sınıf açısından, ortada hem tüketecek fazla mal ve 

hizmet, hem de tüketimcilik ideolojisi henüz yoktur. Ġsraf, gösteriĢ hatta zengin olma 

durumu kimi zaman utandıran değerlerdir. Ġtibar edilen değerler ise, okumak, adam 

olmak, memlekete faydalı olmak ve benzerleridir (DağtaĢ, 2009: 9). 68 kuĢağının 

politik hareketleri ve hippi yaĢam tarzı egemendir.  

1980 yılı petrolün sebep olduğu ekonomik bunalımların yılıdır. 80‟lerle birlikte 

Thierri Mugler, Montana, Jean Claude gibi modacılar mini eteği geri getirme 

gayretindedir. Asimetrik kesimlerden oluĢan modeller ilgi çekmektedir. Dar kesimli 

jean pantalonlar yerini Ģalvar stili bol kesim pantalonlara bırakmaktadır. Kadın silueti 

ise „Y‟ harfi görünümündedir. Omuzların daha belirgin olması için, korsajlı beller ve 

vücuda oturan yırtmaçlı dar etekler yeğlenmekte, ceketlerde vatkalar 

kullanılmaktadır (KomĢuoğlu ve Seçkinöz, 1986: 37-38). 

12 Eylül darbesinin peĢi sıra yaĢanan ekonomide ki liberalleĢme politikaları, 

yabancı sermayenin Türkiye pazarına girmesi, depolitizasyon gibi faktörler her 

kesimde tüketim olgusunu körüklemiĢ, pazara giren ürün profilini de etkilemiĢtir. 

Türkiye dünya markalarına diğer ülkelerle eĢzamanlı olarak tanıklık etmeye 

baĢlamıĢtır. Bu markaları taĢıyan kıyafetlerle dolaĢmak bir statü sembolü olmuĢ, bu 

kıyafetler sınıf ve paraya eĢ değer kült objeler halini almıĢtır (Ormanlar, 1999: 83). 

1980‟lerle birlikte önce gümrük duvarlarının kalkması ardından da „baĢka bir 

dünya‟nın mümkün olacağına dair ütopya ve inançların köreltilmesi yeni bir 

dönemin kapılarını açmıĢtır. Kolektif hareket önemini yitirmiĢ, yerine bol miktarda, 

çeĢit çeĢit, ıĢıl ıĢıl mal ve hizmet gelmiĢtir (DağtaĢ, 2009: 9-10). Söz konusu bu dıĢa 

açılma ve yeniliklerle tanıĢma süreci giyimi de etkilemiĢ; giyimde bireysellik ve 

rahatlık ön plana geçmiĢtir.  

Madonna, müziği ve giyim tarzı ile 80‟lerde tüm dünyaya örnek olmuĢtur. 

Genç kadınlar onun “sokak çocuğu” stilini taklit etmiĢ: Tozluk üzerine kısa etek, 

gerdanlıklar, plastik bilezikler, balık ağı eldivenler, saç bantları, dipleri koyu uçları 

açık renk dağınık saçlar, dantel kurdeleler kullanmıĢlardır (kremini.wordpress.com, 

2010).  
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Bireysellik, özel giriĢimcilik, Reagan ve Teatcher ve Özal‟lı yıllar serbest 

Pazar ekonomisinin dizginlenemez kahramanlarını, iĢadamlarını ve borsacılarını 

yaratmıĢtır. 90‟lara doğru kruvaze ceketler, beyaz yakalı çizgili gömlekler, genç 

Ģehirli profesyoneller olan yuppie‟ler arasında sosyal tırmanıĢ ve rekabetin sembolü 

haline gelmiĢtir (Ormanlar, 1999: 85). 

90‟larda moda trendleri birbiri ardına rüzgâr gibi geçmiĢtir. Önce grunge 

akımı (salaĢlık), sonra minimalist Ģıklık moda olmuĢtur. Amerikan modası 90‟ların 

baskın akımlarından biridir. Flüoresan ve neon tonlardaki kıyafetler 80‟leri 

aratmamıĢtır. Likralı taytlar, daracık deri etekler, mini elbiseler, payetli ve dantelli 

kokteyl elbiseleri 90‟ların vazgeçilmez parçalarıdır. Kolej modası özellikle gençler 

arasında yaygındır. Pilili etekler, uzun soket çoraplarla tamamlanmaktadır. Jean, artık 

sadece günlük spor bir giysi değildir, gece de giyilen Ģık bir kıyafet olarak kabul 

görmektedir. Siyah ve koyu renkler, 90‟ların sonlarına doğru çok popülerdir. BaĢtan 

aĢağıya siyah giyinmek isyankâr gençliği simgeler hale gelmiĢtir 

(kremini.wordpress.com, 2010).  

1990‟ların ilk yarısı 1960 ve 70‟lerin yeniden sunumuyla geçince, ikinci el 

mağazalarda giderek çoğalmıĢtır. Aynı anda farklı tarzlar moda olabilmiĢtir. 1950 ve 

60‟lardaki gibi tepeden tırnağa bütünlükçü bir „tek moda‟ anlayıĢından bahsetmek 

olanaksızdır (Ormanlar, 1999: 89). 

Bu yıllarda küreselleĢmeyle birlikte dünya, Marshall Mc Luhan‟ın deyimiyle 

„global bir köy‟ halini almıĢ, internetin ve cep telefonlarının gündelik hayata girmesi 

mesafeleri ortadan kaldırmıĢtır. Amerika‟nın Seattle eyaletinde ortaya çıkan 

alternatif bir müzik akımı „grunge‟ sisteme karĢı olan politize gençliği etrafında 

toplamıĢ, Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain grungeların ilahı haline gelmiĢtir. 

Grunge giyim tarzı o yılların efsanevi modalarından biridir (www.modapedia.com, 

2012). Bu tarz salaĢ, özensiz ve pis bir görünüm çizmektedir. Singles filmindeki 

rolüyle Bridget Fonda gençler için bu giyim tarzının önemli bir idolü olmuĢtur.  

90‟larda doğal, mat makyajlar ve cilt bakımına verilen önemin artmasının yanı 

sıra güzelliğin operasyonlarla sağlanması da gündeme gelmiĢtir. Göğüslere, 

dudaklara ya da vücudun gereken (!) yerlerine takılan silikonlar; gerdirilen, 

http://www.modapedia.com/
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gençleĢtirilen yüzler, gerdanlar, kaldırılan burunlar, aldırılan vücut yağları, eklenen 

saçlar, solaryumda esmerleĢen tenler insanlara genetik özelliklerine meydan okuma 

fırsatı tanımıĢtır. Renkli lensler gözleri, rengi her gün değiĢtirilebilecek bir giyim 

aksesuarı yapmıĢtır (Ormanlar, 1999: 89). 

21. yüzyıla gelindiğinde moda çoğulcu bir döneme girmiĢtir. Artık dünyada tek 

bir hakim trend yoktur. Herkes için bir Ģey vardır. Hazır giyim sektörü yeni kumaĢ 

türlerinin ve dikiĢ tekniklerinin, beden standardının, kolay ulaĢılmanın cazibesiyle 

kendini sürekli yenilemektedir. 2000‟lerden bu yana modada en gözle görülür 

özellikler, kasıtlı olarak eskitilmiĢ, buruĢturulmuĢ, yırtılmıĢ kumaĢların yarattığı 

amaçlanan fakirlik, dağınıklık ve uyumsuzluğun ortaya koyduğu ironidir. Öylesine 

giyinilmiĢ izlenimi amaçlanmaktadır (PektaĢ, 2006: 191). Öncesinde bir arada 

kullanılması asla düĢünülemeyecek renk, doku, kumaĢ ve tarzlar bugün kasti olarak 

bir araya getirilmekte ve bu „uyumsuzluğun uyumu‟ moda olmaktadır.  

Genel olarak bakıldığında, Türk toplumu bağlamında tüketim kültürü ve moda; 

maddi ürünlere ve hizmetlere  olumlu anlamlar atfedilen, hedonist, gösteriĢçi ve bir 

gruba ya da kültüre ait olma gibi amaçlara yönelik estetize edilmiĢ ürünler ya da 

hizmetlerin satın alındığı, sahiplenildiği, tüketildiği ve bir bölümünün de peĢine 

düĢüldüğü bir ortamın ürünü olmuĢtur (Zorlu, 2012).  

1.3.3. Türkiye’de 90’lı ve 2000’li Yıllarda İslami Moda ve Beraberinde 

Getirdiği Tartışmalar  

Türkiye‟de 90‟larla beraber modada yeni bir eğilim daha gözlenmeye 

baĢlanmıĢ; örtü/baĢörtüsü kullanan kadınlar, belli kalıplarla ve markalarla kendini 

ifade eder olmuĢtur. Öncesinde de örtülü olan bir kesim elbette vardır ancak 90‟larla 

bu kesim siyasallaĢarak toplumda daha fazla görünürlük kazanmıĢtır.  

Bunda Türkiye‟de 1980‟li yılların ikinci yarısından itibaren yayınlanan Ġslami 

içerikli gazete ve dergilerin sayısında yaĢanan artıĢın ve 1990‟lı yıllarda bu artıĢa 

Ġslami içerikli görsel ve iĢitsel medyanın da eklenmiĢ olmasının payı büyüktür. 

1990‟lı yıllarda özellikle Ġslami sermaye olarak adlandırılan yeni sermaye 

sahiplerinin yazılı ve görsel medya alanına yatırım yapmaları sonucu, Türkiye‟de ana 
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akım (liberal) medya kurumları dıĢında Ġslamcı medya denilen yeni bir yapılanma da 

ortaya çıkmıĢtır (Binark ve Kılıçbay, 2000: 27). Bu yapılanma sayesinde ise, Ġslami 

kesimin yaĢam tarzları ve giyinme biçimleri daha çok ön plana çıkmıĢ ve görünür 

hale gelmiĢtir.  

Ġslami kesim, modern sürece katılımını dört önemli alanda gerçekleĢtirmiĢtir. 

Bunlar; eğitim alanı ile politik, ekonomik ve medyatik alanlardır. Tüm bu alanlarda 

farklı derecelerde olsa da Ġslami kurumlar göze çarpmaktadır. Ġslami finans 

kurumlarının oluĢturulması gibi, ekonomik alana katılım çabaları Ġslami düĢüncenin 

can alıcı tarafını oluĢturmaktadır. Belli bir döneme kadar „rızık‟ olarak algılanan 

ekonomik faaliyet zamanla „moda, marka ve kar‟ kavramlarına dönüĢmüĢtür 

(Arslan‟dan akt., Özelge, 2008: 36). Bu dönüĢüm ise 90‟larla beraber yukarıda 

bahsedilen nedenlerle görünürlük kazanmıĢtır. Özellikle 90‟lı yıllarda çıkan kimi 

Ġslami içerikli dergiler söz konusu yaĢam tarzını ve Ġslami kesimin zihinsel 

dönüĢümünü yaymada baĢı çeken medya organları olmuĢtur.  

Binark ve Kılıçbay da yukarıdaki yargıyı destekler nitelikte Ģöyle demektedir 

(2000, 27-28); 

“80‟li yılların ikinci yarısından itibaren görülmeye baĢlanan Ġslami 

kadın dergileri, genel olarak söylem düzeyinde modern kapitalist sistemin ve 

tüketim toplumunun eleĢtirisini yapsa da, ana akım kadın dergilerinde sıklıkla 

rastlanılan konulara (giyim, sağlık, bakım, vb.) sayfalarında yer vermektedir. 

Ancak bu konular Ġslamcı düĢüncenin süzgecinden geçirilerek „yeni‟ bir Ģekilde 

sunulmaktadır. Bu dergiler, kadınları Ġslami kurallara uygun yaĢam biçimini 

sürdürmeye teĢvik etmelerine rağmen, bir yandan da onları tesettüre uygun 

kıyafetlerin „patron‟larını ya da tesettür modasına iliĢkin reklamları 

yayınlayarak, söylem düzeyinde eleĢtirdikleri tüketime davet etmektedir. Bu 

davet, Ġslami burjuvazinin toplumsal ve gündelik yaĢamın çeĢitli alanlarına 

dâhil olmasının kaçınılmaz bir sonucudur”.  

 

Ġslami kimlik özellikle 80 sonrası dönemde etrafında Ģekillendiği mazlumiyet 

ve mağduriyet söyleminden, diğer bir ifadeyle dıĢlanmıĢlık ve ezilmiĢlik 

duygusundan, tüketim sürecine daha fazla katılan Ġslam kimliğine doğru bir evrim 

geçirmiĢtir (Bilici‟den akt., Özelge, 2008: 65). 90‟lar bu evrimin net bir Ģekilde 

gözlenebildiği yıllar olmuĢtur.  
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1980‟lerden sonra belirgin Ģekilde siyasallaĢan Ġslamcı kesim, 90‟larda giyim 

kuĢamlarıyla da kendinden söz ettirmeye baĢlamıĢtır. Kamusal mekanlarda ve 

medyada; sarık saran, beyaz takkeler takan, cüppe, potur veya konfeksiyon ürünü 

yeĢil bol pantolonlar giyen erkeklere ve siyah çarĢaflı, siyah gözlüklü, eldivenli, 

bedenlerini bütünüyle örten kadınlara daha sıklıkla rastlanmaya baĢlanmıĢtır. 

Özellikle büyük kentlerin göçle gelen nüfusunun yoğun olduğu, görece yoksul ve 

kültür çatıĢması içindeki bölgelerde, dinsel baskılar ve/veya umut vaat eden dinsel 

çağrılar neticesinde tesettür giyimin yaygınlaĢtığı gözlenmiĢtir (Ormanlar, 1999: 86).  

Yukarıda da altı çizildiği gibi Türk toplumunda tesettür (ülke sınırları içinde 

Müslüman nüfusun ağırlıklı olmasından ötürü) her dönemde söz konusudur ancak 

90‟ları ve devamında 2000‟leri farklı kılan, tesettürün siyasal bir içerik kazanması ve 

geleneksel baĢörtüsü kimliğinden sıyrılarak yeni anlamlarla donanmasıdır.  

Yoksa Ġslam için beden sürekli bir ilgi konusu olmuĢtur ve bu bağlamda 

titizlikle geliĢtirilmiĢ kurallar vardır. Bunlardan bedenin örtülmesi ile ilgili olanlar, 

bedenin fiziksel varlığının her hücresine kadar duyarlı bir varlık olarak algılanması 

ile ilintilidir (Ġlyasoğlu, 1994: 67). 

Diğer taraftan MüslümanlaĢma sürecinde zamanla Ġslamiyet‟in özünde 

bulunmayan kimi düĢüncelerin dine karıĢtığı da bilinmektedir. Bundan dolayı, 

Kur‟an-ı Kerim‟de Nisa Suresi‟nde „bir tek nefisten yaratıldığı‟ dile getirilen ve eĢ 

tutulan kadınla erkek yeniden konumlandırılmıĢ ve kadına, önceki inançların tesiriyle 

birçok olumsuzluk atfedilmiĢtir. Kadın, fitne ve fesadın kaynağı olarak, bedeninin 

tümü ise avret, cinsel cazibe ve bozgunculuğun asıl nedeni olarak görülmüĢ; varlık 

olarak tümü, özetle bedeninin ve eylemlerinin tamamı avret sayılmıĢtır (Filiz, 2008: 

13-15).  

Buna bağlı olarak, Filiz‟e göre (2008: 16), Tanrı‟nın her insan yaratılıĢına 

yerleĢtirdiği örtünme duygusu ve dürtüsü, teolojik ve felsefi temelinden kopartılarak 

baĢörtüsüne indirgenmiĢ; Kur‟an‟da çıplaklık „avret-i muğallaza‟ya (arka ve öne) 

dikkat etmemek iken, baĢörtüsü söylemi, baĢı ve saçı da bu kısımlara dâhil etmiĢtir. 

BaĢörtüsü söylemi, bedenin ön ve arka kısımlarını örtmenin doğal ve dinsel gereğini 

gölgeleyecek kadar, örtü ve örtünmenin yerini tutar olmuĢtur. 
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ġahin Filiz, Yahudi geleneğini incelediğini ve Yahudi din hukuku kitabı 

Talmud‟da, „Başörtüsüz kadınlar iffetsizdir, namussuzdur. İffet ve namusun 

korunmasının ölçüsü başörtüsüdür. Başörtüsüz hiçbir kadın dışarı çıkmamalıdır' 

dendiğini belirtmektedir. Buna göre, Ġslam‟da baĢörtüsü söz konusu değildir. 

BaĢörtüsü, örtmeyenler ile ilgili kesin bir ceza da yoktur. 76 tane temel farzdan 

bahsedilmekte, ancak bu 76 farzda kesinlikle baĢörtüsü lafı geçmemektedir 

(http://gundem.milliyet.com.tr//gundem/gundemdetay/26.03.2008/509749/default.ht

m). Ayrıca Hristiyanlık geleneğinde de Yahudiliğe benzer olarak baĢörtüsü 

gerekliliği vardır. Söz konusu bu dini inançlar Ġslam‟ı da etkilemiĢ ve benzer 

örtünme adetleri gelmiĢtir.  

Özellikle radikal Ġslamcı giyiniĢ kalıpları, kiĢinin kılık kıyafetinden Müslüman 

olduğunun anlaĢılmasını öngörmektedir. Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın baĢın 

kapanması, kılık-kıyafette baĢka ümmetlere benzememe, erkeklerin kadınlar gibi 

süslü olmaması, kadınların erkek giysilerini kullanmaması, vücut hatlarını ve saçları 

kapatacak bol ve uzun giysiler giyilmesi temel kıstaslardır (Ormanlar, 1999: 86). Bu 

kıstaslar, mezhep ve tarikatlara göre kimi çeĢitlemelere gitse de ana hatlar aynı 

kalmakta ve nasıl örtünülmesi gerektiği sorusu en çok kadını ilgilendirerek baskı 

altına almaktadır.  

Oysa Ġslamiyet öncesi Arap toplumunda, en mahrem yerleri dahi örtmeden 

çıplak Ģekilde ibadet etme geleneği olduğundan, örtünme emirleri ile kadının 

baĢörtüsü ya da çarĢafa bürünmesi değil, her iki cinsin de avret yerlerinin kapatılması 

kastedilmiĢtir. Ancak transparan ve yarı-çıplak giyinenlere Peygamber‟in „doğru 

dürüst giyinin‟ ikazı bile, bedenin esas örtülmesi gereken yerlerini görmezden gelme 

pahasına baĢörtüsü emri olarak yorumlanmıĢtır (Filiz, 2008: 47-50). 

Ġlahiyatçı Abdurrahman Kasapoğlu gibi kimi yazarlarca ortaya konan baĢörtüsü 

söylemi ise Ģu Ģekildedir (Filiz, 2008: 31); “Tesettür hayâ ve namusu korumaktadır. 

Tesettüre riayet etmemek, cinsel serbestîye, bu da fuhuş ve ahlaksızlığa, bu da 

kapitalist ekonomik sistemin ürettiği kozmetik sanayinin gelişip serpilmesine yol 

açmaktadır. Açılan kadınlar hayvani hislerle meşgulken, kapanan kadınlar insani 

hislerle meşguldür. Kadının güzelleşme isteği ve eğilimi çevre faktörüne bağlıdır, 

http://gundem.milliyet.com.tr/gundem/gundemdetay/26.03.2008/509749/default.htm
http://gundem.milliyet.com.tr/gundem/gundemdetay/26.03.2008/509749/default.htm
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yaratılışından gelen bir dürtü değildir. Örtünmemek, bedeni her erkeğe peşkeş 

çekmek demektir”.  

Örtünme konusundaki bu iki görüĢ bile konunun ne denli çetrefilli bir zeminde 

yer aldığını ve üzerine yapılan tartıĢmaların ne kadar geniĢ bir skalada olabileceğini 

gözler önüne sermektedir. Örtünmeyle ilgili hal böyleyken, 90‟larla birlikte örtü 

siyasallaĢarak görünürlük kazanmıĢ ve 2000‟lerde buna bir de „örtünün modası olur 

mu?‟ sorusu etrafında geliĢen fikir ayrılıkları eklenmiĢtir. Âlâ Dergisi‟nin öncülük 

ettiği ve kısa sürede Enda gibi farklı versiyonlarının da yayın hayatına girdiği tesettür 

moda dergileriyle konu tamamen tartıĢmalı bir hal almıĢtır.   

Genel olarak örtünme, özel olaraksa baĢörtüsü, 90‟larda Ġslami akımların 

mücadele simgesi ve Ġslamcılarla laik kesim arasındaki çatıĢmanın baĢlıca konusu 

olmuĢtur. Modayı, „Bir milletin giyiminde, davranıĢlarında, fikirlerinde, ahlakında 

ortaya attığı kaideleri baĢka bir millete kabul ettirme, gayesiz bırakma akımı‟ olarak 

tanımlayan 90‟ların Ġslami söylemine rağmen Ġslami kesim kendi modasını 

oluĢturmuĢtur. Hızla sayıları artan tesettür giyim mağazalarını, tesettür giyim 

defileleri ve tesettür giyimin sektörleĢmesi izlemiĢtir (Ormanlar, 1999: 86).  

Ġslam, süslenmede aĢırıya kaçmamayı, gösteriĢe girmemeyi, israfa yol açmadan 

güzel ve Ģık olmayı öğütlemiĢtir (Uzak, 2010: 2). Ancak bugün gelinen noktada 

giyinme ve tüketim arasındaki iliĢki, özellikle siyasal Ġslam açısından, israf, bedenin 

nesneleĢtirilmesi, Batı tarzı yaĢam ve değerlerinin Ġslam‟a uygun yaĢam biçimlerine 

dahil olması, kapitalizmin tüketim politikalarının Müslüman kadını ve Ġslami yaĢam 

biçimlerini hedef alması, tüketim ideolojisinin Ġslami versiyonun ortaya çıkması gibi 

konular nedeniyle sorunlu bir iliĢkidir (Barbarosoğlu ve Özkan‟dan akt., Binark ve 

Kılıçbay, 2000: 15). Bu nedenle, Ġslami düĢünceye göre tüketim, toplumsal kimliğin 

öğelerinden biri olmamalıdır.  

Özellikle Emine ġenlikoğlu, Ġhsan Eliaçık, Sibel Eraslan, Ġsmail Öngören gibi 

Ġslami kesimin kimi yazarlarınca ve islaminanahtari.com, islaminesil.com gibi kimi 

Ġslami bloglarca yukarıdaki görüĢ savunulmakta ve hatta Emine ġenlikoğlu, bir adım 

daha ileri giderek, 32. Gün programında ortaya attığı bir soruyla konunun özünden 

ne kadar uzaklaĢıldığını açıkça göstermektedir. ġenliklioğlu, 16 Aralık 2012 Pazar 
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günü tekrarı yayınlanan 32. Gün programında, hep kadınların tesettürünün mevzu 

bahis edildiğini ancak tesettürün kadını olduğu kadar erkeği de ilgilendiren bir konu 

olduğunu, ama maalesef sokakta ve Ġslami camiada tesettüre uygun giyinen erkekleri 

göremediklerini dile getirmiĢ; tesettürün baĢörtüsüne, dolayısıyla da kadına, 

indirgenemeyecek bir mevzu olduğunun altını çizmiĢtir.  

Buna rağmen, özellikle örtünme pratiğinin kendisinin de „moda‟ olgusu içinde 

sunulabilmesi ve pazarlanması, giyinme ile tüketim arasındaki iliĢkinin, örtünme 

pratiğinin, tüketim kültürü bağlamında tartıĢılması gereğini iĢaret etmektedir (Binark 

ve Kılıçbay, 2000: 15).  

Bugün, Ġslami kesimin modern tüketim kalıplarını sahiplenme ve kullanmaları 

sonucu geçirdikleri dönüĢümle birlikte tüketim, bu kesimin kendisi dıĢındaki yaĢam 

tarzlarıyla kurduğu bir iletiĢim biçimi ve kamusal alana katılım aracı olarak iĢlev 

görmektedir. Ġslami kesimin tüketim kültürü konusunda yaĢadığı değiĢimlerin 

kaynağı olarak yükselen eğitim seviyesi, yurtdıĢındaki yaĢamlarla temas, modern 

hayatın konforuyla tanıĢma gibi sebepler ileri sürülebilmektedir. Ali Bulaç‟a göre, 

Ġslami kesim sakalından ve baĢörtüsünden taviz vermeden modern dünyanın 

kültürüne entegre olma ve bu kültürü tüketme konusunda azimlidir (Özelge, 2008: 

65-67).  

Bu azim, kimilerince Ġslami kesimin kabuğunu kırma ve kamusal 

alanda/yaĢamda yer alma çabası açısından takdire Ģayan bulunurken, kimilerince de 

Ġslam‟ın özünün tüketim kültürü ile bağdaĢmadığı düĢüncesiyle eleĢtirilmektedir. 

Kimi yazarlar, Ġslami yayın organlarının tüketim kültürü değerlerini ve modayı 

sayfalarına taĢımasıyla tıpkı modern kesimin yayın organları gibi kadını 

sömürdüğünü ve ikincil konumunu pekiĢtirdiğini söylemektedir. Burada tüketim 

kültürünün önemli bir diĢlisi olan reklamın rolü ise ayrıca tartıĢma konusu 

edilmektedir.  

Ġslami bakıĢ açısı, kadının tüketim maddelerinin kullanımda bir cinsel obje 

olarak lanse edilmesini eleĢtirmektedir. Buna göre, kadınlar özellikle reklamlarda 

kullanılarak ve reklamlara konu olarak iki kere körleĢtirilmektedir. Çünkü kadın, 

reklam kanalıyla tüketime yönlendirilmekte ve vücudu da tüketimi artırıcı bir mal 
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olarak pazarlanmaktadır. Ayrıca, kadınların obje olarak sunulması, kadının tüketim 

duygularını harekete geçirerek, gerçekte ihtiyacı olmayan Ģeyleri satın almasına yol 

açmaktadır. Bu da aile ekonomisini sarsmakta, karı-koca arasında problemlere yol 

açmakta ve kimi zaman çocukların rızkına mani olmaktadır. Genel olarak bu Ģekilde 

özetlenebilecek eleĢtirilerden Ġslam‟ın reklama mı yoksa kadının reklamlardaki 

kullanım biçimine mi karĢı çıktığı net olarak anlaĢılamamaktadır, ancak Türkiye‟nin 

son dönemlerinde giderek tüm sektörlere yayılan Ġslami oluĢumlardan reklam da 

payını almaktadır (Demir, 1998: 68-69). 

Tesettür markaları artık kendi yayın organlarında reklamlarıyla boy 

göstermekte, bu reklamlarda kadın örtülü olsa da tıpkı kapitalist pazarda yayın yapan 

diğer dergilerdeki gibi nesneleĢtirilmektedir. Söz konusu reklamlar ile Ġslami kesim 

kendi modasını yaymakta ve görünürlüğünü artırmaktadır.  

Bu bağlamda sadece Türkiye‟de değil, dünyada Ġslami anlayıĢın değiĢim 

gösterdiği düĢünüldüğünde Ġslami modanın geliĢimi daha iyi anlaĢılacaktır. Bugün, 

Ġslami moda, dünyanın pek çok yerinde karĢılaĢılan bir kavramdır. Son yıllarda 

Ġslami üreticiler, hem dinin gereklerinin yerine getirilebileceğini hem de Ģık, zarif ve 

güzel ürünler sunabilmenin telaĢı içerisinde Batı modasından ayrı bir tarz yaratmak 

için çabalamaktadır (Akou‟dan akt., Özelge, 2008: 80).  

Diğer taraftan Ġslami kurallara uygun örtünmenin „saf‟ anlamı, kadın bedenini 

kamusal alandaki „teĢhircilikten‟ ve simgesel tüketimden korumak, mahrem olanı 

saklı tutmaktır. Bu anlamı ile „örtünme‟ pratiği, tüketim toplumunun „gösterme‟ 

mantığı ile çeliĢmekte ve karĢı bir duruĢu simgelemektedir. Ancak, „tesettür 

modası‟nın ortaya çıkmasıyla birlikte, bu pratiğin anlamı değiĢmiĢ ve moda 

olgusuyla kurulan yeni iliĢki çerçevesinde tesettür, tüketim kültürünün bir parçası 

haline gelmiĢtir. Giysi üretim firmaları da durumun farkına varmıĢ ve çeĢitli 

toplumsal sınıflara ve cemaatlere mensup kadınlar için farklı örtünme biçimleri ve 

yeni kadınlık imgeleri yaratarak, piyasaya sürmüĢlerdir (Binark ve Kılıçbay, 2000: 

20). Bu noktada, Ġslami kesim „nasıl örtünülmeli?‟ konusunda kendi içinde bölünmüĢ 

durumdadır.  
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Modaya karĢı duran düĢüncelere rağmen, Ġslami kesimin de bir modası olması 

gerektiğini savunan, ancak bu Ģekilde Batı‟yla rekabet edilebileceğini vurgulayan 

görüĢler de mevcuttur. Bu görüĢlere göre, tesettürlü kadınların kendilerini seküler 

olarak tanımlayan kadınlardan daha Ģık, zarif, üstün ve medeni giyinmeleri 

gerekmektedir: Çünkü Ġslam insanlara temiz ve hoĢ bir görünüĢü salık vermektedir. 

Dolayısıyla kadınlar Ġslami modayı takip ederek ve göze hoĢ görünerek bir anlamda 

Allah‟ın emrini yerine getirmektedir. Bu yüzden parası ve imkânı olan her kadının, 

giyim kuĢamına özen göstermesi gerektiği savunulmaktadır (Özelge, 2008: 89). Aynı 

doğrultuda, bir modaevi sahibi de, „Müslüman‟ kadının toplumda itici olmadan, 

aksine özendirici bir giyime sahip olması gerektiğini dile getirmektedir (Demir, 

1998: 116). 

Tüketim alıĢkanlıklarının hiç sorgulanmadan kabul edildiğini savunan Ali 

Bulaç‟a göre, burada asıl eleĢtirilmesi gereken Ġslami kesimin bu kadar çabuk ve 

istekli biçimde tüketim sürecine katılmasıdır. Mensup oldukları kimlik üzerinde 

düĢünmeyen bu kesim, „Modern dünyada ne varsa bizde de olmalı‟ düĢüncesiyle 

hareket etmekte ve tesettürün ticari meta olarak kullanılmasının önünü açmaktadır. 

Oysa Müslümanlığın kadına yüklediği misyon kiĢiliktir, ancak moda diĢiliği ön plana 

çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra, Ġslam‟da israfın günah olmasına rağmen, bu yeni 

yapıyla bir eĢarba bile sırf marka ve moda olduğu için gerçek değerinin kat kat 

fazlası ödenmektedir. Bu ise Ġslam‟ın kurallarıyla çeliĢmektedir (akt., Özelge, 2008: 

87-88).  

Bütün bu kutuplaĢma süreçlerinde ise iki karĢıt meĢruiyet zemini kurulmakta 

ve taraflardan her biri kendisini bunlardan birinin tam temsilcisi sıfatıyla 

tanımlamakta, öteki zemini ve onun temsilcisini de kendi açısından en olumsuz 

sıfatlarla tarif etmeye koyulmaktadır (Birikim Dergisi, 1997: 29).  

Fadime Özkan, “tesettür defileleriyle baĢlayan, baĢörtü reklamlarıyla devam 

eden, Müslüman kadının „var‟ oluĢundaki her Ģeyin „görünüme‟ dayandırıldığı, yeni 

Müslüman kadın imajını kim, nasıl tasarlıyor?” sorusunu ortaya atarak, Ġslami 

burjuvazinin tüketim ideolojisine dahil olan yaĢam biçimlerinin sorgulanması 

gerektiğini belirtmektedir (akt., Binark ve Kılıçbay, 2000: 26).  
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Bu sorgulama ise Özelge (2008: iv, 4-5, 9-10) tarafından Ģöyle yapılmaktadır:  

“1970‟lerden itibaren değiĢmeye baĢlayan sosyo-ekonomik yapının bir 

sonucu olarak, özellikle 80 sonrası dönemde, tesettüre saygınlık kazandırmak 

amacıyla ve yaĢam tarzlarının da etkisiyle doğup büyüyen tesettür modası, 

tesettürün siyasal ve dini anlamlarının yanı sıra aynı zamanda bir tüketim 

nesnesine dönüĢmesiyle sonuçlanmıĢtır. Tesettür modasının da bir parçası 

olduğu ve Ġslami yaĢam tarzını seçenler tarafından benimsenen yeni tüketim 

kültürü, nesnelere sembolik değerler kazandıran kapitalist tüketim kültürünün 

bir yansıması olarak düĢünülebilmektedir. Bu kültür, modern süreçlerle 

geleneksel yaĢam tarzını bir potada eriterek bir anlamda modernleĢmeyi kendi 

algısı çerçevesinde dönüĢtürmüĢ ve gelenekselle modern arasındaki keskin 

ayrımı belirsizleĢtirmiĢtir.” 

 

Liberal politikalar yardımıyla ekonomik bakımdan önceki yıllara göre daha iyi 

bir konuma gelen Ġslami kesimin, kapitalist sistemle etkileĢime geçtikçe tüketim 

kültürüne yönelik tavrı da değiĢime uğramıĢtır. Bütün tartıĢmalara rağmen, „Ġslami 

burjuva‟ yeni tüketim alıĢkanlıklarıyla dikkat çekmeye baĢlamıĢtır. Her ne kadar 

kapitalizmin statü ifade eden, sembolik değerlere sahip olan, hem gereksinimleri 

karĢılayan hem de arzulara hitap eden ürünleri ve sürekli tüketimi teĢvik eden 

anlayıĢı, Ġslam‟ın tutumlu olmaya ve sadeliğe yaptığı vurguyla çeliĢiyor gibi görünse 

de, Ġslami kesim her türlü ürünün „Ġslami‟ olanını üreterek bu çeliĢkinin üstesinden 

gelmektedir.  

Moda kavramı ise, Ġslami yaĢam tarzının kapitalizme eklemlendiği süreçte ön 

plana çıkmaktadır. Ġslami ölçütlere uygun ama modern biçimde giyinme talebi, 

tesettürde moda düĢüncesini yaratmakta ve mağazaları da bu yönde harekete 

geçirmektedir. Bunu yaparak, hem Ġslam‟ın gereklerini karĢılamaya çalıĢan hem de 

pazar payını artırarak kar amacı güden, aynı zamanda da Ġslami kesimin tüketimini 

yönlendiren Ġslami yönelimli firmaların Ġslam ve kapitalizmin bir arada olabileceğine 

dair ipuçları sunduğu düĢünülmektedir. 

Görüldüğü gibi, tesettür modası, örtünme pratiğine yeni anlamlar vermekte, 

modayla beraber tesettür dini ve siyasal anlamının ötesine geçerek bir tüketim 

nesnesi haline gelmektedir (Ġlyasoğlu, 1994: 27).  
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Örtünme, tüketim kültürü ve modayla iliĢkilendirildiğinde kazandığı yeni 

anlamlarla, toplumsal duruĢun kamusal alanda sergilenmesini ifade etmektedir. 

Tesettürlü kadınlar için modern ve çekici bir görünüm, seküler bir toplumda daha 

kabul edilebilir olmayı sağlamakta, tüketim normlarına uyulması ölçüsünde ise 

tesettürlü olmayanların takdirini ve saygısını kazanabilmektedir (Özelge, 2008: 75-

76).  

Kısaca, tesettürün de modası olabileceğini savunan tesettürlü kesim, bilinçli ya 

da bilinçsiz, modern ya da laik diye tanımlanan ve çoğu zaman tesettürlü kesimle 

çatıĢma halinde olan baĢka bir kesimden, onay beklemektedir. Ortaya çıkan bu 

durumu, kendi sınırları içinde modern hayata eklemlenme olgusunu, tesettürlü 

kesimin modern devlete karĢı geliĢtirdiği bir direniĢ sanatı olarak da okuyabilmek 

mümkün ancak çalıĢma kapsamı dıĢındadır.   

Modanın bilincine varan kadınlara göre tesettür güzel olabilir hatta olmalıdır. 

Bu kadınlar, fiziksel görünüĢün bir fark, üstünlük ve saygı yaratabileceğinin 

farkındadır. Günümüz insanının kiĢiliğinden ziyade maddi anlamda sahip 

olduklarıyla değerlendirildiği düĢünüldüğünde, kadının nasıl göründüğüne bağlı 

olarak toplumunda ona karĢı davranıĢının değiĢtiği gözlenebilen bir durumdur 

(Sandıkçı ve Ger‟den akt., Özelge, 2008: 76). Burada bir parantez açarak durumun, 

yalnızca tesettürlü kadınlarla sınırlandırılamayacağını ve tüm kadınları etkilediğini 

belirtmek Ģarttır. Üç sezondur Türk televizyonlarından Show TV‟de hafta içi her gün 

yayınlanan bir program olan “Bugün Ne Giysem?” adlı yarıĢma ve aldığı reytingler 

bile konuya verilen önemi gözler önüne sermektedir. YarıĢma jürisinin gelen 

yarıĢmacılarla girdiği diyaloglarda ki üslubun düzeyi ve yarıĢmacıya gösterilen saygı 

giyiminin onaylanabilir olmasıyla doğru orantılıdır.  

Devam edilecek olursa, „Ġslami moda‟ söylemiyle aslında yan yana gelmesi 

mümkün olmayan tesettür ve moda kavramları artık rahatlıkla 

bağdaĢtırılabilmektedir. Defilelerle tescillenip tesettür modası olarak lanse edilen 

giyim anlayıĢı, bedenin bütününün Ġslami ilkelerden arındırılarak, sadece baĢa takılan 

baĢörtüsü ile temsil edilmesini içermektedir. Bu defilelerde sunumu yapılan tesettür 

değil, kapalı ama Ģık giyimlerdir. Dolayısıyla tesettür dini anlamından sapmaktadır. 
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Tesettüre sadece saç telini kapatmak gibi bir anlam yüklenmektedir. Giysiler ne 

kadar kapalı olursa olsun, moda ile beden sekülerleĢtirilmektedir (Özelge, 2008: 88-

89).  

Altını çizmek gerekir ki; kıyafet sahip olunan dünya görüĢünün aynasıdır. 

Modacılar bir kıyafeti oluĢtururken, kıyafetin sunduğu imajın mevcut dünya 

görüĢüne denk düĢmesine dikkat ettikleri gibi; oluĢturdukları moda ile yeni dünya 

görüĢlerinin de doğmasını sağlamaktadır (Barbarosoğlu, 2009: 11). Tesettür 

modasının yaptığı da iĢte bir anlamda budur; yeni bir dünya görüĢü ortaya koymak 

eĢdeyiĢle kapitalizmle barıĢık bir Ġslam‟dan da söz edilebileceğini göstermek.  

Söz konusu bu gösteride ise en etkili araç medyadır; çünkü kimlikler ve medya 

arasındaki iliĢki bir nevi karĢılıklı bağımlılık iliĢkisidir. Oyunun kurallarını 

belirleyen kapitalist ekonominin diliyle, iki unsur da tabi oldukları pazarda üstünlüğü 

ele geçirebilmek için daha fazla tüketilen olmak zorundadır ve bu, her birinin 

diğerini daha çok tüketilir hale getirmesi ile sonuçlanacak bir bağımlılık içine 

sokmaktadır. Bu iliĢkide, her ikisinin de muhtelif söylemsel eklemlenmeler ile 

dönüĢerek, kendilerinden baĢka bir Ģey olma ihtimali her zaman vardır. Örneğin 

muhalif kimliklerin direniĢ sembolleri ehlileĢtirilerek onlara pazarda yeni bir değiĢim 

değeri kazandırılmaktadır. Birçok insan için kimlik, alınıp-satılan ürünler/semboller 

ile kendini ifadeleyen bir Ģeye dönüĢmektedir (AlankuĢ, 1995: 85). Örneklemek 

gerekirse, bu, Ġslam‟ı kendisine „hak yol‟ olarak seçmiĢ bir kadın için, tesettür 

markalarından satın alınmıĢ bir ipek eĢarp olabileceği gibi, seküler yaĢamı kendisine 

uygun bulan bir kadın için son dönemin moda otellerinden birinde geçirilen tatil de 

olabilmektedir.  

Kültürel kimlikler, gösterime sokulduğu andan itibaren medyanın da onlara 

dair söylemi dönüĢmeye ve çoklaĢmaya baĢlamaktadır. Ancak medya ile kimliklerin 

söylemleri arasındaki hegemonik eklemlenme iliĢkisi, taraflar arası bir „sıfır toplam‟ 

oyununa ya da nihai kazananı hiç olmayacak bir mücadele haline gelmeye adaydır. 

Çünkü her ikisinin de elinde tuttuğu silah/söylem, aslında kendilerine de 

yönelebilecek konumdadır (AlankuĢ, 1995: 85). 
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Bugün medya reyting alan bir tartıĢma konusu olarak tesettür modasını 

popülerleĢtirmektedir, ancak bu belli bir yerden sonra olağanlık kazanacak, 

yadırganmayacak ve meĢru bir zemine oturduğu anda medya için „değerini‟ 

yitirmenin yanı sıra karĢısında durduğu birçok kavram ve ideolojiyle de birleĢmiĢ 

hale gelecektir. Ve belki de, geçmiĢte bu modayı eleĢtiren medya bu sefer eleĢtiri 

oklarına hedef olacaktır. AlankuĢ‟un da vurguladığı gibi, söz konusu iliĢki her an 

tersine dönebilecek dinamik ve değiĢken bir yapıdır.  

Yine baĢka bir açıdan tesettür modası anlam değiĢtirmiĢ ve 90‟lardaki radikal 

görüntüsünden sıyrılarak modern yaĢamın yapısına adapte olmuĢtur. Bugün artık 

türban, Ġslami kesimlerdeki bazı kadınlar için bir aksesuar halini almıĢtır. Öyle ki, 

örtülü kadınlar artık gidecekleri yere ve kıyafetlerine göre kuaförlerde türban 

bağlatmaktadır. Bu durum ise, türbanın estetiğinin en az dinsel ve siyasal yönü kadar 

önemli bir noktaya geldiğine iĢaret etmektedir. Kadınlar, birey olabilmek, farklı 

olabilmek, moda olabilmek, modern olabilmek ve aynı zamanda inançlı biri 

olabilmek için çaba sarf ederken güzel görünmeyi de arzulamaktadır (Özelge, 2008: 

85).  

Bu arzu, özellikle, 2000‟li yıllar ile hızla yükseliĢe geçen muhafazakâr 

eğilimli firmaların, Ġslami kesimin tüketim anlayıĢını değiĢtirmesi ve kapitalist 

sisteme katılmaları oranında yeni anlayıĢları yerleĢtirmesinin bir sonucudur. 

Kapitalizmin sunduğu her türlü ürün ve hizmete “Ġslami” bir nitelik atfedilerek, 

tüketimin sadelik ve yeterlilik anlayıĢından lükse doğru yön değiĢtirmesi sağlanmıĢtır 

(Kızılkan, 2012).  

Ġslam‟ın kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim‟in, Hadid Suresi‟nde dünya hayatı 

ile ilgili Ģöyle denmektedir; “Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs ve kendi 

aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir… Aldatıcı bir zevkten 

başka bir şey değildir” (http://www.kuranikerim.com/melmalili/hadid.htm).  

Dünya hayatının bir replika olduğu bilindiği halde, insanoğlunun bu hayatın 

cezbine kapılması zaten yeterince ironikken, bunun Allah‟ın emirleri doğrultusunda 

bir yaĢam tarzı oluĢturan/oluĢturduğu düĢünülen Müslümanlarca, eĢdeyiĢle dini 

http://www.kuranikerim.com/melmalili/hadid.htm


118 

 

 

kesimce de, yapılması modayı ve beraberinde gelen gösterge değeri yüksek metaları 

daha da dikkat çekici kılmaktadır.  

Dünya hayatının geçiciliği bilinirken, kiĢi zorlukla kazandığı parayı neden 

aynı iĢi görecek çok daha ucuza ürünler varken birtakım pahalı ürünlere 

yatırmaktadır? Bu soru, israfın ve gösteriĢin özellikle hoĢ karĢılanmadığı 

muhafazakâr kesim için çok daha kritik bir noktadadır. Burada ise devreye tartıĢmalı 

bir baĢka kavram olan „lüks‟ düĢüncesi girmektedir.  

Lüks düĢüncesi bir hayli çeĢitlilik göstermekte, su götürmez biçimde de gizli 

ve değiĢken bir öznellik payı içermektedir. Elbette lüksün gerçekleĢme koĢullarında 

büyük çoğunlukla paranın payı vardır ama lüks düĢüncesi basit ekonomik 

çözümlemeyle kavranamayacak noktadadır (Paquot, 2010: 12). Lüks algısı, kiĢinin 

bulunduğu sosyo ekonomik konumdan kültürel sermayesine ve hayata bakıĢına dek 

birçok faktörün etkilediği son derece kompleks bir oluĢumdur. Söz geliĢi, herhangi 

bir kiĢi için aynı fiyat ve markaya sahip bir saatle tiĢört karĢılaĢtırıldığında saat lüks 

addedilmezken, tiĢört lüks olarak algılanabilmektedir. Burada devreye (söz konusu 

metanın kullanım ömrü/değeri kadar gösterge değeri, kiĢinin mali durumu, 

baĢkalarının meta hakkındaki görüĢleri, kiĢinin o metayı nerede konumlandırdığı, 

metaya sahip olduğunda elde edeceğini varsaydığı diğer iyelikler vb gibi) çok 

değiĢkenli bir denklem girmekte ve bireyin lüks algısını biçimlendirmektedir.  

Ġslami kesim de, kapitalist sistemin içine girdikçe tüketim kültürünü 

değiĢtirmekte, para ile iliĢkileri ölçüsünde tüketim kalıplarını lükse 

yönlendirmektedir. Bu ise, kazandıklarını yoksullara dağıtma ya da özlenen günlere 

dönebilme misyonlarına ters düĢmektedir. Her ne kadar kapitalizmin tüketim 

çılgınlığı, Ġslam‟ın sadeliğinin karĢısında yer alsa da, kapitalist sistemle bütünleĢme 

yolundaki Ġslami kesim bunun farkında değil gibi görünmektedir (Özelge, 2008: 55). 

Müslümanlar için iktisadi faaliyet, yakın bir zamana kadar „üretim‟ değil, 

„rızık‟ olarak algılanmıĢtır. Ekonomiden elde edilen hâsıla, rızık kavramıyla 

kavramsallaĢtırıldığından; „israf‟ Müslümanların tüketim faaliyetinde belirleyici bir 

iĢlev görmektedir (Arslan, 1997: 33). Ne var ki bugün gelinen nokta da „rızık‟ o 

bilinen anlamından sıyrılmıĢ ve iktisadi bir eylem biçimi halini almıĢtır.  
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Bunun sonucunda ise Ġslami kesimin ekonomik baĢarılarının belki de en 

önemli sonuçlarından biri ortaya çıkmıĢ ve „yeni bir orta sınıf‟ kamusal alanda 

görünürlük kazanmıĢtır. Bu yeni orta sınıf, kültürel alanda muhafazakar bir tutum 

sergilese de, ekonomik alanda liberal anlayıĢı ya da en azından serbest giriĢimi 

desteklemektedir (Ġnsel‟den akt., Özelge, 2008: 39).  

Ahlakın anlam düzeyinde uğradığı mahiyete iliĢkin değiĢim de, 

Müslümanların giderek bir tüketici kitle olmalarını kolaylaĢtırmaktadır. Ġslam‟ın israf 

olarak tanımladıklarından birçoğunun bugün ihtiyaç olarak görülmesinin ardında bu 

sebep yatmaktadır. Bundan dolayı Müslümanlar, modern dünyanın neredeyse tüm 

metalarını Ġslami kavramlar ve isimlerle yeniden sembolleĢtirerek tüketime hazır 

duruma getirmektedir (Arslan, 1997: 36).  

Yoksulların hayat tarzı birbirine benzemektedir. Hayat tarzının ayırt 

edilebilmesi için bireylerin önünde seçenekler olmalıdır, oysa herkesin seçme lüksü 

yoktur. Bu yüzden, özellikle zenginleĢme, sınıf farklılaĢması, baĢka hayat tarzlarına 

özenme ve benzeri konularda seçme lüksü olanlar üzerinden bir tartıĢma yürütülmesi 

doğaldır. Ġslami kesimin zenginleĢmesi ve buna bağlı olarak geliĢen hayat tarzı 

üzerine yapılan tartıĢmanın önemli yönü de, seçme lüksü olanlar ile olmayanların 

keskin ve uzlaĢmaz sınırlarla ayrıĢmaya baĢlamasıdır (Kıvanç, 1997: 44). Bu ise 

Ġslam‟ın tasvip etmediği bir durumdur.  

Ancak bugün gelinen noktada 90‟ların görece tek tip radikal Ġslamcı giyim 

stilleri, yerini ciddi bir ayrıĢmanın gözlendiği farklı tesettür biçimlerine ve Ġslami 

markaların yarıĢtığı yeni bir imaj dünyasına bırakmıĢtır. Ġslami moda kendi içinde 

çeĢitlilik gösterse de, her geçen gün gerek medyada gerekse tüm kamusal alanlarda 

geçmiĢe kıyasla daha fazla görünmekte ve yerini sağlamlaĢtırmaktadır.  

Ġslami kesimde yer alan kadınların giyim kuĢamları ekonomik durumlarına, 

toplumsal konumlarına ve inançlarını yorumlamalarına göre farklılık göstermektedir 

(Özelge, 2008: 79). Ġslami moda kendi içinde bu açılardan farklılaĢmaktadır ancak 

dikkat edilirse görülecektir ki, örtülü kadınlar ile örtünmeyenler arasındaki sınır ve 

giyim kodları artık belirsizdir. Bugün tesettürlü bir kadının baĢörtüsünü 

görmediğinizde üzerinde taĢıdığı birçok giysi ve aksesuarın yanı sıra marka da, 
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baĢörtüsü kullanmayan bir kadınınkiyle neredeyse aynı ya da eĢdeğer gitmektedir. 

Tesettür modası biçim, renk, desen ve kumaĢ özellikleriyle genel modaya çok 

yaklaĢmıĢtır ve bu durum postmodern dünyanın koĢulları içinde artık olağan ve/veya 

olması gereken olarak algılanmaktadır. Bugünün tesettürü 90‟larda moda olan ayırıcı 

ve tanımlayıcı niteliğini çoktan geride bırakmıĢ ve „modern‟ bir hal alarak bir 

anlamda birleĢtirici bir rol üstlenmiĢtir.  

1.3.4. Moda, Kapitalizm, Kent ve İktidar İlişkisi  

Kapitalizm, kısaca hatırlatmak gerekirse, emeğin alınıp satılması (ve bundan 

bir artı değer elde edilmesi) ile doğmuĢ üretim rejimidir (Özkalp, 2005: 184). 

Kapitalizm öncesi toplumlarda mallar kullanım değeri için üretilmekte ve mübadele 

yoluyla toplumsal dolaĢıma sokulmaktayken; kapitalizmle birlikte üretim, değiĢim 

değeri için yapılmaya baĢlanmıĢ ve değiĢim aracı olarak para/kapital kullanımı etkin 

hale gelmiĢtir. Bu da metalara bir değiĢim değeri atfetmiĢ ve bu değeri ölçülebilir 

kılmıĢtır. Marx‟a göre bir malın/metanın parasal değerini (eĢdeyiĢle değiĢim 

değerini) belirleyen o malda cisimleĢen toplumsal emek değeridir. Bir mal on liraya 

alınıp karĢılığında on liralık fayda/değer üretiyorsa o malın değeri on liradır. Ancak 

kapitalist sistemde bazı mallar (ya da emek güçleri) kendine ödenenden daha fazla 

değer getirmektedir. Bu da kapitalistin kar elde etmesini, artı değeri sömürerek 

kendini var etmesini sağlamaktadır (Suğur, 2008). Dolayısıyla Marx‟a göre insan en 

çok modern kapitalist dönemde „insani varoluĢ‟undan uzaklaĢmıĢ, daha önce hiç 

olmadığı kadar kendisine, hayatına ve çalıĢmasına yabancılaĢmıĢtır (Yılmaz, 2010-

2011: 63).  

Bunun önemli bir nedeni, günümüz endüstriyel toplumlarının, hayatı metalar 

etrafında kurmasıdır. Piyasaya dayanan toplumlar maddi ilerlemeyi, üretilen meta 

hacmi ve çeĢitliliğiyle ölçmektedir. Ölçü birimi bu sektörden ödünç alınarak, 

toplumsal ilerleme ise bu ürünlere eriĢimin nasıl dağıldığına göre belirlenmektedir. 

Ġktisat büyük üreticilerin her Ģeyi devralmasının propagandasını yapmak amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir (Illich, 2010: 30-31).  

Marx‟a göre, ürünlere sonradan eklenen ve değiĢmez zannedilen toplumsal 

özellikler, ürünün meta haline gelmesinde ve meta fetiĢizminin oluĢmasında etkin rol 
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oynamaktadır. Artık ihtiyaçlar veya yaĢantımız için önemli olan her Ģey, farklı bir 

anlam kazanmıĢ ve emek ürünleri ancak meta olarak değerlendirilebilir hale 

gelmiĢtir. Meta iliĢkileri diğer toplumsal ve bireysel iliĢkilerin önüne geçmiĢ ve 

insanlar arasındaki iliĢkileri de yönlendirmeye baĢlamıĢtır (Yılmaz, 2010-2011: 68). 

Kapitalizm öncesinde materyal ve mental ürünler ile bu ürünlerin anlamlandırılması 

(ürünlerin mülkiyet iliĢkileri içindeki açıklanma ve meĢrulaĢtırılma tarzları) 

doğrudan birbirleriyle bağlantılı iken, kapitalizmle birlikte bu bağ koparılmıĢ; 

üretenler ürettiklerine yabancılaĢtırılmıĢ ve üretilmiĢ olanlar da üretenlerince 

fetiĢleĢtirilmiĢtir (Tellan, 2009: 59). Bu noktada, John Fiske‟ye göre, “Tüketim 

malları yalnızca ekonomik takas nesneleri değillerdir; onlar, kendileri aracılığıyla 

düĢünülen ve konuĢulan Ģeylerdir” (akt., Bocock, 2005: 101). 

Marx için meta iliĢkileri ve bir değer biçici olarak paranın ortaya çıkıp 

egemenliğini kurması, modern kapitalist dönemin en önemli karakteristiğidir. Etkin 

ve varolan değer kavramı olarak para her Ģeyi değiĢtirdiğine ve dönüĢtürdüğüne göre 

her Ģeyin evrensel değiĢtiricisi ve dönüĢtürücüsüdür. Paranın bütün değerleri 

belirlemesi ve kendisinin de değer belirleyen bir meta haline dönüĢmesi ise kapitalist 

sistemin temel çeliĢkisidir (Yılmaz, 2010-2011: 68-69). 

Fiyat etiketi taĢımayan bütün alıĢveriĢ türlerini görmezden gelen günümüz 

endüstriyel toplumları, her gün kendi ağırlığınca metali ve yakıtı yalayıp yutmayan 

insanların uyum sağlayamayacağı Ģehirler yaratmaktadır. Daha fazla nesnenin ve 

daha fazla komutun doğurduğu istenmeyen sonuçlar karĢısında sürekli olarak bir 

korunma ihtiyacı duymak yepyeni ayrımcılık, yetersizlik ve hayal kırıklıklarının 

üretildiği bir dünya ortaya çıkarmaktadır (Illich, 2010: 31). 

Modern tüketim kalıpları da bir ölçüde Ģehir ve onun banliyölerinde oluĢan 

metropollerde yaĢamanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu durum, 

Simmel tarafından da belirtildiği gibi, „kendisini ele geçirmeye çalıĢan toplumsal 

güçler karĢısında, varlığının özerkliğini ve bireyselliğini koruyabilme‟ endiĢesi 

içinde olan ve „sosyo-teknolojik bir mekanizma -eĢdeyiĢle metropol- tarafından 

sıradanlaĢtırılıp, yıpratılmaktan‟ kaçınma gereksinimi duyan, yeni bir çeĢit bireyin 

doğmasına sebep olmaktadır (Bocock, 2005: 27). Dolayısıyla kapitalizm, tüketim ve 
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tüketime endeksli birey, ruhu gereği, geçimlik üretimin yaygın olduğu köylerde ve 

diğer küçük yerleĢimlerde değil, ancak ve ancak Ģehirlerde ve daha büyük 

yerleĢimler olan metropollerde varlık gösterebilmektedir.  

Bu noktada denilebilir ki, modanın mekânı da metropoldür: Metropol, 

izlenimlerdeki, iliĢkilerdeki hızlı değiĢimleriyle, bireyselliği bir yandan yok ederken, 

bir yandan da öne çıkarıĢıyla, kalabalığı ve buna tekabül eden toplumsal mesafesiyle, 

hepsinden önemlisi de modadaki hızlı değiĢimleri beslemek zorunda olan, alt 

tabakalardaki yukarı doğru iktisadi hareketliliğiyle moda için bir beslenme alanı 

olmaktadır. Bu nedenle modanın, artık eskisi gibi pahalı olması 

düĢünülememektedir. Bu da, ürünlerin ucuzlamasına, modadaki değiĢimlerin daha da 

hızlanmasına yol açmaktadır. Ürünleri itibariyle modadaki değiĢimlere daha az tabi 

olan sektörler, piyasadan nispeten bağımsız bir Ģekilde, üretimin rasyonelleĢmesiyle 

iĢlemeye devam ederken, sadece moda için meta üreten sektörler buna karĢıt bir 

eğilim göstermektedir, çünkü hummalı değiĢim biçimi burada öylesine temeldir ki, 

moda, modern iktisadın geliĢme eğilimleriyle mantıksal bir çeliĢki içerisindedir 

(Simmel, 2011: 47-48).  

Diğer taraftan kapitalizm, kendi imajına uygun bir coğrafyayı sürekli olarak 

yeniden inĢa etmektedir (Harvey, 2008: 75). Kent sisteminin yapısı ve süreçleri, bu 

sisteme özgü biçimlerde doğrudan sermayenin mantığı tarafından belirlenmektedir; 

diğer bir deyiĢle, ortak tüketim sürecinde, her kent sistemine, oradaki hâkim iĢleve 

göre sermaye aktarılmaktadır. Dolayısıyla ağır sanayinin hâkim olduğu kentler ya da 

turizm merkezleri, sermayenin mantığına kendilerine özgü bir biçimde uyum 

gösterip varlıklarını bu Ģekilde sürdürmektedir (Castells, 1997: 49).  Kentin doğası, 

sermayeyle olan iliĢkisi ekseninde belirlenmekte ve bu da kent sakinlerinin yaĢam 

tarzlarına etki etmektedir. Öyle ki, ilk kez ortaçağda dillendirilen ünlü “Kent havası 

insanı özgür kılar (stadtluft macht frei)” sözünü bile bu çerçevede düĢünmek 

gerekmektedir. Kent ancak kendi yapısal dinamiklerinin izin verdiği hayatları 

yaĢatmakta ve tüm diğer alternatifleri yok etmese dahi görünmez olmaya 

zorlamaktadır.  
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Örneğin; modern Ģehirler, insan bedenini duyarsızlaĢtırmaya yönelik modern 

teknolojilerle uyumlu dağınık bir coğrafya yaratmıĢtır. Duyumsal gerçeklikler ve 

bedensel faaliyetler o kadar ortadan silinmiĢtir ki modern toplum eĢsiz bir tarihsel 

olgu gibi görünmektedir. Artık kalabalıklar, bir cemaat ya da siyasi bir güç oluĢturma 

gibi daha karmaĢık amaçlarla meydanlarda değil de tüketim amacıyla alıĢveriĢ 

merkezlerinde toplanmaktadır; modern kalabalıkta diğer insanların fiziksel 

mevcudiyeti tehdit edici bir Ģey olarak hissedilmektedir (Sennett, 2008: 15-16). 

Dolayısıyla kentler de bu dönüĢümden kaçınılmaz olarak nasibini almıĢ ve 

kapitalizmin değiĢen ihtiyaçlarına yanıt verecek Ģekilde yeniden yapılandırılmıĢtır. 

GeçmiĢin gezi yerleri olan kent etrafındaki sayfiye mekânları, kent içindeki park ve 

bahçeler, büyük meydanlar vb, değiĢen kapitalizmle birlikte ivedilikle yok edilmiĢ ve 

yerlerine devasa alıĢveriĢ merkezleri dikilmiĢtir. Günümüz Ģehirlerinde bireyin her 

adımı -kapitalizmin mantığına uygun olarak- aynı yola, tüketime çıkmaktadır.  

Çünkü Ģehir yaĢamı, bir tarza sahip olma bilincini, eĢdeyiĢle hem belli bir 

gruba has belirleyici özellikleri hem de bireysel seçimleri yansıtabilecek bir alan 

içinde tüketme gereksinimini artırmaktadır. ġehirdeki birey, daha çok bir kimlik 

duygusu yaratabilmek, kim olarak algılanmayı arzu ettiğini belirtebilmek amacıyla 

tüketmektedir. Bir bireyin, kendisini diğer bireylerden farklı kılabilmek için 

kullandığı giyim kuĢam tarzının diğer bireyler tarafından da anlaĢılıp 

yorumlanabilmesi gerekmektedir. O halde bir birey, kendisini ancak diğerleri ile 

ortak birtakım kültürel sembolleri paylaĢabildiği ölçüde farklı kılabilmektedir 

(Bocock, 2005: 27). 

Burada ayrılmaz bir biçimde bir araya gelen iki temel iĢlev, bağlantılandırma 

ile farklılaĢtırmadır. Bunların her biri diğerinin mantıki karĢıtı olmakla birlikte –ama 

tam da bu nedenle- diğerinin gerçekleĢmesinin koĢuludur. Modanın böylesi 

toplumsal ihtiyaçların ürünü olduğunu gösteren belki de en sağlam kanıt; maddi, 

estetik ya da herhangi baĢka bir amaçla iliĢkisine dair en ufak bir nedenin bile 

yokluğudur. Bir Ģey, moda olarak sunulurken herhangi bir amaç gözetilmemektedir. 

Bu da modanın hayatın maddi standartları karĢısındaki mutlak kayıtsızlığını 

göstermektedir. Bu, modanın baĢka saiklerle, sadece toplumsallığın biçimsel yönüne 

iliĢkin saiklerle ilgili olduğuna iĢaret etmektedir (Simmel, 2011: 108). 



124 

 

 

Bu nedenle de, kapitalist üretim tarzının dayattığı iĢ yapıĢ biçiminden farklı 

bir iĢ yapıĢ tarzına sahip olduğu ve alternatiflik taĢıdığı iddiasıyla gelen popüler 

kültür, ürettiklerinin ve üretim tarzının kapitalist mülkiyet rejimine entegre olması 

sonrasında; tüketim kültürü içerisinde psiko-politik arayıĢta olan bireylere sunulan 

bir emtia ve düĢünce bütünlüğüne dönüĢmektedir (Tellan, 2009: 77). En uç modalar 

bile popüler kültürün Ģemsiyesi altına kitlelere yayılabilmekte ve takipçilerini 

birleĢtirirken ayrıĢtırmaktadır.  

Diğer taraftan bir parantez açarak belirtmek gerekir ki, kapitalizmin yarattığı 

felç eden refah bağımlılığı, (bu emtia ve düĢünce bütünlüğü dolayımıyla) kültürün 

içine iĢlediğinde „modernleĢtirilmiĢ yoksulluk‟ üretmektedir. Bu metaların 

çoğalmasıyla doğrudan iliĢkili bir değersizleĢtirme formudur. Endüstriyel seri üretim 

böyle yükselen bir Ģekilde kullanılamaz bir nitelik kazanmaktadır (Illich, 2010: 36). 

Modern yoksulluk, lüks içinde yaĢayabilecek kadar zengin olanlar hariç, 

hemen herkesin ortak deneyimi haline gelmektedir. YaĢamın farklı yönleri birbiri 

ardınca mühendislik ürünlerine muhtaç oldukça, çok az kiĢi tekrarlanan yetersizlik 

durumunu deneyimlemekten kaçabilmektedir. Ortalama ABD‟li tüketici günde yüz 

reklamın bombardımanına uğramakta ve çoğuna olumsuz tepki vermektedir. En 

paralı müĢteriler bile her yeni çıkan ürünle yeni bir faydasızlık tecrübesi 

yaĢamaktadırlar. Satın almıĢ oldukları Ģeyin değerinin Ģüpheli olduğundan, yakında 

kullanılamaz, belki de tehlikeli hale geleceğinden ve dizi dizi pahalı eklentilerin satın 

alınmasını gerektireceğinden kuĢkulanmaktadırlar (Illich, 2010: 37). 

Tam da bu noktada, tüketim kültürü ve moda olguları kapitalist sistemin 

kendini yeniden üretme sürecinin parçaları olarak modern toplumlarda bireye 

sunulan yaĢam biçimlerinin kavranmasında önemli bir konuma sahiptir. Kapitalist 

sistem, baĢta insanlara „emekçiler‟ olarak ihtiyaç duyarken, Baudrillard‟a göre artık 

giderek „tüketiciler‟ olarak ihtiyaç duymaktadır: “günümüzde bireyin birey olarak 

gerekli ve hemen hemen yeri doldurulamaz olduğu alan tüketici konumudur” (Binark 

ve Kılıçbay, 2000: 16). Tüketim, bugün geldiği noktada yeni bir ahlak anlayıĢı 

yaratmıĢtır: üretim için tüketim. Toplumun üretimini sürdürebilmesi ve tüketicinin 

satın aldığını ödeyebilmesi için, eĢdeyiĢle çalıĢmayı sürdürebilmesi için satın almak. 
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Bu durum Amerikan sloganlarında gayet iyi ifade edilmektedir; “Satın almak 

çalıĢmayı sürdürmektir”, “Satın almak sigortalanmıĢ geleceğinizdir”, “Bugün bir 

alım, bir iĢsizin daha azalmasıdır ve bu belki de sizsiniz!” (Baudrillard, 1995b: 159). 

Görüldüğü gibi artık tüketim masum ve tercihen yapılan bir eylem olmaktan çoktan 

çıkmıĢ ve ekonominin temel diĢlisi olarak sistem içindeki yerini almıĢtır. Biraz da 

tüketimin bu konumu sayesinde kapitalizm, iĢçi üzerindeki denetimini öncelikle iĢ 

yerinde baĢlatmakta ve sonrasında emekçi sınıfların tüm yaĢam alanlarının denetimi 

ve gözetimi ile yaygınlaĢtırmaktadır (Çoban, 2008: 111).  

Bu bağlamda, kalkınma, tüm toplumlarda aynı etkiyi yaratmaktadır: Herkes 

aynı tip makineler, fabrikalar, klinikler, televizyon stüdyoları ve düĢünce kuruluĢları 

aracılığıyla yayılıp duran ürünlere bağımlılık tuzağına yakalanmaktadır. Bu 

bağımlılığı doyurabilmek için, kendisine sunulanlara ihtiyaç duymak üzere eğitilen 

müstakbel müĢteriler için tasarlanmıĢ standart mühendislik ürünlerinin daha fazla 

üretilmesi gerekmektedir. Bunlar ister elle tutulur mallar, ister maddi olmayan 

hizmetler olsun, temel endüstriyel ürünleri oluĢturmaktadır. Bir meta olarak 

üzerlerine yüklenmiĢ parasal değer ise, değiĢen oranlarda devlet ve piyasa tarafından 

belirlenmektedir (Illich, 2010: 29). Ve belirlenen bu fahiĢ değer, kültürle 

maskelenmiĢ olarak, doğalmıĢçasına kitlelere sunulmaktadır.  

Ġnsanlar fazla harcama yetersizliğini ve parasal baĢarı eksikliğini gösterdiği 

için pahalı olmayan yaĢam tarzını onaylamazken sonunda ucuz Ģeyleri hakikaten 

itibarsız olarak onaylamamak alıĢkanlığı kazanmaktadır. Zamanla her yeni nesil bu 

harcama geleneğini kendinden önceki nesilden miras almıĢtır. Pahalı olanın 

onaylanıp ucuz olanın reddedilmesi alıĢkanlığı düĢüncemiz içinde öylesine kök 

salmıĢtır ki içgüdüsel olarak bütün tüketimimizde hatta sıkı mahremiyet içinde 

tükettiğimiz Ģeylerde ve en ufak bir gösteri düĢüncesi olmadığı durumlarda bile en 

azından bir miktar müsrif pahalılık üzerinde ısrar etmeye neden olmaktadır. 

EĢyalarda gereksiz pahalılık iĢaretleri arama ve tüm eĢyaların dolaylı ya da 

kıskandırıcı türden bazı faydaları olmasını isteme alıĢkanlığı eĢyaların faydasının 

ölçüldüğü standartlarda da değiĢmeye yol açmaktadır (Veblen, 2005: 108-109).  
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Haug, bireylerin tüketici davranıĢını, kapitalist toplumlarda, tüketici 

kapitalizminin yaĢam tarzına bütünleĢik biçimde Ģekillendirdiğini savunmaktadır. Bu 

görüĢ, estetiğin, üretimin, dağıtımın, ürünün pazarlanmasına ekleniĢ yollarını 

anlatmaktadır. Meta estetiği, değer değiĢiminin, paraya dönüĢmesinin hizmetle 

geliĢtirilmiĢ güzelliği anlamına gelmektedir. Haug, meta estetiğinin kullanılmasıyla, 

„duyarlılığın Ģekillendirilmesi‟ ve insanoğlunun ihtiyacı ve içgüdüsel yapısının, 

metanın sunduğu devamlı değiĢkenlik beklentisi altında nasıl değiĢtiğini 

açıklamaktadır. Estetize edilmiĢ meta, eĢdeyiĢle fetiĢleĢtirilmiĢ ürün tüketime 

sunulurken kendi reel kullanım değerinin ederinden kat kat fazla bir bedele 

satılmaktadır (TaĢkaya, 2009: 125). Bu değiĢim kapitalizm doğası göz önüne 

alınarak değerlendirildiğinde zaruridir çünkü aksi halde (sadece reel faydaya göre 

paha biçildiğinde) üç liralık mala on üç lira ödeyecek tüketici bulmak neredeyse 

imkânsızdır ve sistem kendi kendini baltalamıĢ olacaktır. Söz konusu standartlardaki 

yeniden tanımlamanın dayandırıldığı temel nokta ise tüketimin bir „kültür iĢi‟ olduğu 

ve bireyin kültürel sermayesi ne denli fazlaysa, tercih edeceği mal ya da hizmetlerin 

fiyatının da o denli yüksek olacağı ve hatta olması gerektiği savıdır.  

Kapitalist sistem içerisinden üretilen kültür yaklaĢımı, alternatif ideolojilerin 

uygulandığı siyasal rejimlerinde katılımıyla birlikte, bir yandan kendisinden -

eĢdeyiĢle Batı dünyasının çıkarlarından- farklı üretim biçimlerini ve yaĢam tarzlarını 

yok etmeye ya da ele geçirmeye çalıĢırken, öte yandan da geniĢ toplum kesimlerini 

kitlesel ölçekte üretmeye ve ürettiklerini tüketmeye mahkûm etmektedir (Tellan, 

2009: 59-60). Çünkü, kapitalizm açısından her Ģey iĢlevi oranında serbesttir. ĠĢlevli 

ya da yararlı olmayan her Ģey marjinalleĢtirilmekte, anormal görülmekte ve 

dıĢlanmaktadır. Ancak kapitalist sistem, kaçamakları da hiçbir zaman 

reddetmemekte, hatta yer yer onlardan beslenmektedir (Selek, 2011: 54). 

Popüler kültürün pazardaki metaların tüketilmesi dıĢında kalan, ikincil, ancak 

önemli bir iĢlevi ise „tercih yürütme‟ yetkisini geliĢtirmesidir. Ekonomik alanda 

„satın alma-kullanma-atma/iĢlevsizleĢtirme-yeniden satın alma‟ döngüsüne farklı 

ürünler aracılığıyla giren bireyler için popüler kültür, politik alandaki rollere 

hazırlayıcı bir içeriğe de sahiptir. Birey, demokratik sistemin getirdiği alternatifler 



127 

 

 

arasından siyasal tercihini yapmakta ve sistemin iĢleyiĢi ile neden olduğu yapısal 

sonuçları sorgulamaksızın kabul etmektedir (Tellan, 2009: 78). 

Bunun sonucunda ise insanlar zaman kaybettiren hızlanmanın, hasta eden 

sağlık hizmetlerinin ve aptallaĢtıran eğitimin tutsakları haline gelmektedir, çünkü 

belli bir eĢik aĢıldıktan sonra endüstriyel ve profesyonel ürünler silsilesine bağımlı 

olma hali insan potansiyelini öldürmektedir. Metalar yalnızca bir noktaya kadar 

insanların kendi yapabilecekleri ya da üretebilecekleri Ģeylerin yerini alabilmektedir. 

Mübadele değeri yalnızca belli sınırlar dâhilinde kullanım değerinin yerini tatmin 

edici Ģekilde doldurabilmektedir. Bu noktada üretim artıĢı yalnızca bu ihtiyaçları 

tüketiciye dayatan profesyonel üreticinin çıkarına hizmet etmekte, tüketiciyi ise belki 

daha zengin, ama aklı karıĢmıĢ ve sersemlemiĢ bir hale getirmektedir (Illich, 2010: 

72). 

Ġddia edilebilir ki, toplumsal yaĢamın özgür bir alan görüntüsü yanılsamadır. 

Toplumsal yaĢam gerçekte, askeri bir düzenin ve ayrıca bir hapishane mantığının 

yanılsamalarını barındırmaktadır. Tek merkezden yönetilen, herkesin belli kurallar 

içerisinde, davranıĢlarının neden ve sonuçlarını sorgulamadan hareket ettiği bir 

toplumsal düzen, toplumsal bireylerin nesneleĢtirildiği, eĢ deyiĢle yok edildiği bir 

duruma gönderme yapmaktadır (Çoban, 2008: 119). 

Dolayısıyla tüketim ve moda, bir yandan egemen üretim iliĢkilerini besleyen; 

bir yandan da modern toplumlarda ki bireyin hem belli bir toplumsal birliğe ait hem 

de bu birlikten farklı olma isteğini güdüleyen olgulardır (Binark ve Kılıçbay, 2000: 

17). Bir tüketim nesnesi olarak moda, bir yandan insanları yalnızlaĢtırmakta diğer 

yandan da tüketicileri ortak bir paydada toplayabilmektedir. Ancak, kolektif bir 

dayanıĢmayı da beraberinde imkânsız kılmaktadır. Modaya iliĢkin olarak „tüketim‟, 

post-modernizmin tipik özelliklerini sergileyen bir süreç haline gelmiĢtir (DağtaĢ, 

2006b: 244). Bu dönemde, moda yoluyla dolayımlanan metalar, gerçek kullanım 

değerinden soyutlanarak yapay anlamlar kazanmakta, sembolik anlamlar egemen bir 

görünüm sergilemektedir. Moda, tüketim olgusunu pekiĢtirmekte ve böylece bireyin 

kapitalist ideolojiye eklemlenmesine olanak tanımaktadır (Canbaz‟dan akt. DağtaĢ, 

2006b: 244).  
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Tüketimin (bu anlamda) bir terbiye unsuru olmasının yanı sıra, itibar aracı 

olarak kullanılması da en iyi Ģekilde bireyin insani temasının en geniĢ ve nüfus 

hareketliliğinin en büyük olduğu toplum bölümünde –diğer bir deyiĢle kentlerde- 

gerçekleĢmektedir. GösteriĢsel tüketim köylü nüfusa göre Ģehirlilerin gelirinin daha 

büyük bir bölümünü talep etmektedir ve bu talep daha zaruridir. Sonuçta düzgün bir 

görüntü sürdürmek için ikincisi alıĢkanlık olarak ilkine göre çok daha zor 

geçinmektedir (Veblen, 2005: 68). AlıĢveriĢin biçimi de bir sosyal statü göstergesi 

olarak kabul edilmektedir. Kadınların giyim-kuĢamı, ziynet eĢyaları, evin zenginliği 

ve düzeni doğrudan erkeğin toplumdaki statüsünü göstermektedir. Kadınlar ise 

alıĢveriĢ yoluyla bir anlamda bu sosyal statünün dolaylı öznesi olma imkânına 

kavuĢmaktadır. Bir baĢka deyiĢle, özel ve sosyal yaĢamlarında uzağında tutuldukları 

iktidar alanında, kadınlar, alıĢveriĢ yoluyla etkinlik kazanmaktadır (Yılmaz, 2009: 

206).  

Toplumda mevki sahibi biri giysiyi sırtında taĢımaktadır ama giyside onu 

taĢımaktadır. Giysinin çok sayıda iĢareti vardır ve eğitimli bir göz giysinin sınıfı ile 

koĢullarını kolaylıkla tanımaktadır. Özellikle insanın kendisini olabildiğince iyi 

göstermeye yönelik çabası baĢkalarının önemsediği değeri göstermekte; giysi 

birleĢtirmekte, beden ise ayırmaktadır (Bonnet, 2007: 136). 

Bundan ötürü moda, hem toplumsal eĢitlenme eğilimini hem de toplumsal 

farklılaĢmayı somutlamaktadır. Üstelik moda hem çirkin hem de modern 

olabilmekte, bizler onun içeriği karĢısında estetik açıdan hayli kayıtsızken, o da 

mevcut hayat normları karĢısındaki mutlak kayıtsızlığı sergilemektedir. Bu anlamda 

moda soyuttur: Modanın, kökleri en derin özünde yatan, „gerçeklikten kopmuĢ‟ 

soyutluğu, estetik dıĢı alanlar üzerinde de tarihsel fenomenler içerisinde geliĢmiĢ 

belli bir modernlik damgası vurmaktadır. Ancak modanın daha kiĢisel nitelik taĢıyan 

ilk kökleri ile karĢılaĢtırıldığında, içinde bulunduğumuz dönemdeki moda icatları 

giderek iktisadın nesnel iĢleyiĢ koĢullarıyla birleĢmektedir (Simmel, 2011: 43). 

Diğer bir deyiĢle, moda, toplumsal düzenlemenin belirli bir sistemidir. 

Toplumsal kurumların, örflerin, gelenek ve göreneklerin, kısaca tüm normların 

toplumsal düzeni sağlamadaki iĢlevine katılmaktadır. Modayı diğer toplumsal 



129 

 

 

düzenlemelerden ayıran en önemli özelliği kısa süreli olması; buna karĢın uzun 

sürekliliğe yol açmasıdır. Toplumsal düzenleme sistemi olaraksa moda, tüm diğer 

toplumsal sistemlere bağlıdır. Moda, gelenek ve görenekler aracılığıyla filtreden 

geçirilmekte; böylece, toplumdaki değerler ve kurallar çerçevesinde kontrolden, 

deyim yerindeyse sansürden geçirilmiĢ olmaktadır. Her yenilik de moda olarak 

toplumda tasvip görmemektedir. Modanın toplumsal düzenleme mekanizması olması 

için diğer normlarda olduğu gibi, toplum üyelerinin önemli bir kısmı tarafından 

kabul edilmesi gerekmektedir (Sayın, 1994: 100). 

Moda, kendini toplumda kabul ettirmek için çeĢitli mekanizmalar 

kullanmaktadır. Bunlar yüceltme, aynileĢtirme, ödüllendirme ve projeksiyon olarak 

sıralanabilmektedir.   

Moda, verili bir örüntünün taklididir, bu nedenle de toplumsal uyarlanma 

yönündeki ihtiyacı karĢılamakta; bireyi herkesin yürüdüğü yolda ilerlemeye sevk 

etmekte; her ferdin davranıĢını salt örnek haline getiren genel bir durum ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda, ayırt edilme ihtiyacını, farklılaĢma, değiĢim ve bireysel 

aykırılık eğilimini de aynı ölçüde tatmin etmektedir (Simmel, 2011: 106). 

Moda tartıĢılırken göz önüne alınması gereken önemli bir nokta da, bir kıyafet 

ya da anlayıĢ moda olmadan önce ahlaki değer yargılarıyla denetime tabi tutulurken, 

moda olduktan sonra bu denetimin ortadan kalkmasıdır. Hassasiyetin kırılmasında 

en önemli rol ise kitle iletiĢim araçlarının kıyafete ya da anlayıĢa olan yaklaĢımıdır. 

Modaya iliĢkin unsurların medya aracılığıyla sunumu, sadece ürünlerin değil, 

aynı zamanda toplumsal değer ve ideallerin de satıĢa sunulması gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla, toplumsal yapı içerisinde bireylerin gereksinimlerini, 

değerlerini ve gündelik davranıĢ kalıplarını üretmede moda ve tüketim olgusu önemli 

bir rol oynamaktadır (DağtaĢ, 2006b: 243).  

Modanın sosyal yaĢam ve iliĢkiler üzerindeki etkileriyle ilgilenen 

araĢtırmacılar, modayı kültürel bir olgu olarak kabul etmektedir. Ayrıca modanın 

günümüz toplum hayatında bir baskı mekanizması oluĢturduğu da üzerinde uzlaĢılan 

bir düĢüncedir. Günümüzün toplumsal formasyonunda ve üretim biçiminde, moda 
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denen olgu, endüstriyel yapılar tarafından belirlenmekte ve çeĢitli unsurların eklenip 

çıkarılması, benzerlerin farklı farklı görünümlerde sunulması ile sağlanan sürekli 

değiĢim sayesinde tüketimin de sürekliliği sağlanmaktadır (Bekiroğlu ve Kutlu, 

2009: 234).  

Moda, insanların içsel özgürlüklerini bütünüyle korumasını, böylelikle bireyin 

toplumun bütünüyle iliĢkisinde kendi konumunu dıĢsal olarak göstermesini sağlayan 

önemli bir toplumsal araçtır. Moda aracılığıyla bireyler, içinde yaĢadıkları evrenin 

üstün gücüne, baĢına buyrukluğuna, kayıtsızlığına karĢı çıkmaya çalıĢmaktadırlar. 

Ama bunun bir yanılsama olduğu ortaya çıkmaktadır, zira son kertede bireyler Ģeyler 

üzerinde değil, sadece kendi tahrif edilmiĢ fantezilerinin üzerinde hâkimiyet 

kazanmıĢlardır. Ama bu tür moda tezahürlerinin hızla yok olması, bu hâkimiyetten 

gelen güçlülük duygusunun ne denli temelsiz ve aldatıcı olduğunu göstermektedir 

(Simmel, 2011: 47).  

Biraz da bu yüzden, tüketim talebini en yüksek seviyelere çekebilmek için 

medya ve moda endüstrileri, tüketicileri, artık kökleĢmiĢ bulunan alıĢkanlıklarını 

değiĢtirmeye, eski eĢyalarını elden çıkararak bunların yerine yenilerini almaya ikna 

etmek zorundadır (DağtaĢ, 2006b: 243-244). Böylelikle irdelenen bu endüstriler, 

“bireysellik ve konforu insanların beğenilerine seslenerek birleĢtirmeyi 

amaçlamaktadır. Dahası, kitlesel olarak üretilen tüketim eĢyaları ve moda, kimlik 

değerine iliĢkin ihtiyaçlar üretmekte ve bunlar (kentsel arenada) imaj peĢinde koĢan 

insanların yeni kimlikler edinmesi konusunda satıĢa sunulmaktadır” (Kellner‟den akt. 

DağtaĢ, 2006b: 244). 

Dolayısıyla bir yerlerde üretilip de bir süre sonra moda haline gelen bir Ģey 

değildir söz konusu olan: Artık eĢyalar, modaya uygun olma amacı ile üretilmektedir. 

Belli zaman aralıklarıyla yeni bir modaya ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde sadece 

bu iĢle ilgilenen tasarımcılar, sektörler vardır. Bu anlamda, soyutluk ile nesnel 

toplumsal örgütlenme arasındaki iliĢki, bir form olarak modanın kendi özel içeriğinin 

barındırdığı herhangi bir anlam karĢısındaki kayıtsızlığında, toplumsal-üretici 

iktisadi yapılarla arasında giderek daha da belirlenmiĢ hale gelen iliĢkide kendini 

göstermektedir (Simmel, 2011: 43-44). 
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Diğer taraftan, Simmel tarafından tanımlandığı Ģekliyle; sosyo-ekonomik ve 

kültürel açıdan „seçkin‟ olarak nitelenen bir grup azınlığın, bu azınlığa öykünen 

çoğunlukça taklit edilmesinden doğan moda kavramı, modern dünyada dönüĢüme 

uğramıĢtır. Artık alt kültür gruplarının moda anlayıĢları da üst kültür gruplarınca 

benimsenebilmektedir.  

Ne var ki, bir modanın yerleĢmesi için bir araya gelmesi gereken iki toplumsal 

eğilimden (bütünleĢme ve farklılaĢma ihtiyaçlarından) birinin eksik kalması 

durumunda, modanın oluĢumu gerçekleĢmemekte, hükmü sona ermektedir. Bunun 

için ki alt zümreler çok az sayıda modaya sahiptir ve bunlar ender olarak özgüldür 

(Simmel, 2011: 110). 

Simmel‟in moda kuramının merkezinde, modanın önce üst sınıf ve daha sonra 

da orta ve alt sınıflar tarafından benimsendiği düĢüncesi yatmaktadır. Alt statü 

grupları, üst statü gruplarının giyimlerini benimseyerek statü kazanmaya çalıĢmakta 

ve stillerin birbirini izleyen alt statü grupları tarafından benimsenmesiyle bir 

toplumsal yayılma süreci baĢlamaktadır. Belli bir moda iĢçi sınıfına ulaĢana kadar, 

popülerleĢme sürecindeki çekiciliğini kaybettiğinden, üst sınıf yeni bir tarzı 

benimsemekte ve böylece kendini astlardan ayırmaya çalıĢmaktadır. Dolayısıyla bu 

da, modada sonu gelmeyen bir değiĢim süreci yaratmaktadır (Crane, 2003: 18). 

Toplumsal bilincin geçici olan üzerindeki bu yoğunlaĢması, yalnızca geçici olanın 

çekiciliğini artırmaya yaramaktadır; çünkü modanın diyalektiği göz önüne 

alındığında, tam da bu noktada „onun ölümünün tohumları‟ da yatmaktadır. Buradan 

hareketle, sadece ortaya çıktığı kadar hızlı biçimde yok olan Ģeye moda 

denebilmektedir (Simmel, 2011: 46). 

Modern dünyada, üst sınıflar konumunu değiĢtirerek varlığını sürdürseler de, 

moda aracılığıyla sunulan giysiler, artık sadece üst sınıflar tarafından yayılan bir 

süreç olarak değerlendirilmemektedir. Çünkü bu değerlendirme, çeĢitli sınıfları ve 

değiĢen modaları dikkate almamaktadır. Oysaki yaĢanılan dönem itibariyle modada, 

artık tek bir merkezden değil; her biri kendi modasını yaratan pek çok merkezden söz 

edilmektedir (DağtaĢ, 2006b: 242).  
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Bu nedenle, günümüzde nüfusun hali vakti yerinde kesimi moda konusunda 

sahip olduğu rolü gerçekte tümüyle yitirmiĢ bulunmaktadır. Bu rol açıkça görüldüğü 

gibi, orta katmanlar ile bunların hemen üstündeki katmanlar tarafından yerine 

getirilmektedir. Dolayısıyla artık ekonominin de en fazla ilgi gösterdiği katmanlar 

bunlar olmaktadır (Hakko, 1983: 22). Moda, özgül toplumsal tabakalarla, belirli 

toplumsal çevrelerle iliĢkilidir. Modanın en yakın iliĢki içinde olduğu tabaklar, hayat 

tempoları son derece ağır olan üst ya da alt toplumsal tabakalar değil, ortaya 

çıkmalarıyla moda bilincinin yaygınlaĢmasının aynı döneme denk geldiği orta 

sınıflardır (Simmel, 2011: 47). 

Burada belirtmek gerekir ki, (hangi katmandan olursa olsun, bireyin) modaya 

direnebilmesi bile moda kurallarına göre yapılmakta fakat (gösterilenin gücü ne 

olursa olsun), modanın bütünüyle daha kapsamlı bir anlamlandırma sistemine 

endeksli olduğu gerçeği itiraf edilememektedir. Diğer bir deyiĢle, modanın hala 

geçerli olan iĢaretlerini kullanarak Ģenlikli moda karnavalına katılmak, iĢaret etmenin 

ta kendisidir. Bu anaparanın kültürel yollardan harcanmasıdır. Bu, çeliĢkisel bir 

tutumdur. ĠĢaretler sistemine boyun eğme eyleminin kendisi bir gösteren haline 

gelmektedir. Burada moda, kimin daha zengin ve ünlü, kimin geleneklere karĢı 

gelecek kadar güçlü ve ayrıcalıklı, kimin keĢiflerde bulunabilecek derecede yaratıcı 

veya kimin kimseyi takmayacak kadar aĢırı uç olduğunu göstermektedir (Tseélon, 

2002: 205). 

Para mübadelesinin beĢiği olan büyük kentler, Ģeylerin alınıp satılabilir olma 

niteliğini, küçük yerleĢimlere kıyasla çok daha çarpıcı Ģekilde ön plana çıkardığından 

bıkkınlığın da asli mekânıdır (Simmel, 2011: 92). Haliyle, eskisi gibi yukarıdan aĢağı 

doğrusal bir çizgi izleyen tek bir moda yoktur. Bugün her alt grup/kültür kendi 

modasını yaratmakta, kendini bu modanın kodlarıyla ayrıĢtırmakta/bütünleĢtirmekte, 

söz konusu moda diğer kesimlerce de geçerlilik kazandığında kısa sürede tüketmekte 

ve yeni bir tarza geçmektedir.  

Oysa alt kültürler, hâkim kültür açısından bir karĢı alandır. Hâkim kültür, genel 

siyasal ve ekonomik düzenin içinde geliĢtiği için, onun egemenliğinin sistemle ilgili 

iĢlem ve anlamları vardır. Dolayısıyla alt kültürlerin hâkim kültüre karĢı direniĢleri 
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aynı zamanda sistem karĢıtı bir karakter taĢımaktadır (Selek, 2011: 38). Ancak 

kapitalizm, popüler kültür sayesinde bu karĢıtlığı da ustalıkla törpüleyip 

içselleĢtirmekte baĢarılıdır.  

1970‟lerde yaĢanan üretim ve birikim rejimindeki dönüĢümün ardından tüketim 

kültürünü evrensel gerçeklik olarak sunan kapitalizm, artık popüler kültürü, bireylere 

kendi özgün yorumlamalarını ve yeniden yorumlamalarını üretebilecekleri, hatta 

daha da öteye geçerek bu yorumlamaları diğerlerine kabul ettirebilecekleri bir süreç 

olarak tanımlamaktadır (Tellan, 2009: 83). 

BaĢka bir açıdan bakılacak olursa, modadaki bu değiĢimlerin diyalektiği 

zorunlu olarak mantıksal karĢıtını da içinde barındırmakta: Modanın geniĢlemesi ya 

da yayılması onu ister istemez kendi çöküĢüne götürmektedir. Modanın her Ģeyi 

kendi içinde eritmesi, onu artık moda olmaktan çıkaracak bir düzeye eriĢtirmektedir 

(Simmel, 2011: 45). 

Simmel, giyimde yaĢanan hareketin iktidar iliĢkileriyle ilgili bir olgu olduğunu 

öne sürmekte ve modanın (özellikle bir alt grup olan) kadınlar için farklı bir anlam 

taĢıdığını belirtmektedir. Ġktidara sahip olmayan ve diğer alanlarda kendisini 

gerçekleĢtirmesine izin verilmeyen kadın için moda, kendisini önemli kılabildiği ve 

kabul ettirebildiği tek çıkıĢ noktası olmaktadır (Tseélon, 2002: 190). Bu noktada 

belirtmek gerekir ki, 20. yüzyılın ortalarına değin (modada) yürütülen sınıf temelli 

siyaset, popüler kültürün dâhil olması sonrasında etnik, cinsel, yerel kimlikler 

düzeyinde parçalanmıĢ ve magazinel, eğlencelik ve medyatik içerikte sunulmaya 

baĢlanmıĢtır (Tellan, 2009: 78). 

Geleneksel toplumdan modern topluma geçiĢ aĢamasında tüketicilerin 

yaĢamlarında giderek daha önemli rol oynamaya baĢlayan moda olgusu, bir yandan 

farklı sınıflar arasında tüketimin göreli olarak yaygınlaĢmasına yol açarken, bir 

yandan da önceden belirlenmiĢ sosyal konumların ortadan kalkmaya baĢladığı bir 

anın iĢaretlerini vermektedir (Yanıklar, 2006: 37). 

Bugün modayla bireylere sunulan yalnızca giysiler değildir. YaklaĢık olarak 

90‟ların ikinci yarısından itibaren moda, kent yaĢamının her köĢesine sinmiĢtir. Cep 
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telefonlarımızdan arabalarımıza, mutfaklarımızdan izlediğimiz yayınlara ve 

arkadaĢlarımızla buluĢtuğumuz mekânlara dek her Ģey modanın kaprislerine göre 

belirlenmektedir. Modaya uygun giyinmek yeterli değildir; moda olan yaĢam tarzını 

da giymek gerekmektedir. Moda markaları isimlerini çok çeĢitli nesnelere vererek bu 

geliĢmeyi körüklemiĢtir. Marka ürünler, akla gelebilecek her tür iĢleve yönelik olarak 

üretilmekte ve adeta birer eğlence parkını çağrıĢtıran mağazalarda satıĢa 

sunulmaktadır (Tungate, 2006: 14). Kimi düĢünürler için bu durum toplumsal 

sınırların ortadan kalktığı ya da en azından akıĢkan hale geldiği, sınıf kavramının 

eski günlerdeki o keskin önemini yitirdiği, demokratikleĢtirici bir olgudur. ÇeĢit çeĢit 

marka ve ürünler herkesin tüketimine açıktır ve farklı konumdaki bireylerin tüketim 

yoluyla aynı toplumsal yapı içerisinde yan yana yer almalarına olanak tanımaktadır.  

Burada bir parantez açarak belirtmek gerekir ki, süpermarket demokrasisi 

olarak da nitelenebilecek bu tüketim yapısı sınırsız seçme özgürlüğü sunmaktadır, 

ancak bu özgürlük bütçe el verdiğince geniĢleyen, bütçe kısıtlandıkça daralan bir 

kullanım alanına sahiptir: haliyle de göründüğü kadar özgür değildir. Ve bütçeleri hiç 

el vermediği için hiç seçemeyen insanlar vardır. Onlar ya söz konusu alıĢveriĢ 

merkezlerinin kapılarından hiç girememekte ya da reyonlar arasında seçme 

özgürlüklerini değil, hayatta kalabilecek kadar „edinebilme‟ imkânlarını 

kovalamaktadırlar (Kozanoğlu, 1995: 22).   

Biraz da bu nedenle, sınıf modasının yerini alan „tüketici‟ modasında, biçemsel 

çeĢitlilik çok daha fazla, belirli bir dönemde “moda olan” üzerindeki uzlaĢım ise çok 

daha azdır. Tüketici modası toplumsal seçkinlerin beğenilerine yönelmek yerine, 

toplumun tüm katmanlarındaki toplumsal grupların beğenilerini ve ilgilerini içine 

almaktadır (Crane, 2003: 177). Bu da demokratikleĢmenin bir diğer yanıdır ve 

Simmel‟in klasik moda kuramını bir anlamda geçersiz kılmaktadır. 

Simmel‟e göre moda daima sınıfla iliĢkili bir olgu olagelmektedir. Öyle ki 

yüksek tabakanın modaları, kendilerini alt tabakanın modalarından ayırmakta; alt 

tabakalar yüksektekilerin modalarını devralmaya baĢladığında, yüksek tabaka 

bunlardan vazgeçmektedir. O halde moda, toplumsal eĢitlenme eğilimi ile bireysel 

farklılaĢma ve değiĢim eğilimini tek bir eylemde birleĢtirmeyi sağlayan çok sayıdaki 
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hayat formunun özgül bir örneğinden baĢka bir Ģey değildir (Simmel, 2011: 106). Bu 

durum ise, bitip tükenmeyen bir fark edilir olma savaĢımına yol açmaktadır. Çünkü 

orta ve daha alt düzeyde sosyal statüye sahip sınıflarla, iĢçi tabakasının büyük bir 

çoğunluğu, daha yüksek statüye sahip grupların bir kısım alıĢkanlıklarını kopya 

ettikçe, bu yüksek gruplar devamlı olarak kendi tüketim kalıplarını değiĢtirmek 

zorunda kalmaktadır (Bocock, 2005: 27). Dolayısıyla moda, sınıf bölünmesinin bir 

ürünüdür. ġeref baĢta olmak üzere, birçok baĢka form gibi, modanın da ikili bir iĢlevi 

vardır: Hem belli bir toplumsal çevreyi bir arada tutmakta, hem de o çevreyi 

diğerlerine kapalı hale getirmektedir. Moda, bir yanıyla, insanın eĢitleriyle 

bağlantılandırılmasına, modayla karakterize edilen bir çevrenin birörnekliğine iĢaret 

etmekte; bu da grubun, daha aĢağıda olanlara, yani yüksek grubun aidiyet sınırları 

dıĢında kalanlara kapalı olması anlamına gelmektedir (Simmel, 2011: 107). EĢdeyiĢle 

özetlemek gerekirse, üretim iliĢkilerindeki konumu doğrudan belirleyen gelir, eğitim 

ve mesleki düzey ortak tüketimin düzeyini ve türünü; ayrıca da bunların kent 

sistemiyle olan iliĢkisini belirlemektedir. Dolayısıyla tüketim, sınıf yapısı tarafından 

belirlenen toplumsal katmanlaĢmayı tanımlayıp sürdürmektedir (Castells, 1997: 51).  

Diğer taraftan, Baudrillard (akt., Tseélon, 2002: 200-201), endüstri-sonrası 

dönemdeki modanın demokratikleĢme sürecini yansıttığını savunan moda kuramını 

etik dıĢı bulmaktadır. Ona göre demokratikleĢme kuramları, tüketim ideolojisiyle 

tüketimin kendisini birbirine karıĢtırma gibi bir tuzağa düĢmektedir. Söz konusu 

ideoloji, demokratikleĢme yanılsamasını yaratmaktadır. Modanın evrensel bir anlama 

sahip olduğu gibi bir masalı toplumun en alt kesimlerine bile kabul ettiren bu 

ideoloji, yüksek sınıfa ait bir demokrasinin ardındaki toplumsal eĢitsizlikleri 

saklamaktadır. Tüketim ideolojisi, teatral bir toplumsallıktır. Toplumsal değiĢim 

görüntüsü yaratan bu ideoloji aslında toplumsal değiĢim oyunudur. Güya gelenekleri 

yıkılan, eski modellere yeni biçimler vererek onları tekrar gündeme getiren bu 

ideoloji moda sanayinin kontrolündedir ve düzenin temelini değiĢtirmemektedir.  

Modanın yayılım Ģekli değiĢti gibi görünse de, elbise; bir otoritenin, bir 

mesleğin, bir toplumsal basamağın, bir kastın, bir toplumsal sınıfın göstergesidir. 

Elbisenin estetik iĢleviyle ayırt edici iĢlevi çok defa birbirine karıĢtırılsa da, estetik 

zevklerin de ayırt edici özelliklere yansıdığı unutulmamalıdır. Elbiseler bireylerin 
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kimliğini ele vermekte; kim olduğumuzu tüm dünyaya bildirmektedir (Sayın, 1994: 

106).  

Ayrıca moda, toplumun bütün katmanlarında etkili olduğundan; fert herhangi 

bir gruba kendisini kabul ettirebilmek amacıyla grubun giymiĢ olduğun üniformayı 

giymektedir. Moda bir üniformadır, diğer üniformalardan ayrılan tarafı belli bir Ģekil 

içinde kalmaksızın bir tarzın savunuculuğunu yapıyor olmasıdır. Ani bir hareketle 

baĢkalarının kendisi için uygun gördüğü kılık kıyafeti benimseyen kiĢinin 

davranıĢında kitle karĢısında bağımsızlığını uzun süre devam ettirememe eğilimi 

yatmaktadır. Kitlenin üniformasının karĢısında durabilmek için, ferdin kendine has 

bir üslubunun, dünya görüĢünün olması gerekmektedir. Fakat bütün bunlar da yine 

küçük bir grubun içinde bir ifade bulmaktadır. Kalabalık yığınların zevk anlayıĢına 

karĢı çıkarken, fert, sırtını yine bir gruba dayama ihtiyacı duymaktadır 

(Barbarosoğlu, 2009: 51). Aslında modanın kategorik olarak sahip olmadığı bir Ģey 

varsa o da bireysellik ifadesidir. Tanımı gereği moda, çağa uygunluğu temsil ettiği 

kabul edilen bir giyim tarzı ya da bütüncül bir stildir. Moda, kuĢkusuz genellikle 

bireysel tarzlarda kullanılan giysilerle -zorunlu olarak- aynı Ģey değildir. Modaya 

uygun olmak baĢka bir Ģeydir; her zaman egemen ideallerin kabulüdür (Coward, 

1993: 32). 

Moda insana, zamanının, zümresinin, dar çevresinin normlarına olan itaatini, 

umumi olana bağlanıĢını kuĢkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlayacağı bir formül 

vermektedir; bu sayede, hayatın temin edebileceği bütün özgürlüğü, giderek en içsel 

ve asri unsurları üzerinde yoğunlaĢtırmasını sağlamaktadır (Simmel, 2011: 125).  

Egemen ideallerse yıldan yıla değiĢmekte ve bir zamanlar severek giyilen bir 

stil, demode çirkinliğin lekesi haline gelmektedir. Moda, „yeni‟nin 

benimsenmesinden çok „eski‟nin bir tür ölümüdür (Coward, 1993: 32). Her münferit 

moda, bir ölçüde ebediyen yaĢamak istiyormuĢçasına ortaya çıkmakta: Bu anlamda, 

geçici olanla ebedi olanı bünyesinde barındırmaktadır. Moda, hep aynı kalanın ebedi 

döngüsüdür. Modanın dolaĢımı, meta dolaĢımına benzemektedir: hep yeni ama hep 

aynıdır (Simmel, 2011: 48). Aslında değiĢen pek bir Ģey yoktur.  
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Diğer taraftan stillerdeki „değiĢiklikler‟ her zaman, daha çok tüketmemizi 

isteyen fesat ve hesapçı moda sanayisinden gelmemektedir. Moda sanayisi hızlı 

değiĢiklikler sayesinde yaĢamaktadır, fakat bu değiĢiklikler mutlaka sanayinin 

kendisinden kaynaklanacak diye bir Ģart yoktur. Özel bir stilin ortaya koyduğu bazı 

durumlar, bu sanayinin aleyhine bile olabilmektedir (Coward, 1993: 36). 

Burada (modayı da besleyen ve kimi zaman aleyhine iĢleyen) modern hayata 

özgü „sabırsız‟ tempo, sadece hayatın nitel içeriğinde hızlı olana duyulan arzuya 

değil, sınırların, baĢlangıçların ve bitimlerin, gelmenin ve gitmenin verdiği biçimsel 

zevkin gücüne de iĢaret etmektedir. Dolayısıyla moda, zaman bilincinin güçlenmesi 

yönündeki daha genel sürecin özel bir parçasıdır. Yeni ile eski olan karĢısında aynı 

anda zevk alınması Ģunu gösterir ki, asıl mesele olmak ya da olmamak değil, aynı 

anda hem olmak hem de olmamaktır: Bu zevk her zaman geçmiĢ ile geleceğin 

eĢiğinde durmakta ve bu sayede en azından doruk noktasında olduğu müddetçe baĢka 

pek az fenomenin verebileceği güçlü bir şimdi duygusu vermektedir (Simmel, 2011: 

45-46). Bu duygu, bireyin varlığının kanıtı olarak bir rahatlama sağlamakta, bir nevi 

katarsis yaratmaktadır. Bu da, popüler kültürle yani egemen ideolojilerle 

desteklendiğinde kitleleri yönlendirip yönetmekte iktidara kolaylık sağlayan 

manipüle edici bir güç olarak kullanılmaktadır.  

Raymond Williams‟a göre, her belirli dönemde örgütlenmiĢ, yaĢanana hâkim 

ve etkili olan, tanımlanması uygun merkezi pratikler, anlamlar ve değerler sistemi 

vardır. Bu hâkim kültürel sistem statik bir yapı değildir, sürekli bir içine alma süreci 

oluĢturmaktadır. Eğitim kurumları baĢta olmak üzere, belirli kurumlar aracılığıyla 

değiĢik sınıfların yaĢam koĢullarına içkin olan anlamlar ve değerler içerisinden 

yalnızca bazıları vurgu için seçilmektedir. Bu merkezi çekirdek dıĢında kalan anlam 

ve değerler sürekli yeniden yorumlanmakta, sulandırılmakta ya da hâkim kültür 

içindeki öğeleri destekleyecek veya en azından karĢıt olmayacak Ģekilde 

dönüĢtürülmektedir. Hâkim sistem, böylelikle kendisine karĢı pratikleri anlam ve 

değerleri içine alabilmek için sürekli olarak kendini „üretmek‟ zorundadır. 

Dolayısıyla dıĢlayanla dıĢlanan arasında kültürel ve ahlaki anlamda net bir ayrım 

çizmek söz konusu değildir. Her dıĢlanan grup için mutlaka hâkim kültürün, hâkim 

ideolojinin dıĢındadır demek mümkün değildir. Böyle olsa da olmasa da her dıĢlama 
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iliĢkisi aynı zamanda bir egemenlik iliĢkisidir. Ġktidarı elinde tutan, diğerlerini, ya 

kendi kurallarına uymaya zorlamakta ya dıĢlamakta ya da yok etmektedir (Selek, 

2011: 36).  

Ġktidar toplumu denetim altına alabilmek için içinde yaĢanılan dönemin 

teknolojisi bağlamında „iktidar mekanizmaları‟ üretmektedir. Kapitalist iktidar 

yapısı, teknolojik geliĢim ile birlikte geçirdiği değiĢimi iktidar biçimlerine de 

yansıtmaktadır. Toplumsal beden, iktidar için disipline edilmesi gereken bir nesnedir, 

iktidarın gözü süreğen olarak bu bedeni gözetlemekte, toplumsal bilinç yapısında 

iktidarın gözünü içselleĢtirmektedir (Çoban, 2008: 119). Bedenin örtüsü olan giysi de 

bu anlamda sıkı sıkıya denetlenmesi gereken bir alan olarak ortaya çıkmakta ve 

iktidarın bakıĢından nasibini almaktadır. Buradaki bakıĢ, kapitalist ekonomik 

sistemin doğasından süzülen bir bakıĢ olabileceği gibi yine bu sistemin beslediği 

farklı dinamiklerin, örneğin patriarkinin kadın, çocuk ve diğer anti-erkler karĢısında 

konumlanan bakıĢı da olabilmektedir.  

Bu noktada, Foucault‟un iktidara bakıĢı konuyu açıklamak adına değinilmesi 

gereken bir metindir. Foucault, iktidarı açıklarken önce ne olmadığını daha sonra ise 

ne olduğunu anlatmayı seçmiĢtir. Foucault (2007; 71-72), iktidar derken, belli bir 

devlet içinde vatandaĢların bağımlılığını garanti eden kurum ve aygıtlar bütünü olan -

büyük “i” ile yazılan- iktidardan söz etmemektedir. Ġktidardan anladığı Ģiddetin 

tersine kural biçimini taĢıyan bir uyruklaĢtırma kipi de değildir. Bir öğe ya da bir 

grup tarafından bir baĢka grup üzerinde kullanılan ve etkileri birbirini izleyen 

türemelerle toplumsal bünyenin bütününün içinden geçen bir egemenlik sistemi de 

değildir. Ġktidar her yerde hazır ve nazırdır: Ama bu her Ģeyi yenilmez birliğinin 

çatısı altında kümeleĢtirme ayrıcalığına sahip olmasından değil, her an her noktada, 

daha doğrusu bir noktayla baĢka bir nokta arasında ki her bağıntıda ürüyor 

olmasındandır. Ġktidar, bir kurum, bir yapı değildir; bazılarının baĢtan sahip olduğu 

belirli bir güç de değildir. Belli bir toplumda karmaĢık bir stratejik duruma verilen 

addır.  

Michel Foucault için önemli bir diğer kavram olan bio-siyaset ise, modern 

iktidarın toplumu algılama biçimini ifade eden özgül bir yönetim rasyonalitesine ve 
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bu rasyonaliteyi hayata geçiren iktidar teknolojilerinin bütününe karĢılık gelmektedir. 

Egemenin yaĢam ve ölüm üzerindeki iktidarının geleneksel biçimiyle esas olarak 

öldürme hakkını ifade ettiğini, bu haliyle yaĢam ve ölüm üzerindeki iktidarın 

„öldürme ve/veya yaĢamasına izin verme‟ olarak anlaĢılabileceğini ileri süren 

Foucault, Batı‟da kapitalizmin yükseliĢine paralel olarak geliĢen yeni yönetim 

rasyonalitesinin egemenin yaĢam ve ölüm üzerindeki iktidarına yaĢatma yönünde 

pozitif bir içerik kazandırdığını öne sürmektedir (Ecevitoğlu, 2012: 48-49). Bio-

siyaset paradigmasının kurucu argümanı, Batı tarihinin belirli bir döneminde insanın 

canlı bir varlık sıfatıyla, eĢdeyiĢle biyolojik varlığıyla, siyasal iktidarın hesap ve 

stratejilerine dahil edilmesidir. Egemenin yaĢam ve ölüm üzerindeki iktidarının 

geleneksel ifadesi olan öldürme hakkını geri plana iten bu geliĢmenin sonucu, siyasal 

iktidarın öncelikli olarak yaĢatmaya, yaĢam gücünü kıĢkırtıp artırmaya yönelmesidir 

(Ecevitoğlu, 2012: 262). 

Foucault‟a göre „yaĢama izin verme hakkı‟, iktidarın mallara, hizmetlere, 

emeğe ve bedenlere el koyma biçiminde iĢlediği bir tarihsel döneme iliĢkin olup, 

iktidarın alma ya da zorla ele geçirme hakkının doruk noktasını oluĢturmaktadır. 

Alma hakkına dayalı bu iktidar mekanizmasının Batı tarihindeki yasal biçimini 

monarĢi oluĢturmaktadır. Foucault‟a göre, burjuvazinin ve kapitalizmin geliĢimine 

paralel olarak yükselen monarĢinin örgütlediği bu iktidar mekanizması, birlikte 

yükseldiği güçlerin geliĢimini sekteye uğratacak iki sakınca içermektedir: Toplumu 

global ve kitlesel düzeyde denetim altına alma iddiasında olan bu iktidarın boĢlukları 

nedeniyle bir yandan çok sayıda nesne ve süreç iktidarın denetiminden kaçarken, 

diğer yandan alma ya da el koyma hakkının iktisadi alandaki iĢleyiĢi, kapitalist 

geliĢmenin gereksindiği iktisadi akıĢı sekteye uğratmaktadır (Ecevitoğlu, 2012: 263). 

Toplum üzerinde kurulan (ya da kurulmaya çalıĢılan) ideolojik hegemonya, 

toplumu tek tipleĢtirmektedir. Toplumsal tek tipleĢme, tüm toplumu iktidarın 

rahatlıkla gözetim altında tutabileceği ve çoğunlukla toplumsal özneleri birbirlerinin 

gardiyanı haline getirdiği bir toplumsal akıl tutulması durumudur. Ġktidar, toplumu 

homojen bir yapıya dönüĢtürme çabasına karĢı direnenleri ötekileĢtirerek, toplumsal 

alanın da dıĢında tutmaya, marjinalleĢtirmeye çalıĢmaktadır (Çoban, 2008: 120). 
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Foucault tarafından panoptikon olarak tanımlanan sürekli 

görünürlük/gözlenirlik durumu, zamanla gözlenen nesnenin içsel bir özelliği haline 

gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, söz konusu özellik kadının kendi vücudunu ve 

dıĢ görünüĢünü algılayıĢını çağrıĢtırmaktadır (Tseélon, 2002: 107). Panoptikonda 

olduğu gibi gözlemci gözlem yerinde sürekli bulunmasa da gözlenen sürekli 

gözlenildiği fikri üzerinden hareket etmektedir. Tıpkı bunun gibi kadın giyindiğinde 

etrafında kimse olmasa ya da olmayacak olsa dahi, gözlendiği baskısı üzerindedir ve 

seçimlerini buna göre yapmaktadır. Modanın iktidarın sesi olduğu bir diğer nokta da 

burasıdır. Birey tüketim tercihlerini yaparken, satın aldığı ürün ya da hizmetin 

modaya ve yaĢam tarzına uygunluğu konusunda bilinçli ya da bilinçsiz sürekli bir 

sorgulama içindedir ve gerek çevre gerekse standartlar tarafından gözlendiği 

baskısıyla alıĢveriĢini gerçekleĢtirmektedir. Çünkü her tüketim ediminde açık ya da 

gizli / içsel ya da dıĢsal bir onay beklentisi vardır.   

Tüketirken kendi adımıza zevk alsak da hiçbir zaman yalnız olmamaktayızdır 

(tüketirken yalnız olmak, tüketicinin tüketim hakkındaki tüm ideolojik söylemce 

özenle korunmuĢ yanılsamasıdır), genelleĢtirilmiĢ bir değiĢ-tokuĢ ve düzgülü 

değerler üretimi dizgesinde tüm tüketiciler kendilerine karĢın, karĢılıklı olarak 

birbirlerini içermektedirler. Bu anlamda tüketim, dil gibi ya da ilkel toplumda 

akrabalık dizgesi gibi bir anlamlandırmalar dizgesidir (Baudrillard, 1995a: 96-97). 

Dolayısıyla gözetim toplumu, (metalar üzerinden anlamlandırılan bir dünyanın 

varlığıyla) kapitalizm ile birlikte ortaya çıkmıĢtır. Gözetim, itaatkâr bedenlerin 

yaratılması ve bu bedenlerin daha da üretken kılınmaları bağlamında kapitalistik 

üretim sürecinin ve daha da sonrasında tüm toplumsal denetim pratiklerinin merkezi 

belirleyeni olmuĢtur (Çoban, 2008: 114).  

Son kertede, çağımız kapitalizminin temel sorunu artık „kazancın en yüksek 

noktasına çıkarılması‟yla (giriĢimci düzeyinde) „üretimin ussallaĢtırılması‟ 

arasındaki karĢıtlıkta değil, (teknostrüktür düzeyinde) gücül olarak sınırsız bir 

üretimle ürünleri piyasaya sürme gerekliliği arasındaki karĢıtlıkta yatmaktadır. 

Yalnızca üretim çarkını değil, tüketim istemini de denetlemek; yalnızca fiyatları 

değil, bu fiyatta istenecek Ģeyi de denetlemek bu evrede dizge için yaĢamsal hale 
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gelmektedir. Üretim ediminden önceki ya da sonraki yordamlarla, genel uygulama 

karar verme gücünü satın alandan alıp iĢletmeye geçirmektedir, iĢletme bu gücü 

istediği gibi biçimlendirebilmektedir (Baudrillard, 1995a: 91). Bundandır ki, tüketim 

pratikleri asla özgür, bağımsız ve bireysel edimler değildir: aksine birçok iktidar 

odağının gözü üzerinde yürüyen bir süreçtir.   

Galbraith‟in Porto Rikolular hakkında verdiği çarpıcı bir örnekle noktalamak 

gerekirse; ne kadar edilgen ve uyuĢuk olurlarsa olsunlar, Porto Rikolular tüketmeye 

özendirilerek onlardan çağdaĢ bir iĢgücü yaratılması sağlanmıĢtır. Bu da kurallı, 

zorunlu, geliĢmiĢ, teĢvik eden tüketimin çağdaĢ toplumsal-ekonomik düzendeki 

çarpıcı stratejik değerinin bir kanıtıdır (Baudrillard, 1995a: 99). 

1.3.5. Küresel Pazarda Bir İnşa Aracı Olarak Moda  

KuĢkusuz kimse kendi derisinden çıkamamaktadır. Ama bir baĢkasının üzerine 

bir deri geçirmek oldukça kolaydır; o zaman değiĢtirmek giyinmenin eĢanlamlısına 

dönüĢmektedir. Seçilebilen giysi, insanı hayvandan ayırmaktadır ve giysiden daha 

eski olan mücevher günümüzde de giysiye değer katsın diye ona eklenmektedir. 

Ġnsan her giyside kendini baĢka duyumsamaktadır. Ġnsanın kendini tüm 

görünümleriyle denemesi genellikle bir görünüĢ değiĢikliğiyle baĢlamaktadır, 

terzinin yaratabileceği bu görünüĢ kusursuz olduğu ölçüde değiĢkendir. Birey, ancak 

üzerlerinde bulunan takımın kesimi de kusursuzsa, kendini kusursuz hissetmektedir 

(Bloch, 1995: 103). Kimse, giysi için tüm sınıflarca yapılan harcamaların büyük bir 

bölümünün kiĢiyi korumaktan çok saygıdeğer bir görünüm kazandırmaya yönelik 

yapıldığını kabul etmekte zorlanmamaktadır (Veblen, 2005: 115). Giysi, bugün 

yalnız bedeni örten birkaç parça kumaĢ yığını olmanın çok ötesinde anlamlar 

taĢımaktadır. 

Giyim, tüketimin en görünür biçimlerinden biri olarak, kimliğin kurulmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. Giyim tercihleri insanların, hem belli bir zaman 

dilimine uygun görünüĢlere iliĢkin güçlü normları, hem de olağanüstü bir seçenek 

zenginliğini barındıran kültürün belirli bir biçimini kendi amaçları doğrultusunda 

nasıl yorumladıklarını incelemek için eĢsiz bir alandır. Toplumsal statünün ve 

cinsiyetin en belirgin göstergelerinden biri olan ve bu nedenle sembolik sınırların 
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korunmasında ya da yıkılmasında etkili olan giyim, toplumsal yapılar içindeki 

konumların farklı çağlarda nasıl algılandığının ve statü sınırlarının nasıl 

belirlendiğinin de en açık göstergesidir (Crane, 2003: 11).  

Giyim ya da eĢdeyiĢle moda önemli bir iletiĢim aracıdır. Tarih boyunca 

insanlar tarafından giyilmiĢ kıyafetler, üzerlerinde toplum tarafından verilmiĢ 

anlamları taĢımıĢtır. Birçokları tarafından statü simgesi sayılan moda, aynı amaçla 

halen daha kullanılmaktadır. Öte yandan, Birinci Dünya SavaĢı‟nı takiben ortaya 

çıkan gençlik kültürleri de giysileri, kapitalist dünyanın sınıflı sistemindeki yerlerini 

protesto etmek için (bir direniĢ nesnesi olarak) kullanmıĢ (Alphan, 2008: 15), sonra 

da bu alt kültürler moda yaratmıĢtır. Moda, çoklu dinamikleri olan bir olgudur.  

Modanın toplum içindeki önemini küçümsemek ona haksızlık etmek demektir. 

Giysiler ve aksesuarlar bireyin kendisini nasıl hissettiğinin, kendisi için ne 

düĢündüğünün ve baĢkalarının ona nasıl davranmasını istediğinin ifadesidir. Ünlü 

moda fotoğrafçısı Vincent Peters‟ın deyimiyle; “Moda hafife alınamayacak kadar 

yaygın bir olgudur. KiĢinin moda ile ilgilenmediğini söylemesi bile en azından ona 

karĢı çıkmak zorunda kaldığını göstermektedir. Moda her yerdedir. Giymek ya da 

giymemek üzere seçilen Ģeyler kiĢinin politik duruĢu haline gelmektedir. Satın alınan 

Ģey giysi değil, kimliktir” (Tungate, 2006: 14).  

Bu alıĢ-veriĢte moda endüstrisinin yarattığı ve sevdiği insansa mental 

bakımdan „hasta‟ insandır. Moda mental hastalığı hecelemektedir: Modayla kendisini 

kendine ve dıĢarıya mükemmel veya mükemmele yakın olarak sunmak, bu kandırma 

oyununa inanmak, bağlanmak ve sürekli bunu tekrarlamak, kimi düĢünürlerce bir 

hastalık olarak görülmektedir. Küresel arenada yer alan her marka, kapitalist mantığa 

uygun olarak, reklamlar aracılığıyla belli görünümleri, yaĢam tarzlarını, tüketim 

alıĢkanlıklarını kitlelere sunmakta, sürekli „ideal ve mutlu‟ hikâyeler etrafında dönen 

reklam kampanyalarıyla bireylerde derin huzursuzluklar, kaygılar ve mutsuzluklar 

oluĢturmaktadır. Devamındaysa bu „istenmeyen‟ durumun, satın alınan metalarca 

giderilebileceğini pompalanmaktadır. Sistem kasti olarak mutsuz kitleler yaratma 

yolundadır; çünkü böylece onlara mutluluk satabilmek mümkün olacaktır.  
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Bugün, tüketimin ilke ve erekliliğinin çoktan zevk olmaktan çıktığının en iyi 

kanıtlarından biri, zevkin hak ya da haz olarak değil, yurttaĢın ödevi olarak zorla 

benimsetildiği ve kurumsallaĢtırıldığıdır. Artık, tüketici-insan, kendini, zevk almak 

zorundaymıĢ gibi, bir zevk ve doyum iĢletmesi gibi algılamaktadır (Baudrillard, 

1995a: 97-98). Moda keyfiyetten uzaklaĢmıĢ ve yerine getirilmesi gereken bir ödev 

halini almıĢtır. Dünyanın birçok yerinde aynı sezonda aynı kılıkla sokaklarda gezen 

insanlara rastlamak bu anlamda tesadüfî olmaktan çok uzaktır.   

Söz konusu bağlam içinde moda, baĢlı baĢına bir ahlak, politika, erkek/kadın 

tipleri ve günlük toplumsal davranıĢ biçimleri sunan bir dünya görüĢüdür. 

Dolayısıyla, bu endüstri kolunun, “tüketim talebinin yaratılmasında, davranıĢların 

biçimlenmesinde yaĢamsal önemi olan ekonomik, siyasal ve toplumsal iĢlevleri 

vardır. Sonuçta moda endüstrisi, yeni bir tüketim kültürünün üretilmesini ve 

bireylerin de bu kültüre katılımını öngörmektedir” (DağtaĢ, 2006b: 242).  

Tüketim görünüĢte kuralsız bir alan gibidir, çünkü Durkheimcı tanıma göre, 

biçimsel kurallarla yönetilememektedir ve gereksinimlerin ölçüsüzlüğü ile bireysel 

olumsallığına bırakılmıĢ görünmektedir. Genelde düĢünüldüğü gibi, bambaĢka bir 

yerde toplumsal kuralların baskısına uğramıĢ bireyin sonunda, kendi „özel‟ 

küresinde, kendi içine dönmüĢ halde, bir özgürlük ve kiĢisel oyun alanını yeniden 

bulacağı bir toplum dıĢı belirsizlik mekânı değildir. Etkin ve toplu bir tutumdur, bir 

baskıdır, bir ahlaktır, bir kurumdur. Öbeğin bütüne birleĢtirilme ve toplumsal 

denetim iĢlevlerini de içeren bir anlamda bütün bir değerler dizgesidir (Baudrillard, 

1995a: 98). 

Bu dizgenin, sanayi-sonrası kapitalizmde gündelik yaĢam kurgusunu 

biçimlendirmede birincil konuma geçmesi, küresel bir dolaĢımın ve bulutsu üretim 

iliĢkilerinin yarattığı genelleĢmiĢ dinamik belirsizlik hali ile birleĢtiği zaman, 

toplumsal sınıf önemli ölçüde saydamlaĢmakta, hatta görünmez olmaktadır (Ergur, 

2008: 23). Bu noktada, günümüz moda endüstrisinin iĢleyiĢine bakıldığında, medya, 

reklam ya da ulus aĢırı Ģirketlerde olduğu gibi, modanın da küresel ölçütlerle 

belirlendiğini ve büyük ölçüde Batı‟dan dünyaya yayılan küresel değerler etrafında 

Ģekillendiğini görülmektedir. Modada tek bir merkezden söz edilemiyor olmasına 



144 

 

 

rağmen genel olarak hala trendleri belirleyen Batı menĢeli ülkelerdir. Günümüzde 

gittikçe artan Ģekilde „sınıf‟ modasından „tüketici‟ modasına doğru bir yönelim söz 

konusudur. 

Tüketici modasının yaygınlaĢmasında, önceki bölümde sözü edilen 

süpermarket demokrasisinin, kavram olmanın ötesinde bir zihniyet olarak, insanın 

kimliğini tüketime göre değerlendirmekte, biçimlendirmekte, onaylamakta ya da 

onaylamamakta oynadığı rolle büyük payı vardır. Tüketim gücü sınırlı olanların 

tercih Ģansları da sınırlandığı için, „mal‟ edinme Ģansları azaldıkça kimlik tercihleri 

de azalmaktadır. Süpermarket demokrasisinin bir zihniyet olarak egemenlik kurduğu 

hayat alanlarında, tüketim dıĢındaki bir sistem üzerinden biçimlendirilen kimlikler 

ise kabul görmemektedir (Kozanoğlu, 1995: 22). Bu noktada, kapitalist ekonomik 

sistem, ele ele yürüdüğü neo-liberal politikaların da mantığına uygun olarak, herkesi 

kapsamak ve karını maksimize etmek için, herkese uygun bir Ģeyler sunma yoluna 

gitmektedir.  

Dolayısıyla, moda endüstrisi, imajların rekabeti aracılığıyla çalıĢmaktadır ama 

aynı zamanda rekabetin daima çözüleceği varsayımı üzerinde temellenmektedir. 

Ünlü bir tasarımcı Ģöyle ortaya çıkmaktadır: Bir „görünüm‟ yaratılarak, kadınlığın 

belirli bir sunumu normatif hale getirilmektedir. Christian Dior ve 1947‟nin „Yeni 

Görünüm‟ gibi örneklerindeyse, birçok mevsim kalıcılığını koruyacak bir eğilim 

yaratılabilmektedir. Bunun yanı sıra, yüksek modanın göz kamaĢtırıcı podyumu, 

giyim endüstrisinin satıĢlarının ancak küçük bir kısmına ortak olmaktadır. ĠĢ dünyası 

asıl vurgunu, yavaĢ değiĢen tarzlarda kitlesel piyasa için üretilen ucuz, yavan ve pek 

emek harcanmadan yapılmıĢ giyim eĢyalarından sağlamaktadır. Ġki yüzyıl önce buna 

açıkça „çorba giyim‟ denilmekteyken; bugün ise giyim endüstrilerinde „ucuzluk 

modası‟ olarak adlandırılmaktadır. Öyleyse, geçerli olan baĢat tarz, bütün öteki 

tarzları ortadan kaldırmamakta; daha çok, onları ikinci plana itmektedir (Connell, 

1998: 240-241).  

Açıktır ki, çağımız tüketim toplumu tüketimi öğrenme, eĢdeyiĢle tüketime 

toplumsal olarak hazırlanma toplumudur; yeni üretici güçlerin ortaya çıkmasıyla ve 

yüksek verimlilik getiren ekonomik bir dizgenin tekelci yeni yapılanmasıyla orantılı 
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yeni ve özgül bir toplumsallaĢtırma tarzıdır (Baudrillard, 1995a: 98). Bu 

toplumsallaĢtırma ise büyük ölçüde Batılı ideallerin kurguladığı bir çerçevede, 

küresel bazda gerçekleĢmektedir. Dolayısıyla günümüz kapitalist toplumlarında 

kimlik oluĢturmanın ana Ģartı tüketime aktif olarak katılmaktan geçmektedir ve 

tüketim, Batılı idealleri içinde barındıran türden olmak mecburiyetindedir.   

KüreselleĢmeyle birlikte, çağımızda modanın yayılımı yeniden 

kavramsallaĢtırılmıĢtır. GeçmiĢte sınıf modası geniĢ çapta yayılan tek bir tarzdan 

oluĢurken; artık modanın yayılımı, moda sisteminin coğrafi dağılımı, sistemde rol 

oynayanların sayısı ve ürün yelpazesinin geniĢliği nedeniyle oldukça karmaĢıktır. 

Prensipte, üst sınıf seçkini için yaratılan lüks moda aĢağıya, daha az ayrıcalıklı 

sınıflara doğru yayılmalıdır. Ne var ki, tasarımcılar medya tarafından hala her sezon 

için modayı baĢlatanlar olarak sunulsalar da, çoğunlukla modanın hareket yönüne 

iliĢkin uzlaĢma düĢüktür. Sunum yerine, tasarımcılar çok sayıda „önerme‟ 

üretmektedir. Endüstriyel moda, lüks modanın bazı akımlarını benimsemektedir ama 

iĢçi sınıfından ve diğer alt kültürlerden daha ayrıcalıklı gruplara satmak üzere 

yenilikleri alarak „aĢağıdan yukarıya‟ modeline de uymaktadır (Crane, 2003: 213). 

Özellikle günümüz küreselleĢmesine karĢıt bir süreç olarak doğan yerelleĢmelerle; 

Davis, “cinsiyet, din, yaĢ, etnik vb. unsurlara bağlı olarak alt kültürler tarafından 

benimsenen ve yaygınlık kazanan moda anlayıĢlarının da olduğuna” dikkat çekmekte 

ve yerel tüketim kalıplarından bahsetmektedir (akt. DağtaĢ, 2006b: 242); ancak 

bunlar geniĢ kitlelerin kimlik tanımında önemli bir yer iĢgal etmediğinden sistem 

sübapları olarak iĢlev görmekle sınırlıdır.  

Dünyadaki bilgi üretiminin ve dağıtımının Batının elinde olması ve Batılı 

düĢünce yapısı içinde oluĢturulup aktarılması kültürel bağlılığın yaratılmasında da 

önemli bir rol oynamakta ve kültürel sömürgeciliğin tüm hızıyla sürmesine neden 

olmaktadır (Meral, 2008: 180). KüreselleĢmeyle tüm dünyaya sunulan kültür öğeleri, 

çağdaĢ insanın yaĢamı ve gereksinimleri göz önüne alınarak adeta pazarlanmaktadır. 

Bu, tüketim toplumu yaratmak çabasıyla yapılsa da ve kimilerince Ģiddetli eleĢtirilere 

maruz kalsa da, baĢ döndürücü bir hızla yayılmaktadır. 
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Diğer taraftan, küreselleĢme ile dünyanın dört bir yanına yayılan yeni değerler 

ve düĢünceler, ekonomik, politik ve kültürel anlamda birçok sonucu da beraberinde 

getirmekte: Gündelik hayatta yoğun olarak hissedilen bu sonuçlar, çoğu zaman 

tüketici kararlarını ve seçimlerini Ģekillendirmektedir.   

Mattelart, küreselleĢmenin, üretim ve pazarlama alanının, pazar haline 

dönüĢmüĢ dünyanın bütününde gerçekleĢtiğini ifade etmektedir. KüreselleĢmeyle 

yeni teknolojilerin, medyanın ve malların standartlaĢtırılmasının baskısı altında 

tüketicilerin ihtiyaçlarının da homojenleĢtiğini ima etmektedir. Post-fordist üretim 

anlayıĢına paralel bir Ģekilde metanın küreselleĢmesine olanak sağlayan enformasyon 

teknolojileri, insanların gerek tüketim alanında gerekse kültürel anlamda 

biçimlendirilmelerinde önemli roller oynamaktadır (AytaĢ, 2008: 150). Günümüzde 

kültür ürünlerinin üretim, dağıtım ve tüketimindeki hız ve çeĢitlilik ise geçmiĢle 

kıyaslanamayacak durumdadır. Modern kitle iletiĢim araçlarıyla metalaĢtırılan, ulusal 

sınır tanımayan popüler kültür, bazı kültür kuramcıları tarafından „küresel kitle 

kültürü‟ olarak nitelendirilmektedir. Bu kültürün Batı merkezli olduğu tartıĢma 

götürmez bir gerçektir (Kırca, 2001: 174).   

Bugün sermaye, teknoloji, bilgi birikimi ile mal ve hizmetler küresel dolaĢıma 

çıkmıĢ bulunmaktadır. Bu anlamda yatırımcılar, üreticiler ve tüccarlar etkinliklerini 

gerçekleĢtirmek için sürekli daha kârlı ülkeleri araĢtırmakta ve iĢletme örgütleri, 

sermaye, teknoloji ve ürünleri gittikçe belirli bir ülkeye bağlı olarak tanımlamak 

güçleĢmektedir. Artık, temel merkez-çevre ikiliği yeni boyutlar kazanmakla birlikte, 

çevre ülkelerin merkez ülkelere olan bağımlılığı daha da güçlenerek sürmektedir. Bu 

anlamda, küresel elit ideolojinin iddia ettiği gibi küresel üretim süreçlerinin dünya 

ekonomileri arasında eĢitlenmeye yönelik bir fırsat yarattığı ve çevre ülkeleri için 

merkez ülkeleriyle rekabet edebilmenin olanaklarını doğurduğu Ģeklindeki iddia pek 

geçerli görünmemektedir (Dikmen, 2000: 287-288). Tıpkı yerel marka ve ideallerin 

küresel rakipleri karĢısında durma gücünün sınırlı olması gibi, çevre ülkelerde 

geliĢmiĢ kapitalist merkez ülkeler karĢısında sınırlı bir direniĢten ötesini 

gösterememektedir. 
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Modaya küreselleĢme açısından yaklaĢıldığında ise geçmiĢten oldukça farklı 

bir tabloyla karĢılaĢılmaktadır. Yeni küresel düzen, diğer birçok Ģeyi olduğu gibi 

modayı ve modayla ilintili alanları da etkilemektedir.  

Yeni küresel üretim yapısı klasik iĢletme ekonomileri olan ölçek ve çeĢit 

ekonomilerine de katkı sağlamaktadır. Bir yandan ürün çeĢitlendirmesi faaliyetlerinin 

çoğaltılmasıyla çeĢit ekonomilerinin sisteme katkısı artırılmakta; diğer yandan da 

yeni bir ekonomi sisteme eklenmektedir: moda ekonomileri. Moda ekonomileri 

sayesinde yeni küresel üretim sisteminde ürün planlaması yapan ve marka üreten 

merkez iĢletmeler ürün setlerini istedikleri sıklıkta değiĢtirebilme olanağına 

kavuĢmuĢlardır. Bunun iĢletmelere maliyeti ise sadece tasarım giderleri ve 

uluslararası üretim iliĢki ağlarının kurulma giderleriyle sınırlıdır. ĠĢletmeler montaj 

hattının her yeni ürün seti için değiĢtirilmesi gibi önemli bir baĢlangıç maliyetinden 

kurtularak kendilerine önemli bir tasarruf sağlamaktadır. Ürün setlerinin hızla 

değiĢtirilebilmesi olanağı ürünlerin ekonomik ömürlerinin de büyük ölçüde 

kısalmasına yol açmıĢtır. Ürünlerin modelleri çok kısa sürede değiĢtirilerek eski 

modeller çabucak demode olmaktadır. Böylece firmalar eski müĢterilerine aynı malın 

yeni modelini satarak ürünün satıĢını alt gelir gruplarına kadar yaygınlaĢtırmak, 

dolayısıyla ürünün fiyatını aĢırı ucuzlatmak zorunluluğundan kurtulmaktadır. Belirli 

bir gelir grubunu hedefleyen firma küçük indirimler yapsa bile yine de aynı gelir 

grubuna mallarını satabilmektedir. Böylece yıllar itibariyle malı ucuzlatmak yoluyla 

vazgeçeceği kârdan da mahrum kalmamaktadır (Dikmen, 2000: 293-295). 

Dolayısıyla, modayı kullanan küresel kapitalizmin yeni bir ekonomi yaratarak yeni 

bir esneklik de elde ettiği gözlemlenmektedir.  

Bu noktada, postmodernist tüketicinin iyi bir kod açıcı olması beklenmektedir. 

Böylece belirli bir kiĢiliği ifade etmek için hem alternatifler arasında ayrım 

yapabilmekte hem de seçtiği metalarla özdeĢleĢebilmektedir. Postmodern kültürlerde 

tüketim, bir „rol yapma‟ biçimidir. Moda, yapıntılara sürekli yeni anlamlar 

yükleyerek toplumsal kimliklerin yeniden tanımlanmasına yol açmaktadır. Davis, 

kimlikleri çevreleyen „gençliğe karĢı yaĢlılık, erkekliğe karĢı kadınlık, iĢe karĢı oyun‟ 

gibi zıt değerleri ifade ettiği için, modaya uygun giysilerin, tüketicilerce anlamlı 

olduğunu savunmaktadır. Modanın büyüsü ise, bu gerilimleri sürekli olarak yeniden 
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tanımlama ve yeni tarzlarla somutlaĢtırma biçimlerinde yatmaktadır (Crane, 2003: 

24-27). 

 Postmodern toplumda moda, simgesel alanda yenilikler yaratmaktadır. Bu 

toplumda sanat, edebiyat gibi alanlarda yeni simgesel sistemlere ulaĢmak, çok 

ayrıcalıklı olan üst toplumsal kesimlere özgüdür. Bundan ötürü, orta sınıfların 

edinmeye baĢladığı simgesel sistemler, meritokrasinin daha önceleri kullandığı, 

modası geçmiĢ soyut yapıtlardır. Böylece moda, yarattığı simgesel yapıtları 

meritokrasinin hizmetine sunarak, ayırt etmeyi sağlamaktadır. Moda, yarattığı 

simgelerle meritokrasi denilen üst toplumsal kesimleri ve onların yaĢam tarzlarını 

oluĢturmaktadır (Sayın, 1994: 108).  

Dolayısıyla, son otuz yılda moda, çağdaĢ toplumların parçalı hale gelmesine, 

toplumsal gruplar arasındaki iliĢkilerin karmaĢıklaĢmasına ve farklı topluluklar 

arasındaki temasların artmasına paralel olarak giderek çeĢitlendiği bir evrim sürecine 

girmiĢtir. 1960‟lara kadar, modaya uygun tarzların yaratımı ve yayılımı oldukça 

merkeziyetçidir, ne var ki günümüzde böyle bir merkeziyetçilikten bahsetmek 

imkânsız hale gelmiĢtir (Crane, 2003: 219-220). Artık dile getirilebilecek tek bir 

görece merkeziyetçilik vardır ki, o da kimi yerel ve etnik unsurlardan beslense bile 

hala moda akımlarının çıkıĢ noktasının Batı olması ve burada belirlenen trendlerin 

dünya markalarıyla küresel ölçekte yayılmasıdır.  

Batı, bu yolla kendi ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına uygun insan 

prototipini de pazarlamaktadır. Küresel pazarda dolaĢıma çıkan mallar, sadece birer 

meta/marka olmanın çok ötesinde, bireysel kimlikleri inĢa eden, bireyin hangi 

sınırlar içerisinde var olabileceğinin çerçevesini çizen ve yaĢamlara „anlam‟ katan 

birer anahtardır. Her moda, belli yaĢam tarzlarının ürünüdür; belirli yaĢayıĢları 

dayatmakta ve belirli toplumsal yapıları gerektirmektedir. Bu da doğal olarak söz 

konusu tarzlara ve yapılara uygun kitlelerin varlığını zorunlu kılmaktadır. Tam da bu 

noktada moda, küresel arenada tüketime entregre hayatlar yaĢayan, ipleri kapitalist 

ideolojilerin elinde olan yeni „kimlik‟lerin dolaĢıma girmesini sağlamıĢtır.  

Gelecek bölümde söz konusu bu kimliklerin bedenle ve beden pratikleriyle 

iliĢkisi ele alınacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. BEDEN OLGUSU, ALGISI VE BEDENSEL PRATİKLER  

2.1. TARİHSEL SÜREÇTE BEDEN OLGUSU VE ALGISI  

 

“Her insanın üç dileği var: Sağlıklı, zengin ve güzel olmak!”  

Platon 

 

ÇalıĢmanın bundan önceki kısmında ele alınan moda, bedene sıkı sıkıya bağlı 

bir pratiktir. Sadece giysi modası değil, evlerimizden otomobillerimize, tatil 

alıĢkanlıklarımızdan yeme-içme tercihlerimize dek tüm diğer modalarda tarih 

içerisinde kitlelerin bedene yönelik bakıĢ açılarıyla eĢgüdümlü geliĢmiĢtir.  

Ġnsanlık tarihi, bir bakıma toplumsal düzenlerin, siyasal iktidarların, 

ideolojilerin ve dinlerin bedene müdahalelerinin tarihidir. Tüm bu güç odakları, 

yöneldikleri bir ruh ya da zihniyet olsa da, nihai olarak bireysel bedenler üzerinde bir 

denetim kurmak için çabalamıĢ ve çalıĢmıĢlardır. Tarihe bakıldığında, dinlere 

mensubiyetin ve o mensubiyete sebatın tüm Ģartlarının bedensel pratiklerle 

sağlandığı görülmektedir (OkumuĢ, 2011: 51). Bu durum, farklı düzeylerde diğer güç 

erklerine eklemlenmede de gözlenmektedir.  

Bu nedenle, bedeni tarihsel açıdan ele almak, öncelikle maddi uygarlığın 

merkezinde olan Ģeyi, eylem ve hissetme biçimlerini, teknik yatırımları, doğal 

güçlere karĢı verilen mücadeleyi; Lucien Febvre‟nin deyiĢiyle „somut ve yaĢayan‟ 
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insanı yeniden kurgulamak demektir. Bugün idealize edilen bedeni 

anlamlandırabilmek için tarihsel süreçte hangi dönemeçlerden geçildiğini ve bunların 

ardındaki sosyo-ekonomik ve kültürel yapıları bilmek gereklidir: Çünkü, bedenin 

tarihi toplumsallıkla özne arasındaki „sınır noktasında‟ durmaktadır. Alanın 

öncülerinden Mauss‟un ifade ettiği gibi en doğal hareketlerimiz bile ortak normlar 

tarafından üretilmektedir; bu nedenle değiĢen kültürle birlikte bedene dair pek çok 

Ģey de değiĢmektedir (Corbin ve Courtine ve Vigarello, 2008: 7-11). 

2.1.1. Beden Olgusu  

Ġnsanın insan olarak sosyal hayatta varoluĢ mekânı olan beden, her zaman 

düĢüncenin, araĢtırmanın ve anlamanın konusu olagelmiĢtir. Denilebilir ki aktif 

benliğin mekânı olan beden üzerine yapılan yorumlar belki de insanlık tarihi kadar 

eskidir. Öyle ki tüm kutsal metinlerde bedenle ilgili yorum, tasvir ve açıklamalar 

vardır ve bunların çokluğu dikkat çekmektedir. Felsefi ve ilmi planda konuyla hem 

Doğulu hem de Batılı düĢünce ve bilim adamlarının ilgilendiği bilinmektedir. Bu 

ilginin sonucu olarak ise bedeni okumak amaçlı fizyonomi, pathognomi, 

karakteroloji, personoloji, beden eğitimi, beden sosyolojisi gibi alanlar doğmuĢtur 

(OkumuĢ, 2011: 45).  

Bu alanlar içerisinde, konu bağlamında üzerinde durulacak olan beden 

sosyolojisidir. The Body and Society kitabında alanın önemli isimlerinden Turner, 

beden sosyolojisinin dört temel prensibini Ģu Ģekilde ortaya koymaktadır (akt. Eren, 

2007: 6) : 

“(1) Bedenin doğa ve kültürün kesiĢme noktası olarak değerlendirilmesi. 

Burada bedenin biyolojik ve toplumsal yönü kesiĢmektedir. (2) Ġç ve dıĢ 

ayrımına bağlı olarak; nüfusların ve bireylerin bedensel ayrımı konusunun önem 

taĢıması. Foucaultcu bir analizle bireylerin bedeni nüfusun çıkarları 

doğrultusunda düzenlenebilmektedir. Toplum, sosyal yeniden üretimi bireylerin 

özgür iradesine bırakmamakta; bu durum arzu üzerinde otorite kurmak 

anlamına gelmektedir. (3) Bedenin siyasi mücadelenin merkezinde olması. 

Burada cinsiyet kimliği ve cinsiyetten hareketle yapılan ayrımlara dikkat 

çekilmektedir. (4) Beden düzeyindeki sapmalar kadar iç bedenle de 

ilgilenilmesi. Bu da iç bedende oluĢan hastalıklarla ilgilenilmesi gereğidir.” 
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Bu dört özellik Turner‟ın, modern toplumda bedenin dört boyutta ele 

alınabileceği vurgusuyla denk düĢmektedir. Söz konusu dört boyut bedenin zaman ve 

mekân içinde nasıl ele alınabileceği konusunda yol göstericidir. Turner‟a göre bu 

dört boyut; yeniden üretim, sınırlama, düzenleme ve temsil olarak 

sınıflandırılabilmektedir (Eren, 2007: 7).  

Beden sosyolojisine dair bu ön bilgilendirmenin ardından „beden nedir?‟ 

sorusuna geçildiğinde, alanda birçok farklı ve üzerinde uzlaĢılmamıĢ tanım olduğu 

görülmektedir. TDK‟nin „canlı varlıkların maddi bölümü, vücut‟ olarak tanımladığı 

beden, sosyal bilimciler tarafından çok daha kapsamlı ele alınmaktadır.  

Söz gelimi, Michela Marzano bedeni Ģöyle tanımlamaktadır; “Beden kraldır 

çünkü onun sayesinde baĢkalarına nasıl bir insan olduğumuzu gösterebilmekteyiz: 

Beden köledir çünkü değiĢken ve yeterince tatmin olmayan arzularımız 

doğrultusunda uysal ve biçim değiĢtiren bir cisimdir” (Giet, 2006: 7).  

Türkçe literatürde beden sosyolojisi alanında çalıĢan önemli isimlerden biri 

olan Aylin Nazlı ise konuyu Ģu Ģekilde derlemiĢtir (2009: 62-63);  

“Klasik sosyologlar, kuramlarında bedene görünmez bir nitelikte yer 

vermelerine rağmen, diğer sosyal bilim dallarında beden, daha ön plandadır. 

Mauss‟a göre beden, insanın ilk ve doğal bir „alet‟idir. Fiziksel bedenin kendisi, 

toplum ve kültür tarafından biçimlendirilmiĢtir. Toplumlar kültürleri aracılığıyla 

insanların bedenlerini kullanmalarına iliĢkin bilgiler üretmekte ve bu bilgiler, 

bir tür „beden kullanma tekniği‟ olarak ortaya çıkmaktadır. Ponty için beden, 

„sayesinde dünyanın var olduğu Ģey‟dir ve „yaĢayan‟ bir niteliğe sahiptir. 

Ponty‟e göre diğer fiziki nesnelerle beden arasındaki en temel farklılık „bedenin 

beni bırakıp gitmeyen, benden ayrılmayan bir obje‟ olmasıdır. Turner‟a göre 

beden, yorumlama ve temsiliyetlerin dıĢ yüzeyi, yapı ve düzenlemelerin de iç 

çerçevesidir. Frank‟a göre beden ise, üç alanın içinde yer alan bir olgudur. Bu 

alanlardan ilki „söylem‟dir. Söylem, bir tür biliĢsel harita olup, bedenin 

sınırlarını ve olasılıklarını belirlemektedir. Ġkinci alan, söylemlerin düzenlendiği 

ve bedenlerin hareket halinde olduğu fiziki mekânlardır. Fizyolojik olarak 

bedenin konumlandığı bedensellik ise üçüncü alandır. Frank‟ın bedene iliĢkin 

geliĢtirdiği tipolojisinde ise dört bağlam vardır: Kontrol, arzu, ötekilerle iliĢkili 

olma ve kendisiyle iliĢkili olma. Bedenle iliĢkili olan bu dört alan, dört ideal 

bedensel tipi de ortaya çıkarır: Bunlar, disiplin edilmiĢ beden, yansıyan beden, 

baskılanan beden ve iletiĢimsel bedendir. Foucault‟a göre de beden, biyolojik 

var oluĢun ötesinde güç/ iktidar iliĢkilerinin merkezinde bir konuma sahiptir. 

Toplumsal çözümlemesinde üç ana ekseni oluĢturan zevk, bilgi ve iktidar 

çerçevesinde beden, bir toplumsal mücadele alanıdır.” 
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Yukarıda farklı düĢünürlerden yapılan alıntılarla tanımlanmaya çalıĢılan 

bedenin kazandığı anlamlar toplumlarla ve toplumların yapısıyla son derece 

iliĢkilidir.  

Açıklamak gerekirse, beden, onun üzerinde kesiĢen çoklu sosyo-ekolojik 

süreçler yüzünden bir iç çeliĢki taĢımaktadır. ġayet bu süreçler dönüĢürse, beden de 

ya dönüĢmekte ve adapte olmakta ya da var olmayı sonlandırmaktadır. Bedenin 

belirli bir yer ve zamanda kullanımına açık olan performatif faaliyetlerin toplamı, 

bedenin var olduğu teknolojik, fiziksel, toplumsal ve ekonomik bağlamdan bağımsız 

değildir. Toplumda var olan temsili pratikler de bedeni Ģekillendirmektedir. Bunun 

sonucunda bedenin hâkim temsil sistemlerine yöneltilen her saldırı, doğrudan 

bedensel pratiklere de yöneltilmektedir. Bunun bariz etkisi, farklı fiziksel ve 

toplumsal süreçlerin, hem maddi hem temsili olarak, radikal anlamda farklı bedenler 

„üretmesi‟dir. Sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet ve tüm diğer ayrımlar, insan bedeni 

üzerinde etkisi olan farklı sosyo-ekolojik süreçler aracılığıyla bedende iz 

bırakmaktadırlar  (Harvey, 2008: 127). Connell, bedenin, anlamlar veren değil, alan 

bir toplumsallık taĢıdığını ifade etmektedir (Tekin, 2011: 527-528).  

Dolayısıyla bedeni daha yakından tanımak ve anlamlandırmak için tarihsel 

süreçte sürekli dönüĢen bir olgu olarak beden algısına bakmak yerindedir.  

2.1.2. Beden Algısı ve Tarihsel Dönüşümü  

Ġnsanın madde ile iliĢkisinin sürekli dönüĢüm geçirmesi, maddesel varoluĢunu 

temsil eden bedenine dair algısının da tarih boyunca olumlu ile olumsuz arasında 

gidip gelen bir seyir izlemesine sebep olmuĢtur. Beden kimi zaman süslenip 

Ģımartılıp kutsanırken, kimi zaman da kısıtlanmıĢ, aç bırakılmıĢ terbiye edilerek 

arındırılacak kötücül bir nesne olarak değerlendirilmiĢtir (Martı, 2011: 234). Bedenin 

sürekli bir devinim içindeki bu tarihine değinmek, kapitalizmle yaratılan bugünkü 

beden algısını anlamlandırmada yararlı bir adımdır. 

Son yirmi yıldır her tür kuramsal sorgulamanın zemini haline gelen bedene 

yönelik yoğun ilgi, bundan önce tesis edilmiĢ kategorilere olan güvenin yitimi ile 

artmıĢtır. Diğer taraftan bu ilgi yeni değildir; Sokrates öncesi felsefenin birçok 
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kanadının önemli bir öğesi olarak antik çağdan beri vardır. „Ġnsan‟ veya „beden‟in 

her Ģeyin ölçüsü olduğu fikri oldukça eskidir (Harvey, 2008: 125). Bu köklü tarihe 

biraz daha yakından bakıldığında ise Ģöyle bir tablo ile karĢılaĢılmaktadır; 

2.1.2.1. Antik Çağ Dönemi / Yunan Felsefesinin Bedene Bakışı  

Antik Çağ ya da Eski Yunan diye tabir edilen dönemde yaĢama genel olarak 

bakıldığında bedenin yüceltildiği rahatlıkla fark edilmektedir. Bu dönemde 

heykeltıraĢlar ve ressamlar çıplak insan bedenini çeĢitli malzemeler üzerine 

iĢlemiĢlerdir. M.Ö. 776 ile M.S. 394 yılları arasında düzenlenmiĢ olimpiyat oyunları, 

bedenin adeta kutsal bir anlama sahip olduğunu göstermektedir. Zira bu oyunlarda 

güçlü ve güzel erkek bedeni merkezdedir. Buradan yola çıkarak bütün Yunan 

kültürünün beden merkezli olduğunu söylemek mümkündür (ġiĢman, 2006: 20-21).   

Sennett‟in Ten ve Taş (2008) adlı kitabında da belirttiği gibi; antik çağlarda 

beden, güç ve cesaret simgesi kabul edilen bir estetiğe odaklanmıĢ Ģekilde 

algılanmaktadır. Eski Yunan‟da „altın oran‟a uygun erkek bedenleri estetik beğeninin 

bir simgesidir. Yunanlılar bedeni biçim, simetri ve oranla özdeĢleĢtirmiĢtir. Bu 

dönemin düĢünürlerinden Pitagoras, söz konusu özdeĢleĢtirmeyi kozmoloji, 

matematik, doğa bilimleri ve estetiği kapsayan bir Ģemsiyede birleĢtirerek ortaya 

koyan ilk düĢünürdür.  

Pitagoras‟a göre, her Ģeyin baĢlangıcı sayıdır. Pitagorasçılar sonsuzluktan ve 

bir sınıra indirgenemeyecek her Ģeyden dehĢetli bir ürküntü duyduklarından gerçeği 

sınırlayabilecek, ona düzen ve anlaĢılabilirlik verecek bir kural bulmak için sayılara 

bakmaktadır. Pitagorasla birlikte evrene estetik-matematik bir bakıĢ doğmuĢtur. 

Buna göre; evrendeki her Ģey düzenli olduğu için vardır: Düzenlidir çünkü baĢlı 

baĢına varlığın ve güzelliğin en önemli koĢulu olan matematik yasalarının 

gerçekleĢmesini ifade etmektedir (Eco, 2006: 61). ĠĢte bedene bakıĢta bu düzen fikri 

çerçevesinde geliĢmiĢ ve böylece tam bir simetriyi ile estetik idealleri yansıttığı 

kabul edilen aktif ve sıcak erkek bedenleri önemli hale gelmiĢtir. Buna karĢın yine 

Ten ve Taş‟tan anımsanabilecek soğuk yani diĢil bedenler olumsuzlanmıĢ ve 

önemsizleĢtirilmiĢtir. Bu çağda Aristo ve birçok düĢünür, maddi öz ve pasifliğe karĢı 
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ruhu, biçimi ve hareketi olumlamıĢtır. Dolayısıyla güçlü eril bedenler, zayıf diĢil 

bedenler karĢısında üstün konumdadır.  

Bu dönemde, Atinalılara göre kiĢinin (yani erkeğin) bedenini teĢhir etmesi bir 

yurttaĢ olarak sahip olduğu vakarın onaylanması anlamına gelmektedir. Yunanlıların 

insan vücudu anlayıĢı, farklı sıcaklıklara sahip vücutlar için farklı haklar ve farklı 

kent mekânlarını beraberinde getirmiĢtir. Bu farklar en bariz biçimde cinsiyet 

ayrımında görülmektedir, çünkü kadınların erkeklerin daha soğuk versiyonları 

oldukları düĢünülmektedir. Dolayısıyla kadınlar bedenlerini erkekler gibi 

kullanamamakta, Ģehirde çıplak olarak boy gösterememektedir. Onlar için ayrılan 

mekânlar ev içleridir. Kadınlara yani diĢil ve soğuk bedenlere uygulanan bu baskı 

erkek dahi olsa köleler için de geçerlidir çünkü kölelik koĢullarının kölenin vücut 

ısısını düĢürerek onu daha durgun zekâlı ve düĢünüp konuĢmaktan aciz bir varlık 

haline getirdiğine inanılmaktadır. Dolayısıyla bu çağda Perikles‟in övdüğü söz-eylem 

birliği sadece „doğa‟ları onları buna uygun kılmıĢ erkek yurttaĢlar tarafından 

yaĢanmaktadır. Bu da göstermektedir ki Yunanlılar bedene dair önemli bir özelliği, 

vücut ısısı bilimini tahakküm ve boyun eğme kurallarını belirlemek için 

kullanmıĢlardır (Sennett, 2008: 26-28).  

Antik dönemin bu vücut ısısı anlayıĢı insanlar arasında utanç ve onurla ilgili 

belli inançlar da doğurmuĢtur. DiĢil, soğuk, pasif ve zayıftan eril, sıcak, güçlü ve 

giriĢkene uzanan tıbbi sicil, insani değerin aĢağıdan yukarıya doğru arttığı bir skala 

oluĢturmakta; erkekler aynı malzemeden yapılmıĢ kadınlara göre daha üstün 

görülmektedir (Sennett, 2008: 36). Bu doğrultuda Atina‟da bedenin çıplaklığı bir 

uygarlık yaratımı olarak sergilenmekte, erkek bedeni gimnazyumda bir sanat eseri 

olarak eğitilmekte ve seviĢen erkek bedenleri uygarlık/ kentlilik göstergeleri haline 

getirilmektedir (Sennett, 2008: 74). 

2.1.2.2. Hıristiyanlık Dönemi / Erken Hıristiyanlık Döneminin Bedene 

Bakışı 

Literatürde Sennett ve benzeri birçok kaynakta yer aldığı Ģekliyle, Hıristiyanlar 

bedenle ilgili birbirinden çok farklı görüĢler ortaya koymuĢlardır. Hıristiyan 

ilahiyatında bedene iki yönlü bir yaklaĢım söz konusudur. Beden, bir taraftan 
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günahın kaynağı diğer taraftan ise kutsalın dünyadaki sureti olarak tasvir 

edilmektedir.    

Önceleri ilk Hıristiyanlarla beraber insanlar arasında bir eĢitlik doktrini 

yayılmıĢ, böylece Tanrı gözünde bütün insan bedenlerinin aynı olduğu düĢüncesi 

hâkimiyet kazanmıĢtır. Ġmgeler ve görsel formlar önemi yitirmiĢtir. Hıristiyanlık 

Yunanlıların çıplaklık övgüsüne, Romalıların „bak, inan ve itaat et‟ formülüne 

meydan okumuĢtur. Uzun bir süre vücut ısısı ve fizyoloji konusunda antik dönemin 

fikirlerine bağlı kalınmıĢ olsa da erken Hıristiyanlık buna dayanarak yapılan kadınla 

erkeğin eĢit olmadığı çıkarımını reddetmiĢtir. Erkeklerin ve kadınların bedenleri 

eĢittir, müminler arasında „erkek ve kadın‟ yoktur. Çünkü Hıristiyanlık etik olarak 

kendini yoksullukla, zayıflarla ve ezilenlerle eĢdeyiĢle yaralanabilir bedenlere sahip 

herkesle, aynı saflara yerleĢtirmiĢtir (Sennett, 2008: 116). Bu da baĢlangıçta bir 

anlamda cinsiyetsizleĢtirme denilebilecek bir algının oluĢumuna zemin hazırlamıĢtır.  

Ancak Hıristiyanlığın ilerleyen zamanlarında, ruh ile beden arasındaki iliĢki ön 

plana çıkmıĢtır. Bu dönemin Batı medeniyeti bedeni bir „yük‟ olarak tasvir edip 

horlamakta; doğal ihtiyaç ve arzularını tatmin etmeyerek çileci bir terbiye usulüyle 

acı çekmesine ve hatta iĢkenceye maruz kalmasına müsaade etmektedir. Zira bu 

sayede Ģeytanın mekânı olan günahkâr bedenin arınacağına ve ruhun yüceleceğine 

inanılmaktadır. Bir taraftan Hz. Ġsa‟nın „bedene bürünmüĢ Tanrı‟ olduğuna inanılarak 

bedene kutsallık atfedilirken; diğer taraftan da onun çarmıhta acı çeken bedeni ile 

olumsuzluğu zirveye taĢıyan bu paradoksal yaklaĢım, Aydınlanma Dönemi‟ne dek 

sürecektir (Martı, 2011: 234-235). Bu yaklaĢımda Hıristiyan‟ın bedeni, hiçbir şey 

hissetmemek, duyumu kaybetmek, arzuyu aĢmak amacıyla hazla acının sınırlarının 

ötesine geçmek durumundadır (Sennett, 2008: 115). 

Pagan dünyasında bedensel ıstırap nadiren insani bir fırsat olarak görülürken 

(insanlar ıstırapla karĢılaĢabilir, bir Ģeyler öğrenebilir ancak onu aramaya 

kalkmazlar), Hıristiyanlık ile birlikte bedensel ıstırap yeni bir manevi değer 

kazanmıĢtır. Yukarıda sözü edilen ruhun bedene önceliği olduğu fikri, Hıristiyan 

kiĢinin hayattaki yolculuğunu her türlü fiziksel uyarımı aĢma yoluyla 
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biçimlendirmekte ve böylece kiĢi beden karĢısında kayıtsız kalarak Tanrı‟ya daha 

çok yaklaĢmaktadır (Sennett, 2008: 109). 

Ġlk günah, insanın dünyadaki mutsuzluğunun ana nedenidir; insan bu günahı 

iĢlemekle bir „düĢüĢ‟ sürecine girmiĢ ve dünyaya atılmıĢtır. Dünya, insan için bir 

hapishanedir ve Hıristiyanlığa göre temel sorun bu hapishaneden kurtulma 

meselesidir (Canatan, 2011: 202). Haliyle her tür dünyevi eylem, istek ve arzuya sırt 

çevrilmiĢ ve beden bahsedilen amaç uğruna türlü sıkıntılarla arındırılmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

Ruhun bedenden üstün olduğu ve yüceliğe eriĢebilmesi için bedenin feda 

edilmesi gerektiği görüĢü, özellikle Ortaçağ‟a doğru, kilisede genel kabul görmüĢ ve 

böylece ruhbanlık kurumsallaĢmıĢtır. Ġnsanların kendilerini kurtarmak için acı 

çekmeleri gerektiği, böylece baĢkalarını da kurtarabilecekleri fikri dönemin yaygın 

görüĢüdür. Manastır hayatı, çarmıha germe törenleri bu yapıyı örneklemektedir. 

Bunun temelinde ise, Hıristiyanlıkta ilk günah öğretisinden kaynaklanan ve 

kötülüğün ya da Ģeytanın insanın içinde olduğunu düĢündüren inanç vardır: Her insan 

kendi Ģeytanıdır ve ancak bedenini kontrol altında tutarak bundan kurtulabilmektedir 

(ġiĢman, 2006: 23).  

Hıristiyanlıktaki beden-ruh ikiliğinden dolayı, vücudu örtme eğilimi, vücuda 

gösterilen ilgiyi bastırma ve bu ilgiyi ruha yöneltme aracı olarak kullanılmıĢtır. Bu 

durum, çıplak vücuda olan ilginin giysilere yöneltilmesine neden olmuĢtur. Sonuç 

olarak, giyim ve süslenme kilisenin etki alanına girmiĢtir (Tseélon, 2002: 31). 

Afrika Kilisesi‟nin önde gelen isimlerinden biri olan ve MS 160-220 yılları 

arasında yaĢayan Tertullianus, “Kitabı Mukaddes‟e göre güzelliğin çekicilikleri 

daima vücudun kötü amaçla kullanılmasına eĢittir” diyerek, Hıristiyan dünyasında 

vücut güzelliği meselesinin tekrar irdelenmesine neden olmuĢtur (Eco, 2009: 159). 

Tertullianus‟un üçüncü yüzyılda kadın kıyafetleri üzerine ortaya koyduğu 

görüĢler de, dönemin hâkim bakıĢ açısını yansıtmaktadır (Eco, 2009: 160);  

“Kadınlar, sadece ve sadece kocalarınızı hoĢnut etmelisiniz. Onları ne kadar çok 

hoĢnut ederseniz, baĢkalarının memnuniyetini o kadar az umursarsınız. Bir 

kadın daha kararında giyindiğinde kocası tarafından kötü görülüp 



157 

 

 

reddedileceğini düĢünen yoktur. Her erkek (Hıristiyan‟sa) iffet ister ama 

güzellik istemez, çünkü putperestlerin kıymet verdiği Ģeylerin kölesi değilizdir. 

Bunu size büsbütün çirkin ve yabani bir görüntü arz edin diye söylemiyorum, 

sizi pis ve pasaklı olmaya da çağırmıyorum. Vücutlarınıza bakarken aklı 

baĢında bir tutumu ve uygun sınırlamayı benimsemenizi tavsiye ediyorum. 

Edep sınırlarını aĢacak Ģeyler yapmanız gerekmez; Tanrı‟nın emrettiği kadarını 

yapın yeter. Aslında, makyajla tenlerine iĢkence eden veya yanaklarını ala 

bulayan, gözlerine sürme çeken o kadınlar günah iĢlemektedir. Demek ki onlar, 

Tanrı‟nın yarattığından hoĢnut değiller ve kendilerine kusur bularak her Ģeyin 

yaratıcısını eleĢtiriyorlar. ġüphesiz Ģeytanın yolundalar. Saçını safran sarısına 

boyayanını bile gördüm. Kendi milletinden utanıyor: Almanya‟da veya 

Galya‟da doğmamıĢ olmaktan utanıyor. Kimsenin boyunu uzatamayacağı 

söylenir. Ama kafanızın üstüne topuzlar ve örgüler yaparak ağırlığınızı 

artıracağınız kesin. Bütün bu köleliklerden kendi özgür iradenizin süsleri için 

vazgeçin. Süslü görünmek için boĢuna uğraĢıyorsunuz, boĢuna: Tanrı size 

örtünmenizi emretti!” 

 

2.1.2.3. Ortaçağ Dönemi / Ortaçağ Hıristiyanlık Düşüncesinin Bedene 

Bakışı 

Ortaçağda ilk günah doğrultusunda geliĢen fikirler daha da kökleĢmiĢ ve 

toplum hayatında ağırlığını her yönüyle hissettirir hale gelmiĢtir.  

Hıristiyanlık, dünya ile dini/ruhsal olanı iki karĢıt kavram haline getirince, 

dünya kendisine karĢı negatif tavır alınması gereken bir yer olarak algılanmıĢtır. Bu 

dönemde dünya ve dünyevi olan negatif bir anlam kazanınca Hıristiyanların beden 

karĢısındaki (ilk zamanlara ait) konumu da değiĢmiĢtir. Çünkü topraktan yaratılmıĢ 

olan beden de dünyadan bir nesnedir. Bu açıdan beden, sürekli olarak yükselmek 

isteyen ruhun yöneliminin aksine insanı dünyaya çekmekte ve onu 

dünyevileĢtirmektedir. ĠĢte bu olumsuz beden fikri, Hıristiyanlıkta çilecilik ve bunun 

yaĢandığı yer olan manastır hayatı baĢta olmak üzere birçok geliĢmelere öncülük 

etmiĢtir (Canatan, 2011: 203). ÇeĢitli kaynaklarda yer alan bilgilere göre, cinsel 

hayata bakıĢtan günlük rutinlerin oluĢmasına, yemek alıĢkanlıklarından çalıĢma 

saatlerine kadar birçok konu bu dünya ve beden algısı etrafında ĢekillenmiĢtir. 

Ortaçağ‟da yukarıdaki görüĢler doğrultusunda Ġsa‟ya öykünme, insanların bedenin, 

özellikle de acı çeken bedenin farkına daha bir sempatiyle varmalarını sağlamıĢtır.  
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Tekrar beden üzerindeki uyuma, daha genel bir ifadeyle ideal bedene 

ulaĢmanın ölçüsü sayılan ve Antik Çağ‟da değinilen sayısal oran kavramına 

dönüldüğünde ise, bunun hem Ortaçağ, hem de Rönesans döneminin estetik 

düĢüncesinde desteklendiği görülmektedir. Ortaçağda sayısal oran kavramı uzuvların 

uyumu olarak ifade edilmiĢtir. Ġnsan bedeni de düz geometrik Ģekillerle kaydedilmiĢ 

ve beden Ģematik bir sunuma indirgenmiĢtir. Bununla birlikte, her çağda olduğu gibi, 

bu görüĢün karĢısında insan bedeninin organik yapısıyla bağdaĢtırılmayan geometrik 

Ģekillerin düzgünlüğünün üzerinde durulmasıyla temsil edilen fiziksel varlığından 

çok, düzenleyici gücün zihinsel ve ruhsal izinin vurgulanması yer almaktadır. Bu 

aslında bir anlamda insan bedeninin bu kadar öne çıkıĢına bir eleĢtiridir. ĠĢte bu 

eleĢtiriyle birlikte beden Ortaçağ Hıristiyan düĢüncesinde günahın kaynağı ama aynı 

zamanda da kutsal ruhun tapınağı olarak kabul edilmiĢ ve temelde ruhun bedene 

önceliği olduğu fikri iyice yerleĢmiĢtir (Kesim ve Kar, 2010: 180).  

Söz konusu bu vücuttan vazgeçme (ya da yadsıma) düĢüncesinin kökeni ise, 

cennette ayıp sayılmayan bir çıplaklık kavramının cennetten kovulma sonrasında 

ayıp hale gelen ve belli bir Ģekilde örtünmeyi gerektiren bir çıplaklık kavramına 

dönüĢmesinde yatmaktadır (Smith ve Perniola‟dan akt., Tseélon, 2002: 24). Çıplak 

bedenlere yönelik ilgi, bu dönemde bütünüyle terk edilmiĢ ve lanetlenmiĢtir.  

Bu dönemin bir baĢka karakteristik özelliği de henüz hayvan nesillerini ya da 

yıldızların hareketini veya benzeri herhangi bir sistematik durumu düzenleyen tabiat 

kanunlarının mevcut olmamasından ötürü insanların fenomenlerin gerektirdikleri ile 

olayların ihtimalleri arasında ayrım yapamamasıdır. Öyle ki bu dönemde her tür 

bedene olabilir gözüyle bakılmakta, hiçbir kusur ya da farklılık sıra dıĢı 

algılanmamaktadır. Ortaçağ sonlarında yaĢamıĢ bir insan, köpek kafalı mucizevî 

çocuğu keĢfettiğinde, bu yarı insan yarı hayvan varlığı gerçekten görmekte ama 

bunun bir hayal olup olmadığını merak etmemektedir. Çünkü henüz gördüğü Ģeyin 

bir kadından doğduğu için ille de insan olması gerektiği fikrine sahip değildir. 

Dolayısıyla gördüğünü kusurlu bir insan olarak görmeye de çabalamamaktadır. 

Bugün ucube, Rönesans‟ta ise mucize denilen Ģeyin Ortaçağ‟da ki karĢılığı sadece 

kendisidir (Ancet, 2010: 51-52). Dolayısıyla Ortaçağ‟da bedene bakıĢ karĢısında dini 

düĢüncenin baskıladığı bir umarsızlık ya da olağanlaĢtırma olduğundan söz 
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edilebilmektedir. Ġlgi, bedenden ve bu dünyadan öylesine kutsal olana ve ölümden 

sonrasına kaydırılmıĢtır ki bunlara ait hiçbir Ģey ĢaĢkınlık yaratmamaktadır. Buraya 

eĢdeyiĢle dünyaya ait olan her Ģey olduğu gibi kabullenilebilmektedir.  

Ancak bu kabulleniĢin yanı sıra, Cennet‟teki ilk günaha da atfen kadın 

bedeninin gizemine duyulan hayranlık, bilinçaltında korkularla birleĢmiĢtir. Söz 

konusu korkuları yenmek ve kadına bir kurtuluĢ yolu sunmak için, kadın 

cinselliğinin kontrol altına alınması fikri doğmuĢ: Kadın cinselliğinin saklanması için 

kadın giysilerinin ahlaka uygunluğu söylemi ortaya atılmıĢtır. BaĢtan çıkarma ve 

günah sembolü olan kadına böylece iffeti iade edilmiĢ ve saflığından dolayı mazur 

görülmüĢtür. Hıristiyan Avrupa tarihinde, giyinip süslenme her ne kadar genel olarak 

kötü karĢılanmıĢsa da, çoğunlukla kadının özüyle bir tutulmuĢtur. Hıristiyanlığın ilk 

devirlerinden Ortaçağ Hıristiyanlığına kadarki dönemde, kadın giysisi ilahiyat 

söyleminin bir parçasıdır (Tseélon, 2002: 22-23). 

Örneğin eski çağlardaki kilise rahiplerine göre sade ve ahlaka uygun giysiler 

giymek kadına Havva‟nın iĢlediği günahlar nedeniyle yüklenen bir sorumluluktur. 

Kadının süslenmesi hoĢ karĢılanmamaktadır. Thomas Aquinas‟a göre süslenme eğer 

gösteriĢ adına, kendini bilmezlikten ya da kendini beğenmiĢlikten yapılıyorsa 

bağıĢlanabilir bir günahtır. Ancak Ģehvet uyandırmak için yapılıyorsa insanı ruhsal 

ölüme götürecek kadar ağır bir günahtır  (Tseélon, 2002: 23). 

Oysa bedenini, cinsel kimliğini gizlemek amacıyla büyük oranda kapatan, 

böylece buyruklara uyarak cinsel imgeleri üzerinde taĢımaktan kaçınan ve 

dolayısıyla günahtan uzak durduğunu sanan kadınla; gerçekte, yoğun cinsellik 

algılayıĢı nedeniyle açılıp saçılan ve bedenini sergileyen kadın arasında pek fark 

yoktur. Çünkü her ikisinin de ilgilerinin odağında cinsel kimlikleri yer almaktadır ve 

tersi bir tutum içinde olsalar da aynı ruh halini paylaĢmaktadırlar (Erbil, 2007: 106).  

Buna rağmen, Ortaçağ cemaatlerinde kadının bedeniyle olan iliĢkisi Ģöyle 

lanetlenmektedir; “Kadın, dünyadaki modalara uyarak ahlaksız çıplaklığıyla kendi 

masumiyeti hakkında Ģüpheler uyandırdığında, günahını iki kat artırmaktadır, çünkü 

bu durumda yalnızca utanca karĢı günah iĢlemiĢ olmakla kalmayıp baĢkalarının da 

saflığa karĢı günah iĢlemesine neden olmaktadır” (Tseélon, 2002: 24). 
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Riberio‟nun da ortaya koyduğu gibi, kadınların vücut ve elbiseleri konusundaki 

tutuculuk ile utanma, Yunan, Roma, Musevilik ve Erken Hıristiyanlık dönemlerinden 

beri var olagelmektedir. Kadınların davranıĢları erkekler (ya da patriarki) tarafından 

yönlendirildiğinden, bu dönemde de, iffet ve itaatkârlık kadında aranan temel 

niteliklerdir (Tseélon, 2002: 33). Çünkü özellikle kültürel dayanaklarını içine 

doğduğu sistemden alan tek tanrılı dinlerin öğreti ve kuralları, bir yandan mevcut 

yaĢam biçimlerini onaylarken, diğer yandan ataerkil köleci ideolojiyi de kadının 

aleyhinde kullanmaktadır (Erbil, 2007: 105).  

Dolayısıyla Ortaçağ‟da giysiler, mücevherler ve güzellik ürünleriyle ilgili 

sayısız kural ve öğüt vardır. AĢırı giyimli ve boyalı kadınlarla ilgili anlaĢmazlık, on 

ikinci yüzyılın sonundan on beĢinci yüzyılın sonuna kadar, derinlik ve yoğunluk 

kazanarak pedagojik ve pastoral literatürde tartıĢılmıĢtır. Bu ısrar ve dikkat, kadınlar 

için giysilerin ve boyanmanın toplum içinde vücutlarını dıĢsallaĢtırmanın bir yolu 

olmasından ve bunun, gözetim kurallarının emrettiği yola aykırı düĢmesinden 

kaynaklanmıĢtır. GösteriĢli giyinen ve süslenen kadının, vücudunun değersiz dıĢ 

görünüĢünü değerli iç ruhundan üstün tutarak Tanrı‟nın iradesine karĢı geldiği 

düĢünülmüĢtür (Duby ve Perrot, 2005b: 95).  

Bu dönemde süslenme Havva‟nın iĢlediği günahın göstergesi; giysinin 

sergilenmesi ise gösteriĢ ve gururun iĢaretidir ancak bazı giysiler diğerlerine kıyasla 

daha kötü kabul edilmektedir. Ġki tür kötü giyimden cinsiyet sınırlarının çiğnenmesi 

olan ilk davranıĢ hem kadınlar hem de erkekler arasında yaygındır. Erkek modası 

kadınsı unsurlar taĢıması ve bu nedenle ahlaki çöküntü içinde olması açısından 

eleĢtirilmiĢtir. Kadın giyimindeki sapmalar ise onların özlerindeki temel bozukluğu 

onaylar Ģekilde eleĢtirilmiĢtir. Modanın kötülüğüyle ilgili ikinci tür eleĢtiri ise 

yalnızca kadınlara yöneliktir. Buna göre kadınlar, açık elbiseleri erkekleri baĢtan 

çıkarmak için giymektedir. Bu türden bir giyim tarzı fahiĢe için uygundur ancak 

erdemli kadının böyle giyinmesi hoĢ karĢılanmamaktadır. Yapaylık ve abartı izlenimi 

veren modalar Ģeytan iĢi olarak görülmektedir (Tseélon, 2002: 26-28). 

Bir elbiseden, bir renkten ya da bir saç stilinden hoĢlanmak, dıĢsal özelliklere 

çok fazla, erdemi geliĢtirmeye çok az ilgi duyulduğunu göstermektedir. Güzellik 
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ürünleri, her Ģeyden önce sınırsız bir kibri açığa vurmaktadır. Kendini olduğundan 

daha güzel göstermeye ya da yaĢını gizlemeye çalıĢan bir kadın, ġeytan Lucifer‟le bir 

tutulmaktadır. Tanrı‟nın bahĢettiği görünüĢe itiraz etmek, daha da kötüsü, bunu 

iyileĢtirmeye çalıĢmak sırf kibirdir ve Tanrı vergisi dünya kanunlarına karĢı gelmeye 

çalıĢmaktır (Duby ve Perrot, 2005b: 95). 

Tüm bu anlamlandırmaları yapan Kilise ise Ortaçağ‟da tek ve hâkim güçtür. 

Nazlı, bu durumu Ģöyle aktarmaktadır (2006: 4); 

“Ortaçağda Kilise, Tanrı‟nın Krallığı‟nın bu dünyada ve diğer dünyada, tek ve 

tartıĢılmaz temsilcisidir. Baudrillard‟a göre, Kilise iktidarının temelinde ölüm 

ve ölü bedenlerle iliĢkileri denetleme ayrıcalığı bulunmaktadır. Kilise, 

ruh/beden, kadın/erkek, günah/sevap vb ayrımlarına ölüm/yaĢam‟ı da ekleyerek 

bunların içeriğini öğretileri ile doldurmuĢtur. Mutlak otorite kurmayı amaçladığı 

topluma iliĢkin kurallarını güvence altına almak için, ölümü hayattan daha 

değerli hale getirmiĢ, „ölümlü beden‟, „ölümsüz ruhtan‟ aĢağı görülmüĢtür. Bu 

bakıĢ açısı içinde beden ruhun hapishanesi, yaĢam „ölüme doğru giden bir 

yaĢam‟ ve sonuçta ölüm de yaĢamın tek anlam kaynağı olarak kurgulanmıĢtır. 

Ruhun sonsuzluğuna zarar vermemek için bedensel arzu ve Ģehvetler 

dıĢlanmalı, nihai kurtuluĢ olan ölüme hazırlanılmalıdır. Bu ölümün önemli bir 

niteliği, bedenin değersizliğini vurgulaması ve bedenin bakımına iliĢkin kiĢilere 

sorumluluk yüklememesidir.”  

 

Ortaçağ tasvirlerindeki insan bedenlerinin bugün bize karanlık ve iç bulandırıcı 

gelen yanı, bedenin dıĢkıdan arındırılması düĢüncesinin olmayıĢı, cüzzam ya da 

frengi gibi bedensel hastalıkların yaygınlığı ya da Ortaçağ‟da insanların yılda iki kez 

yıkanması gibi tüm gündelik yaĢam pratikleri, bedene karĢı alınan bu genel tavrın 

birer yansıması niteliğindedir.  

Ne var ki diğer taraftan beden üzerindeki Hıristiyan yasaklarına rağmen, 

örneğin 1490‟ların Venedik‟inde karĢı cinsin elbiselerini giymenin yaygınlaĢtığı bir 

eĢcinsel alt kültürünün geliĢtiği, gondollarda üzerinde kadın mücevherlerinden baĢka 

bir Ģeyin olmadığı çıplak genç adamların gezdiği ya da limanlarda fahiĢeliğin 

yaygınlaĢtığı da bilinmektedir (Sennett, 2008: 200). Erken Ortaçağ‟dan itibaren 

görülen ekonomik canlanma lüks malları daha kolay bulunur hale getirdiğinden ve 

daha iyi iletiĢim olanakları modanın yaygınlaĢmasına olanak verdiğinden beri, kadın 

giysilerinin parıltısı ve Ģekli ilgi odağıdır. Ancak bunların erkekler tarafından da 

benimsenmesi eleĢtiri konusu olmuĢtur. On ikinci yüzyılın manastır ve vakanüvisleri 
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bile ahlaki bozulmanın iĢaretlerini, kadınların kapalı ve uzun giysilerinde değil, lüle 

lüle saçları ve kırıtkan yürüyüĢleriyle savaĢçı bir geçmiĢin tarzlarına travesti bir 

saldırıyı tamamlayan erkeklerin giysilerinde bulmuĢtur (Duby ve Perrot, 2005b: 134-

135). Ortaçağ, beden üzerinde aĢırı baskıcı bir yapı ile bu yapıya göre çürümüĢlük 

olarak addedilen özgürlüğün kol kola gezdiği istisnai bir dönem olarak tarihte yerini 

almıĢtır.  

Dolayısıyla denilebilir ki bedenin statüsü bir kültür olgusudur. Hangi kültür 

olursa olsun, bedenle iliĢkinin örgütlenme tarzı, Ģeylerle iliĢkinin ve toplumsal 

iliĢkilerin örgütlenme tarzını yansıtmaktadır (Baudrillard, 2004: 164). Belki de bu 

nedenle, beden üzerindeki yoğun baskıları kuran ve/veya bedeni yok sayan düĢünce, 

karĢısında böylesine ortalığa dökülen bedenler bulmuĢtur.  

Buraya kadar, bedenin ruhun mezarı olduğuna inanan Sokrat; bedeni mezar 

olmasına rağmen kiĢinin yücelmesini sağlayan Ġlahi bir merdiven olarak gören 

Eflatun; hem günahın kaynağı, ama aynı zamanda da kutsal ruhun tapınağı olarak 

kabul eden Ortaçağ Hıristiyan düĢüncesi birtakım farklılıklara sahip olsalar da 

temelde ruhun bedene önceliği olduğu ortak fikrini paylaĢmıĢlardır. Rönesans‟la 

birlikteyse Eski Yunan‟da yüceltilen güzel beden fikri tekrar gündeme gelmiĢtir. 

Fakat benliği ve bedeni ruhtan, yani kutsal olandan tamamen koparan algının ortaya 

çıkıĢ sürecinde Rönesans‟ın güzel beden anlayıĢı sadece bir aĢamadır (ġiĢman, 

2002).  

2.1.2.4. Rönesans Dönemi / Aydınlanma Çağında Bedene Bakış 

Bu aĢamaya yakından bakıldığında, Rönesans‟la bedenin tam anlamıyla 

merkezi bir parçaya dönüĢtüğü görülmektedir. Bu dönemin temel niteliklerini Kesim 

ve Kar,  Ģöyle özetlemektedir (2010: 180-181);  

“Bu dönemde beden, parçalara ayrılıp tekrar birleĢtirilmektedir. Ġdeal bir 

örneğin içine sokulmakta ve Dürer ya da Leonardo Da Vinci gibi dönemin 

önemli isimlerince insan vücudunun oranlar Ģeması çıkartılmaktadır. Bunu 

yaparken yüzün çizgileri altın oranla parçalara ayrılmakta ve basit, deneysel 

özellikli kurallara göre hareket edilmektedir. Bu dönemde Vinci, yirmi altı 

farklı vücut bileĢimi ortaya koymuĢtur. Buna göre çenenin altıyla burun 

deliklerinin hizası arasındaki dikey uzaklık, yüzün yüksekliğinin üçte birine eĢit 

olmalı; burun delikleriyle kaĢlar arasındaki uzaklık, kaĢların üst çizgisiyle saç 
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kökleri arasındakine tıpatıp uymalıdır. Kadın bedeninde özellikle uyum içinde 

olması gereken yerler de belirtilmiĢtir: Bunlar üç beyaz (ten, eller, diĢler), üç 

kırmızı (dudaklar, yanaklar, tırnaklar) ve üç kara (gözler, kaĢlar, kirpikler)dan 

meydana gelmektedir. Rönesans‟ta ideal vücut 7-9-3 kanonu (Antik dönemin 

önemli heykeltıraĢlarından birinin benimsediği kadınsı görünüĢlü genç erkek 

figürü)na uymak durumundadır. Vücut, Rönesans Dönemi‟nde Eski Yunan‟da 

olduğu gibi, tıpkı bir anıt misali altın oranla (1,618) tanımlanmaktadır.” 

 

Bu dönemde, ideal bedenin yavaĢ yavaĢ evrildiği ve erkek bedeninden kadın 

bedenine doğru bir kayma yaĢandığı görülmektedir.  

Kısaca belirtmek gerekirse, on dördüncü yüzyılda Ġtalya‟da baĢlayan Rönesans, 

insan bedenini yeniden keĢfetmiĢ ve bedene karĢı tavrı kökten değiĢtirmiĢtir. 

Rönesans‟la birlikte güzellik, ilahi tefekküre bir vesile olması için değil, sadece 

güzellik olarak, yani seküler bir amaç için değer kazanmıĢtır (ġiĢman, 2006: 24). 

Rönesans döneminde, güzelliğin oluĢtuğu parçaların oranına bağlı olduğunu ileri 

süren sözde „büyük kuram‟ yüksek bir mükemmeliyet seviyesine eriĢmiĢtir (Eco, 

2006: 214). Avrupa‟da Ortaçağ‟ın sonundan itibaren güzelliğe iliĢtirilen acımasızlık 

ya da aptallık gibi birçok olumsuz imge (Duby ve Perrot, 2005c: 100), Rönesans‟la 

birlikte silinmiĢtir.  

Rönesans döneminde oluĢan yeni algılarla birlikte, kadınların güzel görünmek 

için hissettikleri sosyal ve ahlaki zorunlulukta kozmetik ürünlerin oynadığı rolün 

ötesinde, makyaj sosyal düzeyin zorunlu bir göstereni haline gelmiĢtir. Boya, 

vücudun görünen kısımlarının giysisidir; sahibinin zenginliğini ve statüsünü açığa 

vuran çeĢitli malzemeler, güzel elbiselik kumaĢlar ve pahalı süsler kadar kullananı 

ayırt etmektedir. Kozmetik nihai aksesuardır; Ģık bir kadın onsuz kendini çıplak 

hissetmektedir (Duby ve Perrot, 2005c: 68). 

Dolayısıyla Rönesans kadını kozmetik ürünler kullanmıĢ (bu özellikle 

Venedik‟te geliĢmiĢ bir sanata dönüĢmüĢ) ve saçına özel bir önem vermiĢtir. 

Kadınlar, saçlarını genellikle kızıla çalan bir sarıya boyamıĢlar: Vücut hatlarını daha 

da belirginleĢtirmek için, uyum, oran ve süsleme kanonlarına uygun olarak üretilmiĢ 

mücevherler kullanmıĢlardır (Eco, 2006: 196).  
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On altıncı yüzyıl Ġtalya‟sındaki kentlerde tüm kadınların, „bulaĢıkçıların bile‟, 

makyaj yaptığı söylenmektedir. Kozmetik ürünlerinin geniĢ sosyal dağılımının baĢka 

bir göstergesi de, belli karıĢımların maliyetlerini gösteren kozmetik tarifleri 

derlemeleridir. Rönesans‟ın kozmetik ve kadın güzelliği üzerine pek çok kitabı, 

saçlara, yüze, boyuna, göğüslere ve ellere kısaca vücudun gözle görülen kısımlarına 

odaklanmaktadır. Bu kitapları dolduran tarifler, genellikle iki iĢlevden birini, var olan 

kusurları gidermeyi ya da doğayı düzeltmeyi, yerine getirmektedir (Duby ve Perrot, 

2005c: 66-67). 

Bu dönemde, kadın teninin mermersi bir beyazlıkta olması arzulanmaktadır. 

Beyaz, temizlik, iffetlilik ve kadınlıkla bütünleĢtirilen renktir; ayrıca iĢsiz güçsüz 

kentsel sınıfın, yüksek sosyal statünün göstergesidir. Eve kapanma eğiliminde olan 

kadınlardan daha fazla dıĢarıda olan erkeklerde ise koyu renkler beğenilmektedir. 

Kozmetik kitapları, kadınlara saçlarını ağartıp altın sarısına çevirmenin yollarını 

aktarırken, erkeklere ise sakallarını nasıl siyaha boyayacaklarını anlatmaktadır (Duby 

ve Perrot, 2005c: 67). 

Dönemin diğer belli baĢlı özellikleri ġiĢman tarafından Ģöyle dile getirilmiĢtir 

(2006: 24-25);  

“Bedenin sekülerleĢmesi, bizzat beden olduğu için bir takım kurallara tabi 

tutulması gereğiyle yerine getirilmiĢtir. Bu husus gündelik hayata dair 

ayrıntıların yer aldığı kaynaklarda açığa çıkmaktadır. Mesela Erasmus‟un 

(1530‟da) yazdığı ahlak kitabı yemek, içmek, sümkürmek gibi bedensel 

iĢlevlerin kontrol edilmesi konusunu ele almaktadır. Daha önce özel ve seküler 

bir bütünlüğü olmayan beden, ilk defa böyle bir tanzime maruz kalmaktadır: Ve 

Batıda „medenileĢme‟ sürecinin bir izleği, en bariz göstergesidir. Rönesans‟la 

bireyciliğin ortaya çıkması ve feodalizmle kilisede var olan grup kimliklerinin 

ortadan kalkması gibi geliĢmeler bedenin ilk kez özelleĢmesini de beraberinde 

getirmiĢtir. Rönesans‟la birlikte her birey bir ada halini almıĢtır. Artık cemaat 

iliĢkilerinden cemiyet iliĢkilerine geçiĢ söz konusudur ve bireyler topluluk 

içinde iken bedenlerini kontrol altına almak zorundadır. Bunda ise, sadece 

maddi düzeyde güzellik ve „medenilik‟ amaçlanmaktadır. Rönesans‟ın bedeni, 

güzel, iyi, kiĢisel ve özeldir. Dönemin yaygın sanat akımlarında bedenin sadece 

maddi ve „yeryüzü‟ düzeyinde algılanması, ideal, yüce, soyut ve manevi olan 

her Ģeyi de maddi bir düzeye indirgemiĢtir. Buna göre, „güzel beden‟ 

Rönesans‟ın özel, seküler ve medenileĢmiĢ bedenidir. Rönesans insanı, 

bütünüyle insandır ve tamamen dünyaya bağlı bir yaratıktır.”  
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Özetlenecek olursa, vücuda yönelik tutum, erken modern dönem olarak 

nitelenebilen Rönesans‟ı karakterize etmektedir. Bir yanda, vücuda duyulan temel bir 

güvensizliği, vücudun fani doğasına, tehlikeli iĢtahlarına ve birçok zayıflığına 

güvensizliği Ortaçağ‟dan miras alan Rönesans vardır. Diğer yanda ise, çıplaklığın 

yeniden keĢfine ve fiziksel güzelliğin tekrar itibar kazanmasına neden olan Rönesans 

vardır (Duby ve Perrot, 2005c: 53). Her ne kadar dönemin baskın karakterini ikinci 

eğilim belirlese de, ilkinin izleri tamamen silinmiĢ değildir.  

2.1.2.4.1. Cogito Evresi’nde Bedene Bakış 

Rönesans dönemini „Cogito‟ Dönemi diye tabir edilebilen bir evre 

izlemektedir. Modern felsefenin ve kartezyen düĢüncenin kurucusu olan Descartes‟in 

ortaya attığı bu terimle tanımlanan dönemde, insan, insan zihni ya da bilinci 

hakikatin ölçüsüdür. Çevresindeki her Ģey onun tasavvurunda yeni bir anlam ve 

varoluĢ konumu elde etmektedir. Her Ģey yeniden anlamlandırılmaktadır ve bu süreç, 

adeta yeni bir „icat‟ ve „inĢa‟ sürecidir. Bilgi akılla elde edilmekte ve kendi içinde 

yeterli kabul edilmektedir (ġiĢman, 2006: 26). 

Dolayısıyla bu aĢamada beden de, akıl-beden iliĢkisi içinde incelenmekte ve 

aklın hâkimiyetindeki bir „makine‟ olarak değerlendirilmektedir. Tıbbi geliĢmelerin 

de etkisiyle beden, aklın inceleme alanı olarak görülmektedir. Bedeni, matematiksel 

bir yaklaĢımla ele alan „cogito (düĢünce)‟ merkezli bu bakıĢ, bir süre sonra ise 

bedenleri denetlemeye ve kamusal aklın temsilcisi olarak devletin beden üzerindeki 

tahakkümüne dönüĢmüĢtür (Martı, 2011: 235). 

Sadece kendinde değil, çevresinde de düzen yaratma kapasitesine sahip 

„arzulayan bir makine‟ olan insan bedeni, artık, kendisini üreten, sürdüren ve çözen 

süreçlerle aktif ve dönüĢtürücü bir iliĢki içindedir (Harvey, 2008: 127). 

2.1.2.4.2. Aydınlanma Çağı Pratikleri 

19. yüzyıla kadar süren ve Aydınlanma Çağı‟nın yaĢandığı bu dönemde, 

kartezyen düalizme bazı karĢı çıkıĢlar olmuĢtur ancak bunlar, ruhçu bir bakıĢ 

açısından ziyade materyalizmden kaynaklanan görüĢlerdir. Mesela Feuerbach, 

akıl/beden, ruh/makine gibi tartıĢmalara bir son vermek isteyerek, insanlığın maddi 
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varoluĢu üzerinde durmuĢtur. “KiĢi ancak bu maddi ve fani dünyada bir kiĢidir” 

diyerek Hıristiyanlığın ruhun ölümsüzlüğü fikrine karĢı çıkmıĢtır (ġiĢman, 2006: 27). 

Bu dönem her ne kadar insanın evrenselliği bilincinin baĢladığı evreyi iĢaret 

etse de, eylemlerin ve bakıĢların gündelik pratiğinde ötekinin reddinin son bulduğu 

yüzyıl değildir. BaĢ gösteren yeni insan düĢüncesi ile gündelik pratikler arasında 

derin bir uçurum vardır. On sekizinci yüzyılda beden „bozuklukları‟nın (daha sonra 

ifadelendirilen Ģekliyle ucubenin) algısı rahatsız edici ya da korkutucu değil sadece 

ilgi çekici ve eğlendiricidir. Bedenin gölgesi denilen kaygı veren duygu ortalıkta 

görünmüyor gibidir. Tam aksine ucube ıĢıl ıĢıldır. BakıĢın tekrar tekrar talep ettiği 

bir arzu nesnesidir. Bu bakıĢ, büyük halk sergilerinin sokaklardan ve müzelerden 

kaldırılacağı yirminci yüzyılın ilk yarısına kadar Batı dünyasında varlığını 

sürdürmüĢtür (Ancet, 2010: 56).  

Ortaçağ‟dan modern çağa geçiĢte, canavarlara (eĢdeyiĢle ucubelere) karĢı 

tutum değiĢmiĢtir, artık bu bedenler çekiciliklerinin yanı sıra bilimsel bir nitelik 

kazanmıĢ, ilgi mistik alandan doğa bilimine kaymıĢtır (Eco, 2006: 152).  

On sekizinci yüzyıl insanının sergilenen sakat ve ucubelere olan merakının 

nedeni Ģekli bozuk insan bedenine alıĢık olmasıdır (bu tür insanlara sokaklarda çok 

sık rastlanır) ama bu merak esas itibariyle insan anlayıĢına iliĢkin, daha temel bir 

farktan kaynaklanmaktadır. On sekizinci yüzyılda, insanın evrenselliği sorunuyla 

entelektüel olarak ilgilenen kiĢilerde de görülen, artık çağdaĢ kültürde muadili 

olmayan mesafe koyma Ģekilleri vardır. Öyle ki Aydınlanma düĢüncelerinin 

savunucularından olan bir markiz, uĢağının önünde çırılçıplak banyo yapabilmektedir 

çünkü „uĢak insan değildir‟. Markiz, uĢağının bedenine bakmasına aldırıĢ etmez zira 

uĢak bir ev hayvanından daha kıymetli değildir. Bunun gibi, halkın büyük 

çoğunluğunda insana iliĢkin, bugün artık kabul edilemeyecek düĢünceler hâkimdir 

(Ancet, 2010: 56). 

Dolayısıyla Aydınlanma Çağı dendiğinde insana ve bedene dair uç bakıĢların 

hüküm sürdüğü, idealize edilen bir beden kurgusunun yanı sıra, önceki yüzyıllarda 

bedene karĢı gösterilen olağanlaĢtırmanın da devam ettiği bir dönemden söz 
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edilmektedir. Yine de bu yüzyıl köklü bir dönüĢümün temellerinin atıldığı zamandır. 

Söz konusu dönüĢümü Sennett, Ģöyle ortaya koymaktadır (2008: 255-259);  

“Bu yüzyıl Fransız Devrimi‟ne ev sahipliği yapmıĢtır. Devrimin zirve 

noktasında, Paris‟teki en radikal gazete „eğer insanlar devrimi bedenlerinde 

hissetmiyorlarsa gerçek bir devrimden söz edilemeyeceğini‟ beyan etmektedir. 

Diğer taraftan devrim, bir „yurttaĢ‟ın nasıl görüneceğini de icat etmek 

zorundadır. Ancak bu zor bir iĢtir; insanların giyinme, el kol hareketi yapma, 

kokma ve hareket etme biçimlerine bile derin toplumsal farklılıkları yedirmiĢ 

bir toplumda „yurttaĢ‟ herkes gibi görünmek durumundadır. Üstelik „yurttaĢ‟ 

bütün insanları onda kendilerini, ama yeniden doğmuĢ kendilerini gördüklerine 

de inandırmalıdır. Bir tarihçiye göre, evrensel bir figür icat etme ihtiyacı, 

dönemin kadınının akıldıĢılığıyla ilgili ön yargılar göz önünde 

bulundurulduğunda, „yurttaĢ‟ın ideal olarak bir erkek olacağına iĢaret 

etmektedir. Devrimciler „nötr … bir özne, bireysel ihtiras ve çıkarlarını aklın 

hakimiyetine tabi kılabilen bir özne‟ aramakta ve bu sınırlı özellik biçiminin 

gereklerini sadece erkek bedenleri karĢılamaktadır. Ne var ki, sokaktaki insanlar 

devrimin erkeksi figürlerine rağmen “Marianne” adı verilen ideal yurttaĢ 

suretini çekici bulmuĢlardır. Bu suret halkın hayal gücüne hitap etmekte, insan 

bedeni içindeki hareket, akıĢ ve değiĢimlere yeni, kolektif bir anlam vermekte 

ve yeni bir hayatı besleyen hareketi akıĢkanlaĢtırıp serbestleĢtirmektedir. 

Marianne, bir Yunan Tanrıçasını andıran yüz hatları ve bir annenin sahip 

olabileceği dolgun, evcimen vücuduyla devrimin simgesi haline gelmiĢtir. 

Böyle anaç bir figürün yüceltilmesi Bakire Meryem kültünü de yeniden 

canlandırmıĢ ve birçok yorumcu, devrimci ve dini adlar arasındaki benzerliğe 

dikkat çekmiĢtir. Onun erdemleri siyasi bir ikon haline geldiğinde, bedeni, 

çocuklar kadar yetiĢkinlere ve erkeklere de açık anaç bir beden gibi görünmeye 

baĢlamıĢtır. Bedeni toplumun birbirine benzemeyen çeĢitlikteki insanlarını 

kendi çerçevesi içinde birleĢtiren siyasi bir metafor hizmeti görmektedir. Ama 

devrim onu metonimik bir araç olarak kullanmıĢtır: Devrim, onun suretine 

baktığında tek bir suret değil, kendisinin değiĢen yansımalarını görmektedir. 

Bunlar arasında Marianne‟nin cömert, akıcı ve bereketli diĢi bedeninin yarattığı 

kötülüklerden ayırma iĢlevi de vardır. O, devrim düĢmanlarının haz peĢinde 

koĢan, cinsel bakımdan doymak bilmediği varsayılan bedenlerine bir karĢıtlık 

oluĢturmaktadır.” 

 

Bu anlatı, dönemin değiĢen beden algısını gözler önüne sererek, erkek 

bedeninden kadın bedenine doğru yöneliĢin biraz daha somutlaĢtığı göstermektedir. 

2.1.2.5. XIX. Yüzyıl Dönemi / Kapitalizmle Birlikte Bedene Bakış 

Böyle büyük dönüĢümlerle 19. yüzyıla gelindiğinde, ruhun artık tamamen 

reddedildiği, bedenin materyalist bakıĢ açısıyla Ģekillendirildiği görülmektedir. Bu 

inĢanın mimarları ise Marx, Darwin, Nietzsche ve Freud‟dur (ġiĢman, 2006: 27). 
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19. yüzyılda beden, artık tamamen maddileĢmiĢ ve kapitalist ekonominin 

ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillenmeye baĢlanmıĢtır. Sanayi devrimiyle birlikte 

çalıĢma alanı fabrikalar olan insanlar, bedenlerini ve beden güçlerini belli bir süre ile 

kapitaliste satmak ya da kiralamak durumundadır. Bu da bedene yönelik bakıĢın 

değiĢmesine, bedenin bir mal, alınıp satılabilen bir meta olarak algılanmasına fırsat 

tanıyan bir yapı yaratmıĢtır.  

Ayrıca bu yüzyıl, biyolojinin hâkimiyeti altındadır. Charles Darwin, Türlerin 

Kökeni‟nde insanların atasının hayvan olduğunu söyleyerek, ruhu tamamen devreden 

çıkartmıĢtır. Ona göre akıl tamamen bedene bağlı bir fonksiyondur ve insanlar da 

diğer yaratıklardan pek farklı olmadıkları gibi onların „hâkimi‟ de değildir. Ġnsanlar 

artık yeryüzünde Tanrı‟nın seçilmiĢ kulu/halifesi olarak kabul görmemektedir. 

Dolayısıyla Darwin‟le birlikte akıl/beden, insan/hayvan, aĢağı/yukarı gibi, ta 

Eflatun‟dan Descartes‟e kadar süren ikilik sadece reddedilmemekte, daha da ileri 

giderek bir Ģekilde tersine çevrilmektedir. EĢ değiĢle, bedene hâkim olan ruh-akıl-

zihin değildir; bizzat aklı, zihni ya da bilinci oluĢturan bu fani bedendir (ġiĢman, 

2006: 28). Bu yeni bakıĢı farklı yönlerden de olsa Freud, Nietzsche, Bacon gibi 

dönemin önemli isimlerinin ortaya koyduğu çalıĢmalar da destekleyince, beden 

gecikmeksizin yeni bir anlam ve algı kazanmıĢtır. 

ġiĢman‟ın Emanetten Mülke: Kadın, Beden, Siyaset adlı kitabında yer aldığı 

Ģekliyle (2006: 29-30); 

“Beden artık devletin bir malıdır ve devlet, vatandaĢlarının sağlıklı (mallarının 

sağlam) olması için elinden geleni yapmaktadır. Foucault‟un „anatamo-siyaset‟ 

dediği süreç iĢlemekte ve beden, modern devletin iktidar kurgusunun merkezine 

yerleĢmektedir. Mesela 1871 yılında Ġngiltere‟de frengi aĢısı zorunlu kılınmıĢtır. 

Bu, fiziksel beden ile siyasal beden arasındaki iliĢkide dönüm noktasıdır. 

Bundan önceki birkaç on yılda devlet, halkın çeĢitli kesimleri arasında güç ve 

iktidarını yavaĢ yavaĢ arttırmıĢtır. Maden ocaklarındaki iĢçilerin çalıĢma 

saatlerinin kısıtlanması, yerel idarelerin çöplerle ilgilenmesi, su ve yiyeceğin 

kalitesinin kanuna bağlanması ilk defa bu dönemde ortaya konan yaptırımlardır. 

Yine ilk kez halkın sağlığı ile devletin sağlığı arasında doğrudan bir iliĢki 

görülmektedir. Dolayısıyla beden, modern müdahaleci hükümetin el attığı son 

kaledir. Böylece devletin araçları, her vatandaĢın günlük hayatının en ince 

ayrıntısına dek girmiĢtir”. 
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Öyle ki, örneğin ondokuzuncu yüzyıl kadınları daimi hastadır. Aydınlanma 

tıbbı, bir kadının yaĢam evrelerini herhangi bir patolojinin yokluğunda bile bir dizi 

korkunç kriz olarak sunmuĢtur. Gebelik ve çocuk doğurmakla birlikte ergenlik ve 

menopoz da az çok tehlikeli hastalıklar olarak görülmüĢ ve yumurtalıklardaki bir 

„yara‟dan kaynaklanan adet kanamasının kadının sinirsel dengesine tehdit 

oluĢturduğu düĢünülmüĢtür (Duby ve Perrot, 2005d: 315).  

19. yüzyıl biterken, sanayileĢmenin, kaza ve risk anlamında, yıkıcı etkisiyle de 

tanıĢılmıĢtır. ĠĢ kazalarıyla ilgili olarak çıkarılan 9 Nisan 1898 tarihli yasa, toplumda 

patlak veren tartıĢmaların en yoğunlaĢtığı noktaya iĢaret etmektedir; toplum artık 

hayırseverlikten güvence ve dayanıĢma perspektifine, bireysel ve ahlaki hayata bağlı 

sorumluluktan hastalığı yeniden toplumsal sözleĢmenin geliĢimine katan, ortak ve 

toplumsal bir sorumluluğa doğru evrilmektedir. Bu dönemde yaĢama hakkı 

toplumsal bir hakka dönüĢmüĢtür (Corbin vd., 2011: 229). 

YaĢama hakkına karĢıt olarak, ondokuzuncu yüzyılla birlikte ölüme yönelik 

yabancılaĢmıĢ bakıĢ ise, ölümün üzücü yönünü ön plana çıkartmıĢtır. Ölü beden, 

hayatın güzel yönlerine tehdit oluĢturduğu gerekçesiyle örtülerek idealize edilmiĢtir. 

Ölüm, sanatsal bir yanılsamaya dönüĢtürülmüĢ ve güzellik maskesi arkasına 

saklanmıĢtır (Tseélon, 2002: 162). 

Yine 19. yüzyılın sonlarına doğru gözlenen bir baĢka yenilik ise özürlü bedene 

bakıĢtaki değiĢimdir. Özürlü beden ya da ucube artık olağanlığından, doğallığından 

ve bireyselliğinden sıyrılmıĢ ve bir toplumsallaĢma sürecine dâhil olmuĢtur. Özürlü 

beden artık alınyazısının, bir hatanın ya da doğru yoldan ayrılmanın sonucu değildir; 

bizimde ortaklaĢa olarak sorumlusu olduğumuz toplumsal mekanizmalar yüzünden 

yıpranmıĢ ve bozulmuĢ bir bedendir (Corbin vd., 2011: 230). 

Bu yüzyıla özgü baĢka bir özellik ise, yüzyıl boyunca ilginin bedene 

yönelmesine karĢın, ilginç bir Ģekilde, kozmetik kullanımı ve makyaj yapmanın 

çoğunlukla fahiĢeliği çağrıĢtırmıĢ olmasıdır (Sennett, 2010: 248). Bunun nedeni 

olarak Protestan Viktoryan kültürün etkisi devam eden izlerini göstermek 

mümkündür.  



170 

 

 

Özellikle Batı Avrupa‟da vücudun mahrem mekânı ile kamusal sosyal mekân 

arasındaki mesafe, erken modern dönemde, eĢdeyiĢle bu yüzyılda, artmıĢtır. 

Ketumluk, kendi kendini kontrol, soğukluk, sessizlik, dik duruĢ, ölçülü gülme ve 

toplumda öne çıkma isteksizliği, sadece bir cinsin karakteristiği haline gelmiĢ ve 

patriarkal erk kodları ön plana çıkmıĢtır. Erkek ve kadın görünümleri birbirinden 

uzaklaĢtıkça, kadınsı olan giderek daha fazla ayıplanmıĢtır (Duby ve Perrot, 2005c: 

93). 

Diğer taraftan bir kadın için erkeksi görünmek de acayiplikle eĢ değerdir. 

1810‟da geri gelen korselerin uzun süreli baĢarısının sırrı da budur. Yeni korse, 

eskisine kıyasla ergonomiktir ve iĢlevi estetiktir; kadınsı hatları ön plana çıkarmayı 

sağlamaktadır. Bu yüzyılda, dekolte gece giysileri endamları tüm Ģehvetiyle 

sergilemekte ve korselerle eril gözleri memnun edecek Ģekilde belkemikleri 

dikleĢtirilerek göğüs kafesleri öne çıkarılmaktadır. Dolayısıyla omurga eğriliği zayıf 

cinse özgü bir sorun haline gelmiĢtir (Duby ve Perrot, 2005d: 308-309). 

Bu noktada modanın uysal toplumsal bedenler üretmeye çalıĢan modernliğin 

giyimsel disiplin aracı olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Korseler, sutyenler, 

yürümeyi zorlaĢtıran topuklu ayakkabılar vb erkek bakıĢının taleplerine uygun olarak 

kadın bedeni üzerinde bir baskı yaratmaktadır (Çabuklu, 2004: 118). Örneğin, 19. 

yüzyılla birlikte soluk benizlilik moda olmaktan çıktıktan sonra bile, berrak bir ten 

güzelliğin tartıĢılmaz ölçütü olarak kaldığından, kadınlar, sedef gibi inci beyazı bir 

ten rengini korumak için sokaktan uzak durarak, daha ziyade kapalı mekânlarda 

kalmıĢlardır (Duby ve Perrot, 2005d: 309). Bu durum, uzun süre sosyal, siyasal ve 

sanatsal arenada kadın izlerinden mahrum bir ortam yaratmıĢ, tüm bu alanları erkek 

egemenliğine sorgusuz sualsiz teslim etmiĢtir. Bu dönemden, tarihe adını yazdırmayı 

baĢarmıĢ Camille Claudel ya da Sarah Bernhardt gibi bazı istisnai kadınlar da vardır 

ancak Claudel o dönemde güzel sanatlar akademilerine kadınların alınması yasakken 

heykel sanatıyla uğraĢtığı için tüm ömrünü akıl hastanesinde geçirmeye mahkum 

edilmiĢ: Bernhardt ise yine aynı dönemde kadınlar için bir skandal olarak kabul 

edilen ve hayat kadınlığından bile daha alt bir mertebede görülen tiyatro aktrisliğine 

soyunduğundan oldukça sancılı bir ömür geçirmiĢ ve genç sayılabilecek bir yaĢta, 34 

yaĢında morfin bağımlılığı nedeniyle hayata veda etmiĢtir.  



171 

 

 

Son olarak, dönemin kadınlarının yaĢam öykülerinden de anlaĢılabileceği gibi, 

ondokuzuncu yüzyıl cinsel kültürleri, cinselliğin sosyal olarak inĢa edilen niteliğini 

örneklemektedir. Bu yüzyılın cinselliği sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyetle ilgili 

çatıĢmaların özel ve kamusal olarak sergilendiği çok tartıĢmalı bir alandır (Duby ve 

Perrot, 2005d: 347).  

Bu yüzyılda kadının dıĢarıyla iliĢkisi sadece tüketim ekseninde olmuĢtur. 

Özellikle Amerika BirleĢik Devletleri‟nde kadın, yüzyılın ortalarından itibaren 

“dıĢarı çıkıp satın almaya” özendirilmiĢ; Ġngiltere ve Almanya‟da da aynı durum bir 

süre sonra yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Ondokuzuncu yüzyılın son yirmi yılında Batı 

kapitalizminin büyük Ģehirlerinde çok katlı mağazalardan alıĢveriĢ etmek, orta sınıf 

kadını için evin dıĢında önemli bir etkinlik halini almıĢ durumdadır (Bocock, 2005: 

100). 

2.1.2.6. XX. Yüzyıl Dönemi / Medya Çağında Bedene Bakış 

20. yüzyıla gelindiğinde, kapitalizmin ulaĢtığı aĢama, kültür kavramına yönelik 

ideolojik bir eklemlenmeye kaynaklık etmiĢtir: ModernleĢme. Kapitalizmin yeni ve 

geliĢkin koĢulları olan modernleĢme politikaları, temelde yaĢam ve düĢünce tarzı 

olarak Batı merkezli bir bakıĢ açısının yansımasıdır. Batı dünyasının Sanayi Devrimi 

ve Aydınlanma Felsefesi ile yeni bir iĢ yapıĢ biçimi ortaya koyması, bu iĢ yapıĢ 

biçiminin meĢrulaĢtırılmasını sağlayan siyasal ve sosyal süreçlerin de 

mutlaklaĢtırılmasına ön ayak olmuĢtur (Tellan, 2009: 71). 

Modern kapitalizmin bu döneminde üretim ve tüketimin ikili iliĢkisi oldukça 

güçlü bir Ģekilde kadın ve erkek olarak ikiye ayrılmıĢtır; üretim erkek içindir, tüketim 

ise kadın içindir. Üretim etkindir, erkeği para kazanmaya yöneltmekte ve örneğin 

yeni kurulan sendikalar aracılığıyla onlara belli bir güç biçimi sağlamaktadır. 

Tüketim daha edilgendir, para harcamayı içermektedir ve kadınları açıkça fark 

edilebilen biçimde bir güç kazanımına yöneltmemektedir (Bocock, 2005: 100). 

Foucault‟un iktidarı/gücü sadece itaat değil, benliğin yapılanması için gerekli 

bir tabiiyet olarak gördüğü anımsandığında, iktidar sayesinde öznenin her Ģeyden 

önce var olduğunu fark edeceği bir alan veya mekân bulduğu söylenebilmektedir. 
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Dolayıyla özneleĢme veya tabiiyet birbirini gerektiren öğelerdir (Çınar, 2011: 502). 

Kadın bir erkeğe tabi olarak özne konumunu elde ederken, erkekte kadının 

sergilediği tüketim pratikleri üzerinden itibar ve değer kazanmaktadır. Bu durum 

yüzyılın kadın-erkek iliĢkilerinin bir özeti gibidir.   

Bu yüzyılın bedene bakıĢı ise bir önceki yüzyıldan izler taĢımakla birlikte 

büyük oranda değiĢmiĢtir. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın baĢındaki büyük politik 

hareketler bedene iliĢkin algıları yeniden gündeme getirmiĢ; farklı ideolojik görüĢlere 

göre beden yeniden tanımlanmıĢtır. Bu dönemde Siyonizm, Komünizm ve FaĢizm 

bedenle ilgili temel inanıĢların kaynağıdır. Bedenin geçirdiği bu politik mutasyon 

aynı zamanda estetik cerrahi kültürünün de temellerini oluĢturmuĢtur. „Vücudunu 

değiĢtirerek yeni ve daha iyi biri olabilirsin‟ fikri bu dönemde ortaya çıkmıĢ ve 

benimsenmiĢtir. Estetik cerrahi, “kiĢi değiĢtirilebilir ve mutlu edilebilir” düsturunu 

benimseyerek, mutluluğun medikal deneyimlerle sağlanabileceğini yaygın görüĢ 

olarak savunmuĢtur (Kesim ve Kar, 2010: 182). 

Foucault‟a göre, modern birey ve bedeni, yükselen aklın ve bilginin hem 

öznesi hem de nesnesi haline gelmiĢ ve bilimsel-disipliner mekanizmalarla 

ĢekillendirilmiĢ beden teknikleri içinde, „itaatkâr bedenler‟ yaratmak adına tıp, 

eğitim, penaloji vb. çeĢitli disiplinlerin hâkimiyeti altına alınmıĢtır (Nazlı, 2006: 6). 

Dolayısıyla 20. yüzyılın ilk yılları, bedenle ve buna bağlı olarak ahlak, 

cinsellik, ırk ve benzerleriyle ilgili konularda artık eski görüĢlerin geçerliliğinin 

kalmadığı bir dönemdir. Yeni yüzyılın baĢlarındaki birçok değiĢim de buna iĢaret 

etmektedir; Ġngiltere‟de Viktoryan Dönem kapanmıĢ, Avrupa devletlerinde krallar 

metresleri ve saray hayatlarıyla gündeme gelmeye baĢlamıĢ, tango dönemin dansı 

olmuĢ, frenginin tedavisi bulunmuĢ, biyolojik determinizme karĢı çıkıĢlar baĢlamıĢ 

ve kadınlar hakları için sokaklara dökülmüĢtür. Ahlak, toplumsal cinsiyet ve ırk 

manasında bedenin yeniden inĢası söz konusudur (ġiĢman, 2006: 30). Örneğin, 19. 

yüzyıl sonlarında görülmeye baĢlanan emperyal ve ırksal gerilemeden duyulan kaygı, 

20. yüzyılda, bir beden politikası olan, eğitimle vücut yapısının geliĢtirilmesi 

çabasını beslemiĢtir. Okullarda (spordan ve askeri talimden farklı bir biçimde) 
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örgütlü bir pratik olarak beden eğitimi dersleri, kapitalist ülkelerde ortaya çıkmıĢtır 

(Connell, 1998: 125). 

20. yüzyılda ciddi birtakım hastalıkların tedavisinden sonra plastik cerrahinin 

de geliĢmesi ise, beden algısında çok önemli bir dönüm noktasına iĢaret etmiĢtir. 

Beden artık „verili‟ (Tanrı‟nın ihsanı ya da Vehbi) değildir; istek ve arzuya göre 

seçilip Ģekillendirilebilecek plastik bir özelliğe sahiptir (Age, 2006: 33). Yüzyılın 

sonlarına doğru, estetik cerrahinin hızla popüler ve kabul edilebilir bir „güzelleĢme‟ 

yöntemi haline gelmesiyle, güzellik halkın malı olarak zengin ve ünlülere özgü bir 

ayrıcalık olmaktan çıkmıĢtır. Ġngiltere‟de her yıl 60.000 kiĢi estetik cerrahi bıçağı 

altına yatarak kendini bu tehlike ve vaatlerin kucağına atmaktadır (Tseélon, 2002: 

123). 

Bunda modernliğin „çirkinliği‟ aĢağılayarak normalliği birinci sıraya koyan 

yaklaĢımının da halen söz sahibi olmasının etkisi vardır. Öyle ki, Chicago‟da 1911-

74 yılları arasında yürürlükte olan „çirkin yasaları (ugly laws)‟ kamusal yerlerde 

dolaĢan „çirkin görünümlü, göze hoĢ görünmeyen, tiksindirici‟ kiĢilerin para cezasına 

çarptırılmasını öngörmektedir. Nazi Almanya‟sı ve Mussolini Ġtalya‟sında „çok 

çirkin‟ subayların yüzlerine estetik ameliyat yaptırmaları zorunludur; böylelikle artık 

çirkin olmak bir suç unsuru haline gelerek hukuka konu olmuĢtur (Timurturkan, 

2009: 106).  

Baudrillard, Amerika‟da vücuda tapınmanın gerçekleĢen bir ütopya haline 

geldiğini ve fiziksel güzelliğin yalnızca plastik cerrahi ile yaratıldığını 

belirtmektedir. Özellikle California‟da plastik cerrahi gündelik yaĢamın bir parçası 

haline gelmekle kalmamıĢ, vücutlarını kontrol altına alan kiĢilerden oluĢan çevrelere 

kabul edilmek, gösteriĢ yapma nedeni olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Estetik 

ameliyat olmak, Amerikan hayatında var olan diğer statü sembolleri gibi giriĢimcilik 

ve baĢarının belirtisi olarak kabul edilir olmuĢtur (Tseélon, 2002: 124). Amerika‟nın 

20. yüzyıl toplumları için idol olduğu düĢünüldüğünde, konunun ehemmiyeti 

ortadadır.  

Dönemin bedene yönelik bakıĢı ġiĢman tarafından Ģu Ģekilde aktarılmaktadır 

(2006: 31-33);  
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“Bedene olumluluk atfeden, yeni bir beden inĢasını belirleyen 

geliĢmeler sürerken, tıptaki hakim paradigma ise mekanik beden anlayıĢıdır. 

Antibiyotik icat edilmiĢ, birçok hastalığın tedavisi bulunmuĢtur. Bunlar aynı 

zamanda dini davranıĢlardan ziyade din dıĢını destekleyen trendlerdir. Mucizevî 

haplar duadan daha etkili ve daha çabuk sonuç vermektedir. Artık insan, ruh-

akıl-beden bütünlüğü içinde algılanması bir yana, bünyeden organa doğru bir 

parçalanma eğilimi içindedir. Bu parçalama ve mekanikleĢtirme yalnızca tıpla 

sınırlı değildir. Psikolojide de bedeni organik bir makine olarak kabul eden 

görüĢ yaygındır. Kısaca 20. yüzyılın ilk yıllarında biyoloji, tıp, psikoloji ve 

felsefe hepsi materyalizmde karar kılmıĢtır: dolayısıyla „beden her Ģeydir‟. Bu 

dönemde Sartre, Nietzsche gibi düĢünürler benlik inĢasını da beden üzerinden 

yapmıĢ, haliyle beden artık bir düĢman değil; benliğin ta kendisi haline 

gelmiĢtir. Zihin ise herhangi ruhsal, yüce ya da manevi bir özellik taĢımayarak 

tamamen maddi bir temele dayandırılmıĢtır. Zihin ve beden, genel değerler 

skalasında yer değiĢtirmiĢtir. Beden artık daha üst bir konumdadır ve zihni 

belirleyendir.” 

 

Bu doğrultuda, 20. yüzyılın ilk yirmi yılında, özürlü bedenine bakıĢ ve davranıĢ 

da kökten değiĢmiĢtir. Ġğrenme ve ĢaĢkınlık sürerken Erving Goffman‟ın damgalama 

olarak adlandırdığı tutum, özürlü bedeni değersizleĢtirmeye devam etmiĢtir. „Zihince 

ve bedence geri‟ kiĢilerin Nazi rejimi tarafından yok edilmesi de bunu 

doğrulamaktadır. Ġnsanın kendisine iliĢkin olası bir görüntünün yarattığı korku ve 

ilgili bireylerin gurur yaraları da sürmektedir. Ama asıl kökünden değiĢen Ģey, 

kamusal alanda doğrudan ya da dolambaçlı yoldan, özürlülüğün sorumluluğunun 

alınmasıdır; bu da engelli kavramını haber vermektedir. Sonuç olarak özürlü beden, 

iĢ yerinde ya da savaĢta, yani toplumsal koĢullarda kazaya uğrayan beden 

aracılığıyla, sefaletin, terk edilmiĢliğin ya da sömürünün alanından (kısmen de olsa) 

kurtulmuĢ ve saygınlık, yeniden topluma kazandırma, toplumsal katılım gibi alanlara 

dahil olmuĢtur (Corbin vd., 2011: 231). 

Bunda dönemin değiĢen ekonomik yapısının ve kapitalizmle gelen çalıĢma 

anlayıĢının payı büyüktür. Özürlü de olsa beden, bir Ģekilde topluma entegre 

edilmeli, kontrol altında tutulmalı ve artı değer üretmesi sağlanmalıdır. Bu da ancak 

ona onurunu geri verip toplumsala karıĢmasını sağlamakla olmaktadır.  

Çünkü modern beden, her Ģeyden önce „üreten beden‟dir. Bu üreten (hatta 

asker) beden, tıpkı Taylor‟un montaj hattında olduğu gibi, son derece sıkı kurallar 

tarafından, üretmek üzere sistematize edilmiĢ bir yönetime ve otoriteye tabidir. 
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Kapitalizmin temel hedefi içinde modern beden, üretken olmasına karĢın, Püriten bir 

çilecilik ile sadece temel ihtiyaçlarını gidermeli, bedensel arzu, istek ve hazların 

„tüketilmesinde‟ son derece „cimri‟ davranmalıdır. Nitekim üretici olma standartları 

için gerekli düzeyde bir tüketim yeterlidir. Bu standardın aĢılması sefahatin ve 

savurganlığın, tasarrufu ise ölçülülüğün ve ahlakın iĢaretidir (Nazlı, 2006: 6).  

Bu nitelikleriyle beden, kapitalizmin o dönemki tüketim alanı içinde temel 

bedensel ihtiyaçlar ile yer alabilmekte ve bu aynı zamanda onun öteki dünyaya da 

sorunsuz gidiĢinin teminatı olmaktadır. Burada önemli olan bedenin kendisinden 

beklenenleri yerine getirme potansiyeline sahip olmasıdır. Bu potansiyeli ise ona 

„sağlık‟ verecektir. Modern beden, kapitalizm mantığı içinde artık özel mülkiyetin 

konusudur ve modern öncesi bedenden farklı olarak, artık bedenin sahibine, ona iyi 

bakma sorumluluğu yüklenmektedir. Bu nedenle de üreten bedenin, üretim 

yapabilecek asgari düzeyde sağlıklı olması gerekmektedir (Nazlı, 2006: 6). Bu da 

hızla geliĢen tıbbın imkânlarıyla sağlanmaktadır. 

Bu yüzyılda, aralıksız bir propagandayla insanlara sadece bir bedenleri olduğu 

ve onu korumaları gerektiği sürekli hatırlatılmaktadır. Yüzyıllar boyu insanlar aksine 

ikna edilmeye çalıĢılmıĢ, 19. yüzyıldan itibaren ise sistemli olarak bunun tersi bir 

süreç iĢletilmeye baĢlanmıĢtır. Burada „bedenin kanıtı kendisi değil midir?‟ sorusu 

akla gelmektedir. Bu sorunun cevabı ise „hayır‟dır: Çünkü bedenin statüsü bir kültür 

olgusudur. Hangi kültür olursa olsun bedenle iliĢkinin örgütlenme tarzı Ģeylerle 

iliĢkinin örgütlenme tarzını ve toplumsal iliĢkilerin örgütlenme tarzını 

yansıtmaktadır. Kapitalist bir toplumda özel mülkiyetin genel statüsü aynı zamanda 

bedene, toplumsal pratiğe ve bu pratiğin zihindeki temsiline de uygulanmaktadır. 

Geleneksel düzende, örneğin köylüde bedeni narsistik kuĢatma, gösterisel algılama 

değil, emek süreci ve doğaya iliĢki aracılığıyla ulaĢılmıĢ araçsal/büyülü bir beden 

görüĢü vardır (Baudrillard, 2004: 163-164). 

Bu noktada toplum içinde yaĢayan insanın bedeniyle doğrudan bir iliĢki 

kurması adeta olanaksızdır; zira bedene iliĢkin algılar kültürel merceklerden 

süzülmekte, bedenle kurulan iliĢkinin niteliğini de kültürel öğrenme belirlemektedir. 

Tarihsel ve kültürel ortam, insan bedenini (olan ve olması gereken bedensel 
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nitelikleri) tanımlamaktadır. Bedenin kullanımına iliĢkin normlar yine tarihsel ve 

kültürel ortam içinde belirlenmektedir (User, 2010: 134-135). 

Beden bir ayna olarak görüldüğünde, toplum tiplerinin belirli bedenler inĢa 

ettiği söylenebilmektedir. Bu da Ģu demektir: Bedenin analizi, toplum tiplerinin 

analizidir veya tam tersidir. Ġnsan kendi bedenine bakarak nasıl bir toplumda 

yaĢadığını anlamaya muktedirdir. Örneğin Ġngiltere'de Birmingham kentinin 

merkezinde bir banka oturup sokaktan geçenler gözlemlenirse bir Ģey dikkat 

çekmekte: Pek çok obez (fazla kilolu) insan olduğunu fark edilmektedir. Bu durum 

Amerika'da da çok fazla hissedilir bir olgudur. ġimdi bu beden nasıl bir toplumun 

ürünüdür? Tarım toplumlarında hiç böyle kilolu insanlara rastlanabilir mi? Bu beden 

belirli bir toplumun bedenidir. Böyle bir toplumda doğal olarak ideal beden algısı, 

bunun tersi istikamettedir ve insanlar ideal beden ölçülerini tutturmak için kendi 

bedenlerine aktif bir Ģekilde müdahale etmektedirler. Bu müdahale bazen spor 

yapmak ya da perhiz yapmak Ģeklinde, bazen de estetik ve cerrahi müdahale Ģeklinde 

olmaktadır. (Canatan, 2011). Sonuç itibariyle her toplum/toplumsal yaĢam biçimi, 

kendi beden biçimini de yaratmaktadır. 

Bu anlamda, 20. yüzyılın son çeyreği de bedenin inĢasında önemli rol 

oynayan farklı geliĢmelere sahne olmuĢtur. Bu yenilikler Ģöyle özetlenmiĢtir 

(ġiĢman, 2006: 33-34); 

“Ġnsan vücudunun biyonik bazı materyallerle desteklenmesi bunlardan 

biridir. Beden sadece plastik değil, aynı zamanda biyonik bir evreye girmiĢtir. 

Gen teknolojisindeki yenilikler ve klonlama da eklenince artık bedenden bir 

mühendislik ürünü olarak bahsetmek mümkündür. Beden artık bir „seçim‟ 

meselesidir. Sperm ve yumurta bankalarından istenilen özellikte adaylar 

belirlenip, bir rahim kiralanarak bebek sahibi olunabilmektedir. Bebekler 

genetik ailelerini bilme hakkından mahrum bırakılmakta, kadınların rahmi 

metalaĢtırılmakta ve bebek üretme merkezleri gibi olasılıklar gündeme 

gelmektedir. Yani bedenle ilgili etik, ciddi bir belirsizlik içindedir. 20. yüzyılın 

son çeyreğinde biyo-teknolojide ve gen mühendisliğindeki geliĢmelerle artık 

makine-insan arasındaki sınır belirsizleĢmiĢtir. Bedenin hiçbir „aĢkın‟ bağlantısı 

olmaksızın kendi kendini aĢması, ölümsüzlük iddiası ile kendisini baĢtan 

yaratması gibi ciddi sorunlar söz konusudur.” 
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Söz konusu geliĢmeler göz önüne alındığında, 21. yüzyıla birlikte beden, 

tamamen odak noktası haline gelmiĢ ve artık bir „proje‟ gibi ele alınmaya 

baĢlanmıĢtır.  

 

2.2. TÜKETİM TOPLUMUNDA BİR ‘PROJE’ OLARAK BEDEN  

 

“Dış görünüme göre karar vermeyenler olsa olsa sığ insanlardır. Dünyanın 

gerçek gizemi, görünmeyende değil, görünür olandadır.”  

Oscar Wilde  

 

Bedenin „verili‟ bir nesne olmaktan çıkıp kurgulanabilir bir “proje” ya da 

eĢdeyiĢle “bir tüketim nesnesi” olarak algılanması yirmi birinci yüzyıla denk 

gelmektedir. Bu yüzyılda kapitalizm öyle bir noktaya gelmiĢtir ki artık her Ģey 

tüketmek içindir.  

21. yüzyılın bedeni de, bu bağlamda, kapitalist ekonomi, sekülerleĢme, 

kentleĢme, tüketimcilik ve kamusallaĢma gibi geliĢmelerle alakalı olarak geliĢmiĢ bir 

olgudur. Modern toplumun inĢası kendi beden anlayıĢını ve kurgusunu da 

beraberinde getirmiĢtir. Bu süreç iç-bedenin ihmal edilmesi ve dıĢ-bedenin ön plana 

geçmesiyle bugünkü Ģeklini almıĢtır (Canatan, 2011). Bugün beden, tüketilen Ģeyler 

arasında diğer nesnelerden daha güzel, daha kıymetli, daha eĢsiz (tüm diğer nesneleri 

özetlemesine rağmen otomobilden bile daha fazla yan anlamlarla yüklü) bir nesnedir 

(Baudrillard, 2004: 163). 

Böylesine ön plana çıkarılan bedenin “bir tüketim nesnesi” olarak sunumu ise 

post modern döneme, eĢ deyiĢle içinde bulunulan yüzyıla denk düĢmektedir. Önceki 

bölümlerde ele alınan kapitalist dönüĢümün ve tüketim kültürünün bugün geldiği 

nokta maddeyi/metayı kutsamakta ve mümkün olan her Ģeyi metalaĢtırmaktadır. 

Doğal olarak bundan beden de nasibini almakta ve günümüz post modern idealleri 

çerçevesinde yeniden kurgulanmaktadır.  
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Modernliğin evrensel, üniter ve disipliner ahlakından farklı olan 

postmodernlikte fragmanter, esnek ve çeĢitli etikler söz konusudur. Toplumsal 

cinsiyet, etnisite, din, kültür, meslek, yaĢ vb farklılıklar temelinde kurulan 

postmodern toplumun etiği de parçalıdır. Postmodernlik, modernliğin ulus-devlet 

yönetimindeki kolektif ahlaki konsensüsünü sarsmıĢtır. Modernlikte vatan her Ģeyin 

üzerindeyken, postmodernlikte bu rolün taĢıyıcısı birey (ve dolayısıyla bedeni) 

olmuĢtur (Çabuklu, 2004: 37).  

ÇağdaĢ toplumlarda beden, kapitalizm, kapitalist aktörler ve sektörler 

tarafından bir tüketim alanı olarak görülmektedir. Tüketim maddelerinin büyük bir 

çoğunluğunun bedene hitap ettiği ve beden tarafından tüketildiği aĢikârdır. Yerel ve 

uluslar arası iliĢkilerde, güzellikte, eğlencede, zevk tatmininde, yemede, içmede, 

sağlıkta, askeri alanda ve benzerlerinde, hesaplar hep beden üzerinden yapılmakta ve 

beden muhatap alınmaktadır. Bu durum ise bedenin tüketilmesi ya da eĢdeyiĢle 

bedenin bir tüketim nesnesi olması ile sonuçlanmaktadır (OkumuĢ, 2011: 54-55). 

Çünkü Batılı tüketim kültüründe beden, bir yandan normalleĢtirilen, diğer yandan da 

ideallerden farklı olduğu için diyet, kozmetik, bakım, estetik cerrahi vb yollarla 

uğrunda savaĢılması gereken „sosyal‟ bir olgudur (Thomson ve Hirshman‟dan akt: 

Ġnceoğlu ve Kar, 2010: 72) ve bu durum, bir noktadan sonra bedenin kendi kendini 

tüketmesine neden olmaktadır.  

Burada bir parantez açarak bu yeni tüketim nesnesinin yerel sınırlar içinde 

algılanamayacağını belirtmek Ģarttır. Toplumsal bir kurgu olduğu kabul edilen 

bedenin, etrafında dönen ve onu yapılandıran güçlerin dıĢında bir kavrayıĢının söz 

konusu olamayacağı aĢikârdır. Bu noktada, temel belirleyenlerden biri emek 

sürecidir ve küreselleĢme de bu sürecin siyasal ekonomik güçler ve bunlarla iliĢkili 

kültürel öğeler tarafından nasıl Ģekillendirildiğini anlatmaktadır. O halde bedeni 

kuramsal ya da ampirik olarak küreselleĢmenin dıĢında tutarak anlamak mümkün 

değildir (Harvey, 2008: 31). Beden, beden olmayı kesmeksizin denetim altına 

alınmakta ve toplumsal pratikte dönüĢtürülmektedir (Connell, 1998: 121). Her 

toplum, kendi ölçütleri doğrultusunda bu dönüĢümü yaĢasa da, söz konusu 

dönüĢümün yönü, hızı, araçları ve diğer değiĢkenleri küresel pazardan, bu pazarın 

ihtiyaçlarından ve sunduklarından bağımsız değildir.  
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Bedenler, bedensel etkiler üreten toplumsal durumlarda büyümekte, 

çalıĢmakta, geliĢmekte ve çürümektedir. Söz gelimi içinde yaĢanılan sınıf sistemi, 

yoksul insanların çocukları için yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı zayıflık ve 

hastalık üretirken; zenginler içinse aĢırı yeme ve içme yüzünden ĢiĢmanlık 

üretmektedir (Connell, 1998: 124). Ve yine aynı sınıf sistemi, küresel bir kültürel 

ideal olarak ĢiĢmanlığın karĢısına zayıflığı koymakta ve bunu yüceltmektedir. Üst 

sınıflar için zayıflık, bir statü ve bedenin kontrolünü elde tutma anlamında bir güç 

göstergesi sayılmaktadır.  

Dolayısıyla çağımız toplumlarında beden, bir yandan ideal vücut ölçüleriyle 

yüceltilirken, diğer taraftan kiĢisellik bağlamından koparılmakta ve toplumsal bir 

konuma taĢınmaktadır. KiĢi bedenini kendisinden çok bir görüntü olarak temsil 

olunduğu toplumsal bağlamıyla algılamaya baĢlamakta; bu da kiĢinin kendi bedenine 

yabancılaĢmasına neden olmaktadır (Ġnceoğlu ve Kar, 2010: 78). Bireyin bedeniyle 

arasına mesafe koyan bu durum, küresel kapitalizmin kendini yeniden üretmesi 

bağlamında Ģarttır ve söz konusu noktadan sonra bir dizi pratikle beden, idealler 

çerçevesinde dönüĢtürülmek, dolayısıyla içinde olunan ya da olunmak istenen sınıfça 

kabul edilebilir seviyeye gelmek için kurgulanmaktadır. ĠĢte bu durum, bedeni verili 

bir nesne olmaktan çıkarıp, kapitalist dünyanın iĢlenebilir ürünü haline getirmektedir.  

Kendisi de bir tüketim nesnesi olmuĢ beden, tüketim mallarını edinme ve 

sergilemenin bir toplumsal ayrıcalık olduğu tüketim kültüründe, artık bir haz ve 

seçkinlik simgesidir. Bu durum, bedenin çağdaĢ tüketim kültüründe üretimden 

uzaklaĢarak tüketimin nesnesi haline gelmesi ile alakalıdır. Kendisine yüklenen 

anlam ve değerler sayesinde beden, tüketim için kültürel bir kapital halini almıĢtır 

(Nazlı, 2009: 65).  

Bin yıllık bir püritanizm çağından sonra fiziksel ve cinsel özgürleĢme 

biçiminde bedenin „yeniden keĢfi‟, reklamda, modada ve kitle kültüründe (özellikle 

de diĢil bedenin) mutlak varlığı, bedenin etrafını kuĢatan sağlık, perhiz, tedavi kültü, 

gençlik, zariflik, erillik/diĢillik saplantısı, bedenle ilgili bakımlar, rejimler, fedakârca 

uygulamalar, bedeni kuĢatan arzu söylemi bunların hepsi günümüzde, bedenin bir 

kurtuluş (salut) nesnesine dönüĢtüğünün tanığıdır. Beden bu ahlaki ve ideolojik 
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iĢlevde tam anlamıyla ruhun yerini almıĢ (Baudrillard, 2004: 163) ve bütünüyle 

maddi bir nitelik kazanmıĢtır.  

Söz konusu bu beden, Bauman‟ın „duyum toplayıcı‟ olarak nitelediği düzeyde, 

sadece kendi „iyilik‟ hali için var olan, tüm aĢkın hedeflerden ve modern öncesi 

dönemin kutsal atıflarından sıyrılmıĢ, toplusalın izdüĢümü olma algısını yitirmiĢ yeni 

bir inĢa projesidir. Burada bedenin „yeniden keĢfi‟ bir kutsamayı da beraberinde 

getirmiĢtir; ancak bu geçmiĢin Tanrı sureti olma hali gibi bir kutsallık değil, 

tamamen maddeye duyulan hayranlık ve somut olanın övgüsüdür 

Bu övgü, kapitalist toplumlarda özel mülkiyetin genel statüsünün bedene, 

toplumsal pratiğe ve bu pratiğin zihindeki temsiline uygulanmasıyla hayat 

bulmaktadır. Üretim ve tüketim iliĢkilerinin günümüzdeki yapıları öznede, kendi 

bedeninin bölünmüĢ (ama fazlasıyla dayanıĢmacı) bir zihinsel temsiline bağlı olan 

çifte bir pratiğe yol açmaktadır: Sermaye olarak beden pratiği ve bir fetiş (tüketim 

nesnesi) olarak beden pratiği. Her iki durumda da, bedenin yadsınmak ya da 

unutulmak bir yana bilinçli olarak kuĢatılması (terimin hem ekonomik hem de psiĢik 

anlamında) önemlidir (Baudrillard, 2004: 164).  

Bu kuĢatma ise kısaca Ģöyle olmaktadır: Günümüz toplumlarında bedenin 

„özgürleĢmesi‟ bedenin ilgi nesnesi olarak oluĢturulmasına yol açmaktadır. Oysa 

bedeni ve bedenle iliĢkiyi ilgilendiren her Ģey gibi bu ilgi de karĢıt anlamlı iki 

bileĢenden oluĢmaktadır. Ġlgi asla sadece olumlu değildir, aynı zamanda olumsuzdur. 

Beden genellikle bu çifte ilginin eĢanlı nesnesi olarak „özgürleĢtirilmektedir‟. Bunun 

sonucunda bedenin modern anlamda kurulması olarak tanımladığımız bedeni 

ödüllendirici bu büyük ilgi süreci, eĢit ve aynı ölçüde dikkate değer bir baskı altına 

alıcı ilgi kuĢatımını da beraberinde getirmektedir (Baudrillard, 2004: 181). 

Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse, Susan Bordo, kadın bedeninin gündelik 

yaĢamda özgürleĢmesi üzerine feministlerin düĢündüklerini anlatırken, bikini giymek 

gibi kazanılmıĢ özgürlüklerin zamanla eril iktidarın istilasına uğradığını; bikini 

giyme özgürlüğünün „fit‟ bedenler haline gelme gereğine eklemlendiğini ve bunun 

için gereken yüksek özdenetim, zayıflama ve diyet stratejileri içinde kaybolarak, 

kadın bedeninin yeniden ticari nesneleĢtirme bağlamına saplandığını söylemektedir 
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(Sancar, 2011: 250-251). Bu örneğin hemen herkesin malumu olan birçok türevi, 

gündelik hayatta daha çok kadınları ama giderek artan Ģekilde erkekleri ve diğer 

toplumsal kategorileri baskı altında tutmaktadır.  

Dolayısıyla eskiden kadının (ya da genel anlamda bireyin) davranıĢı doğrudan 

devlet, aile ya da kilise tarafından kontrol edilirken, Ģimdi buna bir de görsel idealler 

eklenmiĢtir (Coward, 1993: 85). GeçmiĢte insan, iç dünyası ve özellikleriyle 

değerlendirilirken, modern tüketim kültürü ve medyatik görsel kültür nedeniyle 

dikkatler bedene, dıĢsal ve kamusal görünürlüğe çevrilmiĢtir. Bugün toplumlarda 

popüler olmanın yolu, görsel bakımdan dikkat çekici olmaktan geçmektedir. Bu 

durum ise, insanın kendine ve kıyafetine özen göstermesiyle, markalarla 

donanmasıyla ve hatta kamusal olarak statüsü yüksek mekânlarda bulunmasıyla 

mümkündür (Canatan, 2011: 16).  

Görüldüğü gibi beden, kapitalist amaçlara bağlı olan bir yatırımdır; bir baĢka 

değiĢle, beden bir kültür varlığı gibi çekip çevrilmekte, düzenlenmekte, sayısız 

toplumsal statü göstergelerinden biri olarak güdümlenmektedir. Haz aracı ve prestij 

sergileyicisi olarak „yeniden ele geçirilen‟ beden, üzerine giydirilen özgürleĢme 

söyleminin ardında kuĢkusuz emek gücüyle sömürülmesinden daha derin Ģekilde 

yabancılaĢmıĢ bir tüketim nesnesine dönüĢmektedir (Ġnceoğlu ve Kar, 2010: 69). 

YabancılaĢan beden ise tüketimsel eylemlerin merkezine oturmakta; bireyin toplum 

ve kendisi arasında bağlantı kurmak için gerçekleĢtirdiği üretici tüketimin önemli bir 

nesnesi haline gelmektedir (Thomson ve Hirshman‟dan akt: Ġnceoğlu ve Kar, 2010: 

71). 

Kapitalizm, diğer birçok Ģey gibi bedeni de üretimin ve tüketimin konusu 

haline getirerek metalaĢtırdığından, çağdaĢ insan, artık toplumsal konumunu ve 

statüsünü, aldığı eğitim ve edindiği ahlaka değil tüketim pratikleri içerisindeki yerine 

borçludur. Kapitalist kültürün bir tüketim nesnesi haline getirdiği beden, toplumsal 

konumunun izin verdiği sınırlar içerisinde tüketmek yerine, tüketim yoluyla bir 

toplumsal statü elde etmeye çalıĢmaktadır (Canatan, 2011b: 367). Çünkü postmodern 

kapitalist toplumlarda, kendi bedeninin mimarı olmak ile gücü elinde tutmak 
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arasında dikkat çekici bir iliĢki vardır (Connell ve Wood‟dan akt., Sancar, 2011: 75) 

ve güç, bireye statü sağlamaktadır.  

Gücün ve statünün imajlar üzerinden kurulduğu bu çağda, beden, benlik 

algısının, kiĢiliğin ve kimliğin önemli bir parçası olarak bir adım daha öne 

çıkmaktadır. Ġnsanların kimliklerini tanımlarken saydıkları ilk birkaç özellik arasında 

cinsiyet gibi bedensel iĢaretler yer almaktadır. DıĢ görünüĢ ve baĢkaları üzerinde 

yaratılan etki de bedenle ve onun kullanılıĢ biçimiyle bağlantılıdır. KiĢi, baĢkalarının 

kendisini çoğunlukla bedensel özelliklerine göre tanımladığını bilmektedir. Kendi 

zihninde de bir beden imgesi/imajı vardır ve bundan hoĢnut olup olmaması, kendilik 

değerini kaçınılmaz olarak etkilemektedir (User, 2010: 134). 

Beden imajını, kiĢinin kendi dıĢ görünüĢü, bedensel iĢlevleri ve diğer 

özellikleri hakkındaki algısı oluĢturmaktadır. Bu algı da kiĢinin içsel duyumları, 

deneyimleri, fantezileri ve diğer insanlardan aldığı geribildirimler gibi unsurlarla 

Ģekillenmektedir. Ayrıca belli kültürlerin belli fiziksel özelliklere yüklediği anlam da 

beden imajının oluĢmasında etkilidir. Beden imajı, bireyin kiĢiliğiyle de yakından 

iliĢkilidir, fakat kiĢiliğin tersine göreceli olarak değiĢkenlik içindedir. Ġnsan yaĢadığı 

müddetçe bu imaj özellikle hayatın ilk birkaç on yılında sürekli inĢa halindedir ve 

değiĢime açıktır (Beyazyüz ve Göka, 2011: 375). Kısaca, beden imajı, kiĢinin kendi 

bedenini zihninde nasıl gördüğüne iĢaret etmektedir. Özgüven duygusuyla yakından 

iliĢkili olan beden imajı, kiĢinin kendi inançları ve tutumlarından olduğu kadar 

toplumdaki ideallerden de etkilenmektedir (Çakı, 2011: 309). Öyle ki, belli bir 

toplumda ideal sayılabilecek bir beden ve kiĢinin beden imajı hakkındaki 

memnuniyeti, baĢka bir toplumsal yapı da kolayca memnuniyetsizliğe ve norm dıĢı 

olmaya dönüĢebilmektedir.   

Bu noktada Bourdieu, tarihsel ve toplumsal arka planın „beden‟de 

somutlaĢtığını ifade etmektedir. Haliyle, tarihsel arka plan ve onun somutlaĢtığı 

„gövdeler‟ tam bir uyum içindedir. Tıpkı herhangi bir sporda olduğu gibi, oyunun 

kurallarıyla anlamı uyum içinde olduğunda, oyuncu arka planın gerektirdiği Ģeyi 

yapmaktadır. EĢdeyiĢle, ne yapması gerektiğini bilmeden tam da istenen Ģeyi 

yapmaktadır (Demez, 2009: 18). ĠĢte kapitalizmle bütünleĢmiĢ toplumlarda da, 
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benzer Ģekilde, bireyin beden algısı, toplumun idealleriyle örtüĢtüğünde, çoğu zaman 

kiĢisel bir seçim yanılgısı içinde farkında olmaksızın tam da sistemin istediği Ģey 

yapılmakta; beden, idealler ölçüsünde ve sahip olunan imkânlar dâhilinde 

dönüĢtürülmeye çalıĢılmaktadır.  

Bir iletiĢim dili veya aracı, hatta mekânı olan beden, çevresini etkilemek ve 

diğer insanlara mesaj vermek amacıyla görece küçük veya büyük müdahalelere 

maruz kalmaktadır. Bu müdahaleler, bizzat beden sahibinin kendisi tarafından 

yapılabildiği gibi, baĢka aktörler tarafından da yapılabilmektedir (OkumuĢ, 2011: 

47).  

Bugün, beden artık Foucault‟un kullandığı anlamda bir düzenleme ve disipline 

etme nesnesi, sabit bir bütün değildir. Öncelik sıralamasında ise, yukarıda da 

vurgulandığı gibi, çoktan benliğin önüne geçmiĢtir. Günümüzde beden, bireyin 

geliĢtirdiği kimlik için çok daha merkezi bir konumdadır. Postmodernitede benliğin 

geliĢimi esnasında beden, bir proje, bir strateji, bireyin kendisini bulduğu ve inĢa 

ettiği bir alan haline gelmiĢtir. Her Ģeyin yapı çözümüne uğratıldığı, bir „metne‟ 

indirgendiği post modern yaklaĢımda beden de bir proje ve kurgu olarak vardır 

(ġiĢman, 2006: 35). Dolayısıyla, ele alınmalı ve her parçasıyla ayrı ayrı 

ilgilenilmelidir. Tüketim kültüründe hayatın temel amacı „mutluluk‟tur; 

görünüĢünden hoĢnut olmak ise mutluluğun temel anahtarıdır. Bu nedenle beden, 

yaĢamın belki de en önemli projesi olarak, zaman, para ve enerji gibi her türlü 

fedakârlığa değer olandır (Ġnceoğlu ve Kar, 2010: 70). 

Bu süreçte, bedenin bir proje olarak yeniden ve yeniden inĢasında rol alan kimi 

pratikler vardır. Bunlar moda Ģemsiyesi altında tanımlanabilen ve her biri neo 

kapitalist sistemin çarklarını döndürmede hayati öneme sahip olan pratiklerdir.  

Çünkü bu yüzyılda, giyim aksesuarlarıyla birlikte, insan bedeni ve teknikleri de 

moda nesnesi halini almıĢtır. Makyaj, kuaför, tırnak cilası, parfüm, beden çizgileri 

gibi çok çeĢitli alanlarda bir dizi kendiliğinden ve düzenlenmiĢ moda, oldukça hızlı 

biçimde birbirini izlemekte; bu durum da hızlı değiĢimiyle modaya denk düĢmektedir 

(Hakko, 1983: 32).  
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Her pratik bir diğerini tetiklemekte ve kendi içinde sürekli bir dönüĢüm 

sağlayarak sonsuz bir değiĢim süreci yaratmakta baĢarılı olduğu ölçüde kendi 

varlığını da devam ettirmektedir. Yeme içme alıĢkanlıklarından estetik cerrahiye 

kadar geniĢ bir skalada yer alan ve günümüz bedenlerini inĢa eden bu pratikler, ideal 

bireyi/imajı oluĢturan yapı taĢlarıdır. 

Moda/güzellik endüstrisi ve medya, beden imajı konusunda normları belirleyen 

ana kaynaklardır. Bu kaynaklar, Batılı, beyaz derili, renkli gözlü, sarıĢın, genç, ince 

ve atletik bedeni ideal olarak kitlelere sunmaktadır (Çakı, 2011: 319). Bu ideale 

ulaĢmada ise spor, sağlık, güzellik gibi alanlar, sahip oldukları söylemler aracılığıyla 

bedenin meĢrulaĢtırıldığı ve meĢru kullanımının tanımlandığı mücadele alanları 

olarak karĢımıza çıkmaktadır (Demez, 2009: 23).  

Gugutzer‟in Beden Kültü ve Zamanın Ruhuna Karşı Güzellik Çılgınlığı adlı 

makalesinde ifade edildiği Ģekliyle (akt., Timurturkan, 2009: 107); postmodern 

toplumlarda insanlar bir beden kültü geliĢtirmekte ve güzellik çılgınlığı ile kendi 

kendilerini harap etmektedirler. Bu yüzden, bilinçli ya da bilinçsiz, insanlar fitness 

ve güzellik salonlarını doldurmakta, sokaklarda ve yürüyüĢ bantlarında zaman 

geçirmekte, piercing ve dövme yaptırmakta, solaryuma girmekte, estetik 

operasyonlar geçirmekte, diyetler uygulamakta, ilaçlar kullanmakta, kısaca kozmetik, 

estetik cerrahi, tıp ve moda pratiklerine bir servet harcamaktadır. Tüm sosyal gruplar, 

farklı ölçülerle de olsa bu pratikleri mutlaka uygulamaktadır.  

Çağımız Batı kaynaklı beden ideali, birçok insan da ama özellikle gençlerde ve 

kadınlarda uzun süreli kalıcı etkileri olan bir stres yaratmakta, onları bedenlerinden 

memnuniyetsizliğe hatta kimi zaman nefret etmeye dahi götürebilmektedir. Doktorlar 

tarafından „beden imajı bozukluğu‟ olarak tanımlanan bu durum, fiziksel ve mental 

sağlığı bozucu davranıĢ bozuklarına neden olmaktadır. Bireyler, ideal bedene 

ulaĢabilmek adına tekstil ve moda ürünlerinden estetik ameliyatlara dek uzanan geniĢ 

bir yelpazede birçok alternatifi denemekte sakınca görmemektedir (Çakı, 2011: 309).  

Bu noktada özelikle kadınları hedef alan kültürel beklentiler, dıĢ görünüĢle 

ilgili beklentilere dönüĢmekte ve bunlar kadının kendi dıĢ görünüĢüne bakıĢını 

etkilemektedir. Günümüz kadınının kendi dıĢ görünüĢünü algılayıĢı, onu tehlikeli, 
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tutkulu ve bilinçsiz korkularla dolu bir varlığa dönüĢtürmüĢ uzun bir geleneğe 

dayanmaktadır (Tseélon, 2002: 15-16).  

Çünkü bir kadının varlığı, onun kendine karĢı olan tutumunu göstermekte; o 

kadına karĢı nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını belirlemektedir. Kadın kendi 

varlığına katkıda bulunmayan hiçbir Ģeyi yapmamaktadır. Kadın olarak doğmak, 

erkeklerin mülkiyetinde olan özel ve çerçevelenmiĢ bir yerde doğmak demektir ve bu 

durum, kadının öz varlığını ikiye bölmektedir. Kadın hiç durmadan kendini 

seyretmek zorundadır. Böylece kadın, içindeki “gözleyen” ve “gözlenen” kiĢilikleri, 

kadın olarak onun kimliğini oluĢturan ama birbirinden ayrı iki öğe olarak 

görebilmektedir. Kadın, olduğu ve yaptığı her Ģeyi gözlemek zorundadır. Erkeklere 

nasıl göründüğü, kadının yaĢamında baĢarı sayılan Ģey açısından son derece 

önemlidir (Berger, 2004: 46).  

Diğer taraftan kadının durumunun ardında ciddi bir çeliĢki yatmaktadır: 

Kadın, vücudunu kontrol altına almak için ne yaparsa yapsın, asla bu amaca tam 

olarak ulaĢamayacaktır. Vücudu konusunda sürekli güvensizliğe itilen ama aynı 

zamanda dıĢ görünüĢüne fazlasıyla bağımlı kılınan bir varlık olduğu için kadın, dıĢ 

görüĢünü güzelleĢtirmek ve sonu gelmez diyetlerle, hem tehlikeli hem de gereksiz 

estetik ameliyatlarla yaĢlanmaya karĢı savaĢmak üzere tehlikeli giriĢimlerde 

bulunmaya erkeklerden daha istekli hale getirilmiĢ bir varlıktır (Tseélon, 2002: 123). 

Bu istek ise, yapay zevklerle sağlanmaktadır.  

Her yerde kadınlara zevk sunulmaktadır. Kilo kaybederse zevk, güzel bir 

yemek hazırlarsa zevk, doğal bir içgüdüyü (güzel olma arzusunu) takip ederse zevk, 

yeni bir Ģey- yeni bir vücut, yeni bir ev, yeni bir giysi, yeni bir iliĢki elde ederse 

zevk… Zevk, tüketim toplumlarının sürekli özel ödülüdür. Fakat bu ödülü almak için 

bir güdü gerekmektedir. ĠĢte kadına karĢılık verdirten ve ödülü alan bu güdü, 

kadınlık arzularıdır (Coward, 1993: 15-16). 

Kadın olmak sürekli hitap edilmek, sürekli incelenmek, arzunun sürekli davet 

edilmesi demektir; mutfakta, caddelerde, moda dünyasında, film ve edebiyatta... Her 

yerde kadınların neyi arzuladıklarına dair sorular üretilmekte ve düĢünceler 
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sunulmaktadır. Arzu durmadan tanımlanmakta ve uyarılmaktadır. Her yerde kadınlık 

arzuları araĢtırılmakta, satın alınmakta ve tüketilmektedir (Coward, 1993: 16). 

Söz konusu bu arzularla yaratılmıĢ “Yeni Kadın” masalı medyada ilk kez 

1990‟larda ortaya çıkmıĢtır. Bu masalla verilmek istenen ileti, kadın hareketinin, 

kadının kamu alanı vitrininde kalma süresini uzattığıdır. Medya bunu kanıtlamak için 

orta ve ileri yaĢına karĢın hala güzel kalmayı baĢarabilmiĢ ünlü kadınları örnek 

alınması gereken modeller olarak sunmuĢtur. Oysa bazı kesimler için bu „yeni kadın‟ 

imajı tamamen bir masaldır; çünkü 50 yaĢında hala muhteĢem görünme vaadi 

kadınlar için bir nimet değil, ağır bir yüktür. Bu, sonsuza kadar genç ve güzel 

görünmek için harcanacak yorucu gayretlerin sonu olmadığı anlamına gelmektedir 

(Tseélon, 2002: 126-127). Örneğin, altmıĢaltı yaĢında olan ve bugüne kadar kaç 

estetik ameliyat geçirdiği bilinmeyen Ajda Pekkan, genç kızları imrendiren 

bacaklarının güzelliği için son yirmi yıldır haftanın beĢ günü uzun saatler boyunca 

düzenli spor yaptığını söylemektedir (http://arama.hurriyet.com.tr, 2012). 

Açık ki, kadınlık arzuları, durmaksızın gelecekteki kusursuzluk vaadiyle, 

ideallere ulaĢma -ideal bacaklar, saçlar, evler, kekler, iliĢkiler- tuzağıyla davet 

edilmektedir. Sunulan idealler gerçekte yoktur, sadece fotoğraf tekniklerinin nihai 

ürünleri ya da inceltilmiĢ fanteziler olarak görünmektedir. Fakat bu idealler sürekli 

olarak kadınlara dayatılmakta (Coward, 1993: 16) ve dünyanın birçok yerinde 

milyonlarca kadını peĢinden koĢturmaktadır. Çünkü günümüz reklamcılık anlayıĢı 

hak ettiğimizi kanıtlamadığımız sürece sevilmeyeceğimiz duygusunu doğuran bir 

endiĢenin yaratılması temelinde kurulmaktadır. Vücudun giderek artan sayıdaki 

bölgesi, mükemmelleĢtirmek ve erotikleĢtirmek amacıyla uğraĢ altına alınmaktadır. 

Vücudun en küçük parçaları bile artık ideal ölçülerle incelenmekte ve çaba isteyen 

alanlar halini almaktadır. Böylece pazarlamaya uygun vücut bölgeleri artmaktadır. 

Önceden seksi görünmeyen yerler seksileĢtirilmekte, böyle olunca da idealin 

incelenmesine maruz kalmaktadır. Böylece tüm bedenin tüketim ekseninde tutulması 

kolaylaĢmaktadır (Coward, 1993: 84). 

Reklamlar, özellikle genç kızları mesaj bombardımanına tutmaktadır. 17 yaĢına 

gelinceye kadar genç bir kadının medya yoluyla yüz yüze geldiği ortalama 250.000 

http://arama.hurriyet.com.tr/
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ticari mesaj vardır. Oysa günümüz genç kadınlarının anneleri, tüm ergenlik 

dönemleri boyunca kızlarının ancak bir gün içerisinde karĢılaĢtığı sayıda mesaja 

maruz kalmıĢtır (Çakı, 2011: 319). Görüldüğü gibi arzuların canlı tutulmasında 

medya en büyük silah ve en etkili aracıdır.  

Tekrar kadınlık arzularına dönüldüğünde, arzuları besleyen ve ideallerin daima 

ideal olarak kalmasını sağlayan bir duygu daha olduğu görülmektedir; suçluluk. 

Zevk, suçluluk duygusu yaratmaktadır ve bu yeterince kötüdür. Fakat daha kötüsü 

diğer insanların bizim zevklerimizden eleĢtirellikle söz ettiklerinde yaratılan 

suçluluktur: yemek piĢirmekten zevk alıyorsak suçluluk, giysileri seviyorsak 

suçluluk, rejim yapıyorsak suçluluk…(Coward, 1993: 17). 

Söz konusu bu arzu ve suçluluk ise, kapitalist toplumun tüm bireylerine ama 

özellikle de kadınlara, bedeni kurgulanabilir bir ideal olarak yansıtan pratiklerin 

kapısını açan anahtardır.  

2.2.1. Güzellik Pratiği ve İdeal Beden Algısının Bedene Müdahalesi 

Çağımız Batılı toplumlarında ve 1980 sonrası uygulanan neo-liberal 

politikalarla yüzünü Batı‟ya dönen diğer toplumlarda bugün neredeyse birörnek 

denilebilecek bir güzellik algısı vardır.  

Batı‟nın kendi güzellik ideallerini Batı-dıĢı toplumlara dikte etmesini 

meĢrulaĢtıran en önemli kurumsallaĢtırma, güzellik/çekicilik ile geliĢmiĢlik düzeyi 

arasında kurduğu iliĢkidir. Buna göre zayıflık ve yeme bozukluklarıyla tanımlanan 

güzellik ideali Batı toplumları gibi zengin ve geliĢmiĢ toplumlara özgü eğilimlerdir: 

Batı-dıĢı toplumlarda görülen nispeten kilolu kadınların güzel ya da çekici bulunması 

eğiliminin bu toplumlardaki ekonomik kaynakların kıtlığıyla bağlantılı olduğu 

düĢünülmektedir. Ne var ki çağdaĢ dünyayı merkeze alan bu yaklaĢım eleĢtirilere 

açıktır (Çakı, 2011: 310).  

Çünkü kapitalist piyasanın içinde yer alan her toplum, aynı ortak kültürel 

ideallerden bütünüyle ya da kısmen etkilenmek zorunda kalmıĢtır ve söz konusu bu 

idealler özellikle kadınlar üzerinde önemli birer baskı aracıdır.   
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Güzel olmak her çağda arzulanan bir olgu olmuĢtur ancak hiçbir zaman 

günümüzdeki kadar ön planda yer almamıĢtır. Baudrillard‟a göre (2004), artık güzel 

olmak beden düzeyinde bir seçkinlik/seçilmiĢ olma göstergesidir. Beden, sınıfsal 

beğeninin ve seçkinliğin görsel iĢaretidir, dolayısıyla bedenin onaylanması anlamına 

gelen güzellik günümüzde kaçınılmaz bir gerekliliktir. Baudrillard (2004), günümüz 

güzellik etiğini, bedene iliĢkin tüm kullanım değerlerinin tek bir iĢlevsel değiĢim 

değerine indirgenmesi olarak tanımlamaktadır. DeğiĢim değeri ise, görkemli beden, 

arzu ve haz fikrini bünyesinde toplamakta ve bu bağlamda güzellik bir 

gösterge/değer olarak iĢlev görmektedir.  

Mitolojik ve teolojik betimlemelerde bile sahte, özgünlükten yoksun ve 

ikiyüzlü bir varlık olarak bahsedilen kadınsa, bugün kapitalist piyasa koĢullarında 

bütünüyle güzellik idealleriyle kuĢatılmıĢ durumdadır. O, geçmiĢten gelen bir 

tasvirle, yapay, sahte bir kimlik iddiasında olan ve sonsuza dek doğanın yarattığından 

daha genç ve güzel görünmeye çabalayan bir varlıktır (Tseélon, 2002: 55). 

Peki, nedir güzel kadın? Güzel kadın, akla yakıĢtırılmayan bir nesnedir. Çünkü 

akıl da dil gibi erildir. DiĢiliğini daha keskin biçimde sergileyen kiĢinin akıldan 

hadım edilmesinin nedeni de budur (Sezer, 2011: 124). 

Birçok toplumda kadın bedenine dayatılan çeĢitli güzellik idealleri, kadın 

bedenini eril ideoloji tarafından bir nesne olarak kurgulamayı amaçlamaktadır. 

Erkeğin egemenlik alanının akıl olarak kabul edilmesi, erkek bedenini kendiliğinden 

olumlu bir niteliğe sahip nötr bir beden olarak kurgularken; kadın bedeni ise, erkek 

bedenine kıyasla toplumsal cinsiyetin ayrımcı damgasını daha çok taĢımakta ve 

seyirlik bir nesne olarak kusurları daha çok göze batmaktadır (Çabuklu‟dan akt., 

Timurturkan, 2009: 108). Bu bağlamda Giet‟e göre (2006: 83), her zaman için kadın 

güzelliğinin ölçütünü ve anahtarını elinde tutan kimi zaman belirleyici, kimi zamansa 

röntgenci olan erkek bakıĢıdır. 

Çünkü güzellik insanı bakanın tarafında simgeleĢtirmekte, ikon haline 

getirmekte ve içine bir kalıp yerleĢtirmek üzere oymaktadır. Güzel kadın, hem 

erkekler hem de diğer kadınlar tarafından, olmadığı bir Ģey üzerinden 
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kurgulanmakta, sürekli kazanma değil, “elde etme” isteğiyle karĢılaĢmakta ve her 

zaman bir tehdit olarak algılanmaktadır (Sezer, 2011: 123).  

Kapitalizm ve ataerkil toplum ise, güzelliği kültürel tüketime yönelik olarak 

tanımlamaktadır; düĢmanlık ve arzu yaratmak adına güzel kadın görüntüleri her 

yerde kullanılmaktadır. Bu görüntülerin teĢvik ettiği açgözlülük ise, para kazanma ve 

statüyü koruma amaçlarına hizmet etmektedir (Alphan, 2008: 18).  

Oysa güzel olmak, beklenti ve korkuyla çerçevelenmiĢ tablo 

mükemmeliyetindeki bir anın peĢinden koĢmaktır. Kadınlar için güzellik yalnızca 

değerlerinin seyirlik nesne olma rolünü ne derece iyi oynadıklarıyla ölçüldüğü 

gerçeğini vurgulayan geçici bir durumdur. Bu yüzden güzelliğin çoğu zaman bir 

prestij sembolü olarak değil de bir utanç sembolü olarak düĢünülmesi daha uygundur 

(Tseélon, 2002: 138-139). 

Günümüzde, diĢil model yani kadın için güzellik mutlak ve dinsel bir buyruğa 

dönüĢmüĢtür. Güzel olmak (artık) ne doğa vergisidir, ne de ahlaki niteliklere bir 

ektir. Güzel olmak baĢlı baĢına ve kendi içinde anlamlı bir idealdir.  

Ancak gerçekte güzellik, tek baĢına iĢlevi olan bir Ģey değildir; etkisini de bu 

etkinin yönünü de güzelliğe bakan taraf belirlemekte; ayrıca bundan 

yararlanmaktadır (Sezer, 2011: 126). 

Öyle ki, kadınlar kendilerinden güzel olmaları beklendiği için utanca 

itilmektedir. Dikkatli davranmadıkları takdirde, normlardan sapma tehlikesi kadınlar 

için her zaman vardır. Ataerkil yönetim, kadını hayali bir güzellik modeliyle 

kıyaslayarak yargılamaktadır. Bu süreçte, kadının vücudu utanılacak bir nesne olarak 

görülmektedir. Kadının kendisine bakıĢında fiziksel varlığının merkezi bir yere sahip 

olması da iĢte bu yüzdendir (Tseélon, 2002: 136). 

Çünkü güzel olmak, etrafa karĢı uzlaĢılmıĢ bir sorumluluk içermektedir: 

Kadının onu koruması ve hep daha fazlasına koĢması beklenmektedir. Görüntüyü 

ortalamaya çekmek neredeyse bir suç, hatta zayıflıktır. Ve ortalama konusunda bir 

baĢka dayatma daha bakidir. Eğer bir genç kız ya da kadın ortalamanın üstünde bir 

güzelliğe sahipse, erkekler nezdinde müstakbel fahiĢedir. Kendini ya bu yaftaya 
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uygun davranmak zorunda hissedecektir ya da içine kapanıp bir dizi cinsel davranıĢ 

bozukluğuyla yoluna devam etmeye çalıĢacaktır (Sezer, 2011: 130).  

Bu noktada, ideal vücut söylemlerinin temelinde bir paradoks yatmaktadır. 

Ġnce, esnek, sağlam vücudun cinsel ideali aynı zamanda bir kendi kendini ret, baĢka 

herhangi bir duygusallık biçiminin yokluğu anlamına da gelmektedir. Ġdeal vücut, 

estetik bir cinsellik idealine dolayısıyla çok sınırlı bir estetik idealine tam bağlılığın 

kanıtıdır. Bu da, mükemmel vücut arzusuyla çeliĢen her tür duyusal zevki 

dıĢlamakta; kadınların üzerinde hiçbir denetim kuramayacakları varsayılan bir 

cinsellik biçimini ifade etmektedir (Coward, 1993: 49). 

Ayrıca, ideal vücut söyleminde kadın daima gençtir. Dolayısıyla kadının 

cinselliği de gençliğe sıkıĢtırılmıĢtır; bu durum, kadını gençlikte umutsuzca -

seçilmiĢ, yaratılmıĢ değil de empoze edilmiĢ- güzelliğe doğru koĢmaya, ama ondan 

asla emin olmamaya (Venüs Kompleksiyle yaĢamaya) ve sonrasında da manipüle 

edilmiĢ bir yaĢlılığa sürüklemektedir. Dar bir sınırın içine hapsolmuĢ kliĢe güzellik 

tanımı gibi, güzel olan da oyunda belirtilen yerde durmak zorundadır. Çünkü güzel 

kadın karakter değil tiplemedir. Herhangi bir tiplemeyi anıĢtıran bir özelliği 

görülürse, hemen o stereotipe bütün olarak tıkıĢtırılmaktadır (Sezer, 2011: 129-130). 

Baudrillard, bedenin güzellikle iliĢkisini Ģu Ģekilde tanımlamaktadır (2004: 

169-170); 

“Güzellik etiği, bedenin tüm somut „kullanım değerinin‟ tek bir iĢlevsel 

„değiĢim değeri‟ne indirgenmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu değiĢim 

değeri, görkemli eksiksiz beden fikrini, arzu ve haz fikrini kendinde 

toplamaktadır. Bunu yaparken de bir gösterge değiĢ tokuĢunda tükenip gitmek 

üzere bu fikirleri gerçek halleriyle yadsımakta ve unutmaktadır. Çünkü güzellik 

değiĢ-tokuĢ edilen bir göstergeler malzemesinden öte bir Ģey değildir. 

Günümüzde her yerde bedenin yeniden keĢfini ve tüketimini, tanımlanan haliyle 

güzellikle birlikte yöneten cinselliktir. Narsistik yeniden kuĢatma yoluyla 

bedenin değerli kılınmasını emreden güzellik buyruğu, cinsel bakımdan değerli 

kılma olarak erotiği içermektedir. Erotiği ise cinsellikten açıkça ayırt etmek 

gerekmektedir. Arzunun değiĢ tokuĢ edilen göstergelerinin taĢıyıcısı olan 

bedeni, fantazyanın yeri ve arzunun barınağı olan bedenden ayırt etmek Ģarttır. 

Beden/itkide, beden/fantazyada arzunun bireysel yapısı ağır basmaktadır. 

„ErotikleĢtirilmiĢ‟ bedende ağır basan ise değiĢ tokuĢun toplumsal iĢlevidir. Bu 

anlamda, kibarlık ya da diğer pek çok toplumsal ritüel gibi, araçsal bir 

göstergeler kodundan geçen erotik buyruk (güzellikteki estetik buyruğu gibi) 

sadece iĢlevsel buyruğun bir değiĢkesi ya da metaforundan ibarettir.” 
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Birçok toplumda, “estetik cins” ikincil cinstir, eĢdeyiĢle kadındır, çünkü doğru 

gibi güzellik de belirli bir tarihsel alanda, belirli bir toplumun değerleriyle doldurulan 

boĢ terimlerden biridir. Dolayısıyla bir kadın toplum tarafından güzel kabul 

edildiğinde, vücuduyla güncel olarak kadınların cinsel davranıĢlarını çevreleyen 

değerleri ifade ettiği aĢikârdır (Coward, 1993: 80). 

Eksponansiyel (hızla yükselen) değer olarak iĢlevsel bedenin, yani artık ne 

dinsel görüĢteki gibi „et‟, ne de endüstriyel mantıktaki gibi „emek gücü‟ olan, ama 

maddiliğinde (ya da „gözle görülebilir‟ idealliğinde) narsistik kült nesnesi veya 

toplumsal taktik ve ritüel öğesi olarak ele alınan bedenin uzun kutsallaĢtırma (ve 

yabancılaĢtırma) sürecinde, güzellik ve erotizm iki ana laytmotiftir/tekrar öğesidir. 

Dolayısıyla, güzellik ve erotizm birbirinden ayrılmaz iki öğedir ve ikisi birlikte 

bedenle ilişkinin yeni etiğini oluĢturmaktadır (Baudrillard, 2004: 167). 

Bu noktada, konuyla ilgili olarak Baudrillard Ģu soruyu sormaktadır: Beden 

diĢil midir? Çözümlemesinde ise, hem evet hem de hayır yanıtını vermektedir. Beden 

diĢil değildir çünkü tüketim kültürünün hedef alanı içinde erkek bedeni de vardır. 

Beden diĢildir çünkü tüketim kültüründe bedenin estetik/erotik değiĢim değerine 

indirgenmesi sonucu beden daha diĢil bir yapı göstermektedir. Bedenin tüketim 

kültürünün bir nesnesi haline gelmesinde ona yüklenen arzu/ haz/seçkinlik simgesi 

olma anlamı, kadın bedeninde karĢılığını bulmaktadır. Üstelik bu anlam, gündelik 

hayatın estetikleĢtirilmesini hedefleyen tüketim kültüründe iyice belirginleĢmektedir 

(Nazlı, 2004: 29-30).  

Söz konusu bu kültürde, kadınlar „ideal‟ olarak doğmamakta, bunun için çok 

emek harcamaktadırlar. Bu emeğin yönünü belirleyense, içinde yaĢanılan toplumun 

güzellik ve çirkinlik algısının yanı sıra, bu kavramlar aracılığıyla eril bakıĢın 

kurguladığı ideal bedendir.  

Böyle bir yapıda, toplum içinde yaĢayan insanın bedeniyle doğrudan bir iliĢki 

kurması adeta olanaksızdır; zira bedene iliĢkin algılar kültürel merceklerden 

süzülmekte, bedenle kurulan iliĢkinin niteliğini de kültürel öğrenme belirlemektedir 
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(User, 2010: 135). Tarihsel ve kültürel ortam, insan bedenini (olan ve olması gereken 

bedensel nitelikleri) tanımlamaktadır. Bedenin kullanımına iliĢkin normlar yine 

tarihsel ve kültürel ortam içinde belirlenmektedir (User, 2010: 134). Ayrıca, 

Bocock‟un da belirttiği gibi, modern ve postmodern kapitalizmde bir insan 

kendiliğinden „güzel bir kadın‟ ya da „yakıĢıklı bir erkek‟ olamamaktadır. Bu sıfatları 

elde etmesi ve hak etmesi için bir dizi tüketim pratiğiyle yakın bir iliĢki içinde olması 

gerekmektedir. Ġnsanlar, ancak kimliklerini yaratmalarına yardımcı olacak malları -

sürekli- tüketerek, olmayı arzu ettikleri kiĢi olabilmektedirler (Timurturkan, 2009: 

107).  

Eğer kadın belirlenen (ideal) formun dıĢında ise, doğru ürünlere yatırım 

yaparak söz konusu forma ulaĢabilmektedir. Bu bağlamda, günümüzde kadınlar 

ergenlik çağından itibaren vücutlarını biçimlendirmek ve medyada sunulan 

görsellerdeki kadın ideallerine benzemek için (spor yapmak, silikonlar taktırmak, 

fazlalıkları estetik operasyonlarla aldırmak gibi) çeĢitli çabalar göstererek mücadele 

vermektedir  (Ġmançer ve Ġmançer, 2006: 127). 

Tüketim kültürünün bir parçası haline gelen ve kadın bedenine dayatılan çeĢitli 

idealler, yaĢamın doğal bir parçası gibi sunulmaktadır. Corrigan bu durumu Ģöyle 

özetlemektedir; kitlesel üretimin bir gereği olarak kataloglar, gazeteler, dergiler ve 

mankenler aracılığıyla mağazalar tarafından dikte edilen standartlaĢmıĢ giysilere 

uygun standart kadın bedenleri olması zorunluluğu (Timurturkan, 2009: 108). 

Piyasanın sunmuĢ olduğu bu standart giysilerin bir de standart bedeni olması 

Ģarttır; çünkü seri üretilen ve tüketilen her Ģey, el iĢçiliğinden daha karlıdır. 

Dolayısıyla kültürel ideal olarak kabul gören belirli bir kadın tipi vardır. Bu 

„mükemmel‟ kadın bedeni 1.68 cm ile 1.77 cm arasında bir uzunluğa, uzun 

bacaklara, bronz tene ve dinç görünüme sahip olmalıdır, fakat en önemlisi bir dirhem 

fazla eti bulunmamalıdır (Coward, 1993: 42). 

Batı‟ya atfedilen en önemli ideal beden kriterleri arasında olan bu kadın 

bedeninin zayıflığı meselesi, Batılı güzellik tarihinin değiĢmez niteliği değildir. 

Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinden kalan kadın heykelleri ve son beĢ 

yüzyıldan günümüze ulaĢan kadın portreleri bugünkünden çok farklı bir ideale iĢaret 
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etmektedir. Ġdeal kadın bedeni kriteri olarak zayıflık son birkaç on yılın modasıdır. 

Bunu da Batı kapitalizminin giderek tıkanan ve tükenen sömürü kaynakları 

karĢısında yeni bir alan olarak bedeni keĢfetmesiyle açıklamak mümkündür (Çakı, 

2011: 310).  

Yeni bir tüketim alanı olarak bedeni keĢfeden Batı toplumunun, idealize ettiği 

beden biçimine atfettiği bazı değerler vardır. Ġdeal vücut, fazla yağlarından arınmıĢ 

incelikte ve sıkı olmalıdır. Yağa izin verilen tek bölge göğüslerdir ancak onlarda da 

çıkıntısız vücutla uyum sağlayan „tam yuvarlaklık‟ ve „sıkılık‟ vurgulanmalıdır. Bu 

vücudun en çarpıcı yanı yeni yetmeliği hatırlatmasıdır; ancak ideal tam bir genç kız 

vücuduna da uygun değildir. Daha çok gençlik biçimini koruyan daha yaĢlı bir kadın 

vücududur. OlgunlaĢmamıĢlığa verilen bu değer, kadın vücuduna cinsel çekicilik 

kazandırmakla ilgili diğer uygulamalarda da göze çarpmaktadır (Coward, 1993: 44-

45). 

Kadınların bu ideale ilgisini korumanın en önemli mekanizması belki de bu 

idealin ĢiĢmanlık ve ete yönelik bir tiksinti üzerine inĢa edilmesidir. Bunu yaparken 

kullanılan dil, kadının kendi vücuduyla ancak ceza ve nefrete dayalı bir iliĢki 

kurmasına yol açmaktadır. Çünkü ideal biçimin ana hatları dıĢında kalan alanlar yok 

edilmesi gereken „sorunlu‟ yerlerdir. Sonuç ise, kadınların kendi vücutlarını, kendine 

ait ayrı yaĢamı olan kısımlar olarak düĢünmeleri ve böylece bedenin parçalanmasıdır. 

Bu parçalanmıĢlık duygusu, insanın kendi vücuduyla tamamen mazoĢistçe bir iliĢki 

kurmasının önünü açmaktadır (Coward, 1993: 47). Çünkü ideal beden ve güzellik 

anlayıĢı, saç, deri rengi, kıyafet, beden Ģekli gibi unsurlara bakarak bazı bedenleri 

onaylarken, bazılarını ise yok saymakta ya da reddetmektedir (Çakı, 2011: 311).   

Bu noktada, film yıldızları (ya da daha genel anlamıyla star sistemi içinde yer 

alanlar), modern güzellik anlayıĢının adeta birer aynasıdır.  Toplum içinde sadece 

baĢarılarıyla değil, aynı zamanda beden ölçüleri ve güzellikleriyle de yer edinen 

yıldızlar, Ömer Naci Soykan‟a göre, toplumda güzel bedene olan ilginin her zaman 

için çirkin bedene olan ilgi ve talepten fazla olmasının bir kanıtıdır (Timurturkan, 

2009: 106). Yıldızlar, hangi bedenin onaylanıp hangisinin dıĢlanacağını gösteren 

birer örnektir; sıradan kadınlar için ulaĢmayı arzu ettikleri görselliğin elde edilebilir 
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olduğunu hatırlatan simgelerdir. Liberal ekonomilerde nasıl ulaĢtığınız değil neye 

ulaĢtığınız önem taĢıdığından, son kertede varılacak yerdir, her kadın bir yıldız gibi 

ıĢıldayabilir –eğer gerekli yatırımı yaparsa! 

Yıldızların bedenlerinde bir tasavvur olmanın ötesine geçerek somutlaĢan ideal 

vücut, en geniĢ anlamıyla moda yazınının ortaya koyduğu sorunlu alanlar yok 

edildikten sonra geriye kalandır. Eğer tüm çabalara rağmen „sorunlu olanlar‟ hala 

yerinde duruyorsa, her zaman bıçağa baĢvurmak mümkündür: Kadın dergileri, 

güzellik kitapları ve öğütleri düzenli olarak estetik cerrahi hakkında bilgi 

vermektedir (Coward, 1993: 42-43).  

Böylesine vurgulanan güzellik modeli, kadını dıĢ görünüĢüyle tanımlayıp 

değerlendirerek aslında onu fazlasıyla utandırıcı bir duruma sokmaktadır. Ġlk olarak 

kadın, genellikle ulaĢamadığı ve sonunda çiğnemeye mahkûm olduğu ideal bir ölçüte 

göre değerlendirilmektedir. Ġkinci olaraksa, kadının vücudu doğal, çıplak ve kontrol 

edilmemiĢ haliyle kabul görmemektedir. Onun vücudu, utanç duyulacak, 

baĢkalarından gizlenecek, değiĢtirilecek ve kontrol edilecek bir Ģeydir  (Tseélon, 

2002: 139). 

Oysa bugün, ideal tip olarak sunulan kadın vücudu imgelerinin çekiciliği, 

güvenli bir zevk sunan herhangi bir manzaranın çekiciliğinden baĢka bir Ģey değildir. 

Egemen görsel ideal, her zaman cinsel davranıĢ hakkındaki egemen değerleri de 

ifade eden bir estetik idealdir. Günümüzün ideali, yukarıda da değinildiği gibi, 

modern bir kadınca edilgenlik çeĢidi olan olgunlaĢmamıĢlıktır. Kadın bedeni temel 

ilgi nesnesi olduğu için egemen cinsel tanımlar da kadın vücudu ve görünüĢü 

üzerinedir (Coward, 1993: 80). OlgunlaĢmamıĢlığa bu denli vurgu yapılması ise, 

kapitalist-patriarkal sistemin iç mantığı göz önüne alındığında son derece doğaldır. 

Ġdeal bedeni belirleyen eril bakıĢ, bu bedeni erk sahibi kılmaktan uzak tutacak ancak 

kadına kendi bedeninin sahibi olduğu yanılsamasını da yaĢatacak bir noktada 

tutmakta ve böylece daimi iktidarını sağlamaktadır.  

Baudrillard‟ın da dediği gibi, kadın bedeninin cinsel/erotik anlamı ve tanımı, 

tarihsel kökenlidir ve sırf bu tanımlamadan dolayı kadın ve bedeni, kölelik, din ya da 

ataerkillik gibi çeĢitli sistemler tarafından kontrol altına alınmaktadır. Bugün, 
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cinsiyet olarak köleleĢtirilen kadın, cinsel olarak özgürleĢtirilmektedir. Baudrillard‟a 

göre, bu Ģekilde bir cinsel özgürleĢmeyle kadın, kadın ile de cinsel özgürleĢme 

tüketilmektedir. Bedenin özgürleĢtirilmesi, bedeni tüketim kültürü içinde aynı 

zamanda bir ilgi nesnesine dönüĢtürmektedir (Nazlı, 2004: 30). 

2.2.2. Cinsiyet ve Cinsellik Kavramlarının Bedene Müdahalesi 

Beden-toplum iliĢkisinde öne çıkan en önemli konulardan biri de cinselliktir. 

Cinsiyet ve cinsellik üzerinden bedene müdahale, çağdaĢ toplumun köklü 

problemlerindendir. Özellikle erkek bedenine karĢı zayıf beden olarak tabir edilen 

kadın bedeni müdahalenin baĢ aktörüdür. Kadın bedenine yönelik müdahaleler, 

sadece kadın erkek iliĢkilerini değil, baĢta ailevi iliĢkiler olmak üzere toplumsal 

iliĢkilerin bütününü belirlemektedir. Toplumsal hayatın hemen tüm alanlarında kadın 

bedeni iktidarı elde etme yarıĢına mağlup baĢlamaktadır. Kadının, belki de erkek 

bedene ve dolayısıyla toplumsal bedene hâkim olabildiği en önemli alan cinselliğini 

eĢdeyiĢle kadınlığını öne çıkardığı alandır; ancak burada da her zaman gerçek bir 

baĢarıdan söz etmek mümkün olmamaktadır. Zira kadın bedeni, çok geniĢ bir 

yelpazede yasal veya yasadıĢı yollarla, resmi ve özel otoriteler vasıtasıyla tüketim 

aracı olarak büyük bir pazarda meta niteliğinde kullanılmaktadır (OkumuĢ, 2011: 

54). 

Çünkü günümüz beden ideallerinin sunduğu kadın vücudu fazlasıyla cinsellik 

yüklü bir imaja sahiptir; fakat bu, cinselliği üzerinde yetiĢkin ve güçlü bir denetime 

sahip kadının vücudu değildir. Ġmge, cinselliği hala bir erkeğin etkin cinselliğine 

yanıt olan son derece cinselleĢtirilmiĢ bir diĢiye aittir (Coward, 1993: 46). 

Dolayısıyla nesneleĢtirilmesi ve metalaĢtırılması kolaydır.  

Iris Young, kadın bedeninin bir iktidar nesnesi oluĢunun örnekleri üzerinden 

insan bedeninin „nötr‟ olamayacağını vurgulamaktadır. Young‟a göre 

cinsiyetlendirilmiĢ biçimler, tarzlar kısmi, belirsiz ve davranıĢlara iĢlenmiĢ, tepkisel 

ve kesintilidir. DiĢil beden, kadınların kendi bedenlerini aktif olarak kullanmaktan 

caydırılması, fiziksel hareketlere yeterli katılma fırsatı sunulmaması, oğlanlarla 

kızlar arasında bedensel oyunlara katılma ayrımcılığı yapılması nedeniyle bedeni 

hakkında güvensizliğe alıĢtırılmıĢtır. Ayrıca kadınların erkek bakıĢının nesnesi 



196 

 

 

olmaya özendirilmesi söz konusudur ve „eril göz‟ün kadın bedenini disipline edici bir 

iĢlevi vardır. Bu eril bakıĢ, kadın bedenini itaatkâr hale getirmektedir (akt. Sancar, 

2011: 251).  

Söz konusu bu bakıĢ, tarih sahnesinde ataerkil yapıyı ayakta tutan temel 

motivasyondur ve kadının kendi bedenine yabancılaĢ(tırıl)ması yoluyla iĢlemektedir. 

DizginlenmemiĢ diĢil libido, erkek iktidarını sarsabilecek bir enerjiye sahip 

olduğundan, koĢulsuz olarak onu denetleyen eril güçlerin yönetimine verilmiĢtir 

(Caner, 2004: 41). 

Bu yönetim iliĢkisi, günümüzün en etkili empoze aracı olan medya 

organlarınca da perçinlenmektedir. Medya, cinsiyetin tasarımı ve inĢası için bir 

mecradır; sadece toplumda var olan gerçek cinsiyet iliĢkilerini yansıtan bir ayna 

değildir, bilakis cinsiyet düzenini yapılandırmada aktif rol almaktadır. Toplumsal 

cinsiyete dair uygulamalar ile birlikte cinsiyet imgeleri de medya aracılığıyla 

kurulmaktadır (Dorer, 2006: X).  

Baudrillard, kitle iletiĢim araçlarının ürettiği gerçeklik içinde erillik ve diĢillik 

modelleri arasındaki cinsiyet farklılığının cinslerin farklılaĢmıĢ doğasından değil, 

aksine sistemin farklılaĢtırıcı mantığından doğduğunu belirtmektedir. Baudrillard‟a 

göre günümüzde kadınlar ve erkekler tüketimi düzenleyici unsur olarak, erillik ve 

diĢillik kalıpları içinde sadece ayrımlarıyla geçerlik taĢımaktadır. Ġdeolojisi tüketimin 

gereklerine göre düzenlenen kitle iletiĢim araçlarında yer alan eril modeller rekabetçi 

seçici erdemi simgelemektedir. DiĢil modeller ise kadının kendi kendisinden 

hoĢlanması ve narsistik kendine ilgiyi telkin etmektedir. BaĢka bir deyiĢle, kadınlar 

kesin bir varlığa sahip kiĢiler olarak değil, her zaman kadın olarak gösterilmektedir 

(Ġmançer ve Ġmançer, 2006: 121-122).  

Kadın bedeni üzerine dikte edilen söylemler ortaya koymaktadır ki 

clitoridectomy eĢdeyiĢle klitoris sünneti uygulayan Avrupalı olmayan toplumlar 

kadar, Batı toplumları da kısıtlayıcı bir kadın güzelliği ve davranıĢ idealine sahiptir. 

Batıda cinsel çekicilik idealinin kadınların anatomisinin biçimini değiĢtirmek için 

zorunlu bir ameliyatla verilmediği, gönüllü olarak kabul edildiği söylenmektedir. 

Fakat her yerde iletiĢim araçlarınca ortaya konan tek bir özel biçim takıntısının 
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varlığı, kadınlar ve cinsellikleri konusundaki beklentilerin keskin bir ifadesidir 

(Coward, 1993: 43). 

Kadın bedeni, ataerkil normların hala güçlü olduğu 21. yüzyılda, tüketim 

kapitalizmi tarafından yeniden konumlandırılmaktadır. Aslında post modern 

toplumlarda cinselliğin bu kadar zihinleri meĢgul etmesi ve bir sektör olarak 

inanılmaz boyutta maddi birikimlere ulaĢması, onun binlerce yıldır „yasak‟ olarak 

kabul edilmesinin bir sonucudur (Caner, 2004: 135).  

Zamanla tüketim kapitalizminin tüm dünyada egemen hale gelmesiyle, kadın 

bedeninin metalaĢma süreci hızlanmıĢ ve binlerce yıldır sistematik bir baskıya maruz 

kalan dürtünün, paraya çevrilebilir bir değer olduğunun keĢfedilmesiyle beraber, 

cinsellik dev bir sektöre dönüĢtürülmüĢtür (Caner, 2004: 135). Bu dönüĢüm, 20. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren baĢlasa da asıl zaferini iletiĢim teknolojilerinin 

oldukça geliĢtiği 21. yüzyılda ilan etmiĢtir.  

Bilgi teknolojilerine dayanan post modern dünyada, cinselliğe yapılan bu aĢırı 

vurgu, kadın için bir paradoksu da beraberinde getirmektedir. Günümüz 

toplumlarında çoğu kadın için, kendisini üzerinden var edebileceği en önemli 

sermaye, bilgi değil; bedendir. BaĢtan çıkarıcılık, artık sadece bir cinsel çekim gücü 

olmaktan çıkmıĢ ve sahibine avantajlar sağlayan toplumsal bir araca dönüĢmüĢtür.  

Eril bakıĢın süzgecinden geçen ve kadınlık denilen bu araç, cinsellik yoluyla 

kurulan bir kimliktir. Bu kimliğin oluĢmasında her gün karĢılaĢılan resimlerin, 

bilgilerin yadsınamaz bir rolü vardır. Dolayısıyla toplumda kadın olmanın nasıl bir 

Ģey olduğunu anlamak için önce toplumdaki kadınlık tanımının ne olduğunu ve bu 

tanımın kadınlara nasıl mal edildiğini anlamak gerekmektedir (Coward, 1993: 8). 

Unutulmamalıdır ki, “erkeklik” ve “kadınlığın” algılanan normal özellikleri, bu 

özelliklerin bireyleri, bireylerarası iliĢkileri ve genel olarak toplumu nasıl etkilediği, 

belli coğrafyalarda ve dönemlerde daima değiĢiklik göstermektedir (Salzman, 

Matathia ve O‟Reilly, 2006: 26).  

Günümüz kadını cinsellikle sarmalanmıĢ bir toplumsal bağlamda 

algılanmaktadır. Bu nedenle birey vasfından önce kadınlık vasfıyla 
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değerlendirilmekte, bu da cinsel cazibesine ve toplumun diĢil toplumsal cinsiyet 

kurgusundan beklentilerine bağlı olarak gerçekleĢtirilmektedir.  

Çünkü Bourdieu‟nun da ifade ettiği gibi, insan bedeni toplumsal alanların 

içinden geçerken cinsel anlamlar olarak inĢa edilmektedir. Örneğin bedenin önü 

cinsel farklar alanıdır ve arkası ise farksızlık alanıdır. Bedenin arkası potansiyel 

olarak diĢilik, pasiflik, itaatkârlık ve eĢcinsellik simgesidir. Bedenin kamusal parçası 

kiĢisel temsilin saygın araçları olarak yüz, gözler, (erkek için bıyık) ve ağızdır; 

bunlar kimliğin asıl göstergeleridir. Bedenin gizli ve özel olarak tanımlanan bazı 

kısımlarınaysa namus, utanma gibi diĢil anlamlar yüklenmektedir. Bu sayede cinsel 

iliĢkiler toplumsal tahakküm iliĢkileri Ģeklinde görünmekte ya da tersine tahakküm 

iliĢkileri normal ve doğal iliĢkiler olarak kodlanmaktadır (akt. Sancar, 2011: 191). 

Dolayısıyla erkeklik, bedenin kamusal parçaları üzerinden kurulurken, kadınlık 

bedenin arkasıyla, gizli ve özel alanlarıyla kurulmakta ve mümkün olduğunca erotik 

bir bağlamda ele alınmaktadır.  

Toplumsal hayatta kadınlığın/diĢiliğin bu yoğun kullanımı tabuların 

zayıflamasına hizmet etmemekte; aksine kadın bedeninin metalaĢmasının baĢka bir 

boyutunu oluĢturmaktadır. Cinsel nesneleĢtirme, baĢkaldıran kadının tekrar 

köleleĢtirilmesinde en önemli adımdır. Kısacası, cinsel kimliğin benlik ifadesinde 

birinci plana çıkartılması, cinselliğin bireysel iradede dilediğince yaĢanmasından çok 

farklı bir anlam taĢımaktadır. Bu nedenle postmodern diĢi imgesinin ve ona uygun 

kıĢkırtıcı cinsel rollerin yaygınlaĢtırılmasının, kadın bedeninin özgürleĢmesini 

geciktiren olgular olduğu söylemek mümkündür. Bedenin teĢhirci bir zemine 

taĢınması, kadın kimliğinin toplumsal algıda saygınlık kazanmasından ve cinsellik 

üzerindeki tarihi önyargıların aĢılmasından çok daha önce gerçekleĢtiği için, 

postmodern dünyada kadın bedeninin görünümünde yansımalarını bulan tamamen 

yüzeysel bir özgürlüktür. Özetlemek gerekirse, postmodern dünyada diĢil bedenin 

sergilenmesi, ahlakçı yapılarda meydana gelmiĢ devrimsel geliĢmelerin değil, 

kapitalizmin daha fazla kar elde etmek adına popüler kültürü erotikleĢtirmesinin 

sonucudur (Caner, 2004: 140-141).  
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Batılı tüketim toplumlarında kadın, kendisine değiĢik ambalajlar içinde vaat 

edilen zevkin peĢinden gitmektedir. Bu vaatlerden tümüyle kaçmak, bu toplumlarda 

doğup büyüyenler için kolay değildir. Zevk vaadiyle çağrılan arzu, kadının 

cinselliğini oluĢturmaktadır. Böylece kadın, belli Ģekillerde giyinen, belli yaĢam 

tarzlarını isteyen ve belli duyguları özleyen biri olarak tanımlanmaktadır (Coward, 

1993: 11).  

Bu noktada giysiler, önemli bir ayrıntıdır. Modaya uygun giysiler, sınıf ve 

toplumsal kimliği ifade etmek için kullanılmakla beraber, bu giysilerin iletileri 

esasen kadınların ve erkeklerin cinsiyet kimliklerini nasıl algıladıkları ya da 

diğerlerinin nasıl algılamasını istedikleriyle de ilgilidir (Crane, 2003: 30). 

Dolayısıyla, giydikleriyle dıĢ dünyayla iletiĢime geçen ve kim olduğunu ifade eden 

kadın; bu ifadelendirmeyi çoğunlukla eril bakıĢın gölgesinde ve cinsel çağrıĢımlarla 

yüklü Ģekilde yapmaktadır; seksi, masum, çocuk ruhlu ya da özgür…   

Vücuda yakınlıklarından dolayı giysiler, iffet ve cinsel rahatlık arasında gidip 

gelmeyi eĢdeyiĢle hazzın reddini ve yüceltilmesini de simgelemektedir. Giysiler 

vücudu örtmektedir. Peki, vücudu örten bu giysiler, vücudun çıplaklığını gizlemekte 

midir yoksa tam aksine bu giysilerin ardında hayal edilen vücudun çıplaklığını 

artırmakta mıdır? Giysilerdeki baĢtan çıkarıcılık büyük oranda, giyinikle yarı-giyinik 

arasındaki etkileĢimde gizlidir. Yarı çıplak kadın eĢdeyiĢle belli belirsiz yapılan vaat, 

her zaman çıplak kadından daha erotiktir (Tseélon, 2002: 25). 

Kadın bedeninin sunduğu ve giysilerin ekleyebileceği mesajlar cinselliğin 

toplumsal tanımları için bir hazinedir. Erkek nötrdür. Kadınlar ise her zaman 

tanımlanan cinstir ve kadınların giyimi etrafındaki dönüĢümler, tanımların teĢhirine 

yönelik kararlı baskının parçasıdır (Coward, 1993: 33). 

Dolayısıyla kadın ve cinselliği, modanın etkisiyle yalnızca çekici, hoĢ ve 

uyarıcı olmaya zorlanıp cinsel bir nesne haline gelmekle kalmamıĢ, aynı zamanda 

giydiği giysilerin kendisini ruhsal olarak çevresi için yaĢamaya zorlaması nedeniyle 

köleleĢmiĢtir (Eco‟dan akt., Tseélon, 2002: 93). 
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2.2.3. Beslenme Pratikleri ve Diyetin Bedene Müdahalesi 

Beslenme, biyolojik olarak tüm diğer canlılar gibi insan türünün de temel 

faaliyetlerinden biridir. Ancak, beslenmenin insanlar için asıl önemi biyolojik 

gerekliliğinden değil sembolik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Cinsellik kadar 

yiyeceğin ve yemenin de psikolojik, sosyal ve politik olarak önemi bulunmaktadır. 

Yiyerek bireyler, en özel alanları olan bedenlerine yabancı maddeler almaktadır; bu 

nedenle yeme psikolojik olarak benliğin yapılandırılmasında önemli görülmektedir 

(Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2012: 80-81).  

Yiyecek, sevgi ve arzunun ifade edilip iletildiği bir araçtır. Kültürlerin 

farklılığını gösteren en karakteristik ürün de yiyeceklerdir. Ġnsanların ne yedikleri 

kadar, kiminle, nasıl, nerede yedikleri, ne hissettikleri ve neden öyle hissettiklerini 

anlamanın toplumu anlamada kritik önemi vardır. Tüm bu konulardaki tercihler, 

toplumdaki yazılı olmayan kuralları ve anlamları yansıtmaktadır. Spesifik yiyecekler 

ve yeme ritüelleri birçok gelenek ve görenekçe belirlemektedir. ĠliĢkili anlamlar 

dıĢarıdan rahatlıkla görülememektedir; çünkü bireyler, bunları içselleĢtirmekte fakat 

sıklıkla ifade etmemektedirler (Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2012: 81). 

Tarihi insanın varoluĢu kadar eski olan beslenme kültürü dönemlere has 

koĢullara, dini inanıĢlara, yaĢanılan bölgenin yapısına, yaĢam tarzına ve benzeri daha 

birçok unsura göre belirlenmekte ve daima değiĢmektedir. Ġnsanın yemekle olan 

iliĢkisi dolayımsız ve yalın değildir; beslenme bir dizi sosyal, ekonomik, kültürel ve 

coğrafi öğenin etkisi altında Ģekillenmektedir ve daima baskı altındadır. Söz konusu 

bu baskı, ilk çağlarda doğa Ģartlarından, özellikle tek tanrılı dinlerle birlikte (örneğin 

Musevilikte ya da Ġslamiyet‟te belli hayvanlarının etlerini yemenin haram olması 

gibi) inanıĢlardan, günümüzde ise fazlasıyla tüketim kültürünün sunduğu ideallerden 

beslenmektedir.  

Yemeğe iliĢkin baskının tarihi çok gerilere gitmektedir; öyle ki yasak meyveyi 

yiyen Adem ve Havva cennetten kovulmuĢtur. Öte yandan, uygarlaĢma sürecinde, 

biyolojik bir veri olan açlığa eĢlik eden iĢtah, kültürel bir olgu olan lezzete, tada 

dönüĢmüĢtür. Ancak bunun için, yiyecek seçecek kadar çok artı ürünün, bolluğun ve 

çeĢitliliğin olması gerekmiĢtir. Örneğin, Ortaçağ‟ın düzenli yiyecek bulamayan, 
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kıtlıktan kırılan yoksul halklarında damak tadı diye bir kavram yoktur, onlar ne 

bulurlarsa büyük bir iĢtahla yemektedir. Bedenin arzularından biri olan iĢtahı da tüm 

diğerleri gibi tekinsiz bulan Kilise, bu nedenle belli yiyeceklere yasaklar getirerek, 

uzun oruç günleri belirleyerek yemek yemeyi disiplin altına almaya çalıĢmıĢtır 

(Çabuklu, 2004: 142). 

Yeniçağ‟ın baĢlarından 18. yüzyıla dek geçen sürede ise kültürel baskılar, diğer 

birçok sonucunun yanı sıra, bireyleri yemek konusunda seçici yapmıĢtır, ancak 

bunun için kültür tek baĢına yeterli değildir, uygun sosyo-ekonomik ve tarihsel 

zeminin de olması gerekmektedir. Özellikle Fransa‟da ve Fransız kültürünün moda 

yoluyla etki ettiği diğer ülkelerde yemek yemek sadece mideyi doldurmak anlamına 

gelen içeriğinden sıyrılmıĢ ve bir ritüele dönüĢmüĢtür. Bunda, insanların çok temel 

ihtiyaçlarının çoğunu karĢılayan bir zenginlik seviyesine ulaĢınca, daha az temel 

olanlarına yönelmelerinin rolü vardır (Jensen, 2003: 140).  

Ortaçağ‟ın yemekte çeĢitlilikten ziyade bolluğa önem veren anlayıĢı, erken 

modernlikle birlikte değiĢmeye baĢlamıĢtır. Ortaçağ mutfağından ilk kopuĢ, 

Rönesans döneminde Ġtalya kentlerinde yaĢanmıĢ, ancak Fransız mutfağı 17. 

yüzyılda liderliği ele geçirmiĢtir. Küçük tabaklarla sunulmaya baĢlanan yemeklerin 

çeĢidi artmıĢ, rafineleĢmiĢ, sofra adabı geliĢmiĢ, tatlar kültürel bir yapı kazanmıĢ ve 

yemek yemek öz disipline, sınırlamaya tabi tutulmuĢtur (Çabuklu, 2004: 142).  

18. yüzyılda, soyluların incelmiĢ yemek zevki, burjuvazinin taklidiyle biraz 

daha yayılmıĢ, çok yemek üst sınıflar arasında bir sorun olarak algılanmaya 

baĢlanmıĢ ve beslenme rejimleri gündeme gelmiĢtir. Diyetin ortaçağdaki dinsel 

düzenleme niteliği güç kaybederken, seküler tıbbi bir diyet aracılığıyla bedene 

hükmedilip kontrol altına alınması fikri oluĢmuĢtur. 18. yüzyıl Ġngiltere‟sinde 

ĢiĢmanlığın zararlı olduğu, öz disiplin eksikliğinin sonucu olarak görüldüğü fikri 

bilim adamlarınca benimsenmiĢtir. Ancak ne var ki, bu görüĢler üst tabakalar için 

geçerli olmuĢ, kıtlık ve açlıkla, savaĢ koĢullarıyla boğuĢan halkı pek de alakadar 

etmemiĢtir (Çabuklu, 2004: 143).  

Öncesinde değilse bile, Viktorya döneminden itibaren kadınlar ince 

olmak/kalmak için çabalamaya baĢlamıĢtır. GeçmiĢte, daha zayıf görünebilmek 
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adına, iç organlar için tehlikeli olan dar korseler kullanmayı adet haline getiren 

kadınlar, çağdaĢ dünyayla birlikteyse kimi zaman ölüme bile neden olabilen yeni 

hastalıklarla, anorexia ve blumia ile tanıĢmıĢlardır. Susan Bordo‟ya göre, kültürel 

öğelerin yeme bozukluklarında büyük rolü vardır: KiĢinin kendisini aç bırakma 

edimi yüksek statüde yer alan kadınlar arasında ilk kez on dokuzuncu yüzyılda su 

yüzüne çıkmıĢ ve tıbbın dikkatini çekmiĢtir (Karacan, 2007: 62). 

Öyle ki, 19. yüzyıl Ġngiltere‟sinde kamusal mekânlarda iĢtahla yemek yemek 

ya da toplantılarda yemek üzerine konuĢmak uygunsuz bulunan davranıĢlardır. Bu 

dönemde özelikle kadınların iĢtahı, öz kontrol eksikliği ve cinsellik göstergesi olarak 

algılanmıĢ ve çirkinlikle özdeĢleĢtirilmiĢtir. Kadında zayıflık, onun tinselliğinin, ruh 

inceliğinin belirtisi kabul edilmiĢ, kilolu, yapılı, güçlü kadın bedenleri ise 

doğurganlığı ve çalıĢmayı çağrıĢtırdığı için alt sınıf iĢçi kadınlara uygun görülmüĢtür. 

Böylece zayıflık, bir sosyal statü göstergesine dönüĢmüĢtür. Kısıtlayıcı beslenme 

rejimine bir de baskıcı bir giyim rejimi (korse) eĢlik edince; zayıf, sağlıksız ve 

hastalıklı görünüm dönemin üst sınıf kadınları arasında neredeyse bir moda haline 

gelmiĢtir (Çabuklu, 2004: 144). 

Ayrıca 19. yüzyıl, gastronominin hızla geliĢtiği bir dönem olmuĢtur. Modern 

anlamda ilk restoranlar bu dönemde açılmıĢ, yemek soylu evlerin mutfaklarından 

kamusal alana taĢınarak „demokratikleĢmiĢtir‟. Dolayısıyla, bir yandan yemek bilgisi, 

diğer yandan sofra adabı kamusal yaĢam içinde dolaĢıma giren konular haline 

gelmiĢtir (Çabuklu, 2004: 144). 

Yemeğe verilen önem 20. yüzyılda da sürmüĢtür. GeliĢen sanayi ve 

yaygınlaĢan kapitalist sistem yiyecekleri daha bol ve ucuz hale getirmiĢ, bu da yemek 

ritüellerini üst tabakaların tekelinden çıkararak geniĢ kitlelerin kullanımına 

sunmuĢtur. Ayrıca sağlıklı, dengeli ve verimli beslenme dönemin tıbbının öne 

çıkardığı bir konu olmuĢtur.  

20. yüzyıla gelindiğinde, halka yönelik beslenme rejimi fizyolojik ekonomiye 

dayandırılmıĢtır. ĠĢçiler için ne kadar kalori gerektiği, bunun en ucuz Ģekilde nasıl 

elde edileceği gibi konular ön plana çıkmıĢtır. Hijyen ve zararlı yiyeceklerden 

korunma da, bu dönemde önemi vurgulanan konular arasındadır. 1920‟lerde 
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vitaminlerin keĢfiyle, sağlık söylemi bu tarafa kaymıĢtır. Eğitimli üst sınıfta ise az 

yemek ve kilo almamak hala popülerdir. 1940‟ların sonlarında sağlık için diyet 

yapmak ve incelik, popüler kadın dergilerinin baĢ temasıdır. Bu yüzyılda, ĢiĢmanlık 

kaygısı yavaĢ yavaĢ üst sınıflardan alt sınıflara doğru kaymaya baĢlamıĢtır. Yine de, 

1950 ve 60‟larda hala ağır yiyecekler iĢçi sınıfıyla, çeĢitlik ve zenginlik gösteren bir 

mutfak ise üst sınıflarla özdeĢleĢtirilmektedir (Çabuklu, 2004: 145).  

Önceleri ekonomik durumu nedeniyle yetersiz beslenme sonucu zayıf kalan 

kadınlar, bu yüzyılla birlikte durumu el vermesine karĢın kendi isteği üzerine, hatta 

fazladan çaba göstererek zayıflamak için aç gezmeye baĢlamıĢtır. ġiĢmanlık kendini 

kontrol edememe, disiplinsiz ve sağlıksız olarak algılanmıĢtır. Zayıflığın bir ideal 

olarak görülmesinin nedeni Foucault gibi düĢünürler tarafından ataerkil toplumda 

kadın bedenini kontrol altına alma, sınırlamanın bir sonucu olarak açıklanmıĢtır 

(Yenilmez, 2009: 30).  

1960‟larda derin dondurucuların kullanılmaya baĢlanması, dondurulmuĢ 

yiyecek tüketimini artırarak, tam istihdamın ve düzenli çalıĢmanın önemli olduğu 

refah toplumlarında, ailecek yenen öğle yemeklerini ortadan kaldırmıĢtır. Öğle 

yemeğini takiben, birlikte yapılan kahvaltıların sıklığı da azalmıĢtır. Yemek, 

beslenme aracı olmanın yanı sıra, iĢ, kutlama, serbest zaman etkinlikleri gibi, içinde 

yer aldığı durumlara iliĢkin bir gösterge ve protokol aracı haline gelmiĢtir (Çabuklu, 

2004: 145). 

Bu dönemden itibaren tüketim kültüründe bireyselliğin artması ve yaĢam 

tarzlarının değiĢmesi sonucu, yiyecek hazırlama ve paylaĢma alıĢkanlıkları da 

değiĢmiĢ, hızlı ve tek baĢına yeme alıĢkanlığı yaygınlaĢmıĢtır. Aynı zamanda yiyecek 

tercihleri ve içerikleri de değiĢmiĢtir. Bilimsel söylemin beden hakkında olduğu 

kadar, sağlıklı yiyecek ve yeme davranıĢı konusunda da ürettiği normatif idealler, 

tüketici için rasyonel kılavuz görevi görmektedir. Medya söylemi ile de Ģekillenen 

normatif idealler, Thompson ve Hirshman‟a göre, vücudu ve yeme arzularını 

problematize etmektedir. Tüketim kültüründe birbirine karĢıt haline gelmiĢ ve 

kıĢkırtılmıĢ olan beden ve yeme arzuları, savaĢılması gereken sorun alanları olarak 

nitelendirilmiĢtir (Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2012: 81). 



204 

 

 

Bir süre, yeme arzularını düzenleme iĢlevine saat de dâhil edilmiĢtir. Eskiden 

yemek saatleri güneĢin durumuna göre ayarlanıp, mevsimsel yiyecekler yenirken, 

daha sonra yemek masasına sabit saatlerde oturma âdeti ortaya çıkmıĢtır. Bu adet, on 

yılı aĢkın süre devam etmiĢ, 70 sonrası postmodern toplumlarda ise yemek saate ve 

mevsime olan bağımlılığından tamamen koparılmıĢ, her saatte ve her mevsimde her 

yiyeceği bulmak ve tüketmek olanaklı hale gelmiĢtir. Ġlkel toplumlardan modernliğe 

dek, azalan sayıda insanla da olsa birlikte yenilen yemek, bireysel bir faaliyet halini 

almıĢtır (Çabuklu, 2004: 145). 

Böylece, kapitalizmin bireyselleĢtirerek daha fazla satıĢ yapabildiği alanlara 

beslenme ritüelleri de eklenmiĢtir. Bireysel bir faaliyet halini alan yemek yeme 

edimi, birlikte yapıldığında dahi bireye özgü seçenekler sunacak Ģekilde 

dönüĢtürülmüĢ; sofranın en temel ve basit gıdalarından biri olan ekmek bile evdeki 

kiĢi sayısınca çok çeĢitte masaya gelir olmuĢtur.  

Postmodernizmle birlikte kültürleĢen yiyecek, etrafını saran göstergeler halesi 

sonucu, estetik, psikolojik ve gizemli bir nesne halini almıĢtır. „Yiyecek pornografisi‟ 

yeni toplumlarda giderek artan bir hızla cinselliğin yerini doldurmaktadır. Bell ve 

Valentine‟nin de belirttiği gibi vejetaryen, egzotik ve otantik yemekler, esmer 

ekmek, Ģekersiz yiyecekler, üst sınıfların yanı sıra geniĢ orta sınıf tüketicilerin de 

sahip oldukları „kültürel sermayenin‟ öğelerine dönüĢmekte (Çabuklu, 2004: 146) ve 

yeme edimi her geçen gün biraz daha bireyselleĢmektedir.  

Beslenmenin bu Ģekilde bireyselleĢmesi, bedenlere olan ilgiyi de artırmıĢtır. 

Yeni dönemin bol ve kıĢkırtıcı lezzetlerini tatmak bir zevktir ancak bu zevkin 

sonucunda alınan kilolar büyük bir piĢmanlık ve suçluluk yaratmaktadır. Birey hem 

artık bir zevk olarak sunulan yemeklerin tadına varmalı, hem de bedenine karĢı 

sorumluluğunun bilincinde olarak kilosunu kontrol altında tutmalıdır. Dolayısıyla, 

kiĢisel beslenme rejimleri yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ön plana 

çıkarılan bir alandır.  

Tüketim kültürü, beden ideali ve yemek konusunda tüketim arzularını çoğaltsa, 

Ģiddetlendirse ve kontrolünü zorlaĢtırsa da, kültürel söylemler tüketiciye kendini 

kontrol etme ve karĢıtlıklar içinde “doğru” yolu bulma sorumluluğunu 
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yüklemektedir. “Doğru”luk kavramını ise tüketici sosyalizasyon sürecinde kültürel 

inançlar ve normatif değerlerle öğrenmektedir. Fazla, yağlı ve kalorili yeme, egzersiz 

yapmama, bakımsız olma ya da yaĢlanma gibi “doğru” olmayan faaliyetlerde 

bulunanlar ise içinde oldukları sosyal iliĢkiler ağında baĢarısızlık, yetersizlik, 

disiplinsizlik, iradesizlik gibi değerlendirmeler ile açık ya da zımni olarak 

cezalandırılmaktadır. Tüketicinin, geliĢen günah, suçluluk, utanç ve anksiyete 

duyguları sayesinde ideallere ve normlara yönelmesi sağlanmaktadır. Tüketici, 

üzerinde oluĢan bu psikolojik ve sosyal baskılarla yeterince baĢ edemediğinde ve 

tüketim kültürünün sürekli kıĢkırttığı hem güzel ve ince bir vücuda sahip olup hem 

de baĢtan çıkarıcı gıdaları yeme arzularına kapıldığında, tam da sektörün istediği 

ideal birey haline gelmektedir çünkü daima „yardım‟a muhtaçtır (Dedeoğlu ve 

SavaĢçı, 2012: 80).  

1900‟lerin ikinci yarısından beri gittikçe artan oranlarda medyada ideal güzel 

diye gösterilen imajlar giderek zayıflarken, modern kadın da teknolojinin geliĢmesi 

gibi pek çok nedenden ötürü giderek kilo almakta, aradaki fark hızla artmaktadır 

(Yenilmez, 2009: 31). Dolayısıyla yemekle ilgili suçluluk duygusu son birkaç on 

yılda daha ciddi bir hal almıĢtır. Bu, kadınların ideal biçimlerine yönelik giderek 

artan bir baskının sonucudur (Coward, 1993: 106). 

Kadının ince olması ideali, Nil kıyılarında doğup Batı‟da tombul kadınların 

haklar kazandığı 15. yüzyıldan 18. yüzyıla dek geçen süre dıĢında estetik bir 

zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu tarihten baĢlayarak neĢterle iç söktürmeden perhize, 

bile isteye maruz kalınan iĢkenceler Ģu eski söz uyarınca iĢlemiĢtir ve iĢlemeye de 

devam etmektedir: “Güzel olabilmek için acı çekmek gerekir” (Paquet, 2007: 106). 

Bu acı aç kalmak olsa da yağlardan arınmıĢ zayıf bir beden için katlanılması 

elzemdir.  

100 yıl önce kadınlarda ĢiĢmanlık güzellik, doğurganlık ve zenginliğin iĢareti 

olarak görülürken dünyaca ünlü Madonna gibi yıldızların ve benzeri medya 

imajlarının rol-model olarak alınması sonucunda, zayıflık güzellik normu olarak tüm 

dünyada yayılmıĢtır. Zayıf ve sıkı olmak, genç kalmak kadınlar için birer takıntı 

haline gelmiĢtir. Örneğin, Soğuk SavaĢ döneminde 500 kadın üzerinde yapılan bir 



206 

 

 

araĢtırmada kadınlara en çok neden korktukları sorulduğunda 190‟ının verdiği cevap 

“ĢiĢmanlamak” olmuĢtur. Nükleer silahlardan söz edildiği bir dönemde yetiĢkinlerin 

bu Ģekilde cevaplar vermesi, medya iletilerinin etkileri açısından manidardır 

(Yenilmez, 2009: 30).  

Çağımız Batı kültürlerinde kadın, kilosu konusunda takıntılı hale gelmiĢtir. 

Hegemonik Batı düĢüncesi, kadınları kilolarını aĢırı bulmaları ve kendilerini kabul 

edilemez ölçülerde popüler imajlarla kıyaslamaları yönünde teĢvik etmektedir. 

Güzellik mitleri, gerçek yaĢamdaki kadınların standartlara göre fazlasıyla kilolu, 

tıknaz, obez, ağır ve yağlı olduğunu söylemektedir. Bu söylem, kadınların kamusal 

alandan dıĢlanması için bir araçtır. AlıĢveriĢ bile bazen güzellik mitlerinin yarattığı 

standartlara uymayan kadınlar için bir iĢkence olabilmektedir: Çünkü „standart‟ diye 

tabir edilen bir kıyafet ölçüsü vardır. Peki, bu ölçü, kimin için standarttır? Kaç kadın 

bu standart ölçüye sahiptir? Ve standart bir elbise üzerine uymadığında kadın ne 

hissetmektedir? (Karacan, 2007: 63) Bu sorular önemli ancak kadınların fazlaca 

gözden kaçırdığı konulardır.  

Çünkü özellikle kadın dergilerinde sergilenen zayıf beden imajları nedeniyle 

zayıflık kadınlarda beklenen bir norm olarak görülmektedir. Dergilerde, gazetelerde, 

televizyon programlarında zayıf imajların yanında zayıflama ürünlerinden sıkça 

bahsedilmesi, bir takım diyetlerin önerilmesi yalnızca yetiĢkin bireylerde değil, 

küçük yaĢlardaki çocuklarda da zayıflığın fiziksel bakımdan arzulanır bir olgu 

olduğu izlenimini yaratmaktadır. Bu yolla özellikle kız çocuklar kilo vermeyi 

öğrenip bunun kadınlara özgü sıradan bir eylem olduğunu düĢünmektedir (Yenilmez, 

2009: 46-47).  

Burada, Jacqueline Urla ve Alan C. Swedlung kadın bedeni hakkındaki popüler 

imajda Barbie bebeklerin önemine dikkat çekmektedir. Ġkilinin iddialarına göre, 

Barbie bebekler aslında, tüketim toplumunun büyümesine iĢaret eden bir dönemde 

bedenin değiĢen kavramlarının yanı sıra cinsiyet ve ırk iliĢkilerinde de Ģekillenen ve 

mutasyona uğrayan, görünen olası anlamlarından daha karmaĢık ve çeliĢkili kodlar 

içeren bir oyuncaktır. Barbie, ideal kadının hayata geçirilmiĢ formuna, savaĢ 

sonrasının kadınsı vücuduna, Betty Friedan‟ın 1963 yılında eleĢtirdiği kadınsı 
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gizeme bir örnektir. Barbie, ince bir bedene sahip, uzun sarı saçları ve mavi gözleri 

olan, uzun boylu, genç ve beyaz ırka mensup bir kadındır. Motz‟un varsaydığı üzere; 

Barbie, geç kapitalist yapılarda kiĢiliği sonsuz Ģekilde tüketilen, ancak cinsiyetine 

uygun görünümüyle baĢarıyı yakalayabilen kadının/kadınlığın mükemmel bir 

simgesidir (Karacan, 2007: 64). 

Çünkü medyada, özellikle de dergilerde ve filmlerde, güzellikle ilgili hep aynı 

mesaj iletilmektedir: Yalnızca zayıfsan güzelsin, yalnızca zayıfsan sevilip saygı 

görürsün. Kadın dergilerinde bedensel görünüm üzerine vurgu yapılırken güzellik, 

zayıflıkla, seksilikle, sosyal statüyle özdeĢleĢtirilmektedir. (Yenilmez, 2009: 47). 

Yansıtılan imajlar ve önerilerle güzellik ve zayıflık kadınlara amaç olarak 

gösterilmekte, amaca ulaĢmaları sonucunda mutluluk, para, aĢk ve baĢarı vaat 

edilmektedir. Kendi bedenlerini sosyal karĢılaĢtırma yoluyla medyadaki 

görünümlerle kıyaslayan kadınlar, sunulan standartlardan uzak olmayı, bedensel 

farklılıkları baĢarısızlık, mutsuzluk, çekicilikten uzaklık olarak yorumlamaktadır. 

(Yenilmez, 2009: 47-48).  

Bu konuda Siebecker Ģöyle demektedir: Sosyal kabul, ürkütücü bir baĢarıyla 

aktarılan zayıflığa bağlıdır. Örneğin, 1984 yılında Glamour dergisinin anketine 

katılanların %75‟i kilolarını fazla bulduklarını beyan ederken, sadece %15‟lik bir 

dilim doğru kiloda olduğunu aktarmıĢtır. Diğer araĢtırmalarda göstermektedir ki, 

normal ya da normalden daha az kiloda olan çok sayıda kadın, hayat sigortası 

tablolarındaki ağırlığa göre kendilerini fazla kilolu bulmaktadır (Karacan, 2007: 64).  

Bireylerin ulaĢmak istediği vücut ölçüsü birçok faktörden etkilenmektedir. 

Yapılan araĢtırmalara göre sağlık standartlarında yer alan ölçüler toplum tarafından 

kabul görmemektedir. Özellikle beden memnuniyetsizliği tespit edilmiĢ olan 

bireylerin olmayı arzuladıkları ağırlık düzeyi, sağlık standartlarına göre belirlenen 

ağırlıktan oldukça düĢüktür. Yapılan çalıĢmalarda bireylerin ideallerinde 

belirledikleri ağırlık düzeyleri; aile, arkadaĢ ve öğretmenler tarafından yapılan sosyal 

kıyaslamalardan ve medyadan etkilenmektedir (Demir, 2006: 22).  
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Susan Bordo, normal kabul edilen ağırlıklarda olsalar da kilolarından memnun 

olmayan kadınların, aslında bedenlerini yanlıĢ algılamadıklarını, yalnızca baskın 

kültürel standartları fazlaca benimsediklerini söylemektedir. Onları bedenleri 

konusunda kusur bulmaya sevk eden, fiziksel değiĢikliğe iten, bedenlerini nasıl 

görmeleri gerektiğini öğreten bu baskın kültürel standartları belirleyen en büyük 

etmense medya imajlarıdır (Yenilmez, 2009: 49).  

Medyanın, bireylerde kilo kaygısı yarattığı; zayıf kilolu fark etmeksizin kilo 

vermeye yönelik etki yaptığı, son yıllarda yapılmıĢ pek çok araĢtırmayla 

kanıtlanmıĢtır. Örneğin, 2004 yılında yapılan bir çalıĢmada magazin dergisi 

okumakla zayıflık dürtüsü arasında pozitif korelasyon bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde, 

televizyon ve dergilerde görülen diyet ve egzersizle ilgili yazıların ve zayıf imajların 

yaygınlığı ile genç kızlardaki rejim yapma sıklığı arasında da sıkı bir iliĢki vardır 

(Yenilmez, 2009: 47).  

Magazin ve televizyon programları sürekli olarak ideal beden imajı ile ilgili 

mesajlar vermektedir. Erkeler üzerinde yapılan çalıĢmalar, sosyal kıyaslamanın 

erkeklerde daha sıklıkla ağırlık artıĢı ve bazı sağlıksız yöntemlerle (örneğin, steroid 

kullanımı) kas dokusunu artırmaya yönelik çalıĢmaların uygulanması konusunda 

etkili olduğunu göstermektedir. Kadınlarda ise bu baskılar daha çok zayıflamaya 

yönelik diyet uygulamaları ile kendini göstermektedir (Demir, 2006: 22). 

Ġngiltere‟deki pek çok kadın, diyet yapıp kilo verebildikleri takdirde 

hayatlarının düzeleceğine inanmaktadır. Bu kadınların yaklaĢık %24‟ü istedikleri 

kiloya ulaĢabilmek için yaĢamlarından üç seneyi feda etmekte sakınca 

görmemektedir. Bu durum, medyanın ideal güzellik ölçütü olarak sunduğu zayıflık 

fikrinin kaygı verici derecedeki etkisine iĢaret etmektedir (Yenilmez, 2009: 48).  

Askegaard ve diğerleri, 20. yüzyılda Batı toplumlarının beden ideallerini 

belirleyen faktörler arasında, artan tüketimciliğe karĢın diyet yapmanın estetik ve 

ahlaki baskısını, fazla kilolu olma ile sağlık problemleri arasındaki iliĢkiyi 

vurgulayan tıbbi söylemi, hayat sigortası endüstrisi ile tıp arasındaki iliĢkiyi, 

cinsellik ve moda konusundaki değiĢimleri, artan bireyselleĢmeyi, gençliğin yükselen 
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bir değer haline gelmesini ve daha hızlı bir yaĢam tarzına doğru yöneliĢi 

göstermektedirler (akt., Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2012: 80).  

Bu faktörler özellikle kadın tüketicilerin tıbbi anlamda olmasa da kendilerini 

fazla kilolu algılamalarına ve sürekli diyet yapma eğilimine girmelerine neden 

olmaktadır. Thompson ve Hirschman da tarihi boyunca Batı kültüründe, kiĢinin 

vücudunun “iç” ahlaki karakterinin de maddi bir göstergesi olarak yorumlandığını 

ifade etmektedir. Türk kültüründe de “içinin güzelliği yüzüne vurmak” deyimiyle 

yansıtılan bu düĢünce, güzel bedenle iyi ruh arasındaki iliĢkiyi kurarak zayıf olmak 

için bir neden daha yaratmaktadır (Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2012: 80).  

Bugün, Barbie bebeklerinki gibi bir vücuda sahip olmayı hayal eden kız 

çocukları, büyük olasılıkla gelecekte kendi fiziksel görünümlerinden hoĢnutsuz 

olacaktır. Diyetlerle kilo veremezlerse Ģayet, gelecekte teknolojik geliĢmelerle daha 

da nitelikli bir hal alacak olan estetik cerrahi, istedikleri görünüme kavuĢmalarını 

sağlamak için (bugün olduğu gibi yarın da) yardıma hazır bulunacaktır (Karacan, 

2007: 65).  

2.2.4. Estetik Cerrahi Kültü ve Beden Üzerindeki Etkisi 

Hemen her televizyon kanalında, her çeĢit programda, medyanın farklı 

kollarında ve artan bir sıklıkla sokakta görmenin artık insanları ĢaĢırtmadığı, 

popülaritesi açısından yeni sayılabilecek ancak tarihi açısından hayli eski olan estetik 

cerrahi,  bugün artık modanın kapsamı dâhilinde konuĢulabilecek bir konu halini 

almıĢtır.  

YaĢar Çabuklu, Toplumsal Kurgular ve Cinsiyetçilik adlı kitabında gelinen 

noktayı Ģöyle ele almaktadır (2007: 138-139);  

“Sürekli yeniliğin değiĢmez düstur kabul edildiği postmodern toplumlarda, 

beden de bundan nasibini almıĢ ve sürekli değiĢen estetik standartlara uyum 

sağlamak üzere bıçak altına yatmak bir yaĢam tarzına dönüĢmüĢtür. Kozmetik 

cerrahi kültürü, bu arzunun sürekli Ģekilde yeniden kurulmasından 

beslenmektedir. KiĢinin fiziksel görünümü ne olursa olsun, mutlaka bir yerde 

yetersiz kalmaya mahkûmdur ve birey, bedenini yeniden kurgulama ihtiyacı 

duymaktadır. Estetik cerrahiye bir kez baĢvuran kadın, bu döngüye kapılmakta 

ve sonu gelmez bir süreç boyunca bedeni parçalara indirgenip yeniden 

oluĢturulmaktadır. Çünkü sistem, ideal güzel kadını, her bir parçası baĢka bir 
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kadına ait bir bedenden toparlamıĢtır ve bu parçalar sürekli yenisiyle 

değiĢtirilmektedir. Tüketim kapitalizmi, mali fırsatlarını çoğaltmak için bedeni 

parçalamıĢtır. Robyn Fadden, estetik cerrahi nedeniyle tıbbi tekniklerin moda ve 

güzellik endüstrisinin birer parçası olarak popüler kültüre girdiğinin altını 

çizmektedir. Bedenin ve kiĢinin metalaĢtığı, yüzeyin birinci sıraya geçtiği 

postmodern toplumlarda, kozmetik cerrahi yüzeyi keserken aynı zamanda 

üzerinde çalıĢacağı yeni yeni yüzeyler yaratmaktadır. Virginia Blum‟a göre, 

günümüzde bireyler kimliklerini bedenlerinin yüzeyi üzerinden kurmaktadır.” 

 

Daha açık ifade etmek gerekirse, bugün bir moda görünümü alan estetik 

ameliyatlar -özellikle- kadınlar için yeni bir kimlik oluĢturma, gizlendikleri yerden 

çıkma ve kendilerini sihirli bir değnekle dönüĢtürme gibi anlamlar taĢımaktadır. 

Estetik yaptırmak Sindrella motifinin bir çeĢitlemesidir. Birey, umutsuz ve olumsuz 

durumundan tıpkı bir perinin dokunuĢuyla hayatı değiĢen Sindrella misali, cerrahın 

dokunuĢlarıyla kurtulacağını düĢünmektedir. ĠliĢkiler, bilhassa kadınların kendilerine 

bakıĢlarında belirleyici bir konumda olduğu için, kadının kendini iyi hissetmesi 

baĢkaları tarafından onaylanmasına bağlıdır (Tseélon, 2002: 125) ve bu onayı almak, 

artık cerrahın neĢterinden ne çok kereler geçildiğiyle alakalıdır.   

Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için estetik cerrahinin tanımını/anlamını 

bilmek Ģarttır. Amerikan Tıp Birliği‟nin -Türkiye‟de de benimsenen- 

kozmetik/estetik cerrahi tanımı Ģöyledir: “insan vücudunun herhangi bir bölgesinin 

toplumun geniĢ kesimince yaĢ ve halk kökeni itibariyle normal kabul edilebilecek 

Ģekilde görünümünün değiĢtirilmesi, yapısının veya birbiriyle bağlantılı kısımların 

orantılarının uygun hale getirilmesi amacını güden, bu arada hastanın fiziki ve 

mental sağlığına zarar vermeyecek doğru tıbbi görüĢler ıĢığında gerçekleĢtirilen bir 

cerrahi dalıdır” (Kendi ve diğerlerinden akt., Ergenekon, 2006: 23).  

Bu dalın referans noktası olan estetik ise, güzellik duygusu ile ilgili olan veya 

güzellik duygusuna uygun olan demektir. Plastik ve rekonstrüktiv cerrahinin içinde 

yer alan estetik cerrahiye makyaj cerrahisi anlamına gelen kozmetik cerrahi de 

denmektedir. Rekonstrüktiv olmakla beraber ondan ayrılan yönü, estetik cerrahinin 

tıbbi gerekçelerle değil, istek üzerine yapılmasıdır (Ergenekon, 2006: 169).  
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Çağımız postmodern toplumlarında gündelik bir rutin haline gelen 

plastik/estetik cerrahinin tarihi rekonstrüktiv anlamda binlerce yıl geriye 

uzanmaktadır. Eski Mısır ve Hint uygarlıklarında burun, kulak ve dudak 

rekonstrüksiyonu yapıldığı bilinmektedir. Helenistik dönemde ve Roma 

imparatorluğunda da plastik cerrahi ameliyatları vardır. Batı‟da ise Ortaçağ 

döneminde Kilise‟nin karĢı tavrı nedeniyle plastik cerrahinin yeterince varlık 

gösteremediği söylemek mümkündür (Çabuklu, 2007: 131). Hatırlanacağı gibi, 

özellikle Ortaçağ boyunca Batı dünyasında ki tüm sosyo-kültürel yapı Kilise‟nin 

denetimi altındadır ve Kilise maddi olan bedene değil manevi olan ruha öncelik 

vermek gerektiğini savunarak her tür bedensel edimi dıĢlamıĢtır.  

Dolayısıyla Batı‟da modern anlamda plastik cerrahinin geliĢimi Rönesans‟la 

birlikte gerçekleĢmiĢtir. Ancak, bu dönemdeki cerrahi, estetik olmaktan ziyade 

rekonstrüktiftir; farklı nedenlerle yok olan, Ģekli bozulan, hasar gören organların 

onarılması veya yeniden oluĢturulması esastır. Öyle ki, 16. yüzyıldaki plastik cerrahi 

ameliyatları büyük ölçüde frengili kiĢilerin burunlarının yeniden yapılmasına 

yöneliktir. Dönemin ünlü plastik cerrahı ise Ġtalyan Tagliacozzi‟dir (Çabuklu, 2007: 

132) ve rekonstrüktiv olsa dahi yaptığı operasyonlar nedeniyle Kilise tarafından 

lanetlenmiĢ bir isimdir. Ölümü ile plastik cerrahi bir duraklama dönemine girmiĢtir.  

18. yüzyılın sonlarında, Batı‟da plastik cerrahi sözcüğü henüz yaygın değildir 

ve genel olarak hala burun ameliyatlarını akla getirmektedir. 1818‟de ünlü Alman 

cerrah Carl Ferdinand von Graefe‟nin Rhinoplastik adlı çalıĢmasını yayınlamasıyla 

birlikte cerrahide „plastik‟ sözcüğü yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 19. 

yüzyılın ilk yarısında plastik cerrahi rekonstrüktiv cerrahi anlamına gelmektedir ve 

yüzü daha güzel kılmak için yapılan estetik operasyonlar değersiz addedilmiĢtir. Bu 

dönemde estetik cerrahi gereksiz yere yapılan bir müdahale ve gösteriĢ olarak 

algılanmaktadır (Çabuklu, 2007: 132).  

Dönemin Viktoryan ahlakına göre, bedeni doğal yapısından uzaklaĢtıracak her 

Ģey ruhun geliĢimi için ayrılacak vakitten çalınmaktadır ve bu durum hoĢ 

karĢılanmamaktadır. Bedenle değil ruhla uğraĢılmalı ve beden mümkün olduğunca 

geri plana itilmelidir. Dönemin sandalye bacaklarını bile görmeye tahammülü 
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olmayan ahlakı, bedeni de görmek istememekte ve mümkün olduğunca örterek bir 

anlamda gizlemektedir. Dolayısıyla, böylesine kapalı bir yapıda estetik unsurlara 

harcanacak her kuruĢ ve dakika bir lükstür ve lüzumlu değildir.  

Böyle bir ahlakı takiben Batı‟da ancak 19. yüzyılın son dönemlerinde plastik 

cerrahinin geliĢimi hızlanmıĢ ve organların estetik görüntüsüne yapılan vurgu 

artmıĢtır. Bunun diğer önemli sebepleri, -değiĢmeye baĢlayan ahlakın yanı sıra- daha 

güvenli görülen lokal anestezinin ilk kez uygulanmaya baĢlanması ve ameliyat 

sonrası oluĢan enfeksiyon riskinin kontrol altına alınmasıdır. Ancak halen kültürel 

anlamda ruhun bedene, iĢlevin estetiğe önceliği vardır. Protestan Viktoryan kültür, 

dıĢsal güzelliği insan ruhunun bir aynası olarak kabul etmekte ve herkesin yaĢına 

uygun davranmasını beklemektedir. Bu nedenle örneğin yaĢlı kadınların daha genç 

görünmek amacıyla estetik yaptırması uygunsuz bulunmaktadır. Öte yandan, 

organların fonksiyonlarına yapılan vurgu o kadar fazladır ki, insanlar bu nedenle, 

estetik cerrahiyi meĢru bir tıbbi pratik olarak kabul etmekte zorlanmaktadır 

(Çabuklu, 2007: 133).  

Kapitalizmin ilk dönemlerinin yaĢandığı bu yüzyılda, beden özellikle iĢçi sınıfı 

açısından henüz estetikleĢtirilmemiĢ, aksine fabrikalardaki verimli kol gücü olarak 

görüldüğünden kabalık ancak sağlamlık aranılan temel değer olmuĢtur. Yalnızca 

sınırlı bir yüksek zümre bedenin estetik yanına önem atfederek, bu doğrultuda estetik 

cerrahiye baĢvurmuĢtur.  

Aydınlanma düĢüncesinin yerleĢmesiyle birlikte bireyin mutluluğu ön plana 

çıkınca, estetik cerrahi de belli oranda bir meĢruluk kazanmıĢtır. Bedenin 

çirkinliğinin insanları mutsuz ettiği fikrinde uzlaĢan dönemin estetik cerrahları 

insanları güzelleĢtirerek mutlu edeceklerini düĢünmektedir. Rönesans sanatının da 

etkisiyle „yüz‟ bedende bir adım daha öne çıkmıĢtır ve Grek burnu revaçtadır. Yüz 

estetiğinde bir diğer önemli kriter de simetridir. Simetri, aynı zamanda diĢler için de 

önemli bulunmaktadır. Modernliğin yüksek sanat anlayıĢının portre resimlerine 

hayran olan estetik cerrahlar, kendilerini de birer sanatçı olarak görmeye baĢlamıĢ ve 

bu doğrultuda ameliyatlar yapmıĢlardır. Modern plastik cerrahi, estetik anlayıĢıyla, 

siyahları, Yahudileri, göçmenleri, akıl hastalarını, çirkinleri, sıra dıĢı kabul edilen 
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herkesi ötekileĢtiren disipliner pratiklerin bir iĢbirlikçisi haline gelmiĢtir (Çabuklu, 

2007: 134).  

19. yüzyılın estetik yargılarına göre, büyük ve sarkık göğüslerle sarkan bir 

karın, ilkel bedenin, siyahların, alt sınıfların özelliği olarak görülmüĢtür. Orta sınıftan 

„modern‟ kadınların göğüsleri ise sıkı ve dik olarak kurgulanmıĢtır. Dolayısıyla, 19. 

yüzyılın sonlarından itibaren karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatları 

gündeme yerleĢmiĢtir (Çabuklu, 2007: 135).  

Bu dönemin giysi modası da bedene yapılan bu müdahaleleri destekler 

niteliktedir. 19. yüzyıl sonlarında bedeni daha diri ve sıkı gösteren korseler yavaĢ 

yavaĢ kullanımdan kalkmaya baĢlamıĢ ve yerini sutyenlere bırakmıĢtır. ĠĢlevsel ve 

daha konforlu olan ancak bedeni korse kadar Ģekle sokmayan bu yeni iç giyim 

ürününün yaygınlaĢmasıyla, fazlalıklarını gizlemek isteyen kadınlar, çözümü onları 

yok etmekte bularak göğüs küçültme, karın gerdirme gibi operasyonlara olan ilgiyi 

arttırmıĢtır.  

Diğer taraftan bu dönemde, plastik cerrahi, modernliğin bedenleri 

„normalleĢtirme‟, egemen ırksal, sınıfsal ve cinsel standartları dayatma politikaları ile 

iĢbirliği içine girmiĢtir. Gilman‟ın da dikkat çektiği gibi, „norm dıĢı bedensel 

özellikleri‟ nedeniyle, üzerlerinde egemen standartların ötekileĢtirici ve dıĢlayıcı 

baskısını hissedenlerden bir kısmı, plastik cerrahi yardımıyla „normal‟ topluluğun 

içinde görünmez olmak arzusundadır. Öte yandan modernlik (özelikle Yahudiler ve 

siyahlar söz konusu olduğunda) bu durumdan endiĢe etmektedir, çünkü bedeni 

„objektif‟ sınıflandırmalara dayanarak sabit bir biçimde tanımlanmıĢ ötekiyi kontrol 

etmek daha kolaydır. Bu nedenle, Nazi Almanya‟sında bir dönem, Yahudi 

olduğundan Ģüphe edilen kimselerin pantolonları indirtilerek penisleri kontrol 

edilmiĢtir. Bu dönemde Yahudiler arasında penis ön derisini plastik cerrahi yoluyla 

yeniden yaptırmak bilinen bir uygulamadır (Çabuklu, 2007: 135-136).  

Burada bir parantez açarak belirtmek gerekir ki, geleneksel olarak bedende 

yapılan değiĢimler, toplumda edinilen ve kaybedilen mevkilerin bir ifadesiyken, 

modern bedensel değiĢimler -Yahudi örneğinde olduğu gibi- kiĢi ve kültür arasındaki 

gergin etkileĢimin yansımalarıdır. Kimi zaman ret, kimi zaman içini dökme/açma, 
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kimi zaman yabancılaĢma, küsme, kimliksizleĢme, kimi zaman kabul, kaynaĢma ve 

kimliğini ifade etme anlamlarını taĢımaktadır. Hatta bu bedensel adetler terbiye 

edicidir ve içselleĢtirilmiĢ toplumsal baskıları ifade etmektedir (Ergenekon, 2006: 

39). Örneğin günümüz Uzak Doğu toplumlarında Asyalı ırklara has bir özellik olan 

çekik gözlerin Avrupa ırklarının göz biçimine benzetilmesi amacıyla yaptırılan göz 

kapağı ameliyatları çok yaygındır. Bu Ģekilde bedene müdahale içeren ameliyatlar, 

Batılı beden idealini emperyalist, cinsiyetçi ve ırkçı bir ideolojiyle idealize etmekle 

kalmamakta, aynı zamanda diğer ırkları da marjinalleĢtirerek ötekileĢtirmektedir 

(Çakı, 2011: 318).  

Parantezi kapayarak devam edilirse, 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, 

plastik cerrahi halen tıbbın bir yan uğraĢıdır ve ciddiye alınmamaktadır. Ameliyatlar, 

birçoğu „Ģarlatan doktorlar‟ olarak nitelenen az sayıdaki alaylı hekim tarafından 

yapılmaktadır. Bedenlerin kitlesel ölçekte bir estetik, sanat ve eğlence objesine 

dönüĢtürülmesi ancak 1960‟lardan sonra ortaya çıkan postmodern toplum yapısıyla 

mümkün olmuĢtur. Plastik cerrahiye iliĢkin olarak, postmodern toplumda 

modernliğin „tek doğru norm‟ yaklaĢımı güç kaybetmiĢ ve normsal çeĢitlilik 

geliĢmiĢtir. Modernliğin küçümsediği „etnik‟ yüz özellikleri, çeĢitlenen güzellik 

normları arasında kendine yer bulmuĢtur. Artık bireyler, yüzlerini tek bir evrensel 

modele göre değil, beğendikleri Ģarkıcı ya da oyuncuların sahip olduğu özelliklere 

göre değiĢtirebilmektedir. Modernlikten farklı olarak bedenin birliği ve bütünlüğü 

sarsılmıĢ, bedenin her parçası yenilenip değiĢtirilebilir bir kolaj halini almıĢtır 

(Çabuklu, 2007: 137-138).  

Postmodern toplumlarda neredeyse kutsanan bir olgu olan beden memnuniyeti; 

sıhhatte olmaktan daha çok, baĢkalarıyla karĢılaĢtırıldığında kiĢinin vücudunun 

kendisi ve baĢkaları tarafından ne denli güzel bulunduğuna bağlı hale gelmiĢtir. 

Dolayısıyla yaĢanılan “güzellik” duygusu, kiĢinin kültürel kimliğini kurmada pay 

kazanmıĢ ve bu duygunun güçlendirilmesi için estetik ameliyatlara baĢvurmak 21. 

yüzyılın gerçeği olmuĢtur. Foucault‟nun deyiĢiyle bu Ģekilde bir cisimlendirmenin 

bedenleri keĢfeden, parçalara ayıran ve tekrar sıraya dizen bir uygulama olduğu 

ortadadır (Ergenekon, 2006: 87-88).  
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Dolayısıyla, bedenin statüsünü bir kültür olgusu olarak ele almak olanaklıdır. 

Hangi kültür olursa olsun, bedenle iliĢkinin örgütlenme tarzı, Ģeylerle iliĢkinin ve 

toplumsal iliĢkilerin örgütlenme tarzını yansıtmaktadır (Baudrillard, 2004: 164). 

Bireyin kendi bedenini ve diğer bedenleri algılayıĢı, içinde yaĢadığı toplumun ön 

kabulleri ve yüceltilen değerleri aracılığıyla olmaktadır.   

Bu bağlamda, günümüzde estetik cerrahiye baĢvurmanın nedenlerine 

bakıldığında, ortaya Ģöyle bir tablo çıkmaktadır: Genç yetiĢkinlerce güzelleĢmek, 

genç ve ileri orta yaĢlılarca genç ve güzel görünüĢü sürdürmek, dinç yaĢlılarca ise 

gençleĢmek arzusu ön plandadır. Böylece kendini iyi hissetmek ve bazı sorunlardan 

kurtulmak amaçlanmaktadır çünkü estetik ölçütlerin yanı sıra, güzelliğin toplumda 

geçerli olan yargılara göre değerlendirilmesi nedeniyle bireylerin vücutları ve toplum 

arasında bir etkileĢim vardır. Beden ve kiĢilik toplum denetiminde ve toplum 

kültürünün etkisi altındadır (Ergenekon, 2006: 88).  

Estetik ameliyat olan tüm bireylerin ortak noktası ise, bedenlerini kendileri ve 

kendilerini de bedenleri olarak algılamaları; düĢünce ve davranıĢların oluĢturduğu 

kiĢiliğin ise varlıklarının ayrılmaz parçası olmasıdır. Bireyler; yaĢ, zevk, bilgi, gelir, 

ait oldukları sosyal tabakanın değer yargıları ve sahibi oldukları toplumsal rollere 

göre kendilerine bakmakta, giyinip kuĢanmaktadırlar. Bireyler, bu konularda içinde 

yaĢadıkları kültürlerden etkilendikleri halde edilgen olmayıp etken bir Ģekilde onları 

yorumlamakta ve tekrar yaratmaktadır. Bu halleriyle etkilendikleri kadar da 

baĢkalarını etkilemekte ve yargılamaktadırlar (Ergenekon, 2006: 128).  

Bu noktada, Fiske, bedenin estetikleĢtirilmesini reddettiği söylemektedir, 

çünkü estetik, güzellik, simetri ve mükemmellik gibi kategoriler, sınıfı/toplumsal 

konumu ve bireyi disipline sokucu birer iktidar mekanizmasıdır. Benzer Ģekilde, bir 

önceki baĢlıkta ele alından beslenme rejimleri ve yemek kültürü de sınıfsaldır. 

Besinlerin algılanıĢı, onlara yüklenen iĢlev, yeme içme biçimleri, yemeğe gösterilen 

özen vb tüm pratikler bireyin sınıfın bir sonucudur ve sınıfının değerlerini 

yansıtmaktadır (Demez, 2009: 20-21). Bunu bir örnekle somutlaĢtırmak gerekirse; 

Ortaçağ‟ın ince, dar kalçalı, küçük göğüslü aristokrat hanımefendi ideali on altıncı 

yüzyılda yerini, geç on sekizinci yüzyıla kadar geçerli olan tombul, geniĢ kalçalı ve 
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iri göğüslü kadınsal güzellik idealine bırakmıĢtır. Vücut estetiğindeki bu değiĢim, 

elitlerin beslenme rejimindeki anlamlı bir geliĢmeye karĢılık gelmektedir. Öyle ki, on 

dört ve on beĢinci yüzyılların yemek kitapları, Ģeker ve yağ içermeyen ekĢi ve asitli 

soslara belirgin bir Ģekilde yer verirken, sonraki iki yüzyılın sosları yağ, krema ve 

tatlılarla doludur (Duby ve Perrot, 2005c: 61). Dolayısıyla görüldüğü gibi tüm 

bedensel pratikler birbirine bağlıdır ve her biri diğerini dönüĢtürmektedir.   

Bu bağlamda, estetik ameliyatlar bedene kültürün ne yaptığı kadar, bedenin de 

kültüre nasıl tepki verdiğini bir çırpıda ortaya koyan iyi bir örnektir. Beden; kültürel 

yapı etkisiyle içselleĢtirdiği ve nesnelleĢtirdiği öğeleri doğasının bir parçası haline 

getirmektedir. EĢdeyiĢle; bedene biçim veren, ait olduğu toplumsal tabakanın 

kültürüdür. Estetik ameliyatlar Goffman‟ın yorumuyla kendini baĢkalarına kabul 

ettirmek için kullanılan ortak bir dil, bir sembolik etkileĢim aracı; bir diğer ifadeyle 

“beden cilasıdır”. Birey bu cilayla niyetinin ne olduğunu ve kiĢisel niteliklerini, en 

uygun anda, uygun biçimde belli etmektedir. Bu bir vaat de olabilir tehditte ama asla 

meydan okuma değildir. Bu sayede baĢkaları, öz saygılarını yitirmeden o bireyi 

kabullenme fırsatı bulmaktadır. Gelinen noktada önemli olan beden değil, bir iletiĢim 

aracı olarak ondan gönderilen ve okunan iletilerdir (Ergenekon, 2006: 179).  

Bu iletilerin en çok önem kazandığı iki dönemde, kiĢinin cinsel dünyaya 

girmesiyle ilgili kaygılarının bulunduğu dönemde (eĢdeyiĢle ergenlikte) ve bu 

dünyadan zamanından önce çıkma korkularını yaĢadığı dönemde (eĢdeyiĢle orta yaĢ 

döneminde) estetik cerrahi talebi doruk noktasına çıkmaktadır  (Tseélon, 2002: 129). 

Estetik ameliyatlara baĢvurma nedenlerini ve edinilmek istenen faydaları 

Ģöyle sıralamak mümkündür (Ergenekon, 2006: 156): 

a) GüzelleĢerek kendini beğenmek ve beğenilmek (% 36.2), 

b) ĠĢ hayatında baĢarılı ve iyi kazanç sahibi olmak (% 34.7), 

c) Sağlıklı olmak, iliĢkilerini ve evliliğini sürdürmek (% 17.3), 

d) Öğrenimde baĢarılı olmak (%5.7), 

e) Irkçılıktan ve ayırımcılıktan kurtulmak (% 3.8), 

f) Modaya uymak (% 1.9). 
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Burada altı çizilmesi gereken nokta, estetik ameliyatların bir moda olarak 

uygulanma oranının reel durumu yansıtmayabileceği gerçeğidir: Çünkü kiĢi, 

kendisine ve çevresine karĢı yaptıracağı bu köklü ve maliyetli dönüĢümü meĢru 

kılmak ve olağanlaĢtırmak zorundadır. Bu ihtiyaçla, yapılan ankete modaya uymak 

yanıtından daha makul kabul edilebilecek diğer Ģıklarla cevap vermesi normaldir. 

Ayrıca bilinçaltında moda bir görünüme kavuĢma arzusu yatsa da bu, su yüzüne 

çıkmamıĢ ya da farklı meĢrulaĢtırma yollarıyla çıkmıĢ da olabilir, bu nedenle estetik 

ameliyat olma nedenleri arasında modanın gücü yadsınmamalıdır.  

Söz konusu bu güce dair bir örnek vermek gerekirse; Hollanda‟da da sadece 

kadınlar üzerine yaptığı çalıĢmasında Davis; kadınların kendilerini baskı altına alan 

güzellik yargılarını onaylamadıkları halde, içinde bulundukları Ģartlarda çözüm 

olarak estetik ameliyat olmaya bizzat kendilerini mecbur hissettiklerini ortaya 

koymuĢtur (Ergenekon, 2006: 139).  Teknolojik güzellik Ģartı, medya ve reklamlar 

vasıtasıyla kendi normlarını kadınlara dayatmakta ve bu normlara uymayanları 

damgalamaktadır. Kadında, eskiden normal kabul edilen Ģeyler bu kez anormal, 

problemli yetersiz olarak algılanmakta ve zoraki bir gönüllülük yaratılarak kadın 

bedeni patriarkal kapitalist sistemin sömürgesi haline getirilmektedir (Çabuklu, 2007: 

140).  

Morgan, Kadınlar ve Bıçaklar: Kozmetik Cerrahi ve Kadın Bedenlerinin 

SömürgeleĢtirilmesi adlı yazısında neĢterlerden bahisle onları ataerkil heykeltıraĢ 

bıçakları diye niteleyerek, sanayi toplumlarında özellikle kadınların iyileĢtirdiği 

kadar da fazla yerlerini kesen, biçen neĢteri kabullendiklerinden bahsetmektedir. 

Bunda gerçek payı yok değildir (Ergenekon, 2006: 143).  

Morgan‟a göre kadınların baĢından beri ve hala erkeklerden daha çok estetik 

ameliyatlara baĢvurmalarının ardında; ataerkil toplum yapısı, kadınlar üzerindeki 

Avrupa merkezli, beyaz üstünlükçü eril bakıĢ açısının kadınlar tarafından diĢil 

güzellik olarak benimsenmesi, hızla geliĢen biyo teknoloji sayesinde hem 

doğurganlık hem de gençlik ve güzellik için cerrahi müdahalenin olağanlaĢması ve 

bunun her kadının ulaĢabileceği makul bir nimet haline gelmesi gibi sebepler 

yatmaktadır. Ataerkil bıçaklar altında cerrahi müdahalenin acılı sürecine ve yan 
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etkilerine katlanarak bazılarının bu bedeli ödemeye hazır olmaları, yine Morgan‟a 

göre; estetik ameliyatların kadınlara seçimini kendi yaptığı bir müdahale ile “kimlik 

duygusu” vermesi; bedensel sınırlarını zorlayarak, ona, karĢı cins ile iliĢkilerinde 

fırsatlar yaratarak sosyal ve ekonomik konumunu değiĢtirme olanağı sağlaması; 

kendisine olan güven ve saygısını arttırması; bu yolla, çoğu kadının gündelik 

hayatında mahrum olduğu ”ilgi ve bakımı” görebileceği bir grup insanla temasını 

sağlaması yüzündendir (akt., Ergenekon, 2006: 90-91). 

Yukarıda sıralanan nedenlerin de ortaya koyduğu gibi, estetik cerrahi, “kiĢi 

değiĢtirilebilir ve mutlu edilebilir” düsturunu benimseyerek, mutluluğun medikal 

deneyimlerle sağlanabileceğini yaygın görüĢ olarak savunmakta (Kesim ve Kar, 

2010: 182), böylece kiĢide mutlu olma/kendisine yeni fırsatlar sunma baskısı 

yaratmaktadır.  

Örneğin son yıllarda, vücudun Ģeklinin değiĢtirilmesini amaçlayan yağ karĢıtı 

bir kültür ortaya çıkmıĢtır. Bu kültür en geniĢ anlamıyla insan bedeninin uzun süredir 

tekdüzeleĢmesi ve içten gelen vücut dürtülerinin kısıtlanmasıdır. Yeknesak hazır 

elbiseler ve kilo cetvelleriyle sabitlenen benzeri incelik, insanları kendi vücutlarına 

yabancılaĢtırmaktadır. Perhiz yapma, anorexia nervosa, cinsel iliĢki baskısı, ideal 

güzellik ölçülerine uymak için plastik cerrahinin sunduğu seçeneklere baĢvurma gibi 

edimler, çağımız toplumlarında dıĢ görünüĢün ne denli önemli olduğunun 

iĢaretleridir (Ergenekon, 2006: 43). Diğer taraftan, bireyler, bedenlerine gereken 

düzeyde ilgi göstermiyor ve sorumluluklarını yerine getirmiyorlarsa eğer, diğer 

bireylerce kınanmakta ve dıĢlanmaktadır.  

Çünkü bugün, verili beden anlayıĢı yerini bireysel çabayla düzenlenen beden 

anlayıĢına doğru bırakmaktadır. Proje beden anlayıĢı, rasyonel davranıĢ, bedenin 

yazgısal olmaktan çıkıĢı modernlikle baĢlayan günümüze kadar taĢınan bir süreçtir. 

Bu süreçte denetimi mümkün kılan farklı söylemler olmuĢtur. Kültürel değerlerle 

Ģekillenen yüzey olarak bedenin görünümü de bütünleyici biçimde öne çıkmaktadır. 

ProjeleĢtirilen, ödevleĢtirilen ve makineleĢtirilen bedenin inĢası, düzenlenmesi ve 

bakımı sahibine aittir. Beden her daim değiĢen söylemlerle kuĢatılmıĢ olarak 

varlığını sürdürmektedir (Eren, 2007: 133). 
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Bu bağlamda, estetik cerrahinin bir tabu olmaktan kurtulup farklı niyetler 

eĢliğinde toplumun farklı katmanlarında yer alan özneler tarafından talep edilmesi, 

bedenin “efendi”si olmayı, bedeni iĢlemeyi, toplumsal alandaki iliĢkiler ağında 

bedenin eylem gücünü artırmayı amaçlamakta ve bu uğurda her türlü beden 

politikasını meĢru gören modern beden kültürünün ve toplumsal değiĢmenin bir 

yansıması olarak okunabilmektedir (OdabaĢ, 2008: 60).  

Bedenin semboller vasıtasıyla kurduğu iletiĢimin önemi; ister modayla, ister 

estetik ameliyatlarla, ister neĢe, keder, vs. duygular yoluyla olsun, yadsınamaz 

niteliktedir çünkü deneyimler kültürle iç içedir (Ergenekon, 2006: 179).  

Dolayısıyla, Spinoza'nın Ethica (2004) adlı eserinde dile getirdiği gibi, bir 

bedeni anlamak demek, onun “tabiatını”, “eyleme kudretini” artıran ve azaltan ezeli 

ve ebedi varoluĢ kiplerini, kendini “iĢleme (etki) gücünü”, baĢka bedenlerle gireceği 

“karĢılaĢmaları”, “temasları” ve “deneyimleri” kavrayabilmek demektir. Modern 

toplumda yerel, küresel, ideolojik, sınıfsal değerlerden beslenen beden politikaları; 

bedenlerin varoluĢ kipini, yani bedenin etki gücünü artıran ya da eksilten duygulanıĢ 

biçimleri ve hallerini (acı, sevinç, Ģöhret, emniyet, sıhhat, güzellik gibi), sınırlarını, 

karĢılaĢmalarını, temas ve tecrübelerini çeĢitlendirmekte ve dönüĢtürmektedir. 

Özellikle estetik cerrahi artık yalnızca tıp söyleminin ve pratiğinin sınırlarında hızlı 

bir Ģekilde geliĢen bir uzmanlık alanından ibaret olmayıp, aynı zamanda bedenlerin 

deneyimlerini, bedenler arasındaki algıları, sınırları, karĢılaĢmaları dönüĢtüren beden 

politikalarından biridir (akt., OdabaĢ, 2008: 58).  

Tüm bu söylemlerin, ayrımların ve politikaların tarafsız olduğunu söylemek ise 

mümkün değildir. Tüm söylemler, bedenin düzenlenmesine hizmet etmektedir. 

Dolayısıyla tüketim toplumu içinde yer alan bir diğer konu olan sağlığın anlamları da 

bedensel değil toplumsaldır ve bu bağlamda ele alınmalıdır (Eren, 2007: 133). 

2.2.5. Değişen Sağlık, Hastalık ve Ölüm Tanımlarının Bedene Müdahalesi 

Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaĢamak her insanın en temel hakkı ve arzusudur. 

Toplumların sağlığı da büyük oranda, toplumu oluĢturan bireylerin sağlık 

durumlarına bağlıdır. Bir insanın sağlığını yitirmesi, yakın çevresi baĢta olmak üzere 
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birçok kiĢi, kurum ve kuruluĢu doğrudan ya da dolaylı Ģekilde etkilemektedir. Bu 

yüzden, günümüz toplumlarında, sağlıklı ve sağlam bir toplumsal yapı yaratmak için 

söz konusu toplumu oluĢturan her üyenin sağlığıyla ilgilenmek olağan bir rutindir. 

Sağlık, toplumlar için iktidar anahtarı, refah, huzur ve mutluluk kaynağı gibi 

görülmektedir; dolayısıyla önemle üzerinde durulması ĢaĢırtıcı değildir. Önemi 

kendinden menkul sağlık ve hastalık kavramları, toplumsal süreçler içerisinde 

biçimlenmektedir. Bu süreci Ģekillendirense, genel olarak, toplumların sahip olduğu 

kültürel değerler ve yapılardır. 

Günümüz toplumların sosyo-kültürel yapısına bakıldığında tıp, bedene 

müdahalede önemli alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Medikal sosyolojinin de 

gösterdiği gibi tıp, sağlık ve tedavi adına bedenleri Ģekillendirmekte, beden üzerinde 

denetim kurmaktadır (OkumuĢ, 2011: 53). Bu sürecin baĢlangıcı ise modern döneme 

dayanmaktadır. 

Modernitenin belki de en ayırt edici özelliklerinden biri ekonomi, eğitim, 

cezalandırma ve yardım gibi gündelik hayatın parçası olan pratikleri; fabrika, okul, 

hapishane ve yardım departmanları gibi kurumlara devretmesidir. Bu durum, bireysel 

bir pratik olan hastalıkların kendisiyle profesyonel olarak ilgilenecek klinik ve 

hastane gibi kurumlara devrinde de bariz bir Ģekilde görülmektedir. Modernite öncesi 

toplumlarda aileler hastalıklarla ilgilenen temel kurumlardır ve bu ilgi sırasında 

fiziksel yöntemlerin yanı sıra, doğaüstü pratikler de önemli ölçüde kullanılmaktadır 

(Giddens, 2005: 153). Modern toplumların geliĢmesiyle birlikteyse, hastalık, 

üzerinde çalıĢmaların yapıldığı, bu çalıĢmalar sırasında tespitlerin ortaya konduğu ve 

söz konusu tespitlerden yola çıkılarak yapılan öngörüler aracılığıyla kontrolün 

mümkün hale getirildiği bir sürece tabi tutulmuĢtur. Diğer bir ifadeyle, hastalık, 

profesyonel olarak ilgilenilmesi gereken bir alan haline getirilmiĢtir.  

Hastalık, normal durumdan uzaklaĢma ve modernitenin normalleĢtirici 

pratiklerini bozucu bir olgu olarak görüldüğünden; hastalığın “anlaĢılamayan ve 

denetlenemeyen güçlerin istilasına her yönden açık, zayıf ve kırılgan” durumu 

(Bauman, 2001: 222) anlaĢılır kılınmaya çalıĢılmıĢ ve üzerinde denetim sağlamaya 

yarayan pratikler yoluyla kontrol altına alınması amaçlanmıĢtır. Bu durumun doğal 
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sonucu ise, hastalığı kontrol altına alma çabasının zamanla hastalığın, daha geniĢ 

anlamda da hastanın üzerinde bir iktidar kurma eğilimine dönüĢmesi olmuĢtur.  

Gündelik hayatın sıradan bir pratiği olan hastalığın, hastane gibi profesyonel 

kurumlara devredilmesini tetikleyen en önemli unsur, “bilimsel bilginin” 18. yüzyılla 

birlikte hızla yaygınlaĢmaya baĢlamasıdır. Bilimsel doğrunun varlığına ya da ona bir 

Ģekilde ulaĢılabileceğine yönelik “mutlak inanç” hastalıkla ilgilenme görevinin söz 

konusu bilgiye ulaĢabilecek kurumlara devredilmesiyle sonuçlanmıĢtır. Hastalıkla 

ilgilenmenin profesyonelleĢmesi uzmanların eline önemli bir güç verdiği gibi, uzman 

ve hastalık arasındaki iliĢki pratiğinin de gittikçe yaygınlaĢmasıyla birlikte, hastanın 

kendi hastalığına yabancılaĢması ve bu yabancılaĢma arttıkça profesyonellerin daha 

çok güçlenmesi kaçınılmaz olmuĢtur. Kısaca, modern tıp sıradan bireylerden 

farklılaĢan ve onların üzerine çıkan güçlü uzmanlar yaratmıĢtır (Bury, 2000). 

Uzmanların uzman olmayanlar karĢısında kabul edilen bu üstünlüğü kısa sürede bir 

saplantıya dönüĢmüĢ ve özellikle modernitenin ilerleyen aĢamalarında “tıp adamları 

her yerde hastalık görmeye… Her geçen gün tedavi eylemleri üzerinde daha çok ısrar 

etmeye” (Harris‟ten akt., Bauman, 2000: 196); kendi rahatsızlıklarına müdahale 

etmede kendilerini ehil görmeyen hastalar da en küçük sorunlarında profesyonellere 

koĢmaya baĢlamıĢlardır. Bu bağlamda bireyler, bedenlerinin kontrolünü tümüyle 

uzmanların eline bırakarak, kendi bedenlerine iliĢkin tüm söylem hakkını da 

kendileri dıĢındaki bir kiĢiye, uzmana devretmiĢlerdir. 

Burada bir parantez açarak belirtmek gerekir ki, hastalığın değiĢen anlamı, 

ölümün ve ölümlü bedenin de yeniden tanımlanmasına neden olmuĢtur. GeçmiĢte 

„doğal‟ bir son olarak kabul edilen ölüm, bugün Ģiddetle „kaçınılması gereken‟ bir 

son halini almıĢtır. Bu nedenle ölüm, nihai bir hastalık olarak algılanmaktadır. 

Ölümün hastalıkla geldiği ve bireylerin artık yaĢamlarından olduğu gibi 

ölümlerinden de sorumlu olduğu fikri, beden ve ölüm arasındaki etkileĢim içinde 

temel bir değer olarak ortaya konulmaktadır (Nazlı, 2009: 66). 

Biyolojik olan ölümün toplumsal açıdan nasıl anlamlandırıldığı üzerine çalıĢan 

Elias, insanların yok olması halinde tüm yaĢananların, seküler ve kutsal olan her 

Ģeyin anlamsızlaĢacağını söylemektedir. Bedenler yok olduğunda düĢünceler de 
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anlamlarını yitirmektedir. Uygar bedenler, baskın kurallara uyan ve bunlar tarafından 

idare edilen „kurmacalar‟ olarak değerlendirilmektedir. Uygulanan beden 

teknikleriyle ise ölüme karĢı bir seçkincilik üretilmektedir. Bauman, bedene karĢı 

uygulanan tekniklerin aslında ölüme karĢı olduğunu söyleyerek, sağlık ve güzellik ile 

ilgili modern sabit fikirlerin aslında bedenin nihai sınırlarını reddetmek gayreti 

taĢıdığını belirtmektedir (Kara, 2011: 39).   

Dolayısıyla ölümün önlenebilir hastalıklardan kaynaklandığı fikri, sağlıklı 

olmayı, diyet-fitness programlarını, anti-aging uygulamalarını ve bunları kapsayan 

bir yaĢam tarzını ölüme karĢı savaĢta takip edilmesi gereken yegâne yol olarak 

dayatmakta ve bu yoldan gitmeyi seçmeyenleri, bedenlerini ölüme ve hastalığa karĢı 

korumayarak sorumluluklarını yerine getirmedikleri için suçlamaktadır. Bedenin 

hastalığa ve ölüme karĢı direnme kapasitesinin bu Ģekilde tıbbileĢtirilmesi, bireyler, 

hekimler ve tıp arasında zorunlu bir bağ ve bağımlılık iliĢkisi yaratmıĢtır (Nazlı, 

2009: 66-67). 

Bu iliĢkide, hastalıkla ilgilenen uzmanların ortaya çıkması bilimsel bilgiyle 

(dolayısıyla moderniteyle) yakından alakalı olsa da, uzmanlar hızla yaygınlaĢan 

kapitalizmin etkisiyle belli bir iĢlev kazanarak kendi konumlarını güçlendirmiĢlerdir. 

Kapitalist bir dünyada “üretici-asker bedeninin” temel pratiği olan üretim konusunda 

sürekliliği sağlamak açısından bedenin iĢlevselliğinin de süreklileĢtirilmesi 

gerekmektedir ve bu pratik, söz konusu sürekliliğin nasıl sağlanacağı konusunda 

fazlaca bilgi sahibi olmayan bireylerin ellerine bırakılamayacak niteliktedir. 

Belirtmek gerekir ki, bu durum kapitalizmin ilk aĢamaları için geçerli değildir. 

Burjuvazi, baĢlangıçta kendi sağlığı ile ilgilenmiĢ, iĢçilerin sağlığı konusunda 

neredeyse hiçbir Ģey yapmamıĢtır. Belli bir zaman sonra, bir iĢçiyi on dört-on beĢ 

saat çalıĢtırarak ve sağlığıyla hiç ilgilenmeyerek öldürmektense, sekiz-dokuz saat 

yoğun bir Ģekilde sağlıklı ortamda çalıĢtırmanın daha iyi olacağı anlaĢılmıĢ ve 

kapitalizm sıradan insanların da sağlığıyla ilgilenir olmuĢtur (Foucault, 2003). Artık 

kapitalizmin bedenden istediği Ģey, “dıĢarıdan yapılan uyarılara doğru biçimde ve 

gerekli canlılıkta tepki vermesi için gereken iç gücünü kendisinde toplama yetisi”dir 

ve iĢte bu yetiye sağlık adı verilmektedir (Bauman, 2001: 156).  
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Sağlığın sürekliliğini sağlamak sadece ortaya çıkan hastalığın defedilmesi 

pratiğini değil, hastalığı ortaya çıkarabilecek beslenmenin ve diğer hayat 

pratiklerinin de disipline edilmesini gerektirmektedir. Böylece hastalık daha 

baĢlamadan önlenebilecektir. Dolayısıyla, sağlık ürünleri sadece hastalara değil 

sağlıklı bireylere de satılabilir hale getirilmiĢ (Bunton ve Burrows, 1995) ve bu 

bakımdan, tıbbın, 1950‟lerden itibaren hastane ve kliniklerdeki iĢlevini terk ederek, 

normal bireyleri incelemeye baĢlaması bir tesadüf olmaktan çıkmıĢtır (Armstrong, 

1995). “Hastalığa iliĢkin belirtilerin erken teĢhisi” söylemiyle normal bireylerin de 

tıbbın ilgi alanına çekilmesi Foucault‟un (2003) deyimiyle “varlığın genel olarak 

tıbbileĢtirilmesi” denen durumu ortaya çıkarmıĢtır. 

Illich, endüstri toplumunun bu Ģekilde tıbbileĢtirilmesini, onun emperyalist 

karakterinin son noktası olarak görmektedir. Örneğin reklamlar, neyin hastalık 

olduğunu belirleme konusunda denetimsiz özerkliği elinde tutan tıp terimlerini 

kullanarak kendilerine denetimsiz bir ticari pazarlama yöntemi yaratmaktadır. Daha 

iyi sağlık denen olgu, bir ürünmüĢçesine medyada üretilmekte ve insanlar daha iyi 

bir sağlık için sunulan ürünleri tüketmektedir. “Sağlık, toplumca yaratılmıĢ 

gerçekliklere karĢı içgüdüsel değil, otonom, ama yine de kültür tarafından 

ĢekillendirilmiĢ bir uyum sağlama meselesi haline getirilmiĢtir” (akt., Eren, 2007: 

39).  

Dolayısıyla, bedenin sağlıklı olma hali, sağlık kavramının değiĢen anlamı 

doğrultusunda yeni bir görünüm ortaya çıkarmaktadır. Bu görünüm, tüketim ve 

tüketen beden ile yakından iliĢkilidir: Öyle ki, günümüzde hasta olmamak, sağlıklı 

kabul edilmek için yeterli bir koĢul değildir. Bunun önemli bir kanıtı,  Dünya Sağlık 

Örgütü‟nün yaptığı tanımdır. Örgüt, sağlığı, „sadece bedenen hasta olmamak değil, 

fiziksel, akılsal ve sosyal açıdan da tam bir iyilik hali içinde olmak‟ Ģeklinde 

tanımlamaktadır. Dolayısıyla sağlıklı olmak, çok denklemli ve kültürel boyutu da 

olan bir pratiktir (Nazlı, 2009: 65-66).  

Toplumsal kabulün normallikten ya da diğer deyiĢle tam bir iyilik halinden 

geçmeye baĢlaması, sadece zihinsel ya da fiziksel sorunların/farklılıkların 

giderilmesiyle sınırlı kalmayarak, geleneksel dünyada fazlaca sorun edilmeyen 
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“küçük kusurların” da diyet ve spor yoluyla ortadan kaldırılmasında öncü olmuĢtur. 

Böylelikle normallik, eĢdeyiĢle sağlığın sürdürülmesi gündelik hayatın merkezine 

yerleĢmeye baĢlamıĢ; uzmanlar tarafından uzun incelemeler sonucu yapılan öneriler, 

uzman olmayanlar tarafından sorgulama ihtiyacı duyulmaksızın uygulanmıĢtır.  

Ayrıca, modern dönemde kapitalist dinamiklerle iliĢkilendirilmeyen sağlık, 

postmodern dönemde hiç olmadığı kadar kapitalist alana dâhil edilmiĢ (Bury, 2000) 

ve bu durum bedensel tüketimi bir “saplantı”, hayatın kaçınılmaz bir pratiği haline 

getirmiĢtir. Bedenin ve sağlığın bu Ģekilde kapitalist alana dâhil edilerek ciddi bir 

tüketim aracı haline dönüĢmesi ise büyük ölçüde 20. yüzyılın en önemli dönüĢümü 

olan görsel imajların iletiĢim alanındaki baskın rolüyle mümkün olmuĢtur. 

Görüntülerin dünyası dikkati bedenin dıĢ görünüĢüne, elbiselere, davranıĢlara ve 

hareketlere kaydırmıĢtır (Kern‟den akt., Featherstone, 2001). Görüntüler bir kez 

iletiĢimin merkezi haline gelince insanların bedenlerine olan dikkatleri tarihte hiç 

olmadığı kadar artmıĢ ve bu da bedensel görüntünün daha iyi sunulmasını sağlayan 

tüm pratiklerin inanılmaz bir tüketimle karĢı karĢıya kalmasıyla sonuçlanmıĢtır. 

Görüntüler dünyasının beraberinde getirdiği tüketimi daha akut hale getiren ise, 

kapitalizmin artan üretimini karĢılayabilmek için bedenin“tüketen bir nesne”ye 

dönüĢtürülmesi olmuĢtur. Bir taraftan kapitalizmin ürünlerini tüketen ve dolayısıyla 

“bozulan” beden, diğer taraftan da bu bozulmayı gidermek ve görüntülerin sunduğu 

imajların standartlarına ulaĢabilmek için, kendisine sunulan düzeltici pratikleri 

tüketmek zorunda bırakılmıĢtır. Böyle bir ortamda, artık her pratik sağlıkla 

iliĢkilendirilebilir ve kurulan her iliĢki bireyin dikkatini çekebilir durumdadır.  

Postmodernist sağlık anlayıĢına göre, içinde bulunduğumuz postmodern 

dönemde sağlık kavramı anlam değiĢtirmiĢtir. Artık hastalık kavramından çok, 

tüketim ve sağlık kavramına doğru bir kültürel geçiĢ söz konusudur (Cirhinlioğlu ve 

Cirhinlioğlu, 2011: 398).  

Dolayısıyla, tüketim toplumlarında beden, sağlıklı olmak adına tüketmektedir. 

Sağlıklı olmak, temel bir değerden çok, bir „değer yükleme‟ durumuna gelmiĢtir. 

Sağlık, bu değer yükleme sistemi içinde bedenin dıĢ görünüĢüne, estetiğine eklenen 

bir formdur. Estetik ve bakımlı beden, aynı zamanda sağlıklı olarak addedilmektedir 
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ve sağlıklı beden, hem sağlık hem de statü açısından toplumsal skalanın en üstünde 

konumlandırılmaktadır (Nazlı, 2009: 66).  

Bireyin vücudu konusunda kendini iyi hissetmesi sağlık ve güzellik 

çevrelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda sağlık güzellikle eĢanlamlı hale 

gelmiĢtir ve iki kavram arasında bir yer değiĢtirme vardır (Coward, 1993: 24). Öyle 

ki, özellikle kadınlarla ilgili her tür sağlık ve bakım önerisi, her zaman görünüĢ 

sorunuyla sona ermektedir. “Sağlıklı beslen, daha iyi hisset ve daha iyi görün!” 

önerilen temel düsturdur (Coward, 1993: 26). Bu düsturu gerçekleĢtirmekse 

tüketmekle mümkündür.  

Bauman‟a göre, modern toplumun bedeni, üretme kapasitesi ile 

değerlendirilirken, postmodern toplumun bedeni bedensel ve yaĢamsal arzuların, 

hazların, deneyimlerin ve duyumların bulunduğu bir tüketme kapasitesi ile 

değerlendirilmektedir. Tüketme kapasitesiyle değerlendirilen postmodern bedenin bu 

kapasiteyi tam olarak yerine getirebilmesinde sağlıklı bir gövdeye sahip olması 

önemlidir. Dolayısıyla postmodern beden daima bu kapasiteye uygun halde tutulmak 

zorundadır. Modern toplumun bedeni üretim adına sağlıklı olma talebinde 

bulunurken, postmodern toplumun bedeni bunu tüketim adına istemektedir (Nazlı, 

2009: 67).  

Ancak sağlıklı ve aktif bedenlerin tüketim eylemlerini istenildiği gibi 

gerçekleĢtirebileceğini varsayan postmodern toplum, bu nedenle bedenin eğitimine 

de ayrı bir önem vermektedir.  

2.2.6. Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerinin Bedene Müdahalesi 

Kapitalizmle birlikte, geçmiĢin özellikle Ġslam toplumlarınca önemsenen „nefs 

terbiyesi‟ anlayıĢı yerini „beden terbiyesi‟ anlayıĢına terk etmiĢtir. Ġnsanın dıĢ 

bedeninin önem kazanması, yukarıda da belirtildiği gibi, kapitalist ekonomik 

sistemin tüketim ideolojileriyle yakından iliĢkilidir.  

Kapitalizmde tüm mallar yüksek kar hedefiyle standartlaĢtırıldığından, bu mal 

ya da hizmetleri satın alacak bireylerin de bir „standardı‟ olması gerekmektedir. 

Postmodern toplumlarda, toplu taĢıma araçlarındaki koltuklardan basit bir tiĢörte 
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kadar her Ģey sistemin standart diye tabir ettiği bireyin ölçülerine göredir. 

Dolayısıyla kiĢi, toplum içinde aktif, uyumlu ve kabul edilebilir bir yaĢam sürmek 

istiyorsa mümkün olduğu ölçüde standartlara yaklaĢmak için çaba göstermeli; kısaca, 

bedenini birtakım fiziksel aktivitelerle ya da sporla eğitmelidir.  

Susan Willis (1993: 85), çalıĢma ve boĢ zamanın çeliĢik bir sentezi olan 

egzersizin, yirminci yüzyıl sonu tüketim toplumlarında ortaya çıkan en geliĢmiĢ meta 

biçimi olduğunu iddia etmektedir. Egzersiz, bireyi iyi bir vücut geliĢtirmek amacıyla 

enerjisini seçerek ve optimum biçimde harcaması için yalıtmaktadır. Ancak 

egzersizler ütopik boyutlar da içermektedir. Egzersizlerin kapitalist toplumdaki 

üretim ve tüketimi ve bunların dönüĢtürülmesi yolundaki ütopik arzuyu nasıl 

içerdiğini açıklamaya çalıĢırken Frederic Jameson Ģöyle demektedir: “En 

küçümsenen kitle kültürünün bile ütopik bir boyutu vardır, ne kadar hafif olursa 

olsun, bir meta olarak içinden çıktığı toplumsal düzene karĢı örtük olarak eleĢtirel 

kalmaktadır.  

Diğer taraftan, postmodern dönemde spor, „body-building‟in yanı sıra „ego-

building‟le, bedenin „a la carte‟ yapılandırılmasıyla yakından iliĢkilidir. Spor, serbest 

zamanın, gevĢemenin, merakın, uçucu olanın ve eğlencenin alanı haline getirilmiĢ; 

büyük ölçüde de ticarileĢtirilmiĢtir (Çabuklu, 2004: 139).  

Spor, genel olarak 1930‟lardan sonra, kitle kültürünün ve kültür endüstrisinin 

bir parçası haline gelmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası serbest zaman faaliyetlerinin 

geliĢmesine paralel olarak da yaygınlık kazanmıĢtır. 1970‟lere dek kitle ve seyirci 

sporları popülerken; gençliği, fitnessı, dinamizmi öne çıkaran postmodern 

kapitalizmle kiĢisel sporlar ön plana çıkmıĢ, ticarileĢmiĢ ve keyif kültürünün bir 

parçası olmuĢtur (Çabuklu, 2004: 139).  

BaĢka bir deyiĢle egzersizler, özelleĢtirme yolundaki eğilimin doruğunu temsil 

etmektedir. Süreç, çağın baĢındaki „erkeklere mahsus‟ sağlık kulüplerinden 

baĢlayarak bugünün her iki cinse ait jimnastik salonlarında son bulmuĢtur. Çok 

açıktır ki egzersiz, TV‟de bu tarz programların yapılmaya baĢlanması ve Ģimdi de 

daha bireysel bir tüketim tarzı olan DVD‟lerle ve kiĢisel bilgisayarlarla bir meta 

haline gelmiĢtir. Bugünün büyük paralar dönen spor pazarında metalaĢmayı 
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önlemenin tek mümkün yolu, devletin bu iĢi okul veya ibadethane gibi alanlarda 

halka yönelik olarak yapmasıdır. Ancak, muhteĢem özel kulüp ve salonların yanında 

toplu egzersizler fazlasıyla demode ve zevksiz bulunmaktadır (Willis, 1993: 85).  

Bugün spor yaparak bedeni Ģekle sokmak ve yağlardan arındırmak olmazsa 

olmaz bir edimdir. Spor yapmak, bireyin kendine olan saygısını, bakımlı ve arzulanır 

olmayı, sağlığı ve güzelliği, sosyalliği, özgüveni ve baĢarıyı temsil eder hale 

gelmiĢtir. Ayrıca spor için tercih edilen tür ve mekân da bir statü göstergesi ve prestij 

etiketidir.  

Egzersizler, kadınların güç, çeviklik ve fiziksel özgüvene duydukları olumlu 

isteği alıp stil, güzel bir vücut görüntüsü ve performans konularında rekabete 

dönüĢtürmektedir. Egzersiz kadınları güzel görünme konusunda birbirine 

düĢürmektedir. Dimdik bir vücut çizgisi ve esnek kaslar, kadınlar için resmin sadece 

yarısıdır. Eksiksiz bir sporcu görüntüsü için birkaç egzersiz kıyafeti ve akmayan 

makyaj gerektiği gibi saçların da özenle yapıldığını belli etmeyecek bir Ģekilde 

ustaca Ģekillendirilmesi Ģarttır (Willis, 1993: 87).  

Adorno, bu duruma eĢdeyiĢle atletik ve enerjik beden imgesine karĢı eleĢtirel 

bir tutum takınarak, bedenin kült bir narsistik obje haline getirilmesini 

sorgulamaktadır. Ona göre, sportif karakter barbarlık ruhunu yeniden canlandırırken, 

Ģiddet eğilimini artırmakta ve bireyi makineye hizmet etmesi için eğitmektedir. Bu 

bağlamda, faĢizan ve özgürlük dıĢı bir alana aittir (Çabuklu, 2004: 138).  

Bu yorumda, sporun ya da beden eğitiminin bir diğer yönü (devletin ideal 

bireyini biçimlendirme Ģekli olarak beden terbiyesi) de hesaba katıldığında 

Adorno‟ya hak vermemek elde değildir. Örneğin, 1930‟larda Tahran‟da olduğu gibi 

Türkiye‟de de kadınlar için egzersiz ve beden eğitimi ilgi görmektedir. Yuvarlak 

hatlı ve süzgün bakıĢlı doğulu kadın imajını yeniden inĢa yolunda bir çaba olarak, 

ulusal bir ruhla yapılan fiziksel egzersizin zinde kadınlar yaratacağı fikri hâkimdir: 

Bu kadınlar, yeni ulusal devletin ve modern toplumun inĢasında baĢ aktörler 

olacaklardır. Ayrıca, fiziksel egzersize olan bu vurgu yeni bir kadınsı güzellik 

idealini de beraberinde getirecektir (Ġlyasoğlu, 1994: 47). Dolayısıyla devletin 



228 

 

 

kendisi için uygun gördüğü ideal vatandaĢ, zihinsel olduğu kadar fiziksel olarak da 

biçimlendirilecek ve mevcut ideolojinin devamı için kilit unsur olacaktır.  

2.2.7. Gençlik ve Yaşlılık Algısı ile Anti-Aging Pratiklerinin Bedene 

Müdahalesi  

Tüketim pratiklerinin süzgecinden geçerek biçimlenen modern bireyin, „ideal 

ölçü‟ye ulaĢmasında kilit rol oynayan bir diğer unsur da gençliğe yapılan vurgu ve 

yaĢlılığının mümkün olduğunca ötelenmesi edimidir.  

Beauvoir, yaĢlılığın tarihini yazmanın imkânsız olduğunu söylediğinde, bunu 

hem bir toplumsal kategori olarak yaĢlılığın yokluğuna, hem de bu konudaki tarihsel 

dokümanların sayıca azlığına istinaden yapmıĢtır. Çünkü modernliğe dek, ağır 

çalıĢma koĢulları, insan ömrünün kısalığı, çalıĢmanın sonuyla ölüm arasındaki 

sürenin sınırlılığı gibi nedenler, farklı yaĢ gruplarını net çizgilerle birbirinden 

ayırmayı olanaksız kılmıĢtır. 17. yüzyıla dek yaĢlılık üzerine yazılanlar daha çok 

fiziksel çöküĢe iliĢkin kliĢelerden ibarettir. Ayrıca tarihte yaĢlılığa iliĢkin bir sınıfsal 

ayrımcılık söz konusudur; edebi metinlerde sadece sosyal prestije sahip soylu 

yaĢlılara yer vardır, yoksul yaĢlılar konu edilmemiĢtir. Benzer Ģekilde bir cinsiyet 

ayrımcılığı da vardır; yaĢlı erkekler bilgelikle onurlandırılırken, yaĢlı kadınlar 

cadılıkla yaftalanmıĢtır. Hümanist Rönesans döneminde bile yaĢlı kadınlar, olumsuz 

ve aĢağılayıcı betimlemelerin konusudur (Çabuklu, 2004: 67-68).  

Burada bir parantez açarak denilebilir ki, kadının gençliğine ve güzelliğine 

yapılan vurgu kapitalizmle sınırlandırılamayacak kadar köklü bir geçmiĢe sahiptir. 

Sanatta, edebiyatta ve pek çok dini metinde olumlanan sadece genç ve güzel diĢidir. 

Kötülük ve çirkinlikse daima yaĢlı kadınlara atfedilmektedir. Ancak her iki durumda 

da kadın, uzak durulması gereken ve masum olmayan cinstir.  

Ġlk kadın hakkında çeĢitli kutsal metinlerde ve mitlerde yer alan bilgiler, 

Batının kadın karakteri ve dıĢ görünüĢüyle ilgili ahlaki tavrı hakkında ipuçları 

taĢımaktadır. Örneğin Musevi inancında Adem‟in cennetteki ilk karısı olarak anılan 

Lilith, uzun saçlı ve kanatlı bir diĢi Ģeytan olarak tasvir edilmekte; baĢtan çıkarma ve 

ölümü simgelemektedir. Lilith, erkekleri baĢtan çıkarmak istediğinde çekici giysiler 
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giyen ve çeĢitli takılar takan; güzel, alımlı ama tehlikeli bir kadın olarak 

resmedilmektedir. Adem‟in daha yaygın olarak bilinen eĢi Havva ise, tıpkı Lilith 

gibi, kötülük timsalidir; güzelliği ve meraklılığının yanı sıra, Ģeytanla iĢbirliği 

yaparak insanoğlunun cennetten kovulmasına neden olmuĢtur. Ġki tasvirde de kadın, 

sinsi, ahmak, güvenilmez ve kötü bir varlık olarak tanımlanmaktadır. Keza, 

kötülükleri dünyaya saçan Pandora da aynı Ģekilde nitelendirilmektedir. 

Betimlemelerde, kadın, sahte bir maske arkasına gizlenen, güzelliğini ve alımını 

erkekleri kandırıp mahvolmaları için kullanan bir varlıktır (Tseélon, 2002: 21-22). 

Görüldüğü gibi, eski zamanlardan kalan bir alıĢkanlıkla kadın, özellikle de 

yaĢlı ve çirkinse, her tür kötülüğün ve olumsuzluğun baĢ sorumlusudur. Masallardan 

filmlere dek her tür eserde de aynı kliĢe söz konusudur; kötü karakter daima yaĢlı ve 

çirkindir.  

Burada çirkinliğin sosyal bir olgu olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Üst 

sınıflara mensup kiĢiler her zaman aĢağı sınıfları ve bu sınıfların beğenilerini kötü ya 

da gülünç olarak nitelemiĢlerdir. Böyle bir ayrımda, ekonomik etmenlerin rolü 

yadsınamaz çünkü zarafet her zaman pahalı kumaĢlar, renkler ve mücevherlerle el 

eledir. Ama bu ayrıma yol açan, ekonomik etmenlerden ziyade kültürel etmenlerdir 

(Eco, 2009: 394). Unutmamak gerekir ki, günümüze ulaĢan kültür ve kültür ürünleri 

üst sınıfların, eĢdeyiĢle gücü elinde bulunduranların biçimlendirip aktardığı Ģeylerdir. 

Dolayısıyla, kültürel bazda yaĢlı erkek bilgelikle onurlandırılırken, yaĢlı kadınların 

kötülükle ve kötücül güçlerle özdeĢleĢtirilmesi anlamlıdır.  

Parantezi kapayarak Çabuklu‟nun anlatımıyla yaĢlılığın seyrine dönüldüğünde, 

Ģöyle bir tabloyla karĢılaĢılmaktadır (2004: 68-70);  

“17. yüzyılda Kilise, yaĢlılığı kiĢinin tinsel olarak içe dönüp ölüme 

hazırlandığı bir süreç: Püriten ahlaksa, tensel arzuların yok olduğu ve birikimin 

öne çıktığı bir dönem olarak olumlamaktadır. Yine bu yüzyılda, akılcılığın ön 

plana çıkmasıyla, yaĢlılık doğal ve saptanabilir nedenlerden kaynaklanan, 

bedenin maddiliğine iliĢkin bir olgu olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır. YaĢlılığın 

sekülerleĢmesi, 18. yüzyılda hızlanarak devam etmiĢtir. Hijyenin geliĢmesiyle 

Batı nüfusu, özellikle de yetiĢkin/yaĢlı nüfusu sayıca artmıĢtır. Bu yüzyılda 

„çocukluk‟ da keĢfedilmiĢ ve yaĢlılar, çocukları eğitecek, onlara bilgi aktaracak, 

ailenin birliğini ve devamını sağlayacak kiĢiler olarak değer kazanmıĢtır. 

Bunların dıĢında, yaĢlıların birikmiĢ paraya ve mülke sahip olması da onları 

burjuva ahlakı içinde değerli kılmıĢtır. Yoksul ve çalıĢamaz durumdaki 
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yaĢlılarsa ilk defa bu dönemde devlet tarafından korunmaya alınmıĢtır. 18. 

yüzyılın sonunda ise, yaĢlılar ilk kez emekli maaĢıyla tanıĢmıĢtır. YaĢlılığın bu 

yükseliĢi, 19. yüzyılın ikinci yarısına dek sürmüĢ ve bu dönemden itibaren 

düĢüĢe geçmiĢtir. Bunun ardındaki birincil sebep, değiĢen ekonomik sistemin 

fabrikalarda uzun saatler boyunca etkin Ģekilde çalıĢabilecek aktif genç nüfusa 

olan ihtiyacıdır. Dolayısıyla, üretim süreci dıĢında kalan yaĢlılar ekonomik 

bağlamda değersizleĢmiĢ ve bu yüzyılda tıpkı ölüm gibi yaĢlılık da toplumsal 

sürecin dıĢına itilmiĢtir. 19. yüzyılda, tarihte ilk kez insan yaĢamı kronolojik 

olarak yaĢ dilimlerine ayrılmıĢtır. Yeni politikalarla toplum sayılabilir, 

sınıflandırılıp denetlenebilir bir nüfusa dönüĢtürülmüĢ: Buna bağlı olarak da 

yaĢlılık, devlet müdahalesi gerektiren ayrı bir sosyal kategori olmuĢtur. 19. 

yüzyılın ikinci yarısında yaĢlılık tıbbileĢtirilmiĢ, biyolojik faktörlerin belirlediği 

bir fiziksel çöküĢ, bir anomali olarak değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. “ 

 

Postmodernizmle birlikte yaĢlanma kavramının algılanıĢı da değiĢmiĢtir. 

Özellikle Batı toplumlarında yaĢlanma modernite dönemiyle kıyaslandığında büyük 

bir anlam değiĢikliği içindedir. Modern toplumlarda birey, insan doğası gereği, 

doğmakta, büyümekte ve ölmektedir. Oysa çağdaĢ Batı toplumlarında birey, bu 

süreci reddetme aĢamasındadır ve genç bir vücuda sahip olabilmek, yaĢlanmayı 

mümkün olduğunca tersine çevirmek ve geciktirmek amacıyla bir dizi yeni 

uygulamayı benimsemektedir. Batı kültürü ve postmodernizm için genç kalmak 

yüceltilen değerdir. Bu nedenle, yaĢlanmak günümüzde pek çok birey için fiziksel ve 

psikolojik bir çöküĢ demektir. Dolayısıyla kabul edilmesi çok sancılı bir süreçtir 

(Cirhinlioğlu ve Cirhinlioğlu, 2011: 399).  

YaĢlılık ve yaĢlanmaya post modern kapitalist sistem içerisinde oldukça sınırlı 

bir alan bırakılmıĢtır. YaĢlılar, ancak birer tüketim aktörü rolüyle toplumsal yaĢama 

dâhil olabilmektedir. Modernlik, yaĢlıları „eksik üretici‟ oldukları için dıĢlarken, 

postmodernlik yaĢlıları „eksik tüketici‟ olmamaları koĢuluyla tekrar içeri almıĢtır  

(Çabuklu, 2004: 74-75). Dolayısıyla bugün artık yaĢlılar köĢesine çekilip ölümü 

bekleyen pasif bedenler değil, her an vücudunun bir kısmını yeniden inĢa eden ve 

yaĢama tüketim yoluyla sarılan aktif bedenler olarak vardır.  

Çünkü yaĢlanma, bedenin sağlıklı, hareketli, canlı ve formda olması gerektiğini 

benimseyen sistemin stabilitesi için bir tehdit oluĢturmaktadır. „Anti-aging‟ denilen 

kavramın içeriğini de bu hâkim değer yükleme sistemi belirlemekte ve yaĢlanmayı, 

beden ve özellikle de kadın bedeni açısından kabul edilemez bir süreç olarak 



231 

 

 

tanımlamaktadır (Nazlı, 2009: 66). Bu nedenledir ki, kaçınılmaz bir olgu olan 

yaĢlanma sürecini tersine çevirmek, günümüz post modern tıbbının baĢlıca uğraĢ 

konusu olmuĢtur. Bu uğurda birçok kadın da bıçak altına yatmaktan çekinmemekte, 

kendilerine verdikleri „değer‟in bir göstergesi olarak anti-aging kremlerine her ay 

küçük bir servet harcamakta, fitness salonlarının kapısından ayrılmamakta, her yeni 

diyeti büyük bir iĢtahla uygulamakta ve gerek giyimleri gerekse yaĢam stilleriyle 

daima genç kalmaya, genç gözükmeye çalıĢmaktadırlar. Bu çabalar bir virüs gibi 

toplumun her katmanından kadın arasında hızla yayılmıĢ ve artık erkekleri de kapsar 

hale gelmiĢtir. Aynı kaygıların erkeklerce de hissedilmesini sağlayan kapitalist pazar 

dinamikleri, böylece erkeklerin de kadınlar gibi tükettiği yeni bir dönem baĢlatmıĢ ve 

tüketici ağını geniĢleterek birçok sektörün pastadaki payını arttırmıĢtır.  

Örneğin, eskiden dıĢ görünümleri için zaman ve para harcamaktan hiç 

hoĢlanmayan erkekler bugün kozmetik sektörüyle sıkı bir iliĢki içindedir. 

Ġspanya‟nın geleneksel maço kültüründen gelen erkeklerin bile %90‟ı artık iyi bir 

vücut bakımının iĢ dünyasında baĢarı için ön Ģartlardan bir olduğunu düĢünmektedir. 

Sektörel kaynaklara göre, Ġspanya‟daki erkek bakım ürünlerinin toplam piyasa değeri 

100 milyon Avro civarındadır. Almanya‟daki erkek kozmetik ürünleri pazarının ise 

2003 yılındaki toplam cirosu 648 milyon Avrodur (Salzman, Matathia ve O‟Reilly, 

2006: 71-72). Bu ürünlerin birçoğu bakımı bir görünüm sergilemenin yanı sıra 

yaĢlanma izlerini silici ya da gizleyici etkidedir. Gençlik artık sadece kadınlar için 

değil, erkekler için de kutsanan değerdir.  

ÇeĢitli uygulamalarla hep genç olmaya/görünmeye çalıĢmakta gençliği 

fetiĢleĢtirici bir yan vardır. Gerek kültür yoluyla olsun gerek müstahzarlarla, böyle 

bir durumda gençlik artık o kiĢiye ait bir Ģey olmaktan çıkmaktadır. DıĢarıdan 

eklenen, sürekli biçimlendirilen ve taĢınan bir Ģey haline gelmektedir (Sezer, 2011: 

128). 

Günümüzde tüketicilerin daha iyi bir vücuda sahip olma çabaları kendilerine 

verdikleri değer, sosyal iliĢkiler içindeki yerleri, yaĢam tarzlarının erdemliliği 

(morality) ve yaĢamları üzerindeki kontrolleri ile ilgili anlamlarla iliĢkili hale 

getirilmiĢtir (Thompson ve Hirshman‟dan akt., Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2012: 80). Bu 
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anlamlar, kültürel idealler ve söylemler, medya, reklam ve tıp söylemlerinden 

etkilenmektedir. Sıfır beden mankenler, zayıflama reçeteleri, kozmetik tavsiyeleri, 

obezite ve zararları ya da benzeri konular her zaman gündemde olan ve çokça 

tüketilen baĢlıklardandır. Aynı zamanda cinsiyet ve cinsellik söylemleri ile iliĢkili 

olarak yapılanan beden idealleri ve söylemleri, özellikle kadınlar, son dönemlerde de 

erkekler için daha genç, ince, seksi ve bakımlı olma gibi bir “gereklilik” üzerine 

kuruludur. 

Dolayısıyla bugün yaĢlanma, kronolojik olarak yaĢlanma olgusundan 

uzaklaĢmıĢ ve bireyin kendisini hissettiği yaĢta olması ile iliĢkilendirilmiĢtir. Bu da 

yaĢlıların gençlerin kültürüne ortak olma ve kendi kültürlerini reddetmesi sonucunu 

doğurmuĢtur. Gençlik, yüceltilen değer haline geldiğinden gençlerin giyim 

modasından mekân tercihlerine dek birçok konu yaĢlıların da tercihi olmuĢtur 

(Cirhinlioğlu ve Cirhinlioğlu, 2011: 399).  

Medyadaki birçok ikon da, gerek yaĢam tarzları gerekse görünümleriyle bu 

yapıyı desteklemektedir. Türkiye özelinde örnek vermek gerekirse, ilk akla gelen 

isimlerden biri olan Ajda Pekkan altmıĢaltı yaĢında olmasına rağmen genç bir kızın 

fiziğine, giyimine, saç ve makyaj stiline sahiptir. Ünlü reklamcı Ali Taran elli sekiz 

yaĢında, otuz üç yaĢındaki AyĢe Özyılmazel‟le evlenmiĢtir, spor giyimi ve aktif 

yaĢamıyla dikkat çekmektedir. Yılların eskitemediği güzelliğiyle her daim beğeni 

toplayan Nebahat Çehre, altmıĢ sekiz yaĢındadır ve güzelliği için izlediği diyetler, 

kullandığı ürünler, makyaj stili vb genç kadınlarca yakından takip edilmektedir.  

Burada belirtmek gerekir ki, özellikle medya ikonları olan kadınların onsuz 

yakalanmaktan hiç hoĢlanmadıkları makyaj, iki karĢıt iĢleve sahiptir. Genç kızlar için 

makyaj olgun görünme, yetiĢkinler içinse gençlik belirtilerini koruma yöntemidir. 

Her iki durumda da arzulanan Ģey, yüze ideal ve kalıcı bir güzellik maskesi takmaktır 

(Tseélon, 2002: 175). Zaten 20‟li yaĢlardan itibaren her kadına dayatılan olmazsa 

olmaz anti-aging ürünlerinin de amacı budur; gençliğin ıĢıltısını bir maske gibi 

dondurmak, bir anlamda zamanı durdurmak.  
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Görüldüğü gibi, medyanın popülerleĢtirip kitlelere sunduğu isimler hep aynı 

çizgidedir; yaĢ alsa bile yaĢlanmayan insanlar rol model olarak örnek verilmekte ve 

yeterli çaba harcanırsa herkesin onlar gibi olabileceği algısı empoze edilmektedir.   

BaĢka bir noktanın altını çizmek gerekirse; (her ne kadar gençlik arzusu 

erkekleri de fethetse bile), erkekler olgunluk çağında televizyonların saat 21:00 

kuĢağı programları gibi algılanırken, en aranan, en baĢarılı ve en itibarlı 

durumlarındadır. Bunun aksine kadınlar ise kırklı yaĢlarında kendilerini saat 04:00‟te 

tekrar gösterilen programlar gibi hissetmektedirler (Willis, 1993: 82-83). Dolayısıyla 

yaĢlılık konusunda kadınların üzerinde hâkim erkek bakıĢından ve bu bakıĢın 

normlarından kaynaklanan çok daha ciddi bir baskı söz konusudur.  

Tüm alt baĢlıkları etraflıca özetlemek gerekirse; tüketim toplumunda bireylerin 

kimlik oluĢturma faaliyetlerinde tüketimin ara rol oynadığı dikkate alındığında 

beden, tüketilen nesne olarak önemli bir iĢlev taĢımaktadır. Tüketiciler, örneğin 

zayıflama, egzersiz yapma, modaya uygun giyinme ve süslenme, yeme-içme gibi 

bedenlerine iliĢkin tüketimlerle kendi kimliklerini oluĢturmakta, ifade etmekte ve 

müzakere etmektedirler (Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2012: 80). Dolayısıyla beden, bu 

iĢlevlerinden dolayı önemli hale gelmekte ve daha çok tüketilebilmesi için 

nesneleĢtirilip fetiĢleĢtirilerek günümüz tüketim kültüründe her an yeniden 

yapılandırılabilecek bir taslak/proje olarak anlam taĢımaktadır.   

 

2.3. MEDYA VE MEDYADA BEDEN POLİTİKALARININ TEMSİLİ   

En yalın anlamıyla iletiĢim ortam ve araçları olarak nitelenebilen medya, 

çağımızda her türlü basın yayın aracını bünyesinde barındıran son derece kapsamlı 

bir sözcüktür.  

Bu sözcük, genel olarak üç çerçevede tanımlanabilmektedir. Bunlardan ilkine 

göre medya, eski genel anlamında aracılık eden ya da arada bulunan bir aktör veya 

kurumdur. Ġkincisine göre teknik anlamda yazılı basın ile sesli ve görüntülü basın 

arasında bir ayrım yapılmaktadır. Son olaraksa kapitalist anlamda hâlihazırda var 



234 

 

 

olan ya da planlanan bir gazete veya yayın hizmeti, reklamcılık gibi baĢka bir Ģeyin 

aracı olarak görülmektedir (Lundby ve Ronning, 2002: 11).  

Kapitalist toplumlarda medya dendiğinde daha çok yukarıda değinilen üçüncü 

yaklaĢım akla gelmekte ve medya üretici ile tüketiciyi reklam vasıtasıyla buluĢturan 

bir ortam olarak zihinlerde yer etmektedir. Bugün tüketime dair birçok amaç ve 

edim, medya sayesinde kitlelere ulaĢmakta ve yaygınlaĢmaktadır. Medya gündelik 

hayatın nasıl yaĢanacağının bilgisini veren en önemli araç konumundadır ve artık 

sosyalleĢme neredeyse bütünüyle medya dolayımıyla olmaktadır.  

Bu bağlamda, medya tüketicilerinin medyanın kendilerine sağladığı 

malzemeleri kullanıĢ biçimlerine bağlı olarak özel bir „medya mantığı‟nın 

geliĢtiğinden söz etmek mümkündür. Medya mantığı iletiĢimin medyadaki 

düzenleniĢ biçimidir ve bununla bağlantılı olarak medyanın kullandığı formatlar 

büyük önem kazanmaktadır. Medya formatları içeriğin nasıl düzenleneceğini, üsluba 

uydurulacağını ve sunulacağını belirlemektedir. Medya formatlarını medya 

sunumlarının bir çeĢit grameri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu, içinde 

kültürel ve toplumsal görüngülerin sergilendiği ve yorumlandığı bir çerçevedir 

(Lundby ve Ronning, 2002: 14). Dolayısıyla, açık ya da gizli ancak daima, medya 

kitlelere nasıl yaĢanacağının ve nasıl düĢünüleceğinin, nelerin benimsenip nelerin 

reddedileceğinin kodlarını vermektedir. Bunu yaparken de belli ideolojileri 

kullanmaktadır.  

Ġdeoloji, düĢüncenin, tüm değerlerin, yönelimlerin ve teknolojik olarak 

dolayımlanmıĢ olan ve kiĢilerarası iletiĢim aracılığıyla ifade edilen fikirsel bakıĢ 

açılarının biçimlenme eğilimlerinin örgütlü duruma gelmesidir (Lull, 2001: 19). 

Bugün medyada karĢılaĢılan durum iĢte tam da budur. Medya kapitalist pazarla 

geliĢtirdiği ortak çıkarlar çerçevesinde belli durum ve imajları son derece örgütlü bir 

Ģekilde kitlelere sunmakta ve hatta pazarlanmaktadır.  

Raymond Williams, ideolojiyi maddi çıkarlar dizisinden kaynaklanan ya da 

daha geniĢ biçimiyle belli bir sınıf ya da gruptan kaynağını alan fikirler dizisi olarak 

tanımlamaktadır. Stuart Hall ise ideolojiyi yalnızca ekonomik otorite olarak değil, 

BirleĢik Krallık‟ta ve diğer kapitalist ülkelerdeki toplumsal sınıf ayrımlarını 
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biçimlendiren ve sürdüren bir kavram olarak ele almaktadır. John B. Thompson ise 

ideolojinin, yalnızca egemenlik iliĢkilerini kurmak ve onlara dayanmak için bu 

güçler tarafından kullanılan sembolik formlar içindeki „egemen ideoloji‟ olarak 

anlaĢılabileceği üzerinde ısrarla durmaktadır. Sosyo-ekonomik seçkinler, toplumu 

kendi tercihleri olan ideolojik gündemle donatmayı baĢarmaktadır; çünkü onlar kitle 

iletiĢimini de kapsayan iletiĢimin sembolik biçimlerini dağıtan kurumları 

denetlemektedirler (Lull, 2001: 21). Thompson‟ın yaklaĢımında medyanın kitlelerin 

gündemini nasıl belirlediği daha net görülebilmektedir.  

Medya toplumun dünyaya bakıĢını belirlemektedir, çünkü medya kültürü 

medyanın dıĢ dünyadan seçerek okuyucuya/izleyiciye sunduğudur ve dünya, bireyin 

görüĢ alanı dıĢında kaldığı sürece de genellikle bireyin dünya hakkında sahip olduğu 

tek görüĢtür. Dolayısıyla toplumların dünyaya iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesi ve 

yeni dünya düzeninin ideolojik olarak tüm toplumlara benimsetilmesi bağlamında 

medya büyün önem taĢımaktadır. Medyanın toplumsal amacı, topluma ve devlete 

egemen ayrıcalıklı grupların, ekonomik, toplumsal ve siyasal gündemlerini halka 

aĢılamak ve bunları savunmaktır (Çoban, 2008a: 30). 

Hall‟a göre, medyanın en önemli iĢlevi anlamın toplumsal inĢasında üstlendiği 

bu ideolojik roldür. Bu iĢlevi göz ardı eden hiçbir araĢtırma medyanın toplumsal 

süreçte oynadığı rolü tam anlamıyla ortaya koyamamaktadır. Medyaya dair bir 

çalıĢmayı, toplumdaki temsil sistemlerinin konumlandırıldığı toplumsal, teknolojik, 

ekonomik ve siyasal koĢulları anlamadan geliĢtirmek mümkün değildir (Ġrvan, 2002: 

99). Bu nedenle medyaya dair yapılan her çalıĢma, medyanın içinde yer aldığı 

toplumsal yapıları da göz önünde bulundurmak zorundadır.  

Çünkü Stuart Hall‟un da belirttiği gibi medya „durum tanımı‟ yapma 

yeteneğine sahiptir ve bu ona toplumsal arenadaki ideolojik gücünü vermektedir. 

Medya mütemadiyen yeni fikirlerle uğraĢmakta, toplumsal kuralları yeniden 

onaylamakta, sınırları yeniden çizmekte ve tanımlamaktadır (Shoemaker ve Reese, 

2002: 133-134).  

Medya, imajları baskın ideolojinin varsayımlarıyla birlikte ve onlara uygun 

olarak yorumlamakta ve sentezlemektedir. Söz konusu imajlar, insanların kendi 
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toplumlarının en temel özelliklerini bile nasıl anlamlandırdıklarına büyük ölçüde etki 

etmektedir. Bu, toplumların Ģiddet düzeylerini, ırksal düzenlerini, cinsiyet 

düzenlerini ve rollerini, iĢ ve meslek beklentilerini ve politik seçeneklerini de 

kapsamaktadır. Kısaca modern medya, dünyanın her tarafındaki farklı yaĢtan, farklı 

toplumsal sınıflara ait, çeĢitli kültürlerden insanlara belli birtakım değerleri, bakıĢ 

açılarını ve fikirleri iletmektedir (Lull, 2001: 25-33). 

Bu noktada, medya –hemen her konuda olduğu gibi- bedenler üzerinde de söz 

sahibidir. Söz konusu bu durumu, OdabaĢ Ģöyle açıklamaktadır (2008: 55-56);  

“Medya, insanları gündelik hayatın “iktidarı”na taĢıyabilecek beden, zaman ve 

mekânın sürekli gözetlenmesi ve tertiplenmesini içeren muhtelif hayat tarzları 

sunmaktadır. Medya bedenlerle ilgili toplumsal temsillerin, sürekli üretildiği, 

yapılandırıldığı ve dönüĢtürüldüğü bir alandır. Toplumsal temsiller geçmiĢ, 

bugün ve geleceği anlamlandırmaya ve yorumlamaya hizmet etmektedir. 

Medyadaki temsiller; cinsiyetler, sınıflar, etnik gruplar ve hatta kurumlar 

arasında tezahür eden her türlü toplumsal etkileĢim biçimlerini yapılandırmakta, 

düzenlemekte ve pekiĢtirmektedir. Dinamik bir yapıya sahip olan toplumsal 

temsillerin kendi hayatları vardır; ortaya çıkmakta, değiĢmekte, yokolmakta ve 

yeni biçimlerde tekrar ortaya çıkmaktadırlar. Medya, sadece bedenlerin ve 

bedensel cemaatlerin farklı konumlarından beslenen rekabetçi ve hiyerarĢik 

beden temsillerine yoğun biçimde yer vermemekte: Aynı zamanda toplumsal 

iliĢkiler ağında bedenler arasındaki değerleri, sınırları, hiyerarĢileri ve mevzi 

kazanma/kaybetme giriĢimlerini de yapılandırmakta, düzenlemekte ve 

meĢrulaĢtırmaktadır. Medya, tüketicilere bedenlerinden sıyrılmaları, bedenlerini 

kuĢatan tasaları aĢmaları ve bedenlerini yetkinleĢtirmeleri konusunda envai çeĢit 

politika sunmaktadır. Bu iĢlevleri yerine getirirken de toplumsal iliĢkiler ağında 

“makbul” olabilecek bedenleri ve bedenler hakkında hüküm verebilecek “ünlü 

göz”leri ön plana çıkarmayı ihmal etmemektedir.” 

Özellikle medyanın en aktif kollarından olan kadın ve erkek dergileri, sıklıkla 

artan Ģekilde ünlü simaların okuyucuyu çekim gücüne güvenmektedir. Moda 

dergilerinin neredeyse tamamında kapağın bilgi verme iĢlevi yanında, kapaktaki 

görüntünün ve dolayısıyla onun tüketiminin estetik bir Ģekilde sahneye konması, en 

önemli ticari strateji unsurlarından biri haline gelmektedir. Bu durum, hayalleri 

desteklediği kadar o hayalleri yaratmakta da olan uzmanlaĢmıĢ medyada bedenin 

kullanımlarıyla ilgili fikir vermektedir (Giet, 2006: 14).  

Bugün gelinen noktada medya örgütlerinin büyük bir kısmının son otuz-kırk 

yıldaki ele geçirmeler sonucunda finans ve endüstriyel sermaye alanındaki büyük 

Ģirketlere bağlandıkları göz önüne alındığında (Shoemaker ve Reese, 2002: 192), 
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medyanın mülkiyet yapısındaki bu değiĢimlerin medya içeriklerine de etki ettiği; 

ayrıca içeriklerin çok daha yanlı ve amaçlı bir hal aldığı görülmektedir.  

Dolayısıyla medyada yer alan beden temsillerinin büyük oranda tüketim 

ideolojilerinin lehine ve onlarla dirsek teması içinde yayıldığını iddia etmek yanlıĢ 

olmayacaktır. Birçok farklı medya kolu olduğu halde sunulan temsillerin neredeyse 

birbirinin aynısı olması ya da aynı temel değerler etrafında kurulması tesadüf 

değildir. Tüketim kültürünün ana tüketici olarak kadını hedef almasının yanı sıra 

medya erklerinin tepe noktasında yer alanların da erkek olduğu ve içeriklerin de bu 

hâkim erkek bakıĢıyla oluĢtuğu dikkate alındığında, medyada özellikle kadın 

temsillerin ne denli sorunlu olduğu daha kolay anlaĢılabilmektedir.  

Medya, bir toplumun üyelerinin o toplum, dünya ve aynı zamanda kendileri 

hakkında sahip oldukları hayali temsillerin oluĢturulmasına katılmaktadır. Medya, 

insanlara somut bir destek olarak sunduğu söylemler ve görüntülerle bu temsilleri 

doğrulamakta ya da değiĢtirmektedir. Dolayısıyla okuyucu/izleyici medyayı hayali 

temsillerini oluĢturma, pekiĢtirme ve/veya sorgulama sürecini gerçekleĢtirmek 

amacıyla da kullanmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan varsayımsa medyanın „var 

olmak için kullanılması gereken araç‟ olduğu yönündedir (Giet, 2006: 12).  

Ancak medya metinlerinin üretimi, birbiriyle mücadele eden menfaatleri ve 

söylemleri kapsadığı için çeliĢki doludur. Bu doğrultuda, kadınların belki de en fazla 

tanımlandığı yer olan ve hemen her sayfasında açık ya da gizli reklamlar barındıran 

kadın dergilerinin biçimini ve içeriğini piyasa sermayelerinin, yani kapitalist sistem 

ile ataerkil sistemin belirlediğini söylemekte hiç bir sakınca yoktur. Ancak kapitalist 

ve ataerkil sistemlerin her zaman uyum içinde olduğunu düĢünmek de doğru değildir. 

Bir de bunlara tek tük de olsa feminist söylemler eklenince, bir medya ürünü olan 

kadın dergilerinin ne denli karmaĢık bir yapıya sahip olduğu kolayca fark 

edilmektedir. Dolayısıyla, bir kadın dergisi herhangi bir sayısında, kadını tek tip özne 

olarak değil; birbiriyle çeliĢen çeĢitli kadınlık durumları içinde sunmaktadır (Kırca, 

2000: 147-148). Böylece, medyada göre göre aĢina olunan, o son derece komplike 

süper kadın mitleri hayatın olmazsa olmaz parçası haline getirilmektedir.  
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Özellikle kadın dergilerinde karĢılaĢılan söz konusu bu durum etraflıca ele 

alınmadan önce bir medya kolu olarak dergiciliğin ne olduğunu kısaca hatırlamak 

faydalı olacaktır.  

2.3.1. Bir Medya Kolu Olarak Dergicilik ve Cinsiyete Yönelik Yayın 

Yapan Dergilerden Kadın Dergileri 

Medya farklı yayın türleriyle varlık gösteren bir yapıdır. Bu yayın türleri 

arasında, -dünya örnekleriyle kıyaslandığında Türkiye‟de pek geçerli olmasa da- 

dergilerin önemli bir yeri vardır. Dergi yayıncılığı özellikle reklam pastasından aldığı 

payın büyüklüğü düĢünüldüğünde oldukça güçlü bir manipülasyon ve etkileme 

aracıdır.  

Dergiler belli aralıklarla, genellikle haftalık ya da aylık olarak yayınlanan, 

haber, röportaj, magazin ya da sinema, sanat, teknoloji gibi benzer birtakım ilgi 

alanlarına yer veren basılı yayın araçlarıdır. Dergiler de gazeteler gibi değiĢik 

okuyucu kitleleri gözetilerek yayınlanmaktadır. Dergilerde yer alan konular her 

Ģeyden önce okuyucuyu bıktırmayan yorum ve mesajlar içermelidir. Dergiler yüksek 

kalitede renkli fotoğraf basabilme olanağına sahiptirler ve iyi kalite kâğıtlar 

kullanmaktadırlar. Zira dergi günlük bir iletiĢim vasıtası değildir. Yayımcılar dergi 

çıkarırken yenisi piyasaya çıkıncaya kadar eskisinin elden düĢmemesini istemektedir. 

Bu yüzden seçilen kâğıttan içeriği belirleyen konu ve görsellere kadar her Ģey büyük 

bir titizlikle elekten geçirilmektedir (Sayılgan, 2008: 216). Dergiler, günlük yayın 

organlarına göre daha uzun süre okuyucusuyla haĢır neĢir olan yayınlar olduğundan 

konular detaylıca ele alınabilmekte, manipüle gücü fazla olmakta ve kullandıkları 

dille bilinçdıĢına yerleĢen mesajlar verebilmektedir.  

Batı‟da ilk örnekleri on yedinci yüzyılda görülen dergilerin Türkiye‟ye geliĢi 

on dokuzuncu yüzyılı bulmuĢtur. Bunun en önemli nedeni matbaanın gecikerek 

gelmesi sonucu basının geç sektörleĢmesidir.  

Dolayısıyla Türkiye‟de dergicilik sektörü, ancak 1980‟li yılların ikinci 

yarısında görülen dıĢa açılmanın etkisiyle büyük bir geliĢme göstererek dünya 
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standartları düzeyinde teknik özelliklerle çağını yakalamayı baĢarmıĢtır (Günal, 

2009: 39).  

Dilimizde Tanzimat Dönemi‟nden baĢlayarak 1950‟li yılların ortalarına kadar 

kullanılan „mecmua‟ kelimesinin karĢılığı olan dergi, “düzenli aralıklarla yayınlanan, 

belirli bir ya da birkaç ilgi alanına iliĢkin haber, makale, deneme, inceleme, araĢtırma 

ve eleĢtiri gibi yazıları, çeĢitli edebi ürünleri ya da belirli konulara yönelik 

derlemeleri içeren ve genellikle basılı ürünlere verilen addır” (Yıldırım, 2006: 52).  

Bu tanımıyla dergiler, birçok farklı niĢe hitap eden çeĢitlilikte 

yayınlanmaktadır. Akla gelen hemen her spesifik konuya ait dergi yayıncılığı 

yapmak mümkündür. Ancak Ev Bahçe Dergisi gibi kimi türler daha geniĢ kitlelerin 

ilgi alanı olması nedeniyle daha çok satarken, örneğin Yacht Türkiye gibi kimi 

türlerse belli bir üst tüketici grubunu hedef almaları nedeniyle sınırlı satıĢ 

rakamlarına sahiptir. Ancak tüm dergi türleri arasında en çok satanlara bakıldığında 

bunun, dünya ölçeğinde de benzer ve değiĢmez Ģekilde, kadınlara yönelik 

hazırlanmıĢ yayınlar olduğu görülmektedir.  

Kadınların siyasal ve ekonomik özgürlüklerini elde ederek toplumsal hayatta 

varlık göstermeye baĢlamaları 19. yüzyıl ile ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla 

kadınların tüketici olarak algılanmaları da bu yüzyıla denk gelmektedir. Kadına 

yönelik söz konusu bu yeni bakıĢ, basın sektörünü de etkilemiĢ ve ilk kez 19. 

yüzyılda kadın dergileri kendi baĢına bir tür olarak örneklerini vermeye baĢlamıĢtır. 

Bu dergiler ortaya çıktıkları ilk dönemde, aile yaĢamı, ev iĢleri, giyim, görgü 

kuralları gibi konularda okuyucularını bilgilendirme iĢlevini üstlenmiĢtir (Gönenç, 

2006: 59). 

Medya üzerine çalıĢan Jean Marie Charon, kadın dergilerini “farklı sosyal 

kategorideki kadınlara hitap eden „genel‟ yayınlar, moda ya da yemek/mutfak üstüne 

yoğunlaĢan veya okuyucusunun bulunduğu ortamdan uzaklaĢmasını sağlayan, ona 

bir hayal sunan yayınların toplamı” olarak tanımlamaktadır. Bunun yanında genel 

okuyucuya hitap eden sağlık dergilerini, kadınlara yönelik „pratik gündelik hayat‟ 

dergilerini ve hatta „çocuk ve aileyle ilgili‟ dergileri, ünlüleri konu alan „magazin‟ 
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dergileriyle „ergenlik çağındaki gençlere yönelik‟ olan yayınları da bu çerçevede 

değerlendirmek gerektiğini belirtmektedir (Giet, 2006: 18). 

Bu noktada kadın dergilerinin görünürdeki iĢlevleri kadınlara gündelik hayatta 

yararlanabilecekleri bilgiler sunmak ve bir yol gösterici niteliğinde sorunlarına 

çözüm önerileri getirmek olarak özetlenebilmektedir. Bunların yanı sıra eğlenceli 

vakit geçirilmesini sağlamakta bir diğer iĢlevdir. Ancak günümüzde bu dergilerin en 

önemli iĢlevi olarak -tüm diğer tüketici dergilerinde olduğu gibi- bireyleri tüketim 

mallarını tüketmeye yönlendirmek ve bu malları yaĢamlarının vazgeçilmez bir 

unsuru konumuna getirmek sayılmaktadır (Gönenç, 2006: 59). 

Fransız sosyolog Evelyne Sullerot‟un yaptığı ayrıma göre „modern dergiler‟ 

baĢlığı altında ele alınabilen kadın ve erkek dergileri gibi dergiler, tüketimi ve 

bireysel iyilik halini ön plana çıkarmaktadır. Bu, durmaksızın yeniden tanımlanması 

gereken bir modernliğin sesidir ve özellikle kadın bedeniyle ilgili bir devrimin 

ipuçlarını vermektedir. Bu devrim, formda olmak ve bireysel mutluluk değerleri 

temelinde yükselmektedir. 1960‟lı yıllarda ilk dönem örnekleri olarak Elle ve Marie 

Claire‟in baĢını çektiği bu grup, günümüzde çeĢitlenerek Cosmopolitan, Vogue, 

Instyle gibi yayınlarla devam etmektedir (Giet, 2006: 19).  

Burada altını çizmek gerekir ki geliĢmiĢ tüketim toplumlarında, tüketim 

eyleminin illa ki ekonomik mübadele içermesi gerekmemektedir. Süpermarket 

sepetini dolaĢtırırken, TV seyrederken ya da reklam panolarıyla dolu bir caddede 

yürürken gözlerimizle de tüketmek mümkündür. Metanın görsel tüketimi gündelik 

hayata öylesine dâhil olmuĢtur ki, bu tüketim edimlerinin nasıl anlamlar taĢıdığını 

fark etmek kolay değildir (Willis, 1993: 42).  

Öyle ki, iktisadın toplumsal yaĢam üzerindeki tahakkümünün ilk aĢaması, 

bütün insan gerçekleĢtirimlerinin tanımlanmasında var olmaktan sahip olmaya geçen 

bariz bir bayağılaĢmaya yol açmıĢtır. Toplumsal yaĢamın, iktisadın birikmiĢ 

sonuçları tarafından bütünüyle iĢgal edildiği bugünkü aĢama ise sahip olmaktan, gibi 

görünmeye doğru genel bir kaymaya neden olmuĢtur; bütün fiili sahip olmaklar 

dolaysız itibarlarını ve nihai iĢlevlerini bu gibi görünmekten almak zorundadırlar. 

Aynı zamanda tüm bireysel gerçeklikler, doğrudan doğruya toplumsal güce bağımlı 
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olan ve onun tarafından biçimlenen toplumsal gerçeklikler haline gelmiĢtir. Bu 

durumda, bireysel gerçeğin ortaya çıkmasına, ancak kendisi değilse izin 

verilmektedir (Debord, 2006: 40-41). Söz konusu bu duruma günümüz kadın 

dergilerinin içeriklerinde de sıklıkla rastlanmaktadır.  

Çift taraflı baskı altında kalan dergiler, meĢruiyetlerini korumak ve 

farklılaĢabilmek için kendilerini medyatik yapılarından bağıĢık tutmak zorunda 

hissediyor görünmektedirler. Dergiler, artık gerçeğin anahtarını ellerinde tutan üstün 

rehberler olarak kendilerini konumlandırmamakta, okuyucunun sesi olma iddiası 

taĢımaktadırlar (Giet, 2006: 89-90). EĢ zamanlı olarak “kendin ol” buyruklarıyla 

okuyucuya seslenirken, okuyucunun –tüketim dolayımıyla- nasıl kendisi dıĢında her 

Ģey olabileceğini de uzun uzadıya aktarmaktadırlar.  

Bu bağlamda Türkiye‟de ki dergi yayıncılığıyla ilgili bir parantez açılacak 

olursa görülür ki Türkiye‟de dergi okuyucusunun kentleĢme ve toplumsal 

farklılaĢmaya paralel olarak tüketici durumuna gelmesi ancak 1970‟lerle birlikte 

olmuĢtur. Dolayısıyla bu tarihten itibaren aile dergisi olarak hazırlanan magazin 

dergileri bir ihtisaslaĢma yoluna giderek kadın, erkek ve gençler için ayrı ayrı 

hazırlanmaya baĢlamıĢtır. Kadın dergileri de çalıĢan kadınlar ve ev kadınları olmak 

üzere iki farklı kitleye göre düzenlenmiĢtir. Ev kadınlarını okur kitlesi olarak seçen 

dergiler, eliĢi modellerine, yemek tariflerine ve benzer konulara öncelik verirken; 

çalıĢan kadın için hazırlanan dergilerde ağırlık moda ve modernlik üzerinedir 

(Barbarosoğlu, 2009: 170-171).  

Türkiye‟de dergi sektörü dünyadaki örneklerinin tirajlarıyla yarıĢamasa da, 

kadın dergilerinin en çok ilgi gören tür olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde 

Türkiye‟de yayınlanan kadın dergilerini savundukları görüĢler açısından 

sınıflandırmak gerekirse dört temel kategori olduğu söylenebilir (Gönenç, 2006: 70);  

a) Kadın sorunlarını siyasal bir yaklaĢımla ele alan dergiler,  

b) Ġslami dergiler, 

c) Feminist yaklaĢımlı dergiler,  

d) Kadının ekonomik ve toplumsal bağımsızlığını savunan tüketim odaklı 

dergiler.  
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Bu kapsamda, kitle iletiĢim araçları çatısı altında yer alan kadın dergileri 

üzerine yapılan araĢtırmalara bakıldığında, feminist ideolojinin konuya dört aĢamalı 

bir eleĢtiri getirdiğine tanık olunmaktadır. Kırca bu durumu Ģöyle özetlemektedir 

(2000: 145-146);  

“Birinci aĢamada, kadın dergileri ağırlıklı olarak güzellik mitleri, moda 

ve aĢk konularını iĢlediği için eleĢtirilmektedir. SatıĢları artırmak için dergilerin 

önyargılı oldukları, yanlıĢ kadın imgelerini kullandıkları ve kadınların bu 

baskıdan /sömürüden kurtulmaları gerektiği savunulmaktadır. Ġkinci aĢamada 

ise, Althusser‟in ideolojisi kullanılmaktadır. Bu teoriye göre, ideolojinin 

değerleri ve anlamları toplumsal olarak oluĢmakta: Ġdeoloji kavramı üzerine 

yapılan çalıĢmalar, kapitalist ve ataerkil kurumsallaĢmıĢ güç iliĢkilerinin ideal 

kadın imgesini ve cinsler arası farklılığı belirlediğini göstermektedir. Feminist 

araĢtırmaların üçüncü aĢaması ise, kadın dergilerini çağdaĢ kadının ne olduğunu 

tanımlayan ticari bir rekabet alanı olarak görmektedir. Dergiler, kadınları bir 

taraftan „kadınlık‟ konusunda bilinçlendirirken; diğer taraftan da kadınların arzu 

ve hazlarını biçimlendirmektedir. Son aĢamada ise araĢtırmacılar, kadınların bu 

dergileri okumaktan nasıl ve neden zevk aldıklarını incelemektedirler.” 

 

Bu bilgiler ıĢığında denilebilmektedir ki; kadınlara yönelik olarak hazırlanan 

magazin dergilerinin kadınlar arasında neden popüler olduğu ve kadınların gündelik 

deneyimlerine anlam vermek için bu ürünlerin sunmuĢ olduğu iletileri gündelik 

yaĢamlarında nasıl kullandıkları yalnız feminist çalıĢmalar açısından değil, 

günümüzde bütün toplumsal iliĢkilerin doğasını ve birbirleriyle olan iliĢkilerini 

anlamak için de yadsınamaz bir öneme sahiptir (Özdemir, 2001: 1). Dolayısıyla, bu 

öneme atfen kadın dergilerinin de içinde yer aldığı cinsiyete yönelik dergilerin genel 

özelliklerine ve içerik yapılarına daha detaylıca bakmak yerinde olacaktır.  

2.3.2. Dünyada ve Türkiye’de Cinsiyete Yönelik Yayın Yapan Dergilerden 

Kadın Dergilerinin Genel Özellikleri 

Medyadaki uzmanlaĢma alanlarının pek çok yapılanma ve yayın biçimi 

arasında, okuyucunun/izleyicinin cinsiyeti önemli bir rol oynamaktadır. Öyle ki 

Fransa‟da faaliyet gösteren Yayın Düzenleme Ofisi (OJD) cinsiyet ayrımı için kadın 

dergileri, erkek dergileri gibi sınıflandırmalara gitmektedir (Giet, 2006: 17). 

Dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de gazete bayilerine göz gezdirildiğinde, 

raflarda en çok yeri tutan yayınların kadınlara yönelik hazırlanmıĢ dergiler olduğu 
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görülmektedir. Bunlar, moda, kadın-erkek iliĢkisi, seks, evlilik, güzellik gibi 

kadınların ilgi duyduğu ve çoğu zaman sorunlu buldukları konular üzerinedir. 

Genellikle yapılan „yeni, modern, bağımsız, bireyci düĢünüĢ ve davranıĢ biçimini 

(zaman zaman yerme Ģeklinde kendini gösterse bile) savunmak ve beraberinde gelen 

yaĢam/tüketim tarzını teĢvik etmektedir. Söz konusu dergilerin birçoğu yabancı 

formatların TürkçeleĢtirilmiĢ versiyonları olduğundan, Türk kültüründeki egemen 

değerlere taban tabana zıt bakıĢ açılarına sahip olduklarını görmek olasıdır (Alemdar 

ve Erdoğan, 1994: 26). Benzer Ģekilde son yıllarda erkeklere yönelik hazırlanan aynı 

formattaki dergiler de bir hayli popülerdir ancak yine Türkiye‟nin hâkim değerleri 

dikkate alındığında, bunların da kadın dergileri gibi Batılı ideallerle kuĢatıldığı 

aĢikârdır.  

Ġster kadınlığın ya da erkekliğin ideal bir modelini oluĢturmak için olsun, 

isterse sadece kadınları ve erkekleri oldukları gibi göstermek için, sonuç olarak bütün 

bu tarz süreli yayınlar insan bedeniyle ilgilenmekte ve aynı soruları paylaĢmaktadır. 

Bu tür tüm dergilerin ortak noktası bedeni aynı anda bir kral ve bir köle konumuna 

sokmalarıdır. Beden kraldır çünkü onun aracılığıyla kiĢi baĢkalarına nasıl bir insan 

olduğunu gösterebilmektedir: Beden köledir çünkü değiĢken ve yeterince tatmin 

olmayan arzular doğrultusunda uysal ve biçim değiĢtiren bir cisimdir (Giet, 2006: 7).  

Dolayısıyla Türkiye‟deki bayiler dikkate alındığında birçoğu yurtdıĢında 

yayınlanan dergilerin TürkçeleĢtirilmiĢ versiyonları olan kadın ve erkek dergileriyle 

empoze edilenin sadece Batılı değerler değil, bu değerlere koĢut bir anlayıĢın 

gerektirdiği tüketim alıĢkanlıkları olduğu da söylenebilmektedir. Bu dergilerinin 

gerçekte sattığı Ģey fikirler değil, mallardır. Fikirler, meta ya da hizmetlerin satın 

alınmasını sağlayan araçlardır. Tüketicinin bir Ģeyi alması ve kullanması için ona 

ihtiyacı olduğu düĢüncesini içselleĢtirmesi gerekmektedir. Buysa, sürekli iletiĢim 

yollarıyla iĢlenerek sağlanabilmektedir. Diğer kitle iletiĢim araçlarında olduğu gibi, 

kadın ve erkek dergilerinin de yaptığı budur (Alemdar ve Erdoğan, 1994: 27). 

Söz konusu bu dergiler, sağlıklı ve dengeli bir hayatın, tatmin edici cinselliğin, 

kiĢisel bağımsızlığın anahtarını ellerinde bulundurduklarını düĢündürmektedir. 

Genellikle her Ģeyin belli sayıdaki emir cümlelerinin etrafında döndüğünü görmek 
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mümkündür: “Güzel olun”, “Formda kalın”, “ÖzgürleĢin”… Okuyucuların tamamen 

özerk olmaları gerekmektedir, ama bu özerklik için dergilere ihtiyaçları vardır: 

Çünkü özerkliğe giden yolda dergiler tek rehberleridir. Konu özerk olmaktır, ama bu 

özerkliği gerçekleĢtirmek ancak basının koyduğu kurallara uymakla olasıdır. Bu da 

bedeni daima belli kuralların aracılığına indirgeyen bir durumdur. Beden, insanın 

dünyadaki varlığını tanımladığı bir unsur olmaktan önce, farklı duruĢların 

belirleyicisi olarak ortaya çıkmaktadır (Giet, 2006: 8).  

Çünkü endüstrileĢmiĢ kapitalist toplumlarda, kitle dolayımlı mesajlar genellikle 

metaların üretildikleri yöntemlerle -seri üretim ve tek tipleĢtirme ile- üretilmektedir 

(Lull, 2001: 159). Anlamlar bir kez geleneksel biçimde tanımlanmıĢ sınıf sanatındaki 

yerlerinden koparıldıklarında, tıpkı kültürel nesneler gibi herhangi bir sınıfın 

çıkarları doğrultusunda herhangi bir biçimde kullanılabilmekte, tanımlanabilmekte 

ve yeniden tanımlanabilmektedirler (Willis, 1993: 22). Buna bağlı olarak da medya, 

dergiler aracılığıyla hâkim kapitalist ekonomik sistemin varlığını sürdürecek zihinsel 

yapıdaki bireyleri yaratmaktadır çünkü medyanın kendisi de kar amacı güden bir 

ekonomik örgütlenmedir. 

Bundandır ki medya her zaman mitler yaratmaktadır. Kadınlara ya da erkeklere 

yönelik hazırlanmıĢ magazin dergileri, en son trendin lokomotifi olmak için 

toplumun kolektif nabzını ellerinde tutmak, sıradaki büyük yıldızı tanımlamak ve bu 

önceden paketlenmiĢ zeit-geist bildirisini moda açlığı çeken tüketicilerine satmak 

amacındadır. Mitler zamanla değiĢse de onları yaftalama çabası hep aynı kalmaktadır 

(Radford, 2004: 11).  

Kadın ve erkek dergileri ile tüketim arasında sıkı bir bağ vardır. Hiç Ģüphesiz 

bu bağı anlamak ve bedenin temsiline yükledikleri anlamı çözebilmek için onları 

derinlemesine incelemek Ģarttır. Kadın ve erkekleri dergileri, kitlelere seçilmiĢ beden 

modelleri göstermekte ve bu modellerin sergilenmesi aracılığıyla birtakım nesneleri 

geniĢ beğenilere sunmaktadır. Bu noktada ise normlarla ilgili sorulması gereken bazı 

sorular vardır: Beden nereye kadar belli reçetelerin destekleyicisi konumundadır? 

Beden görüntüsü ve kullanımı bu reçetelerle ne kadar iliĢkilidir? Bu tarz dergiler 
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kiĢisel özgürlüğe ne derece hareket imkânı tanımaktadır? (Giet, 2006: 15). Bunlar, 

önemli ancak çoğu kez cevapları birer yanılsamadan ibaret olan sorulardır.  

Çünkü tüketici toplumun en tuhaf etkisi, toplumsal gerçekliği çarpıtmasıdır. 

Birey, bağımsız olmanın günlük hayatı kendi baĢına düzenlemek olduğunu yanılgısı 

içindedir. Birey ne kadar çok iĢin üstesinden gelir ve bunu kanıtlamak için ne kadar 

çok meta gösterebilirse, yaĢamını o kadar denetleyebiliyor demektir. Bu toplumun 

ideolojisi, toplumsal yeniden üretimi kolaylaĢtırmak için baĢkalarıyla bağlantı 

kurmayı zayıflığın ve yetersizliğin iĢareti olarak tanımlamakta, atomizasyonu ise 

güçlenmek olarak göstermektedir (Willis, 1993: 203).  

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz çağda, insanlar arasındaki bağlar tüketim 

Ģablonlarıyla kurulmaktadır. ĠletiĢime geçerken aynı tüketim nesneleri ve tarzının 

ortak yaĢam alanı oluĢturabileceği bilinci, kolektif bilinç kümelerini yaratmaktadır. 

Bir resim bin kelimeye bedeldir ancak bin resmin hiçbir değeri yoktur. Bu nedenle 

anlamsallığın çöküĢü tüketim kültürünün olmazsa olmaz Ģartlarındandır. Bugün 

tüketim insanlığın yeni anlam kurma biçimidir. Bu anlam kurma biçimi, modern 

toplumu insanın yaĢamında ve bilincinde soyutlaĢtırmıĢtır. Bunda, modern toplumun 

bütünlüğünü ve realitesini kaybetmesinin insanın geleneksel bilincini ve bilgisini 

değiĢtirmesi temel etkendir (Gürel, 2008: 263).  

Bu bilinç değiĢikliği içinde, cinsiyete yönelik yayınlar, özellikle de kadın 

dergileri okuyucularına neredeyse takıntı düzeyinde „kendini tanı‟ buyruklarıyla 

seslenmektedir. Kadın dergilerinde kendi olarak kalma durumu, sadece var olmakla 

yetinilebilecek bir Ģey değildir; tam tersine bu, üzerinde çalıĢılması gereken bir 

Ģeydir. Sanki bireyin kiĢiliğini etkili hale getirmesi için öncelikle ondan kurtulması 

gerekmektedir. KiĢinin kendini tanıması vazgeçilmez bir zorunluluk olarak gösterilse 

de, aslında bunun tek amacı ötekini elde etmektir (Giet, 2006: 141-142). Çünkü bir 

anlamda, kadının benliği, kendisi tüketirken aynı anda -öteki tarafından- tüketilen bir 

benliktir (Bowlby‟den akt., Willis, 1993: 117). Bu durum ise, kadının küçük 

yaĢlardan itibaren kendisini toplum içinde seyredilen bir nesne olarak algılaması ve 

her zaman bir sahne üzerinde hissetmesiyle birleĢtiğinde, kapitalist ideolojinin bu 
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yönde ilerlemesini kolaylaĢtıran temel faktörlerden biri haline gelmektedir (Ġnceoğlu 

ve Kar, 2010: 12).  

Bedenin, özellikle de kadın bedeninin sergilenmesi ve estetikleĢtirilmesi 

aracılığıyla aslında tüketimin erotikleĢtirilmesi, kimi zaman röntgencilikten 

pornografiye uzanan kodlarla oynanan bir mizansen aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. 

Diesel, Dolce Gabbana, Jean Paul Gaultier gibi kimi markaların reklamlarıyla 

somutlanabilecek bu tavırla, medyada sıklıkla karĢılaĢılmaktadır (Giet, 2006: 63).  

Hemen her sayfasında açık ya da gizli reklamların yer aldığı, yazılarında 

uyulması gereken tavsiyelerin ve kuralların göze çarptığı kadın dergileri, kadınların 

tüketim tercihlerini belirleme ve yönlendirmede etkili kaynaklardır. Diğer taraftan bu 

dergiler, günümüzde birçok kadının tutum ve davranıĢları ile bireysel tercihleri 

üzerinde de önemli bir yol gösterici konumundadır. Belli norm ve değerler, bu 

dergilerce toplumsal arenada dolaĢıma sokulmakta ve özellikle beden ile tüketim 

arasındaki bağı kuvvetlendirmektedir.   

Bu noktada bedenin tüketimle nasıl bir iliĢkiye girdiğini anlamak için geniĢ bir 

perspektiften bakmak Ģarttır. Çünkü tüketime yönlendirmek, özellikle de cinsiyete 

yönelik yayın yapan organlar söz konusu olduğunda, reklam olduğu açıkça anlaĢılan 

mesajların sunumundan daha farklı bir Ģeydir. Dolayısıyla beden, hem dergilerin ona 

ayırdığı ama sorumluluğunu tam olarak üstlenmediği sayfalarda, hem de aracı 

olmadan sunulduğu sayfalarda iki kere baskın olmaktadır. Cinsiyete yönelik 

yayınlarda, bedenin geçirdiği değiĢim ve normlara boyun eğiĢi aslında beklenen hatta 

üzerinde uzlaĢılmıĢ bir konudur (Giet, 2006: 64-79).  

Büyük oranda tüketim ideolojileri etrafında form kazanan ve kitle iletiĢim 

araçlarından dergilerce topluma yayılan norm ve değerler, toplumsal yapının 

Ģekillenmesinde, daha özelde ise toplumsallaĢma süreci içindeki bireysel kiĢilik 

geliĢimi üzerinde oldukça etkilidir. Bu süreçte, kitle iletiĢim araçları, ortalama 

insanın toplumsal gerçekliği kavramak için kullandığı neredeyse birincil araçtır. 

Burada yer alan imajlar ve imgeler temsil ettikleri öğelerin toplumca 

kabullenilmesini sağlayabilecek, model teĢkil edebilecek ve kültürel açıdan gündelik 

iliĢkilerde belirleyici olabilecek güce sahiptir. MeĢrulaĢtırma, merkezsizleĢtirme ya 
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da duyarsızlaĢtırma gibi ideolojik etkileri vurgulanan medyanın, konunun toplumsal 

olarak kavranması ve tanımlanmasında önemi büyüktür.  

Söz konusu bu dergilerde ortaya konulan normlar, sadece bazı fotoğraf kareleri 

ya da buyurgan söylemlerin yarattığı bir sonuç değildir; açıkça verilen tavsiyeler, 

eğlence odaklı görünen testler ve diğer uygulamalarla da içselleĢtirilmekte ve 

okuyucular okuyucu mektuplarıyla bu normları sahiplenmeye çağrılmaktadır. 

Bedensel normlar masum görünen bir anlatımın içine de yerleĢtirilebilmektedir (Giet, 

2006: 79). Böylece kadınlar, medyatik kabullere uygun güzelliğin kiĢiye özgüven 

sağlayacağını ve toplumla daha barıĢık yaĢamasına bir önkoĢul olacağını 

düĢünmektedir (Ġnceoğlu ve Kar, 2010: 83).  

Burada parantez açarak Maria M. Marzano‟nun da altını çizdiği bir konuya 

dikkat çekmek gerekmektedir. Günümüz anlatısı her ne kadar bedeni, kimsenin 

özgürce ve baĢkalarından bağımsız bir Ģekilde, kendi amaçlarını ya da hayallerini 

gerçekleĢtirmek için kullanamayacağı basit bir nesne olarak sunsa da, Ģunu 

hatırlatmak önemlidir; bedenin ulaĢılmak için çabalanan ideal imgesi kabul etmeye 

meyilli olunan kültürel imgeden baĢka bir Ģey değildir (Giet, 2006: 86).  

Dergi sayfalarında bedenin sergilenmesi, toplumun haz sistemiyle ilintili bir 

konudur ve somut örneklerle kendini ortaya koymaktadır. Beden, kaynağında sosyal 

ve kültürel farklılıkların bulunduğu estetik farklılaĢmaların bir aleti, aracı ve nesnesi 

konumundadır. Dolayısıyla beden, kendini ancak onu çevreleyen sosyal kodlarla 

birlikte ortaya koyabilmektedir (Giet, 2006: 62-63). 

Beden üzerinde medyatikleĢmiĢ kültürel imgelerin bu denli baskın olmasının 

nedeni ise kapitalist toplumlarda benliğin algılanma süreci ile ilgilidir. Bu sürece 

bakıldığında; insanın sadece meta satmadığını, kendisini de sattığını ve kendisini de 

bir meta olarak gördüğü söylemek mümkündür. Öyle ki bir insanın sunduğu 

niteliklerin pazar değeri yoksa o insanın da niteliğinin olmadığı kabul edilmektedir. 

Kullanım değeri taĢısın ya da taĢımasın nitelikleri belirleyen bizzat pazarın 

kendisidir. Dolayısıyla özgüven ve benliğini hissetme, baĢkalarının o kiĢi hakkında 

biçtiği değerin göstergesinden baĢka bir Ģey değildir. Kendi değerini belirleyen 

bireyin kendisi değil, dıĢarıdaki hayatın koĢullarıdır. Söz konusu bu koĢullar, kadına 
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kadınlığını birtakım göstergeler aracılığıyla satmaktadır. Bu göstergeler ise dönemin 

diĢil modelini oluĢturmakta ve bu diĢil model de tüketimin gerçek nesnesi olmaktadır 

(Demez, 2005: 46-49).  

Bu modelin oluĢturulmasında rol oynayan en önemli medya kolu ise daha önce 

de vurgulandığı gibi dergilerdir. Dergilerde her iki cinsiyet için ama daha çok 

kadınlar için, beden üzerinden çizilen yol haritaları vardır ve birey ancak bu haritayı 

tam anlamıyla takip ettiği müddetçe toplumsal arenada varlık gösterebilecek değere 

ulaĢmaktadır.  

Diğer taraftan günümüzde güzellik ölçüsü belli farklılıklar barındırmaksızın 

kendini ortaya koyma gücüne de sahip değildir. Normatif kaygı, „daima daha fazla 

otokontrol yararına olmak üzere güç kazanan buyurgan baskı‟, özgürleĢtirici bir 

bilinç biçimi olarak yansıtılan ve „benlik kaygısını‟ sona erdiren bir „kendine 

bakım‟ın acıklı sonucu olarak anlaĢılabilmektedir. Ancak kolektif bir norma 

gönderme yapan bu endiĢe, çağdaĢ medyanın temelini oluĢturan bireyci „benlik 

kaygısı‟yla çeliĢki halindedir (Giet, 2006: 85).  

Bu durum Giet tarafından Ģöyle açıklanmaktadır (2006: 85-88); 

“Dergilerde değiĢmez bir Ģekilde yer alan beden ölçüleriyle ilgili kaygı, her 

derginin kendini diğerinden farklılaĢtırma gerekliliğiyle çeliĢki halindedir. Aynı 

anda hem özgür bir bireyden hem de ona dıĢtan dayatılan birtakım normların 

nesnesi olan birinden söz etmek mümkün değildir. Aynı anda hem kolektif 

normlar önerip hem de geniĢ dergi pazarında tanınmayı sağlayacak olan bir 

anlatım serbestisinden söz etmek de mümkün değildir. Cinsiyete yönelik 

yayınlar, çift taraflı bir baskı altında iki kat daha fazla sıkıĢmıĢ durumdadır ve 

birbiriyle çeliĢen bu iki mesajı aynı anda sunmaya mecburdur. Cinsiyet 

basınının içinde bulunduğu ve önemli bir araç olduğunu ifade ettiği günümüz 

bireyselliği, bu alandaki yayınları da kendilerine özgü olmaya 

yönlendirmektedir. Ancak, herkese kendisi olmayı buyururken, aynı zamanda 

onlara bunun için bir modele benzemeyi önermek kolayca bağdaĢan bir durum 

değildir. Ġçeriklerde radikal bir farklılık yoktur.” 

 

Dergiler farklı sosyo-ekonomik gruplara hitap edecek Ģekilde çeĢitlense de 

temelde bahsettikleri Ģeyler hep aynıdır. Kimi zaman derginin hitap ettiği gruba göre 

söylem yumuĢasa ya da sertleĢse bile veya farklı markalar üzerinden konuĢulsa da 

aslında hep aynı konudan bahsedilmektedir; idealler! Burada sorulması gereken 
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Ģudur; söz konusu bu ideal imgeler kimin idealidir? Gerçekten okuyuculardan gelen 

bir taleple mi Ģekillenmektedir yoksa tamamen piyasanın/pazarın çıkarlarını 

besleyecek doğrultuda mı oluĢturulmaktadır?  

ġüphesiz, her dergi kendi sesiyle konuĢmakta ya da en azından buna 

inanmaktadır. Dergiler arasındaki farklar, öncelikle tüketim karĢısındaki farklı 

tutumlarında ve ideal okuyucu portresindeki farklılaĢmalarında görülmektedir. Aynı 

zamanda bu dergiler, dünyaya bakıĢlarının da özgün olduğunu dile getirmeye 

çalıĢmaktadır. Bununla birlikte hepsi belli bir dönem içinde okunursa eğer, nüanslar 

olsa da hep aynı Ģeylerden bahsettiklerini görmek mümkündür. Ne kadar farklı olursa 

olsun, neticede cinsiyete yönelik bütün yayınlar bedenle ilgili olarak aynı 

sorgulamaları paylaĢmaktadır. ÇeĢitli biçimler olmakla birlikte aynı sistemin içinde 

yer almaktadırlar ve bu sistem de değerlerin değilse bile hazların karĢıtlığına 

dayanmaktadır.  Dolayısıyla cinsiyete yönelik yayınlar tarafından bedenin sunumuyla 

ilgili ana çeliĢki, bu alanı ayıran farklılıklarla temeldeki benzerliklerinden 

kaynaklanmaktadır (Giet, 2006: 156-157).  

Yeni Ģeyler yeni kelimelere ihtiyaç duyarlar; fakat yeni Ģeyler aynı zamanda 

derin anlamlara sahip eski kelimeleri de değiĢikliğe uğratmaktadırlar. Eski kelimeler 

hala aynı görünmektedir ve hala aynı tarz cümlelerde kullanılmaktadır. Fakat aynı 

manaları ifade etmemektedirler, hatta bazen zıt manalar içermektedirler (Postman, 

2009: 6). Bugün birbirinden çok farklı görünen kadın dergilerinin de yaptığı budur; 

eskiyi yeni göstermek ve Ģeyleri bağlamlarından koparmak. Her dergi her yeni 

sayısıyla birlikte yaĢamın sırrını açıklayacakmıĢ gibi davranır oysa söylenenler 

hâkim değerlerden kopuk ve gerçekten yeni bir ufka yönelik değildir.  

Günümüz toplumları, hala erkek egemen yapıdadır; ancak egemenlik biçimleri 

artık daha zor fark edilmektedir. Gündelik hayatta ataerkillik, meta kültürü ve 

metaların verdiği haz ile bir bütün oluĢturmaktadır (Willis, 1993: 79).  

Baudrillard‟a göre (akt., Demez, 2005: 48), tüketime dayalı toplumlarda 

bireysel egoizm ve kendini beğenme uç noktalara çıkarılarak tüketim teĢvik 

edilmektedir. Her kadın ve erkek, piyasaya çıkan bir ürünün kendisi için tasarlanmıĢ 

olduğunu hissetmeli ve piyasanın bir ortağı olmalıdır. Birey, her yerde öncelikle 
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kendini beğenmeye, kendinden hoĢnut olmaya özendirilmektedir. Böylece kendini 

beğenerek baĢkalarınca da beğenilme Ģansına ulaĢacağını sanmaktadır. Bu durum 

daha çok kendini kadınlar üzerinden kadın söylemi aracılığıyla göstermektedir. 

Çünkü kadın, “hoĢnutluğun kolektif ve kültürel modelidir.” Kadın kendini geçerli 

beğeni kalıplarına göre, makyaj yaparak, kokular kullanarak, süslenerek ve sağlığına 

özen göstererek günün normlarına uygun bedeniyle yeniden üretmekte ve 

tüketmektedir.   

Bu döngüye paralel olarak, tek amacı güncel olayları aktarmak olmayan 

dergilerde bahsedilen belli baĢlı konular vardır. Jean Marie Charon‟a göre (ve 

Baudrillard‟ı da destekler Ģekilde), güncel olandan uzaklaĢmak öncelikle okuyucu 

kitlesinin projektörü kendi üstüne yöneltmesini gerektirmektedir. Bununla birlikte 

belli bir okuyucu kitlesine hitap eden dergilere bakıldığında, modada ve adetlerde 

yaĢanan sürekli ve ısrarlı bir devrim göze çarpmaktadır (Giet, 2006: 24).  

Söz konusu bu yapı içerisinde meta kültürü ise her Ģeye „evet‟ demeyi 

öğütlemektedir. Bir metayı sorgulamak için, ana ilkeleri „yeniyse iyidir, daha 

pahalıysa daha iyidir, satılıyorsa güvenilirdir‟ olan bir kültürün mantığıyla hareket 

edilmektedir. Tüketmemek vatandaĢlık görevini ihmal etmek demektir (Willis, 1993: 

172). Öyle ki, Eylül 2001‟de Amerika‟daki ikiz kulelere yapılan terörist saldırının 

ardından yaĢanan durgunluk nedeniyle baĢkan George Bush halka hitaben Ģöyle 

demiĢtir; “Teröristlerin bizi alıĢveriĢten alıkoymasına izin veremeyiz” 

(www.alternatifegitimdernegi.org.tr, 2012). Bu çarpıcı alıntıya da atıfla kapitalizmde 

toplumsallaĢmanın, insan iliĢkilerinin yerine yabancılaĢmayı ve metaları koymayı 

öğrenme süreci olduğunu söylemek mümkündür (Willis, 1993: 45). Dergiler ise bu 

sürecin geniĢ kitlelere yayılmasında ve benimsenmesinde bir nevi aracı rolündedir.  

2.3.3. Cinsiyete Yönelik Yayın Yapan Dergilerden Kadın Dergilerinin 

İçeriğini Belirleyen Temel Dinamikler ve İşlenen Konular  

Etkin kitle iletiĢim araçları olan dergilerin içeriğinin oluĢturulmasına iliĢkin 

temel dinamiklerin neler olduğu, üzerinde durulması gereken bir diğer önemli 

konudur. Kadın magazin dergileri incelenirken, bu dergilerin 2000‟li yılların 

Türkiye‟sinde ne tür kadın imajları ürettikleri araĢtırılmıĢ ve incelenen imajların ne 

http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/
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ölçüde birbirleriyle benzeĢtikleri ya da ayrıĢtıkları gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

bağlamda, içeriklerin oluĢturduğu imajların hangi temel dinamiklere dayandığını 

bilmek, imajların arka planında yatan Ģartları görmek açısından yararlı olacaktır.  

Kadın magazin dergilerinin, her Ģeyden önce ticari kar amacıyla hazırlanan 

yayınlar olduğu ve yüksek satıĢ rakamlarına ulaĢmanın temel amaç edinildiği göz 

önüne alınırsa, içeriklerin oluĢturulmasında neden hep benzer, hatta birbirini tekrar 

eden konuların seçildiği daha kolay anlaĢılacaktır. Amaç „satmak‟ olduğundan daima 

prim yapacak, sattıracak konuların seçilmesi ticarethane mantığı içerisinde bir 

gerekliliktir. Dergilerin geliri büyük oranda sayfalarında yer verdikleri reklamlara 

dayanmaktadır ve eğer bir dergi yeterli satıĢ rakamına ulaĢamazsa, doğrudan doğruya 

reklam verenlerini, yani mali dayanağının önemli bir sacayağını, kaybetme 

tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmaktadır. Dolayısıyla „satıĢ‟ için toplumda merak 

uyandıran, üzerine söz söyleten her konunun sonuna kadar sömürülmesi dergicilik 

mantığı içerisinde doğaldır. 

Dergilerin içeriklerinde belli konuların hep daha fazla yer almasının bir diğer 

önemli sebebi ise; bu dergilerin sayfalarında yer verdikleri çeĢitli firma ya da 

markalarca; arkalarında bulunan holdinglerce, kimi özel sektör giriĢimcilerince ya da 

çapraz tekelleĢme nedeniyle destekleniyor olmasıdır. Bunlar olmasa dergilerin, sayfa 

sayıları ve baskı kaliteleri ya da verdikleri promosyonlar düĢünüldüğünde kısa 

zamanda maliyetlerini bile çıkaramaz hale gelecekleri su götürmez bir gerçektir. 

Dolayısıyla hiçbir derginin, bağımlı olduğu mali kaynaklarının istek ve çıkarlarını 

göz ardı etme lüksü yoktur.  

Bunların dıĢında dergileri ayakta tutan bir diğer önemli faktör okuyuculardır. 

Dergiler, okuyucularının nabzını ve beğenilerini daima sıcak tutarak onların 

ilgilendiği her Ģeye yer vermek zorundadırlar. Genel olarak dergi editörleri 

dergilerdeki kısır döngü için, okuyucunun bütünüyle pasif olmadığını söyleyerek 

kendilerini savunmaktadır. Buna göre, eğer okuyucu erotizmi, Ģiddeti, aĢkı ya da bir 

ünlüyü kapak yaptığınızda bunun için bir bedel ödeyip dergiyi satın alıyorsa, demek 

ki bundan hoĢlanıyordur ve bu tarz Ģeyler dergi sayfalarında daha çok yer almalıdır. 
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Gerek bu mantık, gerekse diğer sebepler birleĢince neden dergi sayfalarında hep aynı 

Ģeylere rastlanıldığı açığa çıkmaktadır.  

Konu hakkında bir diğer sebep ise „ünlüler‟ olarak kategorize edilebilir. 

Dergilerde sıkça görmeye alıĢkın olduğumuz ünlülerin sansasyonları, moda zevkleri, 

makyaj stilleri, harcamaları vb Ģeyler ya da kısaca yaĢam tarzları kolaylıkla haber 

değeri kazanarak karĢımıza çıkabilmektedir. Burada ünlülerle okuyucu arasında hem 

bir özdeĢleĢme hem de bir özendirme yaratılarak onlar gibi tüketmek teĢvik 

edilmekte; onlar gibi tüketebilmek içinse, onlardan haber veren magazin dergilerini 

takip etmek zorunluluk haline gelmektedir.  

Bu doğrultuda, kadın magazin dergilerinde sıkça rastlanan konular Ģu baĢlıklar 

altında sınıflandırabilmektedir: 

a) Bedenin kutsanması ( güzellik / estetik / sağlık / erotizm ) 

b) Moda / alıĢveriĢ  

c) Tüketim ve yaĢam tarzına yönelik mekânlar  

d) Kadın - erkek iliĢkileri ( aĢk / seks / erkekler ) 

e) YaĢam ( yemek / gezi / dekorasyon )  

f) Ünlüler / röportajlar 

g)  ĠĢ / kariyer 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ, BULGULAR VE YORUMLAR  

3.1. COSMOPOLITAN VE ÂLÂ DERGİLERİNİN ANALİZİ  

Daha önce yöntem kısmında da bahsedildiği gibi, bu çalıĢma uygulama olarak 

Cosmopolitan ve Âlâ dergilerinin karĢılaĢtırmalı bir analizine dayalıdır. Söz konusu 

bu analizin elde edilmesinde ise yöntem olarak içerik analizi tercih edilmiĢtir.  

Bernard Berelson‟un (akt: Erdoğan, 2007: 192) “iletiĢimin belirgin içeriğinin 

objektif, sistematik ve nicel bir açıklaması olan araĢtırma yöntemi” diye tarif ettiği 

içerik analiziyle elde edilen bulgular, tablolar halinde sunulmuĢ; teorik çerçeveyle 

harmanlanan söylem analizi yardımıyla da yorumlanmıĢtır. 

Böyle bir yol izlenmesinde ki neden, içerik analizine dayalı olarak yapılan 

genellemelerin, kültürel iletiĢimin kendisiyle sınırlı olmasıdır. Ġçerik analizi, bir 

iddianın doğruluğunu belirleyememektedir. Bu analiz ile metnin içeriği açığa 

çıkartılabilmekte ancak içeriğin anlamı yorumlanamamaktadır (Neuman, 2009: 467-

468). 

Ġçerik analizi, bir iletiĢimin ifade edilmiĢ içeriğinin nesnel, sistemli ve nicel 

betimlemesi için yapılandırılan bir araĢtırma tekniğidir. Bu analiz, tema analizi, 

indeks çıkartma, içerikteki yönelimi belirleme ya da iletiĢimin içeriğini inceleyerek 

metnin amaçlarını belirleme gibi çeĢitli amaçlarla yapılmaktadır (Erdoğan, 2007: 

192-193). ÇalıĢma kapsamında içerik analizinin tercih edilme nedeni ise içerikteki 

yönelimi belirlemektedir. EĢdeyiĢle, metne hâkim olan içeriğin özelliklerinin 

betimlenmesini sağlamaktadır. Böylece söylem analizi için güvenilir ve sağlam bir 

zemin oluĢturulmuĢtur.  
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Ġçerik analizinde, birimler sayısal olarak kodlanmıĢ ve istatistiksel sonuçlar 

elde edilmiĢtir. Veriler frekans dağılımları alınarak sayısallaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma 

soruları kategorik değiĢkenlerden oluĢturulduğundan frekans dağılımı ile sınırlı 

kalınmıĢtır; çünkü kategorik değiĢkenlere frekans dağılımı ve çapraz tablolardan 

baĢka bir analiz uygulanamamaktadır. Bu çalıĢma içinse frekans dağılımı tabloları 

yeterlidir.   

Frekans dağılımı, bir ya da daha çok değiĢkene ait değerlerin dağılım 

özelliklerini betimlemek amacıyla verilerin sayı ve yüzde olarak hesaplanması 

iĢlemidir. Tablo halinde gösterilebilmektedir. Frekans dağılımı tabloları, deneysel ve 

tarama araĢtırmalarında toplanan verilerin genel olarak betimlenmesine yaramaktadır 

(Büyüköztürk, 2010: 21). Özellikle veri sayısı fazla olduğunda verilerin 

düzenlenmesi için uygulanan en yaygın yöntemdir. Frekans, sıklık anlamına 

gelmekte ve her bir grup içinde yer alan değer sayısını göstermektedir (Çakır, 2000: 

23).  

Ġçerik analiziyle elde edilen bulguların yorumlanması aĢamasında ise Jacques 

Derrida‟nın Post Yapısalcı/Yapı Sökümcü Söylem Analizi‟nden faydalanılmıĢtır. Bu 

analizin seçilmesindeki neden, ele alınan konunun bir yönüyle inanca dayalı bir 

giyim Ģeklini tartıĢacak olması ve bu konuda yapılacak yorumların da farklı bakıĢ 

açılarına göre değiĢebileceği gerçeğini göz önünde bulundurarak doğru ya da yanlıĢ 

denilebilecek genel geçer önermelere izin vermemesidir.  

ÇalıĢmanın ikincil yöntemi olan yapı sökümcü analizin temeli post 

yapısalcılığa dayanmaktadır. Post yapısalcılık, yapısalcı dil bilimin kurucusu 

Saussure‟den içkin iliĢkiler ile ayrımlar dizgesi olarak dil düĢüncesi, Nietzsche‟den 

değerlerin göreceliğinin sonuna dek götürüldüğü perspektivizm anlayıĢı, 

Foucault‟dan ussalık adına yapıldığı söylenen konuĢmama ardında yatanın gerçekte 

iktidar ile bilgi retoriği olmaktan öte bir değeri bulunmadığı düĢüncesi alınarak bina 

edilmiĢ: Levi-Strauss, Jacques Lacan ve Roland Barthes‟ın katkılarıyla daha bir 

güçlenmiĢ, Derrida‟nın yapı sökümcülüğü ile de yalnızca felsefede değil; baĢta yazın 

kuramı ile yazın eleĢtirisi olmak üzere, toplum ve kültür bilimlerinin hemen her 

alanında önemli açılımlar doğurmuĢtur (Güncü‟den akt.: Akdoğan, 2012).  
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Bu bağlamda, post yapısalcı yaklaĢımda söylem kavramının büyük önem 

taĢıdığından bahsedilebilmektedir. Post yapısalcı kavramsal çerçevede sosyal 

gerçeklik, dilden bağımsız olarak var olmadığı gibi, ancak dildeki temsili pratikler 

aracılığıyla inĢa edilmektedir. Söylem ise, dil aracılığıyla sistematik olarak sosyal 

özneler ve nesneler inĢa eden temsili pratikler olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 

post yapısalcı analizde, ancak yorumlama (interpretation) aracılığıyla farklı sosyal 

gerçekliklerin inĢası göz önüne serilebilmektedir (Aydın Düzgit, 2011: 50).  

Bundan ötürü, insanlığın kendi eliyle yarattığı göstergelerden istikrarlı 

anlamların ortaya çıkmasına iliĢkin yapısalcı yaklaĢım özellikle Jacques Derrida 

tarafından eleĢtirilmiĢtir. Derrida, yapısalcı dizgelerin eleĢtirisini bizzat kendisinin 

bulup geliĢtirdiği yapı sökümcü okuma tekniğiyle gerçekleĢtirmektedir. Derrida‟nın 

yapı sökümcü analizinde amaç, ayrıntılı bir metinsel ve kavramsal çözümleme 

aracılığıyla, bir takım temel kavramların hem tanımlar yapılırken, hem yanlıĢ 

tanımları kullanılırken aslında kendi temellerinin altını oyuyor olduklarını, 

dolayısıyla da kendilerine karĢı iĢlemekte oluĢlarını göstermektedir (Akdoğan, 2012).  

Derrida, öznenin ve anlamın sabit olmadığını ortaya koymaya çalıĢmaktadır. 

Bunu yapmaktaki temel amacı ise Foucault gibi özneye bir oluĢ imkânı sunmaktır. 

Bu amaçla, bir metnin çoğunlukla göz ardı edilen, marjinal metaforlarını ve 

retoriksel aygıtlarını ele alır; dolayısıyla Derrida için metni anlamak, onu parçalara 

ayırıp yeni anlamlara büründürmektir. Bu nedenle de metnin yorumunda sadece 

yorum vardır, doğru ya da yanlıĢ anlamlar yoktur (Saygın, 2010: 20-21).    

Yapı sökümünün temel varsayımlarını Ģöyle özetlemek mümkündür (Stuart‟tan 

akt.: Akdoğan, 2012): 

a) Dil, anlam istikrarsızlığı ve belirlenimsizliğinin silinmez izlerini 

taĢımaktadır. 

b) Böylesi bir istikrarsızlık ve belirlenimsizlik karĢısında, hiçbir analiz 

yöntemi metnin yorumu açısından herhangi bir otorite iddiasında bulunamaz. 

c) Bu nedenle yorum, alıĢıldık anlamıyla “analiz”e benzemeyip, bir tür oyunu 

andıran, serbest bir alandır.  
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Derrida‟nın dil anayıĢına göre, gösteren doğrudan doğruya gösterilene bağlı 

değildir. Gösterenle gösterilen arasında birebir karĢılıklı iliĢkiler ve değiĢmez bir bağ 

yoktur. Ayrıca bir gösterge baĢka göstergelere yol açan çoklu bir zihinsel duruma 

iĢaret etmektedir. Bu düĢünce ise Saussurecü dil anlayıĢının ters yüz edilmiĢ halidir 

(Sarup, 2010: 54-55).  

Yapı sökümü, gerek metnin içinde gerekse gündelik hayat konuĢmalarında tabi 

olunan kavramsal karĢıtlıkların çözülebileceği veya karıĢıklıkların metinsel anlam 

sürecinde birbirlerini çözebilecekleri eleĢtirel bir iĢlemdir. Çünkü Derrida, kavramsal 

çiftlerin hiçbir zaman nötr olarak kurulmadığını söylemektedir. Ona göre olguları 

anlamlandırmaya yarayan kavramsal çiftler, insan zihninde bir kavramsal hiyerarĢi 

kurmaktadır ve daima çiftlerden biri diğeri aleyhine anlam kazanmaktadır; siyah-

beyaz kavramsal çiftinin ırk ayrımına vurgu yapması ya da erkek-kadın çiftinin 

cinsiyetçi ideolojinin oluĢumuna katkı sağlaması gibi. Derrida, tüm metinlerin içinde 

böylesi kavramların varlığının söz ederek, metnin tamamının bu yapıları tesis etmek 

üzere kurulu olduğunu ve bütün bir doğrulama düzeneğinin de bu kavramsal çiftlerin 

örgüsü sayesinde kurulduğunu vurgulamaktadır (Aktay vd‟den akt.: Akdoğan, 2012).  

 

3.2. ÖRNEKLEM OLARAK COSMOPOLITAN DERGİSİ VE GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

Cosmopolitan, 1886 yılında Schlicht&Field Ģirketi tarafından Amerika‟da bir 

aile dergisi olarak yayımlanmaya baĢlanmıĢtır. Genel ilginin ve pazarın daha belirgin 

konulara ve belli bir kitleyi hedef alan dergilere kaymasıyla 1950‟lerle birlikte 

derginin tirajları düĢmüĢtür. 1965‟te ise derginin yayın Ģirketi değiĢmiĢ ve Helen 

Gurley Brown‟ın editör olmasıyla içerik de değiĢtirilerek, Cosmopolitan bir kadın 

dergisi haline getirilmiĢtir (Yenilmez, 2009: 124). 

1965 yılından bu yana Hearst Ģirketi tarafından yayımlanan Cosmopolitan, 

ulus aĢırı bir sermaye tarafından denetlenmektedir. Bugün dünyada 59 ülkede 

yayımlanan ve ülkemizde de 1992 yılı Nisan ayında yayımlanmaya baĢlayan 

Cosmopolitan dergisi halen ülkemizde mevcut aylık kadın dergileri arasında en çok 
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satan dergi olmanın yanı sıra, dünyada da en çok okunan kadın magazin dergisidir 

(Timisi ve Kırca‟dan akt.: Özdemir, 2001: 19). 

Hem dünyadaki konumuyla, hem de ülkemizde 20 yıldan beri bulduğu geniĢ 

okur kitlesiyle yayın hayatını aralıksız sürdüren Cosmopolitan, tümüyle kadın 

okurlara seslenir tarzda hazırlanmıĢ olduğu halde, ilk çıkmıĢ olduğu yıllarda 

okurlarının % 32‟sinin erkek olduğu saptanmıĢtır ancak bu oranın daha sonra erkek 

magazin dergilerinin etkinliğiyle giderek düĢtüğü de gözlemlenmiĢtir. Cosmopolitan 

dergisinin yayın sloganı “Bütün Kadınların Ortak Dili: Cosmopolitan”dır. Dergi, 

ismi ve bu sloganı ile evrensel bir kadınlık ve kadın dünyası tanımlayarak yola 

çıkmaktadır  (Özdemir, 2001: 19). 

Cosmo olarak da bilinen bu dergi, moda ve güzelliğin yanı sıra iliĢkiler, 

cinsellik, sağlık, ünlüler ve kiĢisel geliĢim üzerine yazılardan oluĢmaktadır. Tüm 

baskılar ülkelere göre yerelleĢtirilse de Cosmo markasını taĢımakta ve benzer 

özellikler göstermektedir. Derginin hedef kitlesi kentli, modern, eğitimli ve çalıĢan 

kadınlardır. Dergi kadınların erkekler kadar akıllı ve becerikli olduğunu söyleyerek 

kendini feminist olarak da tanımlamaktadır (Yenilmez, 2009: 124).  

Türkiye‟de Bir Numara Yayıncılık tarafından yayınlanmaya baĢlanan 

Cosmopolitan, bugün Çalık Grubu‟na ait Turkuaz Dergi Basım A.ġ. tarafından 

çıkarılmaktadır. Genel Yayın Yönetmeni Saint Benoit Lisesi ve Ġstanbul Üniversitesi 

Fransız Filolojisi mezunu Ġstanbul‟da yaĢayan kentli, eğitimli bir kadın olan Özlem 

Kotan‟dır (www.cosmodergi.com/kunye.html).  

3.2.1. Cosmopolitan Dergisi’nin İçeriğini Belirleyen Temel Dinamikler ve 

İşlenen Konular  

Cosmopolitan dergisi, yukarıda da belirtildiği gibi, Türkiye‟de Çalık Holding‟e 

ait Turkuaz Dergi Grubu tarafından çıkarılmaktadır. Çalık Holding medya 

sektöründe yazılı ve görsel alanın dıĢında yayıncılık ve dağıtım alanlarında, ayrıca 

reklam pazarlama, danıĢmanlık, haber ve teknik hizmetler alanlarında da faaliyet 

gösteren bir Ģirkettir (http://www.calik.com/TR/Medya/Liste). Çalık Holding, medya 

sektörünün dıĢında birçok farklı sektörde de varlık göstermektedir.  
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Wikileaks belgelerinde (http://t24.com.tr, 2012), 1990‟ların baĢında dönemin 

CumhurbaĢkanı Turgut Özal‟ın referansıyla Türkmenistan‟a giden ve burada yaptığı 

iĢlerle büyük bir servet elde eden Çalık‟ın bugün iktidar partisi AKP‟ye ve Fettullah 

Gülen cemaatine yakın olduğu dile getirilmektedir. Bu söylemlere paralel olarak 

Turkuaz Medya Grup Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ve Genel Müdürü BaĢbakan 

Erdoğan‟ın damadının ağabeyi olarak tanınan Serhat Albayrak‟tır 

(http://www.calik.com/TR/YonetimKurulu/serhat_albayrak). Çalık Holding‟in 

CEO‟su ise BaĢbakan‟ın damadı Berat Albayrak‟tır (www.calik.com, 2012).  

Bu açıdan bakıldığında, Cosmopolitan dergisinin daha yumuĢak bir söylemi ve 

sağ eğilimli bir çizgisi olması beklenmektedir ancak; dergi isim hakkını satarken 

belli kıstaslar getirdiğinden dünyadaki genel yayın politikasından pek de fazla 

sapmak ve içeriğe radikal müdahaleler yapmak mümkün değildir. Dünyadaki diğer 

örneklerine paralel olarak Cosmopolitan dergisi Türkiye basımının içeriği Tablo 1‟de 

görüleceği üzere Ģöyledir;  

Tablo 1: Cosmopolitan Dergisi’nin aylara göre içeriği 

 

COSMOPOLITAN  

Yüzdeler % % 

Temmuz Ağustos 

 

Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 

Editörden 7,1 9,7 5,0 6,5 4,1 4,7 5,67 

Reklam 28,4 22,6 35,3 38,6 33,4 32,1 32,12 

Tanıtım 2,2 0,0 0,0 0,9 1,2 3,5 1,42 

Hayat Bilgisi 3,6 3,2 2,5 2,4 1,7 1,6 2,28 

Trend Raporu 4,0 3,2 6,3 2,4 1,7 1,2 2,84 

Güzellik 5,8 6,9 17,2 5,3 6,2 7,7 8,11 

Erkek Dosyası 10,2 9,7 7,2 5,6 19,6 6,7 9,98 

Seks ve ilişkiler 5,8 7,4 3,4 7,4 6,7 5,6 5,93 

Moda ve Güzellik 10,2 11,5 6,3 9,8 6,0 5,8 7,65 

Siz Siz Siz 4,4 4,6 1,9 5,9 7,6 9,5 6,03 

Sağlık 4,4 5,1 5,6 5,0 3,8 5,1 4,76 

İş' te Cosmo 4,4 4,1 2,8 2,1 2,1 2,8 2,84 

Cosmo Weekend 9,3 12,0 6,6 8,0 6,0 13,7 9,07 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

http://t24.com.tr/
http://www.calik.com/
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Cosmopolitan dergisinde baĢlıklara göre konu dağılımını gösteren bu tablo, 

sayfa sayısı baz alınarak hazırlanmıĢtır. Sayfa sayılarına bakılırken içindekiler 

kısmında verilen sayfa aralıkları yerine tek tek sayma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Böyle bir yol izlenmesindeki temel neden içindekiler kısmında verilen sayfa 

aralıklarının göreceli olmasıdır. Örneğin, içindekiler kısmında sağlık baĢlığı altında 

20 sayfa varmıĢ gibi gözükmekte ancak tek tek sayıldığında ve araya giren reklam, 

tanıtım gibi konu dıĢı baĢlıklar çıkarıldığında sağlıkla ilgili 10 sayfa olduğu 

anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla konu baĢlıklarıyla ilgili gerçek rakamlara ulaĢmak için 

tek tek sayma iĢlemi daha güvenilirdir. Tablodaki yüzdeler, 6 ay boyunca her 

sayının, ön kapak ve arka kapak dâhil, toplam sayfa sayısı üzerinden hesaplanmıĢtır. 

Cosmopolitan Dergisi‟nin sayılara göre sayfa sayısı Ģu Ģekildedir; Temmuz – 228 

sayfa, Ağustos – 220 sayfa, Eylül – 326 sayfa, Ekim – 342 sayfa, Kasım – 422 sayfa 

ve Aralık – 436 sayfa.  

Tabloya göre, 6 aylık dönem boyunca konu baĢlıklarına her sayıda aĢağı yukarı 

aynı yüzdelerle yer verilmiĢtir. Ala dergisi ile kıyaslandığında Cosmopolitan‟daki 

konu dağılımının daha standart bir çizgiyi takip ettiği görülmektedir. Buna göre 

derginin hemen her sayısında en çok yeri Reklamlar almaktadır. Altı aylık dönemde 

reklamların dergiler içindeki toplam payı %32.12‟dir.  Ekim ayı %38.6 ile en çok 

reklamın yer aldığı aydır ve reklamların oranı sayfa sayısındaki artıĢa da paralel 

olarak kıĢ aylarında artmaktadır. Reklamları %9.98‟lik bir oranla Erkek Dosyası adlı 

sayfalar izlemektedir. Söz konusu bu dosyaya %19.6‟lık bir oran ile en çok Kasım 

ayında yer verilmiĢtir. Üçüncü sırada ise %9.07‟lik bir payla Cosmo Weekend adlı 

bölüm gelmektedir. Bu bölüm, Aralık ayında %13.7‟likablooranıyla ön plana 

çıkmaktadır. Konu dağılımında dördüncü sıra %8.11‟lik payla Güzellik baĢlığı 

altında yer alan sayfalar aittir. Güzellik konusu %17.2 ile en çok Eylül ayında 

iĢlenmiĢtir. Bu baĢlığı bir diğer benzer baĢlık olan Güzellik ve Moda sayfaları takip 

etmektedir. Güzellik ve moda sayfalarının altı aylık dönem içindeki toplam payı 

%7.65 iken; %11.5 ile bu konuya en geniĢ yer Ağustos ayında ayrılmıĢtır.  
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3.2.1.1. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam Sayfalarında Yer Alan 

Markalar ve Reklam Sayfalarının İçeriği 

Bu baĢlık altında derginin reklam sayfalarının içeriğine ve reklam sayfalarında 

yer alan markalara yer verilmiĢtir. Yapılan frekans analiziyle reklam sayfalarının 

içerik bakımından nasıl bir dağılım gösterdiğine ve söz konusu içeriklerde hangi 

markaların ön plana çıktığına bakılmıĢtır. Reklamlarda bedene yönelik ürün ve 

hizmetlerin ön plana çıkıp çıkmadığı sorgulanarak, reklamlar dolayımıyla bedene 

herhangi bir müdahale olup olmadığı sorusuna yanıt aranmıĢtır. Reklam içeriğinin 

sınıflandırılmasında detaylı bir yol izlenmiĢ, ancak yüzde oranı 3,5‟un altında kalan 

kategorilere aĢağıdaki tabloda yer verilmemiĢtir.  

Tablo 2: Cosmopolitan Dergisi’nde yer alan reklam sayfalarının içeriği 

COSMOPOLITAN   n % 

 

 

Dergide yer alan reklam 

sayfasının içeriği 

Giyim 92 16,9 

Aksesuar 

(ayakkabı/çanta/gözlük/saat/eĢarp/takı) 

77 14,2 

Mobilya ve dekorasyon ürünleri 38 7,0 

Saç bakım ürünleri / saç boyası 36 6,6 

Dergi/kitap/basılı yayın 33 6,1 

KiĢisel bakım ürünleri / uygulamaları 27 5,0 

Yiyecek-içecek 26 4,8 

Renkli kozmetik/makyaj malzemeleri 23 4,2 

AVM/mağaza 23 4,2 

Konaklama/tatil/otel 20 3,7 

Parfüm 19 3,5 

Ev aletleri/küçük ev aletleri 19 3,5 

Diğer  110 20,3 

Total 543 100 

 

Tablo 2‟ye göre Cosmopolitan Dergisi‟nin 6 aylık yayın periyodu içinde 

sayfalarında yer alan reklamların %16.9‟luk kısmı giyim ürünlerine aittir. Bu oranı 

%14.2 ile giyim ürünlerini destekleyen bir yan unsur olan aksesuarlar izlemektedir. 

Aksesuar tanımı geniĢ tutulmuĢ ve gözlükten eĢarba, ayakkabıdan çantaya ana tekstil 
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ürünleri ya da giysi olarak addedilmeyen ancak kiĢinin üzerinde taĢıdığı her Ģey bu 

tanım altında nitelenmiĢtir.  Bu iki ağırlıklı yüzdeyi takip eden diğer içerikler Ģu 

Ģekildedir; mobilya ve dekorasyon ürünleri, saç bakım ve renklendirme ürünleri, 

basılı yayınlar, kiĢisel bakım ürünleri ve uygulamaları, yiyecek ve içecek, renkli 

kozmetik ürünleri, avm/mağaza, konaklama/tatil/otel, parfüm, ev aletleri ve son 

olarak da diğer baĢlığı altında toplanan yüzdesi az ancak çeĢitli kategoriler.  

Derginin reklam sayfalarında en çok yer verilen markalar ise Tablo 3‟te 

görülebilmektedir; 

Tablo 3: Cosmopolitan Dergisi’nin reklam sayfalarında yer alan markalar 

 COSMOPOLITAN  n % 

 

 

 

Derginin reklam sayfasında yer 

alan marka 

Bosch 17 3,10 

Elidor 7 1,28 

St-Herb 7 1,28 

Cosmopolitan 7 1,28 

ĠĢbir Yatak 6 1,09 

Yves Rocher 6 1,09 

English Home 6 1,09 

Rixos 6 1,09 

Origami Mobilya 6 1,09 

Ethica Sağlık Grubu 6 1,09 

Sırma Su/ Soda 6 1,09 

Hotiç 6 1,09 

Dove 6 1,09 

Adios Premium 5 0,91 

Swarovski 5 0,91 

Adam & Eve 5 0,91 

Swatch 5 0,91 

DarüĢĢafaka E.K 5 0,91 

Organix 5 0,91 

GAP 5 0,91 

Diğer 422 76,9 

Toplam 549 100,0 

 

Tablo 3‟e bakıldığında Cosmopolitan Dergisi‟nin 6 aylık yayın periyodunda en 

çok Bosch markasının reklamları ile karĢılaĢıldığı (%3.10), bunu %1.28 ile Elidor, 



262 

 

 

St-Herb ve Cosmopolitan markalarının takip ettiği görülmektedir. 6 ay boyunca 

yayınlanan toplam reklam sayısı 549‟dur ve reklam sayfalarında birçok farklı marka 

yer almaktadır. Yukarıdaki tablo yalnızca en sık tekrar edenleri göstermektedir.  

Dergide yer alan reklamlarda içerik açısından giyim ve aksesuar ürünleri ön 

plandadır ancak; marka tekrarı açısından ev aletleri, saç bakım ürünleri, estetik 

uygulama/ürün ve basılı yayın kategorilerinde değerlendirilebilecek markalar ön 

plana çıkmaktadır. Bu farklılaĢmadaki temel neden giysi ve aksesuar kategorileri 

altında değerlendirilebilecek markaların aĢırı çeĢitlenmesi ve aynı markanın yukarıda 

sıklıkla tekrar ettiği belirtilen markalar kadar çok dergi sayfalarına girememesidir. 

Buna rağmen en sık tekrar edilen 20 marka arasında %1.09 ile Hotiç‟in ve %0.91 ile 

GAP‟ın varlığı dikkat çekmektedir.    

Diğer taraftan dergide en sık tekrar edilen 20 marka, kategorik bazda 

değerlendirildiğinde derginin reklam sayfalarındaki genel dağılımı, okuyucu ve 

reklamveren profilini çok iyi özetlemektedir. Buna göre ilk 20 marka içindeki 

kategoriler Ģu Ģekildedir; 

 Mobilya ve dekorasyon ürünleri (ĠĢbir Yatak %1.09, English Home 

%1.09, Origami Mobilya %1.09),  

 Saç bakım ürünleri (Elidor %1.28, Organix %0.91), 

 Otel / Konaklama / Tatil (Rixos %1.09, Adam&Eve %0.91), 

 Bedensel temizlik ürünleri (Dove %1.09), 

 Estetik uygulama/ ürün (St-Herb %1.28, Ethica Sağlık Grubu %1.09), 

 Renkli kozmetik (Yves Rocher %1.09), 

 Aksesuar (Hotiç %1.09, Swatch %0.91, Swarovski %0.91), 

 Banka / kredi kartı (Adios Premium %0.91), 

 Ev aletleri (Bosch %3.10), 

 Basılı yayın (Cosmopolitan %1.28), 

 Eğitim Kurumu (DarüĢĢafaka %0.91), 

 Giyim (GAP %0.91), 

 Yiyecek-içecek (Sırma su/soda %1.09).  
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3.2.1.2. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam Sayfalarında Yer Alan Yiyecek-

İçecekler ve Diyete Uygun İçerik Sorgulaması  

Cosmopolitan dergisinin 6 aylık yayın periyodunda reklam sayfalarına giren 

yiyecek-içecek reklamlarının oranı Tablo 3‟ten hatırlanacağı üzere %4.8‟dir. Reklam 

sayfalarında ayrıca %2.2‟lik bir oranla alkollü içkilere yer verilmiĢtir.  

Yiyecek-içecek baĢlığı altında kodlanan markalar makarnadan çaya ithal 

dondurmalardan çikolataya geniĢ bir skalada yer almaktadır ve Ģu Ģekildedir; Barilla, 

Lipton, Milka, Çamlıca Gazoz, Beypazarı Soda, Dimes, Özsüt, Mado, Sırma 

Su/Soda, Ġglo, Gloria Jeans Coffee, Divan Pastanesi, Eti Form, Haagen-Dazs 

Dondurmaları.  

Alkollü içkiler baĢlığı altında ise çoğunlukla biraların ve votkaların yer aldığı 

görülmektedir; Absolut Vodka, Gutsa Bira, Binboa Vodka, Bomonti Bira, Smirnoff 

Vodka, Hare Likör ve Doluca ġarapları.  

Alkollü içkiler doğası gereği diyet içeriğe sahip olamayacağından bunlar 

dıĢında kalan yiyecek ve içecekler diyete uygun içerik taĢıyıp taĢımadıkları açısından 

sorgulanmıĢtır. Elde edilen bulgular Tablo 4‟te incelenebilir.  

Tablo 4: Diyete uygun içerik 

 COSMOPOLITAN  n % 

Diyete uygun (yağı 

azaltılmış, diyet ürün 

vb.) içerik 

                Evet 5 18,5 

                Hayır 22 81,5 

                Total 27 100,0 

 

 Cosmopolitan Dergisi‟nin reklam sayfalarında yer verdiği yiyecek ve 

içeceklerden diyete uygun içeriğe eĢdeyiĢle yağı azaltılmıĢ, lifli, diyet ürün vb 

özelliklere sahip ürünlerin oranı yalnızca %18.5‟tir. Geriye kalan ürünler %81.5‟lik 

bir oranla diyete uygun olmayan içeriğe sahiptir.  
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3.2.1.3. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam Sayfalarında Yer Alan Estetik 

Uygulamalar ya da Ürünler 

Cosmopolitan Dergisi‟nin 6 aylık yayın periyodu boyunca reklam sayfalarında 

sıkça karĢılaĢılan bir diğer konu, Tablo 4‟ten de hatırlanacağı gibi,  estetik uygulama 

ya da ürün önerileridir. Bu konuda öne çıkan özellikle iki marka vardır; St-Herb ve 

Ethica Sağlık Grubu. St-Herb bir göğüs biçimlendirici ürünken, Ethica Sağlık Grubu 

estetik ameliyat ve uygulamaların yapıldığı bir „sağlık‟ merkezidir.   

Derginin 6 aylık periyodunda reklam sayfalarına en çok taĢınan estetik 

problem, çözüm önerisi ve ürün ya da uygulamanın kiĢiye ne vaat ettiği ise Tablo 

5‟ten takip edilebilmektedir.  

 

Tablo 5: Estetik problem, çözümü ve vaadi 

 

 COSMOPOLITAN     

    n % 

Estetik uygulama ya da 

ürün 

neye yönelik? 

Yüzde yer alan kırıĢıklıklara/mimik 

çizgilerine 

1 7,7 

Yüzde yer alan sarkmalara 1 7,7 

Yüzdeki / ciltteki lekelerden kurtulmaya  1 7,7 

Vücuttaki fazla yağlardan kurtulmaya 1 7,7 

Göğüs ölçüsünü değiĢtirmeye 8 61,5 

Tüm vücut ve yüz için anti-aging 

uygulamalarına 

1 7,7 

Toplam 13 100,0 

Estetik uygulama ya da 

ürün 

ne çözüm sunuyor? 

Düzeltme 2 15,4 

Düzeltme ve Ģekillendirme birlikte 11 84,6 

Toplam 13 100,0 

Estetik uygulama ya da 

ürün  

ne vaat ediyor? 

IĢıltı saçma 1 7,7 

Özgüven 5 38,5 

Sağlıklı ve güzel görünme 2 15,4 

Ġncelik/incelme 1 7,7 

Hayalleri yakalama 2 15,4 

Bıçaksız estetik/ameliyatsız güzellik 2 15,4 

Toplam 13 100,0 
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Buna göre 6 aylık süre zarfında derginin reklam sayfalarında en çok üzerinde 

durulan estetik problem %61.5 ile göğüs ölçüsü olmuĢtur. Bunu takip eden diğer 

problemler %7.7‟lik eĢit bir dağılıma sahiptir ve yüzdeki/ciltteki kırıĢıklıklara, 

sarkmalara, lekelere ve anti-aging uygulamalarına, ayrıca vücuttaki fazla yağlardan 

kurtulmaya yöneliktir. Estetik uygulama ya da ürünlerin sunduğu çözümlere 

bakıldığında %84.6‟lık bir oranla düzeltme ve Ģekillendirmenin ön plana çıktığı, 

bunu %15.4 ile düzeltme seçeneğinin izlediği görülmektedir. Estetik uygulama ya da 

ürünlerin en çok dillendirdiği vaatler incelendiğinde %38.5‟lik bir oranla özgüven 

sahibi olmaya vurgu yapıldığı; bunu %15.4‟lük bir oranla sağlıklı ve güzel 

görünmenin, hayallerindeki gibi olmanın ve bıçaksız/ameliyatsız bir Ģekilde estetik 

ve güzel bir görünüme kavuĢmanın izlediği, son sırada ise %7.7 ile incelmenin yer 

aldığı görülmektedir.  

Aylara göre dağılıma bakıldığında ise ortaya çıkan sonuçlar Ģöyledir;  

 Mimik çizgileri ve yüzde yer alan kırıĢıklıklar %50‟lik oranıyla en çok 

temmuz ayında sorunsallaĢtırılmıĢtır. 

 Göğüs ölçüsünü değiĢtirme ile ilgili sorunsallaĢtırma %100‟lük oranıyla 

en çok ağustos ayında vurgulanmıĢtır.  

 Yüzdeki/ciltteki lekelerden kurtulmak %50‟lik oranla en çok eylül ayında 

ön plana çıkmıĢtır. 

 Vücuttaki fazla yağlardan kurtulmak ise %50‟lik oranla ekim ayının 

problem konusudur.  

 Tüm vücut ve yüz için anti-aging uygulamaları %33.3‟lük bir oranla 

kasım ayında ön plana çıkmıĢtır. 

 Yüzde yer alan sarkmalar ise aralık ayında %33.3‟lük bir payla 

sorunsallaĢtırılmıĢtır.  

 

3.2.1.4. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam Sayfalarında Yer Alan Kişisel 

Bakım Ürünleri ya da Uygulamaları  

Cosmopolitan Dergisi, ilk 20 marka arasında görülmese de, reklam 

sayfalarında kiĢisel bakım ürünü ve uygulamalarına sıklıkla yer vermektedir. Bu 
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alanda marka çeĢitlenmesi çok fazla olduğundan, ön plana çıkan tek bir markadan 

söz etmek mümkün değildir: Ancak hemen hemen tüm markaların vurgu yaptıkları 

sorunlar ve sundukları öneriler benzerdir. AĢağıda Tablo 6‟da konuyla ilgili detaylar 

görülmektedir.  

Tabloya göre, derginin reklam sayfalarında yer alan kiĢisel bakım ürünü ya da 

uygulamalarının geneli (%72.4‟ü) anti-aging içeriğe sahip değildir. Buna rağmen 

kiĢisel bakım ürünleri ya da uygulamaları ile en çok dikkat çekilen sorun %31‟lik bir 

payla cilt yapısı ve görünümüdür. Bunu %24.1 ile lekelerle ilgili problemler ve 

%13.8 ile yaĢlanma ve kırıĢıklıklarla ilgili problemler izlemektedir. Diğer taraftan, 

bu ürünlerin en çok önerdiği çözüm %17.2‟lik bir payla temizliktir. Bunu %13.8 ile 

bakım önerisi takip etmektedir. Konuyla ilgili incelenen reklamların %24.1‟inde 

ürünle ilgili herhangi bir vaatte bulunulmazken, %17.2‟lik bir payla pürüzsüz bir cilt 

ve yine aynı oranda lekesiz bir güzellik/aydınlık bir görünüm vaat edilmiĢtir.  

Tablo 6: Kişisel bakım ürünü ya da uygulamaları 

 COSMOPOLITAN    

    n % 

Kişisel bakım ürünü  

ya da uygulaması  

anti-aging içeriğe  

sahip mi? 

Evet 8 27,6 

Hayır 21 72,4 

Toplam 29 100,0 

Kişisel bakım ürünü 

ya da uygulaması ile  

dikkat çekilen sorun ne? 

Tüy sorunu 1 3,4 

El ayak ve tırnak bakımı 1 3,4 

Dudak bakımı 1 3,4 

Akne ve sivilce problemleri 3 10,3 

Sorun yok 3 10,3 

YaĢlanma ve kırıĢıklıklar 4 13,8 

Lekeler 7 24,1 

Cilt yapısı ve görünümü 9 31,0 

Toplam 29 100,0 

Kişisel bakım ürünü  

ya da uygulaması ile  

önerilen çözüm ne? 

Temizleme 5 17,2 

Bakım 4 13,8 

Önleme 3 10,3 

Düzeltme 3 10,3 

SavaĢma 3 10,3 

Azaltma 2 6,9 
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Gizleme 2 6,9 

Yenileme 2 6,9 

Çözüm yok 2 6,9 

Koruma 1 3,4 

Düzeltme ve koruma birlikte 1 3,4 

Önleme-koruma-düzeltme-temizleme 

birlikte 

1 3,4 

Toplam 29 100,0 

Kişisel bakım ürünü  

ya da uygulaması ile  

vaat edilen ne? 

Vaat yok 7 24,1 

Pürüzsüz bir cilt 5 17,2 

Lekesiz bir güzellik/aydınlık 5 17,2 

Güzel koku 4 13,8 

Pürüzsüz bir cilt ve sağlıklı görünme 

bir arada 

3 10,3 

Genç görünme 2 6,9 

Güzel olma/görünme 2 6,9 

Genç görünme ve pürüzsüz bir cilt 

birlikte 

1 3,4 

Toplam 29 100,0 

  

Aylara göre dağılıma bakıldığında; 

 Lekeler %33.3 ile en çok eylül ayında, 

 Cilt yapısı ve görünümü %50‟lik iki eĢit payla ekim ve kasım aylarında, 

 Akne ve sivilceler %50 ile ağustos ayında, 

 Tüy sorunları %50 ile ağustos ayında, 

 El, ayak ve tırnak bakımı %16.7 ile eylül ayında, 

 Dudak bakımı %14.3 ile aralık ayında sorunsallaĢtırılmıĢtır.  

 

 3.2.1.5. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan 

Görsellerin Yazıya Oranı  

Cosmopolitan Dergisi incelenirken reklam ve moda sayfaları dikkate alınmıĢ 

ve görsel-yazı oranı bu sayfalar üzerinden araĢtırılmıĢtır. Buna göre derginin 6 aylık 

yayın periyodundaki görsel-yazı oranları Ģu Ģekildedir;  
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Tablo 7: Görsel-yazı oranı 

 

 

 

 

 

Tablo 7‟de görüldüğü gibi, Cosmopolitan dergisi moda ve reklam sayfaları 

görsel ağırlıklıdır. Derginin 6 aylık yayın döneminde yer verdiği reklam ve moda 

sayfalarının %78.2‟sinde görsel yazıdan büyük oranda ve %15.1‟inde de görselle 

yazı eĢit oranda yer almaktadır. Bu yapının derginin diğer sayfaları için de benzer 

özellikler taĢıdığı gözlenmiĢtir.  

 3.2.1.6. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer 

Alan Görselin Konusu  

Cosmopolitan Dergisi‟nin moda ve reklam sayfaları görselin konusu 

açısından incelendiğinde aĢağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır; 

 

Tablo 8: Görselin konusu 

 

 

 

 

 

Tablo 8‟de görüldüğü gibi Cosmopolitan Dergisi‟nin altı aylık yayın dönemi 

boyunca ön plana çıkan görsel konusu %79.9 ile ürün imajıdır. Bunu %19.7 ile kadın 

imajı izlemektedir. Oranlarda ürün imajının ön planda çıkma nedeni, derginin hatırı 

COSMOPOLITAN   

  n % 

Görselin yazıya oranı 

Görsel ve yazı eĢit oranda 103 15,1 

Görsel yazıdan büyük 532 78,2 

Görsel yazıdan küçük 34 5,0 

Görsel yok 11 1,6 

Total 680 100,0 

 COSMOPOLITAN    

   n % 

Sayfada yer alan görselin 

konusu 

Ürün imajı 543 79,9 

Kadın imajı 134 19,7 

Kampanya imajı 1 0,1 

Erkek imajı 2 0,3 

Total 680 100,0 
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sayılır bir kısmının reklama ayrılmıĢ olmasıdır. Bir sonraki baĢlıkta görüleceği gibi, 

reklamlarda da çoğunlukla kadın özne kullanılsa da burada konu olarak kadın değil 

ürün vurgulanmaktadır.  

3.2.1.7. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan 

Öznenin Cinsiyeti  

Cosmopolitan Dergisi‟nin moda ve reklam sayfalarındaki görsellerde yer alan 

öznenin cinsiyeti incelendiğinde ortaya çıkan tablo Ģöyledir; 

Tablo 9: Öznenin cinsiyeti 

 COSMOPOLITAN     

   n % 

Görselde 

 yer alan öznenin  

cinsiyeti 

Özne yok 180 26,5 

Kadın 376 55,3 

Kadın ve erkek birlikte 82 12,1 

Erkek 42 6,2 

Total 680 100,0 

 

Tabloya göre %55.3‟luk bir pay ile yaĢ aralığı fark etmeksizin, kadınlar ön 

plandadır. Görsellerin %26.5‟lik bir oranında özne yoktur; %12.1‟inde ise kadın ve 

erkek birlikte görülmektedir.  

ÇalıĢma konusunun kapsamı gereği eğer cinsiyet kategorisi „erkek‟ olarak 

kodlanmıĢsa, bu soruyu takip eden tüm diğer sorular boĢ geçilmiĢ; „kadın ve erkek 

birlikte‟ seçeneği kodlanmıĢsa, sonraki sorular sadece görseldeki kadın özne dikkate 

alınarak cevaplanmıĢtır. Böyle bir yol izlenmesindeki neden çalıĢma kapsamında 

sadece kadınlarla ilgilenilmesi, erkeklere ait herhangi bir bulgunun aranmıyor 

olmasıdır.  

3.2.1.8. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan 

Öznenin Yaş Kategorisi 

Cosmopolitan Dergisi‟nin reklam ve moda sayfaları incelenirken konunun 

getirdiği sınırlılık nedeniyle, yukarıda da belirtildiği gibi, sadece kadın özne ile 
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ilgilenilmiĢtir. Bu nedenle aĢağıdaki tabloda yer alan yaĢ kategorileri, kadın öznenin 

yaĢ aralığı olarak okunmalıdır. YaĢ kategorileri „görülen yaĢ‟ dikkate alınarak 

belirlenmiĢtir. Örneğin bir giyim markasının reklamlarında yer alan Ajda Pekkan, 

gerçek yaĢıyla değil, göründüğü yaĢıyla değerlendirilmiĢtir.  

Yine konunun getirdiği sınırlılık dolayısıyla, bu soruda kadın öznenin yaĢı 

„çocuk‟ kategorisinde çıkmıĢsa, bundan sonra gelen tüm sorular boĢ bırakılmıĢ; 

çocuk ve diğer kategoriler birlikte çıkmıĢsa, çocuk dıĢındaki kategoriler dikkate 

alınarak çalıĢma sürdürülmüĢtür. Çocuklarla ilgili bulgular çalıĢma kapsamında 

aramaya ve değerlendirmeye uygun değildir.  

Tablo 10: Öznenin Yaş Kategorisi 

 

Bu ön bilgilendirmeden sonra tablo incelenecek olursa görülecektir ki derginin 

6 aylık yayın döneminde sayfalarına taĢıdığı kadınların %81.1‟i gençtir. Ġkinci sırada 

ise %6.1 gibi çok düĢük bir oranla orta yaĢlı kadınlar gelmektedir. YaĢlı kadınların 

derginin reklam ve moda sayfalarında yer alma oranı %0.6‟dır. Buradan yola çıkarak 

„kadın‟ ya da „kadın dergisi‟ dendiğinde 20-35 yaĢ arası genç kadınların anlaĢıldığı 

iddia edilebilmektedir. ÇalıĢma kapsamında genel kabullere ve artan yaĢam 

sürelerine uygun olarak 35-55 yaĢ arası orta yaĢlı, 55 yaĢ ve üzeri ise yaĢlı olarak 

 COSMOPOLITAN     

   n % 

Kadın öznenin yaş 

kategorisi 

Genç 383 81,1 

Orta yaĢlı 29 6,1 

Çocuk ve genç birlikte 2 0,4 

Genç ve orta yaĢlı birlikte 20 4,2 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 20 4,2 

Çocuk 9 1,9 

YaĢlı 3 0,6 

Çocuk ve orta yaĢlı birlikte 2 0,4 

Genç-orta yaĢlı-yaĢlı birlikte 2 0,4 

Çocuk-genç-orta yaĢlı-yaĢlı birlikte 1 0,2 

Çocuk-orta yaĢlı-yaĢlı birlikte 1 0,2 

Total 472 100,0 
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nitelenmiĢtir. Bu tanımlama göz önüne alındığında, dergi sayfalarında ağırlık olarak 

20‟li yaĢlardaki ve 30‟larının baĢlarındaki genç kadınları görmek, hayatın ortalama 

son 25-30 yılını neredeyse tamamen, son 45-50 yılını ise kısmen yok saymak 

demektir.  

3.2.1.9. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan 

Öznenin Tanınırlığı  

Cosmopolitan Dergisi‟nin reklam ve moda sayfalarında yer alan kadın özne 

tanınırlığı açısından incelenmiĢ ve aĢağıdaki tablo ortaya çıkmıĢtır.  

Tablo 11: Öznenin Tanınırlığı 

 COSMOPOLITAN     

   n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin tanınırlığı 

Ünlü değil ama profesyonel 371 80,5 

Sıradan 1 0,2 

Ünlü 66 14,3 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 22 4,8 

Ünlü ve profesyonel birlikte 1 0,2 

Total 461 100,0 

 

Tablo 11‟de yer alan bilgilere göre, Cosmopolitan Dergisi‟nin 6 aylık yayın 

periyodunda moda ve reklam sayfalarında yer verdiği kadın öznelerin %80.5‟i ünlü 

değil ama profesyoneldir. EĢdeyiĢle çekimler için para alan ve meslek olarak 

modellik ya da mankenlik gibi iĢler yapan kiĢilerdir. Sayfalarda yer alan diğer kadın 

öznelerin ise %14.3‟ü kamuya mal olmuĢ ünlü isimlerken, yalnızca 0.2‟si sıradan 

kadınlardır.  

3.2.1.10. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer 

Alan Kadın Öznenin Genel Görünümü, Beden Yapısı, Ön Plana Çıkarılan 

Beden Kısmı ve Göğüs Ölçüsü  

Cosmopolitan Dergisi‟nin reklam ve moda sayfalarında yer alan kadın öznenin 

genel görünümü, beden yapısı, görsellerde ön plana çıkarılan beden kısmı ve göğüs 
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ölçüsü bütün olarak düĢünüldüğünde ilk bakıĢtaki kadın imajını/algısını oluĢturan 

unsurlar olduğundan hep birlikte değerlendirilmiĢtir.  

Öznenin genel görünümü ile ilgili soru, „bakımlı ve makyajlı‟ ile „günlük ve 

doğal‟ Ģeklinde iki alternatif Ģıkla cevaplanmıĢtır. Ancak belirtmek gerekir ki „günlük 

ve doğal‟ Ģıkkı makyajsız yüzlerle ya da salaĢ kıyafetlerle sınırlı değildir ki zaten 

dergi sayfalarında makyajsız kadın görmek de olası ve yaygın değildir. Görseldeki 

kadın öznede belli belirsiz doğal bir makyaj varsa ve iddialı kıyafetler yerine sokakta 

rahatlıkla giyilebilecek tarzda giysilerle fotoğraflanmıĢsa bu Ģık tercih edilmiĢtir. 

Görseldeki öznenin beden yapısı incelenirken 3 alternatifli bir değerlendirme 

yapılmıĢtır; zayıf, normal ve balıketli/kilolu/ĢiĢman. Burada ideal kilosunda, eĢ 

deyiĢle ne zayıf/çok zayıf ne de balıketli/kilolu, gözükenler normal kabul edilmiĢ ve 

bu kıstasa göre diğerleri nitelenmiĢtir.  

Ön plana çıkarılan beden kısmı sorusu, görselin ne kadarında kadın bedeninin 

ne kadarı görülmektedir mantığıyla cevaplanmıĢtır.  

Göğüs ölçüsü ise yine görüldüğü kadarı üzerinden üçlü bir sınıflandırmaya tabi 

tutulmuĢtur; iri, normal ve küçük. Burada göğsün, kadının bedenine oranla nasıl 

gözüktüğü kıstas alınmıĢtır.  

Buna göre derginin 6 aylık yayın dönemi içinde elde edilen genel bulgular Ģu 

Ģekildedir;  
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Tablo 12: Öznenin genel görünümü, beden yapısı, ön plana çıkarılan beden kısmı ve 

göğüs ölçüsü 

COSMOPOLITAN    

  n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

genel görünümü 

Bakımlı ve makyajlı 204 44,3 

Günlük ve doğal 208 45,1 

Diğer 49 10,6 

Toplam 461 100,0 

    

 n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

beden yapısı 

Normal 226 49,0 

Zayıf/çok zayıf 148 32,1 

Balıketli/kilolu/ĢiĢman 0 0,0 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 61 13,2 

Diğer 26 5.7 

Toplam 461 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

görünen/ön plana çıkarılan 

beden kısmı 

Bedenin tamamı (yüz ve vücut 

birlikte) 

172 37,3 

Bedenin bele kadar olan kısmı 51 11,1 

Bedenin kalça bitimine kadarki 

kısmı 

57 12,4 

Bedenin dize kadar olan kısmı 55 11,9 

Yüz 61 13,2 

Diğer 65 14.1 

Toplam 461 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

göğüs ölçüsü 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 134 29,1 

Normal 165 35,8 

Küçük 120 26,0 

Ġri 21 4,6 

Küçük ve normal birlikte 15 3,3 

Küçük, normal, iri birlikte 4 0,9 

Normal ve iri birlikte 2 0,4 

Toplam 461 100,0 
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Tablo 12‟ye göre Cosmopolitan‟ın 6 aylık yayın periyodunda sayfalarına 

taĢıdığı kadın %45.1 ile günlük ve doğal bir görünüme, %44.3 ile de bakımlı ve 

makyajlı bir görünüme sahiptir. Dergi sayfalarında balıketli/kilolu kadınlara tek 

baĢına hiç yer verilmezken, %49 oranında normal kilodaki kadınlar, %32.1 

oranındaysa zayıf/çok zayıf kadınlar ön plana çıkarılmıĢtır. Görsellerde yer alan 

kadınların ön plana çıkarılan beden kısmı incelendiğinde, %37.3 ile bedenin 

tamamının, %13.2‟yle sadece yüzün ve %12.4‟le bedenin kalça bitimine kadarki 

kısmının vurgulandığı görülmüĢtür. Görsellerde yer alan kadın öznenin göğüs ölçüsü 

konusunda ise %35.8 ile normal boyuttaki göğüsler ön plandadır. Bunu %26 ile 

küçük göğüsler ve %4.6 ile de iri göğüsler izlemektedir. Kimi görsellerde ise 

%29.1‟lik bir payla herhangi bir tespit yapılamamıĢtır. Burada ya öznenin göğüs 

bölgesi yorum yapmaya izin verecek kadar görülememektedir ya da üzerindeki giysi 

yorum yapmayı engellemektedir. 

Aylık bazda değerlendirildiğinde, günlük ve doğal görünüm temmuz (%69)-

ağustos (%50)-eylül (%59.1) aylarında ön plandayken, makyajlı ve bakımlı görünüm 

ekim (%53.2)-kasım (%47.3)-aralık (%64.4) aylarında daha çok vurgulanmıĢtır.  

Ġncelenen süre zarfında zayıf kadın bedenlerinin en çok ön plana çıkarıldığı iki 

ay temmuz (%51.7)  ve aralık (%52.9) olmuĢtur. Ağustos (%63.2)-eylül (%60.2) ve 

ekim (%64.9) aylarında normal kilodaki bedenler ön plandadır. 

3.2.1.11. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer 

Alan Kadın Öznenin Saç Rengi, Uzunluğu, Yapısı ve Modeli  

Bu baĢlık altında kadının görünümünde belirleyici bir unsur olan „saç‟la ilgili 

sorulara yanıt aranmıĢtır. Ortaya çıkan tabloya göre; 
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 Tablo 13: Öznenin saç rengi, uzunluğu, yapısı ve modeli 

COSMOPOLITAN    

  n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

saç rengi 

Esmer/siyah 96 20,8 

Kumral 159 34,5 

SarıĢın 109 23,6 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 21 4,6 

Diğer 76 17,3 

Toplam 461 100,0 

    

 n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

saç uzunluğu 

Uzun 312 67,7 

Görünmüyor, tanımlanamıyor 79 17,1 

Orta boy 26 5,6 

Kısa 13 2,8 

Diğer 31 6,8 

Toplam 461 100,0 

    

   n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

saç yapısı 

Düz 297 64,4 

Dalgalı 93 20,2 

Görünmüyor, tanımlanamıyor 22 4,8 

Kıvırcık 5 1,1 

Örgülü 2 0,4 

Diğer 42 9,1 

Toplam 461 100,0 

    

 n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

saç modeli 

Açık/yarı açık 296 64,2 

Toplu/topuz 88 19,1 

Toplu ve açık birlikte 49 10,6 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 28 6,1 

Toplam 461 100,0 

 

Cosmopolitan Dergisi‟nin 6 aylık yayın periyodunda moda ve reklam 

sayfalarında yer verdiği kadın öznelerin saç rengi %34.5 oranında kumraldır. Açıktan 

koyuya her tür kumral tonu bu Ģık içinde tanımlanmıĢtır ancak kumrallar arasında da 

ağırlıklı olarak açık kumral renkte saçlara sahip kadın öznelerin kullanıldığı 
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gözlenmiĢtir. Derginin ilgili sayfalarında en sık görülen saç renklerinin ikinci ve 

üçüncü sıralarında %23.6‟lık oranla sarıĢın/sarı saçlı kadınlar ve %20.8‟lik oranla ise 

esmer/koyu renk saçlı kadınlar yer almaktadır.  

Görsellerde yer alan kadınların saç uzunluğu incelendiğinde açık ara farkla 

(%67.7) uzun saçlı kadınların ön plana çıktığı görülmektedir. Omuz hizasındaki orta 

boy saçlara sahip kadınların oranı %5.6, kısa saçlara sahip kadınların oranı ise 

%2.8‟dir. 

Görsellerde yer alan kadınların saç yapısı da uzunluğu gibi belirgin Ģekilde tek 

bir seçenek üstünde yoğunlaĢmaktadır; düz (%64.4). Geriye kalan görsellerdeki 

kadınların %20.2‟si dalgalı saçlara ve sadece %1.1‟i kıvırcık saçlara sahiptir. Saç 

modellerine bakıldığında ise %64.2 ile saçların ya tamamen ya da kısmen açık 

bırakıldığı görülmektedir.  

3.2.1.12. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer 

Alan Kadın Öznenin Ten Rengi, Görünümü ve Yapısı  

Cosmopolitan Dergisi‟nin reklam ve moda sayfalarında 6 aylık yayın dönemi 

içinde ön plana çıkarılan kadın özneye teni üzerinden bakılacak olursa Ģöyle bir 

tabloyla karĢılaĢılır;  

Tablo 14: Öznenin ten rengi, görünümü ve yapısı 

COSMOPOLITAN 

  

 

  

  n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

ten rengi 

Bronz/buğday 202 43,8 

Beyaz 203 44,0 

Beyaz ve bronz birlikte 36 7,8 

Beyaz, bronz ve siyahi birlikte 9 2,0 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 8 1,7 

Siyahi/melez 3 0,7 

Toplam 461 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

ten görünümü 

Mat 209 45,3 

Parlak 200 43,4 
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Mat ve parlak birlikte 31 6,7 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 21 4,6 

Toplam 461 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

ten yapısı 

Pürüzsüz, sıkı, lekesiz ve/veya 

genç 

447 97,0 

Pürüzlü, sarkık, lekeli ve/veya 

yaĢlı 

3 0,7 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 6 1,3 

Genç ve yaĢlı birlikte 5 1,1 

Toplam 461 100,0 

 

Tablo 14‟e göre görsellerde yer alan kadın öznelerin ten renginde belirgin bir 

farklılaĢma yoktur, beyaz tenli kadınların oranı %44 iken bronz tenli kadınların oranı 

%43.8‟dir. Siyahi ya da melez kadınlara ise sadece %0.7 oranında yer verilmiĢtir. 

Kadınların ten görünümü de rengi gibi benzer düzeylerdedir; kadınların %45.3‟ü mat 

bir ten görünümüne sahipken, %43.4‟ü parlak bir ten görünümüne sahiptir. Ancak 

belirtmek gerekir ki burada ki matlık solgun ve bakımsız çağrıĢımlarıyla algılanan bir 

matlık değil, kadifemsi bir matlıktır ve parlaklık ise yağlı bir görünümü değil 

makyajla verilmiĢ ıĢıltılı bir cildi karĢılamaktadır. Görsellerde yer alan kadınların ten 

yapısında belirgin bir kutuplaĢma vardır ve rakamlar %97‟lik bir oranla pürüzsüz, 

sıkı, lekesiz ve/veya genç olarak nitelenebilecek tenler üzerinde yoğunlaĢmaktadır. 

Pürüzlü, sarkık, lekeli ve/veya yaĢlı tenlerin oranı %0.7 ile sınırlıdır.  

  3.2.1.13. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer 

Alan Kadın Öznenin Burun, Dudak ve Göz Yapısı ile Göz Rengi  

Bu baĢlık altında güzellik ideallerince sürekli yeniden üretilen bir alan olan yüz 

üzerinde yoğunlaĢılmıĢ; görsellerde yer alan kadın öznelerin burun, dudak ve göz 

yapılarının yanı sıra göz renklerine de bakılmıĢtır.  
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Tablo 15: Öznenin burun, dudak ve göz yapısı ile göz rengi 

 

 COSMOPOLITAN     

  n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin burun yapısı 

Kemersiz, küçük ve kalkık burun 411 89,2 

Kemerli ve büyük burun 17 3,7 

Kemerli ve kemersiz burun birlikte 3 0,7 

Basık, yayvan ve kısa zenci burnu 2 0,4 

Zenci burnu ve küçük burun birlikte 4 0,9 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 24 5,2 

Toplam 461 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin dudak yapısı 

Normal dudak 291 63,1 

Dolgun ve kalın dudak 91 19,7 

Ġnce dudak 8 1,7 

Normal ve dolgun dudak birlikte 18 3,9 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 27 5,9 

Ġnce, normal ve dolgun dudak birlikte 14 3,0 

Ġnce ve normal dudak birlikte 12 2,6 

Toplam 461 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin göz yapısı 

Avrupai ve iri göz 406 88,1 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 43 9,3 

Asya tipi, çekik ve küçük göz 7 1,5 

Avrupai ve Asya tipi göz birlikte 5 1,1 

Toplam 461 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin göz rengi 

Kahve/siyah 82 17,8 

YeĢil 129 28,0 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 94 20,4 

Mavi 74 16,1 

Ela/bal rengi 41 8,9 

YeĢil ve kahverengi birlikte 12 2,6 

Kahverengi, yeĢil ve mavi birlikte 20 4,3 

Toplam 461 100,0 
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Buna göre,  görsellerde yer alan kadınların belirgin bir kısmı, %89.2‟si, 

kemersiz, küçük ve/veya kalkık olarak nitelenebilecek burun özelliklerine sahiptir. 

Kemerli ve/veya büyük buruna sahip kadınların oranı sadece %3.7 iken; basık, 

yayvan, kısa ve/veya zenci burnu diye tabir edilen burun özelliklerine sahip 

kadınların oranı çok daha sınırlıdır ve sadece %0.4‟tür.  

Dudak yapılarına bakıldığında kadınların %63.1‟inin normal dolgunlukta kabul 

edilebilecek dudaklara sahip olduğu görülmektedir. Dolgun dudaklı kadınların oranı 

%19.7 iken ince dudaklı kadınların oranı %1.7 ile sınırlıdır.  

Görsellerde yer alan kadınların göz yapıları ırksal özelliklerine göre ikiye 

ayrılmıĢtır; Asya tipi gözler ve Avrupai gözler. Buna göre kadınların %88.1‟i 

Avrupai, iri gözlere sahipken; %1.5‟i Asya tipi, küçük ve çekik gözlere sahiptir.  

Göz renklerine bakıldığında ise %28 oranında yeĢil gözlülerin baskın olduğu, 

bunu %17.8 ile kahverengi/siyah gözlü kadınların takip ettiği ve mavi gözlülerin 

oranının ise %16.1 olduğu görülmektedir. Kadınların %8.9‟u ise bal rengi/ela 

gözlüdür. Dolayısıyla toplam dağılıma bakıldığında derginin moda ve reklam 

sayfalarında renkli gözlü kadınların hâkimiyeti hissedilebilir orandadır.  

3.2.1.14. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer 

Alan Kadın Öznenin Giyim Kategorisi ve Giyiminde Dekolte Unsurunun 

Varlığı 

Cosmopolitan dergisinin reklam ve moda sayfalarında yer alan kadın öznelerin 

giyimleri incelenmiĢ ve tablo 16‟da yer alan sonuçlar elde edilmiĢtir.  
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Tablo 16: Öznenin giyim kategorisi 

 COSMOPOLITAN     

  n % 

Görselde yer alan 

kadın öznenin giyim 

kategorisi 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 74 16,1 

Gündelik kıyafet 202 43,8 

Gündelik kıyafet ve gece elbisesi birlikte 13 2,8 

Gece elbisesi/abiye/seksi elbise/Ģık elbise/kokteyl e. 90 19,5 

Takım elbise/resmi görünüĢ/döpiyes 17 3,7 

Spor kıyafeti 11 2,4 

Swimwear/deniz kıyafeti 11 2,4 

Çıplak 10 2,2 

Ġç giyim 9 2,0 

Gündelik kıyafet ve swimwear birlikte 6 1,3 

Uyku giyimi 5 1,1 

Gündelik kıyafet ve resmi görünüĢ birlikte 4 0,9 

Üniforma/iĢ elbisesi 3 0,7 

Gece elbisesi ve gelinlik birlikte 2 0,4 

Weeding dress/gelinlik 1 0,2 

Gece elbisesi ve iç giyim birlikte 1 0,2 

Gündelik kıyafet ve iç giyim birlikte 1 0,2 

Resmi görünüĢ ve Ģık elbise birlikte 1 0,2 

Total 461 100,0 

 

Buna göre, 6 aylık yayın dönemi içinde, derginin ilgili sayfalarında yer alan 

kadınların %43.8‟i gündelik kıyafetle görülmektedir. Burada gündelik kıyafetten 

kasıt, salaĢ ve özensiz bir görünüm değildir. Gündelik kıyafet dendiğinde sokakta 

rahatlıkla giyilebilecek ve salaĢtan Ģıkına her türlü giysiyi kapsayacak bir 

kategoriden söz edilmektedir.  

Gündelik kıyafetin peĢi sıra kadınların en çok görüldüğü ikinci giyim 

kategorisi %19.5 ile gece elbisesi/abiye/Ģık elbise/seksi elbise/ kokteyl elbisesi‟dir. 

Bu kategorideki giysiler özel gün ya da gecelerde giyilebilecek türdendir. 

Görsellerdeki kadınların %16.1‟lik kısmının ise ne giydiği görünmediği ya da 

tanımlanmadığı için herhangi bir kategoriye dahil edilememektedir. Diğer giyim 

kategorilerinin oranı ise çok dağınıktır.  
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Tablo 17, Cosmopolitan Dergisi‟nin 6 aylık yayın döneminde moda ve reklam 

sayfalarında yer verdiği kadın öznenin giyimindeki dekolte varlığı/yokluğu 

üzerinedir.  

Tablo 17: Öznenin giyiminde dekolte unsuru 

 

 

 

 

 

Tablo 16‟da en çok gündelik kıyafetlerle ve peĢi sıra gece kıyafetleriyle 

görülen kadınların %41.2‟sinde dekolteye rastlanmazken; %40.6‟sında da dekolte 

vardır. Dekolte varlığı ve yokluğu ile ilgili oranlar neredeyse baĢa baĢ çıkmıĢtır 

ancak burada unutulmaması gereken nokta, kıyafetin yalnızca fotoğrafta gözüktüğü 

kadarının değerlendirilebilmiĢ olmasıdır. Örneğin %14.1 oranındaki görselde yakın 

çekim ya da farklı teknikler kullanıldığından kadının kıyafeti hakkında yorum 

yapılamamakta, dolayısıyla dekolte var ya da yok demek de mümkün olmamaktadır.  

3.2.1.15. Cosmopolitan Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer 

Alan Kadın Öznenin Konumlandırıldığı Ana Mekân  

Cosmopolitan Dergisi‟nin, 6 aylık yayın dönemi içinde incelenen, moda ve 

reklam sayfalarında kadınların konumlandırıldığı ana mekânlarla ilgili oranlar tablo 

18‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 COSMOPOLITAN    n % 

 

 

Görselde yer alan 

kadın öznenin 

giyiminde  

dekolte unsuru 

Yok-normal giyim 190 41,2 

Var 187 40,6 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 65 14,1 

Var ve yok-normal giyim birlikte 19 4,1 

Total 461 100 
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Tablo 18: Öznenin konumlandırıldığı ana mekân 

 COSMOPOLITAN     

  n % 

Görselde yer alan kadın öznenin 

konumlandırıldığı ana mekân 

DıĢ mekân (cadde, sokak, apartman 

önü vs.) 

53 11,5 

Hayali mekân/stüdyo 212 46,0 

Bahçe/doğa 46 10,0 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 21 4,6 

Müze-tarihi mekân 2 0,4 

Ev içi 44 9,5 

Sahil/deniz/havuz 30 6,5 

Eğlence mekânı ve dıĢ mekân 

birlikte 

13 2,8 

Eğlence mekânı (gece 

kulübü/bar/konser alanı vs.) 

11 2,4 

Mağaza/AVM 9 2,0 

ĠĢ yeri/ofis 5 1,1 

Banyo/hamam/sauna 3 0,7 

Otel 3 0,7 

Özel otomobil 2 0,4 

Okul/dershane/sınıf/kütüphane 2 0,4 

Ofis/ev ve bahçe birlikte 2 0,4 

Toplu taĢıma aracı 

(vapur/otobüs/tramvay vs) 

1 0,2 

Sahil ve sauna birlikte 1 0,2 

Ev içi ve dıĢ mekân birlikte 1 0,2 

Total 461 100 

 

Tabloya göre, görsellerde yer alan kadınlar %46 oranıyla en çok hayali mekân 

ya da stüdyo olarak tabir edilen yerlerde görülmektedir. Bunu %11.5 oranıyla 

apartman önü, cadde, sokak gibi dıĢ mekanlar izlerken; kadınların bahçe ya da doğa 

olarak nitelenebilecek mekanlardaki görünürlüğü %10‟dur. Kadınların en az 

görüldüğü yer ise %0.2 ile toplu taĢıma araçlarıdır. Kadınların iĢyerindeki temsil 

oranları %1.1 gibi sınırlı bir değerken, ev içindeki temsil oranları %9.5‟tir.  
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3.3. ÖRNEKLEM OLARAK ÂLÂ DERGİSİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ 

Âlâ dergisi, 2011 Haziran ayında Konyalı muhafazakâr bir iĢadamı olan 

Mehmet Volkan Atay ve ortağı Burak Birer tarafından yayımlanmaya baĢlanmıĢtır. 

Türkiye dergi pazarında  „müslüman kadına yönelik ilk moda dergisi‟ olma 

özelliğiyle kısa sürede ön plana çıkmıĢtır. Derginin editörü Hülya Aslan‟ın verdiği 

röportaja göre (http://haber5.com/roportaj/erkekler-bu-dergiye-bakmasin), Âlâ, Sarah 

Josef‟in Ġngiltere‟de yaĢayan müslüman kadınlar için çıkardığı „Emel‟ dergisinden 

ilham almıĢ ancak içeriğini daha farklı bir segmentte konumlandırarak piyasaya 

çıkmıĢtır. 

Âlâ‟nın kurucu ortağı Mehmet Volkan Atay, linkedin.com sitesindeki 

sayfasında dergiyi Ģöyle tanımlamaktadır (http://tr.linkedin.com/pub/mehmet-volkan-

atay/b/597/a9a) : “Âlâ Dergi, tesettür giyiminin incelikleri başta olmak üzere âlâ 

olan her şeyi okuyucuları ile paylaşıyor. Konusunda dünyada bir ilk olan Âlâ Dergi; 

kadınların vazgeçilmez tutkusu olan modayı, beklenen bakış açısıyla hedef kitlesine 

sunuyor. Kişisel bakımdan sağlığa, çocuk gelişiminden dekorasyona uzanan dolu 

dolu bir içerik ile okurlarıyla buluşuyor. Kıymetli köşe yazarları, özel röportajlar, 

özel mekân önerileri, kültür sanat ajandası, gezi rotaları ve daha birçok 

konu; Âlâ'da hayat buluyor”.  

Atay‟ın sözlerinden de anlaĢılabileceği üzere, derginin yayın politikası 

tamamen „hanımefendilere‟ yöneliktir. Hanımefendilerin kendilerini bulabilecekleri 

her Ģey; sağlık, moda, psikoloji, yemek, el sanatları, sanat ve Osmanlı tarihi, dergide 

yer almaktadır. Her ay bir ünlünün tanıtıldığı dergide, önemli konu baĢlıklarına yer 

verilmekte ve bir de yazar tanıtılmaktadır. Ġlgi uyandırabilecek her Ģeyin dergide yer 

aldığını söyleyen editör Hülya Aslan, Âlâ dergisini hanımefendilere yönelik bir 

„güzel yaĢam tarzı dergisi‟ olarak tanımlamaktadır 

(http://haber5.com/roportaj/erkekler-bu-dergiye-bakmasin). 

Dergi, 5 bin gazete bayisinin yanı sıra D&R, TansaĢ ve Migros‟larda 

satılmaktadır. Ayrıca Fransa, Ġngiltere, Amerika gibi ülkelerde de satıĢı 

yapılmaktadır. D&R‟da satıĢ sıralamasında aylarca birinci sırada kalmıĢtır 

(http://haber5.com/roportaj/erkekler-bu-dergiye-bakmasin). Dergi satıĢ rakamlarıyla 

http://haber5.com/roportaj/erkekler-bu-dergiye-bakmasin
http://tr.linkedin.com/pub/mehmet-volkan-atay/b/597/a9a
http://tr.linkedin.com/pub/mehmet-volkan-atay/b/597/a9a
http://haber5.com/roportaj/erkekler-bu-dergiye-bakmasin
http://haber5.com/roportaj/erkekler-bu-dergiye-bakmasin
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kısa sürede sadece yurtiçinde değil, yurtdıĢında da dikkat çekmiĢtir. Öyle ki Elle 

Dergisi Güney Afrika basımı bile Ocak 2012 sayısında Âlâ‟dan ve baĢarısından söz 

etmiĢtir (http://www.elle.co.za/turkish/). Dergi 25 Ocak 2012 tarihinde Spiegel 

Online International‟da (http://www.spiegel.de/international/world/the-vogue-of-the-

veiled-turkish-women-s-magazine-targets-the-chaste-a-811161.html) ; 29 Ocak 2012 

tarihinde de DailyMail gazetesinin online basımında haber olarak yer almıĢtır 

(http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093129/Al--Turkish-fashion-magazine-

created-women-wear-headscarves.html).  

Derginin ilk sayısı 10 bin, ikinci sayısı 20 bin ve üçüncüsü ise 40 bin 

basılmıĢtır. Dergi reklam ve tanıtım faaliyetleri olmadan kulaktan kulağa yayılmıĢ ve 

geniĢ bir okuyucu kitlesiyle buluĢmuĢtur. Derginin satıĢ baĢarısı, günümüz 

muhafazakâr kadınının gücü, geliĢimi ve toplum içindeki yeri açısından dikkat 

çekicidir (http://www.medyafaresi.com/haber/69286/medya-muhafazakar-vogue-ala-

dergisi-sifir-reklamla-40-bin-satiyor.html).  

Âlâ‟yı çıkarmadan önce 15 bin tesettürlü kadınla birebir görüĢtüklerini anlatan 

Atay, "Yaptığımız fizibilite çalışmasından çıkan sonuç şuydu: ‟Niye bizimle iletişim 

kurulmuyor?‟ Uzun süredir böyle bir yayın bekleniyordu. Bu alanda son 10 yılda dev 

bir moda endüstrisinin doğduğunu ancak bu endüstrinin hedef kitlesi ile buluşması 

sağlayacak köprü olarak yayınının olmadığı gördük. Çünkü bu alandaki şirketler 

diğer moda dergilerinde kendilerine yer bulamıyordu. Muhafazakâr kadın öyle 

güçlenmişti ki görmezden gelinmeyeceğini gösterdik" demektedir 

(http://www.medyafaresi.com/haber/69286/medya-muhafazakar-vogue-ala-dergisi-

sifir-reklamla-40-bin-satiyor.html). 

Dergi, Aralık 2012‟de 17. sayısını çıkarmıĢtır ve 224 sayfa gibi ilk sayılarına 

kıyasla yüksek sayılabilecek bir sayfa sayısıyla yayın yapmaktadır. aladergi.com 

adresinden online olarak da takip edilebilmektedir.   

Yayın hayatına 11 kiĢilik bir ekiple baĢlayan dergi, bunun yanında dıĢ destek 

de almaktadır. Volkan Atay sorumlu imtiyaz sahibi, Ebru Büyükdağ genel yayın 

yönetmeni, Hülya Aslan genel yayın editörü, Esra SeziĢ moda editörü, AyĢe Merve 

Dağlı ve Rukiye TaĢçı fotoğrafçı, Burak Birer reklam grup baĢkanı, Davut Yücel ise 

http://www.elle.co.za/turkish/
http://www.spiegel.de/international/world/the-vogue-of-the-veiled-turkish-women-s-magazine-targets-the-chaste-a-811161.html
http://www.spiegel.de/international/world/the-vogue-of-the-veiled-turkish-women-s-magazine-targets-the-chaste-a-811161.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093129/Al--Turkish-fashion-magazine-created-women-wear-headscarves.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093129/Al--Turkish-fashion-magazine-created-women-wear-headscarves.html
http://www.medyafaresi.com/haber/69286/medya-muhafazakar-vogue-ala-dergisi-sifir-reklamla-40-bin-satiyor.html
http://www.medyafaresi.com/haber/69286/medya-muhafazakar-vogue-ala-dergisi-sifir-reklamla-40-bin-satiyor.html
http://www.medyafaresi.com/haber/69286/medya-muhafazakar-vogue-ala-dergisi-sifir-reklamla-40-bin-satiyor.html
http://www.medyafaresi.com/haber/69286/medya-muhafazakar-vogue-ala-dergisi-sifir-reklamla-40-bin-satiyor.html
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sanat yönetmeni olarak dergide görev yapan isimlerin baĢında gelmektedir 

(http://aladergi.blogspot.com/).  

 3.3.1. Âlâ Dergisinin İçeriğini Belirleyen Temel Dinamikler ve İşlenen 

Konular  

Âlâ dergisi, yukarıda da belirtildiği gibi Mehmet Volkan Atay tarafından 

çıkarılmaktadır. Mehmet Atay, Konya BüyükĢehir Belediyesi‟nde uzun yıllar görev 

yapmıĢ Mustafa Atay‟ın oğludur ve asıl mesleği reklamcılık olan genç bir 

muhafazakâr giriĢimcidir (http://www.merhabahaber.com/news_print.php?id=47797).  

90‟larla birlikte toplumdaki görünürlüğü ivme kazanan baĢörtülü muhafazakâr 

kadınlar ve onları giydiren firmalar arasındaki uçurum, Atay ve ortağı tarafından fark 

edilerek bir anlamda fırsata çevrilmiĢtir. Âlâ dergisi, özünde bu baĢörtülü ve Ġslami 

kurallar çerçevesinde yaĢayan ancak toplumda da aktif olarak yer alan kadın okuyucu 

hedef alınarak çıkartılmıĢtır.  

Âlâ dergisinin kurucu ortaklarından Birer, DailyMail gazetesine verdiği 

röportajda dergi içeriği ile ilgili Ģunları söylemektedir 

(http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093129/Al--Turkish-fashion-magazine-

created-women-wear-headscarves.html); “Cosmopolitan, Elle, Vogue, Marie 

Claire… Bu dergilerin hepsi seks ve çıplak vücutlar hakkında. Mottoları „seks satar‟. 

Ama biz, dünyadaki milyonlarca kadınla birlikte modanın daha farklı olabileceğine 

inanıyoruz. Dolayısıyla dergimiz sadece Müslümanlara yönelik bir ürün olarak 

değil, „çıplaklığa karşı savaş açma‟nın önemini anlamış tüm kadınlara yönelik bir 

ürün olarak raflarda yer almaktadır”.  

Âlâ dergisinin içeriği, yayıncılarının düĢünce yapısına ve kültürel geçmiĢlerine 

paralel olarak modern-muhafazakâr bir çizgidedir. Dergi, özellikle AKP‟nin iktidar 

oluĢunu takip eden 2002 seçimlerinden bu yana hızla geliĢen bir çevrenin ürünüdür. 

Bu çevre, dünyaya açılmıĢ, eğitimli, modern yaĢamın nimetlerinden uzak durmayan, 

kapitalizmle barıĢık ancak dini kurallar çerçevesinde yaĢamını Ģekillendiren ve/veya 

Ģekillendirmeye çalıĢan, kendini „modern-muhafazakârlar‟ olarak tanımlayan bir 

kesimdir: Ve bu kesimin kadınları, geçmiĢteki baĢörtülü kadınlara oranla, toplum 

http://aladergi.blogspot.com/
http://www.merhabahaber.com/news_print.php?id=47797
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093129/Al--Turkish-fashion-magazine-created-women-wear-headscarves.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093129/Al--Turkish-fashion-magazine-created-women-wear-headscarves.html
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içindeki görünürlükleri konusunda çok daha talepkârdır. Âlâ dergisi de iĢte bu talebin 

bir uzantı olarak yayın hayatına baĢlamıĢtır.  

Dergide yer alan „örtünmek güzeldir‟ temalı yazılarla, hem Ģık-alımlı, kariyer 

sahibi hem de baĢörtülü olan kadınların fotoğrafları ve röportajlarıyla muhafazakâr 

kadına incinen onuru bir anlamda geri verilmekte; ayrıca baĢörtüsü utanç 

vesilesinden gurur mertebesine yükseltilmektedir. Dergide „örtü‟ üzerinden ciddi bir 

propaganda yapıldığı aĢikârdır.  

Dergi, yukarıda sözü edilen kesim tarafından sevinç ve övgüyle karĢılanırken; 

kimi farklı ekollerden Müslüman kesimlerce de „örtünmenin mantığını yerle bir edip, 

kadını eleĢtirdiği dergilerdeki gibi bir meta haline getirdiği için‟ yergi ile 

karĢılanmıĢtır. Ayrıca modern kesimden birçok insan da dergi konusunda fikir 

ayrılığına düĢmüĢtür. Kimileri dergiyi, toplumdan soyutlanmıĢ Müslüman kadının 

geliĢimi ve toplumla bütünleĢmesi için bir yol gösterici olarak görürken; kimileri de 

Müslümanlık ve kapitalizmin değer ve yaĢam tarzı bakımından bir araya 

gelemeyecek yapılar olduğunu söyleyerek derginin hitap ettiği kesimi dinde samimi 

olmamakla eleĢtirmiĢtir (http://www.sosyalmedyahaber.com/ala-dergisi-sosyal-

medyayi-karistirdi/).  

Üzerine bunca söz sarf edilen derginin içeriği Tablo 19‟da verilmiĢtir. Dikkat 

çekici sayıda fazla baĢlık ve karĢılığında düĢün bir dağılım oranı olmasının nedeni, 

derginin, bu çalıĢmaya baĢlanıldığında, henüz 6 aydır yayınlanıyor olmasından ötürü 

içeriğinin Cosmopolitan‟da olduğu gibi bir standartta ulaĢmamıĢ olmasıdır. Her ay 

kimi yeni bölümler eklenirken, kimileri de çıkarılmıĢ ya da iki ay sayfalara girmeyen 

bölüm üçüncü ay tekrar açılmıĢtır. Bu anlamda bir düzensizlik söz konusudur.  

 

 

 

 

 

http://www.sosyalmedyahaber.com/ala-dergisi-sosyal-medyayi-karistirdi/
http://www.sosyalmedyahaber.com/ala-dergisi-sosyal-medyayi-karistirdi/
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Tablo 19: Âlâ dergisinin aylara göre içeriği 

ÂLÂ 

 

Aylara göre yüzdeler  

Temmuz- 

Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Genel % 

Editör 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 

Reklam 7,6 6,1 10,3 6,2 13,0 8,7 

Havadis 5,5 6,8 6,8 6,2 6,2 6,3 

Cadde 2,8 2,7 4,8 3,7 3,7 3,5 

Trend 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0 1,0 

 Edaybike 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,3 

 Aybike'den 0,0 4,1 4,8 6,2 0,0 3,0 

 Mualla Alışverişte 0,0 0,0 4,1 3,7 8,6 3,4 

 Stil 1,4 0,0 0,0 0,0 6,2 1,6 

 Ayakkabı-Çanta Diyarı 2,8 2,7 1,4 1,9 0,0 1,7 

 Başımızın Tacı İpek Tuvaller 2,8 2,7 1,4 1,2 2,5 2,1 

 Ahenk 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,3 

 Sıhhat 4,1 2,0 1,4 1,2 1,2 2,0 

 Mevzu 0,0 9,5 0,0 0,0 14,8 5,0 

 Mütalaa 2,8 2,7 2,1 7,4 6,2 4,3 

 Muhabbet 27,6 30,6 2,7 19,8 16,0 19,3 

Mektup 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 

 Ruhiyat 2,1 2,0 1,4 1,9 1,2 1,7 

 Müsabaka 2,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 

 Hüner 2,8 0,0 1,4 0,0 0,0 0,8 

 Hukuk 0,0 0,0 0,7 1,2 0,0 0,4 

 Lezzet-i Şinas 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,3 

 İstiharat 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,5 

 Tema (moda çekimleri) 20,7 14,3 17,1 30,2 11,7 18,9 

 Köşe 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 

 Kültür-Sanat 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 1,0 

 Basından 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 

 Aşk-ı Ala 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 1,7 

 Benim Bayramım 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,3 

 Mekân 0,0 0,7 1,4 1,2 1,2 0,9 

 Cümle Âlem 2,8 0,0 21,2 0,0 0,0 4,6 

 Örtünmek Güzeldir 2,8 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 

 Çantamdakiler 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

 İçindekiler 2,8 2,7 2,7 1,2 0,6 2,0 

 

Âlâ dergisinde baĢlıklara göre konu dağılımını gösteren bu tablo, 

Cosmopolitan‟da olduğu gibi sayfa sayısı baz alınarak hazırlanmıĢtır. Tablodaki 

yüzdeler, 6 ay boyunca her sayının, ön kapak ve arka kapak dâhil, toplam sayfa 
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sayısı üzerinden hesaplanmıĢtır. Âlâ dergisinin sayılara göre sayfa sayısı Ģu 

Ģekildedir; Temmuz-Ağustos (tek sayı) – 148 sayfa, Eylül 148 sayfa, Ekim – 116 

sayfa, Kasım – 164 sayfa, Aralık – 164 sayfa.  

Tabloya göre, 6 aylık dönem boyunca konu baĢlıklarına her sayıda aynı ya da 

yakın oranlarla yer verilmediği görülmektedir. Bunda, derginin yayın hayatında yeni 

oluĢu ve henüz içeriğini belli bir standartta oturtamamıĢ olması temel etkendir. Söz 

konusu bu yapı derginin toplam sayfa sayısında da gözlenebilir.  

Buna göre, dergi içeriğinde %19.3 oranıyla en çok yer Muhabbet (söyleĢi-

röportaj) sayfalarına ayrılmıĢtır. Onu %18.9 ile Tema (moda çekimleri) sayfaları 

izlemektedir. PeĢi sıra ise %8.7 oranıyla reklam sayfaları, %6.3 oranıyla Havadis 

(çoklu-tanıtım) sayfaları ve %5.0 oranıyla da Mevzu (konu-inceleme) sayfaları 

gelmektedir. Sayfa dağılımında dergide en çok yer verilen ilk beĢ sayfa içeriğinin 

ikisi reklam ve tanıtım üzerine, biri ise moda üzerinedir.  

Dergide Muhabbet sayfalarına en çok yer verilen ay %30.6 ile eylül, Tema 

sayfalarına en çok yer verilen ay %30.2 ile kasım, reklam sayfalarına en çok yer 

verilen ay %13 ile aralık, Havadis sayfalarına en çok yer verilen ay %6.8 ile eylül ve 

ekim ve Mevzu sayfalarına en çok yer verilen ay %14.8 ile aralıktır.  

3.3.1.1. Âlâ Dergisinin Reklam Sayfalarında Yer Alan Markalar ve 

Reklam Sayfalarının İçeriği 

Bu baĢlık altında derginin reklam sayfalarının içeriğine ve reklam sayfalarında 

adı geçen markalara yer verilmiĢtir. Yapılan frekans analiziyle reklam sayfalarının 

içerik bakımından nasıl bir dağılım gösterdiğine ve söz konusu içeriklerde hangi 

markaların ön plana çıktığına bakılmıĢtır. Âlâ dergisi yeni olması, yayın politikaları 

ve hitap ettiği kitlenin özellikleri gibi nedenlerle, Cosmopolitan kadar çeĢitli ve çok 

sayıda reklam alan bir dergi değildir. Bu yapı reklam içeriklerine de yansımıĢtır.  
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Tablo 20: Âlâ dergisinde yer alan reklam sayfalarının içeriği 

             ÂLÂ Total 

 

 

 

 

Dergide yer alan reklam 

sayfasının içeriği 

Giyim n 27 

% 48,2% 

Aksesuar 

(ayakkabı/çanta/gözlük/saat/eĢarp/takı) 
n 14 

% 25,0% 

Bedensel temizlik ürünleri n 1 

% 1,8% 

Renkli kozmetik/makyaj malzemeleri n 1 

% 1,8% 

Epilasyon ürünleri n 1 

% 1,8% 

Konaklama/tatil/otel n 1 

% 1,8% 

Yiyecek-içecek n 2 

% 3,6% 

AVM/mağaza n 5 

% 8,9% 

Mobilya ve dekorasyon ürünleri n 1 

% 1,8% 

Sosyal kampanya n 1 

% 1,8% 

Sağlık hizmeti/hastane n 2 

% 3,6% 

Total n 56 

% 100,0% 

 

Tablo 20‟de görüldüğü üzere, Âlâ dergisinin 6 aylık yayın döneminde reklam 

sayfalarında en çok yer alan içerik %48.2 ile giyim ürünlerine aittir. Bunu %25 ile 

aksesuar markaları takip etmektedir. AVM/mağaza reklamları %8.9 ile üçüncü sırada 

yer alırken, dördüncü sırayı %3.6 ile sağlık hizmetleri ve yiyecek-içecek reklamları 

paylaĢmaktadır.  

Reklam içeriklerinden sonra reklam sayfalarında en çok yer alan markalara 

bakılacak olursa aĢağıdaki gibi bir tabloyla karĢılaĢılacaktır;  
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Tablo 21:  Âlâ dergisinin reklam sayfalarında yer alan markalar 

 

Tablo 21‟e göre derginin reklam sayfalarında en çok tekrar eden markalar 

arasında %12.5 oranıyla Tuğba&Venn ilk sırada yer almaktadır. Onu %7.1 oranıyla 

Kayra ve Arancia izlemektedir. Dördüncü sırayı ise %5.4 oranıyla dört marka 

paylaĢmaktadır; Mammamia, Sarmina, Nihan Tekstil ve Ġpek Evi.  

Âlâ dergisinde reklam içeriği açısından giyim ürünleri ve aksesuarlar ön 

plandadır. Bu durum sık tekrar eden markalara da yansımıĢtır. En çok yer verilen 

marka olan Tuğba&Venn bir tesettür giyim markasıdır. Ġkinci sırada yer alan Kayra 

yine bir tesettür giyim markası, Arancia ise eĢarp markasıdır. Dördüncü sırada yer 

                ÂLÂ  Total 

 

 

 

Derginin reklam 

sayfasında yer alan 

marka 

Mammamia n 3 

% 5,4% 

Arancia n 4 

% 7,1% 

Bonjela n 2 

% 3,6% 

Tuğba&Venn n 7 

% 12,5% 

Evitare n 2 

% 3,6% 

Ġpek evi n 3 

% 5,4% 

Kayra n 4 

% 7,1% 

Kimpsikoloji.com n 2 

% 3,6% 

Sarmina n 3 

% 5,4% 

Nihan Tekstil n 3 

% 5,4% 

e-tesettür n 2 

% 3,6% 

Mascara n 2 

% 3,6% 

 
Diğer  

 

n 19 

% 33,7% 

Total n 56 

% 100,0% 
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alan Mammamia ayakkabı markası, Sarmina ve Nihan Tekstil tesettür giyim markası 

ve Ġpek Evi eĢarp/fular markasıdır. EĢarp markalarının aksesuar baĢlığı altında 

değerlendirildiği düĢünüldüğünde reklam sayfalarının içerik dağılımıyla marka 

dağılımı arasında kısmı bir paralellik olduğunu söylemek mümkündür.  

 3.3.1.2. Âlâ Dergisinin Reklam Sayfalarında Yer Alan Yiyecek-İçecekler 

ve Diyete Uygun İçerik Sorgulaması  

Âlâ dergisinin 6 aylık yayın periyodunda reklam sayfalarına giren yiyecek-

içecek reklamlarının oranı Tablo 21‟den hatırlanacağı üzere %3.6‟dır. Reklam 

sayfalarında alkollü içki reklamlarına ise hiç rastlanmamıĢtır.  

Yiyecek-içecek baĢlığı altında kodlanan markalara bakıldığında ise sınırlı bir 

tabloyla karĢılaĢılmaktadır. Reklam sayfalarında yer alan yalnızca iki marka vardır: 

Cevahir Konukevi ve Ovalı Konya Mutfağı.  

Bu iki markada kebap ağırlıklı yemekler çıkaran restaurantlardır ve yemekleri 

diyete uygunluk açısından ele alındığında ortaya çıkan tablo aĢağıdadır;  

Tablo 22: Diyete Uygun İçerik 

                       ÂLÂ  n % 

 

Diyete uygun (yağı 

azaltılmış, diyet ürün vb.) 

içerik 

Valid Hayır 2 1,0 

Missing System 204 99,0 

Total 206 100 

 

Tablo 22‟ye göre adı geçen iki marka da içerik açısından diyete uygun değildir. 

Geriye kalan %99‟luk oran ise herhangi baĢka bir yiyecek-içecek markası 

olmadığından kayıp değerdir. 
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3.3.1.3. Âlâ Dergisinin Reklam Sayfalarında Yer Alan Estetik 

Uygulama/Ürün ve Kişisel Bakım Ürünü/Uygulaması 

Cosmopolitan dergisinin reklam sayfalarında detaylı Ģekilde yer verilen bu iki 

konuya Âlâ dergisinin reklam sayfalarında hiç rastlanılmamıĢtır. Bu nedenle 

herhangi bir bulgudan söz edilememektedir.  

3.3.1.4. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan 

Görsellerin Yazıya Oranı  

Âlâ dergisinin reklam ve moda sayfalarında yer alan görsel-yazı oranına 

bakıldığında %90.8 oranında görselin yazıdan büyük olduğu, %5.8‟lik bir payla 

görsel ve yazının eĢit oranda olduğu, %1 oranında görselin yazıdan küçük olduğu ve 

%2.4 oranında da görselin hiç kullanılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Âlâ‟da da 

Cosmopolitan‟da olduğu gibi görsel oranı ağırlıktadır.  

Tablo 23: Görsel-yazı oranı 

        ÂLÂ Total 

 

 

 

Görselin 

yazıya oranı 

Görsel yazıdan büyük n 187 

% 90,8% 

Görsel yazıdan küçük n 2 

% 1,0% 

Görsel ve yazı eĢit oranda n 12 

% 5,8% 

Görsel yok n 5 

% 2,4% 

      Total n 206 

% 100,0% 

 

 3.3.1.5. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan 

Görsellerin Konusu  

Âlâ dergisinin moda ve reklam sayfalarında yer alan görsellerin konusu tablo 

24‟te incelenmiĢtir.  
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Tablo 24: Görselin konusu 

 

 

 

 

 

 

Buna göre, Âlâ dergisinde yer alan görseller %72.3 oranında kadın imajını; 

%27.2 oranında ise ürün imajını konu almaktadır. Görsellerin %0.5 gibi sınırlı bir 

oranında ise kampanya imajı konu edilmektedir. Cosmopolitan‟ın aksine burada ürün 

imajının değil, kadın imajının ön planda olması reklam sayfalarının moda sayfalarına 

kıyasla az olması ile iliĢkilidir.  

3.3.1.6. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarındaki Görsellerde Yer 

Alan Öznenin Cinsiyeti 

Âlâ dergisinin reklam ve moda sayfalarındaki görsellerde yer alan öznenin 

cinsiyeti Tablo 25‟te incelenmiĢtir.  

Tablo 25: Öznenin cinsiyeti 

 

 

 

 

 

Buna göre, Âlâ dergisindeki görsellerde yer alan öznenin cinsiyeti %91.2 

oranında kadındır. Görsellerin %8.8‟inde ise özne yoktur. Cosmopolitan‟ın aksine 

       ÂLÂ Total 

 

 

Sayfada yer alan 

görselin konusu 

Ürün imajı n 56 

% 27,2% 

Kadın imajı n 149 

% 72,3% 

Kampanya imajı n 1 

% 0,5% 

       Total n 206 

% 100% 

                  ÂLÂ  Total 

 

Görselde yer alan 

öznenin cinsiyeti 

Kadın n 186 

% 91,2% 

Özne yok n 18 

% 8,8% 

                  Total n 204 

% 100% 
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Âlâ dergisinde kadın ve erkek öznenin bir arada olduğu görsellere reklam ve moda 

sayfalarında hiç yer verilmemiĢtir.  

3.3.1.7. Âlâ Dergisi’nin Reklam ve Moda Sayfalarındaki Görsellerde Yer 

Alan Öznenin Yaş Kategorisi 

Âlâ dergisinin reklam ve moda sayfalarındaki görsellerde yer alan özne yüksek 

oranda kadındır. Bu öznenin yaĢ kategorisine bakıldığında ise %98.9 oranında genç 

olduğu görülmektedir. Derginin moda ve reklam sayfalarında yer alan kadınların 

yalnızca %0.5‟i orta yaĢlıdır ve %0.5‟inde genç bir kadınla çocuk birlikte 

görülmektedir. „YaĢlı‟ kategorisindeki kadınlara Cosmopolitan dergisinde çok düĢük 

bir oranla yer verilirken, Âlâ dergisinde hiç yer verilmediği dikkat çekmektedir.  

Tablo 26: Öznenin yaş kategorisi 

          ÂLÂ  Total 

 

 

Görselde yer alan kadın 

öznenin yaş kategorisi 

Genç n 184 

% 98,9% 

Orta yaĢlı n 1 

% 0,5% 

Çocuk ve genç birlikte n 1 

% 0,5% 

             Total n 186 

% 100% 

3.3.1.8. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarındaki Görsellerde Yer 

Alan Öznenin Tanınırlığı  

Âlâ dergisindeki reklam ve moda sayfalarında yer alan görsellerdeki öznenin 

tanınırlığına bakıldığında %85.5 oranında profesyonel kiĢilerin kullanıldığı, %14.5 

oranında ise sıradan kadınlara yer verildiği görülmektedir. Âlâ dergisinde görülen 

sıradan kadınların oranı Cosmopolitan‟a göre yüksektir. Diğer taraftan Âlâ dergisinin 

ilgili sayfalarında Cosmopolitan‟da olduğu gibi ünlü isimlere rastlanılmamaktadır.  
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Tablo 27: Öznenin tanınırlığı 

           ÂLÂ   Total 

 

Görselde yer alan 

kadın öznenin 

tanınırlığı 

Ünlü değil ama 

profesyonel 
n 159 

% 85,5% 

Sıradan n 27 

% 14,5% 

 

            Total 

n 186 

% 100% 

 

3.3.1.9. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarındaki Görsellerde Yer 

Alan Öznenin Genel Görünümü, Beden Yapısı, Ön Plana Çıkarılan Beden 

Kısmı ve Göğüs Ölçüsü  

Âlâ dergisinin reklam ve moda sayfalarında yer alan kadın öznenin genel 

görünümü, beden yapısı, görsellerde ön plana çıkarılan beden kısmı ve göğüs ölçüsü 

bütün olarak düĢünüldüğünde ilk bakıĢtaki kadın imajını/algısını oluĢturan unsurlar 

olduğundan hep birlikte değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme yapılırken dikkat edilen 

kıstaslar Cosmopolitan dergisi için belirlenenlerle aynıdır.  

Âlâ dergisinin 6 aylık yayın döneminde, ele alınan reklam ve moda sayfalarına 

göre ortaya çıkan baskın kadın imajının genel özellikleri Tablo 28‟de görülmektedir.  
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Tablo 28: Öznenin genel görünümü, beden yapısı, ön plana çıkarılan beden kısmı ve 

göğüs ölçüsü 

ÂLÂ    

  n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin genel görünümü 

Bakımlı ve makyajlı 109 58,6 

Günlük ve doğal 76 40,9 

Diğer 1 0,5 

Toplam 186 100,0 

    

 n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin beden yapısı 

Normal 136 73,1 

Zayıf/çok zayıf 32 17,2 

Balıketli/kilolu/ĢiĢman 10 5,4 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 8 4,3 

Toplam 186 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin görünen/ön plana 

çıkarılan beden kısmı 

Bedenin tamamı (yüz ve vücut 

birlikte) 

80 43,0 

Bedenin bele kadar olan kısmı 36 19,4 

Bedenin kalça bitimine kadarki 

kısmı 

29 15,6 

Bedenin dize kadar olan kısmı 28 15,1 

Yüz 7 3,8 

Diğer 6 3,0 

Toplam 186 100,0 

     

  n % 

Görselde yer alan kadın 

öznenin göğüs ölçüsü 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 143 76,9 

Normal 32 17,2 

Küçük 8 4,3 

Ġri 2 1,1 

Küçük ve tanımlanamıyor birlikte 1 0,5 

Toplam 186 100,0 

 

Buna göre, görsellerde yer alan kadın öznenin genel görünümü %58.6 oranında 

bakımlı ve makyajlı iken; %40.9 oranında günlük ve doğaldır. Âlâ dergisinin 

sayfalarında yer verilen kadınlar özellikle belirgin göz makyajlarıyla ön plana 

çıkmaktadır.  
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Görsellerde yer alan kadın öznenin beden yapısı %73.1 oranında normal 

kiloda, %17.2 oranında normal kilonun altında/ zayıf ve %5.4 oranında da normal 

kilonun üstünde / kiloludur. Cosmopolitan dergisinde daha fazla sayıda zayıf kadına 

yer verilirken kilolu kadınlara hiç yer verilmediği hatırlanacak olursa, Âlâ dergisinde 

görece daha düzenli bir dağılım olduğundan bahsedilebilir.  

Görsellerde yer alan kadın öznenin ön plana çıkarılan beden kısmına 

bakıldığında %43 oranında bedenin tamamının, %19.4 oranında bedenin bele kadar 

olan kısmının, %15.6 oranında bedenin kalça bitimine kadarki kısmının ve %15.1 

oranında da bedenin dize kadar olan kısmının vurgulandığı görülmektedir.  

Görsellerde yer alan kadın öznenin göğüs ölçüsü ise genel olarak Ģöyledir; 

%76.9 oranında kadınların göğüs ölçüsü ile ilgili bir yorum yapılamamaktadır çünkü 

ya görünmemekte ya da tanımlanamamaktadır. Kadınların %17.2‟si normal ölçüde 

göğüslere sahipken, %4.3‟ü küçük, %1.1‟i de iri göğüslere sahiptir. 

Tanımlanamayanların oranının yüksek olma nedeni tesettür kıyafetlerin göğüs ölçüsü 

hakkında net yorumlar yapmaya izin vermemesidir.  

3.3.1.10. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan Kadın 

Öznenin Saç Rengi, Uzunluğu, Yapısı ve Modeli  

Bu baĢlık altında Âlâ dergisinin ilgili sayfalarında yer alan kadın öznenin saç 

rengi, uzunluğu, yapısı ve modeli ile ilgili sorulara yanıt aranmaktadır ancak dergide 

yer alan kadın öznelerin genelde türbanlı oldukları düĢünüldüğünde; saça karĢılık 

gelen bir aksesuar olan türban üstünden değerlendirme yapmanın daha anlamlı 

olacağına karar verilmiĢtir. Dolayısıyla saç rengine karĢılık olarak türban rengi ve 

saç modeline karĢılık olarak da kullanılan örtünün modeline bakılmıĢtır. Diğer iki 

seçenek örtü ile karĢılanmadığından „türbanlı‟ olarak kodlanmıĢtır. 
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Tablo 29: Öznenin saç rengi ve uzunluğu 

          ÂLÂ Total 

 

 

 

 

Görselde yer 

alan kadın 

öznenin saç 

rengi 

Esmer/siyah n 2 

% 1,1% 

Türbanlı-nötr renkler (siyah, beyaz, ekru, gri, 

bej vs.) 
n 55 

% 29,6% 

Türbanlı-canlı/neon renkler 

(fuĢya/kırmızı/sarı/mor vs.) 
n 100 

% 53,8% 

Türbanlı-pastel renkler (pudra pembesi/buz 

mavisi vs.) 
n 18 

% 9,7% 

Diğer  n 13 

% 5,8% 

     Total n 186 

% 100,0% 

   

 Total 

 

 

Görselde yer 

alan kadın 

öznenin saç 

uzunluğu 

Uzun n 2 

% 1,1% 

Türbanlı n 178 

% 95,7% 

Türbanlı ve uzun saç birlikte n 6 

% 3,2% 

      Total n 186 

% 100,0% 

   

 

Tablo 29‟a göre Âlâ dergisindeki görsellerde yer alan kadınların %53.8‟i 

canlı/neon renklerde türban kullanmakta, %29.6‟sı siyah/beyaz/ekru gibi nötr 

renklerdeki türbanları tercih etmekte ve %9.7‟si de pastel tonlarda türban takmaktadır. 

Görsellerde yer alan kadınların %1.1‟i ise siyah/koyu renk saçlıdır.  

Görsellerde yer alan kadınların %95.7‟sinin saç uzunluğu türbanlı olduklarından 

dolayı belirlenemezken, %1.1 oranındaki kadın uzun saçlıdır.  
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Tablo 30: Öznenin saç yapısı ve modeli 

           ÂLÂ Total 

 

 

 

 

Görselde yer 

alan kadın 

öznenin saç 

yapısı 

Düz n 1 

% 0,5% 

Dalgalı n 1 

% 0,5% 

Türbanlı n 178 

% 95,7% 

Türbanlı ve düz birlikte n 6 

% 3,2% 

      Total n 186 

% 100,0% 

   

 Total 

 

 

 

 

 

 

Görselde yer 

alan kadın 

öznenin saç 

modeli 

 

 

 

Açık/yarı açık n 2 

% 1,1% 

Türbanlı-eĢarp n 47 

% 25,3% 

Türbanlı-etol n 123 

% 66,1% 

Türbanlı ve toplu/topuz birlikte n 3 

% 1,6% 

Türbanlı-eĢarp ve etol birlikte n 4 

% 2,2% 

Türbanlı-bone n 1 

% 0,5% 

Türbanlı-duvak n 3 

% 1,6% 

Türbanlı ve açık birlikte n 3 

% 1,6% 

Total  
n 186 

% 100,0% 

 

Tablo 30‟da görsellerde yer alan kadın öznenin saç yapısı ile modeli 

görülmektedir. Buna göre kadınların %95.7‟si türbanlı olduğundan saç yapısı 

hakkında yorum yapılamamakta; türban kullanmayan kadınların ise %0.5‟i düz saçlı 

iken %0.5‟inin de dalgalı saçlı olduğu görülmektedir.  

Kadınların saç modellerine bakıldığında ise %66.1 oranında türban kullanan 

kadınların etol tarzındaki türbanları tercih ettiği, %25.3 oranında klasik eĢarp tarzında 

örtülerin kullanıldığı, %1.6 oranında türbanın duvak Ģeklinde olduğu ve %0.5 
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oranında da örtü olarak bonenin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Saç modeli görülen, 

türban kullanmayan az sayıdaki kadının ise saçları %1.1 oranında açık ya da yarı 

açıktır.  

3.3.1.11. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan Kadın 

Öznenin Ten Rengi, Görünümü ve Yapısı 

Âlâ dergisinin reklam ve moda sayfalarında 6 aylık yayın dönemi içinde ön 

plana çıkarılan kadın özneye teni üzerinden bakılacak olursa Ģöyle bir tabloyla 

karĢılaĢılır;  

Tablo 31: Öznenin ten rengi, görünümü ve yapısı 

                        ÂLÂ Total 

 

 

 

Görselde yer alan 

kadın öznenin ten 

rengi 

Beyaz n 77 

% 41,4% 

Bronz/buğday n 107 

% 57,5% 

Beyaz ve bronz birlikte n 2 

% 1,1% 

Total n 186 

% 100,0% 

    

 Total 

 

 

Görselde yer alan 

kadın öznenin ten 

görünümü 

Mat n 129 

% 69,4% 

Parlak n 55 

% 29,6% 

Mat ve parlak birlikte n 2 

% 1,1% 

Total n 186 

% 100,0% 

   

  Total 

 

Görselde yer alan 

kadın öznenin ten 

yapısı 

Pürüzsüz, sıkı, lekesiz ve/veya genç n 184 

% 98,9% 

Pürüzlü, sarkık, lekeli ve/veya yaĢlı n 2 

% 1,1% 

Total n 186 

% 100,0% 
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Buna göre, Âlâ dergisinin moda ve reklam sayfalarında ön plana çıkarılan 

kadın öznenin ten rengi %57.5 oranında buğday/bronzken; %41.4 oranında da 

beyazdır. Cosmopolitan‟da buğday/bronz Ģıkkı daha çok bronz kadınlara atıf 

yaparken, Âlâ‟da buğday tenli kadınları karĢılamaktadır.  

Görsellerde yer alan kadın öznenin ten görünümüne bakıldığında %69.4 

oranında kadınların mat bir tene sahip olduğu, %29.6 oranında ise parlak bir tene 

sahip olduğu görülmektedir. Görsellerdeki kadınların %98.9‟unun ten yapısı ise 

pürüzsüz, sıkı, lekesiz ve/veya genç görünümlüdür. Görsellerde yer alan kadınların 

%1.1 gibi çok sınırlı bir oranı ise pürüzlü, sarkık, lekeli ve/veya yaĢlı bir ten görünümüne 

sahiptir. Oranlar Cosmopolitan dergisi ile kıyaslandığında sonuçlar benzerdir.  

3.3.1.12. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan Kadın 

Öznenin Burun, Dudak ve Göz Yapısı ile Göz Rengi 

Âlâ dergisinin 6 aylık yayın dönemi içinde reklam ve moda sayfalarında yer 

alan kadın öznenin burun, dudak ve göz yapısı ile göz rengi Tablo 32‟de 

incelenmiĢtir.  

Buna göre, görsellerde yer alan kadınların %89.2‟si kemersiz, küçük ve/veya 

kalkık bir buruna sahipken, %9.1‟i kemerli ve/veya büyük bir buruna sahiptir. %0.5 

oranında ise basık yayvan ve/veya kısa zenci burnuna sahip kadın olduğu 

görülmüĢtür.  

Görsellerde yer alan kadınların dudak yapısı %59.7 oranında normal kalınlıkta 

iken, %35.5 oranında dolgun ve kalındır. Kadınların %2.2‟si ise ince bir dudak 

yapısına sahiptir.  

Görsellerde yer alan kadınların göz yapıları incelendiğinde %94.6‟sının 

Avrupai ve iri gözlere sahip olduğu, %5.4‟ünün ise göz yapısının 

görünmediği/tanımlamadığı tespit edilmiĢtir. Cosmopolitan‟ın aksine Âlâ dergisinde 

Asya tipi gözlere hiç rastlanmamıĢtır.  

Görsellerde yer alan kadınların göz renkleri ise Ģöyle dağılmaktadır; %57.2 

oranında kahverengi ya da siyah, %19.9 oranında yeĢil, %7.5 oranında mavi ve %7 
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oranında ela/bal rengi ön plandadır. Görsellerde yer alan kadınların %10.2‟sinin ise 

göz rengi görünmemekte/tanımlanamamaktadır.  
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Tablo 32: Öznenin burun, dudak ve göz yapısı ile göz rengi 

                ÂLÂ Total 

 

 

 

Görselde yer alan kadın 

öznenin burun yapısı 

Kemerli ve büyük burun n 17 

% 9,1% 

Basık, yayvan ve kısa zenci burnu n 1 

% 0,5% 

Kemersiz, küçük ve kalkık burun n 166 

% 89,2% 

Kemerli ve kemersiz burun birlikte n 2 

% 1,1% 

Total n 186 

% 100,0% 

  

 

 

 

Görselde yer alan kadın 

öznenin dudak yapısı 

Ġnce dudak n 4 

% 2,2% 

Dolgun ve kalın dudak n 66 

% 35,5% 

Normal dudak n 111 

% 59,7% 

Normal ve dolgun dudak birlikte n 4 

% 2,2% 

Görünmüyor/tanımlanamıyor n 1 

% 0,5% 

Total n 186 

% 100,0% 

  

 

Görselde yer alan kadın 

öznenin göz yapısı 

Avrupai ve iri göz n 176 

% 94,6% 

Görünmüyor/tanımlanamıyor n 10 

% 5,4% 

Total n 186 

% 100,0% 

  

 

 

 

 

Görselde yer alan kadın 

öznenin göz rengi 

YeĢil n 37 

% 19,9% 

Mavi n 14 

% 7,5% 

Ela/bal rengi n 13 

% 7,0% 

Kahve/siyah n 98 

% 52,7% 

Görünmüyor/tanımlanamıyor n 19 

% 10,2% 

Diğer n 5 

% 2,7% 

Total n 186 

% 100% 
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3.3.1.13. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan Kadın 

Öznenin Giyim Kategorisi ve Dekolte Unsuru  

 Âlâ dergisinde yer alan kadın öznenin giyim kategorisi ve dekolte unsuru ile 

ilgili tablolar aĢağıda yer almaktadır;  

Tablo 33: Öznenin giyim kategorisi 

 

              ÂLÂ n % 

Sayfadaki görselde yer 

alan kadın öznenin 

giyim kategorisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Total 

Tesettür giyim-gündelik 

kıyafet 

138 74,2 

Tesettür giyim-gece 

elbisesi/abiye 

28 15,1 

Gündelik normal giyim ve 

tesettür giyim birlikte 

6 3,2 

Tesettür giyim-takım 

elbise/resmi görünüĢ 

4 2,2 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 4 2,2 

Tesettür giyim-gelinlik 3 1,6 

Gündelik kıyafet 2 1,1 

Gündelik kıyafet ve gece 

elbisesi birlikte 

1 ,5 

 186 100,0 

 

Tablo 34: Dekolte unsuru 

 

             ÂLÂ n % 

Sayfadaki görselde yer 

alan kadın öznenin 

giyiminde dekolte 

unsuru  

 

 

 

 

 

             Total 

Yok-tesettürlü giyim 176 94,6 

Yok-tesettür giyim ve normal 

giyim birlikte 

5 2,7 

Görünmüyor/tanımlanamıyor 4 2,2 

Yok-normal giyim 1 ,5 

 186 100,0 



305 

 

 

3.3.1.14. Âlâ Dergisinin Reklam ve Moda Sayfalarında Yer Alan Kadın 

Konumlandırıldığı Ana Mekân  

Âlâ dergisinin 6 aylık yayın dönemi içinde reklam ve moda sayfalarında 

kadınların en çok hangi mekânlarda görüntülendiği incelenecek olursa, Ģöyle bir 

tablo ile karĢılaĢılmaktadır;  

Tablo 35: Öznenin konumlandırıldığı ana mekân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloya göre, 6 aylık yayın dönemi içinde, Âlâ dergisinde ki kadınlar %45.7 

oranıyla en çok dıĢ mekanlarda görülmüĢtür. Bunu %28.5 ile stüdyo ve/veya hayali 

mekanlar, %9.1 oranı ile bahçe ve/veya doğa, %5.4 oranı ile müze ve/veya tarihi 

mekanlar ve %3.2 oranı ile de ev içerisinde yer alan mekanlar izlemiĢtir. Kadınların 

sahil/deniz/havuz gibi mekanlarda görülme oranı ise %1.1 ile çok sınırlı kalmıĢtır. 

Kadınların iĢyerinde hiç görülmediği ise dikkat çekmektedir.  

 

 

 

                  ÂLÂ Total 

 

 

 

 

 

Görselde yer alan kadın 

öznenin 

konumlandırıldığı  

ana mekan 

Ev içi n 6 

% 3,2% 

Hayali mekân/stüdyo n 53 

% 28,5% 

Sahil/deniz/havuz n 2 

% 1,1% 

Bahçe/doğa n 17 

% 9,1% 

DıĢ mekân (cadde, sokak, apartman 

önü vs.) 
n 85 

% 45,7% 

Görünmüyor/tanımlanamıyor n 13 

% 7,0% 

Müze-tarihi mekân n 10 

% 5,4% 

             Total n 186 

% 100,0% 
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3.4. YORUMLAR VE TARTIŞMA  

Bu çalıĢmanın amacı, moda olgusu etrafında biçimlenen beden algısının bir 

prototipini çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, araĢtırma mecrası olan 

Cosmopolitan ve Âlâ dergilerinin reklam ve moda sayfaları incelenmiĢtir. Bu 

sayfalarda bedenin nasıl idealize edildiği ve nasıl kapitalist-patriarkal değerlerin 

süzgecinden geçirilerek sunulduğu, içerik analizi yardımıyla elde edilen tablolarla 

ortaya konulmuĢtur. Bu bölümde ise tabloların yorumlarına ve konuyla ilgili 

tartıĢmalara yer verilecek; devamındaysa sonuç dile getirilerek çalıĢma bitirilecektir.  

Cosmopolitan ve Âlâ dergilerinin karĢılaĢtırmalı analiz edildiği bu çalıĢmada 

her iki derginin de farklı kitleleri hedef seçmesine rağmen birbiriyle çok da 

çeliĢmeyen içeriklere sahip olduğu görülmüĢtür. Ġki dergi de format olarak benzer bir 

mantıkla yayın yapmaktadır. Konu dağılımı, adlandırılıĢı ve iĢleniĢi farklı gibi 

gözükse de aslında bahsedilen Ģeyler hep aynı çerçeve içinde değerlendirmeye 

müsait yapıdadır.  

Yapılan analiz sonucunda örneğin her iki derginin de kapaklarına kadın imajını 

taĢıdığı, içerik dağılımlarında reklam ve moda sayfalarının öne çıktığı, sayfalarında 

yer alan kadınların bakıĢın nesnesi olarak konumlandırıldığı, görsellerde kullanılan 

kadınların hep belli imajları destekleyip yansıttığı gibi ortak payda da 

değerlendirilebilecek sonuçlar elde edilmiĢtir. Bunlara daha detaylı bakmak, iki uç 

örnekmiĢ gibi duran bu medya organlarının nasıl aynı amaçlara hizmet ettiğini açığa 

çıkarmakta faydalı olacaktır.  

Cosmopolitan ve Âlâ dergilerinin analizi için 38 soruluk ortak bir kodlama 

cetveli kullanılmıĢtır. Bu cetvele göre dergilere yöneltilen sorular ise çalıĢmanın 

ikinci bölümünde yer alan „Tüketim Toplumunda Bir Proje Olarak Beden‟ baĢlığının 

altındaki 7 alt baĢlığı doğrudan ya da dolaylı Ģekilde kapsayacak biçimde 

hazırlanmıĢtır. Kimi sorular birleĢtirildiğinde belli bir imajı ortaya koymaya yönelik 

bütüncül sonuçlar vermektedir ve bu Ģekilde anlamlıdır. Kullanılan soru cetveli 

çalıĢmanın Ekler kısmında incelenebilir. Bu kapsamda yapılan içerik analizi sonucu 

ortaya çıkan tablolara göre yapılan yorumlar ve tartıĢmalar aĢağıdadır.  
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ÇalıĢma soruları sonucunda elde edilen ilk tablo „derginin aylara göre içeriği‟ 

(Tablo 1 ve Tablo 19) tablolarıdır. Bu tablolara göre, iki dergide de içeriğin ağırlıklı 

kısmını oluĢturan konu baĢlıkları ortak öğelerden oluĢmaktadır. Öyle ki, her iki 

derginin içeriğinde de en çok yer alan ilk 5 baĢlığın 3‟ü aynıdır. Söz konusu bu üç 

baĢlık Cosmopolitan dergisinde %32.12 ile Reklam, %9.98 ile Erkek Dosyası ve % 

7.65 ile Güzellik ve Moda‟dır. Âlâ dergisinde ise %18.9‟la Tema, %8.7 ile Reklam 

ve %5.0 ile Mevzu‟dur. Görüldüğü gibi reklam ve moda sayfaları doğrudan ortak 

içerik olarak iki dergide de yer almaktadır. Cosmopolitan‟da Erkek Dosyası, Âlâ‟da 

Mevzu diye adlandırılan sayfaların ise mantığı aynıdır. ġöyle ki, Cosmopolitan‟da 

ilgili baĢlık altında aĢk, seks, ikili iliĢkiler, erkeklerin en beğendiği kadın tipi, 

erkekleri baĢtan çıkarmanın yolları vb içeriklere yer verilirken; Âlâ‟da Mevzu baĢlığı 

altında ise niĢan dosyası, kına dosyası gibi ağırlıklı olarak kadın-erkek iliĢkileri 

bağlamında ele alınabilecek konulara yer verilmektedir. Bu sayfaların dikkat çekici 

yanı, örneğin Cosmopolitan erkeğinizi baĢtan çıkartmanın yolları ya da onu deli eden 

on Ģey hakkında tavsiyeler verirken: Âlâ‟nın da niĢanlı çiftler fotoğraf çektirirken 

birbirleriyle fiziksel olarak ne kadar yakınlaĢmalı, birbirlerine maddi olarak ne kadar 

ve nasıl harcama yapmalı, harama uçkur çözmemek için niĢanın peĢi sıra dini nikâh 

yapılmalı mı gibi sorulara ve cevaplarına yer vermesidir. Bu örnekte, ilk bakıĢta her 

ne kadar çok farklı konular mevzu bahis gibi gözükse de, aslında temel mantık 

aynıdır. Her ikisinde de söz konusu olan kadın-erkek iliĢkileridir ve kullanılan dil bu 

iliĢkide erkeğin onayını ve memnuniyetini kazanmaya yöneliktir. Bir diğer önemli 

benzerlik de Mevzu baĢlığı altında ele alınan konuların metalaĢtırılmasıdır. Örneğin 

kına dosyasında kapitalist pazarın geçirdiği dönüĢüme uygun olarak kına 

seremonileri yeniden üretilmiĢ, süslenip paketlenerek alıcısı için bir mal/meta gibi 

satıĢa sunulmuĢtur. Benzer yapıyı Cosmopolitan‟ın Erkek Dosyası adlı baĢlığı altında 

yer alan konularda da görmek mümkündür. Burada da örneğin „yılbaĢında sevgiliniz 

ne ister?‟ sorusu, düĢünülerek hazırlanmıĢ bir hediyeye ya da özel bir ana değil; 

pahalı, gösteriĢli ve sahip olmanın statü göstergesi olduğu metalara karĢılık 

gelmektedir. Dolayısıyla, sunuma değil de yemeğin yapıldığı ana malzemeye 

bakılırsa, farklı mutfaklarda farklı usullerle aynı yemeğin hazırlandığı görülecektir ki 

bu da, ideolojinin olduğu aynı pazar Ģartları içinde doğal bir sonuçtur. Ġki dergi de 

konuları kendi bakıĢ açılarının süzgecinden geçirerek okuyucusuna sunmaktadır. Bu 
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nedenle iki derginin içeriğinde ön plana çıkan baĢlıkların, doğrudan olmasa da, 

benzer olduğunu söylemek hata olmayacaktır.  

Ġslami içerikli kadın dergileri de tıpkı ana akım kadın dergileri gibi (moda, 

sağlık, güzellik, iliĢkiler, ünlüler vb) popüler konulara sayfalarında yer vermektedir. 

Bu dergileri farklı kılan nokta konu seçimleri değil, konuları iĢleyiĢ biçimleridir. 

Dergiler, ele aldıkları benzer konuları kendi ideolojileri doğrultusunda yoğurup 

ortaya koymaktadır.   

Ne var ki, dergilerin görsellerinde ya da metinlerinde sunduğu dünyanın, satır 

araları okunmadığı sürece çok ayrı gözüktüğü gerçeğini de unutmamak önemlidir; 

çünkü standart bir okuyucu için iki dergi çok farklı yaĢam tarzlarının temsilcisidir. 

Özellikle ana akım kadın dergilerinde kadının nesneleĢtirilerek, cinselliği 

üzerinden sunulduğu, ilgi alanlarının içi boĢ addedilen moda, güzellik vb konularla 

sınırlandırıldığı, erkeklerle iliĢkisinde ikincil konumunu pekiĢtirecek düĢünce ve 

davranıĢ kalıplarının ön plana çıkarıldığı gerek feminist kuramcılarca gerekse diğer 

birçok düĢünürce sıklıkla dile getirilen konulardır.  

Bu durum, Ġslami yanı ağır basan dergilerce de eleĢtirilmekte ve bu dergilerin 

içeriklerinde kültür, sanat, düĢünce ya da kiĢisel geliĢim gibi entelektüel öz taĢıyan 

konulara yer verilmesi önemsenmektedir. Ayrıca, örtü sayesinde kadının erkek 

bakıĢının nesnesi olmaktan ve metalaĢmaktan kurtulacağı savunulmaktadır.  

Diğer taraftan, ilerleyen sorularda Âlâ dergisinin içeriğinde de görüleceği gibi, 

Ġslami dergiler kadını öncelikle eĢ, anne ve ev kadını misyonlarıyla karakterize 

etmekte ve eğitim almasını desteklese de çalıĢmasına pek sıcak yaklaĢmamaktadır. 

Örneğin Cosmopolitan‟da, az sayıda da olsa, kadın iĢ yerinde temsil edilirken, 

Âlâ‟da böyle bir temsil söz konusu değildir. Kadını çalıĢırken ya da sadece orada 

olarak bile bir iĢ ortamında görmek, incelenen sayfalarda mümkün olmamıĢtır. 

ÇalıĢan kadın tasvirleri, bu dergilerde nadiren okuyucuyla paylaĢılmaktadır. Ġslami 

dergilere göre çalıĢan kadın fazladan bir yük altına girmekte ve aile huzurunu devam 

ettirmesi zorlaĢmaktadır. Bu nedenle kadın çocuklarını daha iyi yetiĢtirebilmek ve 



309 

 

 

eĢine daha uygun bir eĢ olabilmek adına eğitim almalı ancak aktif ve yoğun bir iĢ 

yaĢamına adım atmamalıdır.  

Burada medyanın ideolojik yapısını hatırlamak, temsilleri anlamlandırmak 

açısından gereklidir. Medya modern dünyanın çoğulcu yapısına ayna tutan ancak 

bilginin ne kadarının nasıl ve ne yolla özümseneceğinin de sınırlarını farklı dünyalar 

için farklı alternatiflerle çizen kompleks bir yapıdır. Bu yapı ise belli gerçeklikleri 

çember içine alırken, diğerlerini dıĢarda bırakarak devamını sağlamaktadır. Söz 

konusu bu ideoloji ve iĢleyiĢ yapısı çalıĢma boyunca sorulan tüm sorularda 

gözlemlenmiĢtir.  

ÇalıĢma soruları sonucu elde edilen ikinci (Tablo 2 ve Tablo 20) ve üçüncü 

(Tablo 3 ve Tablo 21) tablolar, dergilerin reklam sayfalarının içeriği ve bu sayfalarda 

yer verilen markalar ile ilgilidir. Bu tablolara göre Cosmopolitan‟da da, Âlâ‟da da ön 

plana çıkan reklam sayfası içeriklerinin ilk ikisi aynı gruba aittir; giyim ve aksesuar. 

Cosmopolitan‟da reklam içeriklerinin dağılımı açısından ilk sırayı %16.9‟luk 

oranıyla giyim ürünleri, ikinci sırayı ise %14.2‟lik oranıyla aksesuarlar alırken; 

Âlâ‟da da tablo değiĢmemekte ve %48.2 ile giyim ürünleri ilk sırada, %25 ile de 

aksesuarlar ikinci sırada gelmektedir. Âlâ kendisini bir moda dergisi olarak 

konumlandırmasa da, reklam içerikleri aksini söylemekte ve modadan 

bahsetmektedir. Âlâ‟nın reklam sayfalarında en sık tekrar eden markalar da bu 

iddiayı destekler niteliktedir. Öyle ki en çok tekrar eden markalardan dördü tesettür 

giyim markası, ikisi eĢarp markası ve biri de ayakkabı markasıdır. Cosmopolitan‟da 

ise marka dağılımı karmaĢıktır. Giyim ve aksesuar üzerine aĢırı bir marka 

çeĢitlenmesi vardır ve reklamveren kitlesi çok geniĢtir. Bu nedenle moda dergisi 

olmasına rağmen en çok tekrar eden markalar arasında sadece bir adet giyim markası 

bir adet de aksesuar markası yer almaktadır.  

Ġlk bakıĢta Cosmopolitan ve Âlâ dergileri reklam verenler ve dergi sayfalarında 

yer alan markalar açısından iki uç gibi gözükse de, aynı aylarda aynı moda 

direktiflerini sayfalarına yansıttıkları dikkate değerdir. Âlâ dergisinin reklam 

sayfaları dıĢında markalara yer verdiği Havadis sayfaları, Trend sayfaları gibi farklı 

sayfaları vardır ve buralarda adı geçen markalar tesettür giyim piyasasında faaliyet 
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gösterenlerin çok dıĢındadır; neredeyse Cosmopolitan‟dakilerle aynı ve hatta çok 

daha lüks, evrensel markalardır. Elle, Stradivarius, Mango, Barbour, Bvlgari, Kurt 

Geiger, Jean Michel Cazabatb, Louis Vuitton, Mulberry, Marc Jacobs, Karen Millen 

bu markalardan yalnızca bazılarıdır.  

Ġki dergi de benzer markalara sayfalarında yer verince ister istemez aynı 

aylarda aynı moda direktifleri ön plana çıkmaktadır. Örneğin ekim ayında iki dergide 

de yılan derisi deseni önerilenler arasındadır. Cosmopolitan‟da bu öneri „seksi piton‟ 

vurgusuyla yapılırken, Âlâ‟da „her renkle uyumlu desen‟ vurgusuyla yer almıĢtır. 

Benzer Ģekilde, Cosmopolitan‟da daima diĢilikle ve seksapaliteyle iliĢkilendirilerek 

sunulan leopar deseni, Âlâ‟nın aralık sayısında yer alan Tuğba&Venn adlı Ġslami 

tesettür markasının pardösü reklamında zariflikle iliĢkilendirilerek sunulmuĢtur. 

Görüldüğü gibi dergilerde sözü edilen öneriler aynıdır; ama sunum yapılan kesime 

göre farklı hitaplar kullanılmaktadır. Bu Ģekilde ürün farklı konumlandırılsa da, 

moda herkes için aynı Ģemsiyenin altındadır.  

Benzer Ģekilde, eylül ayında iki dergide de bele takılan ince kemerler, 

rengârenk zarf çantalar ve yüksek topuklu renkli ayakkabılar vardır. Genel olarak 

hep yakın tarzlar ve renkler aynı aylarda iki dergide de yer almaktadır. Oysa bu iki 

derginin önerileri, bağdaĢmaması gereken Ģeylerdir; çünkü ikisi de birbirini, en 

azından teoride, dıĢlamaktadır.  

Söz konusu bu dıĢlamada, Giet‟e atıfta bulanarak dergi sayfalarında yer alan 

bedenlerin konunun sınırlarını çizen temel unsur olduğunu hatırlatmak önemlidir. 

Özellikle dergilerin reklam sayfalarında yer verilen beden temsilleri, derginin 

okuyucu portföyü kadar reklamveren portföyünü de açığa koymakta, derginin 

ideolojisi hakkında yol haritaları çizmektedir. Bu sayfalardaki beden temsilleri, 

dergilerin bir anlamda kimlikleridir. 

Bu noktada, Cosmopolitan, en „çıplak‟ kadının görüldüğü dergiyken; Âlâ, tam 

tersine en „kapalı‟ kadının yer aldığı dergidir. Âlâ‟nın çıplaklığa karĢı duruĢu, 

DailyMail gazetesine verdiği demeçte Birer tarafından da dile getirilmiĢtir. Ayrıca 

Âlâ, dini emirlere göre giyinilmesi gerektiğini, kısacası tesettürü ve tesettür giyimi 

savunmaktadır. Bu nedenle, yayımlanmaya baĢladığı günden bu yana, gerek 
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akademik çevrelerde, gerek okuyucu kitlesi arasında, gerekse medyada eleĢtiri 

oklarının ve Ģiddetli tartıĢmaların odağından çıkmamaktadır. Tesettür, kendi baĢına 

zaten yeterince kaotik ve gündemde bir konuyken; Âlâ dergisi, tesettürü ele alıĢ 

biçimiyle kamuoyunda yeni tartıĢmalara yol açmıĢtır. Hatırlanacağı gibi, bu 

tartıĢmalar ve tesettür giyimin sınırları önceki bölümlerde moda baĢlığı altında ele 

alındığından burada tekrar edilmeyecektir.  

Sadece Âlâ dergisinin kurucu ortaklarından Atay‟ın konuyla ilgili daha önce 

yer verilen sözlerini anımsamak, bu denli farklı gözüken iki derginin nasıl benzer 

içeriklere sahip olduğunu anlamlandırmada yerinde olacaktır. Ġslami kesimin toplum 

içindeki varlığı giderek büyümekte ve bu kesim kendi sermayesini yaratarak kendi 

sektörlerini kurup geliĢtirmektedir. Atay‟ın da altını çizdiği gibi oluĢan bu yeni 

yapılanmayla potansiyel tüketicileri arasında köprü vazifesi görecek araçlara ihtiyaç 

vardır ve bu noktada tüketimi yönlendiren özne olarak görülen kadınlara hitap eden 

bir dergi etkili bir araçtır; ancak kimi handikapları da vardır. Zira Ġslami içerikli de 

olsa, söz konusu bu aracı yayın organları kapitalist bir pazarda var olmaya çalıĢan 

sektörlerin taĢıyıcısıdır ve yine kendileri kapitalist pazar Ģartlarında yayın 

yapmaktadır. Bu nedenle içerikler hâkim beğenilerin çok ötesinde 

farklılaĢamamaktadır.  

Tekrar çalıĢma sorularına dönmek gerekirse; sorular sonucu elde edilen 

dördüncü tabloların (Tablo 4 ve Tablo 22) reklam sayfalarında yer alan yiyecek ve 

içeceklerin diyete uygun içeriğe sahip olup olmadığını gösterdiği görülecektir. Bu 

tabloların sonuçlarına göre her iki derginin de reklam sayfalarında yer alan yiyecek 

ve içecekler diyete uygun içerik taĢımamaktadır. EĢdeyiĢle, reklam sayfalarında 

sunulan yiyecek ye da içecekler kolaylıkla kilo olarak dönebilecek türdendir.  

Oysa dergilerde yer alan bedensel normların, estetik bir zorunlulukla ya da 

güzelliğin dayatmasıyla sınırlı kalmadığı: Formda olmaya verilen önemin, cinsiyete 

yönelik yayınların tümünde görüldüğü, dergilerin içindeki pek çok tematik alt 

baĢlıkla bu konunun sürekli gündemde tutulduğu düĢünüldüğünde (Giet, 2006: 93); 

reklamı yapılan yiyecek ve içeceklerin diyete uygun olmaması fazlasıyla çeliĢkili bir 

durumdur.  
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Her iki derginin de içeriklerine bakıldığında; gerek görsellerinde yer verilen 

kadınların normal ya da düĢük kabul edilen kilolarda oluĢuyla, gerekse sağlık 

köĢelerindeki yazılarda vurgulanan formda olmanın gerekliliği söylemiyle, reklam 

sayfalarında yer alan yiyecek ve içeceklerin ciddi bir çatıĢma halinde olduğu fark 

edilecektir. Dergiler kadınlara bir yandan formda olmayı salık verip diyet listeleri 

yayınlarken, bir yanda da iĢtah kabartıcı yiyecek ve içecekleri göstererek neredeyse 

iradelerini ölçmektedir. Bu bir nevi iĢkence gibidir ve kadının arzuları ve sonuçları 

arasında sıkıĢmasına ya da kendisine hâkim olamayıp yediği-içtiği Ģeyler yüzünden 

suçluluk/piĢmanlık duymasına neden olmaktadır.  

Dergilerde de görüldüğü gibi, beslenme önerileri içinde diyet yapmak, 

gündelik yaĢamın bir parçası haline getirildiğinden, gündelik yaĢam içinde beden-

kitle endeksi, metabolizma hızı, yağ oranı, kalori hesabı vb kavram ve terimlerin 

kullanım sıklığının arttığı görülmektedir. Bilgilendirmenin ve bilinçlendirmenin 

ötesine geçerek tıbbileĢtirilen beslenme bilgileri, hayatı zorlaĢtırıp, anoreksiya ya da 

blumia nevroza gibi yanlıĢ davranıĢ kalıpları geliĢtirmeye neden olabilmektedir 

(Sezgin, 2011: 174). Bugün, birçok kadın ve genç kızın yaĢamı, yeme 

bozukluklarıyla kuĢatılmıĢ haldedir.  

Bu noktada, sadece dergilerin yiyecek-içecek reklamlarındaki diyete uygun 

içerik sorgulamasıyla ilgili tablolar bile Sandra Lee Bartky‟nin sözlerini doğrular 

niteliktedir. Bartky Ģöyle demektedir (akt., Redfern ve Aune, 2012: 36); “Kadınlık 

projesi bir komplodur; bedenin öyle radikal ve sınırsız ölçülerde dönüşmesini talep 

eder ki, bu taleplere uymaya çalışan neredeyse her kadın, bir şekilde başarısızlığa 

mahkumdur”. Keza görsel alanımız kadınları bir yandan bedenleriyle barıĢık olmaya 

ve diledikleri gibi yeme-içmeye teĢvik ederken, diğer yandan da barıĢık olunabilecek 

bedeni 34-36 beden arasına sıkıĢtırarak tanımlamakta ve aldığı kilolar için bir Ģey 

yapmayan kadınları esefle kınamakta; çoğu zamansa gündelik hayattan çeĢitli 

biçimlerde dıĢlamaktadır. Bu açıdan dergilerin reklam sayfalarında yer alan yiyecek-

içecekler ile bunların diyete uygunluğu arasındaki tezat hem ironik hem de fazlasıyla 

manidardır.  
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ÇalıĢmanın bir diğer sorusu, dergilerin reklam sayfalarında yer alan estetik 

uygulama ya da ürünler üzerinedir. Bu kapsamda ilgili reklam sayfalarına üç farklı 

soru yöneltilmiĢ ve cevapları aranmıĢtır. Söz konusu sorular Ģöyledir; estetik 

uygulama ya da ürün hangi soruna yöneliktir, ne çözüm sunmaktadır ve ne vaat 

etmektedir? Âlâ dergisinde konuyla ilgili hiçbir reklama rastlanmamıĢtır. Bu nedenle 

sadece Cosmopolitan dergisinin incelenmesiyle elde edilen tablonun (Tablo 5) 

bulguları paylaĢılacaktır. Buna göre Cosmopolitan dergisinde ki estetik uygulama ya 

da ürün reklamları en çok göğüs ölçüsünü sorunsallaĢtırmakta, düzeltme ve 

Ģekillendirmeyi çözüm olarak sunmakta ve özgüven vaat etmektedir. Diğer bulgular 

bir tarafa, yalnızca ilk sıradaki bu bulgular bile çok Ģey söylemektedir.  

Zira bugün artık genellikle dijital ortamda düzeltilmiĢ ve yeniden 

ĢekillendirilmiĢ kadın imajları ile karĢılaĢmak olağanlaĢmıĢtır. Bu kadınlarla 

televizyon ekranından gazetelere, haber bültenlerinden sinema filmlerine kadar 

hemen her yerde karĢılaĢılmaktadır. Her an her yerde karĢılaĢılan bu kusursuz imajlar 

ise kadınların kendi bedenleri ile olan iliĢkilerini etkilemekte ve kadınlar, ideallere 

uysa da uymasa da, bir güvensizlik hissi içine düĢerek acı çekmektedir. 

Kadınlar, görsel alanlarda karĢılaĢtıkları imajlara uygunlarsa bunu korumak, 

değillerse de uygun hale gelmek için acı çekmektedir. GösteriĢ için değil, kendisini 

„normal‟ hissetmek için estetik uygulamalara baĢvuran kadın sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Bugün kadın bedeni bir savaĢ alanı gibidir; dünya, kadınların 

bedenleriyle ilgili ne hissetmesi ve ne yapması gerektiğini söyleyen kiĢi ve 

kurumlarla doludur (Redfern ve Aune, 2012: 33-34). Kadınlar bedenlerine 

yabancılaĢmıĢtır ve bedenleriyle bitmeyen, sürekli bir mücadele içinde yaĢamaktadır. 

Dergiler, sundukları ve gerçekle bağdaĢmayan idealler aracılığıyla, önce kadınlardan 

özgüvenlerini ve tatmin duygularını çalmakta; daha sonra bunları ürün ya da 

hizmetlerin fiyatına geri satmaktadırlar. Konuyla ilgili yapılmıĢ farklı çalıĢmalar da 

bu yargıyı destekler niteliktedir.  

Örneğin Davis, Hollanda‟da göğüslerinden ameliyat olan iĢçi, orta tabaka 

veya profesyonel meslek sahibi kadınların, güzelleĢmek yerine her Ģeyden evvel 

“sıradan” olabilmek için ameliyat olduklarını ve bu giriĢim yeterli özgürlük ve tam 
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bilgi altında yapılmadığı halde kadınların kendilerini bir “araç” olarak kullanmaya 

Ģuurlarıyla karar verdiklerini belirtmektedir. Bazen ameliyatlar hayal kırıklığı ile 

sonuçlansa da piĢmanlık duyulmaması bu nedenledir (Ergenekon, 2006: 90-91).  

Cosmopolitan dergisinde özellikle yaz aylarına yaklaĢıldığı ve yaz aylarından 

çıkıldığı bahar aylarında estetik ameliyatlara ve/veya ürünlere dair ekler vermek; ya 

da en azından dergi içinde bu konuya uzun uzadıya değinmek bugün artık Cosmo 

okuyucuları için bir ritüel gibidir. Her yılın giysi modası gibi, belli aylarda estetik 

modası sayfalara taĢınmaktadır. Örneğin derginin Kasım 2011 sayısında „silikon 

göğüsler artık daha doğal‟ baĢlığıyla göğüs estetiği konu edilmiĢtir. Söz konusu 

yazıda hem doğal görünen hem de (doğalının asla sahip olamayacağı yapıda) dik ve 

dolgun duran göğüslere kavuĢmanın geliĢtirilen yeni bir teknikle nasıl sağlanabildiği 

anlatılmıĢtır. Sadece bu örnekte bile ciddi çeliĢkiler vardır, çünkü bir yandan mutlak 

doğallık vurgusu yapılırken, bir yandan da doğal olamayacak kadar mükemmel 

gözüken bir ideal için kadınlar kıĢkırtılmaktadır. Bu kıĢkırtmada ise temel alınan 

ölçüt büyük oranda Batılı kadın bedenidir.  

Günümüzün Batılı vücut ideali öylesine yaygınlaĢmıĢ ve öylesine 

derinlemesine içimize iĢlemiĢ durumdadır ki, bedenlerin çektiği acıların ABD‟den 

çok uzak ülkelere bile ihraç edildiğini gösteren kanıtlar vardır. Japonya‟daki, Suudi 

Arabistan‟daki ve Brezilya‟daki ulusal güzellik standartları erozyona uğramaktadır: 

bugünün dünyasına ait olmak demek, gözle görünür biçimde modern ve Batılı olan 

bir vücuda sahip olmak demektir. Görünüme dayalı endiĢeler ve kiĢinin bedeni 

konusundaki güvensizliği ve tatminsizliği son derece yaygındır 

(http://www.gercekguzellikkampanyasi.com/dove_white_paper_final.pdf).  

Durumun ne denli vahim bir hal aldığı, Ergenekon tarafından Ģöyle 

anlatılmaktadır (2006: 39); 

“Ortalamadan masum sapmalar bile artık hoĢ görülmemeye baĢlanmıĢtır. 

Amerikalı kadınların 1/3‟ü baldır, 1/4'ü kalça ve yine bir o kadarı yüzlerindeki 

çizgilerden Ģikâyetçidir. Kadınların 1/5‟i farklı memeler, 1/7‟si ise baĢka bir 

burun istemektedir. Estetik ameliyat modern bir beden âdeti olmuĢtur. 

Rekonstrüktiv cerrahideki teknolojik ilerlemeler, bu ameliyatların kapsamını 

güzelliği de içine alacak Ģekilde geniĢletmiĢtir. Estetik cerrahinin doğasında 

yatan ticarete yatkınlığın yanı sıra, popüler dergilerin, bu ameliyatlar konusunda 

http://www.gercekguzellikkampanyasi.com/dove_white_paper_final.pdf


315 

 

 

fikirlerin değiĢmesine yol açması ve resmi tıp ideolojisinin ruh sağlığının estetik 

ameliyatları gerektirdiği görüĢünde olması da ameliyatların hızla 

yaygınlaĢmasına ve olağanlaĢmasına yol açmıĢtır. Sullivan‟a göre bireyler 

kusursuz güzellik anlayıĢının getirdiği sosyal, psikolojik, ekonomik ödül ve 

bedellere estetik ameliyatlarla akıllıca bir çözüm bulmaktadır”.  

 

Güzellik idealleri her geçen gün daha ulaĢılmaz bir noktaya taĢınmaktadır. Bu 

nedenle güzellik ideallerinin kıĢkırttığı kaygılardan doğan güzellik pratikleri de 

artmaktadır. Gelinen noktada, kadın bedenlerinin kültürel olarak değersizleĢtirilmesi 

ile pek çok kültür, kadınların doğal bedenlerinde bir Ģeylerin yanlıĢ olduğunu ve 

kendi bedenlerini yeniden biçimlendirmenin kadınların görevi olduğunu kabul 

etmektedir (Redfern ve Aune, 2012: 38-41). Cosmopolitan Dergisi‟nde göğüs 

ölçüsünün sorunsallaĢtırılması ve çözüm olarak düzeltip Ģekillendirmenin sunulması 

bu açıdan çok anlamlıdır ve kadın bedeni üzerindeki patriarkal baskının da bir 

kanıtıdır.  

Naomi Wolf‟un dile getirdiği gibi, güzellik mitleri tamamen kadınlarla ilgilidir, 

erkeklerin de kurumları ve kurumsal iktidarları ile… Kadın bedeninin, özellikle de 

cinsel çağrıĢımı olan uzuvların, estetize edilmesi erkek bakıĢının arzu ettiği bir 

eylemdir.  

Heteroseksüel bir kadın, heteroseksüel bir erkekten farklı biçimde, bir nesne 

olarak cinselleĢtirilmektedir. Moda ve kozmetik endüstrileriyle, kitle iletiĢim 

araçlarının içeriği, bunun gözle görülür kanıtlarıdır. Örneğin kadın dergilerinin ve 

erkek dergilerinin kapaklarındaki büyüleyici fotoğraflar, her iki durumda da 

kadınlara aittir; farklılık ise modellerin giyinme ve poz verme biçimlerindedir. 

Kadınların heteroseksüel arzunun nesneleri olarak cinselleĢtirilme süreci ise, tam da 

„moda‟ teriminin ima ettiği gibi, kadınsı çekiciliğin standartlaĢtırılmasını 

içermektedir (Connell, 1998: 158). ĠdealleĢtirilen göğüs ölçüsü ve Ģekli ya da fazla 

yağlarından arınmıĢ bir bel bölgesi veya pürüzsüz bir cilt… Hep bu sürecin bir 

parçası olarak iĢlev görmektedir.  

Dergiler aracılığıyla modalar hakkında fikir edinen kadınlar, çok geçmeden 

giysilerin önerildiği gibi durması için dikkatlerini bedenlerine çevirmektedir. Dergi 

reklamlarında yer alan cilt bakım ürünleri, kozmetikler, iç giyim örnekleri, korseler, 
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diyetler, vb hep önerilen bedene kavuĢmanın anahtarı olarak sunulmaktadır (ġahin, 

2009: 28). Önerilen bedene kavuĢmak ise, erkek onayına ve beğenisine ulaĢmakla 

eĢdeğer anlamlar taĢımaktadır; dolayısıyla kadının nesne konumunu da 

pekiĢmektedir.  

Kozmetik piyasası, doğru ürün ya da uygulama kullandığı takdirde, her kadının 

güzelleĢeceğini, çünkü güzelliğin kadınlar için aynı zamanda saflık, iffet, nefsini 

inkâr ve boyun eğme demek olduğunu vurgulamaktadır. Bu piyasanın erkekler için 

de ürünleri vardır ve erkeksi bedenlerin vatanseverlik, kahramanlık ve nefse 

hâkimlikle eĢ anlamlı olduğu ideolojisini yaymaktadır (Ergenekon, 2006: 40). Bu 

anlamda kadın olmanın da erkek olmanın da anahtarı diğer erkeklerce onaylanır 

bedenlere sahip olmaktır.  

Burada kimileri erkeğin ve kadının estetik değerlerini ve beğeni ölçütlerini 

diğer kadınların onayını alacak Ģekilde kurduğundan söz ederek yukarıdaki yargının 

tam tersini iddia etse de, iĢin özüne bakıldığında sistemin hegemonik yapısı 

nedeniyle tüm tanımların aslında erkeklerce yapıldığı ve her iki cinsin de hâkim 

sınıfın erkeklerince sınırları çizilen alan içinde varlığının inĢasını gerçekleĢtirdiği 

görülecektir. Unutulmamalıdır ki toplumdaki ideolojik aygıtların kontrolü, büyük 

oranda kapitalin ve üretim araçlarının kontrolünü elinde tutanların, eĢdeyiĢle 

erkeklerin tekelindedir. 

Hal böyleyken, teknoloji ve tıptaki geliĢmelere paralel olarak giderek yaygınlık 

kazanan ve tedaviden ziyade vücudun dıĢ görünüĢünü güzelleĢtirmeyi amaçlayan 

estetik ameliyatlara Ġslam nasıl bakmaktadır? Bu da, tartıĢılan bir konudur. 

Günümüzde vücut üzerine yapılan estetik operasyonlar, tedavi amacı dıĢında sırf 

güzel görünme arzusuyla yapılmaktadır. Oysa Ġslam, tedavi amaçlı her türlü 

müdahaleyi caiz görmüĢ, yaratılıĢı değiĢtirecek tarzda sırf güzel görünme amacıyla 

yapılanları ise haram kabul etmiĢtir. Ancak bedeninde bariz Ģekilde görünen 

kusurdan dolayı psikolojik rahatsızlıklara maruz kalan bireyler için vücutlarında 

sonradan oluĢan kusurları yok etme amaçlı estetik müdahalelere cevaz vermiĢtir 

(Uzak, 2010: 3).  
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Söz konusu bu dini çerçevede, Âlâ dergisinin konuyla ilgili hiçbir reklama yer 

vermemesi manidardır. Dergi, bu açıdan savunduğu Ġslami yaĢam tarzının emirlerine 

uygun bir duruĢ sergilemektedir ancak bunu sayfalarında kullandığı 

modellere/kadınlara yansıttığı söylenememektedir. Ġlerleyen sorularda görüldüğü gibi 

görsellerinde yer verdiği kadınlar arasında büyük ve kemerli buruna sahip olan, 

kilolu olan ya da cildi kırıĢık, pürüzlü veya lekeli olan ya yok denecek kadar azdır ya 

da hiç yoktur.  

Kur‟an‟da insanın yaratılıĢıyla ilgili ayetlere bakıldığında, insanın en güzel 

biçimde kusursuz yaratıldığı bildirilmekte ve belirli ölçülerle süslenmesi gerektiği 

emredilmekte, ancak Allah‟ın yarattığını değiĢtirmeye yönelik müdahalelere izin 

verilmemekte ve bu noktada ahirette insanın kendi uzuvlarının olumlu ya da olumsuz 

Ģahitlikte bulunacağı ifade edilmektedir (Uzak, 2010: 5).  

Buna rağmen, dergi sayfalarında her biri farklı fiziksel özellikleriyle ön plana 

çıkan kadınlar yoktur. Görsellerde yer verilen kadınlar hep belli bir kalıp içinde ve 

kısıtlı güzellik ideallerine uygun görünüĢtedir. Bu açıdan dergi, estetik ürün ya da 

uygulama reklamlarına yer vermeyerek Ġslami emirlere uygun bir içeriğe sahip gibi 

gözükse de, aslında sayfalarına taĢıdığı kadınların hep birbirine benzemesi nedeniyle 

Ġslami kurallarla çeliĢmektedir. Dergi, sayfalarını Allah‟ın değil, editörünün 

(http://www.on5yirmi5.com/genc/haber.87350/erkekler-bu-dergiye-bakmasin.html) „bu 

dergiye bakmasın‟ dediği erkeklerin kurallarıyla düzenlemektedir: EĢdeyiĢle, 

kapitalist pazar Ģartlarının dayatmaları burada da kendini göstermektedir.  

ÇalıĢma kapsamında ele alınan bir diğer konu kiĢisel bakım ürünü ve 

uygulamalarıdır. Bu konu yine sadece Cosmopolitan dergisinde yer alan reklamlarda 

vardır ve Tablo 6 ile elde edilen bulgular üzerinden değerlendirilmiĢtir. Bu tabloya 

göre kiĢisel bakım ürünü ya da uygulamasının anti-aging içeriğe sahip olup olmadığı, 

neyi sorunsallaĢtırdığı, ne çözüm sunduğu ve ne vaat ettiği araĢtırılmıĢtır. Elde edilen 

bulgulara göre, kiĢisel bakım ürünü ya da uygulamalarının ağırlıklı bir kısmı anti-

aging içeriğe sahip değildir. En çok cilt yapısı ve görünümü sorunsallaĢtırılırken, 

temizleme önerilen çözümdür ve pürüzsüz bir cilt ile aydınlık, lekesiz bir güzellik 

vaat olarak öne çıkmaktadır.  



318 

 

 

Burada kiĢisel bakım ürünleri ya da uygulamaları ile tüm vücut ve yüz için 

kalıcı biçim değiĢikleri yaratmayan ama bakım ve düzeltme sağlayan her tür krem, 

cilt temizleyici, maske, peeling ya da ozon terapisi vb uygulamalar kastedilmektedir.  

Güzellik sanayisinin her yıl dünya çapında 160 milyar dolarlık bir ciro yaptığı 

düĢünüldüğünde, görünüĢü takıntı haline getirmenin maliyeti daha iyi 

anlaĢılmaktadır. Sıradan bir kadının sıradan bir erkeğin gelirinin sadece %54‟üyle 

geçindiği, yatırım ve tasarruf için bir kenara koyulan miktarın da bu oranı azalttığı 

hesaba katıldığında, „ben buna değerim‟ sözünün sorgulanması gerektiği açıktır 

(Redfern ve Aune, 2012: 39-40).  

Kadınlara ancak kullandıkları kiĢisel bakım ürünleri dolayısıyla değerli 

olduklarını hissettiren bir dünyada ise en çok değer verilen sorun cilt yapısı ve 

görünümü olarak belirmektedir. Her ne kadar reklamı yapılan ürünler içinde anti-

aging özellik taĢıyanların oranı taĢımayanlara kıyasla düĢük olsa da, cilt önemle 

üzerinde durulması gereken bir mevzu olarak ön plana çıkmıĢtır. Cildin değeri, genç 

ve ıĢıltılı, pürüzsüz ve bakımlı gözüktüğü kadardır.  

Bu bağlamda, güzellik ölçütleri, kadınların yaĢamındaki birçok eĢitsizliğe de 

ayna tutmaktadır. Erkekler yaĢlanırken de çekici bulunur ancak kadın güzelliği 

gençlikle yakından bağlantılıdır. Kadınların erkeklerden daha uzun yaĢadığı ve daha 

hızlı yaĢlandığı gerçeğine rağmen yaĢlı kadınların medyada görünürlüğü yoktur 

(Redfern ve Aune, 2012: 41).  

Bourdieu‟ya göre, gençlik ve yaĢlılık gibi kategoriler toplumsal yaĢamda 

sadece birer veri olmanın ötesinde anlamlıdır ve bunlar arasındaki mücadele 

toplumsal olarak oluĢturulmuĢtur. Toplumsal yaĢ ile biyolojik yaĢ arasındaki iliĢkiler 

de görünenden karmaĢıktır. Dolayısıyla bu kategoriler sınıfsaldır; kime ne zaman 

genç ya da yaĢlı deneceği, birtakım sınıfsal konumların ve iktidar iliĢkilerinin bir 

sonucudur (Demez, 2009: 21). Dolayısıyla yaĢlı erkekler -Ģayet finansal erk 

sahibiyseler- saygınlık ve güçle özdeĢleĢtirilip takdir toplarken, yaĢlı kadınlar 

güçsüzleĢtirilip değersizleĢtirilerek görünmez kılınmaktadır.  
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Kadınlar için yaĢlanma, doğanın gereği olmaktan çıkartılarak mücadele 

edilmesi gereken bir süreç, bir „hastalık‟ ya da baĢa gelen bir felaket gibi 

sunulmaktadır. YaĢlı olmak, yaĢlı gibi giyinmek ve davranmak dıĢlanırken; gençlikle 

ilintili her Ģey kutsanmaktadır (Sezgin, 2011: 189). Dolayıyla kiĢisel bakım ürünü ya 

da uygulamalarının ilk sorununun cilt yapısı ve görünümü olması anlaĢılırdır. Cilt, 

kiĢinin yaĢını ele vermede en kolay oyun bozan göstergedir. Bu nedenle iyi bakılması 

ve pürüzsüz, lekesiz, aydınlık görünümünün özenle korunması Ģarttır.  

Beden yaĢlanırken, piyasa ekonomisi koĢullarında yaĢlanmanın olumsuz 

yanlarına dikkat çekilmekte ve böylece bedenin onarım süreci de baĢlatılarak 

meĢrulaĢtırılmaktadır. YaĢlanmayı geciktirmek cazip bir vaat olarak sunulurken, 

buna ulaĢmanın bedeli ise ağır olmaktadır (Sezgin, 2011: 190). Özellikle kadınların 

yaĢlanması gerek medyada gerekse toplumda kabul edilemez bir konu olarak yer 

almaktadır. Kadının varlığı gençlik ve güzellikle meĢrulaĢtırıldığından yaĢlılık, 

kırıĢmıĢ lekeli ya da sarkık bir cilt veya güzellik ölçütlerinin dıĢına çıkan bir beden 

daima savaĢılması/onarılması/engellenmesi gereken bir süreç olarak algılanmaktadır.  

Tüketim kültürü için sağlık, hayatta kalmaya bağlı biyolojik bir buyruktan daha 

çok statüye bağlı bir buyruk haline gelmiĢtir.  Sağlık, artık temel bir değerden ziyade 

bir değer yüklemedir: Bedenin dıĢ görünüĢüne, estetiğine yüklenen bir formdur. 

Dolayısıyla artık yaĢlılık ve yaĢlanmaya yer yoktur. Zira yaĢlanma, bedenin sağlıklı, 

canlı, hareketli ve formda olması gerektiğini benimseyen sistemin stabilitesi için bir 

tehdittir. Anti-aging denilen kavramın içeriğini de bu hâkim değer yükleme sistemi 

oluĢturmakta ve yaĢlanmayı dıĢlamaktadır (Nazlı, 2004: 30). Bu nedenle kadınlar, 

imkânları dâhilinde yaĢlanmayı durdurmak için herhangi bir Ģey yapmıyorlarsa eğer, 

sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlanıp toplum hayatında yok sayılmaktadır. 

Bu ise maddi-manevi birçok kayıpla eĢ değerdir.  

Konuya Âlâ dergisi açısından bakılacak olursa, kiĢisel bakım ürünü ya da 

uygulamalarına ait hiç bir reklam olmamasına rağmen, derginin sayfalarında yer 

verdiği kadınlardan yalnızca %0.5‟i orta yaĢlıdır ve yaĢlı kadın temsili hiç yoktur. 

Ayrıca görsellerde yer alan kadınların neredeyse tamamı yukarıda sözü edilen 
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gençlik ve güzellik ideallerine uygundur. Bu açıdan dergi kadını nesne konumuna 

indirgemediğini savunsa da aslında tersi söz konusudur.  

ÇalıĢma kapsamında cevap aranan bir diğer konu, dergilerin moda ve reklam 

sayfalarında yer alan görselin yazıya oranı ile konusudur. Tablo 7-8 ile Tablo 23-

24‟ten elde edilen bulgulara göre, Cosmopolitan dergisinin ilgili sayfalarında görsel 

yazıdan büyüktür ve reklam sayfalarının çokluğu nedeniyle ürün imajı ön plandadır. 

Âlâ dergisinde ise yine görsel yazıdan büyüktür ancak reklam sayfalarının moda 

sayfalarına kıyasla az oluĢu nedeniyle kadın imajı ön plandadır.  

Moda ve beden söz konusu olunca görsellik iĢin içine girdiği ve bu durum 

kaçınılmaz olduğu için dergilerde görselin yazıdan çok yer kaplaması beklenen bir 

sonuçtur. Her dergi kendine özgü bir estetik anlayıĢla sunulsa da sonuçta görsel bir 

malzemeye dayanmak zorundadır ve bu görseller derginin kimliğini oluĢturarak onu 

diğerlerinden ayırmaktadır. Bu anlamda Cosmopolitan‟ı en çıplak kadının görüldüğü 

dergi, Âlâ‟yı ise en örtülü kadının görüldüğü dergi olarak konumlandırmayı sağlayan 

da görsel yapısıdır. Dergilerin görsel tercihleri reklamverenlerin yanı sıra okuyucu 

kitleleri ile kurdukları iliĢkiyi de belirlemektedir.  

Âlâ dergisinde görselin fazla çıkmasını sağlayan moda sayfalarıdır. Derginin 

ele alınan 6 sayısı reklam sayfaları açısından zengin değildir, ancak Cosmopolitan‟da 

tam tersi bir durum söz konusudur. Cosmopolitan öyle bir hal almıĢtır ki, sanki 

reklam yayınlamak için vardır ve aralara çeĢni olsun niyetiyle diğer konular 

serpiĢtirilmiĢtir. Bu anlamda Cosmopolitan‟ın reklamveren kitlesi çok geniĢtir ve 

derginin görsel yapısını da büyük oranda reklamlar Ģekillendirmektedir.  

ÇalıĢmanın bir baĢka sorusu olan görsellerde yer alan öznenin cinsiyeti, yaĢı ve 

tanınırlığına bakıldığında (Tablo 9-10-11 ve 25-26-27), Cosmopolitan ve Âlâ 

dergilerinde aynı imajların ön plana çıktığı; görsellerde yer alan öznelerin kadın, 

genç ve profesyonel olduğu görülmektedir. Her iki dergide de yaĢlılara yer 

verilmemesi dikkat çekicidir ve yerleĢen toplumsal bir bakıĢ açısına iĢaret 

etmektedir: YaĢlılar, özellikle de kadın ve yaĢlı olan bireyler toplumda yok 

sayılmakta, dolayısıyla da temsil düzeyinde bile görünmez olmaktadır.  
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Diğer taraftan Cosmopolitan‟da az sayıda erkek özneye yer verilmesine 

rağmen, Âlâ‟nın ilgili sayfalarında erkek özneye hiç yer verilmemiĢtir. Bu durum, 

Âlâ dergisinin genel duruĢuna uyumlu bir sonuç gibi gözükmektedir: Dergide 

erkeklere yer yoktur! Ne var ki, göstergebilimsel bir okuma yapılacak olursa, 

görsellerdeki kadın öznenin duruĢuyla, bakıĢıyla, beden dilini kullanıĢıyla ya da 

üzerinde taĢıdığı kıyafetlerle „seyirci‟ düzeyinde yer alan ve bakıĢın iktidarını 

hissettiren, erkek olması kuvvetle muhtemel bir özneye yöneldiği/poz verdiği açıktır. 

Kadınların kendileri ya da diğer kadınlar için giyinmediği Berger‟in ortaya attığı 

tartıĢmalardan anımsanacaktır. Ayrıca, sadece türban/tesettür bile erkek öznenin 

varlığı ve iktidarı konusunda bir kanıttır: Çünkü çok çeĢitli kaynaklarda yer aldığı 

gibi, kadın kendini erkek bakıĢından korumak ve Ģehvet uyandırmamak için „örtmek‟ 

zorundadır.  

Oysa Âlâ dergisinde yer alan kadınların giyimine bakıldığında bir sakınmadan 

ziyade teĢhir etme mantığının iĢlediği göze çarpmaktadır. Giysiler kapalı ancak 

renkleri, kesimleri ya da aksesuarları nedeniyle dikkat çekicidir. Türban, kadını 

denetim altına alırken; türbanın altında kalan her Ģey, bu denetimi erkek zevkini ve 

egosunu okĢayacak biçimde delmektedir. Bu durumu, kadın özne açısından bir 

direniĢ sanatı olarak yorumlayıp yumuĢatmak mümkün olsa da; görsellerdeki 

öznenin kadın, genç ve profesyonel oluĢu bile bu konuda baĢka söze gerek 

bırakmayacak bulgulardır ve Âlâ‟nın da Cosmopolitan gibi kapitalist-patriarkal 

piyasa değerlerini sırtında taĢıdığının kanıtıdır.  

ÇalıĢma kapsamında yanıtı aranan bir diğer soru görsellerde yer alan öznenin 

genel görünümü, beden yapısı, ön plana çıkarılan beden kısmı ve göğüs ölçüsü 

hakkındadır (Tablo 12 ve 28). Tablolar incelendiğinde Cosmopolitan‟ın günlük ve 

doğal görünen kadınlarla, makyajlı ve bakımlı görünen kadınlara ilgili sayfalarında 

neredeyse eĢit oranda yer verdiği, normal kilodaki kadınların daha çok temsil 

edildiği, bedenin tamamının ön planda olduğu ve göğüs ölçüsünün normal kabul 

edilen aralıkta seyrettiği görülmektedir. Âlâ‟da ise bakımlı ve makyajlı görünen 

kadınlar ağırlıkta olmakla birlikte genel olarak kadınların göğüs ölçüsü hakkında 

yorum yapılamamaktadır, bunların dıĢındaki iki değer ise Cosmopolitan‟la aynıdır.  
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Cosmopolitan‟dakinden daha fazla sayıda kadın Âlâ‟da bakımlı ve makyajlıdır. 

Tesettürlü kadınların özellikle göz makyajına ağırlık verdiği, koyu renkte ve belirgin 

göz makyajlarını tercih ettiği görülmektedir. Bu sonuç dikkat çekicidir. Kadınlar, dıĢ 

dünyaya karĢı giysileriyle „kapadıkları‟ bedenlerini, gözleriyle „açmaktadır‟.  

Bu nedenle, Âlâ dergisinde görüldüğü gibi, kadının makyajıyla, bakıĢıyla, 

süsüyle kendini cazip hale getirmesi ya da bedenini örterken kadınlığını 

gizle(ye)memesi dikkat çekici ve çeliĢkili bir konudur. Örtünme üstüne çıkan birçok 

tartıĢmanın fitilini yakan da bu durumdur.  

Bu nedenle, kadının bakıĢlarının da örtülü olması gerektiği, eĢdeyiĢle makyajla 

vurgulanmaması gerekliliği, Ġslam‟ın örtü mantığı içindedir.  32. Gün programına 

katılan (14 Aralık 2012- CNNTürk) Ġlahiyatçı Ali Rıza Demircan, konu hakkında; 

“kadın güzel görünebilir ancak cazibeli ve şehvet uyandırıcı olmadan… Kadını 

kişiliğinden öte dişiliğiyle ön plana çıkaran makyaj türleri helal değildir” 

demektedir. Muhafazakârlar arasında birçok baĢka isim de bu yargıyı 

desteklemektedir.  

ÇalıĢmanın bir diğer sorusu, görsellerde yer alan öznenin saç rengi, uzunluğu, 

yapısı ve modeli ile ilgilidir (Tablo 13 ve 29-30). Buna göre Cosmopolitan dergisinin 

ilgili sayfalarında kumral, uzun, düz ve açık saç modeline sahip kadınlar ön 

plandayken; Âlâ‟da canlı-neon renklerde türban kullanan ve türban tercihini de daha 

modern ve spor bir görüntü çizen etolden yana yapan kadınlar ön plandadır.  

Saç örtünmeyen kadın için ne kadar önemliyse, eĢarp da örtünen kadın için 

aynı derecede önemlidir. Saç ya da eĢarp görünümde ilk dikkat çeken unsurlardan 

biridir. Elbiseye uygun eĢarp bulmanın ya da tesettüre uygun giyinmenin, çoğu kez 

örtüsüz bayanların giyiminden pahalıya mal olduğu iddia edilmektedir (Sandıkçı ve 

Ger‟den akt., Özelge, 2008: 85). 

Bu nedenle Cosmopolitan‟da ki özneler saçları üzerinden değerlendirilirken, 

Âlâ‟da bu sorgulama türban üzerinden yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Tıpkı saçta rengin 

dikkat çekmesi gibi türbanda da renk belirleyici bir unsurdur; kimi renkler kiĢinin 

görünümünü geri plana iterken kimileriyse tam tersini yapmaktadır. Ġslami giyimin 



323 

 

 

kuralları göz önüne alındığında ise bu önemli bir kıstastır. Saçın uzunluğu ve yapısı 

sorularına karĢı olarak Âlâ dergisinde ki görsellerde kadınların türbanlı olup 

olmadığına bakılmıĢtır. Saç modeline karĢılık ise Âlâ‟da türban modeli ele alınmıĢtır. 

Kadınlar saçlarını örtmek için bir örtü kullanmaktadır ancak bunun bone mi, eĢarp mı 

yoksa etol mü olduğu önemli bir nüanstır.  

Dolayısıyla türban seçimleri kadınlar hakkında fikir veren önemli bir ipucudur. 

Âlâ dergisinin ilgili görsellerinde kadınların ağırlıklı olarak canlı-neon renklerde ve 

etol tarzında türbanları tercih ettikleri görülmektedir. Bu da, kadının örtünürken bile, 

ana akım medyada sürekli pompalanan cinselliğinden ve diĢiliğinden 

sıyrılamadığının, dikkat çekme isteğinin bir yansıması olarak okunabilmektedir. 

Geleneksel eĢarp yerine daha modern, kentli ve dinamik bir görüntü sunan etolün 

seçilmesi de aynı Ģekilde bir ifade tarzıdır ve etol, eĢarba göre daha sınırlı bir 

örtünme sunmaktadır. Artık tesettür, saçın kapatılması ile eĢdeğer algılanmakta ve 

etol tercihi kadını modern hayatta eĢarp kullananlardan farklı bir yere 

konumlandırmaktadır. „Modern muhafazakârlar‟ olarak nitelenen kesimin giyim 

kodları „muhafazakâr‟ kesimden bu ve benzer yollarla ayrılmaktadır. Tam da bu 

nedenle Ġslami kesim moda konusunda kendi içinde uzlaĢamamakta ve giysiler, 

kiĢilerin hayata karĢı duruĢlarını yansıtan önemli kodlar olmaktadır.  

Konuya Cosmopolitan açısından yaklaĢıldığında ise çıkan sonuçlar Ģöyledir; 

Cosmopolitan‟daki kumral, uzun, düz ve açık saçlı kadınlar tek bir ideale iĢaret 

etmektedir: Barbie Bebek görünümü! Kadınlar güzellik endüstrisinin sürekli 

pompaladığı bu görünüme ulaĢmak için sinsice yönlendirilmektedir, çünkü görsel 

alanlarındaki tüm imajlar bunu destekler niteliktedir. Bu durum aynı zamanda bir 

ayrımcılığa da iĢaret etmektedir: Irksal özelliklere ve farklılıklara yer olmadığı 

gerçeğine… Öyle ki dergi sayfalarında siyah ırkın bir özelliği olan kıvırcık ve koyu 

renk saçları ya da sarı ırka ait düz ancak çoğunlukla kısa ya da orta boy kullanımı 

tercih edilen modelleri görmek mümkün değildir. Tüm görseller Avrupalı beyaz ırkın 

özelliklerine atıf yapar Ģekilde düzenlenmektedir.  
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ÇalıĢmanın bir diğer sorusu olan ten rengi, görünümü ve yapısı için de benzer 

yorumlar geçerlidir. Tablo 14 ve 31, Cosmopolitan ve Âlâ dergilerinde ki kadınların 

tensel özelliklerini ortaya koymaktadır. Buna göre her iki dergide de farklı ırktan 

kadınların temsil oranı ya yok denecek seviyelerdedir ya da yoktur.  Temsil edilen 

kadınlar iki dergide de pürüzsüz bir cilde sahiptir. Daha önce tartıĢıldığı gibi yaĢlılar 

„görünmez‟dir. Cosmopolitan‟da bronz ve beyaz tenli kadınlar neredeyse eĢit oranda 

yer alırken, Âlâ‟da buğday tenli kadınların oranı fazladır. Âlâ‟da yer verilen kadınlar 

Avrupalılar kadar beyaz tenli değildir, daha Türk tipi ten özelliklerine sahiptir; ancak 

bronz görünüm neredeyse hiç yoktur, buğdaylık ön plandadır. Bu, örtülü kadınların 

deniz ve güneĢle olan sınırlı iliĢkisinden kaynaklanan bir sonuç olarak 

okunabilmektedir. Cosmopolitan‟da ise ya mermersi beyazlık ya da güneĢ yanığı 

bronzluk vardır. Ġkisi de korunması için ekstra çaba harcanması gereken ve kadını 

güzellik endüstrilerine bağımlı kılan ten özellikleridir.  

Dergi sayfalarında yer alan kadınların burun, dudak ve göz yapısı ile göz 

renklerine bakıldığında ise (Tablo 15 ve 32), göz renkleri dıĢında ciddi bir benzerlik 

olduğu görülmektedir. Her iki dergide de kadınlar küçük/kemersiz ve/veya kalkık 

burunlara, normal dolgunluktaki dudaklara ve Avrupai biçimdeki gözlere sahiptir. 

Cosmopolitan dergisi, Barbie bebek idealine uygun olarak, yeĢil gözlü kadınları ön 

plana çıkarırken; Âlâ dergisi Kur‟an‟daki (http://kuran.diyanet.gov.tr/, Duhan Suresi 

54. Ayet, Tur Suresi 20. Ayet, Vakıa Suresi 22-23. Ayet) huri tasvirlerine uygun 

Ģekilde kahverengi/siyah ve iri gözlü kadınları ön plana çıkarmıĢtır. Bu konularda da 

farklılıklar dıĢlanmakta ve her dergi ardında yatan ideolojiye uygun kodlarla 

donatılmıĢ görselleri sayfalarına taĢımaktadır.  

ÇalıĢmanın bir diğer sorusu öznenin giyim kategorisi ve dekoltesi üzerinedir. 

Tablo 16-17 ile Tablo 33-34‟ten elde edilen bulgulara göre her iki dergide de 

gündelik kıyafetle görüntülenen kadın sayısı yüksektir ve Cosmopolitan‟da yer alan 

kadınların kıyafetlerindeki dekolte varlığı ile yokluğu neredeyse eĢit seviyedeyken, 

Âlâ‟da yer alan kadınların tamamının kıyafetleri dekoltesizdir. Ancak daha önce de 

vurgulandığı gibi dekoltenin yokluğu kıyafetin teĢhirci ya da dikkat çekici olmadığı 

anlamına gelmemektedir. Özellikle Âlâ dergisinde bazı kıyafetler o kadar renkli ve 

model olarak sıradanın dıĢındadır ki, kapalı olması kadını gözlerden ırak tutmaya 
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yetmemektedir. ĠĢin içine bir de marka cazibesi girdiğinde gizlemesi gereken giysi 

tam tersi bir iĢlev üstlenmektedir.  

AktaĢ gibi yazarların görüĢlerine göre kadın giyimi, mütevazı olmalıdır. Giyim 

zevk ve iĢ edinilmemesi gereken bir konudur ve alım gücü gibi ayrımları da görünür 

kılmamalıdır. Oysa Âlâ dergisine ve daha az bağlayıcı olmakla birlikte 

Cosmopolitan‟a bakıldığında, tam tersi bir tablo ile karĢılaĢılmaktadır. Kadınlar, 

nasıl görünmeleri gerektiği ile ilgili sürekli bir mesaj bombardımanı altındadır ve 

markalar sınıf, zevk, statü gibi birçok ayrımı pekiĢtirecek nitelikte sunulmaktadır. 

Ġslami ölçütlere göre israf haramken, bir lokma bir hırka temel düsturken, dergi 

sayfalarında bambaĢka bir hayat tarzı önerisi vardır. Özellikle moda ve trend 

sayfalarında yer alan markalara bakıldığında giyinmek ciddi bir yatırım iĢi haline 

gelmektedir. Bu ise toplumsal katmanlar arasındaki ve diğer birçok konudaki ayrımın 

daha da belirginleĢmesine yol açmaktadır.  

Bu noktada ise devreye „tüketimin ölçüsü ne olmalı?‟ sorusu girmektedir. 

Özellikle Âlâ dergisinde sergilenen tüketim mallarının Ġslami kesim arasında 

bölünmeye yol açma nedeni; kimilerince lüks olarak tanımlanan eĢyalarının 

diğerlerince ihtiyaç olarak görülmesi ve böylece Ġslam‟ın önerdiği temel değerlerin 

bir kenara bırakılarak daha fazla harcamanın ve maddiyata düĢkünlüğün önünün 

açılmasıdır. 

Tekrar çalıĢma sorularına dönülecek olursa, bu kapsamında ele alınan son 

konunun görsellerde yer alan kadın öznenin konumlandırıldığı ana mekân olduğu 

görülecektir. Buna göre Tablo 18 ve 35, kadınların dergilerde konumlandırıldığı ana 

mekânlar hakkındadır. Cosmopolitan dergisinde kadınlar en çok hayali 

mekânda/stüdyoda temsil edilmiĢ, bunun peĢi sıra ise cadde, sokak, apartman önü 

gibi dıĢ mekânlarda ve ardından bahçe ya da doğada görülmüĢlerdir. Âlâ dergisinde 

de sonuçlar çok benzerdir. Yalnızca ilk iki sıradaki mekânlar yer değiĢtirmektedir. 

Burada dikkat çekici nokta Cosmopolitan‟da sınırlı sayıda da olsa kadınların ofis ya 

da iĢyerinde temsil edildiği, ancak Âlâ‟da böyle bir temsile hiç yer verilmediğidir. 

Bunun dıĢında kadınların toplumsal hayat içindeki temsillerinin sınırlılığı da her iki 

dergi için dikkat çekicidir. Kadınların en çok görüldüğü ilk üç mekân arasında hayali 
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mekân/stüdyo‟nun oluĢu manidardır. Bu durum kadının yerinin evi olduğunu, değilse 

de ancak hayali bir mekân olabileceğini iĢaret etmektedir. Zira kadının dıĢ 

mekândaki temsilleri daima boĢ ve insansız caddeler, sokaklar ya da bina önleridir. 

Örneğin bir erkek gibi kadının kalabalık bir kafede ya da özel otomobiliyle trafikte 

veya bir toplu taĢıma aracında, kısaca kamusal mekânlarda temsili yoktur. Bu da 

kadının ikincil konumunu pekiĢtiren ve kontrolünü sağlayan bir olgudur. Kadın 

hayattan soyutlanmaktadır. Belki de bu nedenle, tesettürlü kadınların kamusal 

mekânlarda boy göstermesi iki kat daha fazla tepkiyle karĢılanmaktadır. Bu durum, 

aynı zamanda cinse yönelik açık bir ayrımcılıktır.  

Görüldüğü gibi bazı Ģeyler, iki uç olduğu varsayılan keza kendini böyle 

konumlandıran, medya kollarında bile hiç değiĢmemektedir: Zira mevcut sistem 

içinde güç ve karar mekanizmalarının hareket kabiliyetleri bellidir. Medya organları 

aynı zamanda kar amaçlı birer ticari faaliyet iĢletmesidir ve sistem içinde 

tutunabilmek istiyorlarsa eğer, piyasa Ģartlarını göz ardı etme lüksüne sahip 

değillerdir.  

ÇalıĢma boyunca modanın geçirdiği evreler ve bunun beden üzerindeki baskısı, 

kapitalist piyasa sistemin koĢulları ve patriarkal değer yapısıyla iliĢkisi bağlamında 

ele alınmıĢtır. Aynı kapitalist pazar Ģartları içinde faaliyet göstermek durumunda olan 

dergilerin söylemleri, arkalarında yatan ideolojiye göre biçim değiĢtirse de, moda 

bağlamında nüveleri ortak özellikler taĢımaktadır. 

 

3.5. SONUÇ  

„Moda bedene müdahale eder mi?‟, „ederse nasıl eder?‟ soruları üzerine 

temellendirilmiĢ bu çalıĢma, esas olarak modanın, yanı sıra ise ardındaki kapitalist 

sistemin ve tüketim kültürünün, bedenle olan iliĢkisini araĢtırmıĢtır.  

ÇalıĢmanın temel iddiası, bugün içinde yaĢanılan kapitalist toplumlarda 

modanın bedene müdahalenin bir yolu olarak, eĢdeyiĢle sistemin ideolojik bir baskı 

aygıtı olarak, kullanılması ve kapitalist pazar ekonomisine uygun birey prototipini 

yaratarak, kitleleri -özellikle de kadınlardan oluĢan kitleleri- bu ideal doğrultusunda 
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yönlendirip yönetmesidir. Kadınlar, modanın buyruklarına verdikleri her karĢılık ya 

da kayıtsızlıkla ideolojinin öznesi ve aynı zamanda da nesnesi olmaktadırlar. Bu ise 

hâkim patriarkal-kapitalist hegemonyayı yeniden üretmekte ve devamını sağlayarak 

toplumsal arenadaki yerini sağlamlaĢtırmaktadır.  

ÇalıĢma boyunca kapitalist ekonomik sistemin yapısı, yaratmıĢ olduğu tüketim 

kültürü, bu kültürün önemli bir diĢlisi olarak moda ve son kertede modanın bedenleri 

nasıl dönüĢtürdüğü; tarihsel süreci de içeren kuramsal çerçevesiyle ve yapılan içerik 

analizi sayesinde elde edilen bulguların sunduğu uygulama ile aktarılmıĢtır.  

Yapılan analizler sonucunda, Waquet ve Laporte‟ye atıfla, giysiden yola 

çıkarak ve bir tür özdeĢ ıĢıltıyla, modanın, bedenin diğer nesne ve süslerini: 

Ardından bedenlerin içinde hareket ettiği uzam ve hacimlerin düzenleniĢini ve 

nihayet bu uzam ve hacimlerin kendilerini de etkilediği saptanmıĢtır. 

ÇalıĢma mecrası olarak iki karĢıt kadın idealini ortaya koyduğu varsayılan 

Cosmopolitan ve Âlâ dergilerinin, 2011 yılının Temmuz-Aralık ayları aralığında 

yayınlanan altı sayısı incelenmiĢtir. Analizlerin ortaya koyduğu üzere, söz konusu iki 

derginin modanın Ģemsiyesi altında neredeyse birleĢtiği ve dergilerin temsil ettiği 

kadınların birbirlerinden iddia edilen kadar farklı olmadığı görülmüĢtür. 

Diğer taraftan örtülü olmanın ya da olmamanın biçimsel bir farklılığın dıĢında, 

çok daha karmaĢık anlamlar taĢıdığı ancak ayrım yapılırken hep diğerinin 

meĢruluğunun lekelendiği tespit edilmiĢtir.  

Kadınlar söz konusu olduğunda modanın ya da eĢdeyiĢle giyinmenin, 

toplumsal ayrım amacından ziyade, cinsiyet ve cinsellik açısından düzenlendiği 

ortaya konulmuĢtur. Kadın giysisi ahlaki erdemin bir göstergesi sayılmaktadır. Bu 

açıdan kadın giysilerinde görülen temel ayrım da ahlaklı kadınla ahlaksız arasındaki 

ayrımdır.  

Connell‟in vurgusundan da anımsanacağı gibi, ön plana çıkarılmıĢ kadınlığın 

sürdürülmesinde, öteki kadınlık modellerinin kültürel ifadesini önleyen bir pratik de 

yer almaktadır. Buna karĢın, her iki dergide de kadınlık, aynı kısır tanımlar içerisinde 

tektipleĢtirilmiĢtir. 
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Bu noktada, birçok Ġslamcı yazar için kadının insanlık vasfının korunmasında 

en önemli unsurun tesettür olduğu ve bu görüĢün Âlâ dergisinde de yankısını 

bulduğu saptanmıĢtır. Derginin „Örtünmek Güzeldir‟ sayfalarında ve genel olarak 

bütününde ciddi bir örtü/ tesettür propagandası vardır. Hatta öyle ki, dergi 

sayfalarında yer alan kimi reklamlarda tesettürlü ve tesettürsüz kadınlar bir arada 

görülmekte ancak daima bakıĢ tesettürlü olana yönelmektedir. Zira tesettürlü 

kadınlar diğerlerinden daha alımlı, dikkat çekici, güzel ve özendirici biçimde 

gösterilmektedir. Dolayısıyla Ġslamcı yazarlara ve derginin genel yayın politikasına 

göre, örtü olumlu ne varsa onun simgesidir, bir üstünlüktür, ziynettir ve tüm 

insanlığa gönderilen ilahi bir kanundur. Buna bağlı olarak örtünmeyen kadının 

çıplaklığından ötürü karĢılaĢabileceği her tür olumsuzluk doğallaĢtırılmakta ve hatta 

desteklenerek haklı görülmektedir. 

Ancak, çalıĢma sonuçlarının da gösterdiği gibi dergilerin sunduğu ideallerin ve 

doğruların sınırları, bir yerden sonra dıĢsallaĢtırdığı Ģeye dönüĢmektedir. Zira, aynı 

ekonomik sistem içerisinde varlık gösterme zorunluluğu alternatif temsilleri hayal 

etmeyi zorlaĢtırmaktadır: Âlâ‟daki görsel kodlar, baĢörtüsü dikkate alınmadığında, 

Cosmopolitan‟la neredeyse aynıdır. Bu nedenle bugün tesettür büyük oranda modern 

dünyanın ideallerini ve tasvirlerini paylaĢmaktadır.  

Ġslam her ne kadar sadeliği vurgulasa ve hayatının her alanında insanları 

gösteriĢten uzak durarak alçakgönüllü olmaya çağırsa da; Ġslam âlimleri kadın için 

bunun yolunun tesettürden geçtiğini söylese de, günümüz tüketim kültürü içinde 

muhafazakâr yaĢam tarzını seçmiĢ kiĢiler bile bu kıstaslara tam anlamıyla kulak 

ver(e)memektedir. Bugün tesettürlü kadınların bir kesimi sistem içerisinde „yok‟ 

olmaktansa, tesettürün ihlal sınırlarını geniĢleterek sisteme müdahil olmayı 

seçmektedir. Söz konusu bu seçimin mahiyeti tartıĢılır ancak böylelikle asla 

bağdaĢtırılamayan kavramlar, moda ve tesettür, kolaylıkla yan yana gelebilmektedir.   

Bugün Türkiye‟de, on yıllık AKP iktidarının bir uzantısı olarak ya da 

olmayarak ama gözle görülür bir Ģekilde,  kamusal alanlardaki tesettürlü kadın sayısı 

hızla artmaktadır.   
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Âlâ dergisi kurucu ortaklarından Atay‟ın altını çizdiği gibi, 2003‟te örtünen 

kadınların sayısı 14.6 milyondan 17.9 milyona çıkmıĢtır. Bu artıĢ, nüfus artıĢ 

hızından fazladır. Bu doğrultuda bakıldığında bugün örtülü kadınların sayısı 25 

milyon barajına dayanmıĢtır (http://www.hurriyet.com.tr/pazar/22261377.asp). 

Ülkenin temel dinamikleri değiĢmektedir ve bu değiĢim, küresel çağın Ģartlarından 

bağımsız değildir. Dolayısıyla ortaya çıkan bu yeni yapıda, palazlanan muhafazakâr 

sermayeyi geniĢ tüketici kitleleriyle buluĢturacak aracılara ihtiyaç vardır. Zira 

kapitalist pazar sistemi bu buluĢmayı sağlayamayıp yerel ölçekte kalan firmaları 

yaĢatmamaktadır.  

Pazardaki söz konusu bu açığı ilk fark eden Âlâ dergisi olmuĢ ancak kısa 

sürede muadilleri de yayın hayatına girerek sektörü geniĢletmiĢtir. Dijital dünyadaki 

son geliĢmeler, merkez medyayı daralmaya götürürken, alternatif yayınlara yer 

açmıĢtır. Bir buçuk yıl önce Âlâ dergisiyle baĢlayan „tesettür moda dergisi‟ rüzgârı 

bugün sayıları beĢe ulaĢan (ve adları Hesna, Enda, ġems-i Tuba, Ġkra ve Aysha olan) 

diğer dergilerle devam etmektedir.  

Hedef kitlesi muhafazakâr kadınlar olan bu dergiler, erkeklerin ağırlıkta olduğu 

yönetici kadrosu ve çalıĢanlarıyla dikkat çekmektedir. Söz konusu dergilerin genel 

içeriği aynı olsa da nüanslarıyla ayrıĢmaktadırlar. Hepsinin ortak özelliği ise 

çıplaklığa ve alkole karĢıt duruĢlarıdır. Buna rağmen Âlâ dergisi 2011 yılında reklam 

pastasından 2.5 milyon TL pay almayı baĢarmıĢtır.  

Sonuç olarak denilebilir ki; her toplumsal koĢul ve katman, küresel olarak 

yöneldiği eğilimlerden sakınabildiği ölçüde ve kendi sosyo-ekonomik ve kültürel 

sınırları dâhilinde, özgün bireyini / tüketicisini yaratmaktadır. Bu süreçte kapitalist 

piyasa koĢulları ve buna bağlı olarak hegemonyasını sürdüren patriarkal yapının 

değerleri temel belirleyicilerdir. Söz konusu bu durum, ilgili katmanın sesini 

duyurduğu medya organlarında da varlığını göstermektedir. 
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EK - 1 

COSMOPOLITAN VE ÂLÂ DERGİLERİ 

İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ KODLAMA CETVELİ 

 

 

KISALTMALAR: 

 

 GENEL DEĞERLENDĠRME = G  

 GÜZELLĠK PRATĠĞĠ VE ĠDEAL BEDEN ALGISININ BEDENE MÜDAHALESĠ 

= Ġ 

 CĠNSĠYET VE CĠNSELLĠK ALGISININ BEDENE MÜDAHALESĠ = C 

 BESLENME PRATĠKLERĠ VE DĠYETĠN BEDENE MÜDAHALESĠ = D 

 ESTETĠK CERRAHĠ KÜLTÜNÜN BEDENE MÜDAHALESĠ = E  

 DEĞĠġEN SAĞLIK, HASTALIK VE ÖLÜM TANIMLARININ BEDENE 

MÜDAHALESĠ = S 

 BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR FAALĠYETLERĠNĠN BEDENE MÜDAHALESĠ = B 

 GENÇLĠK VE YAġLILIK ALGISI ĠLE ANTĠ-AGĠNG PRATĠKLERĠNĠN 

BEDENE MÜDAHELESĠ = A  

 

 

G.1. Derginin Adı  

 

1. Cosmopolitan  

2. Âlâ  

 

 

G.2. Derginin Yayınlandığı Ay  

 

1. Temmuz 2011 

2. Ağustos 2011 

3. Eylül 2011 

4. Ekim 2011  

5. Kasım 2011 

6. Aralık 2011  

 

 

G.3. Derginin Toplam Sayfa Sayısı  

 

……… 
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G.4. Cosmopolitan Dergisinde Başlıklara Göre Konu Dağılımı  

 

1. Editörden  

2. Reklam   

3. Tanıtım   

4. Hayat Bilgisi   

5. Trend Raporu   

6. Güzellik   

7. Erkek Dosyası   

8. Seks ve İlişkiler  

9. Moda ve Güzellik  

10. Siz Siz Siz   

11. Sağlık   

12. İş’te Cosmo   

13. Cosmo Weekend   
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G.5. Âlâ Dergisinde Başlıklara Göre Konu Dağılımı 

 

 

1. Editör  

2. Reklam  

3. Havadis  

4. Cadde  

5. Trend  

6. Edaybike    

7. Aybike’den   

8. Mualla Alışverişte   

9. Stil  

10. Ayakkabı-Çanta Diyarı   

11. Başımızın Tacı İpek Tuvaller  

12. Ahenk   

13. Sıhhat   

14. Mevzu   

15. Mütalaa   

16. Muhabbet   

17. Mektup   

18. Ruhiyat   

19. Müsabaka   

20. Hüner   

21. Hukuk   

22. Lezzet-i Şinas   

23. İstirahat   

24. Tema (moda çekimleri)  

25. Köşe  

26. Kültür-Sanat   

27. Basından   

28. Aşk-ı Ala  

29. Benim Bayramım   

30. Mekân   
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G.6. Derginin reklam sayfasında yer alan marka 
 

1. 31. 61. 

2. 32. 62. 

3. 33. 63. 

4. 34. 64. 

5. 35. 65. 

6. 36. 66. 

7. 37. 67. 

8. 38. 68. 

9. 39. 69. 

10. 40. 70. 

11. 41. 71. 

12. 42. 72. 

13. 43. 73. 

14. 44. 74. 

15. 45. 75. 

16. 46. 76. 

17. 47. 77. 

18. 48. 78. 

19. 49. 79. 

20. 50. 80. 

21. 51. 81. 

22. 52. 82. 

23. 53. 83. 

24. 54. 84. 

25. 55. 85. 

26. 56. 86. 

27. 57. 87. 

28. 58. 88. 

29. 59. 89. 

30. 60. 90. 
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G.7. Dergide yer alan reklam sayfasının içeriği  

 

1. Parfüm 14. Banka / Kredi kartı   

2. Giyim 15. Alkollü içki  

3. Ġç Giyim 16. Konut  

4. Swimwear  17. Otomobil 

5. Aksesuar 

(ayakkabı/çanta/gözlük/saat/eĢarp/takı) 
18. Konaklama/ Tatil / Otel  

6. Saç bakım ürünleri / saç boyası  19. Teknolojik ürünler  

7. Bedensel temizlik ürünleri 20. Yiyecek – Ġçecek  

8. KiĢisel bakım ürünleri/ uygulamaları 21. AVM / Mağaza  

9. Renkli kozmetik/ makyaj  malzemeleri 22. Dergi / Kitap / basılı yayın  

10. Epilasyon ürünleri 23. Tv Programı / radyo programı  

11. GüneĢ koruma ürünleri 24. Etkinlik (Konser/Sinema/Sergi/Fuar) 

12. Estetik uygulama ya da ürün 25. Mobilya ve dekorasyon ürünl. 

13. Ev aletleri / küçük ev aletleri 26. Diğer  

 

 

D.8. Derginin reklam sayfasında yer alan yiyecek ya da içecek diyete uygun 

(yağı azaltılmış, diyet ürün vb) içeriğe sahip mi?   

 

1. Evet  

2. Hayır  

3. Diğer  

 

E.9. Derginin reklam sayfasında yer alan estetik uygulama ya da ürün neye 

yönelik?  

 

1. Yüzde yer alan kırıĢıklıklara / mimik çizgilerine  

2. Yüzde yer alan sarkmalara  

3. Gözaltı torbalarına 

4. KaĢları kaldırmaya  

5. Dudak dolgunlaĢtırmaya 

6. Burun Ģeklini değiĢtirmeye  

7. Yüzdeki lekelerden kurtulmaya  

8. Vücuttaki fazla yağlardan kurtulmaya  

9. Göğüs ölçüsünü değiĢtirmeye  

10.  Diğer  

 

E.10. Derginin reklam sayfasında yer alan estetik uygulama ya da ürün ne 

çözüm sunuyor? 

 

1. Koruma  

2. Düzeltme  

3. ġekillendirme / Ģekil değiĢtirme  
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4. Diğer  

 

E.11. Derginin reklam sayfasında yer alan estetik uygulama ya da ürün ne vaat 

ediyor? 

 

1. Genç görünme  

2. Farklı olma  

3. Mutluluğu yakalama 

4. Ünlülere benzeme  

5. IĢıltı saçma  

6. Dikkat çekme  

7. Doğal görünme  

8. Cesur görünme  

9. Zayıf görünme  

10. Havalı görünme  

11. Modern görünme  

12. Diğer  

 

A.12. Derginin reklam sayfasında yer alan kişisel bakım ürünü ya da 

uygulaması anti-aging içeriğe sahip mi? 

 

1. Evet  

2. Hayır  

3. Diğer  

 

A.13. Derginin reklam sayfasında yer alan kişisel bakım ürünü ya da 

uygulaması ile dikkat çekilen sorun ne?  

 

1. Lekeler 

2. Cilt yapısı ve görünümü  

3. GüneĢ hasarları  

4. YaĢlanma ve kırıĢıklıklar  

5. Akne ve sivilce problemleri 

6. Siyah noktalar  

7. Diğer 

 

A.14. Derginin reklam sayfasında yer alan kişisel bakım ürünü ya da 

uygulaması ile önerilen çözüm ne? 

 

1. Önleme  

2. Düzeltme  

3. Koruma  

4. Azaltma  

5. Gizleme  

6. Kontrol etme  

7. SavaĢma  

8. Diğer 
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A.15. Derginin reklam sayfasında yer alan kişisel bakım ürünü ya da 

uygulaması ile vaat edilen ne? 

 

1. Kusursuz görünme 

2. Genç görünme  

3. Seksi olma  

4. Sağlıklı görünme  

5. Pürüzsüz bir cilt 

6. Güzel olma  

7. Diğer 

 

 

İ.16. Sayfada yer alan görselin yazıya oranı  

 

1. Görsel yazıdan büyük  

2. Görsel yazıdan küçük  

3. Görsel ve yazı eĢit oranda  

4. Görsel yok  

5. Diğer  

 

İ.17. Sayfada yer alan görselin konusu  

 

1. Ürün imajı  

2. Kadın Ġmajı  

3. Diğer  

 

C.18. Sayfadaki görselde yer alan öznenin cinsiyeti  

 

1. Kadın  

2. Erkek  

3. Kadın ve erkek birlikte  

4. Özne yok  

5. Diğer   

 

A.19. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin yaş kategorisi  

 

1. Çocuk  

2. Genç 

3. Orta yaĢlı  

4. YaĢlı  

5. Diğer  

 

 

 

 

 



359 

 

 

 

İ.20. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin tanınırlığı  

 

1. Ünlü  

2. Ünlü değil ama profesyonel  

3. Sıradan  

4. Diğer  

 

İ.21. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin genel görünümü  

 

1. Bakımlı ve makyajlı  

2. Günlük ve doğal  

3. Bakımlı ve makyajlı ile günlük ve doğal birlikte  

4. Diğer  

 

İ.22. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin giyim kategorisi  

 

1. Üniforma / iĢ elbisesi 

2. Takım elbise / resmi görünüĢ  

3. Gündelik kıyafet  

4. Spor kıyafeti (eĢofman vs) 

5. Uyku giyimi (sabahlık, gecelik, pijama vs) 

6. Swimwear / Deniz kıyafeti  

7. Ġç giyim  

8. Gece elbisesi / abiye / seksi elbise  

9. Weeding dress / Gelinlik  

10. Havlu/ bornoz 

11. Çıplak  

12. Tesettür giyim – üniforma  

13. Tesettür giyim – takım elbise / resmi görünüĢ 

14. Tesettür giyim – gündelik kıyafet  

15. Tesettür giyim – spor kıyafeti  

16. Tesettür giyim – deniz kıyafeti  

17. Tesettür giyim – gece elbisesi / abiye   

18. Tesettür giyim – gelinlik  

19. Görünmüyor / tanımlanamıyor  

 

C.23. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin giyiminde dekolte unsuru  

 

1. Var  

2. Yok – normal giyim  

3. Yok -  tesettür giyim   

 

D.24. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin beden yapısı  

 

1. Zayıf  

2. Balıketli / kilolu / ĢiĢman  
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3. Normal  

4. Zayıf ve normal birlikte  

5. Zayıf ve kilolu birlikte  

6. Kilolu ve normal birlikte  

7. Zayıf, normal ve kilolu birlikte  

8. Görünmüyor / tanımlanamıyor  

 

C.25. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin görülen / ön plana çıkarılan 

beden kısmı 

 

1. Yüz 

2. Bedenin tamamı (yüz ve vücut birlikte) 

3. Vücudun tamamı (yüz hariç) 

4. Vücudun bele kadar olan kısmı  

5. Vücudun belden aĢağı olan kısmı  

6. Bel bölgesi 

7. Kalçalar  

8. Göğüsler 

9. Bacaklar  

10. Eller  

11. Ayaklar  

12. Kollar  

13. Sırt bölgesi 

14. Saçlar 

15. Diğer  

 

 

İ.26. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin saç rengi  

 

1. SarıĢın  

2. Esmer / siyah  

3. Kumral  

4. Kızıl / bakır  

5. SarıĢın ve kumral birlikte 

6. SarıĢın ve esmer birlikte   

7. SarıĢın, kumral ve esmer birlikte  

8. Görünmüyor / tanımlanamıyor  

9. Türbanlı – nötr renkler (siyah/beyaz/ekru/gri/bej vs) 

10. Türbanlı – canlı/ neon renkler (fuĢya/kırmızı/sarı/mor vs) 

11. Türbanlı – pastel renkler (pudra pembesi/buz mavisi vs) 

12. Türbanlı – nötr ve canlı renkler birlikte  

13. Türbanlı – nötr ve pastel renkler birlikte  

14. Türbanlı – canlı ve pastel renkler birlikte  

15. Türbanlı – nötr, canlı ve pastel renkler birlikte  
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İ.27. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin saç uzunluğu  

 

1. Uzun  

2. Kısa  

3. Orta boy  

4. Orta boy ve uzun birlikte  

5. Kısa ve uzun birlikte  

6. Kısa ve orta boy birlikte  

7. Kısa, uzun ve orta boy birlikte  

8. Görünmüyor / tanımlanamıyor  

9. Türbanlı  

 

İ.28. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin saç tipi  

 

1. Düz  

2. Dalgalı  

3. Kıvırcık  

4. Düz ve dalgalı birlikte  

5. Düz ve kıvırcık birlikte  

6. Kıvırcık ve dalgalı birlikte  

7. Düz, dalgalı ve kıvırcık birlikte  

8. Görünmüyor / tanımlanamıyor  

9. Türbanlı  

 

İ.29. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin saç modeli  

 

1. Toplu / topuz  

2. Açık / yarı açık  

3. Toplu ve açık birlikte  

4. Görünmüyor / tanımlanamıyor  

5. Türbanlı - eĢarp  

6. Türbanlı – etol  

 

İ.30. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin ten rengi  

 

1. Beyaz  

2. Bronz / buğday  

3. Siyahi / melez  

4. Beyaz ve bronz birlikte  

5. Beyaz ve siyahi birlikte  

6. Bronz ve siyahi birlikte 

7. Beyaz, bronz ve siyahi birlikte  

8. Görünmüyor / tanımlanamıyor  
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İ.31. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin ten görünümü  

 

1. Mat   

2. Parlak  

3. Mat ve parlak birlikte  

4. Görünmüyor / tanımlanamıyor  

 

E.32. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin burun yapısı  

 

1. Kemerli ve büyük burun  

2. Basık, yayvan ve kısa Zenci burnu  

3. Kemersiz, küçük ve kalkık burun  

4. Diğer  

 

E.33. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin dudak yapısı  

 

1. Ġnce dudak  

2. Dolgun ve kalın dudak  

3. Normal dudak  

4. Diğer  

 

E.34. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin göz yapısı  

 

1. Çekik ve küçük göz  

2. Avrupai ve iri göz  

3. Diğer 

 

İ.35. Sayfada yer alan görseldeki kadın öznenin göz rengi  

 

1. YeĢil  

2. Mavi 

3. Ela 

4. Kahve / siyah  

5. Diğer  

 

E.36. Sayfada yer alan görseldeki kadın öznenin cilt yapısı  

 

1. Pürüzsüz, sıkı, lekesiz ve/veya genç  

2. Pürüzlü, sarkık, lekeli ve/veya yaĢlı  

3. Diğer  

 

E.37. Sayfada yer alan görseldeki kadın öznenin göğüs ölçüsü  

 

1. Ġri  

2. Küçük  

3. Normal  
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C.38. Sayfadaki görselde yer alan kadın öznenin konumlandırıldığı ana mekân  

 

1. Ev içi  

2. Mağaza / avm  

3. ĠĢyeri / ofis 

4. Eğlence mekânı (gece kulübü/ bar/ konser alanı vs) 

5. Hayali mekân / stüdyo  

6. Toplu taĢıma aracı  

7. Özel otomobil  

8. Sahil / deniz/ havuz  

9. Bahçe  

10. Banyo / hamam / sauna  

11. DıĢ mekân (cadde, sokak, apartman önü vs)  

12. Diğer  
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