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Bu

yah~manm

amaCl finiversitesi ogrencilerinin

etkinlikleri arasmdaki

ili~kiyi

bo~

zaman

ah~kanhklan

anlamak ve analiz etmektir. Bu dogrultuda

ve popUler kUltlir

Eski~ehir

Anadolu

Universitesi ogrencilerini temsilen seyilen omeklem lizerinde bir ara~trrma yapllID1~tlr.
Ogrencilerin ve ailelerinin sosyo-ekonomik ozellikleri, ebeveynlerinin egitimi ve meslekleri ile bo~
zaman
ili~ki

ah~kanhklarl,

popUler kliltlir

ah~kanllklarl

ve popUler kUltlire

kar~l

tutumlarl arasmdaki

yoziimlenmeye yall~llml~trr.

Ozellikle popUler kiiltlir etkinliklerini olumsuz olarak degerlendiren biryok ogrencinin,
popUler kiiltlirden etkilendikleri ve gUnlUk
aldlklan bu

yah~ma

ya~amlan

yeryevesinde yapIlan

iyinde bir

ara~trrmamn

~ekilde

bu etkinliklerin iyinde yer

analizlerinde ortaya yIkan onemli bir

sonuytur.

1.

Anahtar kavramlar: PopUler kUltlir,

bo~

zaman, iiniversite ogrencileri, genylik
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ABSTRACT

THE POPULER CULTURE ACTIVITIES AND LEISURE TIME HABiTS OF THE
UNIVERSITY STUDENTS

Serenay AKKAYA
Department of Sociology
Anadolu University Institute of Social Sciences, November 2007
Advisor: Assist. Prof. Dr. Emre GOKALP

The aim of this study is to figure out and analyze the relation between the leisure time habits
and the popular culture activities of the university students. Accordingly, the research was done on
a chosen sample group representing Anadolu University. The study aimed analyzing the
relationship between social and economic conditions of the students and families, the occupations
and educational levels and leisure time habits of the families, their popular culture habits and
attitude towards the popular culture.

One of the important results of the survey is that many students who consider the effects of the
popular culture unfavorable have, in fact, been influenced by the popular culture and are involved
in such activities one way or another in their daily lives.

Keywords: Popular Culture, Leisure Time, University Student, Youth.
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GiRi~

Bu c;ah~mada, Anadolu Universitesi ogrencilerinin bo~ zamanlarml degerlendinne
ah~kanllklan

ile popUler kiilllir etkinlikleri arasmdaki

a~amasmda ki~iden ki~iye degi~en

kUlllir etkinliklerinin tliketim

Popiiler kiiltiir etkinliklerinin bo~ zaman
c;ah~manm

ili~ki anla~Ilmaya c;all~Ilrm~tu.

Popiiler

tercih farkllhklan vardu.

all~kanllklarilll olu~tunnada

onemli bir etkisi oldugu bu

temel varsaYlmlanndan birisidir. Popiiler kiiltiir etkinliklerinden yararlanma

surecinde; ogrencilerin cinsiyeti, egitimi, sosyo-kiiltiirel birikimi ve maddi olanaklan belirleyici
olmaktadlr. Ogrencilerin popUler kiilllir ic;inde ne rur etkinlikleri tercih ettikleri ise c;ah~ma adma
onemli bir sorudur.
Universite ogrencilerinin; Universite ya~aml ic;inde onemli bir kiiltiirel birikim sagladlgl
ve bu birikimin de

bo~

zanlan

ah~kanllklarml

yanslttlgl varsaYllabilir.. Bu dogrultuda, iiniversite

ogrencilerinin popUler kUltiir etkinliklerinden benzer
Farkll bir ifadeyle, ogrencilerin
olmadlgl ifade edilebilir.. Bu

bo~

ah~kanllklan

zaman

yall~manm

~ekilde

faydalandlklarl one siiriilebilir..

arasmda c;ok biiyiik farkllhklann

en onemli varsaymn ise; Universite ogrencilerinin

popiiler kiiltiirii en yok tiiketen kitle iyinde yer almalanna kar~m popiiler kiiltiirii olumsuz olarak
nitelendirerek kendilerini popiiler kiiltiirii tiiketen kitleden farkll bir

~ekilde

konumlandmnaya

c;ah~malarldu.

Universite ogrencilerinin ic;inde yer aldlgl genc;lik donemi, insan ya~armnm en dinamik,
en hareketli donem olarak bilinir. i~te bu donemde bireyin kendini gerc;ekle~tirrnesinde bo~
all~kanllklan

zaman

ve popUler kiiltiir etkinlikleri etkili olmaktadu.

popUler kiiltiir etkinliklerine katllarak kendini ifade edebilme
c;all~ma
"bo~

i~leriyle,

tanlmlanml~tIr. Bo~

geli~tirebilme, toplumsalla~ma,

bakI~

zamanlarmda birey

imkamru bulur. insan ya~arrunda;

giinlillc ihtiyac;larla (yemek, uyku vb.)

zaman" aktiviteleri olarak

bilincini
farkll

hayatlyla, ev

Bo~

ili~kisi

olmayan etkinlikler,

zaman bireylerin problem c;ozme, grup

akIl yliriitme, karar verebilme, yaratlcl

aC;llan kazanabilme yeteneklerini

geli~tirdikleri

bir siirec;tir. <;arplCl bir ifadeyle, "Kalitenizin 6!i;ilsil,

ve

bo~

du~iinebilme,

ki~isel geli~imlerini

sagladJ.klarl

zamanlarl11zzda ne yaptzgznzzdzr.

Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sagladzgz bo~ zaman ve bUl1un kalitesi ile oh;ilZUr"Grwin Edman).!

Aydogan'a gore bo~ zaman: "bireylerin ozgurle~mesini saglaYlcl bir zaman dilimidir,,2.
Bu

c;all~mada;

populer kiiltiir etkinlikleri ve

bo~

zaman

all~kanllklan

ogrencilerinin bu zaman diliminde -Aydogan'm da vurguladlgl gibi I

2

http://tr.wikiquote.org/wikilBo%C5%9F_Zaman
Aydogan,F., "Medya ve Bo~ Zaman", Om Yaymevi,ist.,Ekim 2000, s:21

uzerinden Universite
ozgiirle~melerinden

2
bahsedilebilir mi sorusuna da yamt aramnaktadir. Popliler kiiltiir etkinlikleri insan
geni~

yer tutan bir etkinlik tiiriidiir ve

bo~

zaman

ah~kan1lklarmdan

ayn

ya~ammda

du~linUlemez.

PopUler

kUltUrii olumsuz olarak nitelendinnek popUler kiiltUr etkinliklerinde yer almadlglmlz ve yer
almayacagulllz anlamma gelmemektedir. PopUler kiiltUr etkinliklerinin reel hayatm her alanma
girmi~

olmasmdan kaynaklanan bir yaptmm gucu oldugu varsaYIlrrsa buna paralel olarak

popUler kiiltlir etkinliklerinin bir ~ekilde iyinde yer almanizi saglaYlcl ozelligi de vurgulanabilir.
Ara~tmnada

oncelikli olarak

bo~

zaman kavranll tanIDllanacaktrr.

geryekle~tirdikleri

Universite ogrencilerinin

zaman kavraml

an1a~llmaya yah~llacaktrr.

etkinlikler lizerinden
ara~tmna

Bo~

Ara~tIrmamn

diger bir kavranll olan popUler kiiltlir ise

Ara~tlrmamn

omeklemi ise; Anadolu Universitesi'ne 2006-2007 ogretim Yllmda kaYlth olan

yeryevesinde tammlanacaktrr.

ogrencilerden olu~maktadlr.
Bu

yah~ma

Uy bollimden

olu~maktadir.

Tezin birinci bollimunde

ozel aniamiarl lizerinde durularak bu tamm lizerinden

bo~

kavramsalla~tmimasl

zamamn genel ve

ah~kanhklarmm

zaman

tammlanmaya yah~llacaktrr. Bu bollimde aynca bo~ zamamn nasil

bo~

an1a~Ilmasl

gerektigi lizerinde durulacaktrr. Son olarak,

bo~

nitelikleri

gerektigi ve nasll

ZanlaIlln

geymi~ten

glinumiize algllam~l tarihsel bir sfueyte ele almarak incelenecek ve bo~ zamanm ele~tirilerine yer
verilecektir.
ikinci bolUmde; popUler kiiltUr kavrammm genel bir tannlll yapllacak ve popUler kiiltUre
ili~kin

farkli

ortii~tligu

yakla~lmlara

yer verilecektir. Aynca, popUler kiiltUrlin kitle kUltliriiyle ne dlizeyde

ve ne duzeyde

Tfukiye'deki

farklIla~tlgl

irdelenecektir. Aynca popUler kiiltliriin dlinyada ve

geli~iminden, degi~iminden

kavramiarl tammlanmaya

yah~llacak

bahsedilecektir. Yine bu bOlumde kiiltUr ve genylik

ve genylik konusundaki

yakla~lmlar

konu ile bagiantih

olarak ele aimacaktir.
Uyiincii ve son bollimde ogrencilerin popUler kUltlir etkinlikleri ve bo~ zaman
ah~kan1lklan

hakkmda elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanacaktrr. Sonuy olarak Anadolu

Universitesi ogrencilerinin PopUler kiiltUr'e bakI~ ayilarl lizerinden iiniversite genyliginin bo~
zaman ve popUler kiiltfu etkinlikleri hakkmdaki tutumlan ortaya konuiacaktir. Son olarak
yah~mamn
yah~mamn

buiguiarl

1~lgmda

ileride yapllacak

genel bir ozeti yapllacaktrr.

yall~malara ili~kin

onerilere yer verilecek ve

3

BiRiNci BOLUM
BOS ZAMAN VE BOS ZAMAN SOSYOLoJisi

1. BOS ZAMAN
1.1
Bo~

Bo~

Zaman Kavraml

zaman etkinlikleri, bu etkinliklere katllma bi<;imi ve bireylerin bu etkinliklere

aYlrdillan slireler bireyden bireye farklIlillar gosterir.

Bo~

zamanlan degerlendirmek i<;in

yapllan etkinlikler de zamansal ve mekansal farkllhklar gostermektedir. Bu etkinliklerden
hangisinin tercih edilecegi ise;

ki~inin

yaplsma, diinyaYl

algllaYl~ma,

sahip oldugu olanaklara ve yeteneklerine bagh olarak degi~mektedir.
popiiler kiiltiir etkinliklerinin belirledigi

gori.i~i.inden

bu etkinlilder <;er<;evesinde ah~kanllklarmI
Bu b61iimde
almarak,

ge<;mi~ten

bo~

Bo~

cinsiyetine, egitimine,
zaman all~kanllklarlm,

yola <;lkIldlgmda; iiniversite ogrencilerinin

olu~turduk1arl dii~iiniile

bilinir.

zamanm tammlilln yam srra kavramrn tarih<;esi ana hatlarl ile ele

giiniimiize

bo~

zamanrn

iizerine durulacaktrr. Yine bu boliimde

bo~

algllam~

bi<;imleri ve

bo~

zaman

zamam olumlayan ve olumlamayan

ah~kanlillan
gori.i~lere

yer

verilecektir.
Giiniimiizde

<;ah~ma ya~armmn

ve etkinliklerini toplumsal

ya~amm

ve hayat ~artlarmIn zor olmasl, bo~ zaman ah~kanllklarlill
<;ok onemli bir par<;aSl haline

getinni~tir.

Bu sorun,

ara~t1rmanuzm temel konusunu olu~turmaktadrr.3

Antik Yunan
<;agn~tlTIclSldlr.

ya~am

dii~iiniirlerine

gore

"bo~

zaman"

emek-dl~1

bir

ya~amm

Bir yarar i<;in, varhk slirdiinnek i<;in yapIlmasl gereken etkinliklerin

etkinliklerine aynlan Zamandlf. Kolelerin yaptlgl

ogrenmek, miizigin estetik sorunlarlill
oyunlar oynamak i<;in

ya~anan

tartl~mak,

i~lerin dl~mda ~iiri

dl~rndaki

ve sanatlan

bedenin giizelligini ve giiciinii geli;;tirecek

zamandl. Greklerin bu konudaki

anlaYl~larlm

degerlendiren 1900'lerin, 1930'larm kiiltiir tarill<;isi Johan Huizinga'nm

3

ve ozglir olmanrn

Aydogan,F., "Medya ve Bo~ Zaman", Om Yaymevi,ist.,Ekim 2000, s:15

deyi~iyle

irdeleyip
''paedia

4
amaclyla; insamn kendisini
demektedir.

geli~kin

ve

i~lenmi~

bir insan yapmasl amaclyla

ya~anan

zamandl."

4

Bir kavram olarak bo~ zamam tammllli'llBk olduk<;:a gUy olsa da, etkinlik mrleri ve zaman
aylsmdan babldlgmda

ye~itli

tammlara

ula~llmaktadrr.

Bu tammlara gore

bo~

zaman; gelir,

mekan, yasalar ve toplumsal kurallar gibi etkenlerle smrrlandmlabilir ya da denetlenebilir gibi
gorunmektedir. Ama uygarhk insan

ya~ammm

her dakikaslID dlizenleyemez. Bu nedenle, tUm

toplumlarda bireylerin; yasalar, gelenekler, din ve ahlak degerleriyle slmrlanamayan belli zaman
dilimieri i<;inde kendi seyimierine gore belirledikleri etkinlikler vardrr. 5 KIsacasl bo~ zaman i<;in
bu etkinliklerin yaplldlgl zaman diliminin genel adldrr.

Bo~

bir etkinlik olmasl aylsmdan eglence ya da dinlenceyle

zaman, herhangi bir ama<; gutmeyen

kan~tmlan

bir kavramdrr. Ger<;ekte

bo~

zaman eglence ya da serbest zaman kullanma aracldlr. Anlam aylSlndan, ingilizcedeki bo~ zaman
sozcugu (leisure) Latincedeki (licere) ozgfu olma sozcuglinden mretilmi§tir. Bu nedenle,

bo~

zaman etkinligi, srrurlanla olmadan yapIlan etkinliktir. Aynca, ki§isel doyumu saglamaya
yoneliktir bu nedenle de ozgfuce seyilmi~ bir etkinlik tfuUdfu. 6
Bo~ zaman kavraml, zaman aylsmdan da tammlamm~trr. insanlar <;ah~ma etkinliginin

dl§mda dogal, bedensel gereksinimlerinin

kar~llanmasma,

ba§ka doyumlara da gerek duyarlar. Bu tammdaki
etkinliklere

giri~ilen

bo~

dinlenmeye, uykuya, eglenceye ve

zaman, aylak geyirilen ya da dalla yUce

ozel bir zamandrr. Ekonomik bir zorlama olmadan giri§ilen, kendi ba~ma bir

amay olan zamandrr. 6rnegin; okuma, hobiler, spor, oyun, dinlenme gibi kUlmrel, sanatsal ve
toplumsal etkinlikler de bo~ zaman etkinlikleri i<;ine girer. 7
KIsacasl

bo~

zaman etkinlikleri bireyin kendi adma kendi

etkinlikler oldugu kabul

edilmi~tir.

etkinlikte yer allyorsa,

etkinlik

0

ki~isel

tatmini i<;in yaptigi

Birey, kendi ozgur iradesi ile degil de bir baski sonucu

bo~

zaman etkinligi degildir. Bir etkinligin

bo~

zaman olarak

tammlanmasl iyin, bireyin goniillu oimasl ve etkinlik i<;inde yer almak istemenin
dayatllmamasl, ki~inin kendi istegi ile oimasl gerekmektedir.

4

5

Oskay, U., "Onsoz" "Medya ve Bo~ Zaman," ic;inde s.10
Akt. Aydogan,"Kenneth Roberts, South and leisure, London, 1983,s.46"A.g.e.,:19

Aydogan "John R. Kelly, Leisure, Prentice Hall, New Jersey, 1982,2 BaskI,s.6"A.g.e.,s:21
7Akt. Aydogan, "John Wilson, "Politics and Leisure", Allen and Unwin, London,1988, s:2"A.g.e.,s:19

6Akt.

ki~iye

5
Butler' e gore

bo~

zamanlann degerlendirilmesi; bir deneyim biC;imi, zengin bir

ya~antl

elde etme yoludur. Ozel bir etkinlik tihii olarak bo~ zaman, c;ah~ma dl~1 zaman, bir toplumsal
sistem, bir egitim safhasl, duygulann bo~ahm1ll1 saglayan bir yoldur.
Tiirkiye'deki

bo~

~oyledir;

bic;imleri ise

ara~tmnalarda "bo~

zamanla ilgili

Tezcan'a gore

"bo~

8

zaman" kaVraIllimn

zaman bireyin hem kendisi ve hem de

ba~kalan

biitiin zorunluluklardan kurtuldugu ve kendi istegi ile sec;ecegi bir faaliyetle
zaInandrr".9

Abadan-Unat,

ara~tIrmasmda bo~

"Universite

Ogrencilerinin

Bo~

zaman

tammlam~

ic;in

ugra~acagi

Faaliyetleri"

adh

zamam "uyumak, yemek yemek, viicut temizligi yapmak, fakiilteye gidip-

gelmek dl~mda kalan vakit"lO olarak tammlamaktadrr. Bunun yam srra; Demiray c;all~masmda
Crandall'm "herhangi bir diirtiiye dayandmlan ihtiyac;lar ic;in harcanan bo~ zaman"ll tammma
yer venni~tir.
Gokc;e, "Orta Ogretim Genc;liginin Beklenti ve Sorunlarl" adh c;ah~masmda bo~ ZaInana
"ozgiir zaman" der ve ~u ~ekilde tammlar: "Ozgiir zaman bireyin taIn bagnnhhk ve
zorunluluklarmdan -gorece- kurtuldugu bir zaman dilimidir.,,12 Dumazedier'in ''bugiiniin
mutlulugunu yeni ahlak kurallarl ve
yola C;lkaIl AbadaIl-Unat bu
teknik

geli~im

bo~

dii~linceye

zaman iizerine yiikselecektir"

dayandrrdigi

ve sosyal onlemler sayesinde

ki~inin

bo~

~eklindeki

zaman ic;in "...

iiretime

yonehni~

~u

halde

sozlerinden
bo~

zaman

etkinlikleri srrasmda veya

onu izleyen zamanlarda giri~mekte oldugu i~ler dl~mda harcayabilecegi zamandrr,,13 demektedir.
insanlar ic;in bir gereksininl olan bo~ zaman etkinliklerine katIlrrken bireyin gonlillli
olmasl, zevk almasl, ekonomik faaliyetlerde bulunmasl ve bireye baglillsIzhk duygusu
kazandrrmasl beklenir. Bayer'e gore bu tiir etkinliklerin liC; tiir
ve ilerleme. 14
KIsacasl
ya~antimizi

y ani

bo~

bo~

zaman

ah~kanlIklan;

i~levi

vardrr. Dinlenme, eglenme

reel hayatm zorluklarmdan, slkmtIlarmdan kac;mak ve

anlamh kIhnak ic;in yaptIgmllz, katIldlglmlz aktivitelerin genelini kapsamaktadrr.

zaman

ah~kanlIklanmIz;

yapmarmz gerekenler iizerinden degil, eglence sektoriinlin

8G6kmen H., ''Yiiksekogrenim ogrencilerinin serb est zaman etkinlikleri kendilerini gen;ekle~tirme diizeyleri",
1985, s:16
9 Tezcan, M .. , "Kiiltiir ve ki~ilik: (psikolojik antropoloji)", Ankara: Bilim Yaymevi, 1987, s:4
IOAbadan-Unat, N., "Universite ogrencilerinin serbest zaman faaliyetleri : Ankara yiiksek ogrenim geDl;ligi
iizerinde bir ara~tIrma" Ankara: Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi, 1961, s:3
11Demiray, U. "Apkogretim Fakiiltesi ogrenciIerinin bo~ zamanlarml degerJendirme egilimleri" Eski~ehir:
Anadolu Universitesi, 1987,s:8
12 G6kc;:e,B. ve digerleri, "Orta ogretim geDl;liginin beklenti ve sorunlan", Ankara: T.C. Milli Egitim Genc;:lik ve
Spor Bakanhgl Genc;:lik Hizmet!eri Gene! Miidiirliigii, 1984.
13 Abadan-Unat, N., a.g.e.s:16
14 G6kmen,A.g.e.,s:16
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bize sundugu olanaklar arasmdaki se<;imlerimizden

olu~maktadrr.

Bu siire<;te daha <;ok bizim

birey olarak ne yapmak istedigirnizin on plana <;lk1:1gl ve bunun sonucunda

gefgekle~tirdigimiz

aktivitelerin tlimunu kapsamaktadrr. SllTITh da olsa bo~ zaman ah~kanhklan birey i<;in ozgiirle~im
alamdlr diyebiliriz.

Bo~

bizleri tatmin eden,

zamanlanIDlzda ka1:1ldlglIDlz popmer kiiltiir etkinlikleri; birey olarak
giinluk hayatm rutinlerinden

uzakla~maIDJ.Zl

ki~isel

saglayan ve

deneyimlerimiz sayesinde bizleri geli~tinnektedir.

1.2.Bo~ Zaman'm Veri ve Onemi

Bo§ zaman dilimindeki yapllan etkinlikler

olduk~a

toplumdaki kiiltiirel degi§imleri yansltan bir ozellige sahiptir.

onemlidir. <;iinkii bu etkinlikler;
Bo~

zaman

ah~kanllklarl ge<;mi~ten

giiniimuze farkllla~arak yeni anlamlar kazanml~trr. Gyle ki bu yeni anlamlar bo~ zamam, <;agda~
ya~amla

birlikte insamn ve insan hayatmm merkezine

yerle~tirmi~tir.

L. P. Smith'e gore; "Eger

bo~ zamamnzz yoksa, ruhunuzu kaybediyorsunuz" demektedir. 15 Bo§ zaman; bireyin eglenme,

dinlenme,

ho§~a

vakit

ge~irme,

toplumsalla§ma, arkada§ gruplan ile biitiinle§me, ki§iligini

geli§tirme, kendisi olabildigi ve kendisini ke§fedebildigi aktivitelerin biitiiniinii kapsamaktadJ.r.
Bireyin kendini yeniden

ger~ekle§tirmesini, i~inde

bulundugu toplumsal yaplYa uyumunu ve

kiiltiirel geli§imini saglamaktadlr.
Bo~

zamam degerlendirme etkinliklerine kahlma uzerine yapllan

<;all~malardan

Havighurst ve Donald'm yaptlklarl <;ah§ma ve yine Havighurst'un 1961 'de yaptlgl
gore,

bo~

1959' da

<;ah~maya

zamanlarl degerlendirme etkinliklerine katllmamn en onemli nedenlerini

slrahyor 16 :
1.

Bo~

zamanl zevk alaralc ya~amak,

2. i~ten farkll bir ~eyler yapmak,
3.

Arkada~larla etkile~im

kurmak,

4. Yeni deneyimler ya~amak,

15
16

http://tr.wikiquote.org/wikilBo%C5%9F_Zaman
Kllba~, S., Gen'rlik ve Bo~ Zamam Degerlendirme", ~u1.'1lrova Universitesi Basnnevi, Adana 1994,s.34

~oyle

7
5. Bir ~eyler ba~anna duygusu ya~al11ak,
6. YaratIclhk duygusunu tatmak,
7. Toplumsal yarar elde etInek,
8. Zaman gec;innek.
Pierce 1980'de yaptlgl

c;ah~mada i~

ve

bo~

zaman etkinliklerine katllmadan saglanan

doyunla ili~kin OlC;iit ~oyle17:
1. Dostluk (intimacy)
2. Dinlemne ve rahatlama (relaxation)
3.

Ba~arl

(achievement)

4. GiiC;lii (power)
5. Ustiinliik (transcendence)
6.

Co~ku

(excirnent)

7. Yenilik (novelty)
8. Entelektiiellik (intellection)
9.

Ho~sohbetlilik

(sociability)

IO.Zaman degerlendimle (time filling)
11. Y aplclhk (constructiveness)
Bo~

zamana yonelik yukanda belirtilen tUm bu nitelikler goz oniinde bulunduruldugunda,

giiniimiizde iiniversite 6grencilerinin
geli~imleri

bo~

zamanlannda ic;inde bulunduklarl faaliyetler

iC;in kullanacaklan zaman dilimi olabilecegi gibi kendilerini

ki~isel

geli~tirmedikleri,

sistemin bir parC;asl olduklarl, bo~a harcanml~ zaman dilimi de olabilir. Universite ogrencilerinin
bo~

zaman etkinliklerinde harcadIklarl zaman; kendi

geli~tirmek

17

ozgiirle~im

alanlanm

olu~turmak

ve

ic;in kullandlklan bir zaman dilimi veya kiiltiir endiistrisinin onlara verdiklerini

Kl1ba~, a.g.e., 5:35

8
sorgulamadan

i<;selle~tirdilderi

gUnu birlik tiiketilen ve kendilerini popUler kUltiiriin bir par<;asl

haline getiren zaman dilimi de olabilir.

1.3. Bo~ Zamanm Tarihsel Geli~im Siireci

Bo~

zaman tarihin ilk donemlerinden beri

insanoglunull

bo~

zamaniarlillll artmasl ile

bo~

suregelmi~

bir kavramdu. Son donemlerde

zamanlarl degerlendirme faaliyetlerinde bir

gozlemnektedir. Bu nedenle bo~ zamanm tarihse1

geli~imi

ve

donu~Umu

artl~

irdelenmelidir.

fuSanllk tarihinin ilk donemlerindeki endustrile~memi~ olan kUltfulerde <;ah~ma saatleri
giinUmUze oranla daha uzundur. Bununla birlilcte

i~

ve

bo~

zaman bir burun halindedir. Bu

donemde tanm, toplaYlclhk ve avclhkla ugra~an toplum1arda i~ ve bo~ zaman modem toplumlara
gore daha <;ok birbirini tamamlar niteliktedir. 18
Arkaik ve topraga bagh toplumlarda

<;ah~ma

ve dinlenme birbirini tamamlar

goriinfundedir. y erle~ik tanm ekonomisi ile daha disiplinli olmu;;tur. Zaman ayinlerin yaplldlgl
kutsal zaman ile ayin yapllmayan ve
aynlnll;;tu. Bu donemde yogun

<;ah~llan

zaman ise kutsalhk dl;;l zaman olarak zaman ikiye

<;ah~mamn ya~andlgl

ancak dinlenmenin de ihmal edilmedigi bir

donemdir. insanllk tarihinde ilk kez bo~ zamanlarm ortadan kalkmaslyla zaman artlk kutsalhk
dl~l <;ah;;ma sfuesi olarak tanImlanmaya ba~lamI~1Ir.19

Bu donemden soma <;ah;;mamn
tabakamn- s1ll1frn olu~mas1ll1 saglamI;;tu.

farklI1a~masmm

Bo~

sonucu toplumda yeni bir -elit bir

zaman politik, kUltfuel ve sosyal dayanak11 ileri bir

kUlrurle birle~mi;;tir. Omegin MIslr, Asur ve Babil medeniyetleri <;ok fazla bo~ zaman faaliyetine
sahipti. Fakat bu

bo~

zaman faaliyetleri toplumun belli bir ziimresine -dini, askeri liderlere veya

toplumun ust slmfrna- aitti. Bu donemdeki toplumlarda
biniciligi,

gfue~,

ba~hca

boks, ok<;uluk, sanat, dans, muzik, drama, avclhk,

bo;; zaman faaliyetleri; at
sava~

v.b. aktiviteleri iken

bunun yam Slra bo;; zamanlarrnda i<;mek ve kumar oynamak da bu faaliyetler arasrndaydl 20 •

Godbey, G., "Leisure in your life: an exploration" State College, Pa. : Venture Pub., c1990.s:26
Karakiic;iik, S. "Rekreasyon : (bo~ zamanlan degerlendirme) kavram-kapsam ve bir ara~ttrma Ankara",
1997, Ankara, Seren Ofset, s:39
20 Torkildsen, G .. "Leisure and recreation Management", London: E. & FN Span, 1992, s:16
18

19
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Bo§ zaman aktiviteleri antik <;agdan beri tizerinde dti§tintilen bir kavramdlr. insam ve onun
dtinyasllu anlayabilmek ic;:in, insana ait c;:e9itli etkinlikleri de inceleyen Antik yunan
dti9tinfulerinden Aristo'ya gore "ozgfu yaratlcl zaman kullamml" temelinde kole emegi bulunan
bir toplumsal ya9amda, ozgtir insanlar ic;:in hem bir erdem, hem de bir yticelmeydi. Aynca, ozgtir
insanlardan biri olmanm yi.ildimlugu idi. 21
Antik Yunan Donemi'nde ya9ayan erkeklerin c;:ok fazla b0 9 zamam vardl. Bu zamam
dinlemneye, eglenmeye ve spora aymrlardl. Aym zamanda dini festivallerle, gynmasium,
bahc;:eler ve aC;:lk hava tiyatrolanyla b0 9 zamanlarllU gec;:irdikleri faaliyetlerdi. Bu donemde kadm
ikinci sllUf starusiindeydi. 22
M.S. 354'te Romahlarm Yllda 200 gtine yakm tatil giinleri vardl. B0 9 zaman ah 9kanhklarl
Antik Yunan'dakinden farkllla9m19tIr. Romahlardaki b0 9 zaman c;:ah9mak ic;:in kondisyon
saglamak amac;:hydl ve bunu yapmalanndaki temel amac;: sava9ta fiziksel kondisyon saglamaktl.
Bu donemde b0 9 zamanlan degerlendirrnek amaclyla halk ic;:in 800'den fazla umumi hamam
yaplhm9tIr.23
Aristo, Politika adh eserinde b0 9 zamanla ilgili: " ... buttin ya9am c;:ah9makla b0 9 zamana, sava9la
ban9a boltinebilir; yapllan geylerden bazllarl ahlaki degeri olan eylemler slillfma girerler,
otekilerinse zorunlu olmalarma kar91hk boyle bir degerleri yoktur ... sava91 bar19 ic;:in sec;:eriz;
c;:ah9maYl b0 9 zaman bulmak ic;:in, a9ag1hk ve faydah eylemleri soylu eylemler ic;:in sec;:eriz"
demektedir. Aristo b0 9 zamanm onemini vurgulamak ic;:in "Bir kimse c;:a11 9abilmeli ve
sava9abilmeli, ama da11a onemlisi zorunlu ve faydah geyleri yapmak ic;:in ban9 ic;:inde
ya9ayabilmeli, incelilcIe bezenmi 9 b0 9 zamam olan bir ya9am sfudiirmelidir.,,24 demektedir.
Aristo'ya gore, b0 9 zaman; toplumun kendini egitInek ic;:in kullanacagl bymetli zaman dilimidir
ve bunun ic;:in kullamlmasl gerekmektedir. Aristo 'ya gore "sava9m amaCl b0 9 zaman
saglamaktlr .,,25
Ortac;:ag Doneminde aristokrat slmf ve onlara bagh serflerden olu9an bir slillftan
bahsedebiliriz. TarIma dayah bir fuetimin yogun oldugu bir donem. Bu donemde kadm ile
hizmetkfum b0 9 zamam, erkeginkinden farklldrr. Bu, geni9 6lc;:ude, efendiye hizmet veya ev

21 Oskay, D., "XIX. yiizyddan giiniimiize kitle i1eti~iminin kiiItiirel i~levleri : kuramsal bir yakla~lm", Ankara:
A.D. Siyasal Bilgiler Fakiiltesi, 1982,s: 16
22 Godbey, a.g.e., s.13
23 Torkildsen, a.g.e., s.19
24Aristoteles, i.O. 384-322. "Politika"; yeviren Mete Tuncay. - 1. bash - istanbul: Remzi Kitabevi, 1975,s: 222
25 A.g.e.,s:224
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e~yaIanmn

korunmasl

Kadmm ya da ev

~eklindedir.

Bu smlfm harcadlgl emek uretici bir

yah~an1anmn

yaptlgl

i~ler

i~

i~lerdir

sIklIkla zor

saglamadlklan sfuece fuetici gUy olarak hesaplanmamaktadir. Sadece bu

kapsammda saYllmaz.

ve tUm evin rahatIm
i~ten

geriye kalan

i~ler

bo~ zaman yah~maSl olarak degerlendirilmektedir.26
du~mam"

Sanayi devrimiyle birlikte, l778'de Fransa'da "ticaret
giinleri ve dinlenme
ya~aIDlna

dahil

kIsitlatID1~,

diye adlandmlan tatil

iyki iymeyi onleme bahanesiyle pazar giinleri de

edilmi~tir. Sanayile~me

sfuecine girilmesinin ilk Yillarmda,

yah~ma

yall~ma

on plana

fazlaca ylkartlhm~, bo~ zaman tembellik olarak nitelendirilmi~tir.27
Endustri devrimi yalmz fuetim ve tUketim
yah~ma

zamam

ya~am

alanlan (ev-konut) ile i§yerlerinin aynlmasl sonucu

kazamm~trr.

saate

dl~mda

ili~kilerini etkilememi~,

kalan "bo§ zaman" ortaml

aym zamanda insanlara

saglaml~tIr. Endustrile~me
"bo~

ile birlikte insanlann

zaman etkinlilderi" onem

Ondokuzuncu yliZYllda haftahk yah~ma sfuesi 75 saat iken son Yillarda bu sfue 40-45

inmi~tir. C;ah~ma

saatlerindeki bu

degi~im

yah~anlarm

sonucunda

glinde 2-3 saat

bo~

zamana sahip oimasl saglanmI~tlr?8
Bu donemde yok yah§anlar

yah~tlklan

halde

yoksulla~rrlarken,

fuetime katllmayan

burjuvalar zenginle§mekteydi. 1883' de Paul Lafargue, Tembellik Hakla adh kitabmda

yah~mamn

aslmda i§yinin bireysel ve toplumsal felaketine yol ayan bir eylem oldugunu, bireysel ve
toplumsal yoksunluklarm nedeninin de, kapitalist ahlak ve ekonorni oldugunu soylemi~tir.29 Bo~
zamam "butUn korulliklerin anasl"

saYlm~trr.

Gunlimuzde

"bo~

zaman ve kiiIrurel etkinlikler" en

az bir ya~ama biityesi ve asIa kIsaltllmamasl gereken evrensel bir insan hakkI saYllmaktadrr.

30

1880'lerde Fransa ve ingiltere'de yall~ma saatleri uzamI~tlr ama buna ragmen yah~an
gruplarm ucretli izin hakkI olmadlgl halde Paskalya vs. gibi donemlerinde i§yilerin tatile
ylktlklarl gorUlmu§tfu. 19. yUzyllda teknolojik ilerlemelere

kar~m

yah§ma sureleri de artrnaya

ba§laIDl§trr. 31 Omegin Amerika'da fabrikalarda haftallk yah~ma saati 70 saate ula§ml~trr.
Sanayi devrimiyle ba§layan otomasyon, fazla fuetim,

geli~meler

ve insanlarm

bo~

zamanlara duyduklan ihtiyay sonucunda yah§ma saatlerinde azalmalar, bunun sonucunda bo§
Veblen, T., "Aylak slmfm teorisi", Babil yayrnlan, istanbul :2005, s:51
Karakiiyiik, a.g.e., s.39
28 Abadan-Unat, N., Ban Almanya'daki Turk i§crileri ve sorunlan, Ankara: T.C. Ba~bakanlIk Devlet Planlama
Te~kiIatl, 1964, 5:50
29Akt. Aydogan, "Marx,K., "1844 FeIsefe YazIlan", yev. Murat BeIge, Vyayrnlan, Ankara, 1986,8:73-74", a.g.e.,
s:91-92
30 Abadan-Unat, N., a.g.e., s:51
31 Karakiiyuk, a.g.e., s.40
26

27
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zamanlarmda

art1~a

neden

olmu~tur.

kazamlm1~

miicadeleler sonucu

Ancak bunlar ozellikle sanayi devrimi Y111anndaki uzun

haklard1r. Uzun

olmu~tur. <;ah~anlarm

rahats1zhklarma neden

i~

saatleri sonucu

yah~anlarm

fiziksel ve ruhsal

a~m yah~ma-yah~tmna

verdikleri bu miicadeleler

zihniyetinin Y1kIhnas1yla saglanabilmi~tir. 32
t~ ve bo~ zaman ili~kisi lizerine geli~en dii~linceler, endlistri devrirninin olu~umuna etkili
olmu~tur.

yah~maYl

Weber, "Protestan AhlakI" adh eserinde fuetkenlik ve

yah~mak

zama111 kaybedilen zaman olarak tammlamaktadrr. Ona gore

ve bir

bo~

yiiceltirken
~eyleri

fuetiyor

olmak insanlar iyin geryek bir rekreasyondur. Avrupa'daki toprak soylu aristokrat s1111fVeblen'in
bo~

de vurgulad1g1

zamam yok olan "aylak s1111f', yerini sanayi devrimiyle birlikte

dayanan ve

yah~maS1111

degi~iIn

donii~iim yah~ma

ve

elde ettigi kar ma.Ijl ile olyen burjuva s1111fma
sfuesini ve buna bagh olarak da

bo~

bITakIm~t1r.

zaman

yah~maya

Bu koklii

ah~kanl1klar1111

dlizenlemesini gerekli kIhm~tIr.
Bo~
<;ah~ma

zaman

hayatmdaki

Kentle~meyle
yah~ma

ah~kanlIklarmda

ve

degi~iInler, geli~meler bo~

zamanlarm

~ekillenmesinde

degi~iInler ya~and1.

birlikte toplumsal yap1da da biiyiik

bo~

degi~imler ya~anm1~t1r.

Sanayi Devrimi ile birlikte koklli

onemli rol oynadl.

Yeni donemle birlikte

zamamn dlizenle111nesi ihtiyac1111 da beraberinde getirdi. Evde iiretim yerine

fabrikada liretim d6nemi

ba~lad1,

1930'lardan itibaren

bireylerin tliketim anlaY1~mda koldli

endlistrile~me

degi~imler ya~and1.

ve otomasyonla yok kazanan yok lireten toplumlar da

artIk yah~ma saatlerinde azalma ve bo~ zamanlarl11da ise artmalar gorlilmii~tfu. Ucretli izinler ve
40 saatlik haftahk
saglam1~trr.

yah~ma

uygulamalan,

yah~anlann bo~
yah~ma

Boylece son yUzy11m iyinde, Y1lhk

art1~

zamanlarmda hissedilir bir

sliresinin 3000'den 2200 saate

indirilmesiyle ki~ilerin dinlenme sliresi yogalmI~t1r 33
Ancak Kapitalizm,

kentle~me

ve

beraberinde

getirmi~tir.

olu~mu~tur.

Bu s1111flamaya kar~l y1kanlar

endlistrile~me

Bu b61iinmeler sonucu

bo~

ohnu~tur,

toplumlar arasmda bollinmeleri de

zaman ad1 altmda yeni bir toplumsal s1111f
bunlardan biri de Veblen dir. Ona gore

zaman; iiretmeden ruketmekti. Bo~ zamam somiirli olarak gonnekteydi.
Endlistriyel kapitalizm sadece para ve zamana sahip kliylik bir
yah~mak

zorunda olan

i~yi

Sl111f1111 da

dogurmu~tur.

Teknolojik

34

bo~

geli~melerle

zaman Sl111f1111 de gil
birlikte

i~yiler

Karakii9illc, a.g.e., 8.38
HaclOglu,N., Gokdeniz, A, Din9,Y. ; editor Gokdeniz, A., "Bo~ zaman & rekreasyon yonetimi : (ornek
animasyon uygulamalan)",. - 1. b8. - Ankara: Detay YayrncIllk, 2003.8:19
34 Godbey, a.g.e.,s.28
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bo~

daha

12
fazla iiretmeye

ba~lmm~tlr.

Bunun sonucunda ise,

i~c;:ilerin bo~

zamanlannda bir

art1~

meydana

gelmi~tir. Ornegin seyahat etme ~anslan artmI~,bu hareketlilik egitim seviyesini de arttlrml~tIT.

insanlar daha c;:ok aktivite ile ugra~maya te~vik edilmi~tir. Modernizmin ilk d6nemlerinde
Avrupa' da gorillen halk temsilleri ve

~enlikler yava~ yava~

yerlerini ticari olarak desteklenen

tiyatro, muzik, dans, spor vS'ye blrakml~tlr. 18.yy.m ingiltere'sindeki kaphcalar gibi turistik
tesislerin

geli~mesiyle

olmaktan

yava~ yava~ uzakla~arak

18.yy.m

ba~larmda

kUltfu ve sporun elit smlfa has ozel etkinlikler

giderek halka ac;:Ik etkinlikler olmaya

ba~laml~tIT

ve bu olay

19.yy.da geli~meye devam eden bo~ vakitleri ticarile~tirmesini saglaml~t1r.35
Bo~

zamanlann, dinlemne, eglenme, kendini

geli~tirme,

sosyal

ili~kilerde

bulumna, spor

yapma, tatile c;:Ikma gibi keyif alman bir zmnan dilimi olarak oneminin arttlgl, sendikalar ile
diger kesimlerin bu yiizden daha az

c;:ah~lp,

bo~

dalla fazla

zamana sallip ohna arzularmm

geli~tigi donemler de ya~anml~t1r.36 Bo~ zaman ile turistik tatiller meydana geldikten soma

ortaya 3 sekiz adlyla bir teori

at1hm~tlr.

Bu teori 8 saat

dinlenmeyi ic;:ermektedir. Bu teoriyle birlikte 20.yfuyIlda

i~,

bo~

8 saat

gev~eme

ve 8 saat de

zamam ve tatili bir hak olarak

kabul eden ulkeler, Yllhk ucretli izin hakkull zaman ic;:inde kabul etn1i~lerdir.37
Birinci DUnya

Sava~l'ndan

somaki Yillarda,

"ucretli izin" hakkmm yer aldlgl ilk hukuki

c;:ah~anlara bo~

c;:ah~malar

zaman hakkmI teslimi eden

yaplhp bu konuda mevzuatlar c;:Ikarllmaya

ba~lanmI~tIT. 1930'lu Yillarda Uluslararasl C;all~ma Orguru ve Birle~mi~ Milletler Toplulugu'nun

gilndemine gel en bu konu, 1936'da pek c;:ok Avrupa iilkesinde yasa olarak kabul edilip
uygulamaya konulmu~tur. Orne gin insan Haklarl Evrensel Beyannamesi 24. maddesine
"herkesin dinlemneye,

bo~

zamana, ozellikle

i~

saatlerinin makul olc;:ude slmflandmlmasma ve

belli d6nemlerde ucretli tatillere hakkr vardlr" ibaresi konulmu~tur. Bu c;:ah~malan 60 kadar iilke
takip

et1ni~tir.

C;:lkararak

Mevcut yasalar ilk ucretli izinleri 6 gUn olarak

geli~tirmi~

ve halen de

haklarmm verilmesiyle de suurh
gibi kolayhklar da

saglamm~tlr.

geli~tirmeye

kalmaml~

belirlemi~

daha soma 12 gUne

devam etmektedir. Bu sadece ucretli izin

aynca turizmi

Aynca bu uygumla

bo~

te~vik

eden indirimli

ula~lm

biletleri

zamanlarl degerlendirme etkinlikleri,

turizm ve bagh sekt6r1erde buyUk hareketlilik ve geli~meyi de saglayabilmi~tir. 38

Tenekecioglu, B., Ersoy, Nezihe F., "Ekonomik Kalkmmada Makro Pazarlama", (Eski~ehir, Birlik Ofset
YayrncIllk, 2002), s.152
36 Karakii<;uk, a.g.e., s.43
37 HaclOglu, a.g.e., s.19
38 Karakii<;illc,a.g.e., s.46
35
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Post-endustriyel toplumlara gelindiginde

i~c;iler

materyal fuetmekten c;ok hizmet

fuetmeye ba~laml~lardlr.39 Bu donemde bo~ zaman ah~kanhklar111a yonelik yapllan uretimler
hizmet sektorUnfin geli~mesini

saglaml~tIr. Bo~

c;ah~madan

donem insanlann

zanlan endustrisinin geli~mesini saglayan bu yeni
davranl~

arta kalan zamanlarda haza yonelik

geli~tirrnesini saglaml~tIr. <;ah~ma

bic;imleri

saatlerinin azalmasl Yllhk tatil gUnlerinin artmasl sayesinde;

tatil donemlerinde yurt iC;i ve yurt

dl~l

gezilere yonelik hizmet veren seyahat acentelerinin

c;ogalmasmdan bahsedebiliriz.

1.4. Bo~ Zaman, Tiiketim ve Kapitalizm

<;ah~ma

zanlandaki bu

saatlerinin azalmasl,

artl~la

devriminden soma
i~C;i

gec;en gUn

c;ah~ma

ah~veri~

artl~a

neden

olmu~tur. Bo~

ve tUketime dayah bir bo~ zaman

ya~andlgl

zaman olarak

"bo~

anlaYl~lm

da

zaman" 6nceden

"aylak slllif'111 yani aristokrat slmf111 zamamydl. Sanayi

saatlerinin azalttlmasl ve fuetimin artmaslyla birlikte orta slllifl ve
bo~

slllifll1111 da

ozgfule~tigimiz

zamanlanmlzda onemli bir

TUketimin yogun

kavramsalla~tIrmaslyla

Veblen'in

ozellikle

birlikte, dalla fazla

getirmi~tir.

beraberinde

bo~

zamam

olmu~tur.

Bo~

zaman; gerek tUketilen gerekse

bir zaman dilimi olarak her slmftan insam ic;ine alan bir sfuec;tir. Boylece, her

ya~am

alaml11lZI

ku~atarak,

sisteme dahil olmamlzl saglamaya devam edecegi

varsaYllmaktadlr.
Degi~en

yeni dfinya duzeniyle birlikte

iyile~meler gerc;ekle~mi~tir. <;ah~ma

c;ah~an

kesimin

saatlerinin azaltIlmasl, hastahk sigortalan,

emekli ayhgl gibi yardll11larla bu kitleler onceki kotU
saglanml~tIr.

<;ah~anlar111

ya~am ko~ullannda

ko~ullardan

sosyal ve ekonomik haklanm kazanmalarl yalrnzca

zamanda eglenceye yonelik olanaklara kavu~malanm beraberinde

hayatta kapitalizmin
denetlemeye

39

bo~

zaman aras111daki

c;ah~ma

c;all~maktadIr.

Godbey, a.g.e.,s.35

ili~ki

sigortasl,

bir Olc;ude kurtulmasl

mUlkiyetinin saglamnasl, daha iyi beslenme ve egitim ko~ullann111 edinilmesini

Kapitalizm ile

i~sizlik

belirgin

yerle~im

saglamaml~

aym

getinni~tir.

sanlldlgl gibi basit bir ili~ki degildir. Gfindelik

fizerine kurdugu denetimi

bo~

zamanlan da planlayarak,

14

David Reisman, "Work and Leisure in Post-Industrial Society/ Sanayi SonraSl
Toplumlarda Bo!} Zaman ve 9alz!}711a" adh makalesinde, modem donemde bo~ zamamn toplumun
ya~adlgl

diger alanlarda

eksiklikleri gidermek ivin kullamlan bir kuruma

boylelikle ozgfulUk ve yaratlcIhk kazandlrma
ara~tIrmalarda

daha iyi

egitiImi~

bo~

ve

i~levlerini

yitirdigini

donu~tiigunli

belirtmi~tir.

ama

Yazar, yapllan

zaman soontlsIru vekmeyen kitleye gore,

bo~

zamana ve

tUketime gorece daha yeni bir zamanda sahip olan ve yoksulluktan buna bagh olarak sevme
sllllrh11gmdan yeni kurtulan kitlelerin, tUketicilik tutumlanru sfudfumeye daha yatkm olduklarIm
belirtmi~tir.

Aynca, Reisman gorece incelikli degerlere

ilgisillin azahnasma kar~m,

i~vi

ula~ml~

orta slmf insanm maddi mallara

slmfmda yeni elde ettikleri haklarmdan dolaYI orta SlIDftaki benzer

durumun ortaya vlkmaslmn uzun zaman alacaglm belirtmi~tir. Reisman bo~ zamanla birlikte ortaya
V1kan

butUr1

olumsuzluklarm

vah~mamn

ongormu~tfu. <;all~maYl

kaldmlabilecegine

bo~

daha

anlam11

hale

getirilmesiyle

ortadan

daha anlamh klIma konusunda iimitsiz olan Reisman

vah~an

kitlelerin

ahnml~

olan doyumlarl ve onurlarlru elde etmek uzere kullanmak zorunda oiduklarl bir zaman

zamanlarlID ve tUketiciliklerini, toplumsal dlizen tarafmdan kendilerinden

olarak tanmIlaml~tu. 40
Tiiketim
zamanlar yani

ah~kanlIklarmm
bo~

ya~andlgl ya~am

alanlarl ise

vah~madan

zaman alanlarIdlr. Kapitalizm, insanlara tUketim bilinci

arta kalan

olu~turarak bo~

vah~maktadIr.

Diger bir

deyi~le,

tUketimcilik bir

ya~am

bivimine

marka ve sembollerin

pe~inden

ko~an

tUketici bilinv

in~a

edihneye

zamanlanm ele gevirmeye
donu~tiirlilerek,

en yogun

vah~1Imaktadu.41 Kapitalizmin tUketime yonelik yeni alanlar olu~turmasl sfuecinde bo~ zaman

endustrisinin
haline

geli~mesini saglaml~tu. Bo~

gelmi~tir.

Bu endustriler,

bo~

zaman aianlarl artIk buyUk endustrilerin ilgi odagl

zamanda

gervekle~tirilen

etkinliklerin malzemelerin

iiretilmesinde ve pazarlanmasmda oldukva belirleyici bir rol oynar. Bu endiistrilerin hedef kitlesi
genvliktir ve dolaylSlyla da Universite vagmdaki genvler bu endustrinin en yogun tUketicisidir.
GlinUmuzde

bo~

zamanlarlllllzm vogu, bedenill korunmasma,

bakmnna harcanmaktadIr. Benzer bivimde

bo~

vekiciligimizi arttmnaya, genvligimizi korumaya

40

41

vah~ma

vah~maktadIr. Bo~

hem de

ve cilt

zaman sanayii bedenlerimizi giydirmeye,

yarann sembolu olarak kullamImasl, glinfunlizlin modasmda da
ve 1990'11 yIllann giysileri, hem

geli~tirilmesine

te~hir

zamamn, saghgm ve

kar~lllllza

ki~isel

9lkmaktadlr. 1980'li

ivin giyilen spor klyafetlerdir. 2000'li

Al1:. Aydogan ,"Reisman,"Work and Leisure in Post-Industrial Society", Mass Leisure, s.371",a.g.e.,s:169-170
Aytay, 6., "Kapitalizm Ve Hegemonya ili~kileri Baglammda Bo~ Zaman" C.U. Sosyal Bilimler
Dergisi,AralIk-2004,Cilt:28No:2, s: 116
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Ylllarda giysiler post modernligin yanslmasl olarak <;e9itlemni9tir. Rahathgm, yoreselligin, etnik
sinlgelerin (lnzma, 9alvar, hint klyafetleri) yeniden tasarnmyla gen<;ler arasrnda ragbet goren
yeni bir giyirn tarzl ortaya <;:rkrn19tU. Bu gen<;ler klyafetleri yoluyla kendilerini gorilnfu kllmaya
<;ah9m19tlr. Buna benzer olarak, modem donemden once giine9te yanmak beden emegiyle giine9
1919rnda <;ah 9anlara ozgii bir gey saYlldlgmdan bir alt slillf gostergesiyken, giiniinliizde tatile
gidip giine9te yanmak giizelle9menin ve tatile gidebilecek parasl oldugunu gostermenin yolu
olmu9tur. 42
Kapitalizm, biitiinle9ik bir iktisadi/siyasi/sosyal sistem olarak, tUm <;evresel etkile9im
se<;eneklerini kendisi yeniden orgiitler. Bu orgiitlenmenin kapsaml alanmda yah9ma ortamt
oldugu gibi, sosyal ya9am, kiiltfuel etkile9im sfue<;leri ve rum politik ili9kilerini de kapsar.
Kapitalist aklm denetimine giren ili9ki sfue<;leri, yeni anlam ve degerler kazamr. Kapitalizm,
kar'a donii9tfuebilecegi her geyi kendi mantlgl iyinde degi9tirir. B0 9 zaman, kapitalizmin yeniden
biyim verdigi

It

c;alz~ma

ethosu" ile yakrndan ili9kilidir. Hatta b0 9 zaman genelde yah9ma ile

birlikte tammlamr, <;al1 9manrn basklsmdan uzakla9ma anlaml ta91r. Bu anlamda, kapitalist
yah9ma ve b0 9 zaman arasmda yakln bir ili9ki olu9ur. Antik donemde var olan b0 9 zamandan
kapitalizmle birlikte; orgiitlii, disiplinli, metodik ve yogu zaman slkrntlh yah9ma diizeninin bir
sonucu olarak yal1 9ma d1 91 zamam da (leisure) net yizgilerle aylran bir ya9am alamna
donii9tiirmii 9tfu

.43

Pronovost'a gore b0 9 zaman kapitalist anlamda kendi ekonomik alamm olu91urmakta ve bu
sektoriln yiiksek kar paylarrnm dondiigii karh bir sektor haline geldigini belirtmektedir. Pronovost,
b0 9 zaman ekonornilerini iki kategoride tammlar. Bunlardan biri, b0 9 zaman ekonomilerinin
orgiitlenmesi, ikincisi ise; b0 9 zaman etkinlikleri ekonomisinin sosyal ve kiiltfuel boyutu, kiiltfuel
kahplar vs.den olu9ur.44
Georg Lukacs'a gore ise zaman kavramt bile artlk metala9m19tu. Sanayile9me ile birlikte
yah9ma diinyasmdaki degi9irnlerle birlikte kavramtnrn da smularlm geni9letmi9tir. Kapitalizmin
fuettigi mallar ve hizmet bu zaman diliminde tUketilmesi ile slmrlandmlma dillUll1una gelmi9tir.
Kapitalizmin ticaretle9tiremedigi etkinlikler ise bo 9a geyirilen zaman olarak nitelendirilmi9tir. 45

42 BeIge, M., "Tarihten Giincellige", Alan Yay, istanbul, s.223-224
43Akt. Aytay,O., "Kapitalizm Ve Hegemonya ili~kileri Baglammda Bo~ Zaman" C.U. Sosyal Bilimler
Dergisi,Arahk-2004,Cilt:28No:2,"Juniu, Susana.(2000),"Downshifting: Regaining the Essence of Leisure"
s:70", a.g.e.,s: 117
44Akt. Aytay, "Pronovost, 1998:86"a.g.e.s:118
45 Aydogan, a.g.e., s: 172-173
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Bo~

slmf, statU,
Bu

ili~ki

zaman, kapitalizm ve modemite ile birlikte, yok farkh toplumsal alanlarda 5megin,
ya~am

tarzl, tiiketim, medya, kiiltiir endustrisi,

alanlm, yok belirgin bir

farkhla~maYI

da g5stermektedir.

~ekilde bo~

Bo~

yabancIla~ma

zamamn iyerisinde

vs.

ili~kilendirilmi~tir.

ya~anan zenginle~meyi

ve

zaman bu nedenle, ticari, ideolojik, kiiltiirel ve medyatik

bir ya;;am alanl olarak g5rulebilir. 46
yah~ma

K.1sacasl bo;; zaman; sanayile;;me ve

zamanIllin kIsaltllmasl ile birlikte

kapitalizmin kendi devamhhgllli sagladlgl bir alan olmu;;tur. Bo;; zaman kapitalist sistem iyin
tiiketim bilinci

olu~tunna,

ve tiiketim kiiltiirUn yeniden fuetilmesi siirecinde oldukya onemli bir

rol oynamaktadu. Bo;; zamanm meta olarak sunuhnaslm ve kullamhnasllli saglayan ba;;hca
araylar medya, eglence sektoru, turizm,

ah~veri;;

merkezleri ve

ah;;veri~,

spor, moda, mUzik,

mekan, sinema, internet vb olarak saYllabilir.

1.5.<;ah~ma

ve Bo~ Zaman

<;ah;;ma ya;;ammdaki
yanslmasl olarak

bo~

geli~melerin

ve

yall~ma ya~armndaki

k5klu degi;;imlerin bir

donu~Ume ugrarm~tu.

zamanlanmlz da degi;;ime ve

Boyle bir degi;;imin

sonucunda; oncelikli olarak yall~ma hayatll11n planlamnaslm gerekli kIlml;;trr.
Marx, gUnumUzde bir dayatma, bir para kazamna yolu olmasl, kendi

ba~ma

amay ta~lyan

bir etkinlik olmamasl nedeniyle slkIcl bir duruma gelen yall;;mamn, aslmda zevkli bir etkinlik
oldugunu belirtmi;;tir. <;Unkii Marx'a gore

yah~ma,

bir yandan insamn ihtiyaylaTllli

bir yandan da insamn temel dogaslllin gereksinmesine denk
hazZI

ya~amaslm

engelleri

saglayan bir etkinliktir. Aynca,

a~mamlzl,

yah~ma,

geryek hayatta

kar~l1mza

yIkan

ula~marmzl

ve

47

Freud' a gore ise insanlarda yall~ma iygudusu diye bir
~ey

bir nesne yaratmamn verdigi

dlinya iyinde ve dlinya araclhgIYla amaylarmllza

yeteneklerimizi geli;;tirmemizi saglar.

slkIntIlI bir

du~en

kar~llarken,

~ey

yoktur. <;ah;;ma, haz vermeyen,

oldugundan itici gUclinu cinsiyetten ya da saldrrganllk iygudUlerinden alrr; bu

iygudiilerin yah;;arak ve dolaYlSlyla

toplumsalla~arak

ortaya ylkInaslyla da uygarhgm, maddi ve

0., "Tiiketimcilik ve Metala~ma KIskacmda Bo~ Zaman", Kocaeli Universitesi Sosyal Bilimler
Enstitiisii Dergisi(ll)200611,s:30
47 Aydogan, a.g.e., s:27
46Ayta9 ,
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du~fulsel ortak birikimi olu~ur.48 Freud'a gore, geryeklik ilkesinill ardmda la.thk; yani ya~ama
sava~l,

la.sltlama

toplumsalla~masma

ve

fedakfuhk

du~fulcesi

ve bireyill emegille

yatmaktadlr.

yah~ma

da

basla.smm

yabanclla~masma

lledell ohnaktadrr. Bireyill isteginill

~eyler

halille gelmesindell bahseder. Birey

aslmda toplumsal otoritenill kelldisilldell bekledigi
kelldisilldell istellenleri kelldisi

Bu

istiyormu~

gibi

du~fulup

istemeye

ba~lamakta,

doygullluklar ve

hazlara verildigi kadanyla sahip olmakta ve birey kelldine verilenler uzerindell mutlu oldugunu
sanmaktadrr. Bu lledenle, bireyill bo~ zamanlarmda ya da yah~mada hissettigi mutluluk, ya~am1111
surdurmesille yarayall "sahte" ya da Marcuse'nill deyimiyle "part-time" mutluluktur.
zamamll gful iyilldeki top lam sfuesi, ortalama i~ gfulu,

i~e

gitme gelme,

Bo~

i~e

hazrrlanma, uyuma ve
beslenme gibi gereksi111nelerill kar~llanmasl iyin harcanan sfueler yikanldlgmda 4 saattir. 49

Dillienmek iyin geyirilell bu zaman 4 saate slgdmlmaya
yabanclla~ma,

basla. ve delletim,

<;ah~mamll

dl~tan

bile,

yah~mada ya~anan

bir zorlama olmakslzm bo~ zamana da ta~ar.

Slla.cl olmas111111 ana lledenlerilldell biri para kazanmanm tek

olmasmdan kaYllaklanmaktadlr. Aslmda yah~ma;
aldlgl

yah~llsa

~eylere ula~abilmesini

i~levsel

olarak da ki~inill sadece isteklerini, haz

saglayan, maddi olarak kar~lhk gordugu bir gereksinimdir.

hayatmm duzenlenmesi ile birlikte

bo~

ko~ulu

zamanlarm da diizenlellmesi gerekli hale

<;all~ma

gehni~tir.

Eglellce sektorii bu sureyte; bo~ zamanlanmlzl planlama i~levini gormektedir.

1.6. Bo~ Zaman ve RIzanm Uretimi

Bo~

zaman mevcut diizell ve geryeklerdell kaymamll farkh bir yolu olarak ya da

geyell yorucu bir gfulUn ardmdan
bireyin iyinde

ya~adlgl

geryekle~tirilell

sosyal bir aktivite olarak degerlelldirilse de

hayata katlamnas1111 ve bir sonraki gUlle ruhsal olarak hazlrlamnas1111

saglamasl a91smdan ollemli bir zaman dilimidir. Diger bir
diizelle

kar~l

UZU11

deyi~le, bo~

zaman bireyi mevcut

tahan1IDiil etmesini ve geryek hayatm zorluklarmdan la.smell de olsa

uzakla~mas1111

saglayall bir zanlan dilimidir. i~te bu bolumde bo~ zaman ah~kan11klanllm nza uretimilldeki
ollemi ve reel hayata kar~l tahanmllil saglamadaki ozelligi tartl~llacaktrr.

48

Akt. Aydogan, "Marcuse,a.g.e.,s.l 02-1 04-166"s:23-24
Aydogan, "Horkheimer-Adorno,"Aydmlanmanm Diyalektigi I",c;:ev.Oguz 6zgul, Kaba1cl Yaymlarl,
istanbul, 1995,s.63-66", s:29-31

49Akt.
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Ritzer ve Rojek, gtinllik rutinlerden ve SllaCl olandan kac;ma adma yoneldigimiz
etkinliklerin birer tuzak olduguna

i~aret

bo~

ederler. Onlara gore,

zaman ve rekreasyon

hayatlIDlzm rasyonalitesinden kac;maya hizmet etmekle birlikte aslmda bu

kaC;l~m

yonii yine

rasyonalitenin ve biirokratik prensiplerin var oldugu bir diinyaya dogrudur ve bunun
yamlsamadan ba~ka bir

~ey

olmadlgmdan bahsetmektedirler. Bazen,

"gerc;ekdl~l

endiistri" olarak

da adlandmlan heyecan ve eglence endiistrisi, orne gin, Disneyland, Dreamworld ve Movie
World gibi mekaruarda "sahte heyecanlar" iiretir. Son d6nemlerde bu mekaruar orne gin; siiper
marketler,

ah~veri~

saraylarl ve

ah~veri~

merkezlelindeki tema parklan, kamusal tiyatro ve

eglence yerleri haline donii~mektedirler. 50 Eco da artIt gerc;ek ve fantazyamn aylrt edilmesinin
irnkanslz oldugu bir gerc;eklige (hiper gerc;eklik)

donii~mesinden

bahseder. Gerc;ek olanla sahte

veya taklit olan arasmdaki aynm kaybolmu~tur. Bu yiizden, giinliik hayat tecriibeleri sannsal ve
ironik hale
olu~mu~

gelmi~tir.

Tiiketici, boyle bir diinyada SlmrSlZ yeniden iiretim ve sirniilasyondan

kitsch kiiltiirden vazgeyemeyen ve bu kiiltiiriin bir parc;aSl olan tiiketiciler haline

donii~mii~tiir.

Bu durumda

ki~i,

~eyi

tamldilc ettigi

tamyamaz buna ragmen, yine de heyecanll

.. .. .. 51
gorunur.
Baudrillard
zorlama etigi,
ah~veri~,

bo~

turizm,

ya~anan

bu irrasyonaliteye, modern bireyin,

c;ah~ma ya~armnda

denedigi

vakitlerinde de deneyimlemesine baglamaktadu. Bu etkinliklerin; eglence,

bronzla~ma

saplantlsl,

giine~

altmdaki jirnnastik ve C;lplakllk, vb. etkinliklerin

sanki zorunlu, yapllmasl gerekli bir odev bilinciyle yerine getirilmektedir. istege bagh yapllan
bir etkinlik, artik bireylerin digerlerinden ayn kalmamak adma yapllan zorunlu olarak
gerc;ekle~tirilen "gorev"leri halini a1m1~tIr.52

From'a gore;
bireyselle~meyi

bireyselle~meye

yol ac;an toplumsal, ekonomik ve siyasal

engellenmekte ve bireyselligin

Modern donemde, bireyin

ozgiirle~mesi

gerc;ekle~mesi

ko~ullarm,

aC;lsmdan temel sunmanlaktadir.

irnkanslZdlf. Boyle bir

ya~amda

ozgiirliik, bireyi

6zgiirliikten kac;arak (Escape from Freedom) boyun egmeye ya da diger bireylerle kendisini bu
belirsizlikten kurtaracak ili~kiler kurmaya mecbur bIrakml~tlr.53 Kiiltiir sanayiinin iirettigi
iiriinler bireye kaC;l~ ideolojileri sunsa da bu kaC;l~ ideolojileri sonucunda bireyin ozgiirle~in1ir1den
bahsetmek giiC;tiir. Bir

50Ayta9,

~ekilde

oZgiirliikten kaC;l~a zorlanan bireyler yevresindeki uyaranlardan bu

2004,a.g.e.s: 135
Aytay, a.g.e.,s:135
52 Aytay, a.g.e., s: 135
53 Ah.1:. Aydogan, Fromm, Erich, Ozgiirliikten Kal;l~, gev. Selyuk Budak, 6teki Yaymlan, Ankara, 1995,
3.Baskl,s.43-44" s:154
51
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iletileri alIr. Bu iletiler, giinlimfude ozellikle reklanlcllIkta ve televizyon dizilerinde
kullamlmaktadlf .
Bo~

zamam giinliik

ya~amdan ka~a~

olarak degerlendirenler, modem toplumdaki

ka91~

c;abalarIlll bireyin kendisine ait bir deneyim, kendini ifade etmesini saglayan bir etkinlik olarak
g6riirler; bu nedenle
kaC;l~

bo~

zaman etkinlikleri, bireyin bilincini erteledigi

ya~am

bic;imleridir. Bu

c;abalan hobiler, oyunlar, spor, tatilleri bu politikalara, daml ederler. Boylelikle, tliketim

kiiltiiriiniin

kaC;l~C;l

mesajlarl tliketicileri rutinden

onlardaki engellenme duygusunu ve modem
ileti~im

uzakla~tlrarak,

ya~amm

sozde ozgfulUk sozii vererek

olumsuzluklarlm unuttunnaktadlr. Kitle

arac;larlm da ic;ine alan kiiltfu sanayii bir yandan tliketicilerin tUm gereksinimlerini

kar~Ilarken, ote yandan kitlelere kendilerine sunulanlarla yetinmelerini onernlektedir. 54 Bu

nedenle, kiiltfu sanayii yoluyla
var olan insan

ili~kilerinin

bo~

zamanlarda kitlelere sunulan

kaC;l~

mekanizmasl, toplumda

gerc;ekligini orten tepki daha da sevimli, eglenceli hale getirmek,

toplumsal gerc;eklige daha rahat bic;imde katlanmaYl saglamaktadlf.
Modem toplumu
ele~tirel

olu~turan

bireyler,

donii~en

diinya dfueniyle birlikte reel bilince

kar~l

bir tutunl edimneyi gerektirmeyen popUler kiiltfu edebiyatl kitaplarlm tliketmekte,

televizyonda, Internet'te, gazetelerde, reklamlarda verili olan hiitiin uyaranlan almaktadlflar.
Rekreasyon veya bo~ zaman

ah~kanlIklan ba~hgl

altmda spor, geziler vb. aktivitelerle bu sfuece

dabil olmaktadlflar. Universite ogrencilerinin giin ic;inde yaptlklarl aktiviteler incelendiginde
internet ve televizyon vb. kitle ileti~im arac;larlmn onemli bir yeri oldugu soylenebilir. 6yle ki,
fuliversite ogrencilerinin; gazete okumaya,
diinya hakkmda bilgi edinmeye, kendi
arkada~lIklar

i~

arkada~lan

ile

ileti~im

kunnaya, mfuik dinlemeye,

alanlan hakkmda bilgi edinmeye,

i~

bulmaya, hatta yeni

edinmeye ve kendilerini ozgfuce ifade edebilecekleri forumlara katllabilmeye

yonelik aktiviteleri bile artIk bu kitle ileti~iIn arac;lan ile saglanmaktadlr.

1.7. Dinlenme ve Eglence Olarak Bo~ zaman

Bo~ zaman all~kanlIklarlm c;ah~ma dl~l kalan zanlandlf. insanlar bo~ zamanlannda

dinlenmek i9in yaptIklan etkinliklerden doyum saglayabilir ve gUnllik

54

ya~am

stresinden

Ah. Aydogan, "Horkheimer-Adomo, "Aydmlanmanm Diyalektigi ll",Oguz Ozgiil, Kabalcl Yaymlan, istanbul,
1996,s.32-33.",s:158
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uzakla~abilirler.

Grup oyunlarmda; birlikte ohna,

toplumsalla~ma,

arkada~hk

kunna gibi

gereksinimleri kar~llar. i~te bu c;:ah~ma dl~l dinlenmeyle gec;:irilen zaman son yUzyll ic;:inde
eglence kiiltfuiinlin geli~mesinde onemli bir rol oynam1~trr. Gyle ki bu eglence kiiltiirli c;:ah~ma
ya~amllun

ic;:ine kadar

slZllll~trr.

Adomo'ya gore, modem donemde

c;:ah~ma

ve haz

e~it

hareketle gerc;:ekte eglence ya da dinlenme etkinliklerine aynlan

bo~

rasyonel c;:lkarlarm hizmete girdigini, insanlarm bu etkinliklerden
saglamla~tlrmak

toplumsal konumlanm yiikseltmek ya da

ya~anmaktadlr.

olarak

Buradan

zamanlarm giinfuniizde

ho~landlklarl

ic;:in degil;

ic;:in kullamlan zamanlara

donu~tiigiinden bahsetmektedir. 55

Martha Wolfenstein, Amerikan kiiltiirlinde ozellikle 2. Diinya

Sava~l'ndan

soma eglence

ahlakl denen yeni bir ya~am bic;:irninin ortaya C;:lktlgmdan soz etinektedir. Schiller; "jnsan ancak

gen;ek ciddiyetini yitirdigi ve ihtiym; hafifledigi zaman ozgilr aZur... Gerc;ekten insancll bir
uygarlzkta insan ya~al71l,
ya~ayacaktlr"

c;alz~mak yerine

egZenmek aZacak ve insan ihtiyac; yerine

gosteri~

ic;inde

demektedir. Wolfenstein, modem donemde artlk eglencenin, tabu olmasa bile

zorunlu bir etkinlik oldugunu, slradan insamn

a~m

eglemneden dolaYl suc;:luluk hissetinek yerine

eglenmediginde utandlglm belirtiyor. Amerika'da 1914 ile 1945 ylllarl arasmdaki Emekc;:i
C;ocuklar Bakanhgl 'nm yaymlarml
duvarlarm

Ylbh~mdan

ara~tlrarak

inceleyen yazar, oyun ile

c;:ah~ma

bahsetmektedir. Yazara gore eglence ahlaki

arasmdaki kalm

c;:all~ma ya~amlm

da

ku~atllli~tlr. Gnceden c;:ah~madan ayn olarak gerc;:ekle~tirilen eglencelere ya da yemeklere gitme

gibi etkinliklerin bugiin artlk
onceleri

c;:ah~ma

c;:ah~ma ili~kilerinin

etkinligi ile ilgili gorlilmeyen

bir parc;:aSl durumuna geldigini, yine daha

ki~ilik

ozelliklerinin de artlk

c;:all~ma ya~ammda

c;:ok onemli yer tutlnaya ba~ladlglm ifade ediyor. 56
Kentsel sanayi toplunlundaki toplumsal roller,
ve

bo~

zaman

davram~larlyla

ilgili

c;:ah~malar

etkile~im

c;:erc;:eveleri, toplumsal rirueller

yapan Erwing Goffinan'l, ylizme havuzlarl,

casinolar, diskolar, parklar, spor alanlarl ve oyun alanlan gibi eglence mekanIarmdaki
etkinlikleri

incelemi~tir.

Goffinan, bu eglence mek§nlarml, bireyin kendisi ic;:in yaplldlglm

hissettiren mekanIar olarak tammlmm~ ve "hayal imalathaneleri" olarak adlmldlrm1~tlr. Goffinan,
hayal irnalathanesi terimiyle
gerc;:ekle~tigi

55Akt.

ba~kalanyla

bskamnacl tiiketime dayah toplumsal

ili~ki

bic;:irninin

yerleri ya da yalmzca haz alman yerleri kastetmektedir. Bayal imalathanesi, farkll

Aydogan, " Theodor W. Adorno, The Stars Down the Earth, Yay. Stephen Crook, Routledge, New York,
1994, s:71-72-76" a.g.e.,s:165-166
56Akt. Aydogan, "Martha Wolfenstein, "The Emergence of Fun Morality", Mass Leisure, ss.86-93", a.g.e.,s: 162
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toplumsal konumlardaki insanlarla bir arada olmaYl ve

ki~iye

empati deneyimi duygusunu

ya~atrr.57
Bo~

zaman

ah~kanllklm

farkll zevklere sahip insanlm bir araya getiren ozellige sahiptir.

Tiiketim toplumunda, kiiltiir sanayi tliketicilerin eglenceye doniik bin;ok istegini
aym zamanda eglenmeye aynlan zamanlan da kontrol altma almaya
iiniversite ogrencilerinin

arkada~

yah~rr.

kar~llarken,

Giiniimiizde de

gruplarmda dinlenmek ve eglenmekten farkll olarak toplumsal

ayldan kabul gormek iyin yaptIgl

bo~

zaman aktivitelerinin de mevcut oldugunu soylemek

miimldindfu. Bu nedenle de eglencenin ve dinlemnenin sadece bireysel hazlardan

olu~tugunu

soylemek gUy olacaktu.

1.8.0yun ve Bo~ zaman

Bu bolfunde
insan

ya~ammdaki

Oyun

ki~iyi

reel

bo~

zaman

oneIni ve

ya~ama

ah~kanllklar1illn

dU~linfulerin

en onemli enstrlimanlarmdan biri olan oyunun

bu konu hakkmdaki yorumlarma yer verilecektir.

hazrrlaYlcl bir ozelligi vardrr ve

Birey olarak yetenekleriInizi

ke~fetmemizi

ve

bo~

geli~tirmemizi

zaman

ah~kanllklanndan

biridir.

saglayan bir alandrr. Bu ayldan

oyun; toplumsal baskIlardan kurtulmak isteyen ozneye bireyselligini anlarnlandlrabilecegi bir
alan saglamaktadlr.
Schiller' e gore, ozgUrliigU saglamasmdan dolaYl, siyasal sorunlarm yozlimline gidilirken
bile oyuna

ba~vurulmasl

gerekir. <;linkii insan ancak iy ve

ozgiir olur; bu durumda ozgiirliik,

yerle~ik

gereksinmenin yerini bollugun almaslyla
kavu~acaktlr. <;ah~ma

dUnyasmda oyun,

i~

dl~

baskIlardan kurtuldugu zaman

geryeklikten kurtulma ozglirliigUdfu. Ona gore,
ve baskIlar ortadan kalkacak, oyun ozglirlUgline

yah~maYl

ve

yah~ma

sonraSl

bo~

zamam da yevreleyen

baskIcl ozellikleri ortadan kaldrrma oznelliginden dolaYl liretici ve yararhdlr. 58
Oyun, diger ktiltlirel gorlingtiler gibi

varolu~saldrr.

Bu nedenle de onlan biyirnlendirmesi

olanakll degildir. Tam tersine oyun, belli bir toplumsal

ya~amm

reel yanlannm, kendi

diizenlemeleri iyinde birer fantazya olarak algllanmasll11 saglamaktadlr. Oyun bu
oynayan
57
58

ki~iyi

hem glindelik

Aydogan, a.g.e.,s:168
Aydogan, a.g.e.,s:24

ya~amll11

devam ettirdigini, hem de

ya~am1illn

i~leviyle,

oyun

her alamnda oyunu

22
sfudfuebildigini sanmasma saglamasl aC;:Ismdan onemli bir olgudur. Oyun i~levi a<,:Ismdan bireye
gen;ek ya~amdan klsmen de dahi olsa kendini <;ekebilme olanagIDl saglamaktadlr.

59

Oskay'm

oyun tanIml; bireyin toplumsalla~masl ve toplumsal yaplyla hiitiinle~ebilmesirIi saglayan onemli
bir unsur olarak yorumlanabilir. Oyun bireyi geryek
ya~amm;

ya~amdan

kopannamasl ama gen;ek

yorucu, tiiketici yanmdan kendini nispi de olsa <;ekerek ba~ka bir yone kanalize etmesi

ve rahatlamaslm saglamaktadrr.
KIsacasl bireyler olarak giinlille ya~rumn zorluklarmdan ka<;mak ve nispi de olsa

ya~amI

<;ekilir kIlmak i<;in oyuna yoneliriz. Hayatl anlanllandlrmak i<;in yapllan bu yaba bizleri bir
anlamda reel

ya~amdan

da uzakla~tmnaktadlr.. Bireyin ozgfule~im alam oyun, bu sfue<;te geryek

hayata da hizmet etmektedir ve bireyin
i~levsel

toplumsalla~masma

da yardlm etmesi baglrumnda

bir role sahiptir.

1.9. Bo~ Zaman ve Modern Zamanlar

Endustriyel kapitalizm sadece para ve zamana sahip kii<;ille bir
aym zamanda

<;ah~maya

mecbur edilen bir

d6nemden endustri toplumuna

donu~iim

i~<;i

fabrika

slmflm da
i~yisine

bo~

zrunan slmfIDl degil

dogurmu~tur.

Endustri oncesi

olan tale bin artmasIDl

TekIlolojinin ilerlemesiyle birlikte az emekle daha fazla fuetebilme olanagl

dogmu~

saglaml~tIr.

ve

i~yilerin

zamanlarl artmaya ba~laml~tlr. insanlar daha yok aktivite ile ugra~maya te~vik edilmi~tir.
Ayncahkll ust sosyal slmflarIDln yaptIgl etkinlikler, orta sIDlf i<;in lilles iken son donemlerdeki
geli~melerle

artIk kendileri i<;inde uygun oldugunu

zrunanlan dolduran eglencelerden almrul zevkler
~enlikler

yy.m

du~iinmeye ba~ladlgl, bo~

olmu~tur.

zamanlar ve

Avrupa'da g6riilen halk temsilleri ve

yerlerini ticari olarak desteklenen tiyatro, miizik, dans, spar vb.lerine

ba~larmda

kiiltiir ve sporun elit slmfa ait etkinlikler olmaktan

etkinlikler olmaya

ba~lamI~tlr.

Bu olgu 19.yy.da

bo~

geli~meye

brrakml~tIr.

uzakla~aralc

devanl eden

18.

halka a<;lk

bo~

valcitleri

ticarile~tirme sfuecidir. 60

Oskay, D., "XIX.YiizyIlm Giiniimiize Kitle iIeti~imini KiiItiirel i~levleri", AD.Siyasal Bilgiler Fakiiltesi
Yaymlan:495, Ankara, 1982,s. 166
6o Tenekecioglu, a.g.e., s: 152
59
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Modem donemin

bo~

zaman saglayan teknolojik

zaman ae;lsmdan getirdigi en e;arpiCI sonue;lar: herkes ie;in

geli~meler, i~sizlikteki artl~,

olmasl ve bo~ zaman olanaklarmdaki

bo~

orta slmfkadmlarmm bo~ zamarnmn e;ok

artl~tIr.

Gunlimiizde bo~ zaman etkinliklerinin gittike;e ev merkezli bir duruma gelmesi nedeniyle,
ev

dl~l

blrakml~tu.Televizyonda

eglencelerin yerini ev ie;i eglencelere

bie;imlerinin
hobilerdir.

e;e~itlenmesine
Bo~

yard11ll

etmi~tir.

da do-it-yourself etkinlik

Ev Onarl1ll1, bahe;e babml olduke;a slk gorlilen

zaman harcamalarmm buylik kIs1ll1, telekomunikasyon ve bilgisayar

teknolojilerine yaplhnalctadu. Bu geli~melere paralel olarak sinema, tiyatro, spor izleyici saYllan
azaldlgmdan, ie;ki, film ve spor izleyicileri ie;in ev ie;i tUketime uygun bir bie;imde liretilmektedir.
Daha fazla zamanm evde gee;irilmesi, ev ie;i eglencelerine daha fazla para harcarnllasma neden
olmaktadlr. Ev

dl~l bo~

zaman etkinlikleri ise spora katlhm ve turizm etkinlikleri bie;imlerinde

gere;ekle~tirilmektedir. Bo~
Bo~

zaman

zaman endustrisi gUnUmtizde buylik bir sanayi durumuna

endustrisi ev ie;i

bo~

zaman etkinlikleri ie;in oldugu gibi, ev

etkinlikleri ie;in de ev ie;i spor donarnmlan liretilmeye ve

~ehir dl~l

gelnll~tir.

dl~l bo~

zaman

geziler ie;in paket turlar

duzenlemeye ba~Ia1ll1~tIr.61 Gnceki donemlerde oldugu gibi, gelir, etkinliklerin niteligini
belirleyen en onemli ogelerden biridir. Modem donemde de insanlar

bo~

zaman1anm

degerlendirirken gelirlerine gore bu etkinliklere katIlmak zorundadlrlar.
Habermas, bo§ zamarn, modem donemde ozel alan ile kamusal alan arasmda ozglirlugUn
saglanacagl ozel alana konumland1f111l§tIr.
edilmi~tir. Bo~

Bo~

zaman, politika dl§l zaman olarak da kabul

zamarnn dtizenlenmesi, gruplarm ve bireylerin mutluluga ula§masmda kamu

denetimin kullarnlmaktadlr. Kitleler ie;in yapllacak tek

~ey

ise vakit gee;irmek ve eglenmektir.

Habennas'a gore, modem donemle birlikte kamusal alanda feodal ko§ullara bir geri
ya~andlgml

donu~

ve buylik orgutlerin birbirleriyle ve devletle yan§u hale geldiklerini, kendi

yonelimlerine bir babma halkIn destegini saglamak ie;in halkla

ili~kiler

ba~vurduklanndan

stratejilerine

bahseder. Bunun sonucunda ise, kamuoyu kue;Ulup, siyasal
ilgilemneyen ve hie; bir ele~tiri getirmeyen duruma gelir. 62
KIsacasl modem donemlerde bo§ zaman
bir zaman dilimidir.

<;ah~ma

ah~kan11klarl

sistematik bir

ya~arn1a

~ekilde plan1arnru~

saatlerinin azalmasl ile sistem kalan zaman dilirnini programlama

ve plan1ama geregini duymu~tur. i~te buna yonelik yeni teknolojik geli~meler ve bo~ zamanda
yapllacak olan aktivitelerin e;e~itliliginde bir artl~tan bahsetmek mUmkUn olacaktlr. Gyle ki ev ie;i

61
62

Aydogan, a.g.e.,s: 129-130
Aydogan, a.g.e.,s: 135-13 7
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ve ev dl~l yapllacak aktiviteler bile planlanmI~ durumdadrr. Tiiketime yonelik eglence sektorn bu
donemle birlikte luzla geli~mi~ ve son donemlerde hayatlmlzm her alamnda yer almaktadlr.

1.10. Toplumsalla§trrma Araci Olarak Bo§ zaman

Bo~

zamanlanmlz

<;all~ma dl~l

zamanda kendimizi ifade etmek, zevk aldlglIDlzlhaz

aldlglIDIZ aktiviteler i<;inde yer almak, kendimizi

geli~tirmek

<;e~itli

i<;in

aktiviteleri birarada

yaptIglllliz zaman dilimidir. Bu zaman dilimleri, i<;inde bulundugumuz toplumun bir par<;asl
oldugumuzu hissederek

sosyalle~tigimiz,

birey bilincine vardlglmlz zamanlar olarak da

tanlmlanabilir. Bu baklmdan bo~ zaman toplumsalla~manm bir aracldlf denilebilir.
Toplumsalla~ma a~anlasl;

ili~kiye

birbirleriyle

insanoglunun birarada

girmesi ile gerekli hale

gelmi~tir.

Bu

ya~amaya ba~lamasl

ili~kirrin

kurallar(kiiltlirel yapI) ve yonetinl bi<;imlerinin(siyasal yapI)

ve daha soma

yarattlgl anlamlar, degerler,

olu~masmdan

soma zorunlu olarak

ortaya <;lkml~tlf. 63
Toplumsalla~ma

araCI olarak

bo~

zaman, toplumsal sistemin diizenli

i~lemesini

saglayan

bir zaman dilimidir. Modem toplumsal yaplda bireyin ve toplunlsal refaln saglayan, toplumsal
dayalll~maYl

azalml~

saglayan zorunlu bir ogedir. Durkheirn'a gore, modem donemle birlikte dini inan<;
bo~

zaman kurumlarma ve etkinliklerine

blrakmI~tlf.

torenlerini, ulusal eglence ve spor olaylarlill yerri bir takvime

baglaml~tIr.

ve yerini

dlizenleme

co~ku,

serbestlik ve haz duygularml arttlrdlgllll

belirtmi~tir.

bo~

zaman

Laik toplumdaki bu

Eskiden dinin verdigi

bo~

ama<;hhk duygusu, baglmslzhk duygusu gibi kavramlann artlk

Devlet

zamanlarda medya

araclhglyla kazandmlmaya <;ah~llmasmdan bahseder. 64
Giinfuniizde
i<;in

ba~kalanllln

toplumsalla~ma

onemli bir olgudur <;iinku; birey kendini

onayma ve yardulllna ihtiya<; duyar. Bu ylizden de

onemli bir sfue<;tir. Birey

ya~,

ger<;ekle~tirmek

toplumsalla~ma

cinsiyet, Irk a<;lSlndan kendine benzeyenlerle

birey i<;in

toplumsalla~lrken,

i<;inde bulundugu toplulukta kabul gormek i<;in grup nonnlarllll benimsemek zorunda kalrr.
Kabul gorme

davram~l

birey i<;in

toplumsalla~ma

a<;lsmdan en onemli

a~amalardan

biridir. Aile

KocacIk, F., "Toplumsal Degi~me ve Kentle~me" Davram~ Bilimlerine Giri~, 2. Fasih.'iil, A ylk5gretim Fah.'iiltesi
Yaym No:75, Eski~ehir:1986, s:151
64 Aydogan, a.g.e.s:150-152
63
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kurumu ise;

toplumsal1a~ma

sfuecinde <;ocuklann

toplumsal1a~abilmesinde

belli bir noktaya

kadar denetim saglamaktadlr, <;ocuklar ve gen<;leri etkileyen <;evresel uyaranlara belli bir
a~amaya

kadar miidahale etmektedir.

1.11. Tiirkiye'de Yiiksekogrenim Gem;liginin Bo~ Zaman Kullanunma ili~kin YapIlan
<;ah~malara Ornekler

Universite ogrencilerinin iiniversite ya~rumna dair yapllan bir<;ok <;ah~ma var. Bo~
zrunanla ilgili <;ah~malar 1960'h Yillardan soma yogunla~llli~tu. Unluer (1988) Tfukiye'de
YUksekogrenim gen<;liginin Bo~ Zanlan Kullanlmma ili~lcin <;all~malara tezinde yer vermi~tir.
Bo~

Tfukiye'de

zaman kullannnma yone1ik yapllan ilk

<;ah~ma

Nermin Abadrul'm 1961

Yllmda ger<;ekle~tirdigi "Universite Ogrencilerinin Bo~ Zaman Faaliyetleri" adh <;ah~masldlr. Bu
9ah~manln

amaCl, iiniversite ogrencilerinin

bo~

zrunan etkinliklerine katllllmnm bireysel ve

toplumsal dlizeydelci dagllllmm incelemek runaclyla yapll1l11§tlr. 65 Abadan'm <;ah~ma sonunda
elde ettigi veriler
Intemet-

0

~un1ardu:

Sinema ve radyo (te1evizyon ve video -bunun YanlSlra vcd, dvd,

donemde yoktur) gibi lcitle

ileti~im

ara<;larl Universite gen<;liginin

onemli ol<;ude doldunnaktadlr. DolaYlSlYla pasif,
ekonomik etkenlerin de

bo~

bo~

bo~

zrunanml

zrunan etlcinliklerinin agu bastlgl,

zrunan etlcinlikleri se<;imini etlcilemekte oldugu, ogrencilerin bu

ylizden fazla harcruna gerektirmeyen etlcinliklere yoneldikleri, gen<;lerin yazl yazmak, resim
yapmak,

tartl~mak

vb. gibi

du~unsel

etkinlikler yanmda mlizik dinlemek, spor yapmak ve

seyahat etmek gibi etkinlikleri benimsedigi ortaya C;1k1lli~tlf.66
Unluer'in <;ah~masmda, Tiirkiye'delci bo~ zrunanla ilgili c;ah~malara verdigi omeklerden
bazllan

~oyledir;

•
aymda

Turkiye Halk Saghk Egitim Milli Komitesi tarafmdan
"Saghk Haftasl" kapsrunmda

Dlizenlenen seminer' de

65
66

bo~

"Bo~

gerc;ekle~tirilen

1964-Nisan

Zamanlarl Degerlendirme" sorununa

egilmi~tir.

zrunanlar ve degerlendirilmesi hakkmda; sosyolojik, psikolojik,

KIlba~, $., "Gen'rlik ve Bo~ Zaman Degerlendirme" <:;ukurova Universitesi Baslmevi, Adana, 1994, s:66
Unliier,A.O., "Tiirkiye'de iiniversite ortammda toplumsal ki~i1ik geli~tirme kavram ve siire'rleri temelinde

Anadolu Universitesi A'r1kogretim FakiiItesi ogrencilerinin bo~ zaman etkinliklerinde kitle i1eti~im
ara'rlanmn yeri",1988 yiiksek1isans tezi, s:14
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egitim bilimsel a91dan ele

ahmm~

vurgulamm~,

onerilmi~tir.

<;ozfun yollan

•

ve bu kapsamda bildiriler

sunulmu~tur.

1967 Yllmda Kredi Yurtlar Kurumu Genel Miidfuliigii'nce

Konunun onemi

ger<;ekle~tirilen

bir

ba$ka <;ah~mada "Kurum Yurtlarmda Bannan Ogrencilerin Bo~ ZamanlarmI Degerlendirme
Anketi"dir.

C;ah~mamn

amaCl; yurtlarda, bannma,

ileti~im

ve hizmet ortamllln iyile~tirilmesi ve

aym zamanda gen<;lerin istek ve beklentilerinin ne derece

ger<;ekle~tirildigini

ortaya

koyabilmektir.
•

Mahmut Tezcan'm

ilk kuranlsal

<;ah~ma

"Bo~

Zamanlar Sosyolojisi" adh

olarak tammlanabilir. Tezcan,

bo~

<;:ah~masl bo~

zamalua ilgili

zamanlarm degerlendirilmesinde belirli

etkenlerin oldugu bunlann; bireylerin aldlklan egitimle ilgili oldugunu, bo~ zaman etkinliklerinin
gerekli olu~u ve bo~ zamanlarm toplumsal i~levleri iizerinde vurguda bulunur. Ulkemiz ve batI
toplumlarmdan bazl omekler vererek bo~ zaman kavramI ve degerlendirilmesine ili~kin kuramsal
bilgilere deginir.
•

Koknel 1972 Yllmda

<;ah~masmda

ger<;:ekle~tirdigi,

"Cumhuriyet Gen<;ligi ve Sorunlarl" adh

gen<;ligin i<;inde bulundugu ortam, egitim <;evresi, ogrenci demekleri ve gen<;lik

donemindeki sOlunlan iizerine dunnu§tur ve bunlarm <;:ozfuniine dair <;ozfun oneriler sunmu§tur.
Ek~i'nin 1982 Yllrnda, 1974-75, 1975-76, 1977-78 ogretim Yillannda istanbul

•

Universitesi ogrencileri iizerine yaptlgl "Gen<;:lerirniz ve Sorunlarl" adh yaptlgl <;ah§madaki
konular §unlardrr: Giiniimiiz gen<;lerinin ruhsal ve cinsel

geli~imi

iizerine kurumsal bilgiler ve

yayrn taramalarl, gen<;:ligin ruh saghgl, gen<;lik doneminin ozellikleri ve sorunlarl ruhbilim,
psikanaliz ve toplumbilim a<;lsrndan ele

alrm~trr.

Aynca yiiksek ogretim ara<;larl, yiiksek

ogretimdeki genel egilimler ve giiniimiiz yiiksek ogreniminde

kar~Ila§llan

sorunlarda bu

kapsamda ele alrnan konulardlr.
•
<;ah~mada

Gokmen, A<;lkalrn, Koyuncu ve Saydar'm 1985 Yllmda ortakla§a hazlrladIklan
"Yiiksekogrenim Gen<;lerinin

Diizeyleri" on bin ogrenci iizerinden
ogrencilerinin
ogrencinin

bo~

Bo~

zaman Etkinlikleri Kendilerini

degerlendirilrni~tir. Ara~tIITnamn

Ger<;ekle~tirme

amaCl ise; yiiksekogrenim

zanlanlarmI degerlendiri§ bi<;imleri, katllmak istedikleri etkinlik tfuleri ve

genel nitelikleri

arasrndaki

ili~kidir.

Ogrencilerin katIldIklan bo~

etkinliklerinin kendilerini geryekle§tirme diizeyinin yoniinli belirlemektir.

zaman
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Unver, Tolan, Bulut ve Dagda~'m 1986 Yllmda ortakla~a hazuladIklan, "12-24

•
Ya~

Gen<;lerin Sosyo-Ekonomik Sorunlan" adh

zamanlanm degerlendirme konusunda
devlet<;e

sorunlarImn

c;omlmesinde;

c;ah~madIr.

deginihni~tir.

yeni

Bu

strateji,

<;ah~manm

Bu

ara~tumamn

plan

ve

dolayh/dolayslz katkI saglayacak bilgilerin elde edilmesi, gen<;lerin
yonelimlerinin ortaya konmasl, psikofizyolojik, cinsel ve

ki~isel

bir b51umunde

bo~

amacI; genc;lik kesuninin

hedefler tesbit

edihnesi,

davram~,

gorli~

ihtiya<;,

ve

ozellikleri ile ekonomik, sosyal

ve bo~ zamanlara ili~kin sorunlarma <;ozlim yollarl bulunmasIdIr.
•

DeIniray'm 1985-1986 ogretim Yllmda Anadolu Universitesi Ac;Ikogretim

FakUltesi ogrencilerinin

bo~

ger<;ekle~tirmi~tir. <;al!~ma

zamana kadar
olu~maktadIr.

c;ah~llan

zamanlarIm degerlendinne egilunlerini belirlemek amaclyia

bUgUne dek yapIlan

c;al!~malardan

farkhhk gosterir. <;UnkU bu

yUksekogrenim ogrencileri orgUn egitim goren ogrencilerinden

A<;lkogretim ise orglinden ogretimden farkh olarak devam zorunlulugu olmadan

okunan bir yUksek ogrenim sistemidir. A<;Ik ogretimin ogrencilere sundugu olanaklar;
televizyondan yaYInlanan ders programlan, kendilerine onceden

ula~tmlan

ve aym Uniteleri

ic;eren basIl! ders malzemelerinden yararlanarak smavlara girdikleri bir sistemdir. Demiray,
c;ah~mada kamuoyunca

A<;lkogretim ogrencileriniIl "butlin gUnu bo~ ogrenciler"

~eklindeki

genel

kanll1111 dogruluk derecesini irdelemi~tir.67
Bu bolUmu kIsaca ozetlemek gerekirse,
ya~amdaki
ozgfule~im

sIkmtIlardan kurtulma isteginden
sagladlgIm

du~lindfuse

sektorli bireylere sozde

bo~

zaman

dogmu~tur.

Bu

ah~kanlIklan
kaC;l~m

insamn gerc;ek

ilk zamanlar msana

de gUnUmUzde bu mfunklin gOrlimnemektedir. <;UnkU eglence

ozgfule~im

olanagull sunma Uzerine kurulan bir yamlsamadlr. Eglence,

eglence sektorli tarafmdan yonlendirihnekte ve planlanmaktadIr.
Ki~i

sadece

bo~

zamanlarmda bu sisteme dahil ohna veya olmama ozgfulUgline sahiptir.

Ama ulsan dogasl geregi sosyal bir varhktIr.

Toplumsalla~ma a~amasmda

da grup iC;i

ili~kiler

yoluyla kendini ifade etme fusatIm bulur. i~te boyle bir sfue<;te birey bo~ zaman faaliyetlerine
katIhnama kendini soyutlanla ~ansma sahip degildir.
Bo~

zaman

ki~ilerin toplumsa11a~masl,

kendini ifade edebilecegi yeni alanlar yaratInasl

a<;lsmdan onemli bir zaman dilimidir. GlinUmUzde bireyin bu zaman diliminde yaptlgl veya
yapacagl aktivitelerde bir ozgfule~imden bahsedebihnek giderek zorla~maktadu.

67··

..

Unluer,A.O., a.g.e., 8:14-17
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Bo~
ileti~iIn

zaman

a11~kanhklan,

bireyin oyun, kitle

ileti~iIn

araylan, dinlenerek,

arkada~lan

ile

halinde oldugu, miizik dinlerken ve kitap okurken kendi tercihleri dogrultusunda yaptIgl

blitiin aktiviteleri kapsanlaktadrr.

Bo~

zaman aktivitelerinin reel hayatm slkmtIlarmdan

kurtulmaYl saglamasl aylsmdan da onemli bir zaman dilimidir. Bu yiizden bireyin tercihleri
dogrultusunda eglence sektoruniin sundugu olanaklarda nispi de olsa

bo~

zanlan1armda ozgfu

kIlabilmektedir veya ozgfule~tirici etkisi klSlthda olsa vardrr diyebilmekteyiz.
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iKiNci BOLUM
POPULER KilL TUR

1. Popiiler KaVraml ve Popiiler Kiiltiir

Bu b61iimde

bo§

Zaman ah§kanhklaru11lZl

belirleyen popUler ldilttir

kavraml

tammlanmaya ve -bu stire<;teki 6nemi anla§llmaya <;ah§llacaktu. PopUler kiilttir etkinlikleri her
yonGyle ya§amlmlZl <;evreleyen bir ozellige sahiptir ve bo§ zamanlarlmlzl da etkilemektedir.
PopUler ldiltilrihl ta111mlanmasl111n yam sua, popUler kiilttire ili§kin farkll yalda§lmlar ele allllarak
<;ah§mamn kapsanIl dogrultusunda tartl§llacaktu. Son olarak ara§tmnamlz tiniversite ogrencileri
iizerine oldugu i<;in gen<;lik olgusu irdelenecektir.
PopUler ldiltfuii tammlamaya ba§larken ilk once populer'in giiniimuzde kullamldlgl
bi<;imiyle iki temel tamml ele alacaglz. Birinci tammlllda popUler "yayglll olarak begenilen,
tiiketilen" anlamllla gelInektedir. ingilizcedeki tamlTIl ve dilbilimsel kaynagl ge<; Orta<;agdaki
"halka ait" anlamllldan tilreyen "popUler" kavraml, sivil toplumun ortaya <;Ikmaslyla, buglinkii
hakim kullammlyla "insanlarm <;ogu tarafllldan sevilen ve tercih edilen" anlaml111 kaza1l1TI1§tu.
Bu tamma Stuart Hall, "ticari" tamm demektedir. 68
Herder popUler ldilttir kavrru11l1111l babasldlr. Herder, popUler kiiltilriin ikinci tam1111111
a<;lklarken, "ogretilen kUlttir" (learned culture) kavrrunllla kar§lt olarak a<;IkllYor. Herder'in
popUler ldilttir tammma gore popUler ldilttir halka ait anlamllla gelInektedir. Stuart Hall, bu
t8.111l11l1l halklll yaptlgl ve yapml§ oldugu her §eyi kapsamaya <;all§tlgl i<;in "betimleyici" tamm
demektedir. 69
Modem toplumlarda kiiltilrii, yiiksek/alyak kiiltiir ya da sanatipopUler kiiltiir gibi
kavramlara aYlranlar popUlerin birinci tanlmllla dayanmaktadular. Populer ldilttir ya da kitle
ldiltilrii 19. yUzyll sonundan itibaren, geli§mi§ kapitalist Ulkelerde kitlesel tiretim ko§ullan ile
birlikte olu§an kitle toplumuna ait ldilttirdtir. PopUler ldilttir ve kitle ldiltilrii kavrrulll111 e§anlamh
olarak kullananlar da, 19. yiizYll sonu popUler kulttirun, modem ldilttirden farkll oldugunu

68
69

Ozbek, M., "Popiller killtiir ve Orban Gencebay Arabeski" ,ileti~iIn Yay. 1991, ist., s:81
Ozbek, a.g.e.,s:81
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belirtmektedirler. Lowenthal "modem popUler kiiltUr" kavramlrn kullanmaktadrr. Peter Burke
ise, geleneksel ve modem popUler kiiltiirli birbirindenaYlrmaktadlr.

iki kavraml yer degi~tirebilir

nitelikte kullananlar ise, popUlerin ticari anlam111a uygun olarak kitle

ileti~im

analizin odak noktasl haline getirilmekte ve hatta kitle kiiltiirli ile kitle

ara<;larlrn kiiltUrel

ileti~im

ara<;larnn yer

degi~tirebilen kavramlar olarak kullanabihnektedirler. 7o

Hall'un da belirttigi gibi "PopUler"i "halka ait" anlam111da bir kavram olarak
tanllnlayanlar genel olarak popUler kiiltiire olumlu bakmaktadrrlar. Bu yakla~ml aslmda popUleri
"halka ait" anlammda kullansa da "ticari" tamml goz ardl etmemekte ve temel kriter olarak
<;ogunlugu ahnaktadrr. Boylece bu anlamda se<;kincilik, yalrnzca bir az111hg111 statii hobisi olarak
g6riilebilen yiiksek kiiltiire

kar~l,

halkm <;ogunlugu begenerek tiikettigi ve iirettigi i<;in popUler

kiiltiirliniin iistiinliigiinii savunuyor: klsacasl kitle kiiltiirli popUler oldugu i<;in yiiksek kiiltUrden
daha ger<;ektir.
Popiiler kiiltiirli olmnlu olarak gorenlerin bir klsml, halkl,
alIr. Onlara gore halkln biiyiik bir kesimi
meydana getirmektedir. Buna gore
alan ve toplmnsal

ya~amInda

i~<;i

i~<;i

slrnf111dan

i~<;i

olu~ur.

slrnfl toplmndaki iiretim

snnfl ile

ozde~

Toplmnun emek<;i kesimini

ili~kilerinin

merkezi bir yere sahip olan kesimdir. 0 halde

her diizeyinde yer

i~<;i

slrnfmm iirettigi

kiiltUr de toplumda aym ol<;iide merkezi bir konmnda bulU1l1TIaktadlr. Oysa
kar~lsmda

olarak ele

i~<;i

snllfm111

yer alanlar halka, dolaYlSlyla da toplmna yabancldrr. Yiiksek kiiltiir olarak

adlandmlan bu kiiltUr, toplumda azInllga seslenmektedir. 0 halde toplumun asll kiiltiirli olan i~<;i
slrnfnnn -popiiler kiiltiiriin- kiiltiiriiniin korunmasl ve geli~tirilmesini saglamak gerelmlektedir. 71

1.1. Popiiler Kiiltiir Yakla~ImlarI

PopUler kiiltUriin ni<;in incelenmesi gerektigi onernli bir sorudur. Sorgulanmasl gereken
ise bu

geni~ payla~lm

alamnda popUler kiiltiiriin ne gibi ozelliklere sahip oldugu, nasil bir

siireci i<;inde bulundugu ve ne tUr etkiler yarattlgldrr. PopUler kUltiire
ili~kin

70 •.

71

farkll

yakla~nnlar

ili~kin

i~leyi~

literatiirde bu olguya

soz konusudur. $imdi bu yakla~lrnlar incelenecektir.

Ozbek, a.g.e.s:82-83
Ak'i.Erdogan, "Popiiler kiiltiir ve iktidar" der. Nazife Giingor, Vadi yay, 1999, Ankara, "Craig, D., "Marxism
and Popular Culture", (der) C.W.E Bigsby, Approaches to Popular Culture, London, 1972.134",8:11-12
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1.1.1. Giidiip Yonetme Kuraml ve Frankfurt Okulu

Bugtin popUler kiiltiir analiz ve

ele~tirilerinin

yogunda 1930'lann kitle kiiltfuii

ele~tirileri

ile 1940'lann 6zellikle metalann metimi ve dola§lm1 aylS1ndan Marksist popUler kiiltfu
ele§tirisinin izleri hala etkisini g6stermektedir. Bu etki popiiler kUltfu iizerine

du~unmeyi,

kiiltfuiin yogunlukla da olumsuz oldugu varsayllan i~levlerinin tespitiyle sllllflar. 72

bu

73

Frankfurt Okulu'null yakla~lmI; sanatlll fitopik yanllllll ve kitle kiiltiiriinfin giidiip YOlleten
yamnm

kuramla~tmimasllla

dayanmaktadlf. Sanatsal mun bireye ait ve hakim ekonomik

sistemill tek boyutluluguna diremne gucu ile ilgilidir. Geryek hayatla araSllla mesafe koyabilen
birey, kendi bireysel

ozgur1e~imini

saglayabilmektedir. Kitle iyillde adapte

olmu~

birey ise ancak

toplmnsal mekanizmalarlll dayatt1g1 biyimde duyabilir. Bilinen dtinyaya kar~l yeni bir dfinyamn,
yeni bir toplumun olabilecegini duyup, bunun iyillde direnememektedir. 74
19. yfizY1h tammlayan gUy

ili~kileri

ve sanayi toplumunun

bu siireyte varhgll1l sfudfuen birey, s6z konusu
yeniden uretimillde yer

a1mI~tlf.

Bu

ko~ullar

oimak iizere olan ozgfin kimligini, soz konusu

degi~imin

kitiesel1e~meye ba~Iamas1

ve

bir yanslillas1 olan kitle kiiltfuUntin

altlllda birey, yeniden fuetim d6ngustinde yok
degi~imill

temel degerleri iizerine yap1Iandmian

bir edebiyat tiirtinde, "Sentimental edebiyat"ta aramaktad1r. Romanlann tefrika olarak
gazetelerde yaYllllanmas1, anlatIIarlll Slg iyerikli insan kimligi iizerine kuruImas1, okuyucunun
metinlerde kendi
kadar

yeniImi~liginin

geni~letilebilir.

yanslillalar1ill aramaS1, konuIarlll

i~Ieni~

Sentimental edebiyat dalla yok, bireyierin benzer

sunulu~

biyimlerine

ya~am1arllla

ve ortalama

ve

begenilerini yans1tInaktadlr. 75

72

Mutlu, E., "Pop iller Kiiltiirii Ele~tirmek" Dogu-Batl Dii~iince dergisi, SaydS, Telmnuz-2001, 2.Basb, s:9-10

73 *Ancak Frankfurt okulunun bir diger onemli temsilcisi olan Walter Benjamin'in yakla~lffil okulun bu olumsuz
vurgusundan farkl1drr. Benjamin, teknolojinin ve kitle ileti~irn arac;lannm "demokratikle~me" potansiyeline sahip
oldugunu ve popiiler kiiltiiriinde "ozgiirle~mecilozgiirle~irnci" yanlarmm olabilecegini vurgular.. ''Mekanik Yeniden
Uretirn <;::agmda Sanat Eseri" adh yazlsmda, sanatm iiretirn ko~ullarmm degi~tigini, geleneksel yapIsmdan kopan
sanat eserinin bu siirec;ten sonra politik bir i~leve sahip oImaktadrr. Benjamin'e gore, sanatm artIle bamb~ka bir
baglamda iiretiliyor olmasmm yani kitle ileti~im arac;larl yoluyla iiretiliyor oImasl sanat oImadIgl anlamma
geImemektedir (Ozbek:70).
74 ..

.

Ozbek, a.g.e.s.64-65
75Ergiil, H."Televizyonda Haberin Magazinle~mesi", ileti~im Yaymlan, istanbul, 2000,s:53.
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Sentimentalizm 19.yiizylldan ba~layarak sanayi kapitalizminin iiriinii olan yeni insanm iy
ya~arrum metala~tmnasmm

bir ifadesi

olmu~tur.

Sentimental edebiyat, direnei

yani kitle toplumu insammn yeni benligini gosterildigi bir edebiyat alam
edebiyat,

iyeriksizle~tirilmi~

bireyle~mesi engellenmi~,

ya~amIm

istedigi

~ekilde

kmlml~

olmu~tur.

insamn,

Sentimental

insam sergilerken; bir yandan da insanlan klskanmaya yonelterek,
donu~tiirmu~tiir.

insanlan homojen bir kitleye

siirdiiremeyen insanlar, sanatlanm ve

yapamadlklarmdan ve iiri.in iirettikleri pazardan da

Toplumsal hayatta,

ya~amlanm

etkilenmi~lerdir.

Hayatl

aym dilzlemde

degi~tiremediklerin

den dolaYl sanatm bir ueu Sentimentalizm bir ueu da nihilizme yani korku oykillerindeki hiylige
varan bir anlatlm tarzma yonelmi~lerdir. 76
<;agda~
degi~tirmeye

insamn 19. yilZYlldan itibaren yoneldigi sentimental edebiyat, toplumu

degil, insanlan birbirlerini klskanmaya ve ozenmeye yoneltmektedir. Bir yandan da

bireyle~mekten uzakla~tlrdlgl

insanlarl tektiple~tirilmi~ bir kitleye

donu~tiirmektedir.

Donemin tilkenmekte olan insamm konu edinen ve anlatl yaplslm sentimental konularla
smrrlayan Slg bir yazmsal

anlaYl~,

donemin edebi eserleri uzerinde belirleyiei olmu~tur. Metinler

de giderek ortalama begeninin on plana yIkmasl, metni "popUler" degerler ilzerinde
yapllandmlmasl ve alegoriden yokya yararlamlmasl, "yaratlel" siireein temel olyutleri arasmda
yer almaya ba~laml~tIr.77 Hauser sentimental edebiyatl tammlarken;
"Sentimentalizm,

degi~tirilmekten

deneyimler ve toplum yaplsl
toplumsal

ya~amdan

umut

kesilmi~

kar~lsmdaki

bir toplumsal

ya~amdan

yenik bireyin kendisinin,

edindigi

degi~tiremedigi

edindigi edilgin benliginden kaynaklanan yok etme, Ylkma, onu

dl~a

vurarak kendini acmdrrma, kendini onursuzla~tlrmadlf,,78

demektedir. Reel hayattan
killtiirel ve slmfsal

kayl~

kayl~lm

saglayaeak,onu mutsuz eden geryeklikle arasmdaki, tarihsel-

olanaglyla geyiei bir sUre her

donu~en magazinelle~meyle

de bu siireyte

tanl~aeaktu.

~eyi

unutmak isteyen birey, soyleme

Magazin soylemi, an'hk olam one

yikarlrken, olaylarm/olgularm ikineil ogelerini vurgulamaktadlr. Anlatlm biyimiyle de
am, zaman-dizinden soyutlarken, bu yolla aktanlan olaylan tarihsel

akl~mdan

ya~amlan

koparmaktadu.

Aym zamanda da ikonografIk anlatlmm belleksiz ve tarihsiz anlatlilllm yiiceltmektedir. 79

Oskay, a.g.e,s:114-116
Ergiil, H., a.g.e., s:54
78 Hauser, A., "Sanatm Toplumsal Tarihi", ~ev. YlldlZ GtilOnli, istanbul, Remzi, 1984, s.224.
79Ergiil,H.,"Absiirdiin
Smmnda
Haber*
Magazin
Soylemi
ve
http://gridergi. comlmedya/magazin
76
77

DuyargalanmlZ",
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Horkheimer'a gore, 19. yilzYll oncesindeki modem donemde her ne kadar aile ve
aynffil ortaya
ic;:in bir

C;:lkmI~

kaC;:l~

i~boliimti

alam

olsa da aile, toplumun kendisini yansltsa bile toplumsal yaplya direnmek
olu~turmasl

aC;:lsmdan aile onemli bir yapldrr. Birey,
i~lerden

araclhglYla toplumun dayattlgl

hayat ile arasma mesafe koyabiliyordu.

i~

"bo~

c;:ah~tlgl

zamana",

bo~

ile belirlenen,

arta kalan zamanlarda, bu ozel alanda, varolan

Ancak, endtistri toplumunun

geli~mesiyle

sanatm ili~kili oldugu ozel alan, yani aile giderek tehlike altma girmeye, erimeye
hayat,

i~

zaman da yonetilen rimeller haline

donti~m.

birlikte,

ba~lad1. Ki~isel

Bireysel olarak korumaya

ozel alanlann yok olmaslyla birlikte birey farkh bir dtinya taSanmI titopyasml

yitirmi~tir. 80

Frankfurt Okulu'nun

ele~tirel

kurammm merkezinde yer alan "kiiltiir endtistrisi" kurarm,

Adomo'nun 1930'lardaki miizik tizerine yazdlgl ve popUler mtizigin meta karakteri ve
~eyle~tirici

etkileri tizerine yazdlgl ilk yazllanna kadar gitmektedir. 1940'larda Lowenthal ve

Marcuse'un

c;:ah~malarl,

Amerikan kitle kiiltiirti

c;:ah~malarmI etkilemi~tir.

"gtidtip yonetme" temel kavrarnlan, "kUltiir endtistrisi" kuraml radikal
etkilemi~tir.

PopUler eglence, gtidtiltip

olu~turulmu~

yonetilmi~

Yonetilen bilinc;: ve

dti~tintirlere

dek herkesi

taleplere yani kiilttir endtistrisi tarafmdan

taleplere dayanmaktadrr. PopUler eglence endustrisinin sanatla ilgisi yoktur.

PopUler eglence her popUler metaya yapllan yatmmm ekonomik bir gereksinim yaratmasma
dayanmaktadlr. Demokratik tilkelerde son zamanlarda arz ve talep toplumsal ihtiyac;:lara gore
degil, eglence endustrisine gore belirlemektedir. 81
YUksek sanat yanhsl hUmanist ya da muhafazakar

dti~tintirlerle

Frankfurt Okulu'nun

(Horkheimer, Adorno) Marksist c;:izgisinin ortak noktasl, ytiksek sanata verilen onemde
yatmalctadrr. Frankfurt Okulu'na gore, kitle
kendisinin de bir endiistri haline

gelmi~tir.

ileti~im

arac;:lanrun ortaya C;:lkmaslYla kiilttirtin

Frankfurt Okulu'na gore

mevcuttur. Kitle kiilttirii ise tiiketicileri varolan dtizenle

ozgtirle~im

uzla~tlrmasl,

ytiksek sanatta

kapitalizmin c;:Ikarlarma

hizmet etmesini saglamaktadlr. Ktiltiir endiistrisinin tiiketicileri gtidiip yonetmesinde,
ihtiyac;:lar ve

yanll~

yanll~

bilinc;:lilik, Frankfurt Okulu'nun gtidup yonetme kuramlrun temel

kavramlarldlr. 82
Adomo'ya gore gerc;:ek tecrubenin yerini yonetilen bir bilinc;:
populer kUltiir tirtinleri, kiiltiir endtistrisinin

olu~turdugu,

gtidilltip

alffil~trr.

yonetilmi~

Bu nedenle,
deneyimleri

80 Ozbek, a.g.e. dip nottan s:64-65
81 .•
Ozbek, a.g.e.s:64-65
82Modleski,T. "Eglence incelemeleri : kitle ldiltiirilne ele~tirel yakl~unlar '''gev: Nurdan Giirbilek, istanbul: Metis
Yayrnlan, 1998, s:9-10.

34
yansltmaktadlr. Kiiltfu endiistrisi iiriinleri, kiiltiirel egemenlerin istekleriyle s1ll1rh kalmaktadrr.
"ytiksek kiiltiir", "AIC;ak kiiltiir"

kavram1a~tlrmasmda

c;Ikarlan iC;in, halka kendi kiiltiirlerini

a~Ilatmak

ytiksek kiiltiire sahip olan kitlenin kendi

yerine daha dii~tik bir kUltfu empoze etmektedir.

Yani bu empozenin temel gorevi halka "iyi" olam vermek yerine kendi C;lkarlan dogrultusundaki
"iyiyi" vermektir. ytiksek kiiltiir sahipleri bunu yaparken kullandlgl en etkin arac; tabii ki
"medya"drr. Bu yi.izden de kendi istediklerini vermesini sagladlgl araem yaptlgl her
gosterme

~eyi

hakll

c;ah~maktadrr.

Oskay'a gore populer kiiltiir, bir yandan bizi sisteme SImslkI baglarken diger yandan da
sisteme
C;lkI~

kar~l ba~kaldm~Im1Zl

dile getirmek ister gibidir. Aneak bu

kar~l C;lkI~,

gerc;ek bir

kar~l

degildir ve genellikle populer kultiiriin tUketim amyl a smrrhdlr. Aneak popUler kUltiir

araellIglyla

ya~anan

farkhlIk,

ba~kaldm~

ve

kar~ltlIk

ic;inde bulunulan sistemi kesinlikle tehdit

etmeyecek bir dozda ayarlanml~tlr. 83

1.1.2. ingiliz Kiiltiirel <;ah~malar Okulu

fugiliz KUltfuel <;ah~malar okulunun en onemli isimlerinden Stuart Hall "giidup
yonetme" kuraml yerine Gramsei'nin "hegemonya" kavramInl onermektedir. Bu kuraIDl
onermesinde, hem insanlarm duygu ve

du~uncelerinde,

kaC;lmlmaz iC;

de kiiltiirel bic;imlerin yoz ya da gerc;ek denebilecek
c;eli~kileri

c;eli~kilerin

oldugunu, hem

kadar tutarh olmadlgl, onlarm da iC;

bulundugundan bahsetmektedir. Hall' a gore; "Srradan insanlar", "ktiltiirel aptallar"

olmadlklarma gore, poptiler ktilttir bic;:imlerinde kendi hayatlarma

ili~kin

gerc;:eklerin nasd temsil

edildiginin basbayagl farkmdadrrlar"s4 Bundan dolaYl Hall,"ktilttirel iktidann, her yerde ve her zaman,
'ytiksek gelenege' neyin dahil edilecegi ve neyin

dl~ta

brrakIlacagma dair c;:izginin c;:izilmesine

dayandlgml" belirtmektedir. Ona gore kiiltiirel iktidar kendi S1ll1rlarlm

olu~turmaya c;ah~lr.

Egitim

ve kiiltiir kurumlan da kiiltiirel iktidann slmrlanm belirlemekte yardlmel kurumlardlr. Bu aC;ldan
"popUler kiiltiir",
" ... iktidarda olanlann ktilttirline

kar~l

ya da onun adma mticadelenin alanlanndan

biridir. 0 mlicadele ic;:inde aym zamanda, kaybedilecek yada kazamlacak alan

U., "Ylkanmak istemeyen <;ocuklar Olahm", YKY, 1998, s.156
Ozbek, a.g.e., s:87

83 Oskay,
84 ••

~eydir:

35
boyun egme ve direnme alamdlr. Klsmen hegemonyamn yiikseldigi ve guvenlik altma
almdlgl yerdir ... popiiler kliltiirun onemli olmasl bu nedenledir,,85

demektedir.PopUlerin "ticari" ve "betimleyici" tarunu yerine Stuart Hall, her iki tamnu kullarup
onlan

degi~tirerek

yeni bir popUler tarunu onermektedir. Herhangi bir belirli donemde, bagImh

slillflarm toplumsal ve maddi

ko~ullannda

olan ve popUler gelenek ile pratikler ic;:ine

sinmi~

bic;:imler ve faaliyetlere bakmaktadir. Bu sfuec;:te esas olarak, ldiltfu alarum tarumlayan, sfuekli
degi~en iktidar ili~kileri vardir. Yani, onemli olan hegemonya86 problemi ile ldiltfu arasmdaki
ili~kidir.

Gramsci'nin
kar~lsmda

kesimin

yakla~lmma

gore popUler ldiltiirii bir egemenlik araCI olarak ya da egemen

yer alan bagimll (halk) kesimin iiriinu olarak gormek onemli bir

yanh~

tanunlamaya neden olabilir. Ona gore popUler ldiltiir ic;:in her iki kesirne de aracIhk ettiginden
sozetmek dogru degildir. Egemen kesim egemenligini

peki~tirmek

ic;:in bagImlI kesimin

ldiltiiriinu tiimuyle yok etmek gibi bir yaba yoktur. Gramsci 'ye gore boyle bir yaba istenen
sonucu da dogurmaz. Bunun yerine egemen slmf,
ldiltiiriine eklemlenmeye

yall~lr.

i~yi

simflilln -halkm- ldiltiirii iyinde kendi

Boylece bu iki slillf arasmdaki miicadele bu eklemlenme

surecinde ve hegemonik ili~ki ortammda sfudiiriilfu. KIsacasl bu eklemlenme sfuecinde ldiltiirel
kesim,

kar~lt

olyude

ba~arih

ldiltfuel kesim iyerisine ne kadar yok eldemlenebilirse ona egemen olmakta da
olabilir. Gramsci'ye gore bu eklemlenme sureci sonunda ldiltfuel durum ne

0

i~yi

slmfmm ne de egemen slmfm kUltUrUyle tam bir ozde aym olmamaktadir. Ama sonuyta
eklemlenme sfuecine katIhmda daha

ba~arih

olan kesim

diger slillf iizerinde hegemonik

UstiinlugU ele geyirebilmektedir. 87
ingiliz KUltiirel <;ah~malar okulunun bir diger temsi1cisi Fiske'ye gore Ise; popUler
ldiltfue

donu~tUrUlmii~

konu~ma

flrsatIm;

bir metin, hem egemenlik altma alma gucUnu, hem de bunlara

kar~1

koyma ve onlan tamamlyla

guc;:siizle~tirmi~

kar~1

olmasa bile tabi

konumlanndan slynlma frrsatlarim iyermesi gerekiyor. Populer kUltfu halkm iyinden uretilen bir
ldiltfudfu, yukaridan onlara dayatIlamaz. PopUler ldiltfu, mevcut sistemin sagladlklarlyla idare
85Akt.Ozbek,Hali, 1981 b:239"

a.g.e.s:87

*Gramsci'nin hegemonya kavraml; kapitalist Batt toplumlarmda hakimiyetin nasil saglandlgml a<;:tklamasmdan
dolaYI onemli bir kavramdrr. Hegemonya; yonetici smiflarm bagtmh(yonetilen) smiflar uzerinde yalmzca kendi
<;:tkarlan dogrultusunda bagtmh simflarm nzasml saglayarak bUllinlUklu bir otorite kurmasmi saglamaktadrr. Devlet,
politika ve ustyaptlar alanmda organize edihnelidir. Ustyapllar -yani aile, egitim sistemi, dinsel kurumlar, kitle
ileti~im ara<;:larl ve kUlrurel kurumlar- devletin hegemonyasmm ba~anldlgl esas alanlardrr. Ve ideoloji aracllrglyla
i~ler. Ama hegemonyanm siirekliliginden bahsetmek mUrnkUn degildir.
86

87

Erdogan, a.g.e.s: 13
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etme sanatldrr. Sistemin kiiltiire ve maddi metal an saglamasl, bu metalann tiiketim siirecinin,
insanlan endUstri patronlarmm insafma terk

edilmi~

tektip bir kitle olarak

diye laYlbyla betimlenebilecegi anlamma gelmemektedir.
Fiske, kitle kiilti.iriiniin insaru

tektiple~tirme

metala~tlfan

bir siirec;

88

ozelligi olmadlglll1 dU~i.i.nmektedir. Ona gore

kitle kiiltiiriiniin boyle bir oznelligi yoktur. Fiske gore,
Endlistri toplumlannda popiiler kiiltiir kendi oziiyle
donti~tiiriilen

<;eli~kilidir.

Popliler kiiltiire

metamn, aylll zamanda halkm <;lkarlanlll da temsil etmesi gerekmektedir.

Popiiler kliltiir tiiketim degildir, kliltiirdtir- toplumsal bir sistem i<;erisinde anlamlan ve
hazlan yaratan, onlarl

dola~lilla

endlistrile~tirilmi~

sokan etkin bir slire<;tir: Kliltiir,

de

olsa, metalarm ahlllp satIlmasl <;erttevesinde oyle adamakllh betimlenemez. 89

H. M. Enzesberger Giidiip Yonetme kuramrm

"yanll~

bilinC;lilik" tezinden dolaYl

ele~tirmi~tir. 1970 Yllmda yazdlgl "Bir "Kitle ileti~imi Arac;lan teorisi"nin Olu~turucu Ogeleri"

adh bu yazlda Enzesberger, kitle kiiltiiriiniin insanlara tiimden
ihtiyac;lar" dayatmadlgl sol

du~uniirlerin

olarak "gerc;ek" ihtiyac;lara hitap ederek

"yanll~

bilinc;lilik" ve

"yanll~

bu konuda yaruldlglm, c;i.inki.i kitle kiiltiiri.i stratejik
ba~anh

olabilecegini soylemektedir. Arlcak "gerc;ek
ihtiyac;lar"m da "bilinC; endustrisi" tarafmdan C;arpltlldlglll1 yadslmamaktadrr. 90
Enzesberger'in ardmdan Jameson ve Dyer gibi
ogeler

ta~ldlgl

konusunda bir

yakla~lm geli~tirdiler.

du~iiniirler

de, kitle kiiltiiriiniin utopik

F.Jameson, Frankfurt Okulu'ndan "gudup

y6netme" kavramllll kullanarak kitle kiiltiiri.i kavramlll1 sadece ticari bir beyin Ylkama,
oyalanma ve her aC;ldan uluslar araSl
gore tanImlanmasma

kar~l

~irketler

bo~

bir

tarafmdan belirlenmesi gibi bir "komplo" kurarmna

c;llcar. Gudup yonetme kuramlm ki.iltiiriin gi.inli.ik hayattaki

i~levini

ve

i~leyi~ini gozardl ettiginden dolaYl ele~tirir.91

Jameson'un belirttigi ikinci nokta, gudup yonetme ve utopik
kiilti.ir ikilemine

kar~l

i~levle

ilgili; sanat-popiiler

gelen bir"ideolojik gudup y6netme modeli" onermektedir. Jameson,

populer ki.iltiir iiri.inlerinin olumlu i~levinden bahsetmenin gerekliliginden bahsediyor. C;unkii ona
gore, kiiltiiriin olumlu
ideolojik

i~levlerini

i~levinin

varhgmdan bahsedilmediginden dolaYl popiiler kiiltiiri.in

anlamada yetersiz kahnmaktadrr. F.Jameson, Frankfurt Okulu'ndan

etkilenerek bu i~leve utopik potansiyel demektedir. Jameson'a gore;
Fiske, a.g.e.,s:37-38
Fiske,J., "PopiiIer KiiItiirii Anlamak Metalar ve KiiItiir",1991, s:35
90 Akt. Ozbek, "Enzesberger,H., "Bir Kitle fieti~im Arac;lan Teorinin Olu~turucu Ogeleri", Birikim, no:5859,1980:20-27", a.g.e., s:71-72
91 •.
Ozbek, a.g.e.s:71-72
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"Kitle kliltiirli iiriinleri eger iitopik bir nitelik

ta~lmazlarsa,

zaten giidiip-yonetici

(ideolojik) bir etki yapamamaktadlr. Kitle kiiltiirii iirlinlerinin <;agrrma giicii, giidiip
yoneterek, kitleye bir

fantezi-rii~veti

olarak hakiki bir i<;erik par<;asl sunmasma

dayanmaktadrr. Yani hakiki bir i<;erik par<;asl sunmasma dayandrrmaktadrr".92

Dyer da, kitle kiiltfuiinun aym zamanda, geryek ihtiyaylan

kar~llayarak,

onlara estetik

du.zeyde yozilm getirerek Utopik gelenegi Canli tutmakta olduguIlu ama bunun yanmda bu
ihtiyaylarl kapitalist sistemin

kar~llayabilecegi

Gudup yonetme kuramma getirilen

slillflarda tutup gudup yonetligini belirtmektedir.

ele~tiriler;

Birincisi, insanlarm, kiiltfu endustrisinin

stratejilerinde tamamen bir "yanli bilinylilik" iyinde olmadlgl, gudup yonetmenin ancak "geryek
ihtiyaylara"

kar~Iladlgmda ba~arllI

oldugu; ikincisi ise, kiiltfuel urunlerin de,

yeli~kili

bir

ideolojiye sahip oldugudur.93

1.2. Popiiler Kiiltiir ve Tarihsel Geli~imi

Tiirkiye'de popUler kiiltUru anlayabilmek amaclyla popUler kiiltUrfin tarihsel sfueyte nasil
bir yol izledigi incelenecektir. PopUler kUltfuUn
ugradigi ve

geli~me

geymi~ten

gUnUmu.ze genel olarak nasil

degi~ime

sagladigi ulkemizdeki popUler kUltfuU anlamamiza ve yorumlamamlza

yardlffici olmasl aylsmdan onemlidir.
PopUler kiilrur MlsIr, SUmer gibi ilk kent devletlerine kadar uzanmaktadrr. Bu kent
devletlerinde

i~gucUnu

denetlemek amaclyla, merkezden uzak yerlere sulama kanallarmm,

kentleri yevreleyen surlann ve hisarlarm yapilmasl gibi kamusal
i~gucu

i~leri geryekle~tirmesi

amaclyla

burada toplanmaktadrr. Egemen ideoloji iyinde yeti~en zihinsel emek geryek ya~ama kar~1

ele~tiri geli~tirilmeden,

emegin

bedenle yapIlan emekten ayn tutuluyor, boylelikle zihinsel ve bedensel

butUnle~memesi

saglarnyordu. Ortayag'da popUler kUltfuUn, ozellikle Ronesans oncesi

toplumsal ya~amda ortaya yIktlgl gorulfu. Kent ya~aml, eskisine nazaran canlldlT. iyi ya~am
~artlan

belli bir slmfm egemenliginde olmasl yUzlinden Ortayag, bu

degi~imi

yaratacak slmfm

ortaya YIkmaml~t1r. 94

91

••

- Ozbek, a.g.e.s:73
Ozbek,a.g.e.s:74
94Aydogan, F., "-Dii~Jerimizi ArtIk. TeJevizyon Kuruyor-Medya ve PopiiIer KiiItiir Uzerine Yazdar", Media
CatIKapital Medya Hizmetleri, istanbul, 2004, s:32-33
93 ..
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1830'lu Yillarda
geli~tirilen

tekniklerinde
hldl.

Geli~en

ba~layan

geyl~

kapitalist sanayl toplumuna

siirecinde fuetim

geli~tirilmesini

yenilikler, siyasal ve kUltfuel diizeylerde de

gerekli

teknolojinin sadece yeni egemen s1ll1fm, burjuva s1ll1fmm refabJ. iyin degil aym

zamanda yah~an kesimlerin de bu refahtan yararlanmasl gerektigi, bunun sistemin devam etmesi
iyin verimliligini arttumanm en kolay yolu oldugu fark edildi. 1830'lu Yillarm yok

yah~lp

azla

yetirImeyi ogutleyen burjuva Protestan ahlab, XIX. yiizyllm sonundan ba~layarak tiiketimi biirun
s1ll1flara da ayarak bu siireyten soma tiiketim

demokratikle~meye ba~laml~trr.Kapitalist

sanayi

toplumuna geyi~le birlikte pazar iyin meta iiretme olgusu, sanat alanma da yansITlll~trr. OYle ki
sanat fuiinii de sanat iiriiniiniin

ta~ldlgl degi~im

Kapitalist sanayi toplumuna

geyi~le

degi~imler,

kiiltfudeki

degi~imlerin

ya~anmaktadrr. <;ah~ma
degi~tirmi~tir.

degerine gore degerlendirilmeye
geli~melerin

birlikte teknolojik

yam srra son olarak

yah~ma

saatlerindeki diizenlemeler sonucu,

Bugiin ortalama sekiz saat

saatler ylkanldlgmda, kendine aYlracagl

yah~an
bo~

bo~

ba~lanml~tlr.

sonucu; miizikteki

saatlerinde de

zamamn

degi~im

diizenleni~ini

insanm fizyolojik gereksinimlerini

de

kar~lladlgl

zaman en fazla dart saattir. Bununla birlikte,

yah~mamn getirdigi, bash yabanclla~ma bo~ zamana da ta~ar.95

PopUler kiiltfuiin tarihsel

geli~imi

incelendiginde, popUler kiiltiiriin egemen s1ll1flarm

hegemonik ideolojilerini siirdfurnek iyin kullandIklan kUltfuel bir alan oldugu soylenebilir. Bu
olu~um

tarihin ilk donerrIlerinde kamusal hizmet alamnda

yall~an1ar

araclhgl ile saglanrrken;

hegemonya giiniimiizde egemen smIflann kullandlgl araylar yardlmlyla

saglanml~trr.

Eglence

endiistrisinin geli~irni bu sfuece en iyi omeklerdendir.

1.2.1.Tiirkiye'de Tiiketim Kiiltiiriiniin Tarihsel Geli~imi

Tfukiye'deki tiiketim kiiltiiriiniin
kiiltiirel

geli~me,

dayam~macl

olu~um

sfueci Batldakinden farklldrr. Bu durum

iyinde soylenebilir. Bunun nedenlerinden biri ve en onemlisi Miisliiman11ktaki

cemaat ahlabdrr ve kUltiirel olarakta batldan farh bir

tiiketim modasmm olu~mamaslmn diger bir nedeni ise,
birikirninin, kullanrrmmn kiiyiik yapta olmasldrr. Bu

95

Aydogan, a.g.e.,s:34-36

geyrni~ten

bab~

geli~im izlerni~tir. Gosteri~yi

giiniimiize Tfukiye'de sermaye

a«lsl Osman11 donerninde yaygmdrr.

39
Omegin, padi~alnn ya~adlgl Topkapl saraYlllda bile ~atafat Avrupa'daki saraylardan daha
mlitevazldrr. 96
Yonetieiler

dl~lllda

fuetim bic;imlerinin
giri~i,

halk sec;im yapma olanagllldan mahrumdur. Osmanhdaki geleneksel

degi~mesi,

reklamlll ortaya

<;lkI~lm saglamI~trr.

Tazminat doneminde gunlin resmi ve ozel gazeteleriyle

Tfuk toplumuna reklamlll

olmu~tur.

19.yiizylllll 2.yanslllda

toplumdaki hazel istekler reklamlara da yanslml~tlr. Bu donemde Selanik, istanbul, izmir gibi
kentlerde teknolojik
ugraml~trr.

geli~meler,

tiearile~mesi

ekonominin

Osmanh burjuvazisinin ortaya

<;lkI~1

geleneksel yapl da

bu doneme denk

du~er

yeni slmfl hedeflemi~tir. Bu tiiketim anlaYI~1 Osmanllilln dl~ tiearetini
biitiinle~meye ba~lamI~t!r.

gelir diizeyindeki

Eski kanaatkarhga dayah

degi~imin

sonueu;

ki~ilerin

degi~ime

Reklam sektorii de bu

arttlrm1~,

ya~amlll degi~mesiyle

ekonomi Bat! ile

reklam, Osmanlldaki

begenilerine gore sec;im yapabilmesinin saglanmasl

sonueunda i~levsel bir hal alml~tlr. 97
Osmanll ile

ya~anan

bu

geli~meler

1. Diinya

Sava~l

ile sekteye

ugraml~tlr.

Osmanll

imparatorlugu YlkI1ml~ yerine kurulan Tfukiye Cumhuriyeti, Osmanlllllll mirasl olan bor<;lar ve
ekonomik istikrarslzlIgl
verilmesi gerekli hale

devralm1~tlr.

gelmi~tir.

Bu yiizden de iilkeyi kalkIndlrma

<;ah~malanna

oneelik

Yeni kurulan devlet iktisadi kalkInma programlarlyla ekonomiyi

yeniden eanlandrrmaya <;ah~m1~tlr.
1950 sec;imlerinde tek partili donemden c;ok partili doneme
Uygulanan goreee popUlist ama buna

kar~lhk

ekonomik durumlarlllda bir diizelme izleyerek
birlikte piyasada

a~1f1

bir mal

bolla~masl olmu~

olu~mu~tur.

c;ah~an

gelmi~tir.

1978'den sonraki yiiksek enflasyonla

ve bunun sonueunda hareama guc;lerinin artmasl
artml~tlr.

Bu stirec; sonunda popUler kiiltfu

slillf ve benzer kesimlerde, kiiC;iik burjuva

Bu donemde krrsal kesimdeki

saglanmI~trr.

enflasyonist politikalar sonunda 1980'li yIllara

sonueu kitlelerin tiiketim istekleri de dogal olarak
uriinlerini alan ttiketen

ge<;i~

vatanda~lann

ya~am

bic;imi

bile evlerinde; televizyon, buzdolabl,

<;ama~rr makinesi vardrr. Kentlerde ve istanbul gibi metropollerde ya~ayan; hizmet sektoriinde
<;ah~anlann,

sanayi de

i~<;i

olarak

c;ah~anlar,

resmi ve ozel sektorde gorevli odael, temizlik<;i vb.

i~lerde c;ah~anlarlll kuC;iik burjuva ttiketime doniik egiliminin oldugunu soyleyebiliriz. 98

Bu tiiketim bi<;imi iC;in; Tiirkiye gibi dtinya kapitalist sisteminin periferisin de bulunan ve
bu sistemin

yan-<;evresine girebilmek iC;in C;lrplllan (Avrupa Toplulugu vb.

giri~imler

96Akt.Aydogan, "Belge,M., "Tarih Boyunca Yemek KfiItfirii", ileti~i.J.n yaymlan, istanbul, 2001 ",a.g.e.,s: 124
Aydogan,2004 , a.g.e.,s:125
98 Olctay, a.g.e.,s:25
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verilen

<;:abalar

dii~iinUldiigiinde)

yaygmla~tmlmasl i~levini

bir Ulkede,

egemen ideolojinin

popUler kUltiir

g6rmektedir.

Oskay' a gore;
"Popiiler kiiltiir, liretiminin de tiiketiminin de denetim

geni~

kitlelerin

dl~mdaki

endlistrilerin ve

toplumsal egemenlik odaklannm elinde oldugundan, buglin i9in, oncelikle olumsuz yanlan 90k
kalmrum~

iyi incelenmesi gereken bir olgu. Ama maddi temelleri

olan folk kliltiirtine

dontilemeyecegine, se9kinci kiiltiire ise, bu ktilttir tarih boyunca birbirlerinin yerine gegen
egemen kesimleri birbirinin ktiltiirel miras91s1 kIldlgmdan umut baglanamayacagma gore, popUler
ktiltiirti evrimle§tirerek bireylere
geli~kilerini

eri~mek

~evklendirici,

i9in yol gosterici,

ba~at

kiiltiirtin

gozler online serebilecek bir silkelenme ve toparlanma donemi kliltiirtine

donii§tiirmek gerekiyor. Bunun belirli slmrhhklarl var. Fakat olanaklarl da var. Hegemonik

ideolojinin hi9bir zaman mutlak bir etkinligi, mutlak bir ir; tutarlzgl olmadlgl dti~tintilecek olursa,
hegemonik ideolojinin kendi i9indeki

geli~kilerden

yola 91kIlarak bile onemli

evrimle~tirmeler

saglanabilir" 99

Tiirkiye'de 27 Mayis 1960'ta ve 1971 yllmda askeri miidahalelerle demokrasi kesintiye
ugrarm~tlr.

Bu d6nemlerde ekonomik politikalar a<;:lsmdan kaliel

Karma ekonomi politikasl altmda devlet<;:ilik

anIaYI~l, dl~a

ikame politikalarl ise 1970'li Ylllann 2. yansma kadar
ekonomi uygulamalan sayesinde

ger<;:ekle~mi~tir.

degi~iklikler ya~anmaml~trr.

kapah ekonomik diizen olan ithal

siirmii~tiir.

Ekonomik

geli~me

denetirnli

Tiirkiye'nin 1980'li ylliaria birlikte serbest

piyasa ekonomisine ge<;:mesi 1980'li Yillarda ABD'de Reaganism, ingiltere'de Theateherism ile
ba~layan serbestle~me

sureei ile paraleldir. Ama Tiirkiye bu siireei diger Ulkeler gibi

ba~ka

ulkeleri bor<;:landrrarak, ueuz emegini kullanarak degil, IMF, Diinya Bankasma bor<;:lanarak
ge<;:mi~tir.

Askeri darbeden soma sol siyasi ahmlar
ugraml~tlr.

susturulmu~,

6rgiitlii ve sendikal mueadele felee

Bu ekonomik ve siyasi kriz d6nemi 6zellikle kentli

kollektivist kiiltiiriinun mzla
sarllma, toplumsal

ya~am

a~mmaya ba~lamasma

odagmm

i~yerinden

yol

a<;:ml~tlr.

Bu

<;:ah~anlarm

s1ll1f bilineinin

a~mma bireyselle~me,

ve iiretimden mahalleye, semte, semt (veya kent)

tahmlanna, aile i<;:ine kaymasl gibi egilimler i<;:inde ortaya <;:lkrnaktadlr. Kriz
emegin maddi ve manevi degerlerinin

dine

a~rnmaya

ko~ullarmda,

ugramasl sayesinde bireeyei ve tiiketirnci

ya~am

bi<;:iminin geli~mesi i<;:in uygun ortam saglaml~tlr.

99.0skay, U. "Kitle ileti~iminin Kiiltiirel i~levleri", s. 341, SBF Yaymlan, 1982 vurgulamalar, Ahmet Oktay,a.g.e.s:27
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Geni~

halk kesirnlerinde, niteliksel ve niceliksel olarak

ba~

dondfuiicu bir hIzda

geli~en

medya ve reklam endiistrisi sayesinde asIa sahip olamayacaklarl fuUnleri edinmenin ve daha yok
tiiketmenin amay oldugu bir tiiketim bilinci geli~tirilmeye

yall~llmaktadlr.

1.2.2. Tiiketim Toplumu

Gey danem kapitalizmindeki tiiketim toplumunda herkes bir tiiketicidir. Tiiketim, maddii~levsel

(yiyecek, giyinme,

ula~lill)

gostergebilimsel-kUltiirel (medya, egitim, dil) yapllmaktadlr.

Ve bu yUzden de tiiketim

ya~am

kaynaklanm elde etmenin tek yoludur. Tiiketimde maddi-

i~levsel

kaynaklar ve gostergebilimsel- kUltiirel kaynaklar iy iyedirler. Ancak slillrlan

belirlenmemi~tir.
geli~melerdeki

Teknolojik
kolayla~tlracak

hIzh

degi~im,

bireyin ev iyi ve ev

dl~mda

hayatlill

yeni urunler fuetilmesi, ve bunlara sahip olma istegi tiiketim yapma istegini

tetiklemektedir.. Kapitalizmin sundugu olanaklar sayesinde birey dogrudan harcama ve
tiiketmeye yanelik
du~fulmemek

davram~ geli~tiriT.

Tiiketme kavramllll sadece fuiinu tiiketmeye yonelik

gerekir. Son zamanlarda mekanlar bile tiiketim kUltfuiinlin bir paryasl

olmu~tur.

Ozellikle son donernlerdeki metropollerdeki yogunla~an ah~veri~ kompleksleri ki~iye ba~ka bir
yere ihtiyay duymadan tiiketebilecegi tUm olanaklan sunmaktadlT. Ya da mekan bir anlamda
slkl~tmlarak

pazarlanmaktadlr.

Lefebvre'nin(1971) glindelik
aynmm gundelik

ya~am

ya~amla

kUltiirUntin iyinde

ilgili aylklamasm da; fuetim ile tiiketim arasmdaki
slillrlanmn belirlenemedigini ve

bulamkla~tlglill

vurgular:
"Ki.iltlir aym zamanda bir praksistir; bir toplumda temel ihtiya9 maddelerini dagltmamn bir
aracldlr, bundan dalaYldrr ki liretim
aracldlf. .. insan varhgmm kendi

akl~ml

varolu~

da yonetmektedir; kliltlir, en

geni~

anlamlyla bir liretim

yoluyla liretilerek blitlin anlamml kazandlgl bir liretim

tasanmldrr ... Bu, ilk alarak kliltlirlin yararslz, basit bir ca~kunluk degil, bir varolu~ tarzma i9kin ozglil bir
etkinlik oldugunu, ikinci olarak da (liretim ve mi.ilkiyet ili~kileriyle yaplsal baklmdan baglantI11 alan) slmf
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91karlarmm toplumun i;;Iem biitiinltigiinii yardlm almadan koruyamayacagml sezdirmektedir"IOO

demektedir.

1.2.3. Tiirkiye'de Popiiler Kiiltiir

Bu boliimde Tiirkiye'de popUler kiiltiir daha once bahsi ge<;en ttiketim kiiltiiriinden farkh
olarak ele

ahrnm~tH.

ya~adlg1ill

soylemek imkanslzdH. Her toplum kendi kiilttiriine paralel olarak toplumsal yaplsl ile

Tiirkiye'nin diger toplumlarla benzer toplumsal

degi~imleri/donii~timleri

uyumlu kendi kiiltiiriinii yaratH. Ancak kapitalizmin sundugu olanaklar bazmda Tiirkiye'deki
kiiltiirel

degi~imlerin

Tiirkiye'nin

Diinya'daki kiiltiirel

'modernle~me

siireci'

degi~imlerden

sanayile~me,

etkilendiginden bahsetmek miimkiindiir.

i<; go<;,

kentle~meye ili~kin

diger faktorler

sonucu Batl ile aym olmasa bile benzer degi~imler ya~adlglm s6yleyebiliriz.
ileti~im teknolojisindeki geli~meler Ttirkiye'yi de do gal olarak etkilemektedir. Son

yIllarda bu teknolojinin mzla yaYllmasl ve
bu

yaygmla~maYI

kendi <;lkarlan i<;in kullanmaslm

bakl1mndan hem de ttiketicinin
~irketlerinin

ula~masl

yaygmla~tmlmasl,

<;e~itliligi

hem i<; hem de

saglarm~tH.

dl~ i~

<;evrelerinin

PopUlerlik kavram1illll hem

bahmmdan; ticari

ileti~im

(ozellikle reklam)

artmasl, baSInlll, radyonun, televizyonun hatta intemetin bile iilkenin her

sonucunda bu kavram kapsaID1ill

geni~letmi~tir.

<;e~it

ko~esine

Giiniimiizde ttiketim diizeyindeki

ilerlemeler sayesinde po pUler kUlttir iiriinlerinin <;ogunlugunu hemen herkes tarafmdan ttiketme
olanagma sahip olmu~tur.IOI
1970-1990 araSI Yillar Tiirkiye' de baglmh kapitalizmin yiikseldigi Yillar

olmu~tur.

Ozellikle 12 EylUl rejimi, iktisat politikalarmm 'sermayenin bir kar~l saldmsl' bi<;iminde
geli~mesini, i~giicii piyasaSllll 'askeri' bir denetim altmda tutarak geIgekle~tirmi~tir.I02 80'li

Yillar zen gin olmanm toplumsal statti saglamamn araCI haline
ile birlikte toplumsal muhalefet

silirnni~

gelmi~tir.

12 EylUl askeri darbesi

ve siyasi iktidar ozel sektorii

desteklemi~tir.

Bu

donemde toplumsal muhalefetin bash altmda olmasmdan dolaYI siyasetten ve diinyada olan
olaylarla ilgilenmeyen apolitik gen<;lerin ortaya

<;IkI~mdan

soz edilebilir. Bu donemde

gen<;lerin tek ideali mzh zengin olmaktl ve bu yUzden ama<;larma

ula~mak

Fiske, a.g.e.,s:52
Alemdar ve Erdogan, "Popiiler kiiltiir ve ileti~im", Umit YaymcIlIk, Ankara, 1994,5:9-10
102 Boratav,K., "Tiirkiye Thtisat Tarihi-1908-1985", Gers;ek Yaymevi, 1988, s: 122

100
101

yeti~en

i<;in ozel
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sektorlserbest giri~im

du~iincesinin geli~mesinde

onemli rol oynadllar. Bu donemde Universiteler

de bu surece dahll edildi. Oyle ki ingilizce ogretim yapan Universitelerden yeni olu~um i<;in
y6netici ve teknokrat sllllfl i<;in eleman yeti~tirildi. Bu donemden soma ingilizce ogrenmek
ba~an11

kariyerin

onko~ulu

haline geldi. Bu donemde Amerika Universitelerinin kopyasl

niteliginde Tfukiye'nin ilk ozel Universitesi ac;:rldl. Ulkede din oku11an ise fakir ogrencilerin
tercih ettikleri oku11ardl. Ulkede hem islami ktiltfu ve hem de Batl'dan ithal edilen televizyon ve
ozentiye dayanan ttiketim ktiltfuU birarada geli~mekteydi.
gorselle~me

1970-1990 Y111arl arasmda,

uriinlerinden <;ok yazmlsanat tiriinlerine
<;evresinde ilgi/i <;evrelerde

ba~laYlp

ay11k magazin dergilerinde daha

ili~kin

sfuecinin dogal sonucu olarak, yazm/sanat
ogeler (yazann/sanat<;mm

kitleye yaYllan

geni~

tartl~malar,

bi<;imde yer almaya

ki~iligi,

yapltlar

dedikodular, vb.) hafta11k ve

ba~laml~

ve ust ktiltfu tiriinlerinin

poptilarizasyonu giindeme gelmi~, bir sure somada uygulama kurumla~ml~tlr.103
Tfukiye'de 1990'11 Yillar ozel televizyon kanallannm artl~mdan soz edilebilir. Televizyon
kanallarlmn artl~l ve 24 saat yaymlarm ba~lamaslyla birlikte, reklamclhk sektortiniin
saglaml~t1r.

1990'11 Yl11ar medyanm; Tfuk toplumunu ttiketim toplumuna

6nemli etkendir. Medya bir yandan tiiketici olma bilincini

geli~tirirken

ge<;i~ini

geli~mesini

mzlandrran en

bir yandan da daha ust

duzeyde ttiketime ve ozentiye dayanan ya~am tarzlill topluma benimsetmi~tir.104
Tfukiye'de kitle
rolu vardlr.

Ba~ka

bir

politikalarm sonucunda

ileti~im

ara<;larlnm Amerikan

ya~am

tarzl taklit edilmesinde onemli bir

soyleyi~le

tiiketim ideolojisi 'nin yaYllmasmda, uygulanan ekonomik

a~lTI

bolla~masmda

meta

ve meta

feti~izmine

sebep olmasmda kitle

ileti~im ara<;larlmn onemi buytikttir. Oyle ki proletaryanm da oteki emek<;i kesimlerin de tuketme

isterisine yakalanmalarmdan bahsetmek mumktindfu. 105

1030ktay, a.g.e.s:90-91
104 Solmaz, M., "Tiirkiye'de Pop Miizik-Duno ve bugunu He bir infilak masah-", Pan Yaymclhk, 1996, istanbul
s:126-131
1050ktay, A., "Tiirkiye'de Pop iller Killtiir", Yapl Kredi Yaymlan, 1993,(Cogito; 9), istanbul,s: 13-15
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1.2.4. Tiirk Toplumunda Miizigin Geli§imi

Tiirkiye'de popUler mlizigin geleneksel c;:izgisinde meydana gel en degi~meler Tiirkiye'de
degi~im

populer kultiiriin gec;:irdigi

ve izledigi yol hakkrnda genel bir fikir vermektedir. Bu ba~hk

altmda Tiirkiye'deki mlizigin degi~imi ve

geli~imi

ineeleneeektir.

Egemen ideolojinin hegemonyas1lll saglarken kullandlgl en iyi arac;:lardan birisi mliziktir
ve mlizigin tek

tiple~tiriei

etkisini

kullanmI~tlr.

PopUler mlizik dinleyieisi de, bu tiir mlizikte

buldugu doyumlar araelhglyla toplumdaki reel hayattan bir nebze
mlizik, slradan insamn, ic;:inde bulundugu toplumda
i~levini

ya~arken

uzakla~lf.

KIsaeaSl popUler

hissettigi baskIlarl hafifletme

gormektedir.
'90'larda devlet, sec;:kinei kiiltiirel politikalarmda daha Ihmh bir

ba~larm~trr.
c;:e~itliligi

yakla~lm

izlemeye

Bu donemde halkIn homojen bir kiitle olmadlglmn tam tersine, anadolu kiiltiiriiniin

ve bu

c;:e~itlilige

yanslyan kiiltiirel begenisindeki

c;:e~itlilik

oldugunu fark

edilmi~tir.

Ozal doneminde toplumda degi~en deger yargllan ile Tiirkiye'nin bir tiiketim toplumu olabilmesi
ic;:in uygulanan ekonomi politikalarl sonueu tiiketim bilinei ruzla

degi~mi~tir.

depolitizasyon siireei ic;:erisinde toplum ruzla bir tiiketim toplumuna
iktidar lizerindeki duzeni

degi~tirme

'80'lerde

ba~layan

donu~mu~tiir.

Sonuc;:ta

taleplerinin yerini de hayat standartlarma yonelik talepler

almaya ba~laml~tlf. 11k onemli degi~im ise mlizik an1aYl~l ve degi~en beklentilerde ya~anmI~trr.
Bu donemdeki degi~imin en iyi omeklerinden biride Ozal'm arabesk dinledigini itiraf etmesi ve
bu olaydan soma devlet resepsiyonlannda Ibrahim Tathses'in sahneye C;:lkmaya ba~lamasldrr.
Balk dunyamn hic;:bir yerinde sec;:kinei kiiltiire yani yfiksek sanata ah~lk
yUksek sanat, hep halk sayesinde varhg1lll
uretebilmi~tir.

siirdiirmu~,

olmarm~tlf.

Ama

halka malolan sanatlardan kendini yeniden

Tiirkiye'de yfiksek sanata ait bir mlizigin

olmaYl~lmn

sebebi ise halka

malolmu~

bir popUler muzik olmaYl~ldlr diyebiliriz. 106
Tiirkiye'ye Bah mliziginin girmesi 1800'lerin ilk yansma, 2. Mahmut'un Mehterhaneyi
kapatmasmdan soma

olmu~tur.

II. Mahmut, Yenic;:eri oeagl ile birlikte Mehterhane'yi de kapatrr

ve onun yerine Batl tarzl bir askeri bando olan Mlzlka-Yl Bumayun'u kurar. Bu okul, Batl
egitimi veren konservatuarlarm Tiirkiye'deki ilk omeklerinden sayllabilir.

106

Solmaz, a.g.e., 8:7-12-15
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Tiirkiye'de Curnhuriyetin ilamndan itibaren miizik, ozgiir
Tiirkiye'de dogal bir

geli~im

tartl~malarda

Miizigin

siirecinden bahsetmek zordur. Devlet politikalan miizik iizerinde

siirekli basla.cl, miidahaleci ve yasakC;1
kiiltiirel

olamaIm~tu.

olmu~tur.

Cumhuriyet politikalarmm bir sonucu olarak

hep bir ikilikten bahsedilebilir. Bunlar; alaturka-alafranga (buna Dogu-

Bah da denebilir), teksesli- c;oksesli

c;eki~mesi

dolayh olarak da olsa Tiirkiye'nin hep (Dogu

aglrhkll ve Batl aguhkh olmak iizere) iki tiirlii popiiler miizigi olmaslm

saglaml~tu.

Bunlardan

birincisi Dogu etkisinde Tiirk miizigi ya da dogrudan Arap miizikleri, '50'lerde serbest icra,
'60'h yIllarda arabesktir. '60'lara kadar Batl etkili taklidi de diyebiliriz caz, tango, rock'n'roll,
Anadolu pop, aranjman, Tiirk hafif miizigi gibi tiirlerdir.
Son donemlerde genc;ler arasmda da popiiler olan Anadolu Pop veya Anadolu Rock,
Tiirkiye'de, devletin ya da TRT'nin denetiminden baglIDslz, kendiliginden
tiiriinden bir tanesidir. 90'h yIllar ozel kanallann ortaya
iC;in onemli Yillardu. '80'lerin ikinci yarlSlnda

C;lla.~l

olu~mu~

bu yIllar Tiirk popunun

ba~layan

miizik

geli~mesi

bu siirec; '90'da sonuc;lanm

gostermi~tir.107

Ozal'la birlikte ithalatm serbest blrala.lmasmdan dolaYI her tiirlil teknoloji, Tiirkiye'ye de
mzla gelmesi

saglanmI~tlr.

Diger bir faktor de yaym tekelinin kalkmasldlr ki; TRT televizyon

iizerindeki tekelci denetimi sona

ermi~tif.

Boylece miizik piyasasl da kendi

ko~ullan

ic;inde

donii~meye ba~laIlll~tIr.

Adomo'ya gore; her miizik tiirn, toplumun izlerini
c;eli~kilerin

ve gergirIliklerini yansltlr: "Slmf

yerine, miizigin sllliflarla olan

ili~kisini,

ili~kilerinin

ta~u.

0 toplumun biitiiniinde varolan

miizikteki yanslIDalaTllll

ara~tIrmak

her tiir miizigin, antagonistik bir toplumun resmini

sundugundan hareket ederek gormeye c;ah~mak c;ok daha iyi 0Iur.,,108demektedir.
Atatiirkc;ii merkez sol ic;in arabesk, Tiirkiye'yi modem ve Avrupai bir topluma c;evirecek
tek giiC; olan devlet reformunun degerlerine

kar~l

C;lkan tepkinin sonucudur. 1983 sec;imleri ile

iktidara gelen Turgut Ozal, serbest piyasa ekonomisinden, dinden ve kiiltiirel ifade iistiindeki
devlet kontroliiniin azaltIlmasmdan yanadu. Buna

kar~l

olanlara gore, aktif olarak desteklenen

arabesk ve islami "tepki" (irtica), "periferinin hegemonisini" ve reform geleneginin c;okii~iinii
kamtlamaktadlf. Berkes, Mardin ve digerlerine gore; reform siirecinde insanlar, Osmanll kiiltiir
mirasmdan yoksun blrala.ldllar, ama bu mirasm yerini tutabilecek diizeyde hic;bir

~ey

ortaya

konamadl (Berkes,N.,1964), (Mardin,$.,1995). Sag kesim ic;in arabesk, demokratik ozgiirliiklerle
107

Solmaz,a.g.e., 8:20-36
M., "Tiirkiye'de Arabesk OIaYI" ileti~im Yaymlan, 1998, istanbul ,s:21

108 Stokes,
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baglantllandmhr; Avrupa aile sine kabul edilmek isteniyorsa

~ayet,

periferinin ekonomik ve

kiiltiirel hayata katllum geni~letilmelidir.109
Stokes gore Tiirkiye'de arabesk miiziginin olu~um siirecinde;
" ... her dtizeyde,

~iddetli tartl~malara

as:ml~tlr.

yol

kaplaml~

sembolleri ile Ttirk kamu hayatllllll her alanllll
ba~arlslzhgllll

Varbglyla bu mtizik, ikonlan ve
olan bir refonn hareketinin

sergiler. Ttirkler is:in arabesk tartl~masl, birey olarak kendilerini, mekan

olarak ~ehri, devletlerini ve hiiktimetlerini anlamlandrrmaYl is:erir".110 demektedir.

Orhan Tekelioglu'na gore ise,
"Tiirkiye'de

modernle~me

stirecinin,

ba~llldan

itibaren (ki bu klsmen devam ediyor),

Cumhuriyet elitlerinin Batl uygarhgllll tistiin goriip, oradan hemen her
etmeye

s:ah~tlklan

globalle~menin;

ili~kiler

soylenebilir.

Ydlar

ges:tiks:e,

bu

Batlhla~ma

~eyi

ithal

stirecllllll,

Ttirkiye'ye ozgti yerel dinamiklerle bazen uyumlu, bazen de sorunlu

is:ine girdigi soylenebilir. Sonus: olarak bu stires: glokal bir ktiltiir yarattl, yani

globalle~me lokalle~meyle dengelenmeye ba~laill." 111

demektedir. Alt kiiltiir ve gruplar popiilerle~tikleri alyiide degi~meye ba~laml~lardlr. Ozellikleri
kaybolmamakta, azellikle toplumsal merkeze yakla~tlklfuJ.nda degi~im gaze yarpmaktadlI. Oyle
ki; yirmi yll ancesine kadar seykinlerin daha yoguu

ya~adlgl

yer olan Etiler'de alt kiiltiiriin

yemek tiiketim biyimi olan kebapyl bulmak miimkiin degildi. Bu

degi~im

siirecini Prof. $erif

Mardin'in merkez-yevre modelini kullanmak daha aylklaYlcl olacaktrr. Tiirkiye'de popiiler
kiiltiirler

ilk

ylktlklarmda,

danii~iip/donii~tiiriip,

katkIslz
ylkIp

yevre

yetmi~lerin

~ehirli

donii~tiigiinii

yitirmi~, bireyselle~mi~,

anlatI artlk kente krrsaldan gecekondulara

insana hitap etmeye
ona

Soma

merkez

kiiltiire

arabeskinin donii~tiirdiigii formudur. Ama arabeskin kaderci

"kader" yok olmasa da, toplumsalhglm
olmu~,

kiiltiirlerdir.

kapitalizme eklemlenip "direnme" potansiyellerini yitiriyorlar. Bugiinkii

dinledigirniz pop miizik,
anlaYl~l,

yogunlukla

donii~iirken

ba~laml~tIr.

miizigi olma formatmdan

Sonuy olarak gevre kiiltiirii nasll merkez kiiltiire

de aym zamanda onu

artlk insanlarm artIk goree )medigi bir hale

gelmi~lerin

miizikal aityapi daha

donii~tiirdiigiiniin

donii~mii~tiir.

Arabesk

de bir modelidir. Arabesk

donii~mii~,

merkez kiiltiirii

tamamen kaplarm~tIr. 112 Arabesk toplumda herkesin dinledigi Tiirk pop miizigini de etkiledigi

109 Stokes, a.g.e., s:22-23
110Stokes, a.g.e.,s:17
III Editor: Zencirkrran, M., "-Entelektiiel Perspektif- "Kiiltiir, Siyaset ve Toplum Soyle~ileri", Alfa yayrnlan,
2004, istanbul, s:119
112 Zencirkrran, a.g.e., s: 114
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bir formda dinleyicisine sunulmaya ba~larnm~tlr. Gyle ki 80'li Yillarda televizyona yasakh
oldugu ic;:in c;:Ikamayan sanatsalarm, 2000'li Yillarda Tfuk pop

~arkIlanm

arabesk formunda
~arkIslill

yorumladIklarlill gormekteyiz. Muslfun Gfuses'in Teoman'm "Paramparc;:a" adh
yorumlamasl vb. omek gosterilebilir.
ya~anan

DOOya'da 1990'lardan itibaren
kalmaml~,

insanlarm deger yargllanmn

Tfukiye'de de

degi~en

siyasal

degi~iminde

geli~meler

etkili

sadece siyasetle smrrh

olmu~tur.

DOOyada oldugu gibi

deger yargIlarmm etkilerini Tfuk mliziginde de gormek mUmkUndfu. Pop

mlizikteki

arabeskle~me

olmu~tur.

Son donemlerde televizyon kanallannda gorulen "yeni sesleri" bulmaya yonelik

yan~ma

olarak

ayru oranda arabesk muzigin kendi ic;:inde pop

prograrnlarl da bu

kar~IImza

C;:lkmaya

degi~imin

mlizikle~mesine

bir yanslffiasldu. Toplumda suadan insanlar bir goode star

ba~laml~tlr.

Bu yeni deger yargllan ile birlikte, eskiden toplumca
~ohret

olmanm

yan~malarmda"

popUler

ahlakslzhk olan nitelendirilen degerler ters yUz edilip kolay para kazanmamn ve
on

ko~ulu

haline

gelmi~tir.

neden

Kriminal vakalarlmn ozneleri" pop star

kUltfuUn nesnesi haline gelebilmektedirler. Pop star Bayhan omeginde oldugu tfuden bir
b19aklama fiili ve bir hapishane

gec;:mi~i,

gunfunlizdeki degerlerle

ki~iyi

halkIn gozdesi bir pop

yIld1Z1 yapabilmektedir.

2. PO PULER KULTUR VE MEDYA
2.1.Ele~tirel Yakla~Imlar

ve Medya

ideoloji ve medya ili~kisi, ileti~im c;:ah~malarlmn en ilgi duyulan konularmdandlr.
ideoloji ve medya konusunda; Frankfurt Okulu ele~tirel kurammdan yaplsalcl medya
c;:ah~malarma,

klasik Marksizm'in ekonomi politik

c;:e~itlenen c;:ah~malanndan

yapmm radikal ve
"ele~tirel",

yakla~lmmdan

bahsetmek mUmkOOdfu. Bu

donu~funcu

"kuramsal" ya da

bir

ele~tirisinden

"degi~imci"

KUltfuel

yakla~1Illlar

yola c;:Ikan

Cah~malar'a

toplumsal ve

yakla~lmlardlr

kadar

ileti~imsel

ve bu yonuyle

olarak adlandml1rlar. Bunlar temelde, uretim

arac;:lanmn mUlkiyetine sahip olan slmfm elinde bulunan hegemonya ve kendi C;:lkarlaI1illn ic;:in
dlizenlenen devlet mekanizmasl araclhglyla baskIcl veya nzalikna yoluyla iktidarlarlm
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anlaYl~ma

surdunnesi

ili~kilerden

dayamr. Bu

dolaYl

ileti~im <;ah~malan

ideoloji ve medya

arasmdaki ili~kisellige odaklarum~tlr .113

y aplsalcl
yakla~lmlar

<;ah~malar

medyaYl ideoloj ik bir gu<; olarak algllarken, ekonomi politik

ideolojiye degil, kapitalist fuetim dinamiklerine -ekonomik alt yaplyl- vurgu
<;all~malar,

yaparlar. Kiiltfuel

ekonomik indirgemecilige

kar~ldrrlar,

onlara gore medya,

toplumsal nzanm kazamldlgl veya kaybedildigi bir mucadele alamdrr. Ingiliz Kiiltfuel
<;ah~malanna

gore medya toplumdaki iktidar mekanizmalanndan biridir ve bu siire<;te medya

toplumsal anlamm
yakla~lmlan;

olu~turulmasmda

ara<;<;l ve yaplsalcl

medyaYl yonetici slillfa ve

rol almaktadlr. Murdock medyayla ilgili ekonorni politik

yakla~lIlllar

ki~ilere

baghhklarl iizerinden degerlendirirken, yaplsalcl

slillf, iktidar ve ideoloji arasmdaki
ili~kilendinnektedir.

Yaplsalcl

diye ikiye ayrrmaktadrr (1980). Ara<;<;l

ili~kiyi

yakla~lIlla

yakla~lm,
yakla~lm

fuetim tarzma ya da ekonomi politikle

gore miilkiyete sahip olanlar ve

<;ah~anlarm

eylemlerine, se<;imlerine slmrhhk yiiklemektedir. 114
Ele~tirel <;ah~malarm,

sorunlann farkllhgl nedeniyle

medyaya

ili~kin

ger<;ekle~rni~tir.

farkll

yakla~lIlllarm

ortaya

<;lkI~l

Bu iki farkll <;izgi;

1) Medya anlamlann olu~umu, yapIlanmasl ve tiiketirninde

odakla~an

2) Medya endustrilerinin ekonomik orgutlenmeleri ve mulkiyet
odakla~an

<;izgi.

Bu aynlma, genel kapsamIyla ba~ka ~ekilde de ifade edilebilir:

115

1) Ustyaplya (kUlmr, ideoloji ve soyleme) agrrhk veren yakla~lmlar,
2) Altyaplya (maddi ili~kilere) aglrhk veren yakla~lmlar.

Dursun, <;. "Televizyon Haberlerinde ideoloji" 2001, iInge Kitabevi, Arikara,s:19
Dursun, a.g.e.,s:20
115 Alemdar ve Erdogan, 1990, a.g.e.s:21-22
113

114

medyayla ilgili

<;izgi,
ili~kileri

lizerinde
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2.2. ideoloji ve Medya ili~kisi

ideoloji; hiitiin toplum yaplsllll ve i~leyi~ini iyeren ve insan dogasl anlaYl~ma dayah
olarak belli bir siyasetle pratik bir eylem programIm iyeren du~iince ve inany sistemidir. 116
Terry Eagleton'a gore; Marx ideolojiyi, en az dort anlamda kullanmaktadlI(1996):

*

ideoloji, kendilerini tarihin temeli olarak goren ve insanlarm ilgisini toplumsal ko~ullardan

ba~ka

yone <;ekerek baskzcz bir siyasi iktidarzn ayakta kalmasma hizmet eden yamltzcz veya

toplumsal baglarz kopartzlmz$ inanr;lara kar~lhk gelebilir.

*

ideoloji, egemen toplumsal smlflann maddi <;lkarlanm dogrudan dogruya dile getiren ve

onun yonetimini desteklemeye yarayan fikirler anlamma gelebilir.

*

ideoloji, ir;inde bir hiitiln olarak sznzj miicadelesinin verildigi ve giir;lil ihtimalle, siyasi
kavramsal Jormlarm tamamml

ar;zdan devrimci gilr;lerin dogru bilincini de ir;eren

kapsayacak ~ekilde

gen~letilebilir.

ili~kiler ~eyler

* Meta Jeti$izmi nedeniyle, ger<;ek insani

ili~kiler

arasmdaki gizemli

gibi

goriiniir ve bunun da <;e~itli ideolojik sonur;larz olur. Oncelikle, toplumun ger<;ek i~leyi~
tarzlarl gizlenir; emegin toplumsal karakteri goz ardl edilir; toplum, bu meta mantlgl ile
par<;alanrr, toplumu artlk bir biitiin olarak

dii~iimnek

kolay olmaktan <;lkar ve b5ylece

kapitalist diizen bir biitiin olarak gOriimneye son vererek, kendini siyasi

ele~tirilerle

daha az

Ylprattlabilir bir ~ey kllmaktadlr .117

Raymond Williams ideolojiyi; "bir 'dilnya
soyutlanabilecek, g6rece olarak bi9imsel ve

g6ril~il'

eklemlenmi~

ya da bir 'sznTj

bakz~l '

olarak

anlamlar, degerler ve inan9lar

sistemi,,118 olarak tammlamaktadlI.

ideoloji kavraml hem farkh slmfiarm politik dU~Unceleri ve dunya gOrU~leri, hem de
ekonomik, siyasal ideolojik dlizeyler arasmdaki belirleyici ili~kileri iyerir. Klasik Marksist tarzda
ideolojiyi

yanll~

bilinc; olarak ele alan

slmfsal C;lkarlann ve mulkiyet

g5rU~ler

ili~kilerinin

yeryevesinde, medya ekonomik olarak (altyapl)

ustyaplya

ta~mdlgI!yanslt1ldlgl,

bu sayede

i~yi

slruflrun devrimci potansiyelini yok eden ideolojik egemenligin bir yanslmasldlI. Bu sfueyte

Anabritannica, ci1t:16, s:259
Dursun, a.g.e.,s:24-25
118 Der. irvan, S., "Medya, Kiiltiir, Siyaset", Bilirn Sanat Yaym1an, Ankara, 1997, s:100
116

117
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medya, egemen slillf/sImflann, kapitalist fuetim
korunmasmda ve kitlelerin bilinc;lerinin
atfedilen bu rolii araC;C;1
belirlendiginmektedir. AraC;C;1

yakla~lIDa
yakla~lIDa

ili~kilerinin

~ekillendirilmesinde

siirdiiriilmesinde ve c;Ikarlann
etkin rol almaktadrr. Medyaya

gore, ekonomik diizeyde yani

a~agIdan

yukarlya

gore medya, yonetici slillfm c;Ikarlanna hizmet ederken,

yonetici slmfm dogrudan miidahalesine de ac;ililT. YapIsalcI Marksist

yakla~lmda

ise medya,

muhafazakar politikalarm ba~arlsl ic;in gerekli bir kururndur. ideolojik ko~ullarl yaratacak ~ekilde
i~

gonllektediT. Ancak bunu kapitalist miidahale ile degil, kapitalist sistem ic;inde ticari olarak

c;all~masl sonucunda gerc;ekle~tirmektediT.1l9

Adorno ve Horkheimer'm kiiltfu endiistrisi kuramma gore; kapitalist toplumlardaki
ki~iler

bilinc;sizce

meta iiretimine ve

degi~-toku~a

gore metaYI tiiketen toplumlar olarak

gOriiliiyordu. Bu yapIlanmada as II olan denklik kuralIydl. Bu kurallar tUm metalarl
araCI para iizerinden; kIyaslanmaya, hesaplanmaya ve
Horkheimer' a gore, kitle

ileti~im

e~yala~maya

zorlamaktadlT. Adorno ve

endustrisi yiiksek ve alC;ak kiiltiirler arsmdaki ayrlIDl yok

ederek bu tfuden egilimleri guc;lendirmektedir. Kiiltiir endiistrisi aracIhgIyla,
ugramI~

standartla~ma

endiistrile~meye

haberler ve eglence arac;larl tiiketiciye bilgi vermesinin yam Slra onlara sahte bir eglence

sunmaktadrr. Gerc;ek hayatlar ise giderek gazetelerde, dergilerde, filmlerde, televizyon ve radyo
programlannda sunulan sahte hayatlar ise artIk gerc;eklikten ayrrt edilemez duruma
gelmektedir. 120
Althusser'in ideoloji

kavramla~t1rmasmda

"Devletin BaskIcI AygItlan" ve "Devletin

ideoloji AygItlan" aynml vardrr. Bu aynmda ideolojinin dogasma ili~kin iiC; onemli tezden
bahseder:
a) ideoloji, bireylerin kendi varolu~ ko~ullanyla hayali ili~kilerinin bir temsilidir:
ideoloji, geryekligin bir temsili degil, geryeklikle ki~ilerin ya~adlklan bir ili~kinin
temsilidir. Burada ideoloji, gen;:eklige

ili~kin yarpltIlml~ dli~lincelere

de gil, geryeklikle

geryek (real) ili~kilere gonderme yapmaktadlf. insanrn kendi dlinyaslyla ya~adlgl bu
ili~ki

hem hayaldir hem de geryektir.

b) ideolojinin maddi bir varhgl bulunmaktadlr: ideoloji maddidir, ylinkli daima aygltlar
ve pratikler iyerisindedir. Bu maddilik, dillere ve ritliellere de gonderme yapmaktadlr.

119
120

Dursun, a.g.e.s:24-27
Keane, J., "Medya ve Demokrasi", Ayrmtl Yaymlarl, istanbul, 1991, s:73
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c) ideoloji bireyleri azneler olarak s;agmr. Gundelik ya~amlll maddi ritiieller is;indeki
somut i~levinden dolaYl, her bir birey bir azne olarak kendisinin farkma varmaktadlr.l2l

ASll ideolojiler nzaYl yapIlandmp, yeniden

~ekillendirerek i~

goriirler. Marksist

90ztimlemeler i9in hegemonya kavramI, kapitalizmin mantlgl i9inde yonetilenlerin, yonetici
slillflarrn onderligine gosterdikleri 'ozgfu nza'Yl a9Iklamak, Hall'a gore bir
saglamaktadlr. Medyanrn ideolojik roliinii, iki noktada a9lklar. HaIl'a gore kitle

9lb~

ileti~im

yolu

ara9larl:

a) Gruplarm ve smlfiarm abur gruplara ve slmfiara ili~kin bir hayat, anlam, pratik ve
deger 'imgesi'
<;agda~

b)

in~a

etmelerinin temelini saglamaktan

sermaye ve uretim

pars;uk pars;alardan

olu~an

ko~ullan

altmda daha

karma~lk

hale gelen ve bOltik

toplumsal totalitenin s;ogulcu bir 'butiin' olarak

kavranabilmesi is;in gereken imgeleri, temsilleri ve

du~unceleri

saglamaktan, giderek

daha yok sorumlu hale gelmektedir.122

Her toplum kendi kiiltfuel ve toplumsal
nispi de olsa

dl~sal

dinamiklerde de beslenerek

i9sel dinamiklerin

geli~iminin

geli~imini
ya~ar.

kendi i9sel dinamikleri ile birlikte

Tiirkiye'de popiiler kiiltiiriin beslendigi

incelenmesi ile birlikte dfulyadaki tarihsel

geli~iminin

de

incelemesi gerekmektedir. i~te bir sonraki ba~hk ve onun alt ba~hklannda bu geli~meler
incelenecektir.

3. GEN<;LiK

Bu bolfunde gen9lik kavraml tammlanmaya 9ah~llacaktlr. Universite gen9ligi hem bo~
zaman

ah~kanllklan

olu~turdugu

ya~amdaki
bo~

i9in

hemde popiiler kiiltiir etkinliklerini tiiketme a9lsrndan onemli bir kesimi

ara~trrmamlzrn

yeri, kiiltfue

bab~larl,

zamanlarrnl degerlendirme

kitlesini

olu~turmaktadlr.

Bu bolfunde gen9ligin gundelik

popiiler kiiltfuiin en onemli enstriimanlanndan olan muzik ve

ah~kanllklan

iizerinde durulacaktlr.

Gen<;lik kavraml belirli bir toplurnsal yapl i9inde, ozgiil toplurnsal bi9imlenmenin
olu~turdugu

121
122

ve toplumsal

Dursun, a.g.e.s:28-29
Dursun, a.g.e.,s:36-38

geli~me

silleci igerisinde tarihsel olarak bi9imlendirdigi "objektif'
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toplumsal bir olgudur. Gen9lik, toplumlann gelecegini yakmdan ilgilendiren ve toplum
niifusunun en dinamik ve yaratlcl kesimidir. TUrn insanhk tarihi boyunca toplumlann
geli~mesinde

itici bir gU9

olmu~tur.

Aym zamanda genylik bir donemi ya da toplum ya~ammda;

belli donemlerde yer alan, goriilen bir olgu degildir, tersine tarihin her doneminde, her toplumda
ve toplumun biitiin donemlerinde var olan ve var olacak bir kategoridir. 123
Gen9lik donemi (ergenlik), birey ve toplum aylsmdan en dinamik, en hareketli donem
olarak bilinir. Birey aylsmdan genylik donemi
geyi~

ve

ki~iligin

toplumsalla~ma

yolu ile yocukluktan

olu;;masl siirecidir. Bu siirey yocuklukla yeti~kinlik arasmda tUm

verecek olan biyolojik, psikolojik, toplumsal
siireci, igerisinde

ya~adlgl

geli~meyi

kapsar. Genyligin

yeti~kinlige

ya~ama

biyim

yeti~kinlige eri~me

toplumsal yapl iyerisindeki sosyo-ekonomik statiisii tarafmdan

biyimlendirilir.
KIsacasl genylik, iyerisinde

ya~adlgl

etkilenir, toplumsal geli;;meye ve
toplumdaki yeri ve toplumsal

toplumun izlerini

olu~umlara

geli~me

ve

0

toplumun sorunlanndan

etkin olarak katlhr. Burada ortaya genyligin

siirecindeki rolii bir sorun olarak Ylkmaktadu. Genyligin

en dinamik toplumsal kesim olarak toplumsal
olu~turmadaki

ta~lr

geli~medeki

yeri ve toplumun gelecegini

rolii ozlii bir biyiminde tammlanIDl~tu.

UNESCO genci,

i~

hayatlm kazanmak iyin

miilkiyet ve duygusal boyutlan ile ele ahp, "Geny, ogrenim yapan ve
yah~mayan,

kendine ait konutu bulunmayan

ki~idir.

Geny, biiyiik bir

hayal giiciine sahip, cesaretin yekingenlige macera isteginin rahata iistiin geldigi insandlr"
biyiminde
25

ya~larl

tanIIDlanml~tu

(1975-1977). Yine UNESCO'nun

ba~ka

arasmda ogrenim goren hayatlm kazanmak iyin

bulunmayan

ki~idir."

Bu tamma gore geny, cinsel

bir tanIIDma gore, "Geny, 15-

yah~mayan

olgunla~mas1ill

ve ayn bir konutu
tamamlarm~

ancak

baglmslzhglm kazamp eri~kinler arasma katllmarm~ ki~idir.124
16

ya~mda

bir erkekle 14 ya~mdaki bir geny klzm evlendirilebildigi kusal kesimde genylik

yagl klsa siirmekte, buna kar~lhk yiiksek ogrenimdeki bir genyte 25 ya~ma kadar
uzayabilmektedir. 125 Genylik kimine gore bir geyi~ donemi, kimine gore yocuklukla eri~kinligi
birbirine baglayan donemdir. Gencin topluma katllabilme siireci ise,
konumu olabilmesi

geli~me

eri~kinler

arasmda yeri ve

doneminde belli bilgi, beceri ve deneyimi kazanmasma baghdlr.

GUrses, F. ve dig., "Diinya 'da ve Tiirkiye'de Gen~lik",Toplumsal D6nli~lim Yay., istanbul,1997, s:44
Gen y, N., FIrat Dniversitesi Fen Edebiyat Fakiiltesi Sosyoloji B61limli Lisans Tezi "Firat Universitesi Fen
Edebiyat FakiiItesi Ogrencileri Uzerine Uyguiamali Bir Ara§tIrma" Elazlg:1992., s:5
125 Geny,a.g.e., s:5
123

124
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Gene;lerin kendine ozgu degerleri, ya§am anlaYI§1 ve bir du.nya gorU§u olu~turmasl saglanmahdrr.
Gencin aym zamanda bir amaCI ve amae;lara dogru yonelebilmesi saglanmahdrr. Kendi 6z
benliginin bilincine varmah, kimlik duygusu geli~tirilmelidir.126
Gene;lik denince akla hep okuyan gene;lik gelmektedir. Oysa
onemli bir kIsm1ill

olu~turmaktadrr. <;ah~an

e;all~an

gene;lik de bu grubun

gene;lerin buyiik e;ogunlugu kIrsal bolgelerde tanm,

ormanclhk, bahke;lhk vb. gibi ugra§llar yapmakta, yada kendi hesaplarlm ya ucretsiz aile i§e;isi
yada ucretli

i~e;i

olarak e;ah§maktadlr. Kentlerde

olarak e;all§maktadrrlar, bir kIsrru da
perakende ticaret gibi
i~veren

aym

i~lerde

in~aat

e;ah~an

gene;lerin buyiik bollimu sanayide

ve baymdlrhk i§leri lokanta ve otel

i~leri

toptan ve

buyiik e;ogunlukla ucretli olarak e;ah§maktadrr. Az bir bollimu

yada kendi hesabma i~ gormekte yada ucretsiz olarak aile i§ini sfudlirmektedir. Gene;

ko~ullara

i~e;i

bagh olarak ucret kar§lhgl

nufus olarak kabul ettigirniz 12-24

ya~

e;ah~an

12-18

ya~

i~e;i

dilimleri arasmdaki genc;lerdir. Gene;

gruplan arasmdaki gene;ligin ortaokul, lise ve dengi

okulda, iiniversitede okuyan kIsmi buyiik bir e;ogunlugu

olu~turmaktadlr.

nufusun genel sorunlarl, egitim, ekonornik sorunlan, bannma, beslenme,

Okumakta olan gene;

ula~lm,

ki§isel sorunlar,

cinsel slkmtIlar, c;evre ile uyum, saghk, serbest zamaru degerlendirememe, aile ile ilgili sorunlar,
okula uyum, gelecege ili§kin endi§eler olarak sayabiliriz.127

3.1. Genc;lik Sosyolojisi

Birey ae;lsmdan gene;lik donerni,

ki~iliginin olu~masl

ve

toplumsalla~ma

yoluyla

c;ocuklulctan "Yeti~kinlige" gee;i§ sfuecidir. Bu suree; C;ocuklukla yeti~kinlik arasmda, tUm ya~ama
bie;im verecek olan biyo-psikolojik toplumsal ~ekillenme, geli~me e;agldrr. 128
Gene;lik konusundaki ilk sosyolojik

ara~tIrmalar,

dort konu lizerinde

yogunla~maktadrr.

Bunlar Eisenstadt ve Coleman'm e;ah~malandrr.

1. Gene;lik ya§ammda arkada~ gruplanmn onerni .
2. Gene;lik kUltfuleri ve gene;lik alt kUltfulerinin anlaml, nedenleri ve

Geny, a.g.e., s:8
Geny, a.g.e., s:13-15
128 Giirses,F. , A.g.e.,s:47
126
127

i~levleri.
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3.

Ku~aklararasl ili~kilerin

nedenleri, omekleri ve sonue;larl. Bu konu

ifade edilmi~tir:«ya~ gruplan arasmdaki
4. Toplumsal

ili~kilerin

degi~im donli~iimlerinde

ba~ka

bie;imde de

kiiltiirel boyutlarl.»

gene; katIhmmm tarihsel ve siyasal onemi

Gene;lik sosyolojisinde, iki kuramsal

yakla~lIDdan

bahsedilebilir. Bunlar, "YapIsal-

i~levselcilik" ve "idealist <:;oziimlemelerin e;e~itli tipleri "idi.129 Gene;lik kiiltiirii ve gene;lik alt

kliltiirleri (gene;ligin kliltiirel yonleri) kavramlarl, yapIsalGene;lik killtiirii, radikal bir bie;imde
Bunlardan

ba~ka,

kar~lt-kiiltiir

Neomarksistler tarafmdan

kar~1

i~levsel

kuram tarafmdan getirildi.
donu~tii.

(Counter- Culture) kavramma

kliltiir kavramIyla

karl~lk

bir bie;imde

ele~tiri

getirildi. 130
ingiliz sosyolojisinde gene;lik konusu, farkll kuramsal yakla~lmlarla stirdfulildu. Bu
kuramsal

yak1a~lmlardan

birincisi Toplum Reaksiyon Kuraml idi. Bu

yak1a~lIDlll

kiiltlirler kavramla~trrmaslmn "sorun e;ozme" (Problem Solving) olarak yeniden

onemi, alt

ke~fedilmesi

idi.

Bu yakla~lm Albert Cohen'in e;all~malarl ile yerle~ti. ikinci yakla~lm, Marksizm idi. SmIf,
Marksist kavrarnlarda ae;1klandl. Yoksa gene;lik e;ozlimlemelerinde temel ae;lklaYIcI bir

degi~ken

olarak yeniden ele almmadL1970'li YIllarm sonunda hem kuramsal hemde uygulamah
e;all~malarla
yakla~lml,

sosyolojinin bu dall

geli~meye ba~ladl.

Bir yanda Murdock'un sorun e;ozme

diger yanda ise Hall ve taraftarlanmn slmf yak1a~lfnlarl arasmdaki

gorli~

aynhklan

devam etmekteydi. 131

3.1.1.

Gen~ler ve

Giindelik Ya§am

Gene;lerin bo~ zaman gee;irmek ie;in see;tikleri alanlar, ister e;ah~an gene;ler olsun isterse de
iiniversitede okuyan gene;ler olsun harcayacak paralan olmasa bile bo~ zamanlan gtindelik ya~am
ie;inde

ah~veri~

merkezleridir.

Ah~veri~

merkezlerinde metalan degil, mek§ru ve imgeleri

tliketmektedirler.

Akt. Tezcan, M., "Smith, M. David: "New Movements in the Sociology of Youth A Critique", Britsh Journal
of Sociology, Vo1.32,1981,s:39". "Gen~lik sosyolojisi yazdan",Glindogan Yay. ,Ankara, 1991, s:12
130 Tezcan, a.g.e.,s: 12
I3I Akt. Tezcan, "Smith a.g.e.s:240", a.g.e.,s:13
129
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ya~am,

Giindelik

kapitalist toplurnlarda

i<;:inde bulunuldugu yerdir.
<;:ah~malarmda

yaptigi

sava~ma,

<;:atl~an

<;:Ikarlarm pazarhk edildigi ve rekabet

Certeau'nun(1984) giindelik

bir dizi

<;:atl~ma

ya~am

kliltiliii ile pratikleri uzerine

egretilemesi -Ozellikle strateji ve taktiklere, geriUa

ka<;:ak avlarImaya, aidatici oyunlara ve hilelere

ili~kin

egretilemeler- yer almaktadrr.

Giindelik ya~amda gft<;:lUlerin orgfttlendigi, zayIf1ann ise yaratici ve esnek olmak zorunda kaidigi
varsaYlillldrr. Bunun i<;:in zayrflar giindelik ya~amda gu<;:lUlerin stratejilerine

kar~1

yaratici olmak

ve direnme/gerilla taktikleri kullanrrlar. Gu<;:lUlerin metinlerine ya da yapIlanna taktikler
geli~tirerek kendilerini var etmek i<;:in saldmlarda bulunurlar. 132demektedir. Kapitalizmin

rekabete yonelik yapIsmdan dolaYI giindelik ya~am alanlarrrlllz ku~atIlmaktadlr.
Genyler, tam anlamlyla ah~veri~ merkezleri gerillalandrrlar(Mike Pressdee:1986).
AlI~veri~

tarz

ah~veri~

merkezleri stratejik gerek<;:elerle ticaret i<;:in duzenlenirler. Eskisinin aksine yeni

kompleksleri (Esp ark, Kanath, Carrefour) insanlarm

aym anda bir<;:ok

~eyi

birarada yapabilecekleri mekanlardrr.

~ehir

AlI~veri~

merkezlerine gitmeden

merkezlerinin <;:ekiciligi

zorunlu ihtiya<;: mallarl satmasmm yamnda lUks mallan ya da daha giindelik ozel UrUnlerin 133
satlidigi mekanlardir. Yeme i<;:me,

arkada~larla bulu~ma,

sinema oyun, vb. ihtiya<;:larl i<;:in de

kullamlmaktadir.
Lefebvre, "giindelik
ya~amm

ya~amm

sefaleti" diye adiandrrdigi

~eym kar~lsma

"giindelik

iktidarl"m koyar. Bunun i<;:erdigi belirtiler ~unlardrr:

[glindelik

ya~am

iktidanmn] slirekliligi ... bedenin, zamamn, uzamm, arzunun uyarlanmasma

dayanmaktadlr: C;evrenin ve evin...
yaratIlmasl, ihtiyacm doyuma
ve sanat lirlinleri; glindelik

duyu~sal

kavu~turuhnasl

ya~am ko~ullarml

bir deneyim dlinyasmm yinelenen jestlerinden

ve yok nadir olarak haz ile
glindelik

ya~amm akl~kan

kar~Ilanmasl: C;ah~ma

olmayan nesnelerinden,

ak1~kan olmayan uzamlanndan yaratma yetenegi .134

De Certeau (1984:18), giindelik
direni~lere

ya~am

kliltUriiniin bir kandirmaca oldugunu ve popUler

onem verilmesinin gerekliliginden bahseder. Giindelik ya~am kliitiliiinun "uyarlama"

sfuecinde ya da "dayatIlan sistemleri kullanma bi9imleri"nde ararImaSI gerektigini one
sfumektedir. Giindelik

ya~amda otekile~tirilen

engellemenin yollarilli ararken

i32Fiske, a.g.e.,s:46
Tezcan, a.g.e.,s: 52-57
134Fiske, a.g.e.,s:47-48
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kar~lhkll

slmfm oyununu oynayarak onun oyununu

oyun uzerinden

direni~

alanlar1ll1

in~a

ederler. Giindelik
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ya~aml

tarumlayan temel sozcillder uyarlama, kendi amaCl ir;in kullarzma ve hilekiirlzk gibi

sozcuklerdir. KIsacasl De Certeau'ya gore giindelik ya~am elindekilerle yetinme sanatldu.135
ya~am

Yani giindelik

i<;inde

ki~inin

kendine dayatIla.ll

ya~ama

bi<;imini sorgulamadan

kabul etmesine dayanan bir sistemdir. Giindelik ya~amI tammlayan sozciiklerden de
gibi giindelik

ya~amda

geli~tirerek ya~am

Buyiik
mekfulian
olarak

birey

ku~atllml~

stratejiler

mekanJ.an gen<;ler tarafmdan yeni anlamlar kazanmaktadlr. Gen<;ler bu

bulu~tuklan, randevula~tlklarl,

kullanmaktadular;

3.1.2.

kar~l

alarum korumaya <;ah~lr.

ah~veri~

donu~tfudiikleri

durumdadu. Birey bu dayatmalara

anla~llacagl

diikkfuliar

son rnodaYI sergileyip tukettikleri kendi ki~isel alanlarl
ise

gen<;lerin

ki~isel

tarzma,

ki~isel

ifadelerine

birer irnge kaynagldu.

Gen~lik,

Miizik ve Kiiltiir

Gen<;ler arasmda mtizik onemli bir olgudur. Muzikle birlikte gen<;ler sevin<;lerini,
iiziintiilerini,

co~kularlnI payla~abilmektedirler.

Hatta dinledikleri muzik sayesinde gen<;ler

siyasal veya etnik kirnliklerini ifade etme fusatIru bulurlar.
Muzik, diger
ili~kilerce

ileti~im

yonlendirilir. Bu

bi<;imlerinde oldugu gibi, insan ili~kilerinin baskIsl altmdadu ve bu
ili~kiler

kii<;iik dinleyici gruplarmdaki gu<; yapllanmaslnI

hiyerar~ik

olarak yansltabilecegi gibi; mtizik sektorline ve endiistrisine baglI karar-ahcllar ve tiiketici halk
da dahil olmak iizere, etkili olan sosyal yapllarurn aygltlarlmn temsilcileri arasmdaki ekonornik
ve politik guce

ili~kin

aYlrt edici karutlar sunabilir. Teknoloji; mtizigin yaratlcllarl tarafmdan

tiiketilrnesi ve kullamlrnasl i<;in kaynak saglar ve aym zamanda, iiretirnini saglayan
para kazandmr ve sosyal ili~kileri etkilernede yararlarulan mekanizmaya sahiptir.
Mtizik kiiltfuel bir olay ya da lirlin olarak tek

ba~ma

~irketlere

136

varolabilen (konser, sokak yorumu,

kendi kendine soyleme ve <;alma, plaklar, kasetler, kompakt diskler, mp3 <;alarlar,intemetten
indirilip dinlenen klipler vs.); bir

ba~ka

ara<; i<;in i<;erik odagl olarak

i~lev

goren (radyo, muzik

klibi ve bazl filmIer); ya da bir ba~ka eserin ya da etkinligin genel estetigine ve anlamma katkIda

l35Fiske, a.g.e.,s:47-48
136 Lull,J. "Popiiler Kiiltiir Ve iIeti~im",<;ivi Yazllan, 2000, istanbul, 5:12
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bulunan (televizyon ve sinema ie;in fon miizigi, kilise ayinleri, diigUnler, cenaze t6renleri, sportif
olaylarda
all~veri~

e~lik

unsuru vs.) benzersiz bir sembolik anlatim bie;imidir. Diger bire;ok

yaparken, arab a siirerken, ders

e;all~rrken

~eyin

yarusrra

bile dinledigirniz bir olgudur.

fusanlann miizigi ne ~ekillerde kullandigi konusunda Reisman tarafmdan 40 Yill a~km bir
sure once ortaya atilan tartl~mada "aym ya da hemen hemen aym popUler kUltiir materyallerinin
dinleyiciler tarafmdan farkh

~ekillerde

ve farkh amae;lar ie;in kullamldlgl" ileri

Dinleyicilerin popUler miizigi kullanma amae;lan genellikle aymdrr. Birisi miizikle

siirmii~tiir.

"gev~erken",

bir ba~kasl kitapla gev~eyebilir. Muzik tIpkl televizyon gibi "can yolda~ldrr". 137

3.1.3.

Gen~lerde Toplumsalla~ma

Aracl Olarak Miizik

ileti~irn

C;ok kiie;iik e;ocuklar bile kitle

arae;lanndan duyup dinledikleri miizikle,

buyUklerinkinden buyiik ole;ude farkllla~an ozel bir ili~ki geli~tirirler.138 Muzik dinleyicisinin
ki~isel

giindemleri, dil kahplan,

kaynaklarmdan ogrenmek istedigi

etkile~irn
~eyler

tarzlan ve

ki~iler

araSI ve dolayImlanan bilgi

ergenlikten e;ok once karakteristik bir bie;im almaya

ba~lar.

Miizik belli de, diger ti.im kUltUrel bie;imlerle
protesto

gere;ekle~tirme,

kar~lla~tlflldlgmda,

6zgiir s6ylem ie;in en etkin aracidir. Miizik daha bir e;ok meselenin

yarusIra, kolelige, rrksal ve cinsel aynma, emek suiistimallerine,
gosterilen

direni~te

yaygm ve giie;lii bir

de e;ok onemli bir rol

baglmsIzhgm ilamndan e;ok once
daha e;ok sosyo-ekonomik

oynaml~trr.

ba~laml~trr.

smIfla~ma

sava~a

ve yoksulluga

kar~1

Amerika'daki protesto miizigi ulusal

Tarih boyunca, alt kUltiir miiziklerinin pek e;ogu

sonucu basklya maruz kalan ve ezilen gruplardan

e;lkml~tIr.139 Tiirkiye'de miizigin protesto ozelligine iyi omeklerden birisi arabesktir. 80'lerle

birlikte ortaya e;lkan ozgiin miizigi bu e;ere;evede ele alabiliriz.
PopUler

~arkllann

hazrr, boyuna yinelenen yorumiarim sunmalarmdan otUrU, miizik

videolanmn gene; izleyicilerinin imgelem giiciinu yok ettigi yoniinde kaygilar vardrr. Herkesin
kendine sunulan gOriintUlerle

ba~ ba~a

kalmasl, izleyicilerin popUler

Lull, a.g.e.,s:34
Akt. Lull,"Christenson, DeBenedittis ve Lindloff, 1985",a.g.e.,s:42
139 Lull, a.g.e.,s:18-19

137

138

~arkliarl

kendi

ba~lanna
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gorselle~tirrne

ya da yorumlama hatta hayal yeteneklerinin bir

bahsedilmektedir. Pek c;:ok videoda! miizik klibinde sunuIan;

~iddet,

~ekiide

engellediginden

cinsel gondermeler ve cinsel

aynmcIhga yer verilmesi btiyiik tepkilere yol ac;:rm~tu.140
DiinyamIzdaki tUm ktiittirier farkllhklar gosterirIer, ancak miizigin yaratlilll ve kullanIml,
ktiItiirlerin hayatta kalmak ic;:in gerekli olan arac;:lan bulmak gibi ortak bir ozelligidir. Yapilan
miizik ttirieri ve miizigin dile geidigi bagiamlar ktiItiirden ktiittire farkllhklar gosterir. Diinya
ktiittirierini ele aldlgl analizinde Lomax, miizigin ktiittiriin merkezine

koymu~

ve

~arb

tarzmm

sosyal yapIyl c;:ok ac;:Ik olarak yanslttlglm ve bu anlamda miizik ttiriine gore yerkiirenin
haritasimn c;:IkarllabiIecegini ileri stirmti~ttir.14I Lomax miizigi, daha birc;:ok boyutun yams Ira, i~
boliimti, kadm-erkek ili~kileri, cinsel adetler, toplumsal birIik-beraberlik ve aynca iiretim rniktarl
ve siyasal etkinlik ile de iIi~kiIendirrnektedir.
Frankfurt OkuIu; bilincin etki altma aimmasl stirecinde poptiler ktiittiriin ne tfu bir
aracIhk roiti tistlendigi tizerinde durmakta ve poptiler ktiltfuii, kitle ktiltfuiiyIe

e~

anlamda

kullanmakta ve ttimiiyIe olumsuz dii~tinmektedirier. Orne gin, Adorno populer mtizigin insanlarl
yabancIIa~tIracagma

gore kitie

iIeti~im

dikkati c;:eker bu konuda oldukc;:a karamsardu. Adorno ve Horkheimer' e

arac;:larl yoluyla dagitlian poptiler ktiltfu aracIhglYla homojen bir ktiltfuel

ortfull yaratllmaktadlr.142
Genc;:lik doneminde genc;:ler do gal olarak aiIeleriyIe daha az zaman gec;:irrnektedirier.
Akran gruplarIyIa daha fazia birlikte olurlar ve kitie

ileti~im

arac;:larlyla ilgili

all~kanlIklan

bu

donemde degi~ir. Televizyon iziemekle gec;:irilen zaman bu donemde azaluken, 143 i~itsel kitle
iIeti~im

arac;:larlm izleme-dinleme eylerni artar. Televizyon daha c;:ok akranlarla birlikte,

karde~lerle birlikte ya da tek ba~ma izlenir hale gelmi~tir144; ozellikle de miizik kliplerinin ortaya
C;:lb~mdan

bu yana. Sonuc;: olarak, ana-babalann genc;:lerin toplumsalla~masmdaki rolti onemini
yitirrnektedir. 145 Nasil ya~anacagma ili~kin bilgi kaynaklarl konusunda genc;:ler arasmda genel bir
yeniden-yonelim soz konusudur. Yeni
etkinlikleri

etkiIe~im

ki~iler

araSI bagiantilar ve kitle

ic;:indedir. TIpb televizyonun aile

ya~ammm

ileti~im

bir parc;:aSI oimasl gibi, film-

radyo ve ozellikle poptiler miizik de akran grubu ya~arumlarmm bir parc;:aslill olu~turur.

140 Lull,

a.g.e.,s:28
Akt., Lull, "Lomax,1968",a.g.e.s:28-29
.
Alemdar K.& Erdogan, I., a.g.e.s.204
143 Akt. Lull, "Comstock, Chaffee, Katzman ve Roberts, 1978; Lyle ve Hoffman, 1972; McLeod ve Brown,
1976",a.g.e.,s:43
144 Akt. Lull, "Chaffee, McLeod ve Atkin, 1971" a.g.e.,s:43
145Akt. Lull "McLeod ve Brown, 1976" a.g.e.,s:43
141
142

arac;:lan
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3.2. Genc;Iikte Bo~ Zamanlarm Degerlendirilmesi

Son Yillardaki toplurnsal yapldaki

degi~im1er,

teknolojik

geli~im1er,

genylerin

bo~

zamanlar1ll1 ah~kanhklar1ll1 ve davram~lm belirlemektedir. Orne gin Tezcan'm genylikle ilgili
yaptIgl

ara~trrmamn geryekle~tirildigi

OOiversitede agrenci olan genyligin

1991 Ylhndaki

bo~

zaman

bo~

zaman

all~kanlIklarl

all~kanhklarl

ile 2007 Yllmda

arasmda bazl benzerlikler olsa da

faklIlIklar da tabii ki olacaktrr.
Genylik danemine gelinceye kadar insamn hayatmda goo iyinde yapmaktan
aktivitelerde

degi~mektedir.

ho~landlgl

<;ocukken daha yok ebeveyn denetimindeyken genylik doneminde

bireyin kendi zevkleri istekleri dogrultusunda yaptIgl aktiviteler saz konusudur. Ornegin; dergi
okuma, kitap okuma, sporla ugra~ma, sinemaya gitme,
ise

genyligin ilgi alanlarmda yeni teknolojik

Bunlar internet, eglence mekanlarr,

ah~veri~

arkada~larla bulu~ma,

geli~melerle

merkezleri vb.

birlikte bir

vb. son zamanlarda

ye~itlenme olmu~tur.

olu~turmaktadlr.-

Bu aktiviteler

genyler arasmda ister kIz olsun isterse erkek her ikisi iyin de geyerlidir.
Bo~ zaman ah~kan1Iklarl genyler iyin anemli bir

eglenen gencin

ya~amla

zaman dilimidir. Ozellikle dinlenip

baglarl gUylenir, saghkll ve, ruhsal yonden de

ki~ilik geli~tirmesini

saglar. Serbest zamamn ki~inin hayatmda; meslek alamnda yeti~me, zihinsel ve bedensel

geli~imi

saglamaslm yaplcl olma i~levleri arasmda sayabiliriz.

3.3. Ulkemizde Genc;ligin Bo~ Zamanlanru Degerlendirme Bic;imleri

Genylik dedigimiz kesim, yocukluk daneminin bitimi olan an ergenlik ve ergenlik gibi
danemleri iyeren a~amadlr. Ulkemizde Milli Egitim, Genylik ve Spor Bakanhgl, 12-24 ya~
arasmdaki grubu genylik olarak tammlamaktadrr. 146
Genylik, ye~itli biyimlerde s1ll1flandmlabilir. Orne gin yerle~me biyimlerine gore: Kay
genyligi, kasaba genyligi, kent genyligi, metropoliten balgeler genyligi, gecekondu genyligi gibi.
146

Tezcan, a.g.e.,s:140-143
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Ugra~I

alamna, cinsiyetine gore de s1illflandmlabilir. i~te gem;:ligin bo~ zamanlanm

degerlendirme bi9imleri de bu s1illflandrrmaya gore farklIla~maktadIr.I47
Gen91igin,
bo~

ya~adigi yerle~im-Metropol,

alI~kanlIklarrnda

zaman

$ehir, Kasaba, Koy,

ya~am

vb.- yerine gore

da farklIlIk gostermesi dogal bir sfue9tir. <;iinkii bir krrsal kesimden

gelen kIz ogrenciyle metropolden gelen kIz ogrenci aym
beklenemez. Metropoldeki

YurtdI~I

ya~ayan

gencin

ya~am

ya~am

deneyimlerine sahip oImasi

deneyimleri ile krrsalda

ya~ayan

bir gencin

deneyimi aym degildir. Sonu9ta ya~adIklan yerlere gore bo~ zaman alI~kanlIklarl da bUlla

baglI olarak farkll olacaktIr.
Torkildsen'e gore;

bo~

zaman se9imini ve

bo~

zaman aktivitelerine katIlImi etkileyen

faktorleri 3 gruba aylrmI~tIT:
Ki~isel

1.

Fakt6rler: bireyin ihtiyaylanm, ilgilerini,

yeti~me ~ekil1eriy Ie ki~iliklerini

davram~larml,

kabiliyetlerini ve

iyerir (Y a~, Y a~am dongiisiinde eYre, Cinsiyet, Medeni

durum, Birine ekonomik baglmhhk ve ya~, istek ve amay, Ki~isel zonmluluk,
Kaynakslzhk, Bo~ zaman alglSl, Tutum ve motivasyon, ilgi ve kaygl, Fiziksel-sosyalentelektiiel hiiner ve kabiliyet, Ki~ilik ve giiven, Y eti~e

~ekli

ve alt yapI).

Sosyal Faktor ve Maddi Durum: Gelirleri, meslekleri, kendi idarelerindeki sosyal

2.

ortamlannda bireylerin kendilerini bulduklan durumlan ve onlann maddi durumlarllll
iyerir (i~, gelir, KullandIktan sonra atIlan gelir, Maddi refah ve maHar, Ev sahibi ve cep
tlf. sahip olma, Zamana sahip olma, Gorev ve zorunluluklar, Ev ve sosyal yevre,
ve

e~

grubu, Sosyal roller ve

ileti~im,

C;evresel faktorler, Kitlesel

bo~

Arkada~

zaman faktorleri,

Egitim ve tecrlibe, Nlifus fakt6rii, Kiiltiirel fakt6rler.)
3.

FlfSat Fakt6rleri: Kaynaklar, imkanlar, programlar, aktiviteler ve bunlarm kalitesi,

cazibeleri ve yonetimlerini iyerir(Saglanabilen kaynaklar, imkanlar-tiir ve kalitesi,
Farkmda olma, Flfsatlann algIlanmasl, Rekreasyon hizmetleri, imkanlann dagltlml,
Ula~I1abilirlik

ve yer, Aktivitenin tercihi,

Ula~lm,

Maliyet-oncesinde -Slfasmda-

sonrasmda, Yonetim:politika ve tedarikyiler, Pazarlama, Programlama, Organizasyon ve
liderlik, Sosyal ula~Ilabilirlik ve politika. 148

147
148

Tezcan, a.g.e.,s:140-143
Tezcan, a.g.e.,s:140-143
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KIsacasl gens;lik; is;erisinde
etkilenir, toplumdaki
toplumdan ayn

geli~melere

ve

ya~adlgl

olu~umlara

toplumu yansltrr,

0

toplumun sorunlanndan

da etkin olarak katllrr. Gens;lik is;inde bulundugu

dU~Uniilemez.

Universite gens;liginin de belli bir birikim sagladlgl ve yetenekleri dogrultusunda kendini
geli~tirdikleri dU~Uniilmektedir. i~te bu siires;te gUniimUz Universite gens;liginin de ilgi alanlarl

yeni teknolojilerle s;e~;itlenmi~tir.
Ulkemizde universite gens;liginin bo~ zamanlarilll degerlendiri~ bis;imleri; ki~isel ilgi
alanlan, ihtiyas;lan ve yeteneklerine gore

degi~mektedir.

Bu bis;irnler sosyo-ekonomik

durumlarma" iiniversite de ihtisas yaptIklan alanlara ve mesleki ilgilerine gore farkllla~maktadir.
Aynca iiniversitelerinin kendilerine sagladlgl sosyal olanaklar ve bu olanaklarm

s;e~itliligi,

ogrencilerin bo~ zamanlanmn verimli aktivitelerle s;e~itlenmesinde onemli etkendir.
Gens;lik toplumda en dinamik kesirni olu~turmaktadrr. Universite gens;liginin de hem
aldlgl egitim hemde
saglamasl

geli~ime/degi~ime

du~iiniilmektedir. Bo~

en yatkm kitle olmasmdan dolaYl toplumsal

zamanlanm iyi bir

~ekilde

geli~irni

planlayan ve denetleyebilen iilkeler

kaliteli bir ya~am seviyesine ula~ml~ demektir. i~te bu s;ah~mamn onemi, toplumdaki en dinarnik
kitlenin

bo~

zamanlanm

kavrammdan ayn
s;ah~mada

degerlendiri~

dU~Uniilemeyecek

yer alml~trr.

biS;imini anlayabilmektir.

Bo~

zaman gibi gens;lik

diger bir kavram olan popiiler kiiltiir etkinlikleri de bu
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u<;fJNcu BOLUM
frNivERSiTE OGRENCiLERiNiN POPULER KULTiJR ETKiNLiKLERi VE
BOS ZAMAN ALISKANLIKLARI

1. ARASTIRMANIN AMACI

Bu c;ah~manm amaCl Anadolu Universitesi ogrencilerinin sosyo-ekonomik 6zellikleri
dikkate almarak
zaman

bo~

zaman

ah~kanhklanyla

ah~kanhklarmI

belirlemek ve bu degerlendirmeler

popmer kliltlir etkinlikleri arasmdaki

ogrencilerin, sosyal ve ekonomik ozellikleri ile
ili~kiyi

bo~

ili~ki

l~lgmda bo~

incelemektir. Aynca

zaman degerlendirme egilimleri arasmdaki

bu c;ah~ma c;erc;evesinde ele almacalctu.
popmer kliltlir etkinliklerinin, giindelik hayatm ic;inde yer almasl

bo~

zaman

ah~kan11klarlIDlzl belirleyen bir sfuec;tir. i~te bu sfuec;te iiniversite genc;liginin biiyiik bir bsmmm

popmer kliltlir etkinlikleri ic;inde yer almalan kayda degerdir. Anadolu Universitesi
ogrencilerinin, sosyo-ekonomik ozellikleri dikkate almarak bo~ zaman

ah~kan11klan

ve popmer

kliltfu etkinlikleri arasmdaki ili~ki nedir? sorusuna yamt aranmaktadu.
Bu c;ah~mamn temel sorularl:
•

Universite ogrencilerinin; sosyo-ekonomik ozellikleri ile katlldlklarl popmer kliltlir
etkinlikleri arasmdaki ili~ki nedir?

•

Bo~

zaman

all~kan1Iklarmm

ve popmer kiiltlir etkinliklerinin: Tiirii, katllma slklIklan

nelerdir?
•

popmer kliltlire olumsuz bakan ogrenciler

bo~

zaman

ah~kan11klanndan

ne olC;iide

etkilenmektedir?
•

Universite ogrencilerinin sosyo-ekonomik ozellikleri bo~ zaman ah~kan11klarmI ne
61c;iide etkilemektedir?
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2. ARASTIRMANIN SINIRLILIKLARI

ara~tlfIna

Her

belirli srnrrlar ic;:inde yaplhr. Bu

ara~tlfInanm

bulgularrndan yararlamrken

bazl srnrrhhklan olmasl dogaldlr.
1. Ara~tuma, Anadolu Universitesi ogrencileriyle srnrrhdlr.

sfuekli

2.Ara~tlfIna,

bilgi toplama araCI yoluyla toplanan verilerle smrrhdrr.

DolaYlslyla,

ara~tuma

degi~en

ic;:in ogrencilerden toplanan veriler bir zaman kesitindeki anhk,

ozelliginden dolaYI verilerin gec;:erlilikleri yalrnz anketin yaplldlgl zaman dilimi

ile slrnrhdlr.

3. ARASTIRMANIN YONTEMi

Anadolu Universitesi ogrencileri iizerinde yapllan bu ara~tlrma niceliksel yontemin bir
teknigi olan anket yontemiyle yapllm1~trr.
Universite ogrencilerine sosyo-ekonomik ozellikleri ve bo~ zaman ah~kanhklaIl di1.d.cate
bo~

almdlgmda popiiler kiiltfu etkinlikleri
ula~almaya c;:ah~IlmI~tIr.

sorular,

bo~

zaman

zaman

ah~kan11klarlrn

ne olc;:ude etkiledigi sonucuna

Bu amac;:la hazrrlanan ankette sosyo-demografik

ah~kan1lklar1rn

degi~kenlerle

ilgili

ve uygulama slkllg1rn olc;:mek ic;:in kullamlan sorularm yam

Slra, ogrencilerin popliler kiiltfu alg1Slll1 olc;:mek ic;:in sorular da olu~turuImu~tur.
Ogrencilerin bo~ zaman ah~kan1Iklar1 hakkmdaki gorii~lerini algllamaya yonelik sorular
sorulmu~tur.

Gokmen ve

arkada~larlll1n

1985 Y1lmda "Yiiksekoi';retim. ogrencilerinin serbest

zaman etkinlikleri kendilerini gerc;ekle~tirme diizeyleri ,,149 adh c;:ah~madan yararlamlm1~trr. Bu
sorularm sonuc;:lar1 Tablo.ll , Tablo12, Tablo.60 ve Tablo.61 de
etkinlikleri hakkmdaki
yakla~lmlar

olu~turulan

149

uzerinden

gorii~lerine

verilmi~tir.

Popiiler kiiltiir

yonelik sorular ise popiiler kiiltiir hakkmdaki genel

haz1rlanm1~trr.

Bu

c;:ah~manm

popiiler kiiltiir alg1Slll1 olc;:mek ic;:in

olc;:egin giivenilirligi a=0,39 olarak bulunmu~tur.

Gokmen ve arkada~lan, "Yiiksekogretim ogrencilerinin serbest zaman
diizeyleri", Milli egitim Basnnevi, Ankara, 1985, s:112

genrekIe~tirme

etkinlikIeri

kendilerini
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3.1. Ara§tIrmanm Evreni ve Orneklem

Ara~tlIInarun yeri ve bulgularm kaynagl Anadolu Universitesi'nde sec;:ilen 7 fakiilteden

rast gele sec;:ilen 350 ogrenciden

olu~maktadlf.

Bu

ara~trrma

2006-2007 Yllmda Anadolu

Universitesi'ne kaYlth olan ogrenciler iizerinde uygulanml~tIr. Omeklem Fakiiltelerin ogrenci
belirlenmemi~tir.

hiiyiiklillderine gore

Butiin fakiiltelerden

e~it

ogrenci almarak ankete

uygulanmI~tlf.

3.2.Verilerin <;oziimii ve Y orumlanmasl

OGRENCiLERiN DEMOGRAFiK OZELLiKLERi

Tezin alan c;:ah~masl slrasmda ilk olarak Anadolu Universitesinde okuyan ogrencilerin
genel ozelliklerini tanImlayabilmek amaclyla yedi fakiilte

sec;:ilmi~tir.

Sec;:ilen fakiiltelerin -

iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi, iIeti~im Bilirnleri FakUltesi, Edebiyat FakUltesi, Egitim
Bilimleri Fakiiltesi,

Fen Fakiiltesi, Guzel Sanatlar Fakiiltesi, Endustriyel Sanatlar Y.O.-her

birinden 50'~er ogrenciye anket uygulanml~tIr .. OmekJem grubu 350 ki~iden olu~maktadlf;
Fakultelerdeki ogrencilerin genel toplam ic;:indeki temsil oranlarl yakla~Ik %14,3 llir.

Tablo1. Cinsiyet

Cinsiyeti KiSi SAYISI YOZDE(%)
Kadm
188
53,7
Erkek
162
46,3
TOP LAM
350
100,0

Omeklem grubundaki ogrencilerin %53,Tsi KIz ogrencilerden , %46,3'u de Erkek
ogrencilerden (Tablol.)

olu~maktadlf.

Cinsiyet, ruketim

ah~kanhklarl

ve sosyal aktiviteler ic;:in

c;:ogu zaman belirleyici olmaktadlr. Cinsiyet kadar ki~ilerin ya~lan da bo~ zaman etkinliklerini ve
tUketim ah~kanhklarlll1 etkilemektedir. Omekleme katllan ogrencilerin ya~ daglhml a~agldaki
gibidir.
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Tablo2. Ya~

Ya~

KiSi SAYISI YDZDE(%)

18-20
21-23
24-26
27-29
30 ve iistii
TOPLAM

25,1
51,2
17,5
5,6
0,6
100,0

81
179
61
20
2
350

Ankete katllan ogrencilerin ya~lan; %25,1 i 18-20

ya~,

%51,2 si 21-23

ya~,

%17,5'i 24-

26 ya~, %5,6'SI 27-29 ya~, %0,6'SI ise 30 ya~ ve iistii olanlardan olu~maktadlr. Omeklem
arasmda en slkllkla gozlenen ya~ grubu 21-23 ya~ arahgmdadrr. Omeklem arasmda en az
gozlenen ya~ grubu ise 30 ve iistii ya~ arahgldlr(Tablo2.)
Dogum yerlerinin tek tek ele almmaYlp

Eski~ehir, Eski~ehir'e kom~u

dogusunda ve batlSlnda yer alan iller, metropoller ve yurtdl~l

iller,

Eski~ehir'in

~eklinde gruplanml~trr.

Ogrencilerin dogduklan ve halen ya~adlklarl iller dogu ve batl olarak aynlml~tlr.
Gen<;lerin geldikleri veya dogduklan iI,

bo~

zaman aktivitelerini ve diinyaYI

algllaYl~

bi<;imini

etkilediginden, giinliik aktivitelerini farkllla~tlracagl varsaYllmaktadlf. Ogrencilerin dogdugu il
daglllIDl

a~agldaki

gibidir;

Tablo3. Ogrencilerin Dogum Yerlerine Gore Dagilim

KiSi SAYISI YDZDE(%)

Dogum yeriniz
Eski~ehir
Eski~ehir

<;evresi iller
Eski~ehir'in batlsmdaki iller
Eski~ehir'in dogusundaki iller
MetropoIl er
Yurtdl~l

TOP LAM

59
1-7
39
116
108
11
350

16,9
4,9
11,1
33,1
30,9
3,1
100,0

Anadolu Universitesi ogrencilerinin dogum yerlerine gore dagllIml (Tablo 4.);
Eski~ehir'de

doganlar ankete katllanlann %16,9'unu

olu~turmaktadrr. Eski~ehir

illerde-Kiitahya, Afyon, Bilecik, Konya, Bolu- doganlann oram %4,9 duro
doganlarm oram %11,1 'dir.

Eski~ehir'in

<;evresindeki

Eski~ehir'in

Batlsmda

Dogusunda kalan illerde dogan ogrencilerin oram

33,9'dur. Ogrencilerin biiyiik bir <;ogunlugu Eski~ehir'in dogusunda kalan ilerden gelmi~tir.
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~ehirlerde,

Buyiik

almaktadH.

metropollerde doganlann oram % 30,9 olup

Buyiik~ehirlerde

ara~tmnada

ikinci SHaYI

doganlarm bu kentlerin sagladigi sosyoekonomik ko;;ullarmda

onemli farkhhklar olacagmdan

metropollerden-Ankara, istanbul, izmir ve Bursa- gelen

ogrencileri de farkli bir kategoriye koyulmu~tur (Tablo.3).
Ogrencilerin dogum yerleri ile ya~adIklarl yerler arasmda onemli farklar Vardif. Tablo.3
ve Tablo.4'teki verilerin farklIhgl

ara~tumaya

goC; ettiklerini ya da gec;ici olarak

Eski~ehir'e yerle~tiklerini

katIlan

ki~ilerin

ya ailece ya da bireysel olarak

gostermektedir. Halen

ya~adIklan

illere ait olarak a~agldaki bulgular elde edilmi~tif.

Tablo4. Halen ya~adlgmlZ il

Halen ya~adlgmlZ il

KiSi SAYISI YDZDE(%)
59,4
Eski~ehir
208
Eski~ehir c;evresi iller
2,0
7
7,4
Eski~ehir'in bahsmdaki iller
26
Eski~ehir'in dogusundaki iller
8,9
31
Metropoller
22,3
78
TOPLAM
350
100,0
Ogrencilerin hal en ya~adIklarl illere ait sorulan ogrencilikleri siiresince ya~adIklarl yer
olarak algIladIklarl iC;in %59,4 halen ya~adIklarl il
batlsmdaki illerde
ya~ayan

ya~ayanlar

%7,4'Onu

Eski~ehir

olu~turmaktadH.

ogrencilerin oram %8,9'dur. Metropollerde

ilk sHada yer

a1mI~tH. Eski~ehir'in

Eski~ehir'in

dogusundaki illerde

ya~ayanlann

oram ise %22,3'tiir (Tablo.4).

Ogrencilerin buyiik bir yogunlugu Eski~ehir ve metropollerde ya~amaktadlr.
Ailelerin egitim duzeyleri hakkmda bilgi edinmek iyin anne ve babalanrun egitim
dlizeyleri

ara~tlflldlgmda

Tablo.5 ve Tablo.6'daki sonuylara

ula~Ilml~hf.

C;ocuklann egitiminde

en etkili ki~i olarak annenin egitimli olmasl, c;ocugun ve ailenin ya~ammi olumlu etkilemektedir.
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Tablo5.Anne Ogrenim Durumu

Anne Ogrenim Durumu KiSi SAYISI YDZDESi (%)
Okuryazar Degil
4,3
15
Okuryazar
6,0
21
ilkokul Mezunu
25,7
90
Ortaokul Mezunu
14,6
51
Lise Mezunu
29,7
104
Universite Mezunu
19,7
69
TOPLAM
350
100,0

Ogrenci annelerinin ogrenim durumlarrna bala.ldlgrnda; okuryazar olmayan %4,3 'lUk bir
kesim gorUyoruz. ilkokul mezunu olan %25,7, Lise mezunu olan %29,7, Universite mezunu olan
%19,Tdir. Bu bulgular gostermektedir ki kadrnlar arasrnda okuma yazma bilmeyen ya da sadece
okuryazar olanlar bulunmaktadu. Kadrnlann %10,3'liik bir kIsmrnrn egitim seviyesinin di.i§uk
oldugu onemli bir bulgudur. Bu bulgudan da anla§llacagl mere ulkemizin en onemli
sorunlarrndan biri okuma yazma sorunudur ve Ulkemizde bu oran yiiksektir (Tablo.5). Babalarda
egitim durumu annelere gore daha ust dmeylerdedir.
Tablo 6. Babanm Ogrenim Durumu

Babanm Ogrenim Durumu
Okuryazar Degil
Okuryazar
ilkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Universite Mezunu
TOP LAM

KiSi SAYISI
2
18
71
30
109
120
350

YDZDE(%)
0,6
5,1
20,3
8,6
31,1
34,3
100,0

Ogrencilerin babalarlmn %0,6' Sl okuryazar, okuryazar ama diplomas1 olmayanlarrn oram
%5,1 'dir. ilkokul mezunu %20,3, Ortaokul mezunu %8,6, lise mezunu %31,1, Universite
mezunu ise %34,3'tfu. Annelerden lise ve Universite mezunu olanlann oranlan toplarm %49,4'te
kahrken babalarrn lise ve Universite mezunu olanlar1 toplam oram %65,4'tfu. Buradan da
anla§llacag1 gibi ogrencilerin babalar1, annelerinden daha egitimlidir(Tablo.6).
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Tablo7. Annenin Meslegi

Ki~i

Annenin Meslegi
EvHammI
Emekli
Ogretmen
Memur
Kiic;:i.i.k Esnaf
Y6netici
Biiyiik Ve Orta Olc;:ekli isletme
isc;:i
Miihendis
Diger
TOPLAM
Ara~trrmaya

SaY1Sl Yiizde (%)
63,2
11,4
8,6
6,9
4,0
1,7
1,4
1,4
,9
,6
100,0

221
40
30
24
14
6
5
5
3
2
350

katllan ogrencilerin annelerinin meslek dagIllmma babldlgmda; %63,2'sinin

ev hanIml olduklan gOriilmektedir.

<;all~an

annelerin daglhmma babldlgmda; % 11 ,4 ,ii emekli

olanlar, Aktif c;:ah~ma hayatl ic;:inde olanlarm %8,6'Sl ogretmendir. Ogrencilerin annelerinin
meslek oranlarma babldlgmda ev hamIDl olup hiybir
<;all~an

i~te c;:all~mayan

anneler in oram yiiksektir.

kadmlann genel toplamdaki oram ise %36,8'dir (Tablo.7). Hane gelirine katkIda

bulunamayan

c;:ah~mayan

kadmlar genc;:lerin hem

bo~

zaman

ah~kanllklarlru

kiiltiir etkinliklerine aynlan harc;:hgl da etkilemektedir.

Tablo 8. Babanm Meslegi

Babanm Meslegi
KiSi SAYISI YDZDE(%)
32,6
Emekli
114
21,5
Kiic;:iik Esnaf
76
17,2
61
Memur
6,0
isc;:i
21
5,4
Ogretmen
19
4,9
Miihendis
17
4,9
17
Y6netici
4,0
Biiyiik ve Orta Olc;:ekli i~letme
14
2,6
<;iftc;:i
9
,9
Diger
3
100,0
TOPLAM
350

hem de popUler
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Ogrencilerin babalanmn mesleklerinin daglhmma bala.ldlgmda; %32,6' Sl emeklidir,
%21,5'i kii9iik esnaf, %17,2'si ise memur, diger (ressam vb.) %0,9'dur (Tablo.8).
Ailenin geliri dogrudan ogrencilerin ogrencilikleri boyunca harcayacaklan gelirlerini de
etkilemektedir. Aktif yah~ma hayatl

dl~mda

olan babalarm ve ev hamIDl annelerin yogun oImasl

aile gelirini dolaYlslyla da ogrencilerin gelirini etkilemektedir. Bu ve benzeri nedenlerden dolaYl
iiniversite ve yevresinde bu ogrencilere burs ve part time i~ olanaklanmn sunulmasl gereklidir .

Tablo 9. Hanenin Ayhk Geliri

Hanenin Ayhk Geliri
ytl
0-500
501-1000 ytl
1001-1500ytl
1501-2000ytl
2001 ve iistii
TOP LAM

KISi SAYISI

YDZDE(%)
14,6
35,1
22,8
16,6
10,9
100,0

51
123
80
58
38
350

Ogrencilerin ailesinin ayhk geliri baz almdlgmda ayhk 500 ytl ile ge9inenlerin oram
%14,6, 501-1000 ytl arasmda geyimini saglayanlarm oranl %35,1, 1001-1500 ytl arasmda
ge9imini saglayanlarm oram %22,8, 1501-2000 ytl arasmda ge9imini saglayanlarm oram %16,6,
2001 ytl ve iistii ile ge9inenlerin oram ise %10,9'dur (Tablo.9)
dii~iik

Gen9lerin hane gelirleri dikkate almdlgmda oldukya

oldugu gozlenmektedir.

Tiirkiye'de ge9im seviyesi olyiit almdlgmda ogrencilerin 90gu ge9imlik diizeyde hane gelirine
sahiptir. Bu durum ogrencilerin

bo~

zaman

ah~kanllklarma

ve popUler kiiltiir etkinliklerine

katlhmlill etkileyen en onemli sorundur.
Tablo 10. Ogrencilerin Ortalama Ayhk Gelirleri (Burs Han;hk Kredi Toplaml)

Ortalama Ayhk Geliriniz
N e Kadardlr?
(Burs Har~hk Kredi Toplaml)
0-250 YTL
251-500 YTL
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001 ve iistii
TOP LAM

KISi SAYISI

YOZDE (%)

50
186
76
27

14,3
53,1
21,7
7,8
3,1
100,0

11

350
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Ki~ilerin

ge<;imlerini siird"iirebilmek i<;in asgari diizeyde de olsa bir gelire ihtiya<;lan

vardrr. Anket uygulanan ogrencilerin ortalama ayhk gelirleri Tablo 10.' da goriildiigii gibidir.
Ailesiyle birlikte
Ancak

Eski~ehir'de ya~ayanlarm

ba~ka ~ehirlerden

gelirlerinin

dii~iik

oimasl beklenen bir durumdur.

gelenlerin gelirleri %S3,I'inin geliri 2S1-S00 YTL, %21,7'si SOl-7S0

YTL'dir. Tespit edilen en dii~iik gelir 130 YTL iken en yiiksek gelir 1000 YTL'nin iizerindedir
(Tablo.l0).
Bo~

zaman etkinliklerine aynlan para genellikle temel fizyolojik ihtiya<;lar kar~llandlktan

soma aynlan paradlr. Bu a<;ldan ailesi ile birlikte kalanlarla yurtta, pansiyonda, Apart-otelde,
birka<;

arkada~1

ile birlikte, yalmz kalanlar arasmda dogal olarak onemli bir fark

bulunmamaktadrr. Ama ailesi ile kalanlann temel ihtiya<;larlill aile
harcama konusunda daha rahat olduklan
olanlar

dii~iiniilebilir.

bir yandan kendi sorumluluklarl ile

ba~

kar~lladlgl

i<;in gelirini

Diger yandan aile denetiminden uzak

ederken diger yandan ekonomik a<;ldan

harcamalarl konusunda da az ozgfu olacaklardlr.

Tabloll. Egitiminiz Siiresince AyW{ Gelirinizi Nasil Saghyorsunuz?

Egitiminiz Siiresince Ayhk Gelirinizi
Nasil Saghyorsunuz?
Hem Aile Hem Kredi veya Burs
Aile Destegi
Hem Aile Hem ~ah~arak

Ki~i

SaYlsl Yiizde (%)
166
107
39
16
11
10
1
3S0

~all~arak

Kredi veya Burs
Hem Aile Hem Burs Hem de
Hem Burs Hem ~ah~arak
TOPLAM
Ara~tlrmaya

~ah~arak

47,4
30,6
11,1
4,6
3,1
2,9
,3
100,0

katllan ogrencilerin %47,4'ii hem aile hem kredi veya burs destegi ile,

%30,6'SI sadece aile destegi ile, %11,I'i hem aile hem de

<;ah~arak,

%4,6'SI sadece

<;ah~arak

egitimini siirdiirfuken ayhk gelirini saglamaktadlr. Veriler <;apraz tablo ile <;oklu ortamda
degerlendirildiginde aile destegi %92,
%S3,6 orarnnda yer

alml~trr

<;ah~arak

%18,6, kredi ve burs alarak egitimini siirdfume

Bu verilere gore Universitedeki ogrencilerin onernli bir boliimii aile

destegi ile okumalctadlrlar. Ogrenciler aileye yiik olmamak ve daha iyi ko~ullarda ge<;inebilmek
i<;in kredi ya da burs almalctadlrlar. Bunu yarn srra hane gelirine destek ve kendi egitimlerini
sfudiirebilmek i<;in % 18,6 gibi bir ogrenci kitlesi

<;ah~maktad1T

(Tablo.ll)
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Tablo 12. Ogreniminize Devam Ederken N erede Kahyorsunuz?

Ogreniminize Devam Ederken
KiSi SAYISI YDZDE(%)
N erede Kahyorsunuz?
Birkay Arkada~la Birlikte Kirahk Bir Evde
163
46,6
Ailemin Yamnda
67
19,1
Devlet Yurdunda
14,6
51
33
9,4
Kirahk Bir Evde Tek Ba~ma
Apart-Oteide
16
4,6
Ozel Yurtta
12
3,4
Akraba,Tamd1k Yamnda
5
1,4
Kendi Evlerinde Yalrnz
3
,9
TOP LAM
100,0
350
Ara~tumaya

kablan ogrencilerin %46,6 SI birkay

arkada~la

birlikte kirahk bir evde,

%19,1'i ailesinin yanmda, %14,6'Sl devlet yurdunda, %9,4'ii kirahk bir evde tek ba~rna, %4,6'SI
Apart-otelde, %3,4'ii ozel yurtta, %l,4'ii akraba tamdlk yamnda kalmaktadu (Tablo.12).
KaldIklan yerler ogrencilerin akademik
ah~kanlIklanrn,

ruhsal ve sosyal

ba~ansrnrn

geli~imlerini

yanI sua

bo~

zaman etkinliklerini, tiiketim

de etkilemektedir.

Barrnma ogrencilerin en onemli sorunudur. Ailenin ve ogrencinin geliri kaldIgI yeri
belirlemede en onemli etkendir. Aile destegi yarnnda burs, kredi ve

i~

olanaklanndan

yararlanabilenler daha iyi ko~ullarda bannmaktadlrlar.
Tablo13. Bos Zaman Etkinliklerine Ne Kadar Para Ayrrlyorsunuz?

Bos Zaman Etkinliklerine Ne Kadar
Para AYIrIyorsunuz?
100 ytl ve alb
101-200 ytl
201-300 ytl
301-400 ytl
401-500 ytl
501 ytl ve iistii
TOP LAM
Ara~tmnaya

Ki!?i SaYIsI Yiizde (%)
248
64
24
5
7
2
350

70,8
18,3
6,9
1,4
2,0
0,6
100,0

katIlan ogrencilerin ayhk gelirlerinden ne kadar paraY1 bo!? zaman

etkinlikleri-ah!?veri!? merkezlerine gitme, kafe ve kahvehanelerde zaman geyirme, spor, tiyatro,
sinema, opera, konser, barIar, futbol maylanna gitme, vb. !?eyler- i9in harcad1klan ve ayrrd1klarl
incelendiginde

alman cevaplara gore Tablo 12. 'deki dag1hm ortaya Ylkmaktadlr. Omeklem

arasmda 100 YTL ve altl para aYlranlarm oram %70,8'dir ve ogrencilerin biiyiik bir kIsmlnI
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olu~tunnaktadrr,

101-200 YTL arasmda para aYIranlann oram %18,3, 201-300 YTL arasmda

para aYIranlarm oram %6,9'dur (Tablo.13).
Goriildugu iizere ogrencilerin buyiik bir 90gunlugu
ah~kanlillan

du~uk

miktarlarda da olsa bo~ zaman

i9in har9hklannm belli bir kLsmIm ayrrmaktadIrlar. Gen9lerin giinluk hayatta

fizyolojik ihtiya9lan i9in ayrrdillan paranm yam srra

bo~

zaman

ah~kanlIklar11l1

da

onemsemeleri ve bunun i9inde para ayrrmalarl onemli bir bulgudur.

BO~

ZAMAN ALI~KANLIKLARI

Tablo14. Gun i~inde En <;ok NasIl Vakit Ge~irirsiniz?

Giin i~inde En <;ok NasIl
Vakit Ge.;irirsiniz?
Internet
<;e~itli Eglenceler
Televizyon
Kitap
Spor
CevapsIz
Gegerli Cevap SaYIsI

Gegerli cevaplaYlcl saYIsI:

FREKANS
287
251
247
246
181
538
1750

CEVAPLAYICI
YDZDESi (%)
82,0%
71,7%
70,4%
70,3%
51,7%
153,7%
500,0%

CEVAP
YDZDESi (%)
16,4%
14,3%
14,2%
14,1%
10,3%
30,7%
100,0%

350

Ankete katIlan 350 cevaplaYlclmn gun i9inde en 90k nasll vakit ge9irdikleri soruldugunda
verilen cevaplarm dagIhrm Tablo 14'de verilmi~tir; 350 cevaplaYIcInm verdigi toplam 1050
gegerli cevabm dagIhml
dinlemek,

arkada~larlyla

~6yledir:

%16,4 'u internet, %14,3'u ge~it1i eglenceler (miizik

birlikte olmak, vb.), %14,2'si ise televizyon izlediklerini

vurgulaml~lardrr .

Universite ogrencilerinin gUn i9inde yaptillarl aktiviteler goz onUne almdlgmda
internette vakit ge9inne, ogrenciler arasmda en slk yapIlan aktivitelerdendir. internetin
gUnumiizde bilgi venne araCI olmasImn yam Slra kitap okuma, televizyon seyretme, miizik
dinleme, gazete okuma vb. gibi 90k farkll kategorideki

i~levlere

sahip olmasl da onemli bir

aktivite olmasmda belirleyicidir. GUn i9inde en 90k yaptIklarl aktivite ise

ge~itli

eglencelerdir.

Bu aktiviteler gen9lerin toplumsalla~masmda onemlidir. Bu sfue9te gen9ler ortak zevklere sahip
oldugu

arkada~larl

ile birlikte olup eglenme ve kendini

gergekle~tinne

fIrsatIm yakalar. Kitap

okuma ve televizyon izleme gUn i9inde gen9ler arasmda tercih edilen

ba~ka

bir aktivite
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tiiriidiir. GUn ie;inde yaptIklan aktiviteler goz online almdlgmda spor yapmamn e;ok

di.i~illc

diizeyde oImasl ilgi e;ekici bir bulgudur (Tablo.14).
Gene;lerin yurt ve dunya sorunlanmn, kiiltiirel

e;ah~malann,

ie; ve

dl~

siyaset konulanmn

yer aldlgl, gUndelik hayata dair konulann i~lendigi herhangi bir yaylm -gazete ahyorlar illl,
okuyorlar illl, gazeteleri intemetten takip ediyorlar illl- okuyorlar illl bunu anlamaya yonelik
sorulan soruda Tablo 15.'deki bilgilere ula~IImI~trr.
Tablo 15. Gazete Okur musunuz? ( Hangi sIkbkla)

Gazete Okur Musunuz? FREKANS YDZDE (%)
132
37,7
her giin
haftada 1-2 giin
27,7
97
haftada 3-4 gUn
103
29,4
5,1
hie; okumam
18
350
100,0
TOP LAM
Ogrencilere gazete okuma slklIklarmI soruldugunda verilen cevaplarm genel dagIllilll
~oyledir;

her gUn okuyanlann oram %37,7dir, Haftada 1-2 gun okuyanlarm oranlan %27,Tdir.

Haftada 3-4 gUn okuyanlarm oram %29,4'tiir. Hie; okumam diyenlerin oram ise %5,1 'dir. Bu
veriler ogrencilerin buyiik bir kIsilllmn gazete okudugunu. Yurt ve dUnya sorunlarl ile
ilgilendiklerini en azmdan e;evresinde

geli~en

politik, sosyal, kiiltiirel olaylara duyarh veya

duyarsiz olup olmadIklarlill gostermesi a~asmdan onemlidir (Tablo.15).
Gazetelerde okunan boliimler hem bireysel hem de toplumsal

geli~ime

katkIda

bulunmaktadrr. Gazetede en e;ok hangi boliimleri okuduklarl soruldugunda elde edilen verilerin
dagIhml Tablo.16' da gosterilrni~tir.
Tablol6. Gazetede en c;ok hangi bOliimii okursunuz?

Gazetede en c;ok hangi
boliimii okursunuz?
Siyasi Haberler
KiiltiirlSanat Haberleri
1. Sayfa Haberleri
-Spor
Ekonorni
Magazin Haberleri
3.Sayfa Haberleri
Diger
Cevapsiz
Gee;erli Cevap SaYlsl

Gee;erli cevaplaYlcl saylS1:

FREKANS
247
189
166
103
89
67
54
16
819
1750
350

CEVAP
YDZDESi (%)
14,1%
10,8%
9,5%
5,9%
5,1%
3,8%
3,1%
,9%
46,8%
100,0%

CEVAPLAYICl YDZDESi
(%)
70,6%
54,0%
47,4%
29,4%
25,4%
19,1%
15,4%
4,6%
234,0%
500,0%
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Ankete katllan 350 cevaplaYlcrnm gazetede en yok hangi boliimii okursunuz? Sorusu
soruldugunda verilen cevaplarm dagIllffil Tablo 16' da

verilmi~tir;

350 cevaplaYlclnm verdigi

1750 cevabm daglhmma gore, %14,1 'i siyasi haberler, %10,8'i kiiltiir/sanat haberleri, %9,5'i
ise 1. sayfa haberlerini okuduklarlill

vurgulamI~lardIT.

Bu haberlerin yarn srra srraSI ile; spor

haberleri, ekonomi haberleri, magazin haberleri, 3. sayfa haberleri, diger -bulmaca sayfasl,

i~

arama sayfasl vb.- okunan haberler almaktadlr.(Tablo.16).
Genc;lerin gazetede okuduklarl boliimlerle ilgili sorunun bulgularmdan da

anla~llacagl

gibi siyasi haberler en yok okunan boliimdiir. Genylerin yurtta ve diinyada meydana gelen
olaylan yakmdan takip ettiklerini soyleyebiliriz. ikinci slklIkla okuduklan bolihn ise; kiiltiir
sanat haberleridir ki, Universite yagma

gelmi~

ve egitim

g6rmii~

genylerin bu tiir haberlere

ilgileniyor olu~u ara~tlrmamlZ aC;lsmdan kayda deger bir bulgudur.
Ara~tIrma

slrasmda ogrencilerin diizenli olarak hangi gazeteleri aldIklan lokuduklarl ya

da intemetten hangi gazeteleri takip ettikleri soruldugunda

a~agldaki

veriler elde

edilmi~tir.

Aynca omeklemin okuduklan gazetelerin egemen ideolojiyi temsil eden gazeteleri mi yoksa
muhalif olan gazeteler mi oldugunu anlamamIz aC;lsmdan onemli bir bulgudur.
Tablo17. Hangi Gazeteleri Okursunuz?

Diizenli olarak hangi gazeteleri
okursunuz?
Milliyet
Hiirriyet
Radikal
Sabah
Diger
Posta
Cumhuriyet
Vatan
Spor Gazetesi(Fotomay-Fanatik)
Zaman
Cevapslz
Gec;erli Cevap SaYlsl
Geyerli cevaplaYlcl saYIsI:

CEVAP
YDZDESi (%)
FREKANS
166
156
106
96
92
79
75
31
24
24
201
1050

15,8%
14,9%
10,1%
9,1%
8,8%
7,5%
7,1%
3,0%
2,3%
2,3%
19,1%
100,0%

CEVAPLAYICI
YDZDESi (%)
47,4%
44,6%
30,3%
27,4%
26,3%
22,6%
21,4%
8,9%
6,9%
6,9%
57,4%
300,0%

350

Ankete katIlan 350 cevaplaYlclya diizenli olarak hangi gazeteleri okursunuz? Sorusu
soruldugunda verilen toplam 1050 cevabm daglllffil Tablo 17'de verilmi~tir. Buna gore %15,8'i
milliyet, %14,9'u hiirriyet, %10,1 ise radikal gazetesini okuduklanm

vurgulaml~lardIT.

Bu

gazetelerin yam Slra SlraSI ile; sabah, diger - infomag, kapital dergisi, diinya ekonomisi
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evrensel,

ak~am,

vatan, Sakarya, takvim., Birgiin, tercfunan, yeni

~afak,

mynet haber, haberturk,

vb.- , posta, cumhuriyet, vatan, spor gazeteleri (Fotomay, fanatik vb.), zaman gibi okunan
gazeteler aImaktadlr.(Tablo.17).
Gorlildiigu iizere genylerin biiyiik bir s:ogunlugu egemen ideolojiye yakrn olan Milliyet,
Hiirriyet ve Radikal'i slkhkla okumaktadrrlar. Bunun yam Slra muhalif gazetelerinde okundugu
gozlenmektedir. Ornegin; Kapital, Evrensel, Birgiin, Yeni Safak, Zaman vb.
Televizyon tek yonlii bir bilgi, kiiltiir aktarlIDl ve eglence aracldrr. Sadece vakit
ges:irmek is:in bile olsa televizyon kar~lsmda ges:irilen zaman is:inde
dii~iincesindeyim.

oldugu

Kiiltiirel kodlann

in~asmda

ki~inin

manipiilasyona tabi

televizyon s:ok etkili bir kitle

ileti~im.

aracldrr.
Tablo18. Televizyon izleme Siiresi

Televizyon izleme Siiresi
2-3 saat
4-5 saat
6-7 saat
8-9 saat
His:izlemem
TOP LAM

Ankete

katllan

ara~tmldlgmda a~agldaki

YDZDE(%)
KiSi SAYISI
57,4
201
19,7
69
4,3
15
,3
1
64
18,3
100,0
350

ogrencilerin

giin

is:inde

ortalama televizyon

sonus:lar elde

edilmi~tir.Televizyon

izleme

siireleri

izleme siiresindeki dagllrrn; 2-3

saat %57,4, 4-5 saat %19,7,6-7 saat %4,3,8-9 saat %0,3 his: izlemeyenlerin oram ise%18,3'tiir.
izlenme oranlarma baklldlgmda en az izlenme oranmda YIgilma oldugu gozlenmektedir. His:
izlemem diyenlerin oram da % 18,3 oImasi onemli bir bulgudur(Tablo 18).
Herhangi bir kanalm siirekli izlenmesi

0

kanalla

ki~i

arasmda bir bag

olu~turur

(Tablo

19-20). Hatta giiniiniin tamamim TV kar~lSlnda ges:iren ogrenciler de bulunmaktadrr. Bunun yam
Sira his: izlemeyen ogrencilerin oram dikkat s:ekicidir. Ogrencilerin televizyonun verdigi
mesajiarl almamaya ve dolaYIsIyla televizyona kar~I bir

duru~ geli~tirdiklerirIi

varsayabiliriz. Ya

da televizyondan aiacakiarl enformasyonu internet iizerinden de saglayabilecekleri iyin
televizyonu tercih etmiyor olabilirler.
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Tablo19. Hangi TV kanahm sIkhkla seyredersiniz

Hangi TV kanahm
sIkhkIa seyredersiniz?

FREKANS

Kanal D
Cevapslz
Diger
Atv
Ntv
Cnbc-E
Show
CNN
Star
TRT
Tv8
Habertiirk
Geyerli Cevap SaY1s1
Geyerli cevaplaY1cl saYls1:

CEVAP
YDZDESi(%)

183
171
154
135
109
97
73
41
38
31
9
9
1050

17,4%
16,3%
14,7%
12,9%
10,4%
9,2%
7,0%
3,9%
3,6%
3,0%
,9%
,9%
100,0%

CEVAPLA YICl YDZDESi
(%)
52,3%
48,9%
44,0%
38,6%
31,1%
27,7%
20,9%
11,7%
10,9%
8,9%
2,6%
2,6%
300,0%

350

Ankete katIlan 350 cevaplaY1c1ya hangi TV kanahru slkhkla seyredersiniz? Sorusu
soruldugunda verilen cevaplarm dag1hm1 Tablo 19'da verilmi§tir; 350 cevaplaY1c1run verdigi
toplam 1050 cevabm dag1hmma gore, %17,4'u KanalD, %14,Tsi ise diger-MTV, yol tv, Su tv,
Discovery Channel, National Geographic, Dreamtv, Skytiirk, Fox tv, e2, Dspor, Kana124, Roj,
CineS, Ligtv, Tfukii Program1 Yaymlayan Kanallar, GS TV, Mmc, Kurds at, Kanall, Tgrt,
Meltem TV, Sty, Kral TV, DuzgUn TV, Mavi Karadeniz, Kaykar TV, Teknoloji TV vb.televizyon kanallannm seyredildigi vurgulanm1§tIr. Bu tv kanallar1run yan1 Slra srraS1 ile; Atv,
Ntv, Cnbc-e, Show, CNN, Star, TRT, Tv8, Haberrurk gibi izlenen televizyon kanallar1 oldugu
gozlenmi§tir (Tablo.19).
Ogrencilerin bUyiik bir yogunlugu ulusal televizyonlar1 izlemektedirler. Bu televizyon
kurulu§larl egemen ideolojiye yakm olan kanallard1r. En yok izlenen kanallar KanalD, Atv ve
haber kanall olan Ntv' dir. Ogrencilerin muhalif olan kanallar1 da izledikleri onemli bulgulardan
biridir. Omegin; Roj, Kurdsat, Haberrurk, vb. gibi.
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Tablo 20. Diizenli Olarak Hangi Televizyonda Programlan izlersiniz?

Diizenli Olarak Televizyonda
Hangi Programlan izlersiniz?
Cevapslz
Dizi
Haberler
Tartl~ma Programlarl
Spor
Talk Show Programlarl
Sinema-Film
Kiiltiir Sanat
Belgesel
Muzik
Magazin
Diger
Gegerli Cevap SaYlsl

FREKANS
344
243
148
99
51
35
33
29
28
27
8
5
1050

Gegerli cevaplaYlcl saYISI:

CEVAP
YDZDESi(%)
32,8%
23,1%
14,1%
9,4%
4,9%
3,3%
3,1%
2,8%
2,7%
2,6%
,8%
,5%
100,0%

CEVAPLAYICI
YDZDESi (%)
98,3%
69,4%
42,3%
28,3%
14,6%
10,0%
9,4%
8,3%
8,0%
7,7%
2,3%
1,4%
300,0%

350

Ankete katllan 350 cevaplaYlclya diizenli olarak televizyonda hangi programlan
izlersiniz? Sorusu soruldugunda verilen cevaplann dagllum Tablo.20'de
cevaplaYlcl 1050 cevap

vermi~tir,

%14,1'i ise haberler, %9,4'u
programlarm yam srra srraSl ile;

verilmi~tir;

350

genel cevaplarm daglhmmda; %23,1'i dizi izleyenler,

tartl~ma
tartl~ma

programlanna ilgisi oldugu

g5zlenmi~tir.

Bu

programlar, spor programlarl, talk show programlan,

sinema-film, kiiltiir sanat programlan, belgesel, miizik programlarl, magazin programlan gibi
izlenen programlardan oldugu g5zlenmi~tir (Tablo.20).
Ogrencilerin biiylik bir kIsrm popiiler kiiltiiriin bir par9asl olan dizileri tiiketmektedir.
Adomo'nun da dedigi gibi, kiiltiir endiistrisinin iirettigi ve

endiistrile~meye ugraml~

haberler ve

eglence ara9larl tiiketiciye artIk yalmzca bilgi vermemekte aym zamanda sahte bir eglenceye
siiriiklemektedir. Dizilerde sunulan hayatlar ise belli bir zamandan soma gergeklikle aylrt
edilemez hale gelmektedir. Ogrencilerin bo~ zamanlarmda izledikleri televizyon programlarl
da onlan ge9ici de olsa reel hayattan koparmaktadrr. Ogrencilerin diger izledikleri programlar
ise haberler ve

tartl~ma

programlandlr. Bu programlarda kiiltiir endiistrisinin iiriirIleridir. Ve

haber programlan bile artlk bilgi saglamamakta aym zamanda eglendirmektedir.
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Tablo21. Diizenli olarak TV haberleri izliyorsunuz?

Diizenli Televizyon
izler Misiniz?
Evet
Hayrr
TOP LAM

KI$i SAYISl
YDZDE(%)
203
58,0
147
42,0
350
100,0

Ogrencilerin popUler programlanrm yoksa Diinya ve Tiirkiye'deki olan olaylanrm bo~
zamanlarmda yakmdan takip edip etmediklerini anlamaya yonelik bir veri olmasl asasmdan
6nernli bir bulgudur. Diizenli olarak

televizyon haberlerini izleyip izlemedikleri sorusuna

cevaplaYlcllarm %58,0'i izledigini %42,0'si ise izlernediklerini soylemektedir(Tablo 21).
Ara~tIrrnada

ogrencilerin diinyaYI ve

ya~adigi

c;evreyi algilama bic;irnlerini anlamak iC;in

yine onlara gore: Tiirkiye'nin en onernli 3 sorununu tammlamalarl
verilen cevaplar kendi arasmda boltirnlere aynlarak ele
~oyledir

ahnml~tIr.

istenmi~

ac;Ik uC;lu sorulara

Alman yamtlann dagIhrm

(Tablo. 22).
Tablo22. Size Gore Tiirkiye'nin En Onemli 3 Sorunu Nedir?

FREKANS

Size Gore Tiirkiye'nin En
Onemli 3 Sorunu Nedir?
Egitirnsizlik
i~sizlik

Ekonorni
Susuzluk ve <;evre sorunlan
Ter6r
Siyaset-Politika-Kadrola~ma
YoksullukfGel-dag.Adaletsizlik
Saghk
ArIayasa
Laiklik
Diger
Cevapsiz
Gec;erli Cevap SaYlsl
Gec;erli cevaplaYlcl saYISI:

223
171
105
52
60
111
39
46
18
28
128
69
1050

CEVAP
YDZDESi(%)
21,2%
16,3%
10,0%
5,0%
5,7%
10,6%
3,7%
4,4%
1,7%
2,7%
12,2%
6,6%
100,0%

CEVAPLA YICl YDZDESi
(%)
63,7%
48,9%
30,0%
14,9%
17,1%
31,7%
11,1%
13,1%
5,1%
8,0%
36,6%
19,7%
300,0%

350

Ankete katilan 350 cevaplaYlcmm Tfukiye'nin en 6nernli 3 sorunu nedir? Sorusu
soruldugunda verilen cevaplarm dagIlrrm (Tablo.22); 350 cevaplaYlcl 1050 cevap
genel cevaplarm daglhffil ic;inde %63,Tsi egitirnsizlik, %48,9'u
ekonorniye vurgu

yaprnl~trr.

i~sizlik,

verrni~tir,

%30,0'u ise

Bu sorunlann yam Sira SlraSI ile; Susuzluk ve c;evre sorunlarl,
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teror,

siyaset-politika-kadrola~ma,

yakm zamanda yap1lmasl

yoksulluk/gelir dag1hml ve adaletsizlik, saghk, anayasaY1 ve

du~uniilen

anayasa

degi~ikliklerini

ve hukuksal

gorenler, laiklik ve tfuban, diger-A.B.'yi , etnik ve kiiltfuel sorunlan,
ve insan haldan,

~iddet,

cinsel istismar, kUltfu,

medya, tOre cinayetleri, din, hizip<;ilik,

bo~lugu

d1~a

baglmhhk, ozgfuliik

kentle~me, ku~ak <;at1~mas1,

e~itsizlik,

sorun olarak

onyarg1 ve tabular,

milliyet<;ilik, tarihsel Wltfuel sorunlar, go<;,

sosyal devlet eksikligi, Neoliberalizm, insanlarm bencille~mesi, vb.-cevaplarm arasmda oldugu
gozlenmi~tir

(Tablo.22).

Ogrencileri; Tfukiye'nin ilk u<; sorununa verdikleri cevaplar ile degerlendirdigimizde
gelecege Umitle bakmad1klan yarg1sma
istikrars1zhk, kiiltfuel bozulma,
adaletsizlik, en onemlisi

d1~a

i~sizlik

ula~abilmekteyiz.

C;iinkii Tfukiye'deki siyasal

baglffihhk, laiklik ve tfuban tehdidi, gelir dag1hmdaki

ve ekonomik istikrars1zhk onlar i<;in <;oziimu yakm bir

gelecekte saglanmasl gu<; olan sorunlar arasmdadu.

Tablo 23. Diizenli Olarak izlediginiz Haber Kanah Hangisidir?

Diizenli Olarak izlediginiz
Haber Kanah Han~sidir?
Cevaps1z
Ntv
Atv
KanalD
CNNTurk
Diger
TRT
Show
Star TV
Habertiirk
SkytUrk
Ge<;erli Cevap SaylSl

Ge<;erli cevaplaY1c1 saY1s1:

FREKANS
490
136
118
116
65
38
29
24
16
12
6
1050

CEVAP
YDZDESi(%)
46,7%
13,0%
11,2%
11,0%
6,2%
3,6%
2,8%
2,3%
1,5%
1,1%
,6%
100,0%

CEVAPLAYICl YDZDESi (%)
140,0%
38,9%
33,7%
33,1%
18,6%
10,9%
8,3%
6,9%
4,6%
3,4%
1,7%
300,0%

350

Ankete kat1lan 350 cevaplaY1cmm diizenli olarak izlediginiz haber kanah hangisidir?
Sorusu soruldugunda verilen cevaplarm dag1hml
vermi~tir,

~oyledir:

350 cevaplaY1c1 1050 cevap

genel cevaplarm dag1hm1 i<;inde ise; %13,0 Ntv, %11,2'si Atv, %11,0'1 ise KanalD

haber bultenlerini izledikleri

gozlenmi~tir.

Bu haber bultenlerinin yam Slra SlraS1 ile; CNNtfuk,

diger- Kanal-Turk, Skytiirk, Roj TV, Kurdsat TV, Kanall, Tgrt, DuzgUn TV, Meltem TV,
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vb.-, TRT, Show, Star, Habertiirk, Skytlirk haber bultenleri cevaplarm arasmda oldugu
gozlenmi~tir

(Tablo.23).

Televizyon haberlerini izlerken
takip ediyorlar. Verilere gore

ki~iler

ara~tmnaya

haber venne guctine gore guvendikleri kanallan

katilan ogrencilerin Ntv haber kanal1ll1 slkhkla

izledikleri ortaya <;:Ikan bulgulardan biridir.
TV ve internete harcamlan zaman ve kitap okuma egilimine yonelik veriler bir<;:ok
degi~keni

ihtiva ettiklerinden guvenilirlge<;:erliligi ytiksek sabit veriler elde etmemizi

engellemi~tir.

<;tinkii ogrenciler arasmda bu ah~kan1Jldar belli periyotlarda artlP azalma ozelligi

gosterirler. Ancak ortalama degerler (Tablo.24) yansItllml~tlf.

Tablo24. Kitap Okur musunuz?
Kitap Okur musunuz? KiSi SAYISI YUZDE(%)
145
41,4
SIksIk
Bazen
190
54,3
4,3
Okumam
15
100,0
TOPLAM
350

Ankete katllan ogrencilere kitap okuyup okumadIklarIill soruldugunda; sik sik okurum
diyenlerin oram %41,4,

Bazen okurum diyenlerin oram %54,3 okumarn diyenlerin oram

ise;%4,3 'tiir( Tablo.24).
Tablo25. Ne Tiir KitapJar OkumaYI Seversiniz?

Ne Tiir Kitap OkumaYI
Seversiniz?
Cevapsiz
Roman

FREKANS
228
83
76
58
51
49
46
44
27
20
18
700

Ara~tlfma

Macera
Siyasi
BilimKurgu
Tarih
Psikolojik
Polisiye
Diger
Klasik
Ge<;:erli Cevap SaYlsl
Ge<;:erli cevaplaYlcl saYISI:

350

CEVAP
YDZDESi(%)
32,5%
11,9%
10,9%
8,3%
7,3%
7,0%
6,6%
6,3%
3,9%
2,9%
2,6%
100,0%

CEVAPLAYICI
YDZDESi(%)
65,2%
23,7%
21,7%
16,6%
14,6%
14,0%
13,1%
12,6%
7,7%
5,7%
5,1%
200,0%
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Ankete katIlan 350 cevaplaYlclya ne tiir kitap okumaYl seversiniz? Sorusu soruldugunda
~oyledir:

verilen cevaplarm daglhml

350 cevaplaYlcl 700 cevap

vermi~tir,

genel cevaplann

daglhrru ic;inde ise; %11,9'u roman, %10,9'u ara~tlrma, %8,3'ii ise macera kitaplan okumaktan
ho~landlklan gozlenmi~tif.

Bu kitap tiirlerinin yam srra srraSl ile; siyasi, bilim kurgu, tarih,

psikolojik, polisiye, diger- kendi alanlarmda okuduklarl kitaplar, bilgisayar teknolojisi kitaplan
vb.- klasik kitaplar okuduklan kitaplar arasmda oldugu gozlenmi~tir (Tablo.25).
Ara~tlrmaya

katrlan ogrencilerin; en c;ok okumaYl sevdikleri kitap tiirii romandrr.

zamanlarmda reel hayattan
ya~arnlar ki~iyi

kaC;l~l

Bo~

saglamasmdan dolaYl tercih sebebidir. Sundugu sahte

geyicide olsa geryek dfulyarun slkmtllanndan nispi olsa da

saglamaktadlf. CevaplaYlcllann en slk okuduklan diger bir kitap

tum

ise

uzakla~masilll

ki~isel geli~imi

saglamasl aylsmdan onemli ba~ka bir kitap tiirii ara~tIrma tarzl kitaplardlf.

Tablo 26. Hangi Tiir Kitaplan Okursunuz?

Hangi Tiir Kitap Okursunuz?
Cevapslz
Roman
incelemelAra~tIrma
BilimKurgu
Sanat/Tiyatro ,Miizik( Gor. San. )vb.
Siir
Dini Kitaplar
Hiy Okumaz
Geyerli Cevap SaylSl

FREKANS
351
252
162
94
73
67
40

Geyerli cevaplaYlcl saYlsl:

350

11

1050

CEVAP
YDZDESi(%)
33,4%
24,0%
15,4%
9,0%
7,0%
6,4%
3,8%
1,1%
100,0%

CEVAPLAYICI
YDZDESi (%)
100,0%
72,0%
46,3%
26,9%
20,9%
19,1%
11,4%
3,2%
300,0%

Ankete katllan 350 cevaplaYlclya hangi tiir kitap okursunuz? Sorusu soruldugunda
verilen cevaplann daglhmma gore; 350 cevaplaYlcl 1050 cevap
daglhml iyinde ise; %24,0'1 roman, %15,4'ii
kitaplan okumaktan

ho~landlklarl gozlenmi~tiT.

inceleme/ara~trrma,

gozlenmi~tir

(Tablo.26).

yagma gelen genylerin kitap okuma

genel cevaplarm

%9,0'1 ise bilimkurgu

Bu kitap tfulerinin yam Slra srraSl ile;

Sanat/Tiyatro,Miizik(Gorsel Sanatlar)ilgili kitaplar,
arasmda oldugu

vermi~tir,

Ara~tlrmada

~iir,

dini kitaplar okuduklan kitaplar

ortaya ylkan ilginy bulgu ise; universite

ah~kanllgl edinmi~

OImasl beklenmektedir. Hiy kitap

okumayan cevaplaYlcllann %l,l'ini olu~turmasl kayda deger bir bulgudur.
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25-26-27 Tablolar

kar~Illkh

kontrol edildiginde iki tablo arasmda yok buyiik

fakhhklar olmadlgl ayIkya gOrfilmektedir.

Tablo 27. Son Bir YIlda Okudugunuz ve Sizi Etkileyen Kitap Turn Nedir?

Sizi Etkileyen Kitap Tnrn
Kist SAYISI YDZDE (%)
Gfinumiiz Modem Edebiyatl
19,4
68
Tek bir tarz degil birkay ye~it kitap ismi soyleyenler
64
18,3
PopUler Edebiyat
59
16,8
Bilim kurgu kitaplarl
10,9
38
Klasik edebiyat kitaplarl
10,6
37
Tarihi edebi kitaplar
10,3
36
Tarih
33
9,4
Kitap Okumayan ve okudugu kitabl cevaplamayanlar
4,3
15
TOP LAM
350
100,0
Ankete katIlan Universite ogrencilerine son bir Yll iyinde okudugu ve onlarl etkileyen
kitabl sorularak verdikleri kitap omeklerini kategorilendirilerek veri

giri~i

yaplldl. Bu

kategorilere gore; Gtiniimiiz Modem EdebiyatI kitaplarmdan okuyanlarm oram %19,4'tfu ve en
yok okunan kitap tiirUdiir. Tek bir tarz degil birkay

ye~it

kitap ismi soyleyenlerin oram

%18,3 'tiir, Populer Edebiyat dalmda kitap ismi soyleyenlerin oram %16,8 'dir, Bilim kurgu kitap
adlID soyleyenlerin oram %10,9'dur, Klasik edebiyat kitaplarmdan okuyanlarm oram %10,6'drr,
Tarihi edebi kitaplarmdan okuyanlann oram %10,3'tfu, Tarih kitaplanndan okuyanlann oram
%9,4'tiir, Kitap Okumayan ve okudugu kitabl cevaplamayanlarm oram ise %4,3'tfu. Yukandaki
okur musunuz ile birlikte aylklandlgmda ogrencilerin bazen kendi tarzlan

dl~mda

da okuma

yaptIklarl goriilmektedir (Tablo.27).
Gorfildugu fizere ogrencilerin son bir Yllda okuduklarl ve onlan en yok etkileyen kitap
tiirleri, gfinumuz modem edebiyatI ve popUler kUltiir edebiyatIdlr. Bu bulgular ogrencilerin
popUler kiiltfuden etkilendiklerini gostermesi aylsmdan onemlidir.

Tablo 28. Herhangi Bir Sporla Ugra~lyor musunuz?
Herhangi Bir Sporla
musunuz?
Evet
Hayrr
TOPLAM
Ugra~IYor

Ktst SAYISI YDZDE (%)
152
43,4
56,6
198
350
100
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Ankete katllan ogrencilere herhangi bir sporla

ugra~lp ugra~mad1klanrn

sordugumuzda

ugra~anlann

oram %43,4 iken ugra~mayanlarm oram ise %56,6'dlf . Biiyiik bir ~ogunlugu sporla

ugra~mayan

ogrencilerden olu~maktadlf (Tablo.28).

Tablo 29. Ugra~tJ.gmlZ Spor Dallan

Ugra~tJ.gmlZ

Spor Dallan
Cevaps1z
Yiizme
Futbol
Doga Sporlar1(YfuiiyU~ dahil)
Fitness-Aerobik
Voleybol
Basketbol
Tenis
Uzakdogu Sporlm
Atletizm
Diger
Ge~erli Cevap SaylSl

FREKANS
1130
57
50
34
31
28
27
17
12
7
7
1400

Gegerli cevaplaYlcl saYlSl:

CEVAP
CEVAPLAYICI YUZDESi (%)
YDZDESi(%)
80,7%
322,9%
4,1%
16,3%
3,6%
14,3%
2,4%
9,7%
2,2%
8,9%
2,0%
8,0%
1,9%
7,7%
1,2%
4,9%
,9%
3,4%
,5%
2,0%
,5%
100,0%
400,0%
350

Ankete katllan 350 cevaplaY1c1ya ugra~t1gID1Z spor dallar1? Sorusu soruldugunda verilen
vermi~tir,

cevaplann dag1hml gore; 350 cevaplaY1c1 1400 cevap
i~inde

ise; %4,lyiizme, %3,6'S1 futbol, %2,4'ii ise doga

gozlenmi~tir.

genel cevaplann dag1hml

sporlarl(yfuiiyii~

dahil) ile

ugra~t1klar1

Bu spor tiirlerinin yam S1ra SlfaSl ile; fitness-aerobik, voleybol, basketbol, tenis,

uzalc dogu sporlar1, atletizm,diger- bilardo, badminton,

yama~ para~iitii,

halkoyunlar1- spor

dallm arasmda oldugu gozlenmi~tir (Tablo.29).
Ogrencilerin % 56,6 S1 spor yapmam derken spor yapanlarm daha ~ok tabm sporlar1
i~inde

yer aldIklan ve profesyonel olarak siirdiirdiikleri gorulmektedir(Tablo.29).
Hareketsiz

ya~am

ve kapah bir alanda

durumunu olumsuz etkilemektedir. Hareketsiz
kar~1smda

S1la~1P

kalma bireylerin psikolojik ve zihinsel

ya~amm

bir nedeni de internet ve bilgisayar

siirekli oturmaktlf. Tablo.30'da benzer bulgulara yer verilmektedir.
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Tablo 30. Giinde Internet'te N e Kadar Vakit Ge-;iriyorsunuz?

Giinde Internet'te N e Kadar Vakit
Ge-;iriyorsunuz?
1-2 saat
3-4 saat
5-6 saat
7-8 saat
9 ve ustii
internete Hie; Girrnem
TOPLAM

KiSi SAYISI YDZDE (%)
146
108
44
13

21
18
350

41,7
30,9
12,6
3,7
6,0
5,1
100,0

Gun ie;inde Internet'te ne kadar vakit gee;irdiklerini sordugumuzda 1-2 saat diyenlerin
orarn %41,7, 3-4 saat diyenlerin orarn %30,9, 5-6 saat vakit gee;irenlerin oram %12,6, 7-8 saat
vakit gee;irenlerin orarn %3,7, 9 saat ve tistli internete vakit gee;irenlerin oram %6,0 ama bu grup
ie;indeki bazl cevaplaYlcllarm maksimum 15 saat Internet'te kaldlklarlm belirtmi~lerdir. Bu bulgu
internetin yaydlgl zararh

l~In1ar

bakImmdan babldlgmda saghgl tehdit eden bir durumdur.

Internet'te hie; vakit gee;irrneyenlerin orarn ise %5,1 'dir(Tablo.30).
Tablo.30'da da gortildtigti gibi gUn ie;inde internette gee;irilen zaman olduke;a fazladlr.
Spora aynlan sUre ile internet ie;in aynlan sUre arasmda e;ok fazla fark vardu. Kapah alanda
saatlerce vakit gee;iren gene;ler ne yazIk ki insan saglIgl ie;inde onemli olan spordan uzak
durrnaktadular. Ogrencilerin btiytik bir kIsml internette vakit harcarken spor yapmayan
ogrencilerin saylSl oluke;a fazladlf.
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Tablo31. interneti Kullamm Amaci

260

24,8%

CEVAPLAYICI
YOZDESi (%)
74,3%

254

24,2%

72,6%

Diger
i~ Bulma
Siyasal Siteler
Gec;erli Cevap SaYlsl

158
118
81
56
55
26
22
17
3
1050

15,0%
11,2%
7,7%
5,3%
5,2%
2,5%
2,1%
1,6%
,3%
100,0%

45,1%
33,7%
23,1%
16,0%
15,7%
7,4%
6,3%
4,9%
,9%
300,0%

Gec;erli cevaplaYlcl saYlsl:

350

CEVAP YOZDESi(%)

FREKANS

interneti En C;ok Hangi
Ama~la Kullamyorsunuz?
Ara~tmna Yapmak
Arkada~larla G5rii~mek-Sohbet
Etmek
Cevapslz
Haber Okuma
Oyun
Muzik
Egitim
Ki~isel Geli~im

Ankete katllan 350 cevaplaYlclya interneti en c;ok hangi amac;la kullamyorsunuz?
Sorusu soruldugunda verilen cevaplann daglhml
vermi~tir,

genel cevaplann daglhml ic;inde ise; %24,8'i

arkada~larla g5rii~mek-sohbet

Bu internete
borsa,

~5yledir:

giri~

350 cevaplaYlcl 1050 cevap
ara~trrma

etmek %11,2'si ise haber okumak iC;in kullandlklarl

amac;lanmn yam sua suaSl ile; oyun, miizik, egitim,

satl~ i~lemleri

ic;in,

yapmak, %24,2'si

ah~veri~

g5zlenmi~tir.

ki~isel geli~im,

diger-

iC;in, y5resel sitelere girmek iC;in kullananlar, vb.- amac;lar

ic;in kullananlar, i~ bulma ve son olarak da siyasal sitelere -5zellikle MiT ve masonlarla ilgili
siteler- girmek ic;in kullandlklarl

g5zlenmi~tir

(Tablo.31). Sonuc;ta her bilgi gibi internet de

insanlann yararlanmasl ic;in ortaya C;lkml~tlf. Ancak sUre ve konu ki~inin hayattan beklentilerine
bagh olarak degi~mektedir.
Ogrencilerin biiyiik bir c;ogunlugunun interneti kullanlm amaCl ara~tmna yapmaktlf.
Arkada~larla g5rii~mek

internetin ins an

ve sohbet etmek amaclyla internet

ya~ammda

5nemi goo gec;tikc;e artmaktadlf.

internet gOOiimiizde pek c;ok amac;la kullamlmaktadlf.
ileti~im

boyutudur.

kullamlml~tlf.

Ba~langlc;ta

Arkada~larla

G5riildiigii gibi

bilgi iC;in kullanllan

sohbet etmek ise internetin
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Tablo32. internete Diizenli OIarak Ziyaret ettikleri Siteler

internete Diizenli OIarak Hangi
Siteleri Ziyaret Edersiniz?
Cevaps1z
Ki~isel Geli~im Siteleri
ileti~im Siteleri
HaberOkuma
Egitimleri ile ilgili Siteler
Oyun-Y an~ma Siteleri
Miizik ve Film indirme Siteleri
is Bulma Siteleri
Spor Siteleri
Diger
Siyasal Siteleri
Yoresel Siteler
Geyerli Cevap SaylSl

FREKANS
294
189
170
135
82
48
48
26
21
17
14
6
1050

CEVAPLAYICI
YDZDESi(%)
84,0%
54,0%
48,6%
38,6%
23,4%
13,7%
13,7%
7,4%
6,0%
4,9%
4,0%
1,7%
300,0%

CEVAP
YDZDESi(%)
28,0%
18,0%
16,2%
12,9%
7,8%
4,6%
4,6%
2,5%
2,0%
1,6%
1,3%
,6%
100,0%

350

Geyerli cevaplaY1c1 saylSl:

Ankete katIlan 350 cevaplaY1c1ya internete diizenli olarak hangi siteleri ziyaret
edersiniz? Sorusu soruldugunda verilen cevaplarm dag1hm1
cevap

vermi~tir,

genel cevaplann daglhIDl iyinde ise; %18,0'1

ileti~im-arkada~larla gorii~meklsohbet

diizenli ziyaret ettikleri

gozlenmi~tir.

suaSl ile; egitimleri ile ilgili siteler,

~6y ledir:

350 cevaplaY1c1 1050

ki~isel geli~im

siteleri, %16,2'si

etmek- sitelerine, %12,9'u ise haber okuma sitelerini
Bu internete diizenli ziyaret ettikleri sitelerin yam srra

oyun-yarl~ma

siteleri, miizik ve film indirme siteleri, is

bulma siteleri, spor siteleri, diger -yatmm yapmak,
siyasal siteleri, yoresel siteler kullandIklan

ah~veri~

g6z1enmi~tir

yapmak, itiraf.com, vb- siteler,

(Tablo.32). Sonuyta her bilgi gibi

internet de insanlarm yararlanmasl iyin ortaya Ylkml~tlr. Verilen yarutlar internetin genelde
ihtiyay

ve

beklentileri

kar~llamak,

bilgi

edinmek

amayh

gostennektedir(Tablo.32).
Sonuyta her bilgi gibi internet de insanlara fayda saglamasl iyin

iiretilmi~tir.

Verilen

yarutlar internetin genelde ihtiyay ve beklentileri kar~llamak, bilgi edinmek amayh
kullamldlglru gostermektedir(Tablo.32).

87
Tablo 33. Internet'te frye Olduklan Siteler

Internet'te uye oldugunuz
hangi siteler var?
Cevapslz
ileti~irn Siteleri
Arkada~hk Siteleri
Kiiltiir Sanat Siteleri
Ki~isel Geli~im Siteleri
Haber Siteleri
is Arama Siteleri
Oyun Siteleri
Muzik Siteleri
Diger
Siyasi Siteler
Geyerli Cevap SaYlsl

FREKANS

Geyerli cevaplaYlcl saYISI:

350

587
134
71
65
55
34
31
30
25
11
7
1050

CEVAP
YOZDESi(%)
55,9%
12,8%
6,8%
6,2%
5,2%
3,2%
3,0%
2,9%
2,4%
1,0%
,7%
100,0%

CEVAPLAYICI
YOZDESi (%)
167,7%
38,3%
20,3%
18,6%
15,7%
9,7%
8,9%
8,6%
7,1%
3,1%
2,0%
300,0%

Ankete katllan 350 cevaplaYlclya Internet'te uye oldugunuz hangi siteler var? Sorusu
soruldugunda verilen cevaplarm daglhilll
cevaplann daglhml iyinde ise; %12,8'i
ktilttir sanat sitelerine uye olduklarl
SlraSI ile; haber siteleri,

i~

~oy ledir:

ileti~im

350 cevaplaYlcl 1050 cevap

siteleri, %6,8'i

gozlenmi~tir.

arkada~hk

venni~tir,

genel

sitelerine, %6,2'si ise

Bu internete uye olunan sitelerin yam srra

arama siteleri, oyun siteleri, muzik siteleri, siyasi sitelere uye

olduklan gozlenmi~tir. Dye olunan siteler ogrencilerin internetten beklentileri ile ortii~mektedir
(Tablo.33).
Son yIllarda genyler arasmda internet -internetten yararlanmamn maliyetirrin
du~mesiyle- bo~

zamanlannda en yogun vakit geyirilen ileti~im, bilgi ve eglence araCI

olm.u~tur.

Oyle ki internet araclhglyla arkada~lan ile ileti~im kurmakta, yerri arkada~hklar edinmekte,
ara~tlrma yapmaktadular. Ogrenciler ki~isel geli~imlerirri saglamak amaclyla kendi okuduklarl

alanla ilgili olan forum sitelerine uye olmaktadlrlar. Bu yolla alanlan hakkmdaki
haberdar olmakta kendilerirri

geli~tirme

geli~melerden

flrsatl yakalamaktadlrlar. Aynca gazetelerin internet

sitelerinden faydalanarak yurttan ve dtinyadan geli~meleri takip etmektedirler.
Ogrencilerin iiye olduklan siteler incelendiginde; ogrencilerin arkada~lanyla ileti~im
kurmalc ve yerri arkada~hklar kurmak amaclyla ye~itli sitelere uyedirler. Ogrencilerin iiniversite
ortammdaki

arkada~hklardan

farkll alanlarda da

arkada~

arama yabalanmn olmasl kayda deger

bir bulgudur. Genyler toplumsalla~ma siirecinde yerri arkada~hklar kurmaktadlrlar. internette bu
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toplumsalla~ma

sfuecinde gene;lere bulundugu mekandan ayn,

ya~ltlanyla tam~ma

BO~

mekanlarda olan

ve forum odalannda kendilerini ozglirce ifade edebilme fusatlm yakalar.

ZAMAN ALI~KANLIKLARINDA MEKAN KULLANIMI

Universite ogrencilerinin bo~ zamanlarmda hangi
ara~tlIInanm

ba~ka

mekanlarl slkhkla kullandlklan

sonue;lan ae;lsmdan onemlidir. <;:iinkii popUler ldiltfu etkinlikleri bu mekanlarla e;ok

yakmdan ilgilidir. Ogrencilerin bu mekanlarl kullamyor olmasl ise popUler ldiltfule yakmdan
ilgili olduklanm gostermektedir.
Kafeler
sosyalle~me

ogrencilerin en e;ok gittikleri yerlerdir. Eglenme, dinlenme, yeme 191me,

alanlan olarak ragbet gormektedirler. (Tablo.34)

Tablo34. Kafeye Gitme SIkhkIarl

Kafeye Ne SIkhkla Gidersiniz?
Hergiin
SIk slk
Ara Slra
Nadiren
Hie; gitmem
TOPLAM
Ara~tlrmaya

KiSi SAYISI
22
207
67
12
42
350

YOZDE(%)
6,3
59,1
19,2
3,4
12,0
100,0

katllan liniversite ogrencilerin Kafeye gitme slklIklarmr sorduk; her goo

gidenlerin oram %6,3'tUr, slk slk gidenlerin oram 59,1'dir, ara Slra gidenlerin oram 19,2'dir,
nadiren gidenlerin oram %3,4'tfu. Hie; gitmeyenlerin oram ise %12,0'dlr(Tablo.34).
Ogrencilerin bo~ zaman ah~kanllklanmn belirlenmesinde hane gelirinin dii~iik olrnasl
etkilidir. Kafeye gidemeyen ogrencilerin de olmasl onemli bir bulgudur. Ama bo~ zamanlarmda
kullandlklan mekanlar incelendiginde en sIkllkla gidilen mekanlardan biridir. Kafeler gOOdelik
ya~amda

gene;lerin slke;a tiikettigi mekanlardlr. Bu mekan gene;lerin uzamlarl haline

gelrni~tir.

Oyle ki arkada~lanyla bulu~tuk1arl, sohbet ettikleri, yemek yedikleri, oyun oynadlklan, bir ~eyler
ie;tikleri, toplumsalla~tlklarl mekanlardan biridir.
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Tablo35. Kahvehaneye Ne SIkhkla Gidersiniz?

Kahvehaneye N e SIlchkla
Gidersiniz?
Her giin
SIk s1k
Arasrra
Nadiren
Hiy Gitmem
TOPLAM
Ara~trrmaya

Ki$i SAYISI
7
17
21
13
292
350

YDZDE
(%)
2,0
4,9
6,0
3,7
83,4
100,0

katIlan Universite ogrencilerinden her giin kahvehaneye

gidenlerin oram

%2,0'drr, s1k sIk gidenlerin oram %4,9'dur, ara S1ra gidenlerin oram 6,0'drr, nadiren gidenlerin
oram %3,Tdir. Hiy gitmeyenlerin oram ise %83,4'diir. Bu bulgudan

~oyle

bir sonuy yooyor;

kahvehane mekansal olarak erkeklerin daha yogun gittikleri bir yer oldugu iyin kIz ogrencilerin
gitmedikleri bir alan ama giden erkek ogrenci saY1S1 da %17,6'd1r. Ogrencilerin pek ragbet
ettikleri yerler degildir.

Ak~am

ve gece aktiviteleri diger aktivitelere gore daha pahah oldugu

gibi genelde yakIn ili;;kilerin kuruldugu ortamlard1r (Tablo.35).

Tablo 36. Bara Ne SIlrJIlda Gidersiniz?

Bara Ne SIkhkla Gidersiniz?
Hergiin
S1k sIk
Arasrra
Nadiren
Hiy gitmem
TOPLAM
Ara~trrmaya

Ki$i SAYISI
3
72
100
58
117
350

YDZDE(%)
0,9
20,5
28,6
16,6
33,4
100,0

katllan Universite ogrencilerinden her giin bara gidenlerin oram %0,9'dur,

sIk s1k gidenlerin oram 20,5'dir, ara S1ra gidenlerin oram 28,6'dlr, nadiren gidenlerin oram
%16,6'drr. Hiy gitmeyenlerin oram ise %33,4'tUr (Tablo.36).
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Tablo 37. Eglence Merkezlerine (Disko) Gitme

. Eglence merkezlerine (disko) N e
SIkhkla Gidersiniz?
Her giin
Slk slk
Ara Slra
Nadiren
Hic;: gitmem
TOPLAM
Ara~tlrmaya

Kist SAYISI
1
25
76
75
173
350

SIkh~

YDZDE(%)
0,3
7,2
21,7
21,4
49,4
100,0

katIlan Universite ogrencilerin Eglence Merkezlerine (Disko) gitme

sIklIklanm soruldu; sIk slk gidenlerin oram 7,2'dur, ara Slra gidenlerin oram 21,Tdir, nadiren
gidenlerin oram %21,4'dlir. Hic;: gitmeyenlerin oram ise %49,4'tiir(Tablo.37). Disko genc;:ler
arasmda farkh algllanmasmdan herkesin gitmemesi dogaldlf. Eglence mekanlarl genc;:lerin
kendilerini ozgiirce ifade edebildikleri,
du~uniilmektedir.

Ara~tIrmaya

ya~ltlanyla

birlikte olduklarl mekanlardu diye

katllan genc;:ler arasmda sadece %50,6'SI bu mekanlarl

tiiketmektedir.

Tablo 38. Klasik Miizige Gitme SIkhklan

Klasik Miizige Ne SIklIkla Gidersiniz?
Slk slk
Arasua
Nadiren
Hic;: Gitmem
TOP LAM

Kist SAYISI

YDZDE(%)
9
36
100
205
350

2,5
10,3
28,6
58,6
100,0

Bu mekamn her gUn kullamlmamasl dogaldlr c;:linkli klasik mlizik konserlerin programlarl
c;:ok slk

degi~medigi

ic;:in ogrencilerinde bu mekanlara her goo kullanamamaktadlrlar. Slk slk

gidenlerin oranl %2,5'tir, ara slra gidenlerin oranl 10,3'tfu, nadiren gidenlerin oram %28,6'dlf.
Hic;: gitmeyenlerin oram ise %58,6'dlr(Tablo.38).
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Tablo 39. Tiyatroya Gitme SIkhklan

Tiyatroya Ne SIkhkla Gidersiniz?
SIksIk
Ara Slra
Nadiren
Hiy Gitrnem
TOPLAM
Ara~trrmaya

KiSi SAYISI

YDZDE (%)
26
115
109
100
350

7,4
32,9
31,1
28,6
100,0

katIlan Universite ogrencilerinden tiyatroya Slk sIk gidenlerin oram 7,4 'w,

ara srra gidenlerin oram %32,9 nadiren gidenlerin oram %31,1' dir. Hiy gitmeyenlerin oram ise
%28,6' dlr(Tablo.39).
Tiyatro'da genylerin yok slk olmasa bile tiikettikleri mekanlardan biridir. Slk
olmamasmm sebebi Yll iyinde tiyatrolarm donemsel oynanmasmdan kaynaklanmaktadlr.

Tablo 40. Sinemaya Gitme SIkhklan

Sinemaya Ne SIkhkla Gidersiniz?
SIk slk
Ara Slra
Nadiren
Hiy gitmem
TOPLAM
Ara~tIrmaya

KiSi SAYISI
89
177
56
28
350

YDZDE (%)
25,4
50,6
16,0
8,0
100,0

katIlan Universite ogrencilerin sinemaya gitme slkhklanm soruldugunda;SIk

slk gidenlerin oram %25,4'w, ara Slra gidenlerin oram %50,6'dlr, nadiren gidenlerin oram
% 16,0' dlr(TabloAO).
Maliyetin yUksek olmasl ve

anla~abilecegi

bir

arkada~

ortamlm bulamama gibi nedenler

sinemaya gitme slkllg1ill etkilemektedir. Ogrenciler tiyatrodan daha yogun bir ~ekilde bu mekam
kullanmaktadlrlar .
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Tablo41. Pop MUzik Konserine Gitme SJ.khklan

Pop Miizik Konserine Ne
SIkhkIa Gidersiniz?
SIk slk
Arasrra
Nadrren
Hie; gitmem
TOP LAM
Ara~t1TInaya

Ki~i SAYISI

YDZDE (%)
1,4
8,9
32,3
57,4
100,0

5
31
113
201
350

katIlan Universite ogrencilerin Pop Miizik Konserine gitme sIkhklan; Slk sIk

gidenlerin oram %1,4'tiir, ara srra gidenlerin oram %8,9'dur, nadiren gidenlerin oram
%32,3'diir. Hiy gitmeyenlerin oram ise %57,4'diir (Tablo.41). Hie;
yiiksek olmaslmn sebebi miizik
ho~lanmasllli

ki~iye

gore

degi~en

gitmeyenlerin orammn

bir olgudur.Biitiin gene;lerin aym miizikten

beklemek miimkiin degildir.
Tablo42. Sergilere Gitme SIkhklan

Sergi.y_e Ne SIkbkla Gidersiniz? Ki~i SAYISI YDZDE (%)
SIk SIk
40
11,5
Ara Srra
68
19,4
Nadiren
26,0
91
43,1
Hie; Gitmem
151
TOP LAM
350
100,0
Ara~tlrmaya

katIlan Universite ogrencilerin sergiye gitme slkl1klanm sorduk; Slk sIk

gidenlerin oram %11,5'tir, ara srra gidenlerin oram %19,4'tiir, nadiren gidenlerin oram
%26,0'dlf. Hie; gitmeyenlerin oram ise %43,1 'dir(Tablo.42).

Tablo43.Futbol Ma-rma Gitme SIkhklan

Futbol Ma-rma Ne SIkhkla Gidersiniz?
SIksIk
Ara Slra
Nadiren
Hie; gitmem
TOPLAM

Ki~i SAYISI

19
23
51
257
350

YDZDE (%)
5,4
6,6
14,6
73,4
100,0
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Ara~tmnaya kattlan

Universite ogrencilerinden futbol mas:ma Slk slk gidenlerin or'am

%5,4'tUr, ara srra gidenlerin oram %6,6'd1r, nadiren gidenlerin oram %14,6'drr. His:
gitmeyenlerin oram ise %73,4'dfu(Tablo.43).

Tablo44. Operaya Gitme SIkbklan

Operaya ne sIkbkla gidersiniz?

KISi SAYISI

Slkslk
Arasrra
Nadiren
His: gitmem
TOPLAM
Ara~tmnaya

YDZDE(%)
1,4
4,3
16,3
78,0
100,0

5
15
57
273
350

kat1lan Universite ogrencilerin operaya gitme slkhklan;

Eski~ehir' e

Y1lda en fazla 3 kez geldigi is:in ogrencilerinde bu mekam her gUn

Opera

kullanmalan

beklenrnemektedir. Slk slk gidenlerin oram %1,4'tlir, ara srra gidenlerin oram %4,3'tUr, nadiren
gidenlerin oram %16,3'tlir. His: gitmeyenlerin oram ise %78,0'dir. Gorsel sanatlan izlemek
tamamen

ki~isel

begeniye bagh oldugu is:in ogrencilerin s:ogunun bu sanatt sevrnesi

beklenrnemektedir. Bunun is:inde bu mekam kullanan ogrencilerin oram %22'dir (Tablo.44).
Tablo 45. Ab§veri§ Merkezine Gitme SIkbklan

Ab§veri§ Merkezine N e SIkbkla Gidersiniz?
Her gUn
Slk slk
Arasrra
Nadiren
His: gitmem
TOPLAM
Ara~t1rmaya

KISi SAYISI
16
179
96
18
41
350

kat1lan universite ogrencilerinin %4,6'Sl

ah~veri~

YDZDE(%)
4,6
51,1
27,4
5,2
11,7
100,0
merkezlerine hergUn

gittigini belirtirken, slk slk gidenlerin oram %51,1'dir, ara srra gidenlerin oram %27,4'tlir,
nadiren gidenlerin oram %5,2'dir. Hi<; gitmeyenlerin oram ise %11,Tdir (Tablo.45).
Her insamn
mekanlar

ah~veri~

bo~

zamanlannda

i~i

olsun olmasm gUndelik

merkezl.eridir. Gen<;ler is:in

gen<;ler bu mekan1 sadece
arkada~lanyla bulu~tuk1ar1,

ah~veri~

ah~veri~

ya~am

is:inde en slk tliketilen

merkezlerinin anlarm farkl1d1r. <;Unku

yapmak amac1yla kullanmamaktad1r, onlar i<;in bu mekan

bir yerde oturup sohbet ettigi, sinemaya gittigi, yeme-is:me gibi
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~eyler

ie;in kullandIklan alan

olmu~tur. Eski~ehir

ozelinde

dii~UnUldugUnde

ae;llan

ah~veri~

kompleksleri -Espark, Kanath, Carrefour, vb.- gene;ler ie;in tUm bu inIkanlarl saglamaktadrr.
Ah~veri~

merkezleri gene;lerin uzamlan haline

gelmi~tir. Ara~trrmaya

kat11an gene;lerin buyiik bir

e;ogunlugu bu mekanlan kullanmaktadular.

Tablo46. Soyle§i ve Konferanslara Gitme

Soyle§i ve Konferanslara
Ne SIkWda Gidersiniz?
Slk slk
Ara Slra
Nadiren
HiC; gitmem
TOP LAM
Ara~tlrmaya

KiSi SAYISI

katllan Universite ogrencilerin

diizenlenen konferans ve

soyle~ilerin

19
88
125
118
350
soyle~i

her gun olmad1glill

SIkh~

yOZDE (%)
5,5
25,1
35,7
33,7
100,0

ve konferansa yll ie;inde
dU~UnUldugunde

Eski~ehir' de

bu mekanm her gUn

kullamlmamas1 dogalmr. SIk sIk gidenlerin oram ise %5,5'dir, ara sua gidenlerin oram
%25,1 'dir, nadiren gidenlerin oram %35,7'dir. Hie; gitmeyenlerin oram ise %35,7'dir(Tablo.46).

Tablo 47. Kafe veya Kahvehanelerde Giinde Ne Kadar Vakit

Kafe Veya Kahvehanelerde Giinde N e Kadar
Vakit Gel;iriyorsunuz?
2 saat ve alt1
3-4 saat
5 saat ve iistii
HiC; gitmem
TOP LAM
Ara~t1rmaya

Ge~iriyorsunuz?

KiSi SAYISI
184
102
6
58
350

YDZDE (%)
52,6
29,1
1,7
16,6
100,0

katllan Universite ogrencilerine kafe veya kahvehanelerde ortalama ne kadar

vakit gee;irdiklerini incelendiginde; 1-2 saat %52,6'd1r, 2-3 saat %21,7'dir, 3-4 saat %7,4'tiir, 45 saat %l,7'dir, hie; gitmem diyenlerin oram ise %16,6'd1r (Tablo.47).
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Tablo 48. Kafe veya Kahvehanelerde NasIl Vakit Gec;iriyorlar?

CEVAP
YDZDESi(%)
42,4%
36,9%
13,9%
2,7%
2,1%
1,1%
,9%
100,0%

Kafe veya Kahvehanelerde
NasIl Vakit Gec;iriyorlar?
FREKANS
Cevapsiz
297
Sohbet Ederek
258
Grup Oyunlan Oynayarak
97
Bir ~eyler iyerek
19
ikili Oyunlar Oynayarak
15
May Seyrederek
8
YemekYemek
6
Geyerli Cevap SaylSl
700

Geyerli cevaplaYIci saYISI:

CEVAPLAYICI
YDZDESi (%)
84,9%
73,7%
27,7%
5,4%
4,3%
2,3%
1,7%
200,0%

350

Ankete katIlan 350 cevapIaYIcIya kafe veya kahvehanelerde nasil vakit geyiriyorlar?
Sorusu soruldugunda verilen cevaplann dagIhmi

~oyledir:

350 cevapIaYIci 700 cevap

vermi~tir,

genel cevaplarm dagIlImI iyinde ise; %36,9'u sohbet ederek, %13,9'u grup oyunlarl oynayarak,
%2,7' si ise bir

~eyler

iyerek vakit geyirdikleri

gozlenmi~tir.

Kafe ve kahvehanede nasIl vakit

geyiriidigi yarutIarmm yani srra SiraSI iIe; ikili oyun oynayarak, may seyrederek -ozellikle erkek
cevapIaYIcilar kahvehaneye bu yiizden gidiyorlar- ve yemek yiyerek cevaplan da

gozlenmi~tir

(TabIo.48).
Ara~tIrmada

okuma

ortaya ylkan ilginy bulgu ise; furiversite yagma gelen genylerin kitap

ah~kanhgi edinmi~

oimasl beklenmektedir. Gorliliiyor ki kafeler ogrencilerin sIk sIk

kullandIklan mekanlardan biridir.
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Tablo49. Hangi Tiir Miizikten Ho~landIklan

Ne Tiir Miizikten Ho~lalllrSmlZ?
Cevaps1z
Rock
TUrk Pop
Ozgiin Muzik
Tfuk Halle Miizigi
Yabanc1 Pop
Turk Sanat Mlizigi
Caz
Klasik Bati Mlizigi
Klasik Tfuk Muzigi
Arabesk
Techno
Diger
TasavvuflDini Miizik
Geyerli Cevap SaylSl

FREKANS
369
168
146
122
118
101
98
75
56
36
32
29
28
22
1400

Geyerli cevaplaYlcl saY1sl:

350

Ankete katllan 350 cevaplaY1c1ya ne tfu IDlizikten
verilen cevaplann dag1hml

~oyledir:

CEVAPLAYICI
YOZDESi (%)
105,4%
48,0%
41,7%
34,9%
33,7%
28,9%
28,0%
21,4%
16,0%
10,3%
9,1%
8,3%
8,0%
6,3%
400,0%

CEVAP
YDZDESi(%)
26,4%
12,0%
10,4%
8,7%
8,4%
7,2%
7,0%
5,4%
4,0%
2,6%
2,3%
2,1%
2,0%
1,6%
100,0%

ho~lanrrsmlz?

350 cevaplaYlc1 1400 cevap

Sorusu soruldugunda

vermi~tir,

genel cevaplarm

dag1hm1 iyinde ise; %12,0'1 Rock, %10,4'u Turk pop, %8,Tsi ise Ozgtin Mlizik dinledigi
gozlenmi~tir.

Bu IDlizik mrlerinin yam Slra SlraS1 ile; TUrk Halk Mlizigi, Yabanc1 Pop, Tfuk

Sanat Muzigi, Caz, Klasik Bah Mlizigi, Klasik Tfuk Mlizigi, Arabesk, Techno, diger- Etnik
Muzik, Hip Hop, Metal, Punk, Alternatif Pop, Kurtye Rock, Turk<;e Rap, Trance, KIz1lderili
muzikleri ve meditasyon muzikleri-, TasavvuflDini Muzik dinledikleri

gozlenmi~tir

(Tablo.49).

Mlizik genyler arasmda onernli bir olgudur. Mlizikle birlikte genyler sevin<;lerini,
iizUnmlerini,
biridir. Bir

co~kularml payla~abiIIDektedirler.
~ekilde

Miizik gencin hayatmda en onemli olgulardan

hayatm her doneminde muzik vard1r. Reel hayatta mutsuz olamn da

duygular1m yanslt1r. Bir

~ekilde

gtindelik

ya~amdaki

slkmhlara direnmesini saglar. Genylerin

dinledigi mlizikler incelendiginde Rock, ozgun mlizik muhalif muziklerdir.
Tfukiye'de mlizigin

geli~imini

oldugunu soylemek imkans1zd1r.
ve yasaky1

olmu~tur.

incelendiginde cumhuriyetin ilanmdan itibaren ozgfu

<;tinkU devletin mlizik lizerinde uygulad1g1 politikalar basklc1
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CevaplaYICllann dinledikleri miizikler baz ahndlgrnda bu politikalann etkisini gormek
mlimkiindfu. Adomo'ya gore her mtizik tlirii. i9inde bulundugu toplumun izlerini ta§rr. Gen9ler
arasrnda en popiiler olan mtizik olan Anadolu pop/Anadolu rock bu gori.i§e en iyi
6meklerdendir. Bu mtizik tlirii. halk mtiziginden tfuetilip batl mtizigi ile senteze ugraml§ bir
formda oImasrndan dolaYI ozgiin bir yaplya sahiptir.
Universite de okuyan gen9ler arasrnda arabesk mtizik tfui.iniin de dinlenmesi onemli
bulgulardan biridir. Bu mtizigin gecekondularda ya§ayan yoksul halkrn kendi seslerlerini
duyurmaya 9ah§manm bir yanslmasldrr. Yani sessiz YIgrnrn kendini gori.infu klIma 9abalandrr
diyebiliriz. Stokes arabeski tammlarken; periferinin hegemonisini ve reform geleneginin
90kii§iinii kanltlamasl a9lsrndan onemine deginmektedir.
Arabeskin son donemlerdeki koklii degi§imler ya§amasrnrn bir sonucunda Tfuk pop
miiziginin i9ine eklemlenmesinden bahsedebiliriz. Oyle ki arabesk sanat9Ilarrnrn TUrk pop
§arkllar1lll yorumlamasl ve Tfuk pop §arklcllarrnrn da aym §ekilde arabesk §arkllan pop mtizik
formunda yorumlamasl buna en iyi omeklerdendir.
Tablo50. Dinlediginiz Sevdiginiz Sanat~l veya Miizik Gruplan Hangileridir?

Dinlediginiz Sevdiginiz Sanat~l veya Miizik
GruplarlHangjleridir?
Tiirk Pop Mtizigi
Rock
AYlrtEtmem
OzgUn Muzik
Tfuk Balk Mtizigi
Yabanci Pop
Arabesk
Tfuk Sanat Mtizigi
Klasik Bati Miizigi
Techno
Caz
TasavvuflDini Muzik
Klasik TUrk Mtizigi
TOP LAM

KiSi SAYISI
92
87
72
35
17
12
8
7
6
5
4
3
2
350

YDZDE (%)
26,3
24,8
20,6
10,0
4,9
3,4
2,3
2,0
1,7
1,4
1,1
,9
,6
100,0

Ara§trrmaya katllan iiniversite ogrencilerine sevdikleri sanat91 ve miizik grubu sorusu
soruldu; sanat9Ilari ve miizik gruplar1lll kategorilendirilmi§tir. Tfuk Pop miizigi kategorisindeki
sanat911an soyleyenlerin oranl %26,3 'tfu. Rock mtizik kategorisindeki sanat91lan soyleyenlerin
oram 24,8'dir.AYlrt Etmem diye soyleyenlerin oram %20,6'dlT. Ozgiin Mtizik kategorisindeki
sanat911an soyleyenlerin oram %10,0'dur. Tiirk Balk miizigi kategorisindeki sanat9Ilan
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soyleyenlerin oram %4,9'dur. YabanCI Pop kategorisindeki sanat91lan soyleyenlerin oram
%3,4'tlir. Arabesk kategorisindeki sanat<;llan soyleyenlerin oram %2,3'tiir. Tiirk Sanat illfizigi
kategorisindeki sanat91lan soyleyenlerin oram %2,0'dir. Klasik Bati Mfizigi kategorisindeki
sanat<;Ilan soyleyenlerin oram %l,Tdir. Techno kategorisindeki sanat91lan soyleyenlerin oram
% 1,4 'tlir. Caz kategorisindeki sanat<;llan soyleyenlerin oram % 1,1' dir. TasavvufIDini MUzik
kategorisindeki sanat91lan soyleyenlerin oram %0,9'dur. Klasik Tiirk Mfizigi kategorisindeki
sanat<;llan soyleyenlerin oram %0,6'dlr(Tablo.50).

Tablo 51. Herhangi Bir Hobiniz Var MI?

Herhangi bir Hobiniz Var IDI?
Evet
Hayrr
TOP LAM

Ki$i SAYISI ¥OZDESi (%)
37,4
131
62,6
219
350
100,0

CevaplaYICllara herhangi bir hobileri var illl diye soruldu; evet diyenlerin oranl
%37,4 'rur, haYlr diyenlerin oranl ise %62,6' dlr(Tablo.51).
Bo~

zamanIan degerlendirme

tanIillaSI i9in ara9tlr.

Ki~i

ah~kanIlklanndan

hobi,

hobi sayesinde yeteneklerini

ki~inin

geli~tirme

becerilerini ve kendini

frrsat1ll1

yakalaml~

olur.

Gen<;lerden hobileri olanIar incelendiginde beceri ve yetenege dayah bir90k farkll hobi dikkati
<;ekmektedir.
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Tablo 52. Varsa NeIer

Hobiler
KiSi SAYISI YDZDE (%)
Bir Muzik Aleti Calmak
25
7,1
SporYapmak
18
5,1
Resim Yapmak
16
4,6
FOtOgrafC;lhk
12
3,4
3,1
Kitap Okumak
11
Dans Etmek
2,6
9
Futbol MaC;l izlemek
2,0
7
Kayak
1,1
4
Kitap I Yazl Yazmak
1,1
4
Tiyatro
,9
3
Karikatfu Cizmek
3
,9
BahkTutmak
,9
3
Konsere Gitmek
2
,6
,6
DagcIhk
2
Bisiklete Binmek
2
,6
Mozaik Yapmak
,6
2
Bilardo Oynamak
,3
1
Bulmaca C6zmek
1
,3
1
,3
Siir Yazmak
,3
SarkI S6m Yazmak
1
Puzzle
,3
1
Computer Graphics
,3
1
Origami
,3
1
,3
Dah~ Yapmak
1
HobimYok
219
62,6
TOP LAM
100,0
350
Anketleri cevaplayan ogrenciler Uzerinden hobileri incelememiz gerekirse genel daglhm
~oyledir;

Bir MUzik Aleti Calmak -gitar, ney, vurmah c;algllar,saz vb.- %7,1 'lik bir orana

sahiptir, Spor Yapmak %5,1 'dir, Resim Yapmak diyen cevaplaYIcllarm oram %4,6'dIr, Fotograf
c;ekmek oldugunu soyleyen cevaplaYIcllarm oram %3,4'tUr, Kitap Okuma olarak cevaplayanlann
oram %3,1 Dans Etmek-bunun ic;inde halk oyunlan, tango vb. danslar bulunmaktadlr- olarak
cevaplayan cevaplaYlcllann oram %2,6' dIr, Futbol MaC;1 izlemeyi hobi olarak goren
cevaplaYlcllarm oram %2,0'dlr, Kayak yapmak, Kitap/Yazl Yazmak, cevaplaYlcllann omeklem
ic;indeki oram %1,1 'dir, Tiyatroyu amatOr oyuncu olarak yapan, Karikatfu Cizmek Bahk
TutmaYI hobi olarak yap an cevaplaYlcllarm oram %0,9'dur, Konsere Gitmek, Dagclhk, Bisiklete
Binmek, Mozaik

~ekiller

yapmak cevaplayan cevaplaYlcllann oram %0,6' dIr, Bilardo Oynamak,

Bulmaca <;ozmek, Siir Yazmak, SarkI Sozi.i Yazmak, Puzzle yapmak, Computer Graphics,
Origami sanatllll hobi olarak yapan cevaplaYlcllarm oram %0,3 'tfu, Dalg19hg1 hobi olarak yapan
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cevaplaYICllann oram %0,3'tfu,

Robim yok diyen cevaplaYlcllarm oram Ise %62,6'drr

(Tablo.52).

Tablo 53. Universitede Hangi Kliiplere Uyesiniz?

Universitede Hangi Kliiplere Uyesiniz?
Ogrenci Klupleri
Kiiltiir Ve Edebiyat
Doga Sporlan
Tiyatro
Muzik Ve Temsil
Egitim(Tegev)
KatIlmam
TOPLAM

KiSi SAYISI

YOZDE(%)
17,7
1,4
2,9
2,0
4,3
8
2,3
69,4
243
350
100,0
62
5
10
7
15

Ankete katIlan Universite ogrencilerinin ogrenimleri sfuesince yerle~ke ic;inde olan
kluplere uye olup olmadIklan soruldu. Bu kluplerin oranlan ~oyle; Ogrenci klupleri %17,7dir,
kultfu ve edebiyat klupleri %1,4'tiir, doga sporlarl %2,9'dur, tiyatro %2,O'dIr, muzik ve temsil
%4,3'tfu,

egitim

(Tegev)

%2,3'tfu,

hic;bir

kulube

uye

olmayanlarm

oranl

ise;%69,4'tfu(Tablo.53).
KulUpler ve sivil toplum
ili~kilerin

kurulu~larl

kuruldugu ortamlar olarak onemli

ogrencilerinin sivil toplum uyesi

olarak

aidiyet ve kimlik
i~leve

c;ah~lp

geli~imi

aC;lsmdan olumlu

sahiptirler. Bu ylizden de universite
c;ah~madIklarl

soruldu.

bulgulanndan da anIa~Ilacagl gibi hic;bir kulube uye olmayan ogrenci saYISI fazladrr.

Ara~trrmanm
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Tablo54. Uyesi Oldugunnz Yada Aktif Olarak <;ah~tJ.gmlZ Herhangi Bir Sivil
Toplum Kurulusu Var ml?
Uyesi OIdugunnz Yada Aktif Olarak <;ah~tJ.~ Herhangi Bir
Sivil Toplum Kurulusu Var ml?
AtatiirkC;li dli~iince demegi
TEGEV
CHP Genc;lik KoHan
C;EV
ileti~im Vakfl
AEGEE
C;YDD
Losev
Greenpeace
Demolaatik Kadm Platformu
21. YiizYIl Egitim Ve Kliltiir Vakfl
DSP Genc;lik KoHan
Almenekslibes Demegi
Hic;bir Sivil Toplum Kurulu~una Dye Degilim.
TOP LAM

KiSi SAYISI
5
5
1
3
1
1
3
1
2
1
2
1
1
323
350

Ankete katIlan ogrencilere uyesi olduklan yada aktif olarak
kurulu~u

YUZDE (%)

c;ah~tIklan

1,4
1,4
,3
,9
,3
,3
,9
,3
,6
,3
,6
,3
,3
92,3
100,0

bir sivil toplum

olup olmadlgl soruldu; cevaplaYlcllar arasmdaki genel daglhm; AtatiirkC;li DU§iince

Demegi'ne uye olanIarm oram %1,4'tiir, TEGEV liye olanIarm %1,4'tiir, CHP Genc;lik
KoHarma liye olanIann oram %0,3 'tiir, C;EV uye olanIann oram %0,9'dur, ileti~im Vakfl'na iiye
olanIar %0,3 'tiir, AEGEE uye olanIarm oram %0,3 'tiir, C;YDD uye olanlarm oram %0,9' dur,
Losev'e uye olanIarm oram %0,3'tiir, Greenpeace uye olanlann oram %0,6'du, Demolaatik
Kadm Platformu'na uye olanlarm cram %0,3'tiir, 21. Ylizyll Egitim Ve Kliltiir Vakfl'na uye
olanlarm %0,6'du, DSP Genc;lik Kollarl'na liye olanlarm oram %0,3'tiir, Almenekslibes
Demegi'ne uye olanlarm oram %0,3'tUr, Hic;bir Sivil Toplum

Kurulu~una

uye olmayanIann

cram %92,3 'tiir. Sivil toplum kurulu~lanna liye olanlarm oram fazla degildir(Tablo.54).
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Tablo 55. Yakm <;evreniz DI~mda Ne Tiir GezilerelTurlara Gidersiniz?

Yakm <;evreniz DI~mda Ne Tiir
Gezilere/Turlara Gidersiniz?
Kamp/dagcIhk
T arihilkiiltUrel
Turistik
Gitmem
TOP LAM

KlSi SAYISI
35
77
139
99
350

Ankete katIlan Universite ogrencilerine yakm <;:evreleri

YDZDE(%)
10,0
22,0
39,7
28,3
100,0

dI~mda

ne tiir gezilere turlara

gittikleri hakkmda soru soruldu. Bu sorunun genel dagIhmI; kampa ve dagcIhk ic;in gittikleri
yerlerin oram %10,0'dur, tarihi-kliltiirel gezilerin oram %22,0'dir, turistik gezilerin oram
%39,7'dir, gezilere hi<;: gitmem diyenlerin oranI %28,3'tiir.
Bu sonuca gore ogrencilerin bilyUk bir c;ogunlugu turistik gezilere giderken az bir
b6liimil kamp-dagcIhk gezilerine katIlmaktadIy. Gezi ile

ah~kanhk

ve maddiyatI

ili~kisi

a<;:Ikc;a

gorulmektedir. KISIth olanaklarla ge<;:inen ogrencilerin <;:ok sIk gezilere katIlmalarI miimklin
degildir (Tablo.55).
POPULER KiJL TUR. VE POPULER KiJLTUR. HAKKINDAKi Y ARGILARA
BAKI~

A<;ILARI

Tablo 56. Popiiler kiiltiir hakkmdaki dii~iinceleri

PopUler kUltiir denildiginde
aklmIza gel en 3 ~ey?
CevapsIz
Yozla~ma-Basit Olmasl
Diger
Moda
Magazin
Eglence
Televizyon
Muzik
Medya
Apolitize insanlar
Sinema
Taklit<;:ilik
Diziler
Geyerli Cevap SaYIsI
Ge<;:erli cevaplaYIcl saYIsI:

FREKANS
202
180
134
91
71
66
60
58
52
51
38
35
12
1050

CEVAP
YOZDESi(%)
19,2%
17,1%
12,8%
8,7%
6,8%
6,3%
5,7%
5,5%
5,0%
4,9%
3,6%
3,3%
1,1%
100,0%
350

CEVAPLAYICI
YOZDESi (%)
57,7%
51,4%
38,3%
26,0%
20,3%
18,9%
17,1%
16,6%
14,9%
14,6%
10,9%
10,0%
3,4%
300,0%
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~ey

Ankete katilan 350 cevaplaYlclya PopUler kiiltlir denildiginde akhrnza gelen 3
srralaYllliz? Sorusu soruldugunda verilen cevaplann dagIhml
cevap

vermi~tir,

~oyledir:

genel cevaplarm dagihilll i<;:inde ise; %17,1'i

350 cevaplaYlcl 1050

yozla~ma

ve basit olmasl,

%12,8'i diger -Gen<;:ligin Kabul Ettigi KUltlir, Siyaset<;:iler Tayip Erdogan ve Partisi, TUketim
<;Ilgmhgl,

Globalle~me-Klireselle~me,

Kultlirii, Tuketim, Kitle,

Internet, Yuzeysel Konular, Amerika(Kaynak), Sfuii

Sanalla~ma,

Asosyal olmak,

Futbol, ogrenci panayrrlarmda

diizenlenen konserler-, %8,7' si ise modanm popUler kiiltlir dendiginde akhna geldigi
gozlenmi~tir.

PopUler kiiltlir denildiginde akla gelen diger ~eyler ise srraSI ile; magazin, eglence,

televizyon, muzik, medya, Apolitize insanlar(gen<;:lik), sinema, taklit<;:ilik, dizi olarak
yorumladIklarl gozlenmi~tir. Bulgular gosteriyor ki Universite ogrencilerinin popUler kiiltiirii
tanrmlamalan tamamen ele~tireldir (Tablo.56).
PopUler kiiltlir denildiginde akla gelen diger

~eyler

ise SlraSI ile; magazin, eglence,

televizyon, muzik, medya, apolitize insanlar (gen<;:lik), sinema, taklit<;:ilik, dizi olarak
yorumladIklarl gozlenmi~tir. Bulgular gosteriyor ki Universite ogrencilerinin populer kiiltlirii
tanImlamalarl tamamen ele~tireldir (Tablo.56).

Tablo 57. Popiiler Kiiltiir Hakkmda Dii~iinceleri Nedir?

Popiiler Kiiltiir Hakkmda Dii~iinceleriniz
Genel olarak olumlu
Genel olarak olumsuz
TOPLAM

KiSi SAYISI

YOZDE(%)

114
236
350

32,6
67,4
100,0

Ankete katIlan iiniversiteogrencilerine popUler kiiltlir hakkmda genel olarak
dli.~iincelerini

sordugumuzda aldlgimiz cevaplardaki genel dagIllm

dli.~unuyorum

diye cevaplayanlarm oram %32,6 iken genel olarak olumsuz

cevaplayanlarm oram %67,4'tlir. Bu
olu~turmaktadir.

~oyledir;

Genel olarak olumIu
dli.~iinli.yorum

diye

bulgu tezimizin temel sorunsallanndan birini

BuyUk oranda popUler kiiltlir etkinliklerini olumsuz bulmaktadrrlar (Tablo.57).

Goriildugu iizere ogrencilerin populer kiiltiirii. tammlamalarl ile populer kiiltiire
a<;:rlan arasmda benzer bir
yakla~maktadiriar .

gori.i~

vardrr. Populer kiiltiire ogrencilerin genele yakllli

bak1~

ele~tirel
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Tablo 58. Popiiler Kiiltiir Etkinliklerinde Kendimi Daha OZgiir Hade Edebiliyorum

Popiiler Kiiltiir Etkinliklerinde Kendimi
Daha Ozgiir ifade EdebUiyorum
KatIlIyorum
Kararslznn
KatIlmIyorum
TOP LAM

KlSi SAYISI

YDZDE(%)
122
34,8
20,9
73
155
44,3
350
100,0

Popiiler kiiltiir etkinlikleri slrasmda kendilerini ozgiir ifade edip etmediklerini anlamak
iC;in sordugumuz soruda verilen cevaplar; katlhyorum diye cevaplayanlarm oram %34,8'dir,
kararslzlm diye cevaplayanlarm oram %20,9 iken katIlmlYorum diye cevaplayanlarm oram
%44,3 'tiir. Gorlildugu uzere ankete katllan ogrencilerin popiiler kUltiir etkinliklerinin onlarl
ozgiir kIlmadlgl

gorli~u

hakimdir. KatllmIyorum diyenlerin ylizdesi de azImsanmayacak kadar

c;oktur (Tablo.58).

Tablo 59. Bu Tarz Etkinlikler Yeni Arkada~Wdar Kurmaml ve HO~'ra Vakit Ge'rirmemi
Sagbyor
Y eni Arkada~Wdar Kurmaml ve HO~'ra
Vakit Ge'rirmemi Sagbyor
Katlhyorum
Kararslzlm
KatIlmlYorum
TOPLAM
Popiiler kUlmr etkinliklerinde yeni

KlSi SAYISI

arkada~hklar

137
61
152
350

YDZDE(%)
39,1
17,4
43,5
100,0

kurmalarlm ve aym zamanda iyi vakit

gec;irmelerini saghyor mu? bunu anlamaya yonelik sordugumuz soruda; katlhyorum diye
cevaplayanlann oram % 39,1 'dir, kararslznn diye cevaplayanlarm oram %17,4'tUr katllIDlYorum
diye cevaplayanlarm oram %43,5'tir(Tablo.59).
KatIlmayanlann ve kararslz olanlann oram katlhyorum
Genc;ler bu tarz etkinliklerin onlara yeni

arkada~hklar

~IkkIm i~aretleyenlerden

fazladrr.

saglamadlgllli ve aym zamanda bu

etkinliklerde ho~c;a vakit gec;irmediklerini du~iindiirmektedirler.
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Tablo 60. Bu Tarz Etkinlikler Beni Rahatlatlyor Ve SIkmtllanmdan Uzakla§unyor

Bu Tarz Etkinlikler Beni Rahatlauyor ve
SIkmtIlarImdan Uzakla§urIyor
Katlhyorum
KararSlZ1Ill
Katlhmyorum
TOPLAM

KISi SAYISI
129
76
145
350

YOZDE(%)
36,9
21,7
41,4
100,0

Populer kiiltiir etkinliklerinin cevaplaYlcllan rahatlatlyor ve sIlantllanndan uzakla~maslll1
saghyor mu? sorusuna aldlg1IlllZ cevaplann oram

~oyle;

%36,9'u katlhyor, kararslz olan

cevaplaYlcllann oram %21,7, katllmlYorum diyen cevaplaYlcIlarm oranl ise %41,4'tiir
(Tabl0.60). Popliler kiiltiir etkinlik1erinin genc;lerin onemli bir kitlesi tarafmdan; slkmtIlanndan
uzakla~trrdlgl

ve rahatlayabildigi bir

<;iirlkii bu etkinliklerin onlan

ozgfule~im

ozgfule~tiren

alan olarak gormemeleri onemli bir bulgudur.

ve aym zamanda reel hayatm slkmtllarmdan

kaC;l~

olanagl saglayan etkinlik tfuii olarak gordiikleri varsaYl1maktadrr.

Tablo 61. Popiiler Kiiltiir Etkenlikleri Yeteneklerimi Fark Etmemi Saghyor.

Popiiler Kiiltiir Etkenlikleri Yeteneklerimi Fark Etmemi
Saghyor.
Katlhyorum
Kararslzlm
Katl1mlYorum
TOP LAM

KISi

YDZDE
(%)
SAYISI
26,0
91
20,6
72
53,4
187
350
100,0

Popiiler kiiltiir etkinlik1eri genc;lerin yeteneklerini gosterecekleri bir alan olarak
du~liniilmektedir.

Bu durum goz online almarak sordugumuz soru da genc;lere popUler kUltiir

etkinliklerinde yeteneklerini fark etmelerini saghyor mu? sorusuna; katlhyorum cevablll1
verenlerin oram %26,0, kararslzlm diyenlerin oram %20,6 iken katllImyorum diyenlerin oram
%53,4'tiir (Tablo.61). CevaplaYlcllar popUler kulrur etkinliklerinin yeteneklerini fark etmelerini
saglarugml du~tinmemektedirler.
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Tablo 62. Bu tarz etkinlikIere ilgi duymuyorum.

Bu tarz etkinliklere ilgi duymuyorum
Katlhyorum
Kararslzlm
KatIlnnyorum
TOP LAM

Ki$i SAYISI
134
64
152
350

YOZDE(%)
38,3
18,3
43,4
100,0

PopUler kiiltiir etkinliklerine ilgi duyup duymadIklarlm ogreruneye 9alI§tIglIlliz bu
soruda; %38,3'ii katlhyorum demi§tir, % 18,3'ii kararSIZlll1 derken, % 43,4'ii de katIlmIYorum
demektedir (Tablo.62).
Universite ogrencilerinin 90gunlugunun popUler kUltiir etkinliklerine ilgi duydugunu
soyleyebiliriz. Ama buna kar§m ogrencilerin biiyiik bir 90gunlugunun popUler kiiltiir
etkinliklerine kar§l olumsuz tavlr almalarl onemli bir bulgudur.

Tablo 63. Bu EtkinlikIeri Anlamh ve Olumlu Bulmuyorum.

Bu EtkinlikIeri Anlamh ve Olumlu
Bulmuyorum
KatIhyorum
Kararslzlffi
KatIlmlYorurn
TOPLAM

Ki$i SAYISI
137
80
133
350

YOZDE (%)
39,1
22,9
38,0
100,0

Popiiler kiiltiir etkinliklerini anlamh ve olumlu olarak gortip gormediklerini anlamaya
yonelik

soruda;

katIhyorum

diye

cevaplayanlarm

oram

%39,1' dir,

kararslzlm

diye

cevaplayanlarm oram %22,9'dur, katllmlYorum diyenlerin oram ise %38,0'dir(Tablo.63).
Aslmda yukarldaki sonu91ardan anla§llacagl gibi katIhyorum ve katllmlYorum arasmdaki
fark 90k azdu. Ama gen91erin 90gunlugu popUler kUltiir aktivitelerini anlamh ve olumlu
gormemektedirler. PopUler kiiltiir etkinliklerini ele§tirel bir bakI§ a9lSl ile bakmaktadlrlar.
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Tablo 64. Bu Etkinlikleri Yozla~trrlcl Buluyorum

Bu Etkinlikleri Y ozla~trrlcl Buluyorum.

KiSi SAYISI

yOZDE(%)
151
43,2
20,6
72
127
36,2
350
100,0

Katlhyorum
KararslzlIll
Katlhmyorum
TOP LAM
Popii.ler kiilmr etkinliklerini genel olarak
%43,2'si katlhyorum diyerek

yozla~tmcl

yozla~tmcl

bulup bulmadlklm sorusuna;

buldugunu belirtiyor, %20,6'Sl karaslz olduklarlll1

soylUyor, %36,2'si ise yozla~tmcl bulmadlklanm belirtiyorlar (Tablo.64).
Bu bulgudan da
tarafmdan

yozla~tmcl

anla~llacagl

gibi popUler kiiltiir etkinliklerini genc;lerin c;ogunlugu

bulunmaktadlr. Ama yine de

bo~

zamanlarmda yapacaklarl etkinlikler

arasmda popUler kiiltiir etkinliklerine de yer ayrrmaktadlrlar. Frankfurt okulunun popUler kiiltiire
getirdigi en onemli

ele~tirilerden

etkinliklerin ogrenciler arasmda

yozla~tmcl

birisi olan pop-iiler kiiltfuiin

yozla~tmcl

etkisidir. Bu

bulup bulmadlklarma yonelik sorulan bu soruda

bUyiik bir c;ogunlugu tarafmdan yozla~tmcl bulduklarl gozlenmektedir.

Tablo 65. Bu Tarz Etkinliklerin ToplumsallKiiltiirel Degerlerimizi Zedeledigini
Dii~iiniiyorum.

Bu Tarz Etkinliklerin Toplumsal/Kiiltiirel
Degerlerimizi Zedeledigini Dii~iiniiyorum.
Katlhyorum
Kararslzlm
KatIlilllYorum
TOP LAM

KiSi SAYISI
148
67
135
350

YlrZDE(%)
42,3
19,1
38,6
100,0

PopUler kiiltiir etkinlikleri tarzmdaki etkinliklerin toplumsallkiiltiirel degerlerimizi
zedeledigini mi yoksa zedelemedigini mi

dU~Unmekteler

bunu anlamaya yonelik soruda;

%42,3'u bu tarz etkinliklerin toplumsal kultfuel degerlerimizi zedeledigini
katlhyorum

demi~lerdir,

%19,1'i kararslz

kalml~ken,

%38,6'Sl bu

dU~Unceye

dU~Unerek

katIlmamaktadlrlar

(Tablo.65).
Frankfurt okulunun popiller kiiltiir etkinliklerine yonelttigi

ele~tirilerden

bir digeri ise

popUler kUltiirUn toplumsal degerlere ve kiiltiirfi zedeledigi/tahrip ettigidir. Popiller kiiltfuiin
toplumsal degerleri zedelerken aym zamanda da kiiltiir endUstrisinin tiiketicileri gUdup yonetip
yan11~

ihtiyac;lar ve

yanll~

bilinc;lilik

a~lladlgl

varsaYlilllna dayanmaktadrr.

CevaplaYlcllann
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genele yakIm bu ifadeye kat1ld1klan gozlenmektedir. Gen<;lerin popUler kiiltiire ele§tirel bakI§
a<;lS1 oldugunu teyit edilmesi a<;lsmdan onemli bir bulgudur.

Tablo 66. Popiiler Kiiltiir; Toplumun

Popiiler Kiiltiir; Toplumun
Benimsed!~ Kiiltiirdiir.
Katlllyorum
Karars1zlID
KatllIDlYorum
TOPLAM

Geni~

sorulmu~tur;

Bir Kesimin Benimsedigi Kiiltiirdiir.

Bir Kesimin
Ki~i SAYISI

233
48
69
350

PopUler kiiltiir i<;in toplumun
kat1llp katllmadigi

Geni~

geni~

YDZDE(%)
66,6
13,7
19,7
100,0

bir kesiminin benimsedigi bir kiiltiirdiir yargrsma

%66,6'Sl ile gen<;lerin buyiik bir <;ogunlugu bu fikre

katilmaktadrr. %13,Tsi kararsiz iken %19,Tsi bu fIkre kat1lmamaktad1r1ar(Tablo.66).
Ankete katllan ilniversite ogrencilerine gore popUler kiiltiir toplumun

geni~

bir kesimi

tarafmdan benimsenmi~ bir kiiltiirdiir.

Tablo 67. Popiiier Kiiltiir; Egitimsiz insanlarm i~inde Yer Aldl~ Bir Kiiltiirdiir.

Popiiler Kiiltiir; Egitimsiz insanlarm i~inde
Y er Aldl~ Bir Kiiltiirdiir.
Kat1IIyorum
Karars1z1m
KatllIDlYorum
TOP LAM

Ki~i SAYISI

113
89
148
350

YDZDE(%)
32,3
25,4
42,3
100,0

PopUler kUltiir i<;in, "egitimsiz insanlarm i<;inde yer ald1g1 bir kiiltiirdur" yarg1sma katlllp
katllmad1klar1ill ol<;tiigiimiiz bu soruda iiniversite ogrencilerinden; katlhyorum diyenlerin oram
%32,3'tiir, karars1z olanlarm orani %25,4'tiir, kat1lIDlYorum diyenlerin oram ise %42,3'tiir
(Tablo.67).
Ara~t1rmaya

kat1lan ogrencilere gore populer kiiltiir egitimsiz insanlann i<;inde yer ald1g1

bir kUltiir degildir. Onlara gore populer kultiir toplumun her kesiminin i<;inde yer ald1gI bir
kiil tiirdill.
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Tablo 68.Popiiler kiiltiir; Bayag. ve yoz bir kiiltiirdiir

Kist SAYISI YOZDE(%)

Bayag. ve yoz bir kiiltiirdiir.
Katihyorurn
Kararsizim
Katl1mIyorurn
TOP LAM

139
80
131
350

39,7
22,9
37,4
100,0

PopUler kiiltiir bayagi ve yoz bir kiiltiirdlir yargisma liniversite ogrencilerinin yamtl;
%39,7 oramnda bu fikre katihyorurn, %22,9 oranmda kararsIzlID, %37,4
(Tablo.68)

katllmIyorurn

olmu~tur.

Frankfurt okulunun popUler kliltiire getirdigi
bayagi olmasl hakkmdaki

gorU~

ele~tirilerden yozla~tmci

ogrencilerin yogunlugunun bu

gOrU~e

etkisinin yam sua

nispi de olsa katlldlklarl

elde edilen verilerdendir.

Tablo 69. Popiiler Kiiltiir; Degerli ve Anlamh Bir Kiiltiirdiir.

Popiiler Kiiltiir; Degerli ve Anlamh
Bir Kiiltiirdiir.
Katlhyorurn
KararslZ1m
KatIlmlYorurn
TOP LAM

Kist SAYISI
65
89
196
350

YOZDE(%)
18,6
25,4
56,0
100,0

Ankete katIlan Universite ogrencilerine, popUler kiilruru degerli ve anlamh bulup
bulmadlklan soruldugunda; %18,6'SI katlhyorurn cevablill vererek degerli ve anlamh buldugunu
belirtiyor, %25,4 oranmda kararsIzken, %56,0'SI ise katllIDlYorurn diye cevap vererek popUler
kiilruru degersiz ve anlamsiz olarak nitelendirmektedirler (Tablo. 69).
PopUler kiiltiire olumlu bakan kiiltiirel
olu~turulmu~
Ara~tIrmaya

ya1l~malara

gore popUler kUltiir halk tarafmdan

bir kiilllir oldugu ve onlann kendi ozgfulUglinli sagladigi i9in olumlu bir kliltiirdfu.

katllan ogrencilerin bu ifadeye katllmadlklan gozlenmektedir.
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Tablo70. Popiiler Kiiltiir; i~inde Nitelikli ve Niteliksiz Ornekleri Barmdrran Bir
Kiiltiirdiir
Popiiler Kiiltiir; j~inde Nitelikli ve
Niteliksiz Ornekleri Barmdrran Bir Kiiltiirdiir. KiSi SAYISI YOZDE(%)
Katlhyorum
252
72,0
KararsIzlill
67
19,1
Katlhmyorurn
31
8,9
350
TOPLAM
100,0
PopUler ldiltiiriin tammlamas1ll1 yaptlgIffilz

ba~ka

bir sOTuda ise popUler ldiltilr ic;:in;

i<;:inde nitelikli ve niteliksiz omekleri banndrran bir ldiltilrdur yarglsma; katlhyorum diye cevap
verenlerin oram %72,0'si, kararsIzIm diyenlerin oram %19,1, katIlmlyorum diyenlerin OTaru ise
%8,9' dur(Tablo. 70).
ingiliz kUltilrel <;:ah~malar okuluna gore popUler kUltilr; ic;:inde hem nitelikli hem de
niteliksiz omekleri barmdrran bir kUltilrdfu. Bu ifadeye gore cevaplaYlcllar popUler kiiltilrU;
nitelikli-niteliksiz omekleri bir arada ic;:inde banndIran bir kiiltilrdfu

goru~Unu

kabul ettiklerini

gozlenmektedir.

Tablo 71. Popiiler Kiiltiir; Kolay Uretilen Kolay Tiiketilen Ucuz ve 8rradan Bir Kiiltiirdiir.
Popiiler Kiiltiir; Kolay Uretilen Kolay
Tiiketilen Ucuz ve Srradan Bir Kiiltiirdiir.
Katlhyorum
KararsIzIm
Katlimlyorum
TOP LAM

YOZDE(%)
KiSi SAYISI
236
67,4
45
12,9
69
19,7
100,0
350

Popiiler kiiltiiriin kolay fuetilen ve aym zamanda ucuz ve slradan bir ldiltilr mudfu?
yarglsl soruldu; bu

di.i~Unceye

cevaplayanlann

oranl

katIhyorurn diye cevaplayanlann OTaru %67,4'tilr, kararsIzIm diye

%12,9'dur,

katllmIYorum

diye

cevaplayanlarm

oram

Ise

%19,7' dir(Tablo.69).
Frankfurt okulunun popUler ldiltilre getirdigi

ele~tirilerden

bir digeri ise kolay uretilen

gi.inluk tUketilen bir kUltur olmasIdrr. Universite ogrencilerine popUler kUltUrti degerlendirmeye
yonelik bu soruda; kolay fuetilen ve aym
onayladlklarl kayda deger bir bulgudur.

~ekilde

kolay tUketilen bir ldiltiir olarak g6rdiikleri ve
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Tablo 72. Popiiler Kiiltii:r; insanlarm Hayatlarml Anlamh KIlan Bir Kiiltiirdiir

Popiiler Kiiltiir; insanlarm HayatlannI
Anlamh KIlan Bir Kiiltiirdiir.
KatllIyorum
KararSIZIIn
KatIImlYorum
TOP LAM

YUZDE(%)
KiSi SAYISI
19,4
68
82
23,4
57,2
200
100,0
350

PopUler kliltfuiin insanlarm hayatImm anlamlI kIlIp kIlmadlglm oI9mek i9in sordugumuz
soruda ise; katIhyorum diye cevaplayanlarm oram %19,4'tiir, kararSIZIm diyenlerin oram
%23,4'tiir, katIImIYorum diye cevaplayanlmn oram ise %57,2'dir(TabIo.72).
ingiliz kliItiirel <;alI~malar okuluna gore popUler kliItiir insanlarm kendi nzalanna bagh
olarak i<;inde yer aldlgl ve kIsmi de olsa ozgfuWklerini sagiayan etkinliklerdir. Ogrencilerin
i<;inde yer aldIklarl bu etkinlikler onlarm hayatlanm anlamlI kIlIp kIlmadlgl sorusuna yamt
aranml~tlr. Ogrenciler etkinliklerin i<;inde yer aldlgl sfue<;te bu etkinliklerin onlarm hayatIarlm

anlamh kIldlglm du~fuImemeleri a<;lSlndan kayda deger bir bulgudur. Ogrencilerin genele yakInl
popUler kUItiire

ele~tirel

bir bakI~ a<;lSl ile bakmaktadlrlar.

Tablo73. Popiiler Kiiltiir; Apolitik insanlan Uyutan Bir Kiiltiirdiir.

Popiiler Kiiltiir; Apolitik insanlarl Uyutan
Bir Kiiltiirdiir
Katlhyorum
Kararslzlm
KatIlmlYorum
TOP LAM

YDZDE(%)
KiSi SAYISI
188
53,7
21,7
76
24,6
86
350
100,0

Son olarak universite ogrencilerine popUler kUItfuiin; apolitik olan insanlarl uyutan bir
kUltfu mudfu sorusu sorularak bu fikir hakkmdaki

dU~Unceleri

sorulmu~tur;

katlhyorum

diyenlerin oram %53,Tdir, kararslzlm diye cevaplayanlarm oram %21,Tdir, kararslzlm diye
cevaplayanlann oram ise %24,6'dlr.yani ankete katIlan ogrencilere gore popUler kUltiir apolitik
insanian uyutan bir kliltiirdfu(Tablo.73).
Frankfurt okulunun popUler kUltiire
ki~ileri

kar~l geli~tirdigi ba~ka

bir ele~tiri ise; bu etkinliklerin

gudup yonetirken aym zamanda apolitize ettigi ve uyuttugudur. CevaplaYlcllann bu
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soruya verdikleri cevaplar tizerinden degerlendirildiginde ise yogunlugunun bu

gorii~e

katIldlgl

6nernli bir bulgudur.
POPULER KiJLTiJR HAKKINDAKi DU~UNCELERi iLE* FAKULTE, YA~,

CiNSiYET, GELiR DURUMU, KiTAP OKUMA ARASINDA ANLAMLll.,IK iLi~Kisi
Tablo74. Gazete Okur Musunuz * Gun i~inde A~a~dakilerden Hangisi ile Daha <;ok
Vakit Ge~irirsiniz(Onem Srrasma Gore SrralandrrmlZ)
Gun i~inde a~agldakilerden hangisi ile daha
gec;irirsiniz ?

Televizyon Kitap internet Spor
her giin

N

<;e~itli

Eglenceler

~ok vakit

TOPLAM

Diger Cevapslz

25
7,1

22
6,3

35
10,0

6
1,7

25
7,1

19
5,4

132
37,7

20
5,7

19
5,4

24
6,9

1
,3

12
3,4

21
6,0

97
27,7

21
6,0

18
5,1

26
7,4

6
1,7

10
2,9

22
6,3

103
29,4

%

3
,9

2
,6

4
1,1

N
TOPLAM %

69
19,7

61
17,4

89
25,4

%

Gazete
okur
musunuz?

haftada
1-2 giin
haftada
3-4 gUn
hi y
okumam

N
%

N
%

N

13
3,7

3
,9

1
3

5
1,4

18
5,1

50
14,3

1
,3

67
19,1

350
100,0

Ogrencilerin GUn iyinde a~agldakilerden hangisi ile daha yok vakit gec;irirsiniz? Gazete
okur musunuz? Sorusu arasmda farkhhk olup olmadlgl ya da ogrencilerin gUn iyinde yaptIklan
aktiviteler ve gazete okumalarma ili~kin kay-kare test sonuylarl Tablo 74'te verilmi~tir.
Tablo 74. incelendiginde, her gUn gazete okuyanlarm gUn iyinde; %7,1 oranmda
televizyon seyrettigi, %6,3 kitap okudugu, % 10,0 internette vakit geyirdigi,

gozlenmi~tir.

Yine

gazeteyi haftada 1-2 gUn ahp okuyanlarm; %5,7 televizyon seyrettigi, %5,4 kitap okudugu, %6,9
internette vakit gec;irdigi,

gozlenmi~tir.

Haftada 3-4 gUn gazete okuyanlann ise; %6,0 televizyon

seyrettigi, %5,1 kitap okudugu, %7,4 internette vakit geyirmektedir. Hiy okumam diyenlerin;
%0,9 televizyon seyrettigi, %0,6 kitap okudugu, %1,1 intemette vakit geyirmektedir. Genele
babldlgmda ogrencilerin yogu gazete okumaktadlr. Gazete okumakla gtinltik yapllan aktivitelere
ili~kin

gozlenen bu farkm anlamh oldugu

bulunmu~tur.

N=350'dir ve [p<,05] oldugu ic;in anlamh bir

ili~ki

vardlr.

gUnltik yapIlan aktiviteler arasmda anlarnll bir ili~ki vardu.

X2=30,203
Ba~ka

sd=18 p=,036, a=0,05

bir anlatlmla Gazete okumakla

113

Tablo 75. Giin i~inde a~a~dakilerden hangisi ile daha ~ok vakit ge~irirsiniz(onem srrasma
gore srralandrrmlZ* Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM
Kadm
Televizyon
Giin ic,:inde

Kitap

a~agldakilerden

hangisi ile daha
c,:ok vakit
gec;irirsiniz(onem
srrasma gore
srralandmlllZ)

lntemet
Spor
<;e~itli

TOPLAM

eglenceler

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Erkek

52
14,9

37
10,5

89
25,4

46
13,1

22
6,3

68
19,4

55
15,7

66
18,9

121
34,6

3
,9

7
2,0

10
2,9

32
9,1

30
8,6

62
17,7

188
53,7

162
46,3

350
100,0

Ogrencilerin cinsiyetine gore gUn i<;inde yaptlklan aktiviteler arasmda farklIhk olup
olmadigi ya da ogrencilerin cinsiyetleri ile yaptlklan aktivitelere

ili~kin

kay-kare test sonu<;lan

Tablo 75'de verilmi~tir.
Tablo 75 incelendiginde, kIz ogrencilerin; televizyon izleyerek ge<;irenlerin oram %14,9,
kitap okuyarak vakit ge<;irenlerin oram %13,1, intemette vakit ge<;irenlerin oram %15,7, spor
yaparak vakit ge<;irenlerin oram %0,9'dur. Erkek ogrenciler ise; televizyon izleyerek ge<;irenlerin
oraru %10,5, kitap okuyarak vakit ge<;irenlerin oram %6,3, internette vakit ge<;irenlerin oram
%18,9, spor yaparak vakit ge<;irenlerin oram %2,0'dif. Gortildiigii iizere hem kIz hemde erkek
ogrencilerin gUn i<;inde en yogun yaptigi aktivite %34,6 internet, soma %25,4 televizyon, kitap
ise %19,4'tiir. Cinsiyet ve gUn i<;inde yapIlan aktivitelere

ili~kin

gozlenen bu farkIn anlarn1I

oldugu bulunmu~tuf. X2=11,797 sd=4 p=,019 a=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu i<;in anlamh
bir

ili~ki

ili~ki

Vardif.

Vardif.

Ba~ka

bir anlatimia cinsiyetle gUn i<;inde yapilan aktiviteler arasmda anlamh bir
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Tablo 76. Sizce Tiirkiye'nin en onemli ilk 3 sorunu nedir?* Cinsiyet

Cinsiyet

TOPLAM
Egitimsizlik
i~sizlik

Ekonomi
Susuzluk ve c;::evre
sorunlan
Teror
Sizce
Tiirkiye'nin
en onemli ilk
3 sorunu
nedir

Siyasetc;::iler ve
politika
Yoksulluk ve gelir
daglhmmdaki
adaletsizlik
Saghk
Anayasa
Laiklik
Diger
Cevapslz
Toplam

Kadm

Erkek

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

42
12,0

34
9,7

76
21,7

33
9,4

20
5,7

53
15,1

24
6,9

18
5,1

42
12,0

8
2,3

7
2,0

15
4,3

8
2,3

17
4,9

25
7,1

14
4,0

18
5,1

32
9,1

5
1,4

8
2,3

13
3,7

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

18
5,1

5
1,4

23
6,6

2
,6

3
,9

8
2,3

5
1,4

3
,9

8
2,3

17
4,9

25
7,1

42
12,0

12
3,4

4
1,1

16
4,6

188
53,7

162
46,3

350
100,0

Ogrencilerin cinsiyetine gore Tiirkiye'nin en onemli u9 sorunu arasmda farkhhk olup
olmadlgl ya da ogrencilerin cinsiyetleri ile Tfukiye'nin en onemli u9 sorununa

ili~kin

kay-kare

test sonuc;::larl Tablo 76'da verilmi~tir.
Tablo 76 incelendiginde, kIz ogrencilerin; Tfukiye'nin en onemli u9 sorunlarmdan birinin
egitimsizlik %12,0,
egitimsizlik %9,7

i~sizlik

i~sizlik

%9,4, ekonomi %6,9 oldugunu soylerken erkek ogrenciler ise;

%5,7, ekonomi ise%5,1, ve aym oranda siyasetc;::ileri ve politikacllan

sorun olarak gormektedir. Genele bakIldlgmda u9 onemli sorun ~unlardu:; egitimsizlik,

i~sizlik

ve

ekonominin sorun olarak goriildugiinu soyleyebiliriz. Cinsiyet ve Tfukiye'nin en onemli u9
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sOl1lnuna

ili~kin

gozlenen bu farkm anlamh oldugu

0.=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu i«in anlamll bir

bulunmu~tur.
ili~ki

VardlT.

X2=22,604 sd=12 p=,031,

Ba~ka

bir anlatlillia cinsiyetle

Tiirkiye'nin en onemli ii« sorunu arasmda anlamh bir ili~ki vardu.
Tablo 77. Gazetede en

~ok

okudugunnz boliim neresidir* Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM

Siyasi haberler
1. sayfahaberleri

Magazin haberleri
3. sayfa haberleri
Gazete en ~ok
okudugunnz
boIiim
neresidir

Spor
Ekonomi
Kiiltiir sanat
haberleri
Diger
Cevapslz

TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Kadm

Erkek

123
35,1

122
34,9

245
70,0

37
10,6

15
4,3

52
14,9
3
,9

3
,9
2
,6

1
,3

3
,9

4
1,1

9
2,6

13
3,7

2
,6

4
1,1

6
1,7

7
2,0

4
1,1

11
3,1

2
,6

2
,6

10
2,9

5
1,4

15
4,3

188
53,7

162
46,3

350
100,0

Ogrencilerin cinsiyetine gore Gazetede en «ok okudugunuz bolfun neresidir? SOl1lSU
arasmda farkhhk olup olmadlgl ya da ogrencilerin cinsiyetleri ile Gazetede en «ok okudugunuz
b6liime ili~kin kay-kare test sonu«lan Tablo 77'de verilmi~tir.
Tablo 77 incelendiginde, kIz ogrencilerin; Gazetede en «ok bolfun; Siyasi haberler %35,1
1. sayfa haberleri % 10,6, KUltiir sanat haberleri %2,0 okuduklarl goze «arparken erkek ogrenciler
ise; Siyasi haberler %34,9, 1. sayfa haberleri %4,3, Spor haberleri %2,6'dlT. Genele bakIldlgmda
ii« okunan bolfun

~unlardu;

Siyasi haberler, 1. sayfa haberleri, Spor haberleridir. Cinsiyet ve

Gazetede en «ok okudugunuz boliim neresidir
bulunmu~tur.
ili~ki

VardlT.

i1i~kin

gozlenen bu farkIn anlamll oldugu

x2=17,887 sd=8 p=,022, 0.=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu i«in anlamh bir

Ba~ka

bir ili~ki vardu.

bir anlatlillia cinsiyetle Gazetede en «ok okudugunuz boliim arasmda anlamh
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Tablo78. Kitap Okur musunuz? Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM
Kadm

Slk slk
Kitap okur
musunuz?

N
%
N
%
N
%
N
%

Bazen
Okumam

TOPLAM

Erkek

92
26,3

53
15,1

145
41,4

95
27,1

95
27,2

190
54,3

1
,3

14
4,0

15
4,3

188
53,7

162
46,3

350
100,0

Ogrencilerin cinsiyetine gore kitap okuma ah~kanhklan arasmda farkhhk olup olmadlgl
ya da ogrencilerin cinsiyetleri ile kitap okumaya

ili~kin

kay-kare test sonUe;larl Tablo 78'de

verilmi~tif.

Tablo 78. incelendiginde, kIz ogrencilerin; slk sIk kitap okuma
okuma

ah~kanhgl

ah~kanhgl

%26,3, bazen

%27,1, okumayanlarm oram ise %0,3'tiir. Erkek ogrencilerin ise; sIk slk

okuyanlarm oram %15,1 bazen okuyanlann %27,2 hie; okumayanlarm oram ise %4,0'du. Genele
bakIldlgmda kIz ogrencilerin erkek ogrencilere oranla kitap okuma

ah~kanllgl

daha fazladlr,

hatta erkek ogrencilerdeki kitap okumama oram goze e;arpmaktadu. Cinsiyet ve kitap okumaya
ili~kin

gozlenen bu farkIn anlamh oldugu

bulunmu~tur.

N=350'dir ve [p<,05] oldugu ie;in anlamh bir
okuma arasmda anlamh bir ili~ki Vardlf.

ili~ki

Vardlf.

x2=19,935
Ba~ka

sd=2

p=,OO

a=0,05

bir anlahmla cinsiyetle kitap
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Tablo 79. Tarz oIarak ne tiir kitap okumaYI seversiniz* Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM

Tarih
Roman
Psikolojik
Ara~tmna

Tarz olarak
ne tiir kitap
okumaYI
seversiniz

Siyasi
Macera
Polisiye
Bilimkurgu
diger
cevapslz

TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Kadm

Erkek

20
5,7

18
5,1

38
10,9

42
12,0

27
7,7

69
19,7

24
6,9

11
3,1

35
10,0

31
8,9

17
4,9

48
13,7

7
2,0

19
5,4

26
7,4

20
5,7

18
5,1

38
10,9

12
3,4

4
1,1

16
4,6

5

1,4

6
1,7

11
3,1

3
,9

6
1,7

9
2,6

16
4,6

29
8,3

45
12,9

188
53,7

162
46,3

350
100,0

Ogrencilerin cinsiyetine gore okunan kitabm tarzl arasmda farkhhk olup olmadlgl ya da
ogrencilerin cinsiyetine gore okunan kitabm tarzma

ili~kin

kay-kare test sonu9lan Tablo 79'da

verilmi~tir .

Tablo 79 incelendiginde, kIz ogrencilerin; %12,0 roman, %8,9

ara~tlrma

psikolojik kitaplar, %5,7 tarihsel kitaplar, %5,7 macera okuduklan

kitaplan, %6,9

gozlenmi~tiT.

Erkek

ogrencilerin ise; %7,7 roman, %5,4 siyasi kitaplar, %5,1 tarihi kitaplar, %5,1 macera kitaplarl
okurnaktadrrlar. Genele bakIldlgmda lit; okunan boltim ~unlardlr; roman,
kitaplan okurnaktadlrlar. Cinsiyet ve okuduklarl kitaplann tarzma
anlamh oldugu

bulunmu~tur.

i9in anlamh bir ili~ki vardlr.
anlamh bir ili~ki VardlT.

ara~tIITna,

ili~kin

tarihi, macera

gozlenen bu farkIn

x2=25,042 sd=10 p=,005 U=O,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu

Ba~ka

bir anlatlmla cinsiyetle okuduklarl kitaplarm tarzlan arasmda
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Tablo 80. internette Diizenli Olarak Hangi Siteleri Ziyaret Edersiniz

* Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM
Haberokuma
Spor siteleri
Egitim
i§bulma
internette
diizenli
olarak hangi
siteleri
ziyaret
edersiniz?

Oyunyan§ma
siteleri
Muzik
ileti§im
Ki§isel geli§im
Siyasal siteler
Diger
CevapslZ
TOPLAM

Kadm

Erkek

27
7,7

32
9,1

59
16,9

5
1,4

1
,3

6
1,7

19
5,4

13
3,7

32
9,1

9
2,6

4
1,1

13
3,7

4
1,1

6
1,7

10
2,9

5
1,4

5
1,4

10
2,9

41
11,7

25
7,1

66
18,8

45
12,9

53
15,1

98
28,0

1
,3

3
,9

4
1,2

4
1,1

4
1,1

32
9,1

16
4,6

48
13,7

188
53,7

162
46,3

350
100,0

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Ogrencilerin cinsiyetine gore intemette duzenli olarak ziyaret edilen siteler arasmda farkhhk
olup olmadlgl ya da ogrencilerin cinsiyetine gore intemette duzenli olarak ziyaret edilen sitelere
ili§kinkay-kare test sonu<;larl Tablo 80'de verilmi§tir.
Tablo 80 incelendiginde, kIz ogrencilerin; ki§isel geli§im sitelerine %12,9, ileti§im
sitelerine % 11,7, haber okuma siteleri %7,7' dir. Erkek ogrenciler ise; ki§isel geli§im siteleri
%15,1, haber okuma %9,1, ileti§im siteleri %7,1 'dir. Genele bakIldlgmda u<; ziyaret edilen
site;ki§isel geli§im siteleri, ileti§im siteleri ve haber okuma siteleridir. Cinsiyet ve intemette
ziyaret edilen sitelere ili§kin gozlenen bu farkIn anlamh oldugu bulunmu§tur. x2=19,580 sd=lO
p=,03 a=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu i<;in anlamh bir ili§ki vardu. Ba§ka bir anlatlmla
cinsiyetle ziyaret edilen siteler arasmda anlamh bir ili§ki vardlr.
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Tablo 81. interneti en ~ok hangi amac;la kullamyorsunuz?* Cinsiyet

Cinsiyet
Toplam
Kadm

Erkek

27
7,7

32
9,1

59
16,9

5
1,4

1
,3

6
1,7

19
5,4

13
3,7

32
9,1

9
2,6

4
1,1

13
3,7

4
1,1

6
1,7

10
2,9

5
1,4

5
1,4

10
2,9

41
11,7

25
7,1

66
18,9

45
12,9

53
15,1

98
28,0

1

3
,9

4
1,1

4
1,1

4
1,1

32
9,1

16
4,6

48
13,7

188
53,7

162
46,3

350
100,0

N
%
Ara~trnna yapmak
N
%
i~ bulmak
N
%
Egitim
N
%
Arkada~lar
N
gorii~mek ve sohbet %
etmek
interneti en ~ok
hangi ama~la
Oyun
N
kullamyorsunuz?
%
Miizik
N
%
N
Ki~isel geli~im
%
Siyasal siteler
N
%
Diger
N
%
CevapsIZ
N
%
N
TOPLAM
%

Haberokuma

,3

Ogrencilerin cinsiyetine gore intemeti kullarn~ amacma gore farkhhk olup olmadlgl ya da
ogrencilerin cinsiyetine gore intemeti kullarn~ amacma ili~kin kay-kare test sonu<;lan Tablo
81' de verilmi~tir.
Tablo 81 incelendiginde, kIz ogrencilerin; ki~isel

geli~im

sitelerine %12,9, miizik dinleme

siteleri %11,7, haber okuma siteleri %7,Tdir. Erkek ogrenciler ise;

ki~isel geli~im

siteleri %15,1,

haber okuma %9,1, miizik dinleme siteleri %7,1 'dir. Genele bahldlgmda u<; ziyaret edilen site;
ki~isel geli~im

amacma

ili~kin

siteleri, haber okuma, miizik dinleme siteleridir. Cinsiyet ve intemeti
gozlenen bu farkm anlamh oldugu

bulunmu~tur.

x2=24,877

sd=10

kullarn~

p=,006
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a=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu i9in anlamh bir

ili~ki

vardl!.

Ba~ka

bir anlatlmla cinsiyetle

interneti kullam~ amacma gore siteler arasmda anlamh bir ili~ki vardrr.

Tablo 82. Herhangi bir sporla ugra~lyor musunuz?* Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM
Herhangi bir
sporla ugra~lyor
musunuz?

Evet

Kadm

Erkek

66
18,8

86
24,6

152
43,4

122
34,9

76
21,7

198
56,6

188
53,7

162
46,3

350
100,0

N
%
N
%
N
%

Hayrr

Toplam

Ogrencilerin cinsiyetine herhangi bir spor yapma arasmda farkhhk olup olmadlgl ya da
ili~kin

ogrencilerin cinsiyetine gore spor yaplp yapmamalarma

kay-kare test sonu9larl Tablo

82' de verilmi~ti!.
Tablo 82 incelendiginde, kIz ogrencilerden %18,8 i spor yaparken, %34,9'u spor
yapmamaktadrr. Erkek ogrencilerden %24,6'SI spor yaparken, %21,Tsi spor yapmamaktadrrlar.
Genele bakIldlgmda Anadolu universitesine kaY1th ogrencilerin %56,6'S1 spor yapmamaktadl!.
Cinsiyet ve sporla ugra~maya

ili~kin

gozlenen bu farkm anlamh oldugu bulunmu~tur. X2=12,985

sd=2 p=,002 a=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu i9in anlamh bir

ili~ki

vardrr.

anlatunla cinsiyetle sporla ugra~ma arasmda anlarnh bir ili~ki vardl!.

Tablo 83. Futbol Maftma Ne SIkhkla Gidersiniz * Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM
Kadm

SlkSlk

N
%

FutboI
Ma~lDaNe

SddIlda
Gidersiniz

Araslra
Nadiren
Hi<;Gitmem
TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N

Erkek

3
,9

16
4,6

19
5,5

4
1,1

19
5,4

23
6,5

18
5,1

33
9,4

51
14,6

163
46,6
188

94
26,9
162

257
73,4
350

Ba~ka

bir

121
46,31

53,71

100,0 1

Ogrencilerin cinsiyet ile futbol mae;ma gidi~leri arasmda farkhhk olup olmadlgl ya da
cinsiyetleri ile futbol mae;larma gitmelerine

ili~kin

kay-kare test sonue;lan Tablo 83'de

verilmi~tir .

Tablo 83 incelendiginde, kIz ogrencilerin futbol mae;larma gitme; sIk slk diyenlerin oram
%0,9, arasrra gidenler %1,1, nadiren gidenler %5,1 'dir, hie; gitmeyenlerin oram ise %46,6'dlr.
Futbol mae;larma gitmeyen kIz ogrencilerin bu kadar yogun olmasmm sebebi; futbol sporunun
daha e;ok erkeklere has bir spor dah olmasmdan kaynaklanmaktadrr. Erkek ogrencilerden; slk slk
gidenler %4,6, arasrra giden %5,4, nadiren gidenler %9,4,hie; gitmeyenler ise %26,9'dur.
Cinsiyet ve futbol mae;ma gitme sIkhklanna bakIldlgmda ogrencilerin biiyiik bir e;ogunlugunun
gitmedigi gozlenmi~tir. Ogrencilerin cinsiyetlerine gore futbol mae;larma gitme slkllklarma
ili~kin gorii~lerinde

gozlenen bu farkm anlamh oldugu

6,=0,05, N=350'dir ve

bulunmu~tur.

[p<,05] oldugu ie;in anlamh bir

ili~ki

x2=40,260 sd=4, p=O,OOO,

vardrr.

Ba~ka

bir anlatlmla

ogrencilerin cinsiyetleri ile futbol mae;larma gitme slkllklan arasmda anlamh bir ili~ki vardlr.

Tablo 84. Ah§veri§ merkezine ne sIkhkla gidersiniz* Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Slk slk
AlI§veri~

merkezine ne
sdddda
gidersiniz

Araslra
nadiren
Hi<; gitmem

TOPLAM

Kadm

Erkek

70
20,0

37
10,6

107
30,6

98
28,0

86
24,6

184
52,6

7
2,0

11
3,1

18
5,1

13
3,7

28
8,0

41
11,7

188
53,7

162
46,3

350
100,0

Ogrencilerin cinsiyet ile, ah~veri~ merkezlerine gitme s1klIklanna gore farklIlIk olup
olmadlgl ya da cinsiyetleri ile

ah~veri~

merkezlerine gitme s1kllklarma

ili~kin

kay-kare test

sonue;larl Tabla 84 'te verilmi~tir.
Tablo 84 incelendiginde, lcIz ogrencilerin

ah~veri~

merkezlerine gitme slkllklarl; slk slk

%20,0, arasrra gidenler %28,0, nadiren gidenler %2,0, hie; gitmeyen %3,Tdir. Erkek
ogrencilerden; slk slk %10,6, ara Slra gidenler %24,6, nadiren giden %3,1 'dir, hie; gitmeyen ise
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%8,0' du. Cinsiyet ve

ah~veri~

mekanlanmn kullammma yonelik olan bu analizde Universite

ogrencilerinin hiiyiik bir 90gunlugu bu mekam kullanmaktadlr1ar. Ogrencilerin cinsiyetlerine
gore ah~veri~ merkezlerine gitme slkhklarma ili~k.in gorii~leThJ.de gozlenen bu faria.n anlamh
oldugu

bulunmu~tur.

anlamll bir

ili~ki

x2=15,972 sd=5, p=0,007, a=0,05, N=350'dir ve

vardlr.

Ba~ka

bir anlatImla ogrencilerin cinsiyetleri ile

[p<,05] oldugu i9in
ah~veri~

merkezlerine

gitme sIklIklan arasmda anlamh bir ili~ki vardl!.

Tablo 85. Bu tarz etkinlikIere ilgi duymuyorum* Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM

Bu tarz
etkinliklere
ilgi
duymuyorum

KatIhyorum
Kararslzrrn
KatIlmlYorum

TOPLAM

Kadm

Erkek

79
22,6

55
15,7

134
38,3

32
9,1

32
9,2

64
18,3

77
22,0

75
21,4

152
43,4

188
53,7

162
46,3

350
100,0

N
%
N
%
N
%
N
%

Ogrencilerin cinsiyet ile, "Bu tarz etkinliklere ilgi duymuyorum" ifadesine gore farkllhk
olup olmadlgl ya da cinsiyetleri ile "Bu tarz etkinliklere ilgi duymuyorum" ifadesini dogru bulup
bulmamalarl ile ili~kin kay-kare test sonu9lan Tablo 85'te verilmi~ti!.
Tablo 85 incelendiginde, kIz ogrencilerin "Bu tarz etkinliklere ilgi duymuyorum"
ifadesine; katllan %22,6, kararslz olan %9,1, katllmayan %22,0'dl!. Erkek ogrencilerden; katIlan
%15,7, kararslz olan %9,2, katllmayan %21,4'tiir. Cinsiyet ve "Bu tarz etkinliklere ilgi
duymuyorum" ifadesine gore ogrencilerin hiiylik bir 90gunlugunun katIlmadlgl

gozlenmi~ti!.

Ogrencilerin cinsiyetlerine gore "Bu tarz etkinliklere ilgi duymuyorum" ifadesine ili~kin
gorii~lerinde

gozlenen bu farkIn anlamh oldugu bulunmu~tur. x2=10,238 sd=4, p=0,037, a=0,05,

N=350'dir ve [p<,05] oldugu i9in anlam1l bir

ili~ki

vardl!.

Ba~ka

bir anlatrrnla ogrencilerin

cinsiyetleri ile "Bu tarz etkinliklere ilgi duymuyorum" ifadesi arasmda anlamh bir ili~ki vardu.
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Tablo 86. Popiiler kiiltiir; degerli ve anlamh bir kiiltiirdiir* Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM
Popiiler
kiiltiir;
degerli ve
anlamh bir
kiiltiirdiir

Katlhyorum
KararSlZ1ll1
Katlhruyorum
TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%

Kadm

Erkek

30
8,6

35
10,0

65
18,6

54
15,4

35
10,0

25,4

104
29,7

92
26,3

196
56,0

188
53,7

162
46,3

350
100,0

Ogrencilerin cinsiyet ile, "Popiiler kiiltlir; degerli ve anlamh bir kiiltlirdiir" ifadesine gore
farkhhk olup olmadlgl ya da cinsiyetleri ile "Popiiler kiiltlir; degerli ve anlamh bir kiiltlirdiir"
ifadesini dogru bulup bulmamalan ile ili~kin kay-kare test sonuc;lan Tablo 86' da verilmi~tir.
Tablo 86 incelendiginde, kIz ogrencilerin "Popiiler kliltlir; degerli ve anlamh bir
kiiltiirdiir" ifadesine; katllan %8,6, kararslz olan %15,4, katllmayan %29,Tdir. Erkek
ogrencilerden; katllan %10,0, kararslz olan %10,0, katllmayan %26,3'tlir. Cinsiyet ve "Popiiler
kiiltlir; degerli ve anlamh bir kiiltiirdtir" ifadesine gore ogrencilerin biiylik bir c;ogunlugunun
katIlmadlgl gozlenmi~tir. Ogrencilerin cinsiyetlerine gore "Popiiler kliltlir; degerli ve anlamh bir
kiiltiirdiir" ifadesine

ili~kin gori.i~lerinde

gozlenen bu farkrn anlamh oldugu

x2=10,430 sd=4, p=0,034, 0.=0,05, N=350'dir ve [p<,05] oldugu ic;in anlamh bir
Ba~lca

bulunmu~tur.
ili~ki

vardlr.

bir anlat1ll1la ogrencilerin cinsiyetleri ile "Popiiler kliltiir; degerli ve anlamh bir kiiltlirdtir"

ifadesi arasmda anlamh bir ili~ki vardlr.
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Tablo 87. Popiiler kiiltiir; toplumun geni~ bir kesimin benimsedigi kiiltiirdiir*
Cinsiyet

Cinsiyet
TOPLAM
Kadm
Popiller
killtiir;
toplumun
geni~ bir
kesimin
benimsedigi
kiiltiirdiir

Katlhyorum
Kararslzun
KatllmlYorum

TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%

Erkek

30
8,6

35
10,0

55
18,6

54
15,4

35
10,0

89
25,4

104
29,7

92
26,3

196
56,0

188
53,7

162
46,3

350
100,0

Ogrencilerin cinsiyetleri ile , "Populer kUltiir; toplumun geni~ bir kesimin benimsedigi
kiiltiirdur" ifadesine gore farkhhk olup olmadlgl ya da
geni~

ya~lan

ile "PopUler kiiltiir; toplumun

bir kesimin benimsedigi kiiltiirdiir" ifadesini dogru bulup bulmamalan ile

ili~kin

kay-kare

test sonuc;larl Tablo 8Tde verilrni~tir.
Tablo incelendiginde, Buna gore kIz ogrencilerin PopUler kultfu; toplumun

geni~

bir

kesimin benimsedigi kiiltiirdfu ifadesine katlhyorum %8,6, kararslz %15,4, katIlmlYorum
%29,Tdir. Buna

kar~m

erkek ogrenciler de bu oranlar katlhyorum %10,0, kararSlZllTI %10,0,

katllmlyorum %26,3 'fur. PopUler kUltiir; toplumun
du~iinenlerin

geni~

bir kesimin benimsedigi kiiltiirdfu diye

oram %18,6, iken kararslz olanlarm oram %25,4'dur, bu fikre katllmayanlarm

oram ise %56,0'dlr. Cinsiyet bazmda baktlglmlzda "PopUler kiilfur; toplumun
benimsedigi kiiltiirdfu" ifadesine ogrencilerin katIlmadlklan

geni~

gozlenmi~ir.

bir kesimin

Ogrencilerin

cinsiyetlerine gore "PopUler kiiltiir; toplumun geni~ bir kesimin benimsedigi kiiltiirdur" ifadesine
ili~kin g5rii~lerinde

gozlenen bu farkm anlamh oldugu bulunmu~tur. X2=10,43

a=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu ic;in anlamh bir
bulunduklan cinsiyet ile PopUler kiiltiir; toplumun
ifadesi arasmda anlamh bir ili~ki vardrr.

geni~

ili~ki

vardrr.

Ba~ka

sd=4

p=0,34

bir anlatlmla

bir kesimin benimsedigi kiiltiirdur
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Tablo 88. Popiiler kiiltiir denildiginde akhmza gelen 3

Sinema
Diziler
Taklit<;ilik
Magazin
Popiiler
Medya
kiiltiir
denildigin Apo1itize
de
insanlar
akhmza
Moda
gelen 3
~eyi soyler
Muzik
misiniz?
Televizyon
Eglence
diger
Cevapslz

TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

iktisadi ve
Idari
Bilimler

Ileti~im

9
2,6

8
2,3

1
,3

Edebiyat

Bilimle
ri

~eyi

Fakiilte
Egitim
Bilimleri

11
3,1
3
,9
3
,9
1
,3

soyler misiniz?* Fakiilte

Fen

6
1,7
4
1,1
8
2,3
3
,9

1
,3
7
2,0
3
,9
1
,3
3
,9
2
,6
10
2,9
1
,3
10
2,9
3
,9

13
3,7
1
,3
2
,6
6
1,7
2
,6
7
2,0
1
,3
3
,9
3
,9
3
,9
5
1,4
1
,3

,6
2
,6
9
2,6
3
,9
1
,3
3
,9
5
1,4
7
2,0

13
3,7
3
,9
3
,9
3
,9
2
,6
2
,6
3
,9
2
,6
3
,9
3
,9
8
2,3
5
1,4

50
14,3

50
14,3

50
14,3

50
14,3

50
14,3

8
2,3
4
1,1
1
,3
6
1,7

2

Gfu:e1
Sanatl
ar

Endiistri
yel
Sanatlar
Y.O
8
9
2,3
2,6
4
1
1,1
,3
4
1
1,1
,3
5
2
,6
1,4
6
3
,9
1,7
2
,6
7
11
2,0
3,1
6
2
,6
1,7
2
1
,3
,6
4
4
1,1
1,1
4
4
1,1
1,1
4
5
1,1
1,4

50
14,3

TOPLAM

71
20,3
12
3,4
15
4,3
32
9,1
22
6,3
15
4,3
40
11,4
18
5,1
26
7,4
22
6,3
44
12,6
28
8,0

50
14,3

350
100,0

Ogrencilerin akuduklan fakiilte ile, PapUler kiiltiir denildiginde akIllanna gelen 3 ~eye
gore farkhhk alup almadlgl ya da fakiilte ile papUler kiiltiir denildiginde akIllarma gelen 3
ili~kin

~eye

kay-kare test sanu<;:larl Tabla 88'de verilmi~tir.
Tabla 88 incelendiginde, Ik:tisadi ve idari Bilimler fakUltesindeki ogrencilerden papUler

kiiltiirii; %2,6 ile sinema, %2,3 ile magazin, %1,7 ile televizyan, %1,7 mada alarak
tarnmlarm~lardlr. ileti~im Bilimleri fakiiltesi ogrencileri ise;%2,9 televizyan, %2,3 sinema, %2,0
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magazin olarak

tammlaml~lardlr.

Edebiyat fakiiltesi ogrencileri; %3,7 sinema, %2,0 Apolitize

insanlar, %1,7 ise magazin olarak nitelendirmi~lerdir. Egitim Bilimleri FakUltesi ogrencilerinden;
%3,1 sinema, %2,6 moda, %0,9diziler, %0,9 taklitc;ilik, %0,9 mUzik ve %0,9 eglencedir. Fen
Fakiiltesi ogrencileri; %3,7sinema, %0,9 dizler, % taklitc;ilik, %0,9 magazin, %0,9 moda, %0,9
eglence, %0,9 mUzik. GUzel Sanatlar Fakliltesi ogrencilerinden; %2,3 sinema, %2,0 moda, %1,7
ise medyadrr. Endiistriyel Sanatlar Y.O ogrencilerinden; %3,1 moda, %2,6 sinema, %1,7
miizik'tir. Buna gore ogrencilerin popUler klilttirii sinema diye tammlayanlann oram %20,3 'til.r,
ikinci srrada %11,4 moda, ve son olarak %9,1 magazin olarak tanIilllaml~lardlr. Ogrencilerin
bulunduklarl fakliltelere gore popUler klilttirii
anlamh oldugu

bulunmu~tur.

oldugu ic;in anlamh bir

ili~ki

tanImlaYI~

sd=72

X2=105,288
Ba~ka

vardrr.

bic;imleri arasmda gozlenen bu farkm

p=,006, a=0,05 N=350'dir ve [p<,05]

bir anlatImla buiunduklarl faklilte ile popUler kliltil.r

tammiamalarl arasmda anlamh bir ili~ki vardir.
Tablo 89. Bu EtkinliklertYozla~tIrICI Buluyorum * FakiiIte

iktisadi
ve idari
Bilimler

Fakiilte
Edebiyat Egitim Fen
Bilimleri
Bilimleri
ileti~im

Giizel
Sanat
lar

Endiistriy TOP
LAM
el
Sanatlar
Y.O

N
o/c
N
o/c
N
KatIlmlYorum o/c
N
o/c
TOPLAM

Bu
Etkinlikleri Katihyorum
Y ozla~tIrlcl
Buluyorum Kararsizim

19
5,4
10
2,9

34
9,7
6
1,7

17
4,9
9
2,6

18
5,1
10
2,9

21
6,0
11
3,1

24
6,8
8
2,3

18
5,1
18
5,1

151
43,1
72
20,6

21
6,0

10
2,9

24
6,8

22
6,3

18
5,1

18
5,1

14
4,0

127
36,3

50
14,3

50
14,3

50
14,3

50
14,3

50
14,3

50
14,3

50
14,3

350
100,0

Ogrencilerin okuduklan faklilte ile, popUler kiiltilr etkinliklerini yozla~t1flCI bulmalanna
gore farklIhk olup olmadigi ya da
ile

ili~kin kay-kare

ya~lan

ile popUler kliltiir etkinliklerini

yozla~t1flCI

bulmaiarl

test sonuc;larl Tablo 89'da verilmi~tir.

Tablo 89 incelendiginde, iktisadi ve idari Bilimler fakliltesindeki ogrencilerden "popiiler
kliltiir etkinliklerini

yozla~t1flCI

buluyorum";

katIlanlar %5,4, kararsiz olanlar %2,9,

katIlmayanlar %6,0, oldugu gOriilmektedir. ileti~im Bilimleri fakliltesi ogrencileri ise;, katIlanlar
%9,7, kararsiz olanlar % 1,7, katllmayanlar %2,9 oldugu goriilmektedir. Edebiyat fakiiltesi
ogrencileri; katilanlar %4,9, kararsiz olanlar %2,6, katIlmayanlar %6,8, oldugu gOriilmektedir.
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Egitim Bilimleri Fakiiltesi ogrencilerinden; katllanlar %5,1, kararslz olanlar %2,9, katllmayanlar
%6,3. Fen Fakiiltesi ogrencileri; katllanlar %6,0, kararslz olanlar %3,1, katllmayanlar %5,1
oldugu gorulmektedir. Giizel Sanatlar Fakiiltesi ogrencilerinden;, katllanlar %6,8, kararslz
olanlar %2,3,
ogrencilerinden;

%5,1

katllmayanlar

oldugu gorulrnektedir.

katllanlar %5,1, kararslz olanlar %5,1,

Endiistriyel

katllmayanlar %4,0 oldugu

gorulmektedir. Buna gore ogrencilerin popUler kiiltiir etkinliklerini
%43,2'dir, buna

kar~m

popUler kliltiir etkinliklerini

yozla~tmcl

Sanatlar Y. 0

yozla~tmcl

bulanlann oram

bulmayanlarm oram%36,9 iken

kararslz olanlann oram %20,6' drr. Fakiilteler bazmda baktlg11lllZda popUler kliltfuii

yozla~tmcl

bulan ileti~im Bilirnleri FakUltesidir. Ogrencilerin bulunduklan fakiiltelere gore "popUler kliltiir
etkinliklerini
oldugu

yozla~tmcl

bulunmu~tur.

x2'=44,61 sd=24

anlamll bir ili~ki vardlr.
yozla~tmcl

buluyorum" ifadesine

Ba~ka

ili~kin goru~lerinde

p=,006,

gozlenen bu farkm anlamh

a=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu ic;:in

bir anlatlrnla bulunduklarl fakiilte ile popUler kliltiir etkinliklerini

bulmak arasmda anlamh bir ili~ki vardrr.

Tablo 90. Popiiler kiiltiir; kolay iiretilen kolay tiiketilen uenz ve srradan bir kiiltiirdiir*
Ya~

Ya~

N
%
N
KararSlZ11ll
%
N
KatllmlYorum %
N
%

Popiiler kiiltiir; kolay
iiretilen kolay tiiketilen ucuz
ve slradan bir kiiltiirdiir

Katlhyorum

TOPLAM

1820

2123

2426

41
11,7

132
37,7

45
13,1

15
4,3

15
4,3

24
6,9

4
1,1

2
,6

45
12,9

37
9,1

23
6,5

11
3,2

3
,9

69
19,7

88

179
51,1

61
17,4

20
5,7

25,1

2729

30ve
iistii
2
,6

2
,6

TOPLAM
236
67,4

350
100,0

Ogrencilerin ya~ arahgl ile , "PopUler kiiltiir; kolay iiretilen kolay tiiketilen ucuz ve
srradan bir kliltiirdur" ifadesine gore farkllhk olup olmadlgl ya da

ya~lan

ile "PopUler kiiltiir;

kolay iiretilen kolay tUketilen ucuz ve srradan bir kliltiirdiir" ifadesini dogru bulup bulrnamalarl
ile ili~kin kay-kare test sonuc;:lan Tablo 90'da verilmi~tir.
Tablo 90 incelendiginde, 18-21

ya~

arahgmdaki ogrencilerin "PopUler kliltiir; kolay

iiretilen kolay tiiketilen ucuz ve srradan bir kUltiirdiir" ifadesine; katllan % 11,7, kararslz olan
%4,3, katilmayan %9,1. 21-23
katIlrnayan %6,5'dir. 24-26

ya~

ya~

arahgmdaki ogrencilerden; katllan %37,7, kararslz olan %6,9,

arahgmda katllan %13,1, kararslz olan %1,1, katllmayan %3,2.
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27-29

ya~

arahgmdaki ogrenciler ise; katllan %4,3 kararslz olan %0,6, katllmayan %0,9'dur. 30
Ya~

ve iistii ya§ arahgmdaki ogrencilerden ise katIlan ogrencilerin oram %0,6'drr.

bazmda

baktlgrrruzda "Popiiler kiiltiir; kolay iiretilen kolay tiiketilen ucuz ve srradan bir kiiltfudiir "
ifadesine ogrencilerin biiyUk bir <;ogunlugunun katlldlgl gozlenmi~tir. Ogrencilerin ya~larma
gore "Popiiler kiiltiir; kolay fuetilen kolay tiiketilen ucuz ve srradan bir kiiltfudiir" ifadesine
ili~kin gOrU~lerinde

gozlenen bu farkm anlamh oldugu

U=O,05, N=350'dir ve
bulunduklan

ya~

bulunmu~tur.

X2=43,52, sd=16, p=O,OO,

[p<,05] oldugu i<;in anlamh bir ili§ki vardrr.

Ba~ka

bir anlatunla

ile Popiiler kiiltfu; kolay fuetilen kolay tUketilen ucuz ve srradan bir kiiltfudiir

ifadesi arasmda anlamh bir ili~ki vardrr.
Tablo 91. Popiiler Kiiltiir;insanlarm Hayatlarml Anlamh KIlan Bir Kiiltiirdiir * Ya~

Ya~

1820
Popiiler Kiiltiir;insanlarm
Hayatlarml Anlamh KIlan
Bir Kiiltiirdiir

TOPLAM

N
Katlhyorum
%
N
KararslzlID
%
N
KatllmlYorum %
N
%

2123

2426

2729

30ve
iistii

TOPLAM

28
8,0

23
6,5

13
3,7

3
,9

67
19,2

23
6,5

43
12,3

8
2,3

8
2,3

82
23,4

37
10,6

113
32,3

40
11,4

9
2,6

2
,6

201
47,4

88
25,1

179
51,1

61
17,4

20
5,8

2
,6

350
100,0

Ogrencilerin ya~ arahgl ile, "Popiiler kiiltfu;insanlarm hayatlarlill anlamh kIlan bir
kiiltiirdiir" ifadesine gore farkhhk olup olmadlgl ya da

ya~larl

ile "Popiiler kiiltfu;insanlarm

hayatlarlill anlamh kIlan bir kiiltfudfu" ifadesini dogru bulup bulmamalarl ile ili§kin kay-kare
test sonu<;larl Tablo 91 'de verilmi§tir.
Tablo 91 incelendiginde, 18-21 ya§ arahgmdaki ogrencilerin "Popiiler kiiltiir;insanlarm
hayatlarlill anlamh kIlan bir kiiltfudfu" ifadesine; katIlan %8,0, kararslz olan %6,5, katllmayan
%10,6'drr. 21-23 ya;; arahgmdaki ogrencilerden; katllan %6,5, kararslz olan %12,3, katllmayan
%32,3'tiir. 24-26 ya;; arahgmda katllan %3,7, kararslz olan %2,3, katllmayan %11,4. 27-29 ya§
arahgmdaki ogrenciler ise; katllan %0,9 kararslz olan %2,3, katllmayan%2,6'dlr. 30 ve iism ya;;
arahgmda.ld ogrencilerden ise katllmayan %0,6' dlr. Ya;; bazmda baktIgnillzda "Popiiler
kiiltiir;insanlarm hayatlanill anlamh kIlan bir kiilmrdiir " ifadesine ogrencilerin biiyUk bir
<;ogunlugunun katIlmadlgl gozlenmi;;tir. Ogrencilerin ya~lanna gore "Popiiler kiilmr;insanlarm
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hayatlanm anlamh lalan bir kiiltlirdlir" ifadesine

ili~kin gorli~lerinde

gozlenen bu farlan anlamh

oldugu bulunmu~tur. x2=33,93, sd=20, p=0,03,
ci=0,05, N=350'dir ve
bulunduklan

ya~

ili~ki

[p<,05] oldugu ic;:in anlamh bir

vardH.

Ba~ka

bir anlatunla

ile Popiiler kiiltlir;insanlann hayatlanm anlamh lalan bir kiiltlirdiir ifadesi

arasmda anlamh bir ili~lci vardH.

Tablo 92. Popiiler Kiiltiir; Apolitik insanlan Uyutan Bir Kiiltiirdiir * Ya~

Ya~

18-20
Popiller
Killtiir;
Apolitik
insanlan
UyutanBir
Killtiirdiir

KatIhyorum
Kararsizun
Katilmlyorum

TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%

21-23

24-26

27-29

30ve iistii TOPLAM

36
10,3

102
29,1

34
9,7

14
4,0

2
,6

25
7,1

35
10,0

15
4,3

1
,3

76
21,7

27
7,7

42
12,0

12
3,4

5
1,5

86
24,6

88
25,1

179
51,1

61
17,4

20
5,7

2
,6

188
53,7

350
100,0

Ogrencilerin ya~ arahgi ile , "Popiiler kiiltiir; apolitik insanlan uyutan bir kiiltlirdiir"
ifadesine gore farkhhk olup olmadigi ya da

ya~lall.

ile "Popiiler kiiltlir; apolitik insanlarl uyutan

bir kiiltiirdiir" ifadesini dogru bulup bulmamaiarl ile

ili~kin

kay-kare test sonuc;:lan Tablo 92'de

verilmi~tir .

Tablo 92 incelendiginde, 18-20

ya~

arahgmdaki ogrencilerin "Popiiler kliltiir; apolitik

insanlarl uyutan bir kiiltlirdiir" ifadesine; katIlan %10,3, kararsiz olan %7,1, katIlmayan
%7,7'dir. 21-23

ya~

%12,0'drr. 24-26

arahgmdaki ogrencilerden; katIlan %29,1, kararslz olan %10,0, katIlmayan

ya~

arahgmda katIlan %9,7, kararslz olan %4,3, katIlmayan %3,4'tlir. 27-29

ya~

arahgmdaki ogrenciler ise; katIlan %4,0 kararslz olan %0,3, katllmayan%1,5'dir. 30 ve iistii

ya~

arahgmdaki ogrencilerden ise katllan ogrencilerin oraru %0,6'dlr.

Ya~

bazmda baktlgllllzda

"Popiiler kiiltlir; apolitik insanlan uyutan bir kiiltlirdiir " ifadesine ogrencilerin biiylik bir
c;:ogunlugunun katlldlgl gozlenmi~tir. Ogrencilerin ya~larma gore "Popiiler kiiltiir; apolitik
insanlarl uyutan bir kiiltlirdiir" ifadesine
bulunmu~tur

ili~ki

vardir.

ili~kin gorli~lerinde

gozlenen bu farkm anlamh oldugu

x2=32,11, sd=16, p=O,OI, ci=0,05, N=350'dir ve [p<,05] oldugu ic;:in anlamh bir
Ba~ka

bir anlatImla bulunduklarl

ya~

kiiltiirdiir ifadesi arasmda anlamh bir ili~ki vardH.

ile Popiiler kiiltlir; apolitik insanlarl uyutan bir
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Tablo 93. Giinde internete Ne Kadar Vakit Ge~iriyorsunuz

* Kitap Okur

Musunuz?

Kitap Okur musunuz?
Slk Slk

1-2 saat
3-4 saat

Giinde intemete
N e Kadar Vakit

5-6 saat

Ge~iriyorsunuz?

7-8 saat
9 ve ustii
Hi<; intemete
gmnem

TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Bazen

Okumam

TOPLAM

74
21,1

69
19,7

3
,9

146
41,7

34
9,7

68
19,4

6
1,7

108
30,9

21
6,0

20
5,7

3
,9

44
12,6

3
,9

9
2,6

1
,3

13
3,7

6
1,7

13
3,7

2
,6

21
6,0

7
2,0

11
3,1

145
41,4

190
54,3

15
4,3

18
5,1
350
100,0

Ogrencilerin kitap okuma slkhgl ile gun i<;inde intemette harcanan zaman arasmda
anlamh bir ili§kinin olup olmamasma yonelik ili§kin kay-kare test sonu<;lan Tablo 93'de
verilmi§tir.
Tablo 93 incelendiginde kitap slk slk okumm diyen ogrencilerin; 1-2 saat intemete zaman
ge<;inne oram %21,1, 3-4 saat zaman ge<;iren ogrencilerin oram %9,7, 5-6 saat zaman ge<;iren
ogrencilerin oraIll %6,0, 7-8 saat ZaInaIl gee;:iren ogrencilerin oram %0,9, 9 ve iistii cevaplayan
ogrencilerin oram %1,7 iken lll<; intemete gimlem diyen ogrencilerin oram ise %2,0'dlr. Bazen
kitap okurum diyen ogrencilerin; 1-2 saat intemete ZamaIl gee;:inne oram %19,7, 3-4 saat zaman
ge<;iren ogrencilerin oram %19,4, 5-6 saat ZamaIl ge<;iren ogrencilerin oram %5,7, 7-8 saat
ZanlaIl ge<;iren ogrencilerin oram %2,6, 9 ve iistii cevaplayaIl ogrencilerin oram %3,7 iken hi<;
intemete ginnem diyen ogrencilerin oraIll ise %3,1 'dir. Hie;: kitap okumam diyen ogrenciler ise
intemete; 1-2 saat intemete ZaIllan gee;:inne oraIll %0,9, 3-4 saat zaman gee;:iren ogrencilerin oram
%1,7,5-6 saat ZaIllaIl ge<;iren ogrencilerin oram %0,9, 7-8 saat zanlan gee;:iren ogrencilerin oram
%0,3,9 ve iistii cevaplayan ogrencilerin OraIll %0,3 iken hie;: intemete ginnem diyen ogrencilerin
oram ise %O,O'drr. Kitap okuma bazmda baktlglln1zda ogrencilerin intemete ginne siireleri
ogrencilerin kitap okuma yiizdesine baklldlgmda anlaInh bir ili§ki vardlr. Ogrencilerin kitap
okumalarma gore intemete ginne ZanlaIllarl arasmda gozlenen bu farkm aIllanlh oldugu
bulunnlU§tur x2=17,54, sd=10, p=0,06, 6.=0,05, N=350'dir ve [p<,05] oldugu ie;:in anlaInh bir
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ili~ki vardu. Ba~ka bir anlatllnla kitap okuma ile intemette harcanan zaman arasmda anlamh bir
ili~ki

vardu.

Tablo 94. intemeti en c;ok hangi amac;la kullamyorsUlluz?

* Kitap okur musUlluz?

Kitap Okur musunuz?

Slk SIk
N
%

HaberOkuma
Ara~hrma

i~

Yapmak

Bulma

Egitim
interneti En
<;okHangi
Ama«;la
Kullamyorsu
nuz?

Arkada~larla G6ru~mek-

Sahbet Etmek
Oyun
Muzik
Ki~isel Geli~im

Siyasal Siteler
Diger
99

TOPLAM

16
4,6
68
19,4
3
,9
9
2,6
35
10,0
3
,9
3
,9

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

2
,6
3
,9
3
,9
145
41,4

Bazen

TOPLAM

Okumam

23
6,6
66
18,9
4
1,1
16
4,6
54
15,4
7
2,0
8
2,3
2
,6

1
,3
4
1,1

2
,6
8
2,3
190
54,3

2
6

2
,6
3
,9
3
,9

15
4,3

40
11,4
138
39,4
7
2,0
27
7,7
92
26,3
13
3,7
11
3,1
2
,6
2
,6
7
2,0
11
3,1
350
100,0

Ogrencilerin kitap akuma slkhgl ile gUn ic;inde intemeti en c;ok hangi amac;la
kullandlklan arasmda anlamh bir

ili~kinin

olup olmamasma yonelik

ili~kin

kay-kare test

sonuc;larl Tablo 94'de verilmi~tir.
Tablo 94 incelendiginde kitap slk slk okurum diyen ogrencilerin; intemeti haber okuma
amac;h kullanan ogrencilerin oram %4,6,
%19,4,

i~

ara~tlrma

yapmak amac;h kullanan ogrencilerin oram

bulmak amac;h kullanan ogrencilerin oram %0,9, egitim amac;h kullanan ogrencilerin

oram %2,6,

arkada~larla gorli~mek

ve sohbet etmek amac;h kullanan ogrencilerin oram %10,0,

ayun amac;h kullanan ogrencilerin oranl %0,9, miizik amac;h kullanan ogrencilerin oram %0,9,
siyasal sitelere ginnek amac;h kullanan ogrencilerin oranl %0,6, diger amac;lar iC;in intemete
giren ogrencilerin oram %0,9, cevaplamayan ogrencilerin oram %0,9'dur. Bazen kitap
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okuyanlar; intemeti haber okuma amayll kullanan ogrencilerin oram %6,6, ara~tmna yapmak
amayll kullanan ogrencilerin oranI %18,9,

i~

bulmak amayll kullanan ogrencilerin oram %1,1,

egitim amayh kullanan ogrencilerin oram %4,6,

arkada~larla gorii~mek

ve sohbet etmek amayh

kullanan ogrencilerin oram %15,4, oyun amayh kullanan ogrencilerin oranl %2,0, milzik amayh
kullanan ogrencilerin oram %2,3,

ki~isel geli~un

anlayh kullanan ogrencilerin oram %0,6, diger

amaylar iyin intemete girell ogrellcilerin oram %0,6, cevaplamayan ogrencilerin oram %2,3 'tiir.
Kitap okumam diyen ogrellciler ise intemeti; ara~tlrma yapmak amayh kullanan ogrellcilerill
oram %1,1, egitim amayh kullanall ogrellcilerin oram %0,6,

arkada~larla gorii~mek

ve sohbet

etmek amayh kullanan ogrencilerin oram %0,9, oyun amayh kullanan ogrellcilerul oram %0,9,
Kitap okuma bazlllda baktlgImIzda ogrencilerill illtemete

giri~

amayiarl ile bakIldlglllda anlamh

bir ili~ki VardIf. Ogrellcilerin kitap okumalanlla gore illtemete girme zamaniarl araslllda
gozlenen bu farklll anlamh oldugu

bulUl1lnu~tur.

x2=36,6, sd=20, p=O,Ol, 6:=0,05, N=350'dir ve

[p<,05] oldugu iyill anlarnlI bir ili~ki vardrr. Ba~ka bir anlatlmla kitap okuma ile intemeti
kullamna biyuni araslllda anlamh bir ili~ki vardrr.

Tablo 95. Kahvehaneye Ne SIkhkla Gidersiniz? * Kitap Okur musunuz?
Kitap Okur musunuz?
TOPLAM
SlkSIk

Kahvehaneye
Ne SIkhkla
Gidersiniz?

Hergiill
Haftada 23
Haftada 1
Ayda 1-2
Ylida 1-2
Hiy
gitmem

TOPLAM

Bazell

Okumam

N
%
N
%
N
%

1
,3

5
1,4

1
,3

2
,6

2
,6

11
3,1

1
,3

N
%
N
%
N
%
N
%

8
2,3

9
2,6

4
1,1

21
6,0

5
1,4

7
2,0

1
,3

13
3,7

128
36,6

156
44,6

8
2,3

292
83,4

145
41,4

190
54,3

15
4,3

350
100,0

1
,3

7
2,0
3
,9
14
4,0

Ogrellcilerill kitap okuma slkhgl ile gUn iyillde kahvehaneye gidi~ slkhklarl araslllda
anlamll bir
verilmi~tir .

ili~killill

olup olmamaSllla yonelik

ili~kin

kay-kare test sOlluylarl Tablo 95' de
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Tablo 95 incelendiginde kitap slk sIk okurum diyen ogrencilerden; kahvehaneye hergiin
giden ogrencilerin oram %0,3, haftada 2-3 giin giden ogrencilerin oram %0,3, haftada 1 gUn
giden ogrencilerin oram %0,6, ayda bir iki gun giden ogrencilerin oram %2,3, Yllda 1-2 defa
giden ogrencilerin oram %1,4, hi9 gitmeyenlerin oram %36,6'drr. Bazen kitap okuyan
ogrencilerden; kahvehaneye her gUn giden ogrencilerin oram %1,4, haftada 2-3 gUn giden
ogrencilerin oram %0,6, haftada 1 gun giden ogrencilerin oram %3,1, ayda bir iki giin giden
ogrencilerin oram %2,6, yrlda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %2,0, hi9 gitmeyenlerin oram
%44,6'dlf. Hi9 kitap okumayan ogrenciler ise; kahvehaneye her gUn giden ogrencilerin oram
%0,3, haftada 1 gun giden ogrencilerin oram %0,3, ayda bir iki gUn giden ogrencilerin oram
%1,1, Yllda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %0,3, hi9 gitmeyenlerin orarll %2,3'tiir.

Kitap

okuma bazmda baktlgllTI1zda ogrencilerin kahvehaneye gitme slkhklan arasmda anlarnh bir ili~ki
vardlr. Ogrencilerin kitap okumalarma gore kahveye gitme slkllklar·l arasmda gozlenen bu farkm
anlarnlI oldugu bulU1mlU~tur x2=22,38, sd=12, p=0,03, &=0,05, N=350'dir ve [p<,05] oldugu i9in
anlarnlI bir ili~ki vardrr.
bir ili~ki vardu.

Ba~ka

bir anlatllnla kitap okmna ile kahvehaneye gitme arasmda anlarllh
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Tablo 96. Bara Ne SIkhkla Gidersiniz? * Kitap Okur musunuz?

Kitap Okur musunuz?
TOPLAM

Slk SIk

Hergiin
BaraNe
SIkhkla
Gidersiniz?

Haftada 23
Haftada 1
Ayda 1-2
Yllda 1-2
Hiy
gitmem

TOPLAM

N
%
N
%

Bazen

Okumam

1
,3

2
,6

3
,9

10
2,9

6
1,7

3
,9

19
5,4

24
6,9

28
8,0

1
,3

53
15,1

45
12,9

51
14,6

4
1,1

100
28,6

N
%
N
%
N
%
N
%

20
5,7

37
10,6

1
,3

58
16,6

45
12,9

68
19,4

4
1,1

117
33,4

N
%

145
41,4

190
54,3

15
4,3

350
100,0

Ogrencilerin kitap okuma slkhgl ile bara gidi~ slkhklan arasmda anlamh bir ili~kinin olup
olmamasma yonelik ili~kin kay-kare test sonuylan Tablo 96'da verilmi~tir.
Tablo 96 incelendiginde kitap slk slk okurum diyen ogrencilerden; haftada 2-3 gUn giden
ogrencilerin oram %2,9, haftada 1 gUn giden ogrencilerin oram %6,9, ayda bir iki gun giden
ogrencilerin oram %12,9, Yllda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %5,7, hi y gitmeyenlerin oram
%12,9'dur. Bazen kitap okuyan ogrencilerden; bara haft ada 2-3 gUn giden ogrencilerin oram
%1,7, haftada 1 gUn giden ogrencilerin oram %8,0, ayda bir iki goo giden ogrencilerin oram
%14,6, Yllda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %10,6, hi y gitmeyenlerin oram %19,4'tfu. His:
kitap okumayan ogrenciler ise; bara hergful giden ogrencilerin oram %0,6, haftada 2-3 giin giden
ogrencilerin oram %0,9, ayda bir iki gUn giden ogrencilerin oram %1,1, his: gitmeyenlerin oram
%1,1 'dir. Kitap okuma bazmda baktlglmlzda ogrencilerin bara gitme Slkhklarl arasmda anlamh
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bir ili~ki vardrr. Ogrencilerin kitap okumalarma gore bara gitme slkhklarl arasmda gozlenen bu
farkm anlamh oldugu

bulunmu~tur.

oldugu i<;in anlamh bir

ili~ki

vardrr.

x2=41,91, sd=10, p=O,OO, a=0,05, N=350'dir ve [p<,05]
Ba~ka

bir anlatImla kitap okuma ile bara gitme arasmda

anlamh bir ili~ki vardrr.

Tablo 97. Eglence Merkezlerine (Disko) Ne SIkhkla Gidersiniz?* Kitap Okur musunuz?

Kitap Okur musunuz?
TOPLAM
SlkSlk

Hergiin

Eglence
Merkezlerine
(Disko) Ne
SIkhkla
Gidersiniz?

Haftada 23
Haftada 1
Ayda 1-2
Yllda 1-2
Hi<;
gitmem

TOPLAM

N
%
N
%

Bazen

Okumam
1
,3

1
,3

2
,6

4
1,1

3
,9

9
2,6

9
2,6

6
1,7

1
,3

16
4,6

28
8,0

45
12,9

2
,6

75
21,4

N
%
N
%
N
%
N
%

29
8,3

43
12,3

4
1,1

76
21,7

77
22,0

92
26,3

4
1,1

173
49,4

N
%

145
41,4

190
54,3

15
4,3

350
100,0

Ogrencilerin kitap okuma slkhgl ile Eglence Merkezlerine (Disko) gidi~ slklIklan
arasmda anlarnh bir ili~kinin olup olmamasma yonelik ili~kin kay-kare test sonu<;larl Tablo 97'de
verilmi~tir.

Tablo 97 incelendiginde kitap slk slk okurum diyen ogrencilerden; Eglence Merkezlerine
(Disko) haftada 2-3 gUn giden ogrencilerin oram %0,6, haftada 1 gUn giden ogrencilerin oram
%2,6, ayda bir iki gUn giden ogrencilerin orarn %8,0, Yllda 1-2 defa giden ogrencilerin oram
%8,3, hi<; gitmeyenlerin oram %22,0'dur. Bazen kitap okuyan ogrencilerden; Eglence
Merkezlerine (Disko) haftada 2-3 gUn giden ogrencilerin oranl %1,1, haftada 1 gUn giden
ogrencilerin oram %1,7, ayda bir iki gUn giden ogrencilerin oram %12,9, Yl1da 1-2 defa giden
ogrencilerin oram %12,3, hi<; gitmeyenlerin oram %26,3'tiir. Hi<; kitap okumayan ogrenciler ise;
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Eglence Merkezlerine (Disko) haftada 2-3 giin giden ogrencilerin oram %0,9, ayda bir iki giin
giden ogrencilerin oram %0,6, Yllda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %1,1, hie; gitmeyenlerin
oraru %1,1 'dir. Kitap okuma bazmda baktlglIDlzda ogrencilerin Eglence Merkezlerine (Disko)
gitme slkhklan arasmda anlamh bir ili~ki vardlr. Ogrencilerin kitap okumalarma gore Eglence
Merkezlerine (Disko) gitme slkllklarl arasmda gozlenen bu farkm anlamh oldugu

x2 =46,5, sd=10, p=O,OO, a=0,05, N=350'dir ve [p<,05] oldugu ie;in anlamh bir
Ba~ka

ili~ki

bulunmu~tur.
ili~ki

vardlr.

bir anlatlIDla kitap okuma ile Eglence Merkezlerine (Disko) gitme arasmda anlamh bir

vardu.

Tablo 98. Eglence Merkezlerine (Disko) Ne SIkhkla Gidersiniz* Hanenin ayhk geliri

0-500

N
%
Eglence
N
merkezlerine Arasua
%
(disko) ne
N
slkhkla
nadiren
%
gidersiniz?
N
Hi<; gitmem
%
N
TOPLAM
%
Slk slk

Hanenin ayhk geliri
5011001- 15011000
1500 2000

2
,6

3
,9

6
1,7

28
8,0

12
3,4
31
8,9

20,6

51
14,6

122
34,9

2001
ve
iistii

TOPLAM

3
,9

2
,6

10
2,9

28
8,0

10
2,9

20
5,7

92
26,3

19
5,4

19
5,4

14
4,0

11

3,1

75
21,4

72

33
9,4
80
22,8

31
8,9

6
1,7

173
49,4

58
16,7

39
11,1

350
100,0

Ogrencilerin hanelerinin ay11k geliri ile eglence merkezlerine (disko) ne slkllkla
gitmelerine gore farkllhk olup olmadlgl ya da hanelerinin ayhk geliri ile eglence merkezlerine
(disko) ne slkllkla gitmeleri ile

ili~kin

kay-kare test sonue;larl Tablo 98'de verilmi~tir.

Tablo 98 incelendiginde, 0-500 ytl arahgl hanenin ayhk geliri olanlar eglence
merkezlerine (disko) slk slk gidenler %0,6, ara sua gidenler %1,7, nadiren gidenler %3,4, hie;
gitmeyenler %8,9'dur. 501-1000 ytl araSl hanenin geliri olan ogrencilerden slk slk gidenler %0,9,
ara Slra gidenler %8,0, nadiren gidenler %5,4, hie; gitmeyenler ise %20,6'dlr. 1001-1500 ytl araSl
hanenin geliri olan ogrenciler; ara sua gidenler %8,0, nadiren gidenler %5,4, hie; gitmeyenler ise
%9,4'tiir. 1501-2000 ytl arasmda hanenin geliri olan ogrenciler ise slk slk gidenler %%0,9, ara
Slra gidenler %2,9, nadiren gidenler %4,O, hie; gitmeyenler ise %8,9'dur. 2001 ve ustii ytl
hanenin geliri olan ogrenciler ise; slk slk gidenler %0,6, ara Slra gidenler %5,7, nadiren gidenler
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%3,1, hi<;: gitmem diyen ogrencilerin oram ise %l,Tdir. Hanenin aylIk geliri ve eg1ence
merkezlerine (disko )ya gitme oranlarma bala1d1gmda ogrencilerin gelirlerine oranla eglence
mekanlanm gitmeme oram (%49,4)yanya yalandlr. Ogrencilerin hanenin geliri i1e eglence
merkezlerine (disko )ya gitme slkhgma
x2=71,548
Ba~ka

sd=25

ili~kin

gozlenen bu farkm anlamh oldugu

bulunmu~tur.

p=,OOO, 6:=0,05 N=350'dir ve [p<,05] oldugu i<;:in anlamh bir ili~ki vardlr.

bir anlat1mla hanenin ayhk geliri ile

eglence merkezlerine (disko) ya gitme slkhg1

arasmda anlamh bir ili~ki vardlr.

Tablo 99. Klasik Miizige Ne SIkWda Gidersiniz? * Kitap Okur Musunuz?

Kitap Okur musunuz?
TOPLAM

Slk Slk
Haftada23
Klasik
Miizige Ne
SIkWda
Gidersiniz?

Haftada 1
Ayda 1-2
Yllda 1-2
Hi<;:
gitmem

TOPLAM

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Bazen

Okumam
2
,6

2
,6

2
,6

4
1,1

1
,3

7
2,0

26
7,4

10
2,9

52
14,9

44
12,6

4
1,1

100
28,6

65
18,6

130
37,1

10
2,9

205
58,6

145
41,4

190
54,3

15
4,3

350
100,0

36
10,3

Ogrencilerin kitap okuma slkhg1 ile Klasik Miizige gidi~ slkhklar1 arasmda anlamh bir
ili~kinin

olup olmamasma yonelik ili~kin kay-kare test sonu<;:lar1 Tablo 99'da verilmi~tiL

Tablo 99 incelendiginde kitap slk slk okurum diyen ogrencilerden; Klasik Miizige ayda
bir iki gUn giden ogrencilerin oram %7,4, Y1lda 1-2 defa giden ogrencilerin oran1 %14,9, hi<;:
gitmeyenlerin oram %18,6' dlL Bazen kitap okuyan ogrencilerden; Klasik Miizige haftada 1 gUn
giden ogrencilerin oram %1,1, ayda bir iki gUn giden ogrencilerin oram %2,9, yllda 1-2 defa
giden ogrencilerin oranl %12,6, hi<;: gitmeyenlerin oram %37,1 'tlir. Hi<;:

kitap okumayan

ogrenciler ise; Klasik Miizige yllda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %1,1, hi<;: gitmeyenlerin
oram %2,9'dur. Kitap okuma bazmda bakt1g1m1zda ogrencilerin Klasik Muzige gitme slkllklan
arasmda anlamh bir ili~ki vardlL Ogrencilerin kitap okumalanna gore Klasik Miizige gitme
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slkhklan arasmda gozlenen bu farkm anlamh oldugu
&=0,05, N=350'dir ve [p<,05] oldugu ie;in anlamh bir

bulunmu~tur.
ili~ki

vardrr.

X2=30,71, sd=8, p=O,OO,
Ba~ka

bir anlatunla kitap

okuma ile Klasik Mfizige gitme arasmda anlamh bir ili~ki vardlr.

Tablo 100. Tiyatroya Ne SIkhkla Gidersiniz? * Kitap Okur musunuz?

Kitap Okur musunuz?

Slk Slk

Haftada 23
Tiyatroya
Ne SIkhkla
Gidersiniz?

Haftada 1
Ayda 1-2
Yllda 1-2
Hie;
gitmem

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

TOPLAM

TOPLAM

Bazen

Okumam
2
,6

2
,6

13
3,7

10
2,9

1
,3

24
6,9

64
18,3

50
14,3

1
,3

115
32,9

45
12,9

61
17,4

3
,9

109
31,1

23
6,6

67
19,1

10
2,9

100
28,6

145
41,4

190
54,3

15
4,3

350
100,0

Ogrencilerin kitap okuma slkllgl ile Tiyatroya gidi~ sIklIklarl arasmda anlamh bir
ili~kinin

olup olmamasma yonelik ili~kin kay-kare test sonue;lan Tablo 100' de verilmi~tir.

Tablo 100 incelendiginde kitap slk sIk okurum diyen ogrencilerden; Tiyatroya haftada 1
goo giden ogrencilerin oram %3,7, ayda bir iki goo giden ogrencilerin oram %18,3, yllda 1-2
defa giden ogrencilerin oram %12,9, hie; gitmeyenlerin oram %6,6'drr. Bazen kitap okuyan
ogrencilerden; Tiyatroya haftada 1 gUn giden ogrencilerin oram %2,9, ayda bir iki gUn giden
ogrencilerin oram %41,3, Yllda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %12,9, hie; gitmeyenlerin oram
%6,6' dlr. Hie; kitap okumayan ogrenciler ise; Tiyatroya ayda bir iki gUn giden ogrencilerin oram
%0,3, Yllda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %0,9, hie; gitmeyenlerin oram %2,9'dur. Kitap
okuma bazmda baktIglmlzda ogrencilerin Tiyatroya gitme sIklIklarl arasmda anlamll bir

ili~ki

vardrr. Ogrencilerin kitap okumalanna gore Tiyatroya gitme slkhklan arasmda gozlenen bu
farkmanlamh oldugu

bulunmu~tur.

x2=34,00, sd=8, p=O,OO, &=0,05, N=350'dir ve

[p<,05]
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oldugu is:in anlamh bir

ili~ki

Vardlf.

Ba~ka

bir anlatlmla kitap okuma ile Tiyatroya

gitme

arasmda anlamh bir ili~ki vardrr.

Tablo 101.

Sijyle~ilKonferansa

Ne SIkhkla Gidersiniz? * Kitap Okur musunuz?

Kitap Okur musunuz?
TOPLAM
SIk SIk

Hergiin
Haftada
2-3
Sijyle~ilKonferansa

Ne SIkhkla
Gidersiniz?

Haftada 1
Ayda 1-2
Yllda 1-2
His:
gitmem

TOPLAM

N
%
N
%

Bazen

Okumam
1
,3

1
,3

3
,9

4
1,1

7
2,0

6
1,7

5
1,4

11
3,1

47
13,4

41
11,7

88
25,1

N
%
N
%
N
%
N
%

48
13,7

76
21,7

1
,3

125
35,7

41
11,7

63
18,0

14
4,0

118
33,7

N
%

145
41,4

190
54,3

15
4,3

350
100,0

Ogrencilerin kitap okuma sIkhgl ile Soyle~i/Konferansa gidi~ slkhklarl arasmda anlamh
bir ili~kinin olup olmamasrna yonelik ili~kin kay-kare test sonus:larl Tablo 101 'de verilmi~tif.
Tablo 101 incelendiginde kitap slk slk okurum diyen ogrencilerden;

Soyle~i/Konferansa

haftada 2-3 giin giden ogrencilerin oram %0,9, haftada 1 gUn giden ogrencilerin oram %1,7, ayda
bir iki gUn giden ogrencilerin oram %13,4, yrlda 1-2 defa giden ogrencilerin oram %13,7, his:
gitmeyenlerin oram %ll,7'dir. Bazen kitap okuyan ogrencilerden;

Soyle~i/Konferansa

her giin

giden ogrencilerin oram %0,3, haftada 2-3 gUn giden ogrencilerin oram %1,1, haftada 1 gUn
giden ogrencilerin oram %1,4, ayda bir iki gUn giden ogrencilerin oram %11,7, Yllda 1-2 defa
giden ogrencilerin oranl %21,7, his: gitmeyenlerin oram %18,0'drr. His:
ogrenciler ise;

Soyle~ilKonferansa

baktlglmlzda ogrencilerin

kitap okumayan

his: gitmeyenlerin oranl %4,0' dlf. Kitap okuma bazrnda

Soyle~ilKonferansa

gitme slkhklan arasrnda anlamh bir

ili~ki

vardrr.
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Ogrencilerin kitap okumalanna gore Soyle~ilKonferansa gitme sIlchklan arasmda gozlenen bu
far1a.n anlamh oldugu

bulunmu~tuf.

oldugu i((in anlamh bir

ili~ki

x2=31,92, sd=10, p=O,OO, a=0,05, N=350'dir ve [p<,05]

vardrr.

Ba~ka

bir anlatlmla kitap okuma ile

Soyle~ilKonferansa

gitme arasmda anlamh bir i1i9ki Vardlf.

Tablo 102. Kafe Yada Kahvehanelerde NasIl Vakit Ge~iriyorsunuz?
Sikhkla Gidersiniz?

Sohbet Ederek
Kafeyada
Kahvehanelerde NasIl
Vakit

Bir ~eyler
i((erek
Grup Oyunlan
Oynayarak
ikili Oyunlar
Oynayarak

* Kahvehaneye Ne

TOPLAM
Kahvehaneye Ne SIkWda Gidersiniz?
Haftada Haftada Ayda Yllda Hiy
Herglin
1-2
1-2
Gitmem
2-3
1
38
10
15
2
10
N
1
10,9
2,9
4,3
2,9
,3
,6
%
N
2
2
%
,6
,6

N
%
N
Ge~iriyorsu%
nuz?
N
Yemek Yiyerek %
N
99 %
N
TOPLAM
%

6
1,7

7
2,0

2
,6

1
,3

3
,9

14
4,0

6
1,7

2
,6

21
6,0

2
,6
14
4,0

17
4,8

291
83,1
291
83,1

293
83,7
350
100,0

Ogrencilerin kahvehaneye gitme slkllgl ile, kafe yada kahvehanelerde nasll vakit
ge((irdikleri sorusuna gore farklIhk olup olmadlgl ya da kahvehaneye gitme sIlchgl ile, kafe yada
kahvehanelerde nasll vakit ge((irdiklerine ili~kin kay -kare test sonuylarl Tablo 102' de verilmi~tir.
Tablo 102 incelendiginde kafe yada kahvehanelerde hergtin giden ogrenciler; sohbet
ederek geyirirn diyen ogrencilerin oram %0,3, bir

~eyler

i((erek geyirim diyen ogrencilerin oram

%0,0, grup oyunu oynayarak vakit ge((iririm diyen ogrencilerin oram % 1,7. Haftada 2-3 gUn kafe
ya da kahvehaneye giden ogrencilerden; sohbet ederek ge((irim diyen ogrencilerin oram %0,6,
grup oyunu oynayarak vakit ge((iririm diyen ogrencilerin oram %0,3. Haftada 1 gUn kafe ya da
kahvehaneye giden ogrenciler ise; sohbet ederek ge((irirn diyen ogrencilerin oranl %2,9, bir
~eyler

iyerek geyirirn diyen ogrencilerin oram %0,6, grup oyunu oynayarak vakit ge((iririrn diyen

ogrencilerin oram %0,6. Ayda 1-2 kafe ya da kahvehanelere giderim diyen ogrenciler; sohbet
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ederek ge9irim diyen ogrencilerin oram %4,3, grup oyunu oynayarak vakit ge9iririm diyen
ogrencilerin oram %1,7. Y1lda 1-2 defa kafe yada kahvehanelere giderim diyen ogrencilerin;
sohbet ederek ge9irim diyen ogrencilerin oram %2,9, grup oyunu oynayarak vakit ge9iririm
diyen ogrencilerin oram %0,6, %0,6' 51 ise

yamtlamamI~trr.

Hi9 gitmem diyenlerin oram ise

%83,1 'dir. kahvehaneye gitme Sill1g1 ile, kafe yada kahvehane1erde nasil vakit ge9irdikleri
arasmda anlamh bir ili~ki vardrr. Ogrencilerin kahvehaneye gitme slkllgI ile, kafe yada
kahvehanelerde nasII vakit ge9irdikleri arasmda gozlenen bu farkm anlamh oldugu bulunmu~tur.
x2=123,98, sd=36, p=O,OO, &=0,05, N=350'dir ve [p<,05].

Ba~ka

bir anlatImla kahve haneye

gitme slkllgl ile kafe yada kahvehane1erde nasII vakit ge9irdikleri arasmda anlamh bir
vardrr.

ili~ki
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SONU<;

Bu ara~trrrnada "Anadolu Universitesi Ogrencilerinin Bo~ Zaman Ah~kanhklan ve
PopUler Kiiltfu Etkinliklerini" anlamaya yonelik bir

yah~ma geryekle~tirilmi~tir.

toplumun en dinamik kitlesidir ve bu dinamizminden dolaYl

ara~trrrnamIzm

Genylik

konusunu

olu~turmaktadlr .

Popliler kiiltiir etkinliklerinin hayatlffilzm her alamnda yer almasl,

bo~

zamanlanmlzda

yaptlg1ffi1zJkatlldlglmlz veya yapacaglffilzJkatllacaglffilz faaliyetleri belirleyen bir sfueytir. i~te
bu sfueyte; Universite genyliginin hliyiik bir kIsmmm popUler kiiltfu etkinlikleri iyinde yer
almalarl kayda degerdir. Bu yah~mamn bulgulanndan yola yIkarak; Anadolu Universitesi
bo~

ogrencilerinin, sosyo-ekonomik ozellikleri,
etkinlikleri arasmdaki

ili~kinin

analizi

ah~kanllklan

zaman

yapllml~tlr. Ara~trrrna

ve popUler kiiltiir

sonuylarma gore bu

temel sorulanndan biri olan ogrencilerinin sosyo-ekonomik ozellikleriyle
ah~kanllklanna

yonelik egilimleri arasmda anlamh bir ili~ki

yah~mamn

bo~

zaman

gozlenmi~tir.

Yani Anadolu Universitesi Ogrencilerinin; ya~, cinsiyet, anne ve babanm ogrenim

durumu, meslekleri, ayhk geliri, ayhk
degi~kenler

bo~

zaman

ah~kanllklan

goz oniine ahndlgmda, demografik ozelliklerinin

iyin harcadlklan para vb. gibi
bo~

zaman

ah~kanllklarlm

ve

popiiler kiiltiir etkinliklerini tercih ederken davram~lanm belirlemede onemli bir yeri vardu.
Bo~

zamanm dinlenme ve eglenmenin yam Slra aktiviteler slrasmda ogrenmeyi de

saglayan bir ozelliginden soz etmek mlimkiindlir. Bu yi.i.zden toplum

ya~ammda bo~

zaman

onemli bir yere sahiptir ki, bu onemin zamanla daha da artacagl ongoriile bilinir.
Teknolojik

geli~melerle yah~ma

saatlerinin azalmasl ve serbest zamanlarlmn artmasl,

egitim ve gelir diizeylerinin yiikselmesine neden
bo~

zaman etkinliklerine yonelik talep
Bo~

zaman

ki~ilerin

daha yiiksek bir diizeye

olmu~tur.

TOm bu etkenlerin yanslffiasl olarak

artml~tlr.

bulunduklarl sosyal yapl igerisinde

ula~tlrabilmek

ya~amlarml

surdfuebilmek ve

iyin zorunlu olarak yaptlklarl yaba ve eylemler

dl~mda

kendi isteklerine gore degerlendirmede serbest olduklan sfue olarak tammlanabilir. GUnlUk
ya~armn
ho~ya

SOOCl, disiplinli ve monoton geyen

vakit geyirmek amaclyla gosterdikleri

zaman etkinlikleri, ogrenmek,

ke~fetmek

yah~maSlilln
ge~itli

ve

etkisinden kurtulmak, dinlenmek ve

aktiviteleri iyermektedir. Aym zamanda bo~

ara~trrrnak

iyin

ye~itli

olanaklar sunmaktadlr.

Aynca insanlara fizyolojik, psikolojik ve sosyal a9ldan olumlu etkileri bulunmaktadu.
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Anadolu Universitesi ve Eski~ehir kenti yogun bir etkile~im iyerisindedir. Geni~ ogrenci
kitlesi ve bu ogrencilere sundugu zengin olanaklarla Anadolu Universitesi
ko~ullar

kUlttir kenti olmaslID her geyen Yll saglarnaktadrr. Bu

Eski~ehir'in

ara~trrmanm

bir

alansal

verimliliginde onemli bir roI oynarnI~trr.
Oncelikle ara~tlrmaya katllan ogrencilerin sosyo ekonomik durumlarl incelenmi~tir.
Buna gore, ortalama gelirlerinin 500 YTL. oldugu, %43,1'inin bo~ zaman

ah~kanhklarl

iyin 0-

100 YTL. harcadlgl belirlenmi~tir. Ulkemizde net asgari iicretin 500 YTL. oldugu
dii~iinUldiigiinde,

ogrencilerin gelirleri ve

dl~

mekan bo~ zaman etkinlikleri iyin ayrrdIklarl para

miktarlmn yeterli olmadlgl soylenebilir. Genc;lerin hane gelirleri dikkate almdlgmda oldukya
dii~iik

oldugu gozlenmektedir. Tiirkiye'de gec;im seviyesi olyiit almdlgmda ogrencilerin yogu

geyirnlik diizeyde hane gelirine sahiptir. Bu durum ogrencilerin

bo~

zaman

ah~kanlIklarma

ve

popUler kUltiir etkinliklerine· katlhmlm etkileyen en onemli sorundur. Ogrencilerin bo~
zamanlarl ortalama hafta iyi giinliik 5 saat, hafta sonu ise ortalama 10 saat oldugu
varsayllmaktadrr. Bu degerler ogrencilerin serbest zaman konusunda slkmtllarl olmadlgml
gostermektedir. Gelir aC;lsmdan kIsltlaYlcl sorunlarl olsa da zamanaylSlndan fazla kIsltlaYlcl bir
sorunu bulunmayan ogrencilerin, gerek Universite ve gerekse

Eski~ehir

kentinin bu konudaki

olanaklarmdan yeterince yararlandlklarl ortaya ylkmaktadrr.
Barmma ogrencilerin en onemli sorunudur. Ailenin ve ogrencinin geliri kaldlgl yeri
be1irlemede en onem1i etkendir. Aile destegi yanmda burs, kredi ve

i~

olanaklarmdan

yararlanabilenler daha iyi ko~ullarda barlnmaktadlrlar.
Bo~

zaman etkinliklerine aynlan para genellikle temel

kar~llandlktan

fizyolojik ihtiyaylar

sonra aynlan paradrr. Bu ayldan ailesi ile birlikte kalanlarla yurtta, pansiyonda,

Apart-otelde, birkay arkada~l ile birlikte, yalmz kalanlar arasmda dogal olarak onemli bir fark
bulunmamaktadlr. Ama ailesi ile kalanlann temel ihtiyaylarlID aile
harcama konusunda daha rahat olduklarl

dii~iinUlebilir.

olanlar bir yandan kendi sorumluluklarl ile

ba~

kar~lladlgl

iyin gelirini

Diger yandan aile denetiminden uzak

ederken diger yandan ekonomik aC;ldan

harcamalarl konusunda da az 5zgiir olacaklardu.
Universite ogrencilerinin iiniversite ya~am1arl boyunca kendilerine gelir saglamak iyin
herhangi bir
geyinen ve

i~te c;ah~lp yah~madlklarml

c;ah~mayan

ogrenmeye yonelik sorulan soruda; aile destegi ile

ogrencilerin oram yiiksektir.

C;ah~arak

geyinen ogrencilerin oram ise

%18,6'drr, ogrencilerin biiyiik bir yogunlugunun kredi ve burs alarak egitimini siirdiirdiigii de
gozlenmektedir. Bu verilere gore iiniversitedeki ogrencilerinonemli bir boliimii aile destegi ile
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okumaktadlrlar. Ggrenciler ail eye yiik olmamak ve daha iyi ko~ullarda ge<;inebilmek i<;in kredi
ya da burs almaktadrrlar.

Bunu yam Slra hane gelirine destek ve kendi egitimlerini

sfudiirebilmek i<;in ogrenciler <;all~maktadrr (Tablo.ll). Gokmen ve
Universite ogrencilerin %73'ii

<;ah~madIklaIllli vurgulaml~trr.

arkada~larlllin <;ah~masmda

Yalmzca okul kapah iken

<;ahi>anlarm oram %21, okul zamam ya da Yllm biiyiik bir <;ogunlugunda
%6'drr.

Ara~trrmarmzdaki
Ara~tlrmaya

sonu<;lara yakm sonu<;lar elde

<;all~anlarm

oram ise

edilmi~tir.

katIlan ogrencilerin %46,6 Sl birka<;

arkada~la

birlikte kirahk bir evde,

%19,1'i ailesirrin yamnda, %14,6'SI devlet yurdunda, %1,4'ii akraba tamdlk yamnda
kalmaktadrr (Tablo.12). KaldIklan yerler ogrencilerin akademik bai>ansmm yam srra bo~ zaman
etkinliklerirri, tiiketim
ve

ah~kan1Iklarlm,

arkada~lanmn <;ah~masmda

ruhsal ve sosyal

geli~imlerini

de etkilemektedir. Gokmen

ogrencilerin %34'ii ailelerinin yamnda bannmaktadlr, akraba ve

tamdlk yamnda kalanlann oram ise %6' drr. Yurtta kalanlann oram ise %31 ' dir. Kirahk bir evde
arkada~lan ile kalanlann oram%22' dir. 150 1985 yllmdan okuyan ogrencilerle 2007 Ylllmda

okuyan ogrenciler arasmda bannma ile ilgili

degi~imlerin ya~andlgl

gorulmektedir. 1985

Yllmda ogrencilerin biiyiik bir kIsmmm ailenin yamnda ogrenim hayatlm ge<;irdigi
gozlemlenirken 2007'li Ylllarda birka<;

arkada~l

ile birlikte aym evde kalmanm daha <;ok oldugu

gozlenmektedir.
Ggrencilerin bo~ zamanlarmda nasll vakit ge<;irdikleri soruldugunda, intemetin en fazla
kullamlan bo~ zaman aktivitesi oldugu sonucu ortaya 9lkml~tlr. Bunun temel nedeni ise; serbest
ve 6zgiir eri~im hizmeti nedeniyle son donemlerde intemetin yaygm kullanImldrr. Ggrenciler,
artlk giiullik hayattan alacagl haberleri televizyon ve gazete yerine internetten takip etmektedir.
ikinci slradaki vakit ge<;irme araCI ise eglenceler, ii<;Uncii SlraYI ise televizyon izleme, kitap
okuma ve en son bedensel rahatlamaYI saglayan aktivite "spor" gelmektedir. Bu bulgu bize
ogrencilerin en <;ok vakit ge<;irdikleri zaman diliminin kitlesel

ileti~im

ara<;larllli kullandlklarl

zaman dilimi oldugunu gostermesi a<;lsmdan onemlidir.
Gyle ki gazete okuma ah~kan1lg1 artlk satm alman bir meta degil internet vasltaslyla her giin
evlerine gel en bir olgudur. Gazete hilt okumam diyenlerin oram ise onemli bir sonu<;tlrr. Bu
bulgu ise omeklem grubumuzun %5,1 'ini

olu~turmaktadrr.

Her giin okuyanlarm orneklem

i<;indeki oram ise %37,7' dir. Gazete en <;ok okuduklarl bOliimiin ozellikle siyasi haberlerin
olmasl ise, Anadolu Universitesi gen<;liginin Dilnya ve Tiirkiye'de olan olaylara kaYltslz
olmadlklanm
150

dii~iindfumektedir.

Gokmen ve arkada~lan, a.g.e., s:42
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Ogrencilere gazete okurken en c;:ok hangi gazeteleri okuduklan ve takip ettikleri
sorulmu~tur.

Goriildugu uzere genc;:lerin buyUk bir c;:ogunlugu egemen ideolojiye yakm olan

Milliyet, Hfuriyet ve Radikal'i slkhkla okumaktadrrlar. Bunun yarn srra muhalif gazetelerinde
okundugu gozlenmektedir. Omegin; Kapital, Evrensel, Birgiin, Yeni Safak, Zaman vb.
Televizyon tek yonlu bir bilgi, kUltiir aktarIml, enformasyon ve eglence aracIdrr. Sadece
vakit gec;:irmek ic;:in bile olsa televizyon
manipiilasyona tabi oldugu

du~iincesindeyim.

kar~lsmda

gec;:irilen zaman ie;:inde

KUltiirel kodlarm

in~asmda

ki~inin

televizyon c;:ok etkili

bir kitle ileti~im aracIdIr.Ogrencilerin televizyonu seyretme suresi giin ic;:inde 2-3 saatti
gec;:memektedir. En c;:ok seyrettikleri televizyon programiarl ise slrasIyla; diziler, haberler,
tartl~ma

programlarldrr. Diizenli olarak televizyon haber programlarml. seyredenlerin orarn

seyretmeyenlere gore yiiksektir.
Televizyon haberlerini izlerken
takip etmektedirler. Verilere gore

ki~iler

ara~tlrmaya

haber verme guciine gore guvendikleri kanallarl
katllan ogrencilerin Ntv haber kanal1ill slkhkla

izledikleri ortaya C;:lkan bulgulardan biridir. TV ve internete harcarnlan zaman ve kitap okurna
egilirnine yonelik veriler birc;:ok
veriler elde etmemizi
periyotlarda

artlP

degi~keni

engellemi~tir.

azalma

ozelligi

ihtiva ettiklerinden guvenilir/gec;:erliligi yUksek sabit

<;iinkii ogrenciler arasmda bu
gosterirler.

Ancak

ortalama

ah~kanl1klar

degerler

belli

(Tablo.24)

yansItIlml~trr .

Ogrencilerin buyiik bir c;:ogunlugu ulusal televizyonlarl izlemektedirler. Bu televizyon
kurulu~lan

egemen ideolojiye yakm olan kanallardrr. En c;:ok izlenen kanallar KanalD, Atv ve

haber kanall olan Ntv'dir. Ogrencilerin muhalif olan kanaliarl da izledikleri onemli bulgulardan
biridir. Orne gin; Roj, Kurdsat, Habertlirk, vb. gibi.
Ogrencilerin buyiik bir

bSIDl

popUler kiiltUriin bir pare;:asl olan dizileri tiiketmektedir.

Adorno soziinu ettigi gibi, kiiltiir endustrisinin fuettigi ve

endustrile~meye ugraml~

haberler ve

eglence arac;:lan tiiketiciye artIk yalmzca bilgi vermemekte aym zamanda sahte bir eglenceye
suriiklemektedir. Dizilerde sunulan hayatlar ise belli bir zamandan soma gerc;:eklikle aym
edilemez hale gelmektedir. Ogrencilerin bo~ zamanlarmda izledikleri televizyon programlan
da onlarl gec;:ici de olsa reel hayattan koparmaktadlr. Ogrencilerin diger izledikleri programlar
ise haberler ve

tartl~ma

programlarldlr. Bu programlarda kiiltiir endustrisinin uriinleridir. Ve

haber programlarl bile artIle bilgi saglamamakta aym zamanda eglendirmektedir.
Ogrencileri; Turkiye'nin ilk ue;: sorununa verdikleri cevaplar ile degerlendirdigimizde
gelecege iimitle bakmadIklan yarglsma

ula~abilmekteyiz.

<;unkii Tfukiye'deki siyasal
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istikrarslzhk, kiilturel bozulma,
adaletsizlik, en onemlisi
gelecekte saglanmasl
Kitap okuma

gu~

dl~a

i~sizlik

bagunhhk, laiklik ve turban tehdidi, gelir dagllundaki

ve ekonomik istikrarslzhk onlar

i~in ~oziimii

yakIn bir

olan sorunlar arasmda yer almaktadlr.

all~kanlIklarmda

ise; sIk sIk okuyanlann ylizdesi %41,4 iken bazen

okurum diyenlerin yiizdesi daha yliksektir. Universite gen~liginde kitap hi~ okumam diyenlerin
%4,3 olmasl ise

dU~UndurUrcudfu.

Okuduklan kitaplardan en

~ok

etkilendikleri kitap tiirii ise;

gooUmUz modern edebiyatmdan kitaplar, popUler edebiyat, klasik edebiyat ve tarihsel
kitaplardlr.
Ara~trrmaya

katIlan ogrencilerin; en <;ok okumaYl sevdikleri kitap tfuU romandrr.

zamanlarmda reel hayattan
ya~amlar ki~iyi ge~icide

ka~l~l

Bo~

saglamasmdan dolaYl tercih sebebidir. Sundugu sahte

olsa ger<;ek dunyarun slkmtllanndan

CevaplaYlcllarm en slk okuduklarl diger bir kitap tfuU ise

uzakla~masllli

ki~isel geli~imi

saglamaktadrr.

saglamasl

a~lSlndan

onemli ba~ka bir kitap tfuU ara~tIrma tarZl kitaplardrr.
Universitede okuyan gen<;lerin % 56,6 Slllin spar yapmamasl onemli bir bulgudur.
Ogrencilerden spor yapanlar ise daha ~ok tabm sporlan i~inde yer aldIklan ve profesyonel
olarak sfudiirdiikleri g6riilmektedir (Tablo.29).

Yerle~ke i~inde

sparsal faaliyetlerin yapllacagl

alanlarm yeterince var olmasma ragmen, ogrencilerin bo~ zaman ah~kanllklarmda spora daha az
yer verdikleri g6riilmektedir. Spor yapan ogrenciler ise <;ogunlukla yiizme, futbol ve doga
sporlarml tercih etmektedirler.
Hareketsiz

ya~am

ve kapall bir alanda

dururnunu olumsuz etkilemektedir. Hareketsiz
kar~lsmda

slkI~lP

kalma bireylerin psikolojik ve zihinsel

ya~amm

bir nedeni de internet ve bilgisayar

sfuekli oturmaktrr. Tablo.30'da benzer bulgulara yer verilmektedir.

Universitede okuyan gen<;lerin buyiik bir <;ogunlugu internetten faydalanmaktadlrlar.
Giinde ortalama 1-2 saatin internette;
haber okumak, oyun, mUzik, egitim,
Goriildugu gibi internetin insan

ara~trrma
i~

yapmak,

arkada~larla gorii~mek-sohbet

aramalbulma sitelerinde tUketildigi

ya~ammda

onemi gUn

ge~tik<;e

artmaktadlr.

i<;in kullarulan internet gUnUmUzde pek <;ok ama<;la kullarulmaya

etmek,

anla~llmaktadlr.

Ba~lang19ta

bilgi

ba~laml~tlr. Arkada~larla

sohbet etmek ise intemetin ileti~im boyutudur.
Son Ylllarda gen<;ler arasmda internet -internetten yararlanmanm maliyetinin
du~mesiyle- bo~

zamanlannda en yogun vakit ge<;irilen ileti~im, bilgi ve eglence araCl

olmu~tur.

OYle ki internet araclhglyla arkada~lan ile ileti~im kurmakta, yeni arkada~IIklar edinmekte,
ara~tlrma yapmaktadlrlar. Ogrenciler ki~isel geli~imlerini saglamak amaclyla kendi okuduklan
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alanla ilgili olan forum sitelerine uye oimaktadirlar. Bu yolla alanlan hakkmdaki
haberdar oImakta kendilerini

geli~tirme

geli~melerden

frrsati yakaiamaktadirlar. Aynca gazetelerin internet

sitelerinden faydalanarak yurttan ve dlinyadan geli~meleri takip etmektedirler.
Ogrencilerin uye oiduklarl siteler incelendiginde; ogrencilerin arkada~lanyla ileti~im kurmak
ve yerri arkada~hklar kurmak amaclyia ye~itli sitelere uyedirler. Ogrencilerin Universite
ortammdaki arkada~hklardan farkli alanlarda da arkada~ arama yabalarmm oImasi kayda deger
bir bulgudur. Genyler toplumsalla~ma sfuecinde yeni arkada~hklar kurmaktadrrlar. internette
bu toplumsalla§ma sfuecinde genylere bulundugu mekandan ayn,
ya~Itlanyla taill~ma

ba~ka

mekanlarda olan

ve forum odalarmda kendilerini ozgfuce ifade edebilme frrsatlill yakalar.

Ogrencilerin bo~ zaman alI~kanlIklarmm belirlenmesinde hane gelirinin du~Uk oImasi
etkilidir. Kafeye gidemeyen ogrencilerin de oImasi onemli bir bulgudur. Ama bo~ zamanlannda
kullandIklari mekanlar incelendiginde en sIklIkla gidilen mekanlardan biridir. Kafeler giindelik
ya~amda

genylerin sIkya tUkettigi mekanlardrr. Bu mekan genylerin uzamiarl haline

gelmi~tir.

Oyle ki arkada~lanyla bulu~tuklarI, sohbet ettikleri, yemek yedikleri, oyun oynadIklan, bir
~eyler

iytikleri, toplumsalla~tIklari mekanlardan biridir.
Bo~

zamanlannda mekan kullanImllll anlamaya yonelik sordugumuz soruda sIklIkla

gittikleri yerler; kafeler, tiyatro, sinema, -maliyetin yUksek oImasi ve

anla~abilecegi

bir

arkada~

ortamIill bulamama gibi nedenler sinemaya gitme SIklIglill etkilemektedir. Ogrenciler tiyatrodan
daha yogun bir

~ekilde

merkezleri, -her insamn
tUketilen mekanlar

bu mekam kullanmaktadrrlar- pop mlizik konserleri,

bo~

ah~veri~

zamanlarmda

genyler bu mekam sadece

mekan

arkada~lanyla bulu~tuklan,

~eyler

olsun oImasm glindelik

ya~am

iyinde en sik

merkezleridir. Genyler iyin ah~veri~ merkezlerinin anlami farklidir.

~iinldi

gibi

i~i

ah~veri~

iyin kullandIklan alan

ah§veri~

yapmak amacIYla kullanmamaktadrr, onlar iyin bu

bir yerde oturup sohbet ettigi, sinemaya girtigi, yeme-iyme

olmu~tur. Eski~ehir

ozelinde

du~unUlduglinde

ayIlan

ah~veri~

kompleksleri -Espark, Kanath, Carrefour, vb.- genyler iyin tUnl bu irnkanlan sagiamaktadir.
Ah~veri~

merkezleri genylerin uzamiarl haline

gelmi~tir. Ara~tIrmaya

bir yogunlugu bu mekaniarl kullanmaktadrrlar.-

soyle~i

katIlan genylerin buylik

ve konferanslar olarak

yailltlanmI~tIr.

Buna kar~m nadiren gittikleri mekanlar ise; kahvehane, bar, eglence merkezleri (disko), klasik
mlizik, sergi, futbol ve operadrr. Kafe yada kahvehane de en yok 1-2 saat geyirmektedirler. Bu
mekanlar;

arkada~larla

sohbet etmek, yemek yemek, oyun oynamak (grupla oynan oyunlar ve

ikili oynan oyunlar vb.), herhangi bir iyki iymek (yay, kahve, me§rubat vb.), ve may seyretmek
iyin tercih edilmektedir.
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Mfizik genc;ler arasmda 6nemli bir olgudur. Miizikle birlikte genc;ler sevinc;lerini,
co~kularIDl payla~abilmektedirler.

Uziintiilerini,

~ekilde

biridir. Bir

Mfizik gencin hayatmda en onemli olgulardan

hayatm her doneminde mfizik vardrr. Reel hayatta mutsuz olarun da
~ekilde

duygularlm yansltrr. Bir

giindelik

ya~amdaki

slkmt!lara direnmesini saglar. Gen<;lerin

dinledigi mfizikler incelendiginde Rock, ozgiin mfizik muhalif mfiziklerdir.
Gen<;lerle yapllan
mfizik tiirii bir

~ekilde

ara~trrma

sonu<;larma gore gen<;lerin en yogun olarak dinledikleri

onlarm var olan dfizene

kar~l

kendilerini nasIl konumlandlrdlklan

sonucunu bize gostermektedir. Ara~t!rmaya katllan Anadolu Universite genc;liginin en c;ok
dinledigi mfizik tiirii Rock mfizigidir. Rock mfiziginin muhalif bir mfizik olma ozelligi vardlr.
Tiirk Pop mfizigi ikinci SlraYI almaktadlr, U<;iincii srrada GZgiin miizik tiirii vardrr. Gzgiin
Miizik 1980'lerde muhalifbir mfizik tiirii olarak kiiltiirel hayatrrmza girmi~tir. Soylem ve ic;erik
olarak da diger mfizik dallanndan farkll bir

duru~a

sahiptir. Diger dinledikleri miizik tiirleri ise

slraslyla; Tiirk Halk mfizigi, Yabanci Pop mfizigi, Tiirk Sanat miizigi, Caz mfizigi, Klasik Bati
miizigi, Arabesk mfizigi Techno mfizik, az dinlenen mfizikler ise; . Tasavvuf/dini, Etnik Miizik,
Hip Hop, Metal, Punk, Altematif Pop, Kiirtc;e Rock, Tiirkc;e Rap, Trance, KIzllderili mfizikleri
ve meditasyon miizikleridir.
Tiirkiye'de mfizigin

geli~irnini

oldugunu soylemek imkanslzdrr.
ve yasakC;1

olmu~tur.

incelendiginde cumhuriyetin ilarundan itibaren ozgiir

<;iinkii devletin miizik fizerinde uyguladlgl politikalar basklci

CevaplaYlcllann dinledikleri mfizikler baz almdlgmda bu politikalarm

etkisini gormek miimkiindiir. Adorno'ya gore her mfizik tiirii ic;inde bulundugu toplumun
ta~rr.

izlerini
gorii~e

Genc;ler arasmda en popUler olan mfizik olan Anadolu pop/Anadolu rock bu

en iyi omeklerdendir. Bu mfizik tiirii halk miiziginden tiiretilip bat! mfizigi ile senteze

ugraml~

bir formda olmasmdan dolaYI ozgiin bir yaplya sahiptir.

Universite de okuyan genc;ler arasmda arabesk mfizik tiiriiniin de dinlenmesi onemli
bulgulardan biridir. Bu miizigin gecekondularda
duyurmaya

c;ah~marun

ya~ayan

yoksul halkm kendi seslerlerini

bir yanslmasldrr. Yani sessiz YIgmm kendini goriiniir klIma <;abalarldrr

diyebiliriz. Stokes arabeski tarumlarken; periferinin hegemonisini ve reform geleneginin
C;6kii~iinii

karutlamasl aC;lSlndan onemine deginmektedir.

Arabeskin son donemlerdeki kok}-u.

degi~imler ya~amaslmn

bir sonucunda Tiirk pop

mfiziginin i<;ine eklemlenmesinden bahsedebiliriz. Gyle ki arabesk sanat<;llarmm Tiirk pop
~arkllarlm

yorumlamasl ve Tiirk pop

yorumlamasl.

~arklcllarmm

da aym

~ekilde

arabesk parc;alarlm
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Bo~

zamanlan degerlendinne

tammasl iyin araytIr.

Ki~i

ah~kanlIklanndan

ki~inin

hobi,

hobi sayesinde yeteneklerini

geli~tirme

becerilerini ve kendini
yakalaml~

f1rsat1ll1

olur.

Genylerden hobileri olanlar incelendiginde beceri ve yetenege dayah bin;:ok farkll hobi dikkati
yekmektedir.
Kulupler ve sivil toplurn
sosyalle~meleri

kurulu~lan

ise ogrencilerin aidiyet ve kirnlik

ay1smdan olumlu ili~kilerin kuruldugu ortamlar olarak onemli

geli~imleri

i~leve

ve

sahiptirler.

Universite ogrencilerinin sivil toplum iiyesi olarak yah~lp yah~madIklan soruldugunda; hiybir
kuliibe uye olmayan ogrenci saylSl fazladrr. "Aktif olarak yah~tlklarl veya Uyesi Oldugunuz
Ya da Aktif Olarak

<;ah~tlglmz

Herhangi Bir Sivil Toplum Kurulusu Var m1?" sorusuna ise

buyiik bir yogunlugunun uye olmadlgl gozlenmi~tir.
Ogrencilerin yakm yevresi dl~mda bir yerlere gidip gitInedikleri, gidiyorlarsa bile ne
tarz yerlere gittikleri soruldu. Turistik amayh ve tarihi ve kUlturel amayh gitmektedirler. Ama
bunun yam S1ra bu tarz gezilere hiy gitmedikleri elde edilen bulgular arasmdadlr. Gitmeyen
ogrencilerin maddi olarak bu gezilere gidemedikleri du~iinUlmektedir. Ogrencilerin buyiik bir
yogunlugu turistik gezilere giderken az bir b6liimu kamp-dagclhk gezilerine katIlmaktadlr.
KIS1th olanaklarla geyinen ogrencilerin yok slk gezilere katllmalan miimkiin degildir
(Tablo.55).
Bu genylerin popUler ktiltfu hakkmdaki

dii~iincelerini

anlamak iyin sorulan sorularda;

biiyiik bir yogunlugu popUler kUlture olurnsuz baktlklarlm s6yleyebiliriz. PopUler kUlttir
denildiginde akIllarma gelen ilk uy tamm soruldugunda srraSl ile; popUler kUltiiriin bireyleri
apolitize ettigini magazin, eglence, televizyon, mUzik, medya, sinema, taklityilik, dizi olarak
yorumlad1klan gozlenmi~tir. Bulgular gosteriyor ki Universite ogrencilerinin popUler ktiltfuii
tammlamalarl tamamen

ele~tireldir

(Tablo.56). Aynca ogrenciler kendi ttikettikleri mekanlar1

popUler ktilllir kavraml yeryevesinde tammlaml~lardrr.
Bo~

zaman

Gokmen ve

ah~kanlIklan

arkada~lanmn

haldandaki

yah~masmdan

gorti~leri

anlamaya yonelik sorulan sorularda

faydalamlml~tIr.

Gokmen ve

"Yuksekogretim ogrencilerinin serbest zaman etkinlikleri kendilerini
adh

yah~masmda

nedenleri

geryekle~tirme

diizeyleri"

ogrencilerin serbest zaman etkinliklerine katllma sfuecinde katllmak isteme

nedenlerini onem Slrasma gore slralandlrarak belirtmeleri
isteyi~

arkada~lanmn

~oyledir;

istenmi~tir.

Ve ogrencilerin katllmak

eglenceli ve zevkli olma, egitici ve yararh bulma,

arkada~larl

ile

birlikte olma, rahatlaYlp slkmtllardan kurtulma, aileden izin alma, rahatlaYlp slkmtIlardan
kurtulma, aileden izin almaYl kolayla~tlrmadlr.
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Gokmen ve

arkada~lanmn yah~masmda

bo~

yer alan

zaman etkinliklerine katIlma

nedenleri arasmda ilk 10 da yer alan "Rahathyor, slkmtllarllTIdan kurtuluyorum" ifadesi
referans almarak diizenlenen soruda ise ogrencilerin hG.yiik bir yogunlugu tarafmdan bu ifadeye
olumsuz baktlglm gostermesi aylsmdan onemli bir bulgudur. Genylere gore
uzakla~masllli

yaptlklan popUler kiiltiir etkinlikleri onlarl slkmtllarmdan
saglamamaktadrr (Tablo.60). Yine Gokmen ve

arkada~lannm

bo~

zamanlannda

ve rahatlamasllli

"Yeteneklerime uygun" ifadesini

referans alarak sorulan soruda "Yeteneklerimi fark etmemi saghyor" ifadesine katlhp
katIlmadlklarl soruldugunda ise iiniversite genyliginin bUyiik bir yogunlugunun bu ifadeye
katllmadIklarl gozlenmektedir. 151 Gokmen ve arkada~larlmn yah~maYI yaptIgI 1985 Yllmdan
gUnUmiize 2007 Yllma gelindiginde ogrencilerin
degi~me

bo~

zaman

ah~kanhklarma bakI~

tarzmda bir

oldugu soylenebilir.

PopUler kiiltiir etkinliklerini genel olarak yozla~tmcl bulup bulmadIklarl sorusu soruldu
( Tablo.64). Ogrencilerin verdikleri cevaplar popUler kiiltiirii yozla~tmcl bulduklan sonucunu
vennektedir. Bu bulgudan da anla~Ilacagl gibi populer kiiltiir etkinliklerini genylerin yogunlugu
tarafmdan

yozla~tmcl

bulunmaktadrr. Ama yine de

bo~

zamanlarmda yapacaklan etkinlikler

arasmda popUler kiiltiir etkinliklerine de yer aYlnnaktadrrlar. Frankfurt okulunun popUler
ele~tirilerden

kUltiire getirdigi en onemli

etkinliklerin ogrenciler arasmda

yozla~tmcl

birisi olan popUler kiilrurfin

yozla~tmcl

etkisidir. Bu

bulup bulmadlklarma yonelik sorulan bu soruda

buyiik bir yogunlugu tarafmdan yozla~tmcl bulduklarl gozlenmektedir.
Frankfurt okulunun popUler kiiltiir etkinliklerine yonelttigi

ele~tirilerden

bir digeri ise

popUler kiiltiirUn toplumsal degedere ve aym zamanda kUlrurii zedeledigi/tahrip ettigidir.
PopUler kUlruriin toplumsal degederi zedelerken aym zamanda da kiiltiir endustrisinin
tiiketicileri gudup yonetip
dayanmaktadlr.

yanll~

ihtiyaylar ve

yanll~

bilinylilik

a~Iladlgl

varsaYlmma

CevaplaYlcllarm genele yakIm bu ifadeye katIldlklan gozlenmektedir.

Genylerin popUler kiilrure

ele~tirel bakI~

aylsl oldugunu teyit edilmesi aylsmdan onemli bir

bulgudur (Tablo.65). Frankfurt okulunun popUler kUlrure getirdigi
etkisinin yanl Slra bayagl olmasl hakkmdaki

gorii~

ele~tirilerden yozla~tmcl

ogrencilerin yogunlugunun bu

gorii~e

nispi

de olsa katIldlklarl elde edilen verilerdendir (Tablo.68).
PopUler kUltiire olumlu bakan kUltiirel
olu~turulmu~

kiiltiirdur.

15l G5kmen

yah~malara

gore popUler kUltiir halk tarafmdan

bir kiiltiir oldugu ve onlarm kendi ozgfulugfinu sagladlgl iyin olumlu bir

Ara~trrmaya

katIlan ogrencilerin bu ifadeye katIlmadlklarl gozlenmektedir(Tablo.69).

ve arkada~lan, a.g.e., s:66
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ingiliz killtilrel c;:ah~malar okuluna gore popUler kiiltilr; ic;:inde hem nitelikli hem de niteliksiz
omekleri banndrran bir kiiltilrdfu. Bu ifadeye gore cevaplaYlcIlar popUler kiiltiirii; nitelikliniteliksiz omekleri bir arada ic;:inde barmdrran bir kiiltilrdfu

gorii~unii

kabul ettiklerini

gozlenmektedir(Tablo.70).
Frankfurt okulunun popUler kiiltilre getirdigi

ele~tirilerden

bir digeri ise kolay uretilen

giliIlUk t"iiketilen bir kUltilr olmasldrr. Universite ogrencilerine popUler kiiltiirii degerlendirmeye
yonelik bu soruda; kolay fuetilen ve aym

~ekilde

kolay t"iiketilen bir kiiltilr olarak gordUkleri ve

onayladlklan kayda deger bir bulgudur(Tablo.71).
ingiliz kUltfuel c;:ah~malar okuluna gore popUler kiilrur insanlarm kendi nzalarma bagh
olarak ic;:inde yer aldlgl ve hsmi de olsa oZgfulUklerini saglayan etkinliklerdir. Ogrencilerin
ic;:inde yer aldlklan bu etkinlikler onlarm hayatlanm anlarn11 hhp hlmadlgl sorusuna yamt
aranml~tlr. Ogrenciler etkinliklerin ic;:inde yer aldlgl sfuec;:te bu etkinliklerin onlarm hayatlaT1ll1

anlamh hldlglm dU~Unmemeleri aC;:lsmdan kayda deger bir bulgudur. Ogrencilerin genele
yakIm popUler kUltfue

ele~tirel

bir bah~ ac;:lSl ile bakmaktadlrlar(Tablo.72).

Frankfurt okulunun popUler kiiltfue
etkinliklerin

ki~ileri

gudup yonetirken

kar~l

geli~tirdigi ba~ka

bir

ele~tiri

ise; bu

aym zamanda apolitize ettigi ve uyuttugudur.

CevaplaYlcllarm bu soruya verdikleri cevaplar lizerinden degerlendirildiginde ise c;:ogunlugunun
bu gOrU~e katlldlgl onemli bir bulgudur(Tablo.73).
PopUler kiilrur etkinliklerinde kendilerini daha ozgiir ifade etmediklerini, bu tarz
etkinliklerin yeni

arkada~hklar

kurmalanm ve

ho~c;:a

vakit gec;:irmelerini saglamadlglm ama

buna ragmen bu etkinliklere ilgi duyduklarllli belirtmektedirler. Buna

kar~lhk

popUler kiiltfu

etkinliklerini anlamh ve olumlu bulmamaktadrrlar. Tam tersine bu etkinliklerin
toplumsal ve kUltiirel degerlerimizi zedeledigini
gore popUler kiiltfu toplumun

geni~

dU~Unmektedirler.

yozla~tlf1Cl,

Buna ragmen c;:ogunluguna

bir kesiminin benimsedigi kiiltiir oldugu yarglsma

katllmaktadlrlar. Aynca bu ogrencilerin kendi rukettikleri mekanlan popUler kUlrur kavraml
c;:erc;:evesinde

tanlffilaml~lardrr.

Ama ogrencilerin c;:ogunlugunun popUler kUltfue ne kadar

olumsuz olarak baksalar bile popUler kUltilrden etkilendikleri hatta ic;:inde yer aldIklanru bu
bulgulara gore soylemek miimkiirldfu.
Sonuc;: olarak bu
bo~

zaman

ara~trrmamn

ah~kanllklanmn

temel arglimanlarmdan biri, genc;:lerin popUler kUltilrful

olu~umunda

etkili oldugu idi ve

ara~tlrmamn

bulgularmdan biri; ogrencilerin c;:ogunlugunun popUler kiiltiire olumsuz

en onernli

yakla~lmlarma kar~m,

popUler kiiltilrful etkisi altmda olduklarl, dahasl popUler kultfu ogelerinin birc;:ogunu tuketerek
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iyinde yer aldIklandu. <;ah§mamn verilerine gore; ogrenciler popUler kUltiire olumsuz bala§
aylsma sahip olsalar da, popUler kiiltiir Universite ogrencilerinin bo§ zamanlarmda ne gibi
faaliyetler iyinde yer alacaklar1ll1 belirleyen onemli bir olgudur. Bir diger onemli bulgu ise, bo§
zaman degerlendirilmesinde kitle ileti§irn aygltlar1ll1n buyiik olyude kullamlmasldlr. GUnUmUz
toplumunda popUler kiiltfuUn yaYllmasmda ve kanaat olu§turmasmda oldukya etkin rol oynayan
televizyon, gazete, internet gibi kitle ileti§irn araylarmm, Universite genyleri tarafmdan diger
bo§ zaman etkinliklerine oranla daha yaygm bir §ekilde tUketildigi ara§hrmanm onemli bir diger
sonucudur.
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EKLER
Ek 1.

AnketFormu
Universite Ogrencilerinin Popiiler Kiiltiir EtkinIikIeri ve Bo§ zaman Ah§kanhkIan
T arih: ..... ./.... ./. .....

Fakiilteniz: ........................ .
1. Cinsiyetiniz:

(
2.

) 1. Kadm

(

) 2. Erkek

Ya~lillz: ..................................... .

3. Dogum yeriniz: ....................... .
4. Halen ya~adigiruz yer ...................................... .
5. Egitiminiz sfuesince ayhk gelirinizi nasil saghyorsunuz?

(

) 1. Aile destegi

(

) 4. Kredi veya burs

(

) 2. C;ah~arak

(

) 5. Hem aile hem de

(

) 3. Hem aile hem kredi veya burs

(

) 6.

Ba~ka

9ah~arak

(Belirtiniz liitfen) ...............

6. Annenizin ve babamzm ogrenim durumu nedir?
Anne

Baba

1. Okur-yazar degil
2. Okur-yazar
3. ilkokul mezunu
4. Ortaokul mezunu
5. Diiz lise mezunu
6. Meslek lisesi mezunu

7. imam Hatip lisesi mezunu
8.Anadolu LisesiIFen Lisesi mezunu
9.Universite mezunu

7. Annenizin meslegi. (Ev kadmhgl

dl~mda)

....................... .

8. Babamzln meslegi .................................................... .
9. Hanenin ayhk geliri?
(

) 1. 0-500 ytl

(

) 2.501-1000 ytl

(

) 4. 1501-2000 ytl

(

) 5. 2001 ve iistii

(

) 3. 1001-1500 ytl

10. Ogreniminize devam ederken nerede kahyorsunuz?
(

) 1. Ailemin yamnda

(

) 5. Birkay arkada~la birlikte kirahk bir evde

(

) 2. Devlet Yurdunda

(

) 6. Kirahk bir evde tek ba~ma
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(

) 3. Ozel yurtta

(

) 7. Apart-otelde

(

) 4. Akraba, tamdIk yamnda

(

) 8.

11. Kendinize gelir saglamak i<;in yaptIglillz veya
(

) l.Evet, yalrnzca okul kapah iken

(

) 2. Evet, yalrnzca okul zamam

(

) 3. Evet, Yllm bUyiik bir <;ogunlugunda

(

) 4. Hayu

Ba~ka

(Belirtiniz lutfen) ............ .

<;all~tlglillZ

bir i~iniz var IDl?

12. Ortalama ayhk toplam geliriniz (har<;lIk, kredi, burs toplaml) ne kadardu?

13.

Bo~

zaman etkinliklerine ne kadar para aymyorsunuz? ....................................... YTL

14. Sizce Tiirkiye'nin en 5nemli ilk 3 sorunu nelerdir, lutfen yazilllZ?
1..................................................................................................... ..
2 ..................................................................................................... ..

3 ..................................................................................................... ..
15. Gun i<;inde

a~agldakilerden

hangisi ile daha <;ok vakit ge<;irirsiniz? Lutfen srralanduarak

cevaplaYlillz
( ) 1.Televizyon

(

) 2. Kitap

( ) 4. Spor

(

)

5.C;e~itli

(

) 3. Internet

eglenceler

( ) 6.Diger(Belirtiniz lutfen) ..... .

16. Gazete okur musunuz?
(

) 1. Her gUn (

) 2. Haftada 1-2 giin

(

) 3. Haftada 3-4 giin. (

) 4. Hi<; okumam (Bu

se<;enegi i~aretlediyseniz liitfen 19. soruya ge<;in)
17. Gazetede en <;ok okudugunuz b51iim neresidir? ( Birden fazla

~lk i~aretleyebilirsiniz)

(

) 1. Siyasi haberler

(

) 5. Spor

(

) 2. 1. sayfadaki haberler

(

) 6. Ekonomi

(

) 3. Magazin haberleri

(

) 7. KiiltiirlSanat haberleri

(

) 4.3. sayfa haberleri

(

) 8. Diger(Belirtiniz ltitfen) ........ .

18. Diizenli olarak hangi gazete ya da gazeteleri aluslillzlokursunuz ya da internetten takip
edersiniz?(Lutfen slraya koyarak ilk

ii~

gazeteyi yazlillZ, internetten okudugunuz gazeteyi

belirtiniz)
1.................... .
2 .................... .
3 .................... .
19. Giinde yakla~lk olarak ka<; saat televizyon izliyorsunuz?
(

) 2-3 saat (

) 4-5 saat (

) 6-7 saat (

) 8 -9 saat

(

) Hi<; izlemem
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20. Daha yok hangi televizyon kanallanru izlersiniz? (Liitfen srraya koyarak ilk

ii~

kanah

belirtiniz)
1......................... .

2 ......................... .

3 ......................... .
21. Televizyonda diizenli olarak hangi programlan izliyorsunuz? (Liitfen slraya koyarak ilk
progranu belirtiniz)
1............................ .

2 ............................ .
3 ............................ .

22. Diizenli olarak TV haberlerini izliyor musunuz?

( )1. Evet

(

)2. HaYlr

23. Genellikle hangi TV haberlerini izliyorsunuz? (Birden fazla kanal ismi yazabilirsiniz)

24. Kitap okur musunuz?

( ) 1. SIk sIk

(

) 2. Bazen

(

) 3. Okumam

25. Tarz olarak ne tiir kitaplan okumaYl severseniz?

26. Hangi rur kitaplar okursunuz? (Birden fazla

~lk i~aretleyebilirsiniz)

(

) 1. Siir

(

) 5. inceleme/ara~trrrna kitaplarl

(

) 2. Roman

(

) 6. Bilim kurgu romanIan

(

) 3. Dini kitaplar

(

) 7. Hiy okumaz

( ) 4. Sanat tiyatro miizik (Gorsel sanatlarla ilgili kitaplar) ( ) 8. Diger (Belirtiniz liitfen) .....
27. Son bir yll iyinde okudugunuz ve sizi en yok etkileyen kitap(lar) nelerdir? Liitfen yaz1illZ.

28. Herhangi bir sporla ugra~lyor musunuz?

(

) 1. Evet

(

) 2. Hayrr

29. Evetse hangisi ?( Birden fazla

~lk i~aretleyebilirsiniz)

(

) 1. Yiizme

(

) 6. Futbol

(

) 2. Atletizm

(

) 7. Uzakdogu sporlan

(

) 3. Tenis

(

) 8. Fitness- aerobik

(

) 4. Basketbol

(

) 9. Doga sporlarl(yiiriiyii~te dahil)

(

) 5. Voleybol

(

) 10. Diger( Belirtiniz liitfen) ......

ii~
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30. Giinde Internet ortammda ne kadar vakit ge<;iriyorsunuz?

31. Internet'i en <;ok hangi ama<;la kullamyorsunuz?(Liitfen srraya koyarak ilk

ii~

amaCI

belirtiniz)
1..................................... .

2 .................................... ..

3 ................................... ..
32. internette dlizenli olarak hangi siteleri ziyaret edersiniz? (Liitfen srraya koyarak ilk ii~ siteyi
belirtiniz)
1.................................... ..

2 ..................................... .

3 ................................... ..
33. Internet'te iiye oldugunuz hangi siteler var? Liitfen yazllliZ.

34. A~agldaki belirtilen yerlere/etkinliklere ne slkhkla gidersiniz?
Hergiin

Haftada 2-3

Haftada 1

Ayda 1-2

Yllda 1-2

Hi<; gitmern

Kafe
Kahvehane
Bar
Eglence merkezlerine (disko)
Klasik miizik konseri
Tiyatro
Sinema
Pop miizik konseri
Sergi
Futbol ma<;l
Opera
Ah~veri~

merkezi

Soyle~ilKonferans

35. Kafe veya kahvehanelerde giinde ne kadar vakit ge<;iriyorsunuz? ........................................ .
36. Kafe veya kahvehanelerde nasll vakit ge<;iriyorsunuz? ........................................................ ..
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37. Ne tlir miiziklerden ho~larursilllz? (Birden fazla

~lk i~aretleyebilirsiniz)

(

) 1 . TUrk Sanat Mtizigi

(

) 7 . Klasik TUrk Mtizigi

(

) 2 . TUrk Halk MUzigi

(

) 8 .Yabanci Pop

(

) 3 . Turk Pop

(

) 9. Klasik Batl Mtizigi

(

) 4. OzgUn Muzik

(

) 10. Caz

(

) 5. Arabesk

(

) 11. Rock

(

) 6.Tasavvu£l Dini Miizik

(

) 12. Techno

( )13. Diger (Belirtiniz liit-

fen) ......

38. Dinlediginiz, sevdiginiz sanate,:! veya mtizik gruplan hangileridir? Liitfen yazllliZ.

39. Herhangi bir hobiniz var ml?
(

) 1 . Evet

Varsa neler?

( ) 2. Hayu

*..................................................

40. Universitede hangi kluplere uyesiniz belirtiniz ? (Birden fazla §lk i~aretleyebilirsiniz)
(

) 1. Ogrenci kuliipleri

(

) 5. Miizik ve temsil

(

) 2. Kiiltiir ve edebiyat

(

) 6. Egitim ( TEGV tarzl)

(

) 3. Doga Sporlarl

(

) 7. Katllmam

(

) 4. Tiyatro

(

) 8. Diger ( Belirtiniz lutfen) ....................

41. Uyesi oldugll..Tluz ya da aktif olarak yah~tIgilllz herhangi bir sivil toplum kurulu~u var ml?
Varsa lutfen belirtiniz?

42. Yakm yevreniz dl~mda ne tlir gezilerefturlara gidersiniz?
(

) 1. Kampfdagclhk

(

) 2. TarihilKiiltiirel

(
(

) 3. Turistik

) 4. Gitmem
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43. PopUler kiiltiir denildiginde akhmza gelen 3

~eyi

sayler misiniz?

1.......................................................................................................

2 ................................................................................................_..... .
3 ...................................................................................................... .

44. PopUler kiiltiir hakkmda du~i.inceleriniz;
(

) 1-Genel olarak olumlu

(

) 2-Genel olarak olumsuz

45. Populer kiiltiir hakkmdaki
i~aretleyerek

a~agldaki

ifadelere katIhp katilmadlglllzi tablodaki se<;enekleri (x)

belirtiniz.

Katlliyorum
Kendimi daha Dzgiir ifade edebiliyorum.
y eni

arkada~hkIar

kurmaml ve hO~9a vakit ge9irmemi

saghyor.
Bu tarz etkinIikler beni rahatlatlyor ve slkmuIanmdan
uzakIa~tIT1yor

Yeteneklerimi fark etmemi saghyor.
Bu tarz etkinliklere ilgi duymuyorum
Bu etkinIikleri anIamh ve olumlu gormiiyorum.
Bu etkinIikleri yozla~uncl buluyorum.
Bu tarz etkinlikierin toplumsaVkiiltiirel degerlerimizi
zedeledigini

di.i~i.ini.iyorum.

KararSlZlm

Katllmlyorum
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46. PopUler Kiiltiir;

KatllIyorum
1- Toplumun geni~ bir kesimin benimsedigi ktiltiirdtir
2-Egitimsiz insanlann is:inde yer aldlgl bir ktiltiirdtir

3- Bayagl ve yoz bir ktiltiirdtir
4-Degerli ve aniamll bir ktiltiirdtir
5-is:inde "iyi" ve "kotii," nitelikli ve niteliksiz omekleri
birarada bann-dlran bir ktiltiirdiir.
6-Kolay iiretilen kolay tiiketilen ucuz ve slradan bir
kiiltiirdiir
7-insanlann hayatlarml aniamll kIlan bir ktiltiir-dtir.
8- Apolitik ve insanlan uyutan bir ktiltiirdiir.

KA TILIMINIZ i<;iN TE~EKKOR EDERiM.

Kararslzlm

KatIlmlyorum
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