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POPULER KULTURUN OLASI TANIMLARI
VE YAZILI BASIN ALANINDAN ORNEKLERLE KiTLE
iLETiSiMiNDE POPULER KULTUR GORUNUMLERi

- *Ar~.Gor. Hakan ERGUL

6ZET

Kitle kulturii populer kirltiir iliskisine bakildigmda tamrnlama
guclukleriyle karsrlasilmaktadir, Bu calismada, kitle iletisim alanmda

yer alan genel kuramsal yaklasimlar cercevesinde kitle kulturu ile
kitle toplumu ele almmakta ve bu baglamda da populer kultur
tarnsrlmaktadir. Arasnrma birbirlerine "rakip" kuruluslar oldugu
icin secilen Hurriyet ve Sabah gazeteleriyle sirurhdir. Bu gazetelerin
hafta sonu ekleri populer kultur baglammda incelenmektedir. Elde
edilen verilerin l§lgmda da populer kulturun kitle iletisimindeki

yeri ve islevleri aciklanmaktadir.

GiRiS

Kitle iletisim teknolojilerindeki gelisimin kacmilmaz bir sonueu
olarak kitle iletisirn araclari, toplumsal yasantirun butun katmanlannda
duyumsadigrrmz "belirleyiei" roliinii giin gectikce daha da artrrmaktadir.
Kitle iletisirn araclarmm soz konusu etkilerinin gozlemlendigi alanlar
iizerinde yaprlan tartismalar da, doga.lh kla, bu artrsa kosu tluk
gostermektedir. Bu tartisma alanlanndan biri de "kiiltiirel yasamdir".

Sanayilesmeyle birlikte kitlesellesmeye baslayan toplumsal yapl
icerisinde kiiltiir kavrami da bu degisime ayak uydurrnus, kitlesel iiretime
kosu t olarak "ki tie kulturu" goriiniimiine biiriinmeye baslarrusur (l).

Kitlesel urerim siireei anlayisi icerisinde -son c;oziimlemede- bir ciku

'" Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakultesi
1 A. Singewood (1996). Kitle Kiiltiirii Efsanesi. Ankara: Bilim ve Sanat

Yaymlan, s: 17.
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olmaktan oteye ge\;emeyen kiiltiirel urunler, iiretimde verimlihgin
ar urt lmasmr amaclayan rasyonal yaklasirnlar sonucu giderek tek
tiplestirrlirken, kulturel yonsemeleri onceden kestirilebilen kitle
toplumunun tuketici bireylerine giindelik yasamm her alanrnda aym
"ciktilar" sunulmaya cahsilrmsnr.

Surec, kitle iletisimi acismdan da farkh degildir. Bugiin yasadignmz
ortamda kitle iletisim araclarr, aynca acimlanmasi gereken kimi kaygilarla,

val' olusunun temelini olusturan "kitle" iizerindeki denetimini saluk
kilmaya cahsmakta, kiiltiir iiriinlerini de bu amacla yeniden uretip, ahcisi
olan kitleye "kendi onerdigi bicimde" sunmaktadir. Iste popiiler kultiir
urunleri de bu baglamda ele ahnrnasi gereken kulnirel iininlerdir.

Cahsmada, soz konusu siireci acimlayabilmek amaciyla, kitle
iletisirn araclarr-populer kultur il isk isi Turkiye 'deki yazrh basm
kapsammda secilen hafta sonu eklerinden yola cikilarak irdelenmeye
cahsilrmsur. Ancak konu iizerinde yogunla~l1madan once cahsmada yer
alan kimi temel kavramlara iliskin genel yaklasimlann bilinmesinde yarar
vardlr.

"KiTLE KULTURU" "KiTLE TOPLUMU" KAVRAMLARI
UZERiNE

Kitle kulturu-populer kiiltiir iliskisini temel alan cahsmalarda, kitle
kiiltiiriiniin kusatmaci yaplSlmn dogurclugu tammlama gii\;liikleriyle
karsrlasilmaktadir. Kimi zaman populer kulturun, kimi zaman folk
kulturumin yerine kullamlan kitle kultiiru kavrami, bir tamrna gore
"yuksek kulturun temelsiz bicimidir ve yukandan a~agl empoze
edilmektedir" (2). Herhangi bir gerekce olmaksizm sectigimiz bu tanrm,
sunulan bicimiyle, kitle kiiltiiriimi tammlamakta yetersiz kaldigi gibi, bu
daralnlrms yaklasim, sorunu ortaya koymada da cok yetkin bir orrrek
sayilamaz. Ashnda yiiksek kultiir iiriinleriyle, kitle kiiltiirii firfm ler-i
arasmda bir ortakhk vardir ve bu da kapitalist dizge icerisinde bir arada
bulunmalartdir , Ancak aym duzlernde yine kitle kultfirf) urfrnler i
sayabilecegimiz dusuk kultur uruleri, populer kultiir iiriinleri de
bulunrnaktadir.

Bir baska tammlamaya gore ise "kitle kulturu, seckin kulturun
altlllda, halk kiiltiiriiniin (folklorun) iistiinde, ya~am ahskanhklarmm

2 6. Senyapih (1981). Toplum ve Iletisim, Ankara: Turhan Kitabevi, s:37.
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yeniden iiretimine dayah bir kiiltiirel yapidir" (3). Ancak bu tamm da
yetersiz kalmakta ve kilte kulturumm hegemonik iliskilerle olan bagiru
tamrnm dismda brrakmaktadir. Oysa bu nitelik kitle kiiltiiriiniin bir
ozelligi oldugu kadar, tammmm da bir pan;:asl sayrlmaktadir.

Ashnda kitle kiilturunun baslangrciru kitlesel uretimeysanayilesmeye
ve bu olusumun bir yansrmasi konumundaki kitle toplumunun
olusumuna baglamak dogru olacaktir. Ciinku kiiltiir -tarihin bu
noktasmdaki ekonomik gosterge1erin toplumsal ya§ama yansrmasi
sonucunda- kitle kulturune evrilmistir. Dolayisiyla kitle kulturu, dogrudan
dogruya bu yeni yapmm, kitle toplumunun kiiltiirii konumundadir.Ancak
kitle toplumuna gecmeden once kitle kiiltiiriinii daha yakmdan tammakta
yarar vardir.

Batt Avrupa kapitalizminin 19.ytizyilm ikinci yansmdaki gelisimi
kitlenin de dogusuna temel olusturrnustur. Bu anlamda kitle kavrami,
burjuvazinin, modern kapitalist dizge icindeki konumunu guclen
dirmeden once ortaya auhrken, kitle kiiltiirii kavrami da bu toplumsal
degisimde sanayi proleteryasim anlatmak amaciyla yine 19.yUzythn ikinci
yansmda gelistirilmistir. Bu ozellikleriyle ilk kitle kiiltiirii/ toplumu
kuramlarmm egernen-bagrmh iliskilerinde egemenden yana bir gorunum
sergilemekte oldugu soylenebilir (4).

Kitle kiitiinine yoneltilen elestirilerden biri, bu kultur yaplsmm
sirtmi dayadigr kitlesel iiretimin nitelikleri arasinda da basta gelir: Tek tip
iiretim bicirni, Sanayilesmenin karm maksimizasyonu icin uretimin temel
niteliklerinden saydigi standartlasma, kiiltiirel urunlerin de irretimin de
gozetilen ana ilkeler arasma girmistir (5). Bu yaklasimdan yola cikrlarak
kitlesel iiretimin "ayrismalarr, yaratrci ve ozgun nitelikli urunleri"
benirnsemedigi, bu niteliklerin uretimde bir baska temel ilke olan

"verimliligi" engelledigi yargisma ulasrlabilmektedir. Dolayisiyla kitlesel
iiretim siireci anlayisma gore uretim, tecimsel icerikli bir "mal" olan
kulturel iirunim de (kiilturfin farkhhklara dayah yapisiyla da tel'S duserek)
kitleseltiretime uygun olmasi gerekmektedir.

3 A. Dogan (1990). "Kitle Kiiltiirii Karsismda Seckin Kiiltiir ve Tiirkiye' de ki
Durum", Kurgu. Eskisehir: Anadolu Universitesi lletisim Bilimleri Fakultesi
Yayiru. s:109.

4 A. Swingewood. A.g.k.. s:18.
5 P. Eraslan (1993). "Kitle Toplumunun Kiiltiirel Yapisi ve Giiniimiiz Aciklama

Bicimi Olarak Magazin Soylerni". Marmara Universitesi. Hetisim
Dergisi. istanbul, s:146.
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Kitlesel iiretimden gecen kiiltiirel iiriinler icin ikinci bir adim yine
sanayilesmenin ongordiigii bir ilkedir: Pazarlama ya da urunun dagmrm.
Marksist ve Aristokratik elestiri karst ciksa da (6), bu anlamda kiiltiir
artik bir meta sayilmaktadir ve sermaye,iiriinlerini kolayea tiiketip siirekli
yenilerini isteyeeek bir pazara gereksinim duymaktadir. Ciinku kitle
kiiltiirii iiriinleri val' olusunu bir bakirna bu sureklilige borcludur (7).
Her sanayi iiriimi gibi kiiltiirel iiriinler de eskimeli ve yenileri satm
almmahdir.

Bir baska ozellik ise kitle kiiltiiriiniin iiretim siirecinde tiiketicisi ile
dogrudan bir iliskiye gecmiyor olmasidrr (8). Yani niketici, kulturun
temel ozelliklerinden olan yaratma siirecine kanhm asamasmm dismda yer
ahr. Oysa kiiltiir kendisini tiiketen insanlann yapip-etmelerinin bir biitiinii
olarak, kendisinden yararlamrken yenilenen (kiiltiiriin islevselligi) (9)
bir nitelige sahiptir.

Kitle kiiltiiriinii tuketildigi toplumsal yapryla birlikte algilamak daha
aydmlauci olacagmdan, kitle toplumuna da aynea deginmekte yarar
vardir. Kitle kiilturunun toplumsal ortarm olarak kitle toplumu kavrami
tarihsel surec icerisinde dayanagiru halk'tan degil, kitle kavrammdan
almaktadir. Kitlenin ise pek cok tarurm yaprlmaktadir. Ornegin toplum
biliminin kitle'ye gerirdigi tammlardan biri ~oyledir: "Kurumlarmm
<;ogunlugunun, farkhlasmamis, benzesik gruplar olarak goriilen toplum
iiyelerine yoneldigi toplumsal orgiitlenme tipi" (10).

Kitle toplumunun ortaya cikmasmda "kapitalist isbolumunun
gelismesi, fabrikalardaki genis kitlesel orgutlenme, kitlesel meta iiretimi, i~

olanaklanmn artmasi sonueu kentlerdeki mifus artist, isci smifmm oy
hakkirn elde etmesiyle siyasetin kitlesel boyutlara tasmmasi, karar alma
mekanizmasmm merkezilesmesi" gibi olgulann bir araya gelmesi etken
olmustur (11).

6 A Dogan. Ag.k., s:l11.
7 P. Eraslan. A.g.k., s:147.
8 M. Ahiska. "Kultiiriin Degeri". Defter.istanbul. s:9.
9 D. Oskay (1973). "Kiiltiiriin Ozellikleri ve Icerikleri". AD. Siyasal Bilimler

Fakultesi Basm-Yaym Yiiksek Okulu, YI1lIk, s:281.
10 Biiyiik Larousse Sozliik ve Ansiklopedisi (1986). 15.Cilt. interpress

Basm ve Yaymcihk AS., s: 6821.
11 A Swingewood. A.g.k., s:17.
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Kitle toplumu tarumina getirilen yaklasimlardan biri Wright Mills'e
aittir. Mills, kitle toplumunu edilgin, ilgisiz, toplum iceri sinde
yalrnzlasrms ve biribirleriyle iliskilerinde c;:oziilmelerin yasandrg;
bireylerden olusan, bir kamuoyu olusturabilecek cikar gruplannm giderek
yok oldugu, herkesin tiiketime kosullandirildigr, yari-refahyyan-polis
toplumu olarak nitelendirirken Frankfurt Okulu'riun bu konudaki
yaklasirmm temel almaktadir (12).

Adorno ve Horkheimer isimlerinin onciiliigiinde admi duyuran
Frakfurt Okulu kitle kulturuy kitle toplumu tarusmalarmda koktenci
tutumlanyla bu alandaki tarnsmalarm oriemll bir bolumunf) temsil
etmektedir. Bu iki dusunure gore kitle toplumu, atomize olmus bireyleri
ve cozulmiis kamulanyla yukandan a~aglya dayatmaya uygun bir goniniim
sergilemektedir (13). Ancak son donernde Frankfurt Okulu 'nun bu
yaklasimi kitlelerin biitiiniiyle edilgin konuma indirgemesi nedeniyle
elestirilmektedir. Bu gorii~e gore yeni kultur endiistrileri karsismda birey
saruldrgi kadar umarsiz olmadrgi gibi, iiretilen urunler de zaman zaman
yenilikci ogeleri icerebilmektedir (14).

Cecmisinden koparrlnus, cemaat toplumundan modern topluma
evrilrnis bu c;:agm insam -B. Rosenberg'e gore- yasamin anlamsizliginm ve
oriernsiz.l ig inin ayirdrndadrr. Modern dunyarun sarsici, urkiitucu
goriiniimleri karsismda ise birey, yine modern diinyanm "uyusturucu"
araclarma basvurrnaktadrr. Bu noktada kitle iletisim araclarr bu
uyusturucuyu hazrrlayrp sunmakta oncu konurnundadular. Konuyu
teknolojik belirlenimcilik acisrndan ele alan Rosenberg -dogalhkla- bu
siirecin temeline de teknolojiyi yerlestirmektedir (15).

POPULER KULTURUN OLASI TANIMLARI

Populer kultur kavrami cagdas doriemden once de val' olmustur.
Kavram, kitlesellesmeylez'kitle toplumunun dogu~uyla birlikte 19.yiizyllda
yeni islevler iistlenirken, 20. yuzyilda tartrsihr olrnasmi da yeniden
tarumlandigr bu kisa gecmisine borcludur,

12 A.g.k., s:29.
13 E. Mutlu (1995) Iletisim Sozliigii. Ark Yaymlan. s:213.
14 A.g.k., s:217.
15 A.g.k.,s:213-214.
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Ancak kavramm olusumunu Mattelard'm da belirttigi gibi egemen
kulturun ortaya cikrsma baglayacak olursak (16), sureci, Asur, Grek-Roma
ve Orta Gag doriemlerine dek uzatmarmz gerekecektir (17). Ancak bu

surccin aktarrrni makalenin smrrlarrm asacagmdan, populer kultfuun
henuz bir uzlasmaya vanlamamis e;agda§ tammlanm kisaca irdelemek
daha dogru olacaktir. Populer kultfir' kavrammin bilinen en "populer"

tammlanndan biri, populer kulturun "gundelik ya§amm kultiiru"
oldugunu savunan tarumlamadir:

"Popiiler kultur gundelik ya§amm kulturudur, Dar anlamda, ornegin

gundelik, olarak yeniden uretilrnesinin bir girdisi olan eglenceyi icerir.
Genis anlamda, belirli bir ya§am tarzmm ideolojik olarak yeniden

iiretilmesinin on kosullarrm saglar. Cundelik ya§amm yayginlasma ve
onaylanma ortarmm yaratir (18)".

Populer kulturun "halkm sevdigi, halk tarafmdan en cok sevilen"
gibi srrurh tammlan ise eksik ve populer kulturll hakhlasnrrnaya yonelik

tammlann basmda yer ahr. Populer kultfirun gee; Orta Gag' daki "halkm"
anlammr temel alan bu yaklasim, kavrami sozciikler duzeyinde algilar. Bu
yaklasima gore "populer" ve "kulnir" kavramlannm yanyana gelmesiyle
olusan bu anlamlar butunu, zaman icerisinde "bir cok kisi tarafmdan
sevilen ve secilen" anlamma burfinmusur. Buradaki eksiklikler arasmda en
goze c;arpam ise, farkh yaklasimlarin baska baska toplumsal gruplan
(bunm toplum, isci sirufi, yonetici simfi dismda kalan, v.b.) tammlamak

icin kullandigi "halk" sozcugunun tamrnm belirleyici kavrami olarak ele
ahmyor olmasidir (19). Bu yargidan sonra gelmesi olasi bir soru vardir.:
Hangi halk?

Stuart Hall "populer" sozcugunun bu tarumlamasi icin "tecimsel"
nitelemesinde bulunurken, 18. yiizyilda Herder'in "halka ait" tamrmru da

halkm tum yapip-etmelerini kapsamaya yoneldigi icin "betimleyici"
bulmaktadu. Bu anlamda halkm olan butun maddi-manevi kulturel
pratikleri bu kavramsal cerceve icerisinde bulmak olasrdrr. Oysa Hall,
buradaki temel aynm1 "halka ait olan ve ait olmayan" noktasmda

16 K. Alemdar ve i. Erdogan (1994). Popiiler Kliltlir ve Iletisim.Ankara: Umit
Yaymlan, s:111.

17 U. Oskay (1993). Kitle Iletlsiminin Kliltlirel iljlevleri. istanbul: Del'
Yaymlan, s:173.

18 V.Batmaz'dan aktaran A. Oktay (1994). Tlirkiye'de Populer Kultlir.
istanbul: Yapi Kredi Yaymlan, s:39.

19 K. Alemdar. Ag.k., s:109.
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koymaktadir. Hall'm bu yaklasimda al tirn cizdigi goru~ "egemenlik
iliskileri ile populer olan" arasmda kurulu mekanizrnadir (20).

Ronesans'm ardmdan populerlestirrne egiliminin arttignu belirten
Lowenthal'e gore surec, yiiksek kiiltiiriin yaygmlasnrrlmak amaciyla
populerlestirilmesinin yamsira, ozel popiiler kiiltiir iiriinlerinin de
uretildigi ikili bir yapida gelismistir (21). Kitle kiiltiirii, yiiksek kultur
urunlei-ini populerlestirerek bu urunlerin sunumunda kullandrgi
yon temlerle, ahmlanmasi olasi kimi anlamlan gormezden gelmekte ve
kitlenin dikkatini iiriiniin nitelikli temel iletisinden farkh bir alana, !;ogun,
urunun magazinel yanma cekmektedir.

Kitle kiiltiiriiyle popiiler kiiltiir kavramlan arasmda olusumlan
acismdan bir art zamanhhk iliskisinden soz edilebilmektedir. Ancak kitle
kiiltiininden once de val' olan populer kultur, kitle kulturuyle karsilasugi
andan baslayarak onemli degisimler gostermi~tir. Kitle kulturunun
egemen ideoloji tarafmdan belirlenen ve val' olan dizgeyi pekistirrneye
yonelik yaplsl, populer kultur urimlerini de bu kulturel uretim surecinin
icine cekrnektedir. Populer kulturiin tarihcesine bakildigmda kavramm
ortaya cikrsmm da aslmda bu surece yabanci oldugu soylenemez. Ancak
yine de kiiltiiriin egemenlerce mi, yoksa halk tarafmdan rm uretilip
yaygmlasurildrgr sorusuna verilecek yamtm, kitle kulturuyle populer kultiir
urunlerini aynmarmza yardrrnci o lacagrrn savlayan gorii~ler de
bulunmaktadrr. Bu gorii~e gore populer kultur hicbir zaman iktidarla
biitiimiyle uzlasmamakta ve kitle kulturumin baskisma tepki olarak
varhgrm siirdurmektedir (22).

Populer kulnire elestirel yaklasan Frankfurt Okulu ise kavramm
tecimsel, ozgiin olmayan ve i!;erigi bosaltilrms yapisiyla kitle kfrlturunun
niteliklerine sahip oldugunu savunrnaktadrr. Bu yomiyle islevsel acidan da

20 M. OZbek (1991) Po puler Kultur ve Orhan Gencebay
Arabeski.Istanbul: Iletisim Yayinlan, s:57.

21 Ahmet Oktay, Lowenthal'in, Dostoyevski'nin Almanya'da okunusu iizcrinc
yapugi incelemeyi aktardiktan sonra, olguya Turkiyc'den bir ornek verir.
Oktay'a gore. Umberto Eco'nun "Girlim Adi" adh romaru, kimi yazun hileleriyle
icerigi hafif letilerek sunuldu. Romarun il;erigi basit bir polisiye gibi aktarrlarak,
kitabin laik dusunceye, bilmenin onemine ve ozgilrlilge i liskin temel
mesajlarmm buyiik I;ogunluk tarafmdan algilanmamasi saglandi. Bkz.: A.g.k..
s:19.

22 O. Kahyaoglu (1992. Subat). "Populer Killtur-Populer MilZik". Varhk. istanbul,
s:7.
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kavram, kitle kiiltiiriiyle bir tutulmaktadrr (23). Populer kulturun
"<;:ogunlugun kiiltiirii" oldugunu savlayan ve <;:ogunlugun onaylm alan bu
kulturel olusuma olumlu yaklasan gorii~ ise Frankfurt Okulu'nun
kuruculanndan Horkheimer tarafmdan elestirilmektedir. Horkheimer,
Nazi Almanya' smda da butun bir toplumun ortak "popfiler" gorii~

cercevesinde birlestigini, ancak bu olusumun <;:ogunlugu hakh cikarmaya
yetrnedigini savunmaktadir (24).

Bu alandaki dusuncelerine daha once de yer verdigimiz Stuart Hall
ise kavrami hegemonya iliskileri baglamma yerlestirir ve populer kiiltiirii
"karst koyan ve boyun egen" ikiligi icerisinde ele ahr. Hall'a gore popiiler
kultiir:

"... Iktidarda olanlann kiiltiiriine karst ya da onun adma savasirmn
alanlanndan biridir. 0 savasim icinde aym zamanda, yitirilecek ya da
kazamlacak olan seydir. Boyun egme ve direnme alamdir. Kismen
hegemonyanm yukseldigi ve giivenlik altma almdigr yerdir... Popiiler
kulturun onemli olmasi bu nedenledir (25) ".

Popiiler kulturun neIigi konusunda kavrarrn karsmyla aciklama
cabasi Leo Lowenthal'de gorulur. Lowenthal'e gore "sanat", populer
kiiltiiriin tam da karsismda yer almaktadir. Popiiler kiiltur urfmleri yapay
doyum yollanm benimserken, gercek sanat estetik yasantryi hedefler. Bu
noktada birey, "eglendirici ancak iceriksiz ve carpinlrms olan" (populer
kulnir) ile "estetik yasannyla donaul mrs olan" (sanat) arasmda secim
yapmak durumunda kalrnaktadrr (26).

Populer kulturun olasi tammlanna kisaca deginilen bu bolumde,
kavramm farkh bakis acilarma gore nasil algrlandigi gosterilmeye
cahsilrmsnr. Kavram iizerine gorii~ belirten bilim adamlan -dogalhkla
kendi durduklari yere gore yaklasimlarda bulunrnuslardir. Popiiler kiiltiir,
kultur kavrammm toplumsal ya~am icerisin deki giiciinden yararlanarak
bizi butuniiyle cevreleyebilmektedir.

Iste bu geni~ kultiirel alam Ray B. Brown ~oyle tammlamaktadir:
" Kiiltiirel diinya biz.i-tuturnlarrmizr , ahskanlrklarrrmzr ve

davram~lanmizi cevreler: neden ve nasil davrandigrrmzr, ne yedigimizine

23 E. Mutlu. A.g.k., s:84.
24 M. Ozbek. A.g.k.• s:84.
25 Aktaran M. Ozbek. A.g.k., s:87.
26 E. Mutlu. A.g.k., s:280.
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i<,:tigimizi ... eglencelerimizi, ... politikalarrrmzr, dinimizi, .. inanclarrrmzi:
etkinliklerimizi,.. ve onlan nasil denetledigimizi. Bunlar, bir baska deyisle,
suyun bahk icin tasidrgi anlami tasir bizim dunyamizda: Bu, icirrde
yasadigimiz diinyadir (27)."

KiTLE iLETiSiMiNDE POPULER KULTURUN YERi

Popfiler kiiltiiI' iizerine yapilan arastrrrnalarrn, bugiin, kitle
iletisimirrden bagimsiz dusunulmesi cok da olanakh goziikmemektedir.
Kitle iletisim araclari, modern diinyanm kulturel goriimimleri iizerinde
tartisrlrnaz bir etkiye sahiptir. Ancak tarusma konusu edilen nokta, son
coziunlemede, bu etkinin olumlu mu, olumsuz mu oldugudur. Iste
popiiler kiiltiiriin bu surecteki oriemi de, dogrudan dogruya kendi
varlrgmdan dogan kimi etkilerin, kitle iletisim siireciyle tamsmasmm
ardindan biiriindiigii yeni goriiniimlerden kaynaklanmaktadir.

Benneth'e gore kitle toplumunun insaru bugiin, TV ya da
gazetelerde "standartlasurrlan" karakterlerin hangi markalan sectigini,
n asi l giyindigini, nasil sevdigini, neye nasrl tepki gosterdigini
okumakta/izlemekte ve soz konusu ikonlann onayladigr bu ya§am
bicimine oykfmerek mutlu olmayi amaclamaktadir. Cunumuzun ikonlan
da, gecmisin ikonlan gibi zaman-mekan srmflandirmalarrm yok etmekte
birlesirlerse de, eski ikonlann uhrevi olari'r, <,:agda§ ikonlann ise diinya evi
olan'r isaretledikleri bilinmektedir (28).

Kitle toplumunda yasadig; aci gercekligi yok saymaya her an hazrr
olan bireye, gercekleri algI1ayan elestirel yamm bir yana birakmasi sahk
verilirken, gorulen ve bilinen diinyanm dismda bir baska diinya oldugu ve
"ortodoks bilimsel yaklasimlarla bu diinyanm algilanmasmm olanaksizhgr"
vurgulanmaktadir: Bu dunyayi yakalayabilmenin yolu da "kuskusuz" duyu
otesiriden gecmektedir. Bu yaklasim, bireyi kadm-erkek dergilerinde,
televizyonlarda ve diger magazinel yaymlarda yer verilen ilgi cekici
parapsikolojik oykfrlere itmekte, soz konusu alanda ozellikle de televizyon
progralarmda, kurgulanrms oldugu kusku uyandirrnayacak kadar acik olan
yapimlar rasyonal bilincin sirnrlan zorlanmaktadir. Benzel' bir siirecin yine
a)'l11 gerceklerle, "astroloji" denilen ve hicbir b ilimselligr olmayan hir

27 Aktaran S. L. R. Wilson. (1995). Mass Media/Mass Culture. New York:
McGraw-Hill. Inc., s:5.

28 0. Oskay. (1993). A.g.k., s:187-188.
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baska popiiler alan icin de gecerli oldugunu belirtmekte yarar vardlr(29).

Yine populer ikonoloji aciklarnalan baglammda ele ahnabilecek bir
baska arasurmaci Marshall Fishwiche gore de, kitle iletisirn araclari,
bellegimizdeki ikonlara surekli katkida bulunmaktadir. Bu anlamda, bizi
ve yasantirmzi cekici krldigma inandigimiz tum takilar, amblemler,
totemler, idoller, eski ikonlar dunyasiyla karsilastmhnca cok daha zengin,
laik ve pragmatik bir ikonlar l;agma girilmistir (30).

Kitle iletisim araclanndaki gatekeeper'lar (esik bekcileri) toplumsal
yaplYl olusturan kulturel tabakalann istemlerine gore yamtlan kodlarken,
bu kodlama islernine basat kulturun oge1erini de yerlestirrnektedirler. Cok
renkli bir yelpazeyi betimliyormus gibi gorunen kitle iletisim araclarmm
icerikleri, teme1de bu ortak cizgiyi gozden kacirrnamaya ozen gosterilerek
olusturulmaktadir (31).

Kitle toplumunun kamulardan olusan bir toplumdan farkrrn
irdeleyen bir makalesinde Write Mills, kitle iletisimini bu farkr yaratan
etmenlerin onde gelenleri arasma yerlestirrnektedir. Mills'e gore, kitle
toplumunda basat iletisim bicimi, kamu toplumunun esitlikci tartisrna
ortammdan farkh olarak algI1an maktadir ve bu anlamda birey/kitle
sunulanla yetinilmek durumunda birakilmaktadir (32).

Turn bu yargI1ar, kitle iletisimi gerceginin butuniinu mu betimliyor?
Bugun evlerimizde gazete, dergi, TV, v.b. araclarla gozlemledigimiz (ya da
oyle sandigmuz) dunya, "gerceklerin dunyasi'tnm kacta kacrdrr? Denetleme
ol anagrrruzm olmadigi bir iletisim bicirniyle edindigimiz "bilgi"ler,
olgular/olaylar hakkmda yorum yapabilmemiz icin ne kadar yeterlidir?
Mills'in "Burnumuzun ucundaki olgulara bile, gazetede, radyoda
bunlardan soz edilmedikce inanrnamaktayiz (33)" sozu, kitle iletisim
araclanrun gunluk yasarmmizdaki yerini ozetle vurgulamaktadir.

Bireylerin, ozellikle az gelismis ulkelerde, kitap okuma edimiyle
tam§maml§ olrnasi da, kitle iletisim araclarrna yone1melerindeki

29 Konuyu l;;arp!Cl orneklerle irdeleyen yetkin bir cahsma icin, bkz.: H. Batuhan.
(1994). Bilim ve Sarlatanhk. istanbul: Yap! Kredi Yaymlan, s:429.

30 U. Oskay. (1993). A.g.k., s:182.
31 A.g.k., s:327-330.
32. Write Mills. (1974). iktidar Seckinlerr. Cev: Unsal Oskay. Ankara: Bilgi

Yaymevi. s:426.
33 A.g.k.• s:437.
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etkerilerden biridir (34). Soz gelimi, toplumumuzda, sozlu kulturle olan
yakinlasmanm -yazik ki- yazih kiiltiirle aym oranda ya§anamaml§ olrnasi,
gen;:ek birer "okur-yazar" olmanm elestirel dusuncenin gelisirnindeki onCli
konumu da dusunulecek olursa- kitle iletisim araclarma bagirnhhk
sorunumuzda en temel etkenlerden biri koriumundadir. Elestirel
dusunrne surecinin birey olmaktaki tarusilmaz rolii bunca ortadayken, bu
sureci icsellestirernemis kisilerden olusan bir kalabahgm da gorsel kulnire
yenik diismesi saskmhkla karsilanmarnalidir.

Kitle iletisim araclarmm populer kultur urunlerini yansinrken saltik
bir dayatmadan yola r;:lklgml savlamak da eksik bir aciklama olmaktadrr.
Bireyin kitle iletisim araclarmdan yanslyam tepkisiz kabullenmesi, iletinin
iceriginin duzenlenmesinde kullanilan ogelerle ve iletilis bicimiyle yakm
iliskilidir. Ki tIe iletisim araclari, izleyici z okuyucu ki tlenin giindelik
yasammda coktan icsellestirdigi, degismek yominde belirgin bir caba
gostermedigi, geleneksellesmeye varan kiiltiirel ogeleri (eglence
bicimlerinde degismeler olsa da, degi§meyen, eglence anlayisrru, cinsellige
yaklasirmm, giilmece anlayismi, v.b.) iletisim sureci icerisinde farkh ya da
benzer kahplarda yeniden ureterek kitleye ulastmr, Boylelikle kitle iletisim
araclan izlenme oranlan acismdan -kitlenin zaten onayladrklarirn yeniden
ureterek- risksiz bir yapn yaparken, ayru kitle icerisindeki ilerici zdegismeci
yonsemeleri gormezden gelmektedir.

Elestirel dusunceden uzak, -kamu toplumu bireyinin tersine
sorgulamaksizm ya§ayan kitle toplumu bireyi, kendi gercekligini paylasan
"digerleri" ile biraraya gelip sorunlarrru tartismamakta; yerine, kitle
iletisim araclarindaki tarusma programlannda sozde kendisini temsil ettigi
one surfil e n ya da duyumsatrlan blrilerinin katrldrgr tarnsma
programlarryla sorunlanna cozum aramaktadir. Oysa birey r;:oziim
olanaklanrun kendisine sunulandan daha cok olabileceginin ayirdma bile
varamamaktadrr: kaldi ki olasi cozumler de, en temelde, val' olan ~gemen

dizgeyi ya onaylamaktadir ya da "uyumsuz, ayriksi ve marjinal" ilan edilerek
bir kenara itilmektedir. Kitle iletisim araclari biitiin bu gercek r;:ozlime
goturebilecek yollan gormezden gelerek, basmakahp dusunceleri, genel
ger;:er ve dizgeyle uyum icersindeki kamlarr, yaklasimlarr en dogru cozum
olanaklan olarak sunmaktadir, Boylelikle kitle toplumu iiyeleri diisunen
bireyler olmaktan uzaklasurirken, saghkh bir kamuoyunun da olusumu en
basrndan engellenmis olmaktadrr. Mills'in deyimiyle "Kitle toplumu
ir;:indeki bireyler giindelik yasamlarirn sellerin onunde suruklenen

34 D. Oskay. (1993). A.g.k .. s:334.
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cakiltaslari gibi yasamaktadrrlar (35)". Kitle iletisim araclarr popiiler
kiiltiirii, bir anlamda, "cakil taslanrun" bu siireci gormemelerini saglamak
amaciyla kullanmaktadir.

Magazin basim da diger kitle iletisim araclariyla birlikte gerek
olgulan tarihsel baglarmdan kopanyor olrnasr ve gerekse bireyi
sorunlarmdan uzaklastirmasi gibi etkileri nedeniyle, daha iyi bir gelecek
icin baslanlabilecek bir siireci basmdan engellemis olmaktadir. Birey,
olaylan icinde bulundugu zaman dilimiyle anlamlandirmak durumunda
kahrken, olgulann temelinde yatan etmenler, tarihi perspektif gormezden
gelinmektedir. Dolayisiyla ya§amm gerceklerinden yahnlrms birey icin val'
olan durum, olabileceklerin en iyisi olarak algilanmaktadrr.

YAZILI BASIN POPULER KULTUR n.tsxtst BAGLAMINDA
HURRiYET VE SABAH GAZETELERiNiN HAFTA SONU
EKLERiNiN iNCELENMESi

Cahsmarun bu bolumunde.t'l-lurriyet" ve "Sabah" gazetelerinin hafta
sonu magazin ekleri incelenmeye cahsilmisnr. Son donernde sayilari
giderek artan gazeteler arasmdan yapilan bu secimin temel nedenleri
arasmda, cahsmanm yapildig: donernde "Turkiyenin en cok satan
gazeteleri" olmalannm yam sira, giin gectikce tekellesme yonsemelerinde
artis gosteren iki farkh yaYln grubunu temsil ediyor olmalan da sayilabilir.
Aynca ozellikle hafta sonu eklerinin secilmesinde ise "bos zaman-populer
kiiltur" iliskisinin vurgulanmaya cahsrlmasi belirleyici olmustur, Bilindigi
gibi, hafta sonu ekleri -haftahk dergiler den farkh olarak- hedef kitlenin
yalmzca iki giinliik bos zamam gozetilerek hazrrlanmaktadrr.

Turkiyede yaymlanan kitlesel gazeteler arasmda Hiirriyet ve Sabah
gazetelerinin secilme gerekceleri ise birbirine rakip iki yaym kurulusu ve
Turkiye 'de en cok satan gazeteler olmalarrdrr.

"DUSUNDURUCU" YAZILAR VE HURRiYET GAZETESi
HAFTA SONU EKLERi

Hafta sonu eklerinde yer alan yazrlarm geneI icerikleri iizerinde
durmadan once yazilan salt bashklar diizeyinde (bashgm dikkat cekmeye

. yonelik ve icerige iliskin yonleri dusunulecek olursa) irrcelerrrek yararh

35 W. Mills. Ag.k., s:452-454.
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olacaknr. Bir anlamda baslik, yazmm en "popiiler" olmasi istenilen
birimidir.

19 Nisan-ll Nisan 1997 tarihleri (raslantisal olarak secilmistir)
arasmda yayinlanan Hiirriyet gazetesinin hafta sonu eklerinde yer alan
yazilann bashklari genel olarak ele almdigmda dikkati ceken noktalardan

biri -belki de en onemlisi- dil duyarhligmdan yoksun olmalaridir. Gerek
kullamlan sozcuklerin secimi, gerekse gorse I diizenleme, "vuruculugu"
artnracagi dusuncesiylc-sayfa tasarirruna iliskin genel egilimlerin/ilkelerin

tersine- kimi basliklarda butun harflerin bliYlik yazilmasi, populerlik

yonsemelerini ortaya koymalan baglammda ilginc verilerdir. Aynca argo
tanimlamasina girebilecek kimi deyimler de, argonun iiretieisi ve tiiketieisi
dii~iiniildiig(lllde popiiler kiiltiiriin dildeki yansrmal ari olarak
degerlendirile bilmektedir. "Okuyucu iizerindeki etkiyi arturrnak" amacryla
basvurulan bir baska gereksiz kullamrn da noktalama isaretlerinde

yasanmaktadir. Bu anlamda en cok dikkati ceken, bashklardaki gereksiz
iinlern kullamrrndir.

iletilmek istenilen anlarmn popiiler ama yanlis sozcfikle re
yiiklenmesi de bashklarda kendini gosteren egilimlerdendir. Ornegin 4

MaYIs 1997 tarihli hafta sonu ekinde Ayse Armanm yazrsmin ba~hgl

"Postmodern Bir Pavyon Hikayesi"dir. Oysa yazmll1 icerigini iiniversite
egitimini yanm brrakmis bir kadmm l,:ah~tIgI pavyonda yasadiklarnn Ayse
Arman'la (yazar) paylasmasi olusturrnaktadu. Belki benzeri "yasam
hikayeleri"nden farkh olarak buradaki kahramanm yasadiklanrn daha serin
kanh benimseyip aktardigr soylenebilir: ancak bu "ayriksr" ozellik ne bir
yazlyl, ne de yazann konu edindigi bir ya~am bicimini modern ya da

postmodern yapmaya yeter. Burada postmodern kavrarm nm kullarurn
gerekcesi oldukca aciktir: Yazmm kahramam olan kisinin yasadig: farkh
gercekligi, tarumi iizerinde uzlasirn giil,:liigii yasayan "popiiler" bir

kavramla betimlernek. 0 stelik oykll; bashgrnda yasanilan karrnasayi
icerigmde de tasimaktadir. Nedir bu oykiide anlanlan? GordiOlgii egitimle

zrtlik olusturacak bir meslegi secen herhaugi bir kadnun liiks bir
pavyoudaki yasan n si m i? Eger boyleyse bile "an lau lan larrn "
bizlere/okuyucuya herseyi "anlatmadigi" ortadadir, Her ne olursa olsun,
ne denli ozgur istenciyle hareket ediyor gorunse de, son cozfurilernede bir
pavyonda ayhk 270 milyon "ucretle" cahsan, dolayisryla cahsugi kurumla
sozlii de olsa bir anlasma yapml~ olan bir kadirun biitiin ya~aml burica
piiriizsiiz olmasa gerektir. Ancak yazarm bizlere diger gerl,:ekliklerden
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soyutlayarak sundugu kadanyla kahramarun giinliik ya~aml, pek cok i~

alaruna gore "ozlenilecek" olanaklarla doludur. Insanlarm sorununu
dinlemek, onlarla soylesmek, alkol kullanmak ve ya~aml surekli alaya
almak... Kuskusuz kahramanm anlatiklari bununla smirh olabilir, ancak
okuyuculara bu kadanyla sunulan neredeyse cekici bir ya~amlll, pavyonda
gec;:en bir giiniin tiim ayrmulanrn icermedigi dusunulmektedir. Konunun
buradan sonrasi cok da bu cahsmanin kapsamma girmemektedir; ancak
yazllllll butunundeki "populerlestirerek sunma" egilimi sakmcah yanlanyla
birlikte ortadadIr. "Farkh " olan herseyi postmodern kavramryla

karsilamanm "moda" oldugu bir surecte soz konusu yazllllll da aym yanhsa
dusmcsi sasrrucr olmaktan cok, siireci destekleyici yamyla birlikte
diWiniildligiinde siradan bir bakis acisidrr.

Pek cok ornekten biri yine Ayse Arman'a ait:" Bir, kendi urrmk
icindeki 'rnanava' benzeyen ellerime bakryo rurn , bir de Ajda
Pekkanrnkilere... " Konuyla cok da ilgili olmadigr icin fazlaca iizerinde
durulmayacaksa da gerek sozcuk dizimi, gerekse dil bilgisi yanhslari
hemen goze carpmaktadir. (Bir elin manava benzerneyecegini, olsa olsa
manavm eline benzeyebilecegini soylerneye gerek bile yok.)

Hafta sonu eklerinde yer alan yazrlar, bireyin dusimsel bir caba
gerektirmeksizin, "tuketebilecegi", kolay anlasihr ve cabuk unutulur turden
yazilardrr, denilebilir. Bu yonleriyle, bireyin yasadigr am gec;:i~tirmesini

amaclayan, "eglencelik" iceriklerle donanlan yazrlarm pek c;:ogunda temel
izlek olarak benimsenilenin ve benimsetilmeye cahsilamn "bir ya~am

bicimi" oldugu gozlemlenmcktedir.

Yazilarm butununde gozlemlenen ozellik, sorunlann iizerinden
atlamalannda okuyucuya yardrrnci olacak, onun kendisi ile basbasa
kalmasmi engelleyecek konulara, haberlere, ya~am oykuleririe, arnlara yer
vermeleridir. Sorunlar uzerine dusunmemek, sorunsuz yasamanm ternel
ilkesi olarak sunulmaktadir. Tuketerek mutlu olmak, dahasi mutlulugun
asil anahtanrn tuketimde aramak da bu tiirden yazilarda onerilen sorun
cozme ycntemlerinden biridir. Bu acidan, bir markette yasamlan aynksi
iliskilerin aktarilmasr, yalruzca ekonomik anlamda belirli bir kesimin
gidebilecegi restaurant, bar gibi mekanlann herkesin gidebilecegi
yerlerrnis gibi tamtilmasi, ancak "seckinlerin" yasammda dii~ olmaktan
cikabil ecek tiiketirn tasarrlarmm toplumun diger kesimlerince de
paylasilabilecegi yamlsamasmm yaratilmasr benzeri yoritemler, tuketirn
toplumunun val' olan yaplsllll pekistirecek bireyler yaratilmasi yolunda "tas
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iistune tas konularak" ilerlenilen bir surecin yasaulmasi amacma hizmet
etmektedir.

Sayilan (ve kimi snurhhklanrmz nedeniyle sayilarnayan) bunm bu
yonleriyle eklerde yer alan yazilar, bos zaman ve kitle iletisim araclari
uzerinde bir kez daha diisunmeyi gerekli kilmaktadir. Bu anlamda, ya~aml
basit forrnullere indirgiyorrnus ya da sorunlara pratik cozurnler
oneriyormus gibi gozukseler de, ashnda val' olan dizgenin soylediginden
cok da farkh seyler soylemeyen, dolayisiyla "yeni bir sozden" yoksun bu
metinler, okuyucunun daha iyi bir gelecek tasarirm icin gereksindigi bos
zaman dilimlerinden beslenerek, tek secenekli bir ya~am bicimini farkh
goriiniimler altmda sunmaktan oteye gecememektedirler.

Yazrlarrndan almtilar yaprlan yazarlann, butunuyle "bir okur
yanslzhgl "na bagh kahnarak secildiginin de belirtilmesinin ardindan,

gazete sayfalannda yer alan bir baska konuya, "urun tamttmlan"na
deginmekte yarar vardir.

SABAH GAZETESI HAFTA SONU EKLERINDE ORON
TANITIMI

Hurriyet'Jn hafta sonu eklerinde "kose yazilarr" en srk yer verilen
urunlerken, Sabah'rn hafta sonu eklerinde urun tamtirruna agirhk verildigi
gorillmektedir. Aynca metinlerde sunulan ya~am biciminin tuketim
nesnelerinin tamtimmdan da yanslYor olmasi her iki ornegin belki de en
temel ortak noktasidir, denilebilir.

"Oriin taruunu" bashgr altmda toplanabilecekler arasmdan yapilan
bir seckide, haber bashklarmin daha cok reklam sloganlanm andrrdigi
goriilmektedir. Gazete sayfalannda yer alan reklamlardan farkh olarak bu
tur urfm tarurnlarrnda konu, haber teknigine yakm bicirnde
kurgulanmaktadu. Boylelikle okur; haberi reklam ozelliginin ayirdina
varmaksizm okumaktadir.

Burada altr cizilmesi gereken nokta, dogrudan reklam amach
sunulan bir ileti ile reklam olma ozelligi ikincil konuma cekilmis bir
haberin yaratacaklan etki arasmdaki farkur. Okur, reklam icin ayrrlnus
ozel alanlar dismda kalan metinleri okurken, bir reklamla karst karsiya
olmadigiru dusunerek haberi inceleyecektir. Dolayisiyla bir anlamda bu
haber karsismda "hazirhksiz yakalanacakur", Bir iletinin niteligi hakkmda
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onceden edinilen bilgi, bireyi iletiyi algrlamada daha duyarh kilar.
Ornegin hepimiz "reklamlar" yazlsmm ardmdan karsilasacagrrruz ileti tipi
hakkmda genel bilgiye sahibizdir. Dolayisryla reklam metni nasrl
kurgulamrsa kurgulansm, amacm, tamnrru yapilan uruniin saulmasi
oldugunu biliriz ve iletiyi boylece acimlanz. Oysa satiraralarma sikistmlan
ya da ikincil konumda sunulan reklam ogeleri, okuyucuya cok da dikkat
cekrneyecek yontemlerle sunulmaktadir. Boylelikle, bir anlamda tanmrm
yapilan urfinim gazetenin kendisi tarafmdan da onaylandigi izlenimi
verilmektedir. Boylelikle okur, dogrudan reklam metinlerini okudugunun
ayirdma varmadan iletiden etkilenebilecektir. Orun tamtim metinlerinin
de amaci budur.

Aynca Sabah gazetesinin hafta sonu eklerinde (Melodi ve Pazar
Melodi) yer verilen dergi tarunmlarmda okuyucuya verilmeyen bazi bilgiler
bulunmaktadrr. "Cahsan kadmlann en onernli sorunla nndan biri,
cocuguna kimin bakacagrdir. Bebegim ve -Biz Dergisi'nin Nisan
sayismda, cocugun geli§iminde cok onemli olan bakici secimi ve onlann
egitimi konusu arastmlrms'', "Askrmzi aruk tum sehre ilan edebilirsiniz.
Haftaligr onsekiz milyon liraya kiralanabilen bilboard'lar emrinizde.
Aktuel Dergisi, son sayismda bu konuyu ele alnus", "Pop muzigin gene;:
isimlerinden Pmar Aylin, iki ayda bir yaymlanan Gelin Dergisi'ne kapak
oldu", "Hakan'm (Fikret) 'Alacagulu'ne hitaben yazdig; 'ozur mektubu'
Aktuel Dergisi'nin son sayismda", "Bebegim ve Biz Dergisi'nin
Mavis sayismda, cocuklan adeta yan§ an haline getiren smavlarla ilgili bir
arastirma ve ailelere yonelik oneriler yer ahyor. Ilkokula giden cocugunuz
varsa, okumahsmiz", "Cosmopolitan Dergisi ile Lee'nin ortaklasa
duzenledigi 'Cosmo-Lee Girl' yan§masmm birincisi olan Fulya Elmas,

televizyoncu olmak istiyor," spotlanyla taniumlan yapilan dergilerin Sabah
gazetesi ile iliskilerine deginilmedigi gibi, salt "onemli" haberleri
isledikleri icin secilerek haber yapildiklan izlenimi verilmeye cahsihyor.
Oysa sayilan dergilerin tumu 1 Numara Yaymcrhk A.~. tarafi n dan
yaymlanmaktadrr ve adi gee;:en sirket, aym zamanda Sabah Gazetesi'nin de
sahibi olan isme (Dine Bilgin) aittir. Dolayisiyla kendi gazetelerinde yine
kendi urunlerinin reklarnmi yapmaktadirlar. Cosmopolitan Dergisi de yine
telif haklan satm ahnarak aym yaYIn grubu tarafmdan yaymlanan dergiler
arasindadir.

Oriin tamtimlarmda kullamlan dil, daha once de sozii edildigi
iizere, belirli ekonomik standartlara sahip bireylerin yasamlarrru
yansitmaktadrr. Deginilen konularda cizilen -daha cok- kadm tipi ise,
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"ozgiir, kendi secimini bagimsiz yapabilen, bakimh, giizel, kendi isinde
cahsan, aktif' bir kadm tipidir. Bu yonleriyle one cikarrlan "sozde <;;agda~"

kadm politikayla ilgilenmez, kitap okumaz, sanatm seckin iiriinlerine ilgi
duymaz. Su durumda, ekonomik konumunun sundugu olanaklardan
yararlanabilenlerin dismda toplumun genelini olusturan kadm tipinden
cok da farkh degildir. Giindelik konular, magazinel haberler, cilt bakmu,
makyaj, giyim v.b. alanlar icinde tutsak edilmeye cahsilan kadin, hafta
sonu eklerinin hedef kitlesi icerisinde oldukca onemli yer tutmaktadir,

Oriinlerin ikonografik tamtimmda iinimin kendisi, bir ya~am

biciminin biitiiniinii yansitmaktadir: "Kraliyet markasi", "Seckin kadmlann
tercihi", "Tescilli bir Cosmo kizr", "Feministlerin simgesi oldu", .. Bu
bashklardan da anlasilacagi gibi, soz konusu urune sahip olmak demek,
hem belirli bir yasam bicimirri benimsemek, hem de uruniin diger
kullamcilarryla aym sirufi paylasmak anlamma gelmektedir. Dolayisryla
bireyin kendi ekonomik ger<;;ekligini unuttugu "sahte bir diinya"
tasanrmdrr paylasilan.

SONUe;

Bu veriler l~lgmda, Sabah ve Hiirriyet gazetelerinin hafta sonu
eklerinde yer verilen populer kultur iiriinlerinde nasrl bir ya~am

arilayrsrrun benimsetilmeye cahsrldigrm acikca gormek olasr. Hafta
sonlanm, icerigi bosalulrms kultur iiriinlerini tiiketerek gecistirrneyi
ongoren yaklasim eklerin butun sayfalannda goze <;;arplY0r. Aynca ko~e

yazilarmda bireye, giindelik yasammda asIa yeri olmayan kimi degerlerin
populer soylemlerle aktanlmasma da ozen gosteriliyor.

iki biiyiik yaym grubunun butun bu cabalarrrn, "basmm
eglendirmek islevi baglammda yerine getirmesi gereken bir yllkiimhiliigiin
yansrmalari" olarak degerlendirmek, safdilligin otesinde, kimi gerceklerin
ustunu ortme giri~imi olarak algrlanmahdrr. Kitle iletisim araclarrm
"saghkh bir kamunun olusturulmasma hizmet etmek" islevine -yani en
temel islevine- uzak dusuren bu anlayis, toplumsal bir degishn icin
gereksinim duyulan "kendi ger<;;ekliginin ayirdma varan, elestirel
dusimebilen, yasadiklarmdan yola cikarak cozum iiretebilmek anlammda
eyleme ge<;;en, kendisiyle aym gercekligi paylasanlarla orgiitlenebilme
becerisine sahip" bireylerin olusumu oniinde en buyuk engeldir.
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Basin, magazinel olan'Ia iliskisini yalmzca val' olus kosullarim
desteklemek ve tuketim ideolojisini korfiklemek amaciyla kurdugu surece,
populer kultur, bireyi bu surece eklemlemekte en kullarnsh arac olmaktan
kurtulamayacakur.

Oysa Unsal Oskay'rn da belirttigi gibi, hedef kitlenin kaulmadigr bir
surec icerisinde bUyllk endustriyel gucler ve basat kulturun egemenliginde
iiretilen populer kulnirun, maddi temelleri coktan yitrnis bir folk
kiilturunu ya~amayan, yuzyillar icerisinde seckinlerden yine seckinlcre
rniras kalan seckinci kulture de ulasamayan kitleye yol gosterici olabilecegi
de ortadadir. Bu yaklasim kitle iletisim araclanrnn oncelenmesi gereken
"egitim'' islevi kapsamma girmektedir. Basmm diger modern isletmelerden
farkh olarak kamu hizmetini -dogasi geregi- birincil konumda tutrnasi
gerektigi dusimulecek olursa, sozii edilen islevin kitle iletisim araclarma
sonradan eklemlenen bir gorev degil, yerine getirilmesi zorunlu bir
sorurnluluk oldugu ortaya cikar. Bugun ulkemizde basinm biiyiik
sermayelere yaslanan bolumu, sozu edilen sorumlugu yerine getirmemekle
kalmayip, savundugu iletisim anlayisrru toplumun gonUlhi kauhrmyla,
dahasi onlann istegi dolayisiyla benimsedigini one siirmektedir.

Son cozumlemede "tuketirn toplumunun siirgit yasauImasr"
amacryla kimi urunler, populer (toplumun genelince paylasilan anlamma)
degerlerle ozdeslestirilerek sunulmaktadrr. Bu anlamda kitle iletisim
araclari da, tuketerek mutlu olunan bu ya~am bicirni.n i, kultur
endiistrilerinin bir parc;asl olarak desteklemektedir. Ozellikle Sabah
gazetesinin hafta sonu ekleri, neredeyse aym aym sermayenin urunlerini
tam tmak birincil amaciyla yayinlanmaktadrr. (Nitekim, eklerin 
incelememezin dismda tuttugurnuz- televizyon izlenceleriyle ilgili
sayfalarrnda da, aym sermaye grubuna ait televizyon kanahnda -atv
yaymlanan prograrnlar aglrhkh olarak tamtilmaktadir.)
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