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Herkes için erişilebilir bir içeriğe sahip olan ve geçiciliği içinde barõndõran popüler 

kültür, eğlence ile tüketimi hõzlandõrõr ve toplumun değer yargõlarõnõ etkiler. Gençler, 

toplumda boş zamanlarõ değerlendirme ve tüketim alõşkanlõklarõ açõsõndan popüler 

kültürden en fazla etkilenin kitledir. Bu çalõşmanõn amacõ, Eskişehir il merkezinde 

yaşayan ve farklõ genel liselerde okuyan öğrencilerin popüler kültürden etkilenme 

düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Elde edilen bulgulara göre, 

öğrenimlerine devam eden gençlerin ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve televizyon 

izleme alõşkanlõklarõyla bu gençlerin popüler kültür değer yargõlarõnõ benimseme, 

tüketim alõşkanlõklarõ ve gelecekten beklentileri arasõnda ilişki bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF POPULAR CULTURE ON HIGH SCHOOL YOUTH 
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Popular culture, which has easily reachable content to many people and contains 

temporary form, accelerates consumption with entertainment and affects social values. 

Youth is the most effected group in the society by popular culture in free time activities 

and consumption habits. The purpose of this study was to determine influence level of 

popular culture and influential factors on high school students at different general high 

schools in city center Eskişehir. Based on data gathered, relationships between socio-

economic levels of youngsters� families and their television watching time with high 

school youth�s adoptability of popular cultures values, consumptions habits and future 

hopes was established. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

1.  GİRİŞ 

 

Günümüzün en çok tartõşõlan alanlarõndan biri popüler kültürdür. Popüler kültür, 

toplumda gündelik hayatõn içinde egemen güçler tarafõndan üretilen ve halka kabul 

ettirilmeye çalõşõlan mevcut sistemin devamõna yönelik ancak içinde sunulan ürünlerin 

kabulünün belirsizliğini de taşõyan kültürdür. Toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel 

yapõsõndaki değişmeler popüler kültürün oluşmasõnda etkilidir. Oluşan popüler kültür 

gençleri de etkilemektedir. Bu çalõşma söz konusu iki unsurun birbirleriyle ilişkilerini 

ortaya koymayõ amaçlamaktadõr.  

 

Bu çalõşma, popüler kültürün gençlik üzerindeki etkilerini belirlemeye yöneliktir. Lise 

gençliği üzerine yapõlan bu çalõşma; Eskişehir�de 2003�2004 eğitim öğretim yõlõnda 

genel liselerden seçilen 500 öğrenciye uygulanan anket çalõşmasõnõn sonuçlarõna 

dayandõrõlmõştõr. Yapõlan çalõşmada gençlerin sosyo ekonomik durumlarõ ve televizyon 

izleme alõşkanlõklarõ ile değer yargõlarõ, meslek seçimi, tüketim alõşkanlõklarõ ve 

gelecekten beklentilerinde popüler kültürün etkisi incelenmiştir.  

 

 

1.1.  Problem 

 

Çalõşmanõn temel problemi popüler kültürün lise gençliğini etkileyip etkilemediğidir. 

Özellikle �gençlerin, popüler kültürü doğru anlayamadõklarõ ve ona boyun eğdikleri�1 

yolundaki görüşün geçerliliğine bakõlmasõ gereklidir. Çünkü toplumun geleceği olan 

gençlerin her hangi bir şeyi anlamadan kabul etmeleri geleceklerini olumsuz yönde 

                                                
1 İrfan Erdoğan, �Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine� Bilim ve Aklõn Aydõnlõğõnda Eğitim, (sayõ. 57. 
Kasõm 2004.) s.144 
 



etkileyebilir. Bu etkiyi belirlemek için çalõşma popüler kültürün araçlarõndan bazõlarõ 

olan televizyon, tüketim ve reklâmlarõ temel almõştõr. Çalõşmada gençlerin bu araçlardan 

etkilenme düzeylerinin ne oranda olduğu belirlenmeye çalõşõlmõştõr.  

 

 

1.2.  Önem 

 

80�li yõllardan itibaren Türkiye�de hõzlanan kapitalistleşme ve medyanõn gücünü giderek 

arttõrmasõ toplumu etkilemektedir. Popüler kültür araştõrmalarõnda bu etki çeşitli 

alanlarda incelenmiştir. Sosyolojik araştõrmalarõn nispeten az sayõda olduğu 

görülmektedir. Bu alandaki çalõşmalarda toplumsal bir olgu olan popüler kültüre 

toplumun neden yöneldiği incelenmektedir. Türkiye�de gençlik ve popüler kültür 

alanõndaki çalõşmalarõn yeterli olmadõğõ görülmektedir. Bu çalõşma gençlerin özellikle 

lise gençliğinin popüler kültürden etkilenme düzeylerini belirlemeyi amaçlamõştõr. Lise 

gençliğinin örneklem olarak seçilmesinin nedeni ise gençlik kavramõ çoğunlukla ergen 

bireyle eşanlamlõ kullanõlmasõdõr.2  

 

Araştõrmanõn bulgularõnõn öğrenciler ile ilgili okul yöneticilerine, okul psikolojik 

danõşma ve rehberlik servislerine, öğretmenlere ve bu konuyla ilgilenecek olan 

araştõrmacõlara önemli katkõlar sağlayacağõna inanõlmaktadõr. 

 

 

1.3.  Amaç  

 

Popüler kültürden etkilenme dereceleri açõsõndan lise öğrencilerine farklõ değişkenler 

uygulanmõştõr. Popüler kültüre yönelik değişkenler televizyon izleme ve tüketim 

alõşkanlõklarõdõr. Bu değişkenlerin yanõnda öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõ, 

değer yargõlarõ ve tutumlarõ, meslek seçimleri ve gelecekten beklentileri de 

incelenmiştir. 

 

 
                                                
2 Fatma Varõş, Ergenin Gelişimine Etki Yapan Kültürel Faktörler (Birinci Basõm. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Basõmevi, 1968) s.31. 



1.4.  Veri Toplama Yolu ve Araçlar  

 

Araştõrmanõn örneklemini, Eskişehir il merkezindeki liseleri temsil etmek üzere tesadüfî 

örneklem ile seçilen 10 genel lise oluşturmaktadõr. Bu grubun seçilmesinin nedeni genel 

liselerde eğitim gören gençlerin genel olarak lise gençliğinin düşüncelerini 

yansõtabilecek yeterlilikte ve çoğunlukta olmalarõdõr. Eskişehir il merkezinde bulunan 

lise öğrencilerinin %40�õ genel liselerde eğitim görmektedir. Örneklemi oluşturan genel 

liselere ilişkin bilgiler Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alõnmõştõr. 

 

Örneklem seçiminde α=0.05 güvenirlik derecesine göre +3,-3 yanõlma payõ hesaba 

katõlarak 500 öğrenciye anket uygulanmõştõr.3 Bu sayõ Eskişehir ilindeki genel liselerde 

eğitim öğretim gören lise öğrencilerinin %6,8�ini oluşturmaktadõr. 

 

Uygulama için örnekleme alõnan genel liselerin Okul Müdürlükleri ve Rehberlik 

Servisleri ile görüşmeler yapõlmõştõr. Bu görüşmelerde öğrencilere gönüllük ilkesi 

çerçevesinde anket uygulanmõştõr. 

 

 

1.5.  Hipotezler 

 

Ana Hipotez: Lise öğrencileri popüler kültürden etkilenmektedir.  

Alt hipotezler: 

 

1-Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõyla popüler kültürün değerlerinin 

benimsenmesinde ilişki vardõr. 

2-Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõ ile tüketim alõşkanlõklarõ arasõnda ilişki 

vardõr. 

3-Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõ ile gelecekten beklentileri arasõnda ilişki 

vardõr. 

4- Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõyla televizyon izleme alõşkanlõklarõ arasõnda 

ilişki vardõr. 

                                                
3 Nan Lin, Foundations of Social Research (McGraw-Hill. İnc.1976) s.448. 



5-Öğrencilerin televizyon izleme durumlarõyla popüler kültürün değerlerinin 

benimsenmesi arasõnda ilişki vardõr. 

6- Öğrencilerin televizyon izleme durumlarõyla tüketim alõşkanlõklarõ arasõnda ilişki 

vardõr. 

7- Öğrencilerin televizyon izleme durumlarõyla gelecekten beklentileri arasõnda ilişki 

vardõr. 

 

 

1.6.  Sayõltõlar 

 

Bu araştõrmanõn temel sayõltõlarõ aşağõda verilmiştir: 

1.6.1. Genel lise öğrencilerinin değer yargõlarõ ve tutum düzeylerini �Değer Yargõlarõ ve  

Tutum Ölçeği�nin,  televizyon izleme düzeylerini �Televizyon İzleme Ölçeği�, 

meslek seçimi düzeylerini �Meslek Seçimi Ölçeği�, tüketim alõşkanlõklarõ düzeyi 

�Tüketim Alõşkanlõklarõ Ölçeği� ve gelecekten beklenti düzeyinin �Gelecekten 

Beklenti Ölçeği�nin geçerli ve güvenilir şekilde ölçtüğü sayõltõsõndan hareket 

edilmiştir. 

1.6.2. Araştõrmanõn örneklemini oluşturan genel lise öğrencilerinin, kendilerine  

uygulanan ölçme araçlarõnõ cevaplandõrõrken içtenlikle davrandõklarõ temel 

sayõltõsõndan hareket edilmiştir. 

 

 

1.7.  Sõnõrlõlõklar 

 

Bu araştõrmanõn sõnõrlõlõklarõ aşağõda belirtilmiştir: 

1. Popüler kültürle ilgili çeşitli yaklaşõmlar vardõr. Yapõlan bu çalõşmada 

yaklaşõmlarõ belirlemekte Stuart Hall�õn popüler kültür sõnõflandõrõlmasõ temel 

alõnmõştõr. Bunlar �popülerin� �ticari� ve �betimleyici� tanõma dayanan 

yaklaşõmlar ile kültürel çalõşmalardõr. 

2. Araştõrmada incelenen, televizyon izleme düzeylerini �Televizyon İzleme 

Ölçeği� ve tüketim alõşkanlõklarõ düzeyi �Tüketim Alõşkanlõklarõ Ölçeği� nin 

ölçtüğü niteliklerle sõnõrlõdõr. 



3. Araştõrma, genel lise öğrencilerinin kişisel ve sosyal ile aile niteliklerinden 

sadece alt amaçlarda belirtilmiş olan değişkenler ile sõnõrlõdõr. 

4. Bu araştõrma, 2003�2004 eğitim- öğretim yõlõnda Eskişehir İli merkezindeki 

genel lise öğrencileri üzerinde yapõlmõştõr. Araştõrma sonuçlarõ, ancak belirtilen 

özelliklere benzediği oranda diğer öğrencilere genellenebilir. 

 

 

1.8.  Tanõmlar  

 

Bu bölümde araştõrmanõn temel kavramlarõna ilişkin tanõmlar verilmiştir: 

 

Değer Yargõlarõ ve Tutumlar: İnsanlarõn etik ya da uygun davranõşlar hakkõnda, neyin 

doğru neyin yanlõş olduğu, neyin istenilir olduğu konusunda taşõdõklarõ fikirlerdir. 

 

Televizyon İzleme: Lise öğrencilerinin televizyonu günde kaç saat seyrettikleri, 

herhangi programlarõ neden tercih ettiklerini belirleme ölçeğidir. 

 

Meslek Seçimi: Öğrencilerin kendilerine uygun mesleği belirlemede önemli olan 

noktalardõr.  

 

Tüketim Alõşkanlõklarõ: Öğrencilerin tüketim tercihleridir. 

 

Gelecekten Beklenti: Öğrencilerin gelecekte kendilerini nasõl görmek istediklerini 

belirtmektedir. 

 

Genel Lise Öğrencisi: Eskişehir İli merkezinde Milli Eğitim Bakanlõğõ�na bağlõ genel 

liselerde 2003�2004 eğitim-öğretim yõlõnda öğrenim gören öğrencidir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

2.. POPÜLER KÜLTÜR  

 

Popüler kültür, günümüzde büyük ölçüde kültür endüstrileri tarafõndan üretilen ve 

böylelikle sistemin yeniden üretimine vesile olan bir kültür olsa da gündelik yaşamdaki 

kültürel pratikleri de içinde alan bir kültürdür. Popüler kültür bugün önemli ölçüde 

kültür/medya endüstrilerinin ürünlerinde cisimleştiğinden yapõlan bazõ çalõşmalarda 

popüler kültür kavramõ kitle kültürü kavramõ ile eşanlamlõ olarak kullanõlmaktadõr. 

Halbuki, kitle kültürü kavramõ sadece yapay, aldatõcõ ve manipülatif amaçla üretilen bir 

kültüre karşõlõk gelmektedir.4 Popüler kültür kavramõ ise bu ticari ve manipülatif boyutu 

da içermekle birlikte bu alanõn çok boyutlu, çelişkili ve karmaşõk görünümüne de işaret 

eden bir kavram olduğundan bu çalõşmada temel alõnmõştõr. 

 

 

2.1.  Popüler Kültür Kavramõnõn Ortaya çõkmasõ ve Gelişmesi 

 

Popüler kültür kavramõ latince �popularis� ve �cultura� kelimelerinden üretilmiştir. 

Siyasi ve hukuki alanda �halka ait� anlamõndaki �popularis�ten zamanla popüler 

kavramõ oluşmuştur. 5 Kültür kavramõnõn kökeni ise ilk olarak tarlayõ ekip biçme 

anlamõna gelen �cultura� dõr. Bu kavramlar tarihsel gelişimi içinde değişikliğe 

uğramõşlardõr. Popüler kavramõ 16. yüzyõlda aşağõ ya da değersiz olarak 

tanõmlanmaktadõr.6 Günümüzde popüler kavramõ �halka ait� veya �çoğunluk� 

anlamõnda kullanõlmaktadõr. Kültür kavramõ ise ürün yetiştirmeden zihin yetiştirimine 

doğru anlamõ genişletilmiştir. 17. yüzyõl sonlarõnda belirli bir halkõn �bütün yaşam 

                                                
4 Adorno ve Horkheimer �Aydõnlanmanõn Diyalektiği� aktaran Erol Mutlu, �Popüler Kültürü Eleştirmek� 
Doğu-Batõ Dergisi (İkinci Basõm.4, 15: Mayõs-Haziran-Temmuz 2001) s.22. 
5 Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski. (Altõncõ Basõm. İstanbul: İletişim 
Yayõnlarõ, 2003) s.81�82. 
6 Özbek a.g.e s.81�82. 



biçimi� anlamõnda kullanõlmõştõr. 18. yüzyõlda bütüncül ve ayrõ bir yaşam biçimini ifade 

etme özelliğini sürdürmüştür. Williams kültürü, halkõn veya toplumsal grubun �bütün 

bir yaşam biçimi� olarak tanõmlamaktadõr.7 

 

18. yüzyõl sonu ve 19. yüzyõlõn başõnda endüstri devriminin etkisiyle Avrupa�da 

ekonomik, sosyal ve siyasal değerlerde değişimler meydana gelmiştir. Kentleşme 

hõzlanmõş, okuryazarlõk artmõş, aristokrasi, soyluluk, şeref gibi eski değerlerin 

yerine zekâ ve paranõn önemli bir yer tuttuğu değerler sistemi kabul edilmiştir.8 

 

20.yüzyõla gelindiğinde popüler kültür alanõndaki çalõşmalar hõzlanmõştõr. Özellikle bu 

dönemde medyanõn hõzla gelişmesi insanlarõn dünya görüşü, hayat felsefesi, inanç ve 

değerlerini etkileyerek popüler kültürün oluşmasõna zemin hazõrlamõştõr.9 Bu dönemin 

ortalarõna kadar dünya iki büyük savaş yaşamõş ve özellikle ABD de kapitalizm hõzla 

gelişmiştir. Kapitalist güçler, devamlõlõklarõnõ sağlamak için medyayõ ve reklâmlarõ 

kullanarak gelirlerini arttõrmõştõr. İki dünya savaşõ arasõndaki yer alan dönemde bu 

güçlerin kullandõklarõ araçlar ve etkilerinin gözle görünür biçimde artmasõ ise Frankfurt 

Okulu üyelerince araştõrma konusu haline gelmiştir. Genel olarak okulun üyeleri 

popüler kültürü sanat açõsõndan değerlendirmişlerdir. 1960�lara gelindiğinde özellikle 

gençler tarafõndan mevcut düzene yönelik eleştiriler artmõştõr. Gençler her alanda 

özgürlük talep ederken, kapitalizm popüler kültürden yararlanma yollarõnõ 

çeşitlendirmiştir. Bu nedenle önceleri sadece sanat açõsõndan ele alõnan popüler kültür 

bilimden siyasete kadar olan geniş bir alanõn araştõrma konusu haline gelmiştir.10 

Özellikle İngiltere�de, II. Dünya Savaşõ sonrasõ oluşan refah toplumunun getirdiği yeni 

dinamikler ile toplum içinde değişen dengeleri sorgulamak ve çözümleyebilmek için 

çalõşmalar hõzlanmõştõr. Bu çalõşmalarõn sonucunda 1964�te Birmingham Çağdaş 

Kültürel Çalõşmalar Merkez�i (CCSC) kurulmuştur. Merkez kültür konusunda en yoğun 

çalõşmalarõ yapmaktadõr. 60�lardaki �kültür� araştõrmalarõ, programlar, dergiler, 

                                                
7 Raymond Williams, Kültür Çev. Suavi Aydõn (Birinci Basõm. Ankara: İmge Kitabevi Yayõnlarõ, 1993) 
s.9�10 
8 C.W.E. Bigsby, �Popüler Kültür Politikalarõ� Popüler Kültür ve İktidar. Der. Nazife Güngör (Birinci 
Basõm. Ankara: Vadi Yayõnlarõ, 1999) s.89. 
9 Orhan Türkdoğan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme (İkinci Basõm. İstanbul: Birleşik Yayõncõlõk, 
1996) s.195. 
10 Özbek, a.g.e., s.70. 



dernekler ve kütüphane koleksiyonlarõ yoluyla, neredeyse ayrõ bir disiplin haline 

gelmiştir.11 Merkez, 1970�lerin başlarõnda kadõn çalõşmalarõna ve sõnõf ayrõmõna 

odaklanmõştõr. 12 Kadõn dergileri, genç kõz alt kültürleri, romantik aşk, genç kõz 

karikatürleri ve çalõşan kadõnõn kültürü üzerinde çalõşmõşlardõr. Feminist entelektüel 

çalõşmalarla kültürel çalõşmalarõ birleştirmiştir.13 1970�lerin en önemli özelliği ise 

kapitalist sermaye ile mücadele dönemidir. Çatõşmalarõn kültürel alandaki noktasõ ise 

popüler kültüre kimin egemen olacağõna yöneliktir. 1970�lerin ortasõndan 1980�lerin 

ortasõna kadar geçen sürede, Althusser ve Gramsci�nin ideoloji ve hegemonya 

kavramlarõ temelinde kültürel çalõşmalar yapõlmõştõr.14 Küreselleşmenin hõzlandõğõ 

1980�ler ve 1990�larda ise kültür alanõnda postmodernist görüşler ön plana çõkmõştõr.15 

Bu yõllarda kültürel çalõşmalarõn dayanak noktalarõ değişerek Marksist temelli eleştiriler 

yerine küresel siyasetin toptan reddi ön plandadõr.16 Ancak günümüzdeki popüler kültür 

analiz ve eleştirilerinde bir geriye dönüş sayõlabilecek olan, 1930�larõn kitle kültürü ve 

1940�larõn Marksist popüler kültür eleştirilerinin etkisi devam etmektedir.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açõn Çeviren: Şirin Tekeli (Birinci Basõm. İstanbul: Metis, 
1996) s.63. 
12 David Morley and Kuan-Hsing Chen Stuart Hall Critical Dialogues in Cultural Studies Ed. David 
Morley and Kuan-Hsing Chen (First Pub. London: Routledge, 1996) s.5. 
13 Charlotte Brunsdon A Thief in the Night Stories of Feminism in the 1970s at CCCS Stuart Hall 
Critical Dialogues in Cultural Studies Ed. David Morley and Kuan-Hsing Chen (First Pub. London: 
Routledge,1996) s.276. 
14 Angela Mc Robbie, Postmodernizm ve Popüler Kültür Çeviren: Almõla Özdek (Birinci Basõm. 
İstanbul: Sarmal Yayõnevi, 1999) s.41. 
15 Terry Eagleton, Kuramdan Sonra Çeviren: Uygar Abacõ (Birinci Basõm. İstanbul: Literatür 
Yayõnlarõ,2004) s.41. 
16 Aynõ, s.51. 
17 Mutlu, a.g.e., s.11. 



2.2.  Popüler Kültüre Farklõ Yaklaşõmlar 

 

Popüler kültürün oluşmasõ ve etkileri ile ilgili farklõ yaklaşõmlar bulunmaktadõr. Bu 

yaklaşõmlar Hall�un sõnõflandõrmasõ18 temel alõnarak üç farklõ düzeyde incelenecektir.  

 

 

2.2.1.  �Popüler�in �Ticari� Tanõmõna Dayanan Yaklaşõmlar 

 

Popülerin �ticari� tanõmõna dayanan görüş de hâkim olan yüksek kültür ve popüler 

kültürü karşõ karşõya koymak ve popüler kültürü �aşağõ, değersiz ve güdümlenmiş� 

anlamõnda kullanmaktõr.19 Bu özellik, popüler kültür kavramõ yerine �kitle kültürü� ve 

�kültür endüstrisi� kavramlarõnõn aynõ anlamda kullanõlmasõnda da kendini 

göstermektedir.  

 

Bu yaklaşõm, popüler kültür ürünlerinin sanatsal bir değere sahip olmadõklarõ, seçkin 

veya yüksek kültür olarak adlandõrõlan kültürün ürünlerinin sanatsal bir değere sahip 

olduklarõ görüşündedir. Sanat ve popüler kültür ikilemi 18. ve 19. yüzyõllardaki modern 

dönemde ortaya çõkmõştõr. 20 Bu dönemde toplumsal sõnõflara bağlõ olarak boş zamanlarõ 

değerlendirmede �eğlence� ve �sanat� ikiliği doğmuştur.21 Seçkinler boş zamanlarõnda 

�yüksek� sanat ürünlerini tüketirken, halk boş zamanõnõ �eğlenerek� geçirmektedir. 22 

Önceleri yalnõz üst sõnõfa ait olan boş zaman günümüzde metalarla dolu olarak herkese 

ait olmuştur.23 Herkese ait olan boş zamanõn değerlendirilmesinde popüler kültür 

etkilidir. Bu nedenle popüler kültürü; yõğõnlarõn yarattõğõ, niteliksiz ve seviyesiz kültür 

çeşidi olarak kabul edilmektedir.24 Benzer biçimde Özbudun popüler kültürü, 

entelektüel ve seçkin �Batõ kültürü� 25 (yüksek kültür)�nün tersi olarak anti-entelektüel 

                                                
18 Özbek a.g.e., s.83. 
19 Özbek a.g.e., s 82. 
20 Özbek a.g.e., s 62.  
21 Atilla Doğan. �Kitle Kültürü Karşõsõnda Seçkin Kültür ve Türkiye�deki Durumu�, (Kurgu Dergisi, 
Sayõ:7 Ocak 1990) s.114. 
22 Aysun Yüksel, �Toplumu Yansõtan Bir Öğe Olarak Yõldõz Olgusuna Genel Bir Bakõş� (Kurgu Dergisi, 
Sayõ 17, Temmuz 2000.) s.59. 
23 Sibel Özbudun, Kültür Halleri (Birinci Basõm. Ankara: Ütopya, 2003) s.268. 
24 Doğan, a.g.e., s.111 
25 Özbudun, a.g.e., s.268. 



ve anti-elitisttir bir kültür olarak görmektedir. Popüler kültüre karşõ tepki seçkin 

kültürden gelmektedir.  

 

Lowenthal ise popüler kültür, yõğõnlarõn belli bir zaman ve yerdeki psiko-sosyal 

özelliklerinin göstergesidir.26 Bireye popüler kültür ürünleriyle yapay doyum yollarõnõn 

benimsetildiği, �eğlendirici ancak içeriksiz ve çarpõtõlmõş olan� bir kültür sunulduğunu 

belirtmektedir.27 Görüldüğü gibi Lowenthal seçkin kültüre karşõt popüler kültürü ortaya 

koyarak popüler kültürün niteliksiz olduğunu iddia etmektedir. Benzer görüşlere sahip 

olan Schelling ise sanat ürünlerini sanatçõnõn meydana getirdiği, dõşarõdan gelecek 

etkilerden bağõmsõz kalan saf ve kutsal ürünler olarak tanõmlamaktadõr. Lowenthal�õn 

görüşlerine ek olarak popüler kültürün dõşarõdan gelen etkilerle oluştuğunu 

belirtmektedir.28 Radnoti ise kültürü, endüstri devrimiyle oluşan toplumsal yapõyõ 

benimseme durumlarõna göre �yüksek� ve �popüler� kültür olarak ayõrmõştõr. Ayõrõmda 

sanat yerine endüstriyi temel almõştõr. Seçkin kültürün endüstri ve kitle kültürünü 

oluşturan yapõyõ kabullenmediğini ancak popüler kültürün bu yapõyõ benimsediğini 

belirtmektedir.29 Seçkin ve popüler kültürdeki ayrõma karşõ çõkan Eagleton �nasõl �kitle� 

radikal olmayan anlamõna gelmediği gibi, �yüksek� in de ticari olmayan anlamõna 

gelemeyeceğini� ve �yüksek� ve �alçak� kültür arasõndaki sõnõrõn aşõndõğõnõ 

belirtmiştir.30  

 

Görüldüğü gibi bu yaklaşõm popüler kültürü sadece sanat temelinde ve elitist bir 

yaklaşõmla ele almõştõr. Her ikisinin yapõsõnõ ele almak yerine yüksek kültürü tercih 

etmektedir. Kültür alanõnda çalõşmalarda bu görüşün benimsenmesi ise popüler kültürü 

oluşturan etmenler, ilişkiler ve popüler kültürün içinde barõndõrdõğõ tepki ile ilgili 

çalõşmalarda nesnelliğinin sorgulanmasõna neden olabilir. 

 

                                                
26 Özbek, a.g.e., s.25. 
27 Hakan Ergül �Popüler Kültürün Olasõ Tanõmlarõ ve Yazõlõ Basõn Alanõndan Örneklerle Kitle İletişimde 
Popüler kültür Görünümleri� Kurgu Dergisi, (Sayõ.15,Temmuz 1998) s. 198�199 
28 Özbek, a.g.e., s.63. 
29 Özbek, a.g.e., s.63. 
30 Terry Eagleton Kültür Yorumlarõ. Çeviren. Özge Çelik.( Birinci. Basõm. İstanbul: Ayrõntõ Yayõnlarõ, 
2005) s.66. 



Popüler kültüre yönelik olumsuz bir bakõş da Klasik Marksist temelli yaklaşõmlarda 

görülür. Bu yaklaşõmda da popüler kültür kavramõ kitle kültürü ile eşanlamlõ 

kullanmaktadõr. Bu bağlamda, kitle kültürünün kitlelere yanlõş bilinçlilik dayattõğõnõ öne 

sürmektedir. Özellikle Marksist edebiyat ve kültürel eleştiri yazõlarõnda kitle kültürü, 

homojen tüketiciler olan halkõn denetleyemediği ve onlarõ geliştirici özelliği olmayan 

ticari araçlarca üretilen ve dağõtõlan zorlama bir kültürdür.31  

 

Bu bağlamda ele alõnabilecek olan, Frankfurt Okulu, kitle kültürü alanõndaki 

çalõşmalarõnda, politik ekonomi yerine yapõ, ideoloji ve simgelerin anlamlandõrõlmasõ 

üzerine eğilmiştir.32 Yaşamõn bilinç tarafõndan değil bilincin yaşam tarafõndan 

belirlendiğini savunmuşlardõr. Kitle kültürünü belirli toplumsal ve ekonomik kurumlarõn 

üzerindeki ideolojik üstyapõnõn bir parçasõ olarak görmektedirler.33 Popüler kültür 

kavramõ yerine ilk olarak �kitle kültürü� (mass culture) kavramõnõ kullanmõşlardõr.34 

Frankfurt Okuluna göre kitle kültürü yukarõdan güdümlenen ve dayatõlandõr.35 

 

Frankfurt okulunun üyeleri olan Horkheimer ve Adorno�nun öncülüğünü yaptõklarõ 

popüler kültür çalõşmalarõn başlangõç tarihi 1930�lardõr. Bu yõllarda okulun üyeleri 

Almanya�da yaşanan faşizmden kaçõp Amerika�ya göç etmiştir. Almanya�daki �faşizm 

başatlõğõ� ve Amerikanõn �tekelci kapitalizm�i kültürel alana ve kültür endüstrisine ilgi 

duymalarõnõ sağlamõştõr.36 Dönemin Amerika�sõnda hâkim görüş, insanlarõn zamanlarõnõ 

satarak para kazanõyorlarsa, kazandõklarõ parayõ eğlenceli zaman almak için harcamalarõ 

yönündedir. Bu düşünceyle oluşan zamanõn örgütlenmesi fikriyle yeni bir kültür 

                                                
31 Tonny Bennett, �Popüler ve Popüler Kültür Politikasõ� Popüler Kültür ve İktidar. Der.:Nazife Güngör 
(Birinci Basõm. Ankara: Vadi Yayõnlarõ, 1999) s.67. 
32 İrfan Erdoğan, �Popüler Kültür: Kültür Alanõnda Egemenlik ve Mücadele�. Popüler Kültür ve 
İktidar. Der.:Nazife Güngör (Birinci Basõm. Ankara: Vadi Yayõnlarõ, 1999).s.46. 
33 Bigsby, a.g.e., s.83. 
34 �Kitle kültürü� kavramõ yerine �kültür endüstrisi� kavramõnõ kullandõlar. Kültür endüstrisi kavramõ ilk 
kez Horkheimer ve Adorno�nun yazdõğõ Aydõnlanmanõn Diyalektiği adlõ kitapta yer almõştõr. Adorno'nun 
"Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünmek" makalesinde kavramõn tanõmõ net olarak yapõlmõştõr. Adorno�ya 
göre kültür endüstrisinin yarattõğõ kültürel ürünler, toplumsal kontrol için birer ideolojik araçtõr. İnsanlara 
kendi istekleri bile olsa bu istekler önceden egemenlerce şartlandõrõlmõş istekleridir. (Özbek, a.g.e., s.67. ) 
34 Sezgin Kõzõlçelik, Frankfurt Okulu- Eleştirel Teori. (Birinci Basõm, Ankara. Anõ: 1990.) s.225. 
35 Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştõrmalar Enstitüsü 1923�1950 
Çeviren: Ünsal Oskay. (Birinci Basõm. İstanbul: Ara Yayõncõlõk, 1989) s. 268. 
36 Aynõ, s.208�209.  



doğmuştur.37 Ayrõca bu dönemde tüketim toplumu doğmakta, kitle kültürü ve iletişim 

yaygõnlaşarak ucuz ve yeni ürünler artmaktadõr. Özellikle Horkheimer ve Adorno zengin 

sõnõfõn kitle kültürünü egemenliği altõna alarak tüketim toplumunu oluşmasõ ve siyasette 

propaganda aracõ olarak medyanõn kullanõlmasõnõ incelemiştir.38 1940�larda Adorno, 

Horkheimer, Lowenthal ve Marcuse�ün çalõşmalarõ, Amerikan kitle kültürü 

çalõşmalarõnõn önemli bir etkisi olmuştur.39  

 

Medyanõn ortaya çõkmasõyla birlikte kültür bir endüstri haline gelmiştir. Yeni oluşumda, 

egemen sõnõfõn tekelinde olan �büyük kültür acenteleri� nin rolü büyüktür. 40 �Büyük 

kültür acenteleri�nin en önemli özelliği toplumunda herkesi "tüketici" olarak görmeleridir. 

Kültür endüstrisi güçlendikçe tüketiciler pasifleşmektedir. Pasiflik endüstri güçlendikçe 

artmaktadõr. Tüketicinin gerçek ihtiyaçlarõnõ belirleyerek bunlara bağõmlõ olmasõnõ 

sağlamaktadõr. Ayrõca sunulanlarla yetinmesini emretmektedir. İdeolojik boyutta pasif 

tüketiciler, kapitalizmin çõkarlarõ için sürekli tüketmektedir. Tüketimde etkili olan kitle 

iletişimin yaygõnlaşmasõyla birlikte kültürün kendisi bir pazar haline gelmiştir.41 Yani 

tamamõyla ticari amaçlarla yaratõlan bir kültürdür.42 Halkõn kendi kararlarõyla hareket 

etmediklerini söyleyen Horkheimer, davranõşlarõn aslõnda sosyal mekanizmalarca 

biçimlendirildiğini vurgulamaktadõr. Halkõn geleceği, yöneticiler ve ekonomik sistemin 

ulusal ve uluslararasõ çõkarlarõna göre belirlenmektedir.43 Kültür endüstrisi ayrõca 

insanlarõn kendi yaşamlarõnõ değiştirebileceklerini düşüncesini engellemektedir.44 

Dayatõlan ve sunulan kültür halkõn aleyhine ve anti-demokratiktir.45 Düzenin devamõnõ 

sağlamada kültür endüstrisinin en büyük yardõmcõsõ olan ve aralarõnda organik bir bağla 

birbirlerine bağlanan reklâmlardõr. Egemen sõnõf çõkarlarõ için tüketicileri reklâmlar 

aracõlõğõyla kontrol etmektedir.46 Reklâmlar sayesinde ürünlerin yaşamlarõnõ anlamlõ 

                                                
37 Orhan Türkdoğan, Aydõnlõktakiler ve Karanlõktakiler Toplumumuzun Dramõ. (Birinci Basõm. 
İstanbul: Üç Dal Neşriyat, 1982 ) s. 60. 
38 Kõzõlçelik, 1990, a.g.e., s.220.   
39 Özbek, a.g.e., s.65.  
40 Max Horkheimer- Thehedor W. Adorno, Aydõnlanmanõn Diyalektiği II, Çeviren: Oğuz Özügül 
(Birinci Basõm. İstanbul: Kabalcõ Yayõnevi, 1996) s.24. 
41 Tanõa Modlesklõ Eğlence İncelemeleri Kitle Kültürüne Eleştirel  Yaklaşõmlar. Der.:Tanõa Modleski 
Çeviren: Nurdan Gürbilek. (Birinci Basõm. İstanbul: Metis Yayõnlarõ, 1998) s.8. 
42 Doğan, a.g.e., s.111. 
43 Erdoğan, 1999 , a.g.e., s.47. 
44 Ahmet Oktay, Türkiye�de Popüler Kültür (Beşinci Basõm. İstanbul: Everest Yay.2002) s.30. 
45 Kõzõlçelik, 1990, a.g.e., s 236.  
46 Erdoğan, 1999 , a.g.e., s.33. 



kõlacak temel öğeler olarak göstermektedir. Horkheimer'a göre bu düzende tüketicinin 

seçim hakkõ vardõr ama hangi markayõ seçerse seçsin elde edeceği ek bir yarar yoktur, 

kazanan egemen sanayi şirketleridir, kazandõran ise reklâmlardõr.47  

 

Kültür endüstrisi, medyayõ kullanarak başta aile olmak üzere toplumun farklõ kurumlarõ 

üzerinde etkili olmaktadõr. Horkheimer, Adorno ve Marcuse modern toplumda 

medyanõn aileye olan etkisi üzerinde de durmuşlardõr. Horkheimer�a göre endüstri 

toplumunun gelişmesiyle aileye ait olan özel hayat alanõn değişerek yerini yönetilen 

�boş zamana� bõrakmõştõr.48 İnsanlara boş zamanlarõnõ nasõl değerlendireceği çeşitli 

yollarla iletilmektedir. Marcuse �toplumsallaşma ajanõ� olarak gördüğü medyanõn 

ailenin işlevini bile elinden alarak önemli bir güç haline geldiğini iddia etmektedir. 

Birey ailesinden uzaklaştõrõlarak kültür endüstrisine yöneltilmiştir. Yönlendirme sürecinde 

medya ile birey üzerinde baskõ uygulayarak kapitalizme yönelik eleştiriler ortadan 

kaldõrõlmõş ve sahte mutluluğu kabul etmeleri sağlanmõştõr. Böylece mevcut düzenin 

devamlõlõğõ güvence altõna alõnmõştõr.49 Sistem devamlõlõğõnõ sağlarken aile tarihe 

karõşmõştõr.50  

 

Söz konusu kültür kapitalizm tarafõndan yaratõldõğõndan onun miti haline 

gelmektedir.51 Medya bireysel davranõşlarõ biçimlendirerek orta sõnõf değerlerine uymalarõnõ 

sağlamaktadõr. Mils�e göre bu biçimlendirmede en önemli araç olarak eğlence medyasõnõn 

kullanõldõğõnõ belirtmiştir. Eğlence medyasõ aracõlõğõyla insanlarõ düşünmeye ve 

eleştirmeye sevk ettirmeyerek gösteriler, bir diğer deyişle sadece eğlence sunulmaktadõr. 

Bu sayede toplumu hem istediği gibi bilgi vermekte hem de egemen sõnõflar için 

yaşamlarõnõ biçimlendirmektedir. Böylece bireylerin düşüncelerini yönlendirme olanağõna 

sahip olmuştur.52 Mills, toplumun tepkisini ortaya koyamadõğõ ve topluma �yanlõş 

bilinçlilik� benimsetildiğini savunan radikal yaklaşõmõ eleştirmiştir. Enzensberger, kitle 

kültürünün kitlelere sahte bilinç ve sahte ihtiyaçlar dayattõğõ iddiasõnõn doğru olmadõğõnõ 
                                                
47 Kõzõlçelik, 1990, a.g.e., s 229-230.  
48 Özbek, a.g.e., s.65.  
49 Aynõ, s.223.  
50 Theodor W. Adorno, Minima Moralia Çeviren: Orhan Koçak, Ahmet Doğukan (Birinci Basõm. 
İstanbul: Metis Yayõnlarõ, 1998) s.23. 
51 Türkdoğan, 1996, a.g.e., s.202. 
52 Kõzõlçelik, 1990, a.g.e., s 223-224.   



belirtmektedir.53 Ona göre, kitle kültürünün stratejileri insanlarõn �gerçek� ihtiyaçlarõna 

seslendiklerinde -� bilinç endüstrisi� tarafõndan çarpõtõlmõş olsa da- başarõlõ 

olabilmektedir. 

 

Kapitalizmin kar elde etmek için her türlü aracõ kullanmasõ doğasõ gereğidir. Halkõn 

kararlarõnõ etkilemek için tüketim, medya ve reklâmlarõ başarõlõ biçimde kullanmaktadõr. 

Ancak bu araçlarõ kullanmak, işe yarayacağõ anlamõna gelmemektedir. Bu nedenle halkõ 

pasif, ne yaptõğõnõ bilmeyen, zavallõ varlõklar olarak görmesi ise yaklaşõmõn zayõf 

noktasõdõr.  

 

 

2.2.2.  �Popüler�in �Betimleyici� Tanõmõna Dayanan Yaklaşõmlar 

 

�Popüler�in �betimleyici� tanõmõna dayanan yaklaşõmlar, popüler kültüre olumlu açõdan 

bakarak �halka ait� veya �çoğunluğa� ait kültür anlamõnda kullanmõştõr. Ancak �ticari� 

tanõmõndan tam olarak ayrõlmayarak temel olarak �çoğunluk� kavramõnõ 

kullanmõşlarõdõr.54 Bir önceki yaklaşõmõn tersine betimleyici görüşte popüler kültürün 

tüm ürünlerinde halkõn aktif bir rol oynadõğõ belirtilmektedir.  

 

Popüler olanõn �çoğunluk� olarak ele alõnmasõ popüler kültürün de �çoğunluğun 

kültürü� anlamõnda kullanabilmesine imkân sağlamaktadõr. Popülerde ön planda olan 

çoğunluk, yani halktõr. Halkõn istek ve ihtiyaçlarõnõn belirlenirken �halk bunu istiyor 

dolayõsõyla popüler olan haklõdõr� düşüncesi temel alõnmõştõr.55 Popülerde egemenlik 

çoğunluğa aittir ve yaygõn olan haklõdõr görüşü benimsemektedirler.56 Bundan dolayõ 

popüler kültürde, popüler demek çoğunluğun hoşlandõğõ anlamõna gelir. Popüler kültürü 

üretende-kültür endüstrisi ve günlük yaşamõn karşõlaştõğõ alanda-halkõn kendisidir.57 

                                                
53 Modleski, a.g.e., s.9 
54 Özbek, a.g.e., s.84. 
55 Aynõ, s.83. 
56 Şaban Kõzõldağ, Pop Müzikten Popüler Kültüre Medya Çocuklarõ. (Birinci Basõm. İstanbul: Şehir 
Yayõnlarõ, 2001.) s.28. 
57 Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan. Popüler Kültür ve İletişim. (Birinci Basõm. Ankara: Ümit 
Yayõnlarõ, 1994.) s. 249. 



Popüler kültürü üreten ve tüketenin halk olduğunu savunan Fiske�e göre halk 

radikallerin düşündüğü gibi pasif değil aktiftir.58  

 

Bu yaklaşõmda popüler kültürün daha demokratik olduğu hâkimdir. Nedeni ise bir 

ürünün popüler kültür alanõnda olmasõ için, yaygõn bir şekilde ve benzerleri arasõndan 

özgürce seçilmesinin gerekliliğidir. Benjamin demokratikleşmede teknoloji sayesinde 

medyanõn gelişmesi önemini vurgulayan ilk kişidir. Sanatõn ne olduğu ve kaynağõ 

hakkõndaki tartõşmalarõn gelişen teknolojiyle sanat yeni üretim yollarõnõn 

anlaşõlmamasõndan doğduğunu öne sürmüştür.59 Adorno�nun görüşlerine karşõn 

Benjamin�in60 kitle kültürü üzerinde �iyimser� bir bakõşõ vardõr. Görüşlerinde Brecht�in 

"fonksiyonel dönüştürme" kavramõndan etkilenmiştir. Medya ve teknolojideki ilerlemenin 

�fonksiyonel dönüştürme� ile egemen sõnõfõn çõkarõ için değil toplumun yeniden �ilerici� bir 

biçimde inşasõ için kullanõlabileceğini belirtmektedir. �Fonksiyonel dönüştürme� 

kavramõndan hareketle sanat yapõtlarõnõn teknolojiyle yeniden üretilebilmesi üzerinde 

durmuştur. Medyanõn önemini görerek kendi ideolojilerinin yaygõnlaştõrõlmasõ yönünde 

kullanõlmasõnõ önermiştir.61  

 

Jameson, popüler kültürün içinde az da olsa toplumsal düzeni olumsuzlayan ve eleştiren 

bir boyutunun olduğu görüşündedir.62 Dyer da popüler kültürde toplumsal hayatõn 

yetersizlik ve yoksunluklarõna karşõ çözüm işlevi içerdiğini vurgulamaktadõr.63 Yõkõcõ ve 

tüketici olan popüler kültür demokrasiyle hassas bir ilişki kurmuştur. Bu ilişkide bütün 

�olumsuz� boyutlarõna rağmen belli bir direnme alanõ açmõştõr.64 Toplumun 

dönüşümünde önemli bir harekete geçirici olan alt kültür gruplarõ kendi beğenileriyle 

toplumun genel işleyişinden bağõmsõz davranabilmektedir.65 Örneğin Tekelioğlu 

                                                
58 Alemdar, ve Erdoğan, a.g.e., s.149. 
59 Alemdar, ve Erdoğan, a.g.e.,  s.69. 
60 Kõzõlçelik, 1990, a.g.e., s 214-215. 
61 McRobbie, a.g.e., s.145. 
62 Özbek, a.g.e., s 72-73. 
63 Özbek, a.g.e., s.73. 
64 Hasan Bülent Kahraman, Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu. (Birinci Basõm. İstanbul: Agora Kitaplõğõ, 
2003.) s.233. 
65 Oktay, a.g.e., s.23. 



Türkiye�de arabesk müziğin aslõnda devletin elitist kültür siyasetine bir tepki olarak 

oluştuğunu belirtmektedir.66  

 

Bu yaklaşõm, ticari görüşteki halka olumsuz bakõş açõsõna karşõ ortaya çõkmõştõr. Halkõ 

dõşarõdan yönetilen pasif değil kendi isteklerini belirleyen aktif bir çoğunluk olarak 

görmektedir. Yaklaşõmõn zayõf yanõ ise kapitalizmin popüler kültürü oluşturmadaki 

etkisini göz ardõ etmesidir. Çalõşmada popüler kültüre ilişkin bu görüşlerin sentezi 

niteliğinde olan ve popüler kültürü bir mücadele alanõ olarak gören hegemonya 

kuramõna da yer verilmektedir. 

 

 

2.2.3.  Kültürel Çalõşmalar ve Popüler Kültür  

 

Birmingham Okulu kültürel çalõşmalar merkezi (CCSC), Althusser ve Gramsci�nin 

etkisiyle oluşan hegemonya kavramõnõ temel alarak popüler kültürü incelenmiştir. Okul 

kültürün farklõ sosyal guruplar arasõnda tarihsel ilişkiler sonucunda oluştuğunu 

savunmuştur.67  

 

Bu bağlamda, hegemonya kavramõnõ ilk kez formüle eden Gramsci�nin çalõşmalarõ 

kültür problemleri ve kültürel formasyonlarõn tahakküm ilişkisine yoğunlaşmõştõr.68 

Kültürel tahakküm ve hegemonya birbirlerinden farklõ kavramlardõr. Tahakküm devlet 

tarafõndan uygulanan baskõdõr. Ancak hegemonya gücün ağõr basmadõğõ rõza ile baskõnõn 

sentezinden oluşmaktadõr.69 Rõzanõn bu şekilde kazanõlmasõyla hâkim sõnõflarõn 

hegemonyasõ meşru ve doğal görülür. Toplumda devlet, politika ve temel kurumlarõn 

yer aldõğõ üst yapõda hegemonya başarõyla sağlanõr. Özellikle bir ideoloji olarak bağõmlõ 

sõnõflarõn zihinlerine yerleşmeye çalõşmaktadõr. Bunu gerçekleştirmek için sürekli olarak 

kazanõlan ve kaybedilen bir savaş olarak görülür. Ayrõca süreç içinde önemli olan bir 
                                                
66 Orhan Tekelioğlu, �Türkiye�de Popüler Kültür, Elit Kültür Popülizmini Hezimete Uğratmõştõr�. 
Entelektüel Perspektif Der.:Memet Zincirkõran (Birinci Basõm. İstanbul: Alfa, 2004.) s.112 
67 Alemdar, ve Erdoğan, a.g.e., s. 220. 
68 Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kõsa Tarihi Çeviren. Osman Akõnbay. (İkinci Basõm. 
Ankara: Bilim ve Sanat Yayõnlarõ, 1998) s.244. 
69 Swingewood, 1998, a.g.e., s.247�248. 



nokta ise bağõmlõ sõnõflarõ topyekûn olarak ele geçirilmesinin mümkün olmadõğõdõr.70 

Toplumdaki mevcut sistemdeki egemenliğin sürekli bir biçimde kazanõlmasõ ve yeniden 

kazanõlmasõnõ içermektedir. Bu süreç sõkõ bir biçimde işlemek zorundadõr. Çünkü 

kazandõklarõ istikrarsõz olduğundan sürekli olarak yeniden kazanmak ve mücadele 

edilmek durumundadõr.71  

 

Gramsci hegemonyada; yönetenler ve yönetilenler arasõndaki demokratik ilişkilerinin 

sağlanarak özgün kültürlerin var olmaya devam ettiklerini belirtmiştir.72 Egemen, alt ve 

karşõt kültürler değerler bu alanda birbirleriyle kaynaşõrken egemen olmak içinde 

mücadele etmektedir. Karşõt kültürel değerler bu mücadele ortamõnda egemen kültürden 

de bazõ öğeleri içinde barõndõrarak oluşmaktadõr. Kültürel mücadelenin sadece siyaset 

alanõnda değil sõnõf, õrk, toplumsal cinsiyet gibi farklõ alanlarda da devam etmektedir. 

Mücadele alanlarõ birbirleriyle bağlantõdõr ve birbirlerini ortadan kaldõrmaya 

yönelmemektedir. 73 Dolayõsõyla popüler kültür, kontrol altõna alma ve direnmenin 

gerçekleştiği alanda yer almaktadõr.74 Bu nedenle kültürel iktidar ve hâkimiyet 

ilişkilerinin dõşõnda kalan bağõmsõz bir �popüler kültür� yoktur.75 

 

Popüler kültür sadece egemen sõnõfõn egemenliğini artõrmadaki bir araç olarak 

görülmemelidir. Çünkü popüler kültürde tam bir egemenlik ve bağõmlõlõk olamaz. 

Ayrõca iki sõnõfõnda kendilerine özgü saf bir kültürleri de yoktur. Popüler kültürde 

egemen kesim kendi kültürünü devam ettirmek için halkõn kültüründen beslenerek ona 

eklemlenmeye çalõşmaktadõr. Bu eklemlenme sonucunda oluşan popüler kültür ise iki 

kültürden farklõlaşmõştõr. Ancak bu süreçteki başarõlõ olan diğer sõnõf üzerinde 

hegemonyasõnõ kuran sõnõftõr.76 Ancak hegemonya alanõnda birbirine eşit iki sõnõf 

yoktur. Çünkü mücadele alanõnda eşit şansa sahip olmak için eşit koşullarda olmak 

                                                
70 Özbek, a.g.e., s 79�80. 
71 John Fiske İletişim Çalõşmalarõna Giriş Çeviren. Süleyman İrvan (Birinci Basõm. Ankara: Ark 
Yayõnlarõ,1996) s. 225. 
72 Swingewood, 1998, a.g.e., s.249. 
73 Alemdar, ve Erdoğan, a.g.e., s. 104-109. 
74 Özbek, a.g.e., s 57-58. 
75 Aynõ, s 85. 
76 Nazife Güngör �Popüler Kültür Çõkmazõ�, Popüler Kültür ve İktidar. Der.:Nazife Güngör (Ankara: 
Vadi Yayõnlarõ, 1999.) s.13. 



gerekir ki bu mümkün değildir. Her durumda egemen kesimin elindeki araçlar daha 

çoktur. 

 

Hall popüler kültüre ilişkin karşõt görüşlerinden hareket ederek yeni bir tanõma 

yönelmiştir.77 Olumlu ve tek yönlü bir kültür anlayõşõ yerine kültürü birçok zõtlõğõn ve 

çõkarõn çatõştõğõ mekân olarak kabul etmektedir. Çatõşma toplumsal cinsiyet, etnik, 

õrksal, ekonomik, sõnõfsal, siyasal ve ideolojik alanda olmaktadõr.78 Popüler kültürü 

hegemonya bağlamõnda ele alan Hall�a göre kültür, bir çatõşma ve mücadele alanõ olarak 

görmektedir. Ayrõca günlük yaşamdaki toplumsal ilişkilerin üretimi ve yeniden üretim 

sürecinde anahtar bir rol oynamaktadõr. Kültür ideolojik mücadelenin yapõldõğõ, hem 

�birleşme� ve �direniş�lerin olduğu hem de hegemonyanõn kazanõlõp kaybedildiği geniş 

bir alan olduğunu vurgulamaktadõr.79 Bununla beraber �popüler� olan �halka ait� 

şeylerse sorun halk ve iktidar bloğunun kimlerden oluştuğudur. Ayrõca bir grup 

tarafõndan halkõn kültürü gibi görünen şey, başka bir grup açõsõndan iktidar bloğunun 

kültürüne benzetilmektedir.80 

 

Hall, hegemonya kuramõnda popüler kültür yaklaşõmlarõnõn sentezini yapmõştõr. 

Betimleyici tanõmõn, topyekûn güdüp yönetme ve yanlõş bilinçliliği reddetmesini haklõ 

görmektedir. Ancak bu yaklaşõmõn iki açõdan eleştirmiştir. Öncelikle kültürel iktidar 

ilişkilerini göz ardõ ettiği vurgulamaktadõr. Çünkü Hall�a göre bu ilişkilerin yer aldõğõ 

alanõn dõşõnda bağõmsõz bir �popüler kültür� olamaz. İkinci olarak eleştirdiği nokta ise 

�popüler� kavramõnõ �halka ait� olarak tanõmlamalarõdõr. Bu tanõmõn �halka ait� olan 

her şeyi kapsayacağõndan sõnõrsõz bir kavrama dönüşmesini eleştirmektedir. Böylelikle 

�popüler� olan ve olmayanõn belirlenmesi güçleşecektir. Hall�a göre �popüler�, hâkim 

merkezi alan ile çevrenin kültürü arasõndaki, sürekli olarak değişen, gerilim ve 

                                                
77 Michéle Barrett. �Stuart Hall� Key Sociological Thinkers Ed.: Rob Stones (First Pub. MacMillanPress 
Ltd, 1998) s.266. 
78 Mutlu, a.g.e., s. 36. 
79 John Storey, Popüler Kültür Çalõşmalarõ Kuramlar ve Metotlar. Çeviren: Koray Karaşahin. (Birinci 
Basõm. İstanbul: Babil Yayõnlarõ, 2000.) s 10�12. 
80 David Rowe, Popüler Kültürler Rock ve Sporda Haz Politikasõ Çeviren. Mehmet Küçük. (Birinci 
Basõm. İstanbul: Ayrõntõ Yayõnlarõ, 1996) s.21. 



karşõtlõklardan oluşmuştur.81 Karşõtlõklardan oluşan popüler kültür; iktidar olan kültürün 

ve ona karşõ olanõn mücadele alanõ ve mücadele edilendir. 82  

 

Bütün bu farklõ yaklaşõmlar genelde aynõ modelin tüm toplumlarda da aynõ şekilde 

olacağõ görüşünden hareket etmektedir. Her toplum popüler kültür alanõnda medya, 

reklâm, tüketim ve değer yargõlarõyla etkilenmektedir. Ancak bu etki bazõ durumlarda 

toplumdan topluma farklõlõk göstermektedir. Nedeni ise her toplumun dünyayõ 

algõlamasõ, tarihi sosyal-ekonomik ve kültürel yapõsõnõn farklõ olmasõdõr.  

 

Popüler kültür toplumun çeşitli alanlarõyla etkileşim içindedir. Özellikle medya, 

tüketim, reklâm, müzik, edebiyat gibi alanlarda toplumun yaşantõsõnõ etkilemektedir. 

Ancak çalõşmada bu alanlardan toplumu etkileme düzeyinin daha yüksek olduğuna 

inanõlan medya, tüketim ve reklâmõn popüler kültürle ilişkisine bakõlmõştõr. Bu nedenle 

çalõşma medya kültürü ve tüketim kültüründen etkilenmiştir. 

 

 

2.3.  Popüler Kültürde Medyanõn Rolü 

 

Günümüz toplumlarõnda gündelik hayatõn bir parçasõ olan medya popüler kültür 

çalõşmalarõnõn önemli bir inceleme konusu olmuştur.  

 

Medya egemen gücün devamlõlõğõnõ sağlamada önemli bir aracõ kurumdur. Marksist 

temelli yaklaşõmda medya mevcut eşitsizlikleri yeniden üreten ve kuran bir araç olarak 

görülmektedir.83 Popüler kültürün biçimlerinden biri olan medya malzemesini önceden 

belirleyerek ve koşullarõ çerçevesinde kendisini yeniden-üretmektedir. 84 Mevcut 

sistemin aklanmasõ ve ussallaştõrõlmasõnda medya kullanõlmaktadõr. Bu amaçla birçok 

dizi ve film topluma bolluk imajõnõ sunarak tüketimi özendirmektedir.85 Küreselleşme 

sürecinde medyanõn ikili bir konumu olduğunu vurgulanmaktadõr. Alankuş�a göre bu 

                                                
81 Özbek, a.g.e. s.85 
82 Özbek, a.g.e.,s.85-87 
83 Ayşe İnal. �Medyanõn Etkisi Sorunsalõna Başka Bir Bakõş�. Medya ve Toplum Der. Sevda Alankuş 
(Birinci Basõm. İstanbul: IPS İletişim Vakfõ Yayõnlarõ, 2003) s.62 
84 Mutlu, a.g.e., s.30 
85 Oktay, a.g.e., s.8. 



konum bir yandan sermayenin ihtiyacõ olan ideolojik kültürel ortamõ sağlarken, diğer 

yandan da küreselleşen medya kuruluşlarõ için sermaye akõşõnõn öznesi haline 

gelmişlerdir.86 Chomsky de medyanõn, izleyici kitlesinin çoğunluğuna ulaşanlarõn 

büyük kuruluşlar ve büyük holdinglerle bütünleştiğini vurgulamaktadõr.87 Medyayla 

Amerikan yaşam tarzõnõn ve tüketim ideolojisinin yayõldõğõnõ belirten Oktay, uygulanan 

ekonomik politikalarõn aşõrõ meta bollaşmasõna ve meta fetişizmine yol açtõğõ, 

proletaryanõn da öteki emekçi kesimlerin de tüketme isterisine yakalandõklarõnõ 

vurgulamaktadõr.88 Betimleyici görüş ise medya sayesinde kitlelere açõk olmayan 

kapõlarõn açõldõğõnõ iddia etmektedir. Bu görüşe göre medya önceleri sadece belirli bir 

sõnõfa ait olan tiyatroyu, baleyi, sinemayõ, sanatõ, klâsikleri herkese ulaştõrarak sõnõf 

farkõnõ ortadan kaldõrmõştõr.89 

 

Medya alanõndaki bir diğer tartõşma gerçeği yansõtõp yansõtmadõğõ yönündedir. 

Medyanõn gerçekliği aynen yansõtmadõğõnõ bundan dolayõ ayna işlevi görmediğini 

vurgulanmõştõr.90 Üretme sürecinde bazõ görüşler arza uygun talebi bile şekillendirip 

yarattõğõ düşüncesindedir. 91 Medya talebi yaratmanõn yanõnda insanõn kim olduğunu, 

değerlerini ve ulaşma yollarõnõ anlatmaktadõr.92 Popülerlik öncelikle medya aracõlõğõyla 

sürdürülen ve teşvik edilen, ün ve şöhret alanõna sõkõştõrõlmõştõr. Bu alanda eğlence, 

tüketim, moda ve haz egemendir.93 Bu görüşlere karşõ çõkan betimleyiciler ise medyayõ 

toplumun yansõmasõ olarak görmektedir. Gerçeği olduğu gibi yansõtmasõ ise yüksek 

derecedeki özerkliğe sahip olmasõndandõr.94 Medyanõn toplumun dünyaya açõlan bir 

pencere olduğunu savunulmaktadõr.95  

                                                
86 İnal, a.g.e., s.61 
87 Noam Chomsky Medya Gerçeği. Çeviren. Abdullah Yõlmaz (Birinci Basõm. İstanbul:Tüm Zamanlar 
Yayõncõlõk, 1993) s.20. 
88 Oktay, a.g.e., s.7. 
89 Erdoğan, 1999 , a.g.e., s.27. 
90 Beybin D. Kejanlõoğlu, �Medya-Toplum İlişkisi ve Küreselleşmenin Yerel Medyaya Sunduğu 
Olanaklar� Medya ve Toplum Der. Sevda Alankuş (Birinci Basõm. İstanbul: IPS İletişim Vakfõ 
Yayõnlarõ, 2003) s.75. 
91 İhsan Sezal, �Türkiye Geleceğe Yönelik Eğitim Vizyonunu Belirlemeli�. Entelektüel Perspektif 
Der.:Memet Zincirkõran (Birinci Basõm. İstanbul: Alfa, 2004) s.324. 
92 Mutlu, a.g.e., s.23-24. 
93 Erdoğan, 1999 , a.g.e., s.24. 
94 James Curran, �Rethinking Mass Communications� Cultural Studies and Communications Ed. 
James Curran, David Morley and Valerie Walkerdine (Second Pub. London: Arnold Pub., 1996) s.119-
121. 
95 Mutlu, a.g.e., s.15 



Medyaya ilişkin değerlendirmelerde televizyon önemli bir yer tutmaktadõr. 20.yüzyõlõn 

ikinci yarõsõnõn popüler kültür unsuru olan televizyon, şüphesiz dünyadaki boş vakit 

aktiviteleri içinde en revaçta olanõdõr.96 Bu kadar popüler olmasõnõn nedeni ise kitlelerin 

anlam yerine gösteri istemeleridir.97 Ayrõca sosyolojik araştõrmalarda görülmüştür ki 

insanlarõn çoğu haberleri gazeteden değil televizyondan takip etmektedir. Bu nedenle 

televizyon dünyayõ anlamada kullanõlan bir anahtar konumdadõr.98 

 

Televizyona yönelik eleştirilerden biri insanlarõ yalnõzlaştõrmasõdõr. George Simmel, 

kitle iletişimin gelişmesiyle birlikte insanlarõn ilk kez, uzun süre hiç konuşmadan 

birbirlerine bakmak durumunda kaldõklarõnõ vurgulamaktadõr.99 Televizyonu temel 

alarak �birlikte yaşayabilir miyiz?� sorusuna Touraine yanõtlamaktadõr. Yaşamõn geniş 

bir parçasõnda yer alan televizyon sayesinde insanlar aynõ programlarõ izleyerek, aynõ 

giyinerek ve yiyerek zaten birlikte yaşamaktadõr.100 Birlikte yaşarken aslõnda 

birbirimizden ayrõ da yaşamaktayõz. Bu da günümüz insanlarõnõ �yalnõz kalabalõk�lara 

dönüştürmektedir. 101 İnsanlarõ �yalnõz kalabalõklar� olarak gören görüşe Alankuş karşõ 

gelmiştir. Ona göre insanlarõn, ne verilirse yutan pasif bir tüketici olarak 

görülmemelidir.102 Kõrsal kesime kadar ulaşan medyada, sayesinde tüketim kalõplarõnõn 

çeşitlenerek, bireylerde daha iyi bir yaşam isteği uyandõrmaktadõr. Ayrõca sisteme dahil 

olsa da kölelerin bile isyan edebileceğini, kadõnlarõn kocalarõna başkaldõrabildiğini 

öğrenmektedirler. Zamanla ekonomik mutluluğun yeterli olmadõğõ anlayarak daha tinsel 

ve kültürel değerler arayacaklardõr. Olumsuz tarafõ ise, bireylerin mal ve mülk edindikçe 

sõnõf duygusunu ve dayanõşmasõnõ yitirmeleridir. 103 

 

                                                
96 Storey, a.g.e., s. 18. 
97 Jean Baudrillard, Sessiz Yõğõnlarõn Gölgesinde ya da Toplumsalõn Sonu Çeviren. Oğuz Adanõr 
(Birinci Basõm. İstanbul: Ayrõntõ Yayõnlarõ, 1991.) s.12. 
98 Anthony Giddens Sociology. (Third Pub. Cambridge: Polity Pres, 1997) s.372. 
99 Nurdan Gülbilek Vitrinde Yaşamak 1980�lerin Kültürel İklimi. (Üçüncü Basõm. İstanbul: Metis 
Yayõnlarõ, 2001) s.31.  
100 Alaõn Touraõne, Birlikte Yaşayabilecek Miyiz?. Çeviren. Olcay Kural. (Birinci Basõm. İstanbul: Yapõ 
Kredi Yayõnlarõ, 2000) s.11. 
101 Aynõ, s.17 
102 Sevda Alankuş, �Demokratik Bir Medya Ortamõ İçin Yerel/Sivil Medya ve Yeni İmkânlar� Medya ve 
Toplum Der. Sevda Alankuş (Birinci Basõm. İstanbul: IPS İletişim Vakfõ Yayõnlarõ, 2003) s.96. 
103 Oktay, a.g.e., s.22-23. 



Yalnõzlõğa ittiği insanlarõ eğlendirmek de televizyonun bir özelliğidir. Televizyonu 

herkese bir şeyler sunan bir �aile eğlencesi� olarak kabul edenler çoğunluktadõr.104 

Ancak çok renkli bir yelpazeyi betimliyormuş gibi görünen medyanõn içeriklerinde 

egemen gücün çizgisinden taşmamaya çalõşmaktadõr.105 Örneğin ailenin tüm ferdine 

yönelik yayõnlara bakõldõğõnda çizgi film, dizi ve haber programlarõnda sürekli mevcut 

sisteme uyumlu nasõl yaşanacağõ aktarõlmaktadõr. Televizyon programlarõnõn başarõsõnõ 

belirleyen, kalitesi değil aldõğõ reytingi ve dolayõsõyla alacağõ reklâmlardõr. Bunu garanti 

altõna almak içinde başarõlõ örnekler sürekli olarak kopyalanmaktadõr.106 Örneğin 

dünyanõn çeşitli ülkelerinde seyredilmiş olan �Big Brother� adlõ program Türkiye�de 

�Biri Bizi Gözetliyor� adõ altõnda yapõlmõştõr. Bu nedenle televizyonu Baudrõllard bütün 

enerjisini kendini beslemeye ve kendini tekrar üretmeye harcayan kocaman makineler 

olarak görmektedir 107  

 

Magazinde bu dünyanõn ayrõlmaz bir parçasõ haline gelmiştir. Popüler kültürün bir 

parçasõ olan magazinde metinler, okuyucunun alt-benine seslenen şekilde kurgulanõr ve 

siyasal/toplumsal bilinç amacõ gütmez. Magazinin içeriği gerçekleşmesi güç olan 

özlemlerin yapay olarak doyurulduğu yerdir.108 Magazinde amaç bilgilendirmekten çok 

hoşça vakit geçirmek ve oyalamaktõr.109 Zamanla her yaştan kişiler ünlülerin hayatlarõnõ 

okumakta veya seyretmektedir.  

 

Ancak Kapuscinski, özellikle televizyonun gücünün abartõldõğõnõ �bütün insanlõğõn� 

medyayõ önemsemediğini vurgulamaktadõr. Bunun nedeni olarak televizyonun 

sanõldõğõnõn aksine tüm dünyada seyredilmemesi ve seyredenlerinde sadece eğlenme 

amacõyla izlememeleridir.110 Medya kapitalizmin bir aracõ olarak halkõ etkileme gücüne 

sahiptir. Medyanõn günümüz toplumlarõnda etkili olduğu göz ardõ edilemez. Özellikle 
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televizyon günlük hayatõn vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. İnsanlar 

televizyonda genellikle haber ve eğlence programlarõnõ izlemektedir. İzledikleri 

programlarda ise sosyo-ekonomik durumlarõnõn etkisi vardõr. Toplumun her kesimine 

yönelik çeşitli yayõnlar arasõndan insanlarõn seçme hakkõ vardõr. Bu nedenle medyanõn 

insanlarõ istedikleri gibi yönlendirdiği yönünde kesin bir bilgiye ulaşõlamaz. Ancak 

etkilerinin toplumdan topluma ve kişiden kişiye göre değiştiği söylenebilinir.  

 

 

2.4.  Popüler Kültürde Tüketimin Rolü 

 

Popüler kültür kendisini medyadan başka tüketim alanõnda da göstermektedir. Önceleri 

üretim temelli olan toplum yapõsõ zaman içinde tüketime yönelmiştir. Tüketim 

kavramõnõn kültürel bir konu olarak ortaya çõkõşõ, 1950 sonlarõ ve 1960 başlarõnda, 

tüketim toplumu ve gelişimi hakkõnda yapõlan tartõşmalara dayanmaktadõr. Popüler 

kültürde tüketimin rolü üzerindeki çalõşmalar genel olarak ticari görüş temel 

alõnmaktadõr.  

 

Tüketimin kültürel analizini ilk olarak Marksist kuram yapmõştõr. Toplumda 

feodalizmden kapitalizme geçiş aslõnda ihtiyacõn yönlendirdiği üretimden karõn 

yönlendirdiği üretime geçiştir. Ürettikleri malõn sahibi olmayan işçiler bu mallarõ almak 

için aynõ zamanda tüketici olmuşlardõr. Aynõ nedenle ortaya çõkan tüketim toplumunda 

kar etmek için insanlarõ tüketime yönlendirilmelidir. Özellikle reklâmlar aracõlõğõyla 

tüketim yapay olarak özendirilmektir.111 Tüketimde piyasa ve kârõn her şeyin üstünde 

tutulmasõndan dolayõ esnek bir yapõsõ vardõr. İnsanlõk devasa �müşteri� kitlesi haline 

dönmüştür. 112 Burada önemli olan tüketicilerin tercihleri değil yeni tüketicileri 

kazanmaktõr.  

 

20. yüzyõlda insanlara daha fazla üretim yapabilmek için tüketim yapmalarõ 

öğütlenmiştir. Bunu sağlamak içinde önce boş zaman verilerek, boş zamanlarõnõ da 

                                                
111 Storey, a.g.e., s. 136�137. 
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geçirecekleri alõşveriş merkezleri yapõlmõştõr. Böylece insanlar tüketime 

yönlendirilmiştir. Popüler kültür ürünleri çabuk, kolay ve hõzla tüketilen ürünler 

sunmaktadõr. Günümüz Türkiye�sine bakõldõğõnda 1980�lerden sonra tüketimin 

hõzlandõğõ görülmektedir. Artõşta en önemli pay popüler kültürün elemanlarõ olan 

reklâm ve medyadadõr. Ayrõca bu dönemdeki toplumun sosyo-ekonomik durumu da 

tüketimi hõzlandõrmõştõr. 

 

 

2.5.  Popüler Kültürde Reklâmõn Yeri  

 

Kapitalist toplumda amaç kâr etmekse, karõ arttõrmanõn yolu üretilen malõn güzel bir 

ambalajla tüketiciye sunmaktõr. Sunuşun gerçekleştiği yer ise medya, sunuşun kendisi 

ise reklâmdõr. Bu nedenle kitle iletişimin bir biçimi olan reklâmõn popüler kültür içinde 

önemli bir yeri kaplamaktadõr.  

 

Ürünlerin pazarlanmasõnda reklâmõn kullanõmõnõn geçmişi eskilere dayanmaktadõr. Her 

dönem ve toplumda görülen reklâmcõlõğõn popüler kültürde önemli hale gelmesindeki   

en önemli etken ise medyanõn gelişmesidir. İnsanlarõ bir konuda ikna etmede görselliğin 

öneminin keşfiyle ilk reklâmlar fotoğraflar aracõlõğõyla yapõlmõştõr. 113 Önceleri basõn 

yoluyla yapõlan reklâmlar zamanla görsel medya alanõnda kendini göstermektedir. 

Medyanõn, ekonomik yaşamdaki etkisinin yanõnda kültüründe vazgeçilmez koşulu 

haline gelmesinde belirleyici olan reklâmlardõr. Reklâmlar sayesinde insan ihtiyaçlarõ ve 

tüketimi bir eğlenceye, sanata ve kültüre dönüşmüştür. 114 

 

19.yüzyõlda işgücü üretim için zorunluyken 20 yüzyõla gelindiğinde ise tüketici olarak 

görülerek denetlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Böylece fabrikatörler ürünleri, 

reklâmcõlarda tüketicileri üretmişlerdir. Reklâmcõlarõn kültürel değerlere zevk ve 

duygusallõğõ katmasõyla moda olanõn tüketilmesi hõzlanmaktadõr. 115 Aynõ şeklide medya 

kuruluşlarõ da alõcõlarõna bir ürün satmaktadõr. Piyasalarõ reklâmlar, ürünü ise 

                                                
113 Topçuoğlu, a.g.e., s. 16. 
114 Aynõ, s.16 
115 Alemdar, ve Erdoğan, a.g.e., s. 120-121. 



izleyicilerdir ve gözler reklâm oranlarõnõ büyüten daha zengin izleyicilere dikilmiştir.116 

Yaşayabilmesi için ana gelir kaynağõ reklâm olan medya toplumu olağanüstü bir 

tüketim bombardõmanõna tutmuştur.117 Reklâmda önemli olan tüketiciye ürünle ilgili 

bilgi vermek, onu ikna etmek ürünü derhal veya yakõn gelecekte satõn almasõnõ 

sağlamaktõr.118 

 

Reklâmlar sayesinde dünyayla olan ilişki seyretme ilişkisine dönüşmüştür. Çünkü bir 

malõn tanõmõnda malõn özelliklerinden çok, onunla ilgili bir imaj kurmak, bir görüntüyü 

gerçek kõlmak önemlidir. Reklâmcõlõk yeni bir dünya yaratmadõ; yalnõzca patronlarõ 

daha �özgürleştirdi�. Bir seyirlik toplumun sõnõrlarõ genişletti; basõnõ, televizyonu ve 

billboard�larõyla her yeri bir vitrine dönüştürdü. 119  

 

Barthes120, �her reklâm bir bildiridir� demektedir. Nedeni ise reklâmlar ürünü söylerken 

başka şeyler de anlatmaktadõr. İnsanlar, ürüne reklâmlar aracõlõğõyla dokunurlarken, ona 

anlam verilerek zihin deneyimine dönüştürülmektedir. Popüler kültür ve tüketim 

ilişkisinde insanlara �sahte ihtiyaçlar� yaratõlarak bunlarõn bir sosyal kontrol şekli 

olarak işlevselleştirildiğini ileri süren Marcuse121, �sahte ihtiyaçlarõn� ise reklâmlar 

aracõlõğõyla yaratõlõğõ görüşündedir.  

 

Reklâmõ �çağdaş büyü� olarak gören Şenel, büyü ile reklâm arasõndaki �büyüleme� 

tekniklerinin benzer olduğunu belirtmektedir. İkisinin de amacõ �anlatmak� değil 

�dayatmak� ve �düşündürmek� değil � etkilemektir. Böylece beyni uyuşturup 

�büyülemektedir�. İnsanlarõn �korku� ve �umut� duygularõnõ harekete geçirmek için 

gerçek dõşõ dünyalar yaratmaktadõr. Bir malõ satõn alarak hem korkularõndan kurtulacak 

hem de mutluluğa ulaşacağõ umudunu aşõlamaktadõr.122  

 

                                                
116 Chomsky, a.g.e., s.20. 
117 Bozkurt Güvenç, Kültürün ABC�si (İkinci Basõm. İstanbul: Yapõ Kredi Yayõncõlõk,2002.) s.101 
118 Topçuoğlu, a.g.e., s. 200. 
119 Gülbilek, a.g.e., s.35. 
120 Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven. Çevirenler. Mehmet Rifat-Sema Rifat (İkinci Basõm. 
İstanbul: Yapõ Kredi Yayõnlarõ, 1993.) s.166. 
121 Storey, a.g.e., s.138. 
122 Alâeddin Şenel, �Reklâmlardaki Büyü: Meta ve Metafizik� Birikim Dergisi. (sayõ.21,1991) s.42�46 



Popüler kültürün medya ve tüketim alanõnda aracõ unsur reklâmdõr. Yukarõda belirtilen 

görüşlerde reklâmlar sayesinde toplumun nasõl yönlendirildiği vurgulanmaktadõr. 

Hayatõn her alanõna yerleştirilen reklâmlar ve bunlarõn sunduğu mesajlar özellikle 

marka tüketiminde etkili bir rol oynamaktadõr. Ancak bazõ durumlarda halk tepkisini 

göstererek yapõlan bütün reklâmlara rağmen bir ürünü almamaktadõr.  

 

 

2.6.  Popüler Kültürün Değerleri  

 

Popüler kültür toplumun değerlerini etkilemektedir. Çalõşma popüler kültürü medya 

ve tüketim temelli açõklamaya çalõştõğõndan bu bölümde genel olarak popüler 

kültürün bu alanlardan etkilendiği değerler üzerinde durulmuştur.  

 

Değerler bir düzenin oluşmasõndaki şeyleri seçmek, ayõklamak ve seçmekle meydana 

gelmektedir. Değerler kültürün arkasõnda durur ve zamanla düzenin parçasõ haline 

gelmektedir. 123 Çünkü insanlar; değerleriyle yaşar, toplumlar değerleriyle var olurlar. 

Çoğunluk �toplumsal değerler sistemi�ni farkõna varmadan benimser, onu kendi 

değerleri sanõr, onlarõn güdümüne girer.124  

 

Popüler kültür sadece tüketimi arttõrmaz bunun yanõnda belli bir dünya görüşünü 

iletmektedir. Kapitalizmin dünya görüşü olarak başta �sahip olma hõrsõ� ve �rekabetçi 

bireyciliği� teşvik etmektedir. Ancak bu bireycilikte mevcut durumun sürdürülmesi 

gerektiği de vurgulamaktadõr. Erdoğan bu dururumu �sürüden ayrõlanõ kurt yer korkusu 

ve tehdidi� olarak adlandõrmaktadõr.125 Erdoğan burada vurgulananõn aslõnda 

kapitalizmin kar elde etme özgürlüğü olduğunu belirtmektedir. İnsanlarõn kendi 

                                                
123 Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek. Çeviren: Abdullah Yõlmaz. (DördüncüBasõm. İstanbul: 
Ayrõntõ Yayõnlarõ, 2004.) s.164. 
124 Erdal Atabek, Modern Dünyada Değer Kaymasõ ve Gençlik. (Birinci Basõm. İstanbul: Alkõm 
Yayõnevi, 2003.) s.10-13 
125 Alemdar, ve Erdoğan, a.g.e., s. 10 



mallarõnõ kullanarak özgür, kendine güvenen bireyler olacağõ sürekli vurgulanõr. Bunu 

desteklemede sistem içindeki başarõ örnekleri sunulmaktadõr.126 

 

Popüler kültürde modanõn oluşturduğu kalõplarla insanlarõn �ambalaj�õ önem 

kazanmõştõr.127 Giysi artõk temel işlevinin ötesinde kişiyi kişi yapanõ, kişiye belli bir 

sõfat veren, önemli kültürel güç kazanan bir fetiş haline gelmiştir. İnsanlarõn moda 

olanõ giyerek güzelleşeceğine, saygõn ve mutlu olacağõnõ vurgulamaktadõr. 128 

Benneth günümüzdeki durumu �standartlaşma� olarak görmektedir. Medya 

sayesinde ikon haline getirilen insanlarõn seçtikleri markalar, giyimleri gibi 

özelliklerinin benimsenmesiyle mutlu olmak amaçlanmaktadõr.129 Böylece birey 

hayatõndaki eksiklikleri umutsuzca telafi etmeye çalõşmaktadõr.130 İkonlarõn en 

önemli özelliği seri imalatla üretildiklerinden çok ucuz, çok yaygõn, özgün gibi 

görünmelerine rağmen aynõ özü taşõmalarõdõr. Ömürleri de çok kõsa olduğundan 

kendilerine saygõ da gösterilmemektedir. Taşõyan kişilere sözde-statü kazanma 

olanağõ vermektedir.131 

 

Günümüz dünyasõnda güç simgesi haline gelen imaj her şeyin başõnda gelmektedir. 

Moran�nõn kapitalistleşmenin ve metalaşmanõn popüler kültür değerlerini yaratarak 

üniversiteleri bile etkilediğini belirtmektedir. Popüler kültür değerleri olan 

�görünürlük� ve �bilinirliğin� şöhret kaynağõ olarak insanlarõ etkilediğini 

göstermektedir.132Güç ise parayla ve onu kazanmakla, ona sahip olmakla 

ölçülmektedir. Orta sõnõfõn değerleriyle burjuvalarõn değer yargõlarõ kesişmektedir. 

Orta sõnõf, hõzla ve hõrsla onlarõn dünyasõna giriyor ve üstelerinde taşõdõklarõ o 

markalarla, hatta onlarõn taklitleriyle burjuvalardan belki de öç almaktõr. 133  

 

                                                
126 Erdoğan, İ., 1999 , a.g.e., s.28. 
127 Kahraman, 2003, a.g.e., s.66-67. 
128 Alemdar, ve Erdoğan, a.g.e., s. 53-57. 
129 Ergül, a.g.e., s.199. 
130 Storey, a.g.e., s. 149. 
131 Ünsal Oskay, �Yõkanmak İstemeyen Çocuklar Olalõm�. (Dördüncü Basõm. İstanbul: Yapõ Kredi 
Yayõnlarõ, 2001.) s.265�267. 
132 Joe Moran�dan alõntõ Erol Mutlu, a.g.e.,s.19-20 
133 Kahraman, 2003, a.g.e., s.95. 



Markalarla tüketiciler arasõndaki ilişkiyi Lasn, baştan çõkarma ve sahiplenme olarak 

görmektedir. Aralarõnda gizli bir sözleşme imzalandõğõnõ belirtmektedir. �Sen benim 

için çalõş (kõyafetlerimi giy, makyaj malzememi kullan), ben de senin toplumsal 

hiyerarşideki yerini kollayayõm� Bensiz dõşarõ çõkarken kendini güvende 

hissetmeyeceğini biliyorum��134 

 

Atabek�e göre insanlar bireyselleştirilmiş, kõşkõrtõcõ haline getirilmiş sürekli bir 

başkasõna bakarak kendini arayan hastalõklõ ve bencil bir hale dönüşmüştür.135 

Toplumda insanlarõn sadece �av veya avcõ� olunabileceği inancõnõn doğduğunu 

vurgulayan Oskay bunun yanõnda eşitsizlik, özel mülkiyet ve değişim değerinin ön 

plana çõktõğõnõ belirtmektedir. Böylece insanlar hayatõn gerçekliğinden kaçarak 

gündelik hayatlarõnõ rahatlõkla geçirmektedirler.136  

 

Popüler kültür toplumun değerlerini etkilemekte ve değiştirmektedir. Kapitalizmle 

birlikte oluşan popüler kültürün değerlerinin oluşumunda da bu sistemden 

etkilenmektedir. Bu nedenle tüketim kültürünün yarattõğõ değerlerle benzerlik 

taşõmaktadõr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
134 Kale Lasn, Kültür Bozumu Çeviren: Cem Pekman- Ahmet Ilgaz (Birinci Basõm. İstanbul: Bağõmsõz 
Yayõnlar, 2004) s.85. 
135 Atabek, a.g.e., s. 18. 
136 Oskay, a.g.e., s.155. 
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3.GENÇLİK VE POPÜLER KÜLTÜR 

 

Toplumda popüler kültürden en fazla etkilenen grup gençliktir. Gençliğin özellikle kitle 

iletişim araçlarõndan daha fazla yararlanmasõ, bu araçlarla yayõlan popüler kültürden 

etkilenmesine yol açmaktadõr. Gençlik ve popüler kültür arasõndaki etkinin 

incelenmesinden önce gençlik ve özellikleri hakkõnda genel bir bilginin verilmesinin 

gereklidir. Gençlik tanõmõndan sonra ve popüler kültür alanõnda nelerden etkilendiği 

belirlenmeye çalõşõlmõştõr. Bütün bu etkileşim sürecinin izlenmesinde, sosyal psikoloji 

alanõndaki çalõşmalardan yararlanõlmõştõr.  

 

İkinci bir bölüm olarak Türkiye�de popüler kültür ve gençlik alanõndaki yapõlan 

çalõşmalara değinilmektedir. Yapõlan çalõşmalara bakõldõğõnda, gençlik alanõndaki 

çalõşmalarõn 1960�lardan itibaren yapõlmaya başlandõğõ görülmektedir. Özellikle 70�li 

yõllarda yoğunlaşan çalõşmalarda gençliğin siyasete bakõşõ, değer yargõlarõ, boş 

zamanlarõnõ geçirme özellikleri ve aileleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. 80�lerden 

sonra gelişen sosyo-ekonomik yapõnõn, gençliğin durumu üzerindeki etkileri 

incelenmektedir. Türkiye�de popüler kültür alanõndaki çalõşmalar 80�lerden sonra 

çoğalmõştõr. Bu dönemde dünyanõn önemli sermaye kuruluşlarõ ülkeye girmiş ve 

tüketimi hõzlandõrmak için; popüler kültür araçlarõ kullanõlmasõ hõzlanmõştõr. Özellikle 

devlet televizyonun yanõnda özel televizyon kanallarõnõn hõzla artmasõ sonucu, 

reklâmcõlõğõn gelişmesi ve tüketimin cazip hale gelmesini sağlamaktadõr. Çalõşmada bu 

değişim sürecine kõsaca bakõlmaktadõr.  

 

Gençlik çoğunlukla ergen bireyle eşanlamlõ kullanõlmaktadõr. Ancak ergen Latince 

�adolescent� yani büyümek, olgunlaşmak anlamõndõr. Bireyin belli bir dönemde 



geçirdiği gelişim dönemidir.137 Bu dönemin UNESCO tarafõndan toplumun 15�25 yaş 

arasõnda kalan bölümü olarak göstermektedir.138 Buna karşõlõk temelde biyolojik bir 

kavram olarak nitelenebilecek �gençlik� tanõmõ günümüz şartlarõnda, ekonomik, 

toplumsal ve kültürel yönden geniş boyutlarda değerlendirilmektedir. Ortak bir gençlik 

tanõmõna varõlamamõş olsa bile, tanõmlama ve açõklamalarda biyolojik özellikler ve yaş 

gruplarõyla sõnõrlõ kalmadõğõ görülmektedir.139 Sosyolojik açõdan ise buluğa ermeden 

toplumsal yaşamda tam sorumluk alma dönemi arasõnda kalan kesimdir. Bu dönemde 

genç toplumsal yaşama hazõrlanmaktadõr. 140 Gençlik döneminde aile, okul, iş ve yakõn 

çevresi ile sürdürdüğü faaliyet ve ilişkileri sonucu edineceği davranõş, tutum, düşünce 

ve bilgi birikimi,, hem kendisinin hem de toplumun geleceğini biçimlendirecek unsurlar 

olacaktõr.141 

 

Gençliğe farklõ bir açõdan bakan Isou�ya göre toplumda özgürce ne üretimde 

bulanabilen ne de tüketebilen insanlardõr. Bu düşünceden hareketle gençler insandan 

sayõlmayan �fazlalõktõr�. Seçim özgürlüğüne sahip olmadõğõndan gençler başkalarõn 

malõdõr. Toplumda sadece �geyik âlemleri�nde vakit harcayan, amaçsõz ve düşünmeyi 

gerektirmeyen faaliyetlerde bulunabilirler. Gençliği, yaşa bağlõ olmayõp toplumsal 

hiyerarşiyi reddeden herkesi kapsayan bir kavram olduğunu vurgulamaktadõr. Mevcut 

durumu değiştirme gücü ise gene gençlerindir. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyleri 

olmayan tek gruptur. 142 

 

 

 

 

 

 

                                                
137 Varõş, a.g.e., s.31. 
138 Özcan Köknel, Cumhuriyet Gençliği ve Sorunlarõ (Birinci Basõm. İstanbul: Cem Yayõnevi, 1979)  
s. 28. 
139 Nihat Nirun ve diğerleri. 12�24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunlarõ. (Ankara, Gazi Ünv. 
Basõn-Yayõn Yüksekokul Matbaasõ, 1986) s.1. 
140 İbrahim Armağan, 21. Yüzyõl Eşiğinde Türkiye Gençliği. (Birinci Basõm. Ankara:Kõrkõrsaklõlar 
Vakfõ Usadem, 2004.)s.5-6. 
141 Nirun, 1986, a.g.e. s.1. 
142 Greil Marcus, Marcus, Ruj Lekesi Yirminci Yüzyõlõn Gizli Tarihi. Çeviren: Gürol Koca (Birinci 
Basõm. İstanbul: Ayrõntõ Yayõnlarõ,1999.) s.283�284. 



3.1.  Gençliğin Özellikleri 

 

Gençlik toplumla en az bütünleşmiş, toplumu en çok eleştiren kesimdir. Sorumluluğu 

düşük olduğu için toplumun en yaratõcõ ve en güçlü parçasõdõr. 143 Bundan dolayõ 

gençliğin sorunlarõnõ toplumun sorunlarõndan soyutlamak olanaklõ değildir. Toplumdaki 

sosyo-ekonomik eşitsizlikler gençliği etkilemektedir. Bu eşitsizlikler büyüdükçe 

gençliğin heterojenliği artmaktadõr. Örneğin iş bulma açõsõndan gençlik dönemindeki 

işsizlik gelecekle ilgili tedirginliğe neden olmaktadõr.144 Bu dönemde gençler paranõn 

her şeyi çözeceğine inandõklarõnda kõsa yoldan para kazanmanõn yollarõnõ 

aramaktadõr.145Yaşadõğõ toplumun itici gücü ve devamõnõn kaynağõ olan gençliğin 

böylece demokratik potansiyeli beraberinde taşõmaktadõr. 146  

 

Bireyin gelişiminin her döneminde Erikson�a göre psikososyal bunalõm yaşamaktadõr. 

Ergende ise bu kimlik ve benlik kavramõnõn oluşmasõnda kendini göstermektedir. 

Benlik, bireyin yalnõzca ona özgü tutumlarõ, duygularõ, algõlarõ, değerleri ve 

davranõşlarõyla kendine ilişkin görüşüdür. 147 Benliğini oluşturmak için ilk özerklik 

savaşõ anababaya yöneliktir. Anababalarõyla oluşan �kuşak çatõşmasõ�nda konuşma, 

beğeniler, giyim, dünya görüşü ve inançlar arasõnda anlaşmazlõklar meydana 

gelmektedir. Genç ailesine karşõ �açõk� ve �alõcõ� durumundan �kapalõ� ve �uzaklaşõcõ� 

bir duruma yönelmektedir. Çatõşmada amaç tolumdan kopmak değil bir birey olarak 

toplumda yer edinmektir.148 Ergenin en büyük ihtiyacõ toplumda saygõnlõk ve statü 

kazanmaktõr. 149 Kimlik gençlikte görülen farklõlaşma ve değerlerde odaklaşma çağõn 

hayat tarzõna göre oluşmaktadõr.150 

 

                                                
143 Emre Kongar,. Demokrasi ve Kültür. (Birinci Basõm. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.) s.143. 
144 Armağan, a.g.e., s. 11-12. 
145 Aynõ, s. 67�70. 
146 Aynõ, s.6-7. 
147 Mary J. Gander ve Harry W. Gardiner, Çocuk ve Ergen Gelişimi Çeviren. Bekir Onur, Ali Dönmez 
ve Nermin Çelen, Bekir Onur. (Üçüncü Basõm. Ankara: İmge Kitabevi,1998) s.452�453. 
148 İbrahim Ethem Özgüven, Ailede İletişim ve Yaşam (Birinci Basõm. Ankara: PDREM, 2001)  
s.268�269. 
149 Ramazan Arõ, Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlak Gelişimi (Birinci Basõm. Ankara: Nobel, 2002) 
s.43. 
150 Nihat Nirun, Aile ve Kültür (Birinci Basõm. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
1994) s.335 



Meslek seçimi gençlerin üzerinde en fazla kaygõlandõğõ konulardan biridir. Genelde 

gençlerin çoğunluğunun liseden mezun olunca ne yapacaklarõnõ bilememektedir. Bunun 

nedenlerinden biri, yaşamõnõn büyük bir bölümünü kapsayacak olan mesleğe karar 

vermenin zorluğudur. Diğeri seçeceği mesleğin benliğinin bir parçasõ olarak algõlanõp 

toplumsal statüsünün belirleneceği düşüncesidir. 151 

 

Meslek seçiminde anababa, medya ve cinsiyetin önemli etkileri vardõr. Aile 

doğrudan veya dolaylõ olarak meslek seçimini etkilemektedir. Gençlerin 

meslekleriyle ilgili karar verirken anababalarõn çoğunluğu kendi meslek 

yaşamalarõnõ gözden geçirmektedir. Bir bölümü kendi mesleklerinde çalõşmalarõ 

istemektedir. Bazõ anababalar ise kendilerinin yapamadõklarõnõn çocuklarõnõn 

yapmalarõ beklentisi doğmaktadõr. Medyada meslekler hakkõnda bilgiler 

edinmektedir. Ancak medyada verilen meslek bilgilerinin çoğunluğu gerçekçi ve 

doğru değildir. 152 

 

 

3.2.  Gençliği Etkileyen Kurumlar 

 

Gencin toplumsallaşmasõnda önemli olan toplumsal kurumlara bakõldõğõnda ilk olarak 

aile ön plana çõkmaktadõr. Ailenin önemi ve etkisi yok olmaz. Örneğin arkadaş seçimi, 

boş zaman değerlendirme gibi alanlarda söz sahibidir.153 Ancak çocukluğun ilk 

dönemindeki etkisi gençlikte azalmaktadõr.154 Çünkü bu dönemde genç bağõmsõzlõğõnõ 

kazanmaya çalõşõrken birçok anababa bağõmlõlõğõ olabildiğince uzatmaya 

çalõşmaktadõr.155 Özellikle ailenin dõşõnda edinilen arkadaşlar gençlerin kontrol 

edilmelerini zorlaştõrmaktadõr. Kendi davranõş değerlerine sahip olmalarõ da aileyle 

çatõşma ortamõna yol açmaktadõr.156 

 

                                                
151 Gander, M ve Gardiner, H. W. a.g.e., s.460-461. 
152 Aynõ, s.462�463. 
153 Erdal Toprakçõ, �Eğitimin Bilimsel Temelleri,� Eğitim Üzerine (Birinci Basõm. Ankara: Ütopya 
Yayõnlarõ, 2002) s. 218�219. 
154 Armağan, a.g.e., s.10-11. 
155 Gander, M ve Gardiner, H. W. a.g.e., s. 441. 
156 Toprakçõ, a.g.e., s. 204. 



Toplumsal bir kurum olan eğitim, insanlõk tarihinin her aşamasõnda ortaya çõkmõştõr. 

Kazandõrõlan bilgiler ve becerilerle beklentiler toplumdan topluma farklõdõr. Ancak tüm 

toplumlardaki ortak özelliği mevcut birikimin toplumun devamõ için yeni üyelere 

aktarõlmasõnõn gerekliliğidir. Bu görevin bir bölümü aileden resmi bir kurum olan 

okullara aktarõlmõştõr.157 Aile çocuklarõn ilk öğrenme deneyimlerinin gerçekleştiği 

ortamdõr. Okuldan daha fazla bir zamanda etkili olmaktadõr. Okullarõn ise iki temel 

görevi vardõr. Bunlar mesleğe hazõrlamak ve toplumda sorumlu bir yurttaş olmalarõnõ 

sağlamaktõr.158 Değer yargõlarõ toplumun siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarõyla 

değişerek eğitime yön vermektedir.159 

 

Lise döneminde gençlerin bir bölümü aile, sosyal çevrelerinin ekonomik olanaklarõ 

çerçevesinde bilinçlenmektedir. Ancak çoğunluğu kimliğini bulamamõş, kendisini ve 

çevresini tanõyamayanlardõr.160 Gencin sorunlarõnõ çözmede ebeveynler yetersiz 

kalmõşlardõr. Bu nedenle genç sorunuyla yalnõz kalmõştõr.161 

 

Gencin olumlu veya olumsuz kimlik ve kişilik kazanmasõndaki etkenlerden biride 

arkadaşlõktõr. Arkadaşlõk genci işbirliğine, paylaşmaya, yardõmlaşmaya yönelik iletişim 

ve etkileşim kurmasõnõ sağlamaktadõr. Zamanla arkadaşlõk ebeveyn ve öğretmenlerden 

daha önemli hale gelmektedir.162 Anababalar ve diğer yetişkinlerden bağõmsõzlõk 

kazanma aşamasõndan önceki gelişim dönemi arkadaşlõktõr. 163  Aileden uzaklaşma, 

çevreden etkilenme arkadaşlõk ilişkileriyle başlamaktadõr. Gencin; sevgi, düşünce, 

iletişim ve etkileşim temellerinde kuruduğu arkadaşlõk ona mutluluk ve güven 

vermektedir.164Ergenlik öncesi dönemde kendi cinsinden arkadaşlõk varken ergenlik 

döneminde karşõ cinsten arkadaşlõklar kurulmaktadõr. Bu dönemde ergen hem kendi 

cinsinden hem de karşõ cinsten arkadaşlarõ olmaktadõr. Arkadaş gruplarõ ergen 

                                                
157 Toprakçõ, a.g.e., s. 189�190. 
158 Gander, M ve Gardiner, H. W. a.g.e., s.456.  
159 Savaş Büyükkaragöz, Türk Ortaöğretim Gençliği ve Ortaöğretim Programlarõ (I.Milletlerarasõ 
Gençlik Kongresi�ne sunulan Bildiri, Konya, 26�28 Ekim�1987) s.216. 
160 Ali Mithat İnan, Toplum İdeoloji Gençlik (Birinci Basõm. Ankara: Gündoğan, 1989) s.152. 
161 Nilgün Çelebi, Genç ve Kültürel Bütünleşme (I.Milletlerarasõ Gençlik Kongresi�ne sunulan Bildiri, 
Konya, 26�28 Ekim�1987.) s.212. 
162 İnan, a.g.e., s.183. 
163 Gander, M ve Gardiner, H. W. a.g.e., s.448-449. 
164 Köknel, a.g.e., s.171. 



üzerindeki etkisi yõllarla artmaktadõr. Ancak bu durum anababanõn etkisinin ortadan 

kalktõğõ anlamõna gelmemektedir.165 Ergenliğin başlangõcõnda arkadaş grubu aile 

çevresindeyken zamanla sõnõrlarõ genişlemektedir.166  Genç, belirli bir arkadaş grubunda 

kalabilmek için bazen kendi alõşkanlõklarõndan hatta kabul ettiği doğrulardan 

vazgeçebilir. Bu nedenle arkadaş ilişkilerinin gencin kişiliğinin şekillenmesinde önemi 

büyüktür.167 Arkadaş grubu güncel olaylar ve faaliyetlerle ilgili verilen kararlarda 

başlõca referans grubu olmuştur. 168 Boş zamanlarõnda popüler yerlerde (alõşveriş ve 

eğlence merkezleri vb.) buluşma noktalarõ vardõr.169  

 

Medyanõn egemen sõnõflarõn dünyalarõnõ aktarmada en etkili aracõ reklâmlardõr. 

Reklâmlarõ hedef kitlesi olarak çocuklar ve gençler gitgide önem kazanmõştõr Tüketim 

değerlerinin çocuklara ve gençlere iletilmesi çok önemlidir. Çünkü �marka sadakati� 

denilen bir alõşkanlõk en küçük yaşlarda oluşturulursa artõk yaşam boyu sürmesi 

bekleniyor. Onun içinde �marka değer aktarõmõ� çok küçük yaşlarõ hedefliyor. Küçük 

yaşlarda reklâmlar yoluyla, aileler eliyle, yaşõtlar ile yerleştirilen marka değerleri, 

sonraki yaşlarda da pekiştiriliyor.170 Öğrenciler arasõndaki �prestij değerleri�, giysi 

markalarõna bağlanmõş durumda. �Marka prestiji� sadece giysilerle sõnõrlõ kalmõyor, 

fast-food yiyecek kafeleri, gezinti yerleri, birlikte zaman geçirme biçimi, bütünüyle 

�yaşama, umut etme, sõkõntõ duyma biçimi� bir markaya dönüşüyor.171 Kimlik 

arayõşõnõn olduğu bu dönemde �marka değeri� önemlidir. Bu dönemde �kimlik 

oluşturan marka�, benimsenen, onsuz olunamayan bir idolün işlevini 

görmektedir.172Gençliğin ilk ve en çok ilgilendikleri alan Hebdige�in de ifade ettiği gibi 

tüketimdir. Ticari mallarõ kendi amaç ve anlamlarõ doğrultusunda kullanmak için 

alõrlar.173  

 

                                                
165 Arõ, a.g.e., s.43�44. 
166 Köknel, a.g.e., s.171-172. 
167 Nirun, 1986, a.g.e. s.213�214. 
168 Phil Erwin, Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlõk Çeviren. Osman Akõnhay (Birinci Basõm. 
İstanbul: Alfa Basõm Yayõm Dağõtõm, 2000) s. 80.  
169 Aynõ, s. 86. 
170 Atabek, a.g.e., s.105. 
171 Aynõ, s.17. 
172 Aynõ, s.106. 
173 Storey, a.g.e., s. 143. 



Bütün bu görüşlerin sosyal psikolojik alanda incelendiğinde farklõ bir tablo ortaya 

çõkmõştõr. Sosyal psikoloji alanõnda tutumlarõn değişimi üzerine yapõlan araştõrmalarda 

çeşitli araçlarla değişmesi için sürekli baskõlar yapõlmasõna rağmen tutumlarõn 

değişmesinin sanõlandan güç olduğu vurgulanmõştõr. Tutumlarõn kolay kolay 

değiştirilememesinin nedeni olarak her yerde çocuklarõn homojen bir çevrede 

büyümeleridir. Ebeveyn ve arkadaşlarõyla benzer görüş, önyargõ ve zevklere sahip 

olarak büyümektedirler. Arkadaşlarõ bile ebeveyn çevresinden belirlenmektedir. 

Yaklaşõk 30 yõl önce yapõlan Jennings ve Niemi�nin (1974) araştõrmasõnda ebeveynlerin 

etkisinin daha çok parti seçimi, din, çeşitli gruplara önyargõlar gibi yalõn, somut, 

tekrarlayan konularda olduğu görülmektedir. Öznel ve nadiren karşõlaşõlan konularda 

etkilerinin azaldõğõ belirtilmiştir.174 Ancak bu konuyla ilgili günümüzde yapõlan çalõşma 

bulunmamaktadõr. Arkadaşlarõn da ebeveynlerden farklõ tutumlar aktarmadõklarõ 

vurgulanmõştõr. Çünkü benzer sosyo-ekonomik düzeydeki kişilerin arkadaşlarõ aynõ 

düzeyde yer almaktadõr.175 Ayrõca tutumlarõn oluşumunda büyük etkisi olan ebeveynin 

belirleyici olan tek kaynak değildir.176 

 

 

3.3.  Türkiye�de Popüler Kültür ve Gençlik Alanõnda Yapõlan Çalõşmalar 

 

19. yüzyõldan itibaren gençlik ekonomi, siyaset, kültürel ve sosyal boyutlarõyla 

incelenmeye başlanmõştõr.177 Dünyada gençliğin yanõ sõra popüler kültür üzerine 

çalõşmalarda bu yõllarda başlamõştõr. Ancak Türkiye�ye bakõldõğõnda popüler kültür, 

kültür endüstrisi ve popülist politikalar üzerinde yapõlan çalõşmalarõn 1990�lõ yõllarda 

artõğõ gözlenmektedir.178 Gençlikle ilgili bilimsel ilk çalõşma Abadan179 tarafõndan, 

üniversite gençliğinin boş zaman etkinliklerine katõlõmõn bireysel ve toplumsal 

düzeydeki dağõlõmõnõ incelemek amacõyla yağõlmõştõr. Türkiye�de yapõlan gençlik 

                                                
174 J.L Freedman, D.O. Sears ve J.M. Carlsmith Sosyal Psikoloji (Üçüncü Basõm. Ankara: İmge, 1998.) 
s.410�411. 
175 Aynõ, s.413. 
176 Aynõ, s.421. 
177 Aynõ, s.14. 
178 Hasan Bülent Kahraman, Modernite ve Postmodernite Arasõnda Türkiye. (İkinci Basõm. İstanbul: 
Everest, 2004.) s.168. 
179 Nermin Abadan,. Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri: Ankara Yüksek 
Öğrenim Gençliği Üzerinde Bir Araştõrma (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
1961) 



sosyolojisi araştõrmalarõ daha çok okuyan gençlik ve üniversite gençliği üzerinde 

yoğunlaşmõştõr. Çalõşan gençlik, işsiz gençlik, kõrsal kesim gençliği ihmal edilmiştir. 

Araştõrmalarda daha çok sorunlar üzerinde durulmuştur. Sosyolojik kuramlarla 

bağlantõlar kurulamamõştõr.180 

 

 

3.3.1.  Gençlik Çalõşmalarõ 

 

Gençlik kültürü hakkõndaki çalõşmalara bakõldõğõnda özellikle tüketim alõşkanlõklarõ 

üzerinde daha çok durulduğu görülmektedir.181 1970�lerden itibaren gençlik ve kültürü 

üzerinde çalõşmalar yapõlmaktadõr. Bu çalõşmalarõn çoğunluğu Birmingham Okulunca 

yapõlmõştõr. Gençlik kültürünün çeşitli alanlarõyla ilgilenilmiştir. Çalõşan sõnõfõn alt 

kültüründeki direnç noktalarõyla (punk, rock ve moda vb) egemen kültürün sembollerini 

değiştirmeleri üzerinde durmuşlardõr. Gençlik çalõşmalarõnda sosyoloji teorileriyle 

hegemonya kuramõnõ ve semiolojiyi birleştirmeye çalõşmõştõr182 Türkiye�de yapõlan 

gençlik çalõşmalarõ Birmingham Okulunun çalõşmalarõndan etkilenmiştir. Yapõlan 

çalõşmalardan bazõlarõna tarihsel olarak ele alõnmõştõr. 

 

Gencin ailesiyle kurduğu ilişkilere yönelik Gökçe�nin 1971 yõlõnda Ankara�daki 

gecekondu bölgelerinde yaptõğõ çalõşmada gençlerinin arkadaşlarõna ebeveynlerinin 

güvenmedikleri ortaya çõkmõştõr. Gençlerin sorunlarõna yönelik bir diğer çalõşma Aysel 

Ekşi�ye aittir. Gençlerin sorunlarõnõn kaynağõ olarak özerk ve bağõmsõz davranma 

yeteneğinin eksikliği vurgulanmõştõr. 1972 yõlõnda ise Çiğdem Kağõtçõbaşõ�nõn Sosyal 

Değişmenin Psikolojik Boyutu çalõşmasõnda gençlerin sosyal değişime yatkõnlõğõ 

incelenmiştir. 

 

Türkiye�de 1980�lerden itibaren oluşan toplumsal değişmede gençlik adeta kimlik 

bunalõmõna girmiştir. Armağan�nõn çalõşmasõnõn sonuçlarõndan bazõlarõ gelişen 

                                                
180 Mahmut Tezcan, Toplumsal Değişme. (Üçüncü Basõm. Ankara: Feryal Mat., 1995.) s.20. 
181 John J Macõonõs ve Ken Plummer. Sociology a Global İntraduction (Practice Hall Europe, 1998.) s 
114. 
182 Jim McGuõgan Cultural Populism (First Pub. London and New York: Routledge 1992.) s.90�91. 



medyanõn para ile sanal yaşam biçimine ulaşõlabileceği yargõsõnõ iletmesi ve aile 

yapõsõndaki gevşemeyle gençlerin aileden uzaklaşmasõdõr.183 

 

1982 yõlõnda Birsen Gökçe�nin başkanlõğõnda ortaöğretim gençliğinin beklenti ve 

sorunlarõna yönelik bir çalõşma yapõlmõştõr. 

 

12-24 yaş Gençlerinin Sosyo-Ekonomik Sorunlarõ araştõrmasõnõn bazõ sonuçlarõna göre 

köyde yaşayan genç kõzlar evinin kadõnõ olmak isterken, şehirde yaşayanlar meslek 

sahibi olmak istemektedir. Gençler arasõnda yerli marka yerine yabancõ markanõn tercih 

etme eğilimi, eğitim seviyesi yükselmesi, gelirin artmasõ ve modayõ takip etme 

eğiliminin artmasõyla ilişkili olduğu belirtilmiştir.184  

 

1990�larõn gençliğinin özelliklerini belirlemek amacõyla yapõlan çalõşmada gençlerin 

çoğunluğunun müzik dinlediği, televizyon seyrettiği ve sinemaya gittiği belirtilmiştir.185 

Ayrõca modernlik ve geleneksel yapõ arasõnda sentezi savunmaktadõrlar.  

 

Günümüz Türk geçliğinin toplumsal profilini çõkarmak amacõyla 15�25 yaş grubundaki 

gençlerin sorunlarõ araştõrmasõ 1979�1997 yõllarõnda yapõlmõştõr. Araştõrmasõnda 

gençliğin toplumsal konumu, sorunlarõ ve değerler sistemindeki değişmeler 

incelemektedir. Çalõşmanõn önemli sonuçlarõ;1979 yõlõnda toplumsal açõdan en önemli 

bulunan olgu sevgiyken 1997 yõlõndaki araştõrmada para ve zenginliktir. Para ile 

istediklerini elde edebileceklerine inanmaktadõrlar.1997�de paraya verilen önem 

artarken eğitime verilen önem azalmõştõr. Çalõşmada oransal olarak kõzlarõn erkeklerden 

daha fazla da eğitime önem vermektedirler. Gençler geleceklerinden kaygõ 

duymaktadõrlar. Kimlik arayõşõ içindeki gençlerin %44�ü kendilerini mutsuz 

hissetmektedir.186 Gençlik üzerine yapõlan bir diğer çalõşmada gençler, şanslarõ ve 

torpilleri olursa iş bulabilme inancõ ve gelecek kaygõsõ içindedirler.187 

 

                                                
183 Armağan, a.g.e., s.306-309. 
184 Nirun, 1986, a.g.e.s. 214. 
185 İMV-SAM İstanbul Mülkiyeliler Vakfõ Sosyal Araştõrmalar Merkezi, Türkiye�de 90�larõn Gençliği 
(Birinci Basõm, İstanbul: Yeni Yüzyõl Kitaplõğõ, 1995) s.36,56. 
186 Armağan, a.g.e., s. 82-94 ve 126-143. 
187 Armağan, a.g.e., s.24�27. 



Bu araştõrma; gençlerin görüşleri, sorunlarõ, düşünceleri ve önerilerini öğrenmek 

amacõyla Gençlik Gözüyle Gençlik Araştõrmasõ (1997�2004)325 gence uygulanmõştõr. 

Türkiye�deki gençlerin belirli dönemlere ilişkin değer yargõlarõ farklõlõk göstermektedir. 

1970�lerde sevgi ön plandayken, 1990�larda para öne çõkmõştõr. Bu araştõrmada 2000�li 

yõllarõn gençlerin değer yargõlarõnõ belirlenmesi amaçlanmõştõr. Ortaya çõkan sonuç ise 

gençlerin kitle iletişim araçlarõnõn yardõmõyla �Batõ tipi� tüketim modelini benimsemiş 

olduklarõdõr. Ancak isteklerinin artmasõna karşõ olarak imkânlarõnõn yetersizliği 

mutsuzluk oluşmuştur. Araştõrmanõn temel bulgularõ; Toplumsal değer olarak para en 

önde gelmektedir. Para kazanmanõn yollarõ ise sõrayla; miras, politika ve şans 

oyunlarõdõr. Emek yoluyla paranõn kazanõlamayacağõ düşüncesi oluşmuştur. Mutluluk 

düzeylerinde gerileme meydana gelmiştir.188 

 

Gençlik üzerine yapõlan çalõşmalar temelde popüler kültürün etkisinin incelenmesine 

yönelmemiştir. Ancak yapõlan çalõşmalarõ popüler kültürle elde edilen sonuçlarla 

değerlendirildiğinde geçmişten günümüze olan değişim gözlenmektedir. Özellikle 

popüler kültürün bir değeri olan paraya önem verme artmõştõr. Gençlerin kendilerini 

tanõmlamada tükettikleri ürünler ön plana çõkmaktadõr. 

 

 

3.3.2.  Popüler Kültür Alanõndaki Çalõşmalar 

 

Popüler kültür alanõna yönelik ilk çalõşmalardan biri Murat Belge�nin Tarihten 

Güncelliğe adlõ kitabõdõr. Kitapta 1970'li yõllarõn gündelik hayatõna yer vermiştir. 

Belge�ye göre Türkiye �de 70 ve 80�li yõllarda gündelik hayata önem verilmemesi 

günümüzde yaşanõlan sorunlarõn kaynağõnõ oluşturmuştur.189 70�lerde popüler kültürle 

ilgilenen bir diğer kişi ise Ünsal Oskay�dõr. Adorno�nun görüşlerinden etkilenerek 

Türkiye�deki popüler kültürü çeşitli kitaplarõnda ve yazõlarõnda aktarmõştõr.190  

                                                
188 Armağan, a.g.e., s.125, 152, 304�306. 
189 Murat Belge, Tarihten Güncelliğe (Birinci Basõm. İstanbul: İletişim Yayõnlarõ, 1997) 
190 Ünsal Oskay�õn popüler kültür kitaplarõ, Müzik ve Yabancõlaşma (Aristo, Huizinga ve Adorno 
Açõsõndan Bir Ön Çalõşma) (Üçüncü Basõm. İstanbul: Der Yayõnlarõ, 1995); Tek Kişilik Haçlõ Seferleri 
(Birinci Basõm. İstanbul: İnkõlâp Yayõnevi, 2000); Peki Konuşalõm (Birinci Basõm. İstanbul: Der 
yayõnevi, 2004), Popüler Kültür Açõsõndan Çağdaş Fantazya Bilim-Kurgu ve Korku Sinemasõ 
(Birinci Basõm. İstanbul: Der yayõnevi, 2004), Yõkanmak İstemeyen Çocuklar Olalõm (Birinci Basõm. 
İstanbul: Yapõ Kredi Yayõnlarõ,2005) 



Türkiye�de popüler kültür alanõna yönelik çalõşmalar özellikle 1990�lardan sonra hõz 

kazanmõştõr. Bu dönemde özellikle 1980�lerdeki kültürel alandaki değişimlerin 

nedenlerine dönük çeşitli kitaplar yayõnlanmõştõr. Bu çalõşmalardan en önemlilerinden 

biri Meral Özbek�in �Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski�dir. 1991 de 

yayõnlanan çalõşma aslõnda Özbek�in çalõşmasõ hegemonya kuramõ çerçevesinde 

yapõlmõş bir doktora çalõşmasõdõr. 90�larda özellikle Can Kozanoğlu�nun futbol ve 

popüler kültürü incelediği �Bu Maçõ Alõcaz�, 80 ve 90�larõn Türkiye�deki popüler 

kültürü ele aldõğõ �Cilalõ İmaj Devri�, �Pop Çağõ Ateşi� kitaplarõ sayõlabilinir.191 Ayrõca 

İrfan Erdoğan Korkmaz Alemdar�õn popüler kültürü daha çok ticari anlamda ele 

aldõklarõ kitaplar yayõnlamõştõr192. Popüler kültür araştõrmalarõ yõllar içinde nispeten 

genişleyen bir genişleyen bir alana yayõlõp yeni ürünler vermiştir. Özellikle gazetelerde 

popüler kültüre yönelik yazılar hızla artmı tır. Hatta Milliyet Gazetesi’nde bir dönem 

“Popüler Kültür” eki yayınlanmı tır. Televizyonlarda ise özellikle “Biri Bizi 

Gözetliyor”, “Ben Evleniyorum”, Pop star” gibi yarı ma programlarının 

yayınlanmasından sonra çe itli programlarda popüler kültür ele alınmı tır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
191 Can Kozanoğlu, Pop Çağõ Ateşi (İstanbul: İletişim Yayõnlarõ, 1995), Bu Maçõ Alõcaz(İstanbul: 
İletişim Yayõnlarõ, 1996), Cilalõ İmaj Devri (İstanbul: İletişim Yayõnlarõ, 2000) 
192 İrfan Erdoğan ve Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim (Birinci Basõm. Ankara: Ümit 
Yayõnlarõ, 1994.) 
 



 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

4. YÖNTEM 

 

Popüler kültürün lise gençliğine etkilerinin incelenmesi amacõyla yapõlan çalõşmada 

kalitatif yöntem kullanõlmõştõr.  

 

 

4.1.  Araştõrma Modeli 

 

Araştõrmanõn gerçekleştirilmesinde kalitatif araştõrma yönteminden yararlanõlmõştõr. 

Burada genel liselerde öğrenim gören öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõ ile 

popüler kültür arasõndaki ilişki belirlenerek değişim tespit edilmiştir. 

 

 

4.2.  Evren ve Örneklem 

 

Araştõrmanõn evrenini, Eskişehir ili merkez ilçesinde bulunan devlet okullarõnõn genel 

liselerinde 2003�2004 eğitim öğretim yõlõ içerisinde öğrenim gören lise öğrencileri 

oluşturmaktadõr. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2003�2004 eğitim öğretim yõlõ 

dokümanlarõna göre Eskişehir�de; 

15 Genel Lise 

3 Anadolu Lisesi  

1 Fen Lisesi 

5 Özel Genel Lise 

2 Özel Fen Lise 

7 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlõ lise 

3 Kõz Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlõ lise 



3 Ticaret Turizm Genel Müdürlüğüne bağlõ lise 

1 Din Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlõ lise 

olarak toplam 40 lise bulunmaktadõr. Bu okullarõn tamamõnda 28970, genel liselerde ise 

13700 öğrenci öğrenim görmektedir. 

 

Araştõrmanõn örneklemi, Eskişehir il merkezindeki liseleri temsil edecek şekilde 

evrendeki 40 çeşitli lise türlerinden 15 genel liseden Eskişehir�in farklõ sosyo-ekonomik 

bölgelerinde yer alan 10 tanesi belirlenmiştir. Belirlenen liseler; 

 1-Atatürk Lisesi 

 2-Cevat Ünügür Lisesi 

 3-Cumhuriyet Lisesi 

 4-Gazi Lisesi 

 5-H.Ahmet Kanatlõ Lisesi 

 6-H.Ahmet Yesevi Lisesi 

 7-Prof. Dr. Orhan Oğuz Lisesi 

 8-Salih Zeki Lisesi 

 9-Süleyman Çakõr Lisesi 

 10-Yunus Emre Lisesi 

 

Bu grubun seçilmesinin nedeni genel olarak lise gençliğinin düşüncelerini tam 

olarak yansõtabilecek yeterlilikte ve çoğunlukta olmalarõdõr. Eskişehir il merkezinde 

bulunan lise öğrencilerinin %40 gibi bir çoğunluğu genel liselerde eğitim görmektedir. 

Genel liselerin Eskişehir�in farklõ bölgelerinde ve farklõ sosyo-ekonomik yapõda yer 

alan öğrencileri de kapsamasõ araştõrmanõn geçerlilik ve güvenirliğini arttõrmaktadõr.  

Örneklemi oluşturan genel liselerin sõnõf düzeylerine, sõnõf sayõsõna, cinsiyete, toplam 

öğrenci sayõsõna ilişkin bilgiler Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde alõnmõştõr. Bu 

bilgiler aşağõdaki Tablo 1� delirtilmiştir. 

 

 

 

 



Tablo 1. 2003�2004 Eğitim Öğretim Yõlõ Eskişehir İli Genel Lise Öğrenci Sayõsõ 

 
9.SINIF 10.SINIF 11. SINIF TOPLAM ÖĞRENCİ 

KURUM ADI Erkek Kõz Topl. Erkek Kõz Topl. Erkek Kõz Topl. Erkek Kõz Topl. 

1 Atatürk Lisesi 245 244 489 277 191 468 309 272 581 831 707 1538 

2 Cevat Ünügür Lisesi 22 48 70 18 24 42 17 23 40 57 95 152 

3 Cumhuriyet Lisesi 161 221 382 242 312 554 283 332 615 686 865 1551 

4 Ticaret borsasõ Lisesi 84 136 220 58 125 183 0 0 0 142 261 403 

5 Gazi Lisesi 150 227 377 121 195 316 132 215 347 434 695 1129 

6 H.Ahmet Kanatlõ L. 102 167 269 152 120 272 172 155 327 448 504 952 

7 H.Ahmet Yesevi Lisesi 198 293 491 161 262 423 219 291 510 612 928 1540 

8 Kõlõçoğlu Lisesi 47 82 129 37 45 82 46 80 126 130 207 337 

9 Mustafa Kemal Lisesi 46 68 114 47 53 100 43 55 98 136 176 312 

10 Prof. Dr. O.Oğuz Lisesi 146 168 314 84 134 218 121 159 280 382 516 898 

11 Salih Zeki Lisesi 82 147 229 54 83 137 50 100 150 225 376 601 

12 Süleyman Çakõr Lisesi 206 379 639 294 352 646 305 456 761 859 1187 2046 

13 Tayfur Bayar Lisesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Yunus Emre Lisesi 258 328 586 248 329 577 328 489 817 875 1225 2100 

19 Mayõs Lisesi. 56 85 141 0 0 0 0 0 0 56 85 141 

GENEL LİSE TOPLAMI 1857 2593 4450 1793 2225 4018 22025 2627 4652 5873 7827 13700 

 

Örneklem seçiminde α=0.05 değerinde +3,-3 dilimine göre 500 öğrenci üzerinde anket 

yapõlmõştõr.193 Eskişehir ilindeki genel liselerde eğitim öğretim gören lise öğrencilerinin 

%6,8�ini oluşturmaktadõr. Uygulama için örnekleme alõnan genel liselerin Okul 

Müdürlükleri ve Rehberlik Servisleri ile görüşmeler yapõlmõştõr. Bu görüşmeler 

çerçevesinde uygulama yapõlan saatte o gün, o şubede hazõr olan öğrencilere gönüllük 

ilkesi çerçevesinde anket uygulanmõştõr. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
193 Nan Lin, a.g.e. s.448. 



4.3.  Hipotezler 

 

Ana Hipotez: Lise öğrencileri popüler kültür ürünlerine ve değer yargõlarõna bağlõdõr 

Yan hipotezler: 

 

1-Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõyla popüler kültürün değerlerinin 

benimsenmesinde ilişki vardõr. 

2-Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõ ile tüketim alõşkanlõklarõ arasõnda ilişki 

vardõr. 

3-Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõ ile gelecekten beklentileri arasõnda ilişki 

vardõr. 

4- Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarõyla televizyon izleme alõşkanlõklarõ arasõnda 

ilişki vardõr. 

5-Öğrencilerin televizyon izleme durumlarõyla popüler kültürün değerlerinin 

benimsenmesinde ilişki vardõr. 

6- Öğrencilerin televizyon izleme durumlarõyla tüketim alõşkanlõklarõ arasõnda ilişki 

vardõr. 

7- Öğrencilerin televizyon izleme durumlarõyla gelecekten beklentileri arasõnda ilişki 

vardõr. 

 

 

4.4.  Veri Toplama Araçlarõ 

 

Araştõrmada popüler kültür unsurlarõnõ ölçmek için kullanõlan maddeleri içeren sorular 

açõklanacaktõr. Konunun çok yönlü oluşu çoğunluğu 5�lik likert tipi olan birçok ölçek 

kullanõlmõştõr.  

 

Popüler kültür alanõn geniş olmasõ nedeniyle şimdiye kadar yapõlmõş çeşitli 

araştõrmalardan yararlanõlmõştõr. Bazõlarõ olduğu gibi alõnõrken bazõlarõnõn bir bölümü 

kullanõlmõştõr. Bilinen ölçekleri kullanõlmasõnõn bir başka nedeni de geçerlik ve 

güvenirlik düzeylerinin yeterli bulunmuş olmasõdõr. 

 



Bilinen ölçeklerin kendilerinin veya bazõ maddelerinin kullanõlmasõ olanaksõz olan 

durumlarda yeni maddeler hazõrlanmõştõr. Bilinen õskalalar belirli maddeleri seçmek için 

kullanõlan kõstaslar şunlardõr:  

a)Bir maddenin, o õskalada yüksek ve düşük puan alan kimseleri birbirinden ayõrabilme 

derecesi 

b)Maddenin söyleniş tarzõnõn olumlu ya da olumsuz oluşu 

 

 

4.5.  Sorularõn Güvenirlik Değerleri 

 

Sosyo-ekonomik düzey (S-E-D): Öğrencilerin S-E-D�leri ana babalarõnõn tahsil ve 

mesleklerine göre saptandõ. Lise çağõndaki öğrenciler, çok zaman ana-babalarõnõn 

gelirini tam olarak bilemediklerinden, gelir bir gösterge olarak kullanõlmadõ. 

Yararlanõlan kaynaklarda güvenirlik değeri verilmediğinden bu değerler araştõrmacõ 

tarafõndan hesaplanõlmõştõr. Bu nedenle güvenirlik değerleri açõsõndan bir karşõlaştõrma 

yapõlamamõştõr. 

 

Değer yargõlarõ ve tutumlarõ alanõnda 16 soru yöneltilmiştir. Bu alandaki 8�16. 

Sorularõn hazõrlanmasõnda Çağlar�õn araştõrmasõndan yararlanõlmõştõr.194 17�22. 

sorularda gençlerin tutumlarõnõ amaçlanarak Kağõtçõbaşõ�nõn195 araştõrmasõndan 

yararlanõlmõştõr. Araştõrmada 23. soruda Nirun196 tarafõndan yapõlan araştõrmadaki 

verileri kullanõlmõştõr.  

Değer yargõlarõ ve tutumlar ölçeğinin güvenirlik değeri 16 soruda α=0,6136 olarak 

hesaplanmõştõr. 

 

                                                
194 Türkan Çağlar, �Vergleich der populaeren kultur der Türkischen schüler in der  Türkei und in 
Deutschland-Türkiye ve Almanya'daki Türk kökenli Lise Öğrencilerinin Popüler Kültürünün 
Karşõlaştõrõlmasõ� (Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi SBE, 2002) s.103 
195 Çiğdem Kağõtçõbaşõ Gençlerin Tutumlarõ: Kültürler Arasõ Bir Karşõlaştõrma. (Ankara: ODTÜ Fen 
Edebiyat Fakültesi yayõn no. 25,1973.) s.92�95 
196 Nirun, 1986, a.g.e. s.474. 



Öğrencilerin televizyon izleme alõşkanlõklarõnõ ölçmede Karasar�õn çalõşmasõndan 

yararlanõlmõştõr.197 Bunlar;26�34. sorularõdõr. Ayrõca Çağlar�õn araştõrmasõndan 34 ve 

36. sorular kullanõlmõştõr.198 Nirun 199 tarafõndan yapõlan araştõrmadan ise 41. soru yer 

almõştõr.  

 

Televizyon izleme ölçeğinin güvenirlik değeri 24 soruda α=0,6958 olarak 

hesaplanmõştõr. 

Meslek seçimindeki etkili faktörleri belirlemede ise Nirun 200 tarafõndan yapõlan 

araştõrmadaki veriler kullanõlarak 44 ve 45 sorular hazõrlanmõştõr. Son olarak Çağlar�õn 

araştõrmasõndan yararlanõlmõştõr.201 Bunlar 46�49. sorulardõr. 

 

Meslek seçim ölçeğinin güvenirlik değeri 6 soruda α=0,5568 olarak hesaplanmõştõr. 

 

Tüketim alõşkanlõklarõnõ belirlemeyle ilgili sorularõn hazõrlanmasõnda, Nirun 202 

tarafõndan yapõlan araştõrmadan 54 ve 55. sorular kullanõlmõştõr. Çağlar�õn 

araştõrmasõndan yararlanõlarak 52. soru yöneltilmiştir.203  

 

Tüketim alõşkanlõklarõ ölçeğinin güvenirlik değeri ilk 4 soruda α=0, 6668 son 8 sorunun 

ise α=0,5916olarak hesaplanmõştõr. 

Öğrencilerin gelecekten beklentilerini belirleme amacõyla Nirun 204 tarafõndan yapõlan 

araştõrmadan 65. soru kullanõlmõştõr. 66�70 sorular ise Çağlar�õn araştõrmasõndan 

alõnmõştõr.205  

Gelecekten beklenti ölçeğinin güvenirlik değeri 5 soruda α=0, 6414 olarak 

hesaplanmõştõr. 

 

                                                
197 Şahin Karasar Television Channel Preferences Among University Students a Study in Ankara 
University in Turkey (Ankara. Yüksek Lisans Tezi, Milwaukee, Wis. : Marquette University, 1995.) 
s.92,97 
198 Çağlar, a.g.e. s.103 
199 Nirun, 1986, a.g.e. s.473. 
200 Aynõ, s.476�477 
201 Çağlar, a.g.e.s.105. 
202 Nirun, 1986, a.g.e. s.474�475. 
203 Çağlar, a.g.e.s.105. 
204 Nirun, 1986, a.g.e. s.475. 
205 Çağlar, a.g.e. s.105 
 



4.6.  Veriler ve Toplanmasõ 

 

Araştõrmada veri toplama araçlarõnõn hazõrlanmasõndan sonra, örnekleme alõnan genel 

liseler belirlenmiş ve bu okullarda uygulama yapabilmek için Eskişehir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü�nden gerekli izin alõnmõştõr. Örnekleme alõnan genel liselerdeki Okul 

Müdürlükleri ve Rehberlik Servisleri�ne uygulama hakkõnda bilgi verilmiştir. 

Uygulamanõn yapõlacağõ gün ve ders saatleri tespit edilmiş ve belirlenen gün ve saatte 

öğrenciler üzerinde uygulama yapõlmõştõr. Bu uygulamalarõn büyük çoğunluğu bizzat 

araştõrõcõ tarafõndan okullara gidilerek yapõlmõştõr. Bir kõsmõ ise Okul Rehberlik 

Servisi�nde görevli rehber öğretmenlere konu ile ilgili açõklamalar yapõlarak 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama 2004 Mart ayõ içerisinde tamamlanmõştõr.  

Uygulama esnasõnda araştõrmaya katõlanlarõn bilgi toplama araçlarõnõ cevaplandõrõrken 

içten olmalarõnõ sağlamak amacõyla araştõrmanõn önemi öğrencilere anlatõlmõş, isim 

yazmalarõnõn gerekli olmadõğõ belirtilerek, isteyenlere araştõrmanõn sonucu hakkõnda 

araştõrmanõn bitmesinden sonra bilgi verilebileceği belirtilmiştir. Uygulama yapõlan lise 

öğrencilerinden cevaplamaya başlarken Popüler Kültür ve Lise Gençliği Anketi 

üzerindeki açõklamalarõ dikkatle tekrar okumalarõ istenmiş ve bilgi toplama araçlarõ 

kitapçõk halinde birlikte verilmiştir. Lise öğrencilerinin ölçme araçlarõnõ ortalama 30 

dakikada cevaplandõrdõklarõ gözlenmiştir.  

 

Toplanan verilerin çözümlenmesi öncesinde uygulana 500 anket kitapçõğõ tek tek 

incelenerek, ölçme araçlarõnõn yönergelere uygun cevaplandõrõlõp 

cevaplandõrõlmadõğõnõn kontrolü yapõlmõştõr. Uygulama toplam 500 öğrenci üzerinde 

yapõlmõştõr. Ölçme araçlarõnõn kontrolünden sonra araştõrmacõ tarafõndan elde 

puanlandõktan sonra elde edilen istatistiksel çözümlemesi yapõlmõştõr.  

 

 

4.7.  Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanmasõ 

 

Araştõrmada veri toplama araçlarõ ile elde edilen bilgilerin çözümlenmesi bilgisayar 

ortamõnda gerçekleştirilmiştir. Sosyo ekonomik durum ile değer yargõlarõ, meslek 

seçimi, tüketim alõşkanlõklarõ, gelecekten beklenti ve televizyon izleme alõşkanlõklarõ 



arasõndaki ilişkiyi incelemede x² testi yapõlmõştõr. Bir diğer bağõmsõz değişken olan 

televizyon izleme alõşkanlõklarõ ile değer yargõlarõ, meslek seçimi, tüketim alõşkanlõklarõ, 

gelecekten beklenti düzeyini belirlemede korelasyon testi uygulanmõştõr. Tüm 

istatistiksel çözümlemeler için önemlilik düzeyi. 05 olarak alõnmõş ve bunun üzerinde 

olanlar ayrõca belirtilmiştir.  

 

Bağõmsõz değişkenlerle ilgili alt seçenekler arasõnda yapõlacak olan gruplar arasõ 

karşõlaştõrmada yanõltõcõ sonuçlara varma olasõlõğõnõ önlemek amacõyla her değişkenle 

ilgili bulunan seçeneklerin işaretlenme sõklõğõna bakõlmõştõr. Böylece , �katõlma düzeyi� 

değişken grubunun �kesinlikle katõlmõyorum�, �katõlmõyorum�, �katõlõyorum�, 

�kesinlikle katõlõyorum� ve �fikrim yok� gruplarõ, �katõlmõyorum�, �katõlõyorum� ve 

�fikrim yok� olarak birleştirilerek analiz edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

5. BULGULAR VE YORUM 

 

Bu çalõşma bazõ popüler kültürün öğelerinin (değer yargõlarõ ve tutumlar, meslek seçimi, 

televizyon seyretme alõşkanlõklarõ, gelecekten beklenti, tüketim) gençler üzerindeki 

etkilerinden bazõlarõnõ ortaya koymayõ amaçlamõştõr.  

 

 

5.2.  Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikler ve Popüler Kültür Öğeleri 

Dağlõmõ 

 

5.1.1.  Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikler 

 

Bu bölümde öğrencilerin sosyo-ekonomik ve demografik dağõlõmõ incelenmiştir. 

Cinsiyet dağõlõmõna bakõldõğõnda öğrencilerin %65,4�ü kadõn, %34,6�sõ erkektir. (Bkz. 

Tablo 2) Öğrenim düzeyleri açõsõndan liseyi temel alarak anne ve babalarõn durumlarõna 

bakõlmõştõr. Buna göre öğrencilerin babalarõnõn %56,8�i lise altõ bir kurumdan mezun 

olmuş, % 14,2�lik bir bölümü ise lise ve üstü bir kurum mezunudur. Annelerinin ise 

%78�si lise altõ bir kurumdan mezun olmuş, %22�si lise ve üstü bir kurum mezunudur. 

(Bkz. Tablo 4) Babalarõnõn meslek dağõlõmõnda ise işçi (%43,4) ve memur (%22,4) 

olduklarõ gözlenmiştir. (Bkz. Tablo 5) Annelerinin ise büyük bir bölümü 

çalõşmamaktadõr. (%91,4) (Bkz. Tablo 5) Aylõk gelirleri; 600 milyonun altõnda geliri 

olanlar ile (%50) 600 milyon ve üstü geliri olanlar (%50) birbirine eşit olduğu 

görülmüştür. (Bkz. Tablo 6)  

 

 

 

 



5.1.2.  Değer Yargõlarõ ve Tutum Özellikleri Dağõlõmõ  

 

Değer yargõlarõ bir toplumun temelidir. Toplum kendisini yargõlarõ aracõlõğõyla 

tanõmlamaktadõr. Değer yargõlarõ ve tutumlar ise zaman içinde değişmektedir. 

Popüler kültüre yöneltilen eleştirilerin başõnda da değer yargõ ve tutumlarõ 

değişiminde olumsuz bir rol oynadõğõ yönündedir.  

 

Bu yargõnõn doğruluğu genel lise öğrencileri üzerine yapõlan çalõşma ile incelenmiştir. 

Değer yargõlarõ ve tutumlarla ilgili yargõlara katõlõm düzeyi açõsõndan düşük ve yüksek 

olarak ayrõlan öğrencilerin bu ölçeği ilişkin dağõlõmõ belirtilmiştir. (Bkz. Tablo 7) 

 

Öğrenciler tarafõndan önemli bulunan kavramlar sõrasõyla şöyledir; eğitim (%95,4), iş 

sahibi olma (%95), aile (94,4), din (%90,2), kadere inanmadõr (%82,8). Gençlerin 

sanõlanõn aksine eğitime daha fazla önem verdiği görülmektedir. Bu sonucun çõkmasõnõn 

nedenlerinden biri çalõşmanõn henüz bir işte çalõşmayõp eğitim gören çoğunlukla 

aileleriyle yaşayan genel lise öğrencileri üzerinde yapõlmasõ olabilir. İbrahim 

Armağan�õn çalõşmasõnda ise üniversite gençlerin para, sevgi, meslek, aile ve iletişime 

önem verdiği gözlenmiştir. Çalõşmada gençlerin %70,6�sõ hayatlarõndan memnun 

olduklarõnõ bildirmiştir. Ancak Armağan�õn araştõrmasõnda gençlerin %44�ü kendilerini 

mutsuz olduklarõ sonucu çõkmõştõr.206  

 

Para kazanmanõn popüler kültürün amaçlarõndan biri olarak gösterilmektedir.207 Bu 

açõdan gençlerin paraya verdikleri(%69) önem Armağan�õn çalõşmasõyla benzer sonuç 

çõkmõştõr. Ortaya çõkan sonuç ise bu görüşü desteklemektedir. Çünkü gençlerin paraya 

verildikleri önem artmaktadõr. Hayatõnda önemli bir haline gelen para ile istediklerine 

kavuşacaklarõnõ inanmaktadõrlar.  

 

Demokrasiye verilen önemin(%80,2) ise yüksek olmasõ toplumun geleceği açõsõndan 

önemlidir. Ancak burada gençler çelişkili ifade vermiştir. Bir yandan hem demokrasiye 

                                                
206 Armağan, a.g.e., s. 82-94.  
207 Doğan, a.g.e., s.111. 



bağlõ hem de alturistik eğilimlerinin ön plandayken. (75,6)208 Diğer bir yanda 

çevreleriyle fazla ilgilenmediklerini daha çok kendi durumlarõyla ilgilendiklerini 

belirtmeleriyle egoistlerdir. (%45,6) 209 Bilindiği gibi popüler kültürün bir öğesi 

apolitikliktir öncelikle çevreye karşõ olan duyarsõzlõk bir süre sonra siyasi anlamda 

duyarsõzlõğõ getirebilir.(Bkz. Tablo 8.)  

 

Değer yargõlarõ açõsõndan bakõldõğõnda öğrenciler eğitim, iş sahibi olma, aile, din ve 

paraya önem vermektedirler. Bunlarõn yanõnda hem alturistik hem de apolitiklik 

eğilimleri açõsõndan çelişkili bir sonuç ortaya çõkmõştõr. Bu dağõlõmda değer olarak 

paraya önem verme ve apolitiklik açõsõndan popüler kültürden etkilendikleri 

söylenebilinir.  

 

 

5.1.3. Televizyon İzleme Alõşkanlõklarõnõn Dağõlõmõ 

 

Yapõlan çalõşmada kitle iletişim araçlarõndan toplumu etkileyen kitle iletişim 

araçlarõndan biri olan televizyona yer verilmiştir. Genel lise öğrencilerinin, televizyon 

seyretme alõşkanlõklarõ dağõlõmlarõ incelenmiştir. Televizyonda hangi programlarõ ve 

neden seyrettiklerine ilişkin ilgili sorulara katõlõm düzeyi açõsõndan düşük ve yüksek 

olarak ayrõlan öğrencilerin bu ölçeği ilişkin dağõlõmlarõ belirtilmiştir.(Bkz. Tablo 

9.10.11) 

 

Genel olarak günde 2�4 saat arasõnda televizyon seyredilmektedir.(Bkz. Tablo 9) 

Ailenin öğrencilerin televizyon izlemelerinde en fazla etkili olan grup olduğu 

belirlenmiştir. (Bkz. Tablo 11) Televizyonun bir eğlence ve vakit geçirme aracõ 

fikrinden yola çõkõldõğõnda araştõrmada bu yargõnõn desteklendiği görülmektedir. (Bkz. 

Tablo 10) Öğrencilerin, %74�ü de sürekli olarak izledikleri dizi veya dizilerin olduğunu 

belirtmiştir. (Bkz. Tablo 12) Daha çok gerilim (%34,8), komedi (%28), aksiyon(%22,6) 

filmlerini seyrettiklerini belirtmişlerdir.. (Bkz. Tablo 13)  
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Çalõşmada Türkiye�de son yõllarda sõkça yayõnlanan ve yüksek reyting aldõğõ iddia 

edilen interaktif programlar (�BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb) programlar 

hakkõndaki görüşleri de incelenmiştir. Öğrencilerin %80,6�sõ bu programlara insanlarõn 

ünlü olmak için katõldõklarõ görüşündedir. Programõn olumlu yanõ olarak halkõn 

görüşlerinin dikkate alõnmasõ olduğu görüşünü paylaşanlarõn oranõ %53�dür. Ancak 

öğrencilerin %74�ü bu programlara katõlmayõ düşünmediklerini belirtmiştir. (Bkz. Tablo 

10) 

 

Sonuç olarak bakõldõğõnda televizyon bir eğlence ve bilgilendirme aracõ olarak 

seyredilmektedir. Günlük seyretme süreleri açõsõndan bakõldõğõnda gençlerin önemli bir 

kõsmõnõn iyi birer televizyon izleyicisidirler. Ayrõca�BBG�, �Ben Evleniyorum� ve 

�Popstar� vb interaktif programlara katõlmak istememe ve insanlarõn ünlü olmak için 

katõldõklarõ görüşündedirler. Her ne kadar bu programlara yönelik olumsuz bir bakõş 

açõsõna sahip olsalar da aynõ programlarõ seyrettikleri söylenebilinir  

 

 

5.1.4 Meslek Seçim Özellikleri Dağõlõmõ 

 

Lise öğrencilerinin en önemli sorunlarõndan biri meslek seçimidir. Özellikle seçecekleri 

meslekte dikkat ettikleri noktalarõn popüler kültürle ilişkisinden incelenmiştir. Popüler 

kültürün öğelerinden bazõlarõ olan para, zenginlik ve marka tüketiminin seçilecek olan 

mesleği etkileyip etkilemediği belirlenmeye çalõşõlmõştõr. Bu nedenle ilgili sorular 

gelecekteki mesleğinin özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir.  

 

1986�daki çalõşmada olduğu gibi iyi bir işe sahip olmak için gerekli olan en önemli öğe 

yeterli tecrübedir. (Nirun, 1986) Ancak nüfuzlu tanõdõklara verilen önem zaman içinde 

artmõştõr. Bunun nedeni son 20 yõl içinde ülkenin geçirdiği değişimlerdir. Ayrõca 

eğitimin göstergesi olarak diplomanõn 3. sõrada yer almasõ önemlidir. Çünkü eğitime 

büyük bir bölümü (%95,4) önem verirken eğitimin bir göstergesi olan iş bulmak için 

gerekli olan diplomaya (%21,4)aynõ önemi verilmemişlerdir. Cevaplayõcõlar 

eğitimleriyle iyi bir işe giremeyeceklerini nüfuzlu tanõdõklarõ varsa şanslarõnõn artacağõnõ 

düşünmektedir. (Bkz. Tablo 14) İş seçimlerinde dikkat ettikleri en önemli öğeler işi 



sevme (%40,4), güvence (%30)ve maddi kazanç (%17,8)dõr. İş seçimi ölçeğindeki 

sonuçlar da benzerlik göstermektedir. İşin sevilmesine verilen önemin nedeni herhangi 

bir işte çalõşmak yerine kendi istediği bir işte çalõşmanõn istenmesidir. Bu da 

öğrencilerin bağõmsõzlõğõ ve geleceklerini belirleyici güç olarak kendilerine 

güvendiklerini göstermektedir. İkinci olarak işin güvenceli olmasõ yani gelecekte 

olabilecek olumsuz durumlara (işten atlõma vb.)karşõ kendilerini koruyan bir meslek 

seçmeye özen göstermektedirler(%30). (Bkz. Tablo 15)  

 

Öğrencilerin seçecekleri meslekleri belirlemedeki en önemli öğelerden biri becerilerine 

uygun olmasõdõr.(%90). Bu seçimlerinde ailenin söz sahibi olmasõnõ ise 

istememektedirler(%70,6). Ancak iyi bir işe girmek için yeterli tecrübe ve nüfuzlu 

tanõdõklara sahip olmanõn gerekli olduğu inancõndadõrlar(%25,4). Eğitimleri sayesinde 

iyi bir yere gelebilme ihtimalini nispeten düşük görmektedirler(%21,8). (Bkz. Tablo 16) 

 

Meslek seçimi gençlerin üzerinde en fazla kaygõlandõğõ konulardan biridir. Genelde 

gençlerin çoğunluğunun liseden mezun olunca gelecekleri hakkõnda fikir sahibi 

olmadõklarõ gözlenmiştir. Bunun nedenlerinden biri, yaşamõnõn büyük bir bölümünü 

kapsayacak olan mesleğe karar vermenin zorluğu olabilir. Diğeri seçeceği mesleğin 

benliğinin bir parçasõ olarak algõlanõp toplumsal statüsünün belirleneceği 

düşüncesidir.210 Seçecekleri mesleğin özelliklerinin dağõlõmõna bakõldõğõnda en fazla 

kendi becerilerine uygun bir mesleği seçmeyi istemektedirler. Bu yargõyõ sõrasõyla, 

zaman içinde ilerleyebilinecek ve maaşõnõn yüksek olmasõ özellikleri gelmiştir. 

Kendilerini geliştirmek için eğitim görmenin yanõnda nüfuzlu bir tanõdõklarõnõn 

olduğunda iyi bir işe girebileceklerine inanmaktadõrlar. 
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5.1.5. Tüketim Alõşkanlõklarõ Özellikleri Dağõlõmõ 

 

Popüler kültür tüketimle ilişkilidir. Önemli olan mallarõn sürekli olarak tüketilirken bir 

imajõ da beraberinde getirmesidir. Toplumda popüler kültür ürünlerine yönelik 

tüketimin daha çok gençlerin tükettiği gözlenmektedir. Araştõrmaya katõlan lise 

öğrencilerinin tüketim dağõlõmõ ise aşağõda belirtildiği gibidir.  

 

Cevaplayõcõlar markalõ bir ürünü kullanmanõn toplumda prestij sağlamadõğõnõ 

düşünmektedir.(%52,6) Ayrõca popüler mekânlara gitmeyi önemsemedikleri (%67,2)  

ürünleri satõn almada reklâm(%61,8) ve moda olmasõnõn önemli olmadõğõ(%45,6) 

sonucu çõkmõştõr. (Bkz. Tablo 17) Modaya uyma konusundaki tutumlarõ ölçeğinin 

sonuçlarõ 1986�da yapõlan çalõşmayla benzerlik göstermektedir.(Nirun, 1986) Ailenin 

gelirini zorlayacak oranda moda olan ürünlerin alõnmasõna yönelik tutumlarõ 

ölçülmüştür. Bu soru ile, popüler kültür araçlarõ yoluyla gençlere sunulan tüketim 

kalõplarõnõn getirdiği maddi yük ile ailenin ekonomik imkanlarõ arasõndaki çatõşmanõn 

varlõğõ ve niteliğinin ölçülmesi amaçlanmõştõr. Gençlerin %48�i kendi imkânlarõyla 

karşõlanmasõ gerektiğini ifade etmişlerdir. (Bkz. Tablo 19) Aynõ kalitedeki mallardan ise 

yerli olanõ tercih etmektedirler. Nirun�nun 1986�daki çalõşmasõyla karşõlaştõrõldõğõnda 

yerli malõ tercih etme oranõ azalarak yabancõ malõ tercih edilmiştir. 1986�da yerli malõ 

tercih %79,6�yken günümüzde bu oran %60,8�dõr. (Bkz. Tablo 18)Tüketim tercihlerinde 

popüler kültürün rolünün zaman içinde arttõğõ gözlenilir. Özellikle yabancõ marka 

ürünlerin alõmõ hõzlanmõştõr.  

 

Popüler kültürün bir özelliği idoller yaratarak o idollerin ürünlerinin pazarlanmasõdõr. 

Bu konuda öğrencilerin idolleri olan sanatçõ (%71,4) ve sporcularõn (%57) var olduğunu 

gözlenmiştir. Takõm bazõnda hayranlõkta ise %84,2�ü taraftarõ olduğu bir takõm 

olduğunu belirtmişlerdir. Hayran olduklarõ kişiyle ilgili haberleri takip etme oranõ ise 

%57,8�dir. (Bkz. Tablo 20) Ancak hayranõ olunan kişiyle ilgili %58,8�i bir ürün satõn 

almamõştõr. %73,2�si de o kişinin giyim tarzõnõ uygulamadõğõnõ belirtmektedirler. (Bkz. 

Tablo 20) 

 



Çalõşmada popüler kültür, toplumda gündelik hayatõn içinde egemen güçler tarafõndan 

üretilen ve halka kabul ettirilmeye çalõşõlan mevcut sistemin devamõna yönelik ancak 

içinde sunulan ürünlerin kabulünün belirsizliğini de taşõyan kültür olarak 

tanõmlanmaktadõr. Tüketim alõşkanlõklarõ açõsõndan değerlendirildiğinde reklâm ve 

moda aracõlõğõyla kabul ettirilmeye çalõşõlan ürünlerin kabulünün düşük olmasõ popüler 

kültürün belirsizliğinden kaynaklanmaktadõr.  

 

 

5.1.6 Gelecekten Beklenti Özellikleri Dağõlõmõ 

 

Gençlerin büyük bir bölümü geleceklerinden kaygõ duyduklarõnõ ifade etmektedirler. 

Ülkenin mevcut koşullarõ geleceklerini belirlemede etkili görülmektedir. Popüler kültür 

yoluyla hayatlarõna giren araçlar (medya, reklâm, tüketim, değerler) gencin geleceğini 

belirlemesinde etkilidir. Hayatlarõnõn ileriki dönemlerinde nasõl olmasõnõ istedikleri 

hakkõndaki sorulara verilen dağõlõmlar aşağõda belirtilmiştir.  

 

Gençlerin gelecekle ilgili beklentilerini karşõlamak için gerekli olan niteliklerin başõnda 

eğitim (%62,2) gelmektedir. Bunu sõrasõyla ailenin varlõklõ olmasõ (%12), nüfuzlu 

tanõdõklara sahip olma(%8,2), geçerli bir beceri ve yeteneğe sahip olunmasõ(%10), 

çevrede sayõlma(%6,2) ve belirli bir alanda ünlü olmak (%1,4) gerektiğini 

belirtmişlerdir. Dağõlõma bakõldõğõnda Nirun�un 1986�daki çalõşmalarõna benzer 

sonuçlar alõnmõştõr. Ancak ailenin varlõklõ olmasõna verilen önem artmõştõr. Çünkü 

önceki çalõşmada bu seçenek 3. sõrada değerlendirilmiştir. Eğitimine verilen önemle 

gençler geleceklerini kendilerinin planlayacaklarõnõ belirtmektedir. Ailenin varlõklõ 

olmasõ bu gençlerin kendine güvenmediğinin bir göstergesidir. (Nirun, 1986)(Bkz. 

Tablo 21) Cevaplayõcõlar gelecekte başarõlõ bir kişi olmak (%92,4), sağlõklõ (%92,4), 

ülkesine yararlõ (%88,22), ünlü (%63,4), zengin bir kişi olmayõ (%48,2)�si istemektedir. 

(Bkz. Tablo 22) 

 

Gelecekten beklentilerine bakõldõğõnda öğrencilerin eğitime önem verdiği 

görülmektedir. Ancak ikinci olarak ailenin varlõklõ olmasõ gerektiğini bildirmeleri 

gelecekle ilgili bir güvensizliği ortaya koymaktadõr. Popüler kültür aracõlõğõyla para 



giderek önem kazanmõş ve zengin ve ünlü olan kişilerinde hayatlarõ takip edilmektedir. 

Geleceklerini belirlerken bu ünlü insanlarõ kendilerine model seçenlerin oranõ ise 

yüksektir. Popüler kültürün bu özelliğinden etkilenirken zengin ve ünlü olmaktan daha 

çok başarõlõ olmaya değer vermeleri önemlidir. Çünkü Armağan�õn çalõşmasõndan farklõ 

bir sonuç çõkmaktadõr. 1990�larõn gençliğinin paraya değer verdiklerini belirten bu 

çalõşmaya ek olarak 2000�li yõllarõn gençliğinin ise başarõya değer verdikleri 

söylenebilinir.  

 

 

5.3.  Sosyo-Ekonomik Durum Özelliklerinin Popüler Kültür Öğeleri 

Üzerindeki Etkileri 

 

Bu bölümde sosyo-ekonomik durumun bazõ popüler kültür öğelerine (değer yargõlarõ ve 

tutumlar, meslek seçiminde dikkat ettikleri özellikler, tüketim alõşkanlõklarõ ve 

gelecekten beklenti) etkileri ilgisi incelenmiştir.  

 

 

5.2.1 Sosyo-Ekonomik Durumlarõna Göre Değer Yargõlarõ ve 

Tutumlarõ Üzerindeki Etkileri 

 

Sosyo-ekonomik düzeyleri farklõ olan genel lise öğrencilerinin değer yargõlarõ ve 

tutumlarõ açõsõndan farklõlõk gösterip göstermediklerinin incelenmesi amaçlanmõştõr.  

 

 

 5.2.1.1. Cinsiyetin Değer Yargõlarõ ve Tutumlarõna Üzerindeki 

Etkileri 

 

Öğrencilerin cinsiyetlerinin para kazanmanõn meşruluğu değeri211 üzerinde anlamlõ bir 

farklõlõk gözlenmiştir.(x²=8,12*, df=2, α=.05, τ =,016, P=,01, N=500) Buna göre 

kadõnlarõn (%74) erkeklerin (%47,5) başkalarõna zarar vermeden para kazanõlabileceğini 

düşünmektedir. (Bkz. Tablo 24) Bu durumunun nedeni ise toplumun erkeklerden para 
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kazanmalarõ yolundaki beklentileri olabilir. Örneğin, ailenin geçiminden erkek birinci 

derecede sorumlu tutulmaktadõr. 

 

 

 5.2.1.2. Aylõk Gelirin Değer Yargõlarõ ve Tutumlarõ Üzerindeki 

Etkileri 

 

Gençlerin aylõk gelir durumlarõnõn parayla ilgili tutumlarõ üzerinde anlamlõ bir ilişki 

bulunmuştur.(x²=21,30*, df=8, α=.05, λ =,029, P=,006,N=478) 600 milyon ve üstü 

gelirdekilerin paraya önem verme oranõ (%77,4), buna karşõlõk 600 milyon ve altõnda 

geliri olanlarõn(%64)dõr. Aylõk geliri yüksek olan ailenin çocuklarõnõn parayla satõlan 

popüler kültür ürünlerine daha çabuk ulaşma imkânlarõ olduğundan bu kültürün 

değerlerini benimsemeleri daha hõzlõ olduklarõ olabilir. Bu durumun en önemli nedeni 

ise popüler kültürdeki tüketim olanaklarõ için yeterli maddi imkânlara sahip olmalarõdõr. 

(Bkz. Tablo 23)  

 

Aylõk gelirin çok para kazanmanõn meşruluğu yargõsõ arasõnda  bir ilişki 

vardõr.(x²=15,99*, α=.05, df=8, λ =,017, P=,042, N=478) 600 milyon ve üstü 

gelirdekilerin bu yargõya katõlma oranõ (%74,8), 600 milyon ve altõnda geliri olanlardan 

(%66,5) daha yüksektir. Alt gelir düzeyinde yer alanlarõn para kazanmada yüksek gelir 

düzeyinde olanlara göre daha umutsuz olduklarõ söylenebilir. Ancak oransal açõdan 

bakõldõğõnda para kazanmak için başkalarõna zarar vermeme genel olarak kabul edilen 

bir düşüncedir. (Bkz. Tablo 25)  

 

Aylõk gelir ile toplumsal eşitliğe yönelik yargõ212 arasõnda  bir ilişki vardõr. (x²=31,74*, 

α=.05, df=12, λ=,037, P=,002, N=475) Aylõk geliri 600 milyon ve altõ olan öğrenciler 

(%40,5) böyle bir durumu memnuniyetle karşõlarken, 600 milyon ve üstü olan 

öğrenciler (%39,7) böyle bir konuyla ilgilenmediklerini belirtmişlerdir. Nirun�un 

çalõşmasõnda da aynõ sonuçlara ulaşõlmõştõr. Özellikle kentlerde öğrenim düzeyi arttõkça 

çevreyle ilişkiler azalmaktadõr. Alt gelir düzeyinde olanlarõn böyle bir durumda mutlu 
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olmalarõnõn nedeni ise yaşadõklarõ yakõn çevreden birisinin zengin olmasõnõn kendi 

gelecekleri açõsõndan umutlu olmasõna yol açmasõ olabilir. (Bkz. Tablo 26)  

 

Aylõk gelir ile değer yargõlarõ ve tutumlar arasõnda ilişki vardõr. Özellikle geliri 600 

milyon altõ olanlar ile 600 milyon üstü olanlar arasõnda farklõklar görülmüştür. Üst gelir 

düzeyinde olanlar paraya daha çok önem verirken yakõn çevrelerindeki kişilerin zengin 

olmalarõyla ilgilenmedikleri belirtmişlerdir. Bu nedenle üst gelir grubundakilerin 

popüler kültürden daha çok etkilendikleri söylenebilinir.  

 

 

5.2.2. Sosyo-Ekonomik Durumun Tüketim Alõşkanlõklarõ 

Üzerindeki Etkileri 

 

Popüler kültürün ilişkili olduğu araçlardan biri olan tüketimden gençlerin ne kadar 

etkilendiği belirlenmeye çalõşõlmõştõr. Bu nedenle gençlerin sosyo-ekonomik 

durumlarõnõn tüketim alõşkanlõklarõ üzerindeki etkileri araştõrõlmõştõr.  

 

 

 5.2.2.1. Cinsiyetin Tüketim Alõşkanlõklarõ Üzerindeki Etkileri 

 

Gençler arasõnda markalõ ürünlerin toplumda saygõlõk kazanma üzerinde anlamlõ 

farklõlõk bulunmuştur. (x²=17,34*, α=.05, df=2, τ =,039, P=,000, N=443) Kadõnlarõn 

(%75,2), erkeklerin de (24,8) markalõ ürünleri kullanarak saygõnlõk kazanõlamayacağõ 

düşüncesindedir. (Bkz. Tablo 27) Yerli veya yabancõ mal tercihi arasõnda bir ilişki 

vardõr (x²=4,84*, α=.05, df=1, τ =,010, P=,028, N=494) Kadõnlarõn (%64,6) erkeklerin 

ise(%54,4)ü yerli markayõ tercih etmektedir. (Bkz. Tablo 29)  

 

Öğrencilerin cinsiyetleri ailenin gelirini zorlayacak oranda moda olan ürünlerin 

alõnmasõna yönelik tutumlarõnõ etkilemektedir. (x²=15,58*, α=.05, df=2, λ=,045, P=,000, 

N=493) Kadõnlar (%55,2) isteğini kendi imkânlarõyla karşõlanmasõ gerektiğini 

belirtmektedir. Erkekler(%48,5) ise isteklerinin karşõlanmamasõ gerektiğini bildirmiştir. 

Modaya uyma konusundaki tutum ölçeğinin cinsiyete göre dağõlõmõ 1986�daki 



çalõşmayla benzer sonuçlarõ vermiştir. Ancak kadõnlarõn kendi imkânlarõnõ kullanma 

oranõ artmõştõr. Bu durumda 20 yõl içinde kadõnlarõn aile içinde bağõmsõzlõğõnõ 

kazandõğõnõ göstermektedir. (Bkz. Tablo 31)  

 

Cinsiyete göre, markalõ ürünlere verilen önem ve mal tercihi, arasõndaki ilişki 

incelenmiştir. Benneth günümüzdeki durumu �standartlaşma� olarak görmektedir. 

Medya sayesinde ikon haline getirilen insanlarõn seçtikleri markalar, giyimleri gibi 

özelliklerinin benimsenmesiyle mutlu olmak amaçlanmaktadõr.213 Bu görüşün 

doğruluğuna bakõldõğõnda çalõşmada gençlerin özellikle de kadõn öğrencilerin bu 

niteliklere fazla önem vermedikleri görülmüştür. Nedeni ise gençlerin içinde 

bulunduklarõ sosyo-ekonomik olanaklar ile tüketim tercihleri arasõndaki ilişkidir.  

 

Cinsiyetin sanat alanõnda değil de spor alanõnda idollerinin varlõğõ arasõnda bir ilişki 

vardõr. (x²=37,14*, α=.05, df=1, λ=,042, P=,000, N=492) Erkeklerin (%76,2) kadõnlarõn 

ise (47,5) hayran olduklarõ sporcunun var olduğunu belirtmiştir. (Bkz. Tablo 33) Hayran 

olunan kişiyle ilgili bir ürün satõn alma arasõnda bir ilişki vardõr. (x²=14,68*, α=.05, 

df=1, λ=,022, P=,000, N=490) Kadõnlarõn(%34,5) hayran olduklarõ kişiyle ilgili ürün 

satõn alma oranõ, erkeklere (%52,4) göre daha azdõr. (Bkz. Tablo 34) Taraftarõ olduğu 

takõmla ilgili bir ürün satõn arasõnda bir ilişki vardõr. (x²=37,52*, α=.05, df=1, λ=,141, 

P=,000, N=494) Takõmõn ürününü satõn almada kadõnlarõn oranõ,(%37,8) erkeklerden 

(%66,9) daha az olduğu görülmektedir. (Bkz. Tablo 35) 

 

Erkekler kadõnlara göre daha çok hayran olduklarõ sporcuya ait ürü öğrencilerin hayran 

olduğu sporcu ve takõma ait bir ürünü aldõklarõnõ belirtmişlerdir. Spor alanõnda 

hayranlõğõn yüksek olmasõ cinsiyete bağlõ bir özelliktir. Ancak kişi veya takõmõnõn 

ürünlerini satõn almalarõnda popüler kültürün etkisi vardõr. 

 

 

 

 

                                                
213 Ergül, a.g.e., s.199. 



5.2.2.2. Ebeveynlerin Öğrenim Durumunun Tüketim Alõşkanlõklarõ 

Üzerindeki Etkileri 

 

Ebeveynlerden babanõn öğrenim durumunun tüketim alõşkanlõklarõ üzerindeki etkisi 

bulunmamõştõr. (p<0,5) Annenin öğrenim durumu ile yerli veya yabancõ malõ tercih 

etme arasõnda anlamlõ bir ilişki vardõr.( x²=19,02*, α=.05, df=6, λ=,018, P=,004, 

N=492) Annelerinin eğitim düzeyi lise altõ olan öğrencilerin (%64,8) yerli malõ tercih 

ederken, anneleri lise ve üstü eğitim almõş olan öğrenciler (%51,8) yabancõ malõ tercih 

etmektedir.(Bkz. Tablo 30)  

Öğrenim düzeyi arttõkça yabancõ mal tercihinin arttõğõ görülmüştür. Marka tüketiminin 

özellikle yabancõ bir ürünün tüketiminin popüler kültürde önemli bir yeri vardõr. 

Öğrenim düzeyi yüksek olan annelerin gençlerin bu ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak alõm 

gücüne sahip olabilmelerinden dolayõ bu sonuç çõkmõştõr.   

 

 

5.2.2.3. Aylõk Gelirin Tüketim Alõşkanlõklarõ Üzerindeki Etkileri 

 

Ailenin aylõk gelirinin markalõ kõyafetin toplumda getirdiği saygõnlõk üzerinde anlamlõ 

bir etkisi bulunmaktadõr.( x²=19,31,* α=.05, df=8, λ=,019, P=,013, N=425 ) Aylõk geliri 

600 milyon altõ olan öğrencilerin bu görüşe katõlmama oranõ (%58), 600 milyon ve üstü 

gelire sahip olanlara göre (%48,1) daha yüksektir.(Bkz. Tablo 28) Ailenin aylõk geliri 

ile ekonomik durumlarõnõ zorlayacak oranda moda olan ürünlerin alõnmasõna yönelik 

arasõnda bir ilişki vardõr. (x²=19,14*, α=.05 df=8, λ=,042, P=,014, N=471) Aylõk geliri 

600 milyon altõ olanlarõn (%54,4) ve 600 milyon ve üstü olanlarõn(%44,8) kendi 

imkânlarõyla elde etmelidir yargõsõna katõlmõştõr. (Bkz. Tablo 32)  

 

Markalõ ürünlerin pahalõ olmasõndan dolayõ bu ürünleri alabilecek gelirdeki öğrencilerce 

tercih edilmektedir. Alt ve üst gelir grubunun ortak noktasõ ise moda olan bir ürünün 

kendi imkânlarõyla satõn alõnmasõna yöneliktir. Moda olan bir ürünün kendi imkânlarõyla 

bile olsa alõnmasõnõ istemeleri önemlidir. Çünkü gençler yakõn çevrelerine kişiliklerini 



ispatlamak ve aidiyet duygusunu geliştirmek için bu ürünlere yönelmektedirler.214 bu 

durumda popüler kültürden marka ve moda açõsõndan etkilendiklerini göstermektedir. 

 

 

5.2.3. Sosyo-Ekonomik Durumun Gelecekten Beklentileri Üzerindeki 

Etkileri  

 

Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerindeki farklõlõklarõn gelecekten beklentilerini 

incelenmiştir. Gelecekten beklentilerinde popüler kültür öğelerinin etkilerine (özellikle 

zengin ve ünlü olma) bakõlmõştõr.  

 

 

5.2.3.1. Cinsiyetin Gelecekten Beklentiye Beklentileri Üzerindeki 

Etkileri  

 

Öğrencilerin cinsiyetlerinin geleceklerini belirlemede eğitime verdikleri önem arasõnda 

anlamlõ bir farklõlõk vardõr.(x²=12,36*, α=.05, df=5, τ=,025, P=,030, N=494) Kadõnlarõn 

eğitime verdikleri önem(%67,1), erkeklere göre (%56,6) daha fazladõr.(Bkz. Tablo 36) 

Cinsiyet ile gelecekte zengin olmayõ isteme arasõnda da anlamlõ bir ilişki vardõr. 

(x²=26,01*, α=.05, df=2, λ=,070, P=,000, N=416) Kadõnlarõn bu yargõya katõlmama 

oranõ (%76),erkeklerden (%24) daha yüksektir. (Bkz. Tablo 37)  

 

Kadõnlar geleceklerinde eğitimleri sayesinde başarõlõ bir insan olmayõ istemektedir. 

Erkeklerde eğitime verilen değerin kadõnlara göre daha düşük olmasõna karşõn zengin 

olmayõ istemede kadõnlardan daha yüksek bir oranda yer almaktadõrlar. Bu durumda 

popüler kültürün yarattõğõ bir izlenim olarak bir üst sõnõfa geçebilecekleri düşüncesine 

erkeklerin daha yakõn olduğu söylenebilinir.  

 

 

 

 
                                                
214 Derya Telan, �Tüketim Kültürü ve Cep Telefonlarõnõn Popülerliği� Bilim ve Aklõn Aydõnlõğõnda 
Eğitim Dergisi (Sayõ. 57. Kasõm 2004.) s.137 



5.2.3.2.  Aylõk Gelirin Gelecekten Beklentileri Üzerindeki Etkileri  

 

Öğrencilerin gelir düzeyleri ile zengin olmayõ isteme arasõnda bir ilişki bulunmuştur. 

(x²=16,36*, α=.05, df=8, λ=,071, P=,037, N=398) Gelire göre dağõlõma bakõldõğõnda 

600 milyon altõnda yer alan öğrencilerin bu yargõya katõlmama (%51) oranõ, 600 milyon 

ve üstü gelire sahip olan(%32,8) öğrencilere göre daha yüksektir. (Bkz. Tablo 38) Bir 

diğer deyişle gelir düzeyi arttõkça zengin olma isteği artmaktadõr. Gelir düzeyi düşük 

olanlarõn geleceğe ilişkin bakõşlarõ ise daha karamsar olduğu söylenebilinir.  

 

 

5.3.4. Sosyo-Ekonomik Durumun Televizyon İzleme Alõşkanlõklarõna 

Üzerindeki Etkileri  

 

Popüler kültürün kendini yaymada önemli bir aracõ olarak görünen televizyonu izleme 

alõşkanlõklarõnõn sosyo-ekonomik durumdan etkilerinin incelenmesi amaçlanmõştõr.  

 

5.3.4.1. Cinsiyetin Televizyon İzleme Alõşkanlõklarõ Üzerindeki 

Etkileri 

 

Cinsiyet ile televizyon izleme alõşkanlõklarõ arasõnda anlamlõ bir ilişki bulunmuştur. 

Öncelikle televizyonu seyretme sürelerinde farklõlõklar görülmektedir.( x²=18,07*, 

α=.05, df=4, τ=,036, P=,001, N=498) Kadõnlar (%70,5) günde 1�2 saat televizyon 

seyredenlerken, erkekler (%63,6) televizyonu 6 saatten fazla izlemektedir.(Bkz. Tablo 

40) Televizyonu seyretmelerinde ise (x²=11,95*, α=.05, df=3, τ=,028, P=,008, N=428) 

kadõnlar (%41,9) aileden etkilenirken, erkekler (%32,1) arkadaşlarõndan 

etkilenmektedir.(Bkz. Tablo 43) Seyredilen programlara bakõldõğõn haberleri seyreden 

(x²=8,52*, α=.05, df =2, λ=,040, P=,014, N=308) kadõnlarõn oranõnõn(%64,9) 

erkeklerden (%35,1) daha yüksek olduğu sonucuna varõlmõştõr. (Bkz. Tablo 44) Cinsiyet 

ile düzenli olarak takip edilen dizinin varlõğõ arasõnda da bir ilişki 

bulunmuştur.(x²=5,71*, α=.05, sd=1, τ=,012, P=,017, N=495) Kadõnlarõn (%68,8) 

erkeklere (%31,2) oranla daha çok televizyon dizisi seyretmektedir.(Bkz. Tablo 54) 

Seyredilen film arasõnda da  bir ilişki gözlenmiştir.(x²=42,41*, α=.05, sd=6, τ=,086, 



P=,000, N=496) Kadõnlarõn (%37,7) çoğunluğu gerilim filmlerini izlediğini, erkeklerin 

çoğunluğu ise (%36,6) aksiyon filmlerini izlediklerini belirtmişlerdir.(Bkz. Tablo 55) 

Ayrõca kadõnlar magazin programlarõnõ (%61,3) erkeklere (%38,7) göre daha yüksek bir 

oranda sevmemektedir.(x²=16,02*, α=.05, sd=2, τ=,036, P=,000, N=443).(Bkz. Tablo 

56)  

 

Cinsiyet ile gündemdeki olaylarõ takip etmek için televizyonun etkisi incelenmiştir. Bu 

amaçla yurt içi gelişmeleri izlemede anlamlõ bir ilişki vardõr.( x²=7,30*, α=.05, df =2, 

τ=,020, P=,026, N=368) Erkekler (%47,1) yurt içi gelişmeleri takip etmek için 

televizyon seyrettiklerini belirtirken, kadõnlarõn (%69) bu amaçla televizyon 

izlemediklerini belirtmiştir. (Bkz. Tablo 46) Televizyonu yurt dõşõ gelişmeleri takip 

etmek için seyretme arasõnda  bir ilişki vardõr. (x²=7,46*, α=.05, df =2, τ=,022, P=,024, 

N=337) Erkekler (%44,8) bu amaçla televizyon seyrettiklerini belirtirken, kadõnlarõn 

(%73,8) bu amaçla televizyon izlemediklerini belirtmiştir. (Bkz. Tablo 47) buna karşõlõk 

eğlence programlarõ seyretmek söz konusu olduğunda da anlamlõ bir ilişki bulunmuştur. 

(x²=8,89*, α=.05, df=2, τ=,020, P=,012, N=452) Eğlenmek için televizyon seyretme 

oranlarõna bakõldõğõnda kadõnlarõn (%68), erkeklerden (%32) daha yüksek olduğu 

görülmektedir.(Bkz. Tablo 48) Televizyonu aile içi iletişimsizlik nedeniyle seyretme 

arasõnda anlamlõ bir ilişki vardõr. (x²=8,009*, α=.05, df=2, τ =,021, P=,018, N=389) 

Kadõnlarõn bu yargõya katõlma oranõ (%63,2), erkeklerden (%36,8) daha yüksektir.(Bkz. 

Tablo 51)  

 

Yukarõda yer alan verileri kõsaca özetlersek günde 1�2 saat arasõ televizyon seyreden 

kadõnlarõn program tercihlerinde ailelerinin rolü büyüktür. Televizyonu haber ve 

eğlence aracõ olarak gören kadõnlar televizyonu sosyalleşme aracõ olarak görmektedir. 

Erkeklerin televizyon seyretme süresi daha yüksek olduğu (6 saatten fazla) ve 

arkadaşlarõnõn etkisiyle seyrettikleri sonucuna varõlmõştõr. Televizyon seyretmelerindeki 

amaçlarõ ise yurt içi ve dõşõ gelişmeleri takip etme yönündedir. Televizyonu bir eğlence 

aracõ olarak gördüklerinden dolayõ kadõnlarõn bu alanda popüler kültürden etkilenmiş 

olabilir. Ancak kadõnlar eğlence programõ olan magazin programlarõnõ sevmediklerini 

belirtmeleri çelişki oluşturmuştur.  

 



Öğrencilerin cinsiyetleri ile interaktif programlar (�BBG�, �Ben Evleniyorum� ve 

�Popstar� vb) programlar hakkõndaki düşünceleri arasõnda anlamlõ bulunmuştur. Bu 

türdeki programlarõ sürekli seyretme durumuna bakõldõğõnda (x²=10,55*, α=.05, df=2, τ 

=,023, P=,005, N=460) Kadõnlarõn seyretmeme oranõ (%62,3) erkeklerden (%37,7) daha 

yüksektir.(Bkz. Tablo 52) Aynõ şekilde bu programlara katõlan yarõşmacõlarõn ünlü 

olmayõ amaçladõklarõ düşünmektedirler.( x²=12,24*, α=.05, df=2, τ=,027, P=,002, 

N=459) Oransal olarak bu görüşe katõlan kadõnlarõn (%66,4) oranõ, erkeklerden (%33,6) 

yüksektir.(Bkz. Tablo 53)  

 

Bu tip yarõşma programlarõna yönelik araştõrmalarla karşõlaştõrma yapõldõğõnda bazõ 

noktalarda farklõlõk gözlenmiştir. Yõldõz�õn215 araştõrmasõnda kadõnlarõn erkeklere göre 

daha çok sõklõkla bu tür programlarõ izlediklerini ifade etmişlerdir. Ancak yapõlan 

çalõşmada sürekli izlemede kadõnlarõn oranõ erkeklerden düşük çõkmõştõr. Bu durumun 

nedeni örneklem farklõlõğõ olabilir. Çünkü Yõldõz�õn örneklemi çeşitli yaş gruplarõndan 

oluşurken çalõşmanõn yaş grubu 16�dõr. ÖSS�ye hazõrlanan öğrencilerin bu programlarõ 

düzenli olarak takip etmeye zaman ayõrmamalarõ olabilir. İki çalõşmanõn ortak bulgusu 

ise bu tür yarõşma programlardaki yarõşmacõlarõn ünlü olmayõ istedikleri için katõldõklarõ 

görüşüdür.  

 

 

5.3.4.2. Babanõn İşinin Televizyon İzleme Alõşkanlõklarõ Üzerindeki 

Etkileri 

 

Öğrencilerin babalarõnõn işleri ile televizyon izleme alõşkanlõklarõ arasõnda anlamlõ ilişki 

bulunmuştur. Günlük izlenilen televizyon sürelerine bakõldõğõnda (x²=26,67*, α=.05, 

sd=16, τ=,014 P=,045, N=490) işçi çocuklarõ 1�2 saat (% 50,3) seyrederken babasõ 

memur olanlarõn (%29,4) televizyon seyretmediklerini belirtmiştir. (Bkz. Tablo 41) 

televizyon seyretmede sosyal çevreden etkilenmeleri incelenmiştir.(x²=16,25*, α=.05, 

df =8, τ=,008, P=,039, N=436) Memur çocuklarõnõn (%61,4) etkilenmediklerini 

                                                
215 Sõtkõ Yõldõz, �Televizyonlarda Yayõnlanan Magazin, Eğlence ve Yarõşma Türü Programlarõn 
Toplumsal Kültür Üzerine Etkileri �Kõrõkkale ve Ankara Örneği� Bilim ve Aklõn Aydõnlõğõnda Eğitim 
Dergisi (Sayõ. 57. Kasõm 2004.) s.173 
 



belirtirken, işçi çocuklarõ (%35) sosyal çevrelerinden etkilendiklerini 

belirtmişlerdir.(Bkz. Tablo 42) Eğlence programlarõnõ seyretme arasõnda bir ilişki 

vardõr. (x²=16,89*, α=.05 df, =8, λ=,019, P=,031, N=294) Eğlence programlarõnõ en 

fazla izleyenler babasõ çalõşmayan öğrencilerdir(35,5). Babasõ çiftçi olan öğrencilerin 

%47,6�sõ ise bu programlarõ izlemediklerini belirtmişlerdir.(Bkz. Tablo 45) Televizyonu 

yaş grubunun bildiklerini bilmek için seyretme arasõnda bir ilişki vardõr. (x²=19,15*, 

α=.05, df=8, τ=,015, P=,014, N=376) bu görüşe katõlmayanlarõn büyük bir bölümü 

(%62,9)babasõ memur olan öğrencilerdir. Yargõya katõlanlar arasõndaki dağõlõma 

bakõldõğõnda en çok babasõ çalõşmayan (%35) öğrenciler bulunmaktadõr.(Bkz. Tablo 49) 

Televizyonu ailenin bildiklerini bilmek için seyretme arasõnda bir ilişki vardõr. 

(x²=20,62*, α=.05, df=8, τ=,015, P=,008, N=367) babasõ işçi olan öğrencilerin %62,7�si 

bu görüşe katõlmadõğõnõ belirtmiştir. Görüşe en fazla katõlõm ise %26,3�lük oranda 

babasõ esnaf olan öğrencilerdir.(Bkz. Tablo 50) 

 

Öğrencilerin babalarõnõn meslekleri televizyon izleme alõşkanlõklarõnda etkili olduğu 

görülmüştür. Meslek gruplarõ açõsõndan değerlendirildiğinde işçi çocuklarõ; sosyal 

çevrelerinden etkilenerek günde 1-2 saat televizyon seyretmektedir. Sosyal 

çevrelerinden çok etkilenmedikleri ve televizyon seyretmediklerini belirtenler ise 

memur çocuklarõdõr. Eğlence programlarõnõ daha çok babasõ çalõşmayan öğrenciler 

seyretmektedir. Babasõ esnaf olanlar ise televizyonu ailesinin bildiklerini bilmek için 

seyretmektedir.  

 

Aylõk gelir ile �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb interaktif programlara 

insanlar ünlü olmak için katõlõrlar yargõsõ arasõnda bir ilişki vardõr. (x²=19,30*, α=.05, 

df=8, λ=0,035, P=,013, N=439) Aylõk geliri 600 milyon ve üstü olanlar bu yargõya 

%66,6 oranõnda katõlõrken, 600 milyon altõ gelire sahip olanlar %52,3 oranõnda 

katõlmaktadõr. (Bkz. Tablo 57) 

 

Aylõk gelir arttõkça interaktif programlardaki yarõşmacõlarõn asõl hedeflerinin �ünlü 

olmak� yargõsõna katõlõm artmaktadõr. Bu yarõşmalarda sõnõfsal hareketlilik mesajõ 

iletilmektedir. Egemen güçlerin isteklerince yapõlan yarõşmalarda sõnõf dayanõşmasõnõn 



yerini sõnõf içi rekabet ve bireysellik almaktadõr.216 Bunlarda popüler kültürün 

öğeleridir.  

 

 

5.4.  Televizyon İzleme Alõşkanlõklarõnõn Popüler Kültür Öğeleri Üzerindeki 

Etkileri  

 

Çalõşmada bir diğer değişken olan televizyon izleme alõşkanlõklarõnõn bazõ popüler 

kültür öğelerine (değer yargõlarõ ve tutumlar, meslek seçiminde dikkat ettikleri 

özellikler, tüketim alõşkanlõklarõ ve gelecekten beklenti) etkileri ilgisi incelenmiştir.  

 

 

5.3.1. Televizyon İzleme Alõşkanlõklarõnõn Değer Yargõlarõ ve 

Tutumlarõ Üzerindeki Etkileri 

 

Televizyon izleme özellikleri farklõ olan genel lise öğrencilerinin değer yargõlarõ ve 

tutumlarõ açõsõndan farklõlõk gösterip göstermediklerinin incelenmesi amaçlanmõştõr.  

 

Haberleri izleme oranõ arttõkça beğenilerini sürdürme (r = -0.113*, p<.0.05) oranõ 

düşmektedir. Bu durumun nedeni olarak dõş dünya hakkõnda bireyin elde edemeyeceği 

kadar çok ve ayrõntõlõ haberler vererek bireyin dõş dünyayla olan bağlantõsõnõ 

kuramamasõ gösterilebilinir.217 Haberlerin sayõlarõnõn artarak neredeyse anlõk 

değişmelerin yaşandõğõ bir dönemde geçmiş yõllara ait beğenileri sürdürme azalabilir.  

 

Eğlence programlarõnõ izleme ile paraya (r =0.113*, p<.0.05), aşk kavramõna verdikleri 

önem (r =0.166**, p<.0.01) arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. Eğlence 

programlarõnõ sõklõkla seyredenlerin para ve aşka daha çok önem vermektedir. Popüler 

kültürün en önemli unsuru halkõ eğlendirmektir. Son dönemlerde televizyondaki 

eğlence programlarõnda yapõlan yarõşmalarda para verilmesi bu ilişkiyi 

güçlendirmektedir. Ayrõca bu programlarda sõklõkla aşktan söz edilmesi aşka verilen 

önemi arttõrmaktadõr. Televizyonda eğlence programlarõnõ izleme ile geçen sene neleri 
                                                
216 Levent Yaylagül, �Yarõşma Programlarõ ve İdeolojisi� s.184 
217 Sezgin Kõzõlçelik, Sosyoloji Teorileri (Birinci Basõm. Konya: Yunusemre Ltd. 1994) s.460�461. 



(müzik, sinema, kitap, giyim vb) beğendiklerini bu sene hatõrlama(r = -0.109*, p<.0.05) 

arasõnda, negatif ve anlamlõ bir ilişki olduğu görülmektedir. Eğlence programlarõnõ daha 

çok seyredenlerin beğenilerini sürdürme oranõ düşmektedir. Özellikle her programda 

çõkan yeni sanatçõlar geçmişte çõkan sanatçõlarõn hatõrlanmasõnda olumsuz 

etkilemektedir. Bu durumda bu programlarõ seyretme oranõ arttõkça beğeniler 

değişmektedir. 

 

Medyaya yönelik eleştirilerden biri gençlere kendi bakõş açõsõyla çizdiği dünyayõ 

dayattõğõ yönündedir.218 Gençlerin sosyal çevreleriyle ortak program seyretmeleriyle 

para (r = 0.099*, p<.0.05), din(r = 0.093*, p<.0.05) ve demokrasi (r =.204**, p<.0.01) 

kavramlarõna verilen önem arasõnda anlamlõ bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçtan 

hareketle gençlerin medya aracõlõğõyla çizilen dünyayõ ailelerinin de kabul etmelerinden 

dolayõ benimsedikleri söylenebilinir. Özellikle ortak seyredilen programlarõn artmasõyla 

popüler kültürde önemli bir yere sahip olan paraya verilen öneminde artmasõ gençlerin 

bu anlamda popüler kültürden etkilendikleri sonucuna varõlabilinir.  

 

Televizyon programlarõ halkõn isteğine göre yapõlõr yargõsõyla demokrasiye (r =0.127**, 

p<.0.01) pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. Kejanlõoğlu219 da medyanõn gerçekliği 

aynen yansõtmadõğõnõ bundan dolayõ ayna işlevi görmediğini belirtmektedir. Ancak 

verilerden hareket ederek televizyondaki programlarõn halkõn isteğine göre yapmasõnõ 

ayna işlevi olarak değerlendirilebilinir. Bu nedenle halkõn istekleri gerçekleştiği için 

demokrasiye verilen önem artmaktadõr.  

 

Televizyonu yurt içi gelişmeleri takip etmek için izleme ile demokrasiye verilen önem 

(r = 0,112*, p<0.05), �hayatõmdan memnunum� (r = 0,099*, p<0.05), ve �hayatta esas 

şey, insanõn memleketi için önemli bir şey yapmak istemesidir� .(r = 0,116**, p<0.01) 

yargõlarõ arasõnda pozitif ve anlamlõ bir ilişki olduğu görülmektedir. Yurt içi gelişmeleri 

izleme arttõkça demokrasiye, hayata ve memlekete verilen değerde artmaktadõr. Ülkesi 

hakkõnda daha çok bilgi sahibi olan öğrenciler hayata daha bağlõ olmaktadõr. Demokrasi 

ve memlekete önemin artmasõnda televizyonun egemen sõnõfõn egemenliğini sürdürmek 

için kullandõğõ bir araç olmasõnõn da etkisi vardõr. Televizyonu yurt içi gelişmeleri takip 
                                                
218 Şermin Uğur, Gençlik Psikolojisi. (İstanbul: İ.Ü Edb. Fak. Yay no 2677, 1980.) s.114. 
219 Kejanlõoğlu, a.g.e., s.75. 



etmek için izleme ile �genel olarak, memleket meselelerine üzülmektense, herkes kendi 

işiyle meşgul olmalõdõr� (r = -0,123**, p<.0.01) yargõsõ arasõnda negatif ve anlamlõ bir 

ilişki olduğu görülmektedir.  

 

Televizyonu yurt dõşõ gelişmeleri takip etmek için izleme ile demokrasiye (r = 0,093*, 

p<.0.05) yargõlarõ arasõnda pozitif ve anlamlõ bir ilişki olduğu görülmektedir. Yurt dõşõ 

gelişmeleri daha çok takip edildikçe demokrasiye ve kendi emeğiyle para kazanmaya 

daha çok değer verilmektedir. Diğer ülkeler hakkõnda bilgi sahibi olundukça demokratik 

yönetimin önemi daha çok anlaşõlmaktadõr.  

 

Popülerlik öncelikle medya aracõlõğõyla sürdürülen ve teşvik edilen, ün ve şöhret alanõna 

sõkõştõrõlmõştõr. Bu alanda eğlence, tüketim, moda ve haz egemendir.220 Televizyonu 

eğlenmek için izleme ile tüketim için gerekli olan paraya (r =0,119**, p<0.01) verilen 

önem arasõnda pozitif ve anlamlõ bir ilişki olduğu görülmektedir. Seyirlik bir araç olan 

televizyonda önemli olan halkõn eğlenmesidir. Eğlence içinde egemen sõnõfõn 

egemenliğini sürdürmesi için gerekli olan (para, demokrasi, aşk, eğlence ve bireysellik) 

unsurlarõn öğrencilere benimsettiği görülmektedir. Dolayõsõyla çalõşmadan elde edilen 

bu sonucun Erdoğan�õn görüşlerini desteklemektedir.  

 

Televizyonu gerçeklerden kaçmak için izleme ile aileye (r = -0,120**, p<.0.01) ve 

eğitime (r = -0,097*, p<.0.05) verilen önem arasõnda negatif ve anlamlõ bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Televizyonu gerçeklerden kaçmanõn bir yolu olarak görme arttõkça aile 

ve eğitime verilen önem azalmaktadõr. Aile ve eğitim alanõnda problem yaşayan 

öğrenciler gerçeklerden kaçmak için televizyonu tercih etmektedir.  

 

Öğrencilerin, �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� gibi programlarõ sürekli izleme 

dağõlõmõ ile kadere inanmalarõ (r =0.088*, p<.0.05) arasõnda pozitif ve anlamlõ bir ilişki 

belirlenmiştir. Bu ilişki içinde yarõşmacõlarõn hayatlarõndaki değişimlerin kaderlerinde 

olduğu düşünülebilinir. Kadercilik anlayõşõ ise popüler kültürün mevcut sisteme uyum 

sağlamanõn bir yöntemi olabilir.  

 

                                                
220 Erdoğan, 1999 , a.g.e., s.24. 



�BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� gibi programlarõ sevilmediği ancak yine de 

izlendiği konusunda aile (r = -0.141**, p<.0.01) ve eğitim (r = -0,109*, p<.0.05) 

değişkenleri arasõnda pozitif ve anlamlõ bir ilişkiler yaratmaktadõr. Buna göre aileye ve 

eğitime verilen önem artõkça bu programlarõnõn seyredilme oranõ da artmaktadõr. Kendi 

isteği dõşõnda bir karar veremediklerinden öğrencilerin bağõmsõz kişiliğe sahip 

olmadõklarõndan olabilir. Yõkõcõ ve tüketici olan popüler kültür demokrasiyle hassas bir 

ilişki kurmuştur. Bu ilişkide bütün �olumsuz� boyutlarõna rağmen belli bir direnme 

alanõ açmõştõr.221 Yukarõdaki veriden hareketle Kahraman�õn düşüncelerinin aksi bir 

durum oluştuğu söylenebilinir. Çünkü bir programõ sevmedikleri halde izlemede bir 

direnme değil kabullenme vardõr. Aile ve eğitim kurumlarõnõn mevcut sistemin 

devamlõlõğõ için kabullenmeyi sağlamada yardõmcõ olabilirler.  

 

�BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb halkõn görüşlerinin dikkate alõnmasõ 

önemli olduğu yargõsõ ile demokrasiye(r = 0,112*, p<.0.05) verilen önem arasõnda 

pozitif ve anlamlõ bir ilişki olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi bu programlarda 

yarõşmacõlarõn elenmesi halk oylamasõna bağlõdõr. Bu nedenle demokratik bir yapõsõ 

olduğu söylenebilinir. Ancak halkõn kendi kararlarõyla hareket etmediklerini söyleyen 

Horkheimer, davranõşlarõn aslõnda sosyal mekanizmalarca biçimlendirildiğini 

vurgulamaktadõr.222 Radikal görüşün halkõn karar verme yetkisinin olmadõğõ görüşü bu 

veriden hareketle geçerli olmadõğõ söylenebilinir.  

 

Televizyon izleme alõşkanlarõ ile değer yargõlarõ ve tutumlarõ arasõndaki ilişki 

değerlendirildiğinde popüler kültürün etkisi görülmektedir. Toplumda egemen 

görüşlerin televizyon yoluyla iletildiği ve gençlerin bu iletileri aldõklarõ gözlenmiştir. 

Ancak programlarda halkõn görüşlerinin etkili olduğu düşüncesi popüler kültürün içinde 

barõndõğõ tepkinin bir göstergesi olarak kabul edilebilinir.  

 

 

 

 

 
                                                
221 Kahraman, 2003, a.g.e., s.233. 
222 Erdoğan, 1999 , a.g.e., s.47. 



5.3.5. Televizyon İzleme Durumunun Meslek Seçiminde Dikkat 

Ettikleri Özellikler Üzerindeki Etkileri  

 

Televizyon izleme özellikleri farklõ olan genel lise öğrencilerinin meslek seçimleri 

açõsõndan farklõlõk gösterip göstermediklerinin incelenmesi amaçlanmõştõr.  

 

Öğrencilerin günlük seyrettikleri televizyon saati ile �meslek seçiminde alacağõm para 

önemlidir� (r =0.095*, p<.0.05) yargõsõ arasõnda pozitif ve anlamlõ bir vardõr. 

Televizyon izleme süresi arttõkça ondan etkilenmede artarak paraya verilen önem 

artmaktadõr. Televizyon aracõlõğõyla sunulan popüler kültür ürünlerinin belli bir para 

karşõlõğõnda alõnacak olmasõ ve bunu sağlamak için seçilecek mesleğin en önemli 

özelliği olarak parayõ vurgulamalarõ önemlidir.  

 

 

5.3.3. Televizyon İzleme Durumunun Tüketim Alõşkanlõklarõ 

Üzerindeki Etkileri 

 

Televizyon izleme özellikleri farklõ olan genel lise öğrencilerinin tüketim alõşkanlõklarõ 

açõsõndan farklõlõk gösterip göstermediklerinin incelenmesi amaçlanmõştõr.  

 

Günlük seyrettikleri televizyon saati ile �markalõ kõyafet giymek toplumda prestij 

sağlar� (r =0.204**, p<.0.01), �arkadaşlarõmla genelde popüler olan mekânlara gitmek 

benim için önemlidir� (r =0.097*, p<.0.05), �yeterli paranõz olsa aynõ kalitedeki 

mallardan yerli veya yabancõ malõ tercihi� (r =0.118**, p<.0.01) ve �aldõğõm ürünün 

moda olmasõ satõn almamda etkilidir� (r =0.129**, p<.0.01) yargõlarõ arasõnda pozitif ve 

anlamlõ ilişki bulunmuştur.  

 

Eğlence programlarõnõ izlerim yargõsõ ile �markalõ kõyafet giymek toplumda prestij 

sağlar�(r =0.108*, p<.0.05), �arkadaşlarõmla genelde popüler olan mekânlara gitmek 

benim için önemlidir� (r =0.181**, p<.0.01), �yeterli paranõz olsa aynõ kalitedeki 

mallardan yerli veya yabancõ malõ tercihi� (r =0.144**, p<.0.01), aldõğõm ürünün moda 

olmasõ satõn almamda etkilidir� (r =0.094*, p<.0.05) yargõlarõ arasõnda pozitif ve 



anlamlõ ilişki bulunmuştur. Spor programlarõnõ izleme ile hayran olunan sporcunun 

varlõğõ (r = -0.260**, p<.0.01) taraftarõ olunan takõmõn varlõğõ (r = -0.150**, p<.0.01), 

takõmlarõnõn bir ürününü satõn alma (r = -0.222**, p<.0.01) arasõnda negatif ve anlamlõ 

ilişki bulunmuştur. Spor programlarõnõ izleme süresinin artmasõna karşõlõk hayran 

olunan bir sporcunun varlõğõ, taraftarlõk ve takõm ürünü satõn almanõn azalmasõ bir 

çelişki yaratmõştõr.  

 

Televizyonu vakit geçirmek için izlerim yargõsõ ile �reklâmõnõ beğendiğim ürünü satõn 

alõrõm� (r =0.090*, p<.0.05) yargõlarõ arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. 

Dolayõsõyla televizyonu vakit geçirme aracõ olarak seyretme oranõ arttõkça yayõnlanan 

reklâmlardan etkilenme de artmaktadõr.  

 

Popüler kültürde popülerin aslõnda kar elde etmek görüşünde olan Erdoğan medyanõn 

bu alandaki rolüne değinmektedir. Tüketime sunulan malõn pazarlanmasõ medya yoluyla 

yapõlõr ve bu pazarlamada medya kendisinin pazarlamasõnõ da yapmaktadõr. Ayrõca 

sermayelerin reklâmõnõ yaparak para almaktadõr.223 Bu ilişkilerden etkilenen 

cevaplayõcõlarda televizyonun da etkisiyle markalõ, yabancõ ve moda olan ürünleri 

alarak popüler mekânlara gitmektedirler. Tüketim toplumunda kar etmek için insanlarõ 

yönlendirilmektedir. Özellikle reklâmlar aracõlõğõyla tüketim yapay olarak 

özendirilmektir.224 Reklâmlara yer veren eğlence programlarõnõn da etkisi bu görüşü 

destekleyen sonuçlar çõkarmõştõr. Ayrõca vakit geçirmek için televizyon izleme arttõkça 

reklâmlardan etkilenmenin de arttõğõ gözlenmiştir. Bundan dolayõ popüler kültürün bir 

aracõ olan televizyonun tüketimi de etkilediği sonucu çõkmaktadõr. 

 

 

 

 

 

 

                                                
223 Erdoğan, 1999 , a.g.e., s.30 
224 Storey, a.g.e., s. 136�137. 



5.3.4. Televizyon İzleme Durumunun Gelecekten Beklentileri Üzerindeki 

Etkileri  

 

Televizyon izleme özellikleri farklõ olan genel lise öğrencilerinin gelecekten beklentileri 

açõsõndan farklõlõk gösterip göstermediklerinin incelenmesi amaçlanmõştõr. Televizyon 

izleme özelliği farklõ olan genel lise öğrencilerinin gelecekten beklenti ölçeğiyle 

ilişkinin olup olmadõğõ belirlemek için korelasyon testi kullanõlmõştõr. Bu test analiz 

edilerek sonuçlarõ Tablo 73�te verilmiştir. 

 

Günlük seyrettikleri televizyon saati ile �gelecekten beklediğim zengin bir kişi 

olmaktõr� (r =0.151**, p<.0.01) yargõsõ arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur.  

Eğlence programlarõnõ izleme ile gelecekten zengin (r =0.110*, p<.0.05) ve ünlü bir kişi 

olmayõ isteme(r =0.109*, p<.0.05) arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. Sosyal 

çevreyle ortak program izleme ile gelecekten zengin bir kişi olmayõ isteme (r =0.144**, 

p<.0.01), gelecekten ünlü bir kişi olmayõ isteme (r =0.106*, p<.0.05) arasõnda pozitif ve 

anlamlõ ilişki bulunmuştur.  

 

Televizyon programlarõ halkõn isteğine göre yapõlmaktadõr yargõsõ ile gelecekten zengin 

bir kişi olmayõ isteme (r =0.125**, p<.0.01) arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki 

bulunmuştur.  

Televizyonu vakit geçirmek için izlerim yargõsõ ile gelecekten zengin bir kişi olmayõ 

isteme (r =0.134**, p<.0.01) yargõlarõ arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. 

Televizyonu gerçeklerden kaçmak için izlerim yargõsõ ile gelecekten zengin bir kişi 

olmayõ isteme (r =0.121**, p<.0.01) arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. 

 

Televizyonu yaş grubumun bildiklerini bilmek için izlerim yargõsõ ile gelecekten 

beklediğim ünlü bir kişi olmayõ isteme (r =0.095*, p<.0.05) arasõnda pozitif ve anlamlõ 

ilişki bulunmuştur. Televizyonu ailemin bildiklerini bilmek için izlerim yargõsõ ile 

�gelecekten beklediğim zengin bir kişi olmaktõr� (r =0.122**, p<.0.01) yargõlarõ 

arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. Televizyonu konuşacak bir şey bulmak 

için izlerim yargõsõ ile zengin olmayõ isteme (r =0.112*, p<.0.05) arasõnda pozitif ve 

anlamlõ ilişki bulunmuştur. 



İnteraktif programlarõ sürekli seyredenlerin zengin (r =0.092*, p<.0.05) ve ünlü bir kişi 

(r =0.158*, p<.0.05) olmak istemeleri arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. Bu 

programlardaki yarõşmacõlarõn ünlü olmak için katõlõrlar yargõsõ ile zengin (r =0.156**, 

p<.0.01) ve ünlü (r =0.102*, p<.0.05) bir kişi olmak istemeleri arasõnda pozitif ve 

anlamlõ ilişki bulunmuştur. Bu programlara katõlmayõ isteme ile zengin (r =0.139**, 

p<.0.01) ve ünlü (r =0.228**, p<.0.01) bir kişi olmayõ isteme arasõnda pozitif ve anlamlõ 

ilişki bulunmuştur. Magazin programlarõnda düzenli olarak takip etme ile gelecekte ünlü 

olmayõ (r =0.160**, p<.0.01) isteme arasõnda negatif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur. 

 

Genel olarak ele alõndõğõnda öğrencilerin geleceklerini belirlemede televizyon önemli 

bir güçtür. Geleceklerinde kendilerini nasõl bir insan olarak görmek istedikleri sorulmuş 

ve gençlerin büyük çoğunluğunun popüler kültürün bir niteliği olan zengin ve ünlü 

olmayõ istediklerini belirtmişlerdir. Zengin ve ünlü olmayõ isteyenler televizyonu vakit 

geçirme ve sosyalleşme aracõ olarak görmektedir. Sosyal çevreleriyle seyrettikleri 

interaktif ve eğlence programlarõnda gördükleri hayata ulaşmayõ istemektedirler. Ancak 

öğrenciler üst sõnõfõn hayatõnõ sergileyen magazin programlarõna önem vermemektedir. 

Bu durumun nedeni, magazin programlarõndaki insanlarõn aksine interaktif 

yarõşmacõlarla kendilerini özdeşleştirmeleri olabilir. Programlar aracõlõğõyla toplumdaki 

egemen güçler istedikleri gibi yaşarlarsa bir üst sõnõfa geçebilecekleri izlenimini 

yaratmaktadõr. Çalõşmanõn bu bölümü değerlendirilecek olursa öğrencilerce bu 

izlenimin oluştuğu söylenebilinir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 

Popüler kültürün lise gençliğine etkilerinin incelendiği çalõşmada öncelikle popüler 

kültüre farklõ yaklaşõmlar incelenmiştir. Çalõşmanõn bir diğer kavramõ olan gençlik ise 

ayrõ bir bölümde değerlendirilerek popüler kültürden gençlerin etkilenme düzeyleri 

ticari, betimleyici ve hegemonya yaklaşõmlarõna göre değerlendirilmeye çalõşõlmõştõr.  

 

Ticari tanõm temelli yaklaşõmlarda popüler kültür egemen güçlerce üretilen ve halka 

sunulan bir kültür olarak görülmektedir. Ayrõca topluma egemen olan bu güçler 

devamlõlõklarõnõ sürdürmek için insanlarõ mevcut sistemin iyi olduğuna ve bu sisteme 

uyumlu yaşarlarsa mutlu olacaklarõna inandõrmaya çalõşmaktadõr. Ancak bu yaklaşõmõn 

tarafõ insanlarõ (bağõmlõ sõnõflarõ) pasif varlõklar olarak değerlendirmesidir. Çünkü her ne 

kadar çeşitli araçlarla popüler kültür ürünlerini almalarõ yönünde baskõ kurulsa da 

insanlar her zaman istenileni yapmayabilmektedirler.  

 

Popüler kültüre yönelik bir diğer yaklaşõm ise �betimleyici� tanõmõnõ temel almõştõr. Bu 

yaklaşõm �ticari� tanõmdan farklõ olarak popüler kültürün �halka veya çoğunluğa ait� 

olduğunu savunmaktadõr. Özellikle halkõn popüler kültürün oluşumunda �ticari� 

tanõmda belirtildiği gibi pasif değil aktif bir rol oynadõğõnõ belirtmektedir. Ancak bu 

yaklaşõmlarõn iki yönü vardõr. Birincisi Hall�un da belirttiği gibi popüler kültür 

ürünlerini �halka ait� olarak tanõmlandõğõnda her şeyi içine alan sõnõrsõz bir kültüre 

dönüştürülmesidir. Bir diğeri ise popüler kültürün oluşmasõnda etkili olan egemen 

güçleri görmezden gelmesidir.  

 

Hegemonya kuramõnda ise popüler kültür, toplumda egemen ve bağõmlõ sõnõflar 

arasõndaki mücadele alanõ olarak görülmektedir. Mücadele sõrasõnda iki sõnõfõnda 

birbirlerini etkilediklerini belirtmektedir.  



Çalõşma ise popüler kültür, toplumdaki egemen güçlerin varlõğõnõ ve devamlõlõğõnõ 

sağlamak için üretilen, halkõn her durumda pasif olmadõğõnda içinde tepkiyi de 

barõndõran bir kültür olarak tanõmlanmaktadõr. 

 

Araştõrmada, genel lise öğrencilerinin popüler kültürden etkilenmeleri incelenmiştir. 

Popüler kültürün etkileri sosyo-ekonomik durum ve televizyon izleme özellikleri temel 

alõnarak analiz edilmiştir. Bu iki bağõmsõz değişkenle, değer yargõlarõ ve tutumlar, 

meslek seçim, tüketim alõşkanlõklarõ ve gelecekten beklenti ölçekleri arasõnda yapõlan 

analiz sonucunda anlamlõ ilişkiler bulunmuştur.  

 

Öğrencilerin cinsiyetlerinin para kazanmanõn meşruluğu değeri üzerinde anlamlõ bir 

farklõlõk gözlenmiştir. Buna göre kadõnlar başkalarõna zarar vermeden para 

kazanõlabileceğini düşünmektedir. Bu durumunun nedeni ise toplumun erkeklerden para 

kazanmalarõ yolundaki beklentileri olabilir. Örneğin, ailenin geçiminden birinci 

derecede sorumlu tutulmasõdõr 

 

Aylõk geliri yüksek olan ailenin çocuklarõnõn parayla satõlan ürünlere daha çabuk ulaşma 

imkânlarõ olduğundan popüler kültür değerlerini benimsemeleri daha hõzlõ olduklarõ 

olabilir. Bu durumun en önemli nedeni ise popüler kültürdeki tüketim olanaklarõ için 

yeterli maddi imkânlara sahip olmalarõdõr. Alt gelir düzeyinde yer alanlarõn para 

kazanmada yüksek gelir düzeyinde olanlara göre daha umutsuz olduklarõ söylenebilir. 

Ancak oransal açõdan bakõldõğõnda para kazanmak için başkalarõna zarar vermeme genel 

olarak kabul edilen bir düşüncedir. Özellikle kentlerde öğrenim düzeyi arttõkça çevreyle 

ilişkiler azalmaktadõr. Alt gelir düzeyinde olanlarõn böyle bir durumda mutlu 

olmalarõnõn nedeni ise yaşadõklarõ yakõn çevreden birisinin zengin olmasõnõn kendi 

gelecekleri açõsõndan umutlu olmasõna yol açmaktadõr. 

 

Değer yargõlarõ ve tutumlarda kõzlarõn erkeklerden daha geleneksel yargõlara sahip 

olduğu görülmüştür. Aylõk gelire göre yargõlarõn dağõlõmõnda alt gelir düzeyinde 

olanlarla ile üst gelir düzeyinde olanlar arasõnda farklõlõklar görülmektedir. Özellikle üst 

düzeyde gelire sahip olanlarõn popüler kültür değerlerini benimsedikleri sonucuna 

varõlmõştõr.    



Sosyo ekonomik durum ile meslek seçimi arasõndaki ilişki incelendiğinde ise cinsiyete 

göre farklõlõklarõn olduğu gözlenmiştir. Kõzlar için meslek seçiminde iş sevmenin 

önemli olduğunu, erkekler ise işin ağõr olup olmadõğõnõn önemli olduğunu belirtmiştir. 

Aynõ şeklide işten elde edilecek paraya erkeklerin kõzlardan daha fazla önem verdiği 

sonucu ortaya çõkmõştõr.   

 

Popüler kültürün ilişkili olduğu araçlardan biri olan tüketimden gençlerin ne kadar 

etkilendiği belirlenmeye çalõşõlmõştõr. Bu nedenle gençlerin sosyo-ekonomik 

durumlarõnõn tüketim alõşkanlõklarõ üzerindeki etkileri araştõrõlmõştõr. Gençler arasõnda 

markalõ ürünlerin toplumda saygõlõk kazanma üzerinde anlamlõ farklõlõk bulunmuştur. 

Kadõnlar erkeklere göre markalõ ürünleri kullanarak saygõnlõk kazanõlamayacağõ 

düşüncesindedir. Mal tercihi konusunda ise kadõnlar erkeklere oranla daha fazla yerli 

marka ürünleri seçtiklerini belirtmiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ailenin gelirini 

zorlayacak oranda moda olan ürünlerin alõnmasõna yönelik tutumlarõnõ etkilemektedir. 

Kadõnlar isteğini kendi imkânlarõyla karşõlanmasõ gerektiğini belirtmektedir. Erkekler 

ise isteklerinin karşõlanmamasõ gerektiğini bildirmiştir. Modaya uyma konusundaki 

tutum ölçeğinin cinsiyete göre dağõlõmõ 1986�daki çalõşmayla benzer sonuçlarõ 

vermiştir. Ancak kadõnlarõn kendi imkânlarõnõ kullanma oranõ artmõştõr. Bu durumda 20 

yõl içinde kadõnlarõn aile içinde bağõmsõzlõğõnõ kazandõğõnõ göstermektedir.  

 

Tüketim alõşkanlõklarõnda ise yine cinsiyete dayalõ bir ayrõm meydana gelmiştir. Popüler 

kültürde önemli olan markalõ, yabancõ mal tercihi erkekler kõzlardan daha çok önem 

vermektedir. Mal tercihinde annelerin öğrenim durumuyla bir ilişki görülmüştür. 

Okuma yazma bilmeyen anneleri olan öğrencilerin, yüksek lisans veya doktora yapmõş 

anneleri olan öğrencilere göre daha çok yerli markayõ tercih ettikleri görülmüştür. 

Babasõ esnaf olan öğrencilerin, hayran olduklarõ bir sporcunun varlõğõ, babasõ 

çalõşmayan öğrencilere göre daha büyük bir oranda olduğu görülmektedir. Hayran 

olduklarõ kişiyle ilgili ürün satõn almaya ise gene erkeklerin daha fazla önem verdiği 

görülmektedir.  

 

Cinsiyet açõsõndan değerlendirildiğinde kadõnlar geleceklerinde eğitimleri sayesinde 

başarõlõ bir insan olmayõ istemektedir. Erkeklerde bu yargõlara katõlma oranõ kadõnlara 



göre daha düşük olmasõna karşõn zengin olmayõ istemede kadõnlardan daha yüksek bir 

oranda yer almaktadõrlar. Bu durumda popüler kültürün yarattõğõ bir izlenim olarak bir 

üst sõnõfa geçebilecekleri düşüncesine erkeklerin daha yakõn olduğu söylenebilinir. Gelir 

düzeyi arttõkça zengin olma isteği artmaktadõr. Gelir düzeyi düşük olanlarõn geleceğe 

ilişkin bakõşlarõ ise daha karamsar olduğu söylenebilinir.  

 

Günde 1�2 saat arasõ televizyon seyreden kadõnlarõn program tercihlerinde ailelerinin 

rolü büyüktür. Televizyonu haber ve eğlence aracõ olarak gören kadõnlar televizyonu 

sosyalleşme aracõ olarak görmektedir. Erkeklerin televizyon seyretme süresi daha 

yüksek olduğu (6 saatten fazla) ve arkadaşlarõnõn etkisiyle seyrettikleri sonucuna 

varõlmõştõr. Televizyon seyretmelerindeki amaçlarõ ise yurt içi ve dõşõ gelişmeleri takip 

etme yönündedir. Televizyonu bir eğlence aracõ olarak gördüklerinden dolayõ kadõnlarõn 

bu alanda popüler kültürden etkilenmiş olabilir. Ancak kadõnlar eğlence programõ olan 

magazin programlarõnõ sevmediklerini belirtmeleri çelişki oluşturmuştur.  

 

İnteraktif yarõşma programlarõnõ sürekli izlemede kadõnlarõn oranõ erkeklerden düşük 

çõkmõştõr. ÖSS�ye hazõrlanan öğrencilerin bu programlarõ düzenli olarak takip etmeye 

zaman ayõrmamalarõ olabilir.  

 

Öğrenciler televizyona, daha çok eğlenme ve vakit geçirme aracõ olarak görmektedir. 

Televizyondan etkilenme düzeyleri ise düşüktür. Televizyondaki program tercihlerinde 

ise ailenin etkisi vardõr. Ayrõca son yõllarda sõkça yayõnlanan interaktif programlara 

(BBG, Ben Evleniyorum, Popstar vb.) olumsuz açõdan bakarak bu programlara katõlmak 

istememektedirler.  

 

Bu araştõrmanõn konusu ile ilgili yeni araştõrmalar farklõ evren ve örneklem gruplarõ 

üzerinde uygulanmasõ önerilmektedir. Özellikle çalõşan gençlik, sokak çocuklarõ, 

gecekondu gençliği gibi çeşitli gençlik alt kültürleri arasõnda karşõlaştõrmalõ çalõşmalar 

yapõlmalõdõr. Çalõşmada değer yargõlarõ ve tutumlarõ, meslek seçimi, gelecekten beklenti 

değişkenlerinin her birinin etkileşimi ele alõnmõştõr. Bununla birlikte, bütün bu 

niteliklerin ortak etkilerini gösterebilecek farklõ sorular yöneltilebilinir.  

 



Sonuç olarak; gençlerin popüler kültürden etkilenme düzeyler arasõndaki ilişkilere 

yönelik yapõlacak olan yeni çalõşmalar, popüler kültürün etkilerinin daha iyi 

anlaşõlmasõnõ sağlayabilecektir. Bu çalõşma, bu alandaki çalõşmalar için bir başlangõç 

olarak kabul edilmesi ve yapõlacak daha geniş ve yeni araştõrmalarla geliştirilmesi 

gerektiğini belirtmektedir.  
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EK 1. TABLOLAR 

 

 

Tablo 2. Cinsiyet Dağõlõmõ 

 
Cinsiyet n % 

Kõz 327 65,4

Erkek 173 34,6

TOPLAM 500 100 

 

 

Tablo 3. Sõnõf Dağõlõmõ 

 
Sõnõf n % 

1. Sõnõf 190 38 

2. Sõnõf 178 35,6

3. Sõnõf 132 26,4

TOPLAM 500 100 

 

 

Tablo 4. Anne ve Babalarõnõn Öğrenim Göre Dağõlõm 

 
Baba Anne Öğrenim Düzeyi

n % n % 

Lise Altõ  280 56,8 390 78 

Lise Üstü 220 14,2 110 22 

TOPLAM 500 100 500 100,0

 

 

 

 



Tablo 5. Anne ve Babalarõnõn Meslek Gruplarõna Göre Dağõlõmõ 

 
Baba Anne Meslek 

n % n % 

Çalõşmõyor 58 11,6 457 91,4 

İşçi 217 43,4 11 2,2 

Memur 112 22,4 23 4,6 

Esnaf 72 14,4 4 ,8 

Çiftçi 41 8,2 5 1,0 

Toplam 500 100,0 500 100,0

 

 

Tablo 6. Aylõk Evlerine Giren Net Gelire Göre Dağõlõm 

 
Gelir n % 

600 milyon altõ 250 50 

600 milyon üstü 250 50 

Toplam 500 100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 7. Değer Yargõlarõ ve Tutum Özelliklerine Göre Dağõlõm 

 

Katõlõyorum Katõlmõyorum Fikrim 

Yok 

Değer Yargõlarõ ve Tutumlar 

n % n % n % 
Hayatõmdan memnunum 353 70,6 75 15 72 14,4 

Kadere inanõrõm 414 82,8 44 8,8 42 8,4 

�Aile� benim için önemlidir 472 94,4 14 2,8 14 2,8 

Para benim için önemlidir 345 69 98 19,6 57 11,4 

Din benim için önemlidir 451 90,2 24 4,0 25 5,0 

Demokrasi benim için önemlidir 401 80,2 38 7,6 61 12,2 

İş sahibi olmak benim için önemlidir 475 95 18 3,6 7 1,4 

�Aşk� benim için önemlidir 339 67,8 65 13 96 19,2 

�Eğitim� benim için önemlidir 477 95,4 14 2,8 9 1,8 

İnsanlarõn çoğu yakalanmak korktuklarõ için namuslu 

hareket ederler 

216 43,2 131 26,2 153 30,6 

İnsanlarõn çoğu faydalanmak için arkadaş edinir 232 46,4 183 36,6 85 17,0 

Başkalarõnõ mahvetmeden çok para kazanmak 

mümkündür 

351 70,2 80 16 69 13,8 

Eğer başkalarõ da aynõ şeyi yapõyorlarsa, bir toplantõda 

komiklik yapmak beni rahatsõz etmez 

211 42,2 173 34,6 116 23,2 

Hayatta esas şey, insanõn memleketi için önemli bir şey 

yapmak istemesidir 

378 75,6 59 11,8 63 12,6 

Genel olarak, memleket meselelerine üzülmektense, 

herkes kendi işiyle meşgul olmalõdõr 

188 37,6 228 45,6 84 16,8 

Geçen sene neleri (müzik, sinema, kitap, giyim vb) 

beğendiğimi bu sene hatõrlamõyorum 

95 19 346 69,2 59 11,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 8. �Orta Halli Komşularõnõzdan Birinin Çok Kõsa Zamanda Zenginleştiğini 

Görürseniz Ne Düşünürsünüz?� Sorusunun Cevaplarõna Göre Dağõlõmõ 

 
Orta halli komşularõnõzdan birinin çok kõsa  

zamanda zenginleştiğini görürseniz ne düşünürsünüz?�

 

n 

 

% 

Beni ilgilendirmez 193 38,2 

Bu değirmenin suyu nereden geliyor 107 21,4 

Aman ne iyi 167 33,4 

Bende zengin olmanõn yollarõnõ ararõm 33 6,6 

Toplam 500 100 

 

Tablo 9. Günlük Televizyon izleme Süreleri Dağõlõmõ 

 
Televizyon izleme Süreleri n % 

Seyretmiyorum 35 7,0 

1-2 Saat 157 31,2 

2-4 Saat 202 40,4 

4-6 Saat 73 14,6 

6 saatten fazla 33 6,6 

Toplam 500 100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 10 Televizyon İzleme Özelliklerinin Dağõlõmõ 

 
 Katõlõyorum Katõlmõyorum Fikrim 

Yok 
 n % n % n % 
Televizyon seyretme ya da seyretmemde sosyal çevrem etkilidir 196 39,2 247 49,4 57 11,4 
Haberleri izlerim  370 74 130 26 0 0 
Eğlence programlarõnõ izlerim 396 79,2 104 20,8 0 0 
Spor programlarõnõ izlerim 203 41 297 59 0 0 
Sosyal çevremle ortak program izlerim 187 37,4 175 35 138 27,6 
Televizyon programlarõ halkõn isteğine göre yapõlmaktadõr 196 39,2 172 29 127 25,4 
Televizyonu vakit geçirmek için izlerim 358 71,6 89 17,8 53 10,6 
Televizyonu yurt içi gelişmeleri takip etmek için izlerim 287 57,4 87 17,4 126 25,2 
Televizyonu yurt dõşõ gelişmeleri takip etmek için izlerim 221 44,2 125 25 154 30,4 
Televizyonu eğlenmek için izlerim 412 86 44 8,8 44 8,8 
Televizyonu gerçeklerden kaçmak için izlerim 94 20 278 55,6 122 24,4 
Televizyonu arkadaşõm olmadõğõ için izlerim 136 28,2 276 56,2 88 17,6 
Televizyonu Yaş grubumun bildiklerini bilmek için izlerim 176 35,2 215 43 109 21,8 
Televizyonu Ailemin bildiklerini bilmek için izlerim 158 31,6 223 44,6 119 23,8 
Televizyonu Konuşacak bir şey bulmak için izlerim 145 29 252 50,4 103 20,6 
Televizyonda �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb 

programlarõ sürekli izlerim 
199 39,8 265 53 36 7,2 

Televizyonda �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb 

programlarõ sevmediğim halde izlerim 
117 23,4 331 66,2 52 10,4 

Televizyonda �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb 

programlara insanlar ünlü olmak için katõlõrlar  
403 80,6 56 11,2 41 8,2 

Televizyonda �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb 

programlara katõlmak isterim 
78 15,6 370 74 49 9,8 

Televizyonda �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb halkõn 

görüşlerinin dikkate alõnmasõ önemli� 
265 53 104 20,8 131 26,2 

Beğendiğim dizide önemli olan hayatõmõ yansõtmasõdõr. 164 32,8 225 45 111 22,2 
Magazin programlarõnda ünlülerin hayatlarõnõ izlemeyi seviyorum 145 29 299 59,8 56 11,2 

 

 

 



Tablo 11. Televizyon Seyretme ya da Seyretmemenizde Sosyal Çevresi Etkiliyse, 

Bu Etkinin Kaynağõ Dağõlõmõ 

 
Televizyon seyretme ya da seyretmemenizde sosyal çevresi etkiliyse, bu etkinin 

kaynağõ 

n % 

Arkadaşlar 141 28,2 

Aile 159 31,8 

Öğretmenler 26 5,2 

Diğer... 174 34,8 

Toplam 500 100,0

 

 

Tablo 12 Sürekli Olarak İzledikleri Dizi veya Dizilerin Varlõğõnõn Dağõlõmõ 

 
 Evet Hayõr 

 n % n % 

Sürekli olarak izlediğim dizi veya diziler vardõr 370 74 130 26 

 

 

Tablo 13. İzlenilen Film Türlerinin Dağõlõmõ 

 
 n % 

Aksiyon 113 22,6 

Gerilim 174 34,8 

Komedi 140 28 

Tarihi 20 4,0 

Dram 20 4,0 

Politik 2 ,4 

Fantastik-bilimkurgu 31 6,2 

Toplam 500 100,0

 

 

 



Tablo 14. Bugünkü Koşullarda Bir Gencin İyi Bir İşe Girebilmesi İçin Etkili 

Yollarõn Dağõlõmõ 

 
 n % 

Yeterli tecrübe 185 36,8

Bir diploma 110 21,8

İyi ilişki kurma becerisi 78 15,4

Nüfuzlu tanõdõk 127 25,4

Toplam  494 98,8

 

Tablo 15. Bir İşin Seçilmesinde Dikkat Edilecek Unsurlarõn Dağõlõmõ 

 
 n % 

Para 88 17,8

İşi sevme 202 40,4

Ağõr olmasõ 8 1,6 

Huzur 35 7 

Güvence 150 30 

İtibar 17 3,4 

Toplam 495 99,0

 

Tablo 16. Meslek Seçiminde Önemli Olan Unsurlarõn Dağõlõmõ 

 
 Katõlõyorum Katõlmõyorum Fikrim 

Yok 

 n % n % n % 

Meslek seçiminde alacağõm para önemlidir 396 79,2 63 12,6 41 8,2 

Meslek seçiminde becerime uygunluğu önemlidir 848 90,6 31 6,2 16 3,2 

Mesleğimin herkes tarafõndan iyi bilinmesi önemlidir.� 258 51,6 168 33,6 74 14,8 

Ailemin önerdiği mesleği seçerim 69 13,8 353 70,6 78 15,6 

Mesleğimi sevmek benim için maaşõndan daha önemlidir.� 349 69,8 85 17 66 13,2 

Zaman içinde ilerleyebileceğim bir meslek seçmeye dikkat 

ederim 

416 83,2 43 8,6 41 8,2 



Tablo 17. Tüketim Alõşkanlõklarõ Özelliklerinin Dağõlõmõ 

 
 Katõlõyorum Katõlmõyorum Fikrim Yok
 n % n % n % 
Markalõ kõyafet giymek toplumda prestij sağlar 180 36 263 52,6 57 11,4 
Arkadaşlarõmla genelde popüler olan mekânlara gitmek benim için önemlidir 111 22,2 338 67,2 51 10,2 
Reklâmõnõ beğendiğim ürünleri satõn alõrõm 127 25,4 309 61,8 64 12,8 
Aldõğõm ürünün moda olmasõ satõn almamda etkilidir 210 42 228 45,6 58 11,6 

 

 

Tablo 18. Yeterli paralarõ olsa aynõ kalitedeki mallarõn yerlisini veya yabancõ 

markayõ tercih etmeleriyle ilgili frekans dağõlõmõ 

 
 Yerli Yabancõ 

 n % N % 

Yeterli paranõz olsa aynõ kalitedeki mallarõn yerlisini mi yabancõsõnõ mõ tercih 

edersiniz?� 

304 60,8 195 38,8

 

 

Tablo 19. Bir Gencin Modaya Uymak İçin Malõ Satõn Almada Ailesine Israr 

Etmesine Yönelik Görüşlerin Dağõlõmõ 

 
 İsteği karşõlanmalõ İsteği 

Karşõlanmamalõ 

Kendi İmkânlarõ ile 

Elde Etmeli 

 n % N % n % 

Bir gencin modaya uymak için 

arkadaşlarõnda gördüklerini 

istemesi ailesinin maddi gücünü 

zorluyorsa, bu konuda õsrar 

etmesini nasõl karşõlõyorsunuz?� 

52 10,4 205 40,4 243 48,6 

 

 

 

 



Tablo 20. Hayran Olunan Kişiyle İlgili Tüketim Alõşkanlõklarõn Dağõlõmõ 

 
 Evet Hayõr 

 n % n % 

Hayranõ olduğunuz bir sanatçõ var mõ?.� 357 71,4 143 28,6

Hayranõ olduğunuz bir sporcu var mõ? 285 57 215 43 

Hayranõ olduğunuz kişiyle ilgili bir ürün satõn aldõnõz mõ? 206 41,2 284 58,8

Tuttuğunuz bir takõm var mõ?� 421 84,2 79 15,8

Takõmõnõzla ilgili bir ürün satõn aldõnõz mõ? 239 47,8 261 52,2

Hayranõ olduğunuz kişiyle ilgili haberleri sürekli takip eder misiniz? 289 57,8 211 42,2

Hayranõ olduğunuz kişinin giyim tarzõnõ kendinizde uygular mõsõnõz? 134 26,8 366 73,2

 

 

Tablo 21 Bugünkü koşullarda geleceğe güvenle bakabilmesi için bir genç açõsõndan 

en önemli etken nedir sorusuyla ilgili frekans dağõlõmõ 

 

 n % 

Ailenin varlõklõ olmasõ 60 12 

Eğitim 311 62,2 

Çevrede sayõlma 31 6,2 

Nüfuzlu tanõdõklar 41 8,2 

Belirli bir alanda ünlü olma 7 1,4 

Geçerli bir beceri ve yeteneğe sahip olma 50 10 

Toplam 500 100,0 

 

Tablo 22. Gelecekten Beklentilerinin dağõlõmõ 

 
 Katõlõyorum Katõlmõyorum Fikrim Yok

 n % n % n % 

Gelecekten beklediğim zengin bir kişi olmaktõr 241 48,2 175 35 84 16,8 

Gelecekten beklediğim ünlü bir kişi olmaktõr.� 109 21,8 316 63,4 75 15,0 

Gelecekten beklediğim ülkeme yararlõ bir kişi olmaktõr 441 88,2 29 5,8 30 6 

Gelecekten beklediğim başarõlõ bir kişi olmaktõr.� 462 92,4 22 4,4 16 3,2 

Gelecekten beklediğim sağlõklõ bir kişi olmaktõr 456 91,2 31 6,2 13 2,6 

 



TABLO. 23. Aylõk Gelire Göre Paraya Verdikleri Öneme İlişkin Çapraz Tablo 

 
Para benim için önemlidir Aylõk Gelir Durumu 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 61 146 32 239 

% Gelir 25,5% 64% 13,3% 100% 

600 milyon -altõ 

% Para 65,6 44,1% 59,2% 50% 

N 32 185 22 239 

% Gelir 13,3% 77,4% 9,2% 100% 

600 milyon-üstü 

% Para 34,5% 55,9% 40,7% 50% 

N 93 331 54 478 

% Gelir 19,5% 69,2% 11,3% 100,0% 

Toplam 

% Para 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

TABLO 24. Cinsiyete Göre �Başkalarõnõ Mahvetmeden Çok Para Kazanmak 

Mümkündür� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Başkalarõnõ mahvetmeden çok para kazanmak mümkündür Cinsiyet 

Katõlmõyorum  Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 42 242 43 327 

%Cinsiyet  12,8% 74,0% 13,1% 100,0% 

KIZ 

% Mahvetmek 52,5% 68,9% 62,3% 65,4% 

N 38 109 26 173 

%Cinsiyet  22,0% 63,0% 15,0% 100,0% 

ERKEK 

% Mahvetmek 47,5% 31,1% 37,7% 34,6% 

N 80 351 69 500 

%Cinsiyet  16,0% 70,2% 13,8% 100,0% 

TOPLAM 

% Mahvetmek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



TABLO.25. Aylõk Gelire Göre �Başkalarõnõ Mahvetmeden Çok Para Kazanmak 

Mümkündür� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 
 

Başkalarõnõ mahvetmeden çok para kazanmak mümkündür Aylõk Gelir Durumu 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 40 159 40 239 

% Gelir 16,7% 66,5% 16,7% 100% 

600 milyon -altõ 

% Mahvetmek 52% 47,1% 63,5% 50% 

N 37 179 23 239 

% Gelir 15,4% 74,8% 9,6% 100% 

600 milyon-üstü 

% Mahvetmek 48,1% 53% 36,5% 50% 

N 77 338 63 478 

% Gelir 16,1% 70,7% 13,2% 100,0% 

Toplam 

% Mahvetmek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

TABLO 26. Aylõk Gelire Göre �Orta Halli Komşularõnõzdan Birinin Çok Kõsa 

Zamanda Zenginleştiğini Görürseniz ne düşünürsünüz?� Yargõsõna İlişkin 

Çapraz Tablo 

 

 
Orta halli komşularõnõzdan birinin çok kõsa zamanda zenginleştiğini görürseniz ne 

düşünürsünüz?� 
Aylõk Gelir Durumu  

Beni 

ilgilendirmez 

Bu değirmenin 

suyu nereden 

geliyor? 

Aman ne iyi! Bende zengin 

olmanõn 

yollarõnõ 

ararõm 

TOPLAM 

N 93 30 97 17 239 

% Gelir 38,9 12,5 40,5 7,1 100 

600 milyon -

altõ 

% Komşu  49,4 30,6 61,8 53,1 50 

N 95 68 60 15 239 

% Gelir 39,7% 28,4% 25,1% 6,2% 100% 

800 milyon-

üstü 

% Komşu  50,5% 69,4% 38,2% 46,9% 50% 

N 188 98 157 32 475 

% Gelir 39,6% 20,6% 33,1% 6,7% 100,0% 

Toplam 

% Komşu  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



TABLO 27. Cinsiyete Göre �Markalõ Kõyafet Giymek Toplumda Prestij Sağlar� 

Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Markalõ kõyafet giymek toplumda prestij sağlar Cinsiyet 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 197 40 62 299 

%Cinsiyet  65,9% 13,4% 20,7% 100,0% 

KIZ 

 

% Marka   75,2% 55,6% 56,9% 67,5% 

N 65 32 47 144 

%Cinsiyet  45,1% 22,2% 32,6% 100,0% 

ERKEK 

 

% Marka   24,8% 44,4% 43,1% 32,5% 

N 262 72 109 443 

%Cinsiyet  59,1% 16,3% 24,6% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Marka   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

TABLO 28. Aylõk Gelire Göre �Markalõ Kõyafet Giymek Toplumda Prestij 

Sağlar� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

  
Markalõ kõyafet giymek toplumda prestij sağlar Aylõk Gelir Durumu 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 139 30 36 239 

%Gelir   58,1% 12,5% 15% 100% 

600 milyon -

altõ 

% Marka   54,8% 43,5% 35,2% 50% 

N 115 39 66 239 

%Gelir   48,1% 16,3% 27,6% 100% 

600 milyon-

üstü 

% Marka   45,2% 56,5% 64,7% 50% 

N 254 69 102 425 

%Gelir   59,8% 16,2% 24,0% 100,0% 

Toplam 

% Marka   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



TABLO 29. Cinsiyete Göre Yeterli Para Olduğunda Aynõ Kalitedeki Mallarda 

Yerli veya Yabancõ Malõn Tercihine İlişkin Çapraz Tablo 

 
Yeterli paranõz olsa aynõ kalitedeki mallarõn yerlisini mi yabancõsõnõ mõ tercih 

edersiniz? 

Cinsiyet 

Yerli Yabancõ Toplam 

N 210 115 325 

%Cinsiyet  64,6% 35,4% 100,0% 

KIZ 

 

% Tercih   69,5% 59,9% 65,8% 

N 92 77 169 

%Cinsiyet  54,4% 45,6% 100,0% 

ERKEK 

 

% Tercih   30,5% 40,1% 34,2% 

N 302 192 494 

%Cinsiyet  61,1% 38,9% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Tercih   100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

 

TABLO 30. Annenin Öğrenim Durumuna Göre Yeterli Para Olduğunda Aynõ 

Kalitedeki Mallarda Yerli veya Yabancõ Malõn Tercihine İlişkin Çapraz Tablo 

 
Yeterli paranõz olsa aynõ 

kalitedeki mallarõn yerlisini mi 

yabancõsõnõ mõ tercih edersiniz? 

Annenin Öğrenim durumu 

Yerli  Yabancõ TOPLAM 

N 249 135 384 

%Öğr.Drm 64,8% 35,1% 100% 

Lise Altõ  

% Tercih   82,7% 70,7% 78% 

N 52 56 108 

%Öğr.Drm 48,1 51,8 100 

Lise Üstü 

% Tercih   17,3 29,3 22 

N 301 191 492 

%Öğr.Drm 61,2% 38,8% 100,0% 

TOPLAM 

% Tercih   100,0% 100,0% 100,0% 

 



TABLO 31. Cinsiyete Göre �Bir Gencin Modaya Uymak İçin Arkadaşlarõnda 

Gördüklerini İstemesi Ailesinin Maddi Gücünü Zorluyorsa, Bu Konuda Israr 

Etmesini�ne İlişkin Çapraz Tablo 
Bir gencin modaya uymak için arkadaşlarõnda gördüklerini istemesi ailesinin maddi gücünü 

zorluyorsa, bu konuda õsrar etmesini nasõl karşõlõyorsunuz?  

Cinsiyet 

Arkadaşlarõnõn yanõnda 

eksiklik duymamasõ için 

isteğinin yerine getirilmesi 

gerekir 

Herkesin ayağõnõ 

yorganõna  

göre uzatmasõ 

gerektiğinden, 

 istekleri 

karşõlanmamalõdõr 

Kendi 

imkânlarõ 

 ile elde etmeye 

çalõşmalõdõr 

TOPLAM 

N 25 120 179 324 

%Cinsiyet  7,7% 37,0% 55,2% 100,0% 

KIZ 

 

% Israr   51,0% 59,4% 74,0% 65,7% 

N 24 82 63 169 

%Cinsiyet  14,2% 48,5% 37,3% 100,0% 

ERKEK 

 

% Israr   49,0% 40,6% 26,0% 34,3% 

N 49 202 242 493 

%Cinsiyet  9,9% 41,0% 49,1% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Israr   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

TABLO 32. Aylõk Gelire Göre �Bir Gencin Modaya Uymak İçin Arkadaşlarõnda 

Gördüklerini İstemesi Ailesinin Maddi Gücünü Zorluyorsa, Bu Konuda Israr 

Etmesini�ne İlişkin Çapraz Tablo 
Bir gencin modaya uymak için arkadaşlarõnda gördüklerini istemesi ailesinin  

maddi gücünü zorluyorsa, bu konuda õsrar etmesini nasõl karşõlõyorsunuz? 

Aylõk Gelir Durumu 

Arkadaşlarõnõn yanõnda  

eksiklik duymamasõ için 

isteğinin yerine  

getirilmesi gerekir 

Herkesin ayağõnõ yorganõna  

göre uzatmasõ gerektiğinden, 

istekleri karşõlanmamalõdõr 

Kendi imkânlarõ  

ile elde etmeye  

çalõşmalõdõr 

TOPLAM 

N 14 94 129 237 

%Gelir   5,9% 39,6% 54,4% 100% 

600 milyon -altõ 

% Israr  30,5% 49,2% 55,2% 50,3% 

N 32 97 105 234 

%Gelir   13,6% 41,4% 44,8% 100% 

600 milyon-üstü 

% Israr  69,6% 50,8% 44,9% 49,7% 

N 46 191 234 471 

%Gelir   9,8% 40,6% 49,7% 100,0% 

Toplam 

% Israr  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



TABLO 33. Cinsiyete Göre Hayran Olunan Sporcunun Varlõğõna İlişkin Çapraz 

Tablo 

 
Hayranõ olduğunuz bir sporcu var mõ? Cinsiyet 

Hayõr Evet Toplam 

N 170 154 324 

%Cinsiyet 52,5% 47,5% 100,0% 

KIZ 

 

% Sporcu  81,0% 54,6% 65,9% 

N 40 128 168 

%Cinsiyet 23,8% 76,2% 100,0% 

ERKEK 

 

% Sporcu  19,0% 45,4% 34,1% 

N 210 282 492 

%Cinsiyet 42,7% 57,3% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Sporcu  100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

 

TABLO 34. Cinsiyete Göre Hayran Olunan Kişiyle İlgili Ürün Satõn Almaya 

İlişkin Çapraz Tablo 

 
Hayranõ olduğunuz kişiyle ilgili bir ürün satõn aldõnõz mõ? Cinsiyet 

Hayõr Evet  Toplam 

N 211 111 322 

%Cinsiyet  65,5% 34,5% 100,0% 

KIZ 

 

% Ürün  72,5% 55,8% 65,7% 

N 80 88 168 

%Cinsiyet  47,6% 52,4% 100,0% 

ERKEK 

 

% Ürün  27,5% 44,2% 34,3% 

N 291 199 490 

%Cinsiyet  59,4% 40,6% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Ürün  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



TABLO 35. Cinsiyete Göre Takõmõnõn Ürününü Satõn Almaya İlişkin Çapraz 

Tablo 
Takõmõnõzla ilgili bir ürün satõn aldõnõz mõ? Cinsiyet 

Hayõr Evet  Toplam 

N 202 123 325 

%Cinsiyet  62,2% 37,8% 100,0% 

KIZ 

 

% Tak. Ürn 78,3% 52,1% 65,8% 

N 56 113 169 

%Cinsiyet  33,1% 66,9% 100,0% 

ERKEK 

 

% Tak. Ürn 21,7% 47,9% 34,2% 

N 258 236 494 

%Cinsiyet  52,2% 47,8% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Tak. Ürn 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

TABLO 36. Cinsiyete Göre Bugünkü Koşullarda Geleceğe Güvenle Bakabilmesi 

İçin Bir Genç Açõsõndan En Önemli Etkenlere İlişkin Çapraz Tablo 

 
Bugünkü koşullarda geleceğe güvenle bakabilmesi için bir genç açõsõndan en önemli etken nedir? Cinsiyet 

Ailesinin 

varlõklõ 

olmasõ  

Eğitim   Çevrede 

sayõlma ve 

sevilme  

Nüfuzlu 

yakõnlarõ 

Belirli bir 

alanda ünlü 

olma  

Geçerli bir 

beceri ve 

yeteneğe 

sahip olma  

Toplam 

N 28 216 15 27 4 32 322 

%Cinsiyet  8,7% 67,1% 4,7% 8,4% 1,2% 9,9% 100,0% 

KIZ 

 

%Gelecek  49,1% 69,7% 51,7% 69,2% 80,0% 66,7% 66,0% 

N 29 94 14 12 1 16 166 

%Cinsiyet  17,5% 56,6% 8,4% 7,2% ,6% 9,6% 100,0% 

ERKEK 

 

%Gelecek  50,9% 30,3% 48,3% 30,8% 20,0% 33,3% 34,0% 

N 57 310 29 39 5 48 488 

%Cinsiyet  11,7% 63,5% 5,9% 8,0% 1,0% 9,8% 100,0% 

TOPLAM 

 

%Gelecek  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



TABLO 37. Cinsiyete Göre �Gelecekten Beklediğim Zengin Bir Kişi Olmaktõr� 

Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Gelecekten beklediğim zengin bir kişi olmaktõr.  Cinsiyet  

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 133 33 106 272 

%Cinsiyet  48,9% 12,1% 39,0% 100,0% 

KIZ 

 

%Zengin  76,0% 42,9% 64,6% 65,4% 

N 42 44 58 144 

%Cinsiyet  29,2% 30,6% 40,3% 100,0% 

ERKEK 

 

%Zengin  24,0% 57,1% 35,4% 34,6% 

N 175 77 164 416 

%Cinsiyet  42,1% 18,5% 39,4% 100,0% 

TOPLAM 

 

%Zengin  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

TABLO 38. Aylõk Gelire Göre �Gelecekten Beklediğim Zengin Bir Kişi Olmaktõr� 

Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Gelecekten beklediğim zengin bir kişi olmaktõr.  Aylõk Gelir Durumu  

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 99 28 67 194 

%Gelir  51% 14,4% 34,5% 100% 

600 milyon -altõ 

%Zengin 59,6% 37,9% 42,5% 48,7% 

N 67 46 120 204 

%Gelir  32,8% 22,5% 58,8% 100% 

600 milyon-üstü 

%Zengin 40,4% 44% 57,6% 51,3% 

N 166 74 158 398 

%Gelir  41,7% 18,6% 39,7% 100,0% 

Toplam 

%Zengin 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 



TABLO 39. Cinsiyete Göre Günlük Seyredilen Televizyon Saati Miktarõna İlişkin 

Çapraz Tablo 

 
Günde kaç saat TV seyrediyorsunuz? Cinsiyet 

Seyretmiyor 1�2 saat 2�4 Saat 4�6 Saat 6 saatten fazla TOPLAM 

N 18 110 138 48 12 326 

%Cinsiyet  5,5% 33,7% 42,3% 14,7% 3,7% 100,0% 

KIZ 

 

%Tv Saat  51,4% 70,5% 68,7% 65,8% 36,4% 65,5% 

N 17 46 63 25 21 172 

%Cinsiyet  9,9% 26,7% 36,6% 14,5% 12,2% 100,0% 

ERKEK 

 

%Tv Saat  48,6% 29,5% 31,3% 34,2% 63,6% 34,5% 

N 35 156 201 73 33 498 

%Cinsiyet  7,0% 31,3% 40,4% 14,7% 6,6% 100,0% 

TOPLAM 

 

%Tv Saat  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLO 40. Babanõn İşine Göre Günlük Seyredilen Televizyon Saati Miktarõna 

İlişkin Çapraz Tablo 

 
Günde kaç saat TV seyrediyorsunuz? Babanõn İşi 

Seyretmiyor 1�2 saat 2�4 Saat 4�6 Saat 6 saatten fazla TOPLAM 

N 4 11 22 7 6 50 

%Baba İş  8,0% 22,0% 44,0% 14,0% 12,0% 100,0% 

Çalõşmõyor 

%Tv Saat  11,8% 7,2% 11,1% 9,6% 18,8% 10,2% 

N 12 77 86 33 8 216 

%Baba İş  5,6% 35,6% 39,8% 15,3% 3,7% 100,0% 

İşçi  

%Tv Saat  35,3% 50,3% 43,4% 45,2% 25,0% 44,1% 

N 10 31 51 11 8 111 

%Baba İş  9,0% 27,9% 45,9% 9,9% 7,2% 100,0% 

Memur 

%Tv Saat  29,4% 20,3% 25,8% 15,1% 25,0% 22,7% 

N 1 21 28 15 7 72 

%Baba İş  1,4% 29,2% 38,9% 20,8% 9,7% 100,0% 

Esnaf 

%Tv Saat  2,9% 13,7% 14,1% 20,5% 21,9% 14,7% 

N 7 13 11 7 3 41 

%Baba İş  17,1% 31,7% 26,8% 17,1% 7,3% 100,0% 

Çiftçi 

%Tv Saat  20,6% 8,5% 5,6% 9,6% 9,4% 8,4% 

N 34 153 198 73 32 490 

%Baba İş  6,9% 31,2% 40,4% 14,9% 6,5% 100,0% 

Toplam 

%Tv Saat  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLO 41. Babanõn İşine Göre Televizyon Seyretme ya da Seyretmemede Sosyal 

Çevrenin Etkisine İlişkin Çapraz Tablo 

 
Televizyon seyretme ya da seyretmemde sosyal çevrem etkilidir Babanõn İşi 

Katõlmõyorum  Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 18 15 12 45 

%Baba İş  40,0% 33,3% 26,7% 100,0% 

Çalõşmõyor 

%Etki  7,3% 18,8% 10,8% 10,3% 

N 118 28 48 194 

%Baba İş  60,8% 14,4% 24,7% 100,0% 

İşçi  

%Etki  48,2% 35,0% 43,2% 44,5% 

N 62 16 23 101 

%Baba İş  61,4% 15,8% 22,8% 100,0% 

Memur 

%Etki  25,3% 20,0% 20,7% 23,2% 

N 33 11 15 59 

%Baba İş  55,9% 18,6% 25,4% 100,0% 

Esnaf 

%Etki  13,5% 13,8% 13,5% 13,5% 

N 14 10 13 37 

%Baba İş  37,8% 27,0% 35,1% 100,0% 

Çiftçi 

%Etki  5,7% 12,5% 11,7% 8,5% 

N 245 80 111 436 

%Baba İş  56,2% 18,3% 25,5% 100,0% 

Toplam 

%Etki  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLO 42. Cinsiyete Göre Televizyon Seyretme ya da Seyretmemede Sosyal 

Çevrenin Etkiliyse Bu Etkinin Kaynağõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Televizyon seyretme ya da seyretmemenizde sosyal çevresi etkiliyse, bu 

etkinin kaynağõ 

Cinsiyet 

Arkadaşlar Aile Öğretmenler Diğer TOPLAM 

N 91 114 15 52 272 

% Cinsiyet 33,5% 41,9% 5,5% 19,1% 100,0% 

KIZ 

 

% Etki 

Kayn 
64,5% 71,7% 57,7% 51,0% 63,6% 

N 50 45 11 50 156 

% Cinsiyet 32,1% 28,8% 7,1% 32,1% 100,0% 

ERKEK 

 

% Etki 

Kayn 
35,5% 28,3% 42,3% 49,0% 36,4% 

N 141 159 26 102 428 

% Cinsiyet 32,9% 37,1% 6,1% 23,8% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Etki 

Kayn 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

TABLO 43. Cinsiyete Göre Televizyonda Haberleri İzlemeye İlişkin Çapraz Tablo 

 
Televizyonda Haberleri izlerim Cinsiyet 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 88 50 53 191 

% Cinsiyet 46,1% 26,2% 27,7% 100,0% 

KIZ 

 

% Haber  69,3% 64,9% 51,0% 62,0% 

N 39 27 51 117 

% Cinsiyet 33,3% 23,1% 43,6% 100,0% 

ERKEK 

 

% Haber  30,7% 35,1% 49,0% 38,0% 

N 127 77 104 308 

% Cinsiyet 41,2% 25,0% 33,8% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Haber  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



TABLO 44. Babanõn İşine Göre Televizyonda Eğlence Programlarõnõ İzlemeye 

İlişkin Çapraz Tablo 

 
Eğlence programlarõnõ izlerim Babanõn İşi 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 11 11 9 31 

% Baba iş 35,5% 35,5% 29,0% 100,0% 

Çalõşmõyor 

% Eğlence 10,8% 22,4% 6,3% 10,5% 

N 47 15 66 128 

% Baba iş 36,7% 11,7% 51,6% 100,0% 

İşçi  

% Eğlence 46,1% 30,6% 46,2% 43,5% 

N 19 10 39 68 

% Baba iş 27,9% 14,7% 57,4% 100,0% 

Memur 

% Eğlence 18,6% 20,4% 27,3% 23,1% 

N 15 8 23 46 

% Baba iş 32,6% 17,4% 50,0% 100,0% 

Esnaf 

% Eğlence 14,7% 16,3% 16,1% 15,6% 

N 10 5 6 21 

% Baba iş 47,6% 23,8% 28,6% 100,0% 

Çiftçi 

% Eğlence 9,8% 10,2% 4,2% 7,1% 

N 102 49 143 294 

% Baba iş 34,7% 16,7% 48,6% 100,0% 

Toplam 

% Eğlence 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLO 45. Cinsiyete Göre �Televizyonu Yurt İçi Gelişmeleri Takip Etmek İçin 

İzlerim� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Televizyonu yurt içi gelişmeleri takip etmek için izlerim Cinsiyet 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 58 46 135 239 

% Cinsiyet 24,3% 19,2% 56,5% 100,0% 

KIZ 

 

% Yurt İçi 69,0% 52,9% 68,5% 64,9% 

N 26 41 62 129 

% Cinsiyet 20,2% 31,8% 48,1% 100,0% 

ERKEK 

 

% Yurt İçi 31,0% 47,1% 31,5% 35,1% 

N 84 87 197 368 

% Cinsiyet 22,8% 23,6% 53,5% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Yurt İçi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

TABLO 46. Cinsiyete Göre �Televizyonu Yurt Dõşõ Gelişmeleri Takip Etmek İçin 

İzlerim� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Televizyonu yurt dõşõ gelişmeleri takip etmek için izlerim Cinsiyet 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 90 37 92 219 

% Cinsiyet 41,1% 16,9% 42,0% 100,0% 

KIZ 

 

% Yurt Dõşõ 73,8% 55,2% 62,2% 65,0% 

N 32 30 56 118 

% Cinsiyet 27,1% 25,4% 47,5% 100,0% 

ERKEK 

 

% Yurt Dõşõ 26,2% 44,8% 37,8% 35,0% 

N 122 67 148 337 

% Cinsiyet 36,2% 19,9% 43,9% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Yurt Dõşõ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



TABLO 47. Cinsiyete Göre �Televizyonu Eğlenmek İçin İzlerim� Yargõsõna İlişkin 

Çapraz Tablo 
Televizyonu eğlenmek için izlerim Cinsiyet 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 20 104 182 306 

% Cinsiyet 6,5% 34,0% 59,5% 100,0% 

KIZ 

 

% Eğlenmek 47,6% 68,0% 70,8% 67,7% 

N 22 49 75 146 

% Cinsiyet 15,1% 33,6% 51,4% 100,0% 

ERKEK 

 

% Eğlenmek 52,4% 32,0% 29,2% 32,3% 

N 42 153 257 452 

% Cinsiyet 9,3% 33,8% 56,9% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Eğlenmek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

TABLO 48. Babanõn İşine Göre �Televizyonu Yaş Grubumun Bildiklerini Bilmek 

İçin İzlerim� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 
Televizyonu Yaş grubumun bildiklerini bilmek için izlerim Babanõn İşi 

Katõlmõyorum  Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 17 14 9 40 

%Baba iş 42,5% 35,0% 22,5% 100,0% 

Çalõşmõyor 

% Yaş Gr. 8,2% 21,5% 8,7% 10,6% 

N 90 21 57 168 

%Baba iş 53,6% 12,5% 33,9% 100,0% 

İşçi  

% Yaş Gr. 43,3% 32,3% 55,3% 44,7% 

N 56 12 21 89 

%Baba iş 62,9% 13,5% 23,6% 100,0% 

Memur 

% Yaş Gr. 26,9% 18,5% 20,4% 23,7% 

N 32 12 10 54 

%Baba iş 59,3% 22,2% 18,5% 100,0% 

Esnaf 

% Yaş Gr. 15,4% 18,5% 9,7% 14,4% 

N 13 6 6 25 

%Baba iş 52,0% 24,0% 24,0% 100,0% 

Çiftçi 

% Yaş Gr. 6,3% 9,2% 5,8% 6,6% 

N 208 65 103 376 

%Baba iş 55,3% 17,3% 27,4% 100,0% 

Toplam 

% Yaş Gr. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



TABLO 49. Babanõn İşine Göre �Televizyonu Ailemin Bildiklerini Bilmek İçin 

İzlerim� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Televizyonu Ailemin bildiklerini bilmek için izlerim Babanõn İşi 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 13 7 15 35 

%Baba iş 37,1% 20,0% 42,9% 100,0% 

Çalõşmõyor 

% Aile B.. 6,0% 12,7% 15,8% 9,5% 

N 101 15 45 161 

%Baba iş 62,7% 9,3% 28,0% 100,0% 

İşçi  

% Aile B.. 46,5% 27,3% 47,4% 43,9% 

N 53 12 21 86 

%Baba iş 61,6% 14,0% 24,4% 100,0% 

Memur 

% Aile B.. 24,4% 21,8% 22,1% 23,4% 

N 34 15 8 57 

%Baba iş 59,6% 26,3% 14,0% 100,0% 

Esnaf 

% Aile B.. 15,7% 27,3% 8,4% 15,5% 

N 16 6 6 28 

%Baba iş 57,1% 21,4% 21,4% 100,0% 

Çiftçi 

% Aile B.. 7,4% 10,9% 6,3% 7,6% 

N 217 55 95 367 

%Baba iş 59,1% 15,0% 25,9% 100,0% 

Toplam 

% Aile B.. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLO 50. Cinsiyete Göre �Televizyonu Konuşacak Bir Şey Bulmak İçin İzlerim� 

Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Televizyonu Konuşacak bir şey bulmak için izlerim Cinsiyet 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 181 36 48 265 

% Cinsiyet 68,3% 13,6% 18,1% 100,0% 

KIZ 

 

% Konuş. 73,0% 63,2% 57,1% 68,1% 

N 67 21 36 124 

% Cinsiyet 54,0% 16,9% 29,0% 100,0% 

ERKEK 

 

% Konuş. 27,0% 36,8% 42,9% 31,9% 

N 248 57 84 389 

% Cinsiyet 63,8% 14,7% 21,6% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Konuş. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

TABLO 51. Cinsiyete Göre � BBG, Ben Evleniyorum ve Popstar vb Programlarõ 

Sürekli İzlerim� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
�BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb programlarõ sürekli izlerim Cinsiyet 

Katõlmõyorum  Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 165 30 114 309 

% Cinsiyet  53,4% 9,7% 36,9% 100,0% 

KIZ 

 

% Sürekli 62,3% 62,5% 77,6% 67,2% 

N 100 18 33 151 

% Cinsiyet  66,2% 11,9% 21,9% 100,0% 

ERKEK 

 

% Sürekli 37,7% 37,5% 22,4% 32,8% 

N 265 48 147 460 

% Cinsiyet  57,6% 10,4% 32,0% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Sürekli 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



TABLO 52. Cinsiyete Göre � BBG, Ben Evleniyorum ve Popstar vb Programlara 

İnsanlar Ünlü Olmak İçin Katõlõrlar� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
�BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb programlara insanlar ünlü olmak 

için katõlõrlar 

Cinsiyet 

Katõlmõyorum  Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 26 182 94 302 

%Cinsiyer 8,6% 60,3% 31,1% 100,0% 

KIZ 

 

% Ünlü 46,4% 66,4% 72,9% 65,8% 

N 30 92 35 157 

%Cinsiyet  19,1% 58,6% 22,3% 100,0% 

ERKEK 

 

% Ünlü 53,6% 33,6% 27,1% 34,2% 

N 56 274 129 459 

%Cinsiyet  12,2% 59,7% 28,1% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Ünlü 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

TABLO 53. Cinsiyete Göre Sürekli Olarak İzlenen Dizini Varlõğõna İlişkin 

Çapraz Tablo 

 
Sürekli olarak izlediğim  

dizi veya diziler vardõr. 

Cinsiyet 

Evet Hayõr Toplam 

N 254 72 326 

%Cinsiyet 77,9% 22,1% 100,0% 

KIZ 

 

% Dizi 68,8% 57,1% 65,9% 

N 115 54 169 

%Cinsiyet 68,0% 32,0% 100,0% 

ERKEK 

 

% Dizi 31,2% 42,9% 34,1% 

N 369 126 495 

%Cinsiyet 74,5% 25,5% 100,0% 

TOPLAM 

 

% Dizi 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



TABLO 54. Cinsiyete Göre Seyredilen Film Türlerine İlişkin Çapraz Tablo 
 

Ne tür filmlerden hoşlanõrsõnõz?  Cinsiyet 

Aksiyon Gerilim Komedi Tarihi Dram Politik Fantastik/ 

Bilim Kurgu 

N 50 122 107 9 17 1 18 

%Cinsiyet  15,4% 37,7% 33,0% 2,8% 5,2% ,3% 5,6% 

KIZ 

 

% Film t. 44,2% 71,3% 77,5% 45,0% 85,0% 50,0% 56,3% 

N 63 49 31 11 3 1 14 

%Cinsiyet  36,6% 28,5% 18,0% 6,4% 1,7% ,6% 8,1% 

ERKEK 

 

% Film t. 55,8% 28,7% 22,5% 55,0% 15,0% 50,0% 43,8% 

N 113 171 138 20 20 2 32 

%Cinsiyet  22,8% 34,5% 27,8% 4,0% 4,0% ,4% 6,5% 

TOPLAM 

 

% Film t. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

TABLO55. Cinsiyete Göre �Magazin Programlarõnda Ünlülerin Hayatlarõnõ 

İzlemeyi Seviyorum.� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
Magazin programlarõnda ünlülerin hayatlarõnõ  

izlemeyi seviyorum 

Cinsiyet 

Katõlmõyorum Katõlõyorum Fikrim yok TOPLAM 

N 184 17 94 295 

% 62,4% 5,8% 31,9% 100,0% 

KIZ 

 

 61,3% 60,7% 81,7% 66,6% 

N 116 11 21 148 

% 78,4% 7,4% 14,2% 100,0% 

ERKEK 

 

 38,7% 39,3% 18,3% 33,4% 

N 300 28 115 443 

% 67,7% 6,3% 26,0% 100,0% 

TOPLAM 

 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



TABLO 56. Aylõk Gelire Göre � BBG, Ben Evleniyorum ve Popstar vb 

Programlara İnsanlar Ünlü Olmak İçin Katõlõrlar� Yargõsõna İlişkin Çapraz Tablo 

 
�BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� vb programlara insanlar ünlü 

olmak için katõlõrlar 

Aylõk Gelir Durumu  

Katõlmõyorum  Katõlõyorum Fikrim 

yok 

TOPLAM 

N 31 111 70 212 

%Gelir   14,6% 52,3% 33% 100% 

600 milyon -

altõ 

% Ünlü 56,4% 42,6% 56,9% 48,3% 

N 24 150 53 227 

%Gelir   10,5% 66% 23,3% 1005 

600 milyon-

üstü 

% Ünlü 43,6% 57,5% 43,1% 51,75 

N 55 261 123 439 

%Gelir   12,5% 59,5% 28,0% 100,0% 

Toplam 

% Ünlü 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK 2 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POPÜLER KÜLTÜR ALANINDAKİ TUTUM VE 

DAVRANIŞLARI ANKETİ 

 

Bu anket lise öğrencilerinin popüler kültür alanõndaki tutum ve davranõşlarõnõ 

araştõrmak için Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Hülya 

Aydoğmuş tarafõnda düzenlenmiştir. Kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktõr. Zamanõnõzõ 

ayõrdõğõnõz için teşekkür ederim. 

         Hülya Aydoğmuş 

SORULAR. 

 

Okulunun Adõ: 

 

Sosyo �Ekonomik Durum hakkõnda 

1. Cinsiyetiniz nedir? 

a)Kõz      b)Erkek 

 

 

2. Hangi sõnõfta okumaktasõnõz? 

a) 1.sõnõf b) 2.sõnõf c) 3.sõnõf  

 

3. Babanõzõn öğrenim durumu nedir? 

a)Okuma-yazma bilmiyor 

b)Okuma-yazma biliyor 

c)İlkokul mezunu 

d)Ortaokul mezunu 

e)Lise 

f)Üniversite 

g)Master/Doktora 



4. Annenizin öğrenim durumu nedir? 

a)Okuma-yazma bilmiyor 

b)Okuma-yazma biliyor 

c)İlkokul mezunu 

d)Ortaokul mezunu 

e)Lise 

f)Üniversite 

g)Master/Doktora 

 

5. Babanõz hangi işte çalõşõyor? 

a)Çalõşmõyor b)İşçi  c)Memur d)Esnaf  e)Çiftçi 

 

6. Anneniz hangi işte çalõşõyor? 

a)Çalõşmõyor b)İşçi  c)Memur d)Esnaf  e)Çiftçi 

 

7. Aylõk evinize giren net gelir ne kadardõr? 

a)200 milyon altõ 

b)200-400 milyon 

c)400-600 milyon 

d)600-800 milyon 

e)800 milyon üstü 

 

Değer yargõlar ve Tutumlarõ 

 

8. Hayatõmdan memnunum.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

9. Kadere inanõrõm.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 



10.  �Aile� benim için önemlidir.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

11.  �Para�  benim için önemlidir.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

12. �Din�  benim için önemlidir.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

13. �Demokrasi�  benim için önemlidir.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

14.  �İş sahibi olma� õ benim için önemlidir. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

15. �Aşk� benim için önemlidir. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

16.  �Eğitim� benim için önemlidir.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

17. İnsanlarõn çoğu yakalanmaktan korktuklarõ için namuslu hareket ederler . 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 



18. İnsanlarõn çoğu faydalanmak için arkadaş edinir  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

19. Başkalarõnõ mahvetmeden çok para kazanmak tabii ki mümkündür.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

20. Eğer başkalarõ da aynõ şeyi yapõyorlarsa, bir toplantõda komiklik yapmak beni 

rahatsõz etmez.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

21. Hayatta esas şey, insanõn memleketi için önemli bir şey yapmak istemesidir  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

22. Genel olarak, memleket meselelerine üzülmektense, herkes kendi işiyle meşgul 

olmalõdõr.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

23. Orta halli komşularõnõzdan birinin çok kõsa zamanda zenginleştiğini görürseniz ne 

düşünürsünüz?  

(1) �Beni ilgilendirmez� derim  

(2) �Bu değirmenin suyu nereden geliyor� derim  

(3) �Aman ne iyi� der memnun olurum  

(4) Bende zengin olmanõn yollarõnõ ararõm  

 

 

 



24. Geçen sene neleri (müzik, sinema, kitap, giyim vb) beğendiğimi bu sene 

hatõrlamõyorum. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum  (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

Televizyon izleme durumu 

25. Günde kaç saat TV seyrediyorsunuz? 

a) Seyretmiyorum b)1-2 saat c)2-4 saat    d)4-6 saat      e)6 saatten fazla 

 

26. Televizyon seyretme ya da seyretmemenizde sosyal çevreniz ne kadar etkilidir? 

(1) Etkili değil (2)Az etkili (3)Fikrim yok (4)Etkili       (5)Çok etkili 

 

27. Eğer etkiliyse, bu etki en çok aşağõdakilerden hangisinde geliyor?  

(1) Arkadaşlar (2)Aile  (3)Öğretmenler  (4)Diğer..... 

 

28. Televizyon haberlerini hangi sõklõkta izliyorsunuz?  

(1) Hemen hemen hiç  (2)Nadiren (3)Ara sõra (4)Sõk sõk  

(5)Hemen hemen her zaman  

  

29. Eğlence programlarõnõ (televizyon filmi, diziler, müzik programlarõ, talk show, 

drama gibi) hangi sõklõkta izliyorsunuz? 

(1) Hemen hemen hiç  (2)Nadiren (3)Ara sõra (4)Sõk sõk  

(5)Hemen hemen her zaman  

 

30. Spor programlarõnõ hangi sõklõkta izliyorsunuz? 

(1) Hemen hemen hiç  (2)Nadiren (3)Ara sõra (4)Sõk sõk  

(5)Hemen hemen her zaman  

 

31. Sizin ve sosyal çevrenizin izlediği ortak programlarõn miktarõ:  

(1) Çok az/Yok (2)Az  (3)Fikrim yok   (4)Fazla      (5)Çokfazla  

 

 



32.  Televizyon programlarõ halkõn isteğine göre yapõlmaktadõr. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

33. Aşağõda, televizyon izlemenin bazõ nedenleri sõralanmõştõr. Lütfen, düşüncelerinizi 

yansõtacak şekilde, her neden için gerekli seçeneği işaretleyiniz. 

  Tama

men 

katõlõy

orum 

(5) 

Katõlõy

orum 

(4) 

Fikrim 

yok 

(3) 

 

Katõlmõ

yorum  

(2) 

Hiç (1) 

katõlmõy

orum 

1 Vakit geçirmek      

2 Yurt içi gelişmeler      

3 Yurt dõşõ gelişmeler      

4 Eğlenmek      

5 Gerçeklerden kaçmak      

6 Arkadaşsõzlõk      

7 Yaş grubumun 

bildiklerini bilmek 

     

8 Ailemin bildiklerini 

bilmek 

     

9 Konuşacak bir şey 

bulmak 

     

 

34. BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� gibi programlarõ sürekli izliyorum 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

35. BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� gibi programlarõ sevmesem de izliyorum. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 



36. �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� gibi programlara insanlar ünlü olmak için 

katõlõr. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

37. �BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� gibi programlara katõlmayõ isterim.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

38. BBG�, �Ben Evleniyorum� ve �Popstar� gibi programlarda halkõn görüşlerinin 

dikkate alõnmasõ önemlidir. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

39. Sürekli olarak izlediğim dizi veya diziler vardõr. 

(1) Evet  (2)Hayõr   

 

40. Beğendiğim dizide önemli olan hayatõmõ yansõtmasõdõr. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

41. Daha mutlu ve güzel bir hayatõnõz olmasõ için hangi dizinin hangi kahramanõnõn 

yerinde olmak isterdiniz? 

(1)Dizinin adõ....... 

(2)Kahramanõn adõ.... 

(3)Fikrim yok 

 

42. Ne tür filmlerden hoşlanõrsõnõz? 

a)Aksiyon b)Gerilim c)Komedi d)Tarihi e)Dram f)Politik  

g)Fantastik-Bilim Kurgu 

 

 



43. Magazin programlarõnda ünlülerin hayatlarõnõ izlemeyi seviyorum. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

Meslek seçimi 

44. Bugünkü koşullarda bir gencin iyi bir işe girebilmesi için sizce en etkili yol 

hangisidir?  

(1)Yeterli bir tecrübe ve beceriye sahip olmak 

(2)Bir diplomaya sahip olmak  

(3)Başkalarõyla iyi ilişki kurabilecek bir karaktere sahip olmak  

(4) Nüfuzlu tanõdõklarõ olmak 

 

45. Sizce bir işin seçilmesinde en çok neye dikkat edilmelidir?  

(1) Parasõna 

(2) İşin sevilmesine  

(3) Ağõr olup olmamasõna  

(4) Huzuruna 

(5) Güvencesine 

(6) İtibarõna 

 

46. Meslek seçiminde alacağõm para önemlidir.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

47. Mesleğimin becerime uygun olmasõ önemlidir.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

48. Mesleğimin herkes tarafõndan iyi bilinmesi önemlidir. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 



49. Ailemin önerdiği mesleği seçerim. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

50. Mesleğimi sevmek benim için maaşõndan daha önemlidir. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

51. Zaman içinde ilerleyebileceğim bir meslek seçmeye dikkat ederim 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

Tüketim alõşkanlõklarõ 

 

52. Markalõ kõyafet giymek toplumda prestij sağlar  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

53. Arkadaşlarõmla genelde popüler olan mekanlara (Mc Donalds, cafeler vb) gitmek 

benim için önemlidir. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

54. Yeterli paranõz olsa aynõ kalitedeki kot pantolon, çay, sigara, kazak vb mallarõn 

yerlisini mi yabancõsõnõ mõ tercih edersiniz?  

(1) Yerli  (2)Yabancõ 

 

55. Bir gencin modaya uymak için arkadaşlarõnda gördüklerini istemesi ailesinin maddi 

gücünü zorluyorsa, bu konuda õsrar etmesini nasõl karşõlõyorsunuz?  

(1) Arkadaşlarõnõn yanõnda eksiklik duymamasõ için isteğinin yerine getirilmesi gerekir  

(2) Herkesin ayağõnõ yorganõna göre uzatmasõ gerektiğinden, istekleri karşõlanmamalõdõr 

(3) Kendi imkanlarõ ile elde etmeye çalõşmalõdõr 



56. Reklamõnõ beğendiğim ürünleri satõn alõrõm. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

57. Aldõğõm ürünün moda olmasõ satõn almamda etkilidir. 

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

58. Hayranõ olduğunuz bir sanatçõ var mõ? 

 (1)Evet Adõ....  (2)Hayõr 

 

59. Hayranõ olduğunuz bir sporcu var mõ? 

(1)Evet Adõ.... (2)Hayõr 

 

60. Hayranõ olduğunuz kişiyle ilgili bir ürün satõn aldõnõz mõ? 

(1)Evet   (2)Hayõr 

 

61. Tuttuğunuz bir takõm var mõ? 

(1)Evet Adõ.... (2)Hayõr 

 

62. Takõmõnõzla  ilgili bir ürün satõn aldõnõz mõ? 

(1)Evet  (2)Hayõr 

 

63. Hayranõ olduğunuz kişiyle ilgili haberleri sürekli takip edermisiniz? 

(1)Evet  (2)Hayõr 

 

64. Hayranõ olduğunuz kişinin giyim tarzõnõ kendinizde uygularmõsõnõz?  

(1)Evet  (2)Hayõr 

 

 

 

 



Gelecekten beklenti 

 

65. Bugünkü koşullarda geleceğe güvenle bakabilmesi için bir genç açõsõndan en önemli 

etken nedir? 

(1)Ailesinin varlõklõ olmasõ 

(2)Eğitim 

(3)Çevrede sayõlma ve sevilme 

(4)Nüfuzlu yakõnlarõ  

(5) Belirli bir alanda ünlü olma 

(6) Geçerli bir beceri ve yeteneğe sahip olma 

 

 

66. Gelecekten beklediğim zengin bir kişi olmaktõr.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

67.  Gelecekten beklediğim ünlü bir kişi olmaktõr.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

68.  Gelecekten beklediğim ülkeme yararlõ bir kişi olmaktõr.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

69.  Gelecekten beklediğim başarõlõ bir kişi olmaktõr.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 

 

70.  Gelecekten beklediğim sağlõklõ bir kişi olmaktõr.  

(1)Kesinlikle katõlmõyorum (2)Katõlmõyorum  (3)Fikrim yok   

(4)Katõlõyorum    (5)Kesinlikle katõlõyorum 
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