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Özet: Fast food tüketiminin büyük şehirlerde yaygınlaşmasının yerel yemek kültüründe ne gibi
kırılmalara neden olduğu üzerinde durulması gereken bir konudur. Batı’da büyük aile sofrası
tablosu, ailenin sosyal yapısının bozulmasına paralel olarak endüstriyel devrimin başlangıcıy-
la birlikte parçalanmıştı. Batı’da endüstri devriminin ardından yaşananlara benzer olarak günü-
müzde Türkiye’de de çalışma saati ve mekânındaki değişiklikler, büyük aile yapısının dağılma-
sının getirdiği sonuçlar, çekirdek aileyi oluşturanların gündelik hayat ritimlerinin birbirinden gi-
derek farklılaşması gibi nedenlerle  geleneksel yemek kültürünün bir parçası olan “ailecek so-
fraya oturma” pratiğinin artık şehirlerde ev dışı mekânlarda uygulanması sıradan hale geldi. Bu
durumda, tüketici kendisine en hızlı çözüm ve samimi aile ortamının eşdeğerini sunan mekân
olarak gösterilen fast food markalarını tercih etme eğiliminde. Küresel yiyecek kültürü Jean Bau-
drillard’ın simülasyon kuramına göre bir simülakr dizinin parçasıdır. David Harvey ise Baudril-
lard’ın izinden giderek küresel yiyecek sektöründeki hakim simülakrlar aracılığıyla dünya coğra-
fyasının dolaylı olarak tecrübe edildiğini belirtir. Türkiye‘de fast food restauranları mutlu aile
evinin simulakrı olmaya doğru gitmektedir. Bu sorun karşısındaki çözümlerden biri gerçek an-
lamda yerel yemek kültürünün aile sofrasında canlandırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, fast Food, hamburger, yemek kültürü, aile, yerellik. 

Does Everyone Will Have to Eat Hamburger One Day? An Overview on Fast Food Caos

Abstract: The effects of fast food consumption on the local food culture and food consumption habits in
big cities deserves an overview. In the West, the picture of big family meeting around the dinner table was
distructed in line with the distruction of the social structure of the family during the industrial revoluti-
on. Similar to the social changes that took place in the West, the changes in the working hours as well as
the work places, effects of the distruction of the big families, the dissynchronization of the daily routines
of the family members, etc. resulted in that the family reunion around the dinner table which is a part of
the traditional food consumption habits is realized places other than the home. Furthermore, this has be-
came a readly accepted ordinary event. Within this context, the consumer has the inclination to choose the
fast food brands which are offered as the fastest solution and as the just right places for the happy family.

According to the simulation theory of Jean Baudrillard, the global food culture is a piece of the system of
symulacrs. Following Baudrillard, David Harvey states that the geography of the globe is experienced through
the dominant symulacrs in the global food sector. In Turkey, fast food restaurants are about to be the sym-
ulacrs of the happy family house. One solution for this can be the revival of the real local food on the fa-
mily table. 

Keywords: Consumption, fast food, hamburger, culinary culture, family, local. 
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Ba tı’da bü yük ai le sof ra sı tab lo su, ai le nin sos yal ya pı sı nın bo zul ma sı na
pa ra lel ola rak en düs tri yel dev ri min baş lan gı cıy la bir lik te par ça lan mış tı.

Ça lış mak için bü yük şeh re ge len pek çok genç adam ya tek ba şı na kal mış tı ya
da en faz la çe kir dek ai le siy le bir lik tey di. Ye mek yap ma yı bi len ai le men sup -
la rı uzak ta kal mış, bü yük şe hir de ki genç in san lar sev dik le ri, ma kul ye mek -
le ri na sıl ya pa cak la rı nı bil se ler de bu na va kit ayı ra mı yor lar dı. Böy le ce ye -
mek fab ri ka la rın da ha zır la nan ucuz, ha zır ye mek le re, sand viç, ha zır çor ba
gi bi yi ye cek le re yö nel di ler. Öğü nün kı sıt lan ma sı sa de ce fab ri ka da de ğil iş çi -
nin ha ya tın da ki ikin ci önem li yer alan yol da da ge çer liy di. 19. yüz yıl da Av -
ru pa ve ABD’de iş ye ri ne ulaş mak ve ak şam ev le ri ne ge ri dön mek için çok
za man har ca yan iş çi ler ka rın la rı nı sey yar yi ye cek ara ba la rı ve ya en düs tri
mer kez le ri ni do la şan at lı ye mek ara ba la rın da sa tı lan yi ye cek ler le do yur ma -
ya baş la mış lar dı. Bu açı dan ba kıl dı ğın da stan dart ye mek ba şın dan be ri ça lış -
ma, se ya hat et me, boş vak tin de ğer len di ril me si, ev ve ya şam stan dart la rı ko -
nu sun da ben zer olan ki şi le re hi tap edi yor du. Mo dern kit le in sa nı nın ve
norm ha li ne gel miş ye me ğin olu şu mu ay nı za ma na denk gel miş tir.1 Ba tı’da -
ki nü fu sun kit le sel an lam da ye mek ye me alış kan lık la rın de ğiş me sin de, en -
düs tri yel mut fa ğın or ta ya çık ma sı et ki li ol muş tur. Yi ye cek le rin ko run ma sın -
da, ma ki ne leş me de, pe ra ken de sa tış ta, ta şı ma cı lık ta 19. yüz yıl da mey da na
ge len ge liş me ler en düs tri yel mut fa ğın or ta ya çık ma sı nı sağ la mış tır. En düs -
tri yel mut fa ğa mal ze me te min eden üçün cü dün ya ül ke le ri bir sü re son ra
ken di le ri en düs tri yel yi ye cek tü ke ti ci si ha li ne gel miş le dir.2

Bu ça lış ma da fast fo od kar ma şa sı üze ri ne bir de ğer len dir me yap ma yı
amaç lı yo ruz Fast fo od te ri mi ni bir ya ban cı laş ma yı be lirt me si açı sın dan özel -
lik le kul la nı yo ruz. Türk çe’de söz cü ğü söz cü ğü ne hız lı ye mek ola rak kar şı la -
nan İn gi liz ce fast fo od ifa de si nin an lam sal çer çe ve si, Türk çe’de ki ayak üs tü
ye mek ifa de si nin an lam sal çer çe ve siy le tam ola rak ör tüş me di ğin den fast fo -
od’un kar şı lı ğı ola rak ayak üs tü ye mek kar şı lı ğı nı kul lan mı yo rum. Ayak üs -
tün den ka sıt, yi ye ce ğin ken di si nin ça buk ha zır lan ma sı, sa tı cı nın sey yar es naf
ya da kü çük bir dük kân sa hi bi ol ma sı, sa de ce yi ye ce ğin sa tın alın ma sı nın
hız lı ol ma sı, yi ye ce ğin ken di si nin ayak ta di ki le rek tü ke til me si ya da fi ya tı nın
ucuz ol ma sı de ğil dir. Ayak üs tü ye mek ifa de si ni, ye rel kül tür de var olan so -
kak ye mek le ri ni ve on la rın tü ke ti mi ni ifa de eden bir te rim ola rak ayı rı yo -
rum. Bu açı dan ba kıl dı ğın da ayak üs tü bir yi ye cek olan si mi din son yıl lar da
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çok kat lı bi na lar da hız la ser vis edi len ve bu me kân lar da otu ra rak ye nen bir
yi ye cek ola rak da te za hü rü bu iki te rim ara sın da ki ay rı mı in cel ten ve du ru -
mu muğ lak laş tı ran bir ge liş me. Gü nü müz de fast fo od’un sim ge si ha li ne gel -
miş McDo nald’s res to ran la rı nın ku rul ma sı da ABD’de yol ke na rın da açı lan
ve müş te ri le rin ken di ara ba la rıy la ge lip ara ba ya ser vis edi len yi ye ce ği, ara -
ba nın için de ye dik le ri ara ba lı res to ran lar (dri ve-in) dö ne mi ne denk dü şer.
Ric hard ve Ma uri ce McDo nald kar deş ler, 1937 yı lın da ilk ara ba lı res to ran la -
rı nı aç tı lar ve en çok sat tık la rı ürün so sis li sand viç ti. Bir kaç yıl son ra San Ber -
nar di no’da da ha bü yük bir bi na ya ta şı nıp McDo nald Brot her’s Bur ger Bar
Dri ve-In adı nı ver dik le ri ara ba lı res to ra nı aç tı lar. 1948’de ise res to ra nı ye ni -
den ya pı lan dı ra rak fi yat la rı dü şür me ye, hı zı art tır ma ya, sa tış hac mi ni art tır -
ma ya yö ne lik bir sis tem kur du lar. Ar tık sand viç ola rak sa de ce ham bur ger ve
pey nir li ham bur ger sa tı yor lar dı. Bu ye ni sis tem le fab ri ka mon taj hat tı nın
man tı ğı ilk kez bir res to ran mut fa ğın da uy gu lan mış tır. Da ha son ra ki yıl lar -
da, pek çok ye ni gi ri şim ci McDo nald kar deş le rin ye ni res to ra nı na ge lip ye -
mek yi yip sis te mi in ce le dik ten son ra onun tak li di olan ken di res to ran la rı nı
baş ka şe hir ler de aç tı lar.3 Te me li ve sim ge leş miş mar ka sı nın ku ru lu şu yu ka -
rı da özet le nen fast fo od ol gu su çok fark lı açı lar dan ele alı na bi lir. Bu ya zı da
bu açı lar dan ba zı la rı ye rel lik/kü re sel lik ek se nin de in ce le ne cek tir.

Fast fo od en düs tri sin de iş akı şı nın te me li, 20. yüz yıl ba şın da ABD’de ki
fab ri ka lar da uy gu la nan bir leş tir me hat tı sis te mi ne da ya nır. McDo nald kar -
deş ler, fab ri ka la rın üre tim hat la rın da ki te mel fik ri an la ya rak bu nu hız lı ser -
vis sis te mi ne uy gu la dı lar. On la rın kur du ğu sis tem da ha son ra dik kat li ce ge -
liş ti ril di. So nuç ola rak fast fo od en düs tri si, lo kan ta mut fak la rı nın kü çük ye -
mek fab ri ka la rı na dö nüş tü rül me siy le çok sa yı da in sa nın ça lış ma şek li ni de -
ğiş tir di. Oto mo bil fab ri ka la rın da ki par ça la rın bir leş ti ril me si gi bi fast fo od lo -
kan ta la rın da da don muş ham bur ger köf te le ri bel li bir sü re bel li bir ısı da pi -
şi ri li yor, milk sha ke gi bi içe cek ler şu rup ha lin de ge li yor ve son ra suy la ka rış -
tı rı la rak ser vis edi li yor, kı sa ca yi ye cek ler “mon te edi li yor.” Ve rim li li ğin art tı -
rıl ma sı, ser vi sin hız lan ma sı için ku rul muş bir sis tem söz ko nu dur. Bu sis te -
min için de dün ya ça pın da ça lı şan la ra ba kıl dı ğın da uzun sü re li ça lış ma sa at -
le ri ne rağ men dü şük üc ret po li ti ka sı uy gu lan dı ğı gö rü lü yor. Sos yo log Ge or -
ge Rit zer, Max We ber’in akıl cı lık ku ra mı nı te mel ala rak We ber’in bi çim sel
akıl cı lık pa ra dig ma sı nın dört te mel bo yu tu olan ve rim li lik, ön gö rü le bi lir lik,
he sap la na bi lir lik ve in san la rı de net le yen in san sız tek no lo ji le rin ege men ol -
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ma sı nı fast fo od res to ran la rı na uy gu lar. Bu ba kış açı sıy la Rit zer, For dizm’in
ve bu na bağ lı ola rak mo der niz min bir uy gu la ma sı ola rak gör dü ğü fast fo od
en düs tri si ni ve rim li lik öl çü sü nü in sa ni de ğer le rin hep si nin üs tü ne çı kar -
mak la suç la ya rak McDo nald’s’ın za fe ri ni ras yo nel li ğin ir ras yo nel li ği ola rak
ni te len di rir.4 Rit zer, McDo nald’s ör ne ği ni in ce le me si ne Fre de ric Ja me son’ın
post mo dern top lu mun beş te mel öğe si üze rin den de vam et ti ğin dey se McDo -
nald’s’ın bu açı dan ba kıl dı ğın da post mo dern bir ol gu ol du ğu nu be lir tir. Rit -
zer’e gö re McDo nald’s ve onun sem bo lü ha li ne gel di ği McDo nald slaş tır ma
mo dern ol gu la rın hız la yo kol du ğu post mo dern bir top lu ma geç ti ği miz sa vı -
nın red di dir. Mo dern en düs tri yel tek nik ve yön tem ler üze ri ne ku rul muş
McDo nald’s sis te mi nin var lı ğı, en düs tri son ra sı top lu mun da ya şa dı ğı mız sa -
vıy la çe li şir gi bi gö rün se de Rit zer bu nun as lın da hem mo der ni te nin hem de
post mo der ni te nin te za hü rü ol du ğu so nu cu na va rır.5

Fast fo od res to ran la rı nın özel li ği tek tip li lik tir. Tü ke ti ci le rin me kân da,
ürün de ve hiz met te tek tip li li ği ter cih et me si, bu tek tip li li ğin ge tir di ği bi lin -
me yen den zi ya de bi li ne ne, ta nı dı ğa yö nel me nin ge tir di ği kon for miz mi ter -
cih et me le riy le açık la nı yor. Ay rı ca özel lik le kü çük ço cuk lar ve ye ni yet me ler,
tek tip li lik le ge len bil dik, ta nı dık bir or tam da ken di ni da ha ra hat his set me ye
mey yal ol duk la rın dan bu tür res to ran la rın me kân sal ni te lik le ri de as lın da tü -
ke ti min kö rük len me sin de çok önem li bir un sur. Bu açı dan ba kıl dı ğın da fast
fo od’un te mel dü şün ce tar zı her ba kım dan gü nü mü zün pe ra ken de eko no -
mi si nin iş let me ci lik sis te mi ha li ne ge le rek kü çük, ba ğım sız iş let me le rin pi ya -
sa da tu tun ma sı nı ne re dey se im kân sız kıl dı ğı gi bi böl ge sel fark la rı or ta dan
kal dı ran, tek tip dük kân la rın ken di ni kop ya la yan bir vi rüs gi bi dün ya nın her
ye ri ne ya yıl ma sı na yol aç tı. Gi ye cek, ya zı lım, oto mo bil, mü zik, med ya gi bi
alan lar da ürün le ri olan kü re sel mar ka lar, mo dern top lum lar da kül tü rel de -
ne yi min me ta laş tı rıl ma sı eği li mi ni so mut laş tı ran un sur lar dır. Yi ye cek te de
ben zer du rum söz ko nu su. Bu du rum ger çek ten de tek bir he me no nik ho mo -
jen leş miş kü re sel kül tü rün doğ mak ta ol du ğu id di ası nı öne sü rü yor sa bu id -
dia nın da yan dı ğı ka nıt dün ya ça pın da ki kül tü rel ürün ler de gö rü len stan -
dart laş ma ve bir bi ri ne ya kın laş ma dır.6 Bu nun bir so nu cu ola rak ye rel kül tü -
rün ayırd edi ci özel lik le ri si li ni yor. Ye rel kül tür, bel li bir yer de ya şa yan sı ra -
dan in san la rın gün de lik ha yat de ne yi mi nin bü tü nü ola rak ta nım la na bi lir. Bu
bü tün için de onay lan ma duy gu su na sa hip ol ma, ra hat et me ve doğ ru dav -
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ran ma, ki şi sel ter cih le rin ve ya baş ka bir ifa dey le be ğe ni nin in şa edil me sin de
önem li et ken dir. Ye rel li ğin yok ol ma sı, her yer de tek tip bes len me den, tek tip
mü zi ğe, tek tip gi yi me, tek tip ha yat tar zı na ve tek tip dü şün ce tar zı na sa hip
olup öte ki leş tir me yo lun da iler le yen çok bo yut lu bir ya pı nın bi le şe ni. Bu
bağ lam da ye me-iç me alış kan lık la rı, yi ye ce ğe kar şı tu tu nu lan ta vır, doğ ru
düz gün bir öğü nün ne ve na sıl ol du ğu na yö ne lik kav ram lar, gün de lik ha yat
pra ti ği için de öne mi yad sı na maz rol oy na dı ğın dan ye rel kül tü rün hem ay rıl -
maz bir par ça sı dır hem de ye rel kül tü rün ak ta rı la bi lir li ği açı sın dan el zem dir.
Bu açı dan ba kıl dı ğın da fast fo od tü ke ti mi nin bü yük şe hir ler de yay gın laş ma -
sı nın ye rel ye mek kül tü rün de ne gi bi kı rıl ma la ra ne den ol du ğu üze rin de du -
rul ma sı ge re ken bir ko nu dur.

John Tom lin son, baş ka ku ram cı lar ta ra fın dan kü re sel leş me sü reç le riy le
bağ lan tı lı kul la nı lan yer siz-yurt suz laş ma kav ra mı nı García Canc li ni’nin kül -
tü rün coğ ra fi ve top lum sal ka ra par ça la rıy la do ğal iliş ki si nin yok ol ma sı de -
di ği şe yi ge niş ve kap sa yı cı bir bi çim de kav ra mak ama cıy la kul la nır. Bu bağ -
lam da Tom lin son, fast fo od res to ran la rı nın var lı ğı nı ve mar ket raf la rın da
fark lı ül ke le rin yi ye cek le ri nin mev sim den ba ğım sız bir şe kil de ko lay ca eri şi -
le bi lir li ği ni içe ren kü re sel ye mek ol gu su nu da yert siz-yurt suz laş ma nın gün -
de lik de ne yim le rin den bi ri ara sın da sa yar.7 Kü re sel yi ye cek kül tü rü Je an Ba -
ud ril lard’ın si mü las yon ku ra mı na gö re bir si mü lakr di zi nin par ça sı dır.8 Da -
vid Har vey ise Ba ud ril lard’ın izin den gi de rek kü re sel yi ye cek kül tü rü nün
yük se li şi ni za man-me kân sı kış ma sı ola rak ele ala rak kü re sel yi ye cek sek tö -
rün de ki ha kim si mü lakr lar ara cı lı ğıy la dün ya coğ raf ya sı nın do lay lı ola rak
tec rü be edil di ği ni; an cak bu tec rü be nin söz ko nu su si mu lakr la rın ne re den
kay nak lan dı ğı na da ir tüm iz le ri ve on la rı üret miş olan emek sü reç le ri ni ya da
üre ti min de rol oy na yan top lum sal iliş ki le rin ku sur suz ca si li ne rek ger çek leş ti -
ği ni be lir tir.9 Bu ra da Tür ki ye ör ne ği ele alın dı ğın da Ba ud ril lard ve Har vey’in
üze rin de dur duk la rı tec rü be me se le si nin fark lı fark lı şe kil de ya şan dı ğı gö rü -
lür. Dün ya da fast fo od tü ke ti mi nin sim ge si ha li ne gel miş McDo nald’s ör ne ği -
ne ba kıl dı ğın da şir ke tin 1986 yı lın da İs tan bul Tak sim Mey da nı’na Tür ki -
ye’de ki ilk şu be si ni aç tı ğı za man dan 2011 yı lı na ka dar ge çen sü re zar fın da ül -
ke sat tı na ya yıl mış 160’tan faz la şu be si bu lu nan,10 Ame ri kan tar zı nı bi len ki -
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şi le rin ter ci hi ol mak tan çı kıp her yaş tan ve çok fark lı tü ke ti ci grup la rın dan ki -
şi le rin ye mek ye di ği bir me kân ha li ne gel di ği gö rü lür. As lın da ham bur ger
Tür ki ye’ye McDo nald’s ile gel me miş tir. Ör ne ğin, 1960’lı yıl lar da İs tan bul’da
iki par ça, yas sı, yu var lak ek me ğin için de ki yağ da kı zar mış yas sı köf te den
olu şan ham bur ger sa tan Bab Ka fe ter ya ad lı bir lo kan ta mev cut tu. Ay rı ca ba zı
bü yük otel ler de ve öğ ren ci de ği şi miy le Tür ki ye’ye gel miş ABD’li le rin ve ya
NA TO’ya bağ lı ABD’li as ker le rin gö rev yap tık la rı, İs tan bul, İz mir, Ada na, An -
ka ra’da bu tü ke ti ci le re hi tap eden yer ler de ham bur ger bu lu nu yor du; ama
bun lar te kil ör nek ler di.11 Ay rı ca, ABD’de ve ya Ba tı’da ki baş ka bir ül ke de yük -
sek öğ re ni mi ni gör müş genç ler ham bur ger ve McDo nald’s res to ra nı ta nı yor -
lar dı. Şir ket Tür ki ye pa za rı na gir di ği ilk yıl lar da, yup pi es ta bir edi len genç,
be yaz ya ka lı, yük sek öğ re ni mi ni Ba tı’da ta mam la mış ve gö re ce yük sek üc ret -
li ki şi le rin hem ka rın la rı nı do yur mak hem de bel ki de Ba tı’da ya şa dık la rı za -
man la rın “ta dı nı” tek rar ha tır la mak için git tik le ri bir me kân dı. Genç ler pas ta -
ne le re ve ya mey ha ne ye gi der ken ye ni yet me le rin aya küs tü de ğil, ya şıt la rıy la
bir lik te dı şa rı da bir me kân da otu ra rak ye mek üze rin den sos yal leş tik le ri yer -
ler bu lun ma dı ğın dan 1980’li yıl la rın so nun da var sa bü yük fast fo od zin cir le -
rin şu be le ri, bu şu be ler he nüz o şe hir de açıl ma mış sa, “ham gur ger ci ler” okul çı -
kı şı ve ya haf ta so nu öğ le ye mek le rin de gi di len yer ler ol ma ya baş la mış, hat ta
harç lık lar bi rik ti ri le rek bu ra la ra gi dil me ye baş lan mış tı. Bu ra da be de ne gı da
ola rak gi ren şe yin yu mu şak iki yu var lak di lim ek mek ara sın da ki ız ga ra ve ya
kı zar mış köf te ile pa ta tes kı zart ma sı ve ya nın da Co ca-Co la ol ma sın dan do la -
yı alı nan lez zet ten zi ya de ar ka daş lar la bir lik te, özel lik le kar şı cins ten be ğe ni -
len ki şi nin de bu lun du ğu bir ar ka daş gru buy la ye ni ve bü yük le rin uğ ra ma -
ma sın dan do la yı okul da kin den ve ya ev ler de kin den da ha ra hat dav ra nış la rın
ser gi le ne bi le ce ği ve Ba tı im ge si nin TRT’li te le viz yon ve Be ta max ka set li vi de -
o film le ri ara cı lı ğıy la alım lan dı ğı yıl lar da bir me kân da ya şıt lar la ol ma nın ta -
dı çı ka rı lır dı. Esa sen ham bur ger de ğil di be ğe ni len, ar zu la nan; ama o da ye nir -
di el bet. Ame ri kan tar zı yi ye cek ler olan ham bur ger, milk sha ke, el ma lı tur ta
gi bi yi ye cek le rin sa tıl dı ğı göz önün de, çar şı için de ve ya şeh rin iş lek cad de si
üs tün de, ay dın lık, te miz dük kân la rın açıl ma sı ço cuk la rı nın okul dı şın da sos -
yal leş me si ne mü sa ma gös te ren ve ço cu ğu na bu tür yer le re gi de cek haf ta lı ğı
ve re bi len ebe veyn le rin de pek de iti raz ede me dik le ri me kân lar ol du lar.

Da ha son ra ki yıl lar da McDo nald’s şu be le ri nin art tır ma sıy la bir lik te tıp kı
baş ka ül ke ler de ol du ğu gi bi Tür ki ye’de ki McDo nald’s şu be le rin de de pa ket
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prog ram ha lin de sa tı lan kü çük ço cuk lar için do ğum gü nü par ti le ri dü zen len -
me ye baş la dı. Par ti de ço cuk la rı eğ len di ren McDo nald’s pal ya ço su, da ğı tı lan
kar ton dan McDo nald’s taç la rı ve ye nen ham bur ger ler, pa ta tes kı zart ma la rıy -
la McDo nald’s şu be le ri bir dö ne min par ti evi iş le vi ni gö re rek fast fo od’u ço -
cuk lu ğun en gü zel anı la rıy la eş leş tir me nin tü ke ti mi art tır ma nın bir yön te mi
ola rak kul la nıl dı ğı yer ler ol muş tur. Happy Me al de nen ço cuk me nü le riy le
bir lik te, gün dem de ki çiz gi film ka rak ter le ri nin oyun cak la rı ve ya baş ka oyun -
cak la rın üc ret siz ve ril me si, ço cuk tü ke ti ci le re yö ne lik pa zar la ma stra te ji le rin -
den. Kul la nı lan dil, bü yük pa zar la ma stra te ji si nin ay rıl maz bir bi le şe ni ola rak
el bet te çok önem li dir. Ço cuk me nü sü, “mut lan dı ran yi ye cek/öğün” ola rak su nu -
lu yor. Bes len me uz man la rı nın ço ğu na gö re, McDo nald’s rek lam la rın da ve fir -
ma nın pa zar la ma ama cıy la kul lan dı ğı baş ka yön tem ler de ol du ğu gi bi ye mek -
le eğ len ce yi eş leş tir mek, eğ len ce nin bes len me ye ri ne kon ma sı an la mı na gel -
di ğin den sağ lık açı sın dan risk ta şı yor.12 Bu ra da, üze rin de du rul ma sı ge re ken,
ge le nek sel bes len me sis tem le rin de ki yi ye ce ğin ta dın dan ve ye mek ye me nin
ken di sin den do la yı bir haz duy ma ya al ter na tif ola rak bü tün bun la rı boş ve rip
yi ye ce ğin o oyun ca ğa sa hip ol ma nın bir ara cı ola rak ko num lan dı rıl ma sı dır.
Özel lik le de ev de ai le bi rey le ri nin zevk al dı ğı bir ye me alış kan lı ğı oluş tu rul -
ma mış sa, kü çük ço cuk la rın zi hin le rin de ev de hem yi ye cek hem de ye me ey -
le mi nin ken di si hiç eğ len ce li de ğil; ama fast fo od lo kan ta la rın da eğ len ce li eş -
leş tir me si ni yap ma la rı zor de ğil. Ke di le ri çok se ven al tı ya şın da ki oğ lum la en
sev di ği miz ki tap lar dan bi ri olan ke di fo toğ raf la rı ki ta bı na kaç kez bak mı şız -
dır bil mi yo rum; ama ge çen ler de bu ki tap ta ki al nın da ki tüy ler /M/ har fi şek -
lin de olan bir ke di nin fo toğ ra fı nı gö rün ce söy le di ği, “Bak bu McDo nald’s ke di -
si” cüm le si ni du yun ca işa re tin gü cü nün na sıl bir im ge bom bar dı ma nı so nu cu
or ta ya çık tı ğı nı bil sem de şa şır mak tan ken di mi ala ma dım. Fast fo od ye me nin
sağ lık lı ve doğ ru bes len me ol ma dı ğı nı söz le de ğil ev de ki ve okul da ki me nü -
ler de su nu lan yi ye cek ler ara cı lı ğıy la öğ ren miş bir ço cu ğun bi le McDo nald’s
lo go su nu bu ka dar iyi ta nı ma sı, mar ka nın med ya nın her ala nın da ken di ni
gös te ren pa zar la ma stra te ji le ri ve tek nik le ri ko nu sun da çok ba şa rı lı ol ma sı nın
dün ya da ki bin ler ce ör ne ğin den sa de ce bi ri.

Fast fo od ürün le ri nin Ba ud ril lard’ın ba kış açı sıy la si mu lakr lar ol ma sı bu
ürün le rin sim ge le ri nin tü ke til me si nin ya nı sı ra ürün le rin ken di le ri nin de
tam da si mu lakr ol ma sıy la kat mer le nir. Gü nü müz de ha zır gı da la rın he men
hep sin de do ğa la öz deş aro ma ya da ya pay aro ma ile E sa yı la rı ile be lir ti len
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mad de ler bu lu nu yor. Aro ma lar, ta bi at ana nın bah şet ti ği ko ku la rın la bo ra tu -
ar lar da in san eliy le ya pıl mış tak lit le ri, baş ka bir ifa dey le si mu lakr la rı. Kim -
ya bi li mi nin en iyi şe kil de kul la nıl ma sıy la el de edi len bu ko ku lar yi ye cek en -
düs tri sin de ol du ğu gi bi te miz lik ürün le ri, ilaç en düs tri si gi bi par füm ku la nı -
lan her tür lü en düs tri de de yay gın ola rak kul la nı lı yor. E nu ma ra lı mad de ler
ise, yi ye cek le re renk ve ren, ko ru yu cu ve kı vam art tı rı cı mad de ler. Fast fo od
yi ye cek ler de hem do ğa la öz deş aro ma lar hem de E nu ma ra lı mad de le rin
kul la nıl ma sı söz ko nu su ürü nün “-mış gi bi” bir lez ze te sa hip ol ma sın da en
önem li un sur lar dan. Ör ne ğin fast fo od lo kan ta la rı nın ana ürün le rin den olan
pa ta tes kı zart ma sı, McDo nald’s da da ha ön ce sı ğır ya ğın da kı zar tı lır ken he -
kim le rin ve bes len me uz man la rın şid det li kar şı çık ma la rı so nu cun da 1990 yı -
lın dan bu ya na bit ki sel yağ da kı zar tı lı yor. An cak, sı ğır ya ğın da kı zar tı lan pa -
ta tes da ha lez zet li ol du ğun dan şir ket bit ki sel ya ğa sı ğır ya ğı ta dı ver mek için
do ğa la öz deş aro ma la ra sı ğın mış el bet.13 Et ta dı nı se ven le rin “Ev de yap tı ğı mız
pa ta tes kı zart ma la rı bir tür lü böy le ol mu yor,” ser ze ni şi nin ar dın da pa ta te sin çe -
şi din den tu tun da kı zart ma ya ğı nın için de ki mad de le re ve kı zart ma ya ğı nın
ısı sı na ka dar pek çok fak tör var. En düs tri yel yi ye cek pa za rın da ki yi ye cek le -
rin hep si gi bi fast fo od ürün ler de stan dart ha le ge le bil me si için özel ola rak
ta sar lan mış yi ye cek ler ol duk la rın dan “ger çek” yi ye cek ler de ğil ler.

Ham bur ger, pa ta tes kı zart ma sı ve ko la lı içe cek ler den olu şan te mel fast fo -
od me nü sü nün Ak de niz ve As ya tar zın da ki ge le nek sel yi ye cek le re gö re da -
ha az lif, da ha faz la yağ, da ha faz la kar bon hid rat ve şe ker içer di ği de göz
önün de bu lun du ru lur sa fast fo od yi ye cek le rin uzun va de de sağ lık açı sın dan
risk li ürün ler ol du ğu gö rü le bi lir. Ürün le ri nin çok tü ke til me si nin şiş man lı ğa
ve kalp has ta lık la rı na ne den ol du ğu yö nün de ki eleş ti ri ler ve hat ta bu ne den -
le açı lan da va la rı de ğer len di ren fast fo od şir ket le ri me nü le rin de sa la ta gi bi
sağ lık lı se çe nek le re de yer ve re rek suç la ma lar dan ko run ma ya ça lı şı yor lar.
McDo nalds, kül tür em per ya liz mi ne kat kı da bu lun mak la suç lan ma sı nın ar -
dın dan fa ali yet gös ter di ği ül ke ler de ye rel ye mek le ri çağ rış tı ra cak ürün ler
sun ma ya baş la dı. Ör ne ğin Tür ki ye’de 2004 yı lın dan bu ya na McTur co ad lı
köf te li ürün su nu lu yor. Ay rı ca ürün ler de kul la nı lan mal ze me le ri ye rel te da -
rik çi ler den te min edi yor. Te da rik çi le ri nin ye rel fir ma lar ol ma sı, ça lı şan la rın
yer li halk tan ol ma sı nı ta nı tım un su ru ola rak kul la nan şir ket, ken di si ne önel -
ti len em per ya list eleş ti ri le ri ni bu yol la gö rü nür de ber ta raf et me ça ba sı için -
de dir. Oy sa bu ra da yi ne bir -mış gi bi du rum söz ko nu su, çün kü su nu lan ge -
le nek sel yi ye ce ğin ken di si de ğil, onun en düs tri ye uyar lan mış ver si yo nu dur.
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Bu ra da as lo lan, fast fo od zin ci ri nin kâ rı nı art tır mak ama cı na yö ne lik ola rak
ye rel kül tü rün tüm le şik bir par ça sı ha li ne gel me ye ça lış ma sı dır. As ya ör ne -
ği ni in ce le yen Wat son’a gö re bu nu ba şar mış tır dır da.14

Ba tı’da en düs tri dev ri mi nin ar dın dan ya şa nan la ra ben zer ola rak gü nü -
müz de Tür ki ye’de de ça lış ma saa ti ve me kâ nın da ki de ği şik lik ler, bü yük ai le
ya pı sı nın da ğıl ma sı nın ge tir di ği so nuç lar, çe kir dek ai le yi oluş tu ran la rın gün -
de lik ha yat ri tim le ri nin bir bi rin den gi de rek fark lı laş ma sı gi bi ne den ler le ge -
le nek sel ye mek kül tü rü nün bir par ça sı olan “ai le cek sof ra ya otur ma” pra ti ği
ar tık şe hir ler de haf ta da an cak bir kaç öğün le sı nır lı ha le gel di. Bir lik te ge çi ri -
len kı sıt lı za man da hem ye mek ye mek, hem eğ len mek hem de bel ki de alış -
ve riş gi bi gün de lik tü ke tim mad de le ri nin sa tın alın ma sı ge re ği nin ye ri ne ye -
ti ri le bi le ce ği me kân la ra git mek ge re ke bi li yor. Bu du rum da post mo dern kül -
tü rün baş ka bir un su ru olan çok kat lı alış ve riş mer kez le ri ne git mek en hız lı
çö züm, öy le bir çö züm ki için de fast fo od tü ke ti mi de var. McDo nald, gü nü -
müz de Hong Kong gi bi ulu sö te si (trans na tio nal) sis tem le rin ne re de bi tip ye -
rel kül tü rün ne re de baş la dı ğı nın tar tış ma ko nu su ol du ğu, post mo dern, post -
nas yo na list ve ol duk ça trans nas yo nel ha yat tar zı nın hü küm sür dü ğü ai le
evi nin sa mi mi ve bil dik or ta mı nın ikâ me si bir me kân dır.15 Biz de du ru mun
he nüz bu ha le gel me di ği ne ba kıp otur mak ve ya ye re li şeh re “nak let mek” ye -
rel ola nı ko ru ma ya yet mi yor. Ha ki ki ye rel li ğin de vam ede bil me si ise, çiğ
köf te ci dük kân la rı ve ya iş lek cad de le re ba kan vit rin le rin ar dın da yuf ka açıp
sac bö re ği ya pan ka dın la rın ol du ğu ve ge le nek ten ko pu şun bir so nu cu ola -
rak ar tık sa de ce ya ban cı tu rist le re de ğil şe hir li, yer li tü ke ti ci ye de hi tap eden
“otan tik” lo kan ta lar da ki gi bi ye rel ola nın mer ke ze ge lip yoz laş tı ğı, içi bo şal -
tı lıp ta dı nın ka çı rıl dı ğı si mu lakr çö züm ler de ğil, ye re lin ger çek an lam da ai le
ve uy gar lık or ta mı na ak ta rı la bil me siy le ger çek le şe cek tir.

Bir gün ge lip her ke sin sa de ce ham bur ger ye me me si müm kün.
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