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ÖZ: Popüler kültür, dünya üzerindeki birçok ülkeyi etkilemektedir. Bu etki azımsanmayacak kadar 
fazladır. Popüler kültür kendi kodlarını evrensel görür. Toplumların kendi kültür kodları göz ardı 
edilir. Popüler kültürün yüzeyselliği her topluma ulaşmasına imkân verir. Böylelikle her toplum ve 
her birey popüler kültür ürününe kolaylıkla sahip olabilir. Fakat ülkemiz popüler kültürünün 
anlaşılması için öncelikle yoksulluk kültürünün bilinmesi gerekmektedir. Popüler kültür, 
ülkemizde yoksulluk kültürünü kullanmıştır. Yoksulluk kültürü içerisindeki birey toplumsal 
değerlere yeteri kadar bağlı kalamamıştır. Toplumsal değerlere karşı olan bu uzaklık onu etkiye 
açık hale getirmiştir. Popüler kültür de medya üzerinden kendi etkisini yayabilmiştir. Yoksulluk 
kültürünün köksüzlüğü popüler kültür için cezbedici olmuştur. Yoksulluk kültürü, ekonomik 
olarak iyileşmeyi yakalasa bile kendi kültürünü muhafaza etmiştir. Popüler kültür ile birlikte 
gerçekleşen bu dönüşüm süreci bu makalenin ana konusunu teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Popüler Kültür, Yoksulluk Kültürü, Küreselleşme, Medya. 

 

Globalization, Populer Culture And Poverty Culture 

ABSTRACT: Popular culture affects many countries around the world. This effect is substantial. 
Popular culture sees its codes as universal. Societies' own cultural codes are ignored. The 
superficiality of popular culture allows it to reach every society. Thus, every society and every 
individual can easily own the product of popular culture. However, in order to understand the 
popular culture of our country, it is necessary to know the poverty culture first. Popular culture has 
used the poverty culture in our country. The individual within the poverty culture could not 
adhere to social values sufficiently. This distance from social values has made it open to influence. 
Popular culture has also been able to spread its influence through the media. The rootlessness of 
the culture of poverty has been attractive to popular culture. The poverty culture has preserved its 
own culture, even if it has achieved economic recovery. This transformation process taking place 
with popular culture constitutes the main subject of this article. 
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Giriş 

Yoksulluk kültürü, Oscar Lewis’in çalışmalarında sıklıkla belirttiği bir kavramdır. 
Kavramın ortaya çıktığı mekânlar olarak gecekondu bölgelerini göstermek mümkündür. 
Lewis, gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarda halkın geleneksel kültürlerden farklı bir kültür 
alanını ortaya çıkarabildiğini gözlemlemiştir. Bu kültür alanları bir arada kalmışlıktır. 
Ülkemizde de Orhan Türkdoğan bu kavrama önem göstermiştir. Türkdoğan’ın 
gerçekleştirdiği gecekondu bölgesi alanlarında halk, kent ve köylerden farklı bir kültür alanı 
içerisinde yaşamıştır. Köylerden koparak gelen kişiler kent içerisine adapte olmak 
istemişlerdir. Ancak hem yaşam şekilleri hem de ekonomik koşullarının buna el verişsiz 
oluşu nedeniyle bu adaptasyon gerçekleşememiştir. Göç edenler geldikleri köylere de geri 
dönememişlerdir. Çünkü köylerde meydana gelen değişim onları köyün dışına itmiştir. 
Geçim derdi içerisinde göç eden kişiler, şehirlerde de istediklerini bulamamışlardır. Hem 
köylerine geri dönemedikleri için hem de şehre adapte olamadıkları için bu kişiler 
gecekondu bölgesi adı verilen alanlarda yaşamaya başlamışlardır. Bu kişilerin yaşam 
koşulları ne köye benzemektedir ne de şehre benzemektedir. Gecekondu alanlarındaki 
kişiler önemli geçim sıkıntısı çekmişlerdir. Bu geçim sıkıntısının vermiş olduğu güvensizlik 
durumu onların yaşam şekillerini ciddi ölçüde etkilemiştir. Örneğin bu alanlarda sıklıkla 
görülen işsizlik durumu, kişilerin günlük işlerle hayatlarını devam ettirmelerine yol açmıştır. 
Böylelikle devamlı gelir kaynağı olmayan insanlar sıklıkla açlık çekmişlerdir. Yarının onlara 
ne getireceğini bilemeyen insanlar günübirlik hayatlar yaşamaya başlamışlardır. Günübirlik 
yaşama durumu önemli kültürel değişmelere de neden olmuştur. Günübirlik yaşama 
durumu, hayatı yüzeysel algılama şeklini de beraberinde getirmiştir. Yoksulluk kültüründe 
hayat günlük ya da yüzeysel yaşanmaktadır. Karşılaşılan sorunlar yüzeysel şekilde 
çözülmektedir. Ekonomik alandaki yetersizlikler dünyaya farklı bir bakış kazandırmıştır. 
Yoksulluğun yoğun yaşandığı alanlar, kent kültüründen farklı bir dünya görüşünü ortaya 
çıkarmıştır. Gecekondu ve yoksulluk alanlarının ortadan kaldırılması için önemli adımlar 
atılmıştır. Evler kentsel dönüşümler ile yenilenmiştir. Gecekondu alanlarında görülen dip 
dibe ve müstakil evler yerini apartman dairelerine bırakmıştır. Konut afları ile birlikte 
tapusuz evlere tapu verilmiştir. Ancak kültür dediğimiz olgu yalnızca ekonomik faktörler ile 
değişmemektedir. Gecekondu kültürü ya da diğer ismiyle yoksulluk kültürü kuşaktan 
kuşağa aktarılmaktadır. Böylelikle yaşam ve düşünüş şekilleri sürdürülmektedir. Yalnızca 
ekonomik şartların değişmesi bu kültürü ortadan kaldırmamıştır. Çünkü yoksulluk 
kültürünü ortadan kaldırmak yoksulluğu ortadan kaldırmaktan daha zordur. Yaratılmış 
olan kültür zaman içerisinde yoksulluk kalıbından kendisini kurtarmıştır. Ancak yoksulluğu 
içerisinde barındırmaya devam etmiştir. Bu gizli yoksulluk onu sürekli olarak takip etmiştir. 
Popüler kültürün etkisi de bu noktada görülmektedir. Popüler kültür ve küreselleşme, 
yoksulluk kültürünü önemli ölçüde dönüştürmüştür. Kendisini farklı formlar halinde 
göstermiştir. Her ne kadar ekonomik gelirin artması ile yoksulluk kültürü ortadan kalkmış 
gibi görünse de aslında varlığını popüler kültür içerisinde göstermeye devam etmektedir. 

Yoksulluk Kültürünün Dönüşüm Süreci 

Yoksulluk kültürünün günümüzdeki varlığının anlaşılabilmesi için küreselleşme ve 
popüler kültürün anlaşılması gerekmektedir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren dünyanın 
hızlı bir şekilde küreselleştiğine tanık olmaktayız. Dünya ticaret ve savaşlar ile çok uzun 
zamandır toplumları birbirine bağlamaktaydı. Ancak küreselleşme ile birlikte bu bağlantı 
ciddi ölçüde tek tarafa doğru kaymaktadır. Bir toplum, farklı bir toplumu ya da bir kültür, 
farklı bir kültürü her zaman için derinden etkileyebilmekteydi. Fakat günümüzde – her ne 
kadar ona karşı direnç gösterilse de- Batı kültürü özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin 
kültürü tüm dünyaya pazarlanmaktadır. Gerek medya ile gerek moda ile gerekse ekonomi 
ile ABD kendi kültürel gücünü tüm dünyaya yaymaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Güney 
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Kore ve Japonya son zamanlarda ABD’ye karşı bir alternatif oluşturmaya çalışsa bile bu çaba 
henüz yeterli seviyede değildir. Antonio Gramsci’nin deyimiyle kültürel hegemonya 
varlığını korumaktadır. Moda ile toplumların kendi tarihsel giyinme şekilleri değiştirilmekte 
ve doğru giyinmek belirli bir grubun tekeline bırakılmaktadır. Sinema endüstrisinin de 
merkezi olan Hollywood filmleri ile ABD’nin büyüklüğü ve yüceliği her fırsatta 
tekrarlanmaktadır. Film karakterlerinin sık sık kullandığı ABD ürünleri tüm dünyaya bu 
şekilde sunulmaktadır. Toplumlar bu yoğun baskıya karşı koyabilecek gücü kendilerinde 
bulamadıklarında önemli bir kültürel değişme içerisine girebilirler. Bu değişim ile birlikte 
küreselleşme ulus devletleri ve milli birliği tehdit eder1. George Ritzer’in Toplumun 
McDonaldlaştırılması2 eserinde belirttiği gibi küreselleşme ile birlikte toplumlar standart hale 
getirilmeye çalışılır. Ürünler artık belirli bir coğrafi hedefe değil, tüm dünya pazarına 
yönelik üretilmeye başlanmaktadır. Tüketicilerin ürünleri değiştirebilmesi gibi ürünler de 
tüketiciyi değiştirip dönüştürme gücüne sahiptir. Kişilerin kullandıkları ürünler, yeme 
şekilleri, giyim şekilleri onların düşünce yapısını ve yaşam şeklini de etkilemektedir. 
Böylelikle tarihsel geçmişten kopuk bir kültür alanı ortaya çıkmaktadır. Bu kültür alanı 
toplumun köklerinden bağımsızdır3. 

Hız terimi, tarihin hiçbir aşamasında günümüzde olduğu kadar kendisini 
hissettirmemiştir. Günümüz toplumları artık değişim üzerine kurulmaktadır. Yeniliğin 
eskimesine izin verilmeden yenisi önümüze sunulmaktadır. Günümüzde eskilere külüstür 
gözüyle bakılmaktadır4. Değişmenin hangi yöne doğru olduğundan ziyade değişmenin 
kendisi önem kazanmıştır. Artık eskiler bir kenara atılmakta ve önem arz etmemektedirler. 
Bu durum insanlar için de geçerlidir. Yaşlı insanların düşünceleri geri kafalılık olarak 
görülmekte ve onların sözlerine yeteri kadar itibar edilmemektedir. Durağanlık günümüz 
toplumunun en büyük düşmanıdır. Değişim her toplum için kaçınılmazdır ve gereklidir. 
Hiçbir toplum yerinde sayamaz. Fakat değişimin hangi yöne doğru olacağı daha önemlidir. 
Günümüzde, değişmek için değişim ön plandadır. Hareket halindeki toplum insan yapısını 
da değiştirmektedir. Artık insan sürekli olarak hareket etmek durumundadır. Hareketini 
kestiği noktada toplum onu değersizleştirmektedir. Bu durum da ortaya adeta performans 
öznesini çıkarmaktadır5. Performans öznesi kendisini sürekli yenilemek ve sürekli olarak 
yeniden başlamak zorundadır. Günümüz insanı adeta Sisifos’tur. Toplumun sürekli olarak 
yeniden başlaması söz konusudur. Günümüz anlayışı, her gün yeni bir gün, her sayfa yeni bir 
başlangıç şeklinde gerçekleşmekte ve geçmişin deneyimi elinin tersiyle itilmektedir. Geçmişe 
ve geleceğe yönelik sorumluluk duygusu ortadan kalkmıştır6. Artık bireysellik hat safhaya 
ilerlemiştir. Toplumun kendi temellerinden uzak olması bireyselliğin yükselişini 
desteklemektedir7. Artık tarihsel sürecinden kopmuş olan bir kültür alanı dünya üzerinde 
söz sahibidir. Değişimin, hızın egemen olduğu bu çağda değişimi engelleyen tüm faktörler 
ortadan kaldırılmaktadır. Tarihsel geçmiş unutturulmaya çalışılmakta ve yalnızca anı 
yaşamak fikri varlığını sürdürmektedir. Günümüzde geçmiş ya da gelecek önem arz 
etmemektedir. Günlük hazlar ve ihtiyaçlar ile toplum varlığını devam ettirmeye 

 
1 Sezgin Kızılçelik, Zalimler ve Mazlumlar Küreselleşmenin İnsani Olmayan Doğası, Ankara: Anı 
Yayıncılık, 2018, s. 59. 
2 George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması, çev., Akın Emre Pilgir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2016, s. 186. 
3 Kızılçelik, Zalimler ve Mazlumlar Küreselleşmenin İnsani Olmayan Doğası, s. 57. 
4 Richard Sennett, Karakter Aşınması, çev., Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2019, s. 89. 
5 Byung Chul Han, Yorgunluk Toplumu, çev., Samet Yalçın, İstanbul: Açılım Kitap, 2019, s. 18. 
6 Sezgin Kızılçelik, Çağdaş Sosyal Teorisyenler 2, Ankara: Anı Yayıncılık, 2019, s. 304. 
7 Sezgin Kızılçelik, Frankfurt Okulu, Ankara: Anı Yayıncılık, 2018, s. 479. 
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çalışmaktadır. Kültür adeta istenilen şekilde kullanılmak üzere metalaştırılmıştır8. 
Günümüzde kültür, tarihsel geçmişimizin bir sonucu olarak hayatımızı şekillendirmemekte, 
insanları uyuşturmaya yönelik kullanılır hale gelmektedir. Bu durum günümüz medyası ile 
desteklenmektedir. 

Medya yalnızca bizlere ideoloji sunmakla kalmaz, ekonomik yönden hareket etme 
şeklimize de müdahale eder9. Radyo ile birlikte başlayan kitle kültürü, günümüzde sosyal 
medya aracılığı ile çok daha bireysel bir seviyeye gelmiştir. Radyo ile olaylara kişi bazında 
etki edememe durumu günümüz medyası ile boyut değiştirmiştir. Artık sosyal medya 
sayesinde her birey gerçekleşen olaylara kendince yorum yapabilmekte ve müdahale 
edebilmektedir. Sosyal medyada her konu için herkese yer vardır. Bu alan, bilen-bilmeyen 
ayrımı yapmamaktadır. Bir konuda bilgi sahibi olsun ya da olmasın herkes o konu hakkında 
yorum yapabilir. Bu durum her bireye ciddi bir önem kazandırmıştır. Herkes kendisini 
dünyanın merkezi halinde görebilmektedir. Eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine kurulu olan bir 
sistem10 ortaya bir sözde eşitlik olgusu çıkarmıştır. Günümüzde herkesin sözü değerli 
olduğu kadar aynı şekilde herkesin sözü de bir bakıma değersizleşmektedir. Değişen 
ekonomik durumlar ile birlikte toplumlar ilgilerini daha farklı alanlara yönlendirmişlerdir. 
Özellikle yoksulluk kültürü alanlarındaki geçim sıkıntısı günümüzde farklı bir boyuttadır. 
Yoksulluk kültürü ortadan kalkmamakla birlikte popüler olanla girdiği ilişki sonucu şekil 
değiştirmiştir. 

Günümüz toplumlarında geçim düzeyleri iyileştirilmiştir11. Gecekondu olarak bilinen 
alanlar fiziki şekilde hayatlarımızdan ciddi ölçüde kalkmıştır. Ülkenin önemli bir kesimi hala 
gecekondularda varlığını tabi ki sürdürmektedir. Ancak içlerinde bulundukları kültür 
kodları değişmiştir. Gecekondular, kent kimliğine kavuşamamışlardır12. Popüler kültür, 
yoksulluk kültürünü kendi içerisinde dönüştürmüştür. Yoksulluk kültürü kendi içerisinde 
bugünü kurtarma yarını düşünmemeyi yaratmıştı. Popüler kültür işte bu yönüyle kendisini 
yoksulluk kültürüne açmıştır. Sunduğu basit ve herkese hitap eden ürünleri ile yoksulluk 
kültürünün dönüşümü sağlanmıştır. Popüler kültürün herkese hitap edebilmek için 
herhangi bir derinliği olmayan ürünler ortaya koyması, zaten yeteri kadar eğitime ve 
derinlemesine bilgiye ulaşamayan yoksulluk kültürü çevresindeki insanları cezbetmiştir. 
Popüler kültür olabildiğince sığ bilgiler sunmakla kişilere büyük bir bilgi bombardımanı 
getirmektedir. Fakat aslında öğrenilen bu bilgiler derinlikten ve birbiri ile olan bağlantıdan 
uzaktır. Ortada bir sürü bilgi bulunmaktadır fakat birbirleri ile bağlantı bulunmamaktadır. 
Bu durum özellikle gerçekleştirilmektedir çünkü birbiri ile bağlantılı olan bilgi türleri her 
zaman için ön bilgiye ihtiyaç duyar. Popüler kültür ön bilgi içermekten uzaktır. Bu kültür 
içerisinde üretilen her bilgi yeniden başlamaktadır. Nasıl ki yoksulluk kültürü içerisinde 
bulunan gündelik işçiler bugünü kurtardıktan sonra yarına yepyeni bir işle başlamak 
durumundaydılarsa, popüler kültürün bilgi üretim süreci de aynı şekilde işlemektedir. 
Üretilen bilgi gündelik ve günü kurtarma amacıyladır. Her gün bir yeni bilgi, her gün bir 
yeni sansasyon gündeme gelmektedir. Böylelikle dünde olan dünde kalmakta ve bugünü 
etkilememesi sağlanmaktadır. Popüler kültürün geçmişi yoktur. Popüler kültür gelecek de 
vaat etmez. Popüler kültür çevresi için yalnızca bugün vardır. Yoksulluk kültürü için nasıl 
sadece bugün varsa popüler kültür için de yalnızca bugün söz konusudur. Popüler kültür 

 
8 Guy Debord, Gösteri Toplumu, çev., Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2019, s. 142. 
9 Ahmet Talimciler, Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin Sporu, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2015, s. 160. 
10 Sezgin Kızılçelik, Burjuva Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık, 2013, s. 27. 
11 Tom Bottemore, Modern Toplumda Sosyal Sınıflar, çev., Özlem Balkız, Bekir Balkız ve Ümit Tatlıcan, 
Bursa: Sentez Yayıncılık, 2018, s.29. 
12 Orhan Türkdoğan, ‘‘Bir Sosyoloğun Yol Haritası’’, Türkiye’de Sosyolojinin Yüz Yıllık Birikimi, der., 
Erkan Çav ve Elif Süreyya Genç, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020, s. 59. 
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böylelikle olabildiğince geniş bir özgürlük alanı sunuyor gözükürken aslında içerisinde 
bulunan kişilere hiçbir şey sunmamaktadır. Popüler kültür içerisindeki insan her rüzgârda 
farklı yöne giden bir yaprak gibidir. Rüzgârın yönünü belirleyememekte, yalnızca rüzgâr 
nereye götürürse oraya gitmektedir.  

Folk kültürü ya da diğer adıyla halk kültürü rasyonelleşmemiş ya da metalaşmamıştır13. 
Folk kültürü kendi içerisinde tarihsel derinliğini barındırmakta ve kendi kültürel kodlarını 
sürdürmektedir. Ancak yoksulluk kültürünün yukarıda belirtmiş olduğumuz 
durumlarından dolayı folk kültürü etkisini yitirmiştir. Gecekondu içerisinde köy ve şehir 
arasına sıkışarak kendi varlığını yitiren halk, folk kültüründen uzaklaşmıştır. Kendisine yeni 
bir kültür alanı yaratan yoksulluk kültürü, popüler kültür ile birlikte kendi kodlarını geniş 
bir alana yayma fırsatı bulmuştur. Yoksulluk kültüründe ve popüler kültürde geçmiş yoktur. 
Yoksulluk kültürü ve popüler kültürde gelecek yoktur. İki kültürde de yalnızca bugün 
vardır. İki kültür de derinlikten ve halk yaratıcılığından uzaktır. İki kültür de rüzgârda 
savrulan yapraktır. İki kültür alanı da kendisini değiştirebilme gücünden uzaktır. Halk 
kültürünün zihinsel yaratıcılığı bu iki kültür alanından da uzaktır14.  

Günümüz popüler kültürü kendisini gösteriş üzerine kurmaktadır. Kendisini en iyi 
şekilde sunmaya çalışmakta ve güzel göstermektedir. Popüler kültürün yayılması kendi 
reklamı sayesinde olmaktadır. Popüler kültürün yayılımı insanların birbirine özenmesi ile 
mümkündür. Özenme, imrenme durumu ortadan kalktığı anda popüler kültür varlığını 
yitirecektir. İnsanlar film karakterlerinin kullandıkları ürüne sahip olmak isterler çünkü 
filmin kahramanı gibi olmak istemektedirler. İnsanlar dünyaca ünlü sporcuların tavsiye 
ettikleri ürünleri kullanmakta ve saç-giyim şekillerini onlara benzetmektedirler çünkü onlar 
gibi olmayı hedeflemektedirler. Onlar gibi olmaları mümkün olmasa bile popüler kültür 
onlar gibi hissedebilmesini sağlamaktadır. Popüler kültür kişilerin kendilerini iyi hissetmeleri 
için elinden geleni yapmaktadır. Kişiler kendilerini iyi hissettikleri müddetçe daha fazla 
tüketime yönelmektedirler. Tüketim ve yeniden tüketim süreçleri ile popüler kültür kendi 
varlığını devam ettirmektedir. Zevk ve hayat düşkünlüğü bu kültür yapısı için 
kaçınılmazdır15. Gecekondu yapılaşması ile ortaya çıkan arabesk kültürü, günümüzde 
kendisini haz kültürü şeklinde göstermektedir. Önemli sorunlar ile ilgilenmekten 
uzaklaşarak yalnızca haz üzerine yaşamak popüler kültürün olmazsa olmazıdır.  

Modern toplumda kitleleri yönlendirebilmek amacıyla uygulanan tahakküm16 yerini 
özgürlük ile değiştirmiştir. Ancak bu özgürlük durumu yalnızca bir paravandır. İnsanlar 
sınırsız özgürlük alanı içerisinde olduklarını düşünmektedirler fakat yalnızca onlara sunulan 
ürünler ile bu kanıya varmaktadırlar. Özgür düşünce ortamını savunduğunu iddia eden 
Twitter, ABD başkanı Donald Trump’ın hesabını, paylaşımları nedeniyle askıya 
alabilmektedir. ABD başkanı bile bu muameleye maruz kalabiliyor ise ortada bir özgürlük 
durumunun olduğunu söyleyebilmek güçtür. Popüler kültür insana yalnızca kendisine bağlı 
kaldığı ölçüde özgürlük tanımaktadır. Popüler kültürün sınırları içerisinde herkes özgürdür. 
Ancak bu alanın dışına çıkıldığında ya da bu alana zarar vermeye yönelik davranış ve 
düşünüş kalıpları sunulduğunda popüler kültür kendi savunma mekanizmasını anında 
çekmektedir. Böylelikle kendi katı kurallarını insanlar üzerinde uygulayabilmektedir. 

 
13 David Rowe, Popüler Kültürler Rock ve Sporda Haz Politikası, çev., Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 1996, s. 21. 
14 Orhan Türkdoğan, Öteki Türkiye, Konya: Çizgi Kitabevi, 2020, s. 107. 
15 Orhan Türkdoğan, Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, 
s. 251. 
16 Charles Taylor, Modernliğin Sıkıntıları, çev., Uğur Canbilen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017, s. 27. 
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Türkdoğan bu düşünce yapısının Batı dünyasının ürünü olduğunu söylemektedir17. Batı 
dünyasının hegemonyası günümüzde her toplumun içinde bulunmaktadır. Popüler 
kültürün yönlendirmesi artık her toplum için geçerlidir. Artık popüler kültür, toplumu 
birbirinden koparmıştır. Popüler kültürün ve gelişen teknolojinin sunmuş olduğu olanaklar 
ile insanlar artık birbirine ihtiyaç duymamakta, yalnızca birbirinin işine yaradığı müddetçe 
diğerinin var olması önem arz etmektedir. Günümüzde firmalar proje temelli çalışmakta ve 
insanlar geçici işler için geçici bir süre bir arada bulunmaktadır. Bu durum iş arkadaşı olma 
mevcudiyetini ortadan kaldırmaktadır. Çünkü her an iş arkadaşı değişebilir ve bir insana 
bağlanmak anlamsızlaşır. İş arkadaşları ile kurulacak olan ilişki yalnızca bir süre için geçerli 
olmaktadır. Richard Sennett’in belirttiği şekilde artık firmalara ya da iş yerlerine olan 
bağlılık ortadan kalkmaktadır. Çalışan kişiler kendilerini çalıştıkları yere bağlı 
hissetmemekte ve her an ayrılabilmeye hazır halde bulunmaktadırlar. Teknolojik aletler ise 
bu durumu çok daha ileri seviyeye taşımaktadır. Artık herkesin cebinde bulunan akıllı 
telefonlar hepimizin en yakın arkadaşı durumuna gelmiştir. Teknolojik aletler bizlere 
istediğimiz her şeyi kısa bir süre içerisinde sunabilmektedir. Farklı kişiler ile olan 
iletişimimiz teknolojik aletler ile sağlanabilmektedir. Bu durum günlük hayatımıza birçok 
farklı kolaylık sağlamakla birlikte ciddi zararlar da vermektedir. Artık insanların fiziksel 
varlığı bir anlam ifade etmemektedir. İnsan faktörü ortadan kalkmaya başlamaktadır. 
İlişkiler teknolojik düzeye inmekte ve kişisel ilişkiler dışlanmaktadır. Geçmişten taşıdığımız 
aydın-halk, kent-köy farklılaşması18 günümüzde yerini insan-insan farklılaşmasına 
bırakmıştır. İnsanlar arasındaki fiziksel mesafe teknoloji ile ortadan kalkmakla birlikte 
insanlar arası samimiyet teknoloji ile birlikte azalmaktadır. Artık insanlık çok hızlı iletişim 
kurabilmektedir ancak iletişim durumunun önemi ortadan kalkmaktadır. Herkes kendi 
başına yaşayabilmekte ve bir diğerine ihtiyaç duymamaktadır. Bu bireyselleşme durumu her 
türlü bağın da ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Türkdoğan’ın belirttiği üzere ne 
Batılılaşabildik ne de kendi köklerimize tutunabildik19. 

Yoksulluk kültürü kendi kodlarını sıfırdan yaratması bakımından geçmişin köklerine 
yeteri kadar tutunmamakta, tutunamamaktaydı. Kendisini adapte etmek istediği şehir 
kültürüne de yeteri kadar adapte edemeyince kendi kodlarını oluşturmak durumunda 
kalmıştı. Böylelikle ortaya yepyeni bir kültür alanı çıkmıştı. Popüler kültür de görüldüğü 
üzere kendi kodlarını uygulamaktadır. Yoksulluk kültürü bir direnç mekanizması olarak 
ortaya çıkmakla birlikte günümüzde kendisini geniş kitlelere benimsetmektedir. Artık ismi 
değişen bu kültür alanı kendi gücünü geniş kitlelere gösterebilmektedir. Yoksulluk kelimesi 
ortadan kaldırılmış ancak yoksulluk kültürü varlığını korumaktadır. Popüler kültür herkesin 
ulaşabilmesi için kendi ürünlerini en ucuzdan satmaktadır. Kendi içerisinde sunmuş olduğu 
bazı ikonlar bu kültürü gösteriş çerçevesinde geliştirmektedirler. Popüler kültür ikonları 
önemli ölçüde maddi zenginlik kazanmıştır ya da kazandırılmıştır. Böylelikle insanlara 
teşvik edici bir durum ortaya çıkarılmıştır. Popüler kültür ürünlerini yeteri kadar kullanırsak 
ve doğru hamleleri yaparak, adeta cesaret gösterirsek, herkesin o ikonlar kadar zengin 
olabileceği algısı yaratılmaktadır. Zenginlik, popüler kültür içerisinde hiçbir temele bağlı 
değildir. Herkes her an zengin olabilme potansiyeline sahiptir. Zengin olmak artık çok 
kolaydır. Herhangi bir vasıf gerektirmeden zengin olabilme durumu geniş kitleleri bu alana 
yönlendirebilmektedir. Çünkü artık ortada etik değerlerden soyutlanmış bir zenginlik 
durumu vardır. Zenginlik hiçbir etik duruma bağlı değildir. Hem harcama hem de kazanma 
durumu etik değerlerden soyutlanmıştır. Etik değerlerden soyutlanma durumu paranın nasıl 
harcanacağına dair bir uzaklaşma yaratmıştır. Yani artık para sahibinindir ve sahibi ne 

 
17 Orhan Türkdoğan, İş Ahlakımız ve İşçi Kültürünün Yükselişi, Konya: Çizgi Kitabevi, 2016, s. 20. 
18 Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
2011, s. 174. 
19 Türkdoğan, Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme, s. 272. 
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şekilde isterse öyle harcamakta özgürdür. Max Weber’in belirttiği zenginlik ve kapitalizm 
için lüks ve gösterişten kaçınma durumu20 tam tersi bir şekilde varlığını sürdürmektedir. 
Günümüzde lüks ve gösteriş, daha fazla lüksü ve gösterişi beraberinde getirmektedir. 
İslam’da bulunan paranın adaletli dağıtımı ilkesi ya da Orta Asya Türk geleneğinde bulunan 
potlaç artık ortadan kalkmıştır. Paranın harcanma şeklinin yalnızca sahibinin özgürlüğüne 
bırakılması durumu kişilerin kendilerini bulundukları toplumdan tamamen çekmelerine yol 
açmaktadır. Bu durumda diğer insanları düşünmenin herhangi bir anlamı yoktur. Bu 
yüzden de paranın harcanması konusunda herhangi bir etik değerin hiçbir bağlayıcılığı 
bulunmamaktadır. Popüler kültür insanları birbirinden uzaklaştırarak soyutlarken aynı 
zamanda etik değerleri de ortadan kaldırmaktadır. Lüks ve gösteriş artık diğer herkesi 
ezmek için kullanılan kodlardır. Artık bir sınıfın ya da bir statünün diğerlerine karşı olan 
üstünlüğünü gösteren kodlar bireysel düzeye indirgenmiştir. Artık bireyler arasında gösteriş 
farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Sahip olunanlar, bizlerle aynı şansa sahip olmayan herkesi 
ezebileceğimiz bir mekanizmaya dönüşmüştür. Yoksulluk kültürünün kodları değişime 
uğramış ve kendisini ucuz gösteriş şeklinde var etmeye devam etmiştir. 

Sonuç Yerine 

Günümüzde yaratılmakta olan popüler kültür tüm toplumlara uygulanmak istemektedir. 
Her toplumun kendi tarihsel süreci içerisinde ve uzun zamana yayılarak oluşan kültür 
kodları günümüzde tahrip edilmektedir. Bu süreç küreselleşme ile birlikte hat safhaya 
ulaşmıştır. İnsanların kültürü etkilediği kadar kültür de insan yaşamını etkilemektedir. 
Karşılıklı değişim söz konusudur. Bu yüzden popüler kültürün insan hayatını ne derece ve 
ne şekilde etkilediği önem kazanmaktadır. Popüler kültürün ülkemize girişi aslında 
yoksulluk kültürü ile oldukça bağlantılıdır. Yoksulluk kültürünün yaşam kodları popüler 
kültür ile ciddi ölçüde benzerlik göstermektedir. Popüler kültür insanlara yüzeysellik 
sunmaktadır. Sunulan bu yüzeysellik her zaman için geçicidir. Popüler kültürün kalıpları 
içerisindeki her şey yok olmaya mahkûmdur. Popüler kültür, tüketilebilen kültürü ortaya 
çıkarmıştır. Artık kültür tüketim metasıdır. Yüzeysel olmak popüler kültürün özellikle tercih 
ettiği bir durumdur. Ön bilgiye sahip olmadan tüketilebilen kültür kodu herkese hitap 
etmektedir. Popüler kültürün yaratmış olduğu değişimden en fazla etkilenen grup 
gençlerdir. Bunun sebebi gençlerin henüz kültür kodlarına yetişkinlere nazaran daha uzak 
olmaları gelmektedir. Popüler kültürün yetişkinler arasında da yaygın olduğunu belirtmekte 
fayda vardır. Ancak toplumun devamlılığı için gençlerin ne yaptığı ve ne düşündüğü 
önemlidir. Popüler kültür genç kuşakları etkisi altına alarak onları topluma karşı pasif hale 
getirmektedir. Bu grup popüler kültürü kendi yaşam şekli olarak kabul etmektedir. 
Böylelikle değişime karşı olan açıklık daha da artmaktadır. Değişimin zararlarından 
koruyabilecek bir mekanizma bulunamamaktadır.  

Günümüz popüler kültürü etik değerlerden soyutlanmıştır. Popüler kültür etik değerleri 
kabul etmemektedir. Ona göre bir etik yoktur. Çünkü etik değerleri güçlü olan bir toplum 
popüler kültüre direnç gösterebilecektir. Toplum kendi kültürünü popüler kültürün önüne 
koyarak onun zararlı etkilerini ortadan kaldırabilecektir. Ancak popüler kültür toplumun 
değerlerinin ortadan kaldırılmasını istemektedir. Popüler kültür ürünleri her toplumdan 
bağımsız ve her topluma aittir. Bu kültürün dağıtıcısı olan Batı ülkeleri, aynı aydınlanma 
döneminde olduğu gibi, kendi değerlerini dünyanın tümüne mal etmek istemektedir. 
Böylelikle tüm toplumların değerlerini tahrip etmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de 
gösterişi ön planda kullanır. Gösteriş, popüler kültürün en temel silahıdır. Gösteriş ile 
birlikte, zaten direnç mekanizmasını tam olarak oturtamamış toplumlarda, popüler kültür 

 
20 Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev., Milay Köktürk, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 
2017, s. 13. 
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ürününün hızlı şekilde yayılımı görünür. Kişiler, yoksulluk geçmişinin vermiş olduğu tepki 
ile birlikte kendilerini ve popüler ürünlerini ön plana çıkarmak isterler. Bunu yapabilmek 
için de popüler kültür ürünlerini fazlasıyla parlatmak durumundadırlar. Ürünün içeriğinin 
ne olduğunun bir önemi yoktur. Önemli olan ürünün ne kadar görünür olduğudur. Bu 
yüzden de popüler ürünlerde derinlik aranmaz. Popüler kültür ürünü derinlikten 
yoksundur. Derinlikten yoksun olması nedeniyle hem çok hızlı bir şekilde üretilebilir hem 
de çok geniş kitlelerce hemen tüketilebilir. Oysa gerçek kültür kendi içerisinde bir derinlik 
barındırır21.  

Popüler kültür, kullanıcısının kendisini değerli hissetmesini sağlar. Ancak bu değerli 
olma durumu yapay bir süreçtir. Yani kişinin değerli olması popüler kültür ürününe bağımlı 
kalmasıyla mümkündür. Bu durumda kişi aslında popüler kültür ürününü kullanmamakta, 
aksine onun tarafından kullanılmaktadır. Kişiler daha fazla popüler hale gelebilmek için 
sürekli olarak popüler ürün yaratmak durumundadır. Bu süreç kişinin zihniyetinde her 
daim değişimi temel olarak görmesini sağlar. Kullandığı ürünler değişebildiği gibi 
çevresindeki insanlar da değişebilmektedir. Aslında bir bakıma çevresindeki insanların 
kullanım süresi oluşmaktadır. Popüler kültür içerisinde insan ilişkileri geçicidir. Popüler 
kültür, kendi içerisinde kalıcı olan tek şeyin kullanıcı olan özne olduğunu düşünmemizi 
ister. Bu durumda popüler özne kendisini tek gerçek olarak algılamaya başlar. Tek gerçeğin 
kendisi olduğunu düşünen kişi etrafındaki her şeyi reddedebilme gücünü elinde barındırır. 
Bu yanılgı onun kaçınılmaz sonu olacaktır. Çünkü bu süreç toplumsallığın ortadan 
kalkmasına yol açabilir. Kişi elektronik aletleri dışında hiçbir arkadaşa ya da hiçbir insana 
ihtiyaç duymayacağını düşünür. Popüler kültürün benmerkezciliği insanı yalnızlaşmaya 
itmektedir. Öncelikle etik değerlerinden kopararak kendi toplumunun kültürüne ve 
dolayısıyla yaşam pratiklerine yabancılaştıran popüler kültür, ilerleyen süreçte bireyi yalnız 
başına bırakmaktadır. Popüler özne hiçbir zaman kalıcı olamayacaktır.  

Popüler kültür, bu illüzyonu ekonomik kazanç perdesi arkasında gizlemektedir. Popüler 
ürünlerin üretimini sağlayan ikonlar çok büyük meblağlarda paralar kazanabilmektedir. 
Gösterişçi tüketimin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda kazanılan bu paralar adeta 
herkesin görmesi için paylaşılmaktadır. Popüler kültür içerisinde paylaşmak kelimesi anlamını 
yitirmiştir. Paylaşmak, bir başkası ile bölüşmek anlamından bir başkasına nispet olsun diye 
göstermek anlamına dönüşmüştür. Kazanılan paralar herkesin görebilmesi için hunharca 
harcanmaktadır. Harcamanın etik değerlerden yoksunluğu popüler kültür alanında sıklıkla 
görülmektedir. Kolay yoldan, çok çaba sarf etmeden kazanılan paralar geniş kitlelerin 
dikkatini çekmektedir. Kazanılan paraların harcama yöntemleri kitlelerin kendilerine gıpta 
ile bakmalarına sebep olmaktadır. Harcanan paralar bu kültür alanında daha çok parayı 
beraberinde getirmektedir. Popüler kültür kendi yaşam şeklini dayattığı gibi kendi 
ekonomik kazanç ve harcama şeklini de yaratmıştır. Tüm yaratımlarında olduğu gibi 
ekonomik alandaki yaratımları da köksüzdür.  

Görüldüğü üzere popüler kültür, özellikle yoksulluk kültürünün devamlılığını 
sağlamıştır. Yoksulluk kültürü popüler kültür içerisinde kendine geniş bir alan bulmuştur. 
Kültürün toplumun değerlerinden oluştuğu düşüncesi bu alanlar için geçerli değildir. 
Popüler kültürün etkisi altında kalan kitleler kendi değerlerini üretememektedir. Kitleler, 
popüler kültürün rüzgârında savrulmakta olan yapraklar gibidirler. Kendi değerlerini 
üretememekte, kendi istekleriyle yönlendirme sağlayamamakta ve toplumdan 
uzaklaşmaktadırlar. Popüler kültür, kendilerine yapay bir popülerlik sağlarken aslında 
insani değerlerini ortadan kaldırmaktadır. Bu kültür içerisinde yapılan her davranış popüler 
olmak amacıyladır. Popülerliğini kaybeden her birey bu toplum içerisinde yok olup 
gitmektedir.  

 
21 Han, Yorgunluk Toplumu, s. 24. 
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