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ÖZET 
 

 

POSTMODERNİTE VE MATERYALİZM BAĞLAMINDA GENÇ 

TÜKETİCİ PROFİLİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI 

Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencileri üzerinden genç tüketici 

profilini postmodernite ve materyalizim bağlamında incelemektir.  

Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 akademik takvim yılı içinde 

İstanbul İlinde faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinde ön lisans, lisans ve 

lisansüstü/doktora öğrenimlerine devam eden ve rastgele (random) yöntemle seçilen 

toplam 342 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere, bir Kişisel Bilgi Formu ile birlikte 

üç boyutlu Postmodern Tüketici Ölçeği ve yine üç boyutlu Materyalizm Ölçeği 

uygulanmıştır. 

Betimsel istatistik sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin postmodern tüketici 

davranışlarının (eğilimlerinin) çoklu benlik ve dağınık özne için ‘yüksek’, 

gerçeküstücülük boyutu için ise ‘orta’ düzeyinde olduğu bulunmuştur. Yine üç alt 

boyuttan oluşan Materyalizm Ölçeğine yönelik öğrencilerin değerlendirmelerine 

(materyalist eğilimlerine) bakıldığında; en yüksek ortalama puanın mütevazılık için, 

daha sonra merkeziyetçilik ve başarı için ve en son gösteriş için bulunduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin materyalist boyutlara ilişkin ortalama puanları arasında 

küçük farklar olmakla birlikte hepsi de ‘orta’ düzeydedir.  

Öğrencilerin postmodern tüketici davranış düzeyleri ile materyalist 

davranış/eğilim düzeyleri arasındaki ilişkilere bakıldığında; öğrencilerin çoklu benlik 

puanı ile merkeziyetçilik ve gösteriş puanı arasında, dağınık özne puanı ile 

merkeziyetçilik ve gösteriş puanı arasında ve son olarak gerçeküstücülük puanı ile 

merkeziyetçilik ve mütevazılık puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Postmodernite, Materyalizim, Postmodern Pazarlama.  
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ABSTRACT 
 

YOUNG CONSUMER PROFILE IN CONTEXT OF POSTMODERNITY 

AND MATERIALISM: A FIELD STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS  

The main aim of this research was to examine the Turkish consumer profile 

through university students in the context of postmodernity and materialism. 

The research group of the study was composed of a total of 342 randomly 

selected students who had been pursuing their associate degree, undergraduate and 

graduate / doctoral studies at a foundation university operating in Istanbul in the 

academic calendar year 2017-2018. Three-dimensional Postmodern Consumer Scale 

and three-dimensional Materialism Scale were applied to students with a Personal 

Information Form. 

From the results of descriptive statistics, it had been found that students' 

postmodern consumer behaviors were 'high' for multiphrenic self and decentering 

subject and 'medium' for hyperreality dimension. When we look at the evaluations 

(materialist tendencies) of the students for the Materialism Scale, which was also 

composed of three sub-dimensions; it seems that the highest average score was for 

modesty, then for centrality and success and for the last show-off. The average scores 

of the students on the materialist dimensions were all 'moderate' with minor 

differences. 

When the relationship between postmodern consumer behavior levels and 

materialist behavior / tendency levels of students was examined; students were found 

to have significant positive correlations between multiphrenic self-scores and 

centralism and show-off scores, between decentering subject scores and centralism 

and show-off scores, and finally between hyperreality scores and centralism and 

modesty scores. 

 

Keywords: Postmodernity, Materyalism, Postmodern Marketing. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 
 

İnsanoğlu var olduğu sürece farklı şekiller de alsa tüketimin de süreceği 

açıktır. Üretim ile bağlantılı olarak tüketim davranışları da tarih içinde evrilmiş ve 

günümüzde teknolojinin de yardımıyla gittikçe daha yaygın biçimde kişiye özel 

üretim, kişiye özel tüketim ve doğal olarak kişiye özel pazarlarma yapılır hale 

gelmiştir. 

Tüketim olgusu, artık yalnızca insan hayatının devamını sağlayan yada 

dünyada işleyen iktisadi sistemin bir parçası oluşunun çok daha ötesinde bir kavramı 

karşılayacak bir anlama doğru evrilmiştir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde 

belirttiği gibi alt basamaktaki ihtiyacın karşılanmasından sonra diğer ihtiyaç doğmuş 

ve insan, karşıladığı ihtiyaçtan sonra hep bir üst basamağa geçmek istemiştir. Buna 

bağlı olarak, iletişim araçları ile küresel bir köy haline gelen yeni dünya düzeninde 

toplum, ihtiyaçlarını karşılarken bir üst basamağa çıkmakla kalmamış, toplumsal 

olarak sürekli göz önünde yaşamanın doğurmuş olduğu bir çok ihtiyacı da 

benimsemiş hatta bir kısım yeni ihtiyaçlar da yaratmıştır. İhtiyaç kavramı sürekli 

olarak istek kavramı ile kavramsal bir çatışmaya düşmüş ve zaman zaman istek 

kavramı ihtiyaç kavramının da yerine kullanılmaya başlanmıştır. Nihayetinde 

toplumun bir kısmı ihtiyaçlarından ziyade isteklerini ön plana çıkarmış ve istek 

doğrultusunda tüketim faaliyetleri başlamıştır.  

 

Literatürde yapılan araştırmalarda da açık bir şekilde görülebileceği gibi; 

tüketim faaliyetlerinde doğrudan, işlevsel faydanın yanı sıra; bir takım psikolojik ve 

sosyal faydalar da beklenmekte ve bu beklentiler karşılanmaktadır. Toplum bu 

beklentilere doğru yönelmekte, pazarlama bu beklentileri karşılamaya yönelik 

çalışmakta ve birey ancak bu beklentileri karşılandığında mutlu olabilmektedir.  

 

Modern toplumdaki üretim ve tüketim anlayışı, tarihin her döneminde de 

olduğu gibi baki kalamamış, zamanla evrilip çeşitlenmiştir. Modern dönemin kafi 

gelmediği anlayıştan da postmodern dönem doğmuştur. Modern dönemde üretimin 
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piyasada çeşitli rakipler olmaksızın genel itibari ile tekelleşmeden yapılmasına zemin 

hazırlayan uygarlık tarihi koşulları, postmodern dönemde bambaşka bir hal almıştır. 

Henry Ford’un "Her müşteri istediği renkte bir araba satın alabilir, siyah olmak 

kaydıyla" sözü, modern dönem üretimi koşullarını anlatabilecek en güzel 

örneklerden biridir. Zira postmodern dönemde bir çok araba üreticisi firma doğmuş, 

renk renk arabalar üretilmiş ve hatta günümüzde bir internet sitesine girerek tüketici, 

kendi alacağı arabanın rengini ve donanımını talepleri doğrultusunda seçebilmekte ve 

satın alabilmektedir.  

Postmodern dönem ile birlikte üretim ve tüketim yer değiştirmiş, tüketici 

taleplerine göre üretim yeniden şekillenmeye başlanmıştır.  Modern dönemin 

kalıplarından kurtulan tüketici, daha sınırsız ve daha özgür bir dünya düzeninde 

toplumsal hayatını sürdürmeye başlamıştır. Tüketicinin ellerinde şekillenen üretim, 

tüketici odaklı piyasayı getirmiş ve tüketici postmodern dönemin koşullarıyla istek 

ve ihtiyaçlarını karşılayan “postmodern tüketici” halini almıştır.  

Bu nedenlerle bu çalışmanın amacı, genç nüfusun önemli bir bölümünü 

oluşturan üniversite öğrencileri üzerinden postmodern tüketici davranış düzeyleri ile 

materyalist davranış/eğilim düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. 

1.1. PROBLEM 

Bu araştırmanın temel problemi ;postmodern ve materyalist tüketici profili 

üzerine bir verinin olmamasıdır. Bu yüzden araştırmanın çıkış noktası 

“Postmodernite ve Materyalizm Bağlamında Genç Tüketici Profili: Üniversite 

Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması” olarak belirlenmiştir.  

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencileri üzerinden genç tüketici 

profilini postmodernite ve materyalizim bağlamında incelemektir ve öğrencilerin 

postmodern tüketici düzeyleri ile materyalist eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 

olup olmadığını incelemektir. Literatürde bu iki olgu arasındaki ilişkiye yönelik 

yapılan taramada, çok az sayıda ve daha çok ayrı çalışmalar olduğu görüldüğünden 

bu araştırma ile literatür katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bundan başka, elde edilen 

sonuçların, postmodern pazarlama çalışmaları bakımından da bazı önemli bulguları 
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elde etmek hususunda katkı sağlayacağı umulmaktadır. Bu amaca uygun olarak 

aşağıdaki üç temel soruya yanıt aranmıştır; 

Üniversite öğrencilerinin postmodern ve materyalist tüketici davranış 

düzeyleri nedir? 

 Üniversite öğrencilerinin postmodern tüketici davranış düzeyleri yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu ve kişisel gelir düzeylerine 

göre farklılaşmakta mıdır? 

Üniversite öğrencilerinin materyalist tüketici davranış düzeyleri yaş, cinsiyet, 

medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu ve kişisel gelir düzeylerine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de postmodern tüketim, postmodern 

tüketici ve materyalist tüketim davranışları hakkında pek çok çalışma olduğu 

görülmektedir. Ancak, bu çalışmaların büyük bir kısmı sektörel temelde olup, iki 

değişken arasındaki ilişkilere yönelik olarak da çok fazla çalışma olmadığı 

anlaşılmaktadır. Çeşitli sektör ve pazarlamaya yönelik çalışmaların çoğunda dikkat 

çeken ortak özelliklerden biri genç yaştaki bireylerin tüketim düzeylerinin diğer yaş 

gruplarınından daha yüksek olduğudur. Tam da bu nedenle, üniversite öğrencilerinin 

postmodern tüketim çağındaki davranışlarının oldukça önemli olduğu 

düşünülmektedir. Birbiriyle ilişkisi olduğu düşünülen postmodern tüketim davranışı 

ile materyalist tüketim eğilim arasındaki ilişkinin birlikte incelendiği pek fazla 

çalışma olmaması da dikkate alındığında bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

1.4. SAYILTILAR 

1. Bu araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, ankette yer alan ölçeklerle 

(Postmodern Tüketici Ölçeği ve Materyalizm Ölçeği) ile kişisel bilgiler 

formundaki soruları doğru ve samimi olarak cevaplamışlardır. 

2. Çalışma grubu, evreni temsil etmektedir. 

3. Araştırmada kullanılan ölçekler, ölçtükleri özellikler bakımından geçerli ve 

güvenilirlerdir. 
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1.5. SINIRLILIKLAR 

Bu araştırmanın sınırlılıkları; 

1. Bu araştırma, öncelikle, amaç ve alt amaçlarda belirtilen sorular ile sınırlıdır. 

2. Araştırma, araştırmaya katılan çalışma grubunda yer alan üniversite 

öğrencileriyle sınırlıdır. 

3. Araştırma, zaman olarak 2017-2018 akademik takvim yılı ile sınırlıdır. 

4. Araştırmanın sonuçları, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 

ölçeklere verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. 
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BÖLÜM II 

LİTERATÜR 
 

 

2.1. TÜKETİM 

2.1.1. Tüketim ile İlgili Kavramlar 

Tüketim, dünyanın var oluşundan beri, insan yaşamının en önemli 

yanlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Latincede “con sumere” olarak 

literatüre geçen tüketim sözcüğü, ‘tamamen kullanmak’ ve “con summa” yani 

‘toplamak, bitirmek’ anlamlarına gelmektedir (Karataş, 2011). Türkçede ise tüketim 

kavramı; “Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı 

olarak istek bulması ve yoğaltımı” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu 

[TDK], 2017). Tüketim, üretilen mal ve hizmetlerin fayda elde etmek amacı ile 

taleplerin karşılanması ve bu taleplerin tatmin edilmesine, doğrudan tüketilmesine 

denmektedir (Quliyev, 2012).  

Tüketim, maddi ihtiyaçları karşılmanın yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçları 

da tatmin ederek insanın günlük hayatını sürdürülmesini sağlamaktadır. Gündelik 

hayat, yalnızca günlük olay ve hareketlerin toplamı ya da sıradanlığın ve tekrar tekrar 

yaşanan aynı şeylerin boyutu değil, bir yorumlama sistemdir (Baudrillard, 2017,  

s.28). Gündelik hayat; siyasal, toplumsal ve kültürel yaşamın tümünü ifade eder ve 

tüketimin yeri de bu gündelik hayatın içindedir.  

Tüketim bir süreç olarak ele alındığında, insan hayatında ortaya çıkan 

ihtiyaçların giderilmesi maksadıyla bir mal ya da hizmet arayışında olmak; bu mal ve 

hizmeti bulmak, satın almak ve kullanarak yok etmek şeklinde tanımlanabilmektedir 

(Akyüz, 2015). Bu yüzden tüketim insanın biyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Tüketim, insanın varlığının 

sürekliliğini sağlaması, insanları topluma kazandıracak yeteneklerin geliştirilebilmesi 

açısından gerekli olması ile birlikte, ticari faaliyetlerin de devamını sağlayabilmesi 

açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır (Yaşar, 2017). İnsanlar günlük 

hayatlarında, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu tüketerek veya tüketime dayalı 

aktiviteleri gerçekleştirerek tüketim faaliyetlerinde bulunmaktadırlar (Karataş, 2011).  
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Geleneksel tüketim kuramları, tüketimin temelinde faydanın esas olduğu 

görüşü ele alınarak incelenir (Odabaşı, 2017, s.5). Fakat günümüz dünyasında 

tüketim, yalnızca fayda sağlamak, yani ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir faaliyet 

olmaktan çıkıp bir çeşit eğlence, dinleme, stres atma veya statü göstergesi olarak 

tanımlanmaya da başlanmıştır. Bir açıdan tüketim, sosyal sınıfların kendilerini ifade 

etme biçimi haline de gelmiştir (Akyüz, 2015). Günümüzde insan, hem fiziki 

ihtiyaçları karşılamaya yönelik hem de tüketilen mal ve hizmetlerle belirli bir statüye 

sahip olmak, bir gruba ait olmak gibi ihtiyaçlarını karışılmak için tüketim 

faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Sanayileşme ve batı dünyasında yaşanan gelişmeler, 

insan hayatında yeni bir tüketim tarzı oluşturmada önemli bir rol oynamıştır 

(Akbülbül, 2012). 

Tüketim, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ürün ve 

hizmetlerin içerdiği anlamla da gerçekleşmektedir. Tüketim; statünün, hazların, 

kimlik ve sosyal ilişkilerin kodları ve işaretleri olarak sosyal bir iletişim sürecinin 

içerisinde yer almaktadır (Odabaşı, 2017, s.5). Yapılan araştırmaların büyük 

çoğunluğu tüketimi faydacı ve hedonik tüketim açısından incelemektedir (Quliyev, 

2012). Fayda açısından yapılan tüketim, insan ihtiyaçlarını karşılamada ve günlük 

hayatı devam ettirmede kullanılan ve ertelenmeyen tüketim şeklidir. Hedonik 

tüketim ise, fiziksel ihtiyaçlardan daha çok insana duygusal bir değer sağlamaktadır 

(Yaşar, 2017).  

Tüketim toplumunda bireyler düşlere ve fantezilere dayalı olan 

estetikleştirilmiş bir yaşam biçimine yönlendirilmektedir (Alkan, 2011). Bu yöneliş, 

tüketilen mal ve hizmetlerin insanlara sağlamış olduğu faydanın ötesinde bir gösterge 

biçimi olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla tüketimde belirleyici olan 

nesnelerin bireysel çıkar veya işlevi değil, bir göstergeler toplamı üzerinden ortaya 

çıkan değerlerin doğrudan doğruya toplumsal değiş tokuşu, iletişimi ve dağıtımı 

işlevidir (Baudrillard, 2017, s.91). Günümüzde insan bir sürü şeye sahip olmaktan 

mutluluk duyduğu için değil,  diğerlerinin zihinlerini etkilemek, farklı bir imaj 

oluşturabilmek için mal ve hizmetlerle donatılmak istemektedir (Miller, 2011, s.8). 

Dolayısıyla, tüketimi farklı ekonomik sebeplerden dolayı ortaya çıkan çeşitliliği 

ifade etmekten ziyade, sosyal gruplar arasındaki farklılıkları ortaya çıkaran kültürel 

ve toplumsal bir süreç olarak ifade etmek mümkündür (Akyüz, 2015).  
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Günümüzde insan, tüketimi bir çeşit ifade biçimi, sahip olduğu araç ve 

hizmetlerle bir statü göstergesi olarak kullanmakta ve bu durumu bir ifade biçimine 

bağlamaktadır. İnsanlar, sahip oldukları sayesinde diğer insanlara bir çeşit mesaj 

iletir, kendi statülerini gösterir veya rol ve önemlerini ifade etmektedir.  

Bugün, dünyada farklı tüketim tarzlarından söz edilmektedir. Bunlardan 

bazıları ise şöyledir; 

 Zorunlu Tüketim: Zorunlu tüketim, yaşamımızı sürdürmek için yapmış 

olduğumuz tüketim biçimi; yeme, içme, giyinme gibi tüketimi içeren 

faaliyetlerdir (Odabaşı, 2017, s.7).  

 Gösterişçi Tüketim: Tüketicilerin, sahip oldukları mal ve hizmetlerle 

toplumdaki diğer insanlardan farklılaşmaya çalıştığı veya belirli bir sosyal 

statüye sahip olduklarını göstermeye çalıştıkları tüketim biçimdir 

(Quliyev, 2012).  

 Hedonik Tüketim: Tüketimin gerçekleşmesinde fiziksel ihtiyaçlardan 

ziyade duygusal hazların ön planda tutulduğu tüketim biçimini 

yansıtmaktadır. Mal veya hizmet, sağladığı haz ile özdeşleştirilmektedir.  

 Sembolik Tüketim: Tüketim kimlik oluşturma boyutuyla gününüzde 

kullanılan en yaygın tüketim biçimini ifade etmektedir ve postmodern 

kültürün tüketimin biçimi olarak ifade edilmektedir (Odabaşı, 2017, s.7). 

2.1.2. Tüketici Kavramı 

İlk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan sanayi devrimi, beraberinde 

getirdiği bir dizi bilimsel ve teknolojik gelişme ile insan hayatını kolaylaştırmış fakat 

bununla birlikte yeni sorunların da doğmasına sebep olmuştur. Bu sorunların 

bazılarının temelinde yatan üretim ve tüketim kavramlarında yaşanan değişim ve 

gelişimler, klasik dönemin bu değişimlerin sorularına cevap vermemesine ve 

getirilen çözümlerin yetersiz kalmasına neden olmuştur. Hızla yayılan bu gelişmeler 

ışığında değişen üretim ve tüketim biçimleri tüketici kavramını da etkilemiştir.  

Tüketici kelimesi, “Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, 

tüketen kimse” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2017). Tüketici, 

talepte bulunan sıfatı ile ihtiyaçlarını karşılama yolunda olan kişidir (Kapağan, 

2004). Tüketici, bir malı veya hizmeti tüketmek üzere alan kişiye denmektedir. Bir 
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başka tanım ile tüketici, kendisi ve ailesi için ürün ve hizmeti alıp, kullanıp ve 

tüketen kişilere denmektedir (Durmaz, 2006). 

İnsan yaşamın devamlılığı için sürekli olarak tüketici olarak var olmak 

zorundadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçların karşılanması için mal ve 

hizmetleri satın alıp kullanmak veya kendi kendine üreterek kullanmak tüketici 

olmanın en önemli özelliğidir (Hayta, 2009). Tüketici olmak istisnasız her bireye ait 

ve değişmez olan bir özelliktir. Tüketici olmanın en temelinde tüketilen mal ve 

hizmetin sağladığı fayda sözcüğü bulunmaktadır. Temel olarak fayda; bir takım mal, 

hizmet veya düşüncelerin insanların somut ihtiyaçlarını karşılaması olarak 

tanımlanabilmektedir (Fettahlıoğlu, Yıldız ve Birin, 2014). Faydacı tüketici açısından 

birey, değer olarak gerçek ve maddi özellikleri taşımaktadır. Faydacı tüketici mal ve 

hizmet satın alırken, edineceği değerin faydasına ve maksimum işlevselliğine sahip 

olmak istemektedir. Tüketim, yargıya dayalı ve amaç odaklıdır. Bir başka ifadeyle 

tüketiciler, mal ve hizmetin tüketim değerini dikkate almakta ve faydacı tüketimin 

amacı ise tüketiciye en yüksek faydayı sağlamaktır (Yaşar, 2017).  

Tüketici, ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere tüketim faaliyetleri 

gerçekleştirirken ihtiyacın ne olduğunu ve nasıl doğduğu da tartışılmaktadır. Bu 

konuda Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi (Şekil 1) sosyal bilimlerce sık sık 

kullanılmaktadır (Quliyev, 2012). 

 

Şekil 1 Maslow’un İhityaçlar Hiyerarşisi 
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İnsan ihtiyaçlarının hiyerarşik olarak sıralandığı Maslow’un yaklaşımında en 

alttan başlayarak insanın karşılanması gereken ihtiyaçları sıralanmaktadır. Alt 

seviyedeki bir ihtiyaç karşılandığında, bir üst seviyedeki ihtiyaç devreye girer (Anık, 

2016, s.119). Bu yaklaşımda, doğan ihtiyacın giderilmesi, tatmin edilmesi bir başka 

ihtiyacın ortaya çıkacağı ve bu ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması vurgulanmaktadır. 

Tüketiciler, birer birey olarak mutlak gerçek olan kendini kanıtlama yoluyla 

mutluluğa ulaşmaya çabalamaktadır (Odabaşı, 2017, s.12).  

Tüketici olmak, yaşam boyu devam eden bir aktivitedir ve tüketicinin yapmış 

olduğu tüketim faaliyetleri sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik değişkenlerin 

etkisi altında bireyin satın alma tarzının oluşmasında etkili olmaktadır (Tükel, 2014). 

Günümüzdeki tüketim faaliyetleri bireyin yalnızca fiziksel ihtiyaçlarına karşılamaya 

yönelik olmaktan çıkarak farklı bir şekilde anılmaktadır.   Artık tüketici, tüketim 

faaliyetlerinde kişiliğini destekleyen ürünleri satın alırken aynı zamanda da çevresi 

ile olan iletişimini kuvvetlendirecek mal ve hizmetleri tercih eder (Aslay, Ünal ve 

Akbulut, 2013). Tüketici, sahip olduğu mal ve hizmet aracılığıyla ihtiyacının tatmin 

edilmesinin ötesinde, bir çeşit gösterge biçimi olarak tüketim faaliyetlerinde 

bulunmaktadır (Odabaşı, 2017, s.23).  

Tüketici, ihtiyaçlarını karşılarken bir takım psikolojik faktörlerden de 

etkilenmektedir. Tüketim sürecinde, ürün ve hizmetlerin seçiminde duygusal bir 

takım isteklerin etkin güdüleri de neden olabilmektedir (Fettahlıoğlu & Yıldız & 

Birin, 2014). Duygusal istekler, ürün seçimlerinde faydacı motivasyonu 

etkileyebilmektedir (Hirschman ve Holbrook, 1982). Ortaya çıkan ihtiyaç, tüketiciyi 

mal ve hizmeti satın almaya güdülemektedir. Bazen bu güdülenmede sosyal statü de 

etkin rol oynayabilmektedir. Tüketiciler, sahip oldukları sosyal statülere göre uygun 

roller üstlenebilmektedirler (Quliyev, 2012). Bu rollerin tetiklediği satın alma 

davranışı, tüketiciyi gösterişe dayalı tüketim faaliyetlerine yöneltebilmektedir. 

Tüketicinin, çevresinde bulunan diğer kişilere statüsünü ve prestijini göstermek 

amacı ile yaptığı gösteriş amaçlı tüketim (Aslay, Ünal ve Akbulut,  2013), günümüz 

tüketim faaliyetlerinde, satın alma faaliyetlerinde güdüleyici bir etken olmaktadır.  
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Tüketim, artık tüketici için itibar görme, saygınlık kazanma, bir gruba ait 

olma gibi isteklerinden dolayı yalnızca fiziksel ihtiyaçları karşılama kapsamından 

çıkarak kimlik oluşturma ve saygınlık kazanma ihtiyaçlarının kapsamına girmektedir 

(Özcan, 2007). Birey için tüketim artık kültürel bir eylem biçimidir ve tüketici bu 

kanal ile sosyal çevre ile de iletişime geçmektedir (Alkan, 2011). Bu bağlamda 

tüketici, tüketim faaliyetlerinde sosyalleşmeyi ve diğerlerine sosyal statüsünü de 

gösterebilmektedir. Yüksek derecede görsel olan ürünler bir takım sosyal faydalar 

taşımaktadır (Quliyev, 2012) ve bu durum da bir çeşit statü göstergesi olarak 

anılmaktadır. 

Günlük hayatta insan, tüketim faaliyetleri gerçekleştirirken, yalnızca kendisi 

ile değil aynı zamanda bulunduğu toplumla da iletişim kurmaktadır. Tüketici, 

bulunduğu sosyal sınıfın statüsüne göre bir tüketim içerisine girerek, tüketim 

faaliyetlerinde bu sosyal statüye bağlı olarak tercihlerde bulunmaktadır (Demirel ve 

Yegen, 2015). Toplumdaki konumlarını göstermek ya da belirli bir konum edinmek 

amacı ile ürün veya hizmetleri öne çıkan markalardan tercih etmektedir (Aslay, Ünal 

ve Akbulut,  2013). 

2.1.3. Tüketim Kültürü 

İnsan hayatının bir parçası olan ve zaman içerisinde yaratılan bir anlam ve 

önem sistemi haline gelen kültür, “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 

bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 

kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 

araçların bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2017). Kültür 

yalnızca sanattan, değer yargılardan, geleneklerden, adetler veya inanç 

sistemlerinden oluşan sistematik bir bütün olarak ifade edildiği bir tanım yeterli 

olmamaktadır (Alkan, 2011).  Kültür, gelenek görenek, adet, inanç, sosyo ekonomik 

ve politik sistemlerin bütünleşik bir sistemini ifade etmektedir. İnsan da doğup 

büyüdüğü kültürün bir parçası olarak, içinde yaşadığı sosyo kültürel hayattan bir 

takım biçimler görmekte ve bu biçimler insanın günlük hayatında normal olarak 

karşıladığı davranış ve düşüncelerin bütünleşik ifadesini yansıtmaktadır. Kültürün bir 

parçası olan tüketim, günlük yaşamın pek çoğunda ayrılmaz bir unsurdur (Odabaşı, 

2017, s.6) ve metaların tüketimi, bu metalardan elde edilen tatmin de tüketim 

kültüründeki yapılanmayı işaret etmektedir. 
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  İkinci dünya savaşının ardından oluşan toplumsal anlamdaki refah, tüketimin 

artmasını da beraberinde getirmiştir. Artan tüketim ile birlikte tüketim toplumu / 

tüketim kültürü kavramı anılmaya başlanmıştır (Günel, 2016). Bu kültürün 

kapitalizmin doğuşundan bağımsız bir şekilde açıklanması mümkün olarak 

görülmemektedir (İsoev, 2016). Kapitalizm, feodalizmin yıkılmasından sonra batı 

dünyasında egemen olan ekonomik sistemi ifade etmektedir (Rand, 2005). 1725 

yılında İngiltere’de icat edilen buhar makinası küçük işletmelerden büyük işletmelere 

geçişi ve seri üretimi getirirken, Amerika’da otomobil üretici olan Henry Ford’un 

başlattığı seri üretim kapitalizmin gelişmesinde büyük rol oynamıştır (Akyüz, 2015). 

Kapitalist sistem içerisinde, elde edilen kârın sermaye sahibine ulaşabilmesi için 

üretimin bir döngü içerisinde tüketilmesi gerekmektedir (Akyüz, 2015). 

Kapitalizmin, üretim ve tüketim biçimlerine getirmiş olduğu yenilik, tüketim 

kavramının da değişmesine neden olmuştur.  

 ‘Tüketim kültürü’ ve ‘Tüketim Toplumu’ kavramları, 1980’lerden başlayarak 

bugüne kadar uzanan zaman diliminde sıkça kullanılmaktadır (Odabaşı, 2017, s.29). 

Tüketim toplumu, toplumların maddi ve hizmet üretiminden ayrı olarak maddelerin 

ve boş zamanın tüketimi çerçevesinde, ‘tüketim’ etrafında örgütlenmesini ifade eden 

bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Bayan, 2011). Tüketim kültürü, toplumsal 

gelişme süreci içerisinde ortaya çıkarılan ve merkezinde tüketimin bulunduğu, 

endüstriyel olarak üretilmiş bir yapay değerler sistemi ve bu sistemin nesiller 

arasında aktarılmasını sağlayan enformasyon zincirini ifade etmektedir (Alkan, 

2011).  

Tüketim toplumu, yeni üretim güçlerinin ortaya çıkması ve verimlilik 

barındıran ekonomik sistemin yeniden tekelci olarak yapılanmasıyla oluşan, tüketime 

toplumsal bir biçimde alıştırma toplumudur (Odabaşı, 2017, s.29). “Tüketim 

toplumunun kültürü olan tüketim kültürü, aynı zamanda maddi kültürün bir uzantısı 

olduğu gibi, zaman ve çalışma koşullarının değişimi ile yakından ilgilidir” (Köroğlu, 

2012, s.30).  

Tüketim kültürünün oluşmasında Avrupa ve Amerika’daki üretim 

sistemlerinde meydana gelen gelişmeler büyük bir rol oynamıştır. Teknolojik 

gelişmeler ile birlikte algısı da değişen birey, üretim ve tüketim alanında da yaşanan 

bu değişimlere ayak uydurmuştur. Tüketim kültürü, toplumsal yaşamı şekillendiren 



12 

 

bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır (Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012). Tüketim 

kültürü içerisinde birey, yalnızca kıyafetleri ile değil, bir beğeniye ya da beğeniden 

yoksun oluşuyla yorumlanmakta ve sınıflandırılmaktadır (Köroğlu, 2012, s.33). 

Tüketim kültürü, tüketicinin kontrolü dışında sürekli olarak bir takım ihtiyaçlar 

ortaya çıkarmakta ve bireyin tüketici olmasını gerektiren kendine has bir özgürlüğü 

zorunlu hale getirmektedir (Akyüz, 2015). Sürekli olarak yaratılan ihtiyaçlar döngüsü 

ile herkesin mutlaka tüketmesi gerektiği davranış şeklini zorunlu kılmaktadır (Günel, 

2016).  

Tüketim kültürünün gelişmesi, pazarın, ev halkının ve çalışma hayatının da 

anlamını değiştirdiği gibi, artık herkes tüketici, her şey de satın alınabilir hale 

gelmiştir (Odabaşı, 2017, s.37).  

Tarihin akışı içerisinde, hakkında çok fazla yazılan ve konuşulan kavram olan 

hedonizm (hazcılık), tüketim kültürünün en önde gelen boyutlarından biridir 

(Odabaşı, 2017, s.111). Tüketim kültürü, genellikle hedonizmi (hazcılık), anlık zevk 

peşinde koşulmasını, dışa vurumsal hayat tarzlarının oluşmasını, narsist (özsever) ve 

bencilliğin geliştirilmesini vurgulamaktadır (Featherstone, 2013, s.197). Tüketicinin, 

haz peşinde koşarak tüketim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, tüketim kültürünün 

oluşturulmasından doğmaktadır. Birey, tüketim kültürü içerisindeki tüketim 

faaliyetlerini bir statü göstergesi olarak yorumlamaktadır (Demirel ve Yegen, 2015). 

Tüketim kültürü, maddi ürün ve hizmetlere bir takım olumlu anlamlar 

yükleyen hedonist, gösteriş ve bir gruba ait olma gibi bir takım amaçlar için 

özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerin satın alınıp tüketildiği bir ortamın kültürüdür 

(Özdemir, 2007). Üretilen ürün ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılabilmesi adına 

bireysel bir takım değerlerin, beğenilerin ve tüketicilerin yaşam tarzlarını ifade ediş 

biçimidir. Tüketim toplumsal olarak ele alındığında, insanlar arasındaki ilişkileri 

düzenleme işlevi özellikle de statü ve saygınlık odaklı göstergeleri yansıttığı dikkat 

çekmektedir (Ekin, 2010).  

Tüketim kültürü, tüketicilerin çoğunluğunun statü peşinde koşma, dikkat 

çekme, yenilikler ortaya çıkarma gibi özellikleri ile öne çıkan bir takım mal ve 

hizmetleri arzuladıkları, peşine düşüp, satın alıp bunları sergiledikleri kültüre 

denmektedir (Özdemir, 2007). Tüketim, yaşanılan toplum içerisindeki pazara göre 
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yapılacağı için, tüketim kültürü de bu içinde bulunulan pazarın koşullarının egemen 

olduğu kültürdür. Tüketim kavramının yeni bir dünya düzeni olduğu ve daha fazla 

tüketimin daha fazla üretimin aynı zamanda da daha fazla refah olduğu 

savunulmaktadır (Ekin, 2010). Tüketim kültürünün hâkimiyeti altındaki toplumlarda 

tüketici, arzu ve zevklerini karşılamaya yetecek maddi güce ve demokratik bir takım 

haklara sahiptir ve bunun sonucu olarak da tüketim, kültüre endekslenmiştir 

(Özdemir, 2007).   

Tüketim kültüründe tüketici, geleceği düşünmektense anı yaşamayı tercih 

etmekte ve bu yönde tüketim faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplum içinde yaşayan 

birey, sürekli olarak hissettiği ihtiyaçlarını karşılamak adına yarını düşünmeden o 

anda istemiş olduğunu yapmaktadır. Tüketim toplumu bir şimdi toplumudur, isteyen 

bir toplumdur, bekleyen bir toplum değildir (Yakın, 2011). Tüketim kültürü, bireyin 

salt tüketime odaklandığı, bunu yaparken de statü ve haz peşinde olduğu yeni Dünya 

düzenindeki tüketimin kültürel faaliyetlerinin bütünü ifade etmektedir. 

2.2. MODERNİZM VE POSTMODERNİZM 

Latince’de “tam şimdi” manasına gelen ‘modo’ kelimesinden gelmekte olan 

modern terimi (Babacan & Onat, 2002), Türk Dil Kurumu tarafından ‘çağcıl’ olarak 

tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2017). Modern sözcüğü, Latince 

modernus biçimiyle ilk kez 5.yüzyılda, resmi olarak Hıristiyan olan o dönemi, 

Romalı ve Pagan geçmişinden ayırmak için kullanılmıştır (Yıldırım, 2009). 

Avrupa’da 15. yy sonlarında Rönesans ile başlayan bu dönemde, insanlar ilk 

kez insanlığa, doğaya ve hayata dışarıdan bakmaya başlamıştır (Yüksekbilgili, 2017, 

s.14). Zaman içerisinde içerikte bir takım değişimler yaşansa da modern kelimesi, 

eskiyi yeniden ayırmak için kullanılan bir kelime halini almıştır. Bir başka değişle 

ifade etmek gerekir ise; modern toplum herhangi bir Batı toplumunu, ilkel toplum 

ise, Batı’nın dışındaki toplumları ifade etmektedir (Birkök, 1998). Rönesansla 

beraber ortaya çıkan modern kelimesi, antikiteye ve eski dönemlere kıyasla kendini 

tanımlamış ya da kullanılmıştır (Eryiğit, 2001). 
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Modern sözcüğünden daha sonraları; Modernite, Modernizm ve 

Modernleşme kavramları doğmuştur.  Terim olarak “modern” sözcüğü, geniş ve eski 

bir tarihe sahip olsa da 18. Yüzyılda ortaya çıkan modernite, aydınlanma dönemi 

düşünürlerinin nesnel bilimi, evrensel ahlak ile birlikte hukuku ve kendi ayakları 

üzerinde duran sanatı, kendi iç mantıkları temelinde geliştirme konusundaki düşünsel 

çabalardır (Aslan ve Yılmaz, 2001). Modernite din, ahlak, hukuk, feslefe, tarih, 

ekonomi ve siyaset üzerine yapılan eleştiriler ile başlamıştır (Aslan veYılmaz, 2001).  

Modernite, Batı tarihinde yaşanan Aydınlanma Çağı’na kadar uzanan ve özellikle 

sanayi devrimi ile kurumsallaşan, siyasal hayatın 1789 Fransız devrimi sırasında 

Bastille hapishanesinin yıkılmasıyla özdeşleştirilen ve 1989 yılında Berlin duvarının 

yıkılması ile sona erdiği söylenebilen dönem olarak bilinmektedir (Odabaşı, 2017, 

s.13).  Modernizm kavramı ise, üretim (makine, fabrika, kentleşme), tüketim (kitpe 

pazarları, moda) ve dolaşım (yeni iletişim ve ulaşım sistemleri) alanlarında ortaya 

çıkan yeni koşullara cevap olarak belirtilmektedir (Yakın, 2011). En başta eleştirel 

bir düşünceyle anılmakta olan modernizm (Yıldırım, 2009) , geleneksel olanı yeni 

olana tabi kılma tavrı, mevcut olan ve alışılmış olanı yeniye uydurma eğilimi yada 

bir düşünce tarzı olarak tanımlayabilmek mümkündür (Yakın, 2011). Modernleşme 

kavramı ise, sosyal ve kültürel yapının bütününü içine alarak, teknoloji, ekonomi ve 

çevre gibi alanlarda yaşanan değişimleri ifade etmektedir (Aslan ve Yılmaz, 2001). 

Modern, modernizm, modernite ve modernleşme kavramları incelendiğinde, 

modern kelimesi değişime atıfta bulunmakta, modernizm terimi değişimi tarihsel bir 

süreç içerisinde radikal bir değişiklik olarak öne sürmekte, modernite modernizmin 

birey üzerindeki etkisine yoğunlaşmakta, modernleşme ise iktisadi gelişmelerin 

geleneksel toplumsal yapılar ve değerler üzerindeki etkilerini işaret etmek amacıyla 

kullanılmaktadır (Featherstone, 2013: 27)  

Genel olarak modernizm, doğrusal gelişmeye ve mutlak doğrulara inançla, 

toplumsal düzenin rasyonel biçimde planlanmasıyla ve bilgi üretimin 

standartlaşmasıyla özdeşleştirilmektedir (Pulur, 2012). Modernizm, aslında sübjektif 

olanın düşüncede her şeyin merkezine konumlandırılmasıdır (Eryiğit, 2001). 

Modernizm üzerinde estetik öğelerin yanı sıra savaşlar, ikinci sanayi devrimi gibi 

sosyal faktörler de etkili olmakla birlikte modernizm, başta sanatçılar olmak üzere 

genel olarak herkes tarafından eleştirilmektedir (Birkök, 1998). Modernizm 
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insanların inançlarını zedelemiş ve insanları sorgulamaya yönlendirmiştir (Kesmen, 

2012).  

Modernizmin en temel özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür 

(Featherstone, 2013, s.29); 

 Estetik bir özbilinçlilik ve düşünümselli 

 Eşzamanlılık ve montaj yapısının reddedilişi 

 Gerçekliğin muğlâk ve belirsiz açık uçlu oluşunun araştırılması 

 Bir kişilik kavramının reddedilişi 

 Bütünlüksüz özneye ağırlık verilmesinde tümdeşlik 

 Modern dönemde oluşan düşünce yapısı, mevcut ekonomik yapının da 

yeniden gözden geçirilmesine ve yeniden şekillendirilmesine zemin hazırlamıştır. 

Modern insan, sürekli olarak icatlar yapmaya çalışan insan olarak tanımlanmaktadır 

(Featherstone, 2013, s.25). Üretim süreçlerini etkileyen bu değişim ve gelişim 

sürecinde; üretim tesislerinde girdilerin işlenme hızı, hareketli montaj hattını 

(Fordizm) ve emeğin bilimsel yönetimini (Taylorizm) gerekliliği ortaya çıkmıştır 

(Yakın, 2011).  

Modern dönemdeki iktisadi düzenin oluşmasına zemin hazırlayan Taylorizm 

ve Fordizm, daha fazla verime ve daha fazla üretime zemin hazırlamıştır. Frederick 

Winslow Taylor, bilimsel işletmecilik kavramını bulan ve ortaya çıkardığı 

uygulamaları geliştiren bir düşünce adamı olarak bilinmektedir (Yakın, 2011).  

İşletmelerde verimin artmasına katkı sağlayan Taylorizm, aşağıdaki noktalara dikkat 

çekmektedir (Çelik, 2000);  

 Etkinlik ve verimliliği sağlamak için yeniliklerle ilgilenilmeli 

 Çalışanlar dikkatli seçilmeli ve işi başaracak şekilde eğitilmeli 

 İş planlamasını işçiler değil, ustabaşılar yapmalı 

 İşçilerin her işi en iyi bir tek yolla yapmalarını sağlayacak denetçiler kadrosu 

oluşturulmalı 

 Planlama yapmak işin yapılmasından ayrılmalı 

 İşçileri azami derecede üretim yapmaya teşfik etmek için parasal özendiriciler 

kullanılmalı 
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 Gelişigüzel çalışmaya değil, bilimsel ölçütlere öncelik verilmeli 

 Her işi, bu işi oluşturan unsurlara ayrılmalı 

 Görev ve işlerin en iyi yapma şekli bulunduktan sonra standartlaşmaya 

gidilmeli 

Fordizm, genel itibari ile Amerika’da otomobil üreticisi olan Henry Ford 

tarafından gerçekleştirilen, ‘montaj bantı’ ile sembolleşmiş, kapitalizmin gelişimi ve 

üretim ilkelerini içeren bir kavramı işaret etmektedir (Odabaşı, 2017, s.28). Seri 

üretim ve emek süreçlerini örgütleme metotlarını içeren Fordizm, modern dönemin 

üretim ve buna bağlı olarak tüketim alanında yaşanılan büyük değişimlerin 

doğurduğu ekonomik yapısında önemli bir faktör olarak bilinmektedir. Sanayi 

devriminde hedef standartlaştırmak ve büyük ölçekte üretim yapmaktı. Henry 

Ford’un Model T otomobili bu stratejiye güzel bir şekilde özetlemektedir; “Her 

müşteri, istediği renkte bir arabaya sahip olabilir, tabii renk siyah olduğu sürece” 

(Kotler, Kartajaya ve Setıawan, 2016, s.15). Fordizim’in üretim ve tüketime ilişkin 

bazı temel varsayımları şunlardır (Yakın, 2011); 

 

Şekil 2 Fordizim’in Üretim ve Tüketime İlişkin Bazı Temel Varsayımları 

Kaynak: Yanıklar, C. (2006). Tüketim sosyolojisi. İstanbul: Birey Yayıncılık, s.44 

(Akt. Yakın, 2011, s.33). 

Postmodernizm; modernizmin başarısızlığa uğramış̧ olduğu, kendi vaatlerini 

gerçekleştirememiş̧ ya da bu vaatlerin tam tersi bir noktaya savrulmuş̧ olduğu 
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varsayımından hareket etmektedir (Savran, 1999). Yani postmodernizmin çıkış ̧

noktasını, modernizmin sorgulanması, biraz daha ileri bir adım olarak, modernizmin 

asılması düşüncesi oluşturmaktadır (Bayram, 2007). Postmodernizm, modernizmden 

sonra ortaya çıkan dönemin adı olarak tanımlanabilmektedir (Odabaşı, 2017, s.13). 

Literatürde postmodernizm kavramının tam olarak ne anlama geldiğine dair çok 

çeşitli çalışma olmasına karşılık, kavramın tanımına ilişkin kesin ve üzerinde bir fikir 

birliği sağlanmış̧ ortak bir görüş̧ olmadığından (Featherstone, 2013, s.36); kavrama 

bazen karmaşık ve fazla anlamlar yüklenmiş̧, bazen de çok basit nitelemeler ile 

kavram belirsizliğe itilmiştir (Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012). Postmodernizm, 

sanattan bilime kadar birçok alanda kullanılmaktadır (Tosun, 2007). 

Postmodernizmin terim olarak çıkış noktası ise kesin olarak bilinememektedir 

(Özdem ve Geçit, 2013). Ancak bununla birlikte; postmodernizm kelimesi ilk olarak 

Jean-François Lyotard, 1979 yılında yayınlanan La condition postmoderne 

(Postmodern durum) isimli kitabında kullanılmıştır (Uyanık, 2009). Postmodernizm 

Türk Dil Kurumu tarafından, “Modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra 

XX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı” olarak 

tanımlanır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2017). Kelime anlamı olarak postmodernizm; 

“sonra” anlamındaki İngilizce post ön ekiyle “çağdaş̧” anlamındaki yine İngilizce 

modern kelimesinin bir araya gelmesinden doğmuş bir kelimedir (Bayram, 2007).  

Modernizmden sonrası anlamına da gelen postmodernizm, modernizme 

getirdiği değişimler şu şekilde sıralanabilir (Şekil 3); 
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Şekil 3 Modern ve Postmodern Özellikler ve İkili Karşılaştırma 

Kaynak: Brown, 1993, s.22 (Akt. Özdemir ve Geçit, 2013, s.155). 

Postmodernizm’in neyi ifade ettiğini daha iyi anlamak adına, kelimenin 

anlam berraklığından ziyade, manasının zenginliği üzerine eğilmek; siyah-beyaz 

ayrımından kaçınıp, “ya biri ya da öteki” yerine, “hem biri hem öteki”ni kabul 

etmek; birkaç düzeyde anlam ve birkaç odak noktasının kombinasyonunu ortaya 

çıkarmak; kendini, kendi hakkında bilgi sahibi olarak keşfetmek gerekmektedir 

(Yakın, 2011). Birbirinden farklı görüşleri bünyesinde barındırmakla birlikte 

postmodernizm, başlangıçta felsefe, edebiyat, güzel sanatlar ve mimarî gibi alanlarda 

gündeme gelmiştir (Bayram, 2007). Modernizmin tüm bu kültürel ve toplumsal 

yansımaları da postmodernite olarak adlandırılmaktadır.  

Yapılan çalışmalara ve açıklamalara bakıldığında, postmodernizm genel 

hatları ile beş ayrı açıdan ele alındığı görülmektedir (Odabaşı, 2017, s.24); 

1. Postmodernizm, modernizmi sorgulayan bir yöntemdir.  

2. Postmodernizm ideolojilerin karşısında duran bir ideolojidir. 

3. Postmodernizm bir düşünce biçimini ifade etmektedir.  

4. Postmodernizm bir kültür-sanat akımıdır. 

5. Postmodernizm bir akım olarak postmoderniteden ayrı tutulması 

gerekmektedir. 
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Şekil 4 Modernist ve Postmodernist Düşünce Arasındaki Farklar 

Kaynak: Yüksekbilgili, 2017, s.17). 

Postmodernite yalnızca felsefe, edebiyat, güzel sanatlar ve mimari alanları ile 

sınırlı kalmamış, üretim ve iletişim süreçlerini de etkilemiştir. Fordizm’in getirdiği 

üretim olanakları katı yapısı ile birlikte pazarda doğan esnekliği karşılamamaya 

başlamıştır, böylece üretim içinde bulunduğu durumu esnekleştirerek yeni üretim 

sistemi kurmaya çalışmıştır (Yakın, 2011). Zira Fordist üretim, standart özellikler 

barındıran ürünlerin, tüketici talep ve ihtiyaçlarının göz ardı edildiği bir üretim 

anlayışı olarak anılmaktadır (Yüksekbilgili, 2017, s.22).  Modernizm de üretimin en 

temel taşlarından biri olarak bilinen Fordizm, postmodern dönemde Post-Fordizm 

adıyla değişmiştir. Post-Fordizm’e egemen olan en temel faktör, üretimin yerine 

tüketimin geçmesidir (Ekin, 2010).  
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Fordizm’e karşıt bir kavram olan post-Fordizm’in en belirgin özellikleri;  

 Esnek uzmanlık ve pazar alanları 

 Bilişim teknolojilerinin daha yaygın hale gelmesi 

 Tam zamanında üretim, örgütsel kültür, kalite uygulamaları 

 Esnek üretim (Odabaşı, 2017, s.31).  

Post-Fordizm, yalnızca üretim ve tüketim noktalarında değil, hayatın bir çok 

noktasında değişikleri beraberinde getirmektedir. Post-Fordizm, pazar ve tüketimi; 

yaşam biçimlerine, niş pazarlara, pazar bölümlerine ve hedef tüketici gruplarına 

ayırmaktadır (Yakın, 2011). Yapılan bu ayrımlar, sosyal anlamlarla bütünleştirilerek 

ürün ve faaliyetlerin imajlarla bağlantıları kurularak bağlantılı bir şekilde üretim 

sistemi esnekleştirilmiştir. Bu yapılan esnek üretimin adı, post-Fordist üretimdir 

(Odabaşı, 2017, s.31). Postmodernizmin, kapitalizmdeki üretim şeklini değiştirdiği 

dönem, Fordizm’den Post-Fordizm’e geçişi yaşatmıştır (Birkök, 1998). 

Fordizm ile Post-Fordizm arasında yaşanan değişimin daha iyi anlaşılması 

adına, Fordizm ve Post-Fordizm farkları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir; 
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Şekil 5 Fordizm ve Post-Fordizmin Karşılaştırılması 

Kaynak: Dedeoğlu, 2001, s.14). 
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Postmodern dönemde, tüketim, üretim kadar önemli bir konu olarak kabul 

edilmektedir (Yüksekbilgili, 2017, s.18). Postmodernizm ile birlikte üretim ve 

tüketim artık basit bir eylem değil, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamları olan 

karmaşık bir deneyim halini almıştır. (Alkan, 2011).  Modernizmin tüketim sürecini 

değiştiren bu yeni anlayışla birlikte, bireyler için tüketmek artık kültürel bir eylem 

biçimi olarak yerini almış, bu durum ise tüketiciye dayalı iletişim biçimlerinin 

doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu minvalde modern dönemden farklı olarak, 

postmodernizm için “parçalanma” ve “parçalanmışlık” kavramları toplum içinde 

önemli bir yer tutmaya başlamıştır (Alkan, 2011). Parçalanma, her geçen gün daha 

küçük parçalara ayrılan, bire-bir pazarlama ve veri tabanlı pazarlama kavramlarını 

ifade etmektedir (Şahin, 2007). Pazardaki parçalanma ile birlikte pazarlar arası 

benzeşme de dikkat çekmektedir (Dedeoğlu, 2001). 

Postmodernizm öğe ve koşulları farklı disiplinlerde farklı isimlerle 

açıklanmaya çalışılmaktadır (Odabaşı, 2017, s.184). Bu konuda aşağıdaki sekiz temel 

özellik göze çarpmaktadır (Şekil 6); 

 

Şekil 6 Postmodern Koşullar ve Kısa Tanımları 

Kaynak: Yüksekbilgili, 2017, s.25). 
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Postmodern dönemin pazarlama stratejisinde hem globalleşme hem de 

yerelleşme bir arada yürütülmektedir. Yaşamın olduğu her alanda yaşanan 

postmodern değişiminin, üretim alanındaki kaçınılmaz değişimi üretileni pazarlama 

alanında da bir dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. 

2.3. POSTMODERN PAZARLAMA 

Pazarlama, malların üreticilerden tüketicilere doğru aktarılmasını sağlayan 

eylemler olarak tanımlanabilmektedir (Yüksekbilgili, 2017, s.5). “Pazarlama, 

tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için, uygun dağıtım, uygun fiyat ve uygun 

iletişim (tutundurma) çalışmalarının kullanılarak uygun ürün ve hizmetlerin 

hareketini etkin biçimde sağlayan eylemlerdir” (Odabaşı, 2001, s.5).  Ayrıca 

postmodern pazarlama, mükemmellik yerine sıra dışılığı öneren, ortak bir dile sahip 

olmayan, her şeyin kullanımına hoş bakan ve her biri kendi dilini üretmiş, modern 

pazarlama anlayışının hâkim olduğu dönemdeki “ya öyle, ya böyle” düşüncesinin 

yerini “hem öyle, hem böyle” şeklindeki belirsizlik düşüncesinin aldığı, eğlendirici, 

neşeli ve ironik biçimleri savunan pazarlama anlayışıdır (Yüksekbilgili, 2017, s.19). 

Tarım tipi toplumlarda üretim araçları ve mülkiyet doğaya ve feodal 

yönetimlere bağlı iken, sanayi toplumunda bu hâkimiyet sermaye sahiplerine ve 

üretim tesislerine geçmiştir (Babacan ve Onat, 2002). Sanayi toplumun ardından 

doğan bilgi toplumunda ise teknoloji ve bilgi üretiminin önem kazanması ile birlikte 

üretimin sabitlenmemesi ve yer değişebilmesi; üretimi maddeye bağlı biçimden 

çıkarıp beyin gücüne ve bilgiye dayalı hale getirmiştir. Teknolojik gelişmeler, son 

yüz yıl içerisinde tüketici, piyasa ve pazarlama alanlarında büyük değişikliklere yol 

açmıştır (Kotler, Kartajaya ve Setıawan, 2016, s.17). Modern dönemin hâkim olduğu 

koşullardaki üretim biçimleri ve düşünce yapısı, postmodern dönemin getirdiklerine 

karşılık gelememektedir. Dolayısıyla, postmodern dönemin getirmiş olduğu şartların 

yol açtığı değişim sürecinin bir parçası olarak pazarlama uygulama ve stratejileri de 

kaçınılmaz bir şekilde değişmiştir (Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012). Postmodern 

dönem, pazarlama ve müşteri araştırmaları yapan akademisyenler ve pratisyenler 

açısından dikkate değer bir ilgi uyandırmıştır (Fırat ve Shultz, 2001).  

Modernizmin ardından ortaya çıkan post-modernizm, her alanda etkisini 

gösterdiği üzere zaman içerisinde pazarlama alanında da etkili olmaya başlamıştır 

(Lambacıoğlu, 2008). Pazarlama ve postmodernizm birbirinin içine geçmiştir 
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(Odabaşı, 2017, s.69). Pazarlama açısından postmodernizm, tüketici ile iletişimin ön 

planda tutulduğu ve teknolojinin hâkim olduğu toplumların konumunun irdelendiği 

bir kuramdır (Şahin, 2007). Postodern pazarlamaya dair, Fırat ve Venkatesh’in 

“pazarlamanın kendisi postmoderndir” anlayışı, yoğun bir şekilde kabul görmektedir 

(Lambacıoğlu, 2008). Postmodern dönem bir pazarlama dönemidir ve 

postmodernizm ile pazarlama aynı kimlikleri taşımaktadır ve dolayısı ile de 

pazarlamanın kendisi postmodern bir olgudur (Odabaşı, 2017, s.71).  

Geleneksel pazarlama anlayışında üretimin önceliği esas olarak alınmakta, 

tüketim daha sonra gerçekleşmektedir. Tarih içerisinde bölünmüş olan çeşitli 

dönemlerde pazarlama anlayışında yalnızca satış amacı yatmakta olduğu görülmekte 

iken, postmodern pazarlama anlayışında müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi 

eklenmiştir (Yakın, 2011). Tüketici, yalnızca tüketim faaliyetlerinde bulunulması 

beklenen bir hedef kitle görünümünden sıyrılıp, atfedilen değer ile üretim 

süreçlerinin de bir parçası haline gelmiştir. Tüketici, kuruluşların birer parçası haline 

gelmiş ve böylece tüketici üretim sürecinin de bir parçası olmuştur (Karagöz, 2012).  

Postmodern pazarlamanın getirmiş olduğu bu strateji ile tüketici ile üretici 

(marka) iletişim halinde kalmaktadır. Marka kaynaklı iletişime maruz kalan 

tüketiciler öncelikle markanın varlığının farkındalığını yaşamaktadır (Sözer, 2009, 

s.217). Tüketici odaklı postmodern pazarlama anlayışı ile birlikte müşteri yakından 

takip edilmekte ve müşteri ile sürekli olarak iletişim halinde olunmakla müşteri 

memnuniyeti ve sadakati kazanılmakta ve rekabet üstünlüğü kazanmaya 

çalışılmaktadır (Şanlıgöz, 2013). Bireycilik dönemine adapte edilmiş olan pazarlama, 

kişisel kimliği ve pazarlama profili konularında bilgili olan tüketicileri tanımaya, 

anlamaya, tüketicilere değer vermeye ve onların ilgi ve ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek, bireyselleştirilmiş bir pazarlama yaklaşımı hâkimdir (Özbölük, 2015).  

Postmodern pazarlamanın tüketici profilinde, gelecek için bugünü feda 

etmeyen, yaşadığı anın tatminini bekleyen, kullan at merakı olan ve bunu 

gerçekleştirmek adına çok para kazanmak isteyen bireyler yer almaktadır 

(Lambacıoğlu, 2008). Tüketiciye ulaşırken, yalnızca tek bir hat üzerinden iletişime 

geçilmemekte, farklı kanallar kullanılarak, farklı metinlerle farklı yöntemler aracılığı 

ile bireye ulaşılmaya çalışılmaktadır (Yakın, 2011). Bilgi ve teklif içermekte olan bu 

mesajlar, istenilen marka bilgisinin ve tüketici davranışının oluşmasını 



25 

 

amaçlamaktadırlar (Sözer, 2009, s.169). Postmodern dünyada tüketici davranışları ve 

beklentileri farklılık gösterdiğinden, kitlesel olmayan yönelimler ağır basmaktadır. 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren mikro pazarlama, veri tabanlı pazarlama, 

ilişkisel pazarlama, değer temelli pazarlama gibi birçok pazarlama kavramı ortaya 

çıkmıştır (Lambacıoğlu, 2008). Bu kavramların doğmasında ve geçerli birer strateji 

haline dönüşmesinde postmodern dönem önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

Postmodern pazarlama anlayışında, “müşteri” kavramı yerine “birey” kavramı 

gelmiştir. 

2.4. POSTMODERN ÖZELLİKLERİN PAZAR VE PAZARLAMA 

STRATEJİLERİNDE UYGULANMASI 

2.4.1. Üst Gerçeklik 

Üst gerçeklik, postmodern koşulları arasında üzerine en çok tartışmanın 

yürütüldüğü kavramdır (Fırat ve Shultz, 2001). Hiper Gerçeklik ya da Gerçek 

Üstülülük olarak da Türkçe’ye çevrilebilen bu kavram, benzetmelerin gerçek hale 

dönüşmesi ile alakalıdır. İnsan hayatında, gerçeklik ve fiziksellikten ziyade, sanal 

ortamlarda yaratılan simülasyona dayalı temsili gerçekliği ifade etmektedir 

(Kayaman ve Armutlu, 2003).  

Modern sanayi toplumunda anahtar olan “üretim” iken, postmodern toplumda 

gerçeklik kavramını modelleyen “taklitler” toplumsal düzeni etkilemeye ve toplumu 

hipergerçeklik olarak oluşturmaya başlamıştır (Aslan ve Yılmaz, 2001). Üst 

gerçeklik, insanın mevcut gerçekliğinin dışında kişisel hayal dünyası, ikonlar üzerine 

giderek kişinin simgesel gerçekliğinin yeniden yorumlanması ya da gerçek olanın 

haricinde yeni bir dünya yaratması olarak tanımlanabilmektedir (Yakın, 2011).  

Üst gerçeklik; Eğlence parklarının temalı düşsel atmosferi, bilgisayar 

ortamlarındaki uygulama ve oyunlar gibi sanal olarak yaratılan ortamların otantiklik 

duygusunun yerini almasıdır (Karagöz, 2012). Üst gerçeklik ile birlikte, gerçekçi bir 

atmosfer yaratmak üzere tasarlanan mekânlar, tüketicinin ürün ile iletişim kurmasına 

ve ürünün deneyimlenebilmesine imkân sağlar ve bu süreç tüketici üzerindeki etkiyi 

arttırmaktadır. Üst gerçeklik herhangi bir sosyal gerçekliğin, potansiyel olarak inşa 

edilmesine olanak sağlamaktadır (Fırat, Sherry ve Venkatesh, 1994). Üst gerçeklik 
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kavramı, müşterilerin sosyal kimliklerinin inşa edilmesinde etkin bir süreçtir (Fırat 

ve Shultz, 2001). 

Üst gerçeklik kavramı, ürün ya da hizmetin gerçekliğinden çok, yaratılan 

imajları vurgulamaktadır. Bir benzetmenin gerçek hale gelmesini içeren üst gerçeklik 

kavramı, pazarlamada önemli görevler üstlenmektedir (Odabaşı, 2017, s.185). 

“Otantiklik duygusunun kaybedilişi ve benzetim yapıların gerçek hale gelmesidir” 

(Odabaşı, 2017, s.43). Sanal gerçeklikteki büyük gelişmelerle, postmodern tüketiciler 

de daha fazla memnun edilebilmektedir çünkü tüketicilerin en önemli özeliklerinden 

biri de benzetimi gerçeğe tercih etmeleridir (Lambacıoğlu, 2008). Geçmiş ve 

gelecekteki bir çok temanın çeşitliliğini yaşamak isteyen postmodern tüketici, 

benzetimler yolu ile hem nostalji hem de geleceği yaşayabilmektedir (Berkdemir, 

2009).  

Postmodern hassaslığı olan bir tüketici, inşa edilmiş gerçekçilik olgusunu 

özümseme konusunda daha elverişlidir (Fırat ve Shultz, 2001). Üst gerçeklik; 

pazarlama, moda, imaj, iletişim ve tekonoloji gibi alanları kullanarak tüketici için bir 

ortam oluşturmaya fayda sağlamaktadır (Lambacıoğlu, 2008). Üst gerçeklik kavramı 

pazarlama açısından incelendiğinde, özellikle reklamlarda tüketiciye yeni bir dünya 

sunulduğu ve ürünün işlevsel özelliklerinin haricinde hayal dünyalarına hitap eden 

birer ürün olarak sunulduğu gözlemlenebilmektedir (Yakın, 2011). Özellikle eğlence 

ve teknoloji alanlarında yapılan postmodern reklam faaliyetleri bu konuya 

eğilmektedir. Örneğin bir araba reklamında, ürün yakıt tasarrufu, konfor, kolay 

kullanım, etkili servis ağı gibi nitelikleri vurgulanırken bir taraftan da o arabayı 

kullanan insanlara bir takım anlamlar yüklemeyi savunmaktadır. Belli bir kesime ait 

olma, toplum önünde seçilmiş görünme ve hatta aracı kullananların daha çekici 

olduğu yönünde çeşitli değerler sunulmaktadır. Bu sayede de, yaratılan yeni yapay 

gerçeklik, iletişim kanalları ile tüketiciye ulaştırılmakta ve oluşturulan yapay 

gerçekliğin bire bir gerçeği yansıttığı gibi bir algı yaratılmaktadır.  

Üst gerçeklik; tüketim ve televizyon yolu ile imaj, gösterge ve 

simülasyonların üst üste sunulmasıyla estetikleştirilmiş bir gerçeklik sanrısıyla 

donatılmış bir dünyadır (Yakın, 2011). Üst gerçeklik, toplum içerisinde yaşayan 

bireylerin gerçek dünya yerine, sanal bir dünyada yaşama eğilimi ve arzusunu 

barındırmaktadır (Lambacıoğlu, 2008). Toplumdaki bireylerin belki de 
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doğumlarından önceki dönemlerini yansıtan bir takım kafe ve restoranların, 

sosyalleşme alanlarının tasarlanması ve tüketicilerinse bu otantik ortamları tercih 

etmeleri, geçmiş konseptine karşı ilgili davranmaları bu duruma örnek olarak 

gösterilebilmektedir.  

Bireyler, içinde bulundukları toplumlarda belki de asla sahip olamayacakları 

bir takım varlıklara bilgisayar oyunları sayesinde sanal olarak sahip 

olabilmektedirler. Örneğin çiftlik oyunlarında insanlar bir köy evine, tarlaya, 

traktöre, küçük ve büyükbaş hayvanlara sahip olabilmektedirler. Kalabalık şehirlerde 

yaşayan insanlar için sahip olunabilmesi çok uzak olan bu hayat, bilgisayar 

oyunlarının yaratmış olduğu sanal gerçeklik sayesinde mümkün kılınabilmektedir. 

Kullanıcılar, bu tür oyunlarda sanki o arazi ve hayvanlara gerçekten de 

sahipmişlercesine günlerini ona göre ayarlayıp vakti geldiğinde hasat edip 

hayvanlarının bakımını yapmaktadırlar. Bu, insanların gerçekte sahip olamadıklarına 

karşın sanal dünyada elde etme duygularını tatmin etmektedir. 

2.4.2. Parçalanma 

Modernizmin getirmiş olduğu insanın yaşamı içerisindeki tutarlılık, 

postmodernizm içerisinde değişikliğe uğramış ve tutarlılık bir kenara itilmiştir.  

Günümüz dünyasında tüketiciler aynı anda birden fazla deneyimi birbirinden 

bağımsız olarak aynı anda yaşayabilmektedir. Postmodernizm, bir özgürleşme 

çabasını ihtiva etmekte ve parçalanmayı savunmakta bununla birlikte toplumsal ve 

estetiksel tarzları da içine alarak her türlü bütünleşmeyi dışlamaktadır  (Aslan ve 

Yılmaz, 2001).  

 Markalar, isimleri aracılığı ile her ürün geri kalandan bağımsız bir şekilde 

görünüp tüketiciye bağımsız olmanın deneyimini sunarken postmodern tüketim ve 

tüketici için de her duruma göre farklı ürün ve farklı imajlar sunmaktadır (Odabaşı, 

2017, s.187). Mikro pazarlama, veri tabanlı pazarlama ve bireysel pazarlama 

kavramları parçalanma unsurunu içeren birer gösterge olarak kabul edilmektedir 

(Odabaşı, 2017, s.43).  
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 Postmodernizm, modernizm kabul ettiği geleneksel modellerin aksine, her 

zaman yeni yeni modellerin geliştirilmesini gerektiğini savunur (Aslan ve Yılmaz, 

2001). Pazar, gittikçe değişmekte ve her gün farklı bir deneyimlemeyi tüketiciye 

sunmaktadır. Firmalar; içinde bulunduğu dönem ve pazarın şartlarına, müşteri özellik 

ve potansiyeline göre kendi yaratmış oldukları markaların altına farklı hedef kitlelere 

yönelik farklı ürün ve hizmetler oluşturabilmekte ve sınırlı sayıda belli koleksiyonlar 

ortaya koyabilmektedir (Karagöz, 2012). Böylelikle parçalanan pazar içerisinde 

özellikle belli bir gruba yönelik mal ve hizmet sağlayabilmektedirler. 

Modernizmin içindeki ne istediğini bilen tüketicinin aksine, postmodern 

dönemde tüketici içinde bulunduğu zaman, mekân veya imaj açısından değişkenlik 

göstermekte ve kalıcı tüketim kalıpları içerisinde değerlendirilememektedir. Birçok 

deneyimi yaşayan tüketicinin içinde bulunduğu pazardaki parçalanmanın ana 

koşulları şu şekilde ifade edilebilmektedir (Yakın, 2011);  

 Hem arz hem de talep yönünden bir parçalanmışlıktan bahsedilebilmektedir.  

 Tüketim faaliyetleri birbirinden bağlantısızlık özelliği göstermekte ve medya 

ve üründe farklılaştırmadan söz edilebilmektedir. 

 Tek benliğin yerini bölünmüş benlik almaktadır. 

 Temel ve merkezi konulara ve hiyerarşiye olan adanmışlık azalmakta, yok 

olmaktadır. 

 Vücut kültürünün oluşturulmasında parçalama temel oluşturmaktadır. 

 Pazarlama, imaj ve moda yaratılmaktadır.  

 Farklılaşma, çoğulculuk, hoşgörü önemsenen değerlerin başında gelmektedir.  

 Birbirinden bağımsız anlar yaşanmaktadır. 

 Mikro ve ilişkisel pazarlanma ortaya çıkmakta ve önemini kavranmaktadır. 

Mikro pazarlama, veri tabanlı pazarlama, bireysel pazarlama gibi yeni 

pazarlama alanlarının doğmasından da görülebildiği gibi pazar her geçen gün daha 

küçük parçalara ayrılabilmektedir (Lambacıoğlu, 2008). Günümüz dünyasında 

yaşanan parçalanmaya ürün ve ihtiyaç da dâhil olmuş bu da tüketiciyi tahmin 

edilebilirliğin ötesine taşımıştır. Pazara sunulan ürünün fonksiyonel ihtiyacından 

ziyade bir takım imajlar taşıması, parçalanan imajın da tüketiciyi etkileyiş biçiminde 

de farklılıklar yaratmaktadır. Ürünün pazarlama çalışmalarına ve içinde bulunduğu 

kültüre göre birden fazla imaj oluşabilmektedir (Yakın, 2011). Örneğin bir içecek 
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firmasının reklam kampanyasında, gelenekselliği vurgulamak için yaşlı insanları 

kullandığı reklam kampanyası var iken, gençlerin kullanımıyla yapılan pazarlama 

faaliyetinde daha çok eğlence ön plana çıkarılmaktadır. Böylece aynı ürünün 

piyasada farklı imajlar yaratmasına olanak sağlanmakta ve pazardaki parçalanma da 

pekiştirilebilmektedir. 

2.4.3. Üretimle Tüketimin Yer Değiştirmesi 

Postmodern bakış açısına göre tüketim, modernizmin savunduğunun aksine 

yok edici bir faaliyet değil, kültürel ve sayısal değerler yaratan ve üretim sürecine de 

katkıda bulunan bir süreçtir. Böylece postmodernizm üretim ve tüketimin 

birlikteliğine işaret etmektedir.  

Modern dönemdeki üretimin önemini, postmodern dönemde tüketim almıştır. 

Potmodern toplum içerisinde birey, taleplerini çeşitli iletişim araçları vasıtası ile 

üreticiye iletmekte ve hatta üretim sürecine de kısmen dâhil olarak ürünün 

üretiminde de önemli bir faktör haline gelmektedir. Topluluk pazarlamasının temel 

unsuru olan postmodern toplulukların, ortak ilgi alanları bağlamında bir araya 

gelerek gerçekleştirdikleri deneyimleme faaliyetleri ile ürün/hizmet tüketen birer 

tüketici olmaktan çıkıp, tüketici üretime yön veren bir unsur haline de gelmektedir 

(Lambacıoğlu, 2008).  

Birey, yaşadığı tüketim toplumu içerisinde aslında yalnızca tüketimde 

bulunmamakta aynı zamanda da pazar içerisinde aktif bir rol oynayarak üretim 

bandını da şekillendirmektedir. Pazarlamayla desteklenen bu eğilim ile birey 

tüketimi ile kendi imajını desteklemektedir (Berkdemir, 2009). Tüketim toplumu 

içerisinde belirleyici unsur olan tüketici, üretime de yön vermekte ve üretimi 

şekillendirmektedir. Tüketim faaliyeti, yaratılan yapay ihtiyaçların tatmininde 

kullanılabilen bir araç değil, hayal ve fanteziler ile birlikte dönüşen, üretimi yeniden 

şekillendiren önemli bir kavram haline gelmektedir (Karagöz, 2012).  

Üretim ile tüketimin yer değiştirmesi ile alakalı ana koşullar aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Yakın, 2011); 

 Postmodernizm, modernizmin öne çıkardığı üretimin aksine, tüketimi ve 

tüketim kültürünü ön plana çıkarır. 
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 Postmodernistler, üretmenin değer yarattığını ve üretimin kutsal olduğunu, 

tüketmenin ise değer yaratmayan banal bir eylem olduğu kanısını 

reddetmektedirler. 

 Tüketici de tıpkı pazarlamacı gibi bir takım tüketim sembolleri 

üretmektedirler. 

 Tüketicinin kendisi de zaman içerisinde meta haline gelmektedir. 

 Üretim ve tüketim genel olarak bir bütünün parçaları gibidir. 

Üretmek ve tüketmek, zaman içerisinde rolleri değişebilen bir döngü halinde 

işlemektedir. Tüketimin önüne geçen üretim, imajlarla desteklenmektedir. Önce 

imajlar üretilip sonra bunları temsil edebilen ürünler oluşturulmakta, yani; ürünleri 

temsil eden imajlar değil, imajları temsil edebilen ürünler geçerli hale gelmektedir 

(Odabaşı, 2017, s.190). Tüketicinin semboller üretmesi, üretime katkıda bulunması, 

üretim faaliyetlerini yönlendirmesi ve hatta tüketimi özendirmesi bu yeni dönemde 

modern döneme karşın önemli bir farklılıktan söz edilmesine imkân tanımaktadır 

(Yakın, 2011). 

2.4.4. Öznenin Merkezsizleşmesi 

Modern öncesi dönemde tanrı merkezlilik anlayışının yerini modern dönemde 

insan merkezlilik, postmodern dönemde de yerini ne tanrı ne insan merkezlilik 

anlayışına bırakmıştır (Karagöz, 2012). Modern dönem, insan merkezli ve yaşam 

koşullarının sürekli olarak insan adına gelişmesi için yapılan çalışmaları 

desteklemekteydi. Postmodernizm, yalnızca merkezsizleşmiş yada dağılmış bir 

üretimi değil, aynı özellikleri barındıran bir tüketici topluluğunun ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için belirsizliği özele indirgeyerek tüketimi sonsuzca çeşitlendirmek 

ve tekrar üretmek zorundadır (Yakın, 2011). Bu yüzden de tüketiciye ulaşmak için, 

genel kitlelerin parçalanılarak özele indirgenmesi ve bu doğrultuda özelleştirilmiş 

tüketicilere ulaştırılması gerekmektedir.  

Postmodern anlayışa göre tüketicilerin nesneler ile olan ilişkilerini; ürünler, 

imajlar, anlamlar, semboller gibi faktörler yönlendirmektedir (Berkdemir, 2009). 

Artık söz konusu olan imaj yada imge dünyasına karşı bir kullanım söz konusu 

değildir. Postmodern dönem öncesi var olan sermaye ve emeğin karşı karşıya 

getirildiği karşıtlık ilişkisi ortadan kaldırılmış bu durum da öznenin hem 
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ispatlanmasının hem de karşı çıkılmasının üretim toplumu yerine tüketim 

toplumunun oluşmasıyla ilişkili olduğunu vurgulamaktadır (Yakın, 2011). 

Postmodern tüketicilere göre, insanlar içinde bulundukları anın özellikleriyle 

var olmakta, sürekli bir farklılık içinde bulunmaktadır ve bu durum, durgun olmayan, 

sürekli değişen ve hareket eden bir pazar gerçeğini yaratmaktadır (Odabaşı, 2017: 

60). İnsanı merkeze koyan anlayışın terk edilmesini gösteren pazarlama 

faaliyetlerinde postmodernist yaklaşımlar gözlemlenebilmektedir. Örneğin Pepsi 

Cola’nın televizyon reklamında tüketici, pasif olarak bir şempanzenin kötü 

karşısında üstün gelmesini seyretmekte, hoşlanmakta ve markaya yönlenebilmektedir 

(Lambacıoğlu, 2008).  

Öznenin merkezsizleşmesi ile alakalı olan ana konular şu şekilde 

sıralanabilmektedir (Yakın, 2011);  

 Modern döneme ait olan insan öznesi, bilinçli, bütünleşik, kendini bilen 

özelliklere sahiptir anlayışı sorgulanmalı ve bu ayrıcalıklı konumdan 

kurtulmalıdır. 

 Postmodernistler, insan öznesinin kültürel ve tarihsel çerçevede oluşmuş 

olduğunu savunmaktadır. 

 Bilinçli öznenin yerini, iletişim kurup oyunu ve etkileşimi seven özne 

almıştır. 

 Benlik yapılanabilir ve sürekli hareket eden değişken bir yapıya sahiptir.  

 Özne, yalnızca erkek egemen dünyasında erkek olabilir düşüncesi kabul 

edilemez ve onayı reddedilmektedir. 

 Merkezsizleşmiş yapılar ve karar alma önem kazanmaktadır. 

 Çalışanların daha güçlü olması için çalışılır. 

 Pazarlama dağıtım kanalları farklı yollar da kullanılarak çeşitlendirilir. 
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2.4.5. Zıtlıkların Birlikteliği 

Kalıplar arasında kalan ve bu kalıplar arasındaki geçişin zor olduğu modern 

dönemde birey, içinde bulunduğu kalıpları yıkmak ve geçişleri mümkün kılmak 

adına bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadele, postmodernizmin meydana 

gelmesinde bir zemin hazırlamıştır. Henry Ford’un yukarıda da bahsedildiği gibi 

“Her müşteri, istediği renkte bir arabaya sahip olabilir, tabii renk siyah olduğu 

sürece” sözü, dönemi daha iyi anlatmak adına önemli örneklerden biridir. 

 Postmodernizm, egemen bir ideolojinin ya da baskın bir ütopyanın hâkim 

olmadığı bir alandır ve mevcut stiller içerisinde çoğulculuğu içermektedir. Karşıt ve 

bağlantılı olmayan ifadeler çağdaş kültürde zaman geçtikçe daha da fazlalaşmaktadır 

(Yakın, 2011). Modern dönem içerisinde sıklıkla gözlemlenemeyen hoşgörü 

kavramı, postmodern dönem içerisinde baskın bir unsur olarak görülmektedir. 

Çoğulculuğun ve hoşgörünün ön planda tutulduğu postmodernizmde açıklık ve 

kabullenme önde gelen yaygın tavırlar arasında gösterilirken aynı zamanda da 

farklılıkların kabul edilmesi, dışlamanın aksine kabul etmek gözlemlenebilmektedir 

(Lambacıoğlu, 2008).  

 Zıtlıkların birlikteliği; hedeflenmesi ya da elde edilmesi pek mümkün 

görünmeyen postmodern tüketicilerden ilgi toplamak amacı ile yapılan girişimlerdir 

(Berkdemir, 2009). Genel olarak açıklık ve kabullenme yaygın tavırların başında 

gelmekte iken, zıt ve farklılıkların kabulü aracılığıyla çoğulculuk önemsenmekte ve 

dışlamak yerine kabul etmeyi ifade etmektedir (Odabaşı, 2017, s.61).  Zıtlıkların 

birlikteliği kavramı, üketicinin katılımını esas almaktadır.   

Parçalanma, üst gerçeklik, çoğulculuk ve merkezsizlik durumları, zıtlıkların 

birlikteliğine yol açmakta, farklı imajların sunulabildiği ve tutarlılık zorunluluğunun 

olmadığı postmodernizm, farklılıkları ve karşıtlığı destekler bir ortam sağlamaktadır 

(Yakın, 2011). Postmodern pazaralma faaliyetleriyle tüketiciye ulaşan marka, farklı 

uygulamalar ile tüketiciyi etkileme imkânı bulmaktadır.  

Zıtlıkların birlikteliğinin ana koşulları şu şekilde sırlanabilmektedir (Odabaşı, 

2017, s.63);  

 Her şey, her şeyle birlikte olabilir. 
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 Tüketim deneyimleri, farklılık ve paradoksların ortadan kalkması anlamına 

gelmez, aksine bunların serbestçe ortaya çıkmasına olanak sağlar. 

 Parçalanma, tüketimin temelini oluşturmaktadır. Firmaya ve markaya olan 

bağlılık değişkenlik göstermektedir.  

 İroni ve birden çok anlamlılık ortaya çıkar. 

 Reddetme yerine kabullenme yaklaşımı kabul edilmektedir. 

 Küresel ve yerel, şimdi ve geçmiş bir arada olabilmektedir. 

 Müşteri ihtiyaçları anlık olarak farklı kanallar aracılığı ile 

karşılanabilmektedir. 

Genel olarak postmodernizmin pazarlamayı ve tüketici davranışlarını etkisi 

altına almış olduğu 8 ana unsur bulunmaktadır. Postmodern dönemin pazarlama ve 

tüketici davranışları üzerinde etkili olduğu durumları, pazarlama uygulamalarını ve 

stratejilerini etkilemiştir. Bunlar aşağıda, Şekil 7’de kısaca özetlenmektedir; 

 

Şekil 7 Postmodern Özelliklerin Pazar ve Pazarlama Stratejilerine Uygulanması 

Kaynak: Yüksekbilgili, 2017, s.26). 
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2.5. HEDONİZM (HEDONİK TÜKETİM) 

Hedonizm, ya da diğer adıyla hazcılık, Yunanca haz anlamına gelen “hedone” 

kelimesinden türetilmiştir (Yaşar, 2017). Haz sözcüğü ise hoşlanılan duygulanım 

olarak tanımlanabilmektedir (Yücedağ, 2005). Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 

“hazcılık” anlamına gelmekte olan hedonizm, “hazza, fiziksel zevke hastalık 

derecesinde düşkünlük ”veya “ekonomik etkinliğin, hazzın en yüksek derecesine 

varacak biçimde geliştirilmesi öğretisi” şeklinde tanımlanmaktadır (Türk Dil 

Kurumu [TDK], 2017). Milattan önce dördüncü yüzyılda gelişmiş olan hedonizm 

(hazcılık), hayatın temel amacının, en üst seviyedeki iyiliğin haz olduğunu ileri 

sürmektedir (Odabaşı, 2017, s.112). Hazcılık ya da Hedonizm, Sokrates’in öğrencisi 

olan Aristippos’un öğretisidir (Çoruh, 2011). Kelimenin kökeninin geldiği Yunan 

felsefesinin ünlü düşünürlerinden olan Aristippos hedonculuk adı ile hazcılık 

okulunun kurucusu olarak bilinmektedir (Yücedağ, 2005).  

Hazcılık, psikolojik hazcılık ve felsefi hazcılık olarak iki gruba ayrılmaktadır 

(Kesmen, 2012). Psikolojik hazcılık kavramına göre; en yüksek seviyedeki hazza 

ulaşmak insanın temel amacı olarak tutulmaktadır (Koçak, 2013). İnsan, bu hazza 

ulaşmak için çabalamaktadır. Felsefi hazcılık kavramına göre ise tüm hazlar doğası 

gereği iyidir ve sırf haz özü itibari ile iyi olandır (Özdemir, 2007). İnsan, doğal 

olarak kendisine haz veren hazlar peşinde koşmaktadır.  

İnsan mutlu olabilmek adına kendine haz veren eğilimlere yönelmektedir. 

Hedonizm; hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu insanın eylemlerinde nihai hedefinin 

hazza ulaşacak şekilde planlaması gerektiğini, devamlı olarak haz verene yönelmenin 

yapılacak en doğru seçim olduğunu savunan bir görüştür (Alkan, 2011). Haz, 

etkinlikleri geliştirmekte ve hayatı güzelleştirmekte olduğundan, haz ve hayat 

birbirine bağlanmaktadır (Ebrahimi, 2013). Hedonizm’i sistematik bir ahlak felsefesi 

şeklinde sunan Epicuros’a göre haz, insan için en büyük değer, iyilik ve davranışı 

belirleyen yegâne ölçüttür (Anık, 2016, s.106). Yine Epicuros’a göre bütün canlılar 

var oldukları ilk andan itibaren acıdan kaçar ve hazzı aramaktadır bu nedenle de haz 

doğal bir iyidir (Özdemir, 2007). 

Bencillik, hedonizm ile bağlantılıdır (Yücedağ, 2005). İnsan, kendisine 

öncelik tanımakta ve kendisi için en iyi seçeneği aramaktadır (Quliyev, 2012). 
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Bencillik ve hedonizm, insan doğasının kendi adına elde edebileceği en yüksek 

seviyedeki iyiyi ve hazzı arayacağı noktasına odaklanmaktadır (Odabaşı, 2017, 

s.115). 

Tüketimde hedonik yaklaşım özellikle 18. yüzyıl Batı Avrupa’sında ortaya 

çıkmıştır. Hedonik tüketime bağlı olan ürünler, eğlence, heyecan ve haz sağlayan 

daha çok deneyimsel tüketim ürünleridir (Fettahlıoğlu, Yıldız ve Birin, 2014). 

Hedonik tüketim, basit olarak, tüketicilerin çoklu algısı, duygusal yaklaşımı ve 

fantezileri şeklinde tanımlanabilir (Karataş, 2011). Hedonik tüketim, tüketici 

davranışının çoklu fantezi ve duygu unsurlarını tanımlamaktadır (Yücedağ, 2005). 

Hedonik tüketimin bakış açısıyla mallar nesnel birer varlık olarak değil, daha çok 

kişisel birer sembol olarak görülmektedir (Özdemir, 2007). Ürünün ne olduğundan 

ziyade, neyi temsil ettiği önem arz etmektedir (Yücedağ, 2005). Tüketici açısından, 

ürünün nitelikleri, ürünün yaratacağı bir takım özel sembollerden daha az değerlidir 

(Odabaşı, 2017, s.122).  

Hedonik tüketimin doğrudan isteklerle bağlantılı olduğu bilinmektedir 

(Koçak, 2013). İnsanın hedonik tüketimdeki faaliyetleri bilinçlidir. Hedonizme göre 

insan, davranışlarıyla ilgili seçimleri gözden geçirmekte ve kendi açısından olumlu 

sonuçlar alabileceği davranış türlerine en çok, olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceği 

davranış türlerine en az ilgi göstermektedir (Anık, 2016, s.106). Birey, fantezi ve 

düşlere dayalı olan bir tüketim biçimini seçerken, bu hayat tarzının içindeki hazzın 

kaynağı bireyin deneyimlediği tüketim faaliyetleridir (Alkan, 2011). Hedonik 

tüketici, bireysel ihtiyaçların karşılanması, rol oynama, eğlenme, yeni trendlere dâhil 

olma, duyumsal uyarım, sosyal deneyim, fiziksel aktivite, benzer ilgilere sahip olan 

diğer tüketicilerle iletişim, statü gibi çeşitli ekonomik olmayan nedenlerle alışveriş 

yapmaktadır (Ebrahimi, 2013).  

Hedonik tüketim üzerine yapılan araştırmalarda, tüketicilerin yalnızca 

rasyonel ve ekonomik bir tüketim sergilemedikleri öne sürülmüştür (Quliyev, 2012). 

Hedonik tüketim üzerine yapılmış bazı önemli çalışmalar aşağıda, Şekil 8’de 

sunulmuştur; 
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Şekil 8 Hedonik Tüketim Üzerine Yapılmış Bazı Önemli Çalışmalar 

Kaynak: Çoruh, 2011, s.39. 
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Hedonik tüketim, aynı ürünlerin farklı insanlarda farklı anlamalara 

gelmesinden ötürü, öznellikle kesin bir biçimde bağlantılıdır (Koçak, 2013). 

Tüketicinin bir ürün hakkında birden fazla algısı, hayali ve duyguları bulunmaktadır 

(Ceylan, 2007). İstekler söz konusu olduğunda, hedonik alternatifler faydacı 

alternatiflere kıyasla daha etkili ve çekici gelmektedir (Çoruh, 2011). Birey için 

tüketilen mal veya hizmetin değeri ikinci planda düşünülebilmektedir.  Faydacı 

tüketim değerlerinin aksine hedonik tüketimde değer, alışveriş sürecinde daha çok 

kişisel olma eğilimleri belirlenmektedir (Yaşar, 2017).  

Hedonik tüketimde birey için, alışveriş sırasında elde edeceği salt faydadan 

ziyade, alışveriş sırasındaki eğlencesi ve alışverişin duygusal değerleri 

yansımaktadır. Alışveriş sırasında ilişkiler kurma, eğlenme, sosyalleşme şeklinde 

ifade edilmektedir (Fettahlıoğlu, Yıldız ve Birin, 2014). Hedonik tüketime 

yönelmenin nedenleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

Şekil 9 Hedonik Tüketime Yönelmenin Nedenleri 

Kaynak: Odanbaşı, 2017, s.130). 

  



38 

 

2.6. POSTMODERN TÜKETİCİ 

Modernizm üretim kültürünü temel alırken, postmodernizm tüketim 

kültürünü ön plana çıkarmaktadır (Zerenler, Özilhan ve Akgöbek, 2009). Modern 

pazarlamanın tüketiciye bakış açısı olan, “bilinçli ve satın alma iradesi olan tüketici” 

tanımlaması postmodern toplumla birlikte değişmiştir (Babacan ve Onat, 2002). Yine 

modern pazarlama sürecinde tüketici, üretilen herhangi bir malı ya da hizmeti satın 

almakta, üretim sürecinde etkin rol oynamamaktaydı. Fakat postmodern dönemde 

üreticiler açısından, ‘tüketici neyi üretmememizi istiyorsa, bizden ne talep ediyorsa 

onu üretiriz’ anlayışı geçerli olmaya başlamıştır (Şanlıgöz, 2013). Postmodernizm, 

genel olarak tüketimi ön plana çıkarmaktadır. 

 

Şekil 10 Modernizm ve Postmodernizmde Tüketiciler ve Ürünler 

Kaynak: Azizoğlu ve Altunışık, 2012, s.38. 

 Modern ve Postmodern tüketici arasındaki farklılıkları, Odabaşı aşağıdaki 

gibi sıralamaktadır; (Odabaşı, 2017, s.125). 

1. Modern tüketicinin aksine, postmodern tüketici yalnızca bir tek kimlik yerine, 

çoklu kimlikler göstermeye karşın çok daha fazla istekli davranmaktadır.  

2. Postmodern tüketici, modern tüketicinin ilkeler ve değerler sistemine karşı 

olarak, çok daha rahat, kabul edici ve daha açık tavırlar sergilemektedir. 

3. Postmodern tüketici, maddi servete karşı daha az güdülenirken, maddiyata 

dayalı zenginlik yerine anlam içeren deneyimleri aramaktadır. 

4. Modern tüketiciye kıyasla, postmodern tüketici, merkezliğe ya da bir çeşit 

kontrolün gerekliliğine daha az odaklanır. Postmodern tüketici, sosyal 
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gerçekliğin insan temelli olduğunun farkındalığı ile birlikte hareket eder ve 

diğer amaçlara alan vermeye karşı daha isteklidir. Modern tüketici ile 

kıyaslandığında postmodern tüketici, öznenin objeye üstün olması konusunda 

daha kararsız bir davranış sergilemektedir.  

 Modern ve postmodern tüketici arasındaki bu temel farklılıklar göz önünde 

bulundurulduğunda postmodern dönemin tüketim faaliyetlerindeki değişikliğin, 

tüketime dayalı tercihlere dayandığı gözlemlenebilmektedir.  

Tüketime dayalı olan postmodern kültürde, tüketime yüklenen anlam da 

değişikliğe uğramıştır. Postmodern tüketim kültüründe birey, kendisini sosyal bir 

hiyerarşi içerisinde görmekten, bu hiyerarşi içerisinde üst gruplarda bulunan bir 

takım sosyal statü gruplarının yaşam tarzlarını ve tüketim biçimlerini taklit etmekten 

vazgeçerek kendisine yeni bir tüketim tarzı oluşturmayı tercih etmektedir 

(Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012). Bu açıdan, postmodernizm, küresel olarak insan 

hayatında ve insan hayatının önemli bir parçası olan tüketim alanında yepyeni bir 

başlangıçtır (Batı, 2015).  

Postmodern tüketici ise; günlük mutluluklar peşinde koşan, anında tatmin 

isteyen, içerik yerine biçime önem veren, daha fazla haz arayan, kendini tüketime 

hazır bir imaj haline getiren kişi olarak tanımlanabilmektedir (Karagöz, 2012).   

Postmodernizm, ekonomik alana kültürel açıdan, üretim alanına da tüketim 

açısından bakmayı ve incelemeyi önemli saymaktadır (Odabaşı, 2017, s.180). 

Postmodern dünyada tüketici, tüketim faaliyetlerinde ihtiyacını tatmin ederken 

kullandığı mal ve hizmetlerin işlevlerinden dolayı değil, mal ve hizmetin 

imajlarından dolayı tercihte bulunmaktadır. Bu şekilde yapılanmış olan toplumda 

işaret ya da gösterge ekonomisi söz konusu olmaktadır (Odabaşı, 2017, s.180). 

Ekonomi ile kültür arasındaki ilişkinin karmaşıklığı ve değişimi toplumda yeni 

olguların ortaya çıkmasında ve postmodern tüketicinin varlığının belirlenmesinde 

etkin rol oynamaktadır (Odabaşı, 2017, s.103). Tüketilen ürünün ya da hizmetin 

yalnızca fiziksel ya da işlevsel özelliklerinin değil, taşıdığı imaj ve göstergeler 

tüketici için daha önemli bir noktayı işaret etmektedir.  

Postmodern eğilimlerin yaşanmakta olduğu bugünün dünyasında tüketime 

yüklenen anlamın değiştiği ve tüketicilerin tüketim faaliyetlerinde bulunurken satın 
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alma kararlarının postmodern kültürün etkisinde kaldığı gözden kaçmamaktadır 

(Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012). Postmodern dönemin getirmiş olduğu anlayışla 

birlikte şekillenen tüketim anlayışı, tüketici perspektifini de aynı doğrultuda 

etkilemektedir. Postmodern tüketici artık, tüketim faaliyetlerindeki seçimlerinde 

maliyet ile fayda arasındaki denge ilişkisinden daha çok tüketim ile kazanılmış 

deneyimleri değerlendirmektedir (Kayaman ve Armutlu, 2003).  Yaratılan üst 

gerçeklere ilgi gösteren tüketici, tüketim faaliyetlerini bu doğrultuda 

gerçekleştirmekte, ortaya konulan bu yeni gerçekliğe bağlı kalırken bu tarz tüketime 

yönelmektedir. Postmodern tüketici, gerçekliğe kıyasla, simülasyonlardan daha fazla 

eğlenceli bir haz almaktadır (Hamouda, 2012).  

Postmodern tüketicilerin özelliklerinin başında çoklu tüketici davranışı 

gelmektedir çünkü tüketici, belirsizliğin ve şüphenin hüküm sürmekte olduğu bir 

dünyada yaşamaktadır (Odabaşı, 2017, s.121).  

Odabaşına göre (2017), postmodern kültürün içinde yer alan tüketici 

kavramının dokuz tür görünümünden söz etmek mümkündür (Şekil 11). 
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Şekil 11 Postmodern Kültürün İçinde Varolan Postmodern Tüketicinin Dokuz Görünümü 

Kaynak: Odabaşı, 2017, s.78. 

Mal veya hizmetin yalnızca işlevsel, fiziksel özelliklerinin değil, ürün ya da 

hizmetin taşıdığı ve gösterdiği imajları da çok önemseyen postmodern tüketici; yeni 

bir ekonomi ve kültür oluşumunun temelini atmıştır (Şahin, 2007). Tüketicinin, ürün 

ve hizmetlere sahip olmada etken olan bir takım duygusal güdüler, yeni pazarlama 

stratejilerini de etkilemektedir. Postmodern tüketici, imaj ve sembolleri hem üreten 
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hem de tüketen konumuna getiren aktif bir tüketici özelliği taşımaktadır (Odabaşı, 

2017, s.103). Postmodern pazarlamada stratejilerinde tüketicinin pasif konumu 

değiştirilerek pazarda söz sahibi olan aktif bir pozisyona getirilmiştir. 

2.7. MATERYALİST EĞİLİM 

Türk Dil Kurumu tarafından ‘Maddecilik’ olarak tanımlanan materyalizm 

(Türk Dil Kurumu [TDK], 2017), içinde barındırdığı “materia” sözcüğünden 

kaynaklı olarak günlük konuşma dilinde maddeye önem vermek anlamında 

kullanılmaktadır (Aslay, Ünal ve Akbulut,  2013). Materyalizm, aslında madde ve 

maddenin hareketleri dışında hiçbir şeyin var olmadığını öne süren felsefik bir 

düşünce biçimidir. Oxford İngilizce sözlüğünün tanımına göre ise; madde hariç hiç 

bir şeyin var olmadığını ihtiva eden teori ya da inanç şekli olarak ifade edilmektedir 

(Richins ve Dawson, 1992). Materyalizm, bütün gerçekliğin materyalin doğasından 

kaynaklandığı fizikötesi doktrinine dayanmaktadır (Tamer, 2013). Materyalizm 

kavramı ilk olarak 1971 yılında Wackman ve Ward tarafından araştırılmış ve 

“bireyin maddeleri ve parayı, kişisel mutluluğa ve sosyal olarak bir ilerleyişe götüren 

bir yol olarak görmesi” şeklinde tanımlanmıştır (Aslay, Ünal ve Akbulut,  2013). Bu 

araştırmadan sonra genel olarak materyalizm kişilerin maddi varlıklara olan sahip 

olma isteği bu doğrultudaki yönelimleri incelenmeye başlanmıştır. 

Materyalizm kavramı; felsefe, sosyoloji ve din alanlarında uzun yıllardan beri 

tartışılmasına rağmen; ekonomi, psikoloji ve tüketici alanlarındaki araştırmalar 

ampirik ölçütler altında incelenmeye son yıllarda başlanmıştır (Bilgen, 2014). 

Materyalizm genel olarak, beşeri bir yönelim ve tüketici değeri ile olmakla beraber, 

insani bir eğilim olmasından kaynaklı kişiden kişiye bir takım farklılıklar 

içerebilmektedir (Doğan, 2012). Materyalist insanlar, edinmiş oldukları mal ve 

mülkü hayatlarını sürdürmek için kullanılan bir araç olarak değil, mutluluk elde 

etmede bir amaç olarak görmektedirler (Bozyiğit, 2016).  

Materyalizmi açıklamada kullanılan kuramların üç ortak noktasını Odabaşı 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Odabaşı, 2017, s.142);  

1. Edinme Odaklılık: Materyalistler, mal ve mülkü ve sahip olmayı 

hayatlarının merkezine koymaktadır. Materyalizm, bir çeşit yaşam biçimidir 

ve bu yaşam biçimine göre yüksek düzeyde maddi tüketim amaç olarak 
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nitelendirilmektedir. Bu şekilde materyalizm, günlük hayatta kendine yer 

edinebilmektedir. Tüketim bir tutku şeklini almakta ve tüm potansiyel 

enerjiyi tüketmektedir. 

2. Mutluluğa Erişmenin Yolu Olarak Edinme: Materyalistler için mal ve 

mülk sahibi olma ve bu malları edinmenin bu denli önemli olmasının 

arkasında doyum için ve hatta yaşamda mutluluk için bu edinimlerin 

vazgeçilmezliği bulunmaktadır. Hayatta mal ve mülk edinimi, tatmin olmanın 

en büyük kaynaklarından biri olarak algılanmaktadır. Materyalizm, paraya, 

mal mülk edinmeye, bireysel mutluluk ve toplumsal gelişim için verilen 

önem olarak belirtilmektedir. İnsanların birçoğu, mutluluğu yakalamak için 

çabalamakta ve mutluluğun peşinden gitmeye çalışmaktadır. Bu mutluluğun 

elde etme yolu ise materyalizmin ta kendisidir. Bu yüzden kişisel başarılar, 

ilişkiler, deneyimler önemli değildir. Materyalist bireyler tarafından, sahip 

olunan mal ve mülkün hem sayısal değeri hem de çeşitliliği mutluluğa 

ulaştıracak yegâne yol olduğu sanılmaktadır. 

3. Sahipliğe Kilitlenen Başarı: Materyalist birey, kendi başarısını ve 

başkalarının başardıklarını, edinilen sayıya ve kaliteye göre 

değerlendirmektedir. Materyalist bireylerin birçoğu, edinmiş olduklarının 

kendilerine verdiği tatmin duygunsa değil, maliyetlerine göre 

değerlendirmektedirler. Materyaliste göre mal ve mülk sahibi olmak başarının 

bir göstergesidir. Edinilmiş olan mal ve mülklerin değeri yalnızca statü 

belirtici özelliklerinden değil aynı zamanda da isteklerin öz imajı 

yansıtmasından dolayı değerlendirilmektedir. Materyalist birey, istenen ve 

istediği imajı yansıtabilen mallara sahip olduğu için kendisini başarılı olarak 

görmektedir.  

Materyalist eğilime getirilen yukarıdaki üç yaklaşımla birlikte, materyalistler 

tatmin düzeyi çok daha yüksektedir. Materyalist birey, tatmin duygusuna ulaşsa bile 

kısa sürede bu duygunun getirmiş olduğu tokluk silinmekte ve tekrar yeni mallar 

sahip olma ve daha fazlasını arama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Çünkü sahip olunan 

mallar yetersiz gelmekte ve daha fazlasına sahip olma isteğiyle mutluluğu aramaya 

başlamaktadır. Russell W. Belk’e göre materyalizmi yönlendiren üç temel baskın 

özellik vardır: kıskançlık, cömert olmama ve mülkiyetçilik  (Belk ve Ger, 1996). 

Kıskançlık, başkalarının sahip olduklarına karşı hissedilen güçlü bir arzulama 
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duygusunu ifade etmektedir ve kıskanç insanlar başkalarının sahip oldukları 

karşısında gücenme hissi barındırırlar (Manchiraju ve Krızan, 2015). Cömert 

olmama, kişinin içinde yaşadığı toplum için maddi bir takım bağışlardan uzak durma 

durumu olarak tanımlanmaktadır (Doğan, 2012). Mülkiyetçilik ise kişinin mal ve 

mülk sahibi olma ve elinde bulundurduğu mal ve mülkü korumaya göstermiş olduğu 

eğilim ve istek olarak tanımlanabilmektedir (Bilgen, 2014). 

Materyalizm bir değerdir (Manchiraju ve Krızan, 2015). Tüketim kültürünün 

yükselişi ve beraberindeki materyalizm bolluk ve zenginlik ile 

ilişkilendirilebilmektedir (Belk ve Ger, 1996). Materyalizm, sürekli bir tüketimi 

hedef göstermektedir.  Materyalist birey, ihtiyaç gözetmeksizin bir şeye sahip olmak 

istemekte, sahip olduğu metalarla mutlu olmakta, parayı ve sahip olma arzusunu 

hayatın merkezine koymaktadır. Materyalist birey, kendi merkezlidir (Richins ve 

Dawson, 1992).  Materyalizm, “bir tüketicinin maddi varlıklara verdiği önem” olarak 

tanımlanırken, yüksek materyalizm ise “bireyin maddi varlıklara sahip olmayı 

yaşamının merkezi olarak görmesi ve tatmin ya da tatminsizliğin daha çok kaynağa 

sahip olmakla gerçekleştiğine inanması” olarak ifade edilmektedir (Bozyiğit, 2016). 

2.8. MATERYALİST TÜKETİCİ 

Hayattaki en değerli şeyin ne olduğu sorusuna 1980’lerde “sevgi” yanıtı 

verilirken, günümüzde bu cevabın yerini “para” almıştır (Odabaşı, 2017, s.141). Para 

ve elde ettirebileceği maddi güç alanları genişlemiş ve ben boyutu ön plana çıkmıştır. 

Günümüz dünyasında geçerli olan çağdaş tüketim toplumunda her tüketici, 

birer birey olarak bir takım değerlere, eğilimlere ve karakteristik özelliklere sahiptir. 

Tüketicinin sahip olduğu bu özellikler, birçok etkenden doğmuş ve şekillenmiştir. 

Bireylerin, günümüz dünyasındaki tüketici olma algılarını şekillendiren birçok 

etmenden birisi de şüphesiz ki materyalist eğilimdir. Tüketiciler, satın alma 

faaliyetleri gerçekleştirirken, karar alma sürecinde materyalizmin etkisi altında 

kalabilmektedirler (Doğan, 2012). Materyalistler, mülk edinmeyi hayatın merkezine 

konumlandırmışlardır (Richins ve Dawson, 1992).   

İyi bir hayatı tüketim odaklı yaşayan, her zaman daha fazla mal ve hizmete 

dayalı doyumsuz bir açlık gösteren, mal ve mülk sahibi olmanın kimlik ve yaşam 

açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu benimseyen bireylerin oluşturduğu 
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toplumlar, materyalist toplumlardır (Odabaşı, 2017, s.137). Materyalist birey, 

yaşadığı toplum içerisinde her zaman daha fazlasına sahip olmak istemekte ve sahip 

olduğu mallara farklı anlamlar yükleyerek hayatını devam ettirmektedir. Materyalist 

tüketiciler, “materyal varlık ve öğeleri kendilerinden birer parça olarak 

görebilmektedirler” (Doğan, 2012). Materyalist birey, varlıklara anlam 

yüklemektedir.   

Tüketiciler, materyalizmi diğer insanlarla iletişim kurma ya da bir 

deneyimleme aracı olmaktan ziyade, doğal bir tüketim olarak nitelemektedirler 

(Bilgen, 2014).  Varoluşunu mal varlığına indirgeyen materyalist birey, “malperest” 

bir materyalist eğilim sergilemektedir (Odabaşı, 2017, s.137). Özellikle sanayileşmiş 

ve gelişmiş ülkelerde materyalist eğilimin daha da fazlalaştığı söylenebilmektedir. 

Watson, 2003 yılında gelişmiş ülkelerdeki yaşam koşullarının materyalist yaşam 

biçimini zorunlu hale getirdiğini ifade etmiştir (Aslay, Ünal ve Akbulut,  2013). 

Değişen tüketim kalıp ve biçimleri sonucunda, bireylerin mutlu bir hayat 

sürdürebilmesi için daha fazla ve daha çeşitli tüketimin gereği vurgulanmakta, sahip 

olunmadığı ve tüketimin arttırılamadığı takdirde de mutlu olunamayacağı 

yaklaşımları ile birlikte materyalist yaşam biçimi desteklenmektedir (Odabaşı, 2017, 

s.141). Birey, içinde bulunduğu tüketim toplumunun etkisi altına girmekte ve tüketim 

faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda yaşadığı toplumun getirdiklerinden 

etkilenmektedir. 

Materyalist tüketici, ihtiyacın olup olmadığını gözetmeksizin yeni bir takım 

mal ve hizmetlere sahip olarak mutlu olmakta, para ve sahip olma hislerini 

hayatlarının merkezlerine koymakta ve istedikleri varlıklara sahip olamayınca da 

psikolojik bozukluklar yaşamaktadırlar (Bozyiğit, 2016).  Materyalist tüketiciler için 

mal ve mülk sahibi olma, kişisel hedeflerin başında gelmekte ve yaşam tarzlarını 

belirlemektedir (Tamer, 2013). Materyalistler, edinilen mal ve mülkiyetin hayatın 

yegâne mutluluk kavramı olduğunu öne sürmekte ve bu doğrultuda yaşam 

biçimlerini belirlemektedirler.  

Materyalist birey; özgürlük,  estetik, güç gibi değerler üzerinden ekonomi 

temelli unsurları öncelikli tutarak hayata yönelimde bulunmaktadır (Doğan, 2012). 

Materyalist tüketicinin hayatında önemli bir yer edinmiş olan materyalizm, yalnızca 



46 

 

tüketimi değil, bireyin yaşam alanlarını, davranışlarını ve seçimlerini etkilemektedir. 

Sosyo kültürel bir fenomen olarak materyalizm, birey için yaşadığı kültürde objelere 

sahip olmanın önemi hakkında atıfta bulunmaktadır (Srikant, 2013).  

Materyalizm, tüketicinin yaşam eğrisinde, bulunduğu yere göre değişik 

özellikler ve farklılıklar gösterebilmekle beraber, materyalistlik en fazla orta yaş 

gurubunda görülmektedir. Genç nüfus daha çok etkinliklere önem vermekte ve mal 

ve mülke daha az önem verebilmekte iken yaşlılar hayatlarının son dönemlerinde 

olduklarından dolayı daha az bencil olabilmektedir. Orta yaş gurubundaysa 

insanlarda mal düşkünlüğü, cömert olmama eğilimi ve kıskançlık en yüksek düzeyde 

görülmektedir. (Odabaşı, 2017, s.144).  

Bireysel olarak materyalizm, bireyin metaya verdiği yüksek seviyedeki 

değeriyle ilişkilidir (Srikant, 2013). Yapılan araştırmalarda, materyalist bireylerin 

benmerkezci bir yapıya sahip olmaları en temel özellik olarak ortaya konmaktadır. 

Ayrıca bireylerin sadelik yerine karmaşık bir hayatı tercih etmelerinden 

bahsedilmektedir (Bozyiğit, 2016). Genellikle tüketim odaklı yaşamakta olan 

materyalist bireyler, temelinde yalnızca fiziksel fayda olmayan, karmaşık bir satın 

alma karar verme süreci içinde bulunmaktadır. 

Bir tüketim biçimi olarak materyalist tüketimde, tüketicinin tüketimi nasıl 

gerçekleştirdiği ile ilgili dört tür benzetmeden söz edilmektedir (Odabaşı, 2017, 

s.145). Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;  

-Deneyim Olarak Tüketim; Bireyin, tüketim objeleri için hissettiği öznel ve 

duygusal tepkilerdir. Deneyim, nadir bir biçimde tüketici tarafından 

oluşturulmaktadır. Bireyin objelerdeki deneyimleme sonucu, yorumlayıcı bir içimde 

gerçekleştikten sonra ortaya çıkmaktadır. Böylece ürünler benzer bir şekilde, kendi 

sosyal yaşantıları içinde var olmaktadırlar.  

-Bütünleşme Olarak Tüketim; Tüketicilerce kullanılan algılamayı 

zenginleştirici tüketim yöntemlerinden oluşmaktadır. Değerlendirme altına alınan 

tüketim objesi, tüketimde bulunan bireyin benliğinin ya da kimliğinin bir parçasıdır. 

Deneyim olarak tüketimin aksine, ürünlerde sembolik bir kullanım yaratmaya 

yönelik bir eylemdir. “Genişletilmiş Benlik” ve “Sembolik Tüketim” konuları bu 

alanda geniş açıklamalar getirmektedir.  
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-Oyun Olarak Tüketim; Tüketme, yalnızca tüketilen mallarla doğrudan 

ilgilenme ile alakalı değildir. Tüketim, aynı zamanda tüketilen objelerin diğer 

tüketicilerle etkileşimde bulunmasına da kaynaklık etmektedir. Tüketim faaliyetinin, 

bireyler arası yönünü de gerçekleştirmektedir. Başkaları tarafından beğenilme 

ihtiyacının hissi, bu alanda bir gösterge olarak kabul edilebilmektedir. 

-Sınıflandırma Olarak Tüketim; Bireyin, kendisi için uygun gördüğü diğer 

bireylerle aynı sınıfta bulunmak için tüketim objelerini kullanması şeklinde 

açıklanabilmektedir. Sınıflandırma için yapılan tüketimdeki uygulamalar, o sınıfa 

yakınlaşmak ya da başka sınıflarla olan farklılığı korumak adına yapılabilmekte ve 

aynı zamanda zenginleşmek adına da kullanılabilmektedir. Üst bir sınıfta bulunan 

bireylerin, orta sınıf bireylerince taklit edilen tüketim biçimlerinden derhal 

vazgeçmeleri ve tüketim biçimlerini değiştirmeleri söz konusudur. 

Materyalist tüketici, idealler arayışının, rekabetin ve kıyaslamanın var olduğu 

bir süreçtir (Bilgen, 2014). Bu anlamda materyalizm, bireyin kendisini ifade ediş 

biçiminde sahip olduğu mal ve mülkün ayrıca bu mal ve mülklerin kullanımı ile ilgili 

bir değerdir (Tamer, 2013).  Bu düzen içerisinde birey, sahip olduklarını gösterme 

çabası içerisine girmektedir. Materyalizm, varlıkların kullanımının yalnızca kullanım 

amaçlarına ettikleri hizmetten ayrı olarak, edinilen varlıkların sosyal statü getirileri 

olduğu anlamını da içermektedir (Doğan, 2012). Bu yaklaşıma göre edinilmiş olan 

materyallerin fiziksel faydalarından daha çok, materyallerin getirdiği psikolojik 

faydaların önemi vurgulanmaktadır.  

Materyalizm, bireyler için bir dünya bakışından ayrı olarak, bireylere birer 

tüketici olarak da yön vermektedir. Materyalist tüketiciler için sembolik anlamlar 

taşıyan veya bir saygınlık unsuru olarak görünen marka ve modellere sahip olmak 

oldukça önemli sayılmaktadır (Aslay, Ünal ve Akbulut,  2013). Materyalist bireyler 

için sahip oldukları varlıkların pahalı olması, statü göstergesi olarak algılanması, 

toplum tarafından yüksek ilgiyle karşılanması gibi faktörlerin önemli olduğu 

belirtilmektedir (Doğan, 2012).  
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 
 

Bu bölümünde, yapılan araştırmanın modeli, araştırmada yer alan çalışma 

grubu, veri toplama araçları ve toplanan analizinde kullanılan istatistikî teknikler 

hakkında bilgiler yer sunulmuştur. 

3.1.ARAŞTIRMA MODELİ 

Bu çalışma, asıl olarak betimsel nitelikte bir çalışma olup uygulaması ilişkisel 

tarama modeli esas alınarak yapılmıştır. Karasar’a (2005) göre “İlişkisel tarama 

modelinde; iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında var olan değişim ve/veya 

bu değişimin derecesini belirlemek amaçlanır. Tarama yolu ile bulunan ilişkiler bir 

neden sonuç ilişkisinden ziyade bir değişkendeki durumun bilinmesi halinde bunun 

diğer değişkenin kestirilmesini sağlaması bağlamında yorumlanır” (Karasar, 2005, 

s.81). Buna göre çalışmada, üniversite öğrencilerinin postmodern tüketici davranış 

düzeyleri ile materyalist davranış/eğilim düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi 

amaçladığından,  bu çalışma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. 

Araştırmada, ayrıca, çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin postmodern 

ve materyalist tüketim davranış düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından 

karşılaştırılmalarına da yer verilmiştir. 

3.2.ÇALIŞMA GRUBU 

Bu çalışma, 2017-2018 akademik takvim yılının Nisan ayı içerisinde, İstanbul 

İlinde faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinde ön lisans, lisans ve 

lisansüstü/doktora öğrenimlerine devam eden ve rastgele (random) yöntemle seçilen 

toplam 342 öğrenci ile yürütülmüştür. Doğrudan araştırmacı tarafından üniversitenin 

çeşitli bölüm ve kademelerinde öğrenim gören 350 öğrenciye anketler dağıtılmış ve 

çalışma ile ilgili kendilerine kısaca bilgi verilmiştir. Geri toplanan anketlerden 8 

tanesinin analizlerden kullanılamayacak düzeyde eksik ve yanlış olduğu 

görüldüğünden kalan 342 anket sonraki istatistiksel analizler için kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan çalışma grubunun demografik (kişisel) özellikleri aşağıda, Tablo 

1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özeliklerine 

İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları (N=342) 

Değişken Grup f % 

Yaş 18-21 yaş 247 72,2 

22-25 yaş 83 24,3 

26 yaş ve üstü 12 3,5 

    

Cinsiyet Erkek 219 36,0 

Kadın 113 64,0 

    

Medeni durum Evli 13 3,8 

Bekâr 329 96,2 

    

Eğitim düzeyi Ön Lisans 93 27,2 

Lisans 243 71,1 

Yüksek Lisans 6 1,8 

    

Çalışma durumu Çalışıyor 73 21,3 

Çalışmıyor 269 78,7 

    

Gelir düzeyi 500-1.000 TL 162 47,4 

1.001-2000 TL 83 24,2 

2001-3000 TL 44 12,8 

3001 TL ve üstü 53 15,5 

Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümü, %72,2 ile 18-21 yaş 

grubunda yer alırken, öğrencilerin %24,3’ü 22-25 ve kalan %3,5’i 26 yaş ve 

üstündedir. Öğrencilerin %36,0’sı kadın ve %64,0’ü erkek olup öğrencilerin çok 

büyük bir bölümü, %96,2 ile bekârdır. Çalışmaya katılanların %27,2’si ön lisans, 

%71,1’i lisans ve kalan %1,8’i yüksek lisansa devam etmektedir. Öğrencilerin 

%21,3’ü bir işte çalışmakta olup %47,4’ünün aylık ortalama kişisel geliri 500 ile 

1.000 TL arasındadır. 

3.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Bu çalışmada veri toplama araçları olarak, bir kişisel bilgi formu ile iki ölçme 

aracı kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin, postmodern tüketim davranış 

düzeylerini ölçmek üzere Fırat ve Shultz (2001) tarafından geliştirilen 12 maddelik 

Postmodern Tüketici Ölçeği, öğrencilerin materyalist eğilim/davranış düzeylerini 

ölçmek üzere ise Richins ve Dawson (1992) tarafından geliştirilen ve Turan (2007) 

tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan, toplam 18 maddelik Materyalizm 

Ölçeği kullanılmıştır. 
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Araştırmada kullanılan tüm ölçekler, AFA (açıklayıcı faktör analizi) ve DFA 

(doğrulayıcı faktör analizi) ile incelenmiş ve ancak bundan sonra araştırma sorularına 

ilişkin analizlere geçilmiştir. 

3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından, çalışmada yer alan öğrencilerin demografik/kişisel 

özelliklerini belirlemek üzere geliştirilen Kişisel Bilgi Formunda, öğrencilerin, yaşı, 

cinsiyeti, medeni durumu, öğrenim durumları, çalışma durumları ve kişisel ortalama 

aylık gelirlerinin sorulduğu toplam altı soru mevcuttur 

3.3.2. Postmodern Tüketici Ölçeği 

Çalışmaya katılan öğrencilerin postmodern tüketici davranış düzeylerini 

(yönelimlerini) ölçmek üzere Fırat ve Shultz (2001) tarafından geliştirilen ve 116 

üniversite öğrencisi ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan 12 madde ve üç 

boyuttan meydana gelmektedir (çoklu benlik, dağınık özne ve gerçek üstücülük). 

Ölçeğin faktör analizinde ilk boyut olan çoklu benlik (multiphrenic self) için faktör 

yüklerinin 0,580 ile 0,728 arasında olduğu ve güvenirlik katsayısının (Cronbach’s α) 

0,760 olduğu; ikinci boyut olan dağınık özne (decentring subject) için faktör 

yüklerinin 0,469 ile 0,644 arasında olduğu ve güvenirlik katsayısının 0,679 olduğu 

ve üçün alt boyut olan gerçek üstücülük (hyperreality) için faktör yüklerinin 0,518 ile 

0,679 arasında olduğu ve güvenirlik katsayısının 0,713 olduğu bulunmuştur (Fırat ve 

Shultz, 2001).  

Ölçeğin maddeleri 5’li Likert tipinde olup, çalışmaya katılanlar tarafından 

‘Kesinlikle katılmıyorum’ (1) ile ‘Kesinlikle katılıyorum’ (5) derecelendirmelerinden 

biri seçilerek yapılmaktadır. Boyutlara ilişkin elde edilen ortalama puanların 

yüksekliği bireylerin postmodern tüketici davranış düzeylerini göstermektedir.  

Postmodern Tüketici Ölçeği, bu çalışmada öğrencilere uygulanmadan önce 

araştırmacı tarafından, Türkçe ile İngilizce dili konusunda uzman kişilerin yardımı 

alınarak Türkçeye çevrilmiştir. Ölçek İngilizceden Türkçeye, daha sonra ise 

Türkçeden İngilizceye (back-translation) farklı uzmanlar tarafından çevrilerek çeviri 

ile orijinali arasında fark olmaması sağlandı. Çeviri çalışması tamamlandıktan sonra 

10 kişilik bir gruba deneme olarak uygulamış ve ölçekte yer alan maddelerin ne 

derece doğru anlaşıldığı incelenmiş daha sonra ise son şekli verilmiştir.  
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Postmodern Tüketici Ölçeğinin bu çalışma için geçerlik ve güvenirlik 

analizleri iki basamaklı bir işlem takip edilerek yapılmıştır. İlk basamakta, açımlayıcı 

faktör analizi (AFA) ile ölçeğin yapı geçerliğini araştırılmış, daha sonra ise bu 

yapının doğruluğunu test etmek üzere doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

uygulanmıştır. AFA ile belirlenen boyutların güvenirliliklerini ölçmek üzere Alpha 

modeli ile maddeler arası korelâsyona bağlı uyum değerleri incelenmiş ve iç tutarlılık 

katsayılarına (α) bakılmıştır. Bundan sonra ise ölçek maddelerinin ayırt edici 

düzeyleri, toplam puana göre belirlenmiş üst %27 ve alt %27’lik grupların madde 

puanları arasındaki farkın anlamlılığı ile araştırılmıştır. AFA ile ortaya çıkan yapının 

doğruluğunu test etmek için en son olarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin postmodern tüketici davranış düzeylerini 

ölçmeyi amaçlayan 12 maddelik Postmodern Tüketici Ölçeğinin tutarlı bir şekilde bu 

ölçme işini yapıp yapmadığı ve bunu kaç faktörlü/boyutlu yapıda gerçekleştirdiği 

açımlayıcı bir faktör analizi ile araştırılmıştır. 

Tablo 2. Postmodern Tüketici Ölçeğine Yönelik KMO ve Bartlett 

Küresellik Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklemin Uygunluğu Ölçümü 0,707 

   

Bartlett Küresellik Testi Yaklaşık Ki-Kare (X²) 869,140 

 Serbestlik Derecesi (sd) 65 

  Anlamlılık (p) 0,000 

Postmodern Tüketici Ölçeği ile toplanan verilerin faktör analizi için 

uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile 

incelenmiştir. “KMO’nun .60’dan yüksek ve Barlett Küresellik Testinin anlamlı 

çıkması halinde toplanan verilerin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğu 

söylenebilir” (Büyüköztürk, 2007: s.126). Barlett Küresellik Testi bundan başka 

değişkenler arasında yeterli oranda ve anlamlı ilişki olup olmadığını göstermektedir 

(Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2006, s.79-80; Leech, Barrett ve Morgan, 2005, s.82). 

Tablo 2.’den de görüleceği üzere Postmodern Tüketici Ölçeği ile toplanan 

verilerin faktör analizine uygunluğu için yapılan Kaiser Meyer Olkin (KMO) testi, 

Postmodern Tüketici Ölçeğinin faktör analizine uygun olduğunu ve ölçülen özelliğin 

(postmodern tüketici davranışının), örneklemin seçildiği evrende çok boyutluluk 

özelliği taşıdığını göstermektedir [KMO=0,707; X
2
=869,14; sd=65 ve p<.001]. Veri 

grubu için yapılan Bartlett Küresellik testi sonucu p<.001 bulunduğundan, 
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Postmodern Tüketici Ölçeğinin maddeleri arasında anlamlı ve yeterli bir ilişki 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Ölçeğin faktör analizine uygunluğu anlaşıldıktan 

sonra yapılan temel bileşenler analizleri ve Varimax rotasyon sonuçları aşağıda 

sunulmuştur. 

Tablo 3. Postmodern Tüketici Ölçeği Açıklanan Toplam 

Varyans Tablosu 

Bileşen 

Öz değer 
 

Karesi Alınmış Yük 

Toplamlarının Döndürülmesi 

Toplam 
Varyansın 

Yüzdesi 

Yığılmalı 

Yüzde 
  Toplam 

Varyansın 

Yüzdesi 

Yığılmalı 

Yüzde 

1 3,12 26,03 26,03 

 

2,41 20,08 20,08 

2 1,75 14,57 40,60 

 

2,20 18,32 38,40 

3 1,38 11,53 52,12 

 

1,65 13,72 52,12 

4 0,98 8,19 60,31 

    5 0,92 7,69 68,00 

    6 0,81 6,78 74,78 

    7 0,71 5,87 80,66 

    8 0,62 5,20 85,86 

    9 0,52 4,35 90,21 

    10 0,45 3,78 93,99 

    11 0,38 3,16 97,14 

    12 0,34 2,86 100,00 

    Metot: Temel Bileşenler Analizi 

 

Şekil 12 Postmodern Tüketici Ölçeğinin Faktör Yapılanmasına İlişkin Yamaç (Öz-Değer) 

Grafiği 
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Yapılan temel bileşenler faktör analizi sonucu Postmodern Tüketici Ölçeğinin 

üç faktörden/boyuttan oluştuğu ve faktörlerin toplam varyansın %52,12’sini 

açıkladıkları bulunmuştur (Tablo 3. ve Şekil 12). Grafikte de görüldüğü gibi, 3. 

Faktörden sonra çizgide düşüş başlamış ve diğer faktörlerin ölçeğin açıklayıcılığına 

katkılarının azalma ivmesi başlamıştır. “Öz-değer grafiği yorumlanırken, grafikteki 

hızlı düşüşlerin yaşandığı faktör önemli (kesme noktası) sayısı olarak alınır.” 

(Büyüköztürk, 2004, s.127). Ölçeğin ilk faktörü toplam varyansın %20,08’ini, ikinci 

faktör %18,32’sini ve üçüncü faktör toplam varyansın %13,72’sini açıklamaktadır. 

Tablo 4. Postmodern Tüketici Ölçeği Maddelerine İlişkin 

Döndürülmüş Faktör Matrisi 

Madde 
Faktörler 

F1 F2 F3 

2. Her zaman aynı kişiliği sergilemektense, farklı 

durumlarda farklı kişilikler sergilemekten hoşlanırım. 

0,760   

4. İçinde bulunulan toplumsal duruma göre farklı bir imaj 

sergileyebilme becerisi önemlidir. 

0,708   

1. Farklı durumlarda farklı bir insan olurum. 0,690   

3. Bulunduğum her ortama uymak için imajımı 

değiştirmekten hoşlanırım. 

0,678   

9. Eğlence parkları (Disneyland, Vialand vb.) çevremizin 

birer kopyası değil çevremiz eğlence parklarının birer 

kopyasıdır. 

 0,764  

10. Şehirlerimiz, birer eğlence parkından farklı değil.  0,734  

12. Pembe diziler hayatın kopyası değil, hayat pembe 

dizilerin kopyasıdır. 

 0,555  

11. Bir hayal dünyasında yaşama konusunda bir problemim 

olmazdı. 

 0,511  

8. Toplumsal varoluşumuz sürekli değişen bir hayal gibi 

sonuçta, bu durumu inkar etmek yerine yaşamalıyız. 

  0,879 

7. İnsanlar nesneler gibidir, çünkü onlar da pazarlanabilir.   0,848 

5. Hayat oyunlardan ibarettir; önemli olan insanların bu 

oyunların farkında olması ve aktif birer oyuncu haline 

gelebilmesidir. 

  0,493 

6. İnsanları birer nesne olarak değerlendirebiliriz.     0,498 
Metot: Temel Bileşenler Analizi 

Döndürme Metodu: Varimax. 

Postmodern Tüketici Ölçeğinin 12 maddesi ile yapılan faktör analizi sonrası 

maddelerin aldıkları yük değerleri yukarıda, Tablo 4.’de özetlenmiştir. Ölçeklerde 

yer alan maddelerin, yük aldıkları faktörle ilişkisini gösteren faktör yüklerinin en az 

.30 ile .45 değerleri arasında olması beklenmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013, 

s.611). “Faktör yükleri .30’dan küçükse düşük, .40 ve üstü ise iyi düzeyde kabul 

edilmekte, .50’nin üstünde ise faktör yükleri yüksek kabul edilmektedir” (Leech, 

2005, s.83). 
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Tablo 4.’den görüleceği gibi, Postmodern Tüketici Ölçeğinin boyutlarında yer 

alan maddelerin faktör yükleri ilk faktör (çoklu benlik) için 0,678 ile 0,760 arasında, 

ikinci faktör (gerçeküstülük) için 0,511 ile 0,764 arasında ve üçüncü faktör (dağınık 

özne) için 0,498 ile 0,879 arasında bulunmuştur. 

Faktör analizleri sonrası Postmodern Tüketici Ölçeği boyutlarında yer alan 

maddelerin güvenirlilik analizleri için Alpha modeli ile maddeler arası korelasyona 

bağlı uyum değerleri hesaplanmıştır (Tablo 5). Cronbach’s Alpha (α) katsayısına 

bağlı olarak Postmodern Tüketici Ölçeği boyutlarının güvenirliliği aşağıdaki gibi 

değerlendirilmiştir. 

0.00≤ α < 0.40 ise ölçek/boyut güvenilir değildir, 

0.40≤ α < 0.60 ise ölçeğin/boyutun güvenilirliği düşük, 

0.60≤ α < 0.80 ise ölçek/boyut oldukça güvenilir, ve 

0.80≤ α < 1.00 ise ölçek/boyut yüksek derecede güvenilirdir (Kalaycı, 2006: 

s. 405; Karagöz, 2016: s.941). 

Tablo 5. Postmodern Tüketici Ölçeği Faktörlerine Yönelik 

Güvenirlilik Analizi 

Boyut Madde 

Madde-

Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Silindiğinde Alfa 

(α) Katsayısı 

Boyuta İlişkin 

Alfa (α) Katsayısı 

Çoklu benlik Md. 01 0,451 0,678 0,711 

Md. 02 0,594 0,586 

 Md. 03 0,478 0,661 

 Md. 04 0,473 0,664 

 

     Dağınık özne Md. 05 0,324 0,550 0,687 

Md. 06 0,494 0,419 

 Md. 07 0,414 0,477 

 Md. 08 0,315 0,597 

 

     Gerçeküst. Md. 09 0,467 0,499 0,718 

Md. 10 0,494 0,478 

 Md. 11 0,364 0,646 

 Md. 12 0,386 0,558   

Çoklu benlik boyutu için güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0,711; 

dağınık özne boyutu için 0,687 ve gerçeküstülük için 0,718 olarak hesap edilmiştir. 

Bu değerler, ölçek alt boyutlarını oluşturan maddelerin arasında güvenirliğin oldukça 

yüksek olduğunu göstermektedir. Her hangi bir madde faktörlerden (alt boyuttan) 

silindiğinde α katsayısının (alt boyutun güvenirlilik katsayısının) yükselmeyeceği 
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görüldüğünden (son sütun) tüm maddelerin bu faktörler altında kalmasına karar 

verilmiştir. 

Postmodern Tüketici Ölçeğinin, faktör ve güvenirlik analizleri sonrası 12 

maddesinin ayırt edicilik gücünü saptamak için ise bağımsız (ilişkisiz) gruplar t-testi 

yapılmıştır. Postmodern Tüketici Ölçeğinin boyutlarından elde edilen ham puanlar 

büyükten küçüğe doğru sıralandıktan sonra alt %27 ve üst %27’yi oluşturan 

grupların puan ortalamalarının “t” değerleri hesaplanarak Postmodern Tüketici 

Ölçeğinin maddelerinin ayırt edicilik güçleri elde edilmiştir (Tablo 6.). 

Tablo 6. Postmodern Tüketici Ölçeği Maddelerinin Ayırt 

Ediciliklerine İlişkin t-testi 

Madde Alt-üst %27 
Betimsel İst.   t-test 

n X  ss   t sd p 

Md.1 Alt %27 92 1,86 0,98  8,20 182 0,000*** 

Üst %27 92 2,81 1,10     

Md.2 Alt %27 92 2,43 1,21  12,51 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,82 0,55     

Md.3 Alt %27 92 2,00 0,92  12,62 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,37 0,86     

Md.4 Alt %27 92 1,82 0,89  14,83 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,34 0,88     

Md.5 Alt %27 92 1,81 0,92  13,49 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,30 0,91     

Md.6 Alt %27 92 1,82 0,89  12,11 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,13 0,93     

Md.7 Alt %27 92 2,58 1,23  10,57 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,71 0,57     

Md.8 Alt %27 92 2,81 1,16  11,19 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,94 0,22     

Md.9 Alt %27 92 2,17 1,04  13,20 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,58 0,97     

Md.10 Alt %27 92 2,86 1,08  8,96 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,64 0,61     

Md.11 Alt %27 92 2,42 1,02  12,93 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,79 0,57     

Md.12 Alt %27 92 1,75 0,81  13,62 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,12 0,94         
***p<.001, Alt %27=92 kişi, Üst %27=92 kişi. 

Tablo 6’dan görüleceği üzere, faktör ve madde analizleri sonrası Postmodern 

Tüketici Ölçeğinin 12 maddesi üzerinden yapılan ayırt edicilik testi (bağımsız 

gruplar t-testi), 12 maddenin de .001 düzeyinde anlamlı bir şekilde ayırt edici özellik 

taşıdığını göstermektedir. 
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Postmodern Tüketici Ölçeği için yapılan AFA sonrası boyutlarda yer alan 

maddelere yönelik doğrulayıcı faktör analizi ile uyum değerleri incelenmiştir. 

“Doğrulayıcı faktör analizi kuramsal bir temele dayanarak çeşitli değişkenlerden 

oluşturulan faktörlerin gerçek verilerle ne derece uyum gösterdiğini değerlendirmeye 

yönelik yapılan bir analiz olduğundan, toplanan verilerin kurgulanmış yapıya ne 

derece uygun olduğunu gösterir (Büyüköztürk, 2004: s.145). Test edilen modelin 

yeterliliği/uygunluğu için pek çok uyum indeksi mevcuttur. Üç faktörlü/boyutlu 

Postmodern Tüketici Ölçeğine yönelik uygulanan doğrulayıcı faktör analizinin 

sonuçları, aşağıdaki uyum indeksi ölçülerine göre değerlendirilmiştir. 

İndeksler  Kabul Edilebilir Alt Sınır 

Χ
2
/sd   ≤3,0 

RMR   ≤0,1 

RMSEA  ≤0,08 

AGFI   ≥0,80 

GFI, CFI, NFI  ≥0,90 (Jöreskog, 1979) 

AFA ile ortaya çıkan üç boyutlu model, uygulanan DFA ile test edilerek 

modelin uyum indeksleri incelenmiştir (Tablo 7).  

Yapılan birinci düzey DFA sonucunda üç boyutlu model için Χ
2
/sd değerinin, 

0≤ Χ
2
/sd ≤3 sınırları içinde olduğu bulunmuştur (Χ

2
/sd Üç boyut=2,83).  Bu sonuç, 

modelin uyumlu olduğuna yönelik en önemli bulgulardan biridir. Χ
2
/sd oranının 3’ün 

altında olması sınanan modellerin uyumlu olduğuna dair önemli bir ölçütlerden 

biridir (Byre, 1989). Tablo 7’den görüleceği üzere üç boyutlu Postmodern Tüketici 

Ölçeği modeline yönelik uygulanan DFA ile bulunan diğer uyum kriterleri de 

modelin bu haliyle uyumlu olduğunu göstermektedir. 

Tablo 7. Postmodern Tüketici Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Model 
Model Uyum İstatistikleri 

X² sd X²/sd GFI AGFI RMSEA RMR NFI CFI 

Üç boyutlu yapı 186,78 66 2,83 0,929 0,903 0,062 0,054 0,907 0,935 

RMSEA’nın 0,050’den küçük olması ‘mükemmel’, 0,080’den küçük olması 

‘iyi’ ve 0,10’dan küçük olması ise ‘zayıf’ uyuma işaret etmektedir (Jöreskog, 1979). 

Uyum indeksi değerleri ile üç boyutlu Postmodern Tüketici Ölçeği için elde edilen 
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uyum değerleri karşılaştırıldığında, modelin bu haliyle kuramsal ve istatistiksel 

yönden uygun ve tatminkâr olduğu anlaşılmaktadır. 

3.3.3. Materyalizm Ölçeği 

Çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin, materyalist tüketici davranış 

düzeylerini ölçmek üzere Richins ve Dawson (1992) tarafından bireylerin materyalist 

davranış (eğilim) düzeylerini ölçmek üzere geliştirilen, 18 madde ve üç boyuttan 

oluşan Materyalizm Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacılar ilk boyuta merkeziyetçilik 

(kişilerin sahip oldukları nesneleri yaşamlarının merkezine koyma davranışı), ikinci 

boyuta başarı (kişinin sahip olduklarını kendi başarısının derecesi olarak göreme 

davranışı) ve üçüncü boyuta mutluluk (kişinin mutluluğunu sahip olduklarına bağlı 

olarak algılaması) vermişlerdir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizi sonucunda ilk 

boyut (merkeziyetçilik) maddeleri için Cronbach’s alfa katsayıları 0,71 ile 0,75 

arasında,  ikinci boyut (başarı) maddeleri için 0,74 ile 0,78 arasında ve üçüncü boyut 

(mutluluk) maddeleri için 0,73 ile 0,78 arasında olduğu bulunmuştur. Ölçeğin 

maddeleri 5’li Likert tipinde olup bireyler tarafından ‘Kesinlikle katılmıyorum’ (1) 

ile ‘Kesinlikle katılıyorum’ (5) derecelendirmelerinden biri seçilerek yapılmaktadır. 

Ölçek ve boyutlara ilişkin elde edilen ortalama puanların yüksekliği bireylerin 

materyalist davranışının/eğilimin o boyut bakımından düzeyini göstermektedir 

(Richins ve Dawson, 1992).  

Ölçeğin Türkçeye adaptasyon ve geçerlik-güvenirlik çalışmasını yapan Turan 

(2007), ölçeğin başarı için güvenirlik katsayısını (Cronbach’s Alpha) 0,77; 

merkeziyetçilik boyutu için 0,74 ve mutluluk için 0,72 olarak hesaplamıştır. Aslay, 

Ünal ve Akbulut (2013) ise Materyalizm Ölçeği için yaptıkları analizde, ölçeğin iki 

boyutlu bir yapı gösterdiğini, birinci boyutun toplam varyansın %21,67’sini ve ikinci 

boyutun ise toplam varyansın %21,00’ini açıkladığını bulmuşlardır. Araştırmacılar 

birinci boyuta maddiyata verilen önem (7 madde) ve ikinci boyuta (4 madde) sade 

yaşam adını vermişlerdir. Boyutların güvenirlikleri sırasıyla 0,753 ve 0,698 olarak 

hesaplanmıştır. 

Materyalizm Ölçeğinin bu çalışma için yapı geçerliğini araştırmak ve 

geçerlik-güvenirlik analizleri için önce AFA daha sonra ise elde edilen yapının 
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doğruluğunu teyit etmek üzere DFA uygulanmıştır. Postmodern Tüketici Ölçeği için 

takip edilen yol burada da izlenmiştir.  

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, materyalist eğilim/davranış 

düzeylerini ölçmeyi amaçlayan 18 maddelik Materyalizm Ölçeğinin tutarlı bir 

şekilde bu amaca hizmet edip etmediği ve bunu kaç faktörlü yapıda (bir veya birden 

fazla) gerçekleştirdiğini araştırmak üzere açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Tablo 8. Materyalizm Ölçeğine Yönelik KMO ve Bartlett Küresellik 

Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklemin Uygunluğu Ölçümü 0,834 

   

Bartlett Küresellik Testi Yaklaşık Ki-Kare (X²) 1570,804 

 Serbestlik Derecesi (sd) 153 

  Anlamlılık (p) 0,000 

Tablo 8’den de görüleceği üzere Materyalizm Ölçeği ile toplanan verilerin 

faktör analizine uygunluğu için yapılan Kaiser Meyer Olkin (KMO) testi, ölçeğin 

faktör analizine uygun olduğunu ve ölçülen özelliğin (materyalist eğiliminin), 

örneklemin seçildiği evrende çok boyutluluk özelliği taşıdığını göstermektedir 

[KMO=0,834; X
2
=1570,804; sd=153 ve p<.001]. Veri grubu için yapılan Bartlett 

Küresellik testi sonucu p<.001 bulunduğundan, Materyalizm Ölçeğinin 

ifadeleri/maddeleri arasında anlamlı ve yeterli bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 9. Materyalizm Ölçeği Faktörlerine (Boyutlarına) 

İlişkin Açıklanan Toplam Varyans 

Bileşen 

Öz değer 
 

Karesi Alınmış Yük 

Toplamlarının Döndürülmesi 

Toplam 
Varyansın 

Yüzdesi 

Yığılmalı 

Yüzde 
  Toplam 

Varyansın 

Yüzdesi 

Yığılmalı 

Yüzde 

1 4,18 37,98 37,98  2,81 25,52 25,52 

2 1,76 16,01 53,99  2,12 19,24 44,76 

3 1,07 9,71 63,71  2,08 18,81 63,57 

4 0,85 7,71 71,42     

.        

. 0,60 5,44 84,20     

18 0,21 1,95 100,00     
Metot: Temel Bileşenler Analizi 

Materyalizm Ölçeği için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonrası ölçeğin üç 

faktörden oluştuğu ve faktörlerin toplam varyasnın %63,57’ini açıkladıkları 

bulunmuştur (Tablo 9. ve Şekil 13). Materyalizm Ölçeğinin ilk faktörü toplam 

varyansın %25,52’sini, ikinci faktör toplam varyansın %19,24’ünü ve üçüncü faktör 

toplam varyansın %18,81’ini açıklamaktadır. 
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Şekil 13 Materyalizm Ölçeğinin Faktör Yapılanmasına İlişkin Yamaç (Öz-değer) Grafiği 

Grafikten de görüleceği üzere, 3. Faktörden sonra çizgide düşüş başlamış ve 

diğer faktörlerin ölçeğin açıklayıcılığına katkılarının azalma ivmesi başlamıştır. Şekil 

bu haliyle üç faktörlü Materyalizm Ölçeği yapısını doğrular görünmektedir. 

Materyalizm Ölçeğinin 18 maddesi ile yapılan açımlayıcı faktör analizi sonrası 

maddelerin/ifadelerin aldıkları yük değerleri ise aşağıda, Tablo 10.’da özetlenmiştir. 
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Tablo 10. Materyalizm Ölçeği Maddelerine İlişkin Döndürülmüş 

Faktör Matrisi 

Madde 
Faktörler 

F1 F2 F3 

2. Hayattaki en önemli başarılardan biri de maddi 

varlıkların kazanımıdır. 

0,731     

11. Satın aldığım şeyler beni mutlu eder. 0,670   

15. Sahip olmadığım şeylere sahip olsaydım daha iyi bir 

hayatım olabilirdi. 

0,648   

16. Daha kaliteli maddi varlığa sahip olmak beni daha 

fazla mutlu etmezdi. 

0,644   

4. Sahip olduğum maddi varlıklar hayatta ne kadar iyi 

şeyler yaptığımı anlatır. 

0,589   

18. Hoşlandığım şeyleri satın almaya gücüm yetmediği 

bazı zamanlar canım çok sıkılabiliyor. 

0,573   

3. İnsanların sahip oldukları şeylerin miktarını başarının 

bir göstergesi olarak görmem. 

0,534   

17. Daha fazla maddi varlığı satın almaya mali gücüm 

yetseydi daha mutlu olabilirdim. 

0,515   

13. Hayattan zevk almak için gerekli her şeye sahibim. 0,384   

9. Sahip olduğum maddi varlıklar benim için önemli 

değildir. 

 0,625  

14. Sahip olduğum her şey iyi bir hayat geçirmek için 

ihtiyaç duyduklarımdır. 

 0,608  

8. Mümkün olduğunca mal mülk kaygısından uzak 

olacak kadar basit yaşamaya çalışıyorum. 

 0,579  

6. Diğer insanların sahip olduğu maddi varlıklara çok 

dikkat etmem. 

 0,575  

7. Genellikle sadece ihtiyaç duyduğum şeyleri satın 

alırım. 

 0,467  

10. İşlevsel olmayan şeyler için de para harcamak 

hoşuma gider. 

  0,767 

5. İnsanları etkileyen şeylere sahip olmak hoşuma gider.   0,623 

12. Hayatımda lüksü severim.   0,560 

1. Pahalı ev, araba, giysi satın alan insanlara hayranlık 

duyarım. 

    0,433 

Metot: Temel Bileşenler Analizi 
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. 

Tablo 10.’dan görüleceği üzere, ilk faktör dokuz madde, ikinci faktör beş 

madde ve üçüncü faktör de dört madde olmak üzere toplam 18 maddeli ve üç 

faktörlü/boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Materyalizm Ölçeğinin 

faktörlerinde/boyutlarında yer alan maddelerin faktör yüklerine bakıldığında, ilk 

faktör için 0,384 ile 0,731 arasında, ikinci faktör için 0,467 ile 0,625 arasında ve 

üçüncü faktör için 0,433 ile 0,767 arasında olduğu görülmektedir. 

Faktör analizi sonrası Materyalizm Ölçeğinin boyutlarında yer alan 

maddelerin güvenirlilik analizleri için Alpha modeli ile maddeler arası korelasyona 

bağlı uyum değerleri hesaplanmıştır (Tablo 11). 
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Tablo 11. Materyalizm Ölçeği Faktörlerine Yönelik Güvenirlilik 

Analizi 

Boyut Madde 
Madde-Toplam 

Korelasyonu 

Madde Silindiğinde 

Alfa (α) Katsayısı 

Boyutun Alfa 

(α) Katsayısı 

Faktör 1 mat2 0,501 0,521 0,752 

mat3 0,518 0,584  

mat4 0,659 0,544  

mat11 0,539 0,523  

mat13 0,554 0,468  

mat15 0,482 0,490  

mat16 0,569 0,542  

mat17 0,602 0,482  

mat18 0,562 0,492  

     

Faktör 2 mat6 0,435 0,634 0,643 

mat7 0,584 0,560  

mat8 0,652 0,529  

mat9 0,492 0,606  

mat14 0,473 0,654  

     

Faktör 3 mat1 0,596 0,560 0,624 

mat5 0,642 0,524  

mat10 0,579 0,639  

mat12 0,404 0,478   

Yapılan faktör analizi sonrası tespit edilen ilk faktör için güvenirlik katsayısı 

(Cronbach’s Alpha) α=0,752; ikinci faktör için 0,643 ve üçüncü faktör için 0,624 

olarak hesap edilmiştir. Bu değerler, ölçek alt boyutlarını oluşturan maddelerin 

arasında güvenirliğin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin birinci 

faktörüne ait madde-toplam korelasyon katsayıları 0,482 ile 0,659; ikinci faktörün 

0,435 ile 0,652 ve üçüncü faktör için 0,404 ile 0,642 arasında bulunarak yeterli 

düzeyde ilişki olduğu anlaşılmıştır. 

Materyalizm Ölçeğinin 18 maddesinin (tüm maddeler) birlikte analize dahil 

edildiğinde ise genel güvenirlik katsayısının 0,817 olduğu bulunmuştur. Bu da 

Materyalizm Ölçeğinin bir bütün (tek boyut) olarak da kullanılabileceğini ve 

güvenirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Materyalizm Ölçeğinin, faktör ve güvenirlik analizleri sonrası 18 maddesinin 

ayırt edicilik gücünü belirlemek için ise bağımsız (ilişkisiz) gruplar t-testi yapılmıştır 

(Tablo 12). 
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Tablo 12. Materyalizm Ölçeği Maddelerinin Ayırt 

Ediciliklerine İlişkin t-testi 

Madde Alt-Üst %27 
Betimsel İst.   t-test 

n X  ss   t sd p 

Madde 1 Alt %27 92 1,86 0,71  6,13 182 0,000*** 
Üst %27 92 2,81 0,68     

Madde 2 Alt %27 92 2,43 0,47  5,82 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,82 0,44     

Madde 3 Alt %27 92 2,00 0,37  5,14 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,37 0,96     

Madde 4 Alt %27 92 1,82 0,73  7,36 182 0,000*** 
Üst %27 92 3,34 0,45     

Madde 5 Alt %27 92 1,81 0,79  8,17 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,30 0,75     

Madde 6 Alt %27 92 1,82 0,51  5,67 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,13 0,66     

Madde 7 Alt %27 92 2,58 0,47  6,11 182 0,000*** 
Üst %27 92 3,71 0,66     

Madde 8 Alt %27 92 2,81 0,95  6,32 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,94 0,35     

Madde 9 Alt %27 92 2,17 0,28  8,03 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,58 0,56     

Madde 10 Alt %27 92 2,86 0,62  7,26 182 0,000*** 
Üst %27 92 3,64 0,48     

Madde 11 Alt %27 92 2,42 0,32  7,17 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,79 0,78     

Madde 12 Alt %27 92 1,75 0,75  8,24 182 0,000*** 
Üst %27 92 3,12 0,44     

Madde 13 Alt %27 92 1,82 0,27  7,50 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,13 0,35     

Madde 14 Alt %27 92 2,58 0,34  6,84 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,71 0,56     

Madde 16 Alt %27 92 2,81 0,64  7,17 182 0,000*** 
Üst %27 92 3,94 0,93     

Madde 17 Alt %27 92 2,17 1,69  6,52 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,58 0,62     

Madde 18 Alt %27 92 2,86 0,41  6,19 182 0,000*** 

Üst %27 92 3,64 0,78     

***p<.001, Alt %27=92 kişi, Üst %27=92 kişi. 

Tablo 12’den görüleceği üzere, faktör ve madde analizleri sonrası 

Materyalizm Ölçeğinin 18 maddesi üzerinden yapılan ayırt edicilik testi (t-testi), 18 

maddenin de .001 düzeyinde anlamlı bir şekilde ayırt edici özellik taşıdığını 

göstermektedir. 

Ayırt edicilik testi sonrası Materyalizm Ölçeğinin faktörlerinde yer alan 

maddelerin ortak özellikleri ve yapılan kuramsal çalışma dikkate alınarak; Faktör 

1’e, ‘Merkeziyetçilik ve başarı’, Faktör 2’ye, ‘Mütevazılık’ ve Faktör 3’e, ‘Gösteriş’ 

adlarının verilmesi uygun görülmüştür. 
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Materyalizm Ölçeği için yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile test edilmiştir 

(Tablo 13). 

Yapılan birinci düzey DFA sonucunda, üç boyutlu model için Χ
2
/sd 

değerinin, 0≤ Χ
2
/sd ≤3 sınırları içinde olduğu bulunmuştur (Χ

2
/sd Üç boyut=2,14).  Bu 

sonuç, modelin uyumlu olduğuna yönelik en önemli bulgulardan biridir. Tablo 

13’den görüleceği üzere üç boyutlu Materyalizm Ölçeği modeline yönelik uygulanan 

DFA ile bulunan diğer uyum kriterleri de modelin bu haliyle uyumlu olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 13. Materyalizm Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Model 

Model Uyum İstatistikleri 

X² sd X²/sd GFI AGFI RMSEA RMR NFI CFI 

Üç faktör 327,42 153 2,14 0,973 0,952 0,045 0,019 0,964 0,980 

RMSEA’nın 0,050’den küçük olması ‘mükemmel’, 0,080’den küçük olması 

‘iyi’ ve 0,10’dan küçük olması ise ‘zayıf’ uyuma işaret etmektedir (Jöreskog, 1979). 

Uyum indeksi değerleri ile elde edilen uyum değerleri karşılaştırıldığında, üç boyutlu 

modelin kuramsal ve istatistiksel açıdan uygun ve tatminkâr (mükemmel uyum) 

olduğu söylenebilir. 

3.4. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ 

Üniversite öğrencilerinin, Kişisel Bilgiler Formu, Postmodern Tüketici Ölçeği 

ve Materyalizm Ölçeği ile toplanan verilerin tümü, SPSS 23.0 for Windows istatistik 

paket programı ile işleme sokulmuştur. Ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizlerinde 

(DFA) ise AMOS 23 programı kullanılmıştır.  

Üniversite öğrencilerinden toplanan verilerin çözümüne geçilmeden önce, 

yanlışlar ve ciddi oranda eksiklikler olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bundan sonra 

ise ölçek boyut puanlarının normallik dağılımları Kolmogorow-Smirnov normallik 

testi ve çarpıklık-basıklık (skewness-kurtosis) ile incelenmiş ancak bundan sonra 

analizlere geçilmiştir; 
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1. Üniversite öğrencilerinin, postmodern tüketici davranış düzeyleri ve 

materyalist eğilim düzeylerini araştırmak üzere, ölçek boyutlarına ilişkin 

puanlarının ortalaması ( X ) ve standart sapma (ss) değerleri hesaplanmıştır.  

2. Üniversite öğrencilerinin, cinsiyet ve çalışma durumlarına bağlı olarak, 

postmodern tüketici davranış ve materyalist eğilim düzeyleri arasında anlamlı 

fark olup olmadığını araştırmak üzere bağımız (ilişkisiz) gruplar t-testi 

uygulanmıştır. 

3. Üniversite öğrencilerinin, yaş, öğrenim düzeyi ve kişisel aylık ortalama 

gelirlerine bağlı olarak, postmodern tüketici davranış ve materyalist eğilim 

düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını araştırmak üzere (normallik 

varsayımı sağlanamadığından) Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. 

4. Üniversite öğrencilerinin, medeni durumlarına bağlı olarak, postmodern 

tüketici davranış ve materyalist eğilim düzeyleri arasında anlamlı fark olup 

olmadığını araştırmak üzere (normallik varsayımı sağlanamadığından) Mann-

Whitney U testi uygulanmıştır. 

5. Üniversite öğrencilerinin, postmodern tüketici davranış düzeyleri ile 

materyalist eğilim düzeyleri arasındaki ilişkileri araştırmak üzere ise Pearson 

momentler çarpımı korelasyonu katsayıları hesaplanmıştır. 

Tüm istatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul 

edilmiştir. Anlamlılık değeri, .05’ten küçük (p<.05) bulunduğunda bağımsız 

değişkelerin grupları (kategorileri) arasındaki faklılıklar “anlamlı” olarak kabul 

edilmiş ve sonuçlar buna göre değerlendirilmiştir. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 
 

Araştırmanın bu bölümünde, önce, araştırmanın amacına bağlı olarak 

üniversite öğrencilerinin postmodern tüketici davranış düzeyleri ile materyalist 

davranış/eğilim düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiş daha sonra ise öğrencilerin 

demografik özelliklerine göre postmodern tüketici davranış düzeyleri ile materyalist 

davranış/eğilim düzeylerinde farklılaşma durumları araştırılmıştır.  

1.1. ÖĞRENCİLERİN POSTMODERN TÜKETİCİ DAVRANIŞ 

DÜZEYLERİ İLE MATERYALİST DAVRANIŞ/EĞİLİM 

DÜZEYLERİNE YÖNELİK BULGULAR 

Tablo 14. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Davranış ve 

Materyalist Eğilim Düzeylerine Düzeylerine (Puanlarına) 

İlişkin Betimsel İstatistikler (N=342) 

Ölçek/Boyut X  ss 

Postmodern Tüketici 

Ölçeği 

Çoklu benlik 3,46 0,97 

Dağınık özne 3,61 0,84 

Gerçeküstücülük 2,79 0,88 

    

Materyalizm Ölçeği Merkeziyetçilik ve başarı 3,10 0,53 

Mütevazılık 3,26 0,81 

Gösteriş 2,80 0,90 

Üçer boyuttan oluşan Postmodern Tüketici Ölçeği ve Materyalizm Ölçek 

maddelerinin araştırmaya katılan üniversite öğrencileri tarafından değerlendirilmesi 

sonucu hesaplanan ortalama puanları ve standart sapma değerleri Tablo 14’de 

sunulmuştur. Ölçeklerin maddeleri ve boyutları için belirlenen puan aralıkları, 

seçenekler ve katılma düzeyleri aşağıdaki gibidir. 

Puan Aralığı  Seçenek   Düzey 

1,00-1,80  Kesinlikle katılmıyorum Çok düşük 

1,81-2,60  Katılmıyorum   Düşük 

2,61-3,40  Fikrim yok   Orta 

3,41-4,20  Katılıyorum   Yüksek 

4,21-5,00  Kesinlikle katılıyorum Çok yüksek  

Tablo 14’den de görüleceği üzere, araştırmaya katılan üniversite 

öğrencilerinin postmodern tüketici davranış (eğilim) düzeyleri çoklu benlik ve 
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dağınık özne için ‘yüksek/katılıyorum’ düzeydeyken ( Çoklu benlik=3,46±0,97; 

Dağınık özne=3,61±0,84), gerçeküstücülük boyutu için ‘orta/fikrim yok’ düzeyinde 

olmuştur ( Gerçeküstücülük=2,79±0,88). Başka bir deyişle, araştırmaya katılan 

öğrencilerin farklı durum, zaman, yer ve toplumsal çerçevede farklı benlikler 

sergileme düzeyleri ile hayatı oyun ve bireyleri oyuncu olarak görme, onları nesne 

olarak değerlendirme ve toplumsal hayatı sürekli değişen bir hayal gibi görme 

düzeyleri, en üst düzeyde olmasa da, yüksekken, hayat ve hayatın gerçekleştiği 

çevreyi bir oyun ve hayal olarak görme düzeyleri ise orta düzeydedir. 

Üniversite öğrencilerinin materyalist eğilimlerine bakıldığında, en yüksek 

ortalama puanın 3,26±0,81 ile mütevazılık için, daha sonra 3,10±0,53 ile 

merkeziyetçilik ve başarı için ve en son 2,80±0,90 ile gösteriş için hesaplanmıştır. 

Öğrencilerin materyalist boyutlara ilişkin ortalama puanları farklı olmakla birlikte 

‘orta’ düzeydedir. Başka bir deyişle, Öğrencilerin sahip oldukları nesneleri hayatın 

merkezinde görme ve bunlara sahip olmayı başarı sayma, sahip oldukları nesne ve 

şeyleri önemseme ve son olarak bu nesneleri gösteriş araçları olarak kullanma 

düzeyleri yüksek değildir. 

1.2.ÖĞRENCİLERİN POSTMODERN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI İLE 

MATERYALİST TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERE YÖNELİK BULGULAR 

Aşağıda, öğrencilerin, postmodern tüketici davranış düzeyleri ile materyalist 

tüketici davranış/eğilim düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığı korelasyon 

analizi ile incelenmiştir (Tablo 15). Ölçek boyutları arasında bulunan ilişkiler 

(korelasyon katsayıları) aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir; 

r 

 

İlişki 

0,00-0,10 

 

Yok 

0,10-0,30 

 

Zayıf 

0,30-0,50 

 

Orta 

0,50-0,70 

 

Güçlü 

0,70-1,00 

 

Çok Güçlü (Jawlik, 2016, s.132) 

 

  

X X

X
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Tablo 15. Postmodern Tüketici Ölçeği Boyutları ile Materyalizm 

Ölçeği Boyutları Arasındaki Korelasyon Katsayıları (N=342) 

Ölçek/Boyut 
  Materyalizm Ölçeği 

  M. ve başarı Mütevazılık Gösteriş 

Postmodern 

Tüketici Ölçeği 

Çoklu benlik r ,491*** 0,034 ,432*** 

p 0,000 0,532 0,000 

     Dağınık özne r ,360*** -0,013 ,292*** 

p 0,000 0,806 0,000 

     Gerçeküstücülük r ,280** ,294*** 0,098 

p 0,001 0,000 0,070 
**p<.01, ***p<.001 

Öğrencilerin, postmodern tüketici davranış düzeyleri ile materyalist davranış/eğilim 

düzeyleri arasındaki ilişkiler Tablo 15’de sunulmuştur. Buna göre; 

a) Öğrencilerin, çoklu benlik eğilimi/davranışı gösterme düzeyleri ile 

merkeziyetçilik ve başarı eğilimi gösterme (r Çoklu benlik*Merkeziyetçilik ve 

başarı=0,491; p<.001) ve gösteriş eğilimi gösterme (r Çoklu benlik*Gösteriş=0,432; 

p<.001) düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ve ‘orta’ derece güçlükte 

ilişkiler olduğu bulunmuştur.  

b) Öğrencilerin, dağınık özne eğilimi/davranışı gösterme düzeyleri ile 

merkeziyetçilik ve başarı eğilimi gösterme (r Dağınık özne*Merkeziyetçilik ve 

başarı=0,360; p<.001) düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı ve ‘orta’, gösteriş 

eğilimi gösterme (r Dağınık özne*Gösteriş=0,292; p<.001) düzeyi arasında ise pozitif 

yönde anlamlı ve ‘zayıf’ derece güçlükte ilişkiler olduğu bulunmuştur. 

c) Son olarak, öğrencilerin, gerçeküstücülük eğilimi/davranışı gösterme 

düzeyleri ile merkeziyetçilik ve başarı eğilimi gösterme (r 

Gerçeküstücülük*Merkeziyetçilik ve başarı=0,280; p<.01) ve mütevazılık eğilimi gösterme 

(r Gerçeküstücülük*Mütevazılık=0,294; p<.001) düzeyleri arasında pozitif yönde 

anlamlı ve ‘zayıf’ derece güçlükte ilişkiler olduğu bulunmuştur. 
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1.3.ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAİK ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK FARK 

ANALİZLERİ 

Öğrencilerin,  postmodern tüketici davranış düzeyleri ile materyalist 

davranış/eğilim düzeylerinin (puanlarının) demografik özelliklere göre 

karşılaştırılmasına yönelik analizler aşağıda sunulmuştur. 

1.3.1. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Davranışlarının (Puanlarının) 

Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Analizler 

Tablo 16. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Puanlarının Yaşa Göre 

Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik Kruskal-Wallis H Testi 

(N=342) 

Boyut Yaş 
Betimsel İst.   Kruskal-Wallis 

M-W 
n X  ss Sıra Ort.   X² sd p 

Çoklu benlik 18-21 yaş 247 3,49 0,99 169,67  2,25 2 0,324 - 

22-25 yaş 83 3,47 0,91 161,63      
26 yaş ve üstü 12 3,45 1,04 159,17      

           

Dağınık özne 18-21 yaş 247 3,79 0,83 197,10  8,86 2 0,013* 3 ile 1, 2 

22-25 yaş 83 3,71 0,84 194,25      
26 yaş ve üstü 12 3,40 0,81 166,42      

           

Gerçeküstücülük 18-21 yaş 247 2,78 0,88 169,93  1,52 2 0,468 - 

22-25 yaş 83 2,89 0,90 179,96      

26 yaş ve üstü 12 2,48 0,87 145,42           

*p<.05 

Öğrencilerin, postmodern tüketici düzeylerinin/puanlarının yaşa göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan non-parametrik 

Kruskal-Wallis H testine göre öğrencilerin yaşı, ölçeğin bir boyutu bakımından 

anlamlı bir farklılaşmaya neden olmaktadır (Tablo 16). Buna göre; 

Öğrencilerin, dağınık özne eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin yaşa 

bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur [X
2
 (2)=8,86; p<.05]. Hangi 

yaş grupları arasında anlamlı fark olduğunu araştırmak üzere yapılan post-hoc Mann-

Whitney testine göre; 18-21 yaş ( 18-21 yaş=3,79) ve 22-25 yaş ( 22-25 yaş=3,71) 

grubundaki öğrencilerin dağınık özne eğilimi gösterme düzeyleri 26 yaş ve üstü (

26 yaş ve üstü=3,40)  grubundaki öğrencilerden daha yüksektir. 

  

X X

X
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Tablo 17. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Puanlarının 

Cinsiyete Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine 

Yönelik t Testi (N=342) 

Postmodern 

Tüketici Ölçeği 
Cinsiyet 

Betimsel İst.   t-test 

n X  ss   t sd p 

Çoklu benlik Erkek 123 3,75 1,02  6,31 340 0,000** 

Kadın 219 3,17 0,92     

         

Dağınık özne Erkek 123 3,79 0,93  4,18 340 0,000*** 

Kadın 219 3,40 0,75     

         

Gerçeküstücülük Erkek 123 2,78 0,90  0,15 340 0,884 

Kadın 219 2,80 0,88         

 ***p<.001 

Öğrencilerin, postmodern tüketici düzeylerinin/puanlarının cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan bağımsız 

(ilişkisiz) gruplar t-testine göre öğrencilerin cinsiyeti ölçeğin iki boyutu bakımından 

anlamlı bir farklılaşmaya neden olmaktadır (Tablo 17). Buna göre; 

Kadın ve erkek öğrencilerin, çoklu benlik eğilimi gösterme düzeyleri/puanları 

arasında anlamlı fark olup bu fark erkek öğrenciler lehinedir [t(340)=6,31; p<.001]. 

Cinsiyete bağlı olarak ortalama puanlar incelendiğinde, erkek öğrencilerin çoklu 

benlik eğilimi gösterme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (

Erkek=3,75 ve Kadın=3,17). 

Kadın ve erkek öğrencilerin, dağınık özne eğilimi gösterme düzeyleri/puanları 

arasında da anlamlı fark olup bu fark yine erkek öğrenciler lehinedir [t(340)=4,18; 

p<.001]. Cinsiyete bağlı olarak ortalama puanlar incelendiğinde, erkek öğrencilerin 

dağınık özne eğilimi gösterme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (

Erkek=3,79 ve Kadın=3,40). 

 

 

 

 

 

X

X

X

X
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Tablo 18. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Puanlarının Medeni 

Durumlarına Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik 

Mann-Whitney U Testi (N=342) 

Boyut 
Medeni 

durum 

Betimsel İst.   
Mann-

Whitney 

n X  ss Sıra Ort. Sıralar T.   Z p 

Çoklu benlik Evli 13 3,49 1,09 164,38 2137,00  0,27 0,791 

Bekâr 329 3,42 0,97 171,78 56516,00    

          
Dağınık özne Evli 13 3,63 0,96 154,85 2013,00  -0,62 0,534 

Bekâr 329 3,60 0,83 172,16 56640,00    

          

Gerçeküstücülük Evli 13 2,87 1,02 174,42 2267,50  -0,11 0,913 

Bekâr 329 2,79 0,88 171,38 56385,50       
*p<.05 

Öğrencilerin, postmodern tüketici düzeylerinin/puanlarının medeni duruma 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan non-

parametrik Mann-Whitney U testine göre öğrencilerin medeni durumu, hiçbir boyut 

bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmamaktadır (p>.05) (Tablo 18). Evli 

ve bekâr öğrencilerin postmodern tüketici düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine 

yakındır. 

Tablo 19. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Puanlarının Eğitim 

Düzeyine Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik Kruskal-

Wallis H Testi (N=342) 

Boyut Eğitim düzeyi 
Betimsel İst.   Kruskal-Wallis 

M-W 
n X  ss Sıra Ort.   X² sd p 

Çoklu benlik Ön Lisans (1) 93 3,08 0,85 158,35  10,65 2 0,009** 3 ile 1, 2 

Lisans (2) 243 3,13 1,01 174,60      
Yüksek Lisans (3) 6 4,07 0,97 249,50      

           

Dağınık özne Ön Lisans (1) 93 3,45 0,73 184,74  12,56 2 0,002** 3 ile 1, 2 

Lisans (2) 243 3,41 0,86 179,76      
Yüksek Lisans (3) 6 3,98 0,63 251,58      

           

Gerçeküstücülük Ön Lisans (1) 93 2,70 0,95 160,61  1,59 2 0,452 - 

Lisans (2) 243 2,83 0,86 175,41      

Yüksek Lisans (3) 6 2,83 0,54 181,92      

**p<.01 

Öğrencilerin, postmodern tüketici eğilimi düzeylerinin/puanlarının eğitim 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan 

non-parametrik Kruskal-Wallis H testine göre öğrencilerin eğitim düzeyi, ölçeğin iki 

boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmaktadır (Tablo 19). Buna 

göre; 
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Öğrencilerin, çoklu benlik eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin eğitim 

düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur [X
2
 (2)=10,65; 

p<.01]. Hangi eğitim grupları arasında anlamlı fark olduğunu araştırmak üzere 

yapılan post-hoc Mann-Whitney testine göre; yüksek lisans öğrencilerinin ( Yüksek 

Lisans=4,07) çoklu benlik eğilimi gösterme düzeyleri, diğer öğrencilerden daha 

yüksektir ( Ön Lisans=3,08; Lisans=3,13). 

Öğrencilerin, dağınık özne eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin eğitim 

düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur [X
2
 (2)=12,56; 

p<.01]. Post-hoc Mann-Whitney testine göre; yüksek lisans öğrencilerinin ( Yüksek 

Lisans=3,98) dağınık özne eğilimi gösterme düzeyleri, diğer öğrencilerden daha 

yüksektir ( Ön Lisans=3,45; Lisans=3,41). 

Tablo 20. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Puanlarının Çalışma 

Durumuna Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik t 

Testi (N=342) 

Postmodern Tüketici 

Ölçeği 

Çalışma 

durumu 

Betimsel İst.   t-test 

n X  ss   t sd p 

Çoklu benlik Çalışıyor 73 3,40 1,05  0,54 340 0,590 

Çalışmıyor 269 3,52 0,95     

         

Dağınık özne Çalışıyor 73 2,93 0,88  1,57 340 0,117 

Çalışmıyor 269 2,75 0,82     

         

Gerçeküstücülük Çalışıyor 73 2,73 0,98  0,70 340 0,483 

Çalışmıyor 269 2,81 0,86     
*p<.05 

Öğrencilerin, postmodern tüketici düzeylerinin/puanlarının çalışma durumuna 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan bağımsız 

gruplar t-testine göre öğrencilerin çalışma durumu, hiçbir boyut bakımından anlamlı 

bir farklılaşmaya neden olmamaktadır (p>.05) (Tablo 20). Çalışan ve çalışmayan 

öğrencilerin postmodern tüketici eğilimi düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine 

yakındır. 

  

X

X X

X

X X
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Tablo 21. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Puanlarının Gelir Düzeyine 

Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik Kruskal-Wallis H Testi 

(N=342) 

Boyut Gelir düzeyi 
Betimsel İst.   

Kruskal-

Wallis M-W 

n X  ss Sıra Ort.   X² sd p 

Çoklu benlik 500-1.000 TL (1) 162 3,48 0,96 166,57  2,29 3 0,515 - 

1.001-2000 TL (2) 83 3,43 0,98 163,90      
2001-3000 TL (3) 44 3,51 1,09 161,27      

3001 TL ve üstü (4) 53 3,46 0,89 165,65      

           

Dağınık özne 500-1.000 TL (1) 162 3,63 0,79 175,12  2,25 3 0,523 - 

1.001-2000 TL (2) 83 3,60 0,85 177,52      

2001-3000 TL (3) 44 3,61 1,05 177,78      
3001 TL ve üstü (4) 53 3,62 0,79 177,10      

           

Gerçeküstücülük 500-1.000 TL (1) 162 2,93 0,84 187,88  8,59 3 0,035* 1 ile 2, 3, 4 

1.001-2000 TL (2) 83 2,69 0,90 158,82      

2001-3000 TL (3) 44 2,65 0,90 155,26      

3001 TL ve üstü (4) 53 2,65 0,92 154,78           

*p<.05 

Öğrencilerin, postmodern tüketici eğilimi düzeylerinin/puanlarının kişisel 

ortalama aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

araştırmak üzere yapılan non-parametrik Kruskal-Wallis H testine göre öğrencilerin 

gelir düzeyi, ölçeğin bir boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden 

olmaktadır (Tablo 21). Buna göre; 

Öğrencilerin, gerçeküstücülük eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin gelir 

düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur [X
2
 (2)=8,59; 

p<.05]. Hangi gelir grupları arasında anlamlı fark olduğunu araştırmak üzere yapılan 

post-hoc Mann-Whitney testine göre; geliri 500-1.000 TL olan öğrencilerin ( 500-

1.000 TL=2,93) gerçeküstücülük eğilimi gösterme düzeyleri, diğer öğrencilerden daha 

yüksektir ( 1.001-2.000 TL=2,69; 2.001-3.000 TL=2,65; 3.001 TL ve üstü=2,65). 

  

X

X X X
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1.3.2. Öğrencilerin Materyalist Davranışlarının (Puanlarının) Demografik 

Özelliklerine Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Analizler 

Tablo 22. Öğrencilerin Materyalist Puanlarının Yaşa Göre Farklılaşma 

Gösterip Göstermediğine Yönelik Kruskal-Wallis H Testi (N=342) 

Boyut Yaş 
Betimsel İst.   

Kruskal-

Wallis M-W 

n x ss Sıra Ort.   X² sd p 

Merkeziyetçilik ve başarı 18-21 yaş 247 3,10 0,53 171,30  0,05 2 0,974 - 

22-25 yaş 83 3,11 0,56 172,86      
26 yaş ve üstü 12 3,05 0,54 166,13      

           

Mütevazılık 18-21 yaş 247 3,28 0,83 174,06  4,00 2 0,136 - 
22-25 yaş 83 3,15 0,77 157,76      

26 yaş ve üstü 12 3,58 0,62 213,88      

           

Gösteriş 18-21 yaş 247 2,81 0,94 171,76  4,20 2 0,123 - 
22-25 yaş 83 2,86 0,76 178,70      

26 yaş ve üstü 12 2,29 0,85 116,42      

*p<.05 

Öğrencilerin, materyalist düzeylerinin/puanlarının yaşa göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan non-parametrik Kruskal-

Wallis H testine göre öğrencilerin yaşı, ölçeğin hiçbir boyutu bakımından anlamlı bir 

farklılaşmaya neden olmamaktadır (Tablo 22).  

Tablo 23. Öğrencilerin Materyalist Puanlarının Cinsiyete Göre 

Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik t Testi (N=342) 

Materyalizm Ölçeği Cinsiyet 
Betimsel İst.   t-test 

n X  ss   t sd p 

Merkeziyetçilik ve 

başarı 

Erkek 123 3,01 0,58  2,05 340 0,042* 

Kadın 219 3,22 0,50     

         

Mütevazılık Erkek 123 3,31 0,81  1,49 340 0,139 

Kadın 219 3,18 0,80     

         

Gösteriş Erkek 123 2,70 0,85  2,73 340 0,007** 

Kadın 219 2,98 0,91     
*p<.05, **p<.01 

Öğrencilerin, materyalist düzeylerinin/puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan bağımsız (ilişkisiz) gruplar 

t-testine göre öğrencilerin cinsiyeti ölçeğin iki boyutu bakımından anlamlı bir 

farklılaşmaya neden olmaktadır (Tablo 23). Buna göre; 

Kadın ve erkek öğrencilerin, merkeziyetçilik ve başarı düzeyleri/puanları 

arasında anlamlı fark olup bu fark kadın öğrenciler lehinedir [t(340)=2,05; p<.05]. 



74 

 

Cinsiyete bağlı olarak ortalama puanlar incelendiğinde, kadın öğrencilerin 

merkeziyetçilik ve başarı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (

Erkek=3,01 ve Kadın=3,22). 

Kadın ve erkek öğrencilerin, gösteriş düzeyleri/puanları arasında da anlamlı 

fark olup bu fark yine kadın öğrenciler lehinedir [t(340)=2,73; p<.001]. Cinsiyete bağlı 

olarak ortalama puanlar incelendiğinde, kadın öğrencilerin gösteriş boyutu 

puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir ( Erkek=2,70 ve Kadın=2,98. 

Tablo 24. Öğrencilerin Postmodern Tüketici Puanlarının Medeni 

Durumlarına Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik 

Mann-Whitney U Testi (N=342) 

Boyut 
Medeni 

durum 

Betimsel İst.   
Mann-

Whitney 

n X  ss Sıra Ort. Sıralar T.   Z p 

Merkeziyetçilik ve 

başarı 

Evli 13 3,11 0,49 176,27 2291,50  -0,18 0,859 

Bekâr 329 3,10 0,54 171,31 56361,50    

          

Mütevazılık Evli 13 3,31 0,90 177,15 2303,00  -0,21 0,833 

Bekâr 329 3,26 0,81 171,28 56350,00    

          

Gösteriş Evli 13 2,94 1,14 185,27 2408,50  -0,51 0,607 

Bekâr 329 2,79 0,89 170,96 56244,50    
*p<.05 

Öğrencilerin, materyalist düzeylerinin/puanlarının medeni duruma göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan non-parametrik 

Mann-Whitney U testine göre öğrencilerin medeni durumu, hiçbir boyut bakımından 

anlamlı bir farklılaşmaya neden olmamaktadır (p>.05) (Tablo 24). Evli ve bekâr 

öğrencilerin materyalist tüketici düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine yakındır. 

Tablo 25. Öğrencilerin Materyalist Tüketici Puanlarının Eğitim Düzeyine 

Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik Kruskal-Wallis H 

Testi (N=342) 

Boyut 
Eğitim 

düzeyi 

Betimsel İst.   Kruskal-Wallis 
M-W 

n X  ss Sıra Ort.   X² sd p 

Merkeziyetçilik ve 

başarı 

Ön Lisans (1) 93 3,12 0,55 173,67  5,10 2 0,052 - 

Lisans (2) 243 3,08 0,53 168,49      
Y. Lisans (3) 6 3,26 0,13 259,92      

           
Mütevazılık Ön Lisans (1) 93 3,38 0,79 185,44  10,27 2 0,006** 3 ile 1, 2 

Lisans (2) 243 3,20 0,81 163,57      

Y. Lisans (3) 6 4,07 0,37 276,75      

           
Gösteriş Ön Lisans (1) 93 2,60 0,91 149,03  6,69 2 0,035* 1 ile 2, 3 

Lisans (2) 243 2,87 0,89 180,09      

Y. Lisans (3) 6 2,83 0,67 171,83      

*p<.05, **p<.01 

X

X

X X
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Öğrencilerin, materyalist tüketici eğilimi düzeylerinin/puanlarının eğitim 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan 

non-parametrik Kruskal-Wallis H testine göre öğrencilerin eğitim düzeyi, ölçeğin iki 

boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmaktadır (Tablo 25). Buna 

göre; 

Öğrencilerin, mütevazılık eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin eğitim 

düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur [X
2
 (2)=10,27; 

p<.01]. Hangi eğitim grupları arasında anlamlı fark olduğunu araştırmak üzere 

yapılan post-hoc Mann-Whitney testine göre; yüksek lisans öğrencilerinin ( Yüksek 

Lisans=4,07) mütevazılık eğilimi gösterme düzeyleri, diğer öğrencilerden daha 

yüksektir ( Ön Lisans=3,38; Lisans=3,20). 

Öğrencilerin, gösteriş eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin eğitim 

düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur [X
2
 (2)=6,69; 

p<.05]. Post-hoc Mann-Whitney testine göre; lisans ( Lisans=2,87) ve yüksek lisans 

( Yüksek Lisans=2,83) öğrencilerinin  gösteriş eğilim düzeyleri, ön lisans 

öğrencilerinden daha yüksektir ( Ön Lisans=2,60). 

Tablo 26. Öğrencilerin Materyalist Tüketici Puanlarının Çalışma 

Durumuna Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik t 

Testi (N=342) 

Materyalizm Ölçeği 
Çalışma 

durumu 

Betimsel İst.   t-test 

n x ss   t sd p 

Merkeziyetçilik ve 

başarı 

Çalışıyor 73 3,16 0,60  1,02 340 0,309 

Çalışmıyor 269 3,08 0,52     

         

Mütevazılık Çalışıyor 73 3,28 0,88  0,18 340 0,861 

Çalışmıyor 269 3,26 0,79     

         

Gösteriş Çalışıyor 73 2,86 0,97  0,60 340 0,550 

Çalışmıyor 269 2,79 0,88     

*p<.05 

Öğrencilerin, materyalist tüketici düzeylerinin/puanlarının çalışma durumuna 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan bağımsız 

gruplar t-testine göre öğrencilerin çalışma durumu, hiçbir boyut bakımından anlamlı 

bir farklılaşmaya neden olmamaktadır (p>.05) (Tablo 26). Çalışan ve çalışmayan 

X

X X

X

X

X



76 

 

öğrencilerin materyalist tüketici eğilimi düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine 

yakındır. 

Tablo 27. Öğrencilerin Materyalist Tüketici Puanlarının Gelir Düzeyine 

Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine Yönelik Kruskal-Wallis H 

Testi (N=342) 

Boyut Gelir düzeyi 
Betimsel İst.   Kruskal-Wallis 

M-W 
n X  ss Sıra Ort.   X² sd p 

Merkeziyetçilik ve 

başarı 

500-1.000 TL 162 3,08 0,49 164,86  1,59 3 0,663 - 

1.001-2000 TL 83 3,17 0,55 180,89      

2001-3000 TL 44 3,04 0,68 175,34      
3001 TL ve üstü 53 3,09 0,51 173,89      

           

Mütevazılık 500-1.000 TL 162 3,37 0,78 183,95  5,54 3 0,136 - 

1.001-2000 TL 83 3,22 0,73 166,22      

2001-3000 TL 44 3,15 0,86 152,32      

3001 TL ve üstü 53 3,09 0,93 157,63      

           

Gösteriş 500-1.000 TL 162 2,75 0,88 165,63  3,02 3 0,389 - 

1.001-2000 TL 83 2,84 0,91 175,70      

2001-3000 TL 44 2,76 0,97 162,57      
3001 TL ve üstü 53 2,94 0,87 190,28      

*p<.05 

Öğrencilerin, materyalist tüketici eğilimi düzeylerinin/puanlarının kişisel 

ortalama aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

araştırmak üzere yapılan non-parametrik Kruskal-Wallis H testine göre öğrencilerin 

gelir düzeyi, ölçeğin hiçbir boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden 

olmamaktadır (Tablo 27). Farklı gelir düzeyine sahip öğrencilerin materyalist 

tüketici eğilimi düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine yakındır. 
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BÖLÜM V 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 

Araştırmanın bu bölümünde, önce, üniversite öğrencilerinin postmodern 

tüketici davranış düzeyleri ile materyalist davranış/eğilim düzeyleri arasındaki 

ilişkilere yönelik sonuçlar özetlenmiş, daha sonra ise bu sonuçlar literatür ışığında 

tartışılmış ve son olarak benzer konularda çalışmak isteyen araştırmacılara yönelik 

bazı önerilere yer verilmiştir. 

5.1. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Üç alt boyuttan oluşan Postmodern Tüketici Ölçeğine ilişkin öğrencilerin 

genel değerlendirmelerine bakıldığında;  postmodern tüketici davranış (eğilim) 

düzeyleri çoklu benlik ve dağınık özne için ‘yüksek/katılıyorum’ düzeydeyken, 

gerçeküstücülük boyutu için ‘orta/fikrim yok’ düzeyinde olmuştur. Başka bir deyişle, 

araştırmaya katılan öğrencilerin farklı durum, zaman, yer ve toplumsal çerçevede 

farklı benlikler sergileme düzeyleri ile hayatı oyun ve bireyleri oyuncu olarak görme, 

onları nesne olarak değerlendirme ve toplumsal hayatı sürekli değişen bir hayal gibi 

görme düzeyleri, en üst düzeyde olmasa da, yüksekken, hayat ve hayatın 

gerçekleştiği çevreyi bir oyun ve hayal olarak görme düzeyleri ise orta düzeydedir.     

Yine üç alt boyuttan oluşan Materyalizm Ölçeğine yönelik öğrencilerin 

değerlendirmelerine (materyalist eğilimlerine) bakıldığında; en yüksek ortalama 

puanın mütevazılık için, daha sonra merkeziyetçilik ve başarı için ve en son gösteriş 

için bulunduğu görülmektedir. Öğrencilerin materyalist boyutlara ilişkin ortalama 

puanları arasında küçük farklar olmakla birlikte hepsi de ‘orta’ düzeydedir. Başka bir 

deyişle, Öğrencilerin sahip oldukları nesneleri hayatın merkezinde görme ve bunlara 

sahip olmayı başarı sayma, sahip oldukları nesne ve şeyleri önemseme ve son olarak 

bu nesneleri gösteriş araçları olarak kullanma düzeyleri yüksek değildir.  

Öğrencilerin, postmodern tüketici davranış düzeyleri ile materyalist 

davranış/eğilim düzeyleri arasındaki ilişkilere bakıldığında; 

d) Öğrencilerin, çoklu benlik eğilimi/davranışı gösterme düzeyleri ile 

merkeziyetçilik ve başarı eğilimi gösterme ve gösteriş eğilimi gösterme 
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düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ve ‘orta’ derece güçlükte ilişkiler 

olduğu bulunmuştur.  

e) Öğrencilerin, dağınık özne eğilimi/davranışı gösterme düzeyleri ile 

merkeziyetçilik ve başarı eğilimi gösterme düzeyi arasında pozitif yönde 

anlamlı ve ‘orta’, gösteriş eğilimi gösterme düzeyi arasında ise pozitif yönde 

anlamlı ve ‘zayıf’ derece güçlükte ilişkiler olduğu bulunmuştur. 

f) Son olarak, öğrencilerin, gerçeküstücülük eğilimi/davranışı gösterme 

düzeyleri ile merkeziyetçilik ve başarı eğilimi gösterme ve mütevazılık 

eğilimi gösterme düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ve ‘zayıf’ derece 

güçlükte ilişkiler olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin, postmodern tüketici düzeylerinin/puanlarının yaşa göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan analizlere göre, 

öğrencilerin dağınık özne eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin yaşa bağlı 

olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. 18-21 yaş ve 22-25 yaş 

grubundaki öğrencilerin dağınık özne eğilimi gösterme düzeyleri 26 yaş ve üstü 

grubundaki öğrencilerden daha yüksektir. 

Öğrencilerin, postmodern tüketici düzeylerinin/puanlarının cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan analize göre 

öğrencilerin cinsiyeti, ölçeğin iki boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden 

olmaktadır. Buna göre; kadın ve erkek öğrencilerin, çoklu benlik eğilimi gösterme 

düzeyleri/puanları arasında anlamlı fark olup bu fark erkek öğrenciler lehine olduğu, 

erkek öğrencilerin çoklu benlik eğilimi gösterme düzeylerinin daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Kadın ve erkek öğrencilerin, dağınık özne eğilimi gösterme 

düzeyleri/puanları arasında da anlamlı fark olup bu fark yine erkek öğrenciler lehine 

olduğu, erkek öğrencilerin dağınık özne eğilimi gösterme düzeylerinin daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin, postmodern tüketici düzeylerinin/puanlarının medeni duruma 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan analize 

göre, öğrencilerin medeni durumu, hiçbir boyut bakımından anlamlı bir 

farklılaşmaya neden olmamaktadır. Evli ve bekâr öğrencilerin postmodern tüketici 

düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine yakındır. 
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Öğrencilerin, postmodern tüketici eğilimi düzeylerinin/puanlarının eğitim 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan 

analize göre, öğrencilerin eğitim düzeyi, ölçeğin iki boyutu bakımından anlamlı bir 

farklılaşmaya neden olmaktadır. Buna göre; öğrencilerin, çoklu benlik eğilimi 

gösterme puanlarının/düzeylerinin eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı ve yüksek lisans öğrencilerinin çoklu benlik eğilimi gösterme 

düzeylerinin, diğer öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, 

dağınık özne eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin de eğitim düzeyine bağlı 

olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve yüksek lisans öğrencilerinin dağınık özne 

eğilimi gösterme düzeylerinin, diğer öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin, postmodern tüketici düzeylerinin/puanlarının çalışma durumuna 

bağlı olarak hiçbir boyut bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı 

görülmüştür. Çalışan ve çalışmayan öğrencilerin postmodern tüketici eğilimi 

düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine yakındır.  

Öğrencilerin, postmodern tüketici eğilimi düzeylerinin/puanlarının kişisel 

ortalama aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

araştırmak üzere yapılan analize göre, öğrencilerin gelir düzeyi, ölçeğin sadece bir 

boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmaktadır. Buna göre; 

öğrencilerin, gerçeküstücülük eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin gelir 

düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve geliri 500-1.000 TL olan 

öğrencilerin gerçeküstücülük eğilimi gösterme düzeylerinin, diğer öğrencilerden 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Özetlemek gerekirse, öğrencilerin postmodern tüketici eğilimlerinde 

(davranışlarında) yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi etkiliyken, medeni 

durum ve çalışma durumunun etkili bir faktör olmadığı görülmektedir.   

Öğrencilerin, materyalist tüketici davranış gösterme düzeylerinin/puanlarının 

yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Başka bir deyişle 

araştırmaya katılan öğrencilerin yaşı, ölçeğin hiçbir boyutu bakımından anlamlı bir 

farklılaşmaya neden olmamaktadır.  

Öğrencilerin, materyalist tüketici davranış düzeylerinin/puanlarının cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılan analize 
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göre öğrencilerin cinsiyeti ölçeğin iki boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya 

neden olmaktadır. Buna göre; kadın ve erkek öğrencilerin, merkeziyetçilik ve başarı 

düzeyleri/puanları arasında anlamlı bir fark olduğu ve kadın öğrencilerin 

merkeziyetçilik ve başarı düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kadın ve 

erkek öğrencilerin, gösteriş düzeyleri/puanları arasında da anlamlı fark olduğu ve 

yine kadın öğrencilerin gösteriş boyutu puanlarının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur.  

Öğrencilerin, materyalist tüketici davranış düzeylerinin/puanlarının medeni 

duruma göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Başka bir deyişle, evli 

ve bekâr öğrencilerin materyalist tüketici düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine 

yakındır. 

Öğrencilerin, materyalist tüketici eğilimi gösterme düzeylerinin/puanlarının 

eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere 

yapılan analize göre öğrencilerin eğitim düzeyi, ölçeğin iki boyutu bakımından 

anlamlı bir farklılaşmaya neden olmaktadır. Buna göre; öğrencilerin, mütevazılık 

eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı ve yüksek lisans öğrencilerinin mütevazılık eğilimi gösterme 

düzeylerinin, diğer öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, 

gösteriş eğilimi gösterme puanlarının/düzeylerinin de eğitim düzeyine bağlı olarak 

anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve lisans ile yüksek lisans öğrencilerinin gösteriş 

eğilim düzeylerinin, ön lisans öğrencilerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin, materyalist tüketici davranışı gösterme düzeylerinin/puanlarının 

çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Çalışan ve 

çalışmayan öğrencilerin materyalist tüketici eğilimi düzeyleri/puanları 

benzerdir/birbirine yakındır. 

Öğrencilerin, materyalist tüketici eğilimi düzeylerinin/puanlarının kişisel 

ortalama aylık gelir düzeyine göre de anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. 

Farklı gelir düzeyine sahip öğrencilerin materyalist tüketici eğilimi 

düzeyleri/puanları benzerdir/birbirine yakındır. 
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Özetlemek gerekirse, öğrencilerin materyalist tüketici eğilimlerinde 

(davranışlarında) cinsiyet ve eğitim durumu etkiliyken, yaş, medeni durum, çalışma 

durumu ve gelir düzeyinin ise etkili olmadığı görülmüştür. 

Öğrencilerin özellikle çoklu benlik ve dağınık özneye ilişkin aldıkları yüksek 

puanlar, Fırat ve Shultz’un (2001) modern tüketici yerine artık postmodern bir 

tüketici profilinden bahsedilmesi gerektiği ve tüketimi bir araç olarak kullanan, bunu 

farklı kişilik örüntüleri arasında gidip-gelmek için kullanan, katı bir değerler 

sistemine göre hareket etmek yerine daha esnek davranan bir tüketiciden 

bahsedilmesi gerektiği savı ile tutarlı gözükmektedir. Bu yazarlara göre postmodern 

tüketiciler, materyalist kazanımlar yerine anlam üreten deneyimlere daha çok önem 

vermekte ve modern tüketicinin nesne üzerinde mutlak hâkimiyet kurma arzusuna 

daha dengeli yaklaşmaktadır. Kayamen ve Armutlu (2003) da postmodern tüketici 

davranışlarına yönelik yaptıkları çalışmada, tahmin edilebilir, büyük, homojen ve 

durağan tüketici gruplarına yönelik pazarlama stratejilerinin artık işe yaramadığını, 

artık tüketicinin kendini diğerlerinden farklılaştırabileceği, kişiselleştirmeyi mümkün 

kılarak tüketici ile ürün/hizmet arasında bir bağ kurulmasına izin verecek yöntemlere 

artık ihtiyaç duyulduğunu belirmektedir. Dedeoğlu (2001) da postmodern dönemde 

tüketicinin, pozitivist bir bakış açısıyla ele alınamayacağını, toptancı bir bakış yerine 

daha bireyci, davranışsal tutarsızlıklara hazır, serbestçe hareket eden ve bazı 

zamanlar karşıt kimlikleri kabul eden ve nicelikselden çok niteliksel ve etnografik 

araştırma yoluyla anlaşılabilen bir tüketiciden bahsetmektedir. Leonidas, Zotos ve 

Outra (2010), 1969-2009 yılları arasında Amerika’da yapılan modern ve postmodern 

1516 “Super Bowl” reklamın etkililiğini karşılaştırmalarında, postmodern 

reklamların lehine, bu reklamların bireylerin kararlarında daha etkili olduğunu 

hesaplamışlardır. Bu yazarlara göre, modern reklamlarda kullanılan gerçekçi 

görüntüler, uzmanların görüşü ve üst düzey bilgiler, postmodern reklamlarda 

kullanılan gerçeküstü görüntüler, sembolik ilişkiler ve mizahi anlatımlardan daha az 

etkili bulunmuştur. Bu yazarlara göre, günümüzde gerçek ile gerçeküstü arasındaki 

sınırlar iyice belirsizleşmiştir ve postmodernizm artık bağımsız bir kültürel değişken 

olarak ele alınmalıdır. Özdem ve Geçit (2013) de benzer şekilde, farklılaşan 

tüketicinin ikna edilmesinde gittikçe daha fazla postmodern söylem ve görsellerin 

günümüz reklamlarında yer aldığını belirtmektedir. Yakın’ın (2011) postmodern 

reklam anlayışına yönelik yaptığı bir çalışmada aktif bir pazarlama ve pasif bir 
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tüketici anlayışının (markanın pasif bir tüketiciye pazarlanması) artık geçerli 

olmadığını, aktif bir tüketiciye göre sürekli yenilenen bir pazarlamanın değişen ve 

değiştiren bir pazarlama stratejisinin postmodern reklamda önem kazandığını 

söyleyerek aktif tüketiciye vurgu yapmaktadır.  Azizağaoğlu ve Altunışık (2012) da 

pazarlama stratejilerinin günümüzde başarılı olabilmesi için tüketicinin sadece 

fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamanın yeterli olmadığını ve mutlaka tüketicilerin 

psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını da dikkate alan dinamik bir pazarlama 

yöntemine gereksinim olduğunun altını çizmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin materyalist tüketici davranış düzeylerine 

ilişkin en önemli ve göze çarpan sonuç, kullanılan ölçeğin her üç boyutu için de 

bulanan ortalama puanların ‘orta’ düzeyde olmasıdır. Öğrencilerin alt boyutlara 

ilişkin ortalama puanları onların daha çok mütevazılığa daha sonra merkeziyetçilik 

ve başarıya en son ise gösterişe önem verdiklerini göstermektedir. Bu sonucun en 

önemli nedenlerinden biri örneklem grubunun yaşından kaynaklanıyor olabilir. 

Büyük çoğunluğu (%72,2) 18-21 yaş grubunda yer alan öğrencilerin henüz 

çalışmıyor olması (%78,7) onların materyalist tüketim düzeyleri üzerinde etkili 

olabilir. Bilgen’in (2014) yetişkin bireyler üzerine yaptığı bir çalışmada 15-22 yaş 

grubu en düşük tüketim dürtüsüne sahip yaş gruplarından biri olduğunu 

göstermektedir. Aslay, Ünal ve Akbulut (2013) da materyalizmin statü tüketimi 

üzerindeki etkisine yönelik çalışmalarında gençlerin daha sade yaşama eğilimi 

gösterdiğini, yaş artıkça statü tüketim düzeyinin de artığını belirtmektedir. Doğan 

(2012) da yaptığı çalışmada geliri daha yüksek olan ve büyük yaştaki yetişkinlerin 

paranın algılanan sembolik değerine ilişkin puanlarının daha yüksek olduğunu 

göstermiştir.  

Öğrencilerin materyalist tüketici davranış düzeylerinin düşük çıkmasının bir 

diğer önemli nedeni ise kişisel gelir düzeylerinin yetişkinlerden düşük olmasıdır. 

Öğrencilerin yarısına yakını kişisel gelirini 500-1.000 TL arasında belirtmiştir. Bu 

gelir düzeyi doğal olarak tüketim davranışlarını etkileyecektir. Tamer (2013), 

materyalist eğilim ve güdüsel satın alma eğilimi üzerine yaptığı çalışmanın 

sonucunda, aylık kişisel geliri düşük olanların planlı satın almaya daha çok önem 

verdiklerini, mal ve diğer edinimleri hayatlarının merkezine koyma eğilimlerinin de 

geliri yüksek olanlara göre daha düşük olduğunu tespit etmiştir. 
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5.2. ÖNERİLER 

Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri olan öğrencilerin postmodern 

tüketici davranış eğilimlerinin genel olarak çok yüksek olmasa da yüksek düzeyde 

çıkmış olmasıdır. Bu sonuç, literatürde gittikçe daha çok yer bulan modern tüketim 

toplumundan postmodern tüketim toplumuna doğru bir geçiş veya kopuşa ilişkin 

bulgularla da tutarlı görünmektedir. Öğrencilerin materyalist tüketici düzeylerinin 

genelde düşük bulunmasının ise daha çok demografik özelliklerinden (öğrencilik, 

yaş, gelir ve medeni durum gibi) kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Yukarıdaki kısıtlamalar dikkate alındığında, postmodern ve materyalist 

tüketici eğilimlerinin daha iyi anlaşılması ve oldukça genç bir nüfusa sahip 

ülkemizde bir değişimi işaret edip etmediğinin ortaya çıkarılması için daha kapsamlı 

bir araştırmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu nedenle aşağıdaki önerilerin 

yapılabileceği düşünülmektedir; 

 Vakıf ve kamu üniversiteleri öğrencilerinin postmodern ve materyalist tüketici 

eğilimlerinin karşılaştırılması yapılabilir. 

 Daha geniş kapsamlı yaş ve gelir gruplarına yönelik çalışmalar yapılabilir. 

 Farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip şehirler veya bölgeler arası 

karşılaştırmalar yapılabilir. 

 Özellikle postmodern tüketici eğilimlerinde vurgu yapılan psikolojik ihtiyacın 

anlaşılmasına yönelik olarak nicel araştırmaların yanında nitel araştırmalara 

(sorulara) da yer verilebilir.   
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