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TÜKETİMİN YENİDEN ÜRETİLDİĞİ BİR ALAN OLARAK 

MEKÂN 
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Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Doç. Dr. Gürdal Ülger 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Kent temelde insanın yaşam alanını oluşturma fonksiyonuna sahiptir. Tüketim 

ideolojisinin temel ideoloji olduğu günümüz postmodern döneminde kentin bu temel 

fonksiyonunun yanında yapay fonksiyonlar edindiği ve bunların bireyler nezdinde 

kentin gerçek işlevi olarak algılandığı görülmektedir. Kent ve kenti oluşturan her mekân 

ekonomi-politik yapının güdümünde üretilen birer ürün olarak toplumsal yapının 

şekillenmesini sağlayan araçlar olarak var olmaktadır. Mekâna atfedilen bu yapı ona 

biricik olma değeri yükleyerek onu merkezileştirmektedir. Kentin içine eklemlenen 

mekânlar kentli bireylerin boş zamanlarını değerlendirdikleri, duygusal, düşünsel, 

deneyim tüketimi gerçekleştirdikleri yerler olarak kurgulanmaktadır. Öyle ki mekân 

bazen bir simülasyon olurken; bireyin gerçeğini oluşturmakta, bazen ise gösteri değeri 

için bireylerin tükettiği bir yer olmaktadır. Dolayısıyla insanın toplumsal ilişkilerdeki 

merkezi konumu zayıflarken mekânın(nesnenin) gündelik yaşamındaki konumu 

güçlenmektedir. Gündelik yaşam tarzının nesneler üzerinden gerçekleştiği bu yapı 

bireyin yabancılaştığının göstergesidir.  

Bu tez çalışmasının amacı tüketim ideolojisi ekseninde mekânın anlamında 

meydana gelen değişim ve dönüşümün tüketim bağlamında nasıl gerçekleştiğini açığa 

kavuşturmaktır. Söz konusu çalışma bireylerin günlük yaşam biçiminin bir parçası 

haline gelen mekân tüketimini güdüleyen etmenlerin neler olduğunun analiz edilmesi 

böylece birey-nesne arasındaki ilişkinin incelenmesine ışık tutması açısından önemlidir.  

Anahtar Sözcükler: Tüketim, Tüketim Toplumu, Mekân Tüketimi, Yabancılaşma. 
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ABSTRACT 
 

PLACE IS AN AREA WHERE CONSUMPTION  

IS REPRODUCED 

 
Cansu Kösem İşık 

Master Thesis  

Department of Public Relations 

Marketing Communication Programme 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Gürdal Ülger 

Maltepe University Institute of Social Sciences Graduate School, Year 2019 

 

The basic function of a city is to form a life habitat for. However, at our present 

day where consumption becomes the basic ideology, it is seen that cities gain artificial 

functions and that these artificial functions are being perceived as the main function of 

the cities by individuals.The city and the places that make up the city exist as tools of 

shaping social structure as a product under the power and effect of the economy-

politics.This structure being attributed to the place centralizes it giving it a value of 

uniqueness. Places being integrated to the city start to be seen only as places where 

urbanites spend their free time and consume experience emotionally and mentally 

turning the places into a simulation and making those places the reality of people and 

sometimes making them show products consumed by individuals.Thus, the central 

position of the individuals in social relationships weaken whereas the position of the 

place (object) becomes more significant This structure where daily life styles take place 

through the objects is a proof of the fact that the individuals are alienating 

The purpose of this thesis is to clarify how the changes and transformations in 

the meaning of place within the context of consumption and ideology of consumption 

happen.  The subject in question has its signifance in analyzing the factors that motivate 

the consumption of places which has become a part of the individuals' daily lives and 

clarifying the relationship between the individual and the object.   

Keywords: Consumption, Consumer society, Place, Alienation 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 

Günümüzde içinde bulunduğumuz dönem postmodern dönem olarak 

tanımlanmaktadır. Postmodern dönem tüketimin temel ideoloji olduğu, gündelik yaşam 

tarzının ve toplum yapısının tüketim ekseninde şekillendiği bir dönemi oluşturmaktadır. 

Gerçeğin yeniden üretildiği, her şeyin her şey ile birlikte kullanılabildiği, gösteri ve 

imajın öncelikli olduğu ve öznenin merkezi konumundan uzaklaştığı bu yapıdan mekân 

da etkilenmiştir. 

Ekonomi politik yapının güdümünde kendi benliğini tanımlamak amacıyla 

sürekli tüketen insan mekânları da tüketmektedir. Çünkü mekân da bir nesnedir. Oda 

kapitalist kentte üretilen bir üründür ve bu ürün postmodernist yapının özellikleriyle 

şekillenmiştir. Birey kimliğini tanımlamak, kendisiyle benzer özelliklere sahip 

insanlarla aynı ortamlarda buluşmak veya diğerlerinden farklı olduğunu tanımlamak 

amacıyla mekânları tüketme eğilimindedir. Şüphesiz bu sembolik bir tüketimdir. 

Tüketim ideolojisinin ürettiği mekânlarda boş zamanını geçiren birey sistemin kendini 

yeniden inşa etmesine katkıda bulunmaktadır. Yani üretilen bir ürün olan mekân 

tüketici aracılığıyla yeniden ve yeniden üretilir. Bu üretim tüketicinin kendisini tükettiği 

bir üretim sürecidir. Çünkü kendisinin bir yabancılaşma sorunu yarattığı tüketim 

ideolojisi, öznenin merkez konumundan uzaklaşarak nesneleşmesini yaratmaktadır. Ona 

bilincinin ve özünün dışında sürekli metaların değişimleri ile ilişkili olacağı bir toplum 

yapısı yaratmıştır. Özne kendi özünden uzaklaşarak nesneler aracılığıyla sevinen, 

geçmişi anımsayan, arzulayan, haz duyan bir varlık haline gelmiştir. En önemlisi de bu 

durumun dışarıdan yaratılan bir olgu olduğunun farkında da değildir.  

Postmodern insanın anlamdan uzak yaşam tarzı, kitlelerin huzursuzluğunu 

oluşturmaktadır. Toplumun bir bölümü bu durumun farkındayken büyük bir bölümü 

huzursuzluğun kaynağının farkında değildir. Anlamın ortadan kalktığı ve 

yabancılaşmanın oluştuğu toplumsal yapı, yine pazarlama stratejileri aracılığı 

çözülmeye çalışılmaktadır. Çünkü tüketim ideolojisinin dışında kalmak mümkün 

değildir. Kent ve kente dahil olan her mekân ondan nasibini almaktadır. Tüketim 

ideolojisine karşı kurulan bir mekân bile kapitalist yapının ve kapitalist toplumsal 
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ilişkilerin güdümünden uzaklaşamaz. Mekân onların ekseninde üretilir ve mekânı kuran 

değerler bir simülasyondan öteye geçemez. Bunun sonucunda sembollerin ve 

göstergelerin tüketildiği yapay hazlar oluşur. 

Tezin incelediği temel nokta tüketim ideolojisi ekseninde mekânın değişen ve 

dönüşen anlamının ne olduğu, bu durumun birey ile olan ilişkisini açıklamaktır. Tezin 

ilk bölümü kapitalizm tüketim ilişkisi, tüketim toplumu, postmodern dönem ve tüketim, 

mekân ve tüketim ekseninde ele alınmıştır. Mekân ve tüketim ekseninde Henry 

Lefebvre, David Harvey ve Manuel Castels’in kuramları incelenmiştir. İkinci bölümde 

ise, Karl Marx ve yabancılaşma, tüketim ve yabancılaşma, meta fetişizmi ve 

yabancılaşma, Baudrillard ve yabancılaşma, mekân ve yabancılaşma konuları ekseninde 

ele alınmıştır. Bir ürün olarak mekânın yabancılaşma ile olan ilişkisine açıklık 

getirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, geliştirilen araştırma modeli ve anket 

yöntemi ekseninde incelenen Kadıköy, Kartal, Üsküdar’daki cafeler analiz edilmiş ve 

bulgular değerlendirilmiştir. 

1.1. Problem 

Günümüz toplumu insanların devamlı tüketerek kendi varoluşlarını tanımladığı 

bir yapıdadır. Bu süreçte kapitalizmin ihtiyaçları sınırsızlaştıran ve yeniden belirleyen 

yapısından mekân da etkilenmiştir. Mekân da bir ihtiyaç haline gelmiş; temel işlevinden 

uzaklaşarak yeni bir anlam yeni bir işlev kazanmıştır. Modernleşmenin ileri evresi ile 

birlikte günümüz insanı kendi varoluşunu ve bireysel kimliğini ifade etmek için 

tüketimi bir araç olarak kullanmaktadır. Postmodern insan toplumun geri kalanından 

ayrışmak, farklı olduğunu tanımlamak ve statüsünü inşa etmek için sürekli mekânları 

tüketme eğilimi içerisindedir. Öyle ki bu durum mekân tüketimini gündelik yaşam 

biçimi haline getirmektedir. Böylece birey mekânın oluşturur ve üretim ilişkisine 

katkıda bulunur. Bu durum bireyin duygu, düşünce ve arzularının mekân ekseninde 

metalaşması sorunsalını beraberinde getirir. 

Tüketim toplumu, öznenin(bireyin) nesne ile olan ilişkisini farklı bir boyuta 

taşımıştır. Özne bilicinden uzaklaşarak nesne konumuna gelmiş, nesne ise öznenin 

merkez konumunu ele geçirmiştir. Bireylerin nesneleri fetişleştirdiği, kendilerini 

nesnelerle ifade ettikleri bu yaşam biçiminde insanın kendi doğasından uzaklaşması 

şüphesiz onun yabancılaşmasının göstergesidir. Bu süreçte mekânın da üretilerek 
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bireylerin duygu ve düşüncelerine karşılık gelen, onların deneyim sağlayacakları ve 

kendilerini ifade edecekleri bir yapıya bürünmesi, bireylerin mekânları tükettikçe 

yabancılaştıklarının göstergesidir. 

Tezin üzerinde durduğu temel sorunsal, mekânın; cafelerin, temel fonksiyonunu 

oluşturan yeme içme yeri olma işlevlerinin tüketim ideolojisi ile beraber dönüşümünün 

toplumsal yapıyı biçimlendirmedeki rolünü incelemek, bu süreçte mekân ve 

yabancılaşma arasındaki ilişkinin ve mekânın tüketim kültürünü yeniden üretmesi 

noktasındaki rolünün ne olduğunu açıklamaktır. 

1.2. Tezin Amacı 

Tez, tüketim ideolojisi ve mekân arasındaki ilişkiyi İstanbul’da bulunan konsept 

cafeler çerçevesinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu eksende “Atmosfer, İdeoloji, 

Kişisel Tercihler ve Nostaljik Bağın”, “İşletme Tercihi” üzerindeki etkisini tespit etmeyi 

buradan hareketle mekânın tüketim kültürünü inşa etmedeki rolü ile ilgili sosyolojik bir 

bilinç sunmayı hedeflemektedir. 

1.3. Tezin Önemi 

Tez, tüketim kültürü ve postmodernizm olgularının incelmesi, söz konusu 

olguların mekânın anlamında yarattığı değişimin anlaşılması açısından önemlidir. 

Ayrıca çalışma, bireylerin tüketim gerçekleştirirken kimlik edinme, deneyim sağlama, 

haz gibi soyut anlam arama çabalarının yabancılaşmanın tüketim ile olan ilişkisinin 

anlaşılmasına ışık tutması açısından önemlidir. 

1.4. Varsayımlar 

Tezin varsayımları şu şekildedir; 

1 Tüketici mekânda bulunan eşya ve objelere önem vermektedir. 

2 Tüketici mekânı atmosferine göre seçmektedir. 

3 Tüketici mekânı siyasi görüşüne göre seçmektedir. 

4 Tüketici mekâna yeni bir deneyim sağladığı için gitmektedir. 

5 Tüketici duygusal bağ kurduğu mekânı tercih etmektedir. 

6 Tüketici mekâna konumu dolayısıyla gitmektedir. 

7 Tüketici mekân aracılığı ile imajını, kimliğini ifade etmektedir. 
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8 Tüketici teması olan mekânı tercih etmektedir. 

9 Tüketici için mekânın kuruluş hikayesi önemlidir. 

10 Tüketici için mekânın ismi önemlidir. 

11 Mekânın bir kimliği vardır. 

12 Tüketici mekâna yiyecek ve içeceklerini sevdiği için gitmektedir. 

13 Tüketici için mekânın müzikleri önemlidir. 

14 Tüketici mekân aracılığı ile sembolik tüketim gerçekleştirmektedir. 

 

1.5. Sınırlılıklar 

Tezde İstanbul’un her iki yakasında bulunan sayıca daha fazla cafede anket 

yapılması hedeflenmişse de cafelerin işletme sahiplerinin bireysel tutumları, kurumsal 

yönetim kararları, işletmeye ait verileri üçüncü şahıs ya da kurumlarla paylaşmak 

istememeleri, müşterilerinin dinlendikleri anda rahatsız edilmelerini istememeleri gibi 

çeşitli nedenlerle iletişim kurulan kafelerin çok büyük bir kısmından olumsuz geri 

dönüş alınmıştır. Bu çerçevede İstanbul Anadolu yakasında bulunan dört cafe de anket 

yapılmıştır. Bu durum tezin sınırlılığını oluşturmaktadır. 

 

1.6. Evren ve Örneklem  

Tezin amacı ve kapsamında evren olarak İstanbul’da bulunan, tüketim ideolojisi, 

postmodern pazarlama, yabancılaşma ve mekân üzerine inceleme yapılmasına imkan 

verebilecek, konsept olarak da adlandırılan cafeleri ziyaret eden müşteriler ele 

alınmıştır. Çalışmanın örneklemi belirlenirken ise olasılığa dayalı olmayan örnekleme 

yöntemlerinden biri olan kasti (kararsal) örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. 

Altunışık vd.’ne (2007; 132-133) göre kasti (kararsal) örnekleme araştırmacının 

araştırma problemine yanıt bulabileceğine inandığı kişilerden oluşmakta ve bu yöntemin 

uygulandığı çok sayıda nitelikli çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle örneklem 

belirlenirken çalışmanın amacı doğrultusunda tüketim ideolojisi, postmodern pazarlama, 

yabancılaşma ve mekân üzerine inceleme yapabilmek ve doyurucu sonuçlara 

ulaşabilmek amacıyla İstanbul’da bulunan konsept olarak da adlandırılan cafelerin 

listesi hazırlanmıştır. Bu listede bulunan cafelerin bir kısmıyla yüz yüze bir kısmıyla da 

telefonla iletişim kurulmuştur. Ancak cafelerin işletme sahiplerinin bireysel tutumları, 

kurumsal yönetim kararları, işletmeye ait verileri üçüncü şahıs ya da kurumlarla 
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paylaşmak istememeleri, müşterilerinin dinlendikleri anda rahatsız edilmelerini 

istememeleri gibi çeşitli nedenlerle iletişim kurulan cafelerin çok büyük bir kısmından 

olumsuz geri dönüş alınmıştır. Bu süreç sonunda tez kapsamında hazırlanan anket 

çalışmasının müşterilerine yapılmasını kabul eden işletmeler Tosbağa Cafe, Kibrit 

Kutusu Cafe, Mimar Sinan Yeşil Ev Cafe, ve Yeşilçam Kahve Evidir. Çalışma 

kapsamında örneklem büyüklüğünün tespiti için İstanbul’da bulunan konsept cafeleri 

ziyaret eden olası kişi sayısı ile ilgili istatistiki bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak 

örneklem büyüklüğünün tespitinde ise Sekaran’ın  (2003; 294) belirli evren için kabul 

edilebilir örneklem büyüklüğünün tespitinin sağlanması amacıyla geliştirdiği örneklem 

büyüklüğü tahmin tablosundan faydalanılmıştır. Söz konusu örneklem büyüklüğü 

tahmin tablosu incelendiğinde ise çalışma evreni 1.000.000 ve üzerinde olan alanlarda 

minimum örneklem sayısı 384 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla İstanbul’da bulunan 

konsept cafeleri ziyaret etmiş kişi sayısı en az 1.000.000 olarak düşünülmüştür. Bu 

kapsamda Mart 2019 ve Nisan 2019 Tarihleri arasında Tosbağa Cafe, Kibrit Kutusu 

Cafe, Mimar Sinan Yeşil Ev Cafe, ve Yeşilçam Kahve Evinden 408 anket toplanmıştır. 

Ancak geliştirilen ölçeklerin konuyu doğru bir şekilde ölçebilmesi, maddelerin 

katılımcılar tarafından anlaşılabilirliği gibi konuları netleştirebilmek için ise pilot 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu pilot çalışma sonucunda 60 kişiye uygulanan anket 

sonuçlarının güvenilirliğinin kabul edilebilir seviyede olması dolayısıyla çalışmaya 

anketler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan devam edilmesini 

sağlamıştır.   
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BÖLÜM 2. LİTERATÜR 

2.1. Kapitalizm ve Tüketim Üzerine 

Tüketim en basit anlamıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin satın alınması 

anlamına gelmektedir. Tüketimin zaman ile birlikte evrimleşmesi, onu basit anlamda 

tüketimin tanımı olan insanın ihtiyaçlarını karşılamak için yöneldiği bir eylemler 

silsilesi olmanın çok ötesinde bir noktaya taşımıştır. Burada zaman; kuşkusuz toplumsal 

anlamdaki değişim-dönüşümlerin sonucunda meydana gelen sistemin; içindeki yapıları 

da dönüştürme sürecine dahil etmesini tanımlamaktadır. Bu aşamada tüketim ve ihtiyaç 

arasındaki ilişkinin, ihtiyaç tanımının da farklılaştığı açıktır. İçinde bulunduğu evrende, 

sınırsızlaştırılan ihtiyaçlarını tüketme ve bu şekilde mutluluğa ulaşma eğiliminde olan 

insanın mekânı da tüketme eğilimi içinde olduğu söylenebilir. Mekân ile birlikte 

tüketilen şey salt mekânının kendisi midir? Yoksa mekânın kendi içine dahil ettiği 

inançlar, ideolojiler, nesneler, duygular da mekân tüketiminin bir parçası mıdır?  

“Sosyal ve ekonomik yapılarda modern dönemden itibaren ne tür gelişmeler 

olursa olsun tüketimin kurumsal analizini yapmak için kapitalizm hala temel yapı 

olmayı sürdürmektedir.” (Batı, 2015). Hiç şüphesiz kapitalizmle birlikte artan bolluk ve 

fazlalık öte taraftan ekonomi-politik yapı tüketimin yapısında değişmelere sebep 

olmuştur. 

Kapitalde ilk kez Marx tarafından bahsedilen ve tüketimi inceleyen çalışmalar 

için hayati yeri olan meta teorisi kapitalizm dahilindeki tüketim ve semboller ilişkisine 

giden yolda oldukça önemli bir kavramdır. (Batı, 2015). “Kapitalist üretim tarzının 

egemen olduğu toplumların zenginliği, "muazzam bir meta yığını" olarak görünür; 

bunun basit biçimi tek bir metadır.” (Marx, 2011). Marx Kapital’de metayı insan 

ihtiyaçlarını ve arzularını tatmin eden dışşal bir şey olarak tanımlar. Bu ihtiyaçlarının 

doğasının soyut mu yoksa somut mu olduğu konusunu ise muğlak bırakır. Fakat bu 

durumun bir değişikliğe yol açmayacağından bahseder. (Marx, 2011, s. 49). “Kısacası 

Marx malların kapitalizmle ortaya çıkan yabancılaşmış ilişkiler sistemi içinde meta 

görünümüne girdiğini vurgular. Bu yeni süreçte mallar sadece belli ihtiyaçları 

karşılama aracı olmaktan çıkarlar. Yabancılaşmanın doğurduğu tüm toplumsal neden 
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ve sonuçları da bünyesine alırlar.” (Gültekin, 2006).  Bu noktada Marx Kapitalde; 

“Demir, kâğıt vb. gibi her yararlı şey, iki açıdan, niteliğine ve niceliğine göre ele 

alınabilir”şeklinde açıklar ve buradan hareketle metaların kullanım değerinin 

varlığından bahseder; 

Kullanım değeri, kendisini yalnızca kullanımla ya da tüketimle gerçekleştirir. 

Kullanım değerleri toplumsal biçimi ne olursa olsun, servetin maddi içeriğini 

oluşturur. Ele alacağımız toplum biçiminde, aynı zamanda, mübadele değerinin 

maddi taşıyıcılarını oluştururlar. Mübadele değeri, ilk bakışta, bir nicel ilişki, bir 

türdeki kullanım değerlerinin bir başka türdeki kullanım değerleriyle mübadele 

oranı6, zamana ve yere göre sürekli değişen bir ilişki olarak görünür. (Marx, 

2011, s. 50) 

Kapitalist toplum meta açısından değerlendirildiğinde, değişim değerinin 

(metanın değişim değeri boyutunun) hakim olduğu toplumsal ilişkiler yapısı öne 

çıkmaktadır. (Gültekin, 2006). Tüketim toplumunda aslolan metayı üreten ile meta 

arasında yaratılan ilişkinin boyutudur. Yani metayı üreten üreticinin aynı zamanda 

tüketici boyutuna geldiği ve birbirinin içine geçmiş olan “üretici-tüketici” nin sistemin 

kar elde etmesinin temel aracısı konumunda olduğu bir yapı oluşturulmaktadır. 

Yabancılaştığı metayı kullanacak olan yine metanın üretim sürecinde emeği olan işçinin 

olmasının planlandığı ekonomi-politik yapı şüphesiz tüketim felsefesinin temellerini 

oluşturmaktadır. Toplum bireylerinin biliçleri dışında yaratılan yaşam şartlarına hizmet 

edecek olan ürünlerin ve yaratılan soyut yapıların yine bireylerin biliçleri dışında ihtiyaç 

olarak tanımlanmasıyla birbirine bağlanmaktadır. Sözkonusu yapı kapitalist toplumun 

temel özelliğini oluşturmaktadır. 

Şüphesiz kapitalizm ve tüketim arasındaki ilişki; kapitalizmin kendisini yeniden 

ve yeniden üretmesine hizmet eden bir yapının aracını oluşturmaktadır. Sermaye 

birikimini sağlayan kapitalizmin yarattığı ihtiyaç politikası tüketimin temel evresini 

oluştururken, yapay ihtiyaçlara yüklenen anlam olgusu ile tüketim süreci 

kurumsallaştırılmaktadır. Marx kapitalizm ve tüketim arasındaki ilişkiyi meta birikimi, 

meta dolaşımı ve ihtiyaç ekseninde şu şekilde açıklamaktadır. 

Satın almak için satmak işinin tekrarının veya yenilenmesinin sınırının ve 

gereğinin ne olacağı, tıpkı bu sürecin bizzat kendisi gibi, dolaşım sürecinin 

dışında kalan bir nihai amaçla belirlenir; bu nihai amaç da tüketimdir, yani 

belirli ihtiyaçların giderilmesidir. Buna karşılık, satmak için satın almada 

başlangıç ve sonuç para, yani mübadele değeridir; ve bu yüzden de, hareketin 

bir sonu yoktur. Basit meta dolaşımı, yani satın almak için satmak, dolaşımın 
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dışında olan bir nihai amaca, yani kullanım değerlerinin elde edilmesine, 

ihtiyaçların giderilmesine aracılık eder. (Marx, Kapital , 2011, s. 156) 

 Kapitalist toplumlarda sistem sermaye, meta birikimi, meta dolaşımı, kar ve 

piyasa ekseninde oluştuğu için kârı sürekli artırmaya çalışan kapitalist ideoloji; 

toplumun ihtiyaçlarını sınırsızlaştırmıştır. Marx’ın savına göre, ihtiyaçlar aynı zamanda 

soyut bir hale gelmiştir: İhtiyaçların ortaya çıkması ve doyuma ulaştırılması metalara 

erişime bağlı oldukları için “tek gerçek ihtiyaç” aslında zenginliğin soyut formuna, 

paraya duyulan ihtiyaçtır.” (Aktaran; Yanıklar, 2010). Nihai ihtiyaç olan paraya ulaşma 

ise; tüketim ihtiyacının durmadan üretilmesiyle sağlanmıştır. Bu aşama özellikle 

tüketimin psikolojik boyutunu oluşturan bireyin temel ve özü ile ilgili ihtiyaçları 

arasındaki ilişkinin daha ötesinde, hedonik tüketimin öne çıkarıldığı bir evreye 

ulaşmıştır. Hazzın tüketildiği bu evre tüketimin tetikleyicisi olan ihtiyacın basit 

anlamından uzaklaşarak; hazzı tetikleyici etmenler olarak ortaya çıkmaktadır.  

Tüketimin gerçekleştirilmesi ve sistemin artı değer üretimi için tüketim 

araçlarının merkezi rolü yadsınamaz. Bu noktada Marksist kuram tüketim araçları ile 

ilgili; 

Marx üretim araçlarını “üretici tüketime,., bir biçimde giren metalar” olarak 

tanımladı. Tüketim araçlarını ise “kapitalistin ve işçi sınıfının tek tek tüketimine 

bir biçimde giren metalar” olarak tanımladı. Bu başlık altında geçim için 

tüketimle lüks tüketimi birbirinden ayırır (Smith de benzer bir ayrım yapmıştır). 

Bir yanda “gerekli tüketim araçları” ya da “işçi sınıfının tüketimine giren” 

araçlar vardır. Öte yanda “lüks tüketim araçları, ancak kapitalist sınıfın 

tüketimine giren, yani ancak işçilere düşmeyen artı değerin harcanmasıyla değiş 

tokuş edilebilecek” araçlar vardır. Temel gıda maddeleri geçim için tüketim 

araçlarıyken, lüks otomobiller lüks tüketim araçları olur. (Ritzer, 2000, s. 82) 

Üretim araçlarının proletaryanın meta üretebilmesini ve işçiler olarak denetim 

altına alınıp sömürülmelerini sağlayan araçlar olması gibi, tüketim araçları da insanların 

mal ve hizmet edinmelerini ve aynı insanların tüketiciler olarak denetim altına alınıp 

sömürülmelerini sağlayan şeyler olarak tanımlanır. (Ritzer, 2000). Buradan hareketle 

kapitalizm açısından üretim araçları ve tüketim araçlarının benzer bir amaca hizmet 

ettiği sonucuna ulaşılabilir. Sanayileşme ve makineleşmenin hızlandığı dönemden 

günümüze kadar olan süreçte işçilerin kapitalist karşısında kontrol edilmesini sağlayan 

mekânizmanın değişim ve dönüşüm geçirerek işçinin (bu noktada işçi tanımında da 

değişmeler yaşanmıştır) tüketim ekseninde kontrol edilmesi boyutuna ulaşılmıştır. 



9 

 

Toplum bireylerinin yaşam alanları, yaşam tarzları, ihtiyaçları, sınıflar arası geçiş gibi 

yaratılan ve toplumsal yapının özellikleri olarak atfedilen pek çok yapının temelde 

tüketim merkezli eksene oturması şüphesiz işçinin daha çok çalışmak ve daha çok 

tüketmek arzusunu oluşturmaktadır. İşçinin ne istediğini bilmediği, isteklerinin 

dışarıdan; sistemi kontrol edenler tarafından sistemin kendini yeniden üretmesine 

hizmet ettiği üretmek ve tüketmek eylemlerinin arasına sıkıştığı yapıda tüketim 

araçlarının fonksiyonu kaçınılmaz olarak bireyin karşısına çıkmaktadır.  

Tüketicinin sömürüldüğünü ileri sürmenin, Marx’m proletaryanın 

sömürüldüğünü iddia etmesinden çok daha zor olduğu doğrudur. Proletaryanın 

başka seçeneği yoktu. Çalışmak istiyorlarsa, üretim araçlarına ulaşma ve nihai 

olarak geçimlerini ancak sağlayacak bir ücret alma karşılığında işgüçlerini 

kapitaliste satmak zorundaydılar. Tüketiciyse, tam tersine, yeni tüketim 

araçlarından kaçınma ve mal ve hizmetleri başka şekillerde (örneğin eşyaları 

kendileri yaparak ya da eski tüketim araçlarını kullanarak) edinme seçeneğine 

sahip görünür. Ne var ki, yeni tüketim araçlarının çokluğunun tüketicilerin mal 

ve hizmetleri başka yollarla edinmelerini daha zorlaştırdığı ve daha az çekici 

hale getirdiği bir vakıadır. Tüketiciler tüketmek istiyorlarsa yeni tüketim 

araçlarından birini kullanmaları (içinde “emek harcamaları”) giderek daha fazla 

zorunludur. Tüketiciler bir anlamda, tüketim araçlarına ulaşma karşılığında 

kapitalistlere kendi “tüketim zaman’larını vermek zorundadır. O hal de 

tüketiciler mal ve hizmetleri ancak kendilerini, niyetlendiklerinden daha çok 

satın alacakları, daha yüksek fiyatlar ödeyecekleri ve daha çok para 

harcayacakları bir bağlama yerleştirerek edinebilir. (Ritzer, 2000, s. 86 ) 

Yeni tüketim araçları noktasında Jean Baudrillard “drugstore” kavramından 

bahseder. Ona göre drugstore “bolluğun ve hesaplamanın sentezidir.” Baudrillard’ın 

drugstore ile alışveriş merkezleri ya da bir kenti tanımlar. Alışveriş merkezi içerisinde 

sinema, restoran, cafe, ve pek çok şeyi barındırır. Alışveriş merkezleri bir tüketim aracı 

olarak tükettirmeye yönelik tüm eylemleri içine yerleştirmiştir. Bireylerin alışveriş 

merkezlerinin büyülü dünyasında geçirecekleri zaman modernizmle gelen bireysel ve 

bunaltıcı yaşam koşullarından uzaklaşma, yaratılmış ihtiyaçlarını karşılayarak haz alma, 

statü belirleyici nesnelere sığınma, sosyalleşme, deneyimleme, ambiyansı yaşama 

şeklinde gerçekleşmektedir. Bireyin kendi tercihlerinin dışında sistemin güdümünde 

yaratılan bu tüketim merkezleri şüphesiz, bireyi pasifleştirerek onu nesneleştirmektedir. 

Mekânın salt yapısı ve içine yerleştirdiği ideoloji, bireyi düşünmekten uzaklaştırarak 

onu statikleştirmektedir. Jean Baudrillard tüketimi açıklarken onu nesneler ve insanlar 

arasındaki ilişkiler olarak açıklamaktadır. Ona göre; 
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Daha doğrusu bolluk içindeki insanlar artık, tüm zamanlarda olduğu gibi başka 

insanlar tarafından değil, daha çok nesneler tarafından kuşatılmış durumda bu 

insanların gündelik alışverişi benzerlerinin eskiden yaptığı alışverişe 

benzemiyor; daha çok istatiksel olarak yükselen bir eğriye göre mal ve iletilerin 

edinilmesi, algılanması ve güdülenmesi biçimini taşıyor. (Baudrillard, 2018, s. 

15) 

Baudrillard tüketim tanımlamasında insan ve tüketim arasındaki ilişkinin 

ihtiyaçları karşılayan temel bir işlev olmadan uzaklaşarak nesneler ve insan arasında 

kurulan bir bağa, nesnelerin tüketilmesine ve oluşan yapay bir hazza açıklık 

getirmektedir. Bu bağlamda nesnelerle kurulan ilişkinin bir yaşam biçimi halini 

almasını eleştiren yine Baudrillarddır. 

  Londra’nın en işlek sokaklarında mağazalar birbirine sokulur ve görmeyen cam 

gözlerinin arkasında evrenin bütün zenginlikleri, Hint şalları, Amerikan 

tabancaları, Paris korseleri, Rusya kürkleri, tropiklerin baharatlar gibi evrenin 

tüm zenginlikleri kendini gösterir. Bunca ülke gören bu mallar önlerinde, Arap 

rakamları ve onları izleyen lakonik harflerin £., s., d. [sterlin, şilin, pens] yazılı 

olduğu soluk ölümcül etiketler taşır. İşte metanın dolaşıma girdiğinde sunduğu 

imge budur. (Baudrillard, 2018, s. 16) 

“Yani bütün nesneler, sadece kendi üzerlerindeki yazılı değere indirgenerek 

dışsallaştırılmaktadırlar. İşte nesnenin piyasada dolaşıma girerek aldığı bu yeni hal 

tüketimin de artık farklılaştığının bir göstergesidir. Artık her şey alınıp satılırken, 

satılan nesne tek başına bir nesne değil piyasa koşullarında bir değere indirgenmiştir.” 

(Senemoğlu, 2017). Marx’ın Kapitalde bahsettiği meta dolaşımının tüketim ile olan bağı 

açıktır. “Baudrillard tüketimi “toplumsal iş” olarak görür ve işyerindeki üretici 

işgücünün denetim ve sömürülmesiyle karşılaştırır. Kapitalizm “üretici kitle”nin 

denetim ve sömürüsünü tamamlamak için denetlenebilir ve sömürülebilir bir “tüketici 

kitle” yaratmıştır.” (Ritzer, 2000). 

“Robins’e göre ise tüketim artık sanal ve simgesel olduğu için, hem gerçek 

dünyanın içinde olmaya hem de bu dünyanın acılarından uzaklaşmaya imkan vermekte 

ve bu yolla kişileri rahatlatmaktadır” (Aktaran: Nevriye Altuntuğ,2010). Robins’in 

tanımına göre tüketim yolu ile nesnelerle kurulan mutlak mutluluk ilişkisi, yaşamın 

yegâne amacı olarak görülmektedir. Toplum sorunlarından uzaklaşma duyarsız kalma 

ve evreni anlama gibi düşünceler yok olmakta ve insanlar sorunları bir nesne aracılığı 
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ile aldığı haz ile bastırabilmektedir. Bu durum tüketim ve yabancılaşma arasındaki 

ilişkinin varlığını işaret etmektedir. 

 

 

2.2. Tüketim Toplumu 

Tüketim toplumunun anlaşılması için tüketim kavramının birey için ne anlam 

ifade ettiğinin analiz edilmesi gerekir. Şüphesiz tüketiminin insanın varoluşundan 

itibaren bir ihtiyaç olduğu ve insan yaşamının bir parçası olduğu açıktır. Başlangıçta 

sadece insanın ihtiyaç duyduğu şeylere erişimi olan tüketimin günümüzde gelmiş 

olduğu durum oldukça farklılaşmıştır. Açık bir şekilde tüketimin kendisinin bireyler 

tarafından ihtiyaç olarak algılandığı ve yaşamın ana merkezine oturtulduğu bu kavram 

artık çok fazla şey ifade etmektedir. Artık bir ürün veya hizmetin insan ihtiyacını 

karşılaması değil, arzuları, hazzı karşılaması söz konusudur. 

Tüketim kavramı günümüzde nesnelerin tüketilmesi anlamına gelmektedir. 

Üretimin fazlasıyla gerçekleştirildiği günümüzde nesneler sadece salt fonksiyonel 

özellikleri ile öne çıkmazlar. İçlerine yerleştirilen anlamlar o nesneleri önemli hale 

getirir ve diğer nesnelerden ayırır. Bu aşamada tüketicinin tükettiği nesnenin kendisine 

sağladığı faydanın boyutunda zaman içerisinde meydana gelen değişim ve dönüşüm 

dikkat çekicidir. Bir nesne aracılığı ile bireyin imajını tanımlayabilmesi artık nesnenin 

fonksiyonunu oluşturmaktadır. Bu noktada birey ürünü değil ürünün sahip olduğu 

statüyü satın alır. Yani statü tüketimi gerçekleştirir. Kendilerini ifade etmek için 

nesnelerin fiyatları veya tarzlarını kullanarak iletişim kurarlar. Dolayısıyla tüketim bir 

iletişim biçimi gibi günümüzde bir yaşam tarzı olarak ortaya çıkmaktadır. 

“Sosyolojik düzlemde tüketim toplumu 19. yüzyıl sanayi devrimi sonrası ortaya 

çıkar. İşçi sınıfının gelişmesi, kent nüfusunun artması, ekonomik kriz, iki dünya 

savaşından sonra tüketim toplumunun ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz.” (Ceylan, 

2010). Bu süreçte sanayi devrimi ile artan bolluk tüketim toplumunun oluşmasının 

tetikleyicisi olmuştur. Sanayideki teknolojiler gitgide daha prodüktif teknolojiler 

olmaya başladıkça, gene aynı yüzyılın sonlarında işçilere ve çalışan halk kesimlerine de 

tüketime yönelme münbah görülmeye başlanmıştır. (Oskay, 2018). Bu noktada 
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bolluğun yani üretimin tüketim ile dengelenmesinin planlandığı açıktır. İşçi sınıfının 

tüketime dahil edilmesi ile tüketim toplumunun temellerinin sağlamlaştırıldığını 

söylemek mümkündür. 

Tüketimin gerçek anlamda demokratikleştirilmesi 20. yüzyılda olmuş ve ileri 

kapitalist toplumlardan başlayarak geri kalmış toplumlardaki modernleşme 

sürecinin gerçekleştirdiği servet transferi sürecinde iyi konumlarda oluşları 

sayesinde zenginleşen kesimlere doğru yayılmaya başlamıştır. Günümüzde ise 

pahalı porselenlerin yanı sıra ucuzları, onları alamayanlar için de melaminleri, 

emayeleri sunularak fiyat farklılaştırması içinde bu yaygınlaşma sürekli devam 

etmektedir. (Oskay, 2018, s. 191). 

 

Tüketimin toplumun tüm kesimlerine yaygın hale gelmesi özellikle toplumun 

çoğunu oluşturan çalışan orta ve alt gruplarının, gelirlerine göre tüketim 

gerçekleştirmesinin yolunu açmıştır. Bu noktada medyanın rolü oldukça fazladır. 

Tüketim toplumunu yaratmak için kapitalizmin kullandığı önemli bir araç olan medya 

özellikle reklamlar aracılığı ile hedef kitle ile iletişim kurmaktadır. Reklamların 

yaratmış olduğu yapay ihtiyaçlar, bireylerin arzusunu tetiklemektedir. Söz konusu ürünü 

alarak hazza ve mutluluğa kavuşacağı metaforlarla aktarılarak bireyin tüketim 

gerçekleştirmesi sağlanmaktadır.  

Öte yandan “Tüketim toplumu var olmak için nesnelere ihtiyaç duyar daha 

doğrusu onları yok etmeye ihtiyaç duyar. Nesnelerin kullanımı sadece nesnelerin yavaş 

yavaş kaybolmasına götürür.” (Baudrillard, 2018). Tüketim toplumun en önemli 

özelliği varoluşunu yok ederek sağlamasıdır. Tüketim toplumunda hiçbir şey kalıcı 

değildir, her şey geçicidir. Sürekli nesnelerin yenisi veya farklısı üretilir. Modern insan 

da devamlı bu yeni üretilen nesneyi almak için koşullanır. Her şeyin yenisini almak bir 

nesneyi uzun süre kullanmamak bir ihtiyaç halini alır. Tüketim ideolojisi asla bir 

nesnenin uzun süre kullanılmasına izin vermez. Arzunun nesnesi sürekli hazırdadır. 

Tüm nesneler kısa sürede doğarlar ve ölürler. Tüketim ideolojisi kendisini yeniden 

üretmek için bu stratejiye ihtiyaç duyar. Bu bağlamda Zygmunt Bauman’ın tespiti 

oldukça açıklayıcıdır; 

Uzun zaman önce, tıraş olmak için sıradan bir ustura kullanırdım. Kuşkusuz, 

usturayı yapamazdım ancak bir kere bir ustura edindiğimde onu kolaylıkla 

bileyebilir, parlatabilir, sürekli hizmete hazır tutabilirdim. Sonra şu jilet takılan 

emniyetli tıraş makineleri çıktı ve birden benim eski güvenilir usturam gözüme 
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hantal, hiç de düşünegeldiğim gibi uygun olmayan, hatta bir biçimde pespaye bir 

şey gibi görünmeye başladı; sanki onu kullanmak beni eski kafalı, geri bir kişi 

yapıyordu. Zamanla, elektrikli tıraş makineleri çıktı Neredeyse bir gecede jiletler 

ışıltılarını büyük oranda yitirdi; çekici yeni aletlerle kıyaslandığında, jiletler pek 

işe yaramaz görünüyordu. Ve kendi kendime durmadan ne yapıp edip de bir 

elektrikli tıraş makinesi alsam diye sormaya başladım; Sonra, dayanamadım ve 

bir tane aldım. Şimdi elektrik olmaksızın tıraş olamam. Eğer bozulursa, onu ne 

tamir edebilir ne de tıraş eder hale getirebilirim. (Bauman, 1999). 

 

Daha önceden hiç kullanılmayan bir tıraş makinesi o tıraş makinesiyle tanışana 

kadar bir ihtiyaç değildir. Çünkü varlığı dahi bilinmemektedir. Sistem toplum 

bireylerinin önceden farkında olmadığı bir nesneyi ortaya çıkartarak o nesnenin ihtiyaç 

haline gelmesi noktasında bireyin rızasını satın alır. Yani ürün ihtiyaç olduğu için 

üretilmez, üretildikten sonra piyasaya çıkar ve ardından talep yaratılır. Şüphesiz talep 

reklamlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Reklamın büyülü dünyasında daha önce 

görmediği bir ürün ile karşılan birey belirli iletilere maruz bırakılır. Sürekli ileti 

bombardımanına tutulan birey o ürünü kullanması için ikna edilerek nesneyi satın alır.  

Ne kadar çok tüketim o kadar çok mutluluk düşüncesi bu tüketim toplumunun en 

belirgin özelliğidir. Gösterişli nesnelerin arkasında saklanan mesaj budur. Bireyler daha 

çok mutlu olmak için sürekli tüketme eğilimindedirler. “İnsanların bu denli tüketime 

yönelmelerinin ve birer alışveriş çılgını haline dönüşmelerinin temel nedeni; 

modernleşmeye bağlı olarak gelişim gösteren kentleşmenin getirdiği sıkıntılardan ve 

günlük problemlerden geçici de olsa kurtulabilme isteği olup; tüketimin de burada bir 

sığınak halini almasıdır.” (Özcan, s. 145). 

İhtiyaçlar hakkında her söylem nahif bir antropolojiye dayanır. En basit Kanarya 

Adaları ya da banyo tozları reklamının arkasında parlak harflerle yazılı olan 

mutluluk, tüketim toplumunun mutlak göndergesidir. Mutluluk kavramının 

ideolojik gücü toplumsal ve tarihsel olarak modern toplumlarda mutluluk 

söyleninin eşitlik söylenini devşiren ve canlandıran söylen olmasından gelir. 

Demokratik toplumların her zaman daha fazla, toplumsal yazgıların ortadan 

kaldırılması ve tüm kaderlerin eşitlenmesi olarak refaha eğilimi olduğunu daha 

önceden saptamış olan Tocqueville’in dediği gibi bu mutluluğun nesneler, 

göstergeler, konfor aracılığıyla ölçülebilir bir refah olması gerekir. (Baudrillard, 

2018, s. 51-52). 

Baudrillard, gerçek mutluluğun eşitlik olgusu ile ilişkisinin unutularak eşitliğin 

gerçek anlamını yitirdiğinden bahseder, eşitliğin artık nesnelerin eşitliğine dönüştüğünü 

vurgular. Ona göre eşitlik artık TV’nin arabanın ve müzik setinin demokrasisidir.  “Tüm 
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insanlar nesnelerin ve malların kullanım değeri önünde eşittir.” (Baudrillard, 2018). 

Bu noktada tüketim toplumunda değerlerin de gerçek anlamlarını yitirdiği ekonomi-

politik sistemin güdümünde değişim-dönüşüme tabi olduğu görülmektedir. Tüketim 

toplumunda değerlerin bir önemi yoktur önemli olan nesnelerin kullanıldıklarında nasıl 

bir anlam ifade ettiğidir. 

“Ünlü psikolog Erich Fromm’un Sahip Olmak Ya da Olmamak adlı kitabında 

belirttiği gibi, insanlar birbirlerinin ne bildiğine ve ne olduğuna değil, nelere sahip 

olduğuna bakıyor.” (Batı, 2015). Genel olarak, tüketim toplumu bireyleri için bir diğer 

bireyin ne gibi özelliklere sahip olduğu, kültürel donanımı çok da fazla öneme sahip 

değildir. Bir toplum bireyinin kullandığı metalar onun kim olduğu hakkında bir sonuca 

ulaşmada yeterli olarak görülür. Nesnelerin sembolik değerleri ile insan arasında bir bağ 

kurularak bir çıkarım yapılır. Önem verilen şey de budur. Geri kalan her şey değersiz 

görülür. Bu maddeci yapı toplumsal yapı içerisinde sürekli birbiri ile yarış içinde olan, 

diğerinden daha pahalı, gösterişli ya da farklı ürünlere sahip olmadıkça mutlu olamayan 

insanların oluşturduğu bir toplum doğurur. Toplumsal anlamda yarış içindeki insan 

sürekli huzursuzdur çünkü arzu ve isteklerin sonu yoktur. Kapitalizmin için hayati olan 

arzu ve isteklerin devamlı canlı tutulması olgusu, şüphesiz modern insanın da 

huzursuzluğunun kaynağını oluşturur. Devamlı oluşturulan arzu, öte taraftan bunu 

besleyen yarış isteği sistem tarafından sınırsız bir kaynak olarak kullanılır. Tüm bu 

olgular ekseninde oluşan toplum ise değerlerden yoksun, huzursuz bir toplumdur. 

2.3. Postmodernizm ve Tüketim 

İçinde yaşadığımız dönem pek çok yazar tarafından postmodern dönem olarak 

tanımlanmaktadır. Postmodern imgeler pek çok alanda yansıma bulabilirler. Resim, 

edebiyat, müzik, sinema, sanat ve tüketim bu alanlardır. Bu dönem baskın bir 

ideolojidir. Postmodernizm küreselleşmeyle birlikte meydana gelen değişmeleri 

dolayısıyla tüketim biçiminde meydana gelen gelişmeleri içermesi bakımından oldukça 

önemlidir.  

Postmodernizmin ne olduğu pek çok kişi tarafından farklı şekilde 

yorumlanmıştır. Görüşlerin büyük bir kısmı postmodernizmi, modernizmin bir devamı 

olarak nitelendirirken bir kısmı da başlı başına bir parametre olarak ele almaktadır. 

(Odabaşı, 2004). Ünsal Oskay, Postmodernizm, burjuva aktivizmindeki ironinin bir 
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türevidir. Burjuva aktivizmi Aydınlanma’dan beri süregelen doğayı dünyayı ve hayatı 

insan aklına uygun bir biçimde yeniden yapılandırma itkisinin bir yansıması olmuştur.” 

(Oskay, 2018). şeklinde postmodernizmi ifade etmiş, benzer şekilde Hassan ise, benim 

anlayışıma göre tarih hem kesintisiz hem kesintili ölçülerle ilerler. Bu nedenle 

postmodernizmin günümüzdeki hakimiyeti (gerçekten bir hakimiyetse) geçmişin 

fikirlerinin ve kurumlarının bugünü şekillendirmeye son verdiği anlamına gelmez 

demiştir. (Hassan, 1987). Postmodernizmin modernizmin devamı niteliğinde olduğunu 

ondan ayrılmadığını Odabaşı şu şekilde ifade etmiştir; “Postmodernizm modernizmden 

sonra gelen, onun üzerinde oluşturulan ve modernizmden ayrılmayan bir kavram, 

ulaşılan sonuçlardan biri, bir dönüşüm, bir akım ve bir entelektüel duruştur.” (Odabaşı, 

2004). “En geniş anlamıyla, postmodernizm, kapitalist düzenin endüstriyel 

modernleşmeden öte yeni bir çağa girdiğini öne sürer. Modernlik endüstriyel 

toplumların yapısı, postmodernlik ise endüstri ötesi (postendüstriyel) kapitalist toplum 

yapısıdır.” (Erdoğan,2018). Bu tanımlamasıyla İrfan Erdoğan, postmodernizmin 

modernizm ile örtüştüğünü ondan ayrı düşünülmemesi gerektiğini açıklamaktadır. 

Buradan hareketle postmodernizmi kapitalizmin bir ileri evresi olarak tanımlamak 

yanlış olmayacaktır. Küreselleşmeyle birlikte dallanıp budaklanan kapitalizmin 

postmodernizm kavramsallaştırması ile kendi yeniden ürettiğinden söz edebiliriz. 

Postmodern dönem üretim, tüketim biçimi ve toplumsal yapısındaki değişmelerin de üst 

aşamada görüldüğü bir dönemdir. Terry Eagleton’un postmodernizmin ne olduğunu 

açıkladığı ifade önemlidir; 

Belki şöyle bir fikir birliğinden söz edilebilir: tipik postmodernist ürün, 

şakacıdır, kendi kendiyle dalga geçer, hatta şizoiddir; aynı zamanda, yüksek 

modernizmin gösterişsiz kendine yeterliliğine, ticareti ve meta biçimini arsızca 

kucaklayarak tepki gösterir. Kültürel geleneğe karşı tavır saygısız bir pastiş 

görünümündedir; kasıtlı olarak amaçlanmış derinlik yokluğu, her tür metafizik 

ağırbaşlılığın altını oyar. Bu, bazen acımasız bir sefalet ve sarsına estetiğine 

açılır. (Harvey, 1997, s.21) 

 

Postmodernizmi Baudrillard, “hiper gerçeklikler çağı”, jameson “geç 

kapitalizmin kültürel mantığı”, Kellner, “teknokapitalizm”, Berman, “katı olanın 

buharlaştığı bir dönem”, Sarup, “muğlaklık dönemi”, Feyerabend “ne olsa gider”, 

Gellner,“aşırı görelilik ve öznellik”, Eco, “masumiyet çağının sonu” olarak 

nitelemektedirler. (Aytaç, 2002).  Postmodernizm, "kültürel söylemin yeniden 



16 

 

tanımlanmasında, heterojenliği ve farklılığı özgürleştirici güçler olarak" öne çıkarır. 

Parçalanma, belirlenemezlik ve bütün evrensel (ya da sevilen deyimle) "bütüncü)" 

(totalizing) söylemlere karşı derin bir güvensizlik, postmodernist düşüncenin temel 

özellikleridir. (Harvey, 1997). Postmodernizm söylemi kısaca şöyle özetlenebilir; 

 genel geçerlik iddiası taşıyan önermelerin reddedilmesi, 

 dil oyunlarında, bilgi kaynaklarında, bilim adamı topluluklarında çoğulculuğun 

ve parçalanmanın kabul edilmesi 

 farklılığın ve çeşitliliğin vurgulanıp, benimsenmesi, 

 gerçeklik, hakikat, doğruluk anlayışlarının tartışılmasına yol açan dilsel 

dönüşümün yaşama geçirilmesi 

 mutlak değerler anlayışı yerine yoruma açık seçeneklerle karşı karşıya 

gelmekten çekinmemek, korkmamak 

 gerçeği olabildiğince (sonsuz) yorumlamak 

 belli bir zaman ve markanın sözcüklerini kullanmak yerine gerçekliği kendi 

bütünlüğü, özerkliği içinde anlamaya çalışmak 

 insanı ruhi beden olarak ikiye bölen anlayışlarla hesaplaşmak 

 tek ve mutlak doğrunun egemenliğine karşı çıkmak 

 önemli olan hakikat/doğrunun ne olduğu değil nasıl kurulduğu sorgusudur. 

 genel ahlaksal anlayışlar, ilkeler geçerli değildir, her şey çağın, zamanın 

gereklerine göre oluşur. (Odabaşı,2004). 

 

Postmodernizm doğası gereği tek bir tarzın, tek bir biçimin egemenliğini 

reddeder. Bu yapı tüketimde etki göstererek tüketimin de boyutunu değiştirmiştir. 

Postmodernite tekdüzeliğe karşı olan yapısıyla her şey her şeyle gider anlayışını yarattı. 

Özellikle sanatta geçmişte önemli eserler günümüzde yeniden yorumlanarak ironik, 

komik farklı bir şekilde sanatı yeniden üretti. Dolayısıyla gerçeğin yok edildiği, yerine 

yeni gerçeklerin üretildiği, sanat ve edebiyatın pastiş hale geldiği bir yapıya doğru 

ilerlenmiştir. Sanat ve edebiyatın biçimlendirilerek nesnelere indirgenmesi, sanat ve 

edebiyat ile toplumun ilişkisinin, toplumun nesneler ile olan ilişkisi şekline 

bürünmesine yol açmıştır. Bu durum karmaşık ve bir o kadar da farklı bir yapı 

yaratmıştır. “Dolayısıyla postmodern tüketim, eşyayı değil; eşya üzerinden sembolleri 
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tüketmek demektir ve bu noktada tüketim; sosyal statüyü, aidiyeti ve kimliği ifade eder.” 

(Çiçek, 2019). 

 Söz konusu yapı sadece tüketim ilişkilerinde değil tüketim ilişkilerinin temel bir 

noktasını oluşturan insanın da gündelik yaşam tarzında ve birey kimliğinde derin 

değişimlere sebep olmuştur. Dolayısıyla dönemin yabancılaşma ile bağlantılı olduğu da 

görülmektedir.  

Postmodernizmin özelliklerini daha iyi anlayabilmek amacıyla Fuat Fırat ve 

Alladi Venkatesh’in çalışmasını incelemek yerinde olacaktır. Onlar postmodernizmin 

özelliklerini; “Hipergerçeklik, parçalanma, üretim ile tüketimin yer değiştirmesi, 

öznenin merkezileştirilememesi, zıtlıkların birlikteliği” (Fırat and Venkatesh, 1993). 

olarak açıklamaktadırlar. 

2.3.1. Hipergerçeklik 

Jean Baudrillard, “Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller 

aracılığıyla türetilmesine hipergerçek yani simülasyon denilmektedir.” (Budliard, 

2011). O, gerçeğin artık ortadan kalktığından bunun yerine sayısız gerçeğin var 

olduğundan bahseder ve gerçeğin yeniden üretilmiş biçimini ise “simülakr” olarak ifade 

eder. Simülasyonun özellikleri, temel noktaları şu şekildedir; 

 “Gerçek var mı, yok mu? Sorusu anlamsızdır. Gerçekleri, insanlar 

kendileri oluştururlar. Görelilik vardır. 

 Geleceğin temellinde sembolizm vardır. 

 Pazarlamanın “gerçekten daha gerçeği” oluşturma ile sürekli ilgilenmeye 

başladığı inancı vardır. İmaj sadece ürünü temsil etmez, ürün de imajı 

temsil eder. 

 Sahtelerin gerçeği yaratır. 

 Benzetim, teknoloji yardımı ile gerçekten daha gerçek olabiliyor, gerçeğin 

yerini alıyor 

 Güçlü bir biçimde sunulan benzetimler ve göstergeler aracılığıyla sosyal 

gerçeklik oluşturuluyor.” (Odabaşı, 2004). 

 

Baudrillard Simülakrlar ve Simülasyon eserinde Disneyland’ı simülasyon 

kavramının vücut bulduğu bir yapı olarak açıklar. Ona göre, Disneyland tüketiciye 

sınırsız deneyim sunan bir fantezidir. Bu fantezi tıpkı Amerikan yaşamının bir 
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yansımasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaratılan bu yapay dünya Amerikan 

ideolojisinin bir suretini oluşturmaktadır.  

Disneyland'ın her köşesinde nesnel bir Amerika modeliyle karşılaşabilmek 

mümkündür. Bu   görüntü   kalabalık ve bireylerin morfolojik yapısına kadar 

giden bir benzerlik göstermektedir. Burada Amerika'nın sahip olduğu tüm 

değerler minyatürleştirilmekte ve çizgi filmler aracılığıyla çoğaltılarak, 

kendilerinden geçmektedir. Tıpkı içi doldurularak süs eşyasına dönüştürülen ölü 

vahşi hayvanlar gibi. (Budliard, 2011). 

 

Yine Baudrillard’ın kitabında bahsettiği; Disneyland’ın Amerika’ya 

benzediğinin gizlenmesidir. Buradan hareketle kentin yapısı gereği içerisinde yaratılan 

Disneyland benzeri eğlence merkezleri, avmler, temalı parklar, cafeler, restoranlar gibi 

mekânlar günümüz postmodern yapısında görünenin ardında var olan ideolojiyi 

saklayarak yapay hazlar yaşatan merkezler konumundadırlar. Bu merkezler tüketiciye 

bir deneyim sunma fonksiyonları ile öne çıkmaktadır. Bu deneyim tüketicinin gerçeğini 

oluşturmaktadır. 

Kent adeta tüketim merkezi haline bürünmüş yapay mekânlar aracılığı ile 

gerçeği sürekli yeniden üreterek toplum bireylerini göstergeler, nesneler ve yapay 

gerçeklerle avutmaktadır. Kuşkusuz nostalji temalı mekânlar da buna örnektir. 

Günümüzde geçmişe ait 1980’ler, 1970’ler, 1990’lar dönemlerinin mekânlar aracılığı ile 

yeniden yaratıldığı görülmektedir. Söz konusu dönemlerden biri mekânın teması olarak 

seçilir. Örneğin 1990’larda misafir odalarında en çok kullanılan gösterişli koltuklar, 

ankesörlü telefon, kasetler, soba, danteller, fiskos masa ve daha birçok gösterge mekâna 

yerleştirilerek bir simülasyon yaratılmıştır. Bu yer şüphesiz geçmişin yeniden üretildiği 

bir yerdir. Metropol yaşamında bunalan ve geçmiş zamana özlem duyan tüketici için 

yaratılan nostaljik simülasyon tüketicinin arzu ettiği bir deneyim haline gelmektedir. Bu 

simülasyon tüketicinin gerçeğini oluşturmaktadır. 

 

2.3.2. Parçalanma 

Postmodernizmin tüketici kültüründeki yerleşik yapılar üzerinde etkili olduğu 

söylenebilir. Tüketici bu dönemde tekdüze yapısından uzaklaşmıştır.  

“Postmodernizmde farklı sosyal sınıfların farklı tarzları, biçimleri ve sitilleri 

birbirine karışmıştır. Sosyal hiyerarşi bozulmuş ve geçişkenlik artmış durumdadır.” 

(Odabaşı, 2004). Sınıflar arası geçişin rahatlamasıyla breaber toplumun her kesimi üst 

segment ürünlere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Öte yandan ürün ve hizmetlerinin 
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benzerlerinin farklı gelir seviyelerindeki gruplar için de üretilmesi, lüks bir markaya ait 

ürünün bir benzerinin daha uygun bir fiyata edinilmesini mümkün kılmıştır. Böylece 

tüketici çeşitli ürünler aracılığı ile benzersiz ve bir okadar da farklı yaşam deneyimlerini 

edinebilmektedir. Bu durum parçalanmayı açıklamaktadır. “Akmerkez, Galeria ya da 

Capitol gibi alışveriş merkezlerinde, geleneksel mantı ve çeşitli yöresel giysiler pop ve 

klasik batı müziği eşliğinde Fransız ve İtalyan oturma gruplarını incelenirken 

sunulabilmektedir. Tüketici parçalanmış değişik kültürlerin ve eğlence formlarının 

deneyimeleri arasında dolaşır.” (Odabaşı, 2004). Toplum yapısındaki bu parçalanma 

tüketicinin kimlik yapısında da görülmektedir. Parçalı bu yapı kimliğinde 

karmaşıklaşmasını oluşturmaktadır. Tüketici sınırsız sayıdaki kimlik biçiminden 

dilediği kadar seçebilmektedir. Bunu kullandığı ürünler veya deneyimleri ile ifade 

etmektedir.  

Kişinin kendi özünü bulmaya çalışmasının yerini nesneler ve deneyimler 

aracılığı ile ifade edilen benlik almıştır. Tüketim ideolojisinin yaratmış olduğu yaşam 

tarzı, gündelik hayatta tüketiciye sınırsız ve çeşitli deneyim edinme fırsatı sunmakla 

beraber çeşitli kimlikler de sunmaktır. Bu parçalı yapıda tüketici dilediği kadar farklı 

deneyim ve kimlik edinebilir. 

 

2.3.3. Üretim ile Tüketimin Yer Değiştirmesi 

“Modernizmle beraber aşkın bir konuma oturan üretim,postmodernizmle  

birlikte bu yerini kaybeder.Modern dönemde tüketim olumsuz bir vurguya sahipken, 

postmodernizmle birlikte en önemli değer haline gelmiştir.” (Batı, 2012). Postmodern 

ve Modern dönemde üretim ve tüketim olgularının anlamları ve birbirleriyle olan 

ilişkileri şu şekildedir; 

 Postmodernizm, genel anlamıyla tüketim ve tüketim kültürünü öne çıkartır. 

Modernizm ise üretim kültürünü temel alır.  

 Üretimin değer yarattığı ve kutsal olduğu, tüketimin ise değer yaratmayan banal bir 

eylem olduğu görüşünü postmodernistler reddetmektedir. 

 Tüketiciler de pazarlamacılar gibi tüketim sembolleri üretirler. 

 Tüketicilerin kendileri de meta haline gelirler. 

 Üretim ve tüketim bir bütünün iki parçası gibidir. (Odabaşı, 2004). 
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Özellikler analiz edildiğinde Modernist dönemde üretime yüklenen anlamın 

postmodern dönemde tüketime doğru kaydığı sonucu çıkarılabilir. Çünkü Temel 

sistemin üretim üzerinden gerçekleştiği Fordist dönem sona erip, Postfordist döneme 

geçilmiştir. Bu bağlamda üretimin oldukça fazlalaştığı ve üretimde tektipliğin ortadan 

kalktığı daha açık olarak üretimin zorlu sürecinden ve sınırlı biçiminde uzaklaşarak 

sınırsız bir biçime kavuştuğu söylenebilir. Bunun sonucunda ürünlerin ihtiyaçtan ziyade 

yaratılan ihtiyaçlar ekseninde üretildiği, bireylerin ifade biçimlerinin tüketim üzerinden 

gerçekleştiği bir yaşam biçiminin yaratıldığı söylenebilir. Yaşam biçiminin metalar 

aracılığı ile tanımlandığı postmodern dönemde şüphesiz tüketim oldukça önemli bir 

olgudur. 

 

2.3.4. Öznenin Merkezileştirilmemesi 

Öznenin merkez konumunu kaybetmesi kendi özüne yabancılaşmasıyla 

ilişkilidir. Peki bu yabancılaşmayı doğuran şey nedir. İnsan neden kendi özüne 

yabancılaşmaktadır. Uğur Batı Markethink ya da Farkethink! (2012) kitabında Teryy 

Gilliam’ın kült filmi aracılığı ile bu durumu açıklığa kavuşturmuştur.  Batı’ya göre film 

insanın kendine yabancılaşmasına dayanır. Film paranoyak şizofren biriyle yapılan bir 

röportaja göre, pek çok insanın ölmesiyle insanın dünya üzerindeki hakimeyetinin yok 

olacağı ve bu hakimeyin hayvanlara geçeceği yönündedir. Batı, devam eder ve bunun 

sonucunda “2035 yılında ise insanlar paranoyak bir kentte, anarşistler,dilenciler, 

çöpçüler olarak kendi kontrollerinin dışında bir yaşam yaşacaklardır.” (Batı, 2012). 

Uğur Batı’nın da film aracılığı ile açık bir şekilde belirttiği şey öznenin kendi benliğine 

yabancılaşması ve dışarıdan bir güç aracılığı ile güdülenmesi, kontrol edilmesidir. 

Günümüz postmodern döneminde bu süreç tüketim ideolojisi ekseninde 

gerçekleştirilmektedir. Bireyin özünün dışında yaratılan arzu ve ihtiyaçları tamamen 

yapay ve kendi isteği dışındadır. Bunun farkında olmayan birey yaşamını nesneler 

aracılığı ile biçimlendirmeye ve kendisini deneyim ve nesneler aracılığı ile ifade etme 

yarışı içerisindedir. Aslında aslolan insanın kendi bilinci ile hareket etmesi ve özünü 

kavramasıdır. Lakin tüketim ideolojisinin dinamikleri özneye izin vermemekte onu 

kendi özüne yabancı hale getirmektedir. Bunun sonucunda insan bilincinin dışında 

kontrol edilen bir nesne konumuna gelmektedir.  
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2.3.5. Zıtlıkların Birlikteliği 

Postmodern dönemde birbirinden tamamen farklı olan özellikler tek bir noktada 

birleşebilir. “Zıtlıklar ve karşıtlıklar günümüz kültüründe sürekli birarada görülmeye 

başlanmıştır. Günümüz tüketicilerini yönlendirici bir rolü olan medyada birbirinden 

bağımsız ve ilişkisiz içeriklerden gelen pek çok olay bir arada olmaktadır.” (Sönmez ve 

Karataş, 2010). 

 Herşey herşey ile birlikte olabilir. 

 Tüketim deneyimleri farklılıkların ve paradokslrın ortadan kaldırılması anlamına 

gelmez.Tam tersine bunların serbestçe ortaya çıkmasına olanak sağlar. 

 Parçalanma tüketimin temelini oluşturur. 

 İroni ve çift anlamlılık yaşama ortamı bulur. 

 Global ve yerel, şimdi ve geçmiş birlikte birarada olabilir. (Odabaşı, 2004). 

Postmodern dönemin tekdüze olmayışı ile öne çıktığından yukarıda 

bahsedilmişti. Bu durum tüketicinin kimliğine de yansımaktadır. Birbirine zıt 

özelliklerin bir arada kullanıldığı bir nesneyi satın alan tüketici o ürünün temsil ettiği 

sembolik anlamı da satın almaktadır.  

2.4. Kapitalist Sistem, Tüketim ve Mekân Üçgeni 

Neoliberal ekonomi politikaları günümüzde kentin varoluşu ve yapılanması 

üzerinde temel belirleyici etken olarak varlığını korumaktadır. Kentte var olan yapı; 

tüketimin durmaksızın devam etmesi üzerine inşa edilmiş durumdadır. 

(……) yerler artan bir biçimde, malların ve hizmetlerin karşılaştırıldığı, 

değerlendirildiği, satın alındığı ve kullanıldığı tüketim merkezleri olarak yeniden 

yapılandırılmaktadır. İkincisi, yerlerin kendileri bir anlamda, özellikle görsel 

açıdan tüketilmektedir. Burada önemli olan, hem ziyaretçiler hem de yerel 

insanlara yönelik çeşitli tüketici hizmetlerinin sağlanmasıdır. Üçüncüsü, yerler 

kelimenin gerçek anlamında tüketilebilmektedir; insanların bir yere ilişkin 

anlamlı buldukları şey (endüstri, tarih, binalar, yazın, çevre), zaman içinde 

kullanılarak azaltılmakta, bitirilmekte veya tüketilmektedir. Dördüncüsü, 

yerelliklerin bazı kimlikleri tüketmesi de olasıdır; sonuçta böylesi yerler, 

gerçekten de neredeyse her şeyin tüketildiği yerlere dönüşürler. (Urry, 2018, s. 

12). 

Urry’nin yer tanımındaki analizinden hareketle, kentin tam anlamıyla bir tüketim 

merkezi haline dönüştüğü sonucuna ulaşılabilir. Kentlerin ait oldukları tarihsel doku ve 
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yerel özellikleri yerine tüketim gerçekleştirilebilecek mekânları öne çıkmaktadır. Diğer 

anlamda kentin özgün dokusu yok edilerek kentler tüketim ile tanımlanabilecek bir 

yapıya kavuşturulmaktadır. Kente eklemlenen tüketim mekânları, bölgede tüketim 

toplumunun yaratılması ve tutundurulmasında oldukça önemlidir. Tüketim toplumunun 

temel yapısı tüketerek var olmasına dayanmaktadır.  

“Henri Lefebvre, David Harvey ve Manuel Castells gibi neo-Marksist 

teorisyenlerin zihin açıcı katkıları, modern kentleşmenin özellikle kapitalist karakterini 

analiz edebilmek için yeni kategoriler ve metotlar zenginliği meydana getirdi” (Brenner  

ve  Keil, 2013). Söz konusu teorisyenler mekânı marksist bakış açısıyla kent ekseninde 

ele aldı. Her biri kendi deyimleri ile mekân olgusunu tanımlayarak kentsel mekânın ve 

içinde barındırdığı spesifik mekânların varoluş süreçlerinin sermaye, üretim tarzı  ve 

tüketim gibi paremetrelerle ilişkisini irdelemiştir. “Bu boyuttan bakınca, çağdaş 

kentler; özelinde sermaye birikimi ve sınıf mücadelesinin olduğu kapitalist üretim 

tarzıyla ilintili ana sosyal süreçlerin mekânsal maddeleşmesi olarak görülmektedir” 

(Brenner  ve  Keil, 2013). Bu çerçevede mekânın sahip olduğu belleksel ve öznel yapısı 

yok sayılarak, salt kapitalist sistemin işlerliği ile özdeşleşmiş bir ürün olarak üretildiği 

bir süreç söz konusudur. Bu bağlamda neoliberal politikalar mekânı yeniden ve yeniden 

üretmektedir. Sermaye, kent ve onun bir alt paremetresi olarak kentin içinde varolan 

tüm yapıyı (mekânları), kapitalist sistemin işlerliğine katkı sağlayacak bir şekilde 

yeniden yapılandırır. Bu süreç sadece mekânsal anlamda bir üretim sürecini 

açıklamamaktadır. Bu aynı zamanda toplumun da yeniden üretilmesi sürecini kapsar. 

Toplumun yani üretim ilişkilerinin mekânı üretmesi, mekânın da toplumu yeniden 

üretme sürecini içermesi kensel; mekânsal durumun temel noktasını oluşturur.  

2.4.1.  Henri Lefebvre ve Mekân Analizi 

Mekânın ne olduğunun açıklanması noktasında Marksist teorisyen Lefebvre’nin 

görüşleri oldukça önemlidir. Lefebvre Mekânı, “Mekânın Üretimi” adlı eserinde şu 

şekilde açıklamaktadır;  

“Bir apartmanın “oda”sından bir sokağın “köşe”sinden, “meydan”dan, pazardan, 

ticaret ya da kültür merkezinden, kamusal bir “yer”den vb. söz edildiğinde neyin 

kast edildiğini herkes bilir. Gündelik konuşmanın bu kelimeleri, mekânları tecrit 

etmeksizin birbirinden ayırt ederler ve toplumsal bir mekân tarif ederler. Bu 

kelimeler mekânın belirli bir kullanımına, dolayısıyla söyledikleri ve yazdıkları 
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da mekânsal birer pratiğe denk düşerler. Bu terimler bir düzene göre birbirine 

bağlanırlar. (Lefebvre H. , 2016, s. 46) 

Buradan hareketle kent ile birlikte ve kentin içine dahil olan kamusal alanlar, 

toplum bireylerinin yaşam alanı olarak tanımlanabilecek olan daireler Lefebvre’nin 

Mekân kavramına karşılık gelir. Bu tezin araştırma kısmını oluşturan cafeler de kentin 

bir alt parametreleri olarak birer kamusal alan olmaları bağlamında Lefebvre’nin 

tanımladığı mekân kavramının içine dahil edilir.  

Lefebvre, Kentsel Devrim adlı eserinde ise kenti, üretim ve mübadele 

ilişkilerinin merkezi olarak açıklamaktadır. Kent tüketim mekânı olarak çok 

sayıda pazarın (tarım ürünleri pazarı, sanayi ürünleri pazarı, sermaye pazarı, 

emek pazarı, beraberinde mesken ve inşaat arazisi pazarı, sanat ve fikir eserleri 

aynı zamanda işaret ve semboller pazarının bütünlüğünü ifade etmektedir. Öte 

yandan kent yalnızca tüketim ilişkilerinin merkezi konumunda değildir. Üretim 

ve üretim ilişkileri ile de yakından ilgilidir.  (Lefebvre H. , 2017, s. 48-49). 

Lefebvre mekânın ne olduğunu açıklarken, onun üretilen bir nesne olduğundan 

bahseder. Mekânın içinde bulunduğu toplumsal koşullar ile şekillenerek oluştuğunu ve 

devamlı bir değişim içinde olduğunu söyler. Bu noktada mekânın tarih boyutuna vurgu 

yapar. “Mekân üretimi ve mekânın üretim süreci, varsa tarih de vardır. Üretici güçler ve 

elbette üretim ilişkileri mekân üretiminde belirlenmesi gereken bir role sahiptirler.”  

(Lefebvre, 2016). Lefebvre burada tarihsel süreçte dönüşen üretim tarzı ve mekân 

yaratım süreci arasında bir bağ olduğuna dikkat çekerek mevcut üretim tarzı ile 

uyumlulaştırılan bir mekânın varlığından söz eder. Ona göre her toplum kendi mekânını 

üretir. “Toplumsal mekân, toplumsal yeniden üretim ilişkilerini, yani ailenin özgül 

örgütlenmesiyle birlikte, cinsiyetler, yaşlar arasındaki biyolojik-fizyolojik ilişkileri ve 

üretim ilişkilerini, yani iş bölümünü ve örgütlenmesini, dolayısıyla hiyerarşikleşmiş 

toplumsal işlevleri- bunlara (az çok) uygun yerler atfederek- içerir. Üretim ile yeniden 

üretimin bu ikili zincirlenişi birbirinden ayrılmaz.” (Lefebvre, 2016). Üretim tarzının 

kent ve alt parametrelerini biçimlendirici rolü, kapitalist üretim ilişkilerin mekân 

aracılığı ile devamlılığını sağlar. Kapitalist ilişkilerinin bir boyutunu oluşturan tüketim 

ideolojisi, kentin ve içindeki her şeyin tüketim ile şekillendirildiği bir yapı 

oluşturmaktadır. Kapitalist ideolojinin mekân ile olan ilişkisi örtük ve karmaşıktır. Bu 

karmaşık süreç, toplum bireylerinin gündelik hayat deneyimleri ile yeniden ve yeniden 

üretilir. Tüketim ideolojinin yarattığı mekân, tüketim toplumunu doğurur. Bu bağlamda 

özellikle kent merkezleri tüketim gerçekleştirebilmenin önemli bir alanına 
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dönüştürülmektedir. Farklı konsept ve stratejide kurulan cafeler (mekânlar) bireyin 

gündelik hayatını tüketim aracılığı ile statikleştirmelerinin aracı haline gelmiştir. 

Toplum yani üretim ilişkilerinin mekânı ürettiği gibi, üretilen mekân da toplumu üretme 

sürecini yenileyerek sürdürür. Bu ilişki tüketim ideolojisinin kendini devam ettirmesinin 

yani üretmesinin sac ayağını oluşturur. 

Lefebvre mekânı, algılanan mekân, tasarlanmış mekân, temsil mekânları olarak 

tanımlanan bir üçlü olarak açıklamaya çalışır. (Lefebvre, 2016).   

Lefebvre algılanan, tasarlanan ve yaşanan, toplumsallığın üç boyutuna, maddi, 

kavramsal ve sembolik üretime, mekânsal pratik, mekân temsilleri ve temsil 

mekânları aracılığıyla bağlar. Mekânı, hem somut bir maddilik, hem de bir 

kavram ve deneyim içerecek şekilde kavramlaştırır. Böylece mekân, aynı anda 

hem bireysel hem de toplumsal; hem insanın hem de toplumun kendisini 

üretiminde, yani bireysel ve toplumsal süreçlerde eyleyici ve kurucudur. (Arslan 

Avar, 2009). 

Lefebvre mekânın ne olduğunu açıklarken diyalektikten bahseder. Bir toplumun 

mekânsal pratiği kendi mekânını yaratır. Bu mekânı diyalektik bir etkileşim içinde 

ortaya koyar. Ona hakim olarak ve ona sahip çıkarak yavaşça ve kesin olarak üretilir.” 

(Lefebvre, 2016). Algılanan mekân da,” mekânsal pratik” olarak tanımlanır. Lefebvre, 

mekânsal pratik derken, gündelik gerçeklik ile kentsel gerçekliği birbirine bağlayan 

alanları kasteder. Toplum bireylerin gündelik hayatta vakit geçirdiği, iş yerleri ve boş 

zamanlarını değerlendirdiği yerler arasındaki güzergahlar “algılanan mekânı” oluşturur. 

(Lefebvre H. , 2016, s. 67). 

Öte yandan tasarlanan mekân ise bilginler, planlamacılar, teknoktratlar gibi 

alanında uzman kişiler tarafından tasarım ve düzenlenmelerle oluşturulmuş mekândır. 

Bu topluma hakim olan ve ona hükmeden egemen mekândır. (Lefebvre, 2016). 

Kapitalist üretim tarzı kenti ele alarak onu düzenler ve sistemin doğasına uygun hale 

getirerek üretir. Şüphesiz bu mekân gerçeğin zahiri bir görüntüsünden ibarettir. 

Sermayenin mekânı ele geçirerek tasarlarken, onu tüketilen bir nesneye, bir metaya 

dönüştürmesi kaçınılmazdır. 

Yaşanan Mekân ise, “mekâna eşlik eden imgeler ve semboller aracılığı ile 

yaşanan mekân yani oturanların kullananların mekânları”dır.(Lefebvre, 

2016).“Yaşanan mekân, mekânın karışık bir kombinasyonudur ve kişinin günlük 

hayatındaki gerçek mekân deneyimini temsil eder. Yaşanılan mekân sadece sosyal 



25 

 

hayatın geçtiği edilgen bir sahne değil, aynı zamanda sosyal hayatın tamamlayıcı bir 

unsurunu temsil etmektedir” (Güler, 2010). 

Sermayenin mekânı ele alıp onu tasarlaması mekânın üretimin bir parçasıdır 

fakat bu mekânın üretim sürecine eklemlenecek olan gündelik yaşam temsillerinin de 

üretilmesi anlamına gelmektedir. Üretilen mekânın içinde yaşayan toplum, mekânın 

kendilerine sunduğu yapı ekseninde yapma etme eylemlerini gerçekleştirir. Bu 

bağlamda mekânın üretimi Lefebvre’nin eserinde belirttiği gibi toplumunda üretilmesini 

kapsar. Şüphesiz bu üretim üst yapının lehine olacak şekilde gerçekleşir. “Sokak bir 

grubun bir öznenin oluşmasına izin vermez bir şeyin peşinde gelen insanlar yığınını 

taşır. Peki bu insanlar neyin peşindedir? Meta dünyası sokakta açılır. Özel yerlerle 

pazarlarla (meydanlar, haller) yetinemeyen meta bütün şehri istila eder” (Lefebvre, 

2017). “Sokak tüketim için tüketim tarafından organize edilmiş bir şebekeye 

dönüşmüştür. Tolere edilen yayaların sirkülasyon hızı, vitrinleri fark etme ve sergilenen 

nesneleri satın alma imkanı tarafından belirlenir ve bununla ölçülür.” (Lefebvre 2017). 

Artık sokak bireyin algısının çok daha ötesinde, gündelik yaşam pratiğinin bir nesnesi 

haline gelmiştir. Bireyin gündelik rutin programı olan ev, iş ve okul üçgeninde bir geçiş 

noktası olan ve metalar ile iletişiminin başladığı sokak; bireyin tüketim 

gerçekleştirmesini ve tüketim dinamiklerine eklemlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Sokağın dinamiklerine dahil olan, pazar yeri, alışveriş merkezleri, cafeler, restoranlar, 

butikler gibi tüm tüketim merkezleri tüketim ideolojisinin aracı konumundadır. 

Martine’e göre,  

Lefebvre’nin kentsel devrim kavramı kentin fiziksel mekânıyla sınırlı olmayıp 

genel anlamda bir kentli yaşam biçimini ifade içermektedir. Kent Lefebvre’ye 

göre birbiriyle ilişkili üç kavramla tanımlanmaktadır; mekân, günlük hayat ve 

kapitalist sosyal ilişkilerin yeniden üretimi. Kapitalist sosyal ilişkiler mekânın 

günlük kullanımı içinde yeniden üretilmektedir. “(aktaran Alanoğlu, s. 69). 

“Lefebvre’nin kuramsal yaklaşımı içinde kent yoktur, ancak kırdan uzaklaşmış, 

global, kentsel ilişkilerin kentli yaşam biçiminin egemen olduğu bir mekân vardır. Söz 

konusu mekân kapitalist üretim ilişkileri yeniden üretilmektedir. Mekân kapitalist meta 

niteliği kazanmıştır.” (Aslanoğlu, 2000). Kapitalist meta niteliği kazanan mekân yani 

tüketilen bir ürün haline gelen mekân, tüketim toplumunun bireylerine hitap eder 

şekildedir. Boş zaman etkinliği olarak yeme içme alışkanlarının yeniden oluşturulduğu, 

yeni ihtiyaçların yaratıldığı, örtük bir şekilde bakış açısı, yaşam tarzı ve imaj empoze 
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edilen mekân, toplumun tüketimine sunulan bir üründür. Bu çerçevede (mekânı) ürünü 

tüketen bireyler, kapitalist döngünün devamını sağlayan sosyal ilişkileri, yaşam tarzını 

ve üretim ilişkilerini de tüketir. Öte yandan özü ortadan kaldırılarak nesneleşmenin 

gerçekleştirildiği, temel amacı sermayenin kar elde etmesine hizmet eden mekânları ve 

bu mekânların toplum ile olan ilişkisini Lefebvre şu şekilde açıklamaktadır; 

İnsanlar, genellikle, sermaye birikim alanıyla, üretim mekânıyla ve üretilmiş 

mekânla, dolayısıyla katı bir şekilde nicelendirilmiş mekânla örtüşen tüketim 

mekânını belli bir momentte terk ederler... başlangıçta toplumsal olup sonra 

zorunluluk olan moment. Bu durumda “insanlar” niteliksel bir mekân talep 

ederler. Bu niteliklerin adı, güneş, kar, denizdir. Doğal ya da taklit olmaların pek 

önemi yoktur. (Lefebvre, 2016, s. 355). 

Lefebvre’nin analizlerinden mekânın ekonomi-politik yapı ekseninde var 

olduğu, onun çıkarları ile uyumlaştığı dolayısıyla o toplumu aynı zamanda 

biçimlendirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bağlamda toplum için kendisine sunulan 

mekânın gerçek olup olmama durumunu fark edememektedir. Hatta bu durumun bir 

önemi de yoktur. Çünkü gerçekte yeniden üretilebilmektedir. Bu süreçte birey kendisine 

sunulan yapıyı gerçek olarak algılar. Ve onun gerçeğini oluşturur.  

2.4.2.  David Harvey ve Mekân Analizi 

David Harvey mekân kavramsallaştırmasını Lefebvre gibi, toplumsal üretim 

ilişkileri ve mekân arasındaki ilişkiye dayandırmıştır. Lakin kuramsal 

değerlendirmesine Lefebvre’den farklı birtakım açılımlar da geliştirmiştir.  

Harveyin kuramsal çerçevesinde de kentsel mekânın önemi kapitalist üretim 

ilişkilerinin açıklanmasıyla tanımlıdır. Harvey’de Marks’ın kapitaldeki 

açıklamalarına dayanarak artık değer elde etmek için çalışma saatlerini uzatmak 

ya da üretim araçlarına yatırım yapmak gerektiğini vurgulamıştır. Ancak buda 

aşırı birikime yol açarak kar oranlarında düşüş ile sonuçlanmaktadır. Harvey 

buna çözüm olarak sermayenin ikincil döngülerinin işletilmesini önermektedir. 

Sermayenin ikincil döngülerine yapılan yatırımlar inşa edilmiş çevreye, diğer bir 

deyişle kentsel alana yapılan yatırımlardır. (aktaran; Aslanoğlu, 2000, s.70). 

Harvey’in görüşlerinden hareketle kentsel alana sermaye bazlı yapılan 

yatırımların piyasa ekonomisinin var olan krizlerinden kurtulmak amacıyla kenti bir 

kaynak olarak kullandığı sonucuna ulaşılabilir. Krizleri aşmanın bir yolu olarak yeni 

ihtiyaçlar, alanlar ve yaşam tarzları yaratma stretejisinin kentin içine entegre edilmesi 

mekânın üretim ve tüketim süreçlerinin varlığına işaret etmektedir. “Neoliberal şehir 

böylece piyasa üzerinden işleyen bir kentleşmedir; sakinlerinin ihtiyaçlarından ziyade 
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piyasanın mantığı ile şekillenen, kamusal meselelerden çok bireysel ya da tüzel 

çıkarlara yanıt veren bir şehirdir.” (Bayat, 2016). Sermaye bir mekânı ele alır, 

parçalara ayırır, ve daha sonra parçaları tekrar bir araya getirir, mekânı inşa eder ve 

dönüştürür. Toplumsal ilişkiler de mekân içinde tasarlanır ve onu üreterek üzerinde iz 

bırakılar (Amoros, 2016). “Bu mantık dahilinde kent mekânı şehrin kamusal ihtiyaçlara 

yönelik hizmet etmekten ziyade karlılık peşindeki kapitalist faaliyetin bir alanı haline 

gelecek bir biçimde Harvey’in “artı sermayeni emilimi” olarak adlandırdığı olgunun 

bir fonksiyonuna dönüşmektedir” (Bayat, 2016). Harvey, “Umut Mekânları” isimli 

eserinde yaşamının oldukça büyük bir bölümünü geçirdiği kent olan Baltimore’un 

kentsel yeniden yapılandırılmasını analiz ederek açıklamaktadır. Özellikle kentsel 

gösteri alanının sermayenin yeniden biçimlendirmesi ile tarihi ve doğal dokusunun yok 

edilerek metalaştırıldığını şu şekilde açıklamaktadır; 

İç Limanının etrafına inşa edilen kentsel gösteri alanı bugün Baltimore’a 

Disneyland’den daha fazla ziyaretçi çekmekle tanınıyor. Liman Meydanındaki 

Rouse köşkleri bunun dayanak noktasını oluşturuyor, ama dinlence odaklı 

tüketim için yaratılan genel dekorun kurumsal öğeleri (Milli akvaryum ve 

Maryland Bilim merkezi) iç mekânları (Liman Meydanında Rouse’un Galerisi,) 

ve daha yakın zamanda eklenen Hardrock Cafe, ESPN Zone ve Planet 

Hollywood gibi ebedi sembolleri var. (Harvey, 2007, s. 180.). 

Harvey’in Baltimore’i mekânsal açıdan açıklarken “rekabetteki konumunu 

tüketimin mekânsal dağılımına müdahale ederek iyileştirmeye” (Harvey, 2012). 

çalışıldığı şeklinde tanımlamaktadır. Kentin merkezine kentin sakinlerinin tüketim 

gerçekleştirmesi için akvaryum, bilim merkezi ve dünyaca ünlü olan Hardrock Cafe, 

Planet Hollywood, ESPN Zone gibi tematik yeme içme ve eğlence merkezlerinin 

yerleştirilmesi, kentin tüketim hegemonyası ekseninde ele alındığını göstermektedir. Bu 

bağlamda Baltimore’nin sembolü haline gelen ve onunla özdeşleşen tüketim mekânları 

Baltimore’ı metalaştırarak değer üretim sürecinden uzaklaştırmaktadır. Böylece mekân, 

tüketim üreten bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öte taraftan Harvey, ünlü zaman ve mekân sıkışması kavramsallaştırmasıyla 

kapitalizm ve mekân arasındaki ilişkiye farklı bir boyuttan bakarak yeni bir bakış açısı 

sunmuştur. Ona göre zaman ve mekân birbirinin içine geçebilir, zaman; mekânı 

yaratabilir.  
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Mekân ve zamanın nesnel niteliklerinde öylesine devrimci değişimler olur ki, 

dünyayı görüş tarzımızı, bazan çok köklü biçimlerde, değiştirmek zorunda 

kalınz. "Sıkışma" terimini kullanıyorum, çünkü bir yandan kapitalizmin tarihine 

hayatın hızının artışı damgasını vururken, bir yandan da mekânsal engellerin 

dünya sanki üzerimize çökecekmişçesine aşıldığını sağlam biçimde iddia 

etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. (Harvey, 1997, s. 270). 

“Zaman mekân sıkışması Braudel’in tanımlamalarını hatırlatır bir şekilde 

kapitalizmin gelişimi içinde zamanın mekânı içine alarak tahrip etmesini ifade 

etmektedir.” (Aslanoğlu, 2000). Bu bağlamda Harvey’in zaman ve mekân sıkışması 

teorisi ekseninde salt mekânın durumun analiz edilmesi mümkündür. “Mekânın önemi 

tüm sosyal hayatın yaşandığı alan olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle mekânın 

kontrolü ve düzenlenmesi, mekânın bölünmesi yoluyla gerçekleşir. Böylece mekânın 

düzenlenmesi sosyal hayatın düzenlenme dinamiklerini de içermektedir (Aslanoğlu, 

2000). Harvey’in tüm sermayenin küresel anlamda akışının devamlı olması, buna ek 

olarak iletişim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde bireyin dolaşımının kolaylaşması 

olarak tanımladığı zaman ve mekân sıkışması, bireyin algı biçimini büyük ölçüde 

değiştirmiştir. Küreselleşmeyle birlikte küreselleşen insanın tüketim alışkanları ve 

ihtiyaç algısı, yeme içme, eğlence biçimi, kahvaltı sitili değişmeye başlamıştır. Öte 

yandan mekânlar, kahvehaneler, insan ilişkileri gibi bireyin gündelik yaşam pratiği 

ekseninde var olan tüm olgular da dönüşmeye başlamıştır. 

Kuşkusuz, bunlar içerisinde de bizi en fazla ilgilendiren, mekânın anlamında 

meydana gelen ürkütücü boyuttaki değişimdir. “Mesafe, yakınlık-uzaklık, 

bağlantı, bir yerde bulunma(ma), tüketim, seyahat, zaman, mekân” gibi 

kavramlar ve bunların ifade ettikleri, tümüyle değişmiş ve mevcut duruma uygun 

olarak yeniden üretilmişlerdir. Adı ne olarak konulursa konulsun, bu süreç bir 

toplum, bir kültür ve mekânlar yaratmıştır (Yıldız ve Alaeddinoğlu, s. 856-857). 

Şüphesiz bu değişme toplumsal yapının da değişmesini beraberinde getirmiştir. 

Özellikle mekân ve tüketim, mekân ve zaman kavramlarında meydana gelen değişme 

tüketimin boyutunda ciddi farklar yaratmıştır.  Bu durum mekânı salt anlamından 

uzaklaştırarak ona değişik anlamlar ve işlevler yüklemiştir. Mekân bir zaman tüneli gibi 

geçmişin yeniden yaşanmasını sağlayabileceği gibi tüketimin ihtiyaç kavramından 

sıyrılmasının beraberinde getirdiği yapıya kucak açmasıyla toplumsal yapının da 

dönüşmesini sağlamıştır. 
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2.4.3. Manuel Castells ve Mekân Analizi 

Castells, Lefebvre ve Harvey ile benzer çizgiden ilerlese de kentin dolayısıyla 

mekânın yeniden üretilmesi sürecine tüketim penceresi kanadından daha sık bakar. Ona 

göre gerçek, üretim ilişkilerinin tüketim ekseninde gelişmesi ile mekânın da 

özgüllüğünden uzaklaşarak salt ekonomik sistemin bir uzantısı haline gelmesidir. 

Dolaysıyla mekânın münhasırlığı ortadan kalkarak bağımlı bir nesne oluşu açıktır. 

Althusser’in kurumsal yaklaşımından hareketle ekonomik siyasal ve ideolojik olmak 

üzere üç düzlemden oluşturduğu kentsel sistemde Castells kentsel mekânı belirlemek 

için şöyle bir yaklaşım içindedir: Kentsel mekânı ekonomik siyasal ideolojik düzlemde 

ekonominin belirleyiciliği oluşturmaktadır.” (Aslanoğlu, 2000). “Buna göre gelişigüzel 

organize olmayıp yapılandırılmış bir mekân olarak kentin ele alınması hangi 

mekânizmaların bu kenti özgül kıldığının, yani kentin üretimi, dönüşümü ve yeniden-

üretiminde hangi sürecin başat olarak ele alınacağının belirlenmesini gerektirmiştir”. 

(Sönmez, 2012).  

Castells kent bir alt ölçekte mekânı açıklarken kolektif tüketimin kentin temel 

yapısıyla ilişkili olduğunu öne sürer. Emeğin tüketim aracılığı ile yeniden üretim 

sürecini doğurduğunu ve dolayısıyla kentsel mekânın üretim sürecinin de bu eksende 

gerçekleştiğini savunur. (Castells, 1977).  

Siyasal sistem, kentsel mekânı tahakküm ve meşrulaştırma işlevleri yoluyla 

örgütlerken ideolojik sistem ise bir işaretler ağı ile mekânı damgalamaktadır. 

Ancak, kentsel mekânın özgünlüğü ekonomik alanla ilintilidir. Bu alan içinde 

Castells, üretim daha üst düzeylerde örgütlendiği için kentsel mekânı 

tanımlamak amacıyla "tüketim" uğrağına başvurmaktadır. (Şengül, 2000, s. 32). 

Burada önemli olan husus tüketim işlemini gerçekleştirecek kentli veya kentli 

yapılan bireylerin tüketim işlemini gerçekleştirmedeki ana fonksiyonudur. Bireyler 

toplumsal yaşamlarını devam ettirmek için ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Kent içinde 

yaşamak için gerekli olan bu ihtiyaçlar silsilesi; emeğin yeniden üretilmesi sürecinin 

araçlarını oluşturmaktadır.  

Castells’in söz ettiği kentin ve kentte yaşamak için gerekli olan ihtiyaçlar olan 

eğitim, sağlık, altyapı, aydınlanma gibi tüketim araçlarının işgücünü yaratım sürecini 

sağlayarak kapitalizmin işlerliğini ve dönüşümünü sağlaması Catells’in (1977) eserinde 

üzerinde durduğu temel kent sorunudur.  İhtiyaçların kamusal olarak ücretsiz bir şekilde 



30 

 

karşılanması kentli işçinin emeğinin yeniden kazanılması sürecinin bir parçasıdır. 

İşçinin yaşamının kolaylaşması ve bazı ihtiyaçlarının temin edilmesi ile işgücü olarak 

hazır olması sağlamaktadır. 

Öte yandan günümüzde kapitalizmin artan oranda tüketim üzerinden işlediği 

gerçeği ele alındığında, kentte yaratılan yapay ihtiyaçlar kentin sakinlerinin yaratılması 

ve yaşam tarzının oluşturulması sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Kapitalizmin kente müdahalesi kentli bireyin kahvaltı alışkanlığı, ara öğünü, eğlence 

stili, sosyalleşme alanı gibi yeni ihtiyaç çeşitleri ve bu çeşitleri gerçekleştirecek yeni 

mekânların var olmasını zorunlu kılmaktadır. İhtiyaç ve tüketim arasındaki ince çizgi 

kapitalizmin elinin değmesi ile ortadan kalkarak kenti, kent sakinlerinin tüketim 

gerçekleştirdiği bir nesneye dönüştürmektedir. Kent ekseninde oluşturulan mekânlar ile 

boş zamanını iyi bir şekilde değerlendirdiğini düşünen kentli bireyin tüketerek, 

keşfederek doyuma ulaşmasıyla birlikte mekân, emeğin yeniden üretimi süreci için 

hazır hale gelen bir alan haline gelmektedir. Bu bağlamda Castells’in ihtiyaçlar aracılığı 

ile oluşturulan emeğin yeniden üretilmesi sürecine ek olarak günümüzde yapay 

ihtiyaçlar aracılığı ile emeğin yeniden üretilmesi sürenin oluşturulduğu sonucuna 

ulaşılabilir. 

2.4.4. Tüketim Metası Olarak; Mekân 

Lefebvre mekân teorisinde mekânın içinde bulunduğu toplumsal koşullar 

tarafından üretildiğini ve toplumsal koşulları değiştirip dönüştürdüğünü, öte yandan da 

toplumsal koşulların da mekân ile birlikte yeniden üretildiğini açıklar. Günümüzde 

kapitalizmin bir ayağı olan tüketim ideolojisinin mekânı ürettiği açıktır. Mekân ile 

etkileşime geçen toplum bireyi için tüketimin hayati bir yaşam tarzı haline gelmesi 

kaçınılmazdır. Bu bağlamda özellikle kentin her noktasına yerleştirilen mekân olarak 

cafeler tüketim toplumunun üretildiği tüketim merkezleridir. Toplumun çokça vakit 

geçirdiği kent mekânı, kapitalizmle birlikte değişip dönüşmektedir. Kent geniş anlamda 

kent mekânı her yönüyle üretim özelliğini kaybetmektedir. 

Kent merkezine her geçen gün farklı konsepte bir yenisi eklenen cafeler bunun 

en belirgin göstergesidir.  
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Cafeler kentte yaşayan bireylerin boş zamanlarını geçirecekleri tüketim 

mekânları olarak kurgulanmaktadır. Eskiden toplum bireyleri vakit geçirmek için 

sadece kahvehanelere giderken günümüzde yapı oldukça farklılaşmıştır. Farklı 

konseptte ve stratejide oluşturulan cafelerde bireyler, sadece ürün ve hizmetlerin 

tüketimini gerçekleştirmemektedirler. Bir cafe sadece yemekleri çok güzel olduğu için 

tercih edilmemekte; ambiyans, koku, ideoloji, nesneler, göstergeler, deneyim gibi pek 

çok faktör cafe tüketiminde öne çıkmaktadır.  

Postmodern dönem ile birlikte birey benliğini tanımlamak amacı ile 

tüketiminden faydalanmaktadır. Postmodern insan toplumun geri kalanından ayrışmak 

ve statüsünü inşa etmek amacı ile belirli mekânları tüketme eğilimindedir. Bireyin 

tükettiği mekânlar bireyin kimliğini inşa ettiği sermaye yapılarıdır.  Bireyin benliğini 

metalarla diğer anlamda tüketimle tanımladığı günümüzde, mekânda bundan nasibini 

alır. Birey tercih ettiği mekânla bir iletişim sistemi oluşturur. Lüks veya gösterişli 

mekânları tercih ederek toplumsal statüsünü belirtebilmektedir. Böylece üst sınıfa dahil 

olduğunu diğer toplum bireylerine kanıtlayarak haz alır. Bireyin lüks bir mekâna 

giderken hem mekânda sunulan yemeği hem mekânın deneyimini hem de gösterişi satın 

aldığından bahsedebiliriz. Öte yandan birey, hipster bir mekân tercih ederek tarzını 

tanımlayabilir. Burada da tüketici mekânda kullanılan nesneleri, yiyecek ve içecekleri, 

mekânın ambiyansı, konumu gibi özellikleri satın almaktadır. Örneğin, hipster yaşam 

tarzının günümüzde; “(…) endüstriyel üretime karşı bireysel emeğin değerini artırmayı, 

bu anlamda örgütlenmeyi, kapitalist tüketimi azaltmayı, takası ve ikinci elin dolaşımını 

artırmayı amaçlayan, yerel üretimi, tüketimi ve küçük işletmeyi destekleyen bir yaşam 

biçimi olarak ortaya çıkıyor.” (Tuncer, 2016). Kapitalizmin modern döneme göre 

fazlasıyla saldırganlaştığı ve tüketim kültürünün toplumun her noktasına eriştiği 

günümüzde, hipsterler de metalaşma sürecine dahil olmaktadır. Hipster olmak 

günümüzde bir moda olmanın yanında bir imaj göstergesidir. Özellikle Kadıköy ve 

Karaköy’deki cafeleşme süreci tamamen hipster konsept üzerinden geçekleşmektedir. 

Salaş tasarım, vintage eşyalar, ampüller, sadelik…. Kendisini hipster olarak tanımlamak 

isteyen her toplum bireyi boş zamanını bu cafelerde geçirerek tüketim kültürünü 

yeniden üretmektedir. 

Kapitalizm kendisinden başka hiçbir şeye yer bırakmıyor ve bu yaşam biçimini 

bir moda ikonuna, ürettiklerini ise gösterilen ve piyasada satılan fetiş nesnelerine 
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dönüştürüyor. Böylece, sadece miyop olduğumuz için ve sadece kullanmak 

üzere bir gözlük satın almıyoruz; aynı zamanda hipster görüntüsü için, fetiş 

değeri nedeniyle siyah kemik çerçeveli bir gözlük satın alıyoruz. Hipster 

nesnelerin ve mekânların gösteriye dönüştüğü, hipster kültürün ürettiği emek ile 

vitrinde sergilenen meta arasındaki ayrışmanın yaşandığı bir toplum-

mekândayız. (Tuncer, 2016.). 

Hipster mekân örneğinde olduğu gibi belli bir konseptte kurulmuş her mekân 

toplumu kendi ölçeğinde yeniden üretmektedir. Toplumu tüketmeye zorlayan ilgi çekici 

ambiyansları ile bu mekânlar, topluma bol göstergeler ile hizmet etmektedir. Böylece 

geniş ölçekte bir mekân olarak kentin bir tüketim aracı olduğunu göstermektedir. 

“Kent kültürünün önemli bir parçası ve kent tasarımında derinden etkileri olan 

yaşam tarzı denilen olgu, daha geniş perspektifte içinde var olduğu topluluğun kültürel 

değerleri ile ilişkili de olsa, tüketim temelli düşünüldüğünde mekânı, zamanı ve eşyayı 

kullanma tarzıdır. (aktaran; Batı, s. 249). Bu noktada materyalizm ön plana 

çıkmaktadır. Toplum bireylerinin yaşam tarzlarını ifade etmek için nesnelere yöneldiği 

bir toplum oluşmaktadır. Tüketim toplumunun bireyleri yaşam stillerini tanımlayan 

eşyaların, mekânların kendilerine sunduğu faydadan çok onların imajlarını 

tüketmektedirler ve bu onlar için hedonik bir durumdur. Tüketim ideolojisi de tam 

olarak bundan beslenmektedir.  

Tüketim toplumunda mekân, zaman kavramını yeniden üretebilmektedir. 

Mekân, zamanı ele alıp onu şekillendirebilmektedir. Bireylerin geçmişe duydukları 

özlem; yani zamanı geri getirememe durumu, kapitalizmin kar maksimizasyonu için 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda toplum bireylerini tüketmeye yönlendiren şey 

duygulardır. Mekânın 1980’ler, 1970’ler ambiyansına sahip olması, bireyin 

çocukluğundaki oyuncakların, eşyaların, karakterlerin mekâna yerleştirilmesi şüphesiz 

kapitalizmin duyguları kullanarak mekânı bir tüketim nesnesi olarak kullanmasından 

başka bir şey değildir. Toplum bireyleri mekâna giderek orada bir deneyim 

yaşamaktadırlar; bu duygusal bir deneyimdir. Mekânın tükettirdiği bu duygusal 

deneyim sadece gerçekten nostalji yaşamak isteyenler tarafından değil, geçmişle bir 

bağı olmayan ama deneyim kazanmak için gelen tüketiciler tarafından da tercih 

edilmektedir. Kentin her yerinde mantar gibi hızla yaygınlaşan nostalji cafeler tüketim 

kültürünün mekân aracılığı ile kente eklemlendiğinin bir başka göstergesidir.  
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Mekânlarda kullanılan yiyecekler mekân tüketiminin bir başka boyutunu 

oluşturmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken yiyeceklerin genellikle bir 

konsept halinde gastro-gösterisinin yapılmasıdır. Özellikle medya aracılığı ile 

gerçekleştirilen yemeğin gösterisi mekân tüketiminin bir sebebini oluşturmaktadır. Bu 

noktada özellikle belirtilmelidir ki mekânın yemek konsepti yerellikten uzak küresel 

kültürün ekseninde ve topluma yabancı ise mekân ve yemekler toplum tarafından bir 

deneyim olarak algılanmaktadır. “Serpme kahvaltıların, kavurmalı yumurtaların ya da 

kahvaltı tabaklarının yerini, ekşi mayalı ekmek üzerine ‘hollandez’ soslu ‘poşe’ 

yumurtalar, çırpılmış omletler alıyor; çayın yerini, aeropress, v60, chemexgibi 

tekniklerle demlenen x çekirdeğinin kullanıldığı kahvelerin aldığı gibi.” (Tuncer, 2016). 

Yemeğin nasıl bir tabakta sunulduğu kadar hangi mekânla özdeşleştiği de bir o kadar 

önemlidir. Tüketici yemeğin sunumunu tükettiği gibi, yemekle özdeşlesen mekânı da 

tüketir. 

2.5. Yabancılaşma 

Yabancılaşma, geçmişten beri süregelen; toplumun karşı karşıya kalınan en 

büyük sorunlardan biridir. Mevcut değerlendirmeler, insanın toplum içerisinde 

durumunun analiz edilmesinden oluşmaktadır. Karl Marx'ın yazıları şüphesiz bu 

değerlendirmelerde merkezi bir konuma sahiptir. 

Yabancılaşma Marx’ın en önemli temel konularından biridir. El Yazmaları, 

(1844) eserinde ekonomi politik bir şekilde yabancılaşma kavramından bahseder. 

Elyazmalarında “emeğin yabancılaşması” ve “işçinin yabancılaşması” önemle üzerinde 

durduğu konulardır. Endüstriyel çağ ile birlikte, kapitalizmde çalışmak insan için 

gereklidir. Fakat insan duygusal bir varlıktır teknoloji ve endüstrileşme insan doğasını 

nasıl etkilemektedir? Diğer taraftan endüstri ve teknoloji çağı beraberinde problemleri 

de getirmektedir. İnsan, yabancılaşma sürecinde kendisini bir emek biçimi olarak temsil 

eder. Bu süreç; bilincin, tarihin, yaratıcılığın, sosyalleşmeye duyulan ihtiyacın, tutkunun 

ve gerekliliğin, insanın doğa ile olan ilişkisini üretme ve çoğaltma çabasında belirleyici 

olduğu bir süreçtir. Marx tüm bunların yani insan doğası ve yaşamın materyalistliğini 

analiz ederek bir felsefe oluşturmuştur. Bu sebeple onun felsefesinde hümanizm ve 

mataryalizmi çokça görmek mümkündür. İnsanın varoluşu, yani yapısının nasıl olduğu 

yabancılaşma probleminin anlaşılması noktasında önemlidir. Marx’a göre; insan doğası 
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gereği, doğaya, duyusal olarak bilgiye sahip olan, duygusal, evrensel ve özgür bir 

varlıktır.  

Toplumlar tarih boyunca belli dönemlerden geçmektedir. Her dönemde üretim 

ilişkilerinin biçiminde ve boyutunda birtakım değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. 

Kapitalist üretim ilişkilerinin yoğunlaşmaya başladığı modern dönemler ile birlikte belli 

toplumsal sorunlar da yüzeye çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda Yabancılaşma önemli 

bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Marx Yabancılaşma konusuyla ilgilenen en bilinen filozof olmasına rağmen, 

Hegel’in her gerçeklik biçiminin özünde ayrılık ve uzlaşma vardır yolundaki 

görüşünden etkilenmiştir. Uzaklaşmanın diyalektik sürecinin bir evresi olduğu, 

insanın bunu yaşayarak ve buna başkaldırarak kendi benliğini yarattığı, 

böylelikle kendini insan olarak gerçekleştirdiği fikri Marx’ı özellikle etkilemişti. 

(Pappenheim, 2002, s. 74).  

Marx Hegel’den bu denli etkilenmesine rağmen bazı noktalarda Hegel ile aynı 

fikirde değildir. Hegel, yabancılaşma ve nesneleşmeyi bir ve aynı süreçler olarak 

gördüğünden ve yabancılaşmayı nesneleşmeye eşitlediğinden dolayıdır ki, düşüncesi 

eninde sonunda var olan durumun bir olumlanmasına varıyorken, Marx nesneleşmeyi 

yabancılaşmadan ayıracak ve yabancılaşma eleştirisinin yolunu açacaktır (Akataran; 

Yılmaz, s.4). 

Marx aslında yabancılaşmanın üzerinde evrensel bir ilke olarak durmamış, 

dikkatini daha çok yabancılaşmanın çağdaş dönemdeki rolü üzerine 

yoğunlaşmıştır. Hegel’den farklı olarak yaşadığı çağı uzaklaşmanın yerini 

uzlaşmaya ve sükunete bıraktığı, insanoğlunun kendi kendisiyle bir iç barışa 

vardıktan sonra nihayet kendine geldiği bir dönem olarak görmüyordu. Bunun 

yerine Marx yaşadığı çağda, çatışma ve kargaşa yaratan güçler kendi 

kendilerinin dışına taşma ve mevcut tarih sürecini kendi kendini aşacak 

biçimde zorlama eğilimi gösteren karşıt yönelimler görüyordu. (Pappenheim, 

2002, s. 75). 

“İşçinin kapitalist için zorla çalışması, işçinin çalışmasının ürününü kapitalistin 

kendine mal etmesi, ve kapitalistin mülkiyetinde bulunduğu için işçinin karşısına 

yabancı, köleleştirici bir güç olarak çıkan üretim araçlarından işçinin ayırılmasıdır.” 

Başlangıçta kendi üretimini gerçekleştirebilen, doğası gereği özgür ve duygusal olarak 

tanımladığı insan, kapitalist üretim ilişkileri ile birlikte kendi özüne yabancı hale 

gelmektedir. Kendi emeği olan ürünün üretim sürecinde söz sahibi olamayan, ürettikten 
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sonra da onu satın alamayan insanın hem ürettiğine hem de kendi özüne yabancılaşması 

durumu, Marx’ın “yabancılaşma” kavramıyla anlatmak istediğidir. 

Marx yabancılaşmayı analiz ederken onu farklı parametreler ekseninde ele 

almıştır. Doğaya yabancılaşma, insanın kendi emeğine yabancılaşması, üretime 

yabancılaşma ve bireyin kendine(özüne); beraberinde topluma yabancılaşması Marx’ın 

yabancılaşmayı analiz ettiği boyutları oluşturmaktadır. 

2.5.1. Doğaya Karşı Yabancılaşma  

Marx doğaya karşı yabancılaşma ile, insanın doğa karşısında üstünlüğü ele 

geçirerek doğaya hükmetmesinden bahseder. 

Doğa modern dünya tarafından ticarileştirilmiş, kirletilmiş ve militarize 

edilmiştir. Böylece, sadece ekolojik anlamda değil, varoluşsal anlamda da 

insanın yaşam alanı daraltılmıştır. Yaşadığımız bu yeni doğa, insanın çevresine 

bağlanmasını engellemekte, onu yabancılaştırmakta ve bu yabancılaşma 

nedeniyle kendisini doğanın içinde bulmaktan ve doğayı kendi gerçekliği olan 

bir özne olarak tanımaktan alıkoymaktadır. (aktaran; Osmanoğlu, 2016, s.88). 

İnsan ait olduğu doğadan uzaklaşarak, doğaya karşı yabancılaşmayı 

gerçekleştirmiş olur. Doğadan uzaklaşarak; doğanın olmadığı bir yapıda yaşamaya 

başlayan ve mevcut yaşam alanını bu eksende kuran insan, ilk yabancılaşmasını 

gerçekleştirmiştir. “Doğaya yabancılaşma; insan-doğa ilişkisinde insanı diğer 

canlılardan ayıran özelliklerin başında doğaya egemen olabilmesi, onu değiştirebilmesi 

ve gerçek ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilmesi demektir.” (Ünaldı, 2011.). 

2.5.2. Emeğe Yabancılaşma 

Marks’a göre kapitalist sistem içerisinde işçi, emeği üzerinde, dolayısıyla da 

emeği sonucu ortaya çıkan ürün üzerinde kontrol sağlayamamaktadır. Böylece işçinin 

emeği ve emeği ile ürettiği ürün, işçi için farklı bir durum arz etmektedir.” (aktaran; 

Ünaldı,2011). Emeğin yabancılaşmasının neye dayandığını Marx şu şekilde 

açıklamaktadır; 

İlkin, emeğin işçinin dışında olması, yani onun özüne ilişkin olmaması, demek 

ki emeğinde işçinin kendini olumlamayıp yadsımaktadır…. işçi, ancak 

çalışmanın dışında kendi kendisinin yanında olma duygusuna sahiptir ve 

çalışmada kendini kendi dışında duyar. Çalışmadığı zaman kendi evinde gibidir 

ve çalıştığı zaman da kendini kendi evinde duymaz. Öyleyse çalışması istemli 

değil ama istemsizdir, zorlama çalışmadır. Öyleyse bir gereksinmenin 

karşılanması değil ama yalnızca çalışma dışındaki gereksinmeleri bir karşılama 
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aracıdır. Emeğin yabancı niteliği, fizik ya da başka bir zorlama ortadan kalkar 

kalkmaz çalışmadan veba gibi kaçılması olgusunda açıkça görünü…..insan (işçi) 

artık kendini ancak yemek, içmek ve çoğalmak gibi hayvansal işlevlerinde özür 

hissedebilir….insan işlevlerinde ise ancak hayvanlığını duyar. Hayvanal insanal, 

insanal da hayvana duruma gelir. (Marx, 2013.). 

Marx’a göre, işçi emeğiyle dışsal dünyayı kontrol altına aldıkça ona sahip 

oldukça kendisini yoksullaştırır. Bu yoksullaşma kontrolü kaybetmedir. Emeği ile dışsal 

dünya arasında bir yabancılaşma başlar. “(…) duyusal dışsal dünyaya gitgide onun 

kendi emeğine ait bir nesne olmaktan çıkar; sonrada dolaysız anlatımıyla yaşama aracı, 

fiziksel beslenme aracı olmaktan habire uzaklaşır.” (Marx, El yazmaları, 2013). 

Böylece “İşçi ne kadar çok servet üretse, üretiminin gücü ve kapsamı ne kadar artsa, 

kendisi de o kadar yoksullaşır. Ne kadar çok meta yaratırsa kendisi de bir meta olarak 

o kadar ucuzlar.” (Marx,2013). İşçinin aşırı üretim sürecinin içerisinde yer alması 

kapitalistin lehine gerçekleşirken, kendisini nesneleştirir. Kar sahibi zenginleştikçe işçi 

daha da fakirleşmeye başlar; emek gücü ucuzlar. Emeğin nesne karşısında 

değersizleşmesi ve kontrolsüzlüğü işçi ve nesne arasındaki bir uzaklaşmasının 

göstergesini oluşturur. “İşçi der Marx: “yaşamını nesneye koyar; ama o zaman yaşamı 

artık kendisinin değil nesnenindir…O, emeğinin ürünü olan şey değildir.” “İşçinin 

kendi ürününden dışlanması sadece emeğin bir nesneye dönüşmesi sonucunu 

doğurmaz…nesneye verdiği yaşamın şimdi kendisinin karşısında yabancı ve düşman 

olarak çıkması sonucunu da doğurur.” (Pappenheim, 2002). 

Marx’ın derinlemesine bir analiz gerçekleştiği işçinin emeğine yabancılaşması 

konusu toplumsal ilişkilerin, ekonomi politik eksende güçlü bir analizine 

dayanmaktadır. İnsanların yaşamsal faaliyetlerinin ve yaşamsal koşullarının insanın özü 

ile olan ilişkisinin anlaşılması bu analizde elzemdir. Şüphesiz Marx, insanın özü ve 

kapitalist üretim ilişkilerindeki rolü arasında derin bir sorun görüyordu. Ona göre 

işçinin ürettiği nesnenin mülkiyetinin kapitaliste ait olması, hem de kişisel 

özelliklerden, yetenekten uzaklaşmış bir işin insan doğasına uygun olmayışı emeğin 

metalaşmasının sebebiydi. Yani Marx’ın insanı duygusal bir varlık olarak tanımladığı 

insan doğasına uygun olan tüm özelliklerin dışarı çıkartıldığı bir iş tanımı; aynı 

zamanda işçinin ürettiği nesne ile arasındaki sahiplik sorununun oluşmasına, emeğin 

meta haline gelmesine sebep olmaktaydı. Bu durum, işçinin sadece yaşamını devam 

ettirmek için zorla çalıştığı, çalışırken öldüğü bir yaşamı tanımlamaktaydı. Bu noktada 
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işçi hem özgürlüğünden uzaklaştırılarak bir kalıba dahil edilmekte hem de ürettiği 

metanın sahibi olamamaktadır. Dolayısıyla bu yapı işçiyi yani insanı toplumsal-

ekonomik ilişkiler ekseninde merkezi bir konum oluşturmaktan uzaklaştırarak onu dar 

bir kalıba hapsetmektedir. Özne konumundan uzaklaşan işçi nesne konumuna 

evrilmektedir. Şüphesiz bu durum Marx’ın ısrarla bahsettiği şekilde insan doğasına 

uygun olmadığından dolayı bir sorun oluşturmaktadır. Bu şekilde işçinin ürettiği meta 

işçinin dışında tamamen ondan uzak yabancı bir nesne olarak tanımlanmaktadır. 

2.5.3. Üretime Yabancılaşma 

Marx'ın söz ettiği bir diğer yabancılaşma biçimi emeğe yabancılaşma süreci ile 

de bağlantılı olan işçinin üretim sürecinde yaşamış olduğu yabancılaşmasıdır. İşçinin 

kendi emek sürecindeki veya üretim faaliyeti üzerindeki kontrol eksikliği, onun 

yabancılaşmasına sebep olmaktadır. Söz konusu yabancılaşma işçinin emeğiyle ortaya 

çıkardı ürünler üzerinde kontrol sahibi olmamak, aynı zamanda emtiaları üreten üretim 

süreci üzerinde kontrol sahibi olmamak anlamına gelir. İşçi üretim sürecinde sadece 

kendisine tanımlanan işi gerçekleştirerek mekânikleşmektedir. İşçinin üretimin nasıl 

gerçekleştiği, hangi sürece tabi tutulacağı ve neyin üretileceği konusunda söz sahibi 

olmaması durumu üretim süreci ile yabancılaşmasına sebep olmaktadır.  Yaşamını 

devam ettirmek için çalışmak zorunda olan dolayısı ile emeğini satan işçi bu süreç 

içinde statikleşerek nesneleşmektedir. “Marks’a göre kapitalist sistemde işçinin, 

hedeflerin belirlenmesi ve üretimin sonuçlanması gibi çeşitli faaliyetlerde hiçbir etkisi 

bulunmamaktadır. Ayrıca iş süreci de işçinin kontrolü dışında gerçekleşmektedir. 

Böylece işçi yaptığı işe hiçbir anlam verememekte fakat yerine getirmektedir.” 

(aktaran; Ünaldı, 2011). 

Öte yandan işçinin üretim sürecindeki söz sahibi olamayışı, üretim sürecini 

kendisi ile iç içe olan fakat kendisinden ayrı, kopuk bir yapı olarak tanımlamasını 

sağlamaktadır. İş ile ilgili süreçte kapitalist için işçinin ne kadar hızlı ve verimli çalıştığı 

önemlidir. İnsan doğası göz ardı edilerek ona bir nesne konumlandırması yapılır. İşçinin 

iş akışı ve süreçlerinde rol alamaması onun sisteme, üretim sürecinde gerçekleştirdiği 

eylemlere yabancı hale getirir. Aynı zamanda iş sürecindeki tekdüzelik ve söz sahibi 

olmamak işçiyi pasifleştirerek Marx’ın da belirttiği gibi onun kişisel özelliklerini ve 
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becerilerini törpülemektedir. Bu noktada yine üretim süreçlerine yabancılaşan insan, 

emeğini satarak geçimini sağlamaktan başka bir role sahip olamamaktadır. 

2.5.4. Kendine Yabancılaşma 

Marx’ın ele aldığı bir diğer yabancılaşma biçimi insanın özüne 

yabancılaşmasıdır. Kapitalist toplumlardaki üretim ilişkileri insanın doğasına yani 

özüne yabancılaşmasını da içerir. Şöyle ki pek çok devletin gelişmesi için kapitalizmin 

faydacı yönü yadsınamaz öte taraftan toplumların kendilerinin gelişim süreçlerinde 

yaşam ve iş süreci arasında uyumlaşamamaktan ötürü bir çatışma vardır. İnsanın işi 

esnasında asla kendisi gibi olamayacağını özüne uygun davranamayacağını vurgulayan 

yapı, şüphesiz insanı kendi özüne yabancılaştırmaktadır. Dolayısıyla işi esnasında 

kendisi gibi olamayan birey için iş zorunlu, dayatılmış olmaktan öteye gidemez. İnsanın 

özü ile, kapitalist üretim ilişkileri arasındaki zıtlık insanı kendine yabancılaştırarak 

kendi benliğinden yoksun bir yaşama sevk etmektedir. 

(…) yabancılaşma üretimin yalnız sonucunda değil, üretim ediminde (fiilinde) 

de görülür - yani, üretici etkinliğin kendisinde. İşçi daha üretim ediminde 

kendini kendine yabancılaştırmasaydı, kendi etkinliğinin ürünü karşısında nasıl 

yabancı kalabilirdi? Ürün olsa olsa, üretici etkinliğin bir özetidir. Bu durumda, 

emeğin ürünü bir soyulma olduğuna göre, üretim kendisi de hareket halinde 

soyulma, etkinliğin soyulması, soyulma etkinliğidir. Emek nesnesinin 

yabancılaşmasında, emek etkinliğinin yabancılaşması, kendine başkalaşması öze 

denir sadece. (Marx, 2013, s. 78). 

 

“İnsanın kendi emeğinin ürününden, hayat etkinliğinden, türsel varlığına 

yabancılaşması olgusunun dolaysız bir sonucu, insanın insana yabancılaşmasıdır. İnsan 

nasıl kendi kendisiyle karşı karşıya geliyorsa, öteki insanla da karşı karşıya 

gelmektedir.” (Marx, 1844 El Yazmaları, 2013). Dolayısıyla insanın kendi özüne ve 

emeğine yabancılaşması, onun topluma yabancılaşmasına da yol açmaktadır. 

Marx’ın yabancılaşma konusundaki fikirleri, iş ve insan doğası arasındaki 

ilişkinin analiz edilmesine fırsat sağlaması açısından önemlidir. Popüler bir iş anlayışı 

ile faydacılığın öne planda olduğu iş anlayışı bireyin emeğine yabancılaşmasını 

getirmektedir. Bu iş anlayışı yani kişinin özü ile işinin doğasının uygun olmaması 

durumu yabancılaşmış emeğin ürünüdür.  
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Max’ın 1844 El Yazmaları, eserinde belirttiği gibi, bireyin emeğine 

yabancılaşması onun özüne yabancılaşmasına yol açmaktadır. Marx yabancılaşmayı 

açıklarken onu üretim ilişkilerinden ayrı düşünmez çünkü Marx’ın çözümlemelerinin 

tamamı ekonomi politik ilişkileri üretim süreci üzerin analiz etmektedir. Kapitalist 

ekonomi politiğin günümüzde gelmiş olduğu nokta olan tüketim olgusu, üretim 

sürecinden bağımsız düşünülemez. İşçinin üretim sürecinde zihinsel veya bedensel 

işgücü yani emeği ile dahil olması, üretim sürecinin nihai aşamasında ürettiği metadan 

uzak kalması ekonomi-politik sistemin bir özelliğidir. Bu Marx’ın belirttiği 

yabancılaşma sürecinin bir yönünü oluşturmaktadır. İşçinin emeğinin üretimi olan 

metayı yine emeğini satarak kazandığı ücret ile satın almaya zorlanması tüketim 

ideolojisinin bir boyutudur. Dolayısıyla üretim sürecinin yarattığı tüketim sürecinde 

temel fonksiyonu üstlenen işçinin olduğudur. Sistemin işçiyi hem üretmek hem de 

tüketmek üzerine kurguladığı yapı doğası gereği yabancılaşmanın da yapısını 

oluşturmaktadır. 

 

2.6. Tüketim ve Yabancılaşma 

Marx’ın yabancılaşma teorisi ekseninde bahsettiği öze yabancılaşma şüphesiz 

günümüz tüketim toplumu bireylerini tanımlamak için kullanılabilir. Marx’ın teorisinde 

açıkça belirttiği üretim ilişkilerinin insanın doğası ile uygun olmaması, özel mülkiyet 

sistemi ve bireyin iş akışı içerisinde benliğinden soyutlanmasını gerekli kılan sistem onu 

işine ve özüne yabancılaştırmaktadır.  Söz konusu işin zorunlu dışarıdan dayatılmış 

olması bireyin özünden ayrı bir imge gibi var olmasını tetiklemektedir. Bireyin özüne 

yabancılaşmasının tüketim olgusu içindeki durumu da üretim ilişkilerinden farklı 

değildir. Tüketim gerçekleştiren birey de tıpkı üretim sürecinde çalışan bir işçi gibi 

özüne yabancılaşmaktadır. Çünkü tüketicinin tüketim arzusu bireyden bağımsız 

dışarıdan oluşturmaktadır. Birey imgeler ve göstergeler aracılığı ile arzusu 

tetiklendikten sonra tüketim davranışını gerçekleştirir. Benliğinin dışında dışarıdan 

dürtülerle davranışa yönlenir. Bu sebeple birey tüketim gerçekleştirirken özne 

konumunda değildir. Nesnelerin, arzunun, ihtiyaçların öznenin konumuna geçtiği, 

bireyin algısının dışında güdülendiği farkında olmadan eylemde bulunduğu dolayısıyla 

özüne yabancılaştığı bir süreçtir tüketim… Tüketim sürecinde bireyin özüne 

yabancılaşmasında özellikle yaratılan ihtiyaç kavramı oldukça önemlidir; 
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İhtiyaç olgusunun ise tarihsel süreçte insan doğasına göre kazanmış olduğu 

anlamında yaşanan radikal değişikliği, Althusser’in kullandığı ‘epistemolojik 

kopuş’ tanımlamasıyla açıklamak mümkündür. İhiyacın anlam dünyasındaki söz 

konusu kopma, onu işlevleri açısından metalaştırarak kendi doğasına 

yabancılaştırmaktadır. Teknolojinin mekânikten elektroniğe, üretim süreçlerinin 

fordizmden postfordizme dönüşümü, siyasal süreçlerde çoğulculuğun, ideolojik 

süreçlerde ise neoliberalizmin etkin olmaya başlaması, ihtiyaçların işlev ve 

anlamında da yukarıda sözünü ettiğimiz radikal kopma veya dönüşüme yol açtı. 

Küreselleşme süreci ise, tüm bu gelişmeleri yoğunlaştırdığı için ihtiyaç 

algısındaki belirsizliği, sınırsızlığı, doyumsuzluğu, salınımlılığı, varsayımsallığı 

ve sonuç itibariyle de yabancılaşmayı pekiştiren gelişme oldu. (Karakaş, 2017, s. 

258). 

 

 

İhtiyaçların sınırsızlaştırılması bireyin bilinçten yoksun, sürekli tüketim isteği 

içerisinde olmasını yaratmıştır. Üretim ilişkilerinde neyi niçin yaptığını sorgulayarak 

çalışan işçinin yaptığı işte anlam arayışı; işte özüne uygun davranamadığı farkındalığı, 

tüketim toplumunda sürekli tüketim gerçekleştiren bireyde yoktur. Çünkü sistem bireyin 

anlam arayışına tüketim metaları üzerinden karşılık vermektedir. Sistemin kendisine 

sunduğu metaların içerisine yerleştirilmiş anlamlar tüketiciyi geçici de olsa tatmin 

etmektedir. “Böylece insan, yabancılaşan ihtiyaçlar atmosferinin boşluğuna zayıf ve 

korumasız vaziyette bırakılmakta ve tüketirken tükenmektedir. Fromm’un (2004) 

ifadesiyle yabancılaşmış ihtiyaçların himayesi altına giren insan, fizyolojik ve psikolojik 

anlamda bir makineye dönüşmektedir.” (Karakaş,2017). Bu durumu Marx 1844 El 

Yazmalarında şu şekilde açıklamaktadır; “(...) İşçi, yaşamını nesneye koyar. Ama o 

zaman yaşamı kendisinin değil, nesnenindir. Demek ki bu etkinlik ne kadar büyükse işçi 

o kadar nesnesizdir.” (Marx, El Yazmaları, 2013.). Bu durumu tüketim ekseninde 

analiz edersek, birey yaşamını nesneler üzerinden tanımlamaya çalışır. Nesneleri satın 

almak için çalıştığı bir yaşamdır bu. Yaşamında kendi özü için değil nesnelere sahip 

olma durumuna göre var olur. Dolayısıyla yaşamında nesne bireyin yerini almıştır. 

İnsan bilinci ile değil nesneleri kontrol edenler tarafından yönlendirilir. “Şüphesiz bu 

yabancılaşmış bir yaşam tarzıdır. Tüketici etiket ve marka satın alır.  Ferahlatıcı tadı 

olan diş macunu ile dişlerini fırçalar. Reklamlarda önerilen sigaraları içer. Sinema 

yıldızlarının kullandığı sabunla banyo yapar. Rüyalar yatağında uyur”. (aktaran; Anar, 

2014.). Tüm bunlara sahip olma hırsıyla çalışan ve nesneleri satın alan insanların var 

olduğu toplum yabancılaşmış bir toplumdur. 
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2.7. Karl Marx, Meta Fetişizmi ve Yabancılaşma 

Günümüz tüketim toplumunda özellikle kent merkezi incelendiğinde bireyin 

etrafını meta statüsündeki nesnelerin çevrelediği açıktır.  Bu noktada kentin bir yaşam 

tarzı şekli olarak içinde bulunan bireylerinin kendilerini ifade etme olanağı buldukları, 

sembolik tüketim gerçekleştirdikleri ve yaşam tarzı satın aldıkları tüketim yerleri olan 

mekânlar; cafeler, çarşılar, dükkanlar, restoranlar da birer meta, nesne gibi 

düşünülebilir. Bu meta bolluğunun yabancılaşma ile olan ilişkisinin ne olduğu oldukça 

önemlidir. Söz konusu ilişkiyi Marx’ın meta fetişizmi teorisi ekseninde açıklığa 

kavuşturmak mümkündür. Meta Fetişizmi Marx’ın doğası gereği kapitalist toplumun 

yarattığı yabancılaşma olgusunun merkezi konumundadır. Günümüz tüketim 

toplumunda bireylerin nesneleri tüketme ve yabancılaşması durumunun anlaşılması için 

Marx’ın meta fetişizmini incelemek yerinde olacaktır.  

Bir şeyi fetiş haline getiren nesnenin kendi yararında olmayan birtakım güçlere 

sahipmiş gibi bir fonksiyonda gösterilmesidir. Fetişleştirme basit bir yanılsamanın çok 

daha ötesinde bir şeydir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken, satın alınan nesnelerin 

aslında sahip olmadığı özelliklerinin metanın içine eklenmesi sonucunda bireyin 

arzuladığının metanın değil metanın içine yüklenen değerin olmasıdır. Bu durumu bir 

örnekle açıklamak meta fetişizmini daha anlaşılır hale getirecektir. 

 

 Dünya devi olan Unileverin tarihi,19. Yüzyıl’ın sonuna kadar uzanır. Şirketin 

kurucusu Lever Brothers, Viktoria Döneminde İngilterede yaygın olmayan 

temizliği yaygın hale getirecek bir sabun markası yaratmaya çalışır. Bu noktada 

“Temizliği sıradanlaştıracak, kadınların iş yükünü azaltacak, insan sağlığını ve 

cazibesini artıracak kullananları hayatlarından daha fazla keyif alacak hale 

getirecek ödüllendirecek bir marka peşinde koşuyorum. Öyle ki bu marka ile 

kadınlar hijyeni arzulayacak” Tüketim pratiklerinde hijyenin bile arzu metası 

olması, bir süreçte gerçekleşiyor. (Batı, 2015, s.45). 

 

Bu örnek metanın fetiş karakterini göstermektedir. Hijyene temizlik özelliğinden 

farklı olarak keyif, iş yükü azaltma, ödüllendirme gibi hijyenden bağımsız özellikler 

yüklenip bu özelliklerin bir meta ile birleştirilmesi ve tüketicinin yeniden oluşturulmuş 

hijyen arzusuyla metayı satın almasını beklemek metanın fetiş yönünü açıklamaktadır. 

Tüketicinin satın aldığı meta değil, metanın anlamıdır. Bu noktada metanın içine 

yerleştirilen anlamın güçlülüğünün öznenin yerini alması şüphesiz öznenin özüne 
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yabancılaşmasının açık bir şekilde göstergesidir. Marx’ın El Yazmaları (1844) eserinde 

belirttiği şuydu, kapitalist toplumlarda işçinin ürettiği emeğin giderek işçinin 

kontrolünden çıktığı, işçinin kendi yaratıcı iradesini ürettiği ürüne yansıtamadığı ve bu 

durumun emeğine yabancılaşmasını oluşturduğuydu. Bu durum zamanla ürünün işçi 

karşısındaki zaferi ile sonuçlandı. Tüketim toplumunda emtialara fiziksel özelliklerinin 

yanında bir çok yeni özellikler yüklendi. Bu özellikler vardır, fakat metanın özellikleri 

ile ilişkili değildir ve metaya ait değildir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bir hijyen 

ürünün keyif vermesi, ödüllendirmesi ona has bir özellik değildir. Bunlar nesnelerre ait 

özellikler değildir. İnsanlara ait özelliklerdir. Nesne ve insan yer değiştirmiş. Özne özne 

fonksiyonunu kaybederek nesneleşmiştir. Nesne de özne fonksiyonu yüklenerek 

özneleşmiştir. Bu etki, kapitalist bir toplumda gerçek emtia üreticilerinin büyük ölçüde 

görünmez kalmasından kaynaklanmaktadır. Üreticiler ürünlerine yalnızca “ürünler 

arasında takas işleminin kurduğu ilişkiler” yoluyla yaklaşabilmektedirler. 

Bu durumdan (Marx, Kapital , 2011) de, kapitalist tüketim toplumunda gerçek 

emtia üreticisi olan bireylerin artık görünmez hale geldiğinden açıkça bahsetmiştir. Bu 

üreticiler görünmez olmakla ile beraber kendi ürettikleri ürünlere yabancılaşmalarından 

kaynaklanan bir durum da vardır. Üretimleri ile sadece ürünlerin değiştirilmesi yolu ile 

ilişki kurabilmektedirler. Bu değişim tabi ki parasal bir değişim sürecidir. Bireyin emeği 

üzerinden kar elde eden firmalara yine bireyin para ödemesi yolu ile kurduğu bir 

iletişimdir; bireyin kendi emeği ile kurduğu iletişim. Birey emtia ile sadece metasal bir 

ilişki kurduğu için onun içerisine sistemi kontrol edenler tarafından eklemlenen metayı 

fetişleştirici değerleri göremez. Metaya atfedilen değerleri sanki metanın doğasında var 

olan değerlermiş gibi algılar bu noktadan sonra, nihayetinde Marx’a göre değer, insan 

emeği nedeniyle tahakkuk etse de kapitalist bir sistemde bulunan insanlar, herhangi bir 

bireyden bağımsız olarak var olan piyasa güçlerinin kontrolünde olmadıklarına 

inanmaya yönlendirilir. 

Farklı ürünleri, değişim sırasında değer bakımından eşitlediğimiz zaman 

yaptığımız iş, bunların üretimi için harcanan farklı türden emekleri, soyut insan 

emeği olarak eşitlemekten başka bir şey değildir. Yararlı bir nesneye “değer” 

damgası vurmak, değişim alanında yer alan toplumsal bir olaydır. Ne var ki biz, 

emeğin bu toplumsal niteliğini, ürünlerin kendilerinde bulunan nesnel nitelikler 

gibi görürüz. Marx, metalara yüklenen bu gizemli (fetiş) niteliğin, kapitalist 

üretim biçiminden kaynaklandığını, değerin en sonunda ulaştığı para biçiminin 

bile özel emeğin toplumsal niteliğini ve tek tek üreticiler arasındaki ilişkiyi 
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aydınlığa kavuşturmak yerine, bunu örtbas ettiğini öne sürer. (Evrensel Gazetesi, 

2016). 

Nesneler bir tüketim ürünü olarak değişim değeri kazanmış ve bir kar aracı 

olarak pazarda metaya dönüşmüş, anlam ileten sembolik değerler kazanmıştır. 

Geleneksel toplum yapılarında nesnelerin sembolik anlamı kişisel ilişkileri belirlerken 

sosyal statünün sosyal avantajın ve ritüellerin de göstergesidir. (Batı. 2015). 

Kapitalizmde yabancılaşma süreci “fetişizm” ve “şeyleşme” sürecine götürmektedir. 

Marx Kapitalde, toplumsal ilişkilerin günümüzde oldukça yapay bir süreç olduğundan 

bahseder. İnsanın temel fonksiyonunu yitirdiği toplumsal ilişkilerde ürünlerin metasal 

değeri ile insanlar arasındaki ilişkinin bir yabancılaşma süreci olduğunu belirtir.  

Bireyin emeği ile ürettiği ürünlerin işlevsellik özelliğinden sıyrılarak piyasa güçlerinin 

eklemlediği anlamlar ile fetişleştiğine böylece emeğin bireyden uzaklaşarak bir şey 

haline geldiğinden bahseder. Gündelik yaşam pratiklerinde artık önemli olan metalardır. 

Yani şeylerdir. Toplumsal ilişkiler şeyler üzerinden ilerler. Marx toplumsal ilişkileri 

şeyler arasındaki ilişkiler olarak tanımlar.  Bu sürecin de yabancılaşma sürecini 

doğurduğundan bahseder.  

Marx’ın meta fetişizmi, şeyleşme ve yabancılaşma sürecini mekân üzerinden 

değerlendirirsek, günümüz kapitalist sisteminde mekânı bir ürün gibi düşünebiliriz. Bir 

ürün olarak mekân içine eklemlediği her şey ile görsel yönü güçlü bir metadır. Farklı 

tema, fikir, atmosfere sahip olan cafeler bireyin özüne yabancılaştığı yerlerdir. Bu 

yabancılaşmanın sebebi iki boyuttadır. İlki bireyin özüne yabancılaşmasıdır. Bu durum 

bireyin mekânı fetişleştirmesi ve dolayısıyla şey ile arasındaki ilişkiye dayanan bir 

boyut ile ilgilidir. İkincisi ise topluma yabancılaşmasından kaynaklı olan 

yabancılaşmadır.  

Mekân olarak bir cafenin işlevsel özelliği bireyin yemek yeme ihtiyacını 

karşılayan bir yer olmasıdır. Daha özelde detaylandırırsak, TDK da cafe şu şekilde 

tanımlanmaktadır; “İçecek ve hafif yiyeceklerin satıldığı, bazılarında kapı önlerinde 

oturacak yerlerin bulunduğu ayaküstü yiyecek yerleri” fakat cafelerin günümüzde 

gelmiş olduğu boyut incelendiğinde artık cafe sadece yeme ve içme ihtiyacının 

karşılandığı fonksiyonel özelliğinin ötesinde farklı anlamlara sahiptir. Cafenin 

işlevselliği onun görüntüsünden çok daha geride kalmıştır. Cafe’nin teması, tasarımı; 

tablolar, eşyalar, objeler, afişler aracılığı ile yaratılan değer meta olan cafenin içerisine 
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eklemlenmiştir. Tablonun, eşyanın, duvar yazılarının yaratmış olduğu ifadeler salt 

mekân ile bütünleşir. Mekânın özü olarak kabul edilir. Bireyin mekân yani meta ile olan 

ilişkisi tamamen mekânın anlamsal yönü ile devam eder. Çünkü özne ve nesnenin yer 

değiştirmesi, anlamın nesneye kaymasını oluşturmuştur. Örneğin cafe içerisindeki 

göstergeler aracılığı ile mekân belli bir ideolojiye, belli bir fikre, duyguya, konuyu 

tasarım ve konsept aracılığı ile sahip olabilir. Her ne konu da olursa olsun, ikonlar ve 

göstergeler bolluğu ile cafenin bir düşüncenin fetişleştirildiği bir yer olarak var olması 

tüketim toplumundaki yabancılaşmanın boyutunu oluşturmaktadır.  Cafenin fonksiyonel 

özelliğinin daha geri planda kalarak bir düşünceyi, ideolojiyi konuyu savunması veya 

tasarımı sayesinde sıcak, samimi, huzurlu gibi özelliklere sahip olması metanı özünde 

olmayan özelliklerin metaya kaydığını göstermektedir. Dolayısıyla insan metanın içine 

aktarılan anlamsal kodlar aracılığı ile meta ile ilişki kurmaya başlar. Kendi ideolojisine 

uygun olduğunu düşündüğü bir cafeye gidebilir, ya da cafenin kendisine göstergeler 

aracılığı ile sunduğu sıcak ve samimi atmosfer sebebiyle boş zamanını cafede geçirmek 

isteyebilir. Cafe böylece arzunun nesnesi haline gelmiştir. Nesnenin ürettiği anlam bir 

değer kazanmıştır. Tüketici bu anlam sebebiyle bir nesne olan cafeye bağlanmıştır. 

Cafenin anlamı toplumsal ilişkilerin boyutunu kanıtlar niteliktedir. Çünkü birey artık 

nesne ile iletişime geçebilmekte, nesneye değer verebilmekte ve bunu onu tüketerek 

gerçekleştirebilmektedir. Çünkü içinde bulunduğu ilişki değerden uzak, yapay bir 

ilişkidir. Kapitalizmin yarattığı toplumsal ilişkilerdeki bu değişme, emeğin 

önemsizleşmesi, “metanın fetişleştirilmesi”, “insan ilişkilerinin şeyler arası ilişkilere 

dönüşmesi”, değerin ortadan kalkması, insanın özüne yabancılaştığının göstergesidir. 

Diğer taraftan cafenin yeme içme fonksiyonunun ortadan kalması tamamen bu 

fonksiyonun önemsiz olması anlamına gelmemektedir. Yemekte anlam ve gösteri 

içerebilmektedir. Günümüz tüketim toplumunda cafeye gelen tüketici yemeğin tadından 

çok onun görüntüsüne sembolik değerine göre yemeği tercih etmektedir. Bu noktada 

yemeğin sosyal medyada ya da cafenin menüsünde gösterisinin sunulması tüketiciye 

önceden belirlenmiş bir içeriğin sunulduğu anlamına gelmektedir. Gösteri sebebiyle 

özendirilen tüketici yemeğin arzusunu veya gösteri değerini tüketmektedir. Bu noktada 

açlığı giderme ve lezzetli bir şeyler yeme olan temel insani duygunun ortadan kalkarak 

yemeğin anlamının da değiştiğini söyleyebiliriz. Yemeğin fetişleştirilmesi ile birlikte 
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cafenin de fetişleştirildiği dolayısıyla mekânın insanın arzu nesnesi konumuna geldiğini 

ve bunun insanın özüne yabancılaşması olduğunu söylemek doğru olacaktır.  

Öte taraftan yabancılaşmanın ikinci kısmını oluşturan bireyin topluma 

yabancılaşması sürecidir. Bu noktada Marx, üretim süreçlerine yabancılaşan insanın, 

insana da yabancılaşmayı tetiklediğini öne sürer. Öze yabancılaşmanın, topluma 

yabancılaşmayı doğurduğu Marx’ın yazılarında açıktır. (Marx, 2013). Öze 

yabancılaşmayı oluşturan tüketim süreci, bireyin toplumla aslolan ilişkilerini sekteye 

uğratmaktadır. İnsanın bir diğer insan ile olan ilişkisinin, insanın metalarla ilişkisi 

şeklinde dönüştüğü günümüz toplumunda, yaşam biçiminin bir yabancılaşma olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumu mekân üzerinde analiz edersek, iş 

süreçlerinde özüne yabancılaşan insanın, işi dışında kalan zamanlarında cafeler 

ekseninde vakit geçirmesi onun yalnızlaşmasının göstergesidir. Vakit geçirdiği cafeyi 

huzurlu, bireyin kendini dinleyebileceği, sessiz özellikler ekseninde değerlendirmesi 

metropol yaşamında işine yabancılaşan, özüne yabancılaşan bireyin iş dışında kalan 

zamanında da toplum ile iletişim kurmak yerine bir ürün olarak mekânları tüketme 

eğilimi içerisinde oldukları söylenebilir. Tüketim mekânlarının fetiş hale gelmesi 

durumu şüphesiz toplumsal yabancılaşmanın bir yönünü oluşturmaktadır. 

2.8. Jean Baudrillard ve Yabancılaşma 

Önemli tüketim toplumu kuramcısı Baudrillard da Marx gibi kapitalizmin bireyi 

yabancılaştırıcı bir rol oynadığını savunur. Bunu Tüketim Toplumu (2018) de Praglı 

Öğrenci ekseninde çok net bir şekilde açıklamaktadır. Hikaye günümüzde oldukça sık 

görülen hatta kitle iletişim araçları aracılığı ile dizi ve filmler ekseninde sürekli kitleye 

iletilen bireylerin varlığa kavuşma arzusu ile alakalıdır. Şeytanın müdahalesi zengin bir 

kadın ile öğrencinin buluşmasını sağlar fakat öğrenci kadınla birlikte olamaz çünkü 

kadın zengindir.  Öğrenci bu durum karşısında tatminsiz ve arzusuna karşılık 

bulamamış bir halde odasında düşüncelere dalarken karşısında şeytan belirir. Öğrenciye 

bir teklif sunar bu teklif şüphesiz yabancılaşmanın teklifidir. Öğrenciye ayna 

karşısındaki imgesini kendisine satması karşılında ona bir yığın altın vereceğini söyler. 

Öğrenci şeytanın teklifini kabul eder altınları alır. Şeytanda öğrencinin imgesini alır ve 

cebine koyar.  Öğrenci bir yığın altın sayesinde başarılı işler çıkartır. Her şeyi yolunda 

olduğu halde öğrencinin sakındığı bir şey vardır. Aynaların önünden geçememektedir. 

Çünkü imgesi artık şeytandır.  Bir gün imgesinin farkına varır, şeytan onu takip 
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etmektedir. Şeytan tarafından diriltilen ve öğrencinin arkasından gönderilen imge 

sürekli öğrenci ile uğraşmaktadır. İmge artık öğrencinin sadece aynaların önünden 

geçerken fark ettiği bir suret olmanın ötesinde hayatının içinde, onun bir parçası 

olmuştur. Öğrenci bu durumdan rahatsız olur, kendisini toplumdan soyutlarsa imge 

kendisinin yerini alacaktır. Böylece imgeyi ortadan kaldırmaya karar verir. Öğrenci 

aynaya ateş eder, ayna parçalanır ve imge yok olur. Aynı zamanda öğrenci de yere düşer 

yok alan sadece imgesi değil aynı zamanda kendisidir. Çünkü imge özün yerini almıştır.  

Baudrilliard'a göre, buradaki ayna görüntüsü sembolizmdir. Eylemlerin anlamını 

ifade eder. Bireyin eylemleri imgesi için bir dünya yaratır. Bireyin dünya ile olan 

ilişkisinin şeffaflığı aynadaki imgesi ile arasında var olan ilişkinin değişmeden kalan 

ifadesi şeklindedir. İmge ile birey arasındaki ilişki farklılaşır imge, bireyden bağımsız 

davranmaya başlarsa bu dünyanın şeffaf olmadığının ve bireyin davranışlarını 

kendisinin yönlendirmediği anlamına gelir. Dünyanın bu saydamsız yapısı bireyin 

kimliğini lağvederek onu kendisine yabancılaştırmaktadır. Baudrillard’ın deyimi ile 

“kendim için bir başkası oluyorum yabancılaşıyorum”. Öte taraftan Baudrilliard’ın 

bahsettiği bir diğer durum ise metalaşma sürecidir. Şeytanın öğrencinin imgesini alıp 

katlayıp cebine koyması, öğrencinin imgesini sattığı gerçeğidir. Baudrilliard bu durumu 

toplumsal yabancılaşma olarak değerlendirmiştir. Şeytanın imgeyi bir mal gibi eğip 

bükmesini meta fetişizmi olarak değerlendiren Baudrillard, onu öğrencinin yani bireyin 

denetiminden uzaklaşarak metalaştığını açıklar. 

 

 

 

Baudrilliard Praglı öğrenci filmini içinde bulunduğumuz tüketim toplumundaki 

yabancılaşmayı açıklamak için iyi bir temsil olarak görmüştür. Sosyal yaşamın 

emtialar tarafından kuşatıldığı ve yönetildiği bir çağdır. Tüketim çağı aynı 

zamanda yabancılaşma çağıdır. Bu çağdaki her şey görüntüler, işaretler olarak 

düzenlenir. İşaretlerin ve göstergeler birey tarafından alınır ve tüketici bu 

mesajlarla birlikte kaybolur. Tüketici göstergeler sebebiyle asla kendi ihtiyaçları 

ve imajı ile buluşamaz. Bu toplumu karakterize eden şey tamamen kendisinin 

farkında olamama özünü dinleyememe durumudur.  (Yelman, 2012). 

 

Baudrillard Tüketim Toplumu (2018) kitabında bir başka hikaye ile de 

yabancılaşmayı açıklamaktadır. “Gölgesini Kaybeden Adam” filminde gölge sahibinden 

çıkartılıp alınmaktadır. Ve bir giysi haline getirilmektedir. Schlemihl gölgesine 
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tekrardan kavuşabilmek adına onu bir ressama yaptırmaya karar verir. Bu gölge 

kendisini izleyecektir. Hikayenin diğer boyutu Praglı Öğrenciden ayrılır. Öğrencinin 

şeytanla anlaşmasında altın karşılında imgesini satması, yani metanın değişim değeri 

söz konusudur. “Gölgesini Kaybeden Adamda metanın değişim değeri yerine 

kahramanın sahipsiz bir gölgenin peşinden koşması veya şeytanın ona ödünç gölge 

vererek onu kontrol ettiği bir yapı vardır. Hikayede dikkatle vurgulanan Schlemihl’in 

kendisinden değil, ait olduğu toplumsal yaşamdan yabancılaşmasıdır. Şeytanın ruhu 

karşılığında gölgeyi vereceği önerisini reddetmesi bu durumu göstermektedir. 

Baudrillard, içinde bulunduğumuz çağı,  

“Tüketim çağının, sermaye biçiminde hızlandırılmış tüm üretkenlik sürecinin 

tarihsel sonucu olduğu için aynı zamanda radikal yabancılaşmanın da çağı olduğu 

ileri sürülebilir. Metanın mantığı sadece emek süreçlerini ve maddi ürünleri değil, 

tüm kültürü, cinselliği, tüm insani ilişkileri bireysel fantezilere ve itkilere kadar, 

denetimi altına alarak genelleşti”. (Baudrillard, 2018, s. 251). 

…şeklinde açıklarken tüm bu tüketim dinamizminin yaratığı toplumun yabancılaşmış 

bir toplum olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

2.9. Mekân ve Yabancılaşma 

Postmodern dönem olarak adlandırılan günümüz, modernizmin değişim ve 

dönüşümleri ile birlikte daha ileri bir safhasının yaşandığı dönem olarak düşünülebilir. 

Bu süreç toplumsal yaşamda ve birey kimliğinde de birtakım farklılıklara sebep 

olmuştur. Toplumsal yaşamın içerisinde var olduğu kent ve kentin alt yapılarının 

postmodern dönemi oluşturan politik yapıdan etkilenmesi, mekânların da bu ölçekte 

üretilmesini berberinde getirmektedir. Kapitalizmin etkilerinin görüldüğü kentin bir 

parçasını oluşturan mekânlar tüketim ideolojisinin bir parçası olarak dikkat 

çekmektedir. Bu tezin konusunu oluşturan mekân ekseninde ele alınan cafeler 

yabancılaşmanın merkezi konumundadır. Bu yabancılaşma bireyin özüne 

yabancılaşması ve topluma yabancılaşması süreçlerini kapsamaktadır.   

David Harvey “Postmodernliğin Durumu” adlı eserinde kentin oluşumunu ve 

içinde bulunduğu yapıyı Jonathan Raban’ın bakış açısıyla açıklamaktadır. “Kentin, 

maddi malların kitlesel üretimi ve tüketimine dönük rasyonelleştirilmiş ve otomatize 

olmuş bir sisteme kurban edilmekte olduğu tezine, Raban kentin esas olarak 

göstergelerin ve imgelerin üretimiyle belirlendiğini ileri sürerek cevap veriyordu.” 



48 

 

(Harvey, 1997).  İmgeler ve göstergeler kentin her noktasında kentli bireyin bilincinin 

dışında onu etkisi altına almaktadır. Toplum bireylerinin sosyalleşme ve yemek yeme 

ihtiyaçlarını giderdikleri cafeler içerdikleri imge, sembol, kodlar aracılığı ile bireyleri 

tüketim gerçekleştirmeye kanalize etmektedir. Bu durum kentli öznenin bilincinin 

tüketim gerçekleştirme ekseninde kontrol edildiğini göstermektedir. 

Postmodernizmin gerçeği ortadan kaldıran ve sayısız bir çok gerçek yaratan 

yapısı mekânda da etki bulmuştur. Mekân sabit olmayan, değişen yapısı ile birlikte 

bireylere hipergerçek bir alan sunabilmektedir. Gerçeğin bir benzerenin yaratıldığı bu 

mekânlar içerdikleri göstergesel şovlar aracılığı ile bireylerin duygusal ve düşünsel 

tüketim gerçekleştirmelerini sağlayabilmektedir. Sözkonusu mekânlar tüketicinin 

gerçeği algılayış biçiminin de yeniden yaratıldığı mekânlardır. 

Mekân birbirinden alakasız birden çok temanın yer aracılığı ile konumlandığı bir 

yer olabilmektedir. Bu karmaşık mekân görüntüsü tüketici için alışılmışın dışında merak 

uyandıran bir yer olarak konumlanırken, buradaki amacı tüketiciye sonsuz bir deneyim 

sunmaktır. Mekân aracılığı ile eğlence, farklılık gibi özellikleri bünyesine katan 

mekânlar bireylerin gündelik yaşam tarzlarını değiştirmekte onların eğlence ve deneyim 

anlayışlarını yeniden biçimlendirmektedir. Artık mekânlar eğlence ile tüketimin iç içe 

geçtiği yerler olarak tanımlanabilmektedir. 

Tüketicilerin kendi imaj ve kimliklerini belirlemede bir ürün olarak mekânları 

kullanma istekleri, postmodern dönemin yaratmış olduğu toplumsal ilişkilerin bir 

sonucudur. Bu durum şüphesiz tüketim ideolojsinin etkili olduğu postmodern dönemde 

öznenin merkezi konumunundan uzaklaşmasının bir sonucudur. Bireylerin toplumsal 

ilişkilerinin tamamen metaların değiştirilmesi üzerine kanalize olduğu bu yapı 

yabancılaşmanın üretildiği bir yapıdır. Dolayısıyla tüketimin, postmodernizmin salt 

kendi özelliklerinin yabancılaşmayı tetikleyici bir yapı olduğu ileri sürülebilir. Özenin 

merkezi konumundan uzaklaşarak bu merkezi konumun nesne ile yer değiştirmesi 

mekân perspektifinde incelendiğinde, nesnenin mekân olarak öne çıktığı görülmektedir. 

Bireyin kendini tanımlamak, haz almak, mutlu olmak, duygularını anımsamak amacıyla 

nesnenin (mekânın) tüketimine ihtiyaç duyması onu nesnenin(mekânın) dışında 

bırakarak temel fonksiyona sahip olmayan bir özellik atfetmektedir. Bu bağlamda birey 

özüne yabancılaşmaktadır. Diğer yandan toplumsal ilişkierde insanın insan ile olan 
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ilişkisinin insanın nesne olan ilişkisinin gerisinde kalması insanın topluma 

yabancılaşmasının bir başka göstergesidir. İnsanlar arasındaki ilişkilerden daha önemli 

hale gelen metaların değişim ilişkileri tüketim ideolojisinin toplumu ne denli ele 

geçirdiğini göstermektedir. Çalışma esnasında emeğine yabancılaşan insanın veya 

toplumsal ilişkilerde yalnızlaşan insanın kendini huzurlu hissetmek için kendi kimliğine 

uygun bir mekânda vakit geçirme isteği şüphesiz günümüz toplumunun geldiği boyutu 

açıklamaktadır.  

2.10. Mekân İncelemeleri 

Mekânın içinde bulunduğu toplumsal yapıdan bağımsızlaşamaması olgusu, onun politik 

boyutunu da işaret eder. Dolayısıyla mekân ideolojik bir ürün olarak değişen ve 

dönüşen kentte yerini alır. Mekânın bu yapısı, mekâna pazarlama olgusu içinde salt bir 

konuma sahip olmanın çok daha ötesinde ekonomi-politik bir özellik atfeder. Mekânın 

bir nesne olarak yerini alması onun analizini de mümkün kılmaktadır. Kentin üretilirken 

bir alt aşamasını oluşturan cafeler tüketim toplumunun yaratılması ve devam etmesi için 

yaşamsal boyuttadır. Öte taraftan günümüzde tüketim toplumuna yönelik eleştiriler 

bulunmaktadır.  Tüketim kültürünün egemen olduğu toplumsal yapılarda meydana 

gelen değişmeler bu eleştirilerin ana konusunu oluşturmaktadır. Bireylerin ihtiyaçlarının 

yeniden oluşturulduğu, özne ve nesne arasındaki ilişkinin muğlaklaştığı, her şeyin 

tüketim üzerinden tanımlandığı tüketim toplumu mekânı da tüketim aracı olarak 

kullanmaktadır. Mekânın değişen boyutu, atmosferi, teması kısacası sahip olduğu tüm 

özellikler mekânın tüketim ürünü olarak sunulduğunu göstermektedir. 

Modern zamanlarla birlikte toplumun büyük kesimi tarafından tercih edilen 

cafeler, sosyalleşmek, eğlenmek gibi boş zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği yerler 

olarak öne çıkmaktadır. Sosyalleşme ve eğlenme gibi kavramların tüketim ile 

şekillenmesi mekânın deneyimsel anlamda bir yaratım sürecini beraberinde 

getirmektedir. Toplum bireylerinin eğlence yollarından birisi mekânın atmosferini 

solumak olabilmektedir. Müşteriye anlam veya deneyim vaad eden mekânlar, tüketim 

mesajları taşımaktadır. Tüketici mekân aracılığı ile oluşturulan anlamdan etkilendiği 

için mekânı tüketmeye yönelmekte ya da mekânın anlamını algılamadığı halde deneyim 

sağlamak amacı ile mekânı tüketme eğilimde olabilmektedir.  Öte yandan tüketim 

toplumu dinamiklerinin yarattığı anlamsızlık ve maddeci yapıda yabancılaşan birey 
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mekânın moderniteden uzak yapısından etkilendiği için de mekânı tüketebilmektedir. 

Bireyin geçmişe, bir düşünceye, bir metaya duyduğu özlem mekânı tüketmesinin 

sebebini oluşturabilmekte, mekânı sosyalleşmek veya eğlenmek için değil de bireysel 

olarak kendini huzurlu hissettiği için tercih edebilmektedir. Modern hayatın getirdiği 

stres ve kargaşadan uzaklaşmak için mekân tüketimine yönelen bireylere bir simülasyon 

dünyası yaratan bu tip cafeler geçici bir süre bireyleri mutlu etmektedir. Bu noktada 

tüketicide oluşturduğu “sıra dışı, farklı, tam bana göre algısı,” tüketicinin mekâna 

bağımlılık kazanmasını sağlamaktadır. Bu bağımlılık mekân tüketiminin, dolayısıyla 

tüketim kültürünün kendini yeniden üretmesinin devam etmesinin bir yolunu 

oluşturmaktadır. 

Mekânın tüketim ekseninde neyi nasıl kullandığını analiz eden Mehmet 

Birekul’un “Bir Kentleşme Refleksi olarak Nostalji Cafeler” isimli makalesinde mekân; 

eşyalar ve müzik aracılığıyla incelenmiştir. Makale mekânın modernleşme ile birlikte 

değişen ve dönüşen yapısı ve algısına bir bakış sunması açısından oldukça önemlidir. 

Bu tez çalışmasının örneklemini oluşturan mekânların incelenme noktasına, Birekul’un 

“Bir Kentleşme Refleksi olarak Nostalji Cafeler” makalesi ışık tutmaktadır. Birekul’un 

cafeleri; ambiyans, eşyalar ve müzik ekseninde analizine farklı parametreler eklenerek 

ve alan araştırmasında kullanılan “bu mekâna ne sıklıkla gelirsiniz? Mekânı birkaç 

cümle ile açıklar mısınız?” sorusuna verilen cevaplar incelenerek mekânlar analiz 

edilmiştir. 

2.10.1. Tosbağa Cafe 

Tosbağa Cafe Kadıköy’de, vosvos konseptinin hakim olduğu bir cafe olarak 

göze çarpmaktadır. Öncelikle mekânın konumu ele alındığında Kadıköy, Ali Suavi 

Sokak yani diğer ismiyle Sanatkarlar Sokağında bulunmaktadır. Kadıköy son 

zamanlarda kentsel soylulaştırma ekseninde dönüştürülen bir semt olarak öne 

çıkmaktadır. Semtin değişim ve dönüşüm sürecinde tüketim merkezi haline geldiği, 

semtteki cafe sayısındaki artış ile gözlemlenebilmektedir. Özellikle hafta sonlarında 

Kadıköy’deki kalabalığın sebebinin cafelerde tüketim gerçekleştirme isteği oluğu 

açıktır. Saha araştırmasında Tosbağa Cafeye gelen müdavimlerden biri görüşme 

esnasında bu durumu şu şekilde ifade etmiştir; 
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“Kadıköy atık haddinden fazla kalabalık, işi olmayan herkes burada, haftasonu 

sokakta yürüyemiyoruz. Cafeler ağzına kadar dolu ve pahalı!  

Kent salt değişmez bir yapıda değildir. Her şey gibi o da ekonomi-politik 

sistemin bir ürünü olarak yeniden ve yeniden üretilir. Bu üretim sınıflı toplumlarda 

toplumsal mekânların eşitsiz kullanımını doğurduğu gibi, tüketim toplumunu 

yaratmanın ve meta tüketimini devam ettirmenin önemli bir aracıdır. Meta ekonomisi 

bunun için bireylerin yaşam alanı olan kentleri sistematik olarak dönüştürür. Cafeleşme 

ve tüketim de bu sürecin bir parçasını oluşturur. Mevcut yapıda sistemin dışında kalmak 

pek mümkün değildir. Tosbağa Cafe bu süreçte bir yandan tüketim kültürünün bir 

parçasını oluştururken öte yandan imajını farklı bir şekilde oluşturarak yabancılaşan 

bireyin sığınak noktasını oluşturmaktadır.  

Mekânın konumu detaylı bir şekilde analiz edildiğinde sokağın girişinde düşünür 

ve yazar olan Ali Suavi’nin heykeli gelenleri karşılamaktadır. Hemen biraz ileride 

Nazım Hikmet Kültür Merkezi sokakta öne çıkmaktadır. Kültür Merkezi’nin bahçesi 

sanat, edebiyatla ilgilenen pek çok kişinin severek geldiği Piraye Çay Bahçesi olarak 

hizmet vermektedir. Sokak türlü türlü sanat eserlerinin satıldığı, ressamların portreler 

çizdiği, el emeği takıların satıldığı bir yer olarak öne çıkmaktadır. Tosbağa Cafe bu 

sokağın en sonunda bulunmaktadır. Cafeye ulaşana kadar Ali Suvai Sokağın atmosferi 

hissedilmektedir. Mekânın fiziksel boyutunu oluşturan konumu, mekânın analizi için 

önemlidir. Mekân yer aldığı konumdan etkilenir, o konumla bütünleşir dolayısıyla 

konumundan bağımsız değildir. Konum mekânın imajı hakkında ipucu verir. Tüketim 

toplumunda, imaj tüketilen bir şey olarak ortaya çıkmaktadır. İmaj bir çeşit göstergedir. 

Bir şeye ait salt görünen bir yapının anlamlandırılmasıdır. Alan araştırmasında açık uçlu 

sorulardan birine verilen yanıt mekân ve konum arasında bir ilişki olduğunu açıklar 

niteliktedir; 

“Haftada bir-iki gelirim Nazım’ın sokağındaki tüm cafelerin ayrı bir ruhu 

olduğunu düşünüyorum. Gösterişten uzak iyi vakit geçirmek için…” 

Cafeyi tüketen bir müşterinin cafe hakkındaki bu görüşü, mekânı sokakta 

bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile özdeşleştirdiği, Nazım’ın muhalif kimliği ile 

mekân arasında bir bağ kurduğu açıktır. Tüketici Nazım Hikmet’in “Basit 

Yaşayacaksın” şiirinde olduğu gibi sade bir yaşam görüşünü benimsemekte dolayısı ile 
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bunu mekân aracılığı ile yaşayabildiğini ifade etmektedir. Kapitalist ilişkilerin ileri 

evresi olan tüketim toplumunda yabancılaşan bireyin kendi özüne uygun bir mekânda 

var olmak istediği anlaşılmaktadır. Özüne uygun olmayan bir işte çalışan birey, boş 

zamanlarında özgür hissettiği ve mutlu olduğu bir yer arayışı içerisindedir. Böylece 

kendini çok az bir zaman da olsa huzurlu hissedebilmektedir. Öte taraftan modern 

hayatın bunalımından kaçan birey ideoloji, kimlik, haz, duygu, sosyalleşme veya 

yalnızlaşma, imaj arayışı içerisindedir. Tüm bunlar tüketim toplumunun kendini 

yeniden üretmesinin parametrelerini oluşturmaktadır. Tüketim ideolojisi bu özellikleri 

alır belirli nesnelere, mekânlara, eşyalara aktarır ve bu özellikler somut birer özellik 

kazanarak nesneleşir ve tüketilebilir bir özellik kazanır. Kimlik ve imajlar dünyasında 

yaşayan ve sürekli bir arayış içerisinde olan birey, mekânları, nesneleri, eşyaları 

tüketerek varoluşunu tanımlama çabasına karşılık bulur.  

Tosbağa Cafeyi konumu sebebiyle tercih ettiğini söyleyen bir diğer tüketici su 

şekilde ifade etmektedir; “Haftada üç kere geliyorum. Kalabalık olmayışını ve sanat 

sokağında bulunmasını seviyorum. Bir senedir en çok geldiğim yer”. Diğer 

görüşmeciler mekân ve konum arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamaktadır; “Bu çağda 

bir ötekileşme yaşıyoruz. En azından ben böyle düşünüyorum. Bu ötekileşmede kendimi 

burada buluyorum.” “Sık sık geliyorum konumu itibariyle ve özellikle samimi 

atmosferinden dolayı geliyorum.”. Haftada bir konumu ve çalışanlarından dolayı 

beğenerek geldiğim mekân”. (…) şeklinde yanıtlar vermişlerdir. Kadıköy’ün özellikle 

Sanatkarlar Sokağı’nın bir anlamı olduğu ve bunun mekânla özdeşleştiği dolayısıyla 

cafenin de bu sebeple tercih edildiği görülmektedir. Dolayısıyla mekânın sokak ile 

bütünleşerek simgesel bir anlamının var olduğu, tüketici tarafından bunun tüketildiği 

söylenebilir. Tosbağa Cafe, ötekileştiğini düşünen bireyin kendi varoluşunu ifade ettiği 

bir yer olarak simgesel bir mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketim toplumu 

nesnelerin imparatorluğunun olduğu, bireylerin kendilerini nesnelerle tanımladığı bir 

toplumdur. Öyle ki birey tüketerek kendini ifade etmektedir. Mekân da bir nesne gibi 

düşünülürse tüketim toplumu bireyi, mekânı tüketerek kendini ifade etmektedir.  

Mekân tüketiminin bir başka boyutu mekânın hikayesidir. Mekânın hikayesi, 

mekân ile tüketici arasında duygusal ve düşünsel bir bağın kurulmasını sağlar. 

“Günümüz Pazar ortamında markalar için bir hikayeye sahip olmak elzem bir durum. 

Bu bir nevi Pazar kültürü bir nevi marka kültürü. Hikayesi olan markalar bir anda 
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tüketici zihninde ikon marka statüsüne erişebiliyor. Anında yaşamaya başlıyor.” (Batı, 

2012). Tosbağa Cafe, 2013 yılında “vosvos araba” teması üzerine kurulmuş bir 

mekândır. “Bu mekân bana ne anlatıyor?”, Ne düşündürüyor?”, Bu mekânın hikayesi 

ne?” 

Yaşamımız boyunca bir yere varmak yerine yolda olmak daha çok 

heyecanlandırdı bizi. Mekânımızda öykündüğümüz hikâye de iksirini geçmişten 

alıyor. Doğallıktan, sadelikten, Çiçek Çocuklar’dan, Vosvos efsanesinden, yolda 

olma heyecanından ve en önemlisi de ‘âşk’tan! Size hep “yolda kalır” deseler de, 

bilin ki tosbağalar asla yolda kalmaz! Hepimizin çok iyi bildiği tosbağa ile 

tavşanın hikâyesindeki gibi çok hızlı olamayabiliriz ama yavaş yavaş da olsa 

yolculuğa başladık, ulaşırız elbet. Biz hazırız, siz hazır mısınız? 

(http://tosbagacafe.com/, 2019). 

Mekânın kuruluş hikayesinde geçen, çiçek çocuklar 1960’lara damgasını vurmuş 

bir oluşumdur. Temelde dönemin totaliter, faşist sistemlerini reddederek özgürlüğü 

savunmaktadırlar. Amerika’nın Vietnam’a asker göndermesini protesto eden, savaşın 

yıkıcılığına, ırkçılığa karşı duran barış ve aşkı savunan bir gençlik hareketidir.  

Karşı kültür, mevcut değerlere alternatif olarak doğan ve daha özgün yaşam 

biçimini savunan bir gençlik görüşüydü. Tom Hayden ve Abbie Hoffman gibi 

bir grup savaş karşıtı genç, yozlaşmış olduğunu düşündükleri Amerikan 

toplumuna karşı savaş açarak; yeni bir hayat tarzını benimsemekteydi. Karşı 

kültürü benimseyen gençlerin, toplumsal değerlerde yaratmayı istedikleri basit 

değişimleri, mevcut değerlere karşı yapılan kasıtlı başkaldırıdan ayırmak 

oldukça zordu ve 1960’ların ortalarında meydana gelen bu oluşuma Hippi 

Kültürü denilmekteydi. (aktaran; Bulut s.127). 

“Hippiler, getirdikleri özgürlükçü bakış açısıyla hem 1970’lerdeki birçok 

gençlik hareketine öncü oldular hem de Amerikan halkının kendi içinde kaynaşmasına 

hizmet ettiler.” (Sabah Gazetesi, 2009). Bir karşıt kültür olarak hippi hareketi, özgürlük, 

barış ve aşk temellerini merkezine almaktaydı. Tüm dünyanın barış içerisinde olmasını 

savunan ve bu düşünceyi kullandıkları rengarenk vosvoslar aracılığı ile taşıyan genç 

hareket dönem için oldukça önemliydi. Böylece hippilerin kullandıkları vosvoslar 

gençlik hareketi ile özdeşleşerek onun simgesi haline gelmiştir. 

Cem Çobanlı’nın “Vosvos; Bir Kaplumbağa Yolculuğu (2004)” isimli kitabında 

bahsettiği vosvosun savaş için üretilen bir halk arabası olduğudur. Tarihte totaliterizmin 

ve faşizmin en üst seviyelerde yaşandığı bir dönemde savaş ve yıkım amacıyla üretilmiş 

olan vosvosun daha sonraları 68 Kuşağı ile beraber anılmaya başlaması şaşırtıcıdır. 

http://tosbagacafe.com/
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Savaş için üretilen bir nesne çiçek çocuklar ile bir efsaneye dönüşmüş, barışın simgesi 

haline gelmiştir.  

Mekânın kuruluş hikayesinin dayandığı çiçek çocuklar efsanesi, mekân ile 

bütünleşerek ona bir kimlik, bir ideoloji kazandırmaktadır. Dönemin gençlik hareketi; 

Tosbağa Cafe’nin simgesel anlamını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Tosbağa Cafe, baskı, 

şiddet, savaş ve totaliterizme karşı durarak özgürlüğü temsil etmektedir. Barış içinde ve 

özgürce, gösterişten uzak bir yaşam biçimini savunan hippi hareketinin mekânsal 

boyutunu oluşturmaktadır. Böylece algılanan, hissedilen ve yaşanan bir yapıya 

bürünmektedir. Mekân kuruluş hikayesi ile olan bağı, tüketicinin de kendi ideolojisine 

uygun olan mekânı tüketme isteğini tetiklemektedir. Alan araştırmasında tüketicilere 

“Buraya ne sıklıkla geliyorsunuz? Cafe hakkındaki düşüncelerinizi birkaç cümle ile 

ifade eder misiniz?” soruları yöneltilmiştir. Tüketicilerin verdikleri cevaplardan bazıları 

şu şekilde olmuştur; 

“Vakit buldukça ayda 4-5 kez geliyorum. Cafe bir mekândır ve bu mekân 

benim kişisel olarak kodladığım estetik algım, ideolojim, psikolojim ve 

zevklerimle aynı paydada buluşmakta. Burada olmaktan mutluluk 

duyuyorum ve benim kadar gerçek” 

“Genel olarak haftada iki kez geliyorum. Tarih kokan sıradan olmayan 

özgür ruhlu bir cafe tam bir müdaviyim”  

“Haftada birkaç kez gelirim. Kendimi burada bir aile içinde ve genç 

hissediyorum. Hümanist bir cafe. Sahipleri insan odaklı”  

“Mekâna ilk gelişim fakat ruh olarak vosvos ruhunu paylaşıyorum, eşimde 

burada o da vosvosçudur” şeklinde mekân hakkındaki görüşlerini ifade 

etmiştir. 

Alan araştırmasında görüşmecilerin verdiği yanıtlar dikkate alındığında mekânın 

kuruluş hikayesi, hikayenin içinde barındırdığı ideoloji; düşünsel ve duygusal yapı, 

tüketici ile mekân arasında bir ilişki kurulmasının önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. 

Görüşmecilerin ideolojisi ve mekânın kuruluş düşüncesi arasında doğrudan bir ilişki 

olduğu görüşmecilerin yanıtlarından anlaşılmaktadır. 
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Mekân atmosfer olarak incelendiğinde birçok vosvos figürü dikkat çekmektedir. 

Küçük vosvos arabalar, kartpostallar, nostaljik vovos reklamları, afişleri…. Mekânda 

bulunan nesneler ve metalar mekânın atmosferi, imajı hakkında bilgi vermektedir.  

 

 

2.10.1. Vosvos arabalar 

Cafe içerisinde bir koleksiyonun parçalarını oluşturan birçok vosvos 

bulunmaktadır. Geçmişte belli dönemlere ait vosvos reklamları ve büyük Beatles Abbey 

Road posteri dikkat çekmektedir. Cafe’nin sahibi Burak Mert; Beatles Abbey Road 

posterini ise posterde bulunan beyaz bir vosvos ile açıklıyor.  
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2.10.2.Beatles Grubu Posteri 

Mekân içerisinde Beatles posterinin olması, cafenin kuruluş hikayesinin 

dayandığı 68 kuşağı ile açıklanabilir. Beatles, 1960-1970 dönemine damgasını vuran 

dönemin dünya görüşünü eleştiren, muhalif şarkılarıyla öne çıkmıştır. Beat Kuşağının 

temsilcisi rolündeki Beatles, anti otoriteryanist ideolojisiyle cafede bir obje olarak yerini 

almıştır. Dolayısıyla mekânın atmosferini oluşturmak amacıyla kullanılan nesnelerin 

belli bir düşünce ekseninde oluşturulmuş olduğu ifade edilebilir. Poster bir metafor 

olarak karşımıza çıkar ve cafenin müşterileri yani tüketicilerinin gözünde bir deneyim 

olarak var olur.  Deneyime sunulan grubun hikayesi yani varoluşsal kimliğidir. Beatles 

grubunun hikayesi ve mekân arasında bir bağ oluşur ve bu bağ mekânı tüketme 

eğiliminde olan tüketicinin mekânın sembolik anlamını tüketmesinin yolunu açar. “Her 

metafor tüketicinin zihninde hiç eskimeyen sürekli yenilenen güçlü bir deneyimdir.” 

(Batı, 2012). Cafeye gelen her tüketici cafenin atmosferini oluşturan metaforlar ile bir 

deneyim yaşarken, bunu cafe içerisindeki metaların anlamsal kodları aracılığıyla 

gerçekleştirebilmektedir. Cafenin tüketicilerinden birinin cafe ile ilgili görüşü şu 

şekildedir; “İlk defa geldim, bana tarzı çok uygun bir yer gelmeye devam edeceğim. 

Beatles Grubu fotoğrafı var ve şarkı sözünün dövmesini taşıyorum. “Take these broken 

wings and learn to fly” söz konusu görüşmeci cafe de dikkat çeken şeyin Beatles grubu 

olduğunu, cafenin atmosferini bu yüzden sevdiğini belirtmiştir. Dolayısıyle mekânda 

kullanılan nesneler belli bir düşünceyi somut hale getirmektedir. Böylelikle mekânı 

tüketen tüketici, salt somut bir şekilde mekânda yediği ve içtiği şeyleri tüketmez. 
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Nesnenin yani Beatles Grubun’un albüm kapağı da tüketilenler arasındadır. Mekânı 

sadece yemek ve içmek amacıyla tüketmek günümüz postmodern çağda yaşayan 

bireyleri tatmin etmemektedir. Bu tıpkı bir ürün ve hizmeti sadece belli bir ihtiyacı 

karşıladığı için tüketmek ile benzerdir. Nasıl ki günümüzde bir ürünü alırken onun belli 

bir fonsiyona sahip olup ihtiyaç karşılaması tüketimin günümüzdeki anlamını 

karşılamıyorsa bu durum mekân için de böyledir. İnsanın doğası gereği duygusal bir 

varlık oluşu nesneler çağında yaşayan öznenin nesne ile ilişki kurması esnasında da 

kullanılmaktadır. Artık haz, duygu, düşünce herşey belli nesneler aracılığı ile 

sağlanabilmektedir. Bir ürünü satın alan tüketici belli bir düşünceyi veya duyguyu satın 

alıp tatmin olabilmekte, bu durum da nesneler aracılığıyla var olan bir yaşam sitilinin 

varlığına işaret etmektedir. Bu durumu mekân üzerinden analiz edersek, mekânın 

atmosferini oluşturmak amacıyla kullandığı obje nesne, eşyalar.. şüphesiz mekânı 

tüketen tüketiciler için önemlidir. Cafede yemek yiyen bir tüketici bu esnada etrafı 

incelemekte böylece bir yandan 68 ruhunu hissederken, öte yandan kendini tanımladığı 

Beatles şarkılarını hatırlayabilmektedir. Böylece mekânda kullanılan nesnelerin belli 

metaforlar barındırdığı ve bu metaforların tüketicilerin zihinlerinde belli çağrışımları 

yaratarak mekân tüketimini beslediği çıkarımı yapılabilir. 

 

2.10.3.Tosbağa Cafe Atmosfer 
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Alan araştırmasında, tüketicilerin Tosbağa Cafeyi tercih etmelerinin bir başka 

nedeni olarak atmosferin öne çıktığı görülmektedir. Cafe bir imajın oluşturulmasında 

tüketilen bir yer olarak varlığını korurken, atmosfer de bu imajın biçimlenmesinde 

önemli bir ölçektir. Cafenin atmosferi tasarım aracılığıyla yaratılarak mekâna bir imaj, 

kimlik kazanır.  

 

 

2.10.4. Nostaljik vosvos posteri ve Kaplumbağa Fun Club tarafından düzenlenen 

bir yarışmadan birincilik belgesi kazanan bir vosvos severin başarı belgesi 

Görsel anlamda tüketilen bir metaya dönüşen mekân aynı zamanda bireyin 

imajını tanımladığı bir yer olarak da öne çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem 

nesnelerin imparatorluğunun hakim olduğu bir dönemdir dolayısıyla, tüm göstergeler 

öznenin yerine geçmiştir. Tüketilebilecek her nesne barındırdığı anlam ile birlikte bir 

mekânın ambiyansının oluşturulmasını sağlarken aynı zamanda özenenin özne 

kimliğinin yerine geçmektedir. Öznenin kendisini nesneler aracılığıyla ifade ettiği 

günümüzde atmosfer, tüketilen ve imaj belirleyen bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Alan araştırmasının mekân hakkındaki görüşleri sorulduğunda, atmosferle ilgili verilen 

yanıtlar şu şekilde olmuştur;  

“Sık sık geliyoruz tatlı bir yer atmosferi hoş” 
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“Her Kadıköy’e geldiğimde uğradığım favori mekânlarımdan tarzı ve 

ambiyansı hoş görüntüsüyle birleşince ortaya güzel bir mekân çıkartılmış.”   

“Ayda bir geliyorum, konsepti güzel”  

“Yeni keşfettiğim bir mekân olarak ayda iki kez ziyaret edebilirim. 

Atmosferini seviyorum”.  

“Yolum düştükçe geliyorum. Konumu itibariyle ve özellikle samimi 

atmosferinden dolayı geliyorum.”  

“Ayda iki üç kez sıcak ve ortamı ilgi çekici”  

(…) Tüketicilerin verdikleri cevaplar birer bulgu olarak, atmosferin tüketim 

gerçekleştirmede önemli bir nokta olduğunu göstermektedir. Öte taraftan alan 

araştırmasında, pek çok tüketici Tosbağa Cafeyi sessiz, sakin ve kafa dinlemek için 

geldikleri bir yer olarak tasvir etmektedir. Tarih boyunca her dönem cafe ve benzeri 

mekânlar sosyalleşmek amacıyla kullanılırken günümüzde neden kafa dinlemek için 

tercih edilen bir yere dönüşmektedir? Çok açık bir şekilde Marx’ın bahsettiği 

yabancılaşma problemi bu noktaya karşılık gelmektedir. Tüketim kültürünün giderek 

yaygınlaştığı ve özellikle Kadıköy’de apaçık etkisinin görüldüğü tüketim ideolojinin 

yarattığı yaşam sitili, kimlik, aynılaşma, pek çok birey tarafından eleştirilmektedir. 

Tüketimin ve beraberinde getirdiği kapitalist yaşam biçiminde özünden uzaklaşan insan 

sürekli kaçma isteği içerisinde, simülasyon da olsa varoluşuna uygun bir yerde olma 

ihtiyacı hissetmektedir. Öte yandan kapitalist üretim ilişkileri insanın doğası ile uyumlu 

değildir dolayısıyla özünde duygusal olan insan çalıştığı süre boyunca işine ve emeğine 

yabancılaşmaktadır. Tüm bu üretim süreci yani çalıştığı süre boyunca özne olma 

fonksiyonunu kaybeden ve metalaşan insan boş zamanında mekân ekseninde nefes 

almaya çalışmaktadır. Kapitalist üretim ilişkilerinin postmodern boyutunu oluşturan boş 

zamanın organize edilmesi aracılığıyla bireyin tüketim çarkında asılı kalması 

sağlanmaktadır. Bu ortamda yabancılaşmadan uzaklaşmaya çalışan birey yine tüketim 

ideolojisinin kontrolü altında kalmaktadır. 

2.10.2. Kibrit Kutusu Cafe 

Kibrit Kutusu Cafe konum olarak Kadıköy’ de bulunmaktadır. Birinden farklı 

birkaç konseptin iç içe geçmesiyle oluşturulmuş olan bu cafe koleksiyonerlik, ideoloji 
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ve nostaljinin birleşiminden oluşmuş oldukça küçük iki odalı bir cafedir. Cafenin ismi 

kibrit kutusu koleksiyonlarından gelmektedir, duvarlarda bir koleksiyonun parçalarını 

oluşturmuş kibrit kutuları asılıdır. Kibrit kutusu koleksiyonu mekânın imajını oluşturan 

görsel malzemeler bütünüdür. Geçmişte belirli dönemlerde kullanılan veya belirli 

yerlere ait olan kibrit kutuları mekân için görsel bir deneyim sunmaktadır. Bu görsel 

deneyim mekânın atmosferinin bir parçasıyken, aynı zamanda yaşanmışlığı, anıları, 

eskiyi sembolize etmektedir. Yaşanmışlığı temsil etmektedir çünkü koleksiyonu 

oluşturan kibrit kutularının bir kısmı cafenin müdavimleri tarafından getirilerek 

koleksiyon genişletilmiştir.  Anıları nesneler aracılığı ile toplamak, mekân aracılığı ile 

muhafaza etmek ve benzer anıları paylaşan kişiler ile etkileşim kurmaya çalışmak 

açıktır ki metropol insanının yaşadığı yalnızlaşma ve yabancılaşma sürecinde güzel 

anılarını koruma isteğinden gelmektedir. Kibrit kutularının belli bir zaman veya yeri 

temsil etmesi mekânla özdeşleşerek mekâna da bir imaj kazandırmaktadır. Bu imaj 

mekânı eski ve güzel anıların hatırlandığı bir yer olarak duygusal bir anlama 

kavuşturmaktadır. Mekân tüketiminde önemli bir boyut olan atmosfer tüketimi, kibrit 

kutuları koleksiyonları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

 

2.10.5. Kibrit kutusu koleksiyonundan parçalar 
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Nasıl ki markaların duygusal özelliklere sahip olması tüketicinin marka ile bağ 

kurmasını sağlıyor ve ürünü bir ihtiyaç olarak algılayarak tüketim gerçekleştirmesini 

tetikliyorsa, mekânın da nesneler aracılığıyla duygusal özelliklere sahip olması bireyin 

eski duygusal anılarına erişmek için mekânı tüketme eğilimini kamçılamaktadır. Bireyin 

güzel anılarına ulaşmak için, kibrit kutularına ihtiyacı olduğu düşüncesi onun hem kibrit 

kutularını saklamasına hem de kibrit kutularının var olduğu mekânda vakit geçirme 

isteğine neden olmaktadır.  

 

2.10.6. Kibrit kutusu koleksiyonundan parçalar 

Bu durum mekânı salt bir yer olma konumundan uzaklaştırarak onu tüketicinin 

kendisini iyi hissetmesini sağlayan bir ihtiyaç olarak algılamasını sağlar. Bu noktada 

özne yani birey, nesne karşısındaki gücünü kaybetmektedir. Duygular ile nesne 

arasındaki ayrımın ortadan kalkması, bireyin güzel anılara ulaşmak için nesnelere 

ihtiyaç duyması özne karşısında nesnenin daha güçlü konuma gelmesi sonucunu 

oluşturmaktadır. Bu durum gündelik yaşamın tamamen tüketim deneyimi üzerinden 

ilerlediğini duygu ve düşüncenin metalaştırıldığı sonucunu göstermektedir. 

Cafenin atmosferinin diğer boyutunu ise odalardan birinin duvarında asılı olan 

fotoğraf ve afiş bölümü oluşturur. Fidel Castro ve Che Guevera gibi devrimciler, Cemal 

Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar gibi ikinci yeni şairleri, Can Yücel, alt kısımlarda 
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ünlü aktör Yılmaz Güney, gazeteci Hrant Dink, Bob Dylan, Müşfik Kenter… 

resimlerinin olduğu göstergeler kullanılmıştır.  Tüm bu sanatçı, şair, yönetmen, aktör… 

hepsi kendi dönemlerinin muhalif isimleridir. Dolayısıyla mekânın ideoloji ile olan bağı 

öne çıkmaktadır. 

 

2.10.7.Yazarlar, şairler, sanatçılar vs.. köşesi 

Bir diğer duvarda çevre eylemlerinden dövizler, LGBT’nin sembolü gökkuşağı 

bayrağı, alışın buradayız! sloganları, nükleer santrallere ve HES’lere karşı olduklarını 

gösteren ifadelerin yer aldığı görsel bolluğuna sahip bir mekândır Kibrit Kutusu. Bu 

noktada göstergelerle iç içe bir mekândan bahsedebiliriz. 
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2.10.8.Kibrit Kutusu Cafe'nin atmosferi 

 

Gösterge bolluğunun içerindeki mekâna gelen bireyler, kendileriyle uyumlu olan 

gösterge veya göstergeleri duvardan çekip alacaktır. Böylece mekânla iç içe geçen 

ideoloji, mekânın kimliğini oluşturarak, tüketicinin de kimlik edinmesini sağlayacaktır. 

Kibrit Kutusu Cafeyi sıklıkla tüketen bir tüketici, mekâna gelip cafenin yereli 

desteklemek amacıyla menüsünde bulundurduğu mekân ile bütünleşen yerel 

gazozlardan birini tükettiğinde, sadece gazoz tüketmiş olmaz. İdeoloji de tüketir. 

Tüketici mekânda oturup gazozunu içerken duvardaki görselleri inceler. Kendi 

düşünceleri ve göstergeler arasında bir bağ kurar bu uyumlulaşma ilişkisi içtiği gazozun 

değerine de dahil edilmiştir. Mekân mevcut sistemi eleştiren ideolojisi ile tüketicileri 

kendisine çekerken aynı zamanda sistemin de bir parçası olur. Çünkü sistem dışarıda 

kalmaya izin vermez. Lefebvre’nin de bahsettiği gibi mekân toplumsal yapıdan 

bağımsız olamaz. Yapıyla birlikte değişir ve dönüşür. Tüketici Kibrit Kutusuna gelip bir 

şeyler yiyip içerken bile farklı bir yer deneyimlemenin ya da ideolojisine uygun bir 

yerde bulunmanın arayışı içerisindedir. Mekânı bir sembol olarak tüketen tüketici, 

mekânın işaret ettiği yaşam tarzını, dünya görüşünü satın alır bu şekilde kendi imajını 

da biçimlendirir. Bir kimlik edinir.   
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2.10.9. Kibrit Kutusu Cafe'nin sloganları 

Mekân ve göstergeler arasındaki ilişkinin analizini sağlamaya olanak tanıyan, 

tüketicinin mekân ile ilgili görüşlerini ifade etmesini sağlayan açık uçlu soruya verilen 

yanıtların şu şekilde olduğu görülmüştür; “Cafe kendine has özgür ruhlu sımsıcak bir 

ortama sahip, duvardaki görseller beni kendine çekiyor” şeklinde yanıt vermiştir. 

Buradan mekânın ideolojisinin tüketici tarafından anlaşıldığı, görseller ile ideoloji 

arasında bir bağ kurulduğu ve mekânı tüketme nedeninin fazlasıyla bundan etkilendiği 

sonucuna ulaşılabilir.  Bir diğer görüşmeci, “sakin ve dingin olması aradığım 

özelliklerden. Tüketim çılgınlığının had safhaya ulaştığı; gözümüze gözümüze 

sokulduğu bu dönemde nefes alabildiğimi düşündüğüm yerdir Kibrit Kutusu” şeklinde 

yanıtlamıştır. Tüketici, cafenin kimliğini oluşturan ideoloji ile kendi düşünceleri 

arasında bir bağ kurmuş ve kendi düşüncelerine uygun bir mekânda var olmaktan mutlu 

olduğunu belirtmiştir. Görüşmecinin görüşlerinden özellikle hızlı tüketim ve gösterişçi 

tüketim ürünleri; bunların yaratmış olduğu kalabalık ve de anlamsızlıktan rahatsız 

olduğu ve modern dünyada yabancılaşmakta olduğu açıktır. Bir başka tüketici, 

“Özensizce yaratılmış sıradanlaştırılmış bu tarz yaşamlara ve cafelere, küçücük hisler 

farklar ile meydan okuyan farkını onların içinden gösteren mekân” olarak 

açıklamaktadır. Diğer görüşmeciler “Modern cafe anlayışının dışında daha sade bir 

atmosfere sahip”, “Gösterişten uzak güzel vakit geçirmek için kibrit kutusu kadar yer 

yeter” şeklinde tanımlamıştır. Tüketiciler kapitalist sistemin gösteriş ekonomisi 

ekseninde yarattığı tek tip yaşam sitilinden huzursuz olmakta çelişkiden uzak, sade bir 

yaşam biçimine özlem duymaktadır. Başka görüşmeci, “Ayda üç dört kez uğrarım 
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sevdiğim, güzel bulduğum bir cafe müzikleri duvardaki görselleri beni mutlu ediyor. ilgi 

çekici” olduğundan bahsetmiştir. Söz konusu yorum duvardaki görsellerin görüşmeci 

tarafından tüketildiğini açıklamaktadır. 

Gündelik yaşamın nesneleşmiş insan ilişkileri, modern insanı yaşadığı kente 

yabancılaştırmıştır. Böyle bir kentte, birey içinde bulunduğu yabancılaşmadan 

uzaklaşmak istemektedir. Metropol insanı, yabancılaşmadan uzaklaşmak için geçmişte 

kendisini mutlu eden bir düşünceye, tarihi kişiliklere, etkisini kaybetmiş bir ideolojiye, 

bazı şarkılara, şiirlere, eşyalara, özlemini duyduğu herhangi bir şeyi hatırlamaya 

yönelebilmektedir. Tüm bunlar insanın içinde bulunduğu yaşam biçiminden uzaklaşma 

isteğini tanımlarken yine günümüzde hissedemediği duyguların peşinden koşma 

isteğiyle bağlantılıdır. Tüm bu düşünceler mekân ekseninde birleşerek modern 

yaşamdan uzaklaşmak isteyen bireye bir imge olarak sunulabilmektedir. Alan 

araştırmasında, görüşmecilerin Kibrit Kutusunu değerlendirmesi şu şekilde olmuştur;  

“Sakin ve huzurlu bir ortam aradığımda gelirim, genel olarak rahat ve 

dinlendirici bir atmosfere sahip mekân” 

“Biraz ilgi çekici ve ortamı sakinleştirici ve mutlu ediyor”  

“Cafe kendine has yapısı gereği ile ilgimi çekmekte, kalabalıktan kaçıp 

biraz huzur bulmak ve dinlenebilmek için çok ideal bir yer”  

“Kendimi mutsuz hissettiğim zaman buraya gelir eğlenip kötü 

düşüncelerimden uzak kalırım”  

“Kalabalığın etkisinden sıyrılıp sessizliğe geldiğimiz sıcak samimi mekân”  

“Güzele ve güzelliğe dair anıları hatırlatan keki ile küçük ve şirin bir yer”  

“Kendine has bir havası, atmosferi olan bir ortam. Geçmişe götüren 

huzurlu bir ortamı var” 

“Kendimi mutsuz hissettiğim zaman buraya gelir eğlenip kötü 

düşüncelerimden uzak kalırım”  
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“Ara sıra fırsat buldukça sakinleşmek için gelirim. Hoş ve sıcak bir ortamı 

var. Kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Canım sıkıldıkça gelip menüyü 

bile okuyabilirim. Çünkü cafe gibi menü de çok samimi” 

(…) şeklinde yanıtlar vermişlerdir.  Yanıtlar ekseninde, Kibrit Kutusu Cafe bir 

mekân olarak, kapitalist sistemin dönüşen üretim modeli olan tüketim ekonomisinin 

yarattığı kentin karmaşası içerisinde sessiz, sakin huzur verici, özgür ve farklı bir yaşam 

tarzı alanını temsil etmektedir. Kentli bireylerin anlamdan uzak ilişkileri; tüketimcilik, 

bencillik, gösteriş, insanı insanın kurdu kılan tüm eylemleri yapay ilişkilerdir.  Kibrit 

Kutusu Cafe, samimi, gösterişsiz ve özgür tarzıyla modern kentin keşmekeşinden 

bunalan insanlara rahatlayacakları bir mekân olarak kendisini konumlandırmaktadır. 

Bunu cafenin menüsünde bulunan Orhan Veli şiiriyle doğrulamak mümkündür. 

 

2.10.10. Menünün başlangıcı Orhan Veli şiiri 

Kibrit Kutusu, tüketici için kısa bir süre de olsa olumsuz düşüncelerden 

uzaklaşarak rahatlama sunmaktadır. Mekân bunu nasıl gerçekleştirmektedir? Cafe’nin 

özgür ve kendine has kimliği tüketici tarafında bir heyecan uyandırır. Göstergesel 

anlamlar; fotoğraf, metinler, menü, afiş, eşyalar gibi metalar mekânın kimliğini 

oluşturur Tüm bu görsel materyaller bireyin duyusal olarak etkilenmesini sağlar. 
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Mekânın sahip olduğu kimliğin bireyin düşünceleri ve duygularına hitap etmesi bireyi 

heyecanlandırır. Birey mekân aracılığı ile kendisini iyi hisseder. Kendini iyi 

hissetmekten aldığı haz ve mekâna yönelik duyduğu heyecan mekânı sürekli 

deneyimlenen bir alan olarak konumlandırarak mekân tüketimini beslemektedir. 

Bu noktada mekân bireyin duyusunu metalaştırıcı yönü ile ortaya çıkmaktadır. 

Göstergesel anlamlar aracılığı ile bireylerin metalar ile gerçekleştirdikleri duygusal 

arzuları, şüphesiz yabancılaşan insana bir kaçış sunarken aynı zamanda onu 

nesneleştirmektedir.  

 

2.10.3. Yeşil Ev Mimar Sinan Cafe  

Yeşil Ev Mimar Sinan Cafe konum olarak Üsküdar’da, Mimar Sinan tarafından 

inşa edilen Mihrimah Sultan Camii’nin hemen arkasında bulunmaktadır. Üsküdar eski 

İstanbul dokusunun korunduğu ve manevi yönüyle öne çıkan bir semt olarak 

günümüzde önemini korumaktadır. Semt nezdinde bulunan pek çok türbe, camii, tekke 

semtin manevi atmosferini göstermektedir. Semtin tarihi ve manevi yapısı bir yana, 

günümüz toplumu bir tüketim toplumudur. Dolayısıyla kentin tarihsel dokusunun veya 

öznel kimliğinin tüketim ideolojisinin elinde parçalanarak yeniden üretilmesi 

kaçınılmazdır. Meta ekonomisi bunun için bireylerin yaşam alanı olan kentleri 

sistematik olarak dönüştürür. Bunu en çok kullanılan cadde ve sokakları tüketim 

gerçekleştirilecek göstergesi bol vitrinlere dönüştürerek gerçekleştirir. Dolayısıyla 

Tarihi bir ev, tarihi bir hikaye ve kentin atmosferinin bir mekânda birleşerek anlamın 

nesneye indirgenmesi tüketim toplumunda olağandır. Diğer yandan tüketim 

ideolojisinin yarattığı yaşam biçiminin gündelik yaşam pratiği ekseninde yaşam 

alanlarına yayılması kaçınılmazdır. Söz konusu yaşam biçimi anlam, duygu, düşünce 

gibi kavramların tüketim ile iç içe olduğu ve nesneler üzerinden tanımlandığı yaşam 

biçimidir.  

Mekânı analiz etmek amacıyla mekânın konumu incelendiğinde, Yeşil Ev 

Mimar Sinan Cafe Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden Mihrimah Sultan Camii’ne 

bakan manzarasıyla konumlanmaktadır. Caminin bahçesinde eski bir mezarlık 

bulunmaktadır. Cafenin balkon bölümünden görünen mekânın sol tarafında kalan yerde 
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ise, yine camii’nin bir bölümünü oluşturan Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi 

bulunmaktadır. 

 

2.10. 11Yeşil Ev'in konumu  

Oldukça manevi bir noktada yer alan mekânı konumu sebebiyle tercih eden 

tüketiciler bulunmaktadır. Görüşmecilerden biri cafeye geliş sebebini şu şekilde 

açıklamaktadır; “Fırsat buldukça geliyorum, bu cafenin bende bir his uyandırmasının 

asıl sebebi cami haziresine tepeden bakışı…” başka bir görüşmeci, “Konumu ve 

mimarisini sevdiğim için ayda bir geliyorum” bir diğer görüşmeci ise “(…) 

Mihrimah’ın minareleri ile manzaranın efsunlandığını düşünüyorum yürümeye yer 

kalmayan Üsküdar için nefes alma durağı” şeklinde cafeye gelme sebebini açıklamıştır. 

Görüşmecilerle yapılan sohbet ile mekânın konumunun cafenin tüketimi için oldukça 

önemli bir parametre olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mekânın Mihrimah Sultan Camii ile 

bütünleşerek, onun maneviyatını üzerine giydiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 

eksende muhafazakâr bir yaşam tarzına sahip olan özne, Yeşil Ev’e gelerek nesneleri, 

tabloları, mekânın hikayesini, manzarayı, atmosferi… tüketmektedir. Postmodern 

toplumda Baudrillard’ın dediği gibi, tüketim göstergelerle var olmakta ve onlarla 

beslenmektedir. Anlamlandırmaların nesneler üzerinden gerçekleştirilmesi tüketim 

toplumunun temel niteliğidir.  
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Göstergeler belli şeyleri temsil ettikleri için, aslında tüketilen gösterge değil 

göstergenin temsil ettiği anlamdır. Dolayısı ile mekân da içerisinde pek çok gösterge 

barındırır, her bir göstergenin simgelediği anlam mekâna gelen tüketiciler tarafından 

tükettirilir. Yeşil Ev, önemli konumunun yanı sıra hikayesi ile de öne çıkmaktadır. Her 

iki özelliğin birbirini tamamlaması mekân ve anlam arasındaki ilişkinin birbirine 

karışmasını sağlamıştır.  

 

2.10.12.Yeşil Ev Cafe'nin Menüsü 

Yeşil Ev Cafe’nin menüsünde tüketicilere sunulan hikaye analiz edildiğinde 

kuruluş düşüncesi olarak Osmanlı tarihindeki bir efsane ve önemli kişilikler olan Mimar 

Sinan ve Mihrimah Sultan kişilerinin kullanıldığı görülmektedir. Bahsi geçen tarihi 

kişilikler belirli anlamsal kodlar taşımaktadırlar. Bunun için caminin yapılış hikayesi 

efsanesini incelemek yerinde olacaktır.  

“Mihrimah Sultan Camii iki minarelidir. Sinan bu caminin sevdiği Mihirimah'ı 

anlatmak istemiştir. Camiiyi tamamladıktan 14 yıl sonra kendi yalnızlığını ve 

aşkını anlatan bir camii yapar. İstanbul'un en yüksek tepesi olan yerde, 

Edirnekapı surlarının yanına yaptığı ikinci Mihrimah Sultan Camii adeta Mimar 

Sinan'ın yalnızlığını anlatmaktadır. Üsküdar'da ay doğarken Edirnekapı'da güneş 
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batıyor. Bugün bizleri hayrete düşüren şudur ki; Mihrimah Sultan'ın da doğum 

günü olan 21 Mart günü, Mimar Sinan'ın Edirnekapı'da yaptığı ve kendi 

yalnızlığını anlatan bu caminin minaresi arkasından güneş batarken, 

Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin o iki minaresi arasından ay 

doğmaktadır. Unutmayalım ki Mihrimah ay ve güneş anlamına gelmektedir! 

Acaba ney anlatmak istemişti büyük mimar benim güneşim batarken ay doğuyor 

mu demişti?...” (Sabah Gazetesi, 2011). 

 

Hikayenin Osmanlı döneminde tarihi bir aşk hikayesine dayanması, Yeşil Ev 

Cafe’nin de kendisini bu hikaye üzerinden anlaşılmasını sağlamıştır. Her iki tarihi 

karakter ve efsaneyi sahiplenen kimliği ile mekân, kültürel ve tarihi değerlerle ile 

bağdaşarak imajını oluşturmaktadır.  Mekân, pek çok camii eserinin yapımında önemli 

bir mimar olan Mimar Sinan metaforu ile kendisini yeniden ve yeniden üretmektedir. 

Toplumsal değerler mekân aracılığı ile yaşatılırken, değerlerin mekân ekseninde 

nesneleşmesi de kaçınılmaz olmaktadır.  Mekânın hikayesinin bir diğer boyutunu ise 

giriş bölümünde bulunan kuyu oluşturmaktadır. Cafe sahibi Fırat Bey’in söylediğine 

göre “eski dönemde Üsküdar’da bir susuzluk sorunu sebebiyle Mimar Sinan’ın bu 

kuyuyu evin içerisine açtırdığıdır.” Bir başka rivayete göre ise Mihrimah Sultan 

Camii’nin inşaatı sırasında Mimar Sinan Caminin etrafında pek çok kuyu açtırmıştır. 

Bunu sebebi zeminin su dengesinin sağlanması olduğu söylenmektedir.  

 

2.10.13. Cafenin içerisinde bulunan kuyu 

Cafenin sahip olduğu hikaye, tarihi atmosfer ve konumunu tüketiciye sattığı 

dolayısıyla cafenin imajının tüketici için bir deneyim olduğundan söz edilebilir. Cafeyi 
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ziyaret eden tüketici mekânın hikayesinden etkilenir böylece mekânla duygusal bir bağ 

kurmuş olur. Bu durum bireyin duygusal anlamda bağ kurduğu yerde sürekli olma 

isteğini beraberinde getirecektir. Böylece mekân tüketimi gerçekleşmiş olur. Mekân da 

tıpkı bir obje, bir ürün gibi tüketilen bir nesne haline gelir. Bireyin modern zamanlarda 

anlam bulma arayışı, sistemin anlamı sermayenin de çıkarına kullanacağı bir alan olarak 

kullanmasını beraberinde getirmiştir. Bu noktada yapılan alan araştırmasında, 

müşterilerin cafe hakkındaki görüşleri incelendiğinde elde edilen bulgular şu şekilde 

olmuştur; “(…) Bu cafenin bende his uyandırmasının asıl sebebi, Mimar Sinan’ın, 

Mihrimah Camii’nin yapımını, bu evde ikamet ederek sürdürdüğü yönündeki 

duyumlarımdır. Ayrıca birinci katın konsepti (kuyu ve şömine), takdir edilesi”. Başka 

bir görüşmeci, İlk gelişim tarihi bir geçmişi olmasından dolayı sevdim.” şeklinde yanıt 

vermiştir. Öte yandan cafenin içerisinde bir anı defteri bulunmaktadır. Mekâna gelen 

bireylerin mekân ile ilgili görüşlerini yazdıkları bu defterdeki birkaç yazı oldukça 

önemlidir.  

 

 

2.10.14. Müşteri Görüşlerinin yer aldığı defterler 

Uğur Batı’nın Markethink ya da Farkethink (2012) kitabında bahsettiği bölüm 

durumu açıklayıcı niteliktedir, mekânı şahsına münhasır bir marka olarak algılarsak; 

Markalar, her an sembolik değişimlerin yaşandığı; yaratıldığı kültüre, bağlama 

ve tüketici deneyimlerine göre değişip, sosyal kodları da içine alarak sembollerin 

kendini tekrar tekrar ürettiği bir süreçtir. Bir markanın iletişiminde bir nesne, 

kişi, imge, sembol, gösterge vb. her an tekrardan üretilir. Gündüz Vassaf, 
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reklamcıların aslında bize sadece görüntüler sattığını ifade ettiği Büyük 

Marlboro Reklam Muhaberesi İsimli demesinde imajın silinip topyekün 

yıkılmasının, oluşturulan görüntünün anlamsızlaşmasının ruhun gövdeden 

ayrılması gibi markayı cansız bıraktığını belirtiyor. (Batı, 2012, s.73). 
  

Hiç şüphesiz, Mimar Sinan Yeşil Ev Cafe’den hikayesinin çekip alınması 

mekânın ruhunun dolayısıyla varoluşunun da yok edilmesi demektir.  

Öte taraftan mekân tüketiminde analiz edilmesi gereken bir başka boyut 

mekânın kullandığı göstergelerdir. Mimar Sinan Yeşil Ev Cafe’nin duvarlarında 

tabloların yoğunluğu göze çarpmaktadır. Buna ek olarak şömine ve yanında cami 

penceresini andıran bir tasarımı bulunmaktadır. Mekânın dış rengi yeşil iç bölümde ise 

yeşil ve kahve tonları hakimdir. Yeşil renk kullanımının cafe ile camii arasında bir 

özdeşleşme kurmak amacı taşıdığı söylenebilir.  Söz konusu tema, cafenin bir kimliği 

olduğunu göstermektedir. Gerek konumu gerek içerisindeki göstergeler muhafazakâr bir 

kimlik çizmektedir.  

 

 
2.10.15.Yeşil Ev'in atmosferi  

Tüketim toplumu bireylerinin temel amacı imajlarını tanımlamaktır. Bu yüzden 

sürekli tüketme eğilimdedirler. Kimliklerini ve yaşam tarzlarını metalarla ifade etmeye 

arzusu içinde olan bireyler, tüketim toplumunda nesneleşen mekân aracılığı ile de bunu 

gerçekleştirebilmektedirler. Muhafazakâr özne, muhafazakâr gösterge bolluğunun 

fazlasıyla olduğu bir mekânda vakit geçirmekten keyif aldığını belirtirken muhafazakâr 

yaşam tarzına sahip olduğunu ifade edebilmektedir. Şüphesiz kendini ifade etmek ve 

rahat vakit geçirmek için sıkça bu tarz mekânları tüketebilir. Muhafazakâr değerlerin 

Mimar Sinan Yeşil Ev Cafe ile eşleşmesi, söz konusu değerleri, mekânın bir uzantısı 
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haline getirmektedir. Mekânda vakit geçiren birey, sadece yemek yeme ihtiyacını 

karşılamaz hem ideoloji tüketir hem de ideolojisini tanımlar. Sadece bir sosyalleşme 

aracı olmaktan çok uzaklaşan mekân, bireyin kimliği ve yaşam tarzını ifade ettiği 

dolayısıyla tüketilen bir obje olarak konumlanmaktadır.  

 

Diğer yandan atmosferin oluşturucularından müzik mekânı analiz etmek için 

kullanılan sessel bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Alan araştırması esnasında 

görüşmecilerden birinin “Bir dönem Yeşil Ev’de ney çalıyordu çok hoşuna gidiyordu” 

şeklinde bir ifade kullanması, müzik ve mekân arasındaki bağı da açıklamaktadır. 

“Müzik, bir kültürün sembolik anlatımı veya bir grubun yaşam biçimi olması nedeniyle 

fonksiyonel olarak bireyi grup içinde uyumlu, katılımcı ve düzenli davranış oluşturmada 

yönlendirici de olabilmektedir”. (Birekul, 2014). Müziğin içinde barındırdığı anlam ve 

ifadeler, müziği oluştururken kullanılan enstrümanlar, sesin şekli gibi müziğe dair pek 

çok şey belirli bir kültür ve dünya görüşü hakkında ipucu olmaktadır. Bu bağlamda 

enstrümanın ve yarattığı müziğin belli anlamsal kodlar taşıdığı söylenebilir. Bu 

anlamsal kodlar bireyi duygusal ve düşüncesel olarak etkileyerek mekân ile bağ 

kurmasını sağlar. Sesin zihni etkileyerek duygusal bir çağrışım yaratması, çağrışımın 

davranışı tetiklemesini doğuracaktır. Yeşil Ev Cafe’de müzik olarak ney dinletisi sessel 

bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Neyin kültürel ve sembolik anlamının 

incelendiğinde, 

 

Osmanlı'dan önce de İslam kültüründe saygınlığı olan “ney”in icadıyla ilgili 

rivayetler Hz. Muhammed dönemine kadar uzanır. Ney, Türk müziğinin her 

zaman çok sevilen ve değer verilen sazı olmuştur. Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin, 

Mesnevîsi'nin ilk on sekiz beytini neye ayırması, bu çalgıyı Mevlevîlik'de 

kutsallaştırmış ve aynı zamanda ney Osmanlı kültür hayatında çok saygın bir yer 

kazanmıştır. Ney Osmanlı döneminde hem dînî, hem de din dışı müziğin 

vazgeçilmez bir çalgısı olmuştur. (Can, 2011). 

 

Dolayısıyla, neyin Osmanlı İslam kültürü ile olan bağı, tüketim toplumunda 

yaşayan kimliğini tanımlamak isteyen bireylerin, belli bir gruba dahil olma 

diğerlerinden farklı olma isteklerini gerçekleştirmek için kullandıkları bir araç olarak 

değerlendirebilir. Tüketim toplumuyla birlikte değişen ve dönüşen toplum bireylerin 

boş zamanlarını tüketim üzerinden değerlendirdikleri bir yapıya bürünmüştür. Bu yapı 

tüketerek kimliğini belirleme olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla özne ney 
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dinletisinin yapıldığı bir mekânda boş zamanını değerlendirmeyi tercih ederek Osmanlı 

İslam Kültürü ile olan bağını yansıtarak kimliğini belirlemektedir. Şüphesiz bu durumda 

mekân müzik ile birlikte tüketilen bir metadan farksız değildir. Çünkü tüketicinin 

mekânı tercih etme sebebinin temelinde ihtiyaç değil, yaşam tarzı satın alma dürtüsü 

vardır.  

 

Mekân aracılığıyla kazandığı kimlik, bir gruba dahil olma, sosyal statüsünü 

sağlama gibi tüm edimler bireyi mutlu etmektedir. Bir meta olarak mekân aracılığı ile 

kazandığı anlam şüphesiz özneyi kendi özüne yabancılaştırmaktadır. Nesnelerin birey 

üzerinde egemenlik kurduğu yapıda özne nesnenin sembolik anlamına muhtaç 

konumdadır. Nesnenin özneye hükmettiği tüketim toplumunda bireyler yapay hazlar 

peşinde koşmakta, bu yapay hazlar tüketim ideolojisi tarafından yeniden üretilerek 

yapay ilişkiler yeniden üretilmektedir.  Dolayısıyla insanın özüne yabancılaşması, 

tüketim toplumunun yapay ilişkileri nedeniyle kendisini yeniden üretmekte bir yaşam 

pratiği haline gelmektedir.  

 

2.10.4. Yeşilçam Kahve Evi  

Kentin bir tüketim merkezi haline gelmesinde alışveriş merkezleri önemli 

konumdadır. İçerisinde göstergelerle dolu vitrinlere bakarak dışarıdan koşullanan 

tüketim isteklerini tatmin etmek için boş zamanlarını harcayan bireylerin olduğu bu 

merkezler artık kentli bireylerin yaşam sitilinin bir yansımasını oluşturmaktadır. Kartal 

Sancaktepe’de bulunan alışveriş merkezi Rings’in içerisindeki tüketim mekânları ile iç 

içe bir konumda olan Yeşilçam Kahve Evi’nin de alışveriş merkezinde yer alması 

önemlidir.  

Rings AVM içerisinde pek çok mağaza, cafe, restoranı barındırdığı için, 

Yeşilçam Kahve Evi de bireyin gündelik tüketim pratiğinde uğrayabileceği bir yer 

olarak oldukça stratejik bir noktada öne çıkmaktadır. Alışveriş Merkezinde ilerlerken, 

mekânın reklam afişi bu durumu doğrular niteliktedir; 
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      2.10.16. Reklam Afişi 

 “Nostalji Zamanında Yeni Bir Tat” sloganı ile mekân tüketicilere deneyim vaad 

etmektedir. Slogan tüketiciye yemeklerin lezzetinden ve doyuruculuğundan değil, 

nostaljik bir atmosferde yemek yeme deneyiminden bahsetmektedir. Açıktır ki bu 

deneyim tüketicinin yaşayacağı duygusal bir deneyimdir. Bir anda nostaljik deneyim 

arzusu oluşan tüketici bu arzusunu gerçekleştirmek için mekâna giderek tüketim 

davranışı gerçekleştirir. Bu noktada bireyin yabancılaşması sorunu açıktır. Reklam gibi 

tüketicinin kendi bilincinin dışında olan bir yapının bireyin bilincini yönlendirmesi, 

dışarıdan koşullanan bir tüketim gerçekleştirme davranışının var olduğunun, insanın 

nesne konumunda olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla tüketim eylemi başlı başına bir 

yabancılaşma problemidir. Bu yabancılaşma sürecinin analiz edilmesi için mekânın 

fiziki ve soyut özelliklerinin analiz edilmesi gerekmektedir. 

 

Öncelikle mekânın ismi sahip olduğu anlamsal kodlar aracılığı ile zihinde belirli 

çağrışımlar yaratmaktadır. Mekânın ismini oluşturan üç kelime; Yeşilçam, kahve ve ev, 

anlamsal mesajlar içermektedir. Yeşilçam ifadesi ile geçmişte belli bir dönemin sinema 

filmleri ve karakterlerinin hissettirdiği duygular alt metin olarak kullanılmaktadır. Bu 

düşüncenin yine insanların sıcak ve rahat olduğu ev ortamı ile bütünleştirilmesiyle 

bireyin duygu durumunda bir çağrışım yaratmak amaçlanmıştır. Bu noktada cafenin 

ismi aracılığı ile işlevsellik anlamında uzaklaşarak hafızayı etkilediği söylenebilir. 

Yeşilçam günümüzde geçmişi fetişleştirmede önemli bir duraktır. Modern yaşamın 
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değerleri yok eden yaşam tarzı, geçmişe özlem duyan insanlar için Yeşilçam isminin yer 

aldığı bir mekânda vakit geçirme; geçmiş yaşam sitilini ve geçmişim değerlerini 

yeniden hissetme duyguları ile eşdeğer bir özellik göstermektedir. Söz konusu 

duyguların bir meta olan kahve ile aynı anda kullanımı, kahve ile duygular arasında bir 

ilişki yaratarak bir metaya anlam yüklenmesini sağlamıştır. Kahve artık Yeşilçam 

atmosferiyle birlikte tüketilen, duygulara dokunan, sıcak ve huzurlu bir ortamda içilen 

bir sembole dönüşmüştür. Şüphesiz tüketici kahveyi tüketirken metadan ziyade içerisine 

aktarılan anlamsal sembolleri tüketmektedir. Mekânın isminin içerdiği anlamsal mesajın 

tüketiciye ilettiği aslında çok basittir; geçmiş yaşam deneyimlerini Yeşilçam Kahve 

Evi’nde yeniden keşfet ve bu keşiften mutluluk duy! 

 

Tüketim ideolojisinin egemen olduğu toplumda, bireyin duygusal hazza 

ulaşmasının metadan bağımsız gerçekleşmesi mümkün değildir. Kahve Evi’nin menüsü 

incelendiğinde bu durum açık bir şekilde anlaşılmaktadır.  

 

 

    2.10.17.Yeşilçam Kahve Evi'nin Menüsü 

Menüde bilinen her bir yiyecek bir Yeşilçam Film ismi veya Yeşilçam karakteri 

ile adlandırılmıştır. Akdeniz salata Şabaniye olurken, penne arabiatta Zübük ismiyle 



77 

 

sipariş edilmektedir. Mekâna gelen bir tüketici çok sevdiği Yeşilçam karakteri Sefil 

Bilo sebebiyle domates soslu marka sipariş ederken, aslında sipariş ettiği şey metanın 

içerisindeki anlamdır. Günümüz modern dönemin metalaşan toplum yapısı karşısında 

eski dönemlerdeki saflığa duyduğu özlem duygusunu domates soslu marka ile beraber 

tüketen tüketici, özlemini çektiği duyguyu an içerisinde yaşamış hissetmektedir. 

Dolayısıyla metanın sembolik anlamı tüketicinin anlık bir haz duygusu yaşamasını 

sağlamıştır. 

Mekân analizinin önemli bir parçasını oluşturan mekânın kuruluş hikayesi, yani 

ortaya çıktığı düşünce Yeşilçam Kahve Evi’nin internet sitesinde yazan hikaye ile 

açıklık kazanmaktadır; 

“Hepimizin geçmişinin bir dönemine damga vuran bu efsane sokak şimdilerde 

lezzetli bir kahve ve eşsiz lezzetleriyle yeni bir form kazanıyor.  Öyle ki daha 

kapısından içeri adım attığınızda içinizi ısıtan bu cafeterya konsepti, sizleri 

Yeşilçam setlerinin tam ortasında hissettiriyor. Özenle seçilmiş görseller ve her 

noktası incelikle düşünülmüş dekorasyonu ile kendinizi bir anda bir rüyanın 

ortasında buluyorsunuz. Yeşilçam Kahve Evi’nin kapısından içeri girdiğinizde 

modern mimari ile bezenmiş buram buram nostalji kokan bir mekân sizleri 

karşılıyor. Duvarlarında bir dönem damgasını vurmuş bize bizleri anlatan sıcacık 

film afişlerinin yeniden yorumlanmış halleri ile Yeşilçam’ın her biri kendi 

alanında efsaneleşmiş sanat emekçileri sizlere keyifle gülümsüyor. Tam da o anda 

bu mekânda kahvenin o müthiş kokusuna gizlenmiş bir tarihi hissediyorsunuz. 

Benzersiz menüsünde yer alan çeşitli kahve aromalarının yanı sıra Yeşilçam’ın 

unutulmaz sinema karakterlerinin adlandırdığı lezzetleri de tatma imkanı 

buluyorsunuz. Örneğin Fosforlu Cevriye’nin yanında ince belli bardakta çay en 

favori tercihler arasında” (http://www.yesilcamkahveevi.com/, 2019) 
 

Mekânın kuruluş hikayesinde geçen, “bize bizleri anlatan sıcacık film afişleri” 

“içinizi ısıtan” “buram buram nostalji kokan” “rüyanın ortasında buluyorsunuz” 

“kahvenin müthiş kokusuna gizlenmiş tarih” gibi eski değerleri anımsatan ifadeler 

kullanıldığı görülmektedir.   

Kuruluş hikayesindeki simgesel anlamlar incelendiğinde mekânın modern 

dönemde bulunması mümkün olmayan bir atmosferde kahve içme huzurundan 

bahsettiği dikkat çekmektedir. Günümüzde huzur ve sıcaklık gibi duyguların bir ütopya 

olarak sunulmasının sebebi nedir? Tüketim ideolojisinin yaratmış olduğu toplum 

yapısının maddeci yapısı geçmiş değerleri yeniden hissetme isteği yaratmıştır. Yani 

sistemin kendi yarattığı yapının oluşturduğu olumsuz atmosferin bireyin 

huzursuzluğunu oluşturduğu açıktır. Sistem bu durumu tüketim ideolojisinin kendini 

sürekli bir şekilde yeniden doğurmasını sağlayacak şekilde düzenlemiştir. Modern 
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toplumun nesneleşmiş insan ilişkilerinden sıkılan bireylere geçici hazlar sağlayacakları 

mekânlar yaratmıştır.  

Modern dönem insanın duygu ve anlam ile olan ilişkisini ortadan kaldırarak 

nesneleşme sürecine doğru ilerlemeyi hızlandırdı. Öznelliği yok olan bireyin 

anlam bulma ihtiyacı onu geçmişe yani ''nostaljiye'' yönlendirdi. Modern 

dönemin beraberinde getirdiği gelişmeler yaşamsal imkanları artırırken, bireyin 

bir başka yaşamsal ihtiyacı olan değerlerini ve duygularını götürmeye başladı. 

(Kösem, 2019). 

Buradan hareketle günümüz metropol yaşamında, tüketim ideolojisinin anlamı 

nesnelere kaydırması bireyi güçsüzleştirmektedir. Bu güçsüzlük nostalji fetişizmi olarak 

kendisini göstermektedir. Özüne yabancılaşan insan, nostaljiyi fetiş haline getirdiği 

mekân aracılığı ile özüne ve topluma duyduğu yabancılaşmayı yeniden üretmektedir. 

Bu durumun farkında dahi olmayan birey sistemin yaratmış olduğu nesnelerin 

kendilerine has özelliklerini tüketmekle meşguldür. Mekânda bu nesnelerden biridir. 

Eski Türk Sineması ekseninde kurgulanmış temalı bir mekân olan Yeşilçam 

Kahve Evi’nin atmosferi incelendiğinde, duvarlardan birinde Sahte Kabadayı filminden 

Kemal afişi yer almaktadır.  Bir başka duvarda Müjde Ar, Filiz Akın, Fatma Girik ve 

Emel Sayının 4’lü bir afişi yer alırken başka bir bölümde ise Gülen Gözler isimli 

Yeşilçam Filminin karakterleri Vecihi Hürkuş ve Fikret’in afişleri bunmaktadır.  
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2.10.18.Yeşilçam Kahve Evi'nin Atmosferi 

Diğer yandan her bir masanın üzerinde Yeşilçam Sanatçılarına ait fotoğraflar ve 

kısa yaşam hikayeleri yazılmıştır. Masalardaki peçeteliklerde Yeşilçam sanatçılarının 

resimleri bulunurken, başka bir masa da yine Turist Ömer, Hafize Ana, Cimri bakkal 

Ali Şen karakterleriyle tasarlanmıştır.   
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2.10.19. Cafe'nin masalarının tasarımı 

Aynı zamanda televizyonlarda dikkat çekmektedir. Ekranlarda Yeşilçam filmleri 

izletilmekte, sessel bir metafor olarak Yeşilçam müzikleri dinletilmektedir. Diğer yanda 

vintage ve retro eşyalar cafeyi süslemektedir; telefon, radyo, fotoğraf 

çerçevesi…bunlardan bazılarıdır. Cafenin tasarımında kullanılan bu karakterler ve 

eşyalar, bireyleri belli bir zaman dilimine götürmektedir. 

 

Tüketim ideolojisi, geçmişi; bir daha yaşanması mümkün olmayan bir zamanı, 

mekân aracılığıyla yeniden üretmektedir. Peki sistemi nostaljiyi kullanmaya iten şey 

nedir? Oldukça açıktır ki duygu ve bilinç arasındaki ilişki bireyin davranışlarını 

yönlendirmektedir. Şu anda yaşanması mümkün olmayan geçmiş anıların yeniden 

yaşanma isteği, nostaljiyi de tüketilen bir alan haline getirmiştir. Günümüzde anlamın 

ortadan kalkarak her şeyin gösterge haline dönüşmesi, tüketim toplumu bireylerinin 

özüne ve topluma yabancılaşmasını da beraberinde getirmiştir. İnsanın doğası gereği 

duygusal bir varlık oluşu ve günümüzde anlamdan uzak bir yaşam biçimine sahip oluşu 

onu geçmiş duygulara özlem duymaya itmiştir. Modern insanın anlam arayışı, tüketim 

ideolojinin kendisini yeniden üretmesinin bir aracı olarak nostaljiyi günümüzde 

yaşatmaya çalışmasıyla sonuçlanmıştır. Şüphesiz mevcut ekonomi politik yapı, 

nostaljinin bir gösterge haline gelmesine sebep olmuştur.  Bu noktada Jean 

Baudrillard’ın görüşleri oldukça önemlidir; 

Nostalji denilen şey, gerçek, gerçekliğini yitirdiği gün asıl anlamına 

kavuşmuştur. Çünkü dünyanın oluşum sürecini anlatan efsane ve gerçekliğe ait 

göstergelerin sayısında inanılmaz bir artış olmuştur. Aslına benzeyen ikinci bir 

hakikat, nesnellik ve doğru sayısında aşırı bir artış vardır. Nesne ve tözden 

arındırılmış bir ortamda hakikat, yaşanan olay ve figüratifte sayısal bir artış 
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vardır. Maddi üretim çılgınlığına koşut hattâ ondan daha ileri bir çılgınlık 

düzeyine ulaşan gerçek ve gönderen sistemleri üretilmektedir. İlgi alanımıza 

giren simülasyon aşaması bu türden bir şeydir. Her yerde bir caydırma 

stratejisiyle örtü-şen gerçek, neogerçek ve hipergerçeği kapsayan bir stratejiyle 

karşılaşıyoruz. (Budliard, 2011). 

 

Buradan hareketle modern dönemde yaşayan bireylerin anlam arayışı, 

simülasyon evreninin kapısını açmıştır. Yeşil Cam Kahve Evi bir simülasyon dur. 

Çünkü eski Yeşilçam filmlerinin izlerini taşımaktadır. Yani gerçeğin bir yansımasını 

oluşturmaktadır. Duvardaki afişler, kullanılan eşyalar… hepsi nostaljik göstergelerdir. 

Yeşilçam Kahve Evi, anlamın gerçekten var olduğu, insan ilişkilerinin günümüzdeki 

gibi değişim ve dönüşüme uğramadığı güzel zamanları temsil etmektedir. Tüm bu 

izlerin anlamdan uzaklaşarak göstergeler aracılığıyla yapay bir dünyanın yaratıldığı 

söylenebilir. Bu noktada zamanın yeniden üretimi söz konusudur. Tüketim ideolojisi 

zamanı alır eğip bükerek onu yeniden üretir ve mekâna yayar. Yeşilçam Kahve Evi artık 

gerçeğin sadece bir yansımasıdır. Yansımalar, yapaylıklar ve sayısız gerçeklerin olduğu 

bir dünyada modern insan Yeşilçam Kahve Evine giderek huzurlu hissetmektedir. 

Çünkü tüketim toplumunun kazan tüket öl mantığının anlamsızlığı onu varoluşu 

sebebiyle anlam arayışına itmiştir. Şüphesiz ki günümüz insanı anlamı sadece yapay 

mekânlarda arayabilmektedir. Sistemin değişen ve dönüşen yapısı gerçek yaratmaktan 

oldukça uzaktır. Alan araştırmasında tüketicilerin mekân ile ilgili verdikleri yanıtlardan 

bazıları şu şekilde olmuştur;  

“Yeşilçam kahve evi beni çocukluğuma götüren mutluluğun saflığın, 

güzelliğin çok olduğu eski günleri yaşatan bir mekân. Burada Yeşilçam 

karakterlerinin görsel ve işitsel unsurlarının olması, içimi ısıtıyor ve benim 

çok eskilerdeki duyguları tekrar yaşamamı sağlıyor.” 

“Beni bugünden alıp eskilere götürüyor” 

“Farklı ve hoş sakin bir ortam. Genel olarak insanların ruhunu 

dinleyebileceği bir mekân” 

“İki haftada bir geliyorum cafenin Yeşilçam dizaynı kişiliğimle uyumlu, bu 

nedenle burada iyi hissediyorum” 
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(…) şeklindeki yanıtlar, bireylerin cafeye geçmiş duyguları yeniden hissetmek 

için geldiklerini gözler önüne sermektedir. Böylece mekân tüketimi, duygu ve 

yabancılaşma arasındaki ilişkinin varlığı açığa çıkmaktadır. 

Öte yandan yabancılaşmış bireyin duygusal arayışı, mekânın duyguları tüketilen 

bir nesne olarak kullanmasını beraberinde getirmektedir. Sadece duygular değil, 

Yeşilçam karakterlerinin sahip oldukları anlam, filmlerin sahip oldukları konu, aile 

ilişkileri, insan özellikleri, sevginin anlamı…. pek çok konu göstergeler aracılığı ile 

cafeye gelen tüketiciler için göstergesel bir gösteri oluşturmaktadır. Bu gösterinin ifade 

ettikleri anlamlar tüketiciler tarafından tüketilmektedir.   

Diğer taraftan mekâna gelen tüketicilerden bazıları ise bir anlam arayışında 

olmaktan uzaktır. Mekânı bir deneyim olarak duygusal anlamın dışında 

tüketmektedirler. Tüketicilerin verdikleri yanıtlardan bazıları şu şekildedir; 

“Her gün gelirim personel ve güleryüz benim için çok önemli. Devamlı 

personel değişikliğinden rahatsızım. Akşamları canlı müzik olabilir.” 

“Ayda birkaç kez tercih ediyoruz evimize çok yakın ve çok şık yemekleri 

lezzetli memnun kalıyoruz.” 

“Cafede tavla olması çok güzel başka oyunların da gelmesini istiyoruz.” 

(…) şeklindeki yanıtlar mekânın salt bir şekilde nostalji fetişizmi ekseninde 

tüketilmediğini lezzetsel bir gösterge veya eğlence amaçlı tüketim 

gerçekleştirildiğini de açıklamaktadır. 
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Model 1 

BÖLÜM 3. YÖNTEM 
 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Cafe bağlamında mekân analizinin fiziksel, soyut ve tüketici boyutlarıyla 

inceleyen çalışmalar taranmış ve “Atmosfer”, “İdeoloji”, “Kişisel Tercihler”, “Nostaljik 

Bağ” ve “İşletme Tercihi” konularını irdeleyen çalışmalar ayrı ayrı incelenmiştir. Bu 

literatür taraması sonucunda “Atmosfer” ölçeği için Cohen ve Avieli (2004) ile Lewis 

(1981), “İdeoloji” ölçeği için Öncü vd. (2007) ve Cullen (2004), “Kişisel Tercihler” 

ölçeği için Cullen (2004), “Nostaljik Bağ” ölçeği için Chen vd. (2014) ve “İşletme 

Tercihi” ölçeği için ise Lewis (1981) ve Cullen (2004) çalışmalarından faydalanılmıştır. 

Ayrıca yapılan detaylı literatür taramasıyla önermeler konuyu ölçmeye uygun bir hale 

getirilmiştir. Bu bağlamda geliştirilen model aşağıda sunulmuştur. 

 

3.2. Hipotezler 

Geliştirilen model kapsamında atmosfer, ideoloji, kişisel tercihler ve nostaljik 

bağın işletme tercihi müşteri üzerindeki etkilerinin tespit edilebilmesi için çeşitli 

hipotezler geliştirilmiştir. Tez çalışması kapsamında geliştirilen hipotezler ise şu şekilde 

sıralanmıştır;  
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H1: İşletmenin atmosferi işletme tercihi üzerinde etkiye sahiptir. 

H2: İdeoloji işletme tercihi üzerinde etkiye sahiptir. 

H3: Kişisel tercihler işletme tercihi üzerinde etkiye sahiptir. 

H4: Nostaljik bağ işletme tercihi üzerinde etkiye sahiptir. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen ve şekil 3.1.’da sunulan model 

kapsamında Atmosfer, İdeoloji, Kişisel Tercihler ve Nostaljik Bağın İşletme Tercihi 

üzerindeki etkisini tespit edebilmek için nicel araştırma yöntemlerinden 

faydalanılmıştır. Bu bağlamda yukarıda belirtilen faktörlerin açıklanmasına aracılık 

edebilmek için detaylı bir literatür çalışması yapılmış ve bu doğrultuda da her bir 

faktörün ölçülmesine aracılık edecek üçer sorudan oluşan 5 farklı ölçek geliştirilmiştir. 

Böylelikle 5’li Likert tipi on beş madde ve bir açık uçlu sorudan oluşan anket formu 

oluşturulmuştur Mart, Nisan Tarihleri arasında Tosbağa Cafe, Kibrit Kutusu Cafe, 

Mimar Sinan Yeşil Ev Cafe, ve Yeşilçam Kahve Evinden 408 anket toplanmıştır. Anket 

formlarının işlenmesi ve gerekli analizlerin yapılabilmesi için SPSS V. 21.0 istatistik 

paket programından faydalanılmıştır. Bu anketler sisteme işlenirken 5 tanesinin eksik ya 

da hatalı doldurulduğu tespit edilmiş ve dolayısıyla çalışmaya 403 kullanılabilir anketle 

devam edilmiştir.   

3.4. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Doğru analiz yönteminin belirlenmesinde öncelikli olarak toplanan anketlerin 

normallik varsayımını karşılayıp karşılamadığı incelenmiştir. Bu kapsamda verilerin 

çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Yapılan test sonucunda elde edilen 

değerlerin + 2 ile - 2 arasında olması verilerin normal dağılım varsayımını karşıladığını 

(Kunan, 1998). işaret etmektedir. 

 

Tablo 3.3.1. Ölçek Maddelerinin Basıklık ve Çarpıklık Değerlerine Ait Bulgular 

 Çarpıklı Basıklık 
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k Değeri Değeri 

Cafenin atmosferini seviyorum -1,421 1,031 

Cafenin teması kişisel özelliklerim ile uyumlu -1,201 1,637 

Duvarlarda bulunan tablolar, afişler, görseller beni etkiliyor -1,484 1,831 

Cafe ile aramda duygusal bir bağ var -,325 -1,293 

Buranın bir imajı (kimliği)olduğunu düşünüyorum -1,410 1,364 

Cafedeki eşyalar, objeler ilgimi çekiyor, eşyaların ruhu 

olduğunu düşünüyorum 

-1,163 ,766 

Kendimi özgür hissediyorum -1,258 ,835 

İdeolojime uygun -,673 -,134 

Cafenin ismi dikkat çekici -1,170 ,600 

Cafe ve düşüncelerim arasında bir bağ var -,438 -,819 

Konumu benim için önemli -1,255 ,826 

Benim için yeni bir deneyim, keşif -,815 -,281 

Menünün içeriğini, yiyecek ve içeceklerini seviyorum -,749 -,277 

Müzikleri beni mutlu ediyor -,894 -,270 

Farklı bir zamanda olduğumu hissediyorum -,417 -994 

   

 

3.4.1. Demografik Değişkenlere Ait Bulgular 

Tablo ’de katılımcılara ait demografik bilgilerin detayları yer almaktadır. Tablo 

2 daha detaylı olarak yorumlandığında katılımcıların cinsiyet dağılımının neredeyse 

birbirlerine eşit olduğu görülmektedir. Bunun yanında katılımcıların yaşlarına ilişkin 

detaylara bakıldığında ise katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 16-30 yaş arasındaki 

(%83,8) genç olarak adlandırılabilecek kişilerden oluştuğu görülmektedir.   

 

 

 

Tablo 3.3.2. Demografik Değişkenlere Ait İstatistiki Bilgiler 
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Cinsiyet Sayı % 

Erkek 203 50,4 

Kadın 200 49,6 

Yaş   

16-20 87 21,6 

21-25 190 47,1 

26-30 61 15,1 

31-40 43 10,7 

41 Yaş ve Üzeri 22 5,5 

 

3.4.2. Ölçek Maddelerine Ait Betimleyici İstatistikler 

Ölçeklere ilişkin betimleyici istatistikler incelendiğinde işletmenin atmosferi ile 

bağlantılı tablo, afiş gibi görseller ile cafede bulunan eşya ya da diğer objeler ve direkt 

olarak atmosferin katılımcıların hoşuna gitme derecesini sorgulayan maddelerin genel 

ortalamasının 4,39 olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte İşletme tercihinde ideolojik 

yakınlıkla bağlantılı olarak işletme ile katılımcının düşünceleri arasındaki yakınlık ile 

katılımcının işletmede kendini daha özgür hissetmesiyle bağlantılı maddelerin genel 

ortalamasının 3,87 olduğu tespit edilmiştir. Ancak maddelerin ortalamaları daha detaylı 

incelendiğinde “cafe ve düşüncelerim arasında bir bağ var” maddesinin diğer maddelere 

oranla nispeten düşük olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde cafe tercihinde katılımcının 

kişisel özelliklerinin etkilerini ölçmeyi amaçlayan ve cafeyi diğer cafelerden farklı ya da 

özgün kılan niteliklerin olması ve cafenin konseptinin kişisel özelliklerle uyumlu 

olmasını sorgulayan maddelerin genel ortalaması 4,28 olarak tespit edilmiştir.  

Katılımcıların yaşamlarında çeşitli nedenlerle iz bırakan, bir şekilde iyi ya da kötü 

unutulmaz deneyimler yaşamasına aracılık eden ve dolayısıyla işletmeyle arasında bir 

bağ kurabilmesine imkan tanıyan önermeler nostaljik bağ ölçeği altında incelenmiştir. 

Nostaljik bağ ile cafede çalınan müziklerin katılımcıları mutlu etmesi, kendilerini farklı 

bir zaman boyutunda hissetmeleri ve dolayısıyla cafeyle duygusal bağ kurmalarına 

aracılık eden maddelerin genel ortalaması 3,59 olarak tespit edilmiştir. Öte yandan 

katılımcıların işletmeyi tercih etmesini direkt olarak etkileyen işletmenin bulunduğu 

konum, işletmenin tabelası gibi pazarlamayı kolaylaştırıcı unsurları ile cafede sunulan 
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yiyecek-içeceklerin kaliteli, lezzetli ya da ayırt edici olması gibi nitelikleri sorgulayan 

işletme tercihi ölçeğine ait maddelerin genel ortalaması ise 4,27 olarak hesaplanmıştır.  

Ölçeklerin tamamı hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında ise ölçeklerin 

genel ortalamasının 3,59 üzerinde olduğu ve dolayısıyla katılımcıların tüm ölçeklere 

kısmen olumlu yanıtlar verdiği söylenebilir. Bununla birlikte ölçekleri oluşturan tüm 

maddelerin ortalamaları Tablo3’te sunulmuştur. 

Tablo 3.3. 3. Ölçek Maddelerine Ait Betimleyici İstatistikler 

 Ortalam

a 

Std. 

Sapma 

Cafenin atmosferini seviyorum 4,65 ,57165 

Cafenin teması kişisel özelliklerim ile uyumlu 4,35 ,76662 

Duvarlarda bulunan tablolar, afişler, görseller beni etkiliyor 4,37 ,88964 

Cafe ile aramda duygusal bir bağ var 3,39 1,44730 

Buranın bir imajı (kimliği)olduğunu düşünüyorum 4,46 ,77636 

Cafedeki eşyalar, objeler ilgimi çekiyor, eşyaların ruhu 

olduğunu düşünüyorum 

4,16 1,01219 

Kendimi özgür hissediyorum 4,23 1,01980 

İdeolojime uygun 3,88 1,05183 

Cafenin ismi dikkat çekici 4,23 ,95756 

Cafe ve düşüncelerim arasında bir bağ var 3,51 1,22644 

Konumu benim için önemli 4,37 ,83818 

Benim için yeni bir deneyim, keşif 4,05 1,00952 

Menünün içeriğini, yiyecek ve içeceklerini seviyorum 4,21 ,83319 

Müzikleri beni mutlu ediyor 3,91 1,22656 

Farklı bir zamanda olduğumu hissediyorum 3,47 1,32567 

 

3.4.3. Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenilirliklerine Ait Bulgular 

Tez kapsamında geliştirilen ve “Atmosfer”, “İdeoloji”, “Kişisel Tercihler”, 

“Nostaljik Bağ” ve “İşletme Tercihi” olarak adlandırılan 5 ölçeğe faktör analizi 

uygulanmıştır. Üçer maddeden oluşan tüm ölçekler tek faktörlü bir yapıda ele alınmıştır. 
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Ölçeklerin yapı geçerliliklerini test etmek için ise SPSS V21.0 istatistik programından 

faydalanılarak faktör analizi yapılmıştır.  

Faktör analizleri ile ilgili bulguların sunumundan önce karşılanması gereken bazı 

varsayımlara ilişkin değerlerin sunulması faydalı olacaktır. Bu bağlamda Bartlett 

Küresellik Testinin anlamlı olması ise faktör analizinin yapılabileceğini belirtirken 

ölçeklerin güvenilirlik değerlerinin (Cronbach’s Alpha) 0,6 üzerinde olması ölçeğin 

kabul edilebilir güvenilirlik değerine sahip olduğunu işaret etmektedir (Cronbach, 1951; 

Hulin vd., 2001). Öte yandan ölçeklerin Kaiser Meyer Olkin (KMO) değerlerinin 0,5 ve 

üzerinde olması da ölçek maddeleri arasında tutarlılık olduğunu işaret etmektedir 

(Kaiser, 1974).  Bartlett Küresellik Testinin anlamlı olması ise faktör analizinin 

yapılabileceğini belirlemektedir. 

Tablo 3.3.4. Atmosfer Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

 Faktör Yükü 

Cafenin atmosferini seviyorum ,666 

Duvarlarda bulunan tablolar, afişler, görseller beni etkiliyor ,823 

Cafedeki eşyalar, objeler ilgimi çekiyor, eşyaların ruhu olduğunu 

düşünüyorum 

,773 

Varyans Açıklama Oranı (%) 57,31 

Özdeğer 1,719 

Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,615 

KMO= ,609            Bartlett Küresellik Testi= 150,997                         (p < 0,01) 

 

Atmosfer ölçeğine ait 3 madde faktör analizi aracılığıyla incelenmiş ve tek bir 

alt ölçekten oluşan yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi yapılırken 

Varimax döndürme tekniğinden de faydalanılmış ancak yine tek bir ölçekten oluşan 

yapıya sahip olduğu görülmüştür. Atmosfer ölçeğini oluşturan yapının toplam varyansı 

%57,31 oranında açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca Atmosfer ölçeğinin güvenilirlik 

değeri ,615; özdeğeri 1,719; KMO değeri ,609 ve anlamlılık değeri ise ,000 olarak tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla Tablo 3’te verilen değerlerin “Atmosfer” ölçeğinin yapısını 

doğruladığı görülmektedir. 
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Tablo 3.3.5. İdeoloji Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

 Faktör Yükü 

Kendimi özgür hissediyorum ,722 

İdeolojime uygun ,829 

Cafe ve düşüncelerim arasında bir bağ var ,771 

Varyans Açıklama Oranı (%) 60,11 

Özdeğer 1,803 

Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,663 

KMO= ,636           Bartlett Küresellik Testi= 186,104                          (p < 0,01) 

 

3 ifade ile ölçülmeye çalışılan “İdeoloji” ölçeğine uygulanan faktör analizi 

sonucunda ölçeğin tek faktörü içeren bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Tablo 3. 

daha detaylı incelendiğinde güvenilirlik değeri ,663 olan “İdeoloji” ölçeğinin toplam 

varyansı % 60,11 oranında açıkladığı, özdeğerinin 1,803; KMO değerinin ,636 ve 

anlamlılık değerinin ise ,000 olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yapılan açıklamalar ve 

Tablo 3.5.’te sunulan veriler “İdeoloji” ölçeğinin tek bir alt ölçekten oluşan yapıya 

sahip olduğunu doğruladığı söylenebilir. 

Tablo 3.3.6. Kişisel Tercihler Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

 Faktör Yükü 

Cafenin teması kişisel özelliklerim ile uyumlu ,798 

Buranın bir imajı (kimliği)olduğunu düşünüyorum ,769 

Benim için yeni bir deneyim, keşif ,705 

Varyans Açıklama Oranı (%) 57,51 

Özdeğer 1,725 

Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,614 

KMO= ,635            Bartlett Küresellik Testi= 147,825                           (p < 0,01) 

 

Kişisel tercihler ölçeği incelendiğinde ise 3 maddeden oluşan “Kişisel Tercihler” 

ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda güvenilirliği ,614 olarak tespit edilen 

ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte özdeğeri 



90 

 

1,725 olan ölçeğin Bartlett Küresellik Testi değeri 114,825, Varyans açıklama oranı 

%57,51ve KMO değeri ise ,635 olarak tespit edilmiştir. Tablo 3.3.6.’da sunulan bu 

değerler incelendiğinde söz konusu değerler aracılığıyla “Kişisel Tercihler” ölçeğinin 

tek faktörlü yapısının doğrulandığı görülmektedir.  

Tablo 3.3.7. Nostaljik Bağ Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

 Faktör Yükü 

Cafe ile aramda duygusal bir bağ var ,767 

Müzikleri beni mutlu ediyor ,737 

Farklı bir zamanda olduğumu hissediyorum ,813 

Varyans Açıklama Oranı (%) 59,73 

Özdeğer 1,792 

Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,661 

KMO= ,647           Bartlett Küresellik Testi= 175,626                           (p < 0,01) 

 

Tüketici ile işletme arasında kurulan bağı incelemeyi amaçlayan ve 3 maddeden 

oluşan “Nostaljik Bağ” ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda ölçeğin 

güvenilirliği ,661 olarak tespit edilmiştir. Öte yandan tek faktörlü bir yapıya sahip 

olduğu doğrulanan “Nostaljik Bağ” ölçeğinin varyans açıklama oranı %59,73, özdeğeri 

1,792, Bartlett Küresellik Testi 175,626 ve KMO değeri ,647 olarak tespit edilmiştir.  

Tablo 3.3.8. İşletme Tercihi Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

 Faktör Yükü 

Cafenin ismi dikkat çekici ,770 

Konumu benim için önemli ,719 

Menünün içeriğini, yiyecek ve içeceklerini seviyorum ,786 

Varyans Açıklama Oranı (%) 57,62 

Özdeğer 1,729 

Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) ,630 

KMO= ,642            Bartlett Küresellik Testi= 146,688                         (p < 0,01) 
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3 maddeden oluşan “İşletme Tercihi” ölçeğine uygulanan faktör analizi 

sonucunda ölçeğin tek faktörlü bir yapıdan oluştuğu ve güvenilirlik değerinin ,630 

olduğu tespit edilmiştir. Yapılan test sonucunda Tablo 3.3.8’de sunulan değerler 

incelendiğinde ise ölçeğin varyans açıklama oranının %57,62, özdeğerinin 1,729, 

Bartlett Küresellik Testi 146,688 ve KMO değerinin ,642 olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla bu verilerin, tek faktörlü bir yapıya sahip olan “İşletme Tercihinin” yapısını 

doğruladığı söylenebilir.  

3.4.4. Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular 

Araştırma modeli çerçevesinde geliştirilen dört hipotezin test edilmesi için 

öncelikle iki değişken arasındaki ilişkinin ya da bağımlılığın şiddetini tespit etmeye 

yönelik bir analiz (Altunışık vd., 2001). olan korelasyon analizinden faydalanılmıştır. 

Hipotezlerin test edilebilmesi için ise korelasyon analizi sonrasında regresyon 

analizinden faydalanılmıştır.  

Tablo 3.3.9. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 
Atmosfer İdeoloji 

Kişisel 

Tercihler 

Nostaljik 

Bağ 

İşletme 

Tercihi 

Atmosfer 1 ,536** ,564** ,594** ,416** 

İdeoloji ,536** 1 ,470** ,667** ,512** 

Kişisel 

Tercihler 
,564** ,470** 1 ,531** ,358** 

Nostaljik Bağ ,594** ,667** ,531** 1 ,424** 

İşletme 

Tercihi 
,416** ,512** ,358** ,424** 1 

p < 0,05*      

p < 0,01**      

 

Tez çalışması kapsamında geliştirilen beş ölçeğin aralarındaki ilişkiyi daha 

doğru açıklayabilmek için ölçekler Pearson korelasyon analizi ile incelenmiş ve elde 

edilen veriler Tablo 3.3.9. da sunulmuştur. Tablonun geneline bakıldığında tüm 

değişkenler arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Söz 



92 

 

konusu ilişkiler daha detaylı incelendiğinde işletme tercihi ile atmosfer (r: ,416), 

ideoloji (r: ,512), kişisel tercihler (r: ,358) ve nostaljik bağ (r: ,424) arasında pozitif 

yönlü orta şiddetli ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca diğer değişkenler arasındaki 

ilişkiler incelendiğinde atmosfer ile ideoloji (r: ,536), kişisel tercihler (r: ,564) ve 

nostaljik bağ (r: ,594); ideoloji ile kişisel tercihler (r: ,470) ve nostaljik bağ (r: ,667) ve 

kişisel tercihler ile nostaljik bağ (r: , 531) arasında yine orta şiddetli ve pozitif yönlü 

ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 

Aralarındaki korelasyonun tespit edildiği değişkenlerin birinin bağımlı 

diğerlerinin ise bağımsız değişkenler olarak ayrılması ile söz konusu ilişkinin 

matematiksel eşitlikle açıklanmasına regresyon analizi aracılık etmektedir 

(Büyüköztürk, 2011). Araştırma modeli çerçevesinde geliştirilen dört hipotezin test 

edilmesi için regresyon analizinden faydalanılmış ve regresyon analizine ilişkin 

sonuçlar Tablo 3.3.10 ekseninde sunulmuştur.  

Tablo 3.3.10. Regresyon Analizine Ait Sonuçlar 

Bağımsız 

Değişkenler 

β T P Tolerans 

Değeri 

VIF 

Değeri 

Atmosfer ,154 2,569    ,011* ,542 1,844 

İdeoloji ,281 6,176 ,000** ,519 1,927 

Kişisel 

Tercihler 

,078 1,415     ,158 ,615 1,625 

Nostaljik Bağ ,036 ,902     ,368 ,456 2,192 

DW= 1,926    R²= ,297   F= 41,946     p=  ,000 

p < 0,05*     p < 0,01**               ***Bağımlı Değişken: İşletme Tercihi 

 

Regresyon analizi sonucunda elde edilen F testi sonuçları (F= 41,946 p= ,000) 

değerlendirilmiş ve modelin uygunluğu ispatlanmıştır. Tolerans değerlerine 

bakıldığında bu değerlerin 0,1’den büyük olması ve varyans artış değerlerinin 10’dan 

küçük olması modelin çoklu doğrusallık sorununun olmadığını işaret etmektedir.  

Hataların bağımsızlığı için ise yine Tablo 3.3.10’da sunulan Durbin Watson değeri 

incelenmiştir. Durbin Watson değerinin (1,926) 1 ile 3 arasında yer alması hataların 
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bağımsızlığı varsayımını karşıladığı tespit edilmiştir. Regresyon modelinin R
2 

değeri 

incelendiğinde ise modelin% 29,7’sini açıkladığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak Tablo 3.3.10.’da yer alan β katsayıları incelendiğinde “Atmosfer” 

(,154) ve “İdeolojinin” (,281) “İşletme Tercihi” üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Ancak “Kişisel Tercihler” (,078) ve “Nostaljik Bağın” (,069) “İşletme 

Tercihi” üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla tez 

çalışması kapsamında geliştirilen H1 ve H2 hipotezleri desteklenmiş, H3 ve H4 hipotezleri 

ise reddedilmiştir.  

3.4.5. Demografik Değişkenlere Ait Fark Testleri 

Araştırma hipotezlerini test edilmesinin yanında katılımcıların atmosfer, ideoloji, 

kişisel tercihleri, nostaljik bağ ve müşteri memnuniyeti algılamalarının cinsiyet ve yaş 

gibi demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir.  

Gerekli analizlerin yapılabilmesi için öncelikle Tablo 3.3.11’da sunulan ve verilerin 

normal dağılım varsayımını karşılayıp karşılamadığı hakkında bilgi veren basıklık ve 

çarpıklık değerleri incelenmiştir. Söz konusu değerlerin Kunan’ın (1998) belirttiği gibi 

+ 2 ile – 2 arasında olması verilerin normal dağılımını işaret etmektedir. Dolayısıyla 

gerekli farklılıkların tespitinde T-testi ve ANOVA analizinden faydalanılmıştır.  

Tablo 3.3.11. Cinsiyetin Atmosfer ile İlgili Öğeleri Algılama Üzerindeki Etkisi 

 Ortalama  

 Kadın Erkek t 

Değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Cafedeki eşyalar, objeler, ilgimi çekiyor, 

eşyaların ruhu olduğunu düşünüyorum 

4,30 4,03 -2,653 ,038 

p<0,05 

Cinsiyetin atmosfer, ideoloji, kişisel tercihler, nostaljik bağ ve müşteri 

memnuniyeti algılamalarındaki rolünü açıklayabilmek için t-testinden faydalanılmıştır. 

Yapılan T-testi sonucunda ölçekleri oluşturan 14 maddede istatistiki olarak anlamlı bir 

fark tespit edilmemiştir. Tablo 3.3.11’da verilen t-testi sonucunda sadece atmosfer 

ölçeği içerisinde yer alan “Cafedeki eşyalar, objeler, ilgimi çekiyor, eşyaların ruhu 

olduğunu düşünüyorum.” ifadesinde anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Kadın ve 
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erkek katılımcıların “Cafedeki eşyalar, objeler, ilgimi çekiyor, eşyaların ruhu olduğunu 

düşünüyorum.” İfadesine verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise kadın katılımcıların 

atmosferi oluşturan cafedeki eşyalar ve objelerin cafeye kazandırdığı atmosferi erkek 

katılımcılara kıyasla nispeten daha olumlu algıladığı söylenebilir.   

 

Tablo 3.3.12. Yaşın Nostaljik Bağ ile İlgili Öğeleri Algılama Üzerindeki 

Etkisi 

 

1
6
-2

0
 

2
1
-2

5
 

2
6
-3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
 

Y
a
ş 

v
e
 

Ü
zeri 

F
 

P
 

Cafe ile aramda duygusal bir 

bağ var 4 

3,26  3,33 3,24 4,02 3,54 2,539 ,040 

p<0,05 

Tablo 3.3.12.’de yaşın nostaljik bağ kurma ile ilgili algılama üzerindeki etkisine 

ilişkin sonuç sunulmuştur. Yapılan Anova testi sonucunda gruplar arası farklılıkları 

anlayabilmek için Tukey analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda “Cafe 

ile aramda duygusal bir bağ var.” ifadesini 16-20 yaş ve 21-25 yaş arasındaki 

katılımcılar ile 31-40 yaş arasındaki katılımcıların cafe ile aralarında kurdukları bağı 

farklı olarak algıladıkları söylenebilir.  

Tablo 3.3.13.Yaşın Atmosfer ile İlgili Öğeleri Algılama Üzerindeki Etkisi 

 

1
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v
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Ü
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F
 

P
 

Cafedeki eşyalar, objeler, 

ilgimi çekiyor, eşyaların ruhu 

olduğunu düşünüyorum 6 

 

4,20 

 

4,01 

 

4,27 

 

4,39 

 

4,54 

  

2,638 

 

,03

4 

p<0,05 

Yapılan Anova analizi sonucunda yaş gruplarının atmosfer algılamaları 

üzerindeki etkiler incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3.3.13.’da sunulmuştur. Söz konusu 

sonuçlar incelendiğinde yaşın sadece atmosfer ölçeği içerisinde yer alan “Cafedeki 
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eşyalar, objeler, ilgimi çekiyor, eşyaların ruhu olduğunu düşünüyorum.” İfadesinde 

farklı şekilde algılandığı tespit edilmiştir. Söz konusu farklılığın ise 31-40 ve 41 yaş ve 

üzeri arasındaki katılımcıların cafede kullanılan obje ya da eşyalar aracılığıyla cafede 

yaratılan atmosferi 21-25 yaş arasındaki katılımcılardan farklı şekilde algıladığı 

söylenebilir.  

 

Tablo 3.3.14.Yaşın İşletme Tercihi ile İlgili Öğeleri Algılama Üzerindeki 

Etkisi 

.  
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Ü
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F
 

P
 

Cafenin ismi dikkat çekici 9 4,40 4,10 4,19 4,55 4,22 2,91

1  

 

,021 

Menünün içeriğini, yiyecek 

ve içeceklerini seviyorum 13 

 

4,33 

 

4,07 

 

4,29 

 

4,41 

 

4,22 

 

2,52

5 

 

,04

0 

p<0,05 

Tablo 3.3.14’de işletme tercihi üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlayan 

maddelerin yaş grupları açısından farklı şekilde algılanıp algılanmadığına ilişkin 

sonuçlar sunulmuştur. Tablo daha detaylı incelendiğinde ölçeği oluşturan “Cafenin ismi 

dikkat çekicidir.” ve “Menünün içeriğini, yiyecek ve içeceği seviyorum.” ifadelerinin 

yaş grupları açısından farklı şekilde algılandığı tespit edilmiştir. Bu farklılıklar 

incelendiğinde ise 21-25 yaş arasındaki katılımcıların cafe tercihinde işletme adının 31-

40 yaş arasındaki katılımcılardan farklı şekilde algılandığı söylenebilir. Bununla birlikte 

16-20 yaş ve 21-25 yaş arasındaki katılımcıların işletme tercihinde menü içeriğini 31-40 

yaş arasındaki katılımcılardan farklı şekilde algıladığı söylenebilir.  
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

Tez çalışması sonucunda atmosfer, ideoloji, kişisel tercihler ve nostaljik bağ ile 

işletme tercihi arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu tespit edilmekle birlikte tüm 

değişkenlerin ayrı ayrı işletme tercihi üzerinde etkiye sahip olduğu da görülmüştür. 

Çalışmanın sonuçları incelendiğinde Konsept olarak da adlandırılan temalı yiyecek 

içecek işletmelerinin işletme tercihine olan etkisinin Cullen’in (2005) Dublin’de yaptığı 

çalışmayla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçları 

incelendiğinde konumun, yiyecek-içecek kalitesinin ve çeşitliliğinin işletme tercihinde 

en önemli faktörlerden olduğu da Lewis (1981) ve Cullen’in (2005) çalışmasıyla benzer 

sonuçlar vermiştir. Müşteriler açısından bakıldığında ise işletmeyi diğer işletmelerden 

farklı kılan ve işletmeye kimlik kazandırdığı da söylenebilecek olan imaj aracılığıyla 

bazı tüketiciler kendi yaşam tarzlarına uygun olduğunu düşündükleri işletmeleri kişisel 

tercihler aracılığıyla seçebilmektedir. Bunun yanında tüketiciler yeni ve farklı yiyecek-

içecekleri deneme ya da mekânı deneyimlemek amacıyla kişisel tercihlerde 

bulunabilmektedir. Bu kapsamda, çalışmada ele alınan kişisel tercihlerin cafe tercihi 

üzerinde etkili olduğu sonucu yine Cullen (2005) tarafından yapılan çalışmayla 

benzerlik göstermektedir. Chen vd.’nin (2014) yılında Tayvan’da Hot Pot olarak 

adlandırılan geleneksel ve nostaljik olarak gösterilen cafelerin tercihinde nostaljik 

öğelerin işletme tercihi üzerinde direkt ve dolaylı etkilerinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Dolayısıyla çalışma sonuçları ele alındığında korelasyon analizi aracılığıyla elde edilen 

sonuçlar Türkiye’de de nostaljik bağın cafe tercihinde önemli bir etken olduğunu ortaya 

çıkartmıştır. Yine nostaljik bağ ile yakın bir ilişkisi olan atmosferin işletme tercihi 

üzerindeki etkilerinin olduğu çalışma kapsamında tespit edilmiştir. İşletme tercihinde 

ideolojik yakınlığın etkili olabileceği kısmen öngörülebilir bir durum olmakla birlikte 

bu durumu siyasi bir görüşü ya da dini bir ritüeli destekleyen konseptlerde ele alıp 

yorumlamak sonuçlara ulaşılması açısından kolaylık sağlayabilir. Ancak konu siyasi, 

dini vb. katı ve tartışmaya çok açık olmayan konular ya da ticari konseptler açısından 

ele alındığında bu durumu yorumlamak kolay olmayacaktır. Bu bağlamda konsept 

olarak adlandırılan yiyecek-içecek işletmelerinin tüketicilerin düşüncelerini kapsayacak, 
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onların ideolojileriyle uyum sağlayabilecek bir şekilde dizayn edilmesi tüketicilerin 

işletme içerisinde kendilerini daha rahat hissetmelerine aracılık edecektir. Fikir uyumu 

ve dolayısıyla işletmede tüketicilerin kendilerin rahat hissetmelerinin işletme tercihi 

üzerinde etkili olduğunu belirten Öncü vd. (2007) ve Cullen’in (2004) sonuçlarıyla 

benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Lefebvre, Harvey ve Castells’ in kent kuramında benzer şekilde bahsettiği ifade 

oldukça önemlidir; mekân değişmez bir şey değildir mevcut sistemin güdümünde 

değişip dönüşmektedir. Üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak mekânın üretildiği ve 

kapitalizmin işlerliğinin bir parçası haline geldiği kent mekânının içine dahil ettiği 

kamusal alanlardan biri olan cafeler, kapitalist ilişkilerin bir boyutunu oluşturan tüketim 

ideolojisinin temelinde şekillenmektedir. Öyle ki tezin ele aldığı cafelerin içinde 

bulunduğu semtler olan Kadıköy, Üsküdar ve Kartal cafeleşme sürecinin açık bir 

şekilde görüldüğü tüketim üzerinden tanımlanan semtlere dönüşmüşlerdir. Bu noktada 

dikkat çeken tüketimin toplumda bir ihtiyaç haline gelmesinde tüketim ideolojisinin 

mekânı nasıl kullandığıdır. Tüketim ideolojisinin mekânı ele alıp üretmesi, toplumu da 

üretmesi ve şekillendirmesi sonucunu oluşturur. Toplum tüketim ideolojisinin eliyle 

şekillendirilirken, toplumda sistemin kendisini yeniden üretmesi işlevinde 

belirleyicidir.Atmosfer, ideoloji, kişisel tercihler, nostalji ve işletme tercihi arasındaki 

ilişki geniş ölçüde kapitalizmin işlerliği ekseninde kullanılmaktadır. Atmosfer; 

temalaştırma, göstergeler, aracılığı ile mekânın duygulara dokunması, imaj, eşyalar 

objeler… tüm bunlar tüketicinin günümüz nesneler dünyasında yaratılan gündelik 

yaşam pratiğinde deneyim sağlayacağı alanlar olarak yaratılmaktadır. Mekânın imajında 

tüketicinin kendisi ile bir bağ kurması, mekânı tüketilen bir nesne haline getirmektedir. 

Mekân sadece tüketicinin, yeme içme eylemlerini gerçekleştirdiği bir sosyalleşme aracı 

olmanın çok ötesinde bir konuma evrilmiştir.  

Kapitalizmin yarattığı sınırsız ihtiyaçlar ağı, bireylerin gündelik yaşam 

pratiklerine deneyim elde etme arzu, kendini nesneler aracılığı ile tanımlama, mekânlar 

aracılığı ile farklı olduğunu ve kimliği ifade etme gibi arzuları eklemiştir. Dolayısıyla 

bu durum mekâna ideolojik bir fonksiyon katmaktadır. Mekân ideolojik bir nesnedir 

çünkü bir ürün gibi tüketicinin karşısında öznel bir kimliğe sahiptir. Bireyin anlam 

aradığı ve kendisini ifade ettiği bir meta olarak mekân, tüketim toplumunda özne 

olandan çok daha özne konumundadır. Mekân bireyin özne konumunu ortadan 
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kaldırarak onu nesneleştirmiştir. Mekân ideolojik bir nesnedir çünkü analiz yapılan 

cafelerde de görüldüğü gibi her cafe tüketicilerin farklı bir deneyim sağlamasının bir 

aracı konumundadır. Mekân içine eklemlediği, müzik, metinler, yiyecek ve içecekler 

soyut anlamda tüketicinin karşılayabildiği duygu ve düşünceler gibi tüm parametrelerle 

sembolik bir boş zamanı değerlendirme yeridir. Bir çeşit simülasyon, yapay bir haz 

alanıdır. Tüm bu özellikler ile mekân tüketim ideolojisinin değiştirdiği anlamıyla 

birlikte tüketim kültürünün devamında araçsaldır. 
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