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ÖZ 

SANATIN YENİDEN ÜRETİMİNİN MEKÂN TÜKETİMİ BAĞLAMINDA 

KULLANIMI: CANTINE DEL FRIDA ÖRNEĞİ 

Nur Gözde Tayfur 

Yüksek Lisans Tezi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yavuz Görkem 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Kapitalizmin etkisi ile ortaya çıkan tüketim toplumunda zorunlu ihtiyaçlar yerini 

anlık isteklere bırakmıştır. Böylece bireyler sembollere daha çok anlam yüklemekte ve 

anlık hazların peşinde koşmaktadır. Tüketimin günlük hayatın öznesi olması ile beraber, 

birçok unsur meta formunda sistemin kârına hizmet etmeye başlamıştır. Sanat da 

yeniden üretilerek tüketimin bir parçası haline gelmiştir.  

Birçok işletme, postmodern müşterinin memnuniyetini sağlamak amacı ile 

yeniden üretilen sanat eserlerine, mekân tasarımlarında yer vererek sembolik ve hedonik 

açıdan mekân tüketimini desteklemektedir. Araştırmada mekân tüketimi kapsamında 

yeniden üretilen sanatın sembolik ve hedonik açıdan müşteri memnuniyeti üzerindeki 

etkileri incelenmiştir.  

Araştırma, Frida Kahlo’nun hayatını ve sanatını mekâna yansıtan Cantine Del 

Frida Cafe’nin 392 müşterisi ile gerçekleştirilmiştir. Anket formlarının işlenmesinde 

SPSS V21.0 İstatiksel Paket Programından faydalanılmıştır. Araştırmada sanatsal 

öğeler, tasarı, hedonik tüketim ve sembolik tüketim ile müşteri memnuniyeti arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonucunda kadın 

müşterilerim mekânda yer alan sanatsal öğeleri erkek müşterilere kıyasla daha önemli 

olarak algıladıkları görülmüştür. Tasarım, hedonik ve sembolik tüketimin müşteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilirken, sanatsal öğelerin 

müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yeniden Üretilen Sanat, Mekân, Tüketim, Müşteri Memnuniyeti 
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ABSTRACT 

 

THE USAGE OF REPRODUCTION OF ART IN TERMS OF SPACE 

CONSUMPTION: THE EXAMPLE OF CANTINE DEL FRIDA 

 

Nur Gözde Tayfur 

Master Thesis 

Department of Public Relations and Publicity  

Marketing Communication Program 

Advisor: Asst. Prof. Şenay Yavuz Görkem 

Maltepe University Institute of Social Sciences, 2019 

 

Vital needs left their place to instant demands in society of consumption which 

arises due to the effect of capitalism. Thus, individuals assign meaning symbols and go 

for sudden desires. A lot of elements started to serve as goods for the benefit of the 

system as consumption has become the subject of daily life. A has also art become a 

part of consumption by being reproduced. 

Many firms support space consumption by using place reproduced artworks in 

space design in order to provide satisfaction for postmodern consumers. In this research, 

the effect of reproduced art within space consumption on customer satisfaction was 

examined in hedonic and symbolic aspects. 

The research was performed by conducting a survey with 392 customers of 

Cantine Del Frida, which reflects Frida Kahlo’s life and art to space design. SPSS 

V21.0 Statistical Package Program was utilized in procesing questionnaire. In this 

research, it appears that there is a positive connection between artistic elements, design, 

hedonic consumption, symbolic consumption and customer satisfaction. As the result of 

this research, it is seen that female customers perceived artistic elements in place as 

more crucial as compared to male customers. While it was determined that design, 

hedonic and symbolic consumption had significant influence on customer satisfaction, it 

appeared that artistic elements did not have a significant influence on customer 

satisfaction. 

Keywords: Reproduced Art, Space, Consumption, Customer Satisfaction 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 

Teknolojik gelişmelerin ivme kazanması ile gerçekleşen küreselleşme, dünya 

çapında birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bu değişim, her alanda olduğu gibi 

pazarlama alanında da etkisini göstermiştir. Kapitalist sistemin hâkimiyetini 

arttırmasıyla, üretim odaklı olan pazarlama anlayışı zaman içerisinde tüketim odağına 

doğru yol alarak evrilmiştir. Üretim odaklı pazar anlayışı ile hâkimiyetini hissettiren 

modern pazarlama dönemi, tüketim odaklı pazar anlayışının hâkimiyetini arttırması ile 

yerini postmodern pazarlama dönemine bırakmıştır.  

 20. yy’ın sonlarına doğru varlığını ilk olarak sanat ve mimaride hissettiren 

postmodernizm, zaman içerisinde birçok farklı disiplin üzerinde etkili olmuştur. 

Bilhassa sanat ve pazarlamada meydana gelen postmodern değişimlerle beraber, yan 

yana gelmesi olağan karşılanmayan sanat ve tüketim kavramı bir araya gelmeye 

başlamıştır. 20. yy ‘ın ilk yarısında ortaya çıkan, kuralsızlığı ilke edinen Dadaizm sanat 

akımının en önemli temsilcilerinden Marchel Duchamp, sanatı yeniden üreterek bütün 

formlarını alt üst etmiştir. Aynı yüzyılın ikinci döneminde ortaya çıkan ve popüler 

kültürü sanatın merkezine koyan Pop Art sanat akımının ikonik ismi Andy Warhol ise 

tüketim nesnelerini sanat olarak sunmuştur.   

 Duchamp ve Warhol’un yeniden üretim ile ortaya koydukları çalışmaları sanat 

olarak sunmaları, yeniden üretilen sanat eserlerinin tüketime yönelik kullanımına da 

davetiye çıkartmıştır. Özellikle Andy Warhol’un çalışmaları, sanatın da tüketilebilir bir 

meta olarak yorumlanmasına sebebiyet vermiştir.  Walter Benjamin’in eleştirdiği ve 

sanatın aurasına zarar verdiğini iddia ettiği yeniden üretilen sanat, böylece tüketimin bir 

aracı haline gelmiştir. 

 Tüketimin sanat ile yan yana gelmesinin sebebi ise Jean Baudrillard’ın ifade 

ettiği tüketim toplumu kavramının ortaya çıkmasıdır. Söz konusu tüketim toplumunda; 

tüketim kavramı ön plana çıkmış, ihtiyaç ve istek arasındaki fark azalmaya başlamıştır. 
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Pazarlama otoriterlerinin bireylere dayattığı tüketim nesneleri, suni birer ihtiyaç şekline 

bürünmüş ve böylece bireyler tüketime daha çok teşvik edilmiştir. 

Postmodern tüketici bu kaos ortamında kişisel kimlik inşasını hedonik ve 

sembolik olarak gerçekleştirme eğilimi göstermiştir. Bu eğilimin farkında olan 

işletmeler, ürün ve hizmetlerin yanında mekân tüketimi olgusunu da postmodern 

pazarlamanın bir parçası haline getirmiştir. George Ritzer’in ifade ettiği tüketim 

katedralleri, alışveriş merkezlerinin mekânsal olarak tüketim eğilimini gözler önüne 

sermektedir. Söz konusu mekânlarda boş zaman planlanmakta, bireyler hedonik ve 

sembolik tüketim için kışkırtılmaktadır.  

Artan rekabet ortamında işletmeler; hizmet sundukları mekânı dikkat çekici bir 

hale getirebilmek ve müşterinin memnuniyetini sağlamak için çaba sarf etmektedir. Bu 

sebeple yeniden üretilen sanat görselleri mekânsal tasarımda kullanılmaktadır. Böylece 

sembolik ve hedonik tüketime önem veren müşterinin memnuniyetinin kazanılması 

hedeflenmektedir. Bu raştırmada; mekânsal tasarımda yer alarak yeniden üretime tabi 

olan sanat ve tasarım unsurlarının, hedonik ve sembolik açıdan müşteri memnuniyeti 

üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

1.1.Problem 

 Bu araştırmanın temel problemi; sanatın yeniden üretiminin sembolik ve 

hedonik açıdan mekân tüketimine dönük kullanımı hakkında yeterli verinin 

olmamasıdır. Yeniden üretime tabi tutulan sanatın, hedonik ve sembolik açıdan müşteri 

memnuniyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesi ile söz konusu eksikliğe katkı 

sağlanması hedeflenmektedir. Birçok işletme yeniden üretim sanat ve tasarım öğelerini 

mekâna dönük kullanmaktadır. Araştırmada işletmelerin gerçekleştirdiği bu eylemin 

hedonik ve sembolik tüketim açısından müşteri memnuniyeti üzerindeki etkileri ortaya 

konulmaktadır.  

1.2.Araştırmanın Amacı 

 Araştırmanın temel amacı, mekân tüketimine dönük kullanılmak için yeniden 

üretilen sanat ve tasarım unsurlarının hedonik tüketim, sembolik tüketim ve müşteri 

memnuniyeti üzerindeki etkilerini ortaya çıkartmaktır.  Literatür taraması yapıldığında 

mekân tüketiminde kullanılan yeniden üretim sanat öğelerinin, müşteri memnuniyeti 

üzerindeki etkileri ile alakalı araştırma sayısının oldukça az olduğu gözlenmiştir. Bu 
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sebeple gerçekleştirilen araştırma ile beraber literatüre katkı sağlanılması da 

amaçlanmaktadır. Araştırmada geliştirilen hipotezler şu şekildedir: 

H1: İşletmenin tasarımı müşteri memnuniyeti üzerinde etkiye sahiptir. 

H2: İşletmede kullanılan yeniden üretim sanat öğeleri müşteri memnuniyeti üzerinde 

etkiye sahiptir. 

H3: Hedonik tüketim müşteri memnuniyeti üzerinde etkiye sahiptir. 

H4: Sembolik tüketim müşteri memnuniyeti üzerinde etkiye sahiptir. 

1.3.Araştırmanın Önemi 

 Kapitalizmin etkisi ile birçok unsur nesneleşerek tüketimin bir parçası haline 

gelmiştir. İşletmeler değişken ve anlık istekleri olan postmodern tüketicinin 

memnuniyetini sağlamak için yeniden ürettikleri sanat öğelerini, mekân tasarımlarında 

kullanarak mekân tüketimine destek olmaktadır. Müşteriler ise hazdan ve sembollerden 

beslenen tüketim güdülerini, kendilerine sunulan bu imkân ile tatmin etme yoluna 

gitmektedir. Son zamanlarda sanat öğelerinin mekânsal tüketime dönük olarak 

kullanımı yaygınlaşmış olsa da literatürde bu konu hakkında yapılan araştırma sayısı 

oldukça azdır. Gerçekleştirilen bu araştırma, literatüre katkı sağlaması açısından önem 

teşkil etmektedir.  

 Birçok işletme mekânsal tasarım ile müşteri sadakati kazanmaya çalışmaktadır. 

İşletmeler özellikle hedef kitlenin hedonik ve sembolik tüketim beklentilerini 

cevaplamak için çabalamaktadır. Araştırma, sanat ve tasarım unsurları aracılığıyla 

hedonik ve sembolik açıdan müşteri memnuniyeti sağlamak isteyen işletmelerin bu 

isteklerini gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini ortaya çıkarması bakımından da 

önemlidir. Buna ek olarak araştırmanın; yaratıcılık ve özgünlük gerektiren sanatın, 

mekân tüketiminin bir aracı olarak kullanılması konusuna da farkındalık oluşturacağı 

düşünülmektedir.  

1.4.Varsayımlar 

1) Araştırmaya katılan Cantine Del Frida Cafe’nin müşterileri ankette yer alan 

soruları ve kişisel bilgilerini doğru ve içtenlikle cevaplamıştır.  
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2) Araştırma için seçilen çalışma grubu evreni temsil etmektedir. 

3) Araştırmada yer alan ölçekler geçerli ve güvenilirdir. 

1.5.Sınırlılıklar 

         Araştırma, İstanbul’un Anadolu yakasındaki Pendik Marin Türk’te yer alan 

Cantine Del Frida Cafe isimli sanat ve tasarım konseptli mekânda gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın bu kafe ile sınırlandırılmasının sebebi, kafenin Meksika’nın ünlü ressamı 

olan ve popüler kültürün de bir ikonu haline gelen Frida Kahlo’nun hayatından ilham 

almasıdır. Ayrıca kafe, Frida Kahlo’nun resmettiği oto-portrelerin yeniden üretimlerine 

iç mekân tasarımında ve menüde yer vermektedir.  

 Kafenin yer aldığı Pendik Marin Türk’te başka birçok işletme olmasına rağmen, 

sanatı yeniden üreterek mekâna uyarlayan kafe sadece Cantine Del Frida’dır. Bu 

sebeple araştırma, Marin Türk’te yer alan diğer işletmelerde gerçekleştirilmeyerek, 

Cantine Del Frida Cafe ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın sonuçları araştırmaya katılan 

müşterilerin ankete verdikleri cevaplarla sınırlıdır.  

        Yapılan araştırmalar sonucunda Taksim’de yer alan Frida Cafe Bar isimli bir 

işletme daha tespit edilmiştir. Ancak bu işletmede Frida Kahlo’nun mekâna uyarlanan 

bir adet görseli dışında başka bir sanatsal detay kullanılmamıştır. Bu sebeple işletme 

araştırmanın vakasına dâhil edilmemiştir.  
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BÖLÜM 2. LİTERATÜR 

 

2.1.Postmodernizm 

2.1.1.Modernizm ve Postmodernizm Kavramları 

 Küreselleşen dünyada meydana gelen yenilikler birçok değişimi de beraberinde 

getirmiştir. Bu değişim ise yeni dönemlerin ortaya çıkmasına ve bu dönemlerin farklı 

terimlerle ifade edilmesine sebebiyet vermiştir. Bugünün dünyasında sıklıkla 

kullanılan postmodern kavramı da bu değişikliklere müteakip 21. yy insanının hayatına 

girmiştir. Ancak postmodern kavramının daha iyi anlamlandırılabilmesi için modern 

kavramının üzerinde durulması gerekmektedir. 

 Modern sözcüğünün bugünkü kavrama gelme süreci 1789 Fransız Devrimi ile 

başlamaktadır (Demirtaş, 2003, s.11). Bu tarihin modern dönemin başlangıcı olduğu 

kabul edilirse, I. Dünya  Savaşı’nın bitimine kadar geçen süreyi kapsayan döneme de 

“modern çağ” denilebilir. Alman düşünür Max Weber’e göre modernite, feodaliteyi 

izleyen aklın ve pozitivizmin önem kazandığı tarihsel dönemi ifade eder (Odabaşı, 

2014, s.15). Modernite öncesinde feodal yapının hakim olduğu tarımsal bir dönem 

dikkat çekerken, modernite ile beraber sanayileşmiş bir yapı söz konusudur. Aklın ve 

bilimin egemen olduğu, sürekli ilerleme ve hızlı değişimi ifade eden ve kaderci 

yaklaşımın terk edilmesini öngören modernizm, ‘inanan insan’ yerine ‘düşünen insan’ 

kavramını, ‘kulluk’ yerine ‘bireyi’ oluşturmaya çalışır (Odabaşı, 2003, s.15). Bu 

sebeple laiklik de modern dönemi ifade etmek için kullanılan terimlerin arasında yer 

almaktadır.  

 Aklın ve bilimin tercih edilen olması ile bugünün bilim dünyasında  hala önemli 

kabul edilen bilim aktörleri yine bu dönemde ortaya çıkmıştır. Modernizmle beraber 

akla dayanan bilimsel düşünceler önem kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde kuramlar, 

yargılar ve ideolojiler dikkat çekmeye başlamıştır. “Darwin, Marx, Freud, Taylor gibi 

düşünür ve bilim adamları ve birçok isim modern dönemin ürünleri olup sosyal 

olayları uygulamalı olarak açıklamaya çaba göstermişlerdir” (Odabaşı, 2014, s.17). 
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 Günümüzde ise modern kelimesi güncel, uyarlanan, son teknoloji gibi yeniliklere 

çağrışım yapmaktadır. Modernizayson, bir şeylerin güncellenmesini veya güncel 

modalar ve ihtiyaçlar olarak görünen şeylere paralel hale getirilmesini anlatır ( Ward, 

2010, s.11).  Sanayileşme ile beraber şehir hayatına olan ilgi artmıştır. Bu sebeple 

modern dönem de artık kitesel üretim ve kitlesel tüketim ön plandadır. Bu durum da 

kitlesel bir kültürün var olmasına olanak sağlamıştır. Modern dönemin en bilinen 

özelliklerinden olan kitlesel üretim ve kitlesel tüketim fordizmi de tanımlamaktadır. 

Fordizm kavramı, A.B.D.’de otomobil üreticisi Henry Ford tarafından gerçekleştirilen 

ve kavramsal olarak da kapitalizmin II. Dünya Savaşı sonrasındaki gelişimi ve üretim 

ilkelerini içermektedir (Odabaşı, 2014, s.28). 

 Postmodern teriminin ne olduğu hakkında tartışmalar devam etse de birçok 

araştırmacı, bilim adamı ve düşünür postmodernizmin modernizm ile var olduğu 

görüşün üzerinde durmaktadır. ‘Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset’ isimli kitabın 

yazarı Yaşar Çabuklu’ya göre postmodernliği modernlikten kesin bir kopuş olarak 

değil de modernliğin içinde örtük ya da zayıf bir biçimde yorumlamak daha doğru olur 

(Odabaşı, 2014, s.23). Bu düşünceye göre modernite ve postmodernitenin birbirlerini 

karşılıklı olarak beslediğinden söz edilebilir. Zira modernizm tanımlanırken 

postmodernizmden yararlanıldığına, postmodernizm hakkında açıklama yapılırken ise 

modernizimden faydalanıldığına sıklıkla rastlanılmaktadır.  

 Postmodernizm kavram olarak tanımlanması zor bir terimdir. Glen Ward’a göre 

bu zorluğun en önemli nedeni kelimenin kendisinden kaynaklanmaktadır. Post öneki, 

“sonra” anlamına gelir ve modern sözcüğü “geçerli” veya “güncel” anlamında 

düşünülebilir. O halde “modern sonrası” nasıl mümkün olabilir? Bu tür paradoksal bir 

kavramı nasıl ele alabiliriz  (Ward, 2010, s.5) ? Postmodern kavramını tanımlamaya 

çalışırken bu sorulardan yola çıkan Ward, kavramın net bir tanıma kavuşabilmesi için 

tarihçesine bakılması gerektiğini savunmuştur. Ancak ileri sürülen birçok farklı 

düşünceye rağmen net bir tanımdan söz etmek mümkün değildir.  

     1960’tan 1980’lere kadar sanat, resim ve mimaride kullanılan kavram, dünyadaki 

siyasal ve toplumsal hareketlenmeler, yaşanan değimin de etkisiyle felsefe, sosyoloji 

gibi disiplinlerde de etkisini göstermiştir (Kırılmaz, 2016, s.42).  Yavuz Odabaşı 

‘Tüketim Kültürü’ ismi ile kaleme aldığı kitabında postmodern kavramının ilk olarak 
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edebiyat, mimari ve plastik sanatlarda ortaya çıktığını belirtmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra ciddi biçimde ele alınan ve yaygınlaşmaya başlayan postmodernizm 

açısından 1980’ler bu konu hakkında yayınların, araştırmaların en üste çıktığı ve 

etkisini en çok hissettirdiği dönem olmuştur (Odabaşı, 2017, s.179). 

 Yaşamakta olduğumuz dönemin en önemli sosyologlarından olan Zygmunt 

Bauman’a göre postmodernlik, “belirsizliğin üstesinden gelmeyi hedefleyen tipik 

modern güdüden özgürleşme” anlamına gelir. Postmodern durum, yanlış bilinçten 

kurtulmuş modernliktir. Postmodernizm modernizmin içinden türemiştir (Odabaşı, 

2014, s.36). Her ne kadar postmodernizm, modernizmden bağımsız olarak 

tanımlanamamış olsa da bu iki kavram birbirinden çok farklı özellikleri içlerinde 

barındırmıştır. Amerikalı kültür tarihçisi Bernard Rosenberg toplumdaki yeni yaşam 

koşullarını postmodern olarak adlandırmıştır. Önemli toplumsal ve kültürel 

değişiklikler gerçekleştiğini savunmuştur. (Ward, 2010, s.7). Mike Featherstone da bu 

düşünceyi destekler bir görüş beyan etmiştir. Feartherstone’a göre; postmodernlikten 

söz etmek, kendine özgü örgütleyici ilkelere sahip yeni bir toplumsal totalitenin ortaya 

çıkışını içeren bir çağ değişikliğini ya da modernlikten kopuşu ileri sürmek anlamına 

gelir (Featherstone, 2013, s.23). Bu iki görüş, postmodernliğin yeni ve farklı bir 

toplumsal  düzeni ifade ettiği konusunda parallellik göstermektedir. 

 Yavuz Odabaşı’na göre postmodernizme en güzel açıklamayı “postmodernistlerin 

sayısı kadar post modern tanımı vardır” diyerek Featherstone getirmiştir. Çünkü 

Featherstone, ‘Postmodernizm ve Tüketim Kültürü’ isimli kitabında söz konusu terim 

ile ilgili olarak ortaya atılan teorileri derinlemesine analiz etmiş ancak tek bir tanımdan 

söz etmenin mümkün olmadığını görmüştür. Zira kavrama kesin bir tanım getirmek 

söz konusu değildir. Postmodern ve modern olarak kategorize edilen dönemlerin 

özellikleri incelendiğinde karşılıklı olarak paradoksal detayların bir arada var 

olmasından söz etmek mümkündür. 
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                   MODERNİZM VE POSTMODERNİZM 

Modern / Modernite Postmodern / Psotmodernite 

Düzen / Kontrol Düzensizlik / Kaos 

Kesinlik / Belirleyici Belirsizlik / Kararsızlık 

Fodizm / Fabrika Post-Fodizm / Büro 

İçerik / Derinlik Stil / Yüzeysellik 

Gelişme / Yarın Durağanlık / Bugün 

Türdeşlik / Konsensüs Eşitlik /  Gençlik 

Varoluş / Gerçeklik Performans / Taklit 

Tedbirli / Dışa Dönük Kuşkulu / Benmerkezli 

Tasarlama  / Metafizik Katılım / Parodi 

Uygunluk  / Tasarım Uygunsuzluk / Şans 

 

Şekil 2.1: Tüketim Kültürü  

Kaynak: Odabaşı, 2018, s.184. 

 Modernizme eleştirel bir yaklaşım olarak ortaya çıktığı kabul edilen 

postmodernizm, yeni bir kültürel ve felsefi akım olarak da düşünülmektedir. Yapılan 

tanımlar incelendiğinde bir birlik ya da uzlaşma olmadığı görülmektedir. 

Postmodernizm, kimilerine göre, modernizmin yeni bir durağı ve devamı, kimilerine 

göreyse modernlikle ilişkinin tamamen koparılmasıdır (Odabaşı, 2017, s.184).  Ortak 

olan tek düşünce ise modernizm ve postmodernizmin birbirlerinden farklı karakteristik 

özelliklere sahip olduğudur.  Şekil-1’de de görüldüğü üzere yakın ilişkiye sahip bu iki 

terimin sahip olduğu özellikler birbirlerinden çok farklıdır. Modernlikte düzen, 
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kesinlik, uygunluk gibi özellikler öne çıkarken postmodernizmde, kaos, belirsizlik, 

uygunsuzluk gibi paradoksal özellikler söz konusudur.  

2.1.1.1.Postmodern Pazarlama  

 20.yy’ın sonlarına doğru edebiyat, mimari ve plastik sanatlarda varlığını 

hissettiren postmodern yapı zaman geçtikçe diğer disiplinler üzerinde de etkisini 

göstermeye başlamıştır. Pazarlama anlayışı da postmodernizmden etkilenerek evrilmiş 

ve başkalaşarak tüketicilerin kapısını çalmıştır. Postmodern pazarlama anlayışı, 

tüketimi yok edici bir eylem, tüketicileri de pasif, standart ürünleri tüketen bireyler 

olarak gören anlayışı reddetmektedir (Varinli&Çatı, 2010, s.38). Modernizmin hakim 

olduğu dönemde tüketiciyi pasif bir konuma sokan pazarlama, postmodern anlayışla 

birlikte tüketiciyi aktive ederek ona pazarlama olgusunda başrol vermiştir. Bir başka 

deyişle, postmodern pazarlama tüketicinin ve tüketimin odak alındığı bir pazarlama 

dönemine tekabül etmektedir. 

 Postmodern pazarlama anlayışının ortaya çıkmasında özellikle üretim ve satış 

odaklı pazarlama anlayışı dönemlerinde etkisini gösteren Fordist Üretim Anlayışı”nda 

yaşanan değişimlerle ortaya çıkan “Post-Fordist Üretim Anlayışı” da temelde etkili 

olmuştur (Artuğer, 2014, s.36). Henry Ford’un T Modeli olarak bilinen ve standart 

bant üretimini kapsayan fordist dönemde tüketici beklentileri dikkate alınmazdı. Bu 

dönemde kitlesel üretim ve kitlesel tüketim sonucunda elde edilecek olan kâr tek 

amaçlanıldı. Ancak bu dönemin doğurduğu olumsuz sonuçlar, artan beklenti ve gelişen 

teknoloji post-fordist üretim anlayışının ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur. Bu 

üretim biçiminin taşıdığı temel özellikler postmodern değerler ve postmodern 

pazarlama anlayışının da şekillenmesinde bir geçiş süreci özelliği taşımaktadır 

(Artuğer, 2014, s.36). 

 Featherstone’a göre; postmodernlikten söz etmek, kendine özgü örgütleyici 

ilkelere sahip yeni bir toplumsal totalitenin ortaya çıkışını içeren bir çağ değişikliğini 

ya da modernlikten kopuşu ileri sürmek anlamına gelir (Featherstone, 2013, s.23). Bu 

sebeple, postmodern pazarlama kendine has özellikleri ile modern pazarlama 

anlayışından çok farklı bir çerçeve çizmektedir.  
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 Her ne kadar postmodern pazarlamayı tanımlamak zor olsa da Ömer Baybars Tek, 

bu kavram birlikteliğine açıklayıcı bir tanım getimiştir. Baybars’a göre postmodern 

pazarlama; mükemmellik yerine sıra dışılığı öneren, ortak dili olmayan, her şeyin 

kullanımına hoş bakan ve her biri kendi dilini üretmiş tüketime yönelik bir gerçeklik, 

modern pazarlamadaki “ya öyle, ya böyle” yerine, “hem öyle hem böyle” şeklindeki 

ilkesizlik ilkesine göre, eğlendirici, neşeli ve ironik biçimleri savunan 

postmodernizmin pazarlamaya yansımasıdır (Tek, 1997, s.58-59). Postmodern 

pazarlama anlayışında kurallardan, durağanlıktan ve düzenden söz etmek mümkün 

değildir. Kuralsızlıkların, hareketliliğin ve kaosun etkili olduğu bir anlayış postmodern 

pazarlamanın çatısı altında toplanmıştır.  

2.1.1.2.Postmodern Pazarlamanın Özellikleri 

 Postmodern kavramının tek bir tanımı olmadığı gibi postmodern pazarlamayı da 

tek bir tanıma sığdırmak söz konusu değildir. Postmodern pazarlamayı tanımlamanın 

en iyi yolu onun karakteristik özelliklerini ortaya çıkartmaktır. Zira postmodern 

pazarlama kendine has özellikleri ile modern pazarlama anlayışından çok farklı bir 

çerçeve çizmektedir. Postmodern pazarlamanın özellikleri birçok araştırmacı 

tarafından karakterize edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmacılardan Stephen Brown, 

Fuat Fırat ve Alladi Venkatesh’in postmodern pazarlamanın özellikleri hakkında 

ortaya koyduğu çalışmalar en bilinen ve kabul gören araştırmalardır. Stephen Brown 

“Postmodern Marketing” isimli kitabında postmodern pazarlamayı yedi ayrı özellikle 

kategorize etmiştir.  

 Parçalanma (Fragmentation) 

 Farklılaştırmanın Giderilmesi (De-differentiation) 

 Üst Gerçeklik (Hyperreality) 

 Kronoloji (Chronology) 

 Pastiş (Pastiche) 

 Kurumsalcılık Karşıtlığı (Anti-foundationalism) 

 Çoğulculuk (Pluralism) 

 Brown, postmodern pazarlama için ortaya koyduğu bu 7 özellik ile bugünün 

pazarlama anlayışının ana hatlarını çizmiştir. Fuat Fırat ve Alladi Venkatesh de 1993 



11 

 

yılında yayınladıkları postmodern pazarlama konulu makalelerinde, postmodern 

pazarlamayı beş ana özellik altında toplamışlardır. Fırat ve Venkatesh’e göre 

postmodern pazarlama; üstgerçeklik, parçalanmışlık, üretim ile tüketimin yer 

değiştirmesi, öznenin merkezsizleşmesi ve karşıtların birlikteliği olmak üzere 5 farklı 

özellikle varlığını ortaya koymaktadır. Bu beş özellik aynı zamanda postmodern olarak 

tanımlanan günümüz tüketicisinin de özelliklerini içermektedir. 

2.1.1.2.1.Üst Gerçeklik (Hyperreality) 

 Üst gerçeklik konusunda semiotik uzmanı Umberto Eco ve Fransız sosyolog 

Baudrillard ‘hyper’ ekine dikkat çekerek, teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının 

yaygınlaşması ile ‘gerçeğin’ kaybolması arasındaki bağlantıyı açıklamaya 

çalışmaktadırlar (Odabaşı, 2014, s.44-45). Postmodernizmde gerçek yerini sanal olan 

gerçekliğe bırakmıştır. Sanal ve gerçek gibi zıt anlamlı kelimeler üstgerçeklik adı 

altında birleşerek postmodern pazara hizmet etmiştir. Değişen bu anlayışta orijinal 

olanın bir önemi kalmamış bunun aksine sahte yahut sanal olana rağbet artmıştır. 

Böylece içerik deformasyona uğramış ve sembollerin önemi artmıştır. Yavuz 

Odabaşın’a göre; benzetim yoluyla yaratılan imaja ‘üst gerçeklik’ denir ki, gerçekle bir 

ilişkisi bağı yoktur, sadece bir gerçeğe benzeyiş söz konusudur. Bu olgu 

postmodernizmde özün olmadığı, yüzeyselliğin söz konusu olduğu, asıl ile kopyanın 

arasındaki farkın eriyip ortadan kaybolduğu durumunu bize göstermektedir (Odabaşı, 

2014, s.45). Postmodern tüketici sahte olanı gerçeğine tercih etmektedir. Çünkü önemli 

olan tercih edilen ürün ya da hizmetin faydası değil, imaj ve sembolüdür.  

 Taklitler aslını yaşatır düşüncesinin hakim olduğu postmodern pazarda taklit 

ürünler orjinallerinden daha çok tercih edilmektedir. Sahte, sanal ya da taklit olan 

birçok şey dış dünyaya verdiği sembolik mesajlardan dolayı gerçeklerin yerini 

almaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte akıllı telefonlarda yer alan uygulamalar 

sayesinde postmodern tüketici kendi görünümü üzerinde de yapay bir gerçeklik 

yaratmakatadır. Postmodern pazar; zayıflatma, boy uzatma, makyaj yapma gibi akıllı 

telefon uygulamalarıyla kişilere fiziksel özelliklerine istedikleri gibi müdahale etme 

imkanı sunmaktadır. Böylece kısa boylu bir kullanıcı kendini uzun olarak, kilolu bir 

kullanıcı ise zayıf olarak değiştirerek ideal görüntüsünü sosyal medyada 
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paylaşmaktadır. Böylece postmodern pazarlamanın önemli özelliklerinden birisi olan 

sanal gerçeklik bir kez daha var olmaktadır.  

2.1.1.2.2.Parçalanmışlık (Fragmentation) 

 Postmodernizmde parçalanmışlıklar hakimdir ve bütünlükten bahsetmek söz 

konusu değildir. Postmodern pazarlama anlayışı herhangi bir formdan, düzenden, 

çerçeveden, simetriden ve uyumdan hoşlanmaz. Bütün, bütüncüllük, birleşmişlik 

duygusu yoktur artık. Yaşam da dahil olmak üzere her şey sürekli olmaktan çıkmış ve 

parçalara bölünmüştür. “Postmodernizmde yaşam birbirinden kopuk ve değişken 

sahneler ile var olan sürekli bir tiyatro sahnesine benzer” (Odabaşı, 2014, s.51). 

Postmodern dönemde parçalanmışlıklara ek olarak çoklu kimliklerde ortaya çıkmıştır. 

Modern dönemde bütünleşik kimlik anlayışı söz konusuyken postmodern dönemde 

çoklu kimlik hâkimdir. Postmodern pazarlama anlayışında farklılıkların bir arada var 

olması, farklılıklara saygı duyulması gibi söylemler ön plana çıkmıştır. Çünkü 

farklılıklar, uyumsuzluklar ve parçalanmışlıklar bir arada yeniden var olmuştur.  

 Postmodern tüketici günlük hayatın her alanında parçalanmışlıkların hakim olduğu 

ürünler satın alabilmekte, farklı ürün ve hizmet imkanlarıyla değişik imajlara 

bürünebilmektedir. Markalar artık kendi standart ürün seçeneklerinin yanında 

tüketicilere kendilerine özel ürün tasarlama imkanı sunmaktadır. Böylece postmodern 

tüketici Swatch marka kol saatini, Nike ya da Adidas marka spor ayakkabısını kendi 

zevkine göre tasarlamaktadır. Bu durum da ürünlerin standart ve bütünlüğünü deforme 

ederek parçalanmalara sebep olmaktadır.  

 Postmodern pazarda hakim olan parçalanmaların da etkisiyle sosyal sınıf 

hiyerarşisi bozulmakta ve sınıflar arası geçişler ön plana çıkmaktadır.  Yavuz 

Odabaşı’na göre; farklı sosyo ekonomik sınıfları temsil eden insanların imajı birbirine 

karışmıştır. Düşük bütçeli kişilerde kendilerine sunulan tüketim seçeneklerinden 

faydalanabilmektedir. “Moda dergilerinde çok pahalı çantaların ve ayakkabıların 

yanında ortalama fiyattan satılanların da reklamlarına rastlamak insanları artık 

şaşırtmamaktadır” (Odabaşı, 2014, s.54). Postmodern tüketicinin hayatında hâkim olan 

parçalanmışlık, varlığını alışveriş merkezlerinde bir kez daha ortaya koymuştur. 

Tüketiciler alışveriş merkezlerinde mantı, baklava gibi geleneksel Türk mutfağına ait 

lezzetleri pop müzik eşliğinde İtalyan ya da Fransız dekorasyonlu mekanlarda 
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tüketebilmektedir. Böylece kültürler, stiller ve imajlar arasında geçiş artarak 

parçalanmalar daha da belirginleşmiştir. 

2.1.1.2.3.Üretim ile Tüketimin Yer Değiştirmesi (Reversal of Consumption and 

Production)  

 Üretimin başrolde olduğu modern dönem yerini tüketimin hâkim olduğu 

postmodern döneme bırakmıştır. Postmodernizmde tüketim olgusu modern dönemdeki 

olumsuz anlamından sıyrılarak önemli bir konuma sahip olmuştur. Postmodern 

pazarlamada zorunlu ihtiyaçların dışında yaratılan suni ihtiyaçların giderilmesi için 

tüketim kavramı üretilmiştir. Böylece tüketimin merkeze alındığı, üretimin ise ikinci 

plana atıldığı bir durum söz konusudur.  

 “Postmodernizmin tüketimi üretimin kalbine oturtması ve tüketim kültürünü ön 

plana çıkarması sonucunda insanın kendisinin ve benliğininde metalaştığı, mal 

biçiminde tüketimin söz konusu olabileceği söylenebilir” (Odabaşı, 2014, s.58). 

Tüketim kültürü kavramının yapılanmasıyla beraber, her şey tüketim malzemesi haline 

gelmiş ve kişilerin nihai hedefi tüketime hizmet etmek olmuştur.  

 Postmodern pazarda moda çok hızlı bir değişimle tüketicilerin kapısını 

çalmaktadır. Anlık trendlerin moda olarak algılandığı bu pazarda tüketici trendleri 

yakalamak için sürekli tüketmek zorunda kalmıştır. Kapitalist sistemin dayattığı bu 

hızlı değişim üretimi geri plana atarak tüketimin sempatizanlığını yapmaktadır.  

2.1.1.2.4.Öznenin Merkezsizleşmesi (Decentering of the Subject) 

 Postmodern dönemde özne merkezden uzaklaşmıştır.  Fırat ve Venkatesh 

postmodern pazarlamanın özelliklerini sıralarken öznenin merkezden uzaklaşması 

durumunun özellikle altını çizmiştir. Tüketim toplumu kavramının dikkat çektiği 

postmodern pazarlama anlayışında özne de bir tüketim nesnesi halini almıştır. Öznenin 

merkezden kurtarılması ve onun bağımsız, özerk olması sonucu, tüketicinin kendisini 

hem tüketici, hem de tüketilebilir nesne olarak tanımlamasına olanak sağlamıştır. Her 

şeyin metalaşması, ticarileşmesi olarak görülebilen değişimin özne-nesne ayrımının 

birbirine karışması biçiminde olması ve insanı da kapsaması bu nedenle 

açıklanabilmektedir (Odabaşı, 2014, s.60-61). 
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2.1.1.2.5.Karşıtların Birlikteliği (Justapojsition of Opposites) 

 Modern dönemde baskın olan uyum ve düzen, postmodern dönemde zıtlık ve 

kaosla yer değiştirmiştir. Postmodern pazarlama anlayışında zıtlıklar bir arada var 

olmaya başlamıştır. Postmodernizmden önce absürt karşılabilecek birçok zıtlık 

postmodernizmle beraber hoş karşılanmıştır. Uyumsuzluğun ve paradoksların yaygın 

olarak kullanıldığı postmodernizm, beraberinde getirdiği karşıtlıklarla ve farklılıklarla 

tüketiciyi etkilemeyi başarmıştır. Çünkü postmodern tüketici uyum ve düzen yerine 

zıtlıkları tercih etmektedir. 

 Karşıt ve bağımsız zıtlıklar günümüz kültüründe sıklıkla görülmeye başlanmıştır. 

Bağımlılıktan kurtulma, merkeziyetten uzaklaşma ve “her şey her şeyle olabilir” 

anlayışı zıtlıklara yönelik toleransı arttırmıştır (Artuğer, 2014, s.39). Böylece modern 

dönemde katı kurallar arasına sıkıştırılan birçok farklı tercih postmodern dönemde 

kabul görme imkanı da bulmuştur. Örneğin, feministlerin toplumda seslerini 

duyurabilmeleri, heteroseksüel davranışın dışında kalan tercihlerin normal olarak 

kabul edilmeye başlanması böyle bir postmodern duruşun koşulu olarak görülebilir 

(Odabaşı, 2014, s.61). 

 Postmodern pazarlamada global ve yerel, geçmiş ve gelecek gibi karşıt olgular bir 

arada uyum içerisinde var olmaktadır. Glokal olarak adlandırılan ve küresel markaların 

yerel uygulamalarını içeren olgu karşıtların birlikteliğine verilecek örneklerden 

birisidir. Eski zamanlarda yer alan gramafonun güncel teknoloji ve eski görünüm ile 

satışa sunulması da postmodern pazarlamanın karakteristik özelliği olan zıtlıkların 

birlikteliğine örnek teşkil etmektedir. Postmodern pazarlamada sunulan hizmetler ve 

satılan ürünler sınırlamalardan kurtulmuştur, çerçevesi yoktur ve zıtlıklarla uyumludur. 

2.1.2.Postmodern Sanat 

2.1.2.1.Sanat Nedir? 

 İnsanoğlu var oluşundan beri duygu, düşünce ve hislerini dış dünyaya aktarma 

gereksinimi duymuştur, sanatta ilk olarak bu şekilde varlığını ortaya koymuştur. Ancak 

sanatın net bir tanımından söz etmek mümkün değildir. Türk Dil Kurumuna göre sanat 

bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu 
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anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır (Türk Dil Kurumu, [TDK], 2018). 

Bir başka deyişle, sanat özgün olan ve yaratıcı olmayı gerektiren bir eylemdir. 

 Tolstoy, ‘Sanat Nedir’ isimli kitabında sanatın anlam açısından kilitli kalan 

kapılarını aralamaya çalışarak sanat kavramını derinlemesine analiz etmiştir. Tolstoy’a 

göre sanatın deneyimsel tanımı şu şekildedir: “Sanat, içimizde olanın çizgi, renk, jest, 

ses, söz ve duygular aracılığıyla ortaya çıkmasıdır “(Tolstoy, 2018, s.47). Bu tanımdan 

yola çıkarak sanatın resim, edebiyat, müzik, tiyatro ve dans gibi insan ruhunu yansıtan 

disiplinleri kapsadığından söz edilebilir. Tolstoy sanatın tanımını yapmaya çalışırken 

güzel olgusunun anlamından yola çıkmaktadır. Bunun sebebi sanatın güzellik ve 

estetikle birlikte anılan bir kavram olmasıdır. Estetiğin kurucusu Baumgarten (1714-

1762), güzelin en üst düzeyde gerçekleştiği yer olarak doğayı görür; o bakımdan da, 

Baumgarten’e göre, sanatın en büyük görevi doğayı taklit etmektir (Tolstoy, 2018, 

s.21), Baumgarten gibi birçok düşünür doğanın sanata ilham olması konusunda 

hemfikirdir.  

 Batteux’da (1713-1780) Baumgarten gibi sanat ve doğa arasında bir köprü kurarak 

bu iki kavramı birbiri ile ilişkilendirmiştir. Ona göre sanat; doğanın güzelliğinin 

yansıtılmasından başka bir şey değildir ve amacı hazdır (Tolstoy, 2018, s.24). Dünya 

edebiyatının önemli isimlerinden Goethe’yi de etkilemiş olan Hemsterhuis (1720-

1790) ise konu ile ilgili olarak farklı bir iddiayı savunmuştur. Hemsterhuis’e göre 

güzel kişiye en yüksek hazzı yaşatan şeydir. Bu sebeple Hemsterhuis güzellik ve haz 

arasında doğru bir orantı kurmuştur. 

 Günümüzün estetik anlayışı üzerinde büyük etkisi olan bir başka filozof, 

Fichte’yle aynı zaman dilimi içinde yaşayan Scheling’tir (1775-1854). Schelling’e 

göre sanat, öznenin kendi nesnesine dönüştüğü ya da nesnenin kendisinin öznesi 

olduğu dünya görüşünün yapıtı ya da sonucudur (Tolstoy, 2018, s.27-28).  

 Sanatı tanımlarken bilimden yola çıkan, sanat ve bilim arasında yakın ilişki kuran 

yahut sanatı bir bilim olarak kabul eden düşünürler de vardır. Bunun sebebine Mona 

Lisa gibi bir sanat tarihi başyapıtında Leonardo’nun geometriden faydalanması örnek 

olarak gösterilebilir. Uygarlık tarihi, sanatla bilimi hep yan yana, iç içe vurgular, hatta 

sanatı bilimin göstergesi olarak tanımlamaktadır. Örneğin, Mısır Piramitleri, dünyanın 

yedi harikasından biri olarak sanatsal bir kalıtı betimlerken matematiğin, fiziğin, 
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kimyanın, astronominin ve tıp biliminin de birer harikasıdır (Erinç, 2013, s.46-47). 

Sanat yer yer bilimden de faydalandığı için sanat ve bilim arasında böyle yakın bir 

ilişki kurulmaktadır.  

 Arthur C. Danto sanat nedir sorusunun cevabını ararken klasik düşünürlerin bir 

adım ötesine geçerek sanatın tanımına bir sınırlılık getirilmesi gerektiği görüşünü 

savunmaktadır. Önde gelen estetikçiler, tüm durumları kapsayan tek bir nitelik 

olmadığı için sanatın tanımsız olduğuna karar vermiştir. Onlara göre sanat, en iyi 

ihtimalle açık bir kavram sayılabilir. Danto ise sanatın kapalı bir kavram olması 

gerektiğine inanmaktadır. Danto, sanatın bir şekilde evrensel olabildiğini açıklayan 

bazı kapsayıcı nitelikler olması gerektiği görüşünü savunmaktadır(Danto, 2013, s.15). 

Ona göre bir eylemin ya da eserin sanat olabilmesi için dünyanın her yerinde genel 

geçer bazı kıstaslara sahip olması gerekmektedir. 

 Birçok düşünür sanatı açıklarken onu güzellik, estetik ve haz ile ilişkilendirmiştir. 

Fakat Tolstoy bu görüşe karşı çıkmış ve sanatı haz olgusundan bağımsız olarak 

değerlendirmiştir. “Sanatı doğru tanımlayabilmek için her şeyden önce onu bir haz 

aracı olarak görmekten vazgeçmek, onu insan yaşamının koşullarından biri olarak 

görmek gereklidir” (Tolstoy, 2018, s.48). Tolstoy’a göre sanatı bir haz aracı olarak 

görmek, sanatın kişiler arasında iletişimi sağlamaya fayda sağladığı gerçeğini de göz 

ardı etmekle eşdeğerdir. Çünkü Tolstoy’a göre sanat aynı sözcükler gibi insanların 

karşılıklı olarak iletişime geçmesini sağlamaktadır. Söz, insanların düşünce ve 

deneyimlerini birbirlerine aktarmaya yarar; böylece o insanları bir araya getirmenin, 

birleştirmenin aracı işlevini görür; sanatın işlevi de tıpkı bunun gibidir. “Sanatın 

insanlar arasında kurduğu ilişkinin sözün kurduğu ilişkiden farkı, sözün düşünceleri, 

sanatın ise duyguları aktarmanın aracı olmasıdır “(Tolstoy, 2018, 49). 

 Sanatın kişiler arasında iletişimi sağladığı düşüncesini savunan Tolstoy sanatı şu 

şekilde tanımlamaktadır: “Sanat, bir başkasının yansıttığı duyguları görerek ya da 

duyarak algılayan birinin, bu duyguların aynısını yaşaması temeline dayanan bir 

etkinliktir” (Tolstoy, 2018, s.49). Bu düşünceyi desteklemek için Tolstoy örnek olarak 

bir kişinin gülümsemesi ya da ağlamasının kişinin muhatabını da etkilemesi durumunu 

vermiştir. Tolstoy’a göre bir kişi gülümserse iletişim kurduğu kişi de neşelenir, bir kişi 

üzülürse muhatabı da hüzünlenir. Bu noktada sanatta insanın özgün duygularını karşı 



17 

 

tarafa aktarma becerisidir. Sanatı icra eden kişi o eseri algılayan muhatabına hissettiği 

duyguları aktarabilmeyi başarırsa ortaya sanat çıkmış olur. 

 Prof. Dr. Adnan Turani ‘Dünya Sanat Tarihi’ isimli kitabında ulusların varlıklarını 

sanat geçmişleri ile ortaya koyabildiklerinin vurgusunu yapmıştır. Bir ülke kültürü, 

sanat eserinde kendi somut biçimini bulur. Bu bakımdan sanat eserleri, ulusların düşün 

hayatının görülür anıtları olduğu gibi, bir ülkede yaşayan toplum varlığının da inkar 

edilmez delilleridir (Turani, 2013, s.7). Bir başka deyişle gelecek kuşaklara sanat 

mirası bırakan toplumlar, kendi tarihlerini de yazmış olurlar. 

 Adnan Turani dünya üzerinde kalıcı bir iz bırakıp hakim bir devlet olabilen 

ulusların sanatsal açıdan zengin olduklarının altını çizmektedir. Tarihlerinde sanat 

eserinden yoksun toplumlar, egemen devlet olarak devamlı yaşama şansına sahip 

olamamaktadırlar. Sanat kültürü zengin bir geçmişi olan uluslar ise, kendi egemen 

devletlerine sahip oldukları gibi, egemen yaşama gücünü de kaybetmemektedirler 

(Turani, 2013, s.7). Bu noktada Turani sanatın ne olduğundan ziyade neyi ifade ettiği 

üzerinde durmuştur. Çünkü sanatın ifade ettiği derinlik, onun anlamının da önemini 

vurgulamaktadır.  

2.1.2.2.Postmodern Sanat Nedir? 

 Postmodernizm, sanayileşmenin beraberinde getirdiği gelişim ve değişimlerle 

beraber ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız dönemin kültürünü derinden etkileyen 

postmodern kavramı, 1960’lı yıllarda öncelikle sanat ve mimaride yeni eğilimleri ifade 

edecek biçimde kullanılmaya başlanmış ve kavramsal olarak geniş bir yelpazede 

dokunmadığı, etkilemediği neredeyse tek bir alan kalmamıştır (Odabaşı, 2014, s.11). 

Postmodernizmin varlığını ilk olarak sanatta hissettirmesi sanatsal açıdan büyük 

değişimlere ve klasik sanat anlayışında da çatırdamalara neden olmuştur. “Yeni bir 

sanat anlayışı olarak postmodernizm, modernist hareketin yüksek ve seçkinci 

sanatıyla, gündelik hayata yönelik olan kitle kültürünü birbirine yaklaştırma girişimine 

sahip olan temelde de popüler ve Amerika çıkışlı olarak kendini göstermektedir” 

(Özdem&Geçit, 2013, s.156). Postmodern sanat anlayışı ile beraber sanatta yeni bir 

dönem başlamıştır.  
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 Featherstone’a göre aslında 1960’lı yıllardaki postmodern sanatın 

karakteristiklerinden biri, kurumsallaşmış sanata, müzelere ve galerilere, eleştirel 

akademik beğeni, hiyerarşiler, sanat eserlerinin sınırları çizilmiş teşhir nesneleri olarak 

kutsanmasına karşı başlattığı saldırıydı (Featherstone, 2013, s.81). Bu iddiaya göre 

postmodern sanat anlayışı kalıplaşan ve standartlaşan sanat anlayışına karşı çıkmak 

amacıyla ortaya çıkmıştır. 

 Modernist sanat durmaksızın yapılan yeniliklerle dünyanın değişmesini istiyordu 

oysa postmodernizm, dünyanın gerçekleriyle, hem eski hem de yeniyle uyum içindeydi 

ve onları birleştiriyordu (Doğan, 2013, s.49). Çünkü postmodernizm her şeyin 

kullanımına hoş bakan bir yapı sergiliyordu ve bu yapı sanatta da vuku buluyordu. 

Postmodern sanatta, sanatın güzellik ve estetikle birlikteliği deformasyona uğramıştır. 

Bunun sebebi postmodern sanatın salt güzelliği, estetiği ve hazzı reddetmesidir. Bu 

noktada postmodern sanatın klasik sanat anlayışına bir eleştiri olduğu sonucuna da 

varılmaktadır.  

 Graham Whitham ve Grant Pooke ‘Sanatı Anlamak’ ismi ile kaleme aldıkları 

kitapta postmodernizmi şu şekilde tanımlıyorlar: “Postmodernizm dünyamızın belirsiz, 

kısa ömürlü, parçalı ve kaotik karakteriyle özdeşleşen bir duyarlılık veya bakış 

şeklidir” (Whitham&Pooke, 2018, s.102). Yazarların postmodernizmi açıklarken 

ortaya koydukları bu düşünce postmodern sanatı da tanımlar niteliktedir. Çünkü 

postmodern sanat belirsizlik ilkesine bağlı olarak hareket ederek parçalı ve kaotik 

özellikler ile dikkat çeken bir anlayıştır.  

2.1.2.3.Postmodern Sanatın Özellikleri 

 Glenn Ward’a göre; postmodernizmde, sanatın neyi kapsadığı, hangi amaca 

hizmet ettiği ya da sanatın neye tekabül ettiğini tanımlayabilecek kesin hükümler 

yoktur (Ward, 2014, s.76). Postmodernizmin etkisi altına aldığı bir disiplinde 

sınırlardan, kurallardan ve ortak bir formdan bahsetmek çok da olası değildir. Bu 

sebeple postmodern sanatta kurallar yıkılmış, sınırlar aşılmış ve formlar yok olmuştur. 

Postmodern sanatçılar kuralsızlık ilkesine göre sanatlarını icra ederken, eserlerini 

herhangi bir çerçeve içerisinde sınırlandırmamışlardır.  
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 Modern sanat anlayışının aksine postmodern sanat anlayışı herhangi bir sanatsal 

kaygı içerisinde değildir. Postmodern sanatta, sanat sanat içindir düşüncesi 

geçerliliğini yitirmiş bunun yerine sanat halk içindir düşüncesi hakimiyetini 

hissettirmeye başlamıştır. Bu sebeple klasik sanat anlayışında estetik ve güzellik 

kaygısı ile ortaya konan eserlere postmodern sanat anlayışında rastlamak pek mümkün 

değildir. Postmodernistler, sanatı sadece elit sosyal sınıfa ait olan bir oyuncak olarak 

değil, yaşamla bağ kurmayı sağlayan, bireyler arasındaki iletişimi güçlü kılan bir 

‘yaşam aracı’ olarak görmeyi yeğlemektedirler. Bir diğer ifadeyle postmodern sanatta 

sanat, soyut bir sembol olmaktan çıkarak gerçeğin kendisi haline dönüşmüştür 

(Özdemir&Geçit, 2013, s.156). Baudrillard bu durumu, sanat ile gerçekliğin arasında 

herhangi bir sınırın kalmadığı yeni bir süreç (postmodern süreç) olarak ifade 

etmektedir(Kılıç, 2007, s.7-8). 

 Tolstoy’un sanatı tanımlarken vurguladığı özgünlük olgusu postmodernizm ile 

birlikte yok olmuştur. Artık bir sanat eserinin özgün olması herhangi bir önem teşkil 

etmemektedir. Bunun aksine, başka sanatçıların eserlerine göndermeler yapmak ve 

hazır sanat eserlerini kullanmak postmodern sanatın sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. 

Yeniden üretim, ready-made, kolaj, reprödüksiyon gibi metotların çoğunlukla tercih 

edildiği postmodern sanatta, aykırılık söz konusudur.  

 Postmodern sanat anlayışında kapitalist sistemin kaçınılmaz sonu olan kitlesel 

tüketim ve kitle kültürü göz önünde bulundurulur. Bu durumda sanat günlük hayatın 

akışında cereyan eden gelişim ve değişimlerden bağımsız düşünülmemektedir. 

Postmodernizm, kitle kültürü uğruna sanatı terk etmek veya sanat uğruna kitle 

kültürünü terk etmek yerine, sanatçıların ve izleyicilerinin farklı “kültürel uzamlar” 

(sanat dünyası, dükkanlar, ev, farklı sosyal sınıflar) arasında kaygan bir konumu işgal 

ettiklerini savunmaktadır. Postmodern çoklu kodlama, bu sınırları test etmek veya bu 

sınırlarla oynamak olarak görülebilir (Ward, 2014, s.76). Postmodernizm hakkında en 

kabul gören iddialardan birisi sınırlara karşı çıkmasıdır. Bu özellik sanatada yansıyarak 

sanat ve kitle kültürü arasındaki sınırları yumuşamıştır. 

 Postmodernizmin karakteristiklerinden biri olan ‘her şeyin’ kullanımına hoş 

bakma özelliği sanata da yansımıştır. ‘Her şey’ postmodern sanatın konusu 

olabilmekte, böylece günlük hayatın sıradan nesnelerinin sanata konu olduğu 
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gözlenmektedir. Postmodern sanatı modern sanattan ayıran en önemli özelliği 

kullanılan malzeme ve yöntemlerin sınırlandırılmamış olmasıdır. Bu bağlamda yaşam 

içinde kullanılan her bir eşya, örneğin bir diş fırçası bile sanatın aracı ya da konusu 

olabilmektedir (Özdemir&Geçit, 2013, s.157). Dadaizm sanat akımının en önemli 

temsilcisi Marchel Duchamp günlük hayatın sıradan nesnelerini sanatında kullanan 

sanatçılardan biridir. Duchamp gerçekleştirdiği bu eylem ile postmodern sanat ile 

paralel bir sanat anlayışı sergilemektedir.  

 Popüler kültür postmodern sanat anlayışında varlığını belirgin bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Bunun sebebi toplumun popüler kültürün etkisi altında şekillenmesi ve 

bu şekillenmenin sanata da yansımasıdır. Bu etki postmodern sanat tarafından hoş 

karşılanmaktadır. Postmodern sanatçılar, sanatın popüler bir anlayış ile 

temellendirilmesini savunmaktadırlar, eğer çağdaş toplumda yaşam kitleleşiyorsa, 

sanat yapıtının değerini de kitle beğenisi belirleyecektir, diye düşünmektedirler 

(Turani, 2015, s.193-194). Postmodern sanatçıların bu düşüncesini Pop Art sanat akımı 

ve akımın ikonik temsilcisi Andy Warhol desteklemektedir. Çünkü Warhol, pop art 

sanatı ile kitle tüketim nesnelerini sanat olarak sunmayı başaran önemli bir isimdir. Bu 

noktada popüler sanatın amacı, kitlesel iletişim tekniklerinden yararlanarak kültür ve 

sanat tüketicisine sanat ürünü yetiştirmektir. Post moderniste göre tüketici de artık 

üretici olmuştur. Daha doğrusu, kendi tükettiğini kendi üretir hale gelmiştir (Turani, 

2015, s.193). Böylece birbirinden bağımsız olarak ele alınan sanat ve tüketim olguları 

da yan yana gelerek beraber kullanılmaya başlanmıştır.  

 20.yy’ın ilk yarısında Marchel Duchamp, ikinci yarısında ise Andy Warhol sanatın 

klasik anlayışına meydan okuyarak postmodern sanatla paralel çizgide yol alan 

sanatçılar olmuşlardır. Duchamp ve Warhol aykırı çizgileri ile 20.yy sanat anlayışında 

devrim niteliğinde değişikliklere ve yeniliklere sebebiyet vermişlerdir. Bu iki önemli 

sanatçının ortaya koydukları sanat anlayışı postmodern sanatın karakteristik özellikleri 

ile örtüşmektedir. Bu sebeple Duchamp ve Warhol’un sanat anlayışı çağdaş sanata ek 

olarak postmodern sanat olarak da yorumlanmaktadır. Her ne kadar Marchel Duchamp 

Dadaizm sanat akımının temsilcisi olsa da, sanatının altındaki fikrin postmodern 

sanatla ortak özellikleri vardır. Ancak bu iki aykırı sanatçının sanat anlayışlarının daha 

detaylı ele alınabilmesi için “sanatın yeniden üretimi” konusunun incelenmesi 

gerekmektedir. 
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2.1.2.4.Sanatın Yeniden Üretimi 

 Postmodernizmin etkisinde kalan sanat, sanatçıya ait olan özgün çizgisinden 

koparak yeniden üretime doğru yol almıştır. Özellikle 20. yy’ın başından itibaren 

ortaya çıkan yeni sanat akımlarında özgün eserler yerini yeniden üretimlere 

bırakmıştır. Bu durum birçok düşünür tarafından eleştirilse de, yeniden üretim ile 

ortaya konan çalışmalar çağdaş sanat akımlarını temsil etmeye devam etmiştir. Sanat 

olgusunda meydana gelen bu değişimin sebebi  üretilen her şeyin bir tüketim nesnesine 

dönüşmesidir. Sanatın tüketilebilir bir kavram olması mümkün değilken, 

postmodernizm ile beraber sanat da yeniden üretilerek tüketime dahil edilmiştir. Fakat; 

yeniden üretimin, sanatın orijinal varlığına zarar verdiği kabul gören düşüncelerden 

biridir.  

 Walter Benjamin, ‘Teknik Olarak Yeniden-Üretilebilirlik Çağında Sanat Yapıtı’ 

isimli makalesinde çağdaş sanat ve yeniden üretim için önem arz eden fikirler ortaya 

koymuştur. Benjamin söz konusu makalede özellikle yeniden üretim ve çoğaltma 

tekniklerinin, sanat üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durmuştur. Zira ona göre 

yeniden üretim, sanatın nihai anlamında ve amacında yok oluşlara sebebiyet 

vermektedir. Ayrıca sanatın yeniden üretilebilir olması tüketilebilir olmasına da olanak 

sağlamaktadır. Benjamin, yeniden üretimin sanat üzerindeki olumsuz etkileri hakkında 

ortaya koyduğu düşüncelerde ‘aura’ kavramından sıklıkla bahseder. Ona göre aura, 

zaman ve mekanın alışılmadık dokusudur: bir uzaklığın eşsiz biçimde ortaya çıkışıdır, 

ne kadar yakın olduğu fark etmez. Ufuktaki bir dağ sırasını ya da seyircisinin üzerine 

gölgesi düşen ağaç dalını gözümüzle takip ederek o dağların ve ağaç dalının aura’sını 

soluruz (Benjamin, 2015, s.18). Benjamin yeniden üretim ile sanatın sahip olduğu bu 

zaman ve mekân dokusunun zarar görmesi konusunda endişesini dile getirmiştir.  

 Walter Benjamin, sanat eserinin yeniden üretilmesini olağan karşılamaktadır. Bir 

sanat eseri, ilkesel olarak, her zaman yeniden üretilebilir (çoğaltılabilir) bir nitelik 

taşımaktadır. İnsan elinden çıkmış olan şeyler (artefaktler) her zaman başka insanlarca 

taklit edilebilir (Benjamin, 2018, s.45). Benjamin bu savını desteklemek için 

Yunanlıların teknik olarak dökme ve damgalama yordamları ile yeniden üretimi 

gerçekleştirdikleri örneğini vermiştir. Yunanlıların, bu iki yöntem dışında başka bir 

yöntem bilmiyor olmaları onları yeniden üretim açısından sınırlandırmıştır. 
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Benjamin’e göre çoğaltma tekniği, litografi tekniğinin ortaya çıkması ile güncel bir 

boyuta ulaşmıştır. “Litografi, grafik sanatına gündelik hayatı resimleme imkânını 

sağlamış ve böylece baskı tekniğine yetişmeye başlamıştır” (Benjamin, 2018, s.46). 

 Benjamin sanat eserinin yeniden üretimini normal karşıladığı halde bu durumun 

sanatın özüne zarar verdiğini iddia etmektedir. Bir sanat eserinin en kusursuz biçimde 

çoğaltılmış halinde bile bir öğe eksiktir: o sanat eserinin zaman ve uzam içindeki 

buradalığı, eserin meydana getirilmiş bulunduğu yerdeki biricik varlığı (Benjamin, 

2018, s.48). Bir başka deyişle Benjamin’e göre; kullanılan teknik ile kusursuz ya da 

kusursuza yakın biçimde gerçekleştirilen yeniden üretimde dâhi eksik olan bir şeyler 

vardır.  

 Walter Benjamin’in sanat eserinin yeniden üretimi konusundaki asıl endişesi, 

çoğaltma ile eserin yapıldığı zamandan kopartılarak ait olduğu zamandan 

uzaklaştırılmasıdır. “Sanat eserinin bu biricik varlığını belirleyen şey, onun var olduğu 

zaman dilimi boyunca tabi kaldığı tarihtir. Bu tarihin içine, yıllar içerisinde fiziksel 

yapının geçirmiş olduğu farklılıklar da girer, ona sahi olanların değişmesi de” 

(Benjamin, 2018, s.48). Bir sanat eseri yeniden üretildikçe zaman olgusunu yitirmekte 

ve özüne bağlı kalınsa dahi kendi gerçeğinden uzaklaşmaktadır. Yapıtın hakikiliği 

‘şimdi’ ve ‘buradalığı’ üzerine temellenmektedir. Hakiki ‘şimdi’ ve ‘buradılığından’ 

ötürü kopyadan ayrılır. Ancak teknoloji ile gerçekleştirilen yeniden üretim ile ‘şimdi’ 

ve ‘buradalığın’ sınırları aşılır –yıkıma uğrar- ve hakiki yapıt, kopyası üzerindeki 

hakimiyetini yitirir (Daldeniz, 2000, s.13-14). “Teknik yolla çoğaltma işleminin 

ürünün sokulabileceği durumlar ile fiili sanat eseri arasında bir ilişki sağlanmamış 

olabilir, ancak böyle hallerde asılın ‘buradalık’ özelliğinin her zaman için ortadan 

kalkmış bulunduğu garipsenemez” (Benjamin, 2018, s.50). Bu görüşü ile Walter 

Benjamin, yeniden üretim ile sanat eserinin zaman kavramı açısından zedelendiğinin 

vurgusunu bir kez daha yapmaktadır.  

 Walter Benjamin; yeniden üretim ile sanat eserinin kaybettiği değeri ifade ederken 

hâle (aura/ atmosfer) terimini kullanır. Ona göre; eser çoğaltıldıkça sanatsal değerinde 

eksiklikler meydana gelmektedir. Burada elenen öğe, ‘hâle’ terimiyle ifade edilebilir 

ve hatta şu da söylenebilir:  Mekanik yeniden üretim (çoğaltma) çağında sönüp yok 

olan şey, bir sanat eserinin hâlesidir. Bu, önemi ve anlamı sanat alanını aşan bir 
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semptomatik süreçtir (Benjamin, 2018, s.50). Bir başka deyişle, sanat eseri yeniden 

üretilerek sanatsal değerinden uzaklaştırılmaktadır. Kitlesel üretim ve kitlesel 

tüketimin ön plana çıktığı postmodern yapıda bu uzaklaşma normalleştirilmiştir. 

Böylece sanat da yeniden üretilerek tüketilebilen bir olgu haline gelmiştir. Çoğaltılan 

sanat sergilenerek tüketimin de bir parçası haline gelmiştir. Özgün yapıtın geleneğinde 

gömülü olan anlam zenginliği içerisinde yer alan kullanım değeri (eserin kült değeri), 

yapıtın işlevselliği, yeniden-üretimde yerini tamamen kaybetmekte ve sergileme değeri 

ön plana çıkmaktadır (Anlı, 2013, s.27).  

 Jean Baudrillard da çağdaş sanattaki yeniden üretim konusunda endişelerini ifade 

etmiştir. “Çağdaş sanatın tüm sarsıntılı deviniminin ardında da bir tür durgunluk, artık 

kendini aşamayan ve giderek daha fazla tekrarlayan kendi üstüne kapanan bir şey 

mevcuttur. Bir yanda güncel sanat biçimlerinde bir birikme ve diğer yanda hızla 

çoğalma, vahşi bir abartı, geçmiş biçimler üzerine sayısız çeşitleme mevcuttur” 

(Baudrillard, 1995, s.20). Baudrillard bu düşüncesi ile sanatın kendine özgü 

yaratıcılığından mahrum kalma durumununda altını çizmiştir. Bunun sebebi olarak, 

birçok çağdaş sanatçının özgün eserler ortaya koymak yerine alıntı, öykünme, kolaj ve 

taklit gibi yöntemlere başvurmasını  örnek vermek mümkündür. 

 Yeniden üretim ile beraber sanat eseri bir tür sergi öğesine dönüşmüştür. Yeniden-

üretilebilir sanat eseri ‘kültürel nesne’ olarak değerini yitirerek ‘sergilenebilir gerçeklik 

olarak değer’ edinir (Assoun, 2014, s.133). Sanatın edindiği bu yeni değer, onu 

basitleştirerek günlük hayatın sıradan bir parçası haline getirir. Sanat tarihi için önem 

teşkil eden nice eser çoğaltılarak yeniden üretilmekte ve çanta, kırlent, örtü gibi 

sıradan objelerin üzerinde sergilenmektedir. Böylece bireyler, her an her yerde 

sergilenen sanatsal görselleri yadırgamamakta ve sanatın etkileyici gücü de yok 

olmaktadır. 

 Dadaizm ve pop art gibi çağdaş sanat akımları ile beraber yeniden üretim, kolaj, 

reprodüksiyon ve kopya gibi çoğaltma teknikleri sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

Dada sanat akımının en önemli temsilcisi Marchel Duchamp ile gelişen sanatın 

yeniden üretimi, Pop Art’ın önderi Andy Warhol ile beraber zirveye ulaşmıştır. 

Postmodern sanat anlayışını ve sanatın yeniden üretimi konularının netlik kazanması 
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için sanatın aykırı isimleri olan Marchel Duchamp ve Andy Warhol’un incelenmesi 

gerekmektedir. 

2.1.2.4.1.Marchel Duchamp 

 Marchel Duchamp 20.yy sanat dünyasının en ilgi çekici sanatçılarından bir 

tanesidir. Duchamp, Dada ismi verilen ve kuralsızlığı kural edinen sanat akımının en 

ünlü temsilcisidir. Walter Benjamin’e göre; dadaist açıklamalar, sanat yapıtını bir 

skandalın odak noktası yapmakla, dikkatleri oldukça köktenci bir tutumla başka 

yönlere çekmeyi başarmışlardır (Benjamin, 2019, s.74).  Dada sanat akımında 

beklenenin dışında bir duruş ve alışılmış olana karşı duran bir sanat söz konusudur. 

Dada sanatçıları, sanatsal beceriye ilişkin geleneksel fikirlere güçlü bir şekilde meydan 

okumuşlardır. Resimsel estetiğe verilen önemi ve sanat eserinde var olduğu düşünülen 

kutsallığı küçümsemişlerdir. Dadaistler, estetik olmayan, mantık dışı, kendisini 

yanlışlayan ve çöp niteliğindeki her şeyi sanat eseri olarak tanımlayabilmişlerdir 

(Farthing, 2012, s.410). Duchamp da bu düşünce ile sanatın kabul gören anlayışına 

karşı çıkmaktadır. Bu karşı çıkış bazı düşünürler tarafından postmodern sanat 

anlayışının temeli olarak yorumlanmıştır. Duchamp’a göre sanat, estetik ile 

ilişkilendirilen ve retinal denen göz zevkini besleyen anlayışından sıyrılmalıdır.  

 Yirminci yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen Duchamp, 

geleneksel estetik kuralları yıkarak sanat eserletiyle günlük nesneler arasındaki sınırı 

ortadan kaldırmıştır. Duchamp’ın estetikten kurtulan günlük sıradan nesneleri sanat 

olgusu ile bütünleştirmesi postmodern sanat anlayışının özellikleri ile örtüşmektedir. 

1917 yılında ortaya koyduğu ve Fountain (Çeşme) adını verdiği eseri bu duruma 

verilecek en önemli örneklerdendir. 
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Şekil 2.2 : Marcel Duchamp, Fountain, 1917 

( https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/wwi-dada/dada1/e/duchamp-s-

fountain ) 

 Marchel Duchamp hırdavatçıdan satın aldığı sıradan bir pisuvarın üzerine “R. 

Mutt 1917” imzası atarak bir sanat eseri ortaya çıkardığını iddia etmiştir. Duchamp’ın 

o dönemde sergilediği bu sanat anlayışı birçok düşünür tarafından sanatın sınırlarını 

yıkmak, sanat anlayışını ters düz etmek olarak yorumlanmıştır. Bu özgün anlayış 

Duchamp’ın eserleri ile Dadaizm’in de simgesi haline gelmiştir. Walter Benjamin’e 

göre; sanat eseri, daha önce cazip görünümlü ya da ikna edici bir yapıya sahipken, 

Dadacıların ellerinde kurşun atan bir silaha dönüşmüştür. “Dadacı sanat eserleri 

seyirciye bir kurşun gibi çarpmakta, onların üstüne çökmekte ve böylece dokunsal bir 

nitelik kazanmaktadır” (Benjamin, 2018, s.86). 

 Duchamp özellikle sanatın salt güzelliği konu edinmesinden, sanat ve güzellik 

olgularının birlikteliğinden rahatsız bir duruş sergilemiştir. Onun eserleri felsefi 

anlamda çok zengindir, bilhassa yüzyıllardır sanat kavramına ait olduğu düşünülen 

güzele yaklaşımından dolayı. Bu düşünceye karşı çıkanlar da olmuştur ancak 

Duchamp’ın Çeşme isimli eserinin sanatta bir devrime sebep olduğu çoğunluk 

tarafından kabul gören bir düşüncedir. Arthur Danto’ya göre Duchamp’ın sanata 

sağladığı katkı, estetikten ve güzellikten sıyrılmış bir sanat eseri ortaya koymaktır.  

 Marchel Duchamp’ın çok konuşulan bir diğer çalışması; 1919 yılında ortaya 

koyduğu “L.H.O.O.Q”dur. Duchamp bu çalışmasında sanat tarihinin baş yapıtı olarak 

kabul edilen Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa isimli eserini hedef almıştır. 
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Şekil 2.3: Marchel Duchamp, 1919 

( https://www.nortonsimon.org/art/detail/P.1969.094 ) 

 Duchamp, Mona Lisa’ya sakal ve bıyık ekleyerek dünyaca ünlü bu eseri bir 

mizah unsuru haline getirmiştir. Duchamp sergilediği bu davranış ile sanat hakkında o 

güne kadar süre gelen ezberleri yıkıp geçmiştir.  Marchel Duchamp, Mona Lisa’yı 

yeniden üreterek temsilcisi olduğu Dada sanat akımının sanat eserindeki kutsallığı yok 

sayma eğilimine de örnek olmuştur. 

2.1.2.4.2. Andy Warhol 

 20.yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkan Andy Warhol, pop art sanatının ikonik 

ismidir. Pop art sanatı, endüstrileşen toplumda kitle kültürünü merkeze koyarak eserler 

üreten sanatçıların olduğu bir akımdır. Postmodern sanat akımlarının ilk örneklerinden 

biri olan pop art, sanatçı ve ürünün –eşsiz ve bir sahibi olan sanat eserinin- medyanın 

güdümündeki modern tüketim dünyasında nereye yerleştiği sorunuyla yüzleşmeye 

yönelik ciddi bir girişim olarak kabul görmektedir (Farthing, 2012, s.487). Andy 

Warhol da popüler kültürün kısaltması olarak kabul edilen Pop art sanat akımının en 

önemli temsilcilerindendir. 

 Warhol, güzel sanatlarda muazzam başarılara ulaşmasının yanı sıra illüstratör, film 

yapımcısı ve prodüktörü, dergi editörü ve müzik grubu menajeri gibi farklı konularda 

da çalışmıştır; bir tek alana kendini adıyarak çalışmayı esas alan modernist mitin 

tersine, Warhol birçok farklı rolde kendini rahatlıkla ifade etmiştir (Ward, 2014, s.73-

74). Warhol’un sergilediği bu tutum, farklı alanların bir arada kullanılmasını hoş 

karşılayan postmodernist anlayışın sanata yansıması olarak da algılanmıştır. Pop Art 

sanatında yaşam ve sanat beraber yol almaktadır ve sanatın yaşamı eleştirmek gibi bir 

misyonu yoktur. Örneğin Andy Warhol’a göre, sanatçı için özgün olmanın gereği ve 

hatta anlamı yoktur. Bir başka karşı çıktığı husus, sanat eserinde bir konunun, bir 

mesajın ya da bir misyonun olmasıdır. Yani Andy Warhol, sanatın bir misyonu 

https://www.nortonsimon.org/art/detail/P.1969.094
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olmasını anlamlı bulmamaktadır. Ona göre sanatın temel fonksiyonu, yaşamın yapıta 

yansımış olmasıdır (Turani, 2015, s.192-193). 

 Andy Warhol günlük hayatta kullanılan hazır nesneleri çalışmalarına yansıtarak 

sanatın kültleşen anlamının dışına çıkan sanatçılardan biridir. O, çalışmalarını 

gerçekleştirdiği stüdyosuna ‘Fabrika’ adını vererek pazarlama sektörü ve sanatı 

arasında da bir köprü kurmuştur. Çalışmalarının sürekli fiyat artışının yaşandığı sanat 

pazarında sahip oldukları maddi değer dışında başka hiçbir değerinin olmadığını iddia 

etmiştir. Kendisinin de belirttiği gibi sanatçı “ticari sanatı gerçek sanat, gerçek sanatı 

da ticari sanat” olarak görmeyi öğrenmiştir (Farthing, 2012, s.487). 

 1967 yılında serigrafi tekniği ile ortaya koyduğu Marilyn Monroe isimli çalışma, 

Andy Warhol’un en bilinen eserlerinden bir tanesidir. Warhol, Monroe gibi popüler 

kültürün önemli yüzlerinden birini sanatına yansıtarak pop art sanatının karakteristik 

özelliğini de ortaya koymuştur.  Görselin sürekli tekrarlandığı ve Warhol’un ‘film 

şeridi montaj etkisi’ dediği bu çalışması seri üretim ve kitle iletişimi dünyasında 

sanatın sözde eşsizliğine yönelik eleştiriydi (Farthing, 2012, s.489). Böylece Warhol 

da Duchamp gibi sanata yüklenen büyük anlamların yok edilmesi gerektiğini 

eserlerinde vurgulamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4: Andy Warhol, 1967 

(https://news.masterworksfineart.com/2017/10/10/andy-warhols-marilyn-monroe-

series-1967) 

https://news.masterworksfineart.com/2017/10/10/andy-warhols-marilyn-monroe-series-1967
https://news.masterworksfineart.com/2017/10/10/andy-warhols-marilyn-monroe-series-1967
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Andy Warhol, 1962 yılında ortaya koyduğu Campbell marka çorba 

konservelerini konu edinen eseri ve 1960 yılında çok büyük tartışmalara sebep olan 

Brillo Kutusu isimli çalışması ile de sanat ve tüketimi birleştiren bir duruş sergilemiştir. 

Warhol günlük hayatın sıradan birer tüketim nesnesi olarak marketlerde hergün 

tüketicilerin karşısına çıkan çorba konservesini sanat adı altında sunarak sanatın 

ezberini alt üst edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.5: Andy Warhol, 1962 

(https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-

1962/) 

Andy Warhol’un sıradan nesneleri sanat olarak sunması, sanat ve nesne 

arasındaki ilişkinin pekişmesine sebebiyet vermiştir. Jean Baudrillard, Warhol’un 

gerçekleştirdiği bu eylemi sanatçıyı ortadan kaldırmak olarak değerlendirmiştir. 

“Warhol bizi estetikten ve sanattan kurtarmıştır… Warhol, yaratıcı eylemden kendini 

çekerek, sanatın öznesini, sanatçıyı ortadan kaldırma yolunda en uç noktaya gitmiştir” 

(Baudrillard, 2018, s.58). 

 

 

 

 

 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962/
https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962/
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Şekil 2.6: Andy Warhol, 1960 

(https://www.artsy.net/collection/andy-warhol-brillo-boxes) 

 

“Amerikan pop artının önde gelen figürü Andy Warhol (1928-87) makineden 

çıkmış mukavva örneklerine çok benzeyen, hatta 1965 yılında ABD Gümrüğü 

memurlarınca plastik sanat ürünü yerine ticari eşya kalemi muamelesi gören el yapımı 

Brillo bulaşık süngeri kutuları üretmiştir” (Fortenberry & Melick, 2015, s.76). 

Warhol’on Brillo Kutusu ve Campbell çorba konserveleri çalışmalarındaki nihai amaç 

birbiri ile örtüşmekteydi. Zira Warhol, Amerikan tüketim kültürünün günlük yaşantısını 

birebir olarak çalışmalarına yansıtmayı hedeflemiştir ve bu hedefinde başarılı da 

olmuştur. 

 Arthur C. Danto, Andy Warhol için “Beni bir sanat felsefecisine dönüştürdü” 

diyerek Warhol’un kendi düşünce dünyasındaki önemini vurgulamıştır. Danto 

Warhol’dan o denli etkilenmiştir ki ‘Brillo Kutusu’ isimli bir kitap yazmasına ek olarak 

Andy Warhol’un yaşamını konu edinen eserler ortaya koymuştur. Danto’ya göre Andy 

Warhol’u bir ikon haline getiren şey; ortaya koyduğu eserlerin felsefi açıdan derin 

manalar içermemesidir (Danto, 2018, s.19). 

 Warhol’un 1963 yılında ortaya koyduğu “Otuz Tanesi Bir Tanesinden Daha 

İyidir” adını verdiği eseri de sanat için sanat düşüncesini önemsemediğini 

göstermektedir. Warhol sanat tarihinin en önemli eseri olarak kabul edilen Mona Lisa’yı 

ipek baskı yöntemi ile tuval üzerinde çoğaltmıştır. Böylece Rönesans şaheseri olan eser 

çoğaltılarak anlamından uzaklaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

https://www.artsy.net/collection/andy-warhol-brillo-boxes
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Şekil 2.7: Andy Warhol, 1963 

( https://www.artribune.com/report/2013/11/andy-torna-a-milano/attachment/andy-

warhol-thirty-are-better-than-one-1963-courtesy-the-brant-foundation/ ) 

 

 Andy Warhol ‘POPism’ isimli kitabında sanat eserini çoğaltma konusundaki 

ısrarına açıklık getirmiştir. Bu konuda eserin aynı olmasını değil, tamamen aynı 

olmasını istediğini ifade etmiştir. Çünkü ona göre tamamen aynı bir şeye ne kadar uzun 

süre bakılırsa, anlam bakan kişiden o kadar uzaklaşır  (Girgin, 2018, s.150-151). 

Warhol, sanat tarihi için bir başyapıt olarak kabul edilen Mona Lisa’yı çoğaltarak 

insanlar üzerindeki derin anlamını yitirmesini hedeflemiştir.  

 Marchel Duchamp ve Andy Warhol gibi iki aykırı ismin her ikisinin de 

Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa isimli eserini hedef alması onların sanat perspektifi 

açısından beklenmedik bir durum değildir. Zira her iki sanatçı da sanata büyük  

anlamlar yüklenmesinden muzdariptir. Bu sebeple sanatın temsili olarak kabul gören 

Mona Lisa’yı yeniden üretmek sanatın kurallarını da yıkıp geçmekle denktir. Mona 

Lisa’nın bir resim olmaktan öte resim sanatının sembolü olduğu bir gerçektir. Klasik 

sanata karşı çıkanlar ve karikatürüstlerin her daim hedefi olmasının altında da bu 

yatmaktadır. Klasik sanat anlayışını, toplum tarafından onaylanmış sanatı hatırlatmak 

için Leonardo’nun tablosunun imgesini öne çıkarmak etkili yollardan biridir (Leader, 

2004, s.14).  Leader’ın bu iddiası, bir sanat kültü olarak kabul gören Mona Lisa’yı 

yeniden üreterek onun sanatsal değerinde azalmaya sebep olan Duchamp ve Warhol’u 

da kapsamaktadır.  

 Walter Benjamin bu durumu şu cümleleri ile desteklemiştir: “İnsanlarda her 

geçen gün bir nesneyi –onun benzerini, çoğaltılmış halini- daha yakından tutma dürtüsü 

güçlenmektedir” (Benjamin, 2018, s.54). Benjamin’in ifade ettiği bu duruma verilecek 

en uygun örneklerden bir tanesi 1911 yılında Mona Lisa’yı çalan hırsız Vincenzo 

Perrugia’dır. Bunun sebebi, Perrugia’nın Mona Lisa’yı sakladığı otel odasında onun 

kopyasına da yer vermesidir. Gerçek Mona Lisa’ya yasal olmayan yollarla sahip olan 

Perrugia bile onun bir kopyasını edinme ihtiyacı duymuştur. Darian Leader ‘Mona Lisa 

https://www.artribune.com/report/2013/11/andy-torna-a-milano/attachment/andy-warhol-thirty-are-better-than-one-1963-courtesy-the-brant-foundation/
https://www.artribune.com/report/2013/11/andy-torna-a-milano/attachment/andy-warhol-thirty-are-better-than-one-1963-courtesy-the-brant-foundation/
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Kaçırıldı’ isimli kitabında bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Mona Lisa’yı çalıp 

iki yıl boyunca bekâr odasında saklayan kişi bile, eserin yeniden üretim kopyalarını 

edinmek zorunda hissetmişti kendini” (Leader,2004, s.14). 

2.1.2.4.3. Frida Kahlo 

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Caldéron, 6 Temmuz 1907’de Guillermo ve 

Matilde çiftinin üçüncü kızı olarak Meksika’da dünyaya gelmiştir. Fakat kendisi doğum 

gününü Meksika Devrimi’nin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 olarak değiştirmiştir. 6 

yaşındayken geçirdiği çocuk felci ile tanıştığı sağlık sorunları, son nefesine kadar onu 

yalnız bırakmamıştır. Annesinin otoriter duruşuna karşın babasının hoşgörülü tavrı 

arasında gidip gelen Frida’nın entelektüel yanını babasından aldığı düşünülmektedir. 

Çünkü babası da hem bir fotoğrafçı hem de kendisi gibi ressamdır ve Frida’yı sanat 

konusunda teşvik etmiştir. Frida, 1922 yılında Meksika’nın en iyi okulu olarak bilinen 

Ulusal Hazırlık Okulu’nun öğrencilerinden biri olmuştur. Eserlerinde sıklıkla konu 

edindiği Meksika’nın en önemli duvar ressamı olan Diego Rivera’yı da ilk bu okulda 

tanımıştır. 

Frida Kahlo, 17 Eylül 1925 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda birçok sağlık 

sorunu yaşamış ve uzun süre yatağa bağımlı olarak yaşamıştır. Bu kaza sonrasında 

yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile hayatı boyunca 30’un üzerinde ameliyat geçirmiştir. 

Frida Kahlo, sağlık sorunlarına ek olarak psikolojik açıdan geçirdiği ruhsal travmalarla 

da zorlu bir hayat mücadelesi vermiştir. 

 Frida Kahlo’nun sanat ile olan yakın teması yatalak olduğu dönemlere kadar 

dayanmaktadır. Kahlo’nun resim sanatına olan ilgisi sebebi ile ailesi ona tavanı ayna 

kaplı bir karyola yaptırmıştır. Böylece Frida Kahlo sürekli olarak kendini görebilmiş ve 

sanatını daha rahat bir şekilde icra edebilmiştir. Frida’nın eserlerinin çoğunlukla oto 

portre olmasının nedeni de yatağının tavanına monte edilmiş olan bu aynadır. Kendisi 

bu durumu şu şekilde açıklamıştır: “Otoportre konusunda ısrarım hakkında bana çok 

sorular soruldu. Bir defa, seçme şansım yoktu ve zannedersem, yapıtımda bu özne-

ben’in sürekliliğinin temel nedeni budur” (Jamis, 2018, s.103). Frida’nın yatağının 

üstünde yer alan ayna başlangıçta ona huzursuzluk verse de bitmek bilmez yaşam 

enerjisi ile aynadaki hasta Frida ile de arkadaş olmayı başarmış ve bu hastalığı lehine 

çevirerek sanatına aktarmıştır.  
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 Frida Kahlo; kendi deyimi ile aşkın, acının ve devrimin kadınıdır. Fiziksel olarak 

yaşadığı acılara ek olarak Diego Rivera’ya beslediği saplantılı aşkta yaşadığı hayal 

kırıklıkları da ruhunu en az bedeni kadar örselemiştir. Bütün bu fiziksel ve ruhsal acılar 

onu politikaya duyduğu yakın ilgiden uzaklaştırmaya yetmemiştir. Kahlo, Meksika 

sanat camiasının içerisine girdikten sonra birçok arkadaşının üyesi olduğu Komünist 

Parti’ye katılmıştır. Doğum gününü Meksika’nın devrim günü ile değişen Frida 2 

Temmuz 1954’te yani ölümünden tam 11 gün önce Komünistler  tarafından düzenlenen 

bir gösteriye, kesilen bacağı ve mahkûm olduğu tekerlekli sandalyeye rağmen 

katılmıştır. Katıldığı bu gösteri hakkında duygularını yazıya döken Frida Kahlo’nun 

düşünceleri politikaya ve davasına verdiği önemi ispatlar niteliktedir: “Sakatlığım ve 

acılarımdan daha önemli davalar olduğuna bir kez daha inanmak istedim. Acılarımın 

yanlarında hiçbir şey ifade etmediği, solda sıfır kaldığı, büyük, soylu davalar” (Jamis, 

2018, 299).  

 Frida Kahlo, 13 Temmuz 1954’te henüz 47 yaşındayken akciğer embolisi sebebi 

ile hayatını kaybetmiştir. Onun hikâyesi aynı evde başlayarak yine aynı Mavi Ev’de son 

bulmuştur. Frida’nın doğumuna, ölümüne ve acı dolu hayatına şahitlik eden Mavi Ev 

bugün Frida Kahlo Müzesi olarak ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır. Frida’nın cesedi 

kendi isteği doğrultusunda yakılmıştır, külleri ise Meksika’da yer alan Frida Kahlo 

Müzesi’nde bir kavanozda bulunmaktadır. 

2.1.2.4.3.1.Frida Kahlo’nun Sanat Anlayışı  

 

 Frida Kahlo, sanatına kendi çektiği ruhsal ve fiziki acılarını yansıtmıştır. Çocuk 

felci ile başlayan hastalıklarla dolu dönem 18 yaşında geçirdiği kaza ile devam etmiştir 

ve son nefesine kadar bedensel rahatsızlıkları yüzünden ıstırap çekmiştir. Kahlo’nun 

Meksikalı Michelangelo diye anılan Diego Rivera ile olan sorunlu ilişkisi ve uğradığı 

ihanetler, bedeni gibi ruhunda da derin yaralara sebebiyet vermiştir. Bu sebeple Frida 

Kahlo eserlerinde sık sık bedeninden ve ruhundan sızan acıyı ve büyük aşkı Diego’yu 

resmetmiştir.  

Hayatı boyunca 200’e yakın eser ortaya koyan Kahlo’nun resimlerini ağırlıklı 

olarak oto portreler oluşturmaktadır. Bunun sebebi daha öncede ifade edildiği gibi; 

yatağa bağımlı olduğu dönemde kendi aksini karyolasının tavanındaki aynada görmesi 



33 

 

ile yakinen ilgilidir. Kahlo’nun oto portreleri, yaşam serüvenini bir yazar gibi fırça ve 

boya ile yazan bir sanatçının otobiyografisi olarak muamele görmüştür (Lindauer, 1999, 

s.13). Bir başka deyişle Frida hayat hikâyesini fırça darbeleri ile bir kitap yazar gibi 

ortaya koymuştur. İlk oto portresini ise ilk aşkı Alejandro Gomez Arias için resmetmiş 

ve Gomez’e bu çalışmasını hediye etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8: Oto Portre, 1926 

Kaynak: Herrera, 2018, s.241  

 

Geçirdikleri kaza sonrası Alejandro ile ayrılmaları üzerine Frida’nın bu eseri 

resmederek ona hediye etmesi bir barışma çağrısı olarak da yorumlanmıştır. Frida 

Kahlo resmettiği bu oto portreyi şu şekilde tanımlamıştır: “Bu tabloda ince, kibar, sakin 

ve durgunum, yüzüm ve göğsüm görülüyor. Zarif ve dinginim, gürültücü, hareketli 

Frida’dan eser yok. Seyirciye, yani Alejandro ’ya bakıyorum. Onu bekliyorum” (Jamis, 

2018, s.104). Kahlo, 1926 yılında resmettiği Şekil 2,8’deki oto portresinden sonra 

onlarca eser verdi ve bu eserlerin çoğunu yine oto portre olarak resmetti. 
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 Şekil 2.9:Oto- Portre, 1940.              Şekil 2.10: Maymunlarla Birlikte Oto Portre, 1943 

                                  Kaynak: Herrera, 2018, s.394 

 

Sanatçıların kendilerini dış bir gözle yorumlamaları tuale yansıyan hali olan oto-

portrelerin, Rönesans dönemi ile birlikte öne çıktığı bilinmektedir. Frida Kahlo’da 

hayatın kendisine sunduğu acı ve hastalığı avantaja çevirerek oto-portre konusunda 

kendisini geliştirmiştir. Bu konuda, Foucault, Gutman ve Hutton, kendine hem bir öteki 

olarak dışarıdan bakabilmenin hem de kendini bir nesne olarak inceleyebilmenin 

önemini vurgulamışlardır. Bu bağlamda otoportre türü resimler, sunduğu içsel açlık ve 

şeffaflık ile resim sanatının iddialı bir temsil türü haline gelmektedir (Öztürk ve 

Sadıklar, 2018, s.59).  Frida da iç dünyasında yaşadığı duygusal açlığı oto-portreleri ile 

dış dünyaya aktarmıştır. Kahlo’nun portreleri her ne kadar acı içerikli olsa da Frida 

çiçekler, evcil hayvanlar ve folklorik elbiseleri ile acısını ve yaşam enerjisini 

harmanlamayı başarmıştır. Karanlık ve kaos dolu bir hayat sürmüş olan Kahlo, 

renklerden hiç vazgeçmemiş ve bunu da sanatına taşımıştır.  

 Frida Kahlo yaşarken üne kavuşan nadir ressamlardan bir tanesidir. Bu ünde, 

onun hiç kimseyi taklit etmeyen asi tarzı, hiçbir sanat akımına dâhil olmayan özgün 

duruşunun etkisi olduğu düşünülmektedir. Dali, Duchamp, Picasso, Matisse gibi büyük 

ressamlar Frida Kahlo’nun çağdaşlarıdır. Ancak Kahlo, hiçbirinden etkilenmeden ve 
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kendisini bir akımın içinde görmeden sadece kendi gerçeğini tuvallerine aktarmıştır 

(Çokatak, 2014, s.24). Frida’nın eserlerinin sürrealizmi temsil ettiği iddiaları olsa da o 

buna şiddetle karşı çıkmış ve gerçek üstü bir resim değil kendi gerçeğinin resmini 

yaptığını ifade etmiştir. 

 Frida Kahlo her ne kadar kendisini bir sürrealist olarak görmese de 1940 yılının 

Ocak ayında Meksika Sanat Galerisi’nde açılan ‘Uluslararası Gerçeküstücülük’ isimli 

sergiye ‘İki Frida’ ve ‘Yaralı Masa’ isimli iki eseri ile katılmıştır. Sürrealist eleştirmen 

Nicolas Calas, Frida’nın sürrealistlerin idealindeki kadın tipini temsil ettiğini ifade 

etmiştir: “Teatral nitelikleri ve belirgin bir yabaniliği vardı. Her zaman, kasıtlı olarak bir 

role bürünürdü ve egzotikliği hemen dikkat çekiyordu” (Herrera, 2018, s.278). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şelil 2.11: İki Frida, 1939 

  Kaynak: Herrera, 2018, s.47   

‘İki Frida’ Frida Kahlo’ya Diego Rivera’dan gelen boşanma belgelerini aldığı 

gün tamamladığı eseridir. Resmin arkasına yerleştirilen kara bulutlar Frida’nın 

ruhundaki karmaşayı ve kaosu temsil etmektedir. İki Frida’nın birisi Diego’nun âşık 

olduğu Frida’yı diğeri ise Diego‘nun artık âşık olmadığı kadını temsil etmektedir. 

Resimde birçok detay yer alsa da özellikle resmedilen olgu acı ve yalnızlıktır. Frida’nın 

tek arkadaşı kendisidir. Kendini iki tane çizmesi yalnızlık hissinin verdiği soğukluğu 

daha da derinleştirmektedir (Herrera, 2018, s.342). 

Diego Rivera hiçbir zaman kendi sanatını Frida ile yarıştırmamıştır. Çünkü 

Diego’ya göre Frida, olağan üstü bir yeteneğe sahiptir ve bu yeteneğin herkes tarafından 
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keşfedilmesi gerekmektedir. Diego’ya göre Frida kendisinden daha iyi bir ressamdı. Bu 

sebeple Frida’yı sürekli özendirmiş tanınması için çaba göstermiş, ilerlemesi için 

çabalamıştır. Resim, Diego ve Frida’nın aralarında rekabetin olmadığı bir alandır. “Her 

biri kendi yolunda yürüyor ve ötekine koşulsuz bir hayranlık duyuyordu” (Jamis, 2018, 

s.255).  

 Frida’nın sanatını takdir eden sadece Diego Rivera değildir. Kübizm sanat 

akımının en önemli temsilcisi olan Pablo Picasso da Frida’nın sanatını takdir eden 

isimlerden birisiydi Picasso, Diego’ya yazdığı bir mektupta Frida’ya duyduğu 

hayranlığı şu şekilde ifade etmiştir: Ne sen, ne Derain, ne de ben, Frida Kahlo gibi 

yüzler çizmeyi bilmiyoruz (Jamis, 2018, s.214). Picasso’nun bu ifadesi Frida’nın 

özellikle otoportredeki başarısını da ispatlar niteliktedir. 

 1942 yılında Mexico City’de Esmeralda adında özel bir okul açılmıştır ve Frida 

ile Diego bu okulda dersler vermişlerdir. Frida, bu okulda gerçekleştirdiği eğitimlerde 

de kendi sanat anlayışını ortaya koymuştur. Frida, gördüklerini resmetmeleri ve 

yapaylıktan uzak durmaları için gençleri teşvik etmiştir. Basit eleştirilerden uzak 

durmuştur, çünkü basit birkaç teknik bilgi dışında resim yapmayı öğrenmenin kuralı 

olmadığını, tek kuralın kişinin duyarlılığını olanaklarının sonuna değin kullanması 

olduğunu savunmuştur (Jamis, 2018, s.256). Frida’nın öğrencilerine verdiği bu tavsiye, 

onun özgün sanat anlayışının temellerinin dayandığı düşünceyi de ortaya koymaktadır.  

 Sonuç olarak Frida Kahlo özgün bir sanat perspektifi ile eserlerini resmetmiş, 

herhangi bir gruba dâhil olmamış ve başka ressamların etkisinde kalmayı reddeden bir 

sanatçıdır. Frida Kahlo’nun eserlerinin ana temasını geçirdiği hastalıklar, çektiği acılar, 

doğuramadığı çocuğu, eşi Diego Rivera ve ruhsal buhranları oluşturmuştur. Yaşadığı 

acı dolu hayata rağmen ölmeden önce resmettiği son natürmorta verdiği isim ‘Yaşasın 

Yaşam’dır. Birçok sanat tarihçi bu eylemi Frida’nın alegriası ile eşleştirmektedir. 

2.1.2.5.Tüketim Kavramı  

 Tüketim, insanoğlunun hayatında ilkel zamanlardan bugüne dek değişmeyen 

önemli kavramlardan bir tanesidir. İnsanoğlu yaşamını idame ettirebilmek için 

ihtiyacını gidermek ve tüketmek zorundadır. Bu sebeple tüketimin bireyler için 

vazgeçilmesi mümkün olmayan bir yeri vardır. Dilbilimsel olarak Latincede “con 

sumere” olarak literatüre geçen tüketim sözcüğü, ‘tamamen kullanmak’ ve “con 
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summa” yani ‘toplamak, bitirmek’ anlamlarına gelmektedir (Karataş, 2011).Türkçede 

ise tüketim sözlük anlamı ile üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması olarak 

tanımlanmıştır. Yavuz Odabaşı’na göre ise bir süreç olarak düşünüldüğünde tüketimi; 

belirli ihtiyaçlarımızı tatmin etmek için bir ürünü ya da hizmeti arayıp bulmak, satın 

almak, kullanmak ya da yok etmek olarak tanımlamak olanaklıdır (Odabaşı, 2017, s.5).  

Tüketim, meşru olsun olmasın, ortaya çıkan bir ihtiyacın giderilmesine yönelik 

faaliyetler ve katlanılan giderlere verilen genel bir isim olarak değerlendirilebilir 

(Torlak, 2000, s.17). Bu tanımda da vurgulanan tüketimin gerçekleşebilmesi için 

öncelikle bir ihtiyacın ortaya çıkma gerekliliğidir. 

 Bugünün dünyasında tüketim sadece ihtiyaçları gidermeye yarayan bir kavram 

olarak değil aynı zamanda kişilerin karşılıklı iletişimini pekiştiren bir araç olarak da 

yorumlanmaktadır. Tüketim; ihtiyaç istek, arzu gibi taleplere, bu taleplerin karşılanması 

için gerekli olan, mal ve hizmet gibi üretim çeşitlerine ve paraya ya da  bunun yerini 

alacak bir değere dayalı, ayrıca zamana ve mekâna bağlı olan, sosyal ve ekonomik bir 

ilişki biçimidir (Coşkun, 2011, s.29).  

 Douglas ve Isherwood’a göre de tüketim fikri başka insanlarla ilişki kurmaya ve 

bu ilişkinin kurulabilmesi için dolayım kuran malzemelere sahip olmaya dönük 

toplumsal ihtiyacın parçası olan çalışma güdüsünü açıklayan, aynı toplumsal sistemin 

bütüncül bir parçası olarak görülmelidir (Douglas ve Isherwood, 1999, s.8). Tüketim; 

statünün, zevklerin, kimliğin ve sosyal ilişkilerin işaretleri ve kodları olarak, sosyal 

iletişim süreçleri içerisinde yer alır (Odabaşı, 2017, s.5). Bir başka deyişle, tüketim 

aracılığıyla bireyler muhataplarına sosyo ekonomik ve sosyo kültürel açıdan mesajlar 

verebilmektedir.   

 20.yy’ın önemli düşünürlerinden Jean Baudrillard’a göre; tüketim, göstergelerin 

düzenlenmesini ve grubun bütünleşmesini güvence altına alan bir sistemdir: Dolayısıyla 

tüketim hem bir ahlak (bir ideoloji değerler sistemi) hem de bir iletişim sistemi, bir 

değiş tokuş yapısıdır (Baudrillard, 2018, s.91). Bu sebeple tüketim kavramını sadece 

sözlükteki anlamı ile yorumlamak yetersizdir. Çünkü tüketim, bugünün dünyasının hem 

bir aracı hem de bir amacı haline gelmiştir.  Ayrıca Baudrillard tüketimin toplumla olan 

yakın ilişkisine de dikkat çekmiştir. Tüketim etkin ve toplumsal bir davranıştır, bir 

zorlama, bir ahlak ve bir kurumdur. “Tüketim tam olarak bir toplumsal değerler sistemi, 
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bu terimin grup bütünleşmesi ve toplumsal denetim işlevi olarak içerimlediği bir 

toplumsal değerler sistemidir” (Baudrillard, 2018, s.95). 

 Sanayileşme ile birlikte anlamı derinleşen tüketim kavramı karşıtlık barındırdığı 

üretim olgusundan daha önemli bir hal almıştır. Bu sebepledir ki tüketimi sadece ihtiyaç 

çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Zira 21.yy insanının içerisinde 

bulunduğu postmodern yapıda tüketim sadece ihtiyaçlara hitap etmemekte aynı 

zamanda isteklere de cevap vermektedir. “İhtiyaç; herhangi bir şeyin yokluğunda oluşan 

gerilimdir. Özellikle yokluğu hissedilen, hayatta kalmak ve kendimizi iyi hissetmek 

açısından önemli ise, yokluğunun yaratacağı gerilim daha güçlü hissedilmektedir 

“(Odabaşı, 2016, s.21). Bu duruma su, gıda ve barınma gibi fiziksel ihtiyaçlar örnek 

olarak verilebilir.  

 İstek ise hissedilen ihtiyacı tatmin etmek için tercih edilen seçenektir. Örneğin 

susuzluk ihtiyacını gidermek isteyen bireyin tercih ettiği suyun markası istek 

kategorisinde değerlendirilmektedir. Bugünün dünyasında istekler ihtiyaç gibi 

sunulmakta ve tüketiciler daha fazla tüketmek için teşvik edilmektedir. Bu durumda da 

tüketim kelimesinin anlamı derinleşmekte, istek ve ihtiyaç olguları birbirinden ayırt 

edilemez bir hale gelmektedir. Bu durumun nedeni olarak insanların kendilerini ifade 

etmek için tüketimi bir araç olarak kullanmasını göstermek mümkündür. 

 Aslında, yaratıldığı ve çoğu zaman gereksiz yere zorunluymuş gibi gösterildiği 

öne sürülen ihtiyaç konusunda, tüm sosyal bilimcilerin bildiği A. Maslow’un, 1954’de 

ilk defa açıklanan, 1987’deyse gözden geçirilen kuramındaki hiyerarşik yapıdaki 

açıklama yol gösterici olabilmektedir (Odabaşı, 2017, s.11-12). Maslow’a göre bireyler 

hayatlarında kendilerine bazı hedefler belirlemekte ve bu hedeflere göre yaşamlarını 

şekillendirmektedirler. “İnsanın kendini gerçekleştirmesi şeklinde belirtilen son 

basamak için belli bir hiyerarşi içerisinde yaşama dair belirlenen hedeflerin, bu 

hedeflere ulaşması için gerek duyulan ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir” (Kula 

ve Çakar, 2015, s. 194). Maslow’un ortaya koyduğu bu piramit, kişilerin tüketim 

bağlamında istek ve ihtiyaçlarını da birbirinden ayrır niteliktetir.  Çünkü bireyler 

tüketimlerini piramidin basamağındaki beklentileri doğrultusunda 

gerçekleştirmektedirler. İnsanoğlu doğumundan itibaren hayatta kalmak için verdiği 

mücadelede piramidin en temelindeki fizolojik ihityaçlarını giderme noktasından 



39 

 

başlayarak piramidin en üstünde yer alan kendini kanıtlama noktasına kadar yol alır. 

Dolayısıyle piramidin bir üst basamağındaki ihtiyacın oluşabilmesi için alt basamakta 

yer alan ihtiyacın da giderilmiş olması gerekmektedir. 

 

 

Kendini  

Gerçekleştirme 

Değer İhtiyacı 

Prestij,Başarı Duygusu 

Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı 

İlişki Kurmak,Arkadaşlık 

Güvenlik İhtiyacı 

Korunma , Güvenlik 

Fiziksel İhtiyaçlar 

Yiyecek,Su, Barınma, Dinlenme 

 

Şekil 2.12 : Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

  Kaynak: Kula, Çakar, 2015, s.194  

Maslow’un ortaya koyduğu bu piramit, kişilerin tüketim bağlamında istek ve 

ihtiyaçlarına da gönderme yapmaktadır. Piramitte katedilen yol arttıkça zorunlu 

ihtiyaçlar yerini sosyal isteklere bırakmaktadır. Ancak günlük hayatın akışında bu 

istekler de bir ihtiyaç halini almaktadır.   

 Günümüzde tüketiciler ürünleri hem fiziki ihtiyaçlarını gidermek hem de onlara 

yükledikleri semboller ve anlamlar yoluyla statü kazanmak, sosyal sınıfa ait olmak gibi 

ihtiyaçlarını karşılamak için tüketmektedirler (Akyüz, 2015, s.5). Bu sebeple tüketimin 

insanların sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan ait oldukları sınıf farklılıklarını ortaya 

çıkartmak gibi bir role sahip olduğunu söylemek mümkündür.   
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 Amerikalı antrapolog, sosyal felsefeci, tarihçi ve psikanalist Erich Fromm, 

tüketim kavramına farklı bir bakış açısı getirerek; sonu gelmez tüketme ihtiyacının 

sebebi üzerinde durmuştur.  Fromm’a göre; tüketilen şey her neyse tüketildikten sonra 

tüketicide tatminsizliğe sebep olur ve kişiler yeniden tüketimin yollarını ararlar. Bu 

çarkın sonu bir türlü gelmeyince, hep tatminsiz bir çırpınış içinde bocalayan modern 

tüketiciler, kendilerini şu formülle ifade etmek durumunda kalırlar: “Ben, sahip 

olduğum ve tükettiğim şeyler dışında bir hiçim.” (Fromm, 2019, s.48-49). Eric 

Fromm’un tüketim için ortaya attığı bu iddia insanların tüketime yüklediği anlamın 

tehlikeli bir boyutunu da gözler önüne sermiştir. Zira bireylerin tüketmeden var 

olduğunun bilincinde olmaması birçok probleme sebebiyet verebilir. 

 Maslow’un ihtiyaçlar piramidinde belirttiği ihtiyaç yelpazesi doğrultusunda tek 

bir tüketim türünden bahsetmek olanaksızdır. Bu sebeple tüketim türleri de ihtiyaçlar 

doğrultusunda kategorize edilmektedir.   

  Zorunlu Tüketim 

Basit Özenli Tüketim 

Tüketim Tutkulu Tüketim 

  Refah Tüketimi 

Karmaşık Gösterişçi Tüketim 

Tüketim Sembolik Tüketim 

 

Şekil 2.13: Tüketim Türleri 

 Kaynak: Odabaşı,  2017, s.6  

            Yavuz Odabaşı ‘Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tükenen Topluma’ ismi 

ile kaleme aldığı kitabında tüketim türlerini Şekil 2.13’te göründüğü gibi 

sınıflandırmıştır. Odabaşı’na göre özellikle tutkulu ve refah tüketim şekilleri zorunlu 

tüketimden oldukça uzaklaşmış bir çerçevede var olmaktadır.  Temel ihtiyaçların 

tatminine yönelik tüketimden daha üst ihtiyaçlara yönelen tüketim karmaşık tüketim 

olarak açıklanabilmektedir (Odabaşı, 2017, s.6). Tutkulu tüketimi lüks olgusu ile yan 

yana getiren Odabaşı, refah tüketimi ise tutkulu tüketimin sürekliliği olarak ifade 

etmiştir. Bunların dışında tüketim türleri genel olarak zorunlu, gösterişçi, hedonik ve 
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sembolik olarak kategorize edilmektedir. Zorunlu tüketim yaşamın idamesi için gerekli 

olan zaruri ihtiyaçların tüketimi olarak ifade edilmektedir. Thorstein Veblen’e göre; 

toplumda en fakir insanlar bile zorunlu tüketimden vazgeçemezler. Bazı zorunlu 

tüketim maddelerinden ancak çok zorunlu hallerde vazgeçilebilir (Veblen, 2014, s.69). 

Bu sebeple toplumun her kesiminden bireyler zorunlu tüketimi gerçekleştirmek 

durumundadır. Gösterişçi tüketim ise, kendini başkalarıyla kıyaslamaya dayanır 

(Odabaşı, 2017, s.7). 

2.1.2.5.1.Tüketim Toplumu 

               Kapitalist sistemin hâkimiyetinin artması ile beraber tüketim olgusu geniş 

kitleleri tesiri altına almıştır. Başlangıçta üretimi merkeze koyan bu dönem, üretilenin 

tüketilebilmesi için tüketim teşviki ile devam etmiştir. Böylece üretim ve tüketim bir 

yarış halinde kapitalist sisteme hizmet etme yolunda ilerlemiştir. Sonuç olarak tüketim 

toplumu olarak ifade edilen, ihtiyaçların yerini istek ve hazzın aldığı, nesnelerin 

hâkimiyetlerinin arttığı, metalar üzerine kurulu bir düzen var olmaya başlamıştır. 

              Gad Saad ‘Tüketim İçgüdüsü’ isimli kitabında tüketimin ulaştığı boyutun 

ciddiyetini bir benzetme ile ifade etmeye çalışmıştır: Felsefe dünyasındaki en anlamlı 

söz belki de Réne Descartes’ın “Düşünüyorum, öyleyse varım” sözüdür. Ancak kuşkum 

o ki günlük varlığımızı tanımlayan daha anlamlı bir deyiş var: “Tüketiyorum öyleyse 

varım.” İnsanlarda doymak bilmez bir tüketim iştahı vardır (Saad, 2012, s.13).  Bireyler 

tüketim eylemini gerçekleştiremediklerinde varlıklarından şüphe edecek derecede 

tüketimin müptelası olmuştur. 

             Tüketim toplumunun oluşması açısından, endüstrileşmenin kapitalizmle 

gerçekleşmesi sürecinde en önemli ve kritik nokta verimlilik ve kitle üretiminin 

oluştuğu tarihi dönemdir (Odabaşı, 2017, s.34). Yavuz Odabaşı’na göre Max Weber, F. 

Taylor ve H. Ford; ortaya koydukları düşüncelerle verimlilik ve kitle üretimi 

kavramlarına açıklık getirmektedir.  

             Toplumsal kuramcı Karl Marx (1818-1883) kapitalizmin erken dönemlerine ve 

Sanayi Devrimi’ne tepki göstererek tüketimin temellerini atan dönemleri eleştirmiştir. 

Marx’ın asıl eleştirdiği konu proletaryanın kapitalistler tarafından sömürülmesidir. 

Marx kullandığı ‘tüketim araçları’ kavramı ile mecburi tüketim ve lüks tüketimi 
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birbirinden ayrıştırmıştır. Bir yanda “gerekli tüketim araçları” ya da ‘işçi sınıfının 

tüketimine giren’ araçlar vardır. Diğer yandan ‘lüks tüketim araçları’, ancak kapitalist 

sınıfın tüketimine giren, ancak işçilerin payına düşmeyen artıdeğerin harcanmasıyla 

değiş tokuş edilebilecek araçlar vardır (Marx, 2015, s.479). 

            Özellikle Henry Ford’un ortaya koyduğu düşünceler ve uygulamalar tüketim 

toplumunun da temelini atmıştır. Ford’un yüksek ücret ve iki günlük hafta sonu tatili 

önerisinin, tüketici istek ve talebini arttırarak stokları eritmeye yardımcı olabileceği gibi 

artan tüketici istek ve talebinin de çalışanların işlerine daha sıkı sarılmalarına neden 

olabileceği düşünülmüştür (Odabaşı, 2017, s.35-36).  

              Jean Baudrillard tüketim ve tüketim toplumu üzerinde dikkat çekici çalışmalar 

ortaya koymuştur. Baudrillard tüketim toplumunu açıklarken, tüketim toplumunun 

nesnelerle olan yakın ilişkisine dikkat çekmektedir. Tüketim toplumu var olmak için 

nesnelerine ihtiyaç duyar, daha doğrusu onları yok etmeye ihtiyaç duyar (Baudrillard, 

2018, s.47).  Tüketimin toplumunun içerisinde yer alan bireyler nesnelere olması 

gerekenden çok daha fazla anlam yüklemektedirler. Bu anlam, zamanla bireylerin 

varlığını gölgeleyerek adeta onların benliğini ele geçirir. Bir başka deyişle, bireyler 

nesneler olmadan kendi anlamlarını yitirmeye başlarlar. Baudrillard yukarıda bahsi 

geçen iddiası ile birey ve nesne arasındaki bu ilişkiyi desteklemektedir. 

           Jean Baudrillard tüketim toplumu ifadesini detaylandırırken oldukça basit bir 

örnekten faydalanmıştır. En basit Kanarya Adaları ya da banyo tozları reklamının 

arkasında parlak harflerle yazılı olan mutluluk, tüketim toplumunun mutlak 

göndergesidir (Baudrillard, 2018, s.51). Bir banyo tozunun dahi mutluluk vaat ettiği 

tüketim toplumunda, bireyler nesneleri tüketme arzusu ile mutluluk arasında yakın bir 

ilişki kurmuştur. Bir başka deyişle; sistemin bir parçası olan tüketim, toplumu oluşturan 

bireylerin var olması için zorunluluk haline gelmiştir. 

             Baudrillard’a göre tüketim toplumu, öğrenilen ve bireylerin de öğrenilen bu 

eyleme alıştırıldığı bir toplum yapısıdır. Baudrillard bu iddiasını şu cümleleri ile 

desteklemiştir: “Tüketim toplumu aynı zamanda tüketimin öğrenilmesi toplumu, 

tüketime toplumsal bir biçimde alıştırılma toplumudur; yeni yeni üretim güçlerinin 

çıkmasıyla ve yüksek verimlilik taşıyan ekonomik bir sistemin tekelci yeniden 

yapılanmasıyla orantılı yeni ve özgül bir toplumsallaşma tarzıdır “ (Baudrillard, 2018, 
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s.95). Günümüz dünyası göz önünde bulundurulduğunda, Baudrillard’ın bu savını 

destekleyen örneklere rastlamak mümkün. Postmodern dönemden önce, bireyler nakit 

paralarını ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya çalışırdı. İçerisinde bulunduğumuz ve 

postmodern olarak ifade ettiğimiz bu dönemde ise bireyler kredi kartları sayesinde 

olmayan parayı, taksit imkânları ile istekleri doğrultusunda harcayabilmektedirler. 

Kredi kartının ilk kullanılmaya başladığı dönemde, kart kullanımına mesafeli yaklaşan 

birçok kişi bugün kredi kartından alışveriş yapmaktadır. Bu durum isteklerin, 

ihtiyaçların önüne geçmesine sebebiyet vermektedir. Alışveriş imkânlarının 

çeşitlendirilmesi ve alım gücünü destekleyen uygulamalarla birlikte toplum tüketmeyi 

öğrenmekte ve bu duruma alışmaktadır.  

            Frankfurt Okulunun önemli temsilcilerinden Adorno’da tüketim toplumu, kültür 

endüstrisi ve boş zaman üzerine dikkat çekici düşünceler ortaya koymuştur.  Adorno’ya 

göre tüketim toplumu, bireylere bir uyum hali dayatan ama neticede bir uyumsuzluk 

hali de içeren bir gerilim toplumu olarak düşünülebilir. Adorno, sıklıkla “yolunda 

gitmeyen bir şeyler olduğunun altını çizer” (Kulak, 2017, s. 22). Bir başka deyişle, 

Adorno tüketim toplumunu tanımlarken düzen ve kaosun bir arada var olduğunun da 

altını çizmektedir.   

           Adorno tüketim toplumuna ek olarak kültür endüstrisi kavramının üzerinde de 

durmuştur. Zira tüketim toplumu ve kültür endüstrisi birbirlerini besleyen olgulardır. 

Kültür endüstrisi ya da eşdeyişiyle endüstriyel kültür, müzik, sinema, edebiyat gibi her 

türden kültürel öğenin ve etkinliğin meta formunda üretildiği ya da metalaştırıldığı, 

böylece sıradan nesneler gibi alınıp-satılabilir bir hale dönüştürüldüğü ve bu kültürel 

ürünler aracılığıyla rasyonalizasyona dayalı bir kültürün inşa edildiği bir süreçtir 

(Kulak, 2017, s.88). Adorno’nun özellikle vurguladığı nokta, kapitalist sistemin 

sonucunda ortaya çıkan tüketim toplumunda, kültür gibi tüketimin bir parçası olması 

beklenmeyen bir olgu bile tüketimin bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki sinema, 

edebiyat, müzik gibi kültürel faaliyetler, tüketilmek için üretilen bir metaya doğru 

evrilmiştir.   

           Adorno’ya göre, çok uzun saatler boyunca çalışan ve geçim sıkıntısı ile uğraşan 

birey günlük hayatın içerisindeki birçok eğlenceden mahrum kalmaktadır. Bu durumda 

sürekli gündelik sorunlarıyla yüzleşen bireyin mutsuz olmak dışında bir seçeneği 
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yoktur. Bu mutsuz birey çözümsüz sorunların altında ezilirken, kültür endüstrisi ona 

gündelik yaşamdan kaçabilmesi için bir çıkış kapısı önermektedir (Adorno, 2007a, 

s.210).  Satın alınan bir roman, gösterime giren bir film ya da yeni çıkan bir müzik; 

bireye günlük sorunlardan kaçmak için sunulan endüstriyel kültür öğelerine örnek teşkil 

etmektedir. 

          Adorno’nın ifade ettiği kültür endüstrisi tüketimin iç karartan boyutlarını da 

gözler önüne sermektedir. Sürekli tüketim odaklı birey kültür ve sanat olgularını bile dış 

dünya için bir sembol olarak kullanmaktadır. Bu durumda özne tükettiği miktarla kendi 

kimliğini özdeşleştirmektedir. Ve tüketim eylemini gerçekleştiremediğinde kimliğini de 

kaybetmektedir. 

2.1.2.5.2.Boş Zaman 

 Kapitalist sistemin hâkimiyetinin artması ile beraber üretim ve tüketim üzerine 

kurulu olan bir hayat tarzı ortaya çıkmıştır. Başlangıçta üretim odaklı olan pazarlama 

anlayışı, üretimin ancak tüketim ile bir arada var olabileceği farkındalığına ulaşmış, 

böylece tüketim de üretim kadar önem kazanmıştır. Kapitalist sistemde tüketim 

toplumunun inşası ile beraber bireylerin boş zamanları da dâhil olmak üzere 

hayatlarının her evresi sistemin kârına hizmet için şekillendirilmiştir.  

 Kapitalizmin gelişmesi ve boş zaman kavramının ortaya çıkmasında 19. yy’da 

gerçekleşen Sanayi Devrimi’nin etkisi oldukça büyüktür. Endüstrileşme ile beraber 

artan üretime paralel olarak tüketim de ivme kazanmıştır. Özellikle 19. yy’ın ilk 

yarısında Henry Ford’un (1863-1947) piyasaya sürdüğü Ford T modeli araba ile beraber 

tüketim hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bunun sebebi Henry Ford’un 8 saatlik 

çalışma süresine karşılık işçilerine günlük 5 dolar ödeme yapmasıdır. Bu sayede işçiler 

kendi ürettikleri otomobilleri alabilecek maddi imkâna sahip duruma gelmiştir. Aynı 

dönemde işçilere çalışma zamanı dışında dinlenmeleri için verilen yıllık izinler ile 

beraber turizm sektöründe de büyük gelişmeler yaşanmıştır. Tüm bu gelişmeler, boş 

zaman kavramının ortaya çıkmasına ve bu kavrama yönelik ticari faaliyetlerin artmasına 

zemin hazırlamıştır.  

 Henry Ford’un hayata geçirdiği otomatik montaj hattından çıkan T modeli 

arabalar; tüketim ve boş zaman olgularının gelişmesi açısından çığır açan bir atılım 
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olmuştur. İtalyan düşünür Gramsci bu döneme Fordizm adını vermiştir. Gramsci, 

Fordizm adını verdiği bu yeni dönemi eleştirel bir dille şu şekeilde tanımlamıştır: 

“Kapitalist medeniyette yeni bir dönemi başlatan, plânlı ekonomiye geçişe damgasını 

vuran, yalnızca üretimi değil bireyi de plânlayan, yeni bir işçi (ve insan) tipi yaratmak 

için hayatının en mahrem alanlarını işgal eden ve bir montaj hattı ile sınırlı kalmayan 

yaklaşımdır (Akt: Saklı, 2013, s.109-110).” Bu tanımdan yola çıkarak Gramsci’nin 

eleştirdiği nokta, Fordizm adını verdiği bu yeni dönemin salt ekonomi ile sınırlı 

kalmaması, şahısların özel hayatlarına müdahaleyi de beraberinde getirmesi olmuştur. 

Bu müdahale ise bireylere boş zaman alanları oluşturup bu boş zamanı, sistemin lehine 

göre yeniden şekillendirmek suretiyle olmuştur.  

 Boş zaman büyük ölçüde, işin gerekliliği ve hayatın baskısından özgürleşme 

anlamı taşımaktadır. Bu bağlamda boş zaman; dışsal zorlamalardan kurtulma ve 

kaçmayı ifade etmektedir (Aytaç, 2004, s.116). Bir başka deyişle boş zaman, bireylerin 

kendi istekleri doğrultusunda özgürce hareket ettikleri bir zaman dilimi olarak 

yorumlanabilir. Boş zaman kavramını tanımlarken onun iş ile olan ilişkisinden yola 

çıkıldığı da olmuştur. Boş zaman genelde iş /çalışmayla ilintili görülmüştür. İşten artan, 

geriye kalan, bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak tanımlanmıştır. Bu 

zaman dilimi, kişinin özgür iradesiyle, kendi istenciyle kullanacağı, tasarrufta 

bulunacağı bir zaman dilimidir (Aytaç, 2002, s.232). Bu zaman diliminde 

zorunluluklardan kurtulan birey, kendi iç dünyasına yönelebilmekte ya da tercihlerinde 

özerkleşme fırsatına da sahip olmaktadır.  

 John Urry ‘Mekânları Tüketmek’ isimli eserinde boş zamanı rasyonel dinlence 

olarak tanımlamıştır: “Sadece çalışma değil, boş zaman bile çoğu kez benzer bir tarzda 

örgütlenebilir. Boş zaman planlanır, hesaplanabilir, bölümlere ayrılabilir ve çaba 

gerektirir; bir başka deyişle boş zaman, rasyonel dinlencedir (Urry, 2018, s.18).”  

 Bu görüşü ile John Urry boş zamanı doğaçlama yaşanan bir an olmaktan 

çıkarmış, onun hesaplanabilirliği ve planlanabilirliğine de dikkat çekmiştir. Bir diğer 

ifade şekli ile, John Urry’nin de ifade ettiği gibi boş zaman olgusunda bir örgütlenme 

söz konusudur.  

 Jean Baudrillard boş zaman etkinliklerini mantık ideolojisine göre; istirahat, 

gevşeme, kafa dinleme, eğlence belki de ‘ihtiyaç’ olarak tanımlamıştır (Baudrillard, 
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2018, s.198). Temel anlamı ile boş zaman zarfında gerçekleştirilen etkinlikler 

Baudrillard’ın ifadelerine denk gelse de Baudrillard, boş zamana temel anlamından daha 

derin anlamlar yüklemiştir. Baudrillard’a göre boş zaman tüketimin çıkarına hizmet 

eden ve tüketim kültürünün inşasında büyük öneme sahip olan bir olgudur.  

 Baudrillard boş zamanın tüketime hizmet eden bir olgu olduğunu ifade ederken 

bu serbest zaman diliminin boş olmadığını vurgulamıştır. Aslında boş zaman 

etkinliklerinde zaman ‘boş’ değildir, harcanmıştır ve toplumsal birey için bir statü 

üretimi anı olduğundan saf kayıp olarak harcanmaz (Baudrillard, 2018, s.203). Bu 

noktada Baudrillard, bireylerin boş zaman olgusunu toplum içerisinde bir statü elde 

etmek için basamak olarak kullandığını da ifade etmiştir. Boş zaman örgütlenmesinin 

tüketim kültürü ile de yakın bir ilişkisine dikkat çeken David Chaney bu durumu şu 

şekilde ifade etmiştir: “Tüketim, kaçınılmaz olarak, zamanın bireysel olarak anlamlı bir 

şekilde denetlenip kullanılması konusunda yeni beklentiler şeklinde tanımlayacağım boş 

zamanları değerlendirme ile ilgili toplumsal kalıpları da içine almaktadır” (Chaney, 

1999, s.25). Boş zaman tüketimin kıskacı altında kontrol edilerek sistemin kârına dönük 

olarak yeniden üretilmektedir 

 Baudrillard’ın savunduğu görüşe benzer bir görüşü de Veblen ortaya koymuştur. 

Veblen’e göre; insanların saygısını kazanmak için sadece zengin ve güçlü olmak 

yetmez. Bu zenginlik ve gücün ortaya konması, gösterilmesi zorunludur. Zenginliği 

göstermek, sadece o insanın toplumda saygı görmesini ve bu saygının devam etmesini 

sağlamakla kalmaz, o kişinin kendi yaşantısında rahatlamasını, huzura kavuşmasını da 

sağlar (Veblen, 2014, s.37). Veblen’in ifade ettiği durum boş zamanla da ilişkilidir. Zira 

zenginliğin ve gücün dış dünyaya gösterilmesi için boş zamana ihtiyaç vardır. Bu 

durumda kişiler boş zamanlarını bir gösteriş aracı olarak kullanmakta ve bu sayede 

kendilerine toplum içerisinde bir statü kazanmaktadırlar.  

 Guy Debord, ‘Gösteri Toplumu’ isimli çalışmasında Veblen’in düşüncesine 

paralel bir fikir ortaya koymuştur. “Debord’a göre; gösteri metanın toplumsal yaşamı 

tümüyle işgal etmeyi başardığı andır. Görülebilir olan sadece metayla kurulan ilişki 

olmakla kalmaz, ondan başka bir şey de görülmez: Görülen dünya metanın dünyasıdır” 

(Debord, 2017, s.50). Bireyler metalar yardımı ile boş zamanı gösterinin bir parçası 
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haline getirirler. Bu yüzden tüketim, boş zaman, gösteri ve meta arasında yakın bir ilişki 

söz konusudur. 

 Veblen’in ortaya koyduğu Aylak Sınıfın Teorisi’nde ifade ettiği düşüncelere 

benzer bir yorum da Weber’dan gelmiştir. Weber zamanın boşa harcanması hususunun 

mantık çerçevesine oturmadığının altını çizmiştir: “Bu nedenle zamanın boşa 

harcanması ilke bakımından en ölümcül ve ilk günahtır. İnsanın yaşam süreci, kendi 

seçiminden emin olamayacağı denli kısa ve değerlidir. Dostluklarla, aylak konuşmayla, 

lüks hayatla ve hatta gereğinden çok uykuyla zaman yitimi… mutlak ahlaksal kınamayı 

hak eder “(Akt.: Urry, 2018, s.18).  

 Henri Lefebvre, ‘Gündelik Hayatın Eleştirisi’ isimli eserinde boş zamanı 

tanımlarken onun çalışma ile olan yakın ilişkisinin altını çizmiştir. Lefebvre’ye göre boş 

zaman, çalışmadan ayrı düşünülemeyen bir kavramdır. Boş vakit –kavramı burada 

incelemeden kabul edelim- çalışmadan ayrılamaz. Aynı insan çalışmadan sonra dinlenir, 

gevşer ya da kendince bir şeylerle meşgul olur (Lefebvre, 2017, s.35). Bir başka deyişle, 

Lefebvre çalışma olmadan boş zamandan söz edilebilmesinin mümkün olmadığını ifade 

etmiştir. Ancak çalışan insanlar, çalışmadan artakalan zamanı boş zaman olarak 

değerlendirebilirler.  

 Postmodern dönemde boş zaman, kapitalizmin kârına hizmet etmektedir. 

Rahatlamanın, dinlenmenin ve özgürleşmenin alanı olan boş zaman, tüketimin öznesi 

olma yolunda evrilmiştir. Kapitalist sistem bireyleri, zor şartlar altında kazandıkları 

parayı harcamaları için boş zaman kavramı etrafında örgütlemiştir. Postmodern birey 

boş zamanında dinlenmek, düşünmek yahut özgürleşmek yerine Adorno’nun da 

söylediği gibi kültür endüstrisi kıskacı altında sürekli tüketerek varlığını ortaya koyma 

savaşı vermektir. Bu savaş, Baudrillard’ın ve Veblen’in ifade ettiği gösteri savaşına 

dönüşmüştür. Böylece boş zaman kavramı nihai hedefinden uzaklaşmıştır. 

2.1.2.5.3.Mekân Kavramı   

 Mekân kavramı, kelime anlamı açısından ele alındığı zaman en temel anlamı ile: 

bulunulan yer, ev, yurt anlamlarını içermektedir (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019).  Türk 

Dil Kurumu’na ait olan bu tanımdan yola çıkarak, mekânın bireylerin içerisinde 

bulunduğu fiziksel ortam olduğu da ifade edilebilir. Bir başka tanıma göre mekân var 
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olanların içinde yer aldığı, tüm sınırlı büyüklükleri içine alan uçsuz bucaksız büyüklük, 

boşluk, hiçlik durumudur (Cevizci, 1996, s.356).  

‘Gelişen Teknoloji ve Değişen Mekân’ isimli kitabın yazarları Suat Gezgin ve 

Ali Efe İralı mekân kavramını tanımlarken, bireyin bağlı olduğu kültürün ve çevre 

coğrafyanın etki alanlarının tümümün kapsandığı bir yaşayan mekanizma ifadesini 

kullanırlar (Gezgin ve Efe, 2017. S.38).  Bir başka deyişle mekân bireylerin içinde 

bulunduğu yaşam alanı olarak da yorumlanabilmektedir. Bu noktada mekân kavramının 

gerçek mekân ve imgelenen mekân olarak kategorize edilmesi de mümkündür.  Gerçek 

mekân ile fiziki olarak yaşamın içinde var olan mekân ifade edilir. İmgelenen mekân, 

fiziksel yapı üzerine farklı bir katman olarak oturan anlamlar bütünüdür. Anlamı 

oluşturacak sembolleri ve imaj bileşenlerini taşır (Enşici, 2008, s.62). Gerçek mekân 

üzerinde konumlandırılan semboller yardımı ile imgelenen bir mekân ortaya çıkar.  

Birçok düşünür mekân kavramının basite indirgenmeyecek kadar derin manalar 

içerdiği konusunda hemfikirdir. Filozof ve pozitivizm kuramcısı olarak adını duyuran 

araştırmacı David Harvey ‘Social Justice’ isimli eserinde mekân hakkında düşüncelerini 

ortaya koymuştur. Harvey için mekân kapitalizm içerisinde üretilmekte ve sistemin 

içerisinde çelişkileri dışa vurmaktadır. “Harvey oluşturduğu bu fikirler ile Marx’ın 

kapitalizm teorisi içerisinde mekânı yerleştiren az sayıdaki Marksist’ten birisidir” 

(Hubbard ve Kitchen, 2018, s.411). Böylece Harvey, mekânı tanımlarken onun 

kapitalizm ile yakın bir ilişkisi olduğunu iddia etmiştir.  

Mekân kavramını fiziksel var oluşu ile tanımlayanlar da mevcuttur. Mekân, 

insanların birbiriyle, nesneyle olan uzaklıklarının ve ilişkilerinin, kısaca insanı saran 

boşluğun üç boyutlu bir anlatımı olarak düşünmek mümkündür.. Mekân, üç boyutlu 

ölçülebilir objektif olarak var olan bir gerçekliktir (Bahadır, 2018, s.76). Mekân, fiziki 

olarak varlığı inkâr edilemez bir gerçekliğe sahiptir.  

Mekân hakkında ortaya konan düşünceler başlangıçta coğrafi olarak ele alınmış 

olsa da mekân olgusu daha sonra birçok sosyal bilimi içerecek şekilde geniş bir 

perspektiften incelenmiştir. Sosyal Bilimler açısından dikkat çekici görüşler ortaya 

koyan Foucault mekân olgusunu detaylı bir şekilde ele alan düşünürlerdendir. Foucault, 

mekân kavramını derin bir analizle detaylandırırken heterotopya ifadesini kullanmıştır. 

Heterotopya, Foucault tarafından ifade edilen ve mekânsal anlam içeriğine sahip olan 
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bir kavramdır. Ancak heterotopya sadece mekânsal içeriği ile sınırlı kalamayacak kadar 

da geniş bir ifade şeklidir. Foucault mekân ile ilişkilendirdiği heterotopya kavramını şu 

şekilde açıklamaktadır: “İçinde yaşadığımız, bizi kendimize çeken, özellikle 

yaşamamızın, zamanımızın ve tarihimizin erozyona uğradığı mekân, bizi kemiren ve 

aşındıran bu mekân, heterojen bir mekândır” (Foucault, 2005, s.294). 

 Foucault ve sonrasında heterotopya hakkında analizler gerçekleştiren düşünürler 

bu kavramı açıklarken ütopya ve distopya karşılaştırmalarından faydalanmışlardır. 

Ütopya, sistemin kusursuz bir şekilde ilerlediği, düzenin ve mutlak huzurun bir arada 

varlığını sürdürdüğü, gerçek olmayan ancak hayali olarak var olan mekânın tanımı için 

kullanılmaktadır. Ütopya kavramı ile toplumdaki sorunlara, bozukluklara ve kontrole 

bir gönderme yapılmaktadır. Distopya ise ütopyanın aksine; kötülükleri, kusurları tüm 

çıplaklığı ile konu edinerek ütopya ile aynı amaca hizmete etmektedir. Heteropya da ise, 

mikro alanlarda çevresindeki durumlardan ayrılan, onları kabul etmeyen ya da 

fizyolojik olarak onların dışında kalanların gerçek özgürlük alanlarıdır (Saf, 2016, s.71). 

Foucault’a göre ise heterotopya kavramı ütopyanın karşıtıdır.  

 Heterotopyalar gerçek toplumlar içinde var olan ve hayatın, bu toplumların 

normal olarak düşündüğü ve dayattığı şeyden sapacak tarzlarda sürdüğü gerçek 

yerlerdir (Stavrides, 2016, s.79). Bir başka deyişle, heterotopya kavramı her toplumda 

varlığını ortaya koyabilmektedir. Birinci ilke, heterotopyanın her insan grubu için 

sabit/değişmez bir özellik olduğudur. Bunun anlamı dünyada hiçbir kültür yoktur ki 

heterotopya barındırmasın. Her kültürde heterotopya ile karşılaşılabilir, çünkü 

heterotopya, ütopyadan farklı olarak gerçek mekân tanımlar ( Çavdar, 2018, s.945). Bu 

noktada Foucault’un heterotopya olarak ifade ettiği kavramı, ütopyanın karşıtı olarak 

tanımlamasının sebebi olarak heterotopyanın hayali bir mekânın ötesinde olması 

gösterilebilir.  

 Kentsel ve kırsal yaşam sosyoloğu Lefebvre de mekân olgusuna dair önemli 

düşünceler ortaya koymuştur. Özellikle 1974 yılında yayınlanan ‘The Production of 

Space’ isimli çalışmasında Lefebvre mekân olgusunu farklı perspektiflerden ele 

almıştır. Lefebvre bu analizleri yaparken ‘yaşanan’ tabana ait deneyimlerin önemini 

ortaya koymaya çalışmış ve coğrafi mekânın, temelinde sosyal olduğunu savunmuştur  

(Hubbard ve Kitchin, 2018, s.480). Lefebvre, mekân olgusunu açıklarken Marx’ın 
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düşüncelerini okuyarak kapitalizmden faydalanmıştır. Ona göre kapitalizm mekânın 

inşasında önemli bir yere sahipti.  Kapitalizmin keyfi mekânsal perdesini başka üretim 

biçimlerinden ayıran özellik, homojenleşmeye, bölümlendirmeye ve hiyerarşikleşmeye 

yönelik eşzamanlı eğilimleri aracılığıyla coğrafi açıdan eşitsiz büyümenin kapitalizme 

özgü üretimi ve yeniden üretimiydi (Soja, 2017, s.72). 

2.1.2.5.3.1.Mekân Tüketimi 

Pazarlama sektöründe yaşanan değişim ve gelişmeler, postmodern bir anlayışa 

doğru evrilmiştir. Bu evrim, pazarlama yelpazesinin de genişlemesine sebebiyet 

vermiştir. Pazarlama kavramı postmodern dönemle beraber daha geniş bir alanı 

kapsamaya başlamıştır. Önceleri sadece ürün ya da hizmetleri tüketen bireyler, değişen 

pazar anlayışı ile birlikte mekânları da tüketmeye başlamıştır. Bu durum mekân 

tüketimi kavramının ortaya çıkmasına ve gelişmesine olanak sağlamıştır.  

Başlangıçta mekân tüketilebilen bir olgu gibi görülmese de, Baudrillard’ın da 

ifade ettiği gibi tüketim toplumunun inşası ile beraber birçok olgu nesneleşerek 

tüketilebilir bir hal almıştır. Mekânlar da nesneleşerek postmodern insanın genellikle 

hedonik ve sembolik olarak tükettiği bir şekil almıştır. Mekân ve bir üst ölçekte kent, 

önceleri üreten ve üretilen nesneler iken, insanlık bugün birçok yerde, tüketim toplumu 

olmanın bir sonucu olarak mekânları da tüketme, yok etme ihtiyacı içerisindedir 

(Assasoğlu ve diğerleri, 2017, s.126).  

George Ritzer ‘Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek’ isimli kitabında tüketim 

katedrallerinden bahsederek mekân tüketimine dikkat çekmektedir. Ritzer’in tüketim 

katedrali olarak ifade ettiği kavram mekân olgusu ile özdeşleşmektedir. Bunun sebebi; 

alışveriş merkezlerinin, restoranların, otellerin aynı zamanda birer mekân olmasıdır. 

Tüketim katedralleri büyülü, hatta bazen kutsal ve dinsel bir karakter sahibi olarak 

yapılandırılmakta; çoğunlukla da başarılı oluşmaktadır. Tüketiciyi kendilerine çekmek 

için tüketim katedrallerinin daha büyülü, fantastik, sihirli ortamlar sunmaları ya da en 

azından sunuyor görünmeleri gerekmektedir (Ritzer, 2016, s.31).  

Ritzer’in alışveriş merkezlerini bir katedralle özdeşleştirmesinin sebebi, alışveriş 

merkezleri ve dini katedrallerin ortak özellikleri olduğunu düşünmesidir. Ritzer’e göre; 

din olgusunda var olan aidiyet ve toplu hareket etme duygularını alışveriş merkezleri de 
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sağlamaktadır. Ona göre; alışveriş merkezleri, geleneksel olarak tapınakların sağladığı 

türde bir merkezlilik sağlamakta ve benzer bir denge, simetri ve düzene sahip olacak 

şekilde inşa edilir (Ritzer, 2016, s.32).  

 Ritzer’in alışveriş merkezlerine tüketim katedralleri demesinin bir diğer 

sebebinin bireylerin bu mekânları tüketebilmeleri olduğu söylenebilir. Kapalı alışveriş 

merkezlerinde, tüketim eyleminin sosyal yönünün baskınlaşması mimari kurguyu 

etkilemiş, sokak mantığında kurgulanan alışveriş merkezlerinin iç mekânları 

bünyelerinde kafeler, kitapçılar ve restoranlar gibi sosyal etkileşim alanları 

belirlenmiştir (Garip, 2009, s.75). Alışveriş merkezlerinde genellikle suni ihtiyaçlarını 

gidermek için bulunan postmodern birey, mağazalardan alışveriş yapabilmekte, 

restoranlarda yemeğini yiyebilmekte, çocuğunu yapay oyun parkında oynatabilmekte 

veya bir kafede soluklanıp çayını kahvesini yudumlayabilmektedir. Başka bir deyişle 

alışveriş merkezleri, bireyin boş zamanını planlayarak ve bireye mekânın her bölümünü 

tüketmesini sağlayarak bir rekreasyon fırsatı sunar. Stephen Brown da benzer bir 

düşünce ortaya koymuştur: Modern toplumlarda alışveriş ve tüketim, sadece fizyolojik 

ihtiyaçları gidermeye yönelik bir aktivite olmaktan çıkmış, insan yaşamının ve yaşam 

tarzlarının şekillenmesinde ve hatta kişiliklerin yeni boyutlar almasında rol oynamaya 

başlamıştır (Brown, 1995, s.12-33). 

 Mekânlar özellikle sembolik ve hedonik açıdan postmodern bireyler tarafından 

tüketilmektedir. Bunun bilinci ile postmodern tüketiciye hizmet veren işletmeler; mekân 

tasarımına, dekorasyonuna önem vermektedir. Çünkü postmodern tüketici için mekân, 

yediği yemek ve içtiği içecek kadar önem teşkil etmektedir. Gidilen mekânlar, dış 

dünyaya bireylerin kimlikleri hakkında bilgi veren göstergelerdir.  

 Anlık istekler ve hedonik beklentiler içerisinde olan postmodern tüketici, hep 

daha fazlasını isteyerek gittiği her mekânda bir sonra gideceği mekânın neresi 

olabileceğinin hesabı içerisindedir. Çünkü nesneleşme ile beraber, mekânlar da 

tüketilebilen metadan farksız değildir. 

2.1.2.5.3.2.Mekânsal Tasarım 

 Postmodern dönem ile beraber tüketim günlük hayatın her aşamasında kendine 

yer bulmayı başarmıştır. Sadece ürün ve hizmetlerin değil, mekânların da tüketilebilir 
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olması ile beraber işletmeler, mekân tasarımına daha çok önem vermeye başlamıştır. 

Türk Dil Kurumu, tasarımı; zihinde canlandırılan biçim, tasavvur olarak tanımlamıştır 

(Türk Dil Kurumu [TDK], 2019).  Bu tanımdan yola çıkarak tasarımın ilk aşamada 

soyut bir kavram olduğunu söylemek mümkündür. 

 Tasarım öncelikle zihinde başlayan, düşünmeye dayalı bir problem çözme 

eylemidir (Kaya, 2016, s.34). Bir başka deyişle tasarım, yaratıcılık gerektiren zihinsel 

bir süreçtir. Mekânlar da yaratıcılığa dayanan tasarımlar ile var oluşsal olarak 

anlamlaşırlar. İlk olarak tasarımcının zihninde ortaya çıkan imgeler mekâna 

uyarlandıktan sonra fiziksel olarak anlam kazanırlar. Bu sebeple mekân tasarımlarının, 

özünde bir düşünceyi temsil ettiği söylenebilir. Zihinde kurgulanan tasarım, sonuç 

ürüne dönüşerek somut olarak var olurken, açığa çıkan şey yalnız tasarımcının 

zihnindekiler değil, aynı zamanda tasarımın çıkış noktası olan esin kaynağının 

yansımasıdır (Turgay, 2017, s.24).  

 Mekân tasarımında soyut ve somut verilerden söz etmek mümkündür. Somut 

olanlara; kullanıcı ölçüleri ve fiziksel özellikleri, malzeme, teknoloji, elde edilen 

deneyimler ve benzeri veriler, soyut olanlara ise insanın sosyal ve psikolojik davranış 

özellikleri, beğenme, sevme, estetik, kaygı ve benzeri duygular örnek gösterilebilir 

(Yurttaş, 2010, s.19-20). Bir başka deyişle, mekânın tasarımını oluşturan fiziksel 

unsurlar somut verilere tekabül ederken, somut verilerin kişilerde oluşturduğu 

hissiyatlar soyut verileri karşılamaktadır.  

 Mekânın geometrik olarak varlığının ötesinde sosyal bir anlama sahip olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda, mekân tasarımının da fiziki görünümünün ötesinde bir 

anlamı vardır. Mekân tasarımında yer alan renk, şekil, desen, model gibi farklı birçok 

dekorasyon unsuru, dış dünyaya mesajlar vermektedir. Bu mesajları her birey kişisel 

algısına göre yorumlamaktadır. Bu algının olumlu olması bireylerin söz konusu mekâna 

daha çok ilgi duymasına sebebiyet vermektedir. Mekân tüketimi amacı ile 

gerçekleştirilen tasarım unsurları ile bireylerin hedonik duygularının harekete geçmesi 

hedeflenmektedir.  
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2.1.3.Hedonizm 

 Birçok fikir gibi hedonizmin de kökleri eski Yunan’a dayanmaktadır. Hedone, 

eski Yunancada haz ve zevk anlamına gelmektedir (Türk, 2018, s.855). Milattan önce 

dördüncü yüzyılda gelişen hedonizm, yaşamın ana amacı olarak en üstün iyiliğin haz 

olduğunu ileri sürmektedir (Odabaşı, 2017, s.112).  Türk Dil Kurumu sözlüğünde 

‘hazcılık’ ile aynı anlamı taşıyan hedonizm ‘zevki, insan hayatının tek değer ve amacı 

sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti’ ve ‘ekonomik etkinliğin, 

hazzın en yüksek derecesine varacak biçimde geliştirilmesi öğretisi’  olarak 

tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019). Soysal Bilimler Sözlüğü ise hazzı, 

“herhangi bir isteğin yerine getirilmesinin, arzulanan bir neticeye varılmasının sağladığı 

tatmin duygusu olarak tanımlamıştır” (Demir ve Acar, 2002, s.189). 

 Hedonizm, zevkin peşinde koşma, duyumsal zevklere kendini adama ya da 

psikolojik olarak zevk arama arzusuyla acıdan kaçma şeklinde güdülenmiş davranış 

biçimi olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2009, s.47). Bu tanımlardan yola çıkarak 

hedonizm kavramının zevk ile yakın bir ilişki halinde olduğundan söz etmek 

mümkündür; zevk alma duygusu hazzı yani hedonizmi beslemektedir. 

 Hedonizm veya hazcılık, bir felsefi terim olarak yaşamın amacı için hazzı seçen 

felsefe sistemi veya hazza aşırı düşkünlüğü anlatmaktadır (Ceylan, 2007, s.32). Antik 

dönem filozofları da haz üzerinde derinlemesine düşünerek ortaya kendi fikirlerini 

koymuşlardır. Aristippos, Sokrates, Epikür gibi düşünürler arasında bazı temel ayrımlar 

olsa bile, bu dönemdeki çalışmalarda mutluluk ve onun üzerindeki acı ve hazzın rolleri 

üzerinde önemli kuramlara rastlanmaktadır (Odabaşı, 2017, s.112). Konu ile ilgili 

analizler gerçekleştiren Sokrates öğrencilerine mutluluğun iyilik ile ilişkisi olduğunu 

öğreterek, mutluluğa giden yolun iyilikten geçtiğini belirtmiştir. İyiliğin ne olduğu 

konusundaki arayışlara Sokrates’in öğrencisi olan Kireneli Aristippos (M.Ö. 435-355), 

en üstün iyiliğin haz olduğunu ileri sürerek hazcılık kavramını geliştirmiştir 

(Hançerlioğlu, 2004, s.153).  

 Epikür de (M.Ö. 341-270) haz olgusunu iyilikle ilişkilendirmiştir. Ona göre 

iyiliğin en yüksek hali hazdır. Ancak Epikür’ün bahsettiği haz anlayışı geçici olmayan 

dolayısıyla süreklilik arz eden haz şeklidir. Bu noktada doyum söz konusu değildir. 
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Doyum an gibi kaçıcı olduğundan, ahlakın gayesinin de bedensel zevkler değil, akli ve 

ruhi hazlar olması gerektiği düşünülür (Kesmen, 2012, s.9).  

 Geleneksel hedonizm anlayışında psikolojik ve felsefi olmak üzere iki farklı 

hedonizm türünden söz edilmektedir. Felsefi hedonizme göre hazzın en yükseğe 

getirilmesi her bireyin ulaşmak istediği bir gerçek ve amaçtır (Odabaşı, 2017, s.113). 

Psikolojik hedonizmde ise güdülenme söz konusudur. Psikolojik hedonizm, hazzı iyi bir 

duygu olarak değerlendirmektedir. Bunun sebebi ise kişilerin hazza ulaşmak için bir 

istek içerisinde olması ve çaba sarf etmesidir. İki farklı hedonizm anlayışının olması iki 

düşünce arasında uyumsuzluklara da sebep olmaktadır. Ortak bir öneri olarak, hazzın 

tek bir amaç olarak arzulandığı ve bunun da iyi bir şey olduğu öne sürülebilmektedir 

(Odabaşı, 2017, s.114). 

 Hedonizm bireylerin haz almasını sağlayacak ve onları acıdan uzaklaştıracak her 

türlü eylemin güzel olduğunu iddia eder. Hedonizmin kişileri acıdan uzaklaştırmasının 

sebebi ise acının haz duygusunu gölgelemesidir. Bu gölgenin ortadan kalkması için acı 

ve haz arasındaki mesafenin artması gerekmektedir.  

 Hedonizmin derecesi, bireye, topluma ve duruma göre değişiklikler gösterebilir. 

Fakat ana düşünce olarak hazzı ya da tatmini en üst düzeye getirmenin insan yaşamının 

temel unsuru olan mutluluğu oluşturduğu düşüncesi kabul edilmektedir (Odabaşı, 2017, 

s.116). Bir başka deyişle hedonizm toplumsal olarak özgün bir çizgiye sahip olsa da 

özünde beslediği düşünce nesneldir. 

2.1.3.1.Hedonik Tüketim 

 Hedonik tüketim, en genel anlamı ile hazzı beslemek için gerçekleştirilen 

tüketim şekli olarak tanımlanabilir. Hedonik tüketimde, temel konu tatmin ve 

memnuniyet seviyesinin en üst düzeyde olması gerektiğidir (Türk, 2018, s. 856). Bu 

sebeple tüketiciler haz duygularını en yüksek seviyede besleyen ürünleri tüketmeye 

eğilim göstermektedirler.  

 Hazzı destekleyerek mutluluk elde etmek amacı ile gerçekleştirilen bu tüketim 

şeklinin zorunlu tüketim ile bir ilişkisi yoktur. Hedonik tüketimde ihtiyaç ve zürriyetten 

söz etmek mümkün değildir. Bu noktada önemli olan kişisel tatmindir. Bu kişisel 

tatminin gerçekleşebilmesi için nesnelere yüklenen anlamlar, nesnelerin önüne 



55 

 

geçmektedir. Zira hedonik tüketimde tüketiciler için nesnelerin varlıklarından ziyade dış 

dünyaya verdikleri mesajlar önemlidir.  Hedonik tüketim görüşüne göre, ürünler nesnel 

varlıklar olarak değil de daha çok öznel semboller olarak tanımlanırlar. Ürünün işlevi ve 

fonksiyonundan ziyade neyi temsil ettiği önem arz eder. Böylece ürünün yansıttığı imaj 

gerçeğin önüne geçmiştir (Odabaşı, 2017, s.121-122).  Her tüketim metası bireye dair 

bir imdir. Örneğin bir araba tercih edilirken kim hangi arabayı seçerse, o nesneyle 

bütünleşmiş kodların yansıttığı özelliklere sahiptir (Kulak, 2017, s.58). 

 Nesnelere yüklenen anlamların artması hedonik tüketimi desteklemektedir. 

Nesneleşme olarak ifade edilen bu durumda hazzı besleyen şekilcilik ön plandadır. 

Nesneleşme, ilk kaynağı doğa olan hammaddenin, insan emeği tarafından, üretim 

araçları aracılığıyla üretim ve tüketim metalarına dönüştürülmesi ile ortaya çıkar. 

Öznenin bir parçası olan emeğin, nesneye dâhil edilmesi, emeğin bir nesnede 

içerilmesine karşılık gelir (Kulak, 2017, s.71). Bir başka deyişle nesneleşme ile beraber, 

özne özündeki anlamından uzağa düşmüştür. Özneye yüklenen anlam değer 

kaybederken, nesnelere yüklenen anlam gün geçtikçe artmıştır. Adorno emek-gücünün 

metalaştırılmasını, yani alınıp-satılan bir metaya dönüştürülmesini insan emeğinin 

nesneleşmeye olanak vermesine bağlar; öyle ki emek-gücü nesneleşme yaratabildiği 

için alınıp-satılabilir bir durumdadır (Kulak, 2017, s.71). 

 Hazzın merkezde olduğu tüketim şeklinin yaygınlaşmasının önemli 

nedenlerinden birisi tüketim kültürünün günlük hayatın odağında olmasıdır. Tüketim 

kültürünün de genellikle hedonizm, anlık zevk peşinde koşulması, dışavurumsal yaşam 

tarzlarının özendirilmesi, narsis ve bencil kişilik tiplerinin geliştirilmesi 

vurgulanmaktadır (Featherstone, 2013, s.197). Veblen’e göre ise modern bir toplumda 

insanların büyük çoğunluğunda, fiziksel rahatlık için gerekenin dışında harcama 

yapmak, görünen tüketimlerinin ötesine geçmek, çok fazla harcama yapmak bilinçli 

olarak yapılan bir davranış olamaz, insanlar yaşam standartlarına göre giyinip 

davranmakla, tüketmekle mutlu olurlar (Veblen, 2014, s.82). Bunun sebebi aşırı 

tüketimin hazzı beslemesi, hazzın ise bireylere metalarla mutluluk vermesidir. Jean 

Baudrillard’a göre zoraki bir şekilde ortaya çıkartılan bu durum kaçınılmazdır. Tüketici 

için, modern yurttaş için, yeni etikte geleneksel çalışma ve üretim zorlamasının 

eşdeğerlisi olan bu mutluluk ve haz zorlamasının elinden kaçıp kurtulmak olanaksızdır 

(Baudrillard, 2018, s.94). 
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Bugünün dünyası metaların etkisi altındadır. Sombart’a göre; meta ticaretinin, 

mal üretiminden çok daha önce kapitalist bir yapıya bürünmüş olma ihtimali vardır 

(Sombart, 2016, s.204). Bir başka deyişle metalaşma kapitalist sistemden önce de ortaya 

çıkmış olabilir. Ancak tüketim kültürünün yaygınlaşması ile metaların anlamı 

derinleşmiştir. Bu durum hedonik tüketimin gün geçtikçe artmasına da sebebiyet 

vermektedir. Çağdaş hedonizmin gelişmesi, temel ilginin, tüketimden duyular 

aracılığıyla elde edilecek hazzın, duygular ve düşler aracılığıyla elde edilmesine 

geçmesine neden olmuştur. Bu yüzden hedonik tüketim, ürünlerin ve hizmetlerin 

fiziksel özelliklerine ek olarak duygusal değerlerinden elde edilen tatmin olarak 

düşünülebilir (0dabaşı, 2017, s.119). Bu noktada ürünlere ya da hizmetlere verilen 

duygusal önemin tatmini hazzı gerçekleştirmektedir. 

 Bireyler, tüketme kararı verirken genel olarak kültürel, sosyal, kişisel, psikolojik 

olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Hedonik veya hazcı tüketici 

alışkanlıklarında bu söz konusu faktörlerden daha çok psikolojik faktörlerin etkili 

olduğu söylenebilir (Şengün ve Karahan, 2013, s.22). Bireyler nesnelere yükledikleri 

anlamlar sebebiyle o nesnelere sahip olmak isterler. Bu sahip oluş ise onlara psikolojik 

açıdan bir tatmin sağlayarak hazzın pekişmesine sebep olur. Ancak bireyler sonu 

gelmez bir tüketim olgusunun içerisinde olduklarının farkına varmayabilirler. Her 

tatmin olmuş istek bir başka isteğe gebe kalır ve böylece tüketim kültürü denilen 

olgunun inşası gerçekleşir. Bir başka deyişle hedonik tüketim gerçekleşen her tüketim 

alışkanlığı ile yeniden üretilmektedir. 

2.1.4.Sembolizm  

 Sembol; bir kavramın uzlaşımsal betimlemesidir (Salt, 2006, s.288). Bir başka 

deyişle sembol bir kavrama yüklenen anlamın göstergeleridir. Bu sebeple semboller ve 

göstergebilim arasında yakın bir ilişki vardır. Bir başka tanıma göre sembol, bir kavramı 

temsil eden somut bir şekil, bir nesne, bir işaret, bir söz ya da bir harekettir (Uçar, 2004, 

s.24). Bu tanımdan yola çıkarak semboller dış dünyaya dolaylı yollardan mesaj veren 

göstergeler olarak da yorumlanabilir. 

 Bireyler nesnelere anlamlar yüklerler ve bu vesileyle de nesneleri birer sembol 

olarak kullanırlar. Günlük hayattan bir örnekle kavrama açıklık getirmek gerekirse eğer; 

ikili duygusal ilişkilerde, yüzük sembolü, bireyde sevgi, romantizm gibi konuların 
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sembolü olabileceği gibi toplum içinde evlilik ifadesi gibi anlamlar da taşıyabilmektedir 

(Eyice, İlbasmış ve Pirtini, 2014, s.92). Verilen örneğe göre yüzük bir nesnedir ve bu 

nesne bir sembol olarak kişilerin duygusal hayatları ve medeni durumları hakkında dış 

dünyaya bilgi vermektedir.  

 Yavuz Odabaşı’na göre sembol kavramı kapsamlı işaretler olarak düşünülebilir 

ve herhangi bir şeyi temsil ettiği kadar bir ilişkiyi de gösterebilir. İşaretler ise, iletişimde 

kullanılan sözcükler, jestler, resimler, ürünler, logolardır. Kısaca, herhangi bir şeyi 

belirlemeye yarayan belirti ve göstergelerdir (Odabaşı, 2017, s.85). Görsel bilimlere 

verilen önemin artması ve teknolojik gelişmelerle birlikte sembollere yüklenen anlamlar 

derinleşmiştir. Sembolizm, en temel anlamı ile semboller yardımıyla dış dünyaya 

verilen mesajlar olarak yorumlanmaktadır. Bu sebeple bireyler sözlü iletişime ek olarak 

gerçekleştirdikleri sözsüz iletişim yöntemlerinde sembolizmin gücünden de 

faydalanmayı tercih etmektedir. 

2.1.4.1.Sembolik Tüketim 

 Kapitalist toplumda tüketime verilen önemin artması ile birlikte nesneler bir araç 

olmaktan uzaklaşarak amaç olma yolunda evrilmiştir. Tüketim ile bire bir ilişkisi olan 

para, nesnelerin ve dolayısıyla sembollerin ortaya çıkmasında gereklidir. George 

Simmel’e göre; para ekonomisi, şeylerin para değerinin bizzat sahip olduğumuz şeylerin 

tam olarak yerini tutmaması ve onların parada ifade edilemeyen niteliklere sahip 

olmaları olgusunu giderek gizleyecektir. Nesnenin parayla değerlenmesinin ve terk 

edilmesinin, günlük işlemlerin ucuz bayağılığından kurtaramadığı inkâr edilemez 

(Simmel, 2012, s.391). Ancak para sayesinde nesneler satın alınmakta ve her satın alma 

tercihi dış dünyaya birey hakkında bilgi veren bir sembol olarak kullanılmaktadır.  

 Yavuz Odabaşı’na göre; insanlar sadece doğal çevrenin içerisinde yaşamlarını 

sürdürmezler. Doğal çevreye ek olarak ‘sembolik’ bir çevrenin de içinde 

yaşamaktadırlar. Bu semboller ile dolu dünyanın içinde bulunmak, ‘benlik’ kavramının 

semboller aracılığıyla gerçekleşmesine sebep olmaktadır (Odabaşı, 2017, s.88). Başka 

bir deyişle; bireyler zevklerini, tarzlarını, sosyokültürel ve sosyoekonomik seviyelerini 

kısaca benliklerini semboller yardımı ile ortaya koymak için tüketime farklı bir anlam 

yüklerler. Bu anlam, sembolik tüketim kavramının ortaya çıkmasını desteklemiştir. 

Sembolik tüketim ise, tüketimin kimlik oluşturma boyutuyla günümüzde en yaygın 



58 

 

biçimde konuşulan tüketim türüdür ve postmodern kültürün tüketim biçimi olarak 

açıklamaktadır (Odabaşı, 2017, s.7). Sembolik tüketimin bir postmodern tüketim biçimi 

olarak görülmesinin sebebi olarak, postmodern tüketim anlayışında sembollere ve 

onların temsil ettiği imajlara yüklenen anlamların derin olmasını göstermek 

mümkündür. 

 Bireyler gerçekleştirdikleri tüketim tercihleri ile kendi kimliklerini ortaya 

koymayı hedeflerler. Modern dönemin önemli düşünürlerinden Zygmunt Bauman’ın 

Benedotto Vecchi tarafından gerçekleştirilen söyleşilerinin bir derlemesi olan ‘Kimlik’ 

isimli çalışmada kimlik konusu önemli kuramcılarından da faydalanılarak 

detaylandırılmıştır. Bauman, modern insanın kimlik inşası konusunda dikkat çekici 

görüşler ortaya koymuştur. Bauman’a göre modern insan komünal referanslarını hareket 

halindeyken aramakta, inşa etmekte ve bir arada tutmaktadır  –benzer şekilde mobil ve 

hızla hareket eden gruplarla eşleşmeye çabalamakta, onlarla fazla uzun sürmeyen anlık 

birliktelikler peşinde koşup, bu tür ilişkiler kurmaya ve onları hayatta tutmaya 

çalışmaktadır (Bauman, 2017, s.38). Bu görüşü ile Bauman bireylerin kimlik inşaları 

için harcadığı çabanın altını çizmiştir. Kişiler, tüketimi bir sembol olarak kullanırken de 

Bauman’ın ifade ettiği kimlik inşası için çaba sarf etmektedirler. 

 Sembolik tüketimde, tüketiciler dış dünyaya kendi kimliklerini, tükettikleri 

semboller yardımı ile ifade etme şansına sahip olmaktadırlar. Örneğin baştan sona 

Adidas markasının ürünlerini giyinen birisinin, dış dünyaya verdiği mesaj; rahatlık ve 

konfordur. Bu konforu sunan birçok spor markası olsa da özellikle Adidas markasının 

seçilmesinin farklı bir anlamı olabilir. Bunun sebebi, bireylerin bazı markalarla 

kendilerini özdeşleştirmeleri, o markalarla duygusal bağ kurmaları ve söz konusu 

markayı kendi kimliklerinin sembolü olarak görmeleridir.  

 Pazarlama sosyoloğu Pierre Martineau, ürün ya da marka imajını, onun 

kurallarının, kimliğinin kişiliğinin bir sembolü olarak görür. Bu çerçevede, tüketiciler, 

tüketim etkinlikleri vasıtasıyla arzu ve isteklerini ifade etmek için bir iletişim çabasında 

bulunurlar ki, bu bir anlamda ürün ya da hizmetlerin sembolik yönünü ifade eder (Batı, 

2017, s.89). İfade edilen bu sembolik yön ile kazanılmak istenen kimlik için 

gerçekleştirilen tüketim de semboliktir. Bir başka ifade şekli ile sembolik tüketimde; 

tüketicilerin ürünleri, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra psikolojik ve sosyal 
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ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak da satın alıp tüketmeleri söz konusudur 

(Azizoğlu ve Altunışık, 2012, s.40). Bireyler sembolik tüketim aracılığı ile sadece 

fiziksel ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışmamakta, buna ek olarak ideal benliklerini de 

ortaya koyma yolunda çabalamaktadırlar. 

 Bir markalandırma uzmanı olan Martin Lindstorm “Buy.ology” ismini verdiği 

ve nöropazarlama üzerine yazdığı kitabında tüketicilerin satın alma davranışları ile 

alakalı birçok farklı araştırmayı da ortaya koymuştur. “Elimdeki iPod Nano’yu, Casio 

saatimi, Starbucks’un Chai Latte’sini veya Calvin Klein blucinimi neden satın aldığımı 

merak edenler olabilir. Doğrusu hiçbir fikrim yok öylesine aldım” (Lindstorm, 2017, 

s.13). Her ne kadar Lindstorm kitabın başında satın aldığı ürünleri neden aldığına dair 

fikri olmadığını iddia etse de gerçekleştirdiği nörobilimsel araştırmalarda insan beyninin 

mucizevî özelliklerini ve dış dünyaya semboller yardımı ile vermek istediği mesajları da 

ortaya koymuştur. 

2.1.5.Müşteri ve Tüketici Kavramları  

Artan rekabet ortamında kurum ve kuruluşlar, pazarda yer alabilmek ve bu yeri 

koruyabilmek için müşteri memnuniyetini gözetmekle mükelleftir. Bu sebeple,  kurum 

ve kuruluşlar tüketicilerini sadık birer müşteriye dönüştürmek için çaba 

harcamaktadırlar. Bu noktada işletmeler, tüketici ve müşteri kavramlarının ne olduğunu 

detaylı bir şekilde incelemekte ve ona göre stratejiler geliştirmektedirler. Tüketici ve 

müşteri arasındaki yakın ilişki onlara açıklık getirmeye çalışan tanımlarda da yerini 

almıştır. Günümüzde müşteri, tek yönlü bir rol üstlenen tüketiciden çok yönlü bir rol 

üstlenen tüketiciye dönüşmeye başlamıştır (Onaran, Bulut ve Özmen, 2013, s.39). 

Pazarlama anlayışındaki gelişmelerle beraber müşteri beklenti ve isteklerinde de 

başkalaşım gerçekleşmiştir. Pazarlama kavramının üretim odaklı anlayışından tüketim 

odaklı anlayışa doğru gerçekleşen evrimi, tüketici kavramının da önem kazanmasına 

sebebiyet vermiştir. 

 

Ürün Yönlü Yaklaşım 

Üretim ve Ürün 
  

Endüstriyel Örgüt 
  

Düşük Maliyetler ve Fiyatlar 
  

      

Kaliteli ve verimli üretim ve buna ulaştıracak örgütlenme geçerlidir. 
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Ne üretilirse satılır düşüncesi hâkimdir. 

  

Satış Yönlü Yaklaşım 

Satış 
  

Satış ve Reklam 
  

Yüksek Satış Hacmi ve Karlılık 
  

      

Kısa dönemli planlar söz konusudur. Satıcının ihtiyaçları ön plandadır. Yüksek satış ile yüksek 

karlara ulaşılacağı umulur. Daha çok, satıcı piyasasının hâkim olduğu durumlarda uygulanmıştır. 

  

Tüketici Yönlü Yaklaşım 

Tüketiciler 
  

Bütünleşik Pazarlama Eylemleri 
  

Tüketicinin Tatmini Yoluyla Karlılık 
  

      

Tüketicilerin ihtiyaçlarının tatmini ve bunu sağlayacak bütünleşik eylemler yapılır. Tüketici 

ihtiyaçlarının tatminine yönelik ürünlere ağırlık verilir. Uzun dönemli karın ancak bu şekilde 

sağlanabileceği düşüncesi hakimdir. 

  

 

Şekil 2.14: Pazarlama Anlayışındaki Yaklaşımlar 

Kaynak: Odabaşı, 2016, s.19  

Şekil 2.14’te de görüldüğü üzere değişen pazar anlayışı ile beraber tüketicinin 

ihtiyaçlarının tatmini hedeflenmiştir. Bu noktada tüketicinin tam olarak neyi ifade ettiği, 

tüketici ve müşteri arasındaki farklar ve müşteri memnuniyeti kavramlarına açıklık 

getirilmesi gerekmektedir. Türk Dil Kurumuna göre müşteri hizmet, mal ve benzeri alan 

ve karşılığında ücret ödeyen kimsedir (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019).  Bu tanımdan 

yola çıkarak müşterinin aldığı ürün ya da hizmetin karşılığını nakdi olarak ödeyen kişi 

olduğu söylenebilir. Türk Dil Kurumu göre tüketici ise; mal ve hizmetlerden yararlanan, 

satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtıdır (Türk Dil Kurumu 

[TDK], 2019). Bu tanımda da tüketicinin ürün yahut hizmeti kullanarak tüketen kişi 

olduğu anlamı çıkmaktadır.  

 Prof. Dr. Yavuz Odabaşı’na göre tüketici son kullanım amacı ile ürün ve 

hizmetleri satın alan, kullanan kişidir (Odabaşı, 2016, s.20). Müşteri kavramı tüketici 

kavramından farklılıkları ile ayrılmaktadır. Müşteri, sabit bir mağaza ya da kuruluştan 

bir düzen çerçevesi içerisinde alışveriş yapan kişi ya da kuruluşlar olarak tanımlanabilir 

(Odabaşı, 2015, S.2). Bu tanımdan yola çıkarak istikrarlı alışverişin müşteri olmak için 

gerekli bir şart olduğu söylenebilir. 
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Prof. Dr. İzzet Bozkurt tüketici ve müşteri kavramları arasındaki farkı şu şekilde 

açıklamıştır: Müşteri, bir ürün veya hizmet satın alan kişidir. Örneğin Migros’tan 

alışveriş yapan bir kimse, Migros’un müşterisi olarak görülmektedir. Tüketici ise, dar 

anlamda; ürünün veya hizmetin kullanıcısıdır (Bozkurt, 2014, s.92). Bu düşünceden 

yola çıkarak tüketici ve müşteri arasındaki farkı örneklendirmek gerekirse herhangi bir 

marketten bebeğine bez alan baba müşteri, bezi kullanan bebek ise tüketicidir.  Bozkurt, 

‘Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar’ ismi ile kaleme aldığı kitabında tüketiciyi 

bir ürünün kullanıcı grubuna verilen isim olarak tanımlarken, müşteriyi ise markanın 

sadık alıcısı olan, sürekli aynı markayı kullanan ve markayla sadık bir ilişki kuran grup 

olarak tanımlamıştır (Bozkurt, 2013, s.16-17). Böylece Bozkurt, müşteri ve sadakat 

arasında yakın bir ilişki bulunduğunu iddia etmiştir. 

 Müşteri, işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için gereksinim duyulan en önemli 

unsurlardandır. Genel anlamıyla müşteri, mal ve hizmetlerin son kullanıcısıdır (Ergün, 

2018, s.34). Bu tanımdan yola çıkarak müşteri olmadan bir işletmenin varlığını 

sürdürebilmesinin söz konusu olmadığını öne sürmek mümkündür. Bunun bilincinde 

olan işletmeler müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çaba göstermektedir. Bu 

noktada araştırmanın daha iyi detaylandırabilmesi için müşteri memnuniyeti kavramının 

neye tekabül ettiğinin açıklanmasında fayda vardır. 

2.1.5.1.Müşteri Memnuniyeti 

 Müşteri memnuniyeti, modern pazarlama dönemi ile dikkat çekmeye başlayan, 

postmodern pazarlama dönemi ile büyük önem kazanan bir kavramdır. Gelişen 

teknolojinin etkisi ile artan rekabet ortamında, müşterilere sunulan seçeneklerin sayısı 

artarak çeşitlenmiştir. Böyle bir pazar ortamında ancak müşterinin memnuniyetini 

merkeze koyan ve müşterinin sadakatini kazanan işletmelerin pazarda yerini 

koruyabileceğinin farkına varılmıştır.  Müşteri memnuniyeti tüketicinin satın aldığı 

ürünün istek ve ihtiyaçlarını karşılama derecesidir. Ürün müşterinin beklentilerini 

karşılarsa ‘tatmin’; ürün müşterinin beklentilerini karşılamazsa ‘tatminsizlik’ meydana 

gelmektedir (Bulut, 2015, s.85). Bu durumda işletmeler sattıkları ürün ya da hizmetlerin 

müşterinin ihtiyacını karşılayarak onları tatmin etmesini hedeflemektedir. Bir başka 

tanıma göre ise müşteri memnuniyeti, bir müşterinin, bireysel olarak bir ürün ya da 

hizmet üzerinde edinmiş olduğu izlenim, o ürün ya da hizmete dair sahip olduğu algıyı 
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temsil etmektedir (Hamurlu, 2018, s.17). Bu sebeple ürün ya da hizmet hakkında 

müşterinin zihninde oluşan algı işletme açısından önem teşkil etmektedir.  

 Pazarlama dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Philip Kotler’e göre 

müşteri memnuniyetini sağlamanın yolu müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktan 

geçmektedir. Bir kuruluş, müşterinin ihtiyaçlarını başarıyla karşıladığında ve hatta 

onların beklentilerini aştığında, müşteri memnuniyeti artmaktadır. Devamında müşteri 

sadakati gelir ve bu sadakat, kuruluşun kâr hanesinde belirgin ve ölçülebilir bir etki 

yaratmaktadır (Kotler, 2015, s.21). Bu sebeple, işletmeler müşteri ihtiyaçlarını tespit 

ederek onların ihtiyaçlarını tatmin etmenin yolunu aramaktadırlar. Müşteri ihtiyaçlarını 

başarı ile karşılayan işletmeler pazarda başarı elde etmektedir.  

Artan rekabet ortamında ve çeşitlenen seçeneklerle müşteri sadakatini sağlamak 

zorlaşmıştır. Bu zorluğu aşmanın yolu da müşteriyi memnun etmekten geçmektedir. 

Müşteri memnuniyetini sağlayabilen işletmeler sadık müşteriler elde etmektedirler. Bu 

sayede sundukları ürün veya hizmet satışının devamlılığı mümkün olmaktadır. 

İşletmelerin ortak hedefi olan sadık müşterilere sahip olmak için sunulan hizmet ya da 

ürüne bağımlılığın olması gerekmektedir. Philip Kotler bu durumu ‘A’dan Z’ye 

Pazarlama’ isimli kitabında şu şekilde ifade etmiştir: “Şirketin müşteriyi elde tutma 

oranı, marka bağlılığını genel olarak ifade eder. Ortalama bir firma, beş yıldan daha kısa 

bir sürede müşterilerinin yarısını kaybeder. Yüksek marka bağlılığına sahip firmalar ise, 

beş yılda, müşterilerinin en fazla yüzde 20’sini kaybeder” (Kotler, 2005, s.6).  

Bugünün pazar dünyasında müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağlayan 

işletmeler marka sadakatini gerçekleştirebilmektedirler. Marka uzmanı David Aaker’de 

‘Markalama’ isimli kitabında müşteri bağlılığının önemini vurgulamıştır. Marka 

geliştirmedeki hedeflerden biri de müşteri ilişkisinin temelini zaman içinde istikrarlı, 

zengin, derin ve anlamlı hale getirerek her bir bağlılık segmentinin boyut ve 

yoğunluğunu arttırmaktır (Aaker, 2014, s.22). Müşterilere sunulan seçeneğin fazla 

olması ve müşterilerin eskiye göre daha bilinçli hale gelmesi müşteri sadakatinde de 

azalmalara sebep olmaktadır. Müşteri sadakatinin azalmasında etkili olan nedenler şu 

şekilde sıralanabilir: 

 Küreselleşme, 

 Artan rekabet ve düşük fiyatlı alternatif ürünler 
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 Bilgiye ulaşımdaki kolaylık ve bilgi paylaşımı, 

 Tüketicinin giderek daha fazla bilinçlenmesi, 

 Mesaj kirliliği, 

 İnternetin yaygınlaşması, 

 Artan pazarlama maliyetleri, 

 Teknolojik gelişmeler, 

 Birbirine benzeyen ürünler (Çoroğlu, 2002, s.87). 

Değişen pazar anlayışında postmodern olarak ifade edilen bir tüketici kavramı 

ortaya çıkmıştır. Bu tüketicilerin sadık birer müşteriye dönüşmesi modern tüketiciye 

nazaran çok daha zordur. Modern tüketici rasyoneldir, organize olmakta zorlanmaz, 

planlı hareket eder, ancak postmodern tüketici bu özelliklerin tam aksi yönde hareket 

eder. Postmodern tüketici, anlık trendlere göre hareket eden, düzen yerine kaosu seven, 

uyum yerine uyumsuzluğu tercih eden, kuralsızlığı ilke edinen bir duruş 

sergilemektedir. Bu sebeple, postmodern müşterinin memnuniyetini sağlamak çok daha 

zorlaşmıştır. Bunun bilincinde olan işletmeler, postmodern tüketicinin memnuniyetini 

sağlayabilmek için mekân, sanat, kültür gibi öğeleri tüketimin aracı haline 

getirmektedir. Gerçekleştirilen bu araştırmanın vakası, postmodern müşterinin 

memnuniyetini sağlamaya çalışarak pazarda tutunmayı hedefleyen bir işletmedir. 

 

BÖLÜM 3. YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Değişen ve küreselleşen dünyada neredeyse her alanda rekabetin şiddetinin 

arttığı söylenebilir. Rekabetin şiddetinin artması ise işletmeleri, sundukları mal ve 

hizmetleri, tüketiciler açısından daha çekici kılabilmek için çeşitli çabalar içerisine 

sokmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda işletmeler anlık trendler peşinden koşan 

postmodern tüketicileri de etkileyebilmek için çeşitli pazarlama çalışmalarını mekânsal 

tüketime uyarlamaktadır. Postmodern tüketicileri etkilemek, ürün ve hizmetleri 

postmodern tüketiciler açısından daha çekici kılabilmek için günümüzde sanat ve 

yeniden üretilen sanatsal öğeler de işletmeler tarafından tüketimin bir aracı olarak 

kullanılabilmektedir. İşletmeler de pazar payı ve gelirlerini artırabilmek için müşterinin 
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hedonik ve sembolik tüketim güdüsünü besleyen yeniden üretim sanat öğelerini mekân 

tüketimine dönük olarak kullanmaktadır. İşletmelerin sanatsal pazarlama araçları ile 

hedonik ve sembolik tüketim eğilimi gösteren postmodern tüketicilerin müşteri 

memnuniyeti ve müşteri sadakatini sağlama noktasında önemli bir kaynağa sahip 

olmayı hedefledikleri söylenebilir.  

Yukarıda yapılan kavramsal açıklamalarla birlikte tez çalışması kapsamında 

mekân tüketimine dönük olarak kullanılan tasarım, yeniden üretilen sanatsal öğeler, 

hedonik tüketim ve sembolik tüketimin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkileri 

incelenmektedir. Bu kapsamda geliştirilen model ise Şekil 3.1.’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 1 : Araştırma Modeli 

Geliştirilen model kapsamında tasarım, sanatın yeniden üretimi, hedonik ve 

hazcı tüketimin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerinin tespit edilebilmesi için 

çeşitli hipotezler geliştirilmiştir. Tez çalışması kapsamında geliştirilen hipotezler şu 

şekilde sıralanmıştır;  

H1: İşletmenin tasarımı müşteri memnuniyeti üzerinde etkiye sahiptir. 

H2: İşletmede kullanılan yeniden üretim sanat öğeleri müşteri memnuniyeti üzerinde 

etkiye sahiptir. 

H3: Hedonik tüketim müşteri memnuniyeti üzerinde etkiye sahiptir. 

H4: Sembolik tüketim müşteri memnuniyeti üzerinde etkiye sahiptir. 

3.2.Yöntem 

Yapılez çalışmasının amacı, yukarıdaki açıklamalar ve Şekil 3.1.’de sunulan araştırma 

modelinde belirtildiği gibi tasarım, yeniden üretilen sanatsal öğeler, hedonik ve 

sembolik tüketimin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerinin tespit edilmesidir.  Bu 
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bağlamda hedeflenen tespitlerin yapılabilmesi için ise detaylı bir literatür taraması 

yapılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda tasarım ölçeği (Wakefield ve Baker, 

1998), hedonik tüketim ölçeği (Babin vd., 1994), sembolik tüketim ölçeği (Rintamaki 

vd., 2006), müşteri memnuniyeti ve sanatsal öğelere ilişkin ölçekler (Vukadin vd., 

2018) kullanılmıştır. Bunun yanında, ölçeklerde kullanılan ifadeler kafelere uyarlanmış 

ve uyarlanan ifadelerin bir kısmının kafe işletmeleri için uygun olmadığı görülerek 

ölçeklerden çıkartılmış, ayrıca yapılan detaylı literatür taraması sonucunda kafelere 

özgü olarak kullanılabilecek çeşitli ifadeler de ölçeklere ilave edilmiştir. 

 

3.3.Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini, yeniden üretilen sanatsal öğeleri mekân tüketimine dönük olarak 

kullanan ve son dönemlerde yoğun talep gören Cantine Del Frida Cafe’yi en az 2 kez 

ziyaret etmiş tüketiciler oluşturmaktadır. Anket çalışmasının uygulanacağı kişi sayısını 

belirleyen örneklem sayısının hesaplanmasında ise Cantine Del Frida Cafe işletme 

sahiplerinden günlük ortalama müşteri sayısı alınmıştır. Edinilen günlük müşteri sayısı 

365 ile çarpılarak yıllık müşteri sayısı hesaplanmış ve Cantine Del Frida Cafe 3 yıldan 

beri faaliyet gösterdiği için yıllık ortalama müşteri sayısı işletmenin faaliyet süresi ile 

çarpılarak çalışma evreninin büyüklüğü hesaplanmıştır. Örneklem boyutunun 

belirlenmesinde ise Yamane’nin (2001) örneklem tahmin formülünden faydalanılarak 

tahmini evreni 547.500 olan tez çalışmasının örneklem büyüklüğü en az 384 olarak 

hesaplanmıştır.  

Bu kapsamda tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan amaçlı örnekleme 

yönteminden faydalanılmıştır. Cantine Del Frida Cafe’yi en az 2 kez ziyaret eden 

tüketicilerle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın daha iyi anlaşılabilmesi 

için araştırmanın evrenini oluşturan Cantine Del Frida Cafe’ye ait bilgilerin 

eklenmesinde fayda vardır. 

3.3.1.Cantine Del Frida Cafe  

 Araştırmanın evrenini oluşturan Cantine Del Frida Cafe, Frida Kahlo’nun 

hayatından ve sanatından ilham alan tasarımı ile 3 senedir İstanbul’da yer alan Pendik 

Marin Türk’te müşterilerine hizmet vermektedir. Kafenin dekorasyonunu oluşturan 
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tasarım unsurları, Frida’nın sıklıkla eserlerinde yer verdiği ve hayat enerjisini imgeleyen 

renklerle dizayn edilmiştir. Frida Kahlo’ya ait görselleri kafenin birçok yerinde görmek 

mümkündür. Frida’nın görselleri iç dekorasyona ek olarak, menüde, Amerikan 

servislerinde, müşterilere verilen hediyeliklerin üzerinde de yer almaktadır. Tüm 

bunlara ek olarak işletmede, Frida Kahlo ve büyük aşkı Diego fotoğrafları ile “Ben 

aşkın, acının ve devrimin kadınıyım” gibi Frida Kahlo ile adeta bütünleşmiş edebi 

sözlere de yer verilmiştir. 

 Kafenin en çok dikkat çeken dekorasyon ve tasarım unsurlarından bir tanesi 

Frida Kahlo’nun karyolasını temsilen mekâna uyarlanan yataktır. Kafede yer alan bu 

tavanı aynalı yatak, müşteriye aktarılmak istenen sanatsal Frida ruhunu 

pekiştirmektedir, çünkü Frida hasta olduğu dönemde birçok oto portesini tavanı ayna 

kaplı karyolasında resmetmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2 :Dikenli Kolye ve Sinek Kuşu ile Otoportre, 1940 

 Kaynak: Herrera, 2018, s.248. 
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Cantine Del Frida Cafe’de, Frida Kahlo’ya ait sanat eserlerinin yeniden 

üretimleri mevcuttur. Kahlo’nun 1940 yılında resmettiği ‘Dikenli Kolye ve Sinek Kuşu 

ile Otoportre’ isimli eseri, dikkat çekici büyüklüğü ile kafenin merkezine 

konumlandırılmıştır. Buna ek olarak Frida Kahlo’nun 1943 yılında resmettiği; ‘Bir 

Teuana’nın Oto-Portresi’, aynı tarihte resmettiği bir başka eseri olan; ‘Maymunlarla 

Birlikte Oto-Portre’, 1935 yılında tuvale aktardığı “Oto-Portre ”sinin yeniden üretimleri 

kafe menüsünde yer almaktadır.  

 Cantine Del Frida Cafe, menüsünde Frida Kahlo’nun yeniden üretim sanat 

görsellerine ek olarak, Meksika lezzetlerine de yer vermektedir. Kafe, Quesadillas 

Mexicanas, Fajitas, Buritto gibi Meksika’ya ait yemekleri, ‘Frida’nın Evinden Mexican 

Lezzetler’ sloganı ile müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.  

 İşletmenin müşterilerine düzenlediği etkinlikler, deneyimsel pazarlamanın da 

izlerini taşımaktadır. Frida Kahlo’nun doğum günlerinde onun hayatını konu edinen 

tiyatro gösterileri düzenleyen kafe, Frida sembollü yaş pasta kesimi ile ünlü ressamın 

doğum gününü kutlamaktadır. Kafe sosyal medya hesabından da çekilişler 

gerçekleştirerek Frida Kahlo konulu sanatsal etkinliklerinde müşterilerine bilet hediye 

etmektedir. Tüm bunlara ek olarak yazarlarla ve doktorlarla söyleşiler, baby shower 

partileri de düzenlenmektedir. Her cuma günü gerçekleştirilen ‘Happy Friday’ 

kampanyaları ile de bütün müşterilere %15 indirim imkânı sunmaktadır. 

3.4.Veriler ve Toplanması 

Araştırma, anket tekniğinden faydalanılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Anket 

formları 22 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında araştırmacı tarafından Cantine Del Frida 

Cafe’nin müşterileri ile tamamlanmıştır. Anket çalışması tamamen yüz yüze bir şekilde 

yapılmıştır.  

Toplamda 416 müşteri ile anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Anket 

formlarının işlenmesinde SPSS V21. İstatistik Paket Programından faydalanılmıştır 

ancak verilerin işlenmesi sürecinde eksik ya da hatalı doldurulan 24 anket formu 

çalışmadan çıkartılmış ve çalışmaya 392 adet anket formuyla devam edilmiştir.  

Araştırmanın anket soruları ve modeli, Ana Vukadin, Apiradee 

Wongkitrungrueng ve Nuttapol Assaurt’un ortak araştırması olan ‘When art meets mall: 
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impact on shopper responses’ isimli araştırmadan uyarlanmıştır (Vukadin, 

Wongkitrungrueng, Assarut, 2018, s.277). 

Söz konusu araştırma, Tayland Bangkok’da yer alan Terminal 21 isimli yeniden 

üretim sanat öğelerini mekân tüketimi ile buluşturan alışveriş merkezinin 300 müşterisi 

ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı sanatsal ve tasarımsal 

öğelerin bir alışveriş merkezinin deneysel pazarlama stratejilerindeki rolünü ve sanatsal 

öğelerin müşteri değeri üzerindeki etkisini incelmektir. Araştırmada sanatsal öğelerle 

alakalı olarak geliştirilen hipotezlerden ikisi şu şekildedir: “Alışveriş merkezinde yer 

alan sanatsal unsurların müşterilerin hedonik değer algıları üzerinde olumlu etkisi 

vardır” ve “Alışveriş merkezinde yer alan sanatsal unsurların müşterilerin sembolik 

değer algıları üzerinde olumlu etkisi vardır.” Araştırmanın sonucu bu iki hipotezin 

doğruluğunu desteklemektedir. 

3.5.Bulgular 

Anket çalışması kapsamında elde edilen verilerin analizi sürecinde doğru 

analizlerin yapılabilmesi için normallik varsayımının test edilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle öncelikle verilerin basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Yapılan test 

sonucunda anket çalışmasında yer alan tüm ifadelerin Kunan’ın (1998: 313) belirttiği 

gibi + 2 ile – 2 değerleri arasında yer aldığı tespit edilmiştir ve Tablo 3.1.’de basıklık ve 

çarpıklık değerleri sunulmuştur. 
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Tablo 3.1. Ölçek Maddelerinin Basıklık ve Çarpıklık Değerlerine İlişkin 

İstatistikler 

3.5.1.Demografik Değişkenlere Ait Bulgular 

Tablo 3.2.’de anket formunu dolduran katılımcılara ait detaylar yer almaktadır. 

Katılımcıların cinsiyetlerinin neredeyse eşit bir dağılıma sahip olduğu, katılımcıların 

büyük bir çoğunluğunun (%82,9) 17-34 yaş arasında oldukları, yine katılımcıların 
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yarısından biraz fazlasının (%52,3) lisans mezunu olduğu ve katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunun (%62,3) 2501 lira ve üzerinde bir gelire sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.2. Demografik Değişkenlere İlişkin İstatistikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.Ölçeklere Ait Betimleyici İstatistikler  

Ölçeklere ait betimleyici istatistikler incelendiğinde tasarıma ilişkin renkler, 

dekorasyon, aksesuarlar ve genel tasarım gibi ifadelerin genel ortalaması 4,22 olarak 

hesaplanmıştır. Sanatsal öğelere ilişkin ürünler, etkinlikler, çalışmalar, Frida’nın 
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dünyasını yansıtan öğelerin, tablo, fotoğraf, renklerin mekânda ve menülerde 

kullanılması ifadelerinin genel ortalaması ise 4,14 olarak hesaplanmıştır. 

Tüketim biçimleri açısından hedonik tüketime ilişkin olarak katılımcıların 

kendilerini bu kafede mutlu hissetmesi, hayallere dalması, hayattan kaçış, dinlenme ve 

rahatlama gibi ifadelerin genel ortalamasının 3,75 olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

hedonik tüketim ölçeği daha detaylı incelendiğinde “Bu kafedeyken hayallere 

dalıyorum.” ve “Bu kafe benim için hayattan kaçışı ifade ediyor.” ifadelerinin 

ortalamalarının ölçekteki diğer ifadelere kıyasla daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Öte 

yandan sembolik tüketimle ilişkili olan “Bu kafede bulunduğumu sosyal medyada 

paylaşmak isterim.”, “Bu kafedeki deneyimlerimi arkadaşlarıma aktarmak isterim.”, 

“Bu kafenin müşterisi olduğumun bilinmesi yaratmak istediğim izlenime uyuyor.”, “Bu 

kafeye gelmemin benim için kişisel bir önemi var.”, “Kafenin müşteri profili ve tasarımı 

kendi tarzımla uyumlu.” ifadelerinin genel ortalaması 3,42 olarak hesaplanmıştır. 

Müşteri memnuniyeti ölçeğine ilişkin kafeden ve hizmetlerinden memnun olma, tekrar 

gelme ve tavsiye etme niyeti, kafenin faaliyetlerini takip etme ve kafede uzun zaman 

geçirme isteğine ilişkin ifadelerin genel ortalaması ise 4,18 olarak hesaplanmıştır. Söz 

konusu maddelere ait betimleyici istatistikler Tablo 3.3.’te sunulmuştur. 
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Tablo 3.3. Ölçek Maddelerine Ait Betimleyici İstatistikler 

 

3.5.3.Geçerlik ve Güvenilirlik Değerlerine Ait Bulgular 

Birbirinden bağımsız olarak farklı akademisyenler tarafından geliştirilen 

(Wakefield ve Baker, 1998; Babin vd., 1994; Rintamaki vd., 2006; Vukadin vd., 2018) 

ve araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin Vukadin vd. (2018) tarafından 

‘Atmosfer’, ‘Tüketim Değeri’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti’ şeklinde 3 farklı ölçek olarak 

ele alındığı görülmüştür. Bu nedenle tez çalışmasında ‘Atmosfer’ ölçeği tasarım ve 

sanatsal alt ölçeklerinden oluşan bir yapıda, ‘Değer’ ölçeği hedonik tüketim ve 

sembolik tüketim alt ölçeklerinden oluşan bir yapıda ve ‘Müşteri Memnuniyeti’ ise tek 
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faktörlü bir yapıda ele alınmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliklerini test etmek için ise 

SPSS V21.0 istatistik paket programı aracılığıyla yapılan faktör analizinden 

faydalanılmıştır. 

Tablo 3.4. Atmosfer Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

 

Atmosfer ölçeğine ait 11 madde faktör analizi aracılığıyla incelenmiş ve 

atmosfer ölçeğinin ‘Tasarım’ ve ‘Sanatsal Öğeler’ olarak adlandırılan iki alt ölçeğe 

sahip bir faktör yapısından oluştuğu tespit edilmiştir. Faktör analizi yapılırken Varimax 

döndürme tekniği kullanılmış, yapılan döndürme işlemi sonrasında ‘Atmosfer’  

ölçeğinin sanatsal öğeler ve tasarım alt ölçeklerinde oluştuğu tespit edilmiştir. Sanatsal 

öğeler olarak adlandırılan alt ölçeğin % 56,04 ve tasarım olarak adlandırılan diğer alt 

ölçeğin ise % 9,45 oranında ve iki alt ölçeğin toplam varyansı % 65,49 oranında 

açıkladığı, atmosfer ölçeğinin öz değeri 7,205; KMO değeri, 925 ve anlamlılık değeri 

,000 olarak tespit edilmiştir. Tablo 3.4.’te sunulan değerler “Atmosfer” ölçeğinin iki alt 

ölçekten oluşan yapısını doğruladığı görülmektedir.   
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Tablo 3.5. Tüketim Değeri Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

 

11 ifade ile ölçülmeye çalışılan ‘Tüketim Değeri’ ölçeğine uygulanan faktör 

analizi sonucunda “Bu kafedeyken hayallere dalıyorum” ifadesine ait faktör yükünün 

düşük olması nedeniyle ilgili ifade faktör analizinden çıkartılmıştır. Madde çıkartma 

işleminden dolayı ölçeği oluşturan maddelere tekrar faktör analizi yapılarak ölçeğin 

toplam 10 ifadeden oluşan, ‘Hedonik Tüketim’ ve ‘Sembolik Tüketim’ alt ölçeklerini 

içeren bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Tablo 3.5. daha detaylı incelendiğinde iki 

alt ölçekten oluşan “Tüketim Değeri” ölçeğinin toplam varyansı % 60,733 (Hedonik 

Tüketim alt ölçeği: % 10,375 ve Sembolik Tüketim alt ölçeği: % 59,358) oranında 

açıkladığı, özdeğeri 6,974; KMO değeri 925 ve anlamlılık değerinin ise, 000 olduğu 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla yapılan açıklamalar ve Tablo 3.5.’te sunulan verilerin 

‘Değer’ ölçeğinin iki alt ölçekten oluşan bir yapıya sahip olduğunu doğruladığı 

söylenebilir. 
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Tablo 3.6. Memnuniyet Ölçeğine Ait Faktör Analizi 

 

 

 

Tablo 3.6.’da sunulan ve 6 ifade ile ölçülmeye çalışılan ‘Müşteri Memnuniyeti’ 

ölçeğine ait faktör analizi yapılırken Varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. Bu yolla 

yapılan faktör analizi sonucunda “Müşteri Memnuniyeti” ölçeğinin toplam varyansı 

açıklama oranı % 68,59; özdeğeri 4,703; KMO değeri, 893 ve anlamlılık değeri, 000 

olarak hesaplanmıtır. Dolayısıyla Tablo 3.6.’da ‘Müşteri Memnuniyeti’ ölçeği ile ilgili 

sunulan veriler ve yapılan açıklamalar ölçeğin tek bir faktörden oluşan bir yapıya sahip 

olduğunu doğrulamaktadır. 

Faktör analizi ile elde edilen bulgular tüm ölçeklerin yapı geçerliliklerini 

desteklemektedir. Bununla birlikte tüm ölçeklerin güvenilirliklerleri Cronbach Alpha 

değeri ile test edilmiştir. Bu doğrultuda  yapılan analiz sonucunda ‘Atmosfer’ ölçeğinin 

Cronbach Alpha değeri, 920; “Değer” ölçeğinin Cronbach Alpha değeri, 920 ve 

“Müşteri Memuniyeti” ölçeğinin Cronbach Alpha değeri ise, 900 olarak tespit 

edilmiştir. Ölçeklere ilişkin Cronbach Alpha değerlerinin 0,7’den büyük olması ise 

ölçeklerin güvenilir olduğunu işaret etmektedir (Nunally ve Bernstein, 1994). 

3.5.3.Hipotez Testlerine Ait Bulgular 

Araştırma modeli doğrultusunda geliştirilen hipotezlerin test edilmesi için 

öncelikle en az aralık seviyesinde ölçülen iki değişken arasındaki ilişkinin veya 

bağımlılığın şiddetini tespit etmeye yönelik bir analiz (Altunışık vd., 2001) olan 
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korelasyon analizinden faydalanılmış ve sonrasında ise hipotezlerin test edilebilmesi 

için regresyon analizinden faydalanılmıştır. 

Tablo 3.7. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

Tez çalışması kapsamında ele alınan değişkenler arasındaki ilişkiyi 

açıklayabilmek için Pearson korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda 

‘Tasarım’, ‘Sanatsal Öğeler’, ‘Hedonik Tüketim’ ve ‘Sembolik Tüketim’ alt ölçekleri 

ile ‘Müşteri Memnuniyeti’ değişkenleri arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetini 

açıklayabilmek için korelasyon katsayıları incelenmiştir. Tablo 3.7. incelendiğinde tüm 

değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

Tablo 3.7. daha detaylı incelendiğinde ise müşteri memnuniyeti ile tasarım (r: 617), 

sanatsal öğeler (r: ,615), hedonik tüketim (r: 759) ve sembolik tüketim (r: ,679) arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenler arasındaki ilişkilere 

bakıldığında ise tasarım ile sanatsal öğeler (r: ,690), hedonik tüketim (r: ,646) ve 

sembolik tüketim (r: ,504), sanatsal öğeler ile hedonik tüketim (r: ,686), sembolik 

tüketim (r: ,611), hedonik tüketim ile sembolik tüketim (r: ,739) arasında yine pozitif 

yönlü ve kısmen güçlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.  

Regresyon analizi özetle, aralarında korelasyon olduğu tespit edilen iki ya da 

daha fazla değişkenden birinin bağımlı, diğeri ya da diğerlerinin bağımsız değişkenler 

olarak ayrılması yoluyla aralarındaki ilişkinin matematiksel eşitlikle açıklanmasını ifade 

etmektedir (Büyüköztürk, 2011: 91). Tez çalışması kapsamında geliştirilen hipotezlerin 

test edilmesi için ise Pearson korelasyon analizi ile değişkenler arasında ilişki 

olduğunun tespit edilmesi sonrasında regresyon analizinden faydalanılmış ve regresyon 

analizi sonuçları Tablo 3.8.’de sunulmuştur. 
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Tablo 3.8. Regresyon Analizine Ait Sonuçlar 

 

 

              Regresyon analizi sonucunda elde edilen F testi sonuçları (F= 166,468 p= ,000) 

değerlendirilmiş ve modelin uygunluğu ispatlanmıştır. Tolerans değerleri 

incelendiğinde ilgili değerlerin 0,1’den büyük olması ve varyans artış değerlerinin 

10’dan küçük olması modelin çoklu doğrusallık sorununun olmadığına işaret 

etmektedir.  Hataların bağımsızlığı için ise yine Tablo 3.8.’de sunulan Durbin Watson 

değeri incelenmiştir. Durbin Watson değerinin (1,937) 1 ile 3 arasında olması hataların 

bağımsızlığı varsayımını karşıladığını göstermiştir. Regresyon modelinin R2 değeri 

incelendiğinde ise modelin% 63’ünü açıkladığı görülmüştür. 

           Sonuç olarak Tablo 3.8.’de yer alan β katsayıları incelendiğinde tasarım (,188), 

hedonik tüketim (,431) ve sembolik tüketimin (,239) müşteri memnuniyeti üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak sanatsal öğelerin (,044) müşteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla tez 

çalışması kapsamında geliştirilen H1, H3, ve H4 hipotezleri desteklenmiş, H2 hipotezi 

ise reddedilmiştir. 

3.5.4.Demografik Değişkenlere İlişkin Farklılık Testleri 

         Araştırma hipotezlerinin test edilmesinin yanında çalışmaya iştirak eden 

katılımcıların tasarım, sanatsal öğeler, hedonik tüketim, sembolik tüketim ve müşteri 

memnuniyeti algılamalarının cinsiyet, yaş, gelir seviyesi, meslek gibi demografik 

özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir.   

        Fark testlerine geçmeden önce doğru analiz yönteminin belirlenmesi için verilerin 

normal dağılım varsayımına uygunluğu test edilmiştir. Bu bağlamda Tablo 3.1.’de 
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sunulan ölçek maddelerinin basıklık ve çarpıklık değerlerinin Kunan’ın (1998) belirttiği 

gibi + 2 ile – 2 arasında olması, verilerin normal dağılım gösterdiğine işaret etmektedir. 

Bu bilgi ışığında demografik değişkenlere uygulanacak fark testlerinde parametrik 

analiz yöntemleri olan T-testi ve ANOVA analizinden faydalanılmıştır.  

 

Tablo 3.9. Cinsiyetin Sanatsal Öğeleri Algılama Üzerindeki Etkisi 

 

Katılımcıların sanatsal öğe algısında cinsiyetin rolünü anlayabilmek için t-

testinden faydalanılmıştır. Tablo 3.9.’da sunulan t-testi sonucunda “Frida’nın 

dünyasının mekâna uyarlanması yaratıcıdır/memnun edicidir.”, “Frida’nın sanat eseri 

görsellerine mönüde yer verilmesi güzeldir.”, “Frida’ya ait söz ve fotoğrafların 

mekânda sergilenmesi dikkat çekicidir.” ve  “Kafede Frida’nın hayatını imgeleyen 

renklerin kullanılması sanatsaldır.” ifadelerinde anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. 

Kadın ve erkek tüketicilerin ilgili ifadelere verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise kadın 

katılımcıların sanatsal öğelere ilişkin algılarının erkek katılımcılara kıyasla nispeten 

daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

 

 



79 

 

Tablo 3.10. Cinsiyetin Sembolik Tüketim Algılamalarına Etkisi 

 

Tablo 3.10’da cinsiyetin sembolik tüketim algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Yapılan t-testi sonucunda “Bu kafede fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarımda 

paylaşmayı havalı buluyorum.” ve “Kendimi bu kafenin müşteri profiline ait 

hissediyorum.” ifadelerinde anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Bu farkın ise 

kadınların sembolik tüketim algısının erkeklere nazaran daha olumlu olarak 

değerlendirmelerinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Bunların yanında cinsiyetin tasarım, hedonik tüketim ve müşteri memnuniyeti 

algılamaları üzerindeki etkileri de t-testi aracılığıyla incelenmiş ancak hiçbir ölçek 

ifadesinde kadın ve erkek tüketiciler arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

 

Tablo 3.11. Yaş Gruplarının Hedonik Tüketim Algılamalarına Etkisi 

 

 

         Anova analizi sonucunda katılımcıların yaş gruplarına göre hedonik tüketim 

algıları arasındaki farklılıklar Tablo 3.11.’de sunulmuştur. Bu sonuç doğrultusunda 

belirlenen farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit edebilmek için ise Tukey 

testinden faydalanılmıştır. “Bu kafe benim için hayattan kaçışı ifade ediyor.” ifadesinde 

anlamlı bir fark olduğu görülmekle birlikte 17-25 yaş ile 44 yaş ve üzerindeki grubun 

kafeyi ziyaret etme ya da kafede bulunma nedenlerinin farklı olmasından kaynaklandığı 
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söylemek mümkündür. “Bu kafede kendimi rahat hissediyorum.” ifadesinde ise yine 

anlamlı farklılık tespit edilmiş ve 17-25 yaş ile 35-43 yaş arasındaki katılımcıların 

kafede kendilerini rahat hissetme konusunda farklı şekillerde düşündüğünü söylemek 

mümkündür. 

 

Tablo 3.12. Yaş Gruplarının Sembolik Tüketim Algılamalarına Etkisi 

 

  

           Tablo 3.12.’de sembolik tüketim alt ölçeği içerisinde yer alan “Bu kafedeki 

deneyimimi arkadaşlarıma anlatmak için sabırsızlanıyorum” ve “Bu kafeye gelmenin 

benim için kişisel bir önemi var.” ifadelerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu 

farkın ise her iki maddede de 17-25 yaş ile 44 yaş ve üzerindeki bireylerde farklılık 

gösterdiği görülmüştür. Diğer bir deyişle 17-25 yaş arasındaki ile 44 yaş ve üzerindeki 

katılımcıların kafeye geliş nedenlerinin ve deneyimi paylaşma şekillerinin farklı 

olduğunu öne sürmek mümkündür.  

           Katılımcıların tasarım, sanatsal öğeler ve müşteri memnuniyetine ilişkin 

algılamaları yaş gruplarına göre ayrı ayrı incelenmiş ancak yapılan Anova analizi 

sonucunda anlamlı bir fark tespit edilememiştir.  

Tablo 3.13. Eğitim Seviyesinin Tasarım Algılamalarına Etkisi 
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           Tasarım alt ölçeği içerisinde yer alan “Kafenin tasarımını oluşturan öğeler 

(dekorasyon, kafede kullanılan aksesuar, masa, sandalye vb.) memnun edicidir.” 

ifadesinin eğitim seviyesine göre anlamlı fark gösterdiği Tablo 3.13.’te sunulmuştur. 

Lisans mezunları ile ilköğretim mezunlarının kafenin tasarımının bir parçası olan 

dekorasyon, kafede kullanılan aksesuar, masa, sandalye gibi soyut ve/veya somut 

materyalleri farklı şekillerde algıladığı görülmüştür. 

 

Tablo 3.14. Eğitim Seviyesinin Sanatsal Algılamalarına Etkisi 

 

 

            Tablo 3.14. detaylı bir şekilde incelendiğinde katılımcıların eğitim seviyelerine 

göre “Kafede yer alan yeniden üretim sanat ürünleri güzeldir.”, “Kafede düzenlenen 

sanatsal etkinlikler memnun edicidir.” ve “Kafede yer alan yeniden üretim sanat 

çalışmaları ilgi çekicidir.” ifadelerinde anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Lise 

ile lisans mezunu olan katılımcıların kafede yer alan sanatsal ürünleri; ilköğretim ve lise 

mezunları ile lisans ve yüksek lisans mezunu olan katılımcıların kafede düzenlenen 

sanatsal etkinlikleri;  lisansüstü ve lisans mezunu katılımcılar ile lise mezunu 

katılımcıların ise kafede düzenlenen sanatsal çalışmaları farklı şekillerde algıladığı 

görülmüştür.  
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Tablo 3.15. Eğitim Seviyesinin Hedonik Tüketim Algılamalarına Etkisi 

 

        Hedonik tüketim algısına ilişkin olarak yapılan Anova analizi sonucunda “Bu kafe 

benim için hayattan kaçışı ifade ediyor.”, “Bu kafede kendimi rahat hissediyorum.” ve 

“Bu kafede kendimi dinlenmiş hissediyorum.” ifadelerinin eğitim seviyesine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Tablo 3.15.’te sunulan hedonik tüketim 

ile ilgili algılara ilişkin farklılıkların hangi eğitim seviyesine sahip grup veya gruplardan 

kaynaklı olduğunu tespit edebilmek için de Tukey testinden faydalanılmıştır. Tukey 

testi sonucunda lise ve ön lisans mezunu katılımcıların kafeyi hayatın rutinlerinden 

çıkabilecekleri bir nokta olarak algıladıkları söylenebilirken lisans mezunu 

katılımcıların bu şekilde düşünmedikleri söylenebilir. Ayrıca lise mezunu katılımcılar 

lisansüstü lisans ve ön lisans mezunu katılımcılara kıyasla kendilerini kafede daha rahat 

ve dinlenmiş hissettikleri söylenebilir. 

Tablo 3.16. Eğitim Seviyesinin Sembolik Tüketim Algılamalarına Etkisi 
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          Eğitim seviyesinin sembolik tüketim algısı üzerindeki etkilerinin sunulduğu 

Tablo 3.16. incelendiğinde “Bu kafede fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarımda 

paylaşmayı havalı buluyorum.”, “Bu kafenin sürekli müşterisi olmak başkalarında 

yaratmak istediğim izlenime uyuyor.”, “Bu kafedeki deneyimimi arkadaşlarıma 

anlatmak için sabırsızlanıyorum.”, “Kendimi bu kafenin müşteri profiline ait 

hissediyorum.” ve “Kafede yer alan sanatsal, tasarımsal ve dekoratif detayları kendi 

tarzımla uyumlu buluyorum.” ifadelerinde eğitim seviyesine göre anlamlı farklılıklar 

tespit edilmiştir. Söz konusu farklılıklar daha detaylı incelendiğinde ilköğretim, lise ve 

ön lisans mezunlarının kafede çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı lisans 

mezunu katılımcılara göre daha havalı buldukları görülmüştür. Bununla birlikte lise ve 

ön lisans mezunları açısından bu kafenin sürekli müşterisi olduğunun bilinmesinin 

lisans mezunlarına göre daha önemli olarak algılandığı söylenebilir. Benzer şekilde 

ilköğretim ve lise mezunlarının kafede yaşadıkları deneyimi sosyal çevresine aktarma 

isteğinde lisans mezunlarına göre farklı şekilde düşündükleri, lise mezunları ile lisans 

mezunlarının kendilerini kafenin müşteri profiline ait hissetme durumlarının farklı 

olduğu ve ilköğretim mezunları ile lisans mezunlarının kafenin tasarım ve dekoratif 

detaylarını kendi tarzları ile uyumlu bulma algısında farklı düşüncelere sahip oldukları 

söylenebilir. 

          Öte yandan eğitim seviyesinin müşteri memnuniyeti algılaması üzerindeki etkileri 

de incelenmiş ancak gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir.   

Tablo 3.17. Mesleğin  Sanatsal Algılamalarına Etkisi 
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        Tablo 3.17.’de mesleğin sanatsal öğelere ilişkin algılamalar üzerindeki etkileri 

sunulmuştur. Bu kapsamda “Kafede yer alan yeniden üretim sanat çalışmaları ilgi 

çekicidir.”, “Kafenin sanat çalışmaları kültürel olarak anlamlıdır.” ve “Frida’nın 

dünyasının mekâna uyarlanması yaratıcıdır/memnun edicidir.” ifadelerinde istatistiki 

olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Tablo 3.17. daha detaylı incelendiğinde ise 

avukatların kafede düzenlenen sanatsal çalışmaları, sanat çalışmalarının kültürel 

etkilerini ve Frida’nın dünyasının kafeye uyarlanma biçimini diğer meslek gruplarından 

farklı bir şekilde algıladığı görülmektedir. 

Tablo 3.18. Mesleğin  Sembolik Tüketim Algılamalarına Etkisi 

 

          Tablo 3.18.’de mesleğin sembolik tüketim algısına etkisi incelenmiştir. Bu 

bağlamda “Bu kafede fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarımda paylaşmayı havalı 

buluyorum.”, “Bu kafenin sürekli müşterisi olmak başkalarında yaratmak istediğim 

izlenime uyuyor.”, Bu kafedeki deneyimimi arkadaşlarıma anlatmak için 

sabırsızlanıyorum.”, “Kafede yer alan sanatsal, tasarımsal ve dekoratif detayları kendi 

tarzımla uyumlu buluyorum.” ve “Bu kafeye gelmenin benim için kişisel bir önemi 

var.” ifadelerinde istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Söz konusu 

farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığının tespitinde ise yine Tukey testinden 

faydalanılmıştır. Bu doğrultuda mühendislerin kafede çekilen fotoğrafları paylaşma, 
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kafede yaşadıkları deneyimi başkalarına anlatma istek ve doktorların ise kafenin sürekli 

müşterisi olmanın başkaları üzerinde yaratmak istenilen izlenime uyması konularında 

diğer meslek gruplarından daha farklı algıya sahip oldukları görülmüştür. Kafede yer 

alan sanatsal, tasarımsal ve dekoratif detayları kendi tarzıyla uyumlu bulma konusunda 

avukatlar ile mühendisler arasında farklılık olduğu, söylenirken kafeye gelmenin kişisel 

önem taşıması konusunda ise yine avukatlar ile öğrenci ve mühendisler arasında anlamlı 

bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3.19. Mesleğin Müşteri Memnuniyet Algılamalarına Etkisi 

 

          Yapılan Anova analizi sonucunda Tablo 3.19.’da mesleğin müşteri memnuniyet 

algılaması üzerindeki etkileri sunulmuştur. Tablo 3.19 daha detaylı incelendiğinde ise 

bu kafenin etkinliklerini takip etme isteğinin avukatlar ile öğrenciler açısından farklı 

şekillerde algılandıkları saptanmıştır.  Ayrıca mesleğin tasarım ve hedonik tüketim 

algısına olan etkileri de incelenmiştir. Ancak yapılan Anova analizi sonucunda meslek 

gruplarının tasarım ve hedonik tüketim algılamaları arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir farklılık tespit edilememiştir. 

Tablo 3.20. Gelir Seviyesinin Tasarım Algılamalarına Etkisi 
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          Gelir seviyesinin tasarım algısı üzerindeki etkileri Tablo 3.20.’de sunulmuştur. 

Tasarım ölçeği içerisinde yer alan “Kafenin tasarımını oluşturan öğeler (dekorasyon, 

kafede kullanılan aksesuar, masa, sandalye vb.) memnun edicidir.” ve “Kafenin genel 

tasarımı etkileyicidir.” ifadelerinde istatistiki olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu 

ifadeler arasındaki farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit edebilmek için ise 

Tukey analizinden faydalanılmıştır. Tukey analizi sonucunda kafenin tasarımını 

oluşturan öğelere dair algının 0-1600 TL gelir seviyesine sahip olan katılımcılarla 1601-

2500 TL arasında gelir seviyesine sahip katılımcılar arasında farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Öte yandan 1601-2500 TL arasında gelir seviyesine sahip olan 

katılımcıların kafenin genel tasarımını diğer gelir seviyesine sahip katılımcılardan daha 

farklı şekilde algıladıkları saptanmıştır.    

Tablo 3.21. Gelir Seviyesinin Sanatsal Algılamalarına Etkisi 

 

          Tablo 3.21.’de farklı gelir seviyelerine sahip katılımcıların sanat ile ilgili 

algılamalarına ilişkin farklılıklar sunulmuştur. Bu kapsamda “Kafede yer alan yeniden 

üretim sanat ürünleri güzeldir.” ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiş ve söz konusu farklılığın tespit edilebilmesi için Tukey analizinden 

faydalanılmıştır. Bu doğrultuda 1601-2500 TL arasında gelir seviyesine sahip olan 

katılımcıların kafede bulunan sanat ürünleri hakkındaki algılamalarının 0-1600  TL 

arasında gelir seviyesine sahip olan katılımcılardan daha olumlu olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Tablo 3.22. Gelir Seviyesinin Müşteri Memnuniyeti Algılamalarına Etkisi 
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           Gelir seviyesinin müşteri memnuniyeti algılamasına etkisine ilişkin bulgular 

Tablo 3.22.’de sunulmakla birlikte yapılan Anova analizi sonucunda “Bu kafenin 

faaliyetlerini takip etmek isterim.” ifadesinde istatistiki olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmiştir. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının tespitinde Tukey analizinden 

faydalanılmış ve 0-1600 TL arasında gelire sahip katılımcıların kafede düzenlenen 

faaliyetleri takip etme isteklerinin 4501 TL ve üzerinde gelire sahip olan katılımcılardan 

daha farklı olduğu görülmüştür.  

         Gelir seviyesinin, katılımcıların hedonik tüketim ve sembolik tüketim 

algılamalarında farklılık yaratıp yaratmadığının tespiti için Anova analizinden 

faydalanılmıştır. Ancak gelir seviyesinin, katılımcıların hedonik tüketim ve sembolik 

tüketim algılamaları üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Tablo 3.23. Kahlo Hakkında Bilginin Tasarım Algılamalarına Etkisi 

 

          Tablo 3.23.’te katılımcıların Frida Kahlo hakkındaki bilgi seviyelerinin tasarım 

algısı üzerindeki etkisine ait bulgular sunulmuştur. Yapılan analiz sonucunda “Kafenin 

genel tasarımı etkileyicidir.” ifadesinin katılımcılar tarafından farklı şekillerde 

algılandığı tespit edilmiştir. Yapılan Tukey analizi sonucunda ise Kahlo hakkında 

detaylı bilgi sahibi olan katılımcıların Kahlo hakkında az ve kısmi bilgiye sahip olan 
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katılımcılara kıyasla kafenin genel tasarımını daha olumlu şekilde algıladığını söylemek 

mümkündür. 

          Diğer taraftan katılımcıların Frida Kahlo hakkındaki bilgi seviyeleri ile sanatsal 

öğeler, hedonik tüketim, sembolik tüketim ve müşteri memnuniyeti algılamaları 

arasında farklılık olup olmadığı da yine Anova analizi aracılığıyla test edilmiştir. Ancak 

sanatsal öğeler, hedonik tüketim, sembolik tüketim ve müşteri memnuniyeti algısının 

Frida Kahlo hakkındaki bilgi seviyesine göre istatistikî olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. 

 

 

BÖLÜM 4. SONUÇ 

 

          Tez çalışması sonucunda tasarım, yeniden üretilen sanatsal öğeler, hedonik 

tüketim ve sembolik tüketim ile müşteri memnuniyeti arasında pozitif yönlü ilişkiler 

olduğu tespit edilmekle birlikte söz konusu tüm değişkenlerin kafeyi ziyaret eden 

müşterilerin memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.  

          Öte yandan bu değişkenlerin müşteri memnuniyeti ile olan ilişkisi incelendiğinde 

literatürde Ana Vukadin, Apiradee Wongkitrungrueng ve Nuttapol Assarut ‘un 

çalışmalarında da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.  

          Tez çalışması kapsamında geliştirilen hipotez testlerine ilişkin yapılan regresyon 

analizi sonucunda tasarım, hedonik tüketim ve sembolik tüketimin müşteri memnuniyeti 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ancak sanatsal öğelerin müşteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Tez çalışması 

kapsamında elde edilen bu sonuçların Vukadin, Apiradee ve Wongkitrungrueng’in 

gerçekleştirdiği çalışma ile benzerlik göstermediği tespit edilmiştir. Zira bu üç 

araştırmacının gerçekleştirdiği çalışmanın sonucunda, sanatsal öğelerin müşteri 

memnuniyeti üzerinde tasarım ve çevre gibi diğer öğelerden çok daha fazla etkisi 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada benzer sonuç çıkmamasının sebebi olarak 

katılımcıların %79.3’ünün Frida Kahlo hakkında kısmi bilgiye sahip olması ve 

dolayısıyla sanatsal öğeler ve bu öğelerin öneminin farkına varamadıklarından 
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kaynaklandığı söylemek mümkündür. Araştırma göstermiştir ki, sanat bilgisi çok olan 

müşterilerin sanatsal tasarımı algılama konusundaki farkındalıkları daha yüksektir. 

          Katılımcıların demografik özelliklerine göre verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise 

kadın katılımcılar açısından kafede bulunan sanatsal öğelerin daha önemli olarak 

algılandığı görülürken yine benzer şekilde kadın katılımcıların kafede fotoğraf çektirme 

ve kendilerini kafede bulunan müşteri profiline ait olma gibi ölçütlerde erkek 

katılımcılardan daha farklı bir algıya sahip olduğu görülmüştür. Bu noktada kadın 

katılımcılar için sembolik tüketim değerinin erkek katılımcılara göre daha önemli 

olduğu söylemek mümkündür. Ancak diğer ölçeklerin tüm maddeleri ve sembolik 

tüketime ait diğer ifadelerin hiç birinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir.  

4.1.Yargı 

          Çalışma mekân tüketimine yönelik hizmet veren işletmelerin; sanat ve tasarım 

unsurlarının hedonik ve sembolik tüketim açısından müşteri memnuniyeti üzerinde 

olumlu bir etkisi olup olmadığını problem edinmiştir. Araştırmanın evrenini oluşturan 

mekânda müşterilerle yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışması ve bu çalışmanın 

analizlerinin sonucunda; işletmelerin mekâna uyarladıkları yeniden üretilen sanat ve 

tasarım unsurlarının hedonik tüketim ve sembolik tüketim açısından müşteri 

memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu yargısına varılmıştır.  

4.2.Öneriler 

          Cantine Del Frida Cafe’nin 397 müşterisi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket 

çalışmlarının SPSS İstatistik Paket Programı analizleri sonucunda kafenin yeniden 

üretilen sanat öğeleri, tasarım, hedonik ve sembolik tüketim ile müşteri memnuniyeti 

arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple özellikle postmodern 

tüketicilere hizmet sunmayı hedefleyen konsept kafe ve restoranların tüketicilerin 

tasarım, sanatsal öğeler, hedonik ve sembolik tüketim algıları üzerine odaklanarak 

müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla müşteri sadakatini artırmasını beklemek 

mümkündür. 

          Araştırmanın sonucunda kadın müşterilerin erkek müşterilere göre yeniden üretim 

sanat öğelerine karşı daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır. Bu sonucun ışığında 
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sanatsal öğeler yardımı ile hedef kitleyi elinde tutmak isteyen işletmeler, kadın 

tüketicilere dönük sanat içerikli özel bir pazarlama stratejisi geliştirmek mümkündür. 

          Araştırmaya göre kadın müşterilerin “Bu kafede fotoğraf çekilerek sosyal medya 

hesaplarımda paylaşmayı havalı buluyorum” ve “Kendimi bu kafenin müşteri profiline 

ait hissediyorum” gibi sembolik tüketime dönük sorulara erkek müşterilere göre olumlu 

yaklaşım gösterdikleri gözlenmiştir. Bu sebeple, mekân tüketimine dönük olarak sanat 

ve tasarım konsepti ile hizmet veren işletmelerin, kadın müşterilerinin sembolik tüketim 

davranışlarını desteklemelerini beklemek mümkündür.  

          Yaş gruplarına göre katılımcıların tasarım, sanatsal öğeler ve müşteri 

memnuniyeti algılamaları açısından anlamlı farklılıklar tespit edilememekle birlikte tüm 

yaş gruplarındaki katılımcıların benzer şekilde bir algıya sahip oldukları ve dolayısıyla 

yaşın bu veya benzer bir kafede tüketici deneyiminde etkili olmadığı görülmüştür. 

Ancak yaşın hedonik tüketim algısında “Bu kafe benim için hayattan kaçışı ifade 

ediyor.” ve “Bu kafede kendimi rahat hissediyorum.” ifadelerinde, sembolik tüketim 

algılamasında ise “Bu kafedeki deneyimimi arkadaşlarıma anlatmak için 

sabırsızlanıyorum” ve “Bu kafeye gelmenin benim için kişisel bir önemi var.” 

ifadelerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla işletmelerin yaş 

gruplarına veya diğer bir deyişle jenerasyon farklılıklarına göre tüketiciler açısından 

farklı anlamlar taşıyabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

          Araştırmanın gerçekleştirildiği mekân sanatı bir tüketim nesnesi olarak mekâna 

uyarlamıştır. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda sanat öğesinin müşteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmaması, müşterilerin sanat farkındalığı 

olmadan sembolik olarak bu işletmeyi tercih ettiği ihtimalini düşündürmektedir. Bu 

sebeple sanat ve mekân disiplinleri üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalarda bu sorunun 

cevabının araştırılması mümkündür. 
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EK’LER 

 

Değerli Katılımcı, 

Çalışmanın amacı, Cantine Del Frida Cafe’de kullanılan yeniden üretim sanat öğelerinin müşteri 

memnuniyeti üzerinde etkilerini incelemektir. Çalışma aracılığıyla elde edilecek bilgiler sadece bilimsel 

amaçlı olarak kullanılacak olup katılımcı bilgileri gizli tutulacaktır. Katılımınız ve işbirliğiniz için 

teşekkür ederiz. 

 

 

Dr. Şenay Yavuz GÖRKEM 

Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi  

e-mail: senayyavuz@maltepe.edu.tr 

                   Gözde TAYFUR 

                   Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi  

                   e-mail: gozde.tayfur@yahoo.com 

Aşağıda Frida Kahlo ile ilgili sorulan soruları yanıtlayınız. Her bir soru için lütfen tek bir 

işaretleme yapınız. 
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1) Frida Kahlo’nun mesleği nedir? 

a) Heykeltıraş 

b) Opera Sanatçısı 

c) Ressam 

d) Balerin 

 

2) Frida Kahlo nerelidir? 

 

 

a) Fransa 

b) Meksika 

c) Hindistan 

d) İtalya 

3) Frida Kahlo’nun saplantılı aşkı 

kimdir? 

 

a) Nickolas Muray 

b) Troçki 

c) Alejandro Gomez Arias  

d) Diego Rivera 

 

4) Frida Kahlo’nun hayatı boyunca en çok 

gerçekleştirmeyi istediği hayali nedir? 

 

a) Diego Rivera ile evlenmek 

b) Ünlü bir sanatçı olmak 

c) Anne olmak 

d) Kitap yazmak  

 

5) Frida Kahlo’nun eserleri sanat 

camiası tarafından hangi akıma 

dâhil edilmiştir? 

 

a) Kübizm 

b) Sürrealizm 

c) Ekspresyonizm 

d) Realizm 

 

6) Frida’nın ölmeden önce yaptığı son 

eserinin adı nedir? 

 

a) Kırık Sütun 

b) Yaralı Geyik 

c) İki Frida 

d) Yaşasın Yaşam 

Aşağıda kafenin sanat ve tasarım özellikleri sıralanmıştır. Cantine Del Frida Cafe’yi sanat ve 

tasarım algınıza göre değerlendiriniz. 

Lütfen her bir soru için bir işaretleme yapınız.  

1-Kesinlikle Katılmıyorum 2- Katılmıyorum 3- Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum 4- Katılıyorum 5- 

Kesinlikle Katılıyorum  

1 
Kafenin iç duvar ve renkleri etkileyicidir. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 
Kafenin tasarımını oluşturan öğeler (dekorasyon, kafede kullanılan 

aksesuar, masa, sandalye vb.) memnun edicidir. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Kafenin genel tasarımı etkileyicidir. (1) (2) (3) (4) (5) 

4 Kafede yer alan yeniden üretim sanat öğeleri güzeldir. (1) (2) (3) (4) (5) 

5 Kafede düzenlenen sanatsal etkinlikler memnun edicidir. (1) (2) (3) (4) (5) 

6 Kafede yer alan yeniden üretim sanat çalışmaları ilgi çekicidir. (1) (2) (3) (4) (5) 

7 Kafenin sanat çalışmaları kültürel olarak anlamlıdır. (1) (2) (3) (4) (5) 

8 Frida’nın dünyasının mekâna uyarlanması yaratıcıdır/memnun edicidir. (1) (2) (3) (4) (5) 

9 
Frida’nın yeniden üretim sanat eseri görsellerine, mönüde yer verilmesi 

güzeldir. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

10 Frida’ya ait söz ve fotoğrafların mekânda sergilenmesi dikkat çekicidir. (1) (2) (3) (4) (5) 

11 Kafede Frida’nın hayatını imgeleyen renklerin kullanılması sanatsaldır. (1) (2) (3) (4) (5) 

12 Bu kafeye gelince kendimi mutlu hissediyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 
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Aşağıda kafenin müşteri memnuniyetine yönelik özellikleri maddelemiştir. Cantine Del Frida Cafe’yi bu maddeler 

doğrultusunda değerlendiriniz.  

Lütfen her bir soru için bir işaretleme yapınız.  
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                                                                    Zaman Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederiz. 

1-Kesinlikle Katılmıyorum 2- Katılmıyorum 3- Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum 4- Katılıyorum 5- Kesinlikle 

Katılıyorum  

13 Bu kafedeyken hayallere dalıyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

14 Bu kafe benim için hayattan kaçışı ifade ediyor. (1) (2) (3) (4) (5) 

15 Bu kafede kendimi rahat hissediyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

16 Bu kafede kendimi dinlenmiş hissediyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

17 
Bu kafede fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarımda paylaşmayı havalı buluyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

18 
Bu kafenin sürekli müşterisi olmak başkalarında yaratmak istediğim izlenime uyuyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

19 
Bu kafedeki deneyimimi arkadaşlarıma anlatmak için sabırsızlanıyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20 Kendimi bu kafenin müşteri profiline ait hissediyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

21 

Kafede yer alan sanatsal,tasarımsal ve dekoratif detayları kendi tarzımla uyumlu 

buluyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

22 Bu kafeye gelmenin benim için kişisel bir önemi var. (1) (2) (3) (4) (5) 

23 Bu kafeden memnunum. (1) (2) (3) (4) (5) 

24 
Bu kafeye tekrar gelmek isterim. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

25 Bu kafeyi arkadaşlarıma tavsiye etmek isterim. (1) (2) (3) (4) (5) 

26 Bu kafenin faaliyetlerini takip etmek isterim. (1) (2) (3) (4) (5) 

27 
Bu kafeye geldiğimde burada mümkün mertebe uzun vakit geçirmek isterim. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

28 Bu kafenin hizmetlerinden memnun kaldım. (1) (2) (3) (4) (5) 

Cinsiyetiniz [  ] Kadın         [  ] Erkek 

Yaş 
[  ] 17-25                  [  ] 26-34         [  ] 35-43         [  ] 44-52                   

[  ] 53-61                  [  ]  62 ve yaş üstü 

Eğitim Durumunuz [  ] İlkokul   [  ] Ön lisans     [  ] Lisans     [  ] Lisansüstü    

Medeni Durumunuz [  ] Bekâr  [  ] Evli      

Mesleğiniz 

[  ] Öğrenci    [  ] Ev Hanımı   [  ] Devlet Memuru   [  ] Doktor   [  ] Avukat   

[  ] Bankacı 

 

[  ] Mühendis    [  ] Diğer. Belirtiniz………............. 

Aylık ortalama gelir 

seviyenizi işaretleyiniz 

[  ] 0-1600 TL   [  ] 1600-2500 TL  [  ] 2500- 3500 TL 

[  ] 3500-4500 TL      [  ] 4500 TL ve üzeri 
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Cantine Del Frida Cafe’ye Ait Görseller 

 

 

Kaynak: http://www.cantinedelfrida.com/galeri.html 

 

http://www.cantinedelfrida.com/galeri.html
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Kaynak:https://www.instagram.com/cantinedelfrida/p/BluZR5nBE_M/?igshid=kynj2b

az4i8w 

 

Kaynak: http://www.cantinedelfrida.com/menu.pdf 

 

https://www.instagram.com/cantinedelfrida/p/BluZR5nBE_M/?igshid=kynj2baz4i8w
https://www.instagram.com/cantinedelfrida/p/BluZR5nBE_M/?igshid=kynj2baz4i8w
http://www.cantinedelfrida.com/menu.pdf
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Kaynak: https://www.instagram.com/p/Bk22OhlBBRV/ 

 

 

Kaynak: http://www.cantinedelfrida.com/galeri.html 

https://www.instagram.com/p/Bk22OhlBBRV/
http://www.cantinedelfrida.com/galeri.html

