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- Sence televole tarz  programlar n toplum üzerinde etkisi var m ? 
- Televoleler toplum için kötü. nsanlar  kötü yönde etkiliyor. 
- Bunu biraz açar m s n? 
- Yani bo  bir dünya. Herkes böyle ya am yor ki. Zaten toplasan üç be  ki i. nsanlar  lüks ya ama 

özendiriyor. 
- Peki sen ne kadar s kl kla seyrediyorsun bu tür programlar ? 
- Kar la t m zaman. Yani pek s k de il. 
-  Okul bitince ans n  televizyonda denemek istemez miydin? 
- Zaten sunuculuk kursuna gitmeyi dü ünüyorum. Onlardan çok fazla eksi im oldu unu dü ünmüyorum.1  

 
 Bir üniversite ö rencisi ile yap lan mülakattan al nan bu diyalog günümüzde 
çok da garip say lmaz.  Neredeyse gündelik hayat m z n, sohbetlerimizin, giyini  
tarz m z n, konu ma biçimlerimizin içinden bir yerlerden mutlaka magazin 
görselli inin bir parças yla kar la yoruz. Peki ama televizyondaki magazin 
programlar  ne kadar etkili? Örne in, bu aralar Özcan Deniz’in dedi ine bak l rsa, 
onun yeni saç modeli çok modaym . Öte yandan bir ara lhan Mans z’ n yapt  her 
ey ‘trendy’di. Tarkan’ n ise her y l yenilenen saç modeli, giyini  tarz , kulland klar  

arabalar n modelleri gibi hemen hemen her ey gündelik hayatta bir yerlerden 
kar m za ç k yor. Yine benzer mülakatlarda, okul kantininde televolede bir önceki 

ak am yap lan kim k kim rükü  puanlamas n n, Türkiye’nin Irak’a asker gönderip göndermemesinden daha fazla 
konu uldu unu gördük.   
 Ayr ca, yap lan haberlerin çok da gerçekçi olmad n  bildiklerini gördük. Gece hayat  olanlar, televole 
medyatikleriyle ayn  ortamlarda biraz olsun bulunabilenler, kim kiminle haberlerinin çok da do ru olmad n  ve 
hatta muhabirle medyatik ki ilerin röportaj sorular  konusunda birazc k da olsa anla t klar n  söylüyorlar. Ancak 
bunlar sadece o yerlere gidebilenler. Peki ya di erleri?      
 Asl nda bu programlarda hemen hemen herkese çekici gelebilecek belirli bir ya am tarz  var. Öncelikle bu 
ya am tarz  içinde her ey paraya endeksli. Kimin ne i le u ra t  yok, bu insanlar aynen bir a k filmindeki gibi, 
hatta abartal m, zengin erkek ile fakir k z bir aradalar ve erke in nereden para kazand , i  ya ant s , ödemeleri, 
ailesiyle ili kileri yani vakit alan pek çok ey yok sadece a k var, konsantre bir ya am söz konusu. Bu 
programlarda da aynen böyle. Sadece e lenceye vakit ay ran, pahal  araba ve güzel sevgili ile ‘saadet’lerini 
tamamlayan televole ünlüsü bir grup insan. Zenginliklerinin ve güçlerinin göstergesi ise nas l tükettikleri ve 
tükettiklerini gururla göstermeleri. Tabii ki tüketim de ba l  ba na bir konu. Bu insanlar göz önünde, yapt klar  
moda oluyor, ya ad klar  sansasyonel ili kiler ana haber bültenlerine ta n yor. Böylece nas l tükettikleri ve ne 
tükettikleri de moda oluyor. Örne in, Türkiye’deki süper zenginlerin profilini çizerken, Maxxium Ürün Müdürü 
Jihan Jabsheh; “Bu gruptakiler farkl  olmak istiyor, herkesin içti ini içmekten ho lanm yor. Absolute Nar Suyu ve 
Mojito da bu nedenle çok trendy oldu. Bu kitle markan z  içiyorsa, herkes içiyor. O nedenle pazarlama 
faaliyetlerimizin %90’  bu gelir grubunu hedefliyor.” diyor. (1) 
 Öte yandan bu tür  televizyon magazinlerinde ünlülerin evleri, ya am alanlar  gösterilerek, izleyicinin 
gözünde bu ya am biçimi idealize ediliyor. Capital’e göre, “Türkiye’de evlerinin dekorasyonu için 50 bin ile 100 
bin dolar aras  para harcayan 160 bin tane (Türkiye’nin toplam konut say s n n %1 ini olu turan) aile var.” (1)  
 Tüm bunlardan ç kartabilece imiz sonuç; Türkiye’de popüler kültür kavram n n asl nda iktisadi, sosyal, 
s n fsal ba lamda ele alabilece imiz çok geni  kapsaml  bir içeri e sahip oldu udur.  Türkiye’nin tarihsel de i im 
ve dönü ümü popüler kültürü de ana hatlar yla ekillendirmi , dü ünsel ve simgesel alana yönelik olan n 
pazarlanabilece i bir Türkiye portresi çizilmeye ba lanm t r. 
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1 Bu diyalog,  Mehmet Çakar’ n, üniversite ö rencilerinin Televole tarz  magazin programlar na olan tutumlar n n ara t r ld  çal mas ndan 
al nm t r. 


