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ÖZET 

 

Estetik anlayışlar, gündemine hem estetik hem de sağlık konuları olan obezite ve 

zayıflamayı aldıktan sonra modalaşarak sosyal ilişkilere ve ekonomiye yansıyan ve yaşam 

tarzları ve tüketim kalıpları üreten bir kapitalist toplumsal hareket halini almıştır. Bu hareketi 

doğuran moda, kozmetik ve medya endüstrileri insanların ruhsal ve mali durumlarını, sosyal 

ilişkilerini ve iş yaşamlarını etkileyebilecek estetik ve sağlık idealleri çizmektedir. Bu ideallerin 

kitle iletişim araçlarındaki iletilere ve sanatsal anlatılara yerleştirilmesi, doğal görünümlerinden 

ve beslenme düzenlerinden uzaklaşan, kimyasallarla ve neşter dokunuşlarıyla mutluluğu ve 

tatmini yaşayan bireyler ve bedenler üretmektedir. Güzelliği yorumlama algımız ise küresel 

post modern estetik kültürümüzün bir ürünüdür ve kitle iletişim araçlarında ve sosyal 

çevrelerimizde yüceltilen ideal beden tasavvurunun en çarpıcı göstergelerinden biridir.  

 

Estetik ve sağlık konusundaki etkilenim ve etkileşimlerimizi belirleyen “Beden 

İmajı”mızdır, bedensel görünümümüz, sağlık durumumuz ve benliğimiz hakkındaki algı, 

düşünce ve duygularımızdan oluşan beden imajımız. Çalışmamızda, beden imajımızın özel 

sektördeki üretim motivasyonlarından ne derecede etkilenerek estetik ve sağlık anlayışları 

aracılığıyla toplumsal ilişkilerimize, kültürel anlamlandırmalarımıza, bedensel tutumlarımıza 

ve tüketim davranışlarımıza yansıdığını sosyolojik ve sosyal psikolojik açıdan inceleyeceğiz. 

Çalışma, yarı yapılandırılmış derinlemesine ikili görüşmelere dayanmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Beden İmajı – Beden Estetiği – Beden Sağlığı – Post-modern Kültür – Kitle 

İletişim Araçları 
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ABSTRACT 

 

Aesthetic senses have become a capitalist social movement by coming into fashion and 

being reflected in the social relations and the economy and by producing life styles and 

consumption patterns after putting obesity and slimming which are both aesthetics and health-

related matters on their agendas. The fashion, cosmetic and media industries bringing about this 

movement generate aesthetic and health ideals which will be able to influence people’s 

psychological and financial situations, social relations and business lifes. The insertion of these 

ideals into the messages and artistic narrations in the mass media produces individuals and 

bodies moving off from their natural appearance and diets and feeling satisfied via chemicals 

and touches of scalpels. Our sense of comprehending the beauty is a production of our global 

post-modern aesthetic culture and is one of the most impressive indications of ideal body 

description celebrated in mass media and our social circles. 

 

Body Image is the thing determining our influences and interactions related with 

aesthetics and health. It is comprised of our senses, thoughts and feelings about our physical 

appearance, condition and our self. We analyzed how much our body image is influenced by 

the motivations of production in the private sector and is reflected through aesthetic and health 

senses in our social relations, cultural interpretations, body attitudes and consumption 

behaviours. The study is based on semi-structured interviews. 

 

 

KEYWORDS: Body Image – Body Aesthetics – Body Health – Post-modern Culture – Mass 

Media 
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1. Giriş 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

A-Genel Sorunun Özelleştirilmesi 

 

Araştırmamıza konu olan genel sorun, bedensel ürün ve hizmetler konusunda yatırım 

yapan ekonomik ve siyasi güçlerin ürettiği ve sürekliliğini sağladığı tüketim yapı ve 

alışkanlıklarının bireylerde kimyasal, tıbbi ve psikolojik müdahaleyi gerektirebilecek kadar 

fazla bedensel kaygıya yol açmış olmasıdır. Türk toplumunda son yıllarda beden imajıyla ilgili 

olarak yapılan araştırmalar (Canpolat, 2005; Alisinanoğlu, 2010) göstermiştir ki kaygı düzeyi 

bu sorunu ilk deneyimleyen batılı ülkelerdeki kadar yüksektir. Araştırmamıza konu olan bölge 

Türkiye’de metropoliten yaşam tarzının sınıf profillerinin en çok gözlemlenebileceği üç büyük 

şehirden biri olan Ankara’dır. Ankara özelinde ise ekonomik ve siyasi güçlerin ve yapıların 

merkezi konumunda bulunan ve etkilerini en yoğun hissettirebildiği sosyo-ekonomik düzeyi en 

yüksek ilçe olan Çankaya’dır. Çankaya’da küresel estetik anlayışlarının etkisiyle bedensel 

kaygı hissederek çeşitli sosyo-psikolojik, ekonomik ve tıbbi süreçlerden geçen kişilerin 

bedenlerinden memnun olmadığı ve bedensel-estetik fikirlerinin yoğun dolaşımda olduğu 

yerlerde birçok bireysel-sektörel etkinliğin filizlenmesine sebep olduğu tezi çalışmamızın özel 

olarak ele aldığı konudur. 

 

B – Araştırma Sorunsalının Tanımlanması 

 

Araştırmamıza konu olan sorun ekonomik güçlerin kitle iletişim araçlarının 

kullanımıyla yaydığı estetik anlayış ve ideallerinin bireyin bedensel görünümüne dair algısını 

derinden etkilemesi ve yaratılan tüketim kültüründe bireylerin sınıfsal beğeni (Bourdieu, 1984) 

düzeniyle belirli bedensel tutumlara ve algılara sahip olmasıdır. Dolaşıma sokulan estetik 

anlayışlarının kitle iletişim araçları ve sosyal ilişkiler vasıtasıyla bireylerde beden imajının 

değiştirilmesine yönünde etki oluşturması sonucunda bireyler etkilenen beden algılarının gereği 

olarak belirli psikolojik itkilere sahip olmakta ve çeşitli psikolojik, sosyo-psikolojik, biyolojik, 

ekonomik ve tıbbi etkinlikler göstermektedir. Araştırmamızda Ankara ili Çankaya ilçesi 

metropoliten bölgede bedensel farkındalığın estetik anlayışlarla artırıldığı varsayımına dayalı 
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olarak seçilen bir örneklem ile çalışılmıştır ve örneklemdeki bireylerin algıları araştırmacının 

geliştirdiği görüşme formu ile ölçülerek çeşitli psikolojik, sosyo-psişik, biyolojik, ekonomik ve 

tıbbi çıktıları kendilerine sorulmaya ve kendi hikâyelerini anlatışları gözlemlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

C- Amaca Nasıl Ulaşıldığı 

 

Araştırma sorunsalının araştırmanın amacına hizmet etmesi için gerekli görülen 

örneklem ve araştırma yöntemleri Türkiye’de ve dünyada beden imajı konusunda yapılan 

araştırmalarda genellikle kullanılan nicel yöntemlerden farklı olarak nitel araştırma yöntemine 

uygun olarak seçilmiştir. Derinlemesine yoğunlaştırılmış-yapılandırılmış görüşmelerin 

yapıldığı örneklem 30 kişiden oluşmuştur. Durumsal bir araştırma olan çalışmamızın 

görüşmeleri yürütülürken katılımcılardan bedenleriyle ilgili algı, tutum ve davranışlarına ve 

bunların kişilerarası ilişkilerdeki rollerine ve etkilerine dair bilgiler edinilmiştir. En temelde 

kitle iletişim araçları ve sosyal ilişkiler aracılığıyla toplumsal yaşantıya nüfuz eden estetik 

anlayışların kişilerce nasıl algılandığı, bireylerin bedenleriyle nasıl ilişki kurmalarını 

sağladığını ve bu anlayışların kişilerarası ilişkilerle nasıl yeniden üretilerek psikolojik, sosyal-

psikolojik, biyolojik, tıbbi ve ekonomik etkinliklere dönüştüğü seçtiğimiz bedensel farkındalığı 

artmış olduğu varsayılan örneklemden gelen bilgilerle analiz edilmiştir. 

 

i. Uygulanan Özel Yöntemler 

 

Uygulanan Özel Yöntemler “Kartopu örneklem seçilim yöntemi”,  “İçerik analizi”, 

“Yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat” ve “Açık uçlu sorular” olmuştur. Bu yöntemler 

ile elde edilen verilerin analiz edilmesi için farklı veri işleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu 

yöntemler Maxqda programıyla nitel veri kodlama, içerik analizi (kod sıklıkları, temalar ve 

kategoriler arası ilişkilerin hesaplanması ve haritalandırılması, kelime ağırlıklandırılması) 

olmuştur. 
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D- Araştırma Yöntemi 

 

i. Varsayımların Tespiti İçin Gerekli Popülâsyon Tanımı 

 

Araştırmamızda kısmi olarak karşılıklı nedensellikler de incelenmiştir. Durumsal 

(prospektif) çalışma 2013-2014 Türkiye’sinin başkenti Ankara ve merkezi ilçe Çankaya 

özelinde estetik anlayışlar ve bedensel tutumları arasındaki ilişkiler hakkında fikir vermeyi 

amaçlamaktadır. Katılımcı yaklaşımla görüşülen kişilerin algılarını ortaya koymaya 

çalışmaktık. Araştırma ile bir nitel model de ortaya koyulmaya çalışılmıştır ve bu model bir ön 

tez niteliğinde olacaktır, doktora çalışmamızda nicel model ve son tez olacaktır. 

 

Örneklem, beden algı sorunu, bedensel tatminsizlik yaşadığı ve bedensel tüketim ve 

davranış sergilediği düşünülen insanlardan seçilmiştir. Bu seçim, bu algı sorunlarını toplumsal 

olan hangi etkenlerin etkilediğini bulmak üzere bu gruptan bilgi alınabileceği varsayımına 

dayanmaktadır. Örneklem araştırmanın temsilini sağlamaya çalışmakta, bunu algı sorunlarının 

incelenebileceği en somut sosyal birimlerden biri olduğu varsayımına göre başarmaya 

çalışmıştır.  

 

Görüşmeler spor merkezleri ve estetik ve güzellik merkezlerine gidilip görüşmenin 

yapısı, amacı ve önemi anlatılıp görüşme formlarının incelenmek üzere bırakılması ve 

sonrasında işbirlikçi merkezlerin geri dönüş yapması ile başlamıştır. İlk dört anketimiz bu 

şekilde yapıldıktan sonra kartopu yöntemiyle tavsiye ve gönüllülük ekseninde ilerlenmeye 

çalışılmıştır. Kişiler olumsuz veya bazen çok olumlu beden imajına sahip olduğunu düşündüğü 

veya beden konusunda farkındalığının yüksek olduğunu düşündüğü tanıdıklarına 

araştırmamızdan ve anketimizden söz etmiştir ve gönüllü olan kişilerle devam edilmiştir. 

 

Örneklem seçiminde izlenilen yöntemde ilk önce şu resmi kurumların internet siteleri, 

bilgi edinme başvuru sistemleri, e-mail adresleri ve kurum telefonları vasıtasıyla iletişim 

kurulmaya ve yardım alınmaya çalışılmıştır: 
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 Gelir İdaresi Başkanlığı 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı 

 Sağlık Bakanlığı  

 Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

 Ankara Ticaret Odası 

 Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

 Ankara Sağlık Müdürlüğü 

 Diyetisyenler Derneği 

 

Bilgi edinme başvurusu faks ve e-mail gibi elektronik ortam marifetleriyle estetik 

operasyon ve spor ve sağlıklı yaşam konusunda hizmet veren ve faaliyet gösteren, doktor 

bulundurma zorunluluğu olan güzellik merkezleri, spor ve sağlıklı yaşam merkezlerinin ve 

kuruluşlarının resmi listesine ulaşma ve buradan Ankara ili Çankaya ilçesindeki kuruluşların 

rastgele seçimiyle merkezlere gidilip onları bilgilendirme yoluyla araştırmanın amacı ve önemi 

anlatılıp yardım edebileceğini önerebilecekleri bir iş birlikçi müşteri veya katılımcıyla görüşme 

sağlanacak ve onun işaret ettiği bir başka kişiyle görüşmelere devam edilecekti. Ancak 

kuruluşlardan bilgi gizliliği sebebiyle bilgi verilmediği için internette firmaların bilgilerini 

kendilerinin kaydettirdiği firma havuzları olan esirket.com ve firmasec.com gibi sitelerinden il 

ilçe ve faaliyet alanı seçilerek belirli bir liste oluşturulup bu işyerlerinin iletişim bilgileri alınıp 

yüz yüze görüşülmüştür. Araştırmanın önemi ve amacı belirtilip görüşme formunun örneği 

kendilerine bırakılmıştır. 

 

Sınıf profili açısından Ankara ilinin eğitim ve gelir seviyesi görece yüksek ilçelerinden 

Çankaya, beden konusunda farkındalığı ve buna dayalı tüketimin kırsal kesimlere göre yüksek 

olduğu varsayımıyla seçilmiştir. 

 

Bu araştırmanın amacı Türk toplumunda sosyal ilişkiler ve medya kanallarıyla oluşan-

oluşturulan beden algılarının ortaya çıkarılması ve çarpık beden imajının ortaya çıkarıldığı bu 

tezin doktora çalışması için bir ön tez olarak ortaya konmasıdır. Çalışmanın olumlu bir beden 

imajı oluşturma projesi için veri sağlama amacı da vardır ve Radyo Televizyon Üst Kurulu ve 
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Sağlık Bakanlığı’na reklam etiği ve olumlu beden imajı konusunda çalışma yapılması 

konusunda önerilerde bulunmayı hedeflemekteyim.  

 

Araştırmadaki başlıklar ve araştırmanın kapsamı, postmodern estetik anlayışlarının 

toplumsal yaşantı vasıtasıyla bireysel yaşama nasıl girdiğini ve bireyin ait sosyal olduğu 

gruplara ve sahip olduğu sosyal kimliklere bu anlayışları yeniden üreterek nasıl soktuğunu 

göstermek üzere belirlenmiştir. 

 

Toplanan verilerin araştırma sorunsalıyla ilgili söyleyecekleri, yorumlayıcı 

yaklaşımımız için kişilerin derinlemesine mülakatlarda verdiği bilgiler, beden imajı konusunda 

kısmi sorun yaşayan (bu sorun sebebiyle bedensel hizmet alan ve tutum sergileyen) bireylerin 

davranış örüntüleri ve sosyal ilişkileri bu çalışmada incelenmektedir. Ortaya çıkan sonuçların 

Ankara ili Çankaya ilçesinde orta-orta üst sınıfın beden imajına dair bir fikir ve toplumda 

yetişkin nüfusta beden imajı sorunlarına dair ipuçları vermesi beklenmektedir. 

 

E-Analiz Süreci 

 

i. Veri Toplama Aracı 

 

Bireylerin beden imajına yönelik veri analizi, araştırmacının oluşturduğu “Beden İmajı 

Araştırmacı Notları Kontrol Listesi” (Soru formunda soruların hemen üstlerinde yer 

almaktadır) ve araştırma sürecinde ortaya çıkan ve araştırma sonucu üretilen kavramlar ile 

gerçekleştirilmiştir. Kavramsal tanımlamalar için veri analizi sürecinde kontrol listesinden 

kısmen yararlanışmıştır. Veri analizi yöntemi olarak içerik analizi yöntemini seçtim. İçerik 

analizi boyunca gerekli görüldüğünde, listeye yeni kodlar eklenerek analize devam edilmiştir. 

Böylece analiz sürecinin bir yandan literatürle ilgili kapsam geçerliği sağlanmış diğer yandan 

da ortaya çıkan yeni durumların ihmal edilme olasılığı bertaraf edilmiştir.  
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ii. Verilerin Analizi: Araştırmanın İşlem Adımları 

 

Beden imajı ile bireysel ve toplumsal etkenlerin etkileşiminden ortaya çıkan denek 

ifadelerinden elde edilen araştırma verilerinin kodlanması, kodlardan kategorilerin ve 

kategorilerden temaların üretilmesi, bulunan temaların düzenlenmesi, bulguların bu kod ve 

tema gibi kavramlarla tanımlanması ve yorumlanmasında MAXQDA© adlı nitel veri analizi 

programından yararlanılmıştır. Analize tabi tutulan veri setinin yapısı gereği içerik analizinin 

gerçekleştirilmesinde bu programdan yararlanılması uygun görülmüştür. Ayrıca bu yolla, veri 

analiz sürecinin daha açık ve sistematik hale getirilmesi de amaçlanmıştır1.  

 

Beden imajı ve toplumsal ve bireysel etkenlerin etkileşimiyle ilgili olarak ortaya çıkan 

durumların tespit edilmesinin ardından araştırmanın veri analiz süreci başlamıştır. Verilerin 

analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Amacımız, topladığımız verileri 

tanımlayabilecek ve açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu kapsamda 

topladığım verileri kavramsallaştırdım, oluşan kavramları mantıklı bir çerçevede düzenledim 

ve buna göre kodlar, kategoriler ve temalar oluşturdum.  

 

İçerik analizinde, mevcut görüşme verilerinin ve gözlemlerinin nicel ve nitel 

boyutlarından hareketle, sosyal gerçeğin ilk bakışta görülmeyen bazı soyut boyut ve kesitlerine 

yönelik bazı bulguların elde edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın bu kısmına ilişkin 

verilerin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar; (a) verilerin kodlanması, (b) kod, 

kategori ve temaların bulunması ve (c) kodların ve temaların düzenlenmesi şeklindedir2. 

 

iii. Verilerin Kodlanması 

 

İçerik analizine görüşme tutanaklarının incelenmesi sonucunda beden imajı ile bireysel 

ve toplumsal etkenlerin etkileşiminden ortaya çıkan ifadelerden elde edilen verilerin 

MAXQDA© adlı nitel veri analizi programında oluşturulmasıyla başlanmıştır. Araştırmacı her 

                                                             
1 Creswell, J. W., Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches: SAGE 

Publications, 2008, sf. 165 
2 Saillard, E. K., Nitel Araştırma Atölyesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 12.05.2013 
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deneğin görüşme tutanağını MAXQDA©‘ya yüklemiştir. Ardından bu belgelerin her birinde 

sorulara verilen cevaplardan (cümlelerden) her biri bir analiz birimi olarak kodlanmıştır ve 

uygun görülen kodlarla kavramsallaştırılmıştır. Böylece, her bireyin beden imajına bağlı olarak 

oluşan duygu-tutum ve durumları, kavramsal olarak incelenebilir hale gelmiştir ve kodlar 

anlamsal kapsayıcılık ve hiyerarşiler temelinde birçok noktada benzeşmiş ve ayrışmıştır ve 

ayrışan ve benzeşen boyutlarıyla ayrı kategoriler haline getirilmiştir.  

 

iv. Kategorilerin ve Temaların Bulunması: 

 

Kodlama işleminin tamamlanmasının ardından, ortaya çıkan kodlardan yola çıkarak 

verileri kavramsal düzeyde açıklayabilecek ve kavramları belirli kategoriler altında 

toplayabilecek yapılar, yani kategoriler bulunmuştur. Kategorilerden de temalar üretilmiştir. 

Temaların bulunması için MAXQDA©‘ya işlenen tüm “alt kodlar” programın sunduğu “kod 

haritası (maxmaps)” özelliği kullanılarak birleştirilmiştir. Buradaki amaç kavramlar arası 

ilişkilerin daha açık şekilde ifade edilmesi olmuştur. 

 

v. Verilerin kodlara, kategorilere ve temalara göre düzenlenmesi ve 

tanımlanması: 

 

Tematik kodlama aşamasının ardından verilerin ortaya çıkan kodlara, kategorilere ve 

temalara göre düzenlenmesi aşamasına geçilmiştir. İlk aşamadaki ayrıntılı kodlama ve ikinci 

aşamadaki kategorik ve üçüncü aşamada tematik kodlama sonucunda topladığım verileri 

amacım doğrultusunda düzenleyebileceğim bir sistem oluşturdum. MAXQDA©‘nın kod 

haritası özelliği ile oluşturulan bu sistem, toplumsal ve bireysel estetik anlayışların etkilediği 

durum ve tutumların yer aldığı temaların ortaya konulmasını sağlamaya çalıştı.  

 

vi. Güvenirlik:  

 

Oluşturulan kavramların ve kodların verileri temsil edip etmediğini kontrol etmek 

amacıyla içerik analizi sürecinde, aynı kodlayıcının aynı metni (görüşme tutanaklarını) iki farklı 

zamanda aynı şekilde kodlayıp kodlamadığına bakılmıştır. Bu işlem için planlama yapılırken 
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analiz programında yapılan bir hatadan kaynaklı olarak ilk kodlamalar silinmiştir ve ikinci bir 

kez kodlanma yapılmıştır. Daha sonra ilk kodlamanın verilerine bilgisayar işlem kayıtlarına 

erişilerek ulaşılmıştır. Bir bilişim uzmanının yardımıyla kurtarılan veriler sayesinde ilk 

kodlamayla ikinci kodlama karşılaştırılabilmiştir ve % 90 oranında aynı kodların kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Geri kalan % 10’luk kısımlar arasındaki tutarsızlıklar giderilmiştir ve 

kodlamalara son hali verilmiştir.  

 

Çalışmada başlangıçtaki kategoriler ve değişkenler (araştırmacının oluşturduğu 

araştırmacı notları kontrol listesi) yönlendirici olsa da ileri aşamalarda yeni kategori ve 

değişkenler de ortaya çıkmıştır. Çalışmadaki içerik analizi ham verinin kodlanması ve görüşme 

tutanaklarının içeriğinden ilişkili veriler ile kategorilerin ve temaların oluşturulmasını 

kapsamıştır.  

 

Kodlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkların ve ilişkilerin karşılaştırılmasıyla yeni 

kategoriler oluşturulmuştur: Bu kategoriler medya kurgusu farkındalığı, sınıfsal beğeni, dış 

etkenli yönelim, bireysel belirleyicilik, benlik değerlendiriciler, beden ve duygulanım, 

cinsiyetlere özgü tavırlar, beden modifikasyonu, güzellik kaygısı, bedensel irade, ideal beden, 

beden şekillendiricisi kullanımı olarak adlandırılmıştır. İnsanların toplumsal yaşamda ve medya 

ile etkileşiminde şekillenen benlikleri ve beden imajları araştırmamızda sunduğumuz kavramlar 

ile resmedilmeye çalışılmıştır. Yukarıda sayılan kavramlar ise iç içe geçmiş davranışsal ve 

tutumsal örüntüleri açıklamada kullanılan teorik araçlar olmuştur. 

 

vii. İçerik analizi işlemlerinin özeti: 

 

Görüşme tutanakları Microsoft Office Word© kelime işlemci programına 

aktarılmıştır. Bu Word© dosyaları ise nitel analizin ve içerik analizinin yapılabilmesi 

için Maxqda© isimli nitel analiz programına aktarılmıştır. Analiz süreci şu şekilde 

başlamıştır: 

1. Cümleler teker teker seçilmiştir. 

2. Seçilen cümlelere 3 kelimeyi geçmeyen kodlar atanmıştır. 
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3. Benzeşen, ayrışan, tekrar eden kodlar hesaplanmıştır, ayrı kategoriler altında 

toplanmıştır. 

4. Listeye yeni kodlar ve kategoriler eklenerek analize devam edilmiştir. 

5. Kategorilerin birbirleriyle ilişkilerinden ortaya çıkan temalar düzenlenmiş ve alt 

temalarıyla birlikte yapısal ilişkileri açıklanmıştır.  

6. Bulgular temalar ile açıklanmaya çalışılmıştır ve yorumlar nitel analiz yöntemlerine 

uygun olarak getirilmiştir. 

 

F -Araştırmanın Kısıtlılıkları 

 

Çalışmamız Ankara ili Çankaya ilçesinde bedensel farkındalıkları estetik anlayışlar 

aracılığıyla artırıldığı düşünülen ve bu bağlamda estetik anlayışlar ve beden ideallerinin 

etkisiyle çeşitli spor ve yaşam merkezlerine ve belediyelerin sağladığı spor imkânlarına 

başvuran kişileri ve onların yönlendirdiği kişileri kapsamaktadır. Bu haliyle çalışmamız 

yetişkin (+18) nüfusu kapsamaktadır ve erken gençlik ve ileri yaşlılık döneminde olan kişiler 

araştırmamızın yapısı gereği örnekleme katılmamıştır ve bu iki grubu temsil edebilecek verileri 

taşımamaktadır. Metropoliten bölge özellikleri göstermesi bakımından Çankaya sosyo-

ekonomik özellikler, sınıfsal beğeni ve bedensel tutumlar konusunda seçtiğimiz örneklem ile 

tipik özellikler sunmakla birlikte Ankara’nın genelini yansıtmayabilir. Bürokrasi ve siyasetin 

merkezi konumundaki ilçe sınıf profili ve iş yaşamı açısından devlet ve kurumların da gerekli 

gördüğü giyim kuşam ve bedensel kuralların estetik anlayışlara dâhil edilebileceğini 

göstermektedir. 

 

Beden kısımlarını değerlendirmeyi ölçen birçok anketin kısıtlılıklarından biri de 

erkeklerin neden tatminsiz olduklarını ve bu tatminsizliklerin onların hayatlarının diğer 

kısımlarını nasıl etkilediğini anlatmamasıdır. Araştırmamız erkeklerin bedenlerini 

nesneleştirme deneyimleriyle ilgili olarak daha fazla bilgi edinme imkânı sunar ve erkeklerin 

bedensel tatminsizlik deneyimleriyle ilgili bilgi dağarcığımızın gelişmesine yardımcı olmaya 

çalışmıştır. Araştırma sürecinde kadınların ve erkeklerin genel bedensel duygu veya 

tutumlarına dair kalıp yargıları kıran verilere rastladım fakat bu oran çok yüksek veya çok düşük 

değildi ve herhangi bir genelleme yapmamı destekleyemezdi.  
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2. BEDEN VE BEDEN İMAJI 

 

Sosyolojinin konusunun sosyal yapı ve kültür araştırmaları olarak belirlenmesiyle 

kendine toplumsal uzam ve araştırmalarda yer bulamayan beden, 1960’lı yıllardan itibaren 

toplumbilimcilerin ilgisine mazhar olmaya başlamıştır. Beden sosyologlarına göre bunun 

nedeni bedenin, toplumda görünürlüğünün ve kişilerarası ilişkilerde oynadığı rollerin artması, 

sosyal, ekonomik ve siyasi değişimlere göre yeniden kurgulanabilen bir nesne haline getirilmesi 

olabilir. 

 

Beden görünümü ve işleviyle iki boyutlu bir toplumsal varlıktır. Görünümü, kültürel ve 

psikolojik var oluşu simgelerken, işlevi yani sağlığıyla da yaşanılan toplumda insan yaşamına 

atfedilen değerleri ve verilen önemi gösterebilmektedir. Giderek artan ve cinsiyetlere göre 

yapılması öngörülen bedensel tüketim ve giderek artan kalp rahatsızlıkları ve kanser vakaları 

beden ve ruh sağlığına yönelik kapsamlı beden politikalarının toplumsal olarak 

oluşturulamadığının bir göstergesi olabilir. Featherstone’a göre, tüketim toplumunda iç ve dış 

beden bir araya gelir. Tüketim toplumunda iç bedenin* korunması dış bedenin** görüntüsünün 

güzelleştirilmesi hedefini taşımaktadır3. Yani günümüzde iki boyutlu toplumsal varlığımız olan 

bedenimizin iki boyutunu da korumak büyük önem taşımaktadır. 

 

Dini, siyasi ve kültürel koşullara göre müdahaleye tabi tutulan beden son yüz yıldır 

güzellik ve sağlık endüstrilerinin de kültürel ve psikolojik konuları gündemlerine alarak ürün 

ve hizmet üretimini belirlemesi sonucunda toplumsal eylem ve etkinlik alanı haline gelmiştir. 

Öngörülen güzellik ve sağlık tüketim ve davranış kalıplarına uyulduğunda insanlar toplumun 

normal bir bireyi olarak kabul edilmekte, bu davranış örüntülerini kabul edip uygulamayanlar 

ise estetik ve sağlığa dair değişik söylemlerle etki altına alınmaya çalışılmaktadır. Işık bedenin 

                                                             
3 Işık, E., Beden ve Toplum Kuramı, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1998, sf. 160 

*İç Beden, bedenin dış yüzeyi olan derinin altında yer alan ve bedenin dışarıdan görülmeyen kısımlarını ifade 

eder. 

**Dış beden, bedenin dış yüzeyidir ve gözle görülebilen bedensel değişikliklerin önemli bir kısmı dış bedende yer 

alır. Dış beden analizi bedenin temsili ve temsille bağlantılı bedene yapılan müdahaleleri analiz ettiğinden dolayı 

politik ve ekonomik çözümlemeleri de içinde barındırır. Çünkü söz konusu müdahaleler büyük bir endüstri ve 

gelir kaynağının odağına yerleşmiştir. Dış beden, tüketim toplumunda temel siyasal kontrol ve düzenleme alanı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. (bkz: Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı, sf. 160) 
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toplumsal yaşamda birçok müdahaleye maruz kaldığını ve toplumda çeşitli gruplarda farklı 

değerlere sahip olduğunu şu sözlerle açıklamıştır: 

 

“Bedenin bir haz nesnesi ve seçkinlik simgesi haline dönüştüğü modern toplumda tüm alanlarda 
beden öne çıkmıştır. Beden üzerine müdahale, kozmetikten estetik cerrahiye birçok alanda 

gerçekleşmektedir. Burada amaç sağlıklı ve genç görünen bedenlere sahip olmaktır. Beden 

üzerindeki bu müdahaleler bilimsel ve teknik gelişmeler yoluyla artmaktadır. Örneğin, 
Shilling’e göre bu müdahalelerin sonucunda ‘bedenin ne olduğu hakkındaki bilgi sorunlu hale 

gelmektedir’ ve bedeni modern hayatta bir proje olarak değerlendirmek gerekmektedir4.” 

 

Turner’a göre (Turner’dan aktaran Işık, 1998), ‘enerjinin disipline edilmesi ve 

ihtiyaçların artması bağlamında bedenin rasyonelleşmesi, Weber’in kapitalist gelişim analizinin 

temel temasıdır’.  Diyet rejimlerinin, bedenin rasyonelleşmesi, kontrol edilmesi ve bir adım 

ileride hedonizmin temel nesnesi haline dönüşmesiyle ilişkilendirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkar5. Rasyonelleştirilen ve sınıflara, gruplara, modalara, inançlara, kültürlere ve siyasi 

gündemlere göre şekillendirilmesi beklenen beden, kişiliği ve yaşam tarzını temsil ettiği 

düşünülen bir beşeri meta haline gelmiştir. Bedene temsil görevi yüklendikten sonra anlamlar 

ve bu anlamları yansıtacağı düşünülen semboller bedene kazınmaktadır. Gücü ve zenginliği 

işaret ettiği düşünülen semboller bedensel davranış, hizmet ve ürünler kullanıldığında güç ve 

zenginlik imgeleri bedene yansıtılmış olur. Bourdieu (Bourdieu’den aktaran Işık, 1998) için 

herhangi bir seçkinlik arayışının başlangıç noktası, kişinin kendi bedenidir. Yemekte beğeni de 

ayrıca her sınıfın kendi beden anlayışına ve besinin beden üzerindeki etkilerine bağlıdır. Bu 

beğenideki farklılıklardan dolayı, bedenin güzellik, sağlık ve dayanıklılığı hakkındaki 

düşünceler, sınıftan sınıfa farklılık göstermekte ve önemi artmakta ya da azalmaktadır6. 

 

Bedenin toplumsal ilişkilerdeki önemini ve kapsamını Işık (Foucault’tan aktaran Işık: 

1998) “hasta, ölü, baskılayan, kurumsal, kentli, arzulanan, yaşayan, söylemsel, sağlıklı, 

iletişimsel, maddi, uyuyan, konuşan, baskılanan, köylü, yansıyan, cinsel… tüm bedenler” 

olarak işaret etmiştir7. 

 

 

                                                             
4 Işık, E., A.g.e., sf. 160 
5 Işık, E., A.g.e., sf. 147 
6 Işık, E., A.g.e., sf. 139 
7 Işık, E., A.g.e., sf. 151 
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2.1. Beden, Benlik ve Özne 
 

Benlik, kendinin bilincinde olmak; sadece kendisinin değil başkalarının da duyguları, 

güdüleri ve görüşlerinin farkında olmak; ‘diğerinin rolünü alabilmek ve insanların belirli bir 

davranış ve durumu nasıl yorumlayabileceklerini tasarlamak ve hatta kendisinin başkalarına 

nasıl göründüğünü tasavvur etmektir. Hepimiz, bu yüzden, bir benliğe ve ‘benlik imgesine’ 

sahibizdir8. Başkalarının hakkımızda ve bedenimiz hakkında yapacağı olası yorumlar üzerine 

tahminler yürüten benlik algımız, bedenimizle ilgili hislerimizi, düşüncelerimizi yani beden 

imajımızı etkileyerek bedenimiz ile ilgili çok çeşitli farklı duygu ve davranış örüntülerini 

deneyimlememizi sağlar. Gofmann’ın da ifade ettiği gibi, benlik, çok yüzeyli veya çok 

yüzlüdür, yani durumun gerektirdiği imaj veya toplumsal maskeyi yüzüne geçirebilir ve 

gerektiğinde farklı toplumsal durumlara girip çıkabilir9. Goffman’ın çok yüzlü ve yüzeyli 

benliği, benliğin beden yoluyla sunuluşunu ve kültürel anlamların bedendeki temsilini 

somutlaştıran bir kavramdır. 

 

Bir oyuncunun (bizim durumumuzda bireyin) tüm hareketlerini, onun, diğer 

oyuncuların hareketlerine dair sahip olduğu varsayımlar belirler10. Mead’in bakış açısına göre, 

söz konusu varsayımlar bedene, bedenle ilgili kültürel anlamlara ve sosyal normlara aitse, 

benlik özne olarak ötekini hesaba katarak etkileşimde olduğu kendi bedenine geri dönen 

bilgilerden etkilenir. Benlik geri dönen bilgiyi değerlendirerek kendine ve bedenine dair 

bilgileri gözden geçirir. Benliğin etkileşimiyle ilgili olarak Charles Horton Cooley “ayna 

benlik” kavramının iletişim sonucunda hissettiğimiz duyguları açıklamasını sağlamıştır. Cooley 

“aynadaki ben” kavramına – yani etkileşime girmiş olduğumuz başka kişilerin bizimle ilgili 

değerlendirmelerinin sonucu dönen bilgi kapsamında kendimiz ile ilgili anlayışımıza – katkıda 

bulunmuştur11. Cooley’e göre, aynadaki benin üç öğesi, “başkasının bizim görünüşümüz ile 

ilgili olarak kabul ettiğimiz bize dönen imgemiz; onun bu görünüşümüz ile ilgili düşüncesi ile 

ilgili imgemiz ve gurur veya küçük düşme gibi kendimizle ilgili duygulardır12. “Aynadaki Ben” 

                                                             
8 Mead, G., H., Sembolik Etkileşimcilik, Sosyoloji’de Temel Fikirler, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2011, sf., 334 
9 Goffman, E., Kaynak Belirsiz (Hatırlanmıyor) 
10 Mead, G., H., Mind, Self & Society, The University of Chicago Press, 1991, sf.152-155 
11 Wallace, R., A., Wolf, A., Çağdaş Sosyoloji Kuramları – Klasik Geleneğin Genişletilmesi, Doğu Batı 

Yayınları, İstanbul, 2012, sf.274 
12 Cooley, C., H., Human Nature and the Social Order, Charles Scribner’s Sons Publications, New York, 1902, 

sf. 184 
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ya da “Ayna Benlik” bu yönden bedensel davranış ve bedene dair duyguları ifade eden beden 

imajı kavramıyla benzerlik taşımaktadır ve beden imajıyla ilişkilendirilebilir. 

 

Goffman ise, bireylerin kendilerini ve etkinliklerini günlük hayatlarında nasıl 

gösterdiklerine bakmaktadır; özellikle bireyin, başkalarının kendisi ile ilgili izlenimlerini 

yönetme ve denetleme şekilleri olan izlenim/etki yönetimi (impression management) üzerinde 

odaklanmıştır13. Goffman’ın tezinden benlik saygısının etkilenildiği durumlarda kişilerin 

karşılarındaki kişilerin kendileri hakkında düşündüklerini sandıkları olası olumsuz izlenimleri 

değiştirmeye çalıştıkları sonucunu çıkarabiliriz. 

 

Blumer ise insanları edilgin olarak değil, etkin olarak görmekte ve bireylerin kendilerini 

“onların” karşısına koyabileceğini, “onları” ya kabul edeceğini ya da değiştirebileceğini 

düşünmektedir14. Blumer’ın fikrine göre, düşünmeksizin sürüklenen bir kimse kitle 

toplumunun pasif bir yaratığından başka bir şey olmayacaktır15. Aynı şekilde Mead de benliğin 

ve benlik saygısının etki kaynağından bağımsız olarak da varoluşuyla farklı hisler 

üretebileceğini öne sürmektedir. Mead’e göre, biz sadece anlam aktarma yeteneğine sahip 

değiliz, başkalarının sözleri ve eylemlerini yorumlama yeteneğine de sahibiz ve bu anlamlar ne 

sabit ne de mutlaktır16. Mead’in yazılarında bireyin aktif ve yaratıcı potansiyeli vurgulanır ve 

uyumculuk, edilginlik, zorlama ve çatışma gibi faktörler göz ardı edilir17. Göz ardı edilen bu 

faktörler ise toplumsal etkenlerin benlik üzerindeki etkilerinin açıklanmasında eksikliğe neden 

olabilecek derecede önem arz etmektedir. Benlik ve beden imajı açısından baktığımızda ise 

tanımlamaya çalıştığım birey tamamen pasif değildir, olması da istenmez, yarı uyanık, yarı uyur 

haldedir, beden farkındalığı uyarılmıştır, ama oyuna geldiğini bilmez imgeyi bilse de, imgelere 

başvurur, rol yapması istenir ve rol yaparken tüketir. Araştırmamız açısından bakacak olursak, 

Görüşmecilerin bedensel estetik konusunda kendilerinin tek belirleyici olduğunu düşünerek 

bunu beyan etmesi sonucunda oluşturulan bireysel belirleyicilik kavram ve temamız 

kapitalizmin bireysellik ve bireysel seçim yanılgısıyla birebir örtüşmektedir. Bireysellik ve 

kişisel ifadenin bedensel bağlamda toplumsal bağlardan yoksun olarak sanki kişiler tarafından 

                                                             
13 Wallace, R., A., Wolf, A., sf. 319 
14 Blumer, H., Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Englewood Cliffs, New Jersey., Prentice-Hall, 

1969, sf. 81 
15 Morva, O., Symbolic Interactionism: Perspective and Method., sf. 83 
16 Mead, G., H., a.g.e., sf., 334 
17 Slattery, M., Sembolik Etkileşimcilik, Sosyoloji’de Temel Fikirler, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2011, sf., 338 
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baştan yaratılmış gibi anlatılması güzellik endüstrisinin yarı pasif hale getirdiği tüketici rolünü 

doğrulamaktadır. Görüşmecilerden biri bu iddiayı doğrulayıcı bir ifade kullanmıştır: 

 

“Modayı takip etmeyi severim tabi ama herkesin kendine özgü modası olmalı bence”. 

 

 Aktif ve yaratıcı potansiyeli içinde barındırdığını bilen birey aslında sadece moda 

endüstrilerinin ve de kültürlerin sunduğuyla sınırlı modalar içerisinden bireysel seçim yaptığını 

sanmaktadır. Modayı takip etmeyi seven ve kendine ait moda yarattığını düşünen binlerce kişi 

kapitalizmin bireysel belirleyicilik yanılgısıyla bedensel tüketime yönelmektedir. Etkileşim ve 

etkilenim yönünden yarı aktif ve yarı pasif rolün ideal olduğu bu tüketim düzeni benliğin ve 

beden imajının etki altında kalış olasılığını artırmaktadır.  

 

Bireylerin özgüvenlerini, bedensel tatminlerini belirleyici özelliği bulunan benliğini 

değerlendiren çeşitli faktörler vardır. Benlik değerlendiriciler olarak ifade edebileceğimiz bu 

faktörler deneklerin kendi benlikleri, kişilik özellikleri, özsaygıları veya beden imajlarıyla ilgili 

kriterlerin neler olduğunu açıklar. Bu değerlendiricilerin çoğu zaman özgüvenleri veya 

başkalarının ifadeleri olduğu telaffuz edilmiştir. Bireylerin kendi benliklerinin belirleyici 

olduğunu ifade eden bireysel belirleyicilik kavramı, bireylerin topluma rağmen bireylerin kendi 

koşullarıyla ilgili belirleyici güç olduğunu açıklar. Bireysel belirleyiciliğe inanan denekler 

kendilerine toplumdan yönelen bir baskı söz konusu olsa bile kendilerinin bedensel konularda 

karar verici ve etkin güç olduklarını belirtmiştir. Bireysel belirleyicilik bazen toplumun sosyal 

kontrol çabasının bertaraf edilmesiyle mümkün olurken bazen bu sosyal kontrol yok gibi de 

görünmektedir. Bu durumda bedenin bireysel kontrolüne izin verilmiş olmaktadır. Bireysel 

kontrole izin ise bireylerin kendileriyle ve bedenleriyle ilgili koşulları ve etkenleri kendilerinin 

kontrol etmesine imkân tanıyan bir kayıtsızlığın, otoritesizliğin bulunmamasını veya belirli 

konularda kişinin sosyal çevresinin özel bir hassasiyetinin bulunmadığını açıklar. Böyle bir 

toplumsal ortamda yaşadığına inanan görüşmeciler kendilerine beden güzelliği veya sağlığı ile 

ilgili konularda karışan kişilerin olmadığını belirtmiştir. 
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2.2. Beden İmajı – Kavramsal Tartışma 
 

En genel anlatımı ile beden imajı bedenimize dair zihnimizde oluşturduğumuz resimdir, 

bedenimizin bize nasıl göründüğüdür18. Beden imajı ile ilgili tüm tanımları göz önünde 

bulundurarak ifade edecek olursak, beden imajı kişilerin kendi bedenleriyle ilgili duygularını, 

düşüncelerini, algılarını ve tutumlarını ifade eder. Çocuklukta gelişmeye başlayan beden imajı 

yaş ilerledikçe değişime uğramaktadır ve kişilerin bedensel değişiklikleriyle birlikte 

şekillenmektedir. Bedensel değişikliklerin fark edilmesiyle hem bireysel hem de sosyal olarak 

oluşturulabilmektedir.  

 

Yılmaz’a göre beden imajı benliğimizin fiziksel boyutunu oluşturur ve fiziksel 

görünüşümüz, sağlık durumumuz, fiziksel becerilerimiz ve cinselliğimizle ilgili tüm tutum ve 

algıları içerir19.  Beden imajı fizyolojik temele dayanmasına karşın, fiziksel, psikolojik ve 

sosyal deneyimlerden oluşur. Bu nedenle, sadece bireyin kişilik yapısını içermekle kalmaz, aynı 

zamanda toplumsal olarak sosyolojik bir anlama da sahiptir. Beden imajı ve ben kavramı sosyal 

değişimden etkilenir ve biçimlenir. Bunlarla birlikte yaş, kültür, cinsiyet, teknoloji, geçmiş 

olumlu ve olumsuz deneyimlerle oluşan kendine ve kendi bedenine verdiği değer de beden 

imajını etkileyen faktörlerdendir20. Benliğin bedensel temsili ve bu temsildeki kültürel ve 

psikolojik anlamlara odaklanan sembolik etkileşimci bakış açısı ise bireylerin bedenleriyle ilgili 

duygu ve düşüncelerinin hem bireysel hem de kültürel olarak oluşturulduğunu öne sürer: 

 

“Beden birçok bakımdan toplumsal bir varlıktır, benliğin ve aynı zamanda toplumun en önemli 

temsilidir, sahip olduğumuz ve aynı zamanda bir olduğumuz şeydir, aynı zamanda hem özne 
hem nesnedir, bireysel ve kişiseldir, bir parmak izi veya koku kadar emsalsizdir, aynı zamanda 

tüm insanlığın ortak özelliğidir… Beden fiziksel ve fenomenolojik olarak bireysel bir yaratıdır, 

aynı zamanda kültürel bir üründür, bireylere ve kamuya ait bir mülkiyettir”21. 

 

Grogan’a göre beden imajı sosyal etkenler tarafından oldukça fazla etkilenen bir 

psikolojik olgudur. Beden imajını tamamen anlayabilmek için sadece bireylerin kendi 

bedenleriyle ilgili deneyimlerine değil, aynı zamanda onların yaşadığı kültürel çevreye de 

                                                             
18 Schilder, P., The Image and Appearance of the Human Body, New York:International Universities Press, 

1950,  s.11 

19 Yılmaz, Ş., “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hastalarında Preop ve Postop Dönemde Beden İmajı ve Benlik 

Saygısının Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, 2009, sf.6 

20 Yılmaz, Ş., a.g.t., sf. 9 

21 Synnott, A., The Body Social, Newyork, 1993, (sayfa numarası hatırlanamıyor) 
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bakmamız gerekmektedir22. Bu bağlamda, toplum tarafından kabul görme, sevilme, enerji ve 

deneyimlerden sorumlu olmak, olumlu beden imajı gelişimine, kendine güvenmesine ve değer 

vermesine neden olur23.  Aksi durumda, bireyler toplumda kültürel değerlere bedensel olarak 

uygun görülmediğinde kabul görme ve kendine güvenme konusunda uyan bireyler kadar 

sorunsuz olmayabilir. 

 

Kişilerin yaşadığı sosyal çevrenin beden imajı üzerindeki belirleyiciliğiyle ilgili olarak 

kilit önemde bir kavramdan söz etmek gerekmektedir. Bu kavram ideal bedendir. Beden imajı 

ilerleyen kısımlarda ayrıntılı olarak değineceğimiz ideal beden olgusundan büyük oranda 

etkilenmektedir. Kişilerin yaşadığı toplumsal ve kültürel koşullar bu idealleri zorunlu kılarak 

bunları kitle iletişim araçları ve kişilerarası ilişkilerle dolaşıma sokmaktadır. Öznel ve kişisel 

olduğu düşünülen birçok fikir ve algı aslında toplumun, kültürün ve beden politikalarını 

belirleyen endüstrilerin ve kitle iletişim araçlarıyla kültür aracılarının aşıladığı harekete 

geçiricilerdir. Bireyleri beden algılarını değiştirme yoluyla etkileyen ve harekete geçiren araç 

Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı’nda sözünü ettiği “gerçeklik olarak algılanmak isteyen 

görünüm24” yani “simülakrlardır. Geçmişte ideal olarak görülen “Afrodit” veya 

“Kleopatra’nın” yeniden yapay olarak başka bedenlerde üretilmeye çalışıldığı medyatik 

simülasyonlardaki modeller harekete geçirici simülakrlar olarak toplumda dolaşıma 

sokulmaktadır. Çağdaş simülatörler ise dayatmacı bir yaklaşım sergileyerek25 insan 

bedenlerinin uğruna sürekli tüketim yapılması gereken yapay yaratılara dönüştürülmesi 

gerektiği konusunda var güçleriyle çalışmaktadırlar.  

 

Öznel düzeyde, bedenden yüksek oranda hoşnutsuzlukla belirlenen olumsuz beden 

imajı yaygın gözlenen bir olgudur. Tüm yaşam boyunca kendilik değeri ve ruhsal sağlığın 

önemli bölümünü oluşturur. Özellikle ergenlikte diğer gelişim dönemlerine oranla beden 

imajına daha fazla önem verildiği ve beden imajının ergenlik süresince değiştiği 

düşünülmektedir. Bu dönemde bedene yönelik ilgiler artar ve önem kazanır26. Bedene yönelik 

olarak kişilerde oluşan ilgi artışı sonucunda beden şekli, boyutu ve ağırlığı her biri ayrı birer 

                                                             
22 Grogan, S. , Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and Children, Taylor & 

Francis Group,2008,  sf.4 
23 Yılmaz, Ş., a.g.t., sf.9 
24 Baudrillard, J., Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2011, sf. 7 
25 Baudrillard, J., Simülakrlar ve Simülasyon, sf. 14 
26 Kutlu, B., “Beden İmajının Gelişimi ve Sağlıklı Beden Ağırlığının Korunmasında Yemeyle İlgili Tutumlar, 

Temel İnançlar ve Ebeveyne Bağlanmanın Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2009, sf.5 
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etken ve sorun olarak değerlendirilir ve kişiler bu durumdan ruhsal olarak etkilenir. Genç 

kadınlarda ve son yıllarda erkeklerde de beden boyutunun ve şeklinin çarpıtılması olumsuz 

beden imajının hem nedenlerinden hem de sonuçlarından biri haline gelmiştir. Beden şeklinin 

kontrol edilme zorunluluğunun kadın ve erkeklerin sürekli olarak kendilerini çizilen ideallerle 

karşılaştırmasına sebep olması kaçınılmaz bir hale gelmektedir ve bu karşılaştırmalar sonucu 

bedenin şekli, boyu ve ağırlığının yanı sıra bedenin estetik görünmesi gerektiği düşünülen başta 

kalça, göğüs, bacak ve burun gibi parçaları da şekil, boyut ve ağırlık bakımından 

değerlendirmeye tabi tutulmakta ve kusurlu bulunursa onarılmaya ve değiştirilmeye 

çalışılmaktadır. Örneğin kişileri yaşlanma karşıtlığı fikrine ısındırmak bedensel tüketim için 

bütün olan bir bedenin birçok parçaya bölünmesine ve bedenin birçok parçasının yaşlılığa karşı 

yenilenme fikrine yol açabilmektedir. Bu fikri benimseyen kişiler ise bunları kendi 

bedenlerinde yansıtma ve kişilerarası ilişkilerde doğruluğunu savunma yoluna gitmektedir.  

 

Beden imajı yapısı bireyin görünümü, duygusal deneyimleri, aile yapısı, ailenin tutum 

ve davranışları, toplumun bireyselliğe etkisi ve bireyin toplumdan gelen tepkileri yorumlaması 

gibi sosyolojik faktörlerden etkilenir ve şekillenir. Etkilenen beden algısı bireyin tüm ruhsal 

durumunu etkiler27.   

 

Genellikle birey kendi bedenini algıladığı ve değerlendirdiği zaman bedeni, özsaygısını 

ve güvenini belirlemede önemli rol oynar. Beden imajı, kişinin kendini algılama, kendisi 

hakkındaki inanç ve duygularını tanımlama, kişinin aynada olumlu ya da olumsuz yönleri ile 

bir bütün olarak kendini görmesidir28. Bu tanımların yanı sıra Grogan, Kevin Thompson ve 

meslektaşlarının 1999’da araştırmacılar ve kliniklerde çalışan profesyoneller tarafından 

kullanılan 16 farklı beden imajı tanımının olduğunu ortaya çıkardıklarını aktarmıştır. Grogan’ın 

aktardığı 10 tanım ise şu şekildedir29: 

 

 Kilo ile ilgili tatmin 

 Beden boyutu ile ilgili algının doğruluğu 

 Görünüş ile ilgili tatmin 

 Bedensel tatmin 

                                                             
27 Yılmaz, Ş., a.g.t.., sf.10 
28 Yılmaz, Ş., a.g.t., sf.7 
29 Grogan, S., a.g.e., sf. 4 
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 Görünüşün değerlendirilmesi 

 Kişinin görüntüsüne uyum sağlaması 

 Bedene duyulan ilgi 

 Bedene verilen değer 

 Bedensel uyum 

 Beden algısı 
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2.3 . Tarihsel Perspektif – Modern Öncesi Dönemde Bedene Yaklaşım  

 

Beden imajının gelişiminde ve yaşa, kültüre ve döneme göre değişiminde başat olan 

etkenlerden en önemlisi bu etkenlere göre şekillenebilen ideal bedendir. Günümüz 

toplumlarında ideal olarak belirlenen beden şekilleri ve yapılarının insanları, kültürü ve 

ekonomiyi belli oranda etkileme kapasiteleri vardır. Beden Baudrillard’ın da ifade ettiği gibi 

artık geçmişte ruh hangi role soyundurulduysa o role soyundurulmuştur. Bu rolün getirdiği 

sosyal normlar çerçevesinde bedenin bir parçası eskimesi ve idealden uzaklaşması durumunda 

beden, bedensel tüketimi teşvik eden ekonomik güçler tarafından bu tüketimin 

gerçekleştirilmesi yoluyla günah çıkartma işlemine tabi tutulmaktadır.  

 

İdeal beden tasavvuru genel olarak tüm toplumlar için genellenebilmekteyken bazı 

bölgesel ve ırksal farklılıklar beden şeklinin post modern kültürün ürünü olan ideale kültürün 

baskın bazı özelliklerinin de eklemlenmesini gerekli kılabilmektedir. Bu durumu 

genelleyememekle birlikte önemli bir oranda gözlemleyebileceğimiz için belirtmeden geçersek 

ihmalkârlık etmiş oluruz. Beden şekli ve dış bedenle ilgili ifade kültürünün ideallere 

yansımasında Batı kültürün baskınlığı birçok ırk ve kültürün beden ideallerini sorgulamasını ve 

kısmen de değiştirmesini gerekli kılabilmektedir. Organlar ve beden kültürel ve duygusal 

anlamlara sahip olarak modern öncesi ve modern dönemin etkisiyle belirli bir forma sokulurken 

post-modern dönemde hızla değişen modalar ile on yıllar içerisinde farklı ideallerin güdümüne 

girebilmektedir.  

 

Genellikle ideal beden tasavvurunun geçtiğimiz yüzyılın başlarında ortaya çıktığı 

düşünülür; fakat tarihi belgelere ve eserlere baktığımızda ilkçağlardan itibaren resimlerde, 

heykellerde ve çeşitli ahlaki metinlerde ideal beden tanımlarına ve şekillerine rastlayabiliriz. 

Yunan toplumunda kaslı ve formda erkek bedeni ideal olarak görülmüştür, heykel ve resimlerde 

bu şekilde sunulmuştur. İlk Yunan heykeltıraş olduğu düşünülen Daedalus’un heykellerinde 

görülebilecek olan küçük kalçalı ve geniş omuzlu beden (bkz: Görsel 1)  M.Ö. 7. yüzyılda ideal 

olarak sunulmaya başlamıştır30. Günümüzde birçok batı ülkesinde müzelerde sergilenen bu 

                                                             
30 Grogan, S., a.g.e.., sf. 25 

* http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laocoon_Pio-Clementino_Inv1059-1064-1067.jpg 
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ideal figürler tarihimizin erken dönemlerinde de ideal beden tasavvurunun popüler olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

Görsel 1 - Laocoön and His Sons (Laocoön ve Oğulları)* 

 

 

Şişmanlığı sevmeyen ve zayıflığı bir ideal haline getiren Romalılarda da zayıf ve kaslı 

erkek bedeni ideal olarak sunulmuştur ve savaşçıların bu tipte bedenlere sahip olması gerekli 

görülmüştür. Kadın bedenleri ideal olarak sunulmamıştır ve çok zayıf ya da çok şişman 

bedenler resmedilmemiştir. 

 

Ortaçağ ve Aydınlanma çağının başlangıcına doğru ise hem erkek bedeni hem kadın 

bedeninin ideal biçimleriyle ilgili değişiklikler söz konusu olmuştur. Fallon (1990), ortaçağda 

tombulluğun ve balık etliliğin üremeyi sembolize ettiğini ve eserlerde  kadın bedeninin balık 

etli kalça ve göğüslere sahip olduğunu belirtmektedir (aktaran Grogan, 2005, s.36)31. Dönemin 

bu güzellik idealleri Ruben ve Rembrandt gibi sanatçıların 1600’lü yıllarda yarattığı eserlerinde 

gözlemlenebilir.  

 

                                                             
31 Grogan, S., a.g.e.., sf. 16 

* http://courses.umass.edu/wrdimgbk/Notes&Queries/callisto.jpg 
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Görsel 2 - Diana ve Calisto* 

 

 

2.4.Modernitenin Bedene Yaklaşımı 

Popüler Kültür ve İdeal Beden 

 

1900’lü yılların başlarına kadar kadınlar için tombul ve balık etli beden, erkekler için 

Daedalus tarzı küçük kalçalı ve geniş omuzlu üçgen şekilli beden ideal olarak kabul görmüştür. 

Bu ayrımı 1920’li yıllardaki moda hareketleri sayesinde yapabilmekte ve bir kronoloji 

sunabilmekteyiz. 1920’li yıllarda ise modellerin fotoğraflanabilmesi ve kitle iletişim araçlarıyla 

bu imajların ve ideallerin dolaşıma sokulabilmesi söz konusu ideallerin çok daha geniş 

kesimlere ulaşmasını ve modanın gücünün artmasını sağlamıştır32. Yine bu yıllarda kadınlar 

özgürleşmeye ve toplumsal hayata katılmaya başladığı zamanlarda “flapper modası” ortaya 

çıkmıştır. Bu modada düz, düşük belli, kısa kollu ve diz boyundaki giysilerin güzel 

görünebilmesi adına 16 yaşında bir erkeğin vücudunu andıran, düz göğüslü ve kısa saçlı kadın 

bedeni (bkz: Görsel 3) ideal olmuştur33. 1920’lerde Amerikan kadınlarına oy hakkı verildiği 

dönem sosyal yaşama daha fazla girebilmeye başlayan kadınlar sosyete partilerinde boy 

                                                             
32 Rosenberg, J., Flappers in the Roaring Twenties, (çevrimiçi) 

http://history1900s.about.com/od/1920s/a/flappers.htm (Yararlanılan tarih: 15.05.2012) 
33 Grogan, S., a.g.e., sf. 19 

http://history1900s.about.com/od/1920s/a/flappers.htm
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göstermeye ve bu partilerde özgürce eğlenmeye başlamıştır. Alkol ve sigara kullanan, aile 

kurmadan birliktelikler yaşayan bu modern dönemin ilk özgür kadınları dönemin modacılarının 

ve modasının çizdiği estetik normlara ayak uydurmuş ve kendi bedenlerini şekillendirmek de 

dahil olmak üzere kadınlık ile ilgili birçok değişikliği kendileri üzerinde gerçekleştirmiştir. 

Bunu takiben, 1929’da yaşanan ekonomik krizle birlikte bolluk döneminin ürünü olan özgür 

Amerikan kadını ve yaşam tarzı bir süre için görünürlüğünü yitirmiştir.  

 

Bu dönem öncesinde balık etli kadın figürü ön plandayken daha büyük göğüsler ve daha 

uzun saçlar dönemin estetik anlayışına uygun görülmüştür ve kadınlar bu ideale uyum sağlamak 

eğilimine girmiştir. 1929’da yaşanan Büyük Buhran’a kadar sosyal hayata ilk adım atan kadın 

nesli olarak bu kadınlar bedenlerini söz konusu ideale uydurmak adına göğüslerini çeşitli 

bezlerle ve giysi parçalarıyla daha küçük ve erkeksi görünmeleri için sarmışlardır ve yine aynı 

idealin parçası olarak küçük kalçalara sahip olmak için aç kalma ve diyet yoluyla kilo vermeyi 

seçmişlerdir. Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, yeme bozuklukların tarihi 1920’lere 

gitmektedir, ilk kez 1920 yılında New York Academy of Science’ta (New York Bilim 

Akademisi) bir konferansta yeme bozukluklarının araştırılması kararı alınmıştır34. Flapper Çağı 

kadınlarının göğüssüz erkeksi beden idealinin hüküm sürdüğü 1920’lerde ABD’de düzenlenen 

Miss America Güzellik yarışmasında ideal beden ölçüleri 81-63-89 (göğüs-bel ve kalça) iken 

1930’larda 86-63-89 ve 1940’larda 89-63-89 olmuştur35. Göğüs ölçülerindeki bu değişim ideal 

bedenin parça parça değiştirilebileceğinin göstergesi olmuştur ve bu konuya ilerleyen 

kısımlarda ayrıntılı olarak değineceğiz. 

 

1930’lu yılların sonlarına doğru erkek beden idealini Avrupa kıtasında etkileyen en 

önemli gelişme Alman lider Adolf Hitler’in ideolojik olarak Germen idealini en üstün ideal 

olarak sunması olmuştur. Dönemin Nazi propagandaları kapsamında kaslı ve atletik vücutlu 

erkek bedenleri (bkz: Görsel 4) Yunan beden idealine öykünerek vücut geliştirmeyle ilgili 

yayınlarda yer almıştır36. Avrupa kıtasında da popüler kültüre ideolojik olarak sokulan Alman 

erkek beden ideali olimpiyatlar gibi spor turnuvaları aracılığıyla sunulmuştur. Bu noktada 

                                                             
34 Grogan, S., a.g.e., sf. 19 
35 The Winners of Miss America, (çevrimiçi)  http://www.pbs.org/wgbh/amex/missamerica/sfeature/sf_list.html 

(Yararlanılan tarih: 12.05.2012) 
36 Grogan, S., a.g.e., sf. 27 

* https://www.glastonburyus.org/staff/VemuriC/PublishingImages/aflapper-main_Full.jpg 

http://www.pbs.org/wgbh/amex/missamerica/sfeature/sf_list.html
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siyasetin totaliter propaganda ve sosyal kontrol aygıt ve yöntemleriyle kültürel estetik 

ideallerini etkilemeye çalıştığını söyleyebiliriz. 

 

 

Görsel 3 - Flapper Kadını* 

 

Değişen beden ölçüleriyle birlikte kadınlarda göğüslerin kadınsı görünüm için 

“Flapper”37 dönemi öncesindeki son birkaç yüzyılda olduğu gibi önem kazanması sonucunu 

doğmuştur ve modacılar daha büyük göğüs ölçülerine uygun kıyafetler tasarlamışlardır ve bu 

yeni kadın görünümüne magazin basınında ve filmlerde yer verilmiştir ve bu yeni tarz ideal 

olarak sunulmuştur. 

 

 

                                                             
37 Flapper: 1920’li yılların parti ve salon kadınları 

* http://jboland.hubpages.com/hub/Flapper-Dress 
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Görsel 4 - ‘Disk Atıcısı' (The Discus Thrower), 1936 © Archiv LRP* 

 

1940’larda ve 1950’lerde göğüs ölçülerinin büyümesiyle oluşan ideal beden ölçüsü 

yönelimi Audrey Hepburn (bkz: Görsel 5) ve Grace Kelly gibi kadın oyuncuların kadınlar için 

rol modeli olmasından sonra inceliğe doğru kaymıştır. İnce bele, hatlara ve daha küçük 

göğüslere sahip kadın bedeni ideal olunca orta ve üst sınıflardaki kadınlar bu beden idealine 

uyum sağlamak için açlık diyetlerine başlamışlardır ve bu dönemde yine göğüssüz ve erkeksi 

hatlara sahip kadın bedeni egemen olmuştur.  

 

 

*http://www.leni-riefenstahl.de/eng/photo/olympia/7.html 
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Görsel 5- Audrey Hepburn* 

 

Zayıflık 1960’ların İngiltere’sinde olağan dışılığı, özgürlüğü, gençliği ve “Jet-Set”* 

yaşama giriş biletini çağrıştırmaya başlamıştır ve tüm sınıflardan kadınlar tarafından ideal 

olarak benimsenmiştir38. Orbach’tan (1993) öğrendiğimiz bu durum 1920’lerin ABD’li özgür 

                                                             
38 Grogan, S., a.g.e.., sf. 21 

* http://en.wikipedia.org/wiki/File:Audrey_Hepburn_screentest_in_Roman_Holiday_trailer.jpg 

**Jet Set: Gazetecilikte alt sınıfların erişimine kapalı olan dünyadaki sosyal etkinlikleri organize eden ve bunlara 

katılan zengin kişilerden oluşan uluslarası bir sosyal gruba verilmiş addır. Terim anlamını güzel ve egzotik 

yerleri özel jet uçaklarla gezen kişilerin yaşam tarzından almıştır. (çevrimiçi) http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_set 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_set
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“Flapper kadınının” yaşadığı duruma benzer bir sürece işaret etmektedir, yani yaşam tarzları ve 

beden ile ilgili algılar arasında bazı bağlantılar bulunmaktadır. 

 

Gençlik Hareketleri ve İdeal Beden 

 

1960’lı yıllarda toplumsal gençlik hareketleri ve kamusal özgürlüklerin genişletilmesi 

ile ilgili toplumsal ve kültürel gelişmeler karşılığını bedende de bulmuştur. Hippiler ve Rock 

‘N Roll severler (bkz: Görsel 6) savaş sonrası yıllarda toplumsal eşitsizliklere ve kısıtlamalara 

karşı duruş sergilerken toplumun giyim, kuşam, bedensel görüntü ile ilgili normlarını da 

sorgulamışlar ve bedenlerini kendi alt kültürlerini sembolize eden ve toplumun farklı 

kesimlerinden ve katmanlarından ayıran bir kimlik temsil aracı olarak kullanmaya 

başlamışlardır. Doğal olarak kendi içlerinde protest karakterlerinin etkisiyle buna karşı çıkanlar 

da olmuştur; fakat genel olarak bu alt kültürlerde bedenimlenen (somutlaşan) bir estetik biçim 

söz konusu olmuştur. Avant-garde sanattan popüler (pop) sanata geçiş evresinde sanatın 

özgürleştirici ve yıkıcı etkisi bedenin toplumda duyguları bastırmadan ifade eden bir estetik 

biçim halini almasını sağlamıştır. Duyguların bastırılmadan ifade edilme süreci sanat felsefesi 

olarak gelişmeye başlayıp günlük yaşamı etkiler hale geldikten sonra popüler kültür kitleleri 

etkilemeye başlamıştır. Bunun başarılması ise 1960’larda popüler hale gelen müzik 

kanallarının, sinema filmlerinin, yer altı edebiyatının ve görsel sanatların kitlelere 

ulaştırılmasıyla ve dönemin gençlik hareketleriyle bütünleşmesiyle mümkün olmuştur. Buradan 

da anlaşılıyor ki yaklaşık yarım asırdır popüler kültür ideal beden üretimini üstlenmektedir. 

 

Sosyal ve Duygusal düzen ve İdeal Beden 

 

Savaş sonrasının eğitimli nesilleri Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınların kamusal 

alana daha rahat girebilmesini sağlayan toplumsal şartların oluşumunu, özgürlük sınırlarının, 

kadınlara ve siyahlara verilen hakların genişletilmesi sürecini başlatmıştır. Duygularını akıl ve 

mantıklarıyla kontrol eden, bir anlamda Lupton’ın (1998) duyguların denetimsiz denetimi 

olarak ifade ettiği şeyi sağlayan bu nesil bedensel ve cinsel özgürleşmenin dönemin estetik 

anlayışlarına uygun bir biçim almasını da sağlamıştır. Popüler kültür, müzik, edebiyat, sinema 

ve diğer görsel sanatlar gençliğin bedensel yönden özgürleşmesini ve beden algılarını 

etkilemiştir ve buna yön vermişlerdir. Dönemin en etkili değişim sağlayıcılarından biri rock 
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müzik ve kültürü olmuştur. Bir yazar bedende de etki yaratan bu değiştirici ve dönüştürücü 

kültürü şu şekilde tanımlamıştır: 

 

“Müzik diliyle kendini tanımlayamayan rock kültürü, olguyu ruhsal durum, 

siyasallaşma, sosyal talepler, ifade özgürlüğü terimleriyle düşündüğümüz andan itibaren daha 

anlaşılır bir hal alır. Demek ki rock, aynı zamanda bir güç’tür: eski kuşaklardan olanların 

otoritesini reddetmek ve sonraki kuşakların isteğini ifade etme gücü; bir enerji’dir39”. 

 

Eski kuşakların bedensel normlarını reddetme, duyguları bastırmadan ifade etme ve 

bunu bedensel yönden yapma yönelimi hippilerde ya tamamen çıplak ya da çok renkli 

giysilerle, saç ve sakal şekilleriyle süslü bir beden şeklinde tezahür etmiştir. ABD’de beden 

renkleri ve özelliklerine dayalı ırksal sebeplerden ötürü ırk ayrımcılığına maruz kalan 

siyahlarda bu eski normları reddetme ve duyguları ifade etme yönelimi kamusal alanda rahatça 

yaşamını sürdürme kavgası şeklinde tezahür etmiştir. Toplumda gevşetilmesi gereken kurallar 

ve normların var olduğunu düşünen savaş sonrası nesli bir yandan duygusal özgürleşmeyi 

yaşamıştır ve toplumda egemen bedensel normları dönemin yönelimlerine uygun hale getirmek 

için yıkıcı bir başkaldırı düsturunu benimsemiştir. Bu nesil ayrıca ırk ve renk ayrımcılığına son 

vermiş, bedenin toplumun değil kişilerin ya da kişilerin ait olduğu grupların iradeleriyle 

düzenlenebileceğini de göstermiştir. Genelde bu düzenleme kişinin duygularının denetiminin 

estetik bir hal almasıyla sürmekte ve kişinin bedeninde ve giyiminde bir değişiklik kararı 

almasıyla sonuçlanmaktadır. Toplumda ideal olarak belirlenen egemen popüler bedensel 

normlar arasına böylece rock ve hippi kültürüyle beraber yeni ve çok çeşitli yönelimler ve 

estetik biçimler de katılmıştır. Kısacası 1960’ların genç neslinin egemen bedensel normları 

tamamen yıkmadan değiştirme ve onlara şekil verme yönünde katkıları söz konusu olmuştur. 

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede de siyahlara karşı önyargılar ciddi bir hızla düşüşe 

geçmiştir. Ayrıca ırk kamusal alana rahat girememe nedenlerinden biri olmaktan çıkmaya 

başlamıştır. Bu neslin kazanımı ise siyahlarda beden rengi ve bedensel özelliklerle şekillenmeye 

başlayan toplumsal cinsiyete dayalı önyargıların birçok ülkede kırılması ve kadınların da 

siyahlar gibi daha demokratik bir toplum yaşamına katılışı olmuştur. 

 

                                                             
39 Rouveroux, J.,J., “Rock Kültürü”, Thema Larousse, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1993, sf. 422 
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Görsel 6 – Hippiler* 

 

 Kitle iletişim araçları ve İdeal Beden 

 

Bu gelişmelere paralel olarak savaş sonrasında hızla yeniden sanayileşen ve yeni 

teknolojik gelişmelere de paralel olarak yeni yaşam tarzları geliştiren Batılı medeniyetler 

içerisinde nitelikli besinlere ulaşma imkânı oldukça artmıştır ve ucuza üretilen niteliksiz 

besinlerle kilo alan insanların bu durumuyla ilgili bazı önlemler alınma ihtiyacı doğmuştur. 

Televizyonun insanların hayatına girmesiyle de özellikle ABD’de ve İngiltere’de hareketsiz 

yaşam tarzı oluşmaya başlamış ve akabinde, kilo dönemin incelen ideal beden figürüyle 

uyuşmadığı için ciddi bir sorun olarak görülmüştür ve mucizevî diyetler ve açlık rejimleri ve 

yeme bozukluklarıyla ilgili sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Kadınların kamusal alana ve iş 

hayatına girmeye başlamasıyla toplumda ideal bedene sahip olan ünlü figürlerin, sinema 

oyuncuları ve müzisyenlerin örnek olarak alınıp buna göre hareket etme durumları vuku 

bulmuştur. 1950’lerin sonu ve 1960’lı yılların başında Marilyn Monroe (bkz: Görsel 7) ideal 

bedene sahip bir sinema oyuncusu olarak dünyadaki birçok kadının model aldığı kişi olmuştur. 

Bu da şu anlama gelmektedir, kamusal alanda kendine özgürlükçü kimlik biçen modern kadının 

yeni imajlara bürünmesi ve buna uygun olarak beden imajının şekillenmesi kitle iletişim 

araçlarında ideallerin dolaşıma sokulmasıyla mümkün olmuştur.  

 

*http://cs314921.vk.me/v314921435/339/WeLv6i_FFzI.jpg 
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Görsel 7- Marilyn Monroe* 

 

1970’li yıllar da rock, punk ve metal müzik ve kültürlerinin ortaya çıktığı ve geniş genç 

kitleleri etkilediği bir dönem olmuştur. Rock, punk ve metal müzik türlerinin ve alt kültürlerinin 

her birinin bu kültürleri benimseyen kişilere sunduğu farklı bedensel şekiller ve giyim kuşam 

tarzları vardır. Bunlara uzun uzadıya girmek yerine bu türlerin ortak ve birbirlerinden ayrılan 

yönlerini sıralamak daha yerinde olacaktır. Siyah dar kot, koyu renkli tişörtler ve deri ceketler 

bu üç türde de ortak giysiler olmakla birlikte Rock ve Metal kültürlerinde saçlar 1970 ve 1980’li 

yıllarda uzundur ve Punk tarzında da saçlar 1970’lerden beri çok uzun olmamakla birlikte çok 

çeşitli tarama ve kesim işlemleriyle şekillendirilmektedir. Yoğun metal ve gümüş aksesuar 

kullanımı Punk ve Metal alt kültürlerinde söz konusuyken bu durumu bu kültüre mensup kişiler 

yerleşmiş toplumsal normlara başkaldırı ve  kimlik temsili için kullandıklarını belirtmişlerdir 

ve 1970’li yıllardan bu yana her ne kadar aksesuar, dövme ve piercing gibi gençliğin asiliği 

ifade etmek için kullandıkları bu bedensel ifade şekilleri popüler kültüre girip geniş kitlelere 

yayılmışsa da halen kimlik temsili için bir sembol niteliği taşıyabilmektedir. Yaptığımız 

görüşmeler bize göstermiştir ki toplumda bedensel modifikasyonu insanların farkındalığının 

yüksek olduğu  

* http://life.time.com/icons/life-at-home-with-marilyn-1953/attachment/06_1370050/ 
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konulardan biridir ve alt kültürlerin ana akım sıfır beden idealini de içerebilen ideal bedenleri 

vardır. Toplumda bu konuda farkındalık oldukça yüksektir. Beden 40 yılı aşkındır başkaldırı 

simgesi olarak kullanılmaktadır ve bunlar bazen bedene kazınan sembollerle bazen de 

aksesuarlarla mümkün olmaktadır. Beden modifikasyonuna karşıt olunma durumu da söz 

konusudur. Araştırmamızda daha çok bu ifade şeklinin, yani beden modifikasyonuna karşıtlığın 

toplumda yerleşik bulunduğu gözlemlenmektedir. 2000’li yılların başında alt kültürlerin 

simgeleri halinde olan simgeler (küpe, kolye vb.) 2010’lu yıllarda kentleşme ve 

küreselleşmeyle günlük hayatın bir parçası ve post modern kültürün bir özelliği olmuştur. 

 

 

Görsel 8- Punk Rakçılar* 

 

Bu değişime paralel olarak, bazı araştırmalar 1960 ve 1980’li yıllar arasındaki ideal 

beden ölçüsünün giderek inceldiğini ortaya koymuştur. Müzik kanalları bu incelik takıntısını 

kitlelere görselliğin ve endüstriyel olarak üretilen müziğin önem kazandığı pop müzik ve 

kültürü aracılığıyla yaymıştır ve öncelikli olarak kadınlar ve 1990’lı yıllara doğru erkekler de 

sunulan imajdan etkilenmeye başlamıştır. Madonna ve Michael Jackson bedensel incelik ve 

uzun saç konusunda model oluştururken Arnold Scwazeneger, Jean Claude Van Damme ve 

Sylvester Stallone gibi oyuncular da kaslı erkek bedeni konusunda rol model olmuştur. Bu iki 

beden şeklinin etkileşimiyle kaslı ama zayıf erkek beden ideali son 20-30 yıl için belirleyici 

olduğu söylenebilir.                     

*http://www.123people.com/e/rafa%C5%82+hiszpa%C5%84ski 

http://www.123people.com/e/rafa%C5%82+hiszpa%C5%84ski
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 1990’lı yıllarda bedensel incelik normu en parlak çağını yaşamıştır ve birçok giysi 

tasarımcısı ve dergi editörü giysiler ve kozmetik reklamları için aşırı zayıf modellerle çalışmaya 

başlamıştır. 1990’lı yıllarda ideal beden kadınların gittikçe daha zor ulaştığı bir noktaya 

vardığında birçok yazar ve eleştirmen güzellik normlarını sorgulamıştır ve eleştirmiştir. Tek bir 

estetik normun toplumda egemen olmasının sosyal, ekonomik, psikolojik ve biyolojik sorunlar 

doğurduğunu düşünen bu yazarlar aşırı zayıf modellerle çalışılmaması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

 

Toplumsal Cinsiyet ve Bedensel Tüketim İlişkisi 

 

1980 ve 1990’lı yıllarda erkeklere yönelik güzellik ve bakım ürünlerinin kadınlara 

oranla oldukça küçük bir pazara sahip olması bedensel ürün ve hizmetlere yatırım yapan 

yatırımcıların dikkatini çekmiştir ve bu yatırımcılar ve medyanın işbirliğiyle erkek bedeni de 

kadın bedeni gibi nesneleştirilmeye başlanmıştır. Güzellik endüstrisi erkeklerin beden 

imajlarını etkilemek üzere onlara farklı yaşam tarzları ve erkeklik kalıpları sunarak onları 

etkileme yolunu seçmiştir.   Erkeklerin beden imajının da kadınların beden imajları gibi  

etkilendiğini ve bu etkinin onları tüketime yönelttiğini görmüş ve bu yöntemle üretime devam 

etmişlerdir ve tüketimi psikolojik bir döngüye sokmuşlardır. Baudrillard cinsiyet tasarlama 

yöntemiyle beden imajı  etkilenmesi gereken erkeklerle ilgili olarak, tasarlanan ve ürün satışını 

kolaylaştıracak yeni erkek ve erkeklik modelini şu şekilde tanımlamıştır: 

 

“Eril model titizliğin ve seçmenin modelidir. Her eril reklam ihtimam ve ödün vermez 
bir titizlik terimleriyle ifade bulan “deontolojik seçim” kuralında ısrar eder. Modern nitelikli 

erkek kolay tatmin olmaz. Bu erkek hiçbir zayıflığa izin vermez. Hiçbir ayrıntıyı küçümsemez. 

Edilgin bir biçimde ya da doğal zarafetle değil, daha çok gösterdiği bir seçicilikle “seçkin”dir”40. 
 

 

Erkeklerin seçiciliğine vurgu yaparak tüketim konusunda onları deyim yerindeyse 

motive eden ve yücelten bu söylem erkek olmanın bu seçkinlik yanılgısının gerekliliklerini 

yerine getirmeyi zorunlu kıldığını ifade etmektedir ve modern erkek ile ilgili bu şiar erkeksi 

tüketimi ve cinsiyete dayalı üretimi doğrusal olarak artırmaktadır. Cinsiyetlere bağlı yaşam 

                                                             
40 Baudrillard, J., Tüketim Toplumu : Söylenceleri/Yapıları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010, sf. 115 
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tarzları ve ait olunan sınıfla bağlantılı olarak gelişen itibar ekonomisinin beden ekonomisini 

etkilediğini dolaylı yoldan da olsa Baudrillard şu sözleriyle belirtmektedir: 

 

“Prineizm Elle ve moda dergilerinin kadınlarıyla tanımlanırken, eril atletizm en yaygın 

modelini reklamın, filmin, kitle edebiyatının her yerde önerdiği biçimiyle (yönetici) kadronun 

“atletizm”inde bulur: keskin bakış, geniş omuz, güçlü kas ve spor araba. Bu atletik model cinsel 
atletizmi içinde toplar”41. 

 

İdeal beden fikri cinsiyet idealleriyle oluşturulmuştur ve kozmetik endüstrisinin 

erkeklere ürün satamadığını fark etmesiyle ideal erkek ve ideal erkek bedeni fikri reklamlarda 

görünmeye başlamıştır ve bu oran günümüze dek sürekli artmıştır. Artık erkeğe de kadına da 

farklı şampuan, duş jeli, jilet, sabun, pamuk, saç boyası vb. gibi birçok ürün satılabilmektedir. 

Daha önceleri eril ve dişil modele de bu ürünlerden bir tanesi yeterli olabilmekteyken şimdi 

yaratılan cinsiyet farklılık algısı erkeğe de dişiye de toplumsal cinsiyette olduğu kadar biyolojik 

cinsiyette de farklılıklar olduğu ve buna dayanan bir tüketim modeline uyum sağlanması 

gerektiği mesajını vermektedir. Bu durumda güzellik endüstrisinin yarattığı evcilik ve seçkinlik 

oyunu giderek büyüyen bir beden ekonomisi yaratmaktadır. İdeal beden formülü idealleştirilen 

cinsiyet kalıplarından üremiştir ve toplumda en güçlü kişilik yansıması olarak ortaya 

çıkmaktadır . Bu kişilik yahut benlik temsili varoluşun en önemli meselelerinden biri haline 

geldiğinde beden kişiliği ve zevkleri yansıtacak bir araba, ev yahut cep telefonu gibi 

seçilebilecek bir nesne gibi görülmeye başlamaktadır. Tam bu noktada seçilen beden yahut 

beden tasarımı genellikle toplumda kabul gören ideal olmaktadır ve insanlar seçtikleri beden ve 

beden tasarımı ile kendi bedenlerini inşa edebileceklerine inanmaya başlamaktadır. Bireylerin 

sahip oldukları bu inançla kozmetik pazarına, tıbbi uygulamalara ve sportif etkinliklere 

yönelmesi ideal beden tasavvurunun öncelikle kitle iletişim araçlarındaki reklamlarla, 

sonrasında ise insanlar arası etkileşim aracılığıyla bireylerin beden imajını etkileyerek bir beden 

inşasını ve ekonomisini mümkün kıldığını bu yönelimlerde gözlemleyebiliriz. Günümüz 

toplumlarında modern erkeklik kültürü erkekleri eril atletizm idealiyle yetiştirirken cinsiyetlere 

özgü bazı davranışlara itmektedir. Cinsiyetler nasıl toplumsal olarak oluşturuluyorsa, bedenler 

de toplumsal olarak oluşturulabilmektedir. Toplumsal cinsiyet varsa, onunla bedenimlenen 

(somutlaşan) toplumsal beden de vardır.  

 

                                                             
41 Baudrillard, Tüketim Toplumu : Söylenceleri/Yapıları, sf. 174 
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2.5.Postmodernitenin Bedene Yaklaşımı 

 

2.5.1.Günümüzde İdeal Beden 

 

 Yaşlılık Karşıtlığı 

 

Bugünün imgesi, önümüzde uzanmakta olan sonsuz gençliktir; ama bu genç beden 

görünümünün ancak devamlı idman ve atletizm, belirli aralıklarla yüz çektirme, yağların 

aldırılması ve göz kapaklarının ameliyatla düzeltilmesi ile başarılabileceği bilinmektedir. Bu 

genç bedenler yaşlılığa karşı adeta inşa edilmektedir42. Turner’dan (1992) aktarılan bu durumla 

bağlantılı olarak diyebiliriz ki, beden idealinin oluşturulması kozmetiğin bir icadı olabilir ve 

oluşan idealin yayılıp insanların davranış ve sosyal ilişkilerine yansıması idealin sosyal ve 

kültürel mahiyet kazandığını gösterebilir ki bu durum psikoloji ve sosyal psikolojiyi olduğu 

kadar sosyolojiyi de ilgilendirmektedir (aktaran Wallace, 2012, sf. 507). Gençler, yaşlılar, 

kadınlar ve erkekler için ideal beden nedir ve nasıldır? Bu ideal beden tasavvuru toplumda, 

kişilerarası ilişkilerde ve ekonomide nasıl bir etki yaratmaktadır? İdeale ulaşmak neden kişiler 

ve toplum için önem kazanmaktadır? Bu sorulara çalışmamız içerisinde birçok araştırmada 

olduğu gibi cevaplar aradık ve Türk toplumu açısından ne gibi sonuçların söz konusu olduğunu 

araştırdık ve diğer araştırmalardan farklı olarak biz Türkiye kesitini Çankaya özelinde 

inceledik. 

 

Günümüzde kitle iletişim araçlarında popüler kültür uzantıları olarak ortaya çıkan beden 

ideallerine göre, genç kadınlar ince bir fiziğe, uzun bir boya, orantılı göğüs ve kalçalara sahip 

olmalıdır. Genç erkekler ise ince ve kaslı bir fiziğe, uzun bir boya, üçgen bir vücuda sahip 

olmalıdır. Gereğinden fazla kas ve yağ genç kadınlar ve erkekler için kabul edilemez 

görülmektedir. Yaşlı kadınların gençlere oranla daha az ince bedene sahip olmaları sadece 

yaşlanmanın getirisi olan kilo alımı yüzünden kabul görmektedir. Genç ve güzel idealinden 

ziyade sağlıklı ve işleyen bir bedene sahip olmak kadınlar için yaşlılıkta beden imajını daha çok 

etkilemektedir ve ilgi ve dikkat güzellik ve estetikten ziyade işlevselliğe kaymaktadır. 60 yaşın 

                                                             
42 Wallace, R., A.; Wolf, A., “Bedenin Yeniden Keşfi: Beden Sosyolojisi ve Sosyobiyoloji”, Çağdaş Sosyoloji 

Kuramları, : Klasik Geleneğin Genişletilmesi, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2012, sf. 507  
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üstündeki kadınları gözden geçiren Tiggemann bu yaş grubundaki kadınlarda daha yüksek 

bedensel tatmin gözlemlemiştir ve dikkat bedenin fonksiyonlarına ve sağlığa kaymaktadır ve 

kadınlar için bu yaş grubundaki erkeklere benzer oranlarda bedensel tatmin söz konusu 

olmaktadır43. Tiggeman ayrıca yaşlılar ve cinsiyetlerle ilgili beden idealleri konusunda şu 

tespitte bulunmuştur: 

 

“Kadınlar (ve belki de erkekler bile) yaşlandıkça bedenin görünüşüne daha az önem 

vermektedir. Fiziksel görünüş kimliklerinin en önemli kısımlarından biri olmaya başlamaktadır. 

Yaşlılık toplumsal olarak istenmeyen ve yaşlanmayla ilgili kontrol edilemeyen bedensel 

değişikliklerin kabul edilmesini oldukça kolaylaştırmaktadır ve bu da zayıf ve genç idealden 
sapmayı artırarak yaşlı kadınların bir şekilde benlik kavramını ve özgüvenlerini korumaları 

anlamına gelmektedir44”.  

 

Araştırmamızda yetişkinlik çağındaki kadınlarda ideal beden güzel bedenden ziyade 

sağlıklı ve güçlü beden olarak tanımlanmıştır. 35-45 yaş arasındaki kadın katılımcılarda ideal 

(sıfır) beden karşıtlığı, sağlıklılık ve bedensel güçlülük genç kadınlara daha fazla 

önemsenmektedir. Sağlıklılık ve güçlülük birleşiminin ideal bedeni oluşturması gerektiğini 

belirten denekler ideal güzelliğe itibar etmediklerini ve sağlıklı ve güçlü bedenin onları tatmin 

ettiğini belirtmiştir. Bu sonuç Tiggeman’ın tezini doğrular niteliktedir. Yaşlı erkekler içinse 

kaslı bir bedene ve dökülmeyen saçlara sahip olmak önem kazanmaktadır. Ayrıca denekler 

eskisi kadar güzel veya çekici görünmemekten çekindiklerini dile getirmiştir, bu durum 

toplumdaki güzellik idealinin bir sonucudur. Bu tür güzellik idealleri toplumda, kişilerarası 

ilişkilerde ve ekonomide hatırı sayılır derecede etki yaratmaktadır ve bu etkiler kültürü ve 

yapılandırılabilen toplumu dönüşümlü olarak şekillendirmektedir. İdealleri benimseyen kişiler 

ve ait oldukları toplumsal grupların sahip oldukları değerlere, inançlara ve düşüncelere göre 

beden ideallerini değiştirebilmekte ve kendilerine ait olan mevcut ideallerine 

uyarlayabilmektedirler; ancak bu durum kitle iletişim araçları ve mobil teknolojilerin insanların 

üretici sınıflarca çizilen ideallerin etkisi altında kalıp bazı bakımlardan tek tipleştirilmeye 

çalışılmasıyla giderek değişmektedir. Örneğin obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu haline 

gelmesiyle  obezite sorunu toplumdan (bedenden) sökülüp atılması gereken bir kanser 

vakasıymış gibi bir söylem doğmuştur . Bu sorunun tedavisi günümüz estetik ve sağlık 

anlayışlarına göre sadece tüketimle mümkün olmaktadır. Baudrillard tüketim yapmaz isek 

                                                             
43 Grogan, S., a.g.e.., sf. 155 

44 Tiggemann, M., “Body Image Across the Adult Lifespan: Stability and Change”, Body Image: An 

International Journal of Research, s.1, sf. 38 



35 

 

güzel ve sağlıklı olamayız demektedir ve bu günah çıkarma oyununu şu ifadesiyle ortaya 

çıkarmaktadır: 

 

“Bin yıllık bir püritanizm çağından sonra fiziksel ve cinsel özgürleşme biçimi altında 
bedenin “yeniden keşfi” ve reklamda, modada, kitle kültüründeki (özellikle dişil bedenin, ki 

bunun neden böyle olduğunu açıklamak gerekecek) mutlak varlığı – bedenin etrafını kuşatan 

sağlık, perhiz, tedavi kültü, gençlik, zariflik, erillik/dişillik saplantısı, bedenle ilgili bakımlar, 
rejimler, fedakarca uygulamalar, bedeni kuşatan Arzu söyleni – bunların hepsi bedenin 

günümüzde kurtuluş nesnesine dönüştüğünün tanıdığıdır. Beden bu ahlaki ve ideolojik işlevde 

tam anlamıyla ruhun yerini almıştır45”.  

 

Featherstone’a (2005) göre imaja verilen önem, beden üzerinden tüketimi körükler. 

Beden, imajın etkili olduğu yerde, kayda değer öneme haizdir. İmajlar bireyleri, dış görünüm, 

bedensel temsil, yani dış görünüş konusunda daha duyarlı yapar46 (aktaran Okumuş, 2011, 

sf.55). İdeal beden imajları dolaşımda olduğu sürece bu imajlara duyarlı hale gelmeye başlayan 

insanlar olarak biz bu idealleri çizen kapitalist sınıfın fikir ve yöntemlerinin etkisinde 

kalabileceğiz. 

 

Görsel 9- Brad Pitt* 

                                                             
45 Baudrillard, a.g.e.., sf. 163 
46 Okumuş, E., “Bedene Müdahalenin Sosyolojisi”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, , İstanbul, 2011, sf. 55 

*http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2008-06/1214241060_brad_pitt_43027.jpg 

 

http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2008-06/1214241060_brad_pitt_43027.jpg
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İmajlara maruz kalan sosyal çevre ve imajları sunan reklamlar ideali ve idealliğin 

zorunluluğunu vurgulamaktadır. İdeal önem kazanınca buna ulaşma kaygısı başlamakta, 

bedensel ideale ulaşılırsa tatmin, ulaşılmazsa tatminsizlik söz konusu olmaktadır. “Çekici ve 

fotojenik modeller” medyada idealize edilmektedir ve idealize edilen bu imajlar ulaşılması 

gereken bir standart olarak sunulmaktadır. Topluma sunulan bu imajlar normal bir insan 

bedeninin aslında bu fiziksel özelliklere ve görünüme sahip olduğu inancını insanlara gerçekçi 

bir hikâye gibi sunmaktadır. Bu durumun aksine, geçmişten günümüze farklı beden türleri ideal 

olarak benimsenmiştir ve toplumda dolaşıma sokulmuştur ve kişilerarası etkileşim yoluyla ideal 

imajlar kişilerin bedenlerinde tezahür etmiştir ve bugün bu durum hala geçerli olmaktadır. 

Hikayesi anlatılan ideallerle ilgili olarak ortaya konulan bir araştırma sonucuna göre, 18-34 yaş 

aralığındaki bir genç kadının kedi yürüyüşlü bir model kadar zayıf olma olasılığı sadece yüzde 

7’dir ve bir süper model kadar ince olma olasılığı ise sadece yüzde 1’dir47. Bununla birlikte 

diğer bir araştırmada genç kızların yüzde 69’u moda dergilerindeki modellerin kendilerini 

mükemmel beden anlayışları konusunda etkilediğini belirtmiştir48. Araştırmamızda hem 

kadınlar hem erkekler bu ideallerin farkında olduklarını belirtmiştir. Çok yüksek oranda olmasa 

da bu ideallerin doğru veya ulaşılması gereken bir nokta olduğuna inananlar çıkmıştır. Bu kesim 

moda olarak görülebilecek yönelimleri benimseyebildiğini dile getirmiştir. Bununla birlikte 

bazı denekler de düşüncelerini moda karşıtlığı olarak ifade etmiştir. İdeal olarak gösterilen tek 

tip bir moda anlayışına karşı olduğunu açıklayan denekler bedensel görünüm ve bu kapsamdaki 

konularda tek tipleştiren medya kaynaklı yönelimleri reddettiklerini dile getirmiştir. İdeal beden 

karşıtlığı olarak ifade edebileceğimiz bu görüşte olan kesim ideal bedene inanmamakta ve bu 

anlayışı adil bulmamakta, kişilerden bünye ve genetik gibi etkenlerin düşünülmeden çok daha 

fazla şeyi gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtmektedir. Görüşmeciler içinde bazı ideal 

beden karşıtları fikirlerini şu şekilde dile getirmiştir: 

 

“İnsanın iyi görünmesini düzgün vücuda sahip olmasını düşünsem de bu gibi 

fazla şekilciliğe ve standart kalıp anlayışına da hoş bakmıyorum.” 

“Bence ideal beden kapitalist sistemin para harcatma araçlarındandır.” 

                                                             
47 Olds, T., “Barbie Figure 'Life-threatening'”, The Body Culture Conference.,  VicHealth and Body Image & 

Health Inc., 1999 

48“Magazine Models Impact Girls' Desire to Lose Weight”, Press Release.,  American Academy of   Pediatrics, 

1999 
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 İdeal beden karşıtlığını tanımlayan görüşler yukarıdaki gibi çıkarken ideal bedeni 

tanımlamalarını istediğimizde görüşmeciler görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

 

   “Çok kıyaslamam, kafamdaki bedenle uyuşup uyuşmadığını düşünürüm”. 

  “Herkesin boyuna göre ideal bir kilosu vardır”. 

“İdeal beden vücut ölçülerinin abartılı olmadığı bedendir”. 

“Erkek için ideal beden kaslı, uzun boylu bedendir”. 

  

 Bazı görüşmeciler ise ideal bedenin sağlıklılık yönüne göndermeler yapmıştır: 

 

“İdeal beden sağlık baz alınarak hesaplanmalı”. 

“Bence her insan düzgün güçlü ve sağlıklı bedeni hak eder.” 

 

 Görüldüğü gibi örneklemimiz çok büyük olmasa da birçok ideal bedeni tanımı 

yapılabilmiştir. Birçoğunun ortak noktasının kitle iletişim araçlarının yaydığı ideale yakınlığı 

olduğu gözlemlenmiştir. 

 

2.5.1.1.Geçmişten Günümüze Türkiye’de İdeal Beden 

 

 Cumhuriyet-Batı-60’lar-70’ler 

 

Türkiye’de ideal bedenin tüm dünyada olduğu gibi tek kanallı televizyon yayınlarının 

yapıldığı zamanlarda yani 1960’lı yıllarda başlayan ABD menşeili televizyon dizilerindeki 

oyunculardan esinlendiğini söyleyebiliriz. Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupalı modern batı 

kültürünün giyim, kuşam ve beden estetiği devlet politikalarıyla ülkemiz için kabul 
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edildiğinden belirlendiğinden beri ülkemizde beden çoğu kültürde olduğu gibi belirli politika, 

gelenek ve gelişmelere uydurulmuştur. 

 

            Sinema ve İdeal Beden Figürleri 

  

Müjde Ar, Hülya Koçyiğit, Feri Cansel, Nesrin Topkapı, Tarık Akan, Ayhan Işık, 

Yılmaz Güney, Kadir İnanır (Bıyıklı delikanlı ataerkil model), Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Arzu 

Okay gibi popüler isimler 1960’lara kadar devletin belirlediği beden politikasının dışına çıkıp 

da sinema ve müzik gibi sanatlardan belirli güzellik ideallerini Türk toplumuna aktarmış ve 

toplumda örnek ve rol model olarak görülmüştür. 

 

 Batı ve Türkiye’deki İdeal Beden Figürleri 

 

70’li yıllardan itibaren popüler müzik sanatçısı Ajda Pekkan ülkemizde bedenin ve 

benliğin popüler kültürün şartlarına ve gerekliliklerine göre yapılandırılabileceğine örnek teşkil 

eden en önemli isimlerdendir. Biyolojik yaşı 66 olsa da hala 40 yaşlarında bir bedene sahip gibi 

göründüğü kabul edilmektedir. Yaşlanmayı reddetmek yahut görüntüde yaşlanmayı durdurmak 

adına ideal beden tasavvuruna 66 yaşında bir birey olarak halen sadık kalmakta ve fiziksel 

egzersizin yanında bedenin ve yüzün farklı bölgelerine estetik operasyonlar yaptırmaktadır. 

 

Filiz Akın Hollywood ve batılı güzellik idealinin Türkiye’deki temsilcisi olmuştur. 

Cüneyt Arkın güçlü görünüme sahip ve üçgen vücutlu erkek ideal bedenine sahip olduğu için 

magazin basınında ve posterlerde yer almıştır ve toplumun önemli bir kesimi için rol model 

teşkil etmiştir. Tarık Akan batılı, uzun boylu, beyaz tenli, uzun saçlı ve renkli zayıf erkek ideal 

bedeninin bir örneği olarak uzun yıllar boyunca bu ideale uygun rolleri oynayarak sinema 

aracılığıyla rol model olarak ideal bedeni yansıtmıştır. 

 

Bireysel Medya Tüketim Alışkanlıklarının Değişmesi 

 

Anadolu (Türk) kültürünün geçmişten gelen ataerkil düzeninin toplumsal cinsiyet 

kurallarına göre oluşan farklı kişilik, dişilik ve irade sahipliği belirtileri kadın bedeninde sürme, 
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saç şekli, erkek bedeninde ise bıyık, sakal şekli ve geniş omuz gibi genelde göğüs üstü 

kısımlarda kendini gösterilmiştir.  Kilo ve zayıflıkla ilgili popüler normlar ülkemize de 1960’lı 

yılların sonlarına doğru popüler dizilerle girmiş fakat zayıflığın bir rahatsızlık olduğunun 

algılanması ve ciddi bir ekonomik etkinlik kaynağı olarak manipüle edilebilir bir etken haline 

gelmesi 1990’lı yılları bulmuştur. Bunun sebebiyse özel kanalların ancak 1990’lı yıllarda 

izlenebilmesi, müzik kliplerinin, sinema filmlerinin, güzellik ürünü reklamlarının sadece gazete 

ve dergilerden görülmesinden ziyade farklı etkiler yaratan yeni medya ve reklam teknoloji ve 

ürünlerinin toplumdaki etkileridir. 1993 itibariyle Türkiye’de internet kullanımının başlamış 

olması artık kitle iletişim araçları ve bireysel medya tüketim alışkanlık ve kalıplarının kökten 

bir değişim yaşamasına yol açmıştır. 

 

1990’lardaki Popüler Kadın ve Erkek Rol Modeller ve İdeal Beden 

 

İdeal beden furyasının 1990’lı yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde de Holywood 

filmlerinin, güzellik yarışmalarının ve magazin basınının ürünlerinin ana akım medyada en 

yoğun tüketilen popüler kültür ürünleri haline gelmesi SSCB’nin dağılışı ertesinde ABD’nin 

küreselleşme hareketini başlatmasıyla ortaya çıkmış gibi görünmektedir. Ülkemizde Hülya 

Avşar, Ebru Şallı, Sibel Can, Deniz Akaya ve Demet Akalın gibi kadın model, şarkıcı ve 

oyuncular bedenlerini sergileyerek gazetelerin magazin eklerinde ve aktüalite basınında sürekli 

yer alarak kadınların kendilerini ve bedenlerini karşılaştırdığı figürler haline gelmiştir. 

 

Tarkan, Burak Kut, Doğuş ve Mustafa Sandal gibi erkek sanatçılar ise 1990’lı yılların 

en fazla rol model olarak görülen yerel erkek figürleri olmuştur. Bu dönemde genç erkekler 

karşı cinslerin onları daha çekici bulacağı düşüncesiyle bu figürlerin saç ve sakal modelleri, kas 

ve diyet yapma ve zayıflama alışkanlıklarından etkilenmeye başlamışlardır. Erkek bedeni de 

ana akım medyada eskisine oranla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha rahat 

sergilenebilmiştir. Atletik eril modeli temsil eden bu figürler kısmen dönemin genç pop müzik 

gruplarının ABD ve İngiltere menşeili sakalsız ve bebek yüzlü erkek idealine yakın figürler 

olması sebebiyle model alınmış ve hem kadınlar hem de erkekler tarafından kendilerine 

hayranlık beslenmiştir. 
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Kitle iletişim araçlarına cep telefonu, tablet bilgisayar, bilgisayar ve internet gibi 

teknolojilerin eklenmesiyle birlikte beden hareketsizliğini teşvik eder gibi görünen eğitim 

sistemi ve alışkanlıklarının da kişileri sürekli kilo almaya meyilli hale getirmesinden sonra bu 

ideallere ulaşma konusunda artan sayıları ve stratejileriyle kitle iletişim araçlarının kişilere 

kaygı ve çare yaratma misyonu ortaya çıkmıştır. 

 

Estetik operasyonu yaptıran manken, model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon yıldızlarının 

operasyon öncesi ve sonrası görüntülerinin dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de 

yayınlanmıştır. Bedenin yapılandırılabileceği ve yeniden inşa edilebileceği ile ilgili inançlar bu 

görüntülerle sürekli tekrarlanarak insanlara sunulmuştur. Bu yapılandırma işlemini isteyenler 

için çeşitli estetik cerrahi, beslenme ve diyet uzmanlarının günümüzde neredeyse her gün birçok 

televizyon programında ve yazılı basında yer alarak bu inançları pekiştirmesi bunların 

sonucunda ortaya çıkan belirli yönelimler için hizmet veren ve üretim yapan belirli sektörleri 

hızla büyütmektedir. Günümüzün yaygınlaşan sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam koşulları 

içerisinde bazı kurumların ve şirketlerin bu koşulların bireyler için olumsuz sonuçlarını ortadan 

kaldırmaya çalıştığı görülebilir; fakat kârın maksimize edilmesinin önem kazanması insanlara 

tüketim ve harcama yaptırma konusundaki hedefler için birçok stratejinin kullanılmasını 

kolaylaştırmıştır.  

 

Sıcak ve yakından fiziksel iletişim kurma alışkanlığına sahip olan Türk toplumunda 

kişiler birbirlerinin görünüm ve yaşam tarzlarıyla ilgili yorum yapma ve birbirini eleştirme, 

övme ya da yerme yoluna gidebilmektedir. İdeale yakın beden ve görünüme sahip olan ve 

olmaya çalışan kişiler ilgi görmekte ve bireyselleşmenin ve fiziksel çekiciliğin öneminin 

artması sayesinde kendilerini bir yanılsama içerisinde dünyanın merkeziymiş gibi hissetmekte 

ve bu duyguyu yaşamaya alıştırıldığı takdirde o anki tüketim kalıp ve alışkanlıklarını gelecekte 

de sürdürmektedir. Beden imajının, büyük oranda sosyal ve kültürel çerçevelerle 

şekillendirildiği varsayımı çalışmamızda kişilerin beyanlarının yönelimlerine göre yapılan 

analizle de ortaya konmuştur diyebiliriz. Sosyal çevrenin beden imajı üzerindeki etkisini  en iyi 

açımlayan davranış şekillerinden biri dış etkenli yönelim olmuştur. Bu davranış şekli  özellikle 

bedene ve yaşam tarzlarına müdahale eden dış etkenlerin bireylerin yönelimlerini etkileme 

potansiyelini tanımlamaktadır. Bu dış etken ise genellikle aile olmaktadır. Araştırmamızda 

kişiler en güvendikleri kişilere, genellikle aile bireylerine danışma eğilimine girdiklerini 

belirtmiştir. 
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  İdeal beden ile ilgili Türkiye’deki durumlara gelince, Canpolat (2005) tarafından 

Ankara’da lise öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada diyet yapma ve daha ince beden 

idealine sahip olma oranlarının Batılı ülkelerdeki kadar yüksek olduğu saptanmıştır49.  

 

İnce beden idealinin yanı sıra uzun boy da ideal kabul edildiği için başka bir araştırmada 

bu durumun da ölçümü yapılmıştır. Dinç ve Alisinanoğlu’nun Eskişehir’de 1222 liseli ergen ve 

kız üzerinde yaptıkları Beden imajı araştırmasında Türk ergenlerinin uzun boylu olmayı çok 

istedikleri saptanmıştır50. 

 

Hem Türkiye’de hem dünyada yapılan birçok çalışmada Amerikan tarzı Batılı güzellik 

idealinin dünyadaki ülkeleri ve onların kültürlerini kitle iletişim araçları ve güzellik anlayışları 

aracılığıyla etkilediği ortaya konmuştur ve bu durum birçok anoreksik vakaya sebep 

olmaktadır. Çalışmamız  sonucunda ortaya çıkan tabloya göre denekler ideal beden tasavvurunu 

benimsemiştir, bu tasavvuru toplumsal cinsiyet ile (cinsiyete özgü tavırlar), altkültürlere ait 

temsiliyetle (beden modifikasyonu), ideal güzellik anlayışı ile (güzellik kaygısı sebebiyle), 

ideal irade ve başarı tasavvuru ile (bedensel irade yoluyla), bedeni kusursuzlaştırma çabaları ile 

(ideal beden tasavvuru ile) ve (beden şekillendiricisi kullanımı) cisimleştirmiştirler. 

 

2.5.2. Günümüz Toplumlarında Estetik Anlayışları 

 

İfade kültürünün, kimlik ve sınıfın kendini günümüz tüketim toplumlarının popüler 

kültürlerinde  bedende çeşitli şekillerde gösterdiğini daha önceki kısımlarda dile getirmiştik. 

İfade kültürünün toplumdaki estetik ve güzellik norm ve gündemleriyle yakından ilgisi vardır. 

Yaşlılık karşıtlığı ve gençlerin toplumdaki farklı koşul ve olgulara verdiği tepkileri bedenleri 

aracılığıyla göstermesi hem plastik cerrahi hem rekonstrüktif cerrahi hem de beden 

                                                             
49 Canpolat, B., Işık; Orsel, S.; Akdemir, A.; Özbay; M., H., “The Relationship Between Dieting and Body 

Image, Body Ideal, Self Perception and Body Mass Index in Turkish Adolescents”, International Journal of 

Eating Disorders, s. 37, sf 151-153 
50 Dinç, Berrin ve Alisinanoğlu, Fatma (2010), “Defining the Effects of Television on the Body Image on the 

Basis of Adolescents’ Opinions” from Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, Ekim 2010, 1(2); sf.-

65-67 
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modifikasyonu gibi çeşitli uygulamaların yaygınlaşmasına yol açmıştır. Estetik anlayışları bu 

uygulamaların ortaya çıkmasını sağlayan popüler kültür, ifade kültürü, moda normları, tıbbi 

yenilikler ve yıkıcı post-modern sanat eserlerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Bu anlayışlar 

geçmişten gelen kültürel güzellik ve temsil özelliklerini günümüz sembol dünyasıyla 

harmanlayarak belirli algıların oluşturulmasını ve bu algıların da davranışa dönüşmesini 

sağlamaktadır. 

 

Estetik sözcüğü güzellikle ilişkilidir. Estetik amaçlı ameliyatlarda hedef, aslında normal 

olan bir beden parçasının görünümünü toplumda ya da kişinin zihninde daha güzel olarak 

algılanan şekle dönüştürmektir. Kişinin bu dönüşüm arzusu, kendini güzel bulduğu gençlik 

haline geri dönme isteğinden ya da sahip olduğu görünümünden memnun olmamasından 

kaynaklanabilir. Rekonstrüksiyon kişinin kendine güvenini, beden  imajı algısını, insanlar arası 

ve sosyal etkileşimini olumlu etkilemektedir. Bu tür girişimlerin ruh sağlığını olumlu 

destekleyici, duygu durumunu, bedeninden memnuniyetini, sosyal yaşamını olumlu etkileyici 

etkileri vardır51. Operasyonlar sonucunda bedenle ilgili toplumsal normların yarattığı baskı ve 

fiziksel nitelikler değiştirilmekte ve olumsuz beden imajına sahip olan kişiler yaşadıkları 

tatminsizlikten arındırılmaktadır. Bu noktada operasyonlar ve bu operasyonları yapma 

yetkisine sahip sektörler bireylere hizmet etmekte ve onların rahatlamalarını sağlamaktadır. Bir 

anlamda bir kişi baskı altına alınmakta ve ona istenilen şey yaptırılabilmektedir. İdeal imajlar 

insanları bedenleri konusunda sorunlu hissetmeye iterken bu ideal imajları yaratan sektörler 

iken bunları harekete geçiren kitle iletişim araçları olmaktadır. Türk medyasından bir örnek 

ideal bedenin ülkemizdeki vatandaşları etkilediğini ve abartılı bir söylemle etkileyebilmesi 

gerektiğini ortaya koyabilir:  

 

“Her erkek Brad Pitt kadar yakışıklı olmak veya Kıvanç Tatlıtuğ gibi baklava kaslarına 
sahip olmak ister… Bütün kıfayetlerden fırlayan göbekler, hızla gerileyen saç çizgisi, gözaltı 

torbaları gibi sorunlar en yakışıklı erkeği bile vasat altı bir tipe dönüştürebiliyor. Tabii bir de 

gençlik yıllarında bile büyük burunlu, kötü ciltli ve kilolu olan erkekler var…”52 

 

Türkiye’de ideal beden tasavvurunun kişiler üzerindeki etkisi magazin basınına çokça 

yansırken benzer durum ABD’de de gözlemlenmektedir. Pop şarkıcısı Lady Gaga, kendisi gibi 

şarkıcı olan Adele’in kilo vermediği için eleştirilmesine karşı çıkmış ve kendisinin de kilo 

                                                             
51 Yılmaz, Ş., a.g.t.., sf.6 
52 Aksoy, A., Erkekler De Estetik Sever, Boxer Dergisi, Yaysat A.Ş., 2013, s.1, sf. 44 
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alması üzerine eleştirilmesinin manasız olduğunu dile getirmiştir. Farklı etkinliklere tamamen 

“dana etinden” oluşturulan bir elbise giyerek çıkan bu figür ideal beden ve giyim kuşam 

normlarının sorgulanması için bir tür çalışma yapmaktadır. . Pop müzik sanatçısı Christina 

Aguilera’nın da müzik kariyerinin önemli bir kısmında ideal beden özelliklerini taşımasına 

rağmen kilo aldıktan sonra çok fazla eleştiri almasına tepkisi bedeninden memnun olduğu 

şeklindedir. Buna karşın ideal beden ile ilgili takıntılı olan popüler figürler yok değildir. 

Bunlara bir örnek yine ABD’li şarkıcı Beyonce Knowles’tır. 2013 yılında verdiği bir konser 

esnasında ilginç bir görüntüsü yakalanan şarkıcının müzik kariyerini etkileyeceği iddiasıyla 

internetten söz konusu görsellerin kaldırılmasını talep etmiştir. Popüler kültür ikonlarının 

kendileri de kendileri için o ideale yakın olduğu veya idealinin merkezi olduğu için – yaratılan 

idealin etrafında şekillenen itibarlarını koruma eğiliminde olabilmekte ve kendi görüntülerine 

takıntı düzeyinde bağlılık hissedebilmektedir. Bir anlamda kendi ürettikleri popüler kültür 

kendilerini ve bedenlerini yeniden üretmektedir. 

 

2.5.2.1.Kimlik,  Estetik ve İfade Kültürü ve Araçları  

 

2.5.2.1.1. Beden modifikasyonu 

 

Beden modifikasyonu bedenin görünümünü ve şeklini değiştirmek için piercing, dövme, 

bedene reklam alma, implantları kesme, bağlama ve yerleştirme gibi uzun bir liste oluşturan 

etkinliklere verilen addır. Burunlara, kaşlara, dillere ve göbeklere mil ve halka takma şeklinde 

yapılan piercing uygulaması ve dövme en yaygın beden modifikasyonu işlemlerindendir53. 

Dövme, pigment partiküllerinin dekoratif bir şekil oluşturmak üzere, deri (epidermis) altına, 1-

2 mm derinliğe enjekte edilmesidir. Piercing ise, değişik yapıdaki mücevherlerin deriye delik 

açılarak takılmasıdır54. Piercing ve dövme uygulamalarını ifade, kimlik ve estetik konularıyla 

ilişkilendirerek ele alacak olmamızın nedeni bu uygulamaların toplumdaki yaygınlığıdır. Bu 

yaygınlığı araştırmamıza katılanların önemli bir bölümünün dövme yaptırmayı düşündüklerini 

belirtmelerinden ayrıca destekleyici bir bilgi olarak çıkartabiliriz. 

 

                                                             
53 Featherstone, M., Body Modification, Sage Publications, London, 2005, sf. 1  
54 Alper, S., Dövme ve Peersing Uygulamaları ve Yan Etkiler, Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Özel 

Dergisi, 2010, Cilt 3 (1), sf.40-45  
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2.5.2.1.2.Piercing, Dövme ve Kimlik 

 

a. Piercing: 

 

Piercing uygulaması son 35-40 yılda punk-rock ve metal müzik gruplarının ve müzik 

türleriyle oluşan alt kültürlerinin etkisiyle gelişen “asi gençlik imajı” için yoğunlukla 

kullanılmıştır. Zaman  içerisinde asilik, başkaldırı ve karşı koyuş özelliklerini yansıtmak üzere 

kullanılmaya devam eden ama bunun yanı sıra alt kültürlerden çıkıp toplumun geneline 

yayılmaya başlayan ve estetik değer de kazanan bir uygulama haline gelmiştir. Piercing 

günümüzde dekoratif-kozmetik bir uygulama olarak yapılsa da tarihteki anlamının daha derin 

olduğu düşünülmektedir. Çağlar boyu kültürden kültüre değişiklik göstererek, her kıtada 

insanların piercing yaptığı ortaya konmuştur. Genellikle üretkenlik, cesaret, aristokrasi ve 

asaleti simgelediği düşünülerek yaptırılan piercing uygulaması bugün (kulak deldirme ve 

dövme ile birlikte) en yaygın yapılan beden modifikasyonlarından biridir55. Eski Mısır’da 

firavunların göbeklerini deldirirdiği, Eski Roma’da ise askerlerin cesareti simgelediğini 

düşündükleri bir eylem olarak göğüslerini; Maya kültüründe ise ruhani liderler dillerini 

deldirdiği tarihçiler ve arkeologlar tarafından keşfedilmiştir. Viktorya devrinde de soyluların 

meme uçlarına ve cinsel organlarına piercing yaptırdığı belirtilmiştir. Günümüzde en sık olarak 

(ki genelde piercing olarak kabul edilmez), dil, göbek, burun piercingi yapılmaktadır. Ayrıca 

göğüs uçlarına, dudağa, kaşa ve cinsel organlara da yapılabilmektedir56.  

 

Geçmişten günümüze bu beden pratiğinin anlamı değişmekte ve farklı kültürel anlamlar 

ve pratikler  dönemsel ve bölgesel olarak değişse de piercing, bedenin sosyal ve kültürel 

anlamların yansıdığı bir tuval olduğu konusunda önemli bir örnek olabilir. Öyle ki, bu 

anlamların yansımasının sosyal ilişkilerde belirli bir rolü dahi olmakta ve iş yerleri, eğitim ve 

kamu kurumlarının insanların bedenleri üzerindeki tahakkümleri dahi gözlemlenebilmektedir.  

Wright’ın aktardığına göre, Beden Modifikasyonu ile ilgili bir internet forumunda yayınlanan 

bir mesajda, yakın zamanda bedeninde modifikasyon işlemi uygulatacak olan bir lise öğrencisi, 

                                                             
55 İdil, O., Popüler Bir Beden Modifikasyonu: Piercing, (çevrimiçi) 

http://www.kozmetikcerrahi.com/estetik_piercing.htm (Yararlanma Tarihi: 30.11.2012)  

56 İdil, O., a.g.m., (Yararlanma Tarihi: 30.11.2012) 

http://www.kozmetikcerrahi.com/estetik_piercing.htm
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okuldan uzaklaştırma cezası almamak için yüzündeki piercinglerin üzerine bandaj yapıştırma 

zorunluluğuna şaşkınlıkla tepki göstererek şu açıklamayı yapmıştır: 

 

“Herkesin bedenine istediği şeyi yaptırma hakkı vardır. Burna takılan bir hızma 
kimsenin hiçbir hakkına müdahale etmez. Bir dövmenin geleceğiniz üzerinde hiçbir etkisi 

olmamalıdır. Çocuklarımızı bedenlerine uygulatacakları modifikasyonlar yüzünden okuldan 

uzaklaştırarak ve atarak onlara kendilerini değil diğerlerini tatmin etmek için görünüşlerini 
değiştirmeleri ve daha “normal” görünmeleri gerektiğini söylüyoruz”57. 

 

Burada vermemiz gereken ayrım şudur: modernizmin kurallarıyla yetişen ve eğitim 

kurumları dâhil olmak üzere birçok kurumu buna göre şekillendiren görece daha tutucu yapıda 

olan gruplar veya kişiler, post-modernizmin yıkıcı ve yeniden kuralları koyucu etkisini taşıyan 

kurallarla yetişen neslin kendi bedenleri üzerindeki tahakkümleriyle ilgili görüş ayrılığına 

düşmektedir. Söz konusu ayrıma göre tanrı ya da toplumun kutsal ya da yasal metinlerle ortaya 

koyduğu bedene müdahale durumu yine toplumsal grup ve koşulların yardımıyla fakat beden 

üzerindeki bireysel tahakkümü de güçlendiren ve onu bireysel seçim temelinde sınıfsal 

özelliklerle yönlendiren bir yapıda düzenlenmekte ve modernizmin bedensel kontrol kalıpları 

yerini daha esnek yapıda ama yine belirli grupların ve kitle iletişim araçlarını kullanan 

endüstrilerin seçimi zenginleştiren yönlendirmelerine izin veren post-modern kontrol 

kalıplarına bırakmaktadır. Armstrong’a göre, dövme ve piercing artık birçok sınıf, meslek ve 

kesimden insanın seçimi olmaya başladığı için bazı alt kültürlerin simgesi, isyankarlık ve 

dayanıklılık sembolü olmaktan çıkmaktadır (Armstrong and Fell, 2000, aktaran Grogan, 

2005:36)58. Buradan çıkartabileceğimiz bir sonuç beden üzerinde “tanrının buyruğuna karşı 

gelmek” olarak algılanan “modifikasyonun” artık dini perspektiften bakıldığında da buyruğa 

karşı gelmek olarak yorumlanmamaya başladığı ve içlerinde muhafazakâr yaşam tarzını 

benimsemiş olan birçok kişinin bu bedensel uygulamayı meşru gördüğü ve kimlik ifadesi için 

kullandığıdır. Görüşmecilerin kimliklerini bedensel ifadelerle sunduklarını şu sözlerinden 

anlayabiliriz: 

 

“Dövmenin etkili olduğunu düşünüyorum semboller var anlam yansıtıyorlar.” 
 

 

                                                             
57 Wright, J., Body Modification as Ideology, Body Modification Conference: Mark II, Macquarie University 

,Sydney, 21 Nisan 2005 
58 Grogan, S., a.g.e., sf.36 

http://www.ccs.mq.edu.au/bodmod/index.html


46 

 

Bir diğer görüşmecinin yorumu dünya görüşlerinin toplumsal uzamda bedenleri 

üzerinden anlaşılabilir olduğunu, yani bu semboller ve bedensel temsil konusunda farkındalığın 

söz konusu olduğunu gözler önüne sermektedir: 

 

“Yapılan dövmeye göre değişebilir insanlar siyasi görüşleri ile alakalı modelleri de 

dövme yaptırabiliyor.” 
 

 Piercing ve küpe konusunda da muhafazakar ve laik yaşam tarzları arasında keskin bir 

ifade farklılığının söz konusu olduğunu görüşmecinin kendi fikrini şu şekilde ifade etmesinden 

anlayabiliriz: 

 

“Küpe ile biraz dünya görüşüm belli oluyor sanırım, muhafazakar olmadığım 

anlaşılıyor” 

 

b. Dövme: 

 

Son 30 yıllık dönem için dövme uygulamasının kitlelerin ifade kültürüne girişi ve 

kabulünün ABD’deki uygulamalarla mümkün olduğu söylenebilir. Dövmenin kullanımı 

ABD’de üst ve alt sınıflar arasında yer değiştirme eğiliminde olmuştur ve değişmeler dövmenin 

anlamı için de geçerli olmuştur. Sanatsal ve toplumsal eğilimlerin her aşamasında dövmenin 

anlamı yeniden tanımlanmıştır. İlkelliğin işareti olmaktan kâşifliğin, vatanseverliğin, asiliğin 

sembolü olmaya ve günümüzdeki anlamıyla statü işareti olmaya doğru bir yol almıştır. Dövme 

ilkel ve egzotik köklerine ve geçmişte beyaz işçi sınıfının bu bedensel uygulamayı sahiplenmiş 

olmasına rağmen artık orta sınıfa hitap eder hale gelmiştir59. 

 

Modern öncesi ve modern dönemlerde olduğu gibi post-modern dönemde de kültürel ve 

sosyal psikolojik anlamlara sahip bir etkileşim aracı olan dövme âdetinin; 

 

 

                                                             
59 Demello, M., Bodies of Inscription: A Cultural History of Modern Tattoo Community, Duke University Press, 

2003, sf.3 
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 Dinsel-büyüsel kökene,  

 Bir aşirete olan bağlılığa yani bir anlamda damga niteliği oluşuna, 

 Süslenme olgusu taşımasına, 

 Hastalık ve nazardan korunma, 

 Uğur ve tılsım niteliği bulunma, 

  

gibi çok genel başlıklar altında toplanan nedenlere dayandığı söylenebilir. Günümüzde 

geleneksel kesimde önemini kaybettiği düşünülen dövme âdeti kentsel kesimde giderek 

yaygınlık kazanmaktadır60. Bunun en önemli nedenlerinden biri avant-gardist sanatın üst 

sınıflardan alt sınıflara doğru genişlemesi sürecinde yaratılan rock, metal ve punk kültürlerinin 

dövme ve piercing âdetini kentsel kesimde benimsemeleri ve post-modernist dönemin bu yeni 

müzik türlerinin modernizm ve öncesinin ürünü olan aidiyet kültürünü bir adım öteye götürerek 

tamamen ifade kültürü zeminine yerleştirmeleri olabilir. Post-modern dönemde kitlelere 

modern dönemdeki gibi yön  vermeye başlayan avant-gardist sanatın popülerleşen bu müzik 

türlerinin video kliplerine, müzisyenleri, müziklerini, yaşam görüşlerini ve ideolojilerini 

sembolize eden aksesuarlarına yerleştirilmesi kişilerin tarihsel bir gelenek olan kültürü bedene 

yansıtma geleneğini sürdürmesiyle devam etmiştir. Endüstriyel üretim ve kapitalizm sisteminin 

adaletsizliğiyle ilgili eleştirilerle başlayan, radikal milliyetçilik, muhafazakârlık ve bedensel 

denetim eleştirileriyle devam eden bir özgürleşme sürecini yansıtan post-modern dönem 

demokratikleşen toplumlarda farklı alt kültürlerin aidiyet ve karşıtlık temelinde bedensel 

simgeler geliştirmesine ve bunları engellerle karşılaşmaksızın yayabilme hürriyetine olanak 

tanımıştır ve modern dönemin kırılması güç kabul edilmiş yasaklarını kırmada önemli rol 

oynamıştır. 

 

Araştırmamızda deneklerin bir kısmı bedenlerine dövme, küpe veya piercing yaptırma 

eğilimine sahip olduklarını veya bu hareketi gerçekleştirebileceklerini açıklamıştır. Deneklerin 

bir kısmı dövme ve piercing ile dünya görüşlerini veya siyasi görüşlerini yansıtabileceklerini 

ifade etmiştir ve bu uygulamayı yapmakta veya yapmayı düşünmektedir. Bununla birlikte, 

deneklerin bir kısmı bedenlerine dövme, küpe, piercing gibi sanatsal ve estetik formların 

uygulanmasına karşı olduklarını ve bedenin doğal ve imzasız halinin güzel olduğunu 

düşündüklerini açıklamıştır.  

                                                             
60 Anonim, a.g.m. (çevrimiçi) web sitesi: http://dovmerehberi.tr.gg/D.oe.vmenin-Tarihi.htm (Yararlanılan tarih: 

04.09.2012) 

http://dovmerehberi.tr.gg/D.oe.vmenin-Tarihi.htm
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Görsel 11 – 3 Boyutlu Dövme* 

 

*http://cdn.imhonet.ru/photos/out/936200ec/1169048_xlarge.jpg 

 

 

2.5.2.1.3.Beden Şekline Müdahale 

 

Geleneksel, Modern, Post-modern Kültürlerde Anlamlar 

 

Modern öncesi ve modern dönemlerde olduğu gibi post modern dönemlerde de kültürel 

ve alt kültürel inanışların bedendeki tezahürleri deri yüzeyinde, kaslarda, kemik oluşumunda, 

kıkırdak ve dokuların şekillendirilmesinde yapılan çeşitli uygulamalar olmuştur. Etnisiteye, 

ırka, milliyete ve ideolojiye dayalı güzellik ve estetik anlayış ve idealleri ile geçmişten 

günümüze birçok millette ve toplulukta beden şekline müdahalede bulunulmuştur. Baloğlu’nun 

aktardıklarına göre, Çin’de kız çocuklarına ayakları küçük olsun diye demir ayakkabı 

giydirilmesi; ayak parmak kemiklerinden bazılarının ameliyatla alınması günümüzde bile 

uygulanmaktadır. Afrika’da Musi kabilesi kadınları güzelleşmek için alt dudaklarını kesip içine 

tabak gibi toprak kap yerleştirmekte ve her sene toprak kabı biraz daha büyük bir kapla 
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değiştirmektedir61. Baloğlu’nun aktardığı diğer bir bilgiye göre, Nikaragua yerlileri yeni doğan 

bebeklerin kafalarına yukarıdan bastırarak düzleştirmek istemekte ve sebep olarak yük 

taşımada kolaylığı ve tanrıların emrettiği asil görüntüyü kazandırmayı belirtmektedirler62. 

Başka bir kaynakta ise Orta Asya'da ve Amazonlarda kadınların da erkekler gibi giyindiği, ok 

atmalarına engel teşkil ettiği için kadınların göğüslerinin kesildiği  belirtilmiştir63.  

 

Genelde Afrika ve Asya toplumlarında olduğu düşünülen bu tür beden şekillendirmeleri 

ve müdahaleleri aslında Batı ülkelerinde de tarih boyunca söz konusu olmuştur. Bir kaynakta 

Paris'teki Louvre Müzesi'nde, o dönemden günümüze ulaşan korseler incelendiğinde, bel 

ölçüsünün 46 santime kadar inceltildiğinin ve bunun ölümcül sonuçlara yol açtığının tespit 

edildiği belirtilmiştir. Yine aynı kaynakta Fransız kralı Napoleon Bonaparte’ın eşi İmparatoriçe 

Josephine’in, gıdısı ve yüzü sarkmasın diye geceleri özel bir başlık taktığı ve Paris modasına 

yön verdiği belirtilmiştir64. Tarihi uygarlıklardan Eski Roma'da kadınlar gözlerine atropin 

içeren bir damla (atropa belladonna, güzelavratotu, bugün tıpta kullanılan atropin) damlatarak 

gözbebeklerini büyüttüğü  ve kendilerini bu şekilde güzel saydıkları belirtilmiştir. Günümüzde 

göz doktorları bu damlayı göz dibi muayenesi için kullanmaktadır ve hastanın uygulamadan 

sonra saatlerce normal göremediği, yani güzellik uğruna o zamanın İtalyan kadınları geçici 

olarak görme yeteneklerini kaybettiği söylenmektedir65. Dikkat çekici bir durum da, söz konusu 

geleneklerin çoğunun dönemlere özgü güzellik ideallerine göre estetik müdahalelerin ve 

yöntemlerin belirlenmesidir.  

 

20. yüzyılın ortalarına doğru Almanya’da Nazilerin ideolojik üstünlüğü ele 

geçirmelerinden sonra üstün ve saf ırk ve beden ideallerini uygulamaya koymaları sonucunda 

o dönem doğan çocukların kafaları bantlanmış ve uzatılmaya çalışılmıştır66. Alman ırkının ince 

uzun yüze sahip olmasının istenmesi dönemin siyasi kültürünün ve gücünün bedensel yapıya 

dönüştürülmesindeki sosyolojik etkiyi bir oranda göstermesi anlamına gelebilir. Yine Nazi 

Almanyası’nda “Dazlakların” belli bir ideolojiyi benimsediklerini ve karşı olduklarını 

                                                             
61 Baloğlu, B., a.g.e., sf.24 
62 Baloğlu, B., a.g.e., sf.24 
63 Anonim, (çevrimiçi), web sitesi, http://www.gogusestetigi.tv/estetik-ile-hayat/13-estetik-ile-hayat.html 

(Yararlanılan tarih: 23.05.2013) 
64 Anonim, (çevrimiçi) , web sitesi,   http://www.gogusestetigi.tv/gunumuzde-estetik/12-gunumuzde-estetik.html 

(Yararlanılan tarih: 23.05.2013) 
65 Anonim, (çevrimiçi) , web sitesi,  http://www.gogusestetigi.tv/estetik-ile-hayat/13-estetik-ile-hayat.html 

(Yararlanılan tarih: 23.05.2013) 
66 Baloğlu, B., a.g.e., sf.18 

http://www.gogusestetigi.tv/estetik-ile-hayat/13-estetik-ile-hayat.html
http://www.gogusestetigi.tv/gunumuzde-estetik/12-gunumuzde-estetik.html
http://www.gogusestetigi.tv/estetik-ile-hayat/13-estetik-ile-hayat.html
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yansıtmak için bedenlerinin kafa kısmını kullandıklarını söyleyebiliriz. Ülkemizde de güzellik 

anlayışlarının ve bunların biyolojik olarak oluşturulma süreci bazı kesimlerde şu şekilde 

işlemiştir: bebeğin kafasının daha yuvarlak olması, ince yüzün ideal estetik değere yuvarlak 

yüz kadar sahip olmamasından ötürü daha önemli bulunmuş ve bebeklerin sağ tarafa ve sol 

tarafa belli sürelerle özellikle yatırılması ve sırt üstü uyutulmasının yuvarlak bir yüz ve kafa 

yapısına sahip olmada etkili olduğu inancı sürdürülmüştür. Alman ideolojisinde olduğu gibi 

Türk siyasi dünyasındaki ideolojik yapılar sağ ve sol siyasi görüşlerin belirli saç, sakal ve bıyık 

şekilleriyle beden üzerinden gösterilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu gibi örnekler daha çok 

bölgesel ve yerel düzeyde kalmaktadır. Belirli kültürleri ve alt kültürleri ilgilendiren, bununla 

birlikte modern öncesi, modern ve post modern dönemlerde hüküm süren estetik anlayışlara 

değindikten sonra modernden kopup post modern dönemin siyasi, kültürel, medyatik, 

ekonomik ve psikolojik şartlarına göre oluşturulan kimlikler, yaşam tarzları, teknolojiler ve 

inançlarla inşa edilen günümüz bedenine de değinmek gerekir. Günümüzün ideal bedeni Kuzey 

Amerika ve Kuzey Avrupa’nın sanayi, bilgi ve tüketim toplumlarının ve bu ülkelerdeki ırkların 

standartlaştırmaya çalıştığı ince, kaslı, beyaz tenli ve dönemin şartlarına göre yapılandırılabilen 

bir bedendir. Modayla, sanatla, tıp ve kimyasal teknolojilerle bedenler geçmişte olduklarından 

daha farklı yöntemlerle şekillendirilmektedir. İnsanlar adeta kendilerinin heykeltıraşları 

olmakta ve içinde yaşadıkları dönemlerin çeşitli sanat ve estetik akımlarını heykel yerine 

koydukları eser olan bedenlerine yansıtmaktadırlar. Daha ince belli görünmek için demirden 

yapılmış korseler kullanılması, tıbbi tehlikesine rağmen solaryumda esmerleşme isteği, çeşitli 

estetik ameliyatlar yaptırmaları; yüz gerdirme, kas kaldırma, kaburga kemiklerini kestirme, 

vücuttan fazla yağları aldırma (liposuction), beğendiği bir sanatçının resmini göstererek 

dudaklarını kalınlaştırma, göğüslerini büyütme veya küçültme, selülit tedavisi, 34 bedene 

girebilmek için bütün gün 500 kaloriyle yaşamaya çalışma gibi davranışlarda büyük artış 

olduğu görülmektedir67. Belirli kültürlerdeki yerel ve bölgesel ideallerden ziyade evrensel 

ideallerin büyük bir gelir kaynağı ve endüstrilerin algı ve inanç değiştirme yönünde uzmanlık 

dalları yarattığı çeşitli endüstrilerin ve rakamların incelenmesiyle gözler önüne serilebilir. Bu 

rakamlardan bir kısmına ileride değineceğiz. 

 

                                                             
67 Baloğlu, B., a.g.e., sf.24 

*(Çevrimiçi)  http://www.kaplon.info/Tattoo-Infographics   (Yararlanılan tarih: 13.04.2013) 

http://www.kaplon.info/Tattoo-Infographics
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Görsel 12 – Bedenini doktora tezinde çalışma alanı olarak kullanan bir araştırmacı* 

 

Güzellik sistemi ve güzellikle ilgili kültürel anlamlar, güzelliğin kültürler içerisindeki 

tanımları ve bu tanımların dolaşımı tarih boyunca belirli aşamalardan geçmiştir ve o aşamalarda 

toplum ve dünyadaki toplumsal, ekonomik ve iletişimsel şartların etkisinde kalmıştır. Söz 

gelimi, moda günümüzde 30 yıl öncesinden daha hızlı anlam ve tanım yayma yeteneğine 

iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ulaşmıştır. Yine içinde bulunduğumuz küreselleşme 

sürecinde kültür endüstrilerini yönlendiren egemen üretici sınıflar güzellikle ilgili kültürel 

anlamları ve tanımları 1990’lı yıllardan itibaren sanat ve sinema gibi popüler kültür 

enstrümanlarıyla Türkiye’ye ve Türk vatandaşlarına iletmiştir. Bunun sonucunda ise güzellik 

ve sağlık ile ilgili algı ve düşünceleri değişime uğrayan insanlar beden imajlarındaki 

değişiklikleri sonucunda yönlendirildikleri post-modern kimlik ve tüketim kalıplarına uymaya 

başlamıştır. Refah seviyesi ve beden şekli anlamlandırmaları arasındaki ilişkiyi  birçok 

araştırmaya göre (Grogan: 2005, Rothblum: 1990), yoksul toplumlarda daha önce tombul beden 

ideal olarak değer görürken modern dönemin bu olgusu kitle iletişim araçlarının batı ideallerini 

yaygınlaştırmasıyla değişmiştir ve batının ince beden ideali değer kazanmıştır. Rothblum’un 

(1990) aktardığına göre 1980’li yıllarda Latin Amerika ve Hindistan, Çin ve Filipinler gibi 
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Uzakdoğu ülkelerinde yapılan araştırmaların bulguları benzer sonuçlar ortaya koymuştur68. 

Beden şekli ve dış beden yüzeyi ile ilgili tercihlerdeki kültürel çeşitlilik kişilerin beden imajı 

üzerinde etkili olabilmektedir. Türk toplumunda etkili olan “tarihsel maço imajı” batı ideliyle 

birleştiğinde ortaya “Avrasya kültürünün” ürünü olan ideal bedenler çıkmakta ve sanat ve 

popüler kültürde geleneksellik ve post-modernlik arasında bir geçiş dönemi ürünü olan bir ideal 

beden çıkmaktadır. Batının etkisinde olan fakat kısmen de olsa yerel bedensel öğeleri içerebilen 

kültürel idealler de söz konusu olabilmektedir (bkz: görsel 14). 

 

 

Görsel 13 – 2000’li yıllarda Türkiye’de ideal bedene sahip olduğu düşünülen bir oyuncu – Kenan İmirzalıoğlu 

 

Furnham ve Greaves’in (1994) yaptığı bir araştırma beden şeklinin ve organların hem 

kendi şekillerinin hem de birbirleriyle olan uyumunun ne kadar önemsendiğini, yani her bir 

beden parçasının kişilerde kaygı yaratabildiğini göstermek açısından önemlidir. Araştırmada 

                                                             
68 Rothblum, E.D. ‘Women and weight: Fad and fiction,’ Journal of Psychology, (1990), 124: 5–24. 
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katılımcılara burunlarından, dudaklarından, bellerinden, butlarından, kulaklarından, kol 

kaslarından, çenelerinden, popolarından, omuz genişliklerinden, kollarından, göğüslerinden, 

gözlerinden, yanaklarından, kalçalarından, bacaklarından, ayaklarından, karınlarından, vücut 

tüylerinden, yüzlerinden ve kilolarından memnun olup olmadıkları sorulmuştur ve 1’den 10’a 

kadar bir puan vermeleri istenmiştir. Yine aynı şekilde herhangi bir beden kısmını değiştirme 

uğraşlarıyla ilgili olarak 1’den 10’a kadar puan vermeleri istenmiştir. Erkeklerin en çok kol 

kaslarıyla, omuz genişlikleriyle ve göğüs ölçüleriyle ilgili memnuniyetsizlik hissettikleri  ve 

bedenlerinin bu kısımlarını değiştirmeye çalıştıkları bulgulanmıştır69. 

 

2.5.2.1.4.Popüler Kültürde İdeal Beden Karşıtı Tepkiler 

 

Kültürel, Geleneksel Değerlerin Estetik Norm Konusunda Ürettiği Baskılar 

 

Geçmişten günümüze insanlar veya topluluklar için benliğin temsili veya kendini ifade 

alışkanlığı Maslow’un saygınlık ve kendini gerçekleştirme prensiplerinin bir örneği olarak 

bedende tezahür etmiştir. Kendini ifade etme alışkanlığı insan oğlunun dünyaya her türlü eseri 

bırakmasıyla gözlemlenebilen bir olguyken psikososyal süreçler bu ifade alışkanlığının sonucu 

olarak beden imajına ve bedene yansımakta ve sosyolojik ve sosyal psikolojik olan biyolojik 

olana dönüşmektedir. Kendini ifade kültürü günümüzde müzik başta olmak üzere birçok sanatta 

önemli bir yer edinmektedir ve günümüz internet teknolojilerinde yoğunlukla kullanılan sosyal 

iletişim ağlarında hızla yayılmaktadır. Kendini ifade alışkanlığı bireysel yaşantının hayatın 

estetikleştirilmesinin etkisiyle bedenin de estetik düzenlemeye tabi tutulmasıyla sürmekte ve 

zamanın ruhu, dönemin estetik yönelim, trend ve değerleri kültürün parçası olarak bedensel 

davranış ve tutumlarla ilgili yargılara ve önyargılara girmektedir. Örneğin tutucu ve bedensel 

normlardan vazgeçmeyen kurum ve kuruluşlar kendini ifade özgürlüğüne karşı çıkabilmekte ve 

dövme, piercing, saç, sakal, makyaj ve giyim kuşam gibi etkenlere müdahale edebilmektedir. 

Türk ordusunda dövmeli bir erkek bedeni kültürel olarak kabul görmemektedir ve kurumun 

çalışanlarının bu ifade özgürlüğü alışkanlığına müsaade etmemektedir. Görüşmecilerde kamu 

kurumlarında çalışanlar özellikle giyim kuşam ve belirli saç modellerinin yönetmeliklerle 

                                                             
69 Furnham, A. and Greaves, N. (1994) ‘Gender and Locus of Control Correlates of Body Image 

Dissatisfaction,’ European Journal of Personality, 8: 183–200 
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kısıtlandığını ve kuralların gevşetilmesi gerektiğini düşündükleri bulgulanmıştır. Denekler 

içinde çalışan kesimin önemli bir bölümü devlet ve özel sektör kuruluşlarının bedensel görünüm 

konusunda önemli oranda bir baskı ürettiği kanısındadır ve içinde bulundukları kurumların 

bedensel serbestlik konusunda inisiyatiflerinin kısıtlı olduğunu dile getirmişlerdir. Bu duruma 

örnek olarak şu görüşleri gösterebiliriz: 

 

“Kurumlar ve siyasetçiler insanları özel kalıplara sokuyorlar, insanlar işe girerken 

prezentabl olsun isteniyor.”. 

 

 

 Çalışmamızın başından bu yana çeşitli sosyal yapı ve değişmelerle, etkileşim ve 

şartlarla şekillenen kültürel bedensel normların ideal beden tasavvurundan etkilendiğini ve daha 

ayrıntıya girecek olursak bedensel normların ideal beden tasavvuruyla birlikte bazı 

kısıtlamalara da toplum ve kurumlar tarafından tabi tutulduğunu da belirtmiştik. Kısıtlamalara 

tabi tutulmadan ideal beden ile ilgili ortaya konulan görüşler kapitalist sistemin bedensel 

özgürlüğü teşvik etmesiyle ve bu özgürlük nosyonunu ticaret ve sanayi kurumlarının 

sömürmesiyle sonuçlanmıştır. Bu sömürü fikri önce tüm kültürlere post-modern dönemin 

güzellik ideallerini kabul ettirmekle ve bu ideallerin kabulüyle gelen etkinliklerin 

gerçekleştirilmesini sağlamakla sürmektedir. 

 

Türkiye’de beden de toplumsal gerçekliğin ve imaj kültürünün bir parçasıdır, bir çocuk 

babasının bıyığına, bir teyze yeğenin tişörtüne veya saç şekline, bir arkadaş diğerinin küpesine 

veya bir tanıdık diğerinin kilosuna dair yorum yapma hakkına sahip olduğunu düşünerek bu 

rahatlıkla hareket etmektedir. Sosyal ilişkilerdeki bu sıcak ve aynı zamanda baskılayıcı iletişim 

şekli beden imajını ve her gün yeniden üretilen imaj kültürünü etkilemektedir. Görüşmeciler 

özellikle aile bireylerinin, duygusal partnerlerin görüntü ve görüntüyü etkileyebilecek beslenme 

alışkanlıklarıyla ilgili olarak yorum yaptığını belirtmiştir. Yakın arkadaş çevresi erkekler için 

daha etkili olurken kadınların birbirlerine eleştirilerinin “kırıcı olmamak” adına daha az yıkıcı 

olduğu söylenmiştir. Bunun sebeplerinden biri kadınların açıkça hemcinslerini eleştirmesinin 

sonucunda sosyal yönden yanlış anlaşılma riskinin bulunması sebebiyle çekinmek olabilir. 

 

Dış etkenli yönelim ifadesiyle açıklamaya çalıştığımız durum bireylerin aile, yakın 

çevre veya diğer sosyal çevrelerinden, medya veya kurumsal bedensel etkenlerden etkilenerek 



55 

 

beden imajlarının değişebildiği, ortaya çıkan algı, duygu ve düşüncelerin kişilerin yönelimlerini 

etkileyici nitelikte olabildiğidir. Dış etkenli yönelim içinde bulunabildiğini söyleyenler 

bedenleriyle ilgili davranış ve tutumlarında dış etkenlerin önem arz edebildiğini dile getirmiştir. 

Bu dış etkenlerin en önemlisi sosyal çevredir. Görüşmecilerden önemli bir kesim beden ve 

yaşam tarzlarıyla ilgili konularda davranış ve tutum sergileyeceklerinde sosyal çevrelerini 

düşünerek hareket etme eğiliminde olduklarını belirtmiştir. Bu kesim sosyal çevrelerinin 

kendilerini veya insanları etkileme potansiyelinin fazla olduğuna inanmaktadır. Bu sosyal 

çevrelerden beden imajı üzerinde en çok etkisi bulunan ise bireylerin yaşam tarzlarına müdahale 

potansiyeli en yüksek olan ise ailedir. Aile etkisi diyebileceğimiz bu olgu bireylerin aile veya 

sevgili gibi çok yakın çevrelerinden beden güzelliği ve sağlığı konusunda etkilendiğini açıklar. 

Aile etkisi ile ilgili yorum yapan görüşmeciler özellikle aile ve duygusal partnerlerin bedensel 

konulardaki vurgularının önem taşıdığını belirtmiştir. Bireyler kilo aldıklarında bunu sorun 

etmeseler dahi çevrelerindeki kişilerin yaptıkları yorumlarla sorun etme eğilimine girdiklerini 

belirtmiştir. Bu durum bedene müdahale anlamına gelmektedir. Bedene müdahale aracılığıyla 

toplum bireylerin bedenlerini denetlemektedir. Toplum kültürler ve alt kültürlerdeki normlarla 

denetleme işlemini bireylere ve gruplara yaptırmaktadır. Bireyi etkileyerek onların kendilerini 

kontrol altında tutma eğilimine girdiğini söyleyebiliriz. Denetlenen birey denetlendiğini fark 

etmiyor olabilir. Bedensel konularda kontrol sergilerken çevrelerinden etkilenmiş olabilirler 

fakat bunun ayırdında olmadan kendileri karar vermiş gibi hissederek kendilerini denetleme 

ihtiyacı hissedebilirler. 

 

2.5.2.1.5. Beden ve Modanın Tüketim İçin Özgürleştirilmesi 

 

Üretimci amaçlar adına rasyonel olarak sömürülebilmesi için bedenin “özgürleşmesi, 

özgürlüğüne kavuşması” gerekir. Nasıl emek gücünün ücret talebine ve değişim değerine 

dönüşmesi için özgür belirlenme ve kişisel çıkarın – emekçinin bireysel özgürlüğünün biçimsel 

ilkeleri – işin içine girmesi gerekiyorsa, aynı şekilde arzunun gücünün rasyonel olarak 

güdümlenebilir nesne/gösterge talebine dönüşebilmesi için de bireyin bedenini yeniden 

keşfedebilmesi ve bedenini narsistik tarzda kuşatabilmesi – biçimsel zevk ilkesi – gerekir70. 

Baudrillard’ın temellendirildiği bu görüşü beden imajına uyarlayacak olursak, beden şeklen ve 

yüzeysel olarak değiştirilmek üzere bir tüketim aracına dönüştürülecekse öncelikle kişilerin 

                                                             
70 Baudrillard, J., a.g.e.., sf. 173 
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beden imajları değiştirilmeli ve zihniyeti baskın ideale göre rasyonalize edilip belli kurallara 

uydurulmalıdır. Bu rasyonelleşme sürecinde bedenin ve yüzün her parçası ayrılmıştır, her ayrı 

parça nesneleştirilmiştir ve her nesne için ayrı hijyen ürünü, makyaj ürünü, plastik cerrahi 

hizmet sunulabilir ve sektörlerin kültürleri kullanarak yarattığı psikolojik sıkıntılar ve bedensel 

tatminsizlikler hizmet ve ürün tüketimiyle giderilebilmektedir.  

 

2.5.2.2. Güzellik Miti ve Wolf 

 

Wolf, 1990’lı yılların başında ortaya attığı güzellik miti kavramıyla ideal beden 

tasavvurunun özellikle kadınlar üzerindeki etkilerini feminizm disiplininin bakış açısıyla 

incelemiştir ve çarpıcı sonuçlar ve fikirler ortaya çıkarmıştır. Wolf’un iddiasına göre geçtiğimiz 

on yılda (1980’ler için söylenmektedir) kadınlar güç yapılarında gedikler açmıştır, tabi bu arada 

da yeme bozuklukları katlanarak artmış ve estetik cerrahi de en hızlı gelişen uzmanlık dalı 

haline gelmiştir. Yasal filmler ve kayıtlar birleştirildiğinde dahi onlardan daha fazla üretilen 

pornografi ana medya kategorisi haline gelmiştir. 33.000 Amerikan kadını araştırmacılara 4,5 

ila 7 kilo arasında kilo vermeyi başka herhangi bir amaca ulaşmaktan daha çok istediğini 

söylemiştir. Bu verileri sunduktan sonra yaptığı yorum ise güzellik miti-ideal beden ve 

tatminsizlik konusunda çağın ikilemini gözler önüne sermiştir. 

 

 Daha fazla kadın eskiden olduğundan daha paraya, güce, amaca ve yasal yönden tanınırlığa 

sahip ancak fiziksel olarak kendimizle ilgili hislerimize gelince, özgür olmayan büyük annelerimizden 
bile daha kötü durumda olabiliriz71. 

  

Wolf’a göre güzellik kadınların hala erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü günümüz 

toplumlarında kadınların yaşamlarını yönlendirmede en çok kullanılan araçlardan biridir. 

Üstelik güzellik sağlık ile ilişkilendirilerek daha güçlü bir yapı haline getirilmektedir.  

 

Toplumumuz dış bedende güzelliği iç bedende ise sağlığı mükafatlandırmaktadır. 

Kadınlar uzun vadede sağlığımıza zarar veren kısa süreli güzellik dokunuşları için 

suçlanmamalıdır, çünkü yaşam süremiz güzellik miti yüzünden kısaltılmaktadır ve kadınların 

                                                             
71 Wolf, N., The Beauty Myth - How Images of Beauty Are Used Against Women, William and Morrow 

Company, Newyork, 1991, sf. 10 
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uzun bir yaşam sürmesi için büyük bir sosyal veya ekonomik motivasyon da yoktur. Akciğer 

kanseri olan zayıf bir genç bayan (zayıf kalmak için sigara içen) toplumsal olarak daha fazla 

takdir görmektedir. Kadınlara Demir Bakire standardını (kadınları başaramadıkları ve 

uyamadıkları, içgüdüsel olarak ulaşılamaz olan bir standardı) satmaktadırlar ve bunun adını 

“Sağlık” koymaktadırlar: eğer halk kadınların sağlığıyla gerçekten ilgileniyor olsaydı, güzellik 

mitinin bu yönüne tepki gösterirdiler72. Bu eleştirel duruşu Wolf’ün bedene dair geliştirilen 

politikalarla halkın da beden idealinin yarattığı sonuçlar için sorumlu hissetmediğini 

düşünmesini sağlamıştır ve Wolf ideal bedenin genel kabulünün halk tarafından da herhangi bir 

tepkiyle karşılanmadığına inanmaktadır. 

 

Wolf’a göre, güzellik altın standardı gibi bir para sistemidir. Herhangi bir ülkenin 

ekonomisinde olduğu gibi politikalarla belirlenmektedir. Batıda modern çağda erkek 

egemenliğini sürdürmede en son ve en iyi inanç sistemidir. Kültürel olarak empoze edilen bir 

fiziksel standarda göre dikey bir hiyerarşi oluşturarak kadınlara değer atfetmek erkeklerin 

kendine mal ettiği kaynaklar için kadınların doğal olmayan yollarla savaşmak zorunda kaldığı 

güç ilişkilerinin bir göstergesidir73. 

 

2.5.2.3. Beden Politikası ve Foucault 

 

Çalışmamın tamamının beden politikalarının ve toplumsal ilişkilerin beden imajı 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi üzerine olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, büyük 

kurumların ve üstyapıların insanların bedenleriyle ilgili davranışlarına ve benliklerine dair 

fikirlerine etkilerini inceleyen Foucault ve onun beden politikası kavramından söz etmemek 

çok büyük bir hata olur. 

 

Foucault’a göre on yedinci yüzyıldan itibaren yaşam üzerindeki iktidar iki biçimde 

gelişmiştir: Birincisi bedeni makine olarak alır ve bireyi disipline etmek için, beden terbiyesi, 

yeteneklerin artırılması, güçlerin açığa çıkarılması ve yararlığı, bireyin etkili ve ekonomik 

denetim sistemleriyle bütünleşmesini amaçlar74. Günümüz toplumlarında denetim 

                                                             
72 Wolf, N., The Beauty Myth - How Images of Beauty Are Used Against Women, sf. 269 
73 Wolf, N., The Beauty Myth - How Images of Beauty Are Used Against Women, sf. 12 
74  Foucault, M. Cinselliğin Tarihi,  Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003, sf. 102 
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mekanizması önemli oranda medyanın manipülasyonu ile yaşatılmaktadır. İnsanlara 

kurumların ve ürün ve hizmet satıcılarının sunduğu idealler ve bu ideallere iliştirilen normlar 

resmi olmayan bir denetim sistemini oluşturmaktadır. Bu denetim sistemi içinde yaşayan 

insanlar ise önerilen durumlara, davranışlara ve yaşam felsefelerine göre hareket etmeye 

alıştırılmaktadır. Eleştirel bakıp kendilerine empoze edilmeye çalışılan koşullara karşı çıksalar 

da artık denetim sistemleri Panoptikon’dan çok daha nitelikli ve incelikli hale gelmiştir.  

 

Foucault’un düşüncesine göre toplumsal yapıda meydana gelen değişiklikler, yani 

fazlalaşan nüfusun açığa çıkardığı konut, göç, kamu sağlığı, doğurganlık ve uzun yaşama 

sorunları gibi gelişmeler dil, kolejler, kışlalar gibi yeni siyasi pratikler ortaya çıkarır. İktidar bu 

tekniklerle nüfusu düzenleyerek bedenleri kendine tabii kılar. Çünkü nüfus, artık insanların 

yararlılığı ve uysallığının değil, bütün yaşamlarının ele geçirilebilmesi için, iktidarın zorunlu 

bir icadıdır75. Böylece biyo-politika, canlı bedenlere yatırım yapıp onun değerlendirilmesini ve 

güçlerinin dağıtım amaçlı olarak işletilmesini sağlamıştır. Disiplinden denetime dönüşen 

iktidar, tüm nüfusun sömürülme tekniklerini geliştirerek bedenler adına bedenlerin yaşam 

sorumluluğunu üstlenir. Bu sorumluluğu gerçekleştirmek için iktidar, düzenleyici 

mekanizmalara gerek duyar. Foucault bu mekanizmaları biyo-politikanın normları olarak 

adlandırır ama Foucault’a göre bu normlar doğaldır ve  cezalandırıcı değil, düzenleyicidir76. 

Artık iktidar sadece siyasi gücü elinde bulunduran siyasetçiler değildir aynı zamanda birçok 

ülkeden daha zengin konuma gelen şirketleri de göz önünde bulundurmamız gerekir. Hatta 

birçok bakımdan bedensel ürün ve hizmet arzını sağlayan ve siyasi iktidarları kendi karlılıkları 

için kullanan kapitalistler biyopolitikaları siyasi iktidarlardan daha fazla etkileyebilmektedir ve 

insanların beden algılarını birçok yöntemle değiştirebilmekte ve kendilerine tabi 

kılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Revel, J., Michel Foucault - Güncelliğin Bir Ontolojisi,  Otonom Yayınları, İstanbul, 2005, sf.145 
76 Revel, J., a.g.e., sf.145 



59 

 

3.BİR SERMAYE OLARAK BEDEN 

 

3.1.SINIFSAL AYRIM 

  

3.1.1.Burjuvazi ve Sosyal Kimlik 

 

Kültürler beden şekilleri ve cinsel seçim konusunda farklılık yaratabilmektedir, daha 

varlıklı ve daha çok beden imajı sorunu yaşayan toplumlar bu durumu daha yoksul  ve sorunu 

olmayan toplumlara aktarır görünmektedir. Trend küreselleşmenin kuralları gereği bu şekilde 

oluşmuştur; fakat ülke koşullarına göre ülkeden ülkeye ve kişiden kişiye değişiklikler söz 

konusu olabilmektedir. Genel kanı medyanın her yere ulaşabilmesinin bu sorunun sadece daha 

varlıklı kesimlere özgü bir kaygı olarak kalmayabileceği ve her kesimden insana ulaşabileceği 

şeklindedir. Yirmi birinci yüzyılda kitle iletişim araçlarının gelişmesi tüm sınıflardan insanların 

aynı beden ideallerine maruz kalmasına ve bunun gittikçe yayılmasına yol açmıştır; fakat ayrıntı 

şuradadır ki aynı beden idealleri farklı yaşam tarzlarına mensup kişi, grup ve toplumlar 

tarafından paylaşılsa da ekonomik, sosyolojik ve fizyolojik davranış farklı olabilmektedir. 

Burjuva sınıfının kültürel belirleyiciliğinin etkisiyle yayılan yeni yaşam tarzları ve beden 

idealleri araştırmamızın sonuçlarında kendini göstermiştir ve sınıfsal beğeni kategorisi görüntü 

ve maddiyat ve kültür aracıları etkilerini % 93 oranında açıklamıştır. % 7’lik bir oranda beden 

ve maddiyat, yani büyük oranda sınıfsal yapının bedensel tutum, davranış ve görünümü 

açıklayamayacağı (bakımın maddiyattan gayriliği) kişiler tarafından dile getirilmiştir. Görüntü 

ve maddiyat arasında görüşmecilerin kurduğu bağlantıları gösteren cümlelerden birkaç örnek 

şu şekildedir: 

 

“Genelleme yapılabilir platformlar yükseliyor çanta ile sınıf yükseliyor”, 

“Daha iyi giyindiklerini ve daha iyi bakım ürünü kullandıklarını biliyorum”, 

“Daha iyi durumda olanlar daha iyi bakıyorlar kendilerine”, 

“Daha iyi ürünler alabiliyorlar ve daha iyi beslenebiliyorlar”, 
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“Çevremde var, fiyat üstüne giyiyorlar, Tommy (Tommy Hilfiger) kötü bir ayakkabı 

ama şekli sevmese de sırf marka prestij sağlayacak diye onu alıyor, prestij için marka seçiminde 

oluyor bu durum.” 

 

3.1.2.Sosyal Hareketlilik, Sosyal - Kültürel Sermaye ve Beden  

 

Batı ülkelerinde bedenin efendisi ve denetmeni olma yoluyla yukarı yönlü sosyal 

hareketlilik vurgusu yaygındır. Sinemada ya da sanatta bu popüler batı fikrinin karşılığı olan 

ideale göre başarılı olmak için kişilerin acıya dayandığı ve şan şöhrete ulaştığı gösterilmektedir. 

O halde denebilir ki beden, aynı zamanda, Bourdieu’nün “kültürel sermaye” olarak tanımladığı 

şeyin önemli bir kısmıdır: insanları hem toplumlar içinde hem toplumlar arasında birbirinden 

ayırmanın bir yoludur77. Yaşam tarzları ve popüler kültürün bir toplumda ve toplumlardaki 

gruplarda yerleşmiş olması ve yerleşik sınıfın kendine özgü kültürel özellikler göstermesi 

bedenin kültürel ve sembolik bir sermaye olarak değer kazanmasını kolaylaştırmaktadır. 

 

Kültür özelliklerinin yayılması ve toplum için ortak hale gelmesi kişiler arasındaki fikir 

ilişkilerinin yoğunluğuna ve burjuvazinin yönelimleri belirleme yetisine bağlıdır. Bu nedenle 

sosyal sınıfların kristalleşme derecesinin fazlalığı dolayısıyla çeşitli sınıfların mensupları 

arasındaki temaslar sınırlı ise kültür özelliklerinin yayılması da zorlaşır; yani sınıflar arasındaki 

farklılık kültür farklılığına hizmet eder. Bu nedenledir ki sınıf kristalleşmesinin fazla olmadığı 

toplumlarda kültür farkları da az olur78. Ortak bir tüketim kültürü ise, küreselleşme aracılığıyla 

üreticiler tarafından kitle iletişim araçları ve sanat aracılığıyla oluşturulmaktadır. Türkiye’de 

orta sınıfın genişlemesi ve sınıf (statü) kristalleşmesinin* artması “sunulan ideal tüketim 

kültürünü” bu sınıfın benimseyerek yaygınlaştırmasını sağlamaktadır. Kültür aracılarını en çok 

takip eden kesimlerden orta sınıf ve üst sınıflardır. Sürekli değişen modaya uyum sağlamak 

zaman ve para gerektirmektedir79 ve zaman ve para orta ve üst sınıfın daha düşük sınıflara göre 

daha fazla sahip olduğu şeylerdir. Araştırmamızda bireylerin sınıfsal yapıya, bedensel harcama 

ve dikkat konusundaki tavırlarının değişebildiğini işaret eden görüntü ve maddiyat ilişkileri  

önemli oranda bulgulanmıştır.  

 

                                                             
77 Wallace, R. A.; Wolf, A., a.g.e.., sf. 507 
78 Dönmezer, S., Sosyoloji 6. Baskı, İTİA Nihad Sayâr-Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları, İstanbul, 1976, sf. 259 
79 Grogan, S., a.g.e.., sf.165 
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3.1.3.Sınıfsal Beğeni ve Bourdieu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Toplum hayatı, sınıf statüsünü sembolleştiren bir takım araçları geliştirmiştir. Mesela 

bazı ilkel toplumlarda, kişiler yüksek mevkilerini vücutlarına yaptırdıkları deformasyonlarla 

belirtirler80. (Beden imajı, sembolik etkileşim, statü ve beden), bu da Bourdieu’nün sınıfsal 

beğeni kavramıyla örtüşen bir sosyal olgunun varlığına işaret etmektedir. Ne var ki, farklı 

sınıfların farklı beden ideallerine sahip olduğunu reddeden bazı yazarlar da vardır. Grogan’a 

(2008) göre sosyal sınıfları farklı olan insanlar aynı idealleri paylaşabildiği için sosyal sınıf ve 

sınıfsal beden arasında anlamlı bir bağlantı yoktur. Şu var ki, Grogan farklı sınıflar aynı beden 

ideallerine sahip olsa da sınıfsal koşulların bedensel tüketim ve davranış alışkanlıklarında 

farklılığa sebep olacak örüntüleri etkilediği konusunu ihmal etmiştir. “Plaza, residence veya 

site” gibi küçük şehir görüntüsündeki uydu kentlerde farklı sınıflar spor salonu, havuz, spor 

sahaları ve yürüyüş parkurlarına ve ücretli ve ücretsiz kurs imkânlarına sahip olabilirler. 

Bununla birlikte farklı sınıflar aynı idealleri paylaşsalar da aynı ekonomik ve sosyal şartlara 

sahip değildir. Aynı ideallere sahip olsalar da ait oldukları sınıf ve sahip oldukları maddi ve 

manevi değerler sınıflar arasında bedensel tüketim ve davranış farklılıklarına yol 

açabilmektedir. 

 

Bedenle ilgili beğeni, tutum ve tüketim kalıpları sınıf içinde dahi değişebilmektedir. 

Tabi ki çok alt ya da çok üst sınıfların para, zaman ve bilgi konularındaki farklılıkları bedende 

bazı sınıfsal farklılıklara zemin hazırlayabilmekte ve habitusun da farklı olması beden ve beden 

ile ilgili etkileşimde değişiklik yaratabilmektedir; fakat sınıf ve sınıfla ilgili beğeni kültürü tek 

belirleyici değildir. Araştırmamız sonuçları incelediğimizde, bireyler maddi durumlarda en uç 

noktalar dikkate alındığında sınıfsal yapı ve beğeninin tek farklılık olmasa da belirleyici 

olabileceğini belirttiklerini gördük.  Bu durumu bir görüşmeci şu şekilde ifade etmiştir: 

 

“Kesin bir kural veremem, en aşağı ve en yukarı noktadakilere bakarsam evet derim 

ama genel için diyemem”. 

 

Sınıfsal yapıyı özetleyen uç noktaların varlığına inanmakla birlikte sınıfın göstergesi 

olabilecek görüntülerin artık birçok sınıfta bulunabileceğini düşünen görüşmeci orta sınıflarda 

                                                             
80 Dönmezer, S., a.g.e.., sf. 263 



62 

 

silikleşen sınıf çizgilerini yukarıdaki sözleriyle özetlemiştir ve sınıfsal farklılıklarla ilgili 

farkındalığını göstermiştir. 

 

 

3.1.4.Yaşam Biçimleri, Kimlik ve Beden 

 

Yaşam biçimleri sosyal çevreler ve ilişkiler aracılığıyla her gün yeniden oluşturulan ve 

kişilerin ait oldukları grubu etkileyen düzenlerdir. Örneğin Türkiye’de ilköğretim son 

basamakta ve liselerde gençlerin sigaraya kişiliklerinin ait oldukları grupta saygı görmesi ve 

büyüdüklerinin anlaşılması için başlaması bireysel kimlik ve yaşam biçimleriyle ilgili önemli 

örneklerden biridir. Bunu bir adım daha öteye taşıyacak olursak, sigara içen bir liseli öğrenci 

grubu okul dışı sosyal yaşantılarında fast-food restoranlarında, kafelerde, alışveriş 

merkezlerinde veya internet kafelerde birlikte vakit geçirebilir ve bazı bedensel davranış ve 

hallerinde benzerlik taşıyabilirler. Sağlıksız beslenen bir arkadaş çevresi ve aile bu gruptaki bir 

lise öğrencisinin kimliği ve yaşam biçimi üzerinde etkili olacaktır ve giderek artan bireysellikle 

birlikte daha sağlıksız beslenen ve beden sağlığını önemsemeyen bir nesil oransal olarak ortaya 

çıkabilecektir. Chaney bu durumla ilgili olarak kimlik vurgusu ve estetik gündemlerin 

birleştirilerek günlük yaşantımızı düzenleyen beden politikalarımızı belirleyebildiğini şu 

sözlerle açıklamıştır: 

 

“Bedenimizi biçimlendirip, oluşturma ve yeniden oluşturma konusundaki 

sorumluluğumuz gibi alışkanlık sonucu kabul ettiğimiz bütün yollarda, yöntemlerde ve 
yaşanmış dünyamızın bütün diğer özelliklerinde, yaşam biçimi seçeneklerinin pazarlama 

retorikleri ile – örneğin doymuş ve doymamış yağlardaki gibi – bireysel kimliği etik ve estetik 

gündemlerle ilişkilendirme konusundaki yaşam politikası arasında bağlar bulunduğunu 

görebiliriz81”.  
 

Giddens ise, günümüzün popüler modern kültüründe seçimin ve yansımanın önemini 

vurgulamaktadır: önümüzde bize açık birçok mümkün kimliklerin bulunması, nasıl bir insan 

olacağımız üzerinde düşünerek tercihler yapmamız ve her şeyin mümkün olduğuna, herhangi 

bir “yapılandırılmış” bedeni sağlayabileceğimize inanmış olmamız gerçeği82. Giddens’ın 

kimlikle ilgili bu seçim ve yansıma vurgusu Baudrillard’ın eril ve dişil seçkinlik anlayışıyla 

                                                             
81 Chaney, D., a.g.e., sf. 98 
82 Giddens, A., Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge, , 

1991, (sayfa numarası hatırlanmıyor.) 
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örtüşmektedir. Yani yaşam tarzlarıyla yapılandırılan modern benlikler ile birlikte bedenler de 

belirli sembollerle şekillendirilmektedir.  

 

Turner ise bireyin benliğinin bedenine hükmetmekle ilgili rasyonel değerleri ve 

tutumları toplumdan yaşam tarzları aracılığıyla aldığını ve yaşam tarzlarına uyum konusunda 

sınıfın bedensel normlarına uymanın belirli zihinsel çabayı gerektirdiğini şu sözlerle 

açıklamıştır: 

 

“Kimlik biçimlerini yönlendirme fikrinin sorunsallaşmaksızın, bireyin benliği 
aracılığıyla bedenini düzenleme ya da disipline alma konusunda bir dizi kaygıya dönüşeceğine, 

böylece yaşam biçimlerinin bedeni bir odak noktası olarak ele alma eğiliminin giderek 

artmasının bekleneceğine inanıyorum”83.  

 

Yaşam biçimleri yapay yaratılardır, kurgulanırlar. Modern yaşam tarzı, kültürleri 

yönlendiren siyasi, ekonomik ve dini kurumlar tarafından şekillendirilirken kurtuluş nesnesi 

haline gelen beden bu süreçte ele alınan en önemli gündemlerden biri olmuştur. Bu gündemdeki 

popüler söylemlerden biri de birçok beden imajı araştırmasında insanların ifade ettiği bir durum 

olan “Beden ve ruh kişiliğin aynasıdır” düşüncesidir. Bedenin ideale yakınlığı duyguların 

yönetimini gerektirmektedir. Duyguların yönetimi de tahmin, planlama, zamanı programlama 

ve sorun giderme gerektirir (1989: 27)84. Duyguların yönetimi bedenin denetimini kolaylaştırır. 

Proje haline getirilen bedeni yöneten ruh, kişilik ve duygulardır. Beden idealine ulaşmanın yolu 

ruh ve duygu eğitiminden geçmektedir. Yaşam tarzları aracılığıyla yetiştirilen, benliğine ve 

bedenine şekil veren birey bedensel tutum ve davranışlarında beden imajına göre hareket 

etmektedir. Duygusal olarak etki altında bırakılan beden imajı popüler kültürdeki egemen 

inanışlardan ve söylemlerden etkilenmektedir: 

 

“Geçmişte “güzel” ya da “çirkin” genellikle doğuştan gelen, şans ve kader meselesi 

olarak kabul edilirken, bedenin yapılandırılabileceğine dair modern inanç, aynı ölçüde bir 

insanın biçiminin o insanın değerine işaret ettiğine olan kuvvetli bir inançla bir aradadır85.”  
 

Bu inanç insanlar arasında yaygınlaşmaya başladığı zaman estetik operasyon ve 

kimyasal ürünlerin kullanımı gibi geçici çözümler kişinin toplumdaki maddi değerini 

                                                             
83 Turner, B., The Consuming Body (Pasi Falk), Sage Publications, Londra, 1994, önsöz sf. Xiii,  
84 Lupton, D., a.g.e.., sf. 190 
85 Wallace, R. A., Wolf, A., a.g.e.., sf. 508  
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artırmaktadır. Güzellik sistemine ve bedensel normlara daha çok uyum sağlayan kişi baskıya 

maruz kalmamakta ve insanlar kendileri gibi olanları kayırabilmektedir. Günümüz 

toplumlarında ideal bedene sahip olmayanlar toplumdaki baskıyı hissederek bu yönelime sahip 

olmaktadır ve bu durumun standart olarak algılanışı ideal bedenin kusursuz beden olduğu 

anlayışıyla birleşince doğru ve yanlış gibi yargılar yerleşmektedir. Bir görüşmeci bu durumu şu 

sözlerle özetlemiştir: 

 

“Özellikle reklam aracı olarak kusursuz bedenin kullanılması toplumu onun doğru olduğu 
yönünde düşünmeye itiyor. İnsanların kusursuz beden olarak anlatılan şeyi standart olarak 

algılaması onları öyle bir bedene sahip olmaya zorluyor. Sonuçta kıyafet alırken bile 

bedenlerin standartları var, öyle oluşturulmuşlar.” 

 

3.1.5.Habitus, Sınıf ve Beğeni, Sosyoekonomik Etkenler ve Beden 

 

Sınıflı toplum oluştuğu zaman bu toplumsal sınıfların her birine mal edilen özelliklerle 

tanımlanan kimlikler, bu sınıfların mensuplarına bedensel bazı gereklilikler ve beğeni kalıpları 

sunmaktadır. Bu durum değişmekte ve üreticilerin seri üretim ürünlerini sürekli olarak 

tükettirmek istemesi benzer beden ideallerinin toplumun her katmanına yayılmasına sebep 

olmaktadır. Genel olarak bedensel davranış bazında sınıfsal farklılıklar gözlemlenebilmektedir. 

Bununla birlikte bedensel davranışa dönüşmemiş olan tutumlar hem insanların kendileri 

tarafından benimsenmektedir hem de o tutumların ahlaki bir yargı biçiminde sosyal ve sembolik 

etkileşimle sınıflar arasında yaygınlaşması söz konusu olabilmektedir. 

 

Bourdieu için herhangi bir seçkinlik arayışının başlangıç noktası, kişinin kendi 

bedenidir. Yemekte beğeni de ayrıca her sınıfın kendi beden anlayışına ve besinin beden 

üzerindeki etkilerine bağlıdır. Bu beğenideki farklılıklardan dolayı, bedenin güzellik, sağlık ve 

dayanıklılığı hakkındaki düşünceler, sınıftan sınıfa farklılık göstermekte ve önemi artmakta ya 

da azalmaktadır86. Gelir düzeyi, ait olunan gruplar ve sahip olunan kültürel alışkanlıklar bir 

bireyin aile ve yakın çevresiyle yaşantısını etkilemekte ve bu etki beğenilere de işlemektedir. 

Aile, arkadaş ve iş çevresi söz gelimi düşük gelir yüzünden sağlıksız besinleri tüketen bir grubu 

oluşturuyorsa kişinin onlarla vakit geçiriyor olmasının o kişinin beslenme pratiklerini belli 

oranda sağlıksızlaştıracağı öngörülebilir. Bir başka örnek ise bedendeki estetik ile ilgili 

                                                             
86 Işık, E., a.g.e., sf. 139 
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beğenilerin benzer şekilde ait olunan sınıftaki pratikleri yansıtabilmesiyle ilgili olabilir. Söz 

gelimi bir Roman kadını* Türk toplumunda yirmi birinci yüzyılın başlarında kadınların sıklıkla 

başvurduğu sarı saç modasını kendi bedenlerine uyguladığında ideal bedene göre doğal 

olmayan bir görüntü ortaya çıkabilmektedir. Bu durum sınıfsal açıdan  ideale yaklaşmak için 

atılırken idealin çizdiği beğeni çizgisine yaklaşmayan bir örnek teşkil etmektedir. Bourdieu’nün 

sınıfsal beğeni anlayışına göre yorumlayacak olursak, sınıfsal yönelimlere göre düşük sınıflarda 

bedenin biçiminin sağlıksız yaşam tarzlarıyla bozulmasından ötürü bedensel doğallıktan 

uzaklaşma yüksek sınıflara göre daha çok gözlemlenebileceğini söyleyebiliriz. 

 

Bourdieu’ye göre “Bedenin güçlü olmasına şeklinden daha fazla dikkat eden sınıflar bu 

nedenle hem ucuz hem de besin değeri yüksek gıdaya yönelir. Profesyonellerin oluşturduğu 

sınıflar ise lezzetli, sağlıklı, hafif ve şişmanlatmayan gıdaya yönelir. Beğeni, doğallaşmış sınıf 

kültürüdür, cisimleşen bu sınıf kültürü sınıfsal bedenin şekillenmesine yardımcı olur.”87 

(aktaran Işık, 1998, sf.140). Günlük yaşamın estetikleştirilmesi olgusunun küreselleşmenin ve 

teknolojik marifetlerin yardımıyla tüm dünya ülkelerine ve kültürlere ulaştırılması ve 

önerilmesi mevcut olanların yenilenme ve sosyal ve teknolojik akışa uyum sağlama 

gerekliliğini doğurmuştur.  

 

Kadınların ve erkeklerin giyimlerinin ve tükettikleri malların birer iletişim vasıtası, 

“sınıf statüsünün simgeleri” olarak görülebilmesi (Goffman, 1951), giysinin 

kuşanıcısı/kullanıcısının uygun davranışlarını, hal ve tavırlarını gerektirir ki, bu da toplumsal 

dünyanın çeşitli kişi kategorileri halinde gözle görülür şekilde sınıflandırılmasını geliştirir88. 

Şekle uygun davranış gerekliliği düşüncesi bile var olan sınıflandırmanın bir şartı gibidir, takım 

elbiseli kişi ciddi, rap tişörtlü biri rahat olmalıdır. Daha önceki sayfalarda belirttiğimiz gibi 

araştırmamız görüntü, bedensel tutum ve davranış konusunda sınıfsal yapının ve beğeni 

düzeylerinin bireyler tarafından algılandığını ve bu sınıflandırmayı doğal bulduğunu ve bizzat 

uyguladıklarını ortaya koymuştur. Görüşmeciler sağlık konusunda özellikle sınıfsal özelliklere 

göre bir farklılık gözlemlemediklerini fakat daha fazla zaman ve daha fazla maddi imkân sahibi 

olanların sınıf statüsünün simgelerini kullanarak bedensel görüntü konusunda farklılıklara sahip 

olabildiğini belirtmiştir. Onlara göre insanlar bedenlerinde ait oldukları sınıfın kültürel 

                                                             
87 Işık, E., a.g.e.., sf. 140 
88 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 44 
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özelliklerine ve beğeni örgülerine gönderme yapan izler taşırlar.  

 

Kendi kendini yenilemeyi, geliştirmeyi, kişisel dönüşümü vurgulayan, mülkiyetin, 

ilişkilerin ve ihtirasların nasıl idare edilebileceği ve tatmin edici bir hayat tarzının nasıl inşa 

edilebileceği hakkında öğütler veren tüketim kültürü dergileri, gazeteler, kitaplar, televizyon ve 

radyo programları en çok yeni orta sınıf, yeni işçi sınıfı ve yeni zengin ya da üst sınıflar gibi 

gruplar açısından anlamlıdır89. Her ne kadar post-modernizm belirli sınıf ve gruplara ait 

sembollerin ve anlamların tutarlılığının ve değişmezliğinin sorgulanmasını sağlamışsa da 

tamamen bu olguları yok etmiş değildir. Yani sınıfsal sembol ve anlamlar hala sınıflar arası 

geçişlerin kolay olmaması için üst sınıfların yeni bir şeyler üretip benimsemesiyle yeniden tesis 

edilmektedir. Bu yeni şeyler genellikle hayat tarzında köklü değişiklikler olmakla birlikte 

bedene ve bedenle ilgili olgulara etki etmektedir. Birçok teknik ve sosyal gelişme bedenin 

şekillenmesini, sağlığını, dayanıklılığını kontrol etmekte ve beden bir noktadan sonra bir ürün 

haline gelmektedir. Bir ürün ise sermaye gibi görülebilmektedir. Bourdieu'nün (1984) simgesel 

sermaye kavramıyla bize anımsattığı gibi, bir kimsenin kökenlerini ve hayatının yörüngesini 

ifşa eden eğilim işaretleri ve sınıflandırma şemaları vücut şeklinde, ölçüsünde, kiloda, duruşta, 

yürüyüşte, hal ve tavırlarda, ses tonu ve konuşma üslubunda ve bedenin duyduğu huzurda ya 

da huzursuzlukta belirgindir. O nedenle kültür bedene işlemiştir ve bu açıdan hangi giysilerin 

giyildiği değil, nasıl giyildiği önemlidir.90  

 

Beğeni, ayrıca, psikolojik, fizyolojik olarak bedene giren, hazmedilen ve bastırılan her 

şeyi seçer ve düzenler. Bourdieu’ye göre, ‘beden, sınıfsal beğeninin tartışmasız 

maddileşmesidir’91 (aktaran Işık, 1998, sf. 140). Günümüz sağlık ve estetik anlayışlarının ahlaki 

yargılarıyla etki altında bırakılan insanlar belirli tıbbi ve estetik paradigmalarla uyumlu 

söylemlerin etkisi altında bırakılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde son on yılda sağlıklı yaşam 

ile ilgili çok boyutlu ve çeşitli tartışmalar yapılmakta ve her gün yeni iddialar ortaya 

atılmaktadır. Her insanı ilgilendiren beden sağlığı ve güzelliği modalaştırılan sağlık ve güzellik 

sistemleriyle düzenlenmektedir. Bu sistemlerin ürettiği beğeni kalıpları ise tüm insanları 

etkilemese de birçok insanı etkilemekte ve onların kalıp yargılarına dâhil olabilmektedir. Bu 

bağlamda bazıları için beğeni benzerlik sembolüyken, diğerleri için bedenlerinde taşıdıkları 

                                                             
89 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 45 
90 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 47 
91 Işık, E., a.g.e.., sf. 140 
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damgayı (stigma) gösterir.92 Kültürel ve sınıfsal semboller bedene yerleştikten sonra ise beden 

toplumsal ilişkilerde tanımlayıcı ve anlamlandırıcı bir rol üstlenmektedir. Görünüş olarak 

ortaya çıkan bedensel temsil sosyal hareketlilikte dahi önem kazanmaktadır. Bu denli ciddiye 

alınan bir varlık olarak bedenin günümüzdeki durumunu Işık şu şekilde yorumlamaktadır: 

 

“Bedenin bir haz nesnesi ve seçkinlik simgesi haline dönüştüğü modern toplumda tüm 

alanlarda beden öne çıkmıştır. Beden üzerine müdahale, kozmetikten estetik cerrahiye birçok 

alanda gerçekleşmektedir. Burada amaç sağlıklı ve genç görünen bedenlere sahip olmaktır. 
Beden üzerindeki bu müdahaleler bilimsel ve teknik gelişmeler yoluyla artmaktadır. Shilling’e 

göre bu müdahalelerin sonucunda ‘bedenin ne olduğu hakkındaki bilgi sorunlu hale 

gelmektedir’ ve bedeni modern hayatta bir proje olarak değerlendirmek gerekmektedir93”.  

 

Beden de sınıfsal beğeniye ve modalara göre şekillendirilmektedir. Bedensel beğeni ve 

moda sınıflar arası uzaklığın tekrardan tesisi için gerekli görülmekte ve yeni tüketim 

kalıplarının üretilmesi ve bedende yapılacak değişikliklerle yeni bedenlerin üretilmesi bedende 

moda döngüsünü oluşturmaktadır. Modada da herkes her şeyden “haberdar olma”yı ve 

elbiseleri, nesneleri ve otomobili konusunda yıldan yıla, aydan aya, mevsimden mevsime 

kendini yeniden çevrilmemeyi görev bilmelidir. Eğer bunu yapmazsa, tüketim toplumunun 

gerçek bir vatandaşı olamaz. Oysa bu durumda sürekli bir ilerlemenin söz konusu olmadığı 

açıktır: Moda keyfi, hareketli ve çevrimseldir ve bireyin içkin niteliklerine hiçbir şey katmaz: 

Bununla birlikte moda, derin bir baskı karakterine sahiptir ve yaptırımı toplumsal başarı ya da 

dışlanmadır94. Söz konusu bedensel görünüş içinde bulunulan sınıfın beğenileriyle 

uyuşmuyorsa, kişiler sosyal mekânlara, işlere alınmamakta ve itibar ölçeğine tabi tutulmakta 

ve sınıfta bırakılmaktadır. Sınıfsal beğenilerin bedenlerde gösterilmesi ve kişilerin 

dışlanmaması için aynı tüketim alışkanlıkları paylaşılmalıdır. Tüketimi modanın bileştirici 

süreçlerinin yaygınlaşması olarak tanımlıyorsak da, modanın her şey üstünde, zıt terimler 

üstünde, eski ve yeni, “güzel” ve “çirkin” (klasik tanımlarında), ahlaki ve ahlakdışı üstünde 

kayıtsızca oynayabildiğini biliriz95.  

 

 

 

 

                                                             
92 Işık, E., a.g.e.., sf. 140 
93 Işık, E., a.g.e.., sf. 160 
94 Baudrillard, J., a.g.e.., sf. 121 
95 Baudrillard, J., a.g.e.., sf. 180 
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3.1.6. Habitus ve Beden 

 

Habitus (alışılmışlık/yatkınlık) nesnel şartlar tarafından oluşturulan, ama bu şartların 

değişmesinden sonra bile devam etme eğiliminde olan, kazanılmış devamlı bir algılama, 

düşünce ve eylem şemaları sistemidir96. Bir alışılmıştık (habitus) tutarlı eylemler ve davranışlar 

üretir, bunlar belirli bir grup veya sınıfa mahsus olup bu sınıfların özel ekonomik şartlarından 

kaynaklanır97. Sınıfla ilgili genel teorilerde de ifade edildiği gibi daha zengin sınıfların daha 

sağlıklı ve bu sebepten daha pahalı besinlere para ayırabilmeleri ve daha iyi tasarlanmış imaj 

yönetimleri ve bedenin disipline edilmesi için spor yapmaya – para kazanmak için daha fazla 

çalışmaktansa – zaman ayırabilmeleri habitusun beden imajı ve bedensel davranışlar üzerindeki 

etkisini açıklayabilir.  

 

Habitus, sadece deneyimlerin algısını ve deneyimleri düzenleyen ve yapılandıran bir 

yapı değildir. Ama o, ayrıca, yapılandırılmış bir yapıdır: Toplumsal dünyanın algılanmasını 

düzenleyen, mantıksal sınıflara ayırmanın kuralı, kendi içinde, toplumsal sınıflara bölünmenin 

içselleştirilmesinin ürünüdür98. Bedenin güzelliğine ve güzel olarak görülen bedene duyulan 

arzuya dair kültürel kodlamalar günlük yaşamda sokakta kişilerin birbirlerinin bedenlerine dair 

değerlendirmelerini etkileyebilir. Bourdieu’nün habitusu çerçevesinde bakacak olursak, sınıflar 

içselleştirdikleri bedensel normları birbirleri arasında tesis ettikleri sosyal mesafeye göre 

birbirlerine iletirler ve her bir toplumsal aktör belirli bir durumda bedene dair duygularını 

yansıtır ve kendi değerlerini aktarma yoluna gider. Sınıfsal normlarda kültürlüleşmek zorunda 

olunduğu gibi sağlığına ve beden bakımına özen göstermek zorunluluğu vardır. Bu, bir tür 

saygıdeğerlik belirtisidir. Modern kadın hem kendi bedeninin rahibesi hem de yöneticisidir, 

bedenini güzel ve rekabet edecek şekilde tutmaya özen gösterir99. Kadınlar geçmişte olduğu 

gibi modern zamanlarda da sosyal kontrol altındadır ve bu kontrolün beden üzerinden 

gerçekleştirildiğini bir görüşmeci şu sözlerle anlatmıştır: 

 

“Son dönemde ayrımcılık her yerde olduğu için beden konusunda da baskı var. Özellikle de 

kadınlar için.” 

                                                             
96 Wallace, R., A ., Wolf, A., Çağdaş Sosyoloji Kuramları – Klasik Geleneğin Genişletilmesi, Doğu Batı Yayınları, 

Ankara, 2012,sf.169 
97 Wallace, R., A., a.g.e., sf.169 
98 P., Bourdieu, “The Linguistic Market”, Sociology In Question, Çeviren: R. Nice, Sage Publications, London, 

1993, s.87-88 
99 Baudrillard, J., Tüketim Toplumu : Söylenceleri/Yapıları, sf. 179 
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3.2. BEDENİN BİR PROJE OLARAK ELE ALINMASI 

 

Eril ve Dişil Model – Bourdieu ve Toplumsal Uzam 

 

Kişilerin cinsiyetlerinin yanı sıra ait oldukları sınıf ve sahip oldukları sosyal statü de  

beden şekil ve kullanımları ve beğenileri için önemli etkiye sahiptir. Bu durumu Bourdieu’nün 

habitus* kavramıyla açıklayabiliriz100. Bourdieu’ye göre habitus kişilerin içlerinde bulunduğu 

ve yetiştiği kültür ve çevrenin onlara kazandırdığı alışkanlık ve içselleştirdiği yatkınlıklar 

sistemidir. Habitus yaratılan maddi ve manevi yapılar aracılığıyla beden imajını ve 

davranışlarını etkilemektedir. Orta ve üst gelir gruplarında Baudrillard’ın ifade ettiği eril ve 

dişil modeller egemen olmaya başladığı içindir ki para kazanmak için daha fazla çalışmak 

zorunda kalmayan varlıklı kişiler bu modellere uyum sağlayabilmek adına kişisel ve bedensel 

olarak kendilerini geliştirmek ve içinde bulundukları çevrelere göre belirli ideallere ulaşmak 

zorunda kalırlar ve bunlara ulaşmak için zaman ayırabilirler. İdeallerin bu yatkınlıklar 

sistemindeki önemini açıklamak için şu ahlaki yargının keyfi olarak oluşmasıyla gösterebiliriz: 

Aynı iş yerinde aynı mesleki ve kişisel becerilere ve niteliklere sahip çalışan arasında iş ilişkileri 

ve pazarlama gibi etkinlikleri yürütme konusunda bir seçim yapılması gerektiğinde 

“presentabl” yani “eli yüzü daha düzgün” görünen çalışan bir adım öne geçebilmektedir. 

Bununla ilgili olarak dünyanın birçok ülkesinde, özellikle ABD’de hukuki boyutlara ulaşan 

vakalar yaşanmıştır. Bu durum da göstermektedir ki, kişilerin kendi özgür seçimleriyle 

aldıklarını düşündüğü bedensel kararlar piyasanın ve kültürel koşulların çizdiği kısıtlamalar 

çerçevesinde özgürdür, yani habitus beden inşasına katılan etkenlerden biridir. Bedensel şekle 

ve estetik yaşam tarzına verilen önem sınıflar içerisinde itibar ekonomisi ve beden 

ekonomisinin büyümesini sağlamaktadır.  

 

 

 

 

                                                             
100Habitus (alışılmışlık/yatkınlık) nesnel şartlar tarafından oluşturulan, ama bu şartların değişmesinden sonra bile 

devam etme eğiliminde olan, kazanılmış devamlı bir algılama, düşünce ve eylem şemaları sistemidir (bkz: 

Bourdieu, P., Çağdaş Sosyoloji Kuramları – Klasik Geleneğin Genişletilmesi: 2012) 
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3.2.1.İdeal Bedenin Parça Parça Değiştirilebilmesi 

 

İdeal beden ve imajlar bedensel teknolojiler ve pazarlar geliştikçe bunların arz ettiği 

koşullara göre kısa vadede parçalar halinde, uzun vadede ise bütün olarak 

değiştirilebilmektedir. Kadınlar için varılmak istenen son nokta güzelliği simgelediği 

düşünülen podyum mankenleri, Hollywood ünlüleri ve pop yıldızları olmaktadır. Kısa vadede 

bedenin ideal olarak değişebildiğine örnek olarak popüler kültür ikonları olan şarkıcı Jennifer 

Lopez ve Beyonce Knowles’ı verebiliriz. İdeal bedene göre büyük kalçalara sahip olsalar da 

onları formda ve sıkı tuttukları için bu tür yeni sayılabilecek bedensel şekilleri son on yılda 

kabul görmeye hatta popüler kültür içerisinde ideal haline gelmeye bile başlamıştır. Sıfır beden 

ile ilgili eleştirilerin ardından daha büyük boyutlu beden yahut beden organlarının ideal olarak 

sunulabilmesi mümkün olmuştur. Kültürlere ve sınıflara göre değişmekle birlikte bedenin 

birçok parçası ideal olarak çizilen beden tasarımına bakılarak eleştirilmekte ve 

değerlendirilmektedir. Kulak yüze göre kepçe, burun büyük, gıdılar fazla, kalça beden 

büyüklüğüne oranla iri, ayak çizilen kadınsı imaja göre büyük, göğüs ideal ölçülere göre küçük 

olmaktadır.  

 

Günümüzde insan ilişkilerinde, muhafazakâr ya da laik, herhangi bir toplulukta 

şekilcilik diyebileceğimiz imaj bağımlılığı ve bu bağımlılıkla şekillenen kişilerarası öznel 

değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir. Örneğini ideale yakınlığı ya da uzaklığıyla ölçerek 

verdiğimiz bedeni değiştirme konusu önemli ruhsal, biyolojik ve ekonomik değişimler 

yaratacak bir kapasiteye sahiptir.  Beden ölçüleri aynıdır, bedenin parçalarına yüklenen 

anlamlar da değerler de modayla değişir. Bu durumda sorunsuz bir organ kişiler için trende 

göre kaygı yaratabilmektedir. Modanın ve ideal bedenin etkisinin büyüklüğü ve bedendeki 

yansımaları kişilerin tüketim davranışlarında ve beden üzerinde yaratılan değişikliklerde 

gözlemlenebilir. Ayrıca modanın birçok kişinin değer yargılarında değişime yol açması, 

çağrışımları sosyal adaletsizliğe varacak şekilde taraflı olarak yönlendirmektedir. Ahlaki 

endeksi iyi ve kötü diye ayrıma zorunlu bırakmasından kaynaklı olarak modanın bedenler 

üzerindeki etkisini Bordo (1993) “tombul bedenin linç edilmesi” örneğiyle gözler önüne 

sermektedir: 

 

“Bedensel etin inceliğinin ve sıkılığının ayrıcalıklandırıldığı çağdaş dönemde yumuşak, 

etli butlu tümsekleriyle tombul, yuvarlak, sıkıca “dizginlenmemiş” dişi beden, zapt edilemezliği 
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besbelli doğasıyla, kendini disipline sokmaktan yoksunluğuyla kültürel olarak çirkin, hatta 

iğrenç bulunur101” (aktaran Lupton, 2002, sf. 178). 

 

 

Moda ve onun yayıcısı konumundaki kültür aracıları ve araçlarının etkileri ve savları 

günlük yaşama, kişilerin değerlerine ve toplumların oluşturdukları post-modern kültüre 

girmekte ve sirayet etmektedir ve bu yüzden yapıcı olduğu gibi yıkıcı etkileri de yaygın bir 

şekilde gözlemlenebilmektedir. Çalışmamızda kitle iletişim araçlarıyla yayılan estetik 

modalarını ve furyalarını da ileriki bölümlerde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 

 

3.2.2.İdeal Beden-Reklamlar-Post-Modern Çağ Ve Kültür 

 

 Bedenin Sosyal İnşası 

 

Genel ve kişiye özgü sosyal baskılar olumsuz beden imajının gelişmesinde olduğu gibi 

sürdürülmesinde de rol oynarlar. İçinde bulunulan sosyal çevrenin çekicilikle ilgili fikirleri ve 

zayıflığa önem veren bir sosyal çevrede yaşama; ya da işyeri (sunum yapmak, otobüs ya da 

uçakta seyahat etmek zorunda kalmak) ve aile ortamında sürmekte olan problemler (kişinin 

görünümüyle ilgili bir çocuğun ya da eşin yaptığı yorumlar) kişinin olumsuz beden imajının 

sürmesine katkıda bulunur102. Ait olunan sosyal grubun değerleri ve ana akım medyadan 

etkilenirliği gruplardaki kişilerin bedensel tutumlarını etkilemektedir ve sosyal hareketliliğin 

de çoğu zaman belli bedensel normlara uymayı gerektirmesi kişilerin bedenlerini bir yatırım 

alanı olarak görmesine yol açmaktadır. Baudrillard’ın da ifade ettiği gibi beden sadece 

nesneleştirilen bir estetik düzen ve yapı olarak kalmamakta adeta kültürel ve sosyal etkenlerin 

etkilediği ekonomik bir projeye dönüştürülmektedir. Araştırmamızın ortaya çıkardığı bir durum 

ise kişilerin bu ruhsal, biyolojik ve ekonomik değişimleri dış etkenli yönelim davranışıyla ile 

gerçekleştirdiğidir. Sosyal ilişkilerin beden algısı üzerindeki etkilerini araştırma aracı olarak 

oluşturduğumuz dış etkenli yönelim kavramı  sosyal çevre etkisini  şu kavramlarla  açıklamıştır: 

Kendini insanlarla karşılaştırma, Sosyal çevre (Aile etkisi), Rol model kullanımı, Bedene 

müdahale (Yaşam tarzlarına müdahale, Sağlık konusunda müdahale, Kilo konusunda 

müdahale, Bedeni denetleme), Güzellik otoriteleri. . Bu kavramlar sosyal çevre ve güzellik 

                                                             
101 Lupton, D., Duygusal Yaşantı: Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002, sf. 178 
102 Kutlu, B., “Beden İmajının Gelişimi ve Sağlıklı Beden Ağırlığının Korunmasında Yemeyle İlgili Tutumlar, 

Temel İnançlar ve Ebeveyne Bağlanmanın Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2009, sf. 7 
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endüstrisinin beden algısını etkilemek üzere yarattığı hipergerçekliğin (simülasyonu) yarattığı 

sosyal kırılımları açıklamaya çalışmıştır. Baudrillard beden ve benlik üzerinde endüstriyel 

olarak tüketim yaptırmak üzere üretilen bu durumu şu sözlerle açıklamaktadır: 

 

“Temel olan, özgürleşme ve kendini tamamlama sistemi olarak düzenlenen bu narsisik 

yeniden kuşatmanın aslında, her zaman aynı zamanda etkili, rekabetçi, ekonomik tipte bir 
yatırım olmasıdır. Böylece “yeniden sahip çıkılan” beden “kapitalist” amaçlara bağlı olarak 

zaten bir yatırımdır: Başka bir şekilde söylenirse, eğer bedene yatırım yapılıyorsa, bu bedeni 

karlı kılmak içindir. Bu bedene öznenin özerk ereksellikleri açısından değil, normatif bir haz ve 
hedonist verimlilik ilkesine, yönlendirilmiş bir üretim ve tüketim toplumunun kodu ve 

normlarına doğrudan endekslenmiş bir araçsallık zorlamasına göre sahip çıkılır. Başka bir 

şekilde söylenecek olursa, beden bir kültür varlığı gibi çekilip çevrilir, düzenlenir, sayısız 

toplumsal statü göstergelerinden biri olarak güdümlenir103”.  

 

 Beden Projesi 

 

Kapitalist amaçlara hizmet eden beden projesi bağlamında insanlar izledikleri 

reklamların etkisinde kalarak kendi bedenlerinde daha önce fark etmedikleri ya da 

önemsemedikleri bazı kusurları görmeye başlamaktadır ve alıştırılmaktadır. Sürekli olarak 

bedensel tüketimi teşvik edecek şekilde kurgulanan reklamlar vurgulanan bu bedensel 

kusurların örtülmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirmektedirler. Kusur ve 

eksiklik olarak görmesi gerektiği kendisine reklamlar aracılığıyla çoğu zaman gizli iletilerle 

bildirilen insanlar farkında olmadan toplumsal ve çevresel şartlar gereği kendilerini ve 

bedenlerini sosyal hareketlilik için değiştirme ihtiyacı hissedebilmektedir. Bu ihtiyacı insanlar 

kendiliğinden hissetmese dahi artık cep telefonları, kişisel bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, her 

yerde karşılarına çıkan elektronik reklam panoları (billboard), televizyonlarda ve gazetelerde 

haber, program ve dizilerin içindeki iletilerin içine yerleştirilen ürün reklamları aracılığıyla 

günde yüzlerce defa görerek hissetmeye başlamakta ve kendi gibi bu etkilere maruz kalan 

kişilerle etkileşime girdiğinde bu etkinin oranı büyüyebilmektedir. Sosyal çevre ve reklamların 

etkisiyle bedensel davranış konusunda ihtiyaç dürtüleri uyarılan insanlar hissettikleri ihtiyaç ve 

eksikliği gidermek için harekete geçme konusunda güdülenmektedirler. Güdülenen insanlar 

fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik belirli davranışlar ve şartları gerçekleştirerek hissettikleri 

eksikliğin giderilmesiyle rahatlama sürecine girmektedir ve belirli bir simülasyonun içinde 

                                                             
103 Baudrillard, Tüketim Toplumu : Söylenceleri/Yapıları, sf. 166 
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olduğunu fark etmeden ihtiyacını giderdiği için kendisi için doğru yöntem ve ürünlerin 

kullanımının yayılmasını sosyal çevresi aracılığıyla sağlamaktadır. 

 

Simülasyonlar, İhtiyaçlar, İhtiraslar ve Tatminler 

 

Herhangi bir sektörde arzı yapılacak belli ürünlerin talebinin oluşması için kişilerde 

hissedilmemiş olan ihtiyaçların peydahlanması söz konusu olmaktadır, bunu gerek reklamlar 

gerekse kültür aracılarıyla yapan kozmetik ve kimyasal ürün üreticileri güzellik ve sağlık 

konularıyla oynayarak insanların gerçekte ihtiyacı olmayabileceği ürünleri kullanmasını ve 

davranışları sergilemelerini sağlamaktadır ve belli bir büyüklüğe ulaşan bir beden ekonomisi 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de sadece estetik cerrahi operasyonların ekonomik büyüklüğü 650 

milyon TL civarındadır104.Sürekli bedeni veya bedenin bir parçasını ve onun işlevini ve 

estetiğini daha küçük parçalara ayırarak onlarda eksiklik ve kusur bulma konusunda reklamlar 

aracılığıyla güdülenen insanlar bu ihtiyaç ve eksiklikleri gidermek için en kısa yoldan tüketime, 

yeniçağ felsefe ve disiplinleri ve alternatif tıp gibi post-modern yaşam tarzlarının getirdiği 

yöntemlere yönelmektedir. Yönelinen ürün ve davranışlar tatmin amaçlı olduğundan dolayı 

artık ihtiyaçlar ihtiras halini almaktadır. İhtiyaçlar ihtiras haline dönüştüğünde ise sınırsızca 

karşılanma arzusuyla sonuçlanmaktadır. Arzular ihtiras halindeyken bedensel ihtiyaçlar tatmin 

edilmeye çalışılmaktadır ve tatminden sonra söz konusu tatmini gerçekleştiren üründen ve 

davranış kalıbından daha yeni ve satılabilir olan yeni versiyonu üretilip satışa sunulacağı zaman 

eski tatmin yöntem ve ürünü kötülenmektedir ve bu sayede insanlar yeni ürünlere ve ihtiyaçlara 

açık hale gelmektedir. Reklam, kültür aracıları ve sosyal çevrelerle belirli çağrışımlar ortaya 

çıkarıldığında ihtiraslar hatırlanmakta ve kişide ruhsal, fizyolojik ve ekonomik davranış ihtiyacı 

doğmaktadır. Üreticilerin dayattığı ürün ve hizmetleri satmak için tüketim kalıplarından 

etkilenen kişiler ekonomik durumlarını zorlayacak ihtiraslarla hareket edebilmektedir , bilinçli 

tüketici olmaktan çıkarılıp tüketim mekanizması ve makinesine dönüştürülmektedir. İnsanları 

yani tüketicileri bilinçli olmaktan çıkartıp duygusal denetimlerini ele geçirmeye çalışan 

reklamlarla ilgili olarak Williamson (1978) ve Richards (1994) (aktaran Lupton) önemli 

saptamalarda bulunmaktadır: 

 

        “Nesne veya kullanımıyla ilgili reklam stratejileri, nesneye sembolik anlamlar yüklemeye dayanır 

                                                             
104 Tunç, H., En Estetik Rakamlar, Habertürk Cumartesi internet baskısı, (çevrimiçi) 

http://www.haberturk.com/saglik/haber/758748-en-estetik-rakamlar (faydalanılan tarih 26-11-2012)  
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ve bu sayede hem olumlu hem de olumsuz duyguları uyandırmaya çalışırlar. Reklamlar, kültürel 

bakımdan paylaşılan ve çoğu kez bilinçdışı düzeyde yaşanan kaygı, güvenceden yoksunluk ve suçluluk 

hislerini uyandırarak bunlar üzerinde işler. Reklamlar çoğu kez hedef kitlenin üyelerindeki özgül 

kaygılar üzerinde durarak, bunların ürünün sağladığı özniteliklerle yeniden biçimlendirilip telafi 

edileceği vaadinde bulunur105”.  

 

 

Nesneleştirilen Bedende Duygusal Anlamlar 

  

İnsanların sürekli yaşadıkları bedensel deneyimlerden aldıkları tatminleri anlatması ve 

bunun ürünlerin tanıtılmasını sağlama durumunun sebebi aslında aynı ürünlerin kişilerde 

yarattığı eksiklik duygu ve korkusunun giderilmesinin kâra dönüştürülecek şekilde 

işlevselleştirilmesidir. Yani korku bir pazarlama taktiği haline gelmiştir. Featherstone’a göre 

güzel görünmek yoluyla rahat ve iyi hissedileceği düşüncesi satılabilir bir mal olarak medya ve 

şirketler tarafından ileri sürülür. İyi görünmek ve bedeni korumak tüketici yaşam tarzının 

kaçınılmaz parçasıdır (aktaran Işık, 1998, sf. 161) 106. Güzellik endüstrisi her yaştan insanı 

tüketici konumuna indirgemek ve geçici çözümler üzerine kurulu sürekli bir alışveriş trafiği 

yaşatmak için insanların olumsuz beden imajı edinmesini sağlamakta, ortaya çıkan bedensel 

tatminsizlikten milyarlarca liralık gelir elde etmektedir. Tüketici yaşam tarzına alıştıran tüketim 

toplumuyla ilgili olarak Bauman’ın (2010) şu sözleri çarpıcıdır: 

 

“Günümüz toplumunun esrarı, “yapay olarak yaratılmış, öznel bir yetmezlik 

duygusunun gelişmesi”nde yatar; zira günümüz toplumunun temel ilkeleri için “hiçbir şey, 

insanların sahip olduklarıyla tatmin olduklarını ilan etmeleri kadar tehlikeli olamaz.” Bu 
yüzden, hali vakti yerinde olanların görkemli maceralarının tüm çıplaklığıyla göze 

sokulurcasına sergilenmesiyle, insanların sahip oldukları şeyler azımsanır, kötülenir ve hor 

görülür: “Zengin, evrensel tapınma nesnesi haline gelir107”.  

 

Güzellik Endüstrileri ve Tatminsizlik 
 

 

Reklamlarda ve magazin basınında süper modellerin kullanılması da ideal bedene yakın 

özelliklere sahip olan insanların zengin, sahip olmayanların ise yoksul gibi hissettirilmesine 

sebep olmaktadır. Güzellik bu minvalde tapınılacak bir özellik halini almıştır ve bunu güzellik 

ve reklam endüstrisi dâhil birçok sektör gelir elde etmek üzere kullanmaktadır. Beden sermaye 

                                                             
105 Lupton, D., a.g.e.., sf. 207 
106 Işık, E., Beden ve Toplum Kuramı, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1998, sf. 161  
107 Bauman, Z., Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010, sf. 108 
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haline gelmiştir. Göz önünde bulundurulan ürünün işlevi reklamlarda ideal olarak gösterilen 

bedene ulaşmanın sağlanması olduğu için bu kaygıyı hisseden insanlar ürünlerin sorun olarak 

gösterilen durumları tamamen düzelttiğini ya da tedavi ettiğini çoğu zaman gözlemlemeden 

kimyasal ürünlere yönelmektedir. Oysa bilinen bir gerçek ise birçok ürünün derinin tedavi 

edilmesi istenen alt bölgesine sirayet etmeden üst deride kaldığı ve bu sayede düzelmeyen sorun 

için daha çok ürün kullanma gerekliliğinin ortaya çıktığıdır. Günümüzde kadınlara çeşitli 

kapatıcı kürler birçok ürünü içerecek şekilde pazarlanmaktadır. Tek ürün gibi reklamı yapılsa 

da birçok yan ürünün de satın alınması gerekliliği reklamlarda yer almamakta ve satın alma 

işlemi esnasında verilen önerilerle fazladan maliyet olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmada 

reklam etkileri ve medyanın anlam çarpıtması gibi durumlar  medya kurgusu konusunda 

farkındalıkla  ilişkili bulunmuştur. Bu da şu anlama gelmektedir: Tüketiciler bedenleri için 

ihtiyaç duydukları ve tüketmeye yöneldikleri ürünlere dair medyanın reklamlar vasıtasıyla 

sunduğu iletilere ve söylemlere aşinadır, bir gerçekdışılık olduğunu sezmektedir fakat aynı 

zamanda farkındalıklarına rağmen ihtiyaç duymaktan kurtulamamaktadırlar. 

 

Medya, Anlam Yüklemeleri ve Kozmetik Ürünleri 

 

Ricciardelli, McCabe ve Banfield’a göre (2000) medya fiziksel çekicilik ve çekici 

olmama hakkında yüklemeler yapmakta ve ergenler de bu mesajlardan fiziksel görünümlerinin 

nasıl olması gerektiği hakkında çıkarımlar yapmaktadırlar108 (aktaran Kutlu, 2009, sf.7). 

Genellikle görünümlerinin nasıl olması gerektiği konusunda çıkarımlar yaparken ergenler 

kimliklerini keşfetme esnasında rol modellere ve onların sergilediklerine daha açık hale 

gelmektedir. Bu konularda daha hassas oldukları için beden imajlarının değiştirilmesi daha 

kolay olmaktadır ve gençliğe popüler kültür aracılığıyla kolaylıkla bedensel tüketim 

yaptırılabilmektedir. Medyanın yaptığı anlam yüklemeleri beden imajı konusunda etkiye açık 

gençler için yol gösterici gibi görünmekte ve gençler benliklerini ve kimliklerini model aldığı 

kişilere göre şekillendirmeye ve o sosyal gruplara  dâhil olmaya çalışarak değiştirmektedir. 

Model aldığı kişiler genelde film, reklam ve konserlerden yüksek gelir elde eden oyuncu ve 

şarkıcı gibi popüler kültür figürleri olmaktadır ve reklamlar bu figürleri ürünün tanıtılması ve 

kullanımının süreklilik kazanması için kimlik ve benlik konularını da işleyerek kullanmaktadır 

. Günümüzde reklamlarda bedenin ve kimliğin ürünlerin sağlayacağı faydaların anlatılması için 

                                                             
108 Kutlu, B., a.g.e.., sf. 10 
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nasıl sömürüldüğünü, anlamın yapı bozumunu nasıl gerçekleştirdiğini şu örnekte 

gözlemleyebiliriz: 

 

“Yüzün seni sen yapar. Dünyaya kim olduğunu söyler, fark yaratmanı sağlar. Yüzün 
kartvizitindir, sözlere ihtiyaç duymadan her şeyi anlatır, yüzün senin en değerli varlığın… 

Gilette Mach 3’ün HD uçlara sahip üç bıçağı sakalı daha yakından keserek her geçişte pürüzsüz 

bir cilt sağlar. Yüzün bu değeri hak ediyor. Gilette Mach 3. Yüzünün değerini bil109”.  
 

 

 

Metaların Anlamlarının İçinin Boşaltılması (Özgürleştirilmesi) ve Yeni Anlam 

Yüklemeleri 

 

Daha önceki bölümlerde eril atletizm bağlamında ele aldığımız modern erkeklik 

kültürünün yansıtıldığı bu reklamda erkeklik ve seçicilik vurgusu yapılarak hem aynı zamanda 

yüze atfedilen nitelikler övülmekte hem de ürünün kullanılmasının bu değer katılan organda 

yaratacağı etki anlatılmaktadır. Yüzün değeri hak etmesi ve yüzün değerinin bilinmesi reklamda 

dikte edilmekteyken aynı zamanda ürünün kullanılmaması durumunda yüzde ve değerinde 

eksikliğin söz konusu olacağı mesajı gizlenmiş olarak verilmektedir. Ürün ve bedene yüklenen 

duygusal anlamlar aracılığıyla ihtiraslar güdülenmekte ve kişiler eksiklik hissederek ürünü 

ihtiyaç olarak görmeye başlamaktadır. İhtiyaç olarak görülen ürün ve hizmetlerin satın alınması 

genellikle gözlenen bir davranış olmaktadır ve bazen de ürün kullanımının yanı sıra kültür 

aracılarıyla bazı bedensel sorunların sadece ürünlerle değil bazı kişisel etkinliklerle ortadan 

kaldırılabileceği iddia edilmektedir. Reklamlarda genelde şu şekilde iletiler göze çarpmaktadır: 

  

“Şekilli ve sıkı bir kalçanız yoksa üzülmeyin (reklam kaygı yaratır). Onu, şunu (spor 

yaparak), şunu (sağlıklı beslenerek), şunu (kozmetik ürün kullanarak) yaparak mükemmel bir 

görünüme (estetik) kavuşturabilirsiniz… (arzu)”. Uyandırılan arzu bu çizilen figürün kişilerde 

bulunmaması durumunda sözüm ona düzeltme davranışına ve ürünün sunduğu iddia edilen 

işlevini gerçekleştirmeye yönelik bir ihtirasa dönüşür. Aynı reklamda iki kalça görseli vardır – 

biri kaygı yaratır, diğeri arzu. Kalça sosyo-biyolojik bakış açısında bir organken estetikçi 

popüler kültürde bir nesnedir. Toplumda sosyo-biyolojik bakış açısından çok daha yaygın olan 

ise görselliğe önem veren estetikçi popüler kültürdür ve popüler kültür de medyanın kapitalist 

                                                             
109 Gilette Mach 3 Reklamı (çevrimiçi), Web adresi: http://www.youtube.com/watch?v=2H_QmeHzKnk 

(Yararlanılan tarih: 13.12.2012) 

http://www.youtube.com/watch?v=2H_QmeHzKnk
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amaçlar yani üretim ve tüketim döngüsü için sömürdüğü en önemli kaynaklardan biridir. Yaşam 

tarzı ve kimlik üzerinden bedensel tüketimin teşvik edilmesi ve bu durumların beden imajında 

yarattığı etkileri bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. Bedenin yaşam tarzı ve kimliği üreten 

kültürün koşulları içerisinde nesneleştirilmesi ve rasyonelleştirilen duygularla 

ticarileştirilmesiyle ilgili olarak Featherstone şu ifadeyi kullanmıştır: 

 

“Metalar geniş bir kültürel çağrışımlar ve yanılsamalar silsilesini üstlenecek şekilde 

özgürleşir. Özellikle reklamlar bu durumu sömürmeye muktedir olup sabun, bulaşık makinesi, 

otomobil ve alkollü içecekler gibi sıradan tüketim mallarına romantik sevda, egzotizm, arzu, 

güzellik, doyum, paylaşım, bilimsel ilerleme ve iyi hayat imgeleri iliştirirler”110. 
 

Beden de bir meta gibi nesneleştirilerek bir tüketim enstrümanına dönüştürülmekte ve 

daha iyi hayat imgelerini taşıyan bir platform niteliğini kazanmaktadır. Bu sayede reklamlar 

kültürel çağrışımların yardımlarıyla herhangi bir toplumda belli bir bedensel ürünü 

yerelleştirme yoluyla kişilere aşina kılmakta ve ihtiyaçlarını çağrışımlar ve yanılsamalarla 

ihtiras haline getirerek ürünün satın alınmasını sağlamaktadır. Araştırmamızda şu kavramların  

(Medya kaynağı, Reklam etkileri, Medyanın anlam çarpıtması, dış etkenli yönelim) beden 

imajını yönlendirici etkisi bulunmuştur. Bu bulduğumuz sonuçlar bedenin imgeler vasıtasıyla 

medya ve sosyal ilişkiler çevrimiyle şekillendirdiğini ortaya koyabilmektedir. Gelişmiş 

yöntemlerle reklamcılık yapıldığını ve beden imajının etki altına alındığını bir görüşmeci şu 

tespitiyle gözler önüne sermiştir: 

 

“Tamam, bilinçaltı reklamcılığı yapılıyor fakat bilinçli bireyler olmak da 

gerekiyor”. 

 

  

 Gizli iletiler ve bilinçaltını etkilemek üzere kurgulanan reklamlar çoğu kez başarılı 

olmaktadır ve bilinç düzeyinde hissedilemeden bedensel tüketimi dahi yaptırabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
110 Featherstone, M., Post-modernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, sf. 39 
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3.2.3.Teknolojilerle ve Bedensel Özgürlüklerle Sağlık Anlayışları 

 

3.2.3.1.İnsan Bedeni İnşa Etmek 

 

İnsan bedeni, Giddens’ın önümüzde bize açık birçok mümkün kimliklerin bulunması, 

nasıl bir insan olacağımız üzerinde düşünerek tercihler yapmamız ve her şeyin mümkün 

olduğuna, herhangi bir “yapılandırılmış” bedeni sağlayabileceğimize inanmış olmamız 

gerçeği111 şeklinde tanımladığı süreç ve olgularla sosyal olarak inşa edilmektedir. Tıp ve estetik 

cerrahi teknolojilerinin bedenin sağlık, organsal işlev ve estetik açısından yapılandırılabilme 

inancına hizmet etmesi sonucunda robot organlar, protez organlar, biyoişlemeler, biyoimalat, 

kök hücrelerle doku, embriyo inşa etmek, yüz ve organ nakli, klonlama, dolgu, lens, yağ, kıl, 

kan ve saç nakli gibi çok gelişmiş operasyon ve bedensel materyaller geliştirilmiştir.  

Günümüzde sosyal kimlikler bedene bir damga gibi işlenebilmeye başlanmıştır. Beden yağları, 

dokuları ve organları başka kişilerin sağlığını, beden estetiğini ve işlevlerini sınıfsal beğeniyle 

ve sağlık konusundaki hassasiyetle bağlantılı olarak arzu edilen duruma getirmek için son 

yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.  

 

Sağlık ve dayanışma konusundaki hassasiyetlerle ilgili olarak kan ve organ bağışının da 

sosyobiyolojik açıdan Evrim Kuramının insanların bencil olduğu, diğerkam  olmadığı tezini 

geçersiz kılması açısından not edilmesi gerekir. Toplumda sadece hem psikolojik, ekonomik ve 

siyasi açıdan güçlülerin yaşamını sürdürebileceği ve insanların birbirlerine yardım etmeyeceği 

konusundaki sosyobiyolojik tez günümüz toplumlarındaki sivil toplum hareketleri ve sağlık 

politikalarının etkisiyle çürütülmeye başlamıştır. Birçok sağlık örgütü ve kamu sağlık 

kurumunun gerek insanlarla yüz yüze görüşmesi gerekse kitle iletişim kampanyaları sayesinde 

insanların kan ve organlarının başka insanların bedensel işlevsizliklerinin ve rahatsızlıklarının 

giderilmesinde kullanılması insanların beden imajlarının iyileşmesine ve benliklerine 

saygısının artmasına yardımcı olmaktadır. Tıp teknolojileri ve benlik saygısının 

olumlulaştırılması arasında o kadar güçlü bir ilişki söz konusu olabilmektedir ki artık 

kişiselleştirilebilen biyoişleme teknolojileri bireylerin arzu ettiği şekilde dış organ üretebilir 

hale gelmiştir.  İnsan organları gibi karmaşık hücre yapılarının doğrudan bedenin içine 

                                                             
111 Giddens, A., Modernidad E Identidad Del Yo: El Yo Y La Sociedad En La Epoca Contemporanea, 

Ediciones Peninsula, Barcelona, 1997, sf 107 (Bu eserin ilgili bölümü yeminli tercümana çevirtilmiştir) 
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işlenmesini sağlayan biyoişleme teknolojileri sayesinde kişiye özel olarak üretilen organlar112 

üretme çalışmaları devam etmektedir.  

 

 

Görsel 16 – Beden inşası* 

 

Sağlıklı, işlevlerini yerine getiren organlara sahip olmak, estetik görünüme sahip beden 

idealine ulaşmak ve bedensel tatminsizliği ortadan kaldırmak için cerrahi olarak kullanılması 

öngörülen ürünlerin önemli bir kısmının çoğu insan bedeninden alınan birtakım materyallerden 

(embriyo, kök hücre gibi) üretildiği söylenmektedir. Toplumun ve grupların insanlara post-

modern bedensel normları benimsetme konusundaki etkinlikleri sonucunda insanlar 

benliklerinde eksiklik veya boşluk duygusunu hissetmekte ve bedensel tatminsizliği 

yaşamaktadır. Bu tatminsizliğin giderilmesinin yanı sıra bedenlere ek işlev kazandırma 

çalışmaları da bir eğlencenin yanı sıra insanların bedensel olarak cyborglaşmasına doğru 

yapılan bir hareket olarak değerlendirilebilir. Cyborglaşma konumuzu aşan bir konu olmakla 

birlikte “Akıllı gözlüklerin” ve “robot ve protez kolların ve bacakların” üretilmeye başlanması 

bedenin hareket, manevra ve görüş konusundaki yeteneklerinin sorgulandığına dair bir işaret 

teşkil etmektedir. Bauman’ın sağlık ve güzellikle ilgili modern sabit fikrimizin, “bedenin nihai 

                                                             
112 Mironov, V., Tıbbın Geleceği, The Futurist Dergisi, İstanbul, 2011, s.5, sf.21 
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sınırlarını reddetmek gayreti”113 olduğu şeklindeki fikrinde olduğu gibi bedensel tatminsizliğin 

giderilmesi amacıyla sağlık ve estetik açısından bedensel onarımlar yapılmaktadır ve bunun 

teorik açıdan bir sınırı yok gibi davranılmaktadır. Biyoişleme ve robotik gibi bedene ilave işlev 

ve nitelik kazandıracak bilimsel disiplinlerin toplumsal yaşamdan etkilenmesi, toplumsal 

yaşamda beden algısını değiştirme açısından etkide bulunması ve bu etkilerin gözlemlenmesi 

bu tür çalışmaların insanların beden ve ruh sağlığı açısından, ahlaki ve ekonomik açılardan 

getirilerinin ve götürülerinin değerlendirilmesini sağlayabilir. 

 

 

Görsel 17– Giyilebilir akıllı teknolojilerle cyborglaşan bedenler* 

 

”Hekimin “günah çıkartıcı”, “aklayıcı” ve  “papaz” haline gelmesi ve tıbbi bedenin şu 

anda" sahip olduğu toplumsal aşırı ayrıcalığı edinmesi, yaygınlaşan bireysel 

“bedenselleşmeyle” (terimin klinik değil, en geniş anlamıyla), prestij ve kurtuluş nesnesi 

olarak, temel değer olarak bedenle olur114. Beden çalışma aracıdır, mana’dır, yani etkin güçtür. 

Eğer bu beden bozulursa, hekim manasını onarıp eski haline getirir115. Sözde sağlık açısından 

kilo veren popüler figürler yeniden gündeme gelir ve güzellik yüceltilir, bozulan form 

                                                             
113 Wallace, R. A., Wolf, A., a.g.e.., sf. 502 

*http://lucienknuteson.com/blog/?p=60 

114 Baudrillard, J., a.g.e.., sf. 179 

115 Baudrillard, J., a.g.e.., sf. 178 

*http://www.stuff.co.nz/technology/gadgets/7315883/Cyborg-professor-claims-McDonalds-assault 

 

http://lucienknuteson.com/blog/?p=60
http://www.stuff.co.nz/technology/gadgets/7315883/Cyborg-professor-claims-McDonalds-assault
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sağlıksızlıkla eş anlama getirilmektedir. Türk televizyon kanallarında birçok popüler kültür 

figürü kilo verince, alınca, estetik operasyonlar yaptırınca medyada bu konular toplumun ortak 

sorunuymuş gibi işlenmektedir. Modanın baskın gücü bu konuların herkes için önemli olduğu 

anlayışını gizli iletilerle bu tür programlarda dolaşıma sokmaktadır ve başarılı da 

olabilmektedir. 

 

 

3.3. MEDYANIN ROLÜ 

 

3.3.1.Estetik Anlayışların Kitle İletişim Araçlarıyla Dolaşıma Sokulması – 

Yaşam Tarzı, Kimlik Ve Kültür Aracıları 

 

3.3.1.1. Kültür Aracıları ve Beğeni 

 

Kimlik, yaşam tarzı ve beden şekillendirme ve kişiselleştirme konuları medya ve 

reklamcılar tarafından sömürülen ve üretimin rasyonel yapısına uydurulan konular haline 

gelmekte ve kişileri etkilemek amacıyla kullanılmaktadır. Nasıl giyinileceği, yatak odasının 

nasıl döşeneceği ve misafirlere neyin nasıl ikram edileceği gibi konular, farklı toplumsal 

katmanlar arasındaki etkileşim yoluyla öyle geniş çaplı ve devamlı değişen konular olmuştur 

ki, tüm yaşam biçimi dergileri ve diğer basın yayın organları biçimsel bir söylem oluşturma 

çabasına girişmişlerdir116. Genel olarak magazin diye tabir edeceğimiz ve geniş kitleler 

tarafından okunan ünlü kişilerin özel hayatlarıyla ilgili haberler çevresinde yayın yapan gazete 

ve dergilerde şu türden öznel, yönlendirici ve kaygı yaratıcı iletiler taşıyan haber ve yazıları 

görebilmekteyiz: 

 

“Herkesin hayalinde, benzemek istediği güzel ya da yakışıklı, alımlı, çekici bir insan 
vardır ve genelde benzenilesi insan ünlü biridir. Birilerine benzeme isteği çoğu zaman bir hayal 

olarak kalsa da, bazı insanlar bunu takıntı haline getirip estetik ameliyata başvurabiliyor. Çıkan 

sonuç bazen iyi, bazen de kalıcı bir facia olabiliyor117”. 
 

                                                             
116 Chaney, D.,  Yaşam Tarzları, Dost Yayınları, Ankara, 1999, sf 133  
117 En İlginç Estetik Operasyonlar (çevrimiçi), web sitesi: 

http://www.sabah.com.tr/fotohaber/dunya/en_ilginc_estetik_operasyonlar?tc=45&albumId=22673&page=1 

(Yararlanılan tarih 15.12.2012) 

http://www.sabah.com.tr/fotohaber/dunya/en_ilginc_estetik_operasyonlar?tc=45&albumId=22673&page=1
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Bunun gibi yönlendirici söylemlerle toplumun birçok kesiminden insana beden, estetik 

zevk ve imgeler konusunda mesajlar veren ve kitleleri belli oranda etkileme olanağı olan simge 

üretimi uzmanları olarak sanatçılara, entelektüellere ve akademisyenlere göz atmamız ve 

bunların medyadaki ve tüketim kültürü, popüler kültür ve modayla ilgili mesleklerdeki öbür 

simge uzmanlarıyla ilişkilerini değerlendirmemiz gerekir118. Bourdieu bu simge uzmanlarına 

yeni kültür aracıları demiştir ve bu grubun insanların bedensel tüketime teşvikini hangi 

alanlarda sağladığına dair fikirleri yazarın şu tanımından edinebiliriz: 

 

“Yeni kültür aracıları grubu: Bunlar simgesel malların ve hizmetlerin sağlanmasıyla 

uğraşan kişilerdir: Pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler uzmanları, radyo ve televizyon 

yapımcıları, sunucular, magazin muhabirleri, moda yazarları ve yardım uzmanları (sosyal 
yardım çalışanları, evlilik danışmanları, cinsel terapistler, diyetisyenler, oyun önderleri vb.)”119  

 

Yeni kültür aracıları post-modern kültür ürünlerinin, teknolojinin, sanatın, felsefenin ve 

tasarımın en güncelini ilk benimseyenlerden olmayı seçmişlerdir ve bunları ilk aktaranlar 

olmaktadırlar. Genellikle piyasaya dönük tüketim kültürü mesleklerinde – medya, reklam, 

tasarım, moda vb ve devletin sübvanse ettiği ve özel girişime de dahil olabilecek danışmanlık 

ve yardım, eğitim ve terapi mesleklerinde yer alır120. Bedensel tüketimin ve sağlığın günümüz 

tüketim toplumunda belli trendlerle düzenleniyor olması bu kültür aracılarının bu trendleri takip 

ederek hem bu tüketimden kazanç sağlamalarını hem de takipçisi oldukları bedensel tüketim 

trendlerini kitlelere ulaştırmasını sağlamakta ve onlara bir iktidar yetkisi kazandırmaktadır.  

 

Esasen “yeni entelektüeller” sanatsal ve entelektüel hayat tarzına o denli saygı duyarlar 

ki, bedenlerinin, evlerinin ve otomobillerinin taşıyıcının bireyselliğini dışa vurmak için 

üsluplaştırması gereken persona’sının* uzantısı olduğu bir yaşama sanatını bilinçli olarak icat 

ederler121.  Söz gelimi bir popüler kültür figürü olan sinema oyuncusu ya da şarkıcı genç, 

yetişkin ya da yaşlı olmasına bakılmaksızın sanatsal ve estetik olacağını düşündüğü bedensel 

değişikliği estetik cerrahi operasyonlarla sağlamakta ve bu gibi bedensel tüketimleri 

bireyselliklerinin ve sözüm ona biricikliklerinin uzantısı olarak gerçekleştirmektedirler. 

Kimlik, sunum, görünüm, hayat tarzı ve bitimsiz yeni tecrübeler arayışı karşısında büyülenen 

                                                             
118 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 32 
119 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 85 
120 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 72 
121 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 106 
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bu grup122 bu cesaret ve heyecanlarıyla takipçilerine kişilik, benlik ve beden yönünden model 

olmaktadır ve onlar da farkında oldukları iktidar potansiyellerini hayat tarzı kılavuzu 

mahiyetindeki kitle iletişim aracı ürünlerinde (dergi, program, söyleşi, sanat eseri vb.) 

sergilemekte ve insanların beden imajlarının etkileneceği durumların oluşmasına katkıda 

bulunmaktadırlar. Araştırmamızda Canan Efendigil Karatay, Ender Saraç ve Gürkan Kubilay 

gibi kültür aracılarının sıkça takip edildiği ortaya çıkmıştır. 

 

Bourdieu’nün popüler entelektüel hayat tarzının takipçileri ve aktarma konusundaki 

aracıları olduğunu ifade ettiği bu post-modern entelektüel grup bedenlerin ve benliklerin en 

güncel bilgilerle düzenlenmesi gerektiğini fizyolojik, felsefi, psikolojik, sosyolojik ve 

ekonomik zemine oturtarak anlatmakta ve ürettikleri yeni bilgileri kitlelere en yeni yöntemlerle 

sunmaktadırlar. Söz gelimi bir cep telefonu ve uygulaması kişilerin boy, kilo, yaş ve diğer 

biyolojik bilgilerin girişi yapıldığında beden kitle endeksine göre kişilerin kilolu, zayıf veya 

sağlıklı olup olmadığı konusunda bir yorum yapmakta ve saniyeler içerisinde kişilerin beden 

imajını etkileyebilmektedir. Bununla birlikte kadın bakımıyla ilgili bilgi internet siteleri  belirli 

bilgisayar uygulamalarıyla kadınların bedenlerinin herhangi bir kısmını sanal yöntemlerle 

simülasyon içinde değiştirmelerini sağlamaktadır. Kadınlar bu sanal değişiklik işlemlerini 

yaptığı sırada kendi benlik saygıları etkilenebilmekte ve bedensel durumlarını beğenememekte 

ve bedensel davranış ve tüketim kararı alabilmektedirler. Çoğu zaman bu simülasyonu 

yaratanlar bedensel tüketimden kar sağlayacak olan ürünlerin üreticileri olmaktadır. Bu 

durumda üretimin tüketime dönüşmesi için üretici ve tüketici arasında içinde bulunulan kültür 

ve dönemin koşullarının analizini iyi yapabilen kültür aracıları en karmaşık ve etkili yöntemleri 

üreticilerin hizmetine sunmaktadır ve kişilerin beden imajı ve benlik saygılarının 

etkilenmesiyle ilgili sorumluluk hissetmeyebilmektedir. Bu sorumluluğu hissetse dahi 

kapitalist üretimin tüketim baskısının hissettirdiği sorumluluk daha ağır basabilmektedir. 

 

Kitle iletişim araçları ve ürünlerle tıp, kimya ve güzellik endüstrisinin yönetimi altındaki 

beden politikacıları ya da diğer adlarıyla kültür aracıları bu endüstrilerin belirlediği 

kapsamlarda kitle iletişim araçları, sanat ve teknolojiyi kullanarak kitleleri etkilemekte ve her 

bir bireye egemen imaj kültürünü benimsetmeye çalışmaktadır. Bunları yaparken hedonistik 

normları benimseyerek deneyimlerden ve hazlardan bahsetmekte olan bu yeni burjuvazi 

                                                             
122 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 85 

*Persona: rol, kişilik 
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benimsedikleri tüketim normlarını dışa vurmaktadır. Bu dışavurumların etkisinde kalan bireyler 

de benimsedikleri yaşam tarzı ve imaj kültürüyle duygusal hazlar edinerek ve bunu sergileyerek 

estetik ve sağlık anlayışlarını sosyal çevrelerine yaymaktadırlar.  

 

Sürekli yeni kültür malları ve tecrübeleri izleyen yeni beğeni yaratıcıları aynı zamanda 

popüler pedagojilerin, hayat kılavuzları ve hayat tarzı kılavuzlarının üretilmesiyle de 

uğraşmaktadır123. Bu beğeni yaratıcıları çoğunlukla yaşam tarzı dergilerinde yazar ve editör 

olabilmektedir ve kullandıkları söylem yaşanılan koşullar, kültür ve döneme göre ahlaki 

nitelikler içerebilmektedir. Bir kadın bakım dergisinde samimi itiraf görünümünde ürün, 

yöntem ve alışkanlık pazarlaması yapılabilmektedir. Aynı zamanda sağlık ve güzelliğin 

sorumluluğunu “bireye” yükleyen bir Batı ahlak anlayışı da söz konusu olabilmektedir. Oysa 

ki sağlık ve güzellik de içinde yaşanılan toplumun fizyolojik, sosyolojik, psikolojik ve 

ekonomik koşullarına göre şekillenebilmektedir. Tek tipleşen beden ve güzellik ideallerine 

ulaşmayla ilgili yöntemlerin de çoğu zaman tek çözüm olduğu iddia edilebilmektedir şu örnekte 

olduğu gibi: 

 

“GÜZELLİĞİNİZİ YAŞAYIN! Zamansız ve yaşsız güzelliğin peşinde olduğumuz bir 

devirdeyiz artık. Neyse ki teknoloji bu konudaki en büyük destekçimiz. Zamana meydan okuyan 
bir güzellik için çalışan destek ürünler hayatımızın bir parçası… Cildimiz, saçımız, vücudumuz 

için hızlı çözümler üreten ve iyileştirmeye yardımcı olan ürünleri de içine kattığımız güzellik 

reçetemizin asıl tarifi tabii ki kendimizde saklı. Sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak, 

cildimize iyi bakmak bu tarifin olmazsa olmazlarından… Tüm bu görevleri yerine getirmek ve 
yeni bir güzellik reçetesi oluşturmak için harika bir mevsimdeyiz şu an. Sonbahara merhaba 

derken yenilenmek ve tazelenmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri bir araya getirdik. Şimdi 

kendinize dönme ve ışığınızı tazeleme vakti!124”. 
 

Bu ve benzeri reçeteler kadınlık ve erkeklik ile bağlantılı yeni tanımlamalar yapmakta 

ve toplumsal cinsiyetlere estetik biçimler kazandırmak üzere kurgulanmaktadır. Genelde bu tür 

metinlerin yer aldığı yaşam tarzı dergilerinde yer alan sağlık, bakım ve güzellik bilgisinin misli 

kadar reklam ve imaj bulunmaktadır ve bunlar kişilerde belirli duyguları uyandırmakta ve onları 

arzularıyla tanıştırarak bedensel tüketime teşvik etmektedir. İhtiyaç ve ihtiras konusunda 

belirsizliğe düşen ve tüketimle bu belirsizliği aşmaya çalışan insanoğlu için Baudrillard şu 

sözleri sarf etmiştir:  

 

                                                             
123 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 72 
124 Şentürk, E., Formsante Dergisi Güzellik ve Kişisel Bakım Eki, İstanbul, 2012, sf. 6 
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             “Bizi gerçeklik ve imaj arasındaki ayrımın ortadan kaldırıldığı ve gündelik hayatın 

estetikleştirildiği, bu nitel açıdan yeni topluma, simülasyon dünyasına ya da post-modern 

kültüre taşıyan şey, imaj üretiminin ulaştığı bu yoğunluk, bu birikim, bu sınır tanımazlıktır125“. 

 

Bu imaj yoğunluğuna ihtiyaç duyan üreticiler tüketimin ihtiras-ihtiyaç yanılgısıyla 

artırılmasını ve süreklilik kazanmasını kültür aracılarının yardımıyla sağlarlar. Üreticinin 

ürettiği bedensel ürün ve hizmetleri satabilmesi için bir simülasyona ve simülasyonla 

örtüşebilen, yani gerçeklik ve sanallığın karıştığı ve bu belirsizlikte tüketicinin 

yönlendirilebildiği ve kendini gerçekleştirme söylemine kapıldığı tüketim döngüsüne girdiği 

bir kültüre ihtiyaç vardır. Post-modern kültür daha öncekini aşağılama yoluyla yeniliğe ve 

çeşitliliğe hassas hale getirdiği insanları bir tüketici olarak kodlamakta ve her bir tüketiciye 

bireysellik değeri yükleyerek onları birer fetiş nesnesi haline getirmektedir. Fetişin doğası 

gereği olarak tüketiciler kendileriyle ilgili gizledikleri örtük cinsel hayallerini kendilerine 

sunulan bu imajlarla fark etmektedir ve güdülenen arzuları tüketiciyi kişiselleştirmeye dayalı 

bu imajlarla bilişsel ve duygusal olarak etkileyebilmektedir. İmajlar ve göstergeler ürünlerden 

daha fazla tüketilebilmektedir. Göstergelerin aşırı üretimi ve imajlarla simülasyonların yeniden 

üretimiyse, istikrarlı anlamın yitişine ve izleyici istikrar duygusunun ötesine taşıyan çarpıcı 

kolâjların sonsuz akışından kitlelerin büyülenmesiyle gerçekliğin estetikleştirilmesine yol 

açmaktadır126. Jameson’ın tüketim toplumunun daha önceki tüm toplumlardan gösterge ve imaj 

üretim ve tüketimi bakımından daha etkin olduğu şeklindeki savı127 estetikleşen gerçekliğin 

içinde Baudrillard’ın gelişigüzel var olan değil fakat bilinçli bir şekilde kurgulanan yüzergezer 

simgelerin yaşamaya devam ettiği ve göstergelere duyarlı kitleleri tüketime teşvik ettiği 

şeklindeki savıyla örtüşmektedir. Bu göstergelere duyarlı kitleler ise Featherstone’un şu 

ifadesiyle net bir şekilde tanımlanmaktadır: 

 

            “Mesafeli, dikizci tutum, büyük kentlerde yanı başından geçip giden yeni perspektifler, 

izlenimler ve duyumsamalar seli tarafından duyuları aşırı uyarılan şehir gezgininde bulunur”128.  

 

Mesafeli ve dikizci haline getirilen birey yani tüketici, kendini ve diğerlerini sürekli bu 

imaj ve göstergelerin çizdiği ideallere göre değerlendirmektedir. Kültür aracılarının görevi bu 

olmasa bile bazen bu uğurda kullanılabilmektedir. “Sizin ne eksiğiniz var, ben buna değerim” 

                                                             
125 Baudrillard, a.g.e.., sf. 118 
126 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 40 
127 Jameson, F., "Reification and Utopia in Mass Culture, Newyork, Routledge, 1979, sf. 130-135 
128 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 114 
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gibi vurgularla kişi nesneleştirdiği kendini ve diğerlerini karşılaştırmaya tabi tutmakta ve 

değerini bu karşılaştırma sonucuna göre belirlemektedir. Bu belirlenim sonucu kişilerin 

bireysellikleri sosyometrik düzlemde hesaplanabilir bir etken haline gelir. Featherstone bir 

kimsenin bedeni, giysileri, konuşması, boş zaman kullanımı, yiyecek ve içecek tercihleri, ev, 

otomobil, tatil seçimleri vb’nin., mülk sahibi/tüketicinin beğeni ve üslup duygusunun 

bireyselliğinin işaretleri olduğunu öne sürmüştür129. Bireysellik işaretleri ise puanlar ve 

değerler endeksine yazılır. Bireysellik ve bireysel tüketim ideolojisinin başarılı olması bugün 

dünyadaki en büyük şirketlerin çoğunlukla bireysel hizmet ve meta üretimi yapan şirketlerden 

oluşmasından da çıkarılabilir. Bireysel bedensel tüketimle ilgili olarak kişileri istedikleri gibi 

ya da üretici ya da beden politikacılarının istediği gibi olabileceğine dair söylem ”Bugün moda 

yok, modalar var”, “Kurallar yok, tercihler var”, “Herkes istediği biri olabilir”130  sözleriyle 

açıklanabilir. Bireysellik tuzağına düşen yeni burjuvazi benliğin, kişiliğin ve bedenin 

yapılandırılabileceğine dair inançla yeniçağ öğretilerine yönelmektedir. Bu ruh ve beden 

eğitimi içerikli öğretileri hem sağlık hem de estetik kurumlarından öğrenen toplumun bireyleri 

hem benliklerini, bilişlerini hem de beden imajlarını ve fiziki yapılarını değiştirme yoluna 

gidebilmektedir. Beden imajları değişen post-modern kültür insanları bedenlerinden biçimsel 

ve işlevsel olarak rahatsızlık duymaktadır, günlük işlerini yapabilen bir bedene sahip olan 

kişilere her ne kadar yoga ve pilates gibi bazı fiziksel etkinlikler bedensel iyileşmede yardımcı 

olsa da “neden uçmayasın, neden bir kuş gibi hafifleyip bedeninden uzaklaşmayasın” gibi 

hayaller satılabilmektedir. Bunun ekonomik karşılığı ise yüklü bir kurs ücreti ve birçok kamp, 

seminer ve kitap alışverişi şeklinde olabilmektedir. İşlevsel rahatsızlığın yanı sıra biçimsel 

yönden kendine nesne olarak bakması öğretilen insanlar egzersiz, spor, kozmetik ve beslenme 

ile çekiciliğe ulaşma konusunda güdülenmekte ve mevcut durumuna memnuniyetsizlik hissinin 

beslenmesi sağlanmaktadır. Reklamlarda oynayan oyuncu, sporcu ya da şarkıcının magazin 

programlarında anlatılan hikâyeleriyle “sen neden onlar gibi olmayasın” şeklinde arzuları ve 

ihtirasları uyarılan insanlar daha fazlasını istemeye ve sosyal hareketlilik için talep edilen 

kültürel sermayeye sahip olmaya özendirilmektedir. Beğenileri, yaşam tarzları ve davranışları 

değişmesi gereken bu yeni kültür aracıları geçmişte toplumsal eleştiri yapan aydın sınıftan farklı 

olarak sermayedarların beden politikalarını benimseyebilmektedir ve zaman zaman 

başarılarının sırrını ürün reklamlarında belirli ürün kullanmalarına da bağlayabilmektedirler..  

 

                                                             
129 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 140 
130 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 141 
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Gündelik hayatın üsluplaştırılması ve estetikleştirilmesi sürecinde sanatsal hayat 

tarzları, üslupçu sunum ve teşhirin popülerliği ile yüksek derecede bir tasarım, üslup, sanatsal 

ve moda kültür imgelemi girdisi içeren farklılaşmış ve rafine bir tüketim malları, boş zaman 

uğraşları ve tecrübeleri dizisinin gelişimi arasında bir yöndeşmenin olduğunu işaret 

edebiliriz131. Bu üsluplaştırma ve estetikleştirme itkileri teşhir ya da kendini ifade kültürünü 

doğurmakta ve toplumun bütün katmanlarına kapitalist üretim ve tüketim amaçları 

doğrultusunda yayılmaktadır. Günümüzde internette sosyal medya sitelerinde insanlar özel 

hayatlarını tanışıklığı olduğu veya olmadığı iç ve dış gruplarla  paylaşmakta ve bazı insanlar 

teşhir amaçlı olarak bedenlerini sergileyen görselleri yayınlayabilmektedir. Diğer insanların 

bedenlerinden, zevklerinden ve yaşam tarzlarından etkilenen sanal gezginler sokakta ya da 

herhangi bir ortamda bedeniyle ilgili beden imajını etkileyen herhangi bir olay ya da durumda 

olduğu kadar sanal ortamda da yaptığı gözlemlerden etkilenebilmektedir. Bugün dünya 

nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta üyeliği ve kişi profili 

bulunmaktadır132. Bu sosyal paylaşım sitelerinde entelektüel yoğunluktan daha çok popüler 

kültüre dair paylaşımlar yapılmaktadır ve kadınlar ve erkekler, özellikle genç yaşlarda olanlar 

çekici göründükleri görselleri insanlarla paylaşmakta ve birbirlerini etkilemektedirler. Kendini 

ifade kültürü ve teşhir ile birlikte günümüzde beden imajına etki eden internet de en önemli 

kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Araştırmamızda kişilerin aldıkları kararların 

kendi özgür iradeleriyle alındığını göstermek için bireysel belirleyicilik kavramını kullandık. 

Bu kavram bireylerin kendi hayatları ve bedenleri üzerinde kendilerinin kontrolünün geçerli 

olduğunu deneklerin iddia etmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Kişiler beden güzelliği ve sağlığı 

konusunda etkin güç ve söz sahibi olduğunu düşünmektedir. Bu kanılarında bir yanılma payı 

bulunabilir, zira görüşmeciler toplumun kanaat önderleri kesimi diyebileceğimiz kültür 

aracıları grubunu takip ettiğini ve onların bedensel konularda ve yaşam tarzı konularında 

düşüncelerini tatbik ettiklerini açıklamıştır. Özellikle güzellik ve sağlık otoritelerini takip 

ettiklerini belirtmeleri açısından tek başlarına bedenlerini yönettiklerini düşünmeleri özgür 

seçim yanılsamasıyla paralel bir durum teşkil etmektedir. 

 

Kültür aracılarının vurguladığı bir diğer nokta ise rol model kullanımıdır. Rol model 

kullanımı araştırmamızdaki deneklerin kilo, güzellik ve sağlık başta olmak üzere birçok 

                                                             
131 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 161 
132 Anonim, (çevrimiçi) web sitesi: http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook, (yararlanılan tarih: 13.05.2013) 
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bedensel konuda kendilerine yönelimlerinde bilgi ve örnek tedarik edebilecek kişileri 

gözlemleyebildiğini açıklamaktadır. Özellikle kilo veren kişilerin kendilerinde kilo vermeyle 

ilgili olumlu duygu yarattığını, insanların kilo verebildiğini görmenin – kendileri kilo sorunu 

yaşayan kişilerse - bu konuda kendilerine örnek teşkil ettiğini dile getirmiştir. Kişilerin 

kendilerini ve bedenlerini örnek olarak görülen insanlarla karşılaştırma davranışı onların kendi 

benlik, beden ve alışkanlıklarını diğer kişilerle karşılaştırma ihtiyacında olduğunu, bu ihtiyacın 

kısmen kişilerin kendilerinde eksiklikler bulduğunu açıklar. Bazı denekler eksikliklerin yanı 

sıra rol model belirleyip bedensel tutumlarını değiştirebildiklerini belirtmiştir. Bu gibi 

yönelimlerin toplumda yayılımını ise güzellik otoriteleri sağlamaktadır. Takip ettikleri moda 

ve giyim normlarının kendi düşüncelerini etkilediğinin farkında olduğunu bilen denekler moda 

ve giyim yarışmaları, yayınları ile ilgilendiklerini belirtmiştir. Kültür aracıları örnek yaşam 

tarzları ve modeller sunmakta ve bunlar içerisinden özgür seçim yanılgısıyla kişiselleştirme 

yapılması gerektiği inancını yaymaktadır. Bu inanç yayılırken de belirli markaların reklamı 

yapılan yaşam tarzlarını en iyi yansıtan, yönelinebilecek en uygun seçimler olduğu 

propagandası yapılır. Birey bu aşamada yöneltildiği ürünleri “özgürce” seçmektedir. 

 

3.3.1.2.Medya, Reklamlar, Beğeni ve Beden İmajı Değişimi 

 

Reklam endüstrisi tarafından 1920’li yılların sonunda devralınan yeni tüketim etiği, an’ı 

yaşamayı, hedonizmi, özdışavurumu, beden güzelliğini, paganizmi, toplumsal 

yükümlülüklerden bağımsız olmayı, uzak yerlerin egzotizmini, üslup geliştirmeyi ve hayatın 

üsluplaştırılmasını coşkuyla selamlıyordu133. Bugün yaklaşık yüz yıl sonra bu tüketim kalıpları 

hala geçerliğini korumakla birlikte tüketim çağına girilirken bu sosyal paylaşım sitelerindeki 

simülasyonlarla bir adım daha ileri gitmekte ve insanlar ürünleri ve hizmetleri tanıtan reklam 

düzlemlerine dönüşebilmektedir.  

 

Reklam, medya ve malların teşhirine yönelik teknikler yoluyla tüketim kültürü, malların 

orijinal kullanım amacını ya da anlamını istikrarsızlaştırarak bunlara, bütün bir duygular ve 

arzular silsilesine davetiye çıkartabilen yeni imgeler ve göstergeler iliştirir.134 Bu yeni imge ve 

                                                             
133 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 186 
134 Featherstone, M., a.g.e.., sf. 186 
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göstergeler “içinde yaşanılan zamanın ruhuna” uygun olarak kurgulanmakta ve o dönem hangi 

değerler ve fikirler daha egemen durumdaysa bunlar kültüre, teknolojiye ve tüketime 

yansımaktadır. Kadınlara ve erkeklere satılan şampuan, duş jeli vb bakım ürünlerine için “enerji 

verici”, “ferahlatıcı”, “canlandırıcı”, “harekete geçirici” gibi imgeler iliştirilmekte ve ürünleri 

satın alacak kişiler bu tür etkilerin peydahlanması umulmaktadır. Bu gibi imgeler de 

koşturmacanın, yoğunluğun ve krizlerin yaşandığı toplumlarda ruhsal yenilenmeye, zihinsel ve 

bedensel enerjiye ihtiyaç duyacak bireylere bir çözüm sağlamayı vaat edecek gibi 

görünmektedir fakat bu imgelerin yüklendiği ürün ve hizmetler genellikle geçici çözüm 

olmaktadır ve reklamların tüketiciyi satın almaya ikna etme konusundaki başarısı olarak 

görülmelidir. Satılan şey kullanım amacı olmamakta lakin deneyimin yaratacağı duygu 

olmaktadır. 

 

Bazı yazarlar medyada yer alan incelikle ilgili görsellerin bedensel estetik konusunda  

hassasiyeti olan bireyler için dikkat çekici olduğunu ve bu grubun medyadaki modelleri kendi 

çekiciliklerini belirlerken sosyal karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabildiğini öne sürmüştür. 

 

ABD medyası 1990’lı yılların sonuna doğru Calista Flockhart ve Sarah Jessica Parker 

gibi oyuncuları zayıf bedenlerine oranla çok büyük kafaları olan lolipoplara benzetmiştir. 

İngiltere’de ise Victoria Beckham sağlıklı olamayacak kadar zayıf göründüğü ve kendisine 

benzemek isteyen genç kadınları açlık diyetlerine teşvik ettiği için eleştirilmiştir(Reid, 2000) 

Bu dönemden sonra Jennifer Lopez ve Beyonce Knowles ve Shakira gibi sözde ideal bedene 

göre büyük kalçalı ama zayıf sayılabilecek kadınlar ideal haline getirilmiştir. 

 

Artık dergiler diyetlerin zararı ve beden şekillerinin çeşitliliğinin önemiyle ilgili 

hikâyeler anlatmaya başlamışlardır. Bu yıl ülkemizde de “Sıfır Bedenlere Yer Yok” sloganıyla 

yürütülen uluslar arası kampanyalar medyada yer almıştır. Vogue dergisi “Sağlık Girişimi” adı 

altında bir manifesto yayınlayarak genç kızların beden imajının bozulmasının önlenmesinin 

önemini vurgulamıştır, bu manifestodan beden imajıyla ilgili bazı maddeler şu şekildedir 

(aktaran Karadeniz, 2012, sf.6):  

 

“-Vogue, bilerek 16 yaşından küçük modellerle ve beslenme bozukluğu olduğu izlenimi veren 

kişilerle çalışmayacak, sadece sağlıklı ve beden imajı konusunda örnek teşkil edebilecek 
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modellerle anlaşma yapacaktır.  
-Tasarımcıların gerçekçi olamayacak denli küçük bedenlerde örnekler hazırlamamalarını 
teşvik edeceğiz. Bu şekilde, koleksiyonlarını tanıtacak modellerin daha geniş bir yelpazede 

olmasını sağlayacağız.  
-Dergimiz bünyesinde ve dışarıda, sağlıklı vücut imajının önemini vurgulayarak, insanları 
bilinçlendirmeye çalışan bu girişimin sözcüleri olarak görev yapacağız135”. 

 

Bazı yazarlar ise alternatif güzellik imajlarının ana akım medyaya nasıl taşınabileceğini 

tartışmıştır. Sağlıkla ve psikolojiyle ilgili sorunlar yaratan bu döngünün  sıfır bedenlerin her 

yerde model olarak alınmasının açlık diyetlerine sebep olduğunun - ortaya çıkarılmasıyla 

Madrid ve Milano Moda Haftası etkinliklerinde sıfır beden modellerle çalışılmama kararı 

alınmıştır. Bu vurguyu Versace ve Armani gibi giyim firmaları da aynı modellerle çalışmama 

kararı alarak iyice derinleştirmek istemiştir. Vogue’un sloganı “Bedende sağlık, ruhta sağlık” 

olarak belirlenmiştir ve Cosmopolitan dergisi de 2012 yılında dergi kapaklarına sıfır beden 

olmayan, daha kilolu modelleri koyarak bu kampanyaya destek vermiştir. Bu tür medya 

kuruluşları insanlar üzerindeki etkilerini bildikleri için daha geniş kapsamlı bir beden ideali 

oluşturmaya katkıda bulunarak yeni ve daha ulaşılabilir bir idealin daha az bedensel 

tatminsizliğe ve fiziksel soruna yol açacağını belirtmiştir.  Bunun yanı sıra bedende sağlığın 

önemini vurgulayarak sağlıklı bedenin güzel olacağını da dile getirmişlerdir. Daha ulaşılabilir 

bir beden ideali  ise bedensel inceliğin sınırlarının daha geniş tutulması ve daha iri ve geniş 

beden ölçülerinin toplumda güzel olarak değerlendirilebilmesi şeklinde özetlenebilir. Ana akım 

medyada daha önce ideal bedenin parçalarının değiştirilebildiğinin ve bazı farklı bedensel 

görünümlerin kabul edildiğinin yer alması - Jennifer Lopez ve Beyonce Knowles’ın daha geniş 

basenlerin de ideal olabileceğini göstermesi -  daha fazla kadının bedeninden tatmin 

olabileceğini göstermiştir. Sıfır beden modellerden daha kilolu ya da bedenlerinin farklı 

kısımları daha büyük olan modeller ideal olabilmektedir ve sıfır beden olmanın sağlığa 

etkilerinin tartışılması ve güzellik, moda endüstrisi ve medya kurumlarının etki altında 

bırakılması bedensel tatminsizlikle savaş konusunda olumlu sonuçlar verecek gibi 

görünmektedir.  

                                                             
135 Karadeniz, F., “Sıfır Bedenlere Yer Yok”, Sabah Gazetesi Pazar Eki, 2012, Haziran 17, sf.6 
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Görsel 10 – Beden şeklini değiştirici giysiye bir örnek* 

 

Baudrillard’ın günah çıkarma metaforunda olduğu gibi geçmişte ruh üzerine 

spekülasyonlar dinde kilise, felsefede filozoflar tarafından yapılmaktayken günümüzde 

kurtuluş aracı haline gelen beden üzerine spekülasyonlar da tıp, moda ve güzellik endüstrileri, 

kitle iletişim araçları, reklamlar ve sermayedarlar tarafından yapılmaktadır. Son yıllarda 

teknolojik gelişmelerin dünyadaki çoğu toplumda kitlesel iletişim araçlarının toplumsal hayata 

girmesine sebep olmasının ardından  medya en önemli spekülasyon ve egemenlik aracı 

olmuştur. Medyada da daha önce dile getirdiğimiz aktörler erkek ve kadının bedeniyle ilgili 

değişik stratejiler uygulamakta ve insanların beden imajı algılarını şekillendirmektedir. Örneğin 

reklamcılar ürünlerin satılması için sürekli olarak seksiliğe ve fiziksel çekiciliğin önemine 

vurgu yapmaktadır; ancak birçok araştırmacı ise bu durumun kadınlar ve erkekler için kendi 

görünüşlerine odaklanma konusunda büyük bir  baskı yaratmasından endişe etmektedir136. 

Beden imajı üzerinde etkisi bulunan, bedene, sınıfa, yaşam tarzlarına ve kişiliğe dair söylemler 

kültür aracılarının güçlerinin ve toplumsal uzamdaki etkilerinin kullanılmasıyla medyada çokça 

yer bulmaktadır. Araştırmamızda görüşmecilerin beden konusunda medyada üretilen ve toplum 

tarafından tüketilen iletilerin farkında olduğunu medya kurgusu farkındalığı kavramıyla 

açıklamaya çalıştık. Medyanın anlam çarpıtması, reklam etkileri ve medya kaynağı kavramları 

                                                             
136 Fox, R.F., Harvesting Minds: How TV Commercials Control Kids, Praeger Publishing: Westport, 

Connecticut, 1996 

* http://www.mapaparazi.com/images/upload/jennifer_lopez_poposu1.jpg 
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güzellik kaygısı kavramını açıklamaya çalışmıştır. Bireylerin medya kurgusu ve medyadaki 

anlam çarpıtmalarının farkında oluşu yine araştırma uygulamasından önce öngörülmüş olan bir 

durumdu ve bunu doğrulayan yarı uyanık-yarı uyur (etki altında) birey tanımlaması bunun için 

yapılmıştı. Bir görüşmeci reklamların ve ürün satışlarının bağlantısını açıklayarak şu cümleyle 

özetlemiştir: 

 

“Prototipleştirme oluyor, ürünlerini sürekli satacakları kişileri oluşturuyorlar”. 
 

 

 Diğer bir görüşmeci ise bu durumu farklı bir cümle ile anlatmıştır: 
 

 

  “Satış politikaları açısından gerekli olduğunu düşünüyorum.” 
 

 

Bir görüşmeci ise oldukça detaylı bir resim çizmiştir: 

 

“Abartılı bulmuyorum, birileri bundan fayda sağlıyor, yani kabul etmek gerek, reyting 

için şart, tvde gerçekler yok ki abartılı değil kurgu, moda dünyası için şart böyle efektler.” 

 

Kadınlar için daha fazla televizyon programı ve basılı yayın üretilmekte ve kadınlık 

kadınlara sürekli yönlendirici bir baskı yaratılarak anlatılmaktadır ve bu da kadınların bedenler 

ile ilgili hikâyeler duymasına sebep olmaktadır. Kadınların kapatıcılara, renklendiricilere, 

parlatıcılara, temizleyicilere ihtiyacı varken genellikle erkeklere bunların satılması ve 

reklamlarla etki altında bırakılması söz konusu olmamaktadır. Bu üretim-reklam-tüketim 

döngüsünde bir kadın her gün 400 ila 600 reklamla karşılaşmaktadır137. Bu reklamların sadece 

yüzde 9’u güzelliği doğrudan vurgularken  138 geri kalan yüzde 91’i, özellikle kadınları ve kızları 

hedefinde bulunduranlar, dolaylı yoldan güzelliğin önemini vurgulamaktadır139. Güzellik 

vurgusunun kapsamı genişlediği için etkilerinin boyutunu araştıran bir başka araştırma 

sonucuna göre de normal kiloda olan kadınların yüzde 75’i kilolu olduğunu düşünmekte ve 

kadınların yüzde 90’ı beden boyutlarını daha büyük bulmaktadır140. Güzellik kadınlar için ten 

rengi, pürüzsüzlüğü, beden kısımlarının ölçülerinin uyumu, ortalamanın üzerinde bir boy 

                                                             
137 Dittrich, L. "About-Face facts on the MEDIA.", About-Face web sitesi. [çevrimiçi http://about 

face.org/r/facts/media.shtml. Yazar 14 Nisan 2000’de bu kaynaktan faydalanmıştır] 

138 Dittrich, L., a.g.e. Media's Effects on Girls: Body Image and Gender Identity, Fact Sheet.  

139 Body Image and Advertising(Anonim yazar), Eating Disorders: Body Image and Advertising,   

(Çevrimiçi) web sitesi: http://www.healthyplace.com/eating-disorders/articles/eating-disorders-body-image-and-

advertising/ (Yararlanılan tarih: 24.12.2012) 

140Allison, LaVoie, Media Influence on Teens, The Green Ladies Web Sitesi 

[çevrimiçi: http://kidsnrg.simplenet.com/grit.dev/london/g2_jan12/green_ladies/media/ . Yazar en son 13 Nisan 

2000’de siteye erişim sağlamıştır] 

http://www.healthyplace.com/eating-disorders/articles/eating-disorders-body-image-and-advertising/
http://www.healthyplace.com/eating-disorders/articles/eating-disorders-body-image-and-advertising/
http://kidsnrg.simplenet.com/grit.dev/london/g2_jan12/green_ladies/media/
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uzunluğuna ve ortalamanın altında bir kiloya sahip olma vb. unsurların bir arada olduğu bir 

bütün olgu olarak görülmekte ve tüm bu unsurların teker teker çizilen ideale uydurulması 

beklenmektedir. Ferguson, Durkheim’ın sosyolojisinde din ile medyanın kadınlar üzerindeki 

etkisi ile ilgili paralellikler olduğunu ifade etmiştir: 

 

“Kadın dergilerinin bir kadınlık kültü oluşturmaya ve yaşatmaya hizmet eden toplumsal 

bir kurum olduğunu öne sürmekteyim. Bu kadınlık kültünü desteklerken bu yayınlar sadece 
kadının toplumdaki rolünü göstermekle kalmamakta bu rollerin tanım ve toplumsallaşma 

kaynağı olmaktadır141”. 

 

Bir araştırmanın sonucuna göre kadınlara yönelik reklamların yüzde 50’sinde fiziksel 

çekicilik vurgusu yapılırken erkeklere yönelik neredeyse hiçbir reklamda görünümle ilgili 

vurgu yapılmamıştır142. Bu durum da erkekler için medyada esnek bir beden yelpazesinin 

olduğunu göstermekte ve erkeklere görece daha az psikolojik baskı yüklemektedir.  Erkekler 

için ideal olan kaslılık en azından ince olma zorunluluğunu ortadan kaldırmakta ve bedenin 

belli bölgelerinin kas yüzünden iri görünmesi hoş görülebilmektedir. Oysa kadınların tüm 

vücudunun yakın zamana kadar ince görünmesi zorunlu görülmekte ve herhangi bir beden 

bölgesinin iri olması hoş görülmemekteydi. Durum her ne kadar erkekler için daha az baskı 

yaratıyor gibi görünse de son 20 yılda reklamlar erkekler için de gerçekçi olmayan idealler 

yaratmaktan sorumlu tutulmaya başlamıştır ve genç ve yetişkin erkekler medyanın koyduğu 

standartlara ulaşmak uğruna sağlıklarını riske atmaya başlamıştır143. Hamburg (1998) tüketimin 

sürdürülebilmesi adına reklamcıların ulaşmanın çok zor olduğu arzuları yaratmak için kasıtlı 

olarak gerçekçi olmayan ince bedenleri normalleştirdiğini belirtmektedir: 

 

“Medya (reklam) piyasası arzuya zerk olmaktadır ve sokakta gördüğümüz normal 

bedenlerden çok farklı idealleri yaratma yoluyla eziklik ve düş kırıklığı için bir pazar 

oluşturmaktadır ve müşterileri hiç bitmeyecektir144”. 
 

Medya etkisinin ergenlerin beden imajı üzerindeki etkileriyle ilgili araştırma yapan 

Tiggemann ise bir yıl arayla iki araştırma yaparak medyada yer alan içeriğin kişileri etkileme 

oranlarında medyanın doğrudan etkisinin kesin bir sonuç vermede yeterli olmayacağını 

                                                             
141 Ferguson, M, Forever Feminine: Women’s Magazines and the Cult of Femininity, Aldershot, UK: 

Gower,1984,  s.84 

142 Media's Effects on Girls: Body Image and Gender Identity, Fact Sheet, çevrimiçi 

http://roohit.com/site/showArc.php?shid=adbda (Yararlanılan tarih: 15.06.2012)  
143 http://www.healthyplace.com/eating-disorders/articles/eating-disorders-body-image-and-advertising/ 
144 Hamburg, P., "The Media and Eating Disorders: Who is Most Vulnerable?",  Public Forum: Culture, Media 

and Eating Disorders, Harvard Medical School, 1998 

http://roohit.com/site/showArc.php?shid=adbda
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belirtmiştir. Medyanın kişilerdeki etkisinin ölçülmesi için ideal imajı tek başına sorumlu etken 

olarak göstermek yeterli değildir, kişisel, kültürel, ekonomik etkenler de medyadaki ideal 

bedenin toplumdaki yansımalarını ve yayılımını etkilemektedir. Doğrudan medya ve beden 

imajı etkileşimiyle ilgili durumları araştıran çalışmalar kesin sonuçlar üretmede yeterli 

olmayabilir ve her ne kadar çoğu sonuç medyanın etkisinin olduğunu gösterse de medyanın 

hangi toplumsal süreç ve yöntemlerle bunu tetiklediğini göstermek beden imajıyla ilgili olarak 

yapılması planlanan yeni araştırmaların konusu olmalıdır. Cash (1983) ve Irving (1990) 

medyadaki idealin beden imajını etkilediğini araştırmalarında bulguladıktan sonra Leslie 

Heinberg ve Kevin Thompson (1995) bir adım daha ileri giderek ilgili olarak deneklerin 

medyadaki idealleri görmeden önceki beden imajı sonuçlarını incelemişlerdir ve deneklerin bu 

idealleri gördükten sonraki sonuçlarıyla karşılaştırmışlardır145. Çıkan sonuçlara göre beden 

imajı sorunu yaşayanlar ve bu konuda hassas olanlar daha olumsuz beden imajına sahiptir ve 

oldukları ve bu sorunu yaşamayanların ve bu konuda hassas olmayanların beden imajı 

sonuçlarının değişmektedir ya da daha olumlu beden imajı olmaktadır. Heinberg ve Thompson 

(1995) bu araştırmalarının ardından hassas bireyler için inceliğin önemini vurgulayan 

görüntülerin etkili olduğunu ve bu grup medyadaki modelleri kendi fiziksel çekiciliklerini 

değerlendirmede karşılaştırılacak aktörler olarak görebilmekte olduklarını öne sürmüştür 

(aktaran Grogan, 2005). Bu deneysel araştırmanın sonucuna göre beden imajı ve tüketim 

yapma, satın alma kararları üzerinde medya etkisinin kişiden kişiye, gruptan gruba ve 

toplumdan topluma değişiklik gösterebileceği olasılığı ortaya çıkmıştır. Bazı insanların ve 

toplumların içinde bulundukları koşullara göre medyadaki temsillerden daha fazla etkilenip 

fizyolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak hangi kapsamda değişiklikler meydana getirdiğinim 

ölçülmesi gerekmektedir. Özellikle bu medya üretimine duyarlılaştırılan kitlenin büyüklüğü, 

ekonomik ve fizyolojik davranış örüntüleri farklı disiplinler tarafından incelenmelidir. 

Medyanın ürettiği ve topluma sunduğu enformasyonun beden imajı olumsuz ve olumlu olan 

kişilerde kişisel gelişimde yukarı yönlü bir ivme mi kazandırdığı yoksa aşağı yönlü bir inmeye 

mi sebep olduğu bir sonraki bölümün inceleyeceği konular arasındadır.  

 

Araştırmamızın ortaya koyduğu durumlardan biri insanların reklamların etkilerinin 

farkında olduğu veya reklamlardan etkilendiğidir. Görüşmeciler reklamların etki yaratmak için 

gerçeklik üzerinde oynamalar yaptığını düşündüklerini belirtmiştir. Bu oynamaları medyanın 

anlam çarpıtması olarak yorumlayabiliriz. Medyanın iletiler üzerinde anlam oynamaları ve 

                                                             
145 Heinberg, L. J., Thompson, J. K., ‘Body Image and Televised Images of Thinness and Attractiveness: A 

Controlled Laboratory Investigation,’  Journal of Social and Clinical Psychology, 1995, s.14, sf. 325–38 
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gerçekdışı veri ve anlam ilişki ve yüklemeleri yaptığının farkında olan görüşmeciler bu 

çarpıtmaların düzeyi konusunda farkındalık sahibi olduklarını belirtmiştir. Medya kurgusu 

farkındalığı olarak ifade edebileceğimiz bu duruma yakından baktığımızda insanların 

medyadaki güzellik ve sağlık normlarının insanları yönlendirmek üzere kurgulanıp 

sunulduğunun ve bazen bunun boyutunun ileri düzeye ulaştığının farkında olduğunu açıklar. 

Gerçek dışılığın ileri düzeye ulaşmasını bazı görüşmeciler ticari bir yöntem olarak gördükleri 

için doğal karşıladığını belirtmiştir ama doğru bulmadıklarını da eklemiştir. Görüşmeciler başta 

güzellik ve sağlık otoriteleri olmak üzere gerçekdışı imajlar ve idealler üreten kültür aracılarını 

takip ettiklerini ve bu takibin bir medya kaynağı üzerinden yapıldığını belirtmiştir. Başlıca 

medya kaynakları ise internet, televizyon, dergi, gazete ve kitaptır. İnsanların günlük 

yaşamlarında güzelliği ve sağlıklılığı değerlendirişi medyanın ürettiği veya yaydığı normlarla 

şekillenebilmektedir ve bu kısmen medya takibini yapan kitleler tarafından da bilinmektedir. 

Birçok iletinin ve imajın dolaşımda olması ve medyanın yönlendirici özelliklerinin üst düzey 

oluşu kişilerin farkındalıklarına çoğu zaman baskın gelebilmekte ve kişiler gereksiz kaynak 

israfına yönelebilecek ve bedensel tatmini deneyimlemeden düş kırıklığı yaşayabilecek şekilde 

davranış sergileyebilmektedir.  

 

3.4.Bedensel Tatminsizlik 

 

3.4.1.Bedensel Tatminsizliğin Ekonomik, Biyolojik, Psikolojik ve Davranışsal sonuçları 

 

Beden İmajının Olumsuz Sonuçları 

 

Birçok beden imajı tanımının ortak noktası kişinin bedene yüklediği anlamlardır. Bu 

anlamlar kişinin kendini ait hissettiği toplumsal grubun, kişisel zevklerinin, yaşının ve içinde 

yaşadığı toplumsal koşulların ortak ürünüdür. Beden imajı etkilendiğinde oluşan duygu, 

düşünce ve tutumların sonucundan bedensel değişiklikle ilgili  bir kararın alınması söz konusu 

olmaktadır ve genellikle kozmetik ve kimya endüstrilerinin ürün ve hizmet satmasıyla alınan 

kararlar arasında ekonomik bir bağ kurulabilmektedir. İçinde bulunulan dönemin estetik ve 

medikal paradigmalarının kişilerin sosyal çevreleri ve kitle iletişim araçlarıyla dolaşıma 

sokulması onların bedensel algılarını etkiye maruz bırakmaktadır ve bu paradigmalar kısmen 

endüstriyel olarak oluşturulan imajlardan ve simülasyonlardan da etkilenmektedir. Moda 
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endüstrisinin ürettiği imajlar ve tasarımlar kadın, erkek, yaşlı ve gençlerin bedenlerinin nasıl 

olabileceğine ve olması gerektiğine dair algıları doğrudan olarak etkilemektedir ve simülasyona 

dönüştürülebilen beden tasarımları her kısmına bir ürün satılabilecek şekilde sunulmaktadır. 

Bedenin her kısmı için ürün satılabilmesinin bir yolu bedeni ideal organ, beden boyutu, 

görüntüsü ve ölçüleriyle parçalara ayırarak bütünlük anlayışını bozmaktır. Bedenin parçalar 

halinde ele alınması, her bir parçasına anlam yüklenmesi genellikle bazı beden parçalarının 

bütüne göre uyumsuz bulunmasıyla, yani beden imajının olumsuzlaştırılmasıyla sonuçlanır. 

 

Beden imajı bozulması sonucu bireylerde görülen bazı özellikler; 

 

 Beden bölgelerine bakma veya dokunmanın reddi, 

 Bedenin saklanması veya aşırı sergilenmesi, 

 Bedenin yapı ve fonksiyon değişikliklerini kabullenememe, 

 Sosyal ilişkilerin sıklığında azalma (Evden çıkmak istememe, yeni insanlarla 

tanışmaktan kaçınma) 

 Beden hakkında negatif düşünceler, 

 Beden kısımları veya fonksiyon kaybıyla ilgili tasa, 

 Ümitsizlik fikirlerinin ifade edilmesi, 

 Reddedilme korkusunun ifade edilmesi, 

 Gerçek değişikliğin inkârı, 

 Kendine zarar verme, intihar girişimleri, kendini aşağılama, kendini aşırı önemseme 

olarak ortaya çıkmaktadır146.  

 

3.4.2.Güzellik Kaygısının Sonuçları 

 

Birçok araştırmaya göre günümüzde batı ve doğu kültürlerindeki birçok kadın ve erkek 

beden ağırlıkları ve şekilleriyle ilgili olarak bazı yönlerden tatminsizlik yaşamaktadır ve 

bedensel görünümlerini değiştirmek için davranış düzeyinde adımlar atmaktadır. Grogan 

(2008) yürüttüğü çalışma sonucunda bireylerin sosyal ortama girmedikleri zaman bedensel 

tatminsizliklerinin azaldığı yönünde bulgulara rastlandığını belirtmiştir. Bu, bir anlamda 

                                                             
146 Yılmaz, Ş., a.g.t., sf.10 



97 

 

toplumun sunduğu ve norm haline gelen belirli beden ideallerinin bireylere sosyalleşme 

esnasında belirli duygular hissettirdiği anlamına gelmektedir. Yani birçok çalışmada  ifade 

edildiği gibi, beden imajı içinde bulunulan dönemin toplumsal ahlaki, estetik, siyasi, ekonomik 

ve tıbbi gündemlerine göre şekillenmektedir. Bu süreç  insanların  sürekli değişiklik yapmaya 

ve belirli tüketim kalıplarına uydurulmasıyla devam etmektedir. Günümüzün tüketim kalıp, 

alışkanlık,  ürün ve hizmetleri oldukça gelişmiş ve çeşitli alanlarda insanlara sunulmakta ve 

pazarlanmaktadır, bunlardan bazıları şunlardır: zayıflama hapı kullanma, spor salonuna 

yazılma, ücretsiz spor etkinlik ve imkânları, zayıflama aletleri ve hizmetleri satın alma ve 

kullanma, beslenme ve yaşam tarzını değiştirme, televizyon, internet ve yazılı basından 

gelişme, yenilik ve ürünleri takip etme, zayıflama eşofmanları, ayakkabıları ve korseler satın 

alma, mideye çeper taktırıp mideyi küçülttürme, göğüs büyütme ve küçültme, burun yaptırma, 

botoks, detoks, ozon tedavisi yaptırma, gıdı aldırma, medikal turizm imkânlarını kullanma, 

kısıtlayıcı diyetler, kusma, kas şırıngaları… 

 

Günümüzde estetik kaygı o denli etkili hale gelmektedir ki, insanlar bedenlerini 

herhangi bir garantisi olmadan sağlık yönünden tehlikeye atarak doktorlara emanet 

edebilmektedir. Ehliyeti ya da lisansı olmayan birçok kişi de bu işten çıkar sağlamaktadır. 

Güzellik ve sağlık kaygısı o denli fazla gündeme getirilmiştir ki eczaneler günümüz 

Türkiye’sinde kozmetik ve güzellik malzemelerini ilaçlardan daha fazla satabilmektedir. 

Neredeyse her ilde bedensel ve kişisel bakım marketleri açılmıştır. İnsan bedeni, yeni bir 

kültürel anlayışla, farklı tüketim kalıpları içinde yeniden üretilmeye çalışılmaktadır. Yeni 

tüketim anlayışı ve araçlarıyla yeniden biçimlendirilmektedir. Yeni tüketim sembolleri, imajları 

ve uyarılarıyla yeni heyecan ve eğlence yaratılmaktadır. Yaşlanma kavramı yeniden 

değerlendirilmektedir. Modern toplumlarda bireyler insanın doğası gereği, doğup, olgunlaşıp, 

öldüğünü kabul ederdi. Oysa post-modernist dönem yaşlanmayı kabul etmeyen, yaşlanmayı 

mümkün olduğu kadar geciktiren, yaşlanmanın izlerini silmek için bireyleri önünde bulunan 

seçeneklerden yararlanmaya zorlayan bir anlayışı savunmaktadır147. Özellikle sağlık ve 

kozmetik sektörü, moda sektörünün sunduğu bu ideallerin ürün ve hizmet teminini sağlamak 

için kişilerin toplum içindeki yönelimlerini gözlemleyerek kitle iletişim araçlarında kullanılmak 

üzere yeni imajlar, semboller ve uyarıcılar geliştirmektedir. İnsan doğasının ölümlülüğünü 

reddettiğini öne süren ürün ve hizmetlerin tanıtımlarıyla insanların yaşlanma ve beden ile ilgili 

                                                             
147 Baloğlu, B., Sağlık ve Sosyal Sınıflar, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları, 

İstanbul, 2005, sf. 147 
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algılarını değiştirebilmektedir. İnsanlar değişen algılarıyla sorun olarak algıladıkları ve 

tatminsizlik duydukları bu durumlar ile ilgili davranışlar geliştirmektedir. Bu davranış 

döngüsünün gereği olarak sürekli olarak şirketlerin sadık tüketicileri haline gelmelekte  ve 

yüklü maliyetleri üstlenmektedir. . Bu tüketim hevesi kişileri tatmin etmektedir fakat  kusma, 

müshiller, düşük kalorili içeceklerin, diyet haplarının ve tamamen meyvelerden oluşan heves 

diyetlerin yoğun kullanımının sağlığı tehdit etmekte ve uzun vadede hiçbiri işe yaramamakta 

olduğu ifade edilmektedir148. Gerçekçi olmayan mesajlar sunan reklamların bu noktada 

engellenmesi gerekebilir. Buna dair farkındalığın görüşmeciler arasında da yaygın olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

Bedensel tüketimin uyarıcısı olan bedensel tatminsizlik toplumdaki incelik idealinin 

içselleştirilmesi sonucunda iç ve dış etkilerin birleşimiyle oluşmaktadır149. Sosyalliği 

etkileyecek kaçınma davranışları ve takıntılar için bilişsel ve davranışsal, duygusal düzeyde 

çözüm yöntemleri önerilmektedir. Toplumda adeta “kilolu beden hastalıklı ruhun yansımasıdır” 

şeklinde bir algı oluşmaktadır. Bu durumun sonucu olarak çok kilo alan bir kişi bu durumuyla 

ilgili eleştiri ve şakalar yapabilecek kişilerin olduğu ortamlara girmekten zaman zaman 

kaçınabilmektedir. Beden ideallerinin ne kadar önemsendiğini ve sosyal ilişkiler ile günlük 

yaşama ne kadar fazla sirayet ettiğini böyle vakaları gördükten sonra anlayabilmekteyiz. Kilo 

kontrolü bireysel iradeye indirgendiğinde alınan kilolar utanç ve iradesizlikle bağlantılı hayal 

kırıklığı duygusunu yaratabilmektedir. Toplumsal alışkanlıklar olan beslenme ve hareketsiz 

yaşam tarzı her ne kadar bireysel olarak kırılabilecek alışkanlıklar zincirlerini barındırsa da 

sistem olarak toplumsal bir iradenin üretimidir: Bu sebeple günlük yaşantıdaki kilo ve 

iradesizlik arasındaki ilişki toplumsal ve kültürel şartlar gözetilerek incelenmelidir.   

 

Thomas Cash beden imajı ve bedensel tatminsizlik ile ilgili alıntıların 1970’lerde 726, 

1980’lerde 1428 ve 1990’larda 2477 civarında olduğunu belirtmiştir (aktaran Grogan, 2005). 

Cash’in yaptığı bu tespit sonucunda denebilir ki insanlar giderek daha fazla oranda bedensel 

tatminsizlik ve olumsuz beden imajı tecrübe etmekte ve bu yayılım zamanla doğru orantılı 

olarak artmaktadır. Beden imajı literatüründeki genel tanımlara göre, bedensel tatminsizliğin 

nedenleri arasında yaşlanma, bedensel işlev kaybı, kilo almak, beden imajını sosyal çevrenin 

                                                             
148 Karatay, C., E., Karatay Diyeti, Hayy Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011, sf. 111 
149 Dorian, L., Garfinkel, P. Culture and Body Image in Western Culture, Eating and Weight Disorders, 

(2002). 7(1), 1-19. 
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ideallerle etkilemesi ve kitle iletişim araçlarında izlenen reklamlar ve sağlık programları yer 

almaktadır. Alisinanoğlu (2010) ve Canpolat’ın (2005) yaptıkları araştırmalar sonucunda 

Türkiye gençliğinde bedensel tatminsizliğin batıdaki kadar yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Tatminsizlik ve bunun sonucunda oluşan tatmin arayışı ve bu artışa karşılık gelen ürün arzı belli 

bir korelasyon oluşturabilmektedir. Haz olarak görülen şey aslında kaygının giderilmesinin 

verdiği rahatlık duygusudur.  

 

Günümüzde bedenin ve yüzün her parçası bölümlere ayrılmıştır ve nesneleştirilmiştir, 

her ayrı beden bölümü için (nesne için) ayrı hijyen ve makyaj ürün ve hizmetleri sunulmaktadır. 

Buna ek olarak cinsiyete dayalı tüketim de giderek ayrı bir alan haline gelmiştir. Artık 

şampuanlar, sabunlar ve duş jelleri kadın ve erkeğe ayrı olarak satılabilmektedir. Bu ürün ve 

hizmetler gerçek manada tatmin ve iyileştirme sağlayabilmektedir; fakat çoğu deri altına 

inmeden bedenin dış yüzeyini geçici olarak bireylerin istediği şekle sokmakta ve ürünlerin 

kısıtlı sayıda denekle gerçekleştirilen klinik testleri sonucu elde edilmiş verileri genel geçer 

doğrular gibi anlatılmaktadır. Her ürün her toplumsal koşulda aynı sonucu elde etmeyi 

sağlamayacaktır. Kullanılan ürünün yaşanılan toplumda ve kültürde tüketilen ve yapılan 

şeylerle tezat oluşturması bazen ürünün işlevini etkisiz kılmaktadır.  

 

Alisinanoğlu’nun (2010) ve Canpolat’ın (2005) araştırmalarında belirttiği gibi A.B.D 

ve Türkiye’de yapılan beden imajı tatminsizliği ölçümlerinin neredeyse hepsinde kadınların 

bedensel tatminsizlik yaşadığı bulgulanmıştır. Çeşitli araştırmalar ABD’deki 13 yaşındaki 

kızların yüzde 53’ünün kendi bedenlerini sevmediklerini ve 17 yaşındaki kızlar için bu rakamın 

yüzde 78’e çıktığını ortaya koymuştur. Bu bilgileri aktaran güzellik sektörünün içinden bir 

modeldir, ayrıca kendi mesleklerinin insanların beden imajı üzerinde etkisi olduğunu şu 

sözlerle açıklamaktadır: 

 

“Son birkaç yüzyılda güzelliği sadece sağlıklılık ve gençlik ve biyolojik olarak hayran 
olmaya programlandığımız simetriyle tanımlamadık, bunların yanında güzelliği uzunluk, 

incelik, kadınsılık ve beyaz tenle özdeşleştirdik. Bu da benim için yaratılan ve hayatımı 

kazanmamı sağlayan mirastı… Bunlar yaratılardır, saç tasarımcıları, makyaj sanatçıları ve 

fotoğrafçıların ve tasarımcıların ve onların tüm yardımcılarının yapım öncesi ve sonrasındaki 
yaratılarıdır, onlar bunu yaratıyorlar, bu ben değilim” 150. 

                                                             
150 Russel, C., Believe Me I am a Model, Ted Talks Conferences (çevrimiçi) 

http://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_model.html 

(Yararlanılan tarih 14.05.2013) 

http://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_model.html
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Bedensel tatminsizlik ve olumsuz beden imajı sorunları yaşayan insanların bu sorunun 

güzellik sektörünün yardımıyla oluşturulduğu konusundaki genel kanının güzellik sektörünün  

içinde de kabul gördüğünü hem bunun gibi açıklamalardan hem de kadın, moda ve bakım 

dergilerinin ince model kullanmamak üzere görüş birliğine vararak moda haftalarında bunu 

vurgulamalarından anlayabiliriz.  

 

Kilo Kaygısı ve Güzellik kaygısı 

 

Çalışmamızın ortaya koyduğu sonuçlara göre ideal beden “etkisini” güzellik kaygısında 

“kilo kaygısı” ve “estetik operasyona yönelim” duygu ve davranışlarıyla göstermektedir. İdeal 

beden kavramı bireylerin güzellik anlayışı üzerinde egemen kılınmış bir paradigma ve böyle 

düşünmeye yatkınlaştırıcı bir sistem ürünü olarak kişilerde güzellik kaygısı yaratmaktadır, bunu 

yaparken iki etki ortaya çıkmaktadır: birinci olarak kilo kaygısı, ikinci olarak da estetik 

operasyona yönelim. Görüşme tutanaklarının analizinde kilo kaygısının % 3,6 oranıyla en sık 

tekrarlanan duygulardan biri olduğu tespit edilmiştir.  Bununla birlikte estetik operasyona 

yönelim ihtimali güzellik kaygısının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Araştırmamız kilolulaşan dünya toplumlarının bu sorundan ruhsal ve sosyal psikolojik 

olarak görece önemli denecek derecede etkilendiği tezini Ankara ve Çankaya özelinde test 

etmiştir. Kilo bir sağlık sorunu olarak görülmeden daha önce güzellik sorunu olarak görülmeye 

başlamıştır. Bunu ilk çağlardan beri kilo ve bedenle ilgili üretilen söylemleri daha önceki 

bölümlerden inceleyerek görebiliriz. 

 

Görüşmecilerden bir kısmı ciddi kilo kaygısı taşımaktaydı. Çoğunluğu kilo almaktan 

korkmakta veya var olan kilolarından şikayet etmekteydi: 

 

“Çevremdeki kilo veren insanlar hem kendime kızmama neden oluyor hem de 
kendimden tiksinmeme.” 

 

“Mevcut durumda göbeğimi en iyi kamufle edecek şekilde giyinmeye ve karnımı içine 
çekmeye çalışıyorum.” 

 

Bazı görüşmeciler de kilo alamama kaygısı taşıyor ve zayıflığın güzellik ve 

çekiciliklerini etkilediğini düşünüyordu. Bu durumun sonucu olarak insanlarla yemek 
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yediklerinde kendilerine bu konuda müdahalede bulunulduğunu ve daha fazla besin tüketmesi 

gerektiğinin söylendiği belirtilmiştir.  

 

Araştırmamızda bireylerin en fazla etkilendiği bedensel-ruhsal sıkıntılardan birinin kilo 

ve güzellik bağlantısı ve inancı olduğunu yaptığımız söylem analizi amaçlı kelime taramasıyla 

ortaya çıkartmaya çalıştık. Görüşmeler boyunca, sorulan sorular ve görüşmelerdeki ifadelerden 

bağımsız olarak görüşmecilerin kendi ifadeleri arasında en çok telaffuz edilen kelime “kilo” 

olmuştur. Toplumla etkileşen beden imajımızın nasıl bir tablo sunduğunu sık telaffuz edilen 

diğer şu kelimeler ortaya çıkarmaktadır: baskı, olumsuz, zayıf, beden, sağlık, dikkat, spor, 

güzel, irade, zayıflama. Beden imajının çevriminde yer alan bu kelimeler bireysel ve sosyal 

etkenlerin  birbirleriyle oluşturduğu ilişkileri, yani toplum ve birey arasındaki beden odaklı 

ruhsal etkileşimi ortaya sermeye yarayan diğer teferruatlardır. 

 

Görüşmeler esnasında öğrendiğimiz bir diğer gerçek sosyal çevrelerinin veya medya 

organlarındaki sağlık otoritelerinin bireylerin sağlıklarıyla ilgili yorumlarda bulunduklarını ve 

onları etkilemeye çalıştıklarıdır. Görüşmecilerin geneli sağlıklarıyla ilgili olarak beslenme ve 

süslenme alışkanlıklarına dair çevrelerinden ve medyadan sistematik enformasyon ve uyarı 

aldıklarını belirtmiştir. Sağlıksız ürünler ile beslenme ve süslenme toplumda doğal 

karşılanmamaya başlanmıştır. Bu inançları dolaşıma sokanlar ise kültür aracıları, medyada ve 

kamusal yaşamdaki sağlık otoriteleridir. Denekler sağlıklarıyla ilgili konularda sağlık 

otoritelerinin fikirlerine güven duyduklarını ve onları takip ettiklerini açıklamıştır. Medya ve 

günlük yaşantılarında doktorların ve sağlık uzmanlarının önerilerine önem verdiklerini belirten 

bireyler yer yer sağlıklarıyla ilgili kaygılar hissettiklerini ve belirli hassasiyetlere sahip olmaya 

başladıklarını belirtmiştir. Beden sağlığını tehdit edebilecek ürün, madde ve davranışlara 

yönelmeme konusunda özel bir hassasiyete geliştirmelerinde sağlık otoritelerinin önemli bir 

etkisi söz konusu olmuştur. Sağlık otoriteleri sağlıksız yöntemler ile güzelleşmenin ve 

zayıflamanın tehlikeli olduğu şeklinde beyanlar vermektedir ve bununla bağlantılı olarak bu 

otoriteleri takip eden bireylerin çoğu bedensel ve estetik güzellik uğruna sağlıksız olduğu 

varsayılan uygulama ve ürünleri reddettiklerini belirtmiştir.  

 

Sağlık ve estetikle ilgili hassasiyetlerin popüler sağlık ve estetik anlayışlara yönelime 

sebep olduğunu görüşmecilerin spor ile beden yönetimine yönelmelerinden anlayabiliriz. Bazı 

görüşmeciler herhangi bir spor türü ile beden sağlık ve formlarını koruduklarını belirtmiştir. Bu 
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durumda spor bir beden yönetimi aracı olarak kullanılmaktadır. Sporla beden yönetiminin bir 

sonucu olarak beden ve beden imajı üzerinde spor etkisi ortaya çıkmaktadır. Spor yaptığını 

belirten görüşmeciler beden imajlarını sporla elde ettikleri tatmin ve kazanımlarla 

değiştirebildiğini açıklamıştır. Bu değişiklik genelde spor ile bedensel tatminin artması şeklinde 

olmuştur. Sağlıklı yaşam için spor yapmanın, katkısız ve doğal ürünlerle beslenmenin doğru 

olduğuna inanan ve bu şekilde davranan kişiler kendilerine ve bedenlerine güvendiklerini, 

sosyal çevreden veya medyadan ideal güzellik ile ilgili olarak gelen ileti veya öğretilerin 

bedenlerine dair algı, duygu ve düşüncelerini değiştirmediğini belirtmiştir.  

 

3.5. TIBBIN ROLÜ 

 

3.5.1. Estetik Operasyonlar, Cilt Şekillendirme ve Simülasyon Yaratma 

Yoluyla Beden İnşa Etmek 

 

Beden sosyolojisinin en temel savlarından biri bedenin sosyal olarak inşa edilebilirlidir. 

Beden toplumsal koşullar, olgular, değerler, normlar, kamu kurum politikaları, kitle iletişim 

araçlarının yaydığı fikirler, yayınladığı reklamlar, kozmetik, moda ve kimya endüstrilerinin 

ortaya koyduğu ahlaki ilkeler çerçevesinde şekillendirilmektedir. Değişen yaşam tarzları, 

beğeni düzeyi, kimlik ve statü gibi sosyokültürel etkenlerin yanı sıra  kadınların da iş yaşamına 

girişi ideal beden fikrinin ve bedensel tatminsizlik düzeyinin iyice görünür olmasına yol 

açmıştır. Bunun yanında bedenin renginin, üzerindeki damgaların ve şeklinin kişilerin 

toplumsal uzamdaki konumunu, diğer bir deyişle ait olduğu sınıfı belirlediği modern öncesi ve 

modern toplumlardan farklı olarak post-modern dönemde kadınların dışında  birçok toplumsal 

grup örgütlenmiş ve toplumsal hareketler başlatmıştır. Şimdiye dek toplumsal hareketlerden ve 

kadınların iş yaşamına girişi sonrası modalaşan beden ideallerinden söz ettik.  Beden 

modifikasyonu ve beden şekline müdahaleden de söz ettikten sonra beden üzerinde kozmetik 

ve cerrahi müdahale uygulamasından söz etmemiz gereklidir. Daha önceki bölümlerde ideal 

bedenden söz ederken bez ve korse gibi nesnelerle göbeğin ve göğüsün şekillendirildiğinden, 

beden şekline müdahaleden söz ederken de çok çeşitli alet ve nesnelerle bedenin çeşitli 

kısımlarının önemli farklılıklar yaratılacak şekilde ama çok da kimyasal ve kozmetik müdahale 

katılmadan şekillendirildiğinden söz ettik. Şimdiyse bildiğimiz modern ve post-modern 
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dönemdeki karmaşık estetik, kozmetik ve kimyasal maddeleri ve işlemleri birleştiren 

yöntemlere ve onların geçmişine değineceğiz. 

 

Tam anlamıyla estetik ameliyatlar XIX. yüzyılın sonunda Almanya ve Fransa'da 

başlamıştır. Almanya'da Joseph ve Lexer, Fransa'da Passot ve daha sonraları Madam Noel ilk 

yüz germe ameliyatlarını uygulamıştır151. Mısırlı kadınların, şapı kaynatarak elde ettikleri 

kırmızı boyayla dudaklarını, ayrıca odun kömüründen yaptıkları siyah kalemlerle gözlerini, 

bakır sülfattan elde ettikleri yeşille de gözkapaklarını boyadıkları, daha sonra da kurşunu boya 

olarak kullanıp yüzlerine gölgeler bile yaptıkları aktarılmıştır. Tarihte bilinen ilk makyaj Mısır 

piramitlerinde bulunan kadın heykellerinde ve duvar resimlerindeki kırmızı dudak ve yeşil-

siyah göz boyamaları olduğu söylenmektedir152. 

   

3.5.1.1.Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi: Estetik Operasyonlar 

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tüm vücut yüzeyinde deri, derialtı ve kemikleri 

etkileyen her türlü boşluğun (defektin) onarılmasına çalışır. Bunu yaparken de temel kural 

hangi dokular kaybolduysa ona benzer dokularla onarım yapmaktır153. Plastik ve rekonstrüktif 

cerrahi teknik ve imkanları teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisiyle değişime 

uğramış ve bu çalışmanın sınırları zamanın ruhuna uygun bir şekilde çizilmiştir. Bauman’a 

göre, bizim sağlık ve güzellikle ilgili modern sabit fikirlerimiz, “bedenin nihai sınırlarını 

reddetmek gayretidir”154. İnsanoğlunun modern dönemin nihai sınırları görmeden ekonomik 

gelişme gerçekleştirme hırsına paralel olarak bedensel çalışmaları gerçekleştirmesi tedavi 

amacıyla olduğu sürece ekonomik, toplumsal ve biyolojik zarara sebep olmayacak gibi 

görünmektedir. Bugün gelinen seviyede plastik ve rekonstrüktif cerrahi biyogenetik 

çalışmalarla birleşerek herhangi bir organı yeniden yapılandırabilmekte, yüz, el, kol, cinsel 

organ gibi organ nakilleri yapılabilmektedir. Bedenin yapılandırılabilirliğine dair birçok fikir 

toplumsal ve dini değerlerin daha gevşetilmesiyle bir adım öteye gitmekte ve tedavi amaçlı 

olarak insan bedeni ve organları genetik teknolojiler yardımıyla, sosyal ve ekonomik aktörlerin, 

                                                             
151 Anonim, (çevrimiçi), web sitesi,  http://www.gogusestetigi.tv/estetik-ile-hayat/13-estetik-ile-hayat.html 

(Yararlanılan tarih: 23.05.2013) 
152 Anonim,  (çevrimiçi), web sitesi,  http://www.gogusestetigi.tv/estetik-tarihce/11-estetik-mudahalelerin-

tarihcesi.html (Yararlanılan tarih: 23.05.2013) 
153Anonim, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Nedir? Ne Yapar? 

http://www.tpcd.org.tr/dergi/include/getdoc.php?id=35&article=524&mode=pdf (Yararlanılan tarih: 09.09.2012) 
154 Wallace, R. A., Wolf, A., a.g.e.., sf. 502 

http://www.gogusestetigi.tv/estetik-ile-hayat/13-estetik-ile-hayat.html
http://www.gogusestetigi.tv/estetik-tarihce/11-estetik-mudahalelerin-tarihcesi.html
http://www.gogusestetigi.tv/estetik-tarihce/11-estetik-mudahalelerin-tarihcesi.html
http://www.tpcd.org.tr/dergi/include/getdoc.php?id=35&article=524&mode=pdf
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endüstrilerin ve koşulların belirlediği beden idealleri ve inşa edilmesi mümkün beden 

ideallerine göre inşa edilmektedir.  

 

 

Görsel 14 – Türkiye’de İlk yüz nakli* 

 

Estetik Müdahalelerin Tarihçesi 

 

1800’lerde pek çok Avrupalı’nın gözünde beyaz ten rengi daha arzu edilir bir şeydi; 

çünkü bu, güneş altında çalışmak zorunda kalmayan üst sınıfa dâhil olduğunuz anlamına 

geliyordu. Kadınlar, tenlerinin solgun görünmesi için ölümü göze alarak, arsenik bile içiyordu. 

Dünyanın bazı bölgelerindeki koyu tenli insanlar arasında ten beyazlatıcılar ve açıcılar hala 

rağbet görüyor. Bu tür ürünleri satın almaya gücü yetmeyenler ya da daha hızlı ve daha çarpıcı 

sonuçlar isteyenler kimi zaman yasadışı yollarla ithal edilmiş kortizonlu kremleri kullanıyor ya 

da kendi deri aşındırıcılarını kendileri uyduruyor155. Daha önce birçok yerde ifade ettiğimiz 

gibi, insanların sosyal ve psikolojik olarak birçok sıkıntı hissetmeleri hayatlarını ve sağlıklarını 

                                                             
155 Swerdlow, J., L., Derinin İç Yüzü, National Geographic,  2002, Kasım, İstanbul, sf. 104 

*http://fotogaleri.stargazete.com/fotogaleri/act/685887_42226_07112012135716_7.jpg 
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bu denli tehlikeye atabilmelerine sebep olmaktadır. Bu sıkıntılardan önemli bir kısmı toplumun 

belirlediği bedensel normlar ve yine toplumun geliştirerek meşrulaştırdığı yeni anlayış ve 

teknolojilerle şekillenmekte ve sıkıntılara çözüm üretilmektedir. Esinini kapitalist toplumdan 

alan fakat gelişimi üst sınıflardan alt sınıflara doğru  şekillenen moda da hem estetik hem sağlık 

operasyonlarını ve bu sosyal ve psikolojik sorunları yaratmada ve gidermede önemli rol 

oynayabilmektedir. Bronz tenli görünmek modaya uymak adına bir zorunluluk olabilir; ancak 

genç görünmek de pek çok çevrede en az onun kadar arzulanan bir durumdur (hem de 

bronzlaşma süreci cildin yaşlanmasını hızlandırdığı halde). Süpermarketlerdeki dergi raflarına 

göz atıldığında görülebileceği kadarıyla cildin yaşlanmasına karşı verilen mücadele savaş 

boyutlarına ulaşmış durumdadır156.  

 

Bedenin yapılandırılabilirliği fikrine ve teknolojik imkanlara, vaat edilen ürün ve 

hizmetlere güven ve yatırımlar konusunda çoğu zaman insanlarda tereddüt söz konusu 

olmamaktadır. Bunun nedenlerinden biri beden ile ilgili modaların, teknolojilerin, imkânların, 

değerlerin değişmesi ve bunların topluma ve bireylere yansıtılması olabilir. Bireyler gerek 

kitlesel iletişim araçları gerek sosyal çevreleriyle etkileşim içine girdiklerinde bedensel 

tatminsizlik yaşayabilmektedir. Bunun yanında, çoğu insan makul önlemlerin 

sağlayabileceğinden çok daha çarpıcı sonuçlar elde etmek arzusundalar. Amerikalılar şimdi, 

çizgilerin ve kırışıklıkların oluşmasında payı olan kaş çatma gibi alışkanlıkları yok etmek üzere 

yüz kaslarını geçici olarak felç eden, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD biyolojik silah programı 

kapsamında üretilmiş botulinum toksini iğnelerine yılda 2001 yılında 300 milyon doların 

üzerinde para harcarken157 2012 yılında bu rakam 1.3 milyar dolara çıkmıştır158 . 2001’de 

ABD’de tahmini 1.6 milyon botulinum toksini (Botox adıyla biliniyor) tedavisi uygulanırken159 

2012 yılında bu rakam 2.95 milyona çıkmıştır160. Türkiye’de botoks farklı tedavi alanlarında ve 

farklı dozlarda kullanıldığı için tam olarak kaç kişiye uygulandığını resmi rakamlarla bilmek 

mümkün görünmemektedir. Botox en çok kullanılan yöntemlerden biri olduğu için buna 

değinmemek estetiğin moda yönünü ihmal etmek anlamına gelirdi ve toplumdaki yaşlılık ve 

estetik kaygısını ve ilişkili olduğu sosyal yapı ve değişme ile ilgili etkenleri anlamamızı 

zorlaştırırdı. 

                                                             
156 Swerdlow, J., L., a.g.e., sf. 105 

157 Swerdlow, J., L., a.g.e., sf. 108 

158 http://www.statisticbrain.com/botox-statistics/ (Yararlanılan tarih: 24.07.2012) 

159 Swerdlow, J., L., a.g.e., sf. 108 

160 http://www.statisticbrain.com/botox-statistics/ (Yararlanılan tarih: 24.07.2012) 

http://www.statisticbrain.com/botox-statistics/
http://www.statisticbrain.com/botox-statistics/
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Cerrahi Operasyon Çeşitleri, Uygulandığı Alanlar, ve Beden İmajıyla ilişkileri 

 

Estetik cerrahi bir bakıma lüks değil, insanların sahip olup da zamanla ve yaşla 

yitirdikleri sıhhat ve görünümü tekrar edinme isteği üzerine gerçekleştirilen bir işlem olarak 

değerlendirilmektedir. Doğal olanın doğal olmayan yollarla edinilme süreci genelde 

yadsınabilmektedir; ancak artık bu tür operasyonlar her ülkede artan bir şekilde kabul 

görmektedir. Estetik cerrahide lekeler, ince kırışıklar, akne veya eski yara izleri için cilt soyma 

yöntemleri (lazerle, kimyasal veya mekanik peeling); çukurluk ve şekil bozuklukları için yağ 

enjeksiyonları; çöküntülü yaralar ve kırışıklıklar için dolgu maddeleri; alın ve göz kenarı 

çizgileri için botoks uygulamaları, dudak kalınlaştırma için yağ ve çeşitli dolgu maddeleri 

enjeksiyonu gibi yardımcı yöntemler uygulanmaktadır161. Günümüzde bu tür operasyonları 

yaptırmak isteyenler kendilerini bilgisayar ekranında ameliyat sonrası planlanan yeni halleriyle 

üç boyutlu olarak görebilmektedir. Bu binaların maket tasarımlarına bakıp ev almaya benzer 

bir durumdur. Bir anlamda bedenin inşa edilebilir bir şey olduğunu gösterebilir. İnsanların bu 

operasyon sonrası bürünecekleri yeni hallerini belirleyen ise toplumsal ve evrensel etkenler 

olmuştur. Kişilerin toplumun dikte ettiği beden idealine, yani “zihnindeki dönmek istediği 

normal haline” ulaşma yollarından biri haline gelen estetik cerrahi artık ülkemizde de hem 

geleneksel hem Batılı yaşam tarzı benimseyen gruplar tarafından benimsenmiştir. 

 

Beden imajının oluşturulmasındaki  ve bedensel tatminsizliğin giderilmesindeki en 

önemli etkinliklerden biri olan estetik cerrahi, plastik cerrahinin bir dalıdır. Estetik (veya 

kozmetik) cerrahi vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için 

yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Burada tıbbi bir problemden çok estetik problemler 

vardır. Medyada, plastik cerrahinin estetik yönüne ait haberler daha fazla yer almakta ve belki 

de bu nedenle halk plastik cerrahları sadece "estetik cerrahi" yapan kişiler olarak 

algılamaktadırlar. Oysa plastik cerrahlar kliniklerde büyük oranda onarım cerrahisi 

(rekonstrüktif cerrahi) ile de uğraşmaktadırlar162. Bu özelliğiyle plastik cerrahi hem beden 

onarımı hem de imajıyla uğraşarak sağlık ve estetik anlayışlarının birleşme noktasında yer 

almaktadır. Kişilerin fiziksel rahatsızlık veya yaşlanma sebebiyle organlarında ve teninde 

hissettikleri eksiklikler sebebiyle oluşan bedensel tatminsizlikleri bu tür operasyonlarla 

                                                             
161Anonim, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Nedir? Ne Yapar?, (çevrimiçi),  web sitesi, 

http://www.tpcd.org.tr/dergi/include/getdoc.php?id=35&article=524&mode=pdf, (Yararlanılan tarih: 09.09.2012)  
162 Anonim, (çevrimiçi) http://www.tpcd.org.tr/Estetik-Ameliyatlar.36.0.html (Yararlanılan tarih: 09.09.2012) 

http://www.tpcd.org.tr/dergi/include/getdoc.php?id=35&article=524&mode=pdf
http://www.tpcd.org.tr/Estetik-Ameliyatlar.36.0.html
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çözülmektedir. Örneğin aşırı şişman bir gövdenin veya dev boyutlarda büyümüş memelerin 

(gigantomasti) cerrahi olarak düzeltilmesi hem tıbbi hem de estetik problemleri birlikte 

çözmektedir. Diğer bir örnekte de mesela estetik burun cerrahisinde (Rinoplasti) şekil ve nefes 

alma problemleri birlikte düzeltilmelidir163. Kadınlarda göğüsler için küçültme işlemi 

göğüslerin ağırlaşarak sırt ağrılarına ve kamburluğa sebep olmasından dolayı yapılabiliyor.  

Daha önce onarım ameliyatlarında bahsedildiği gibi burun cerrahisi hem nefes alma sorununa 

hem de ideal burun görüntüsüne uzak olmanın kişiye toplum aracılığıyla hissettirdiği sıkıntıya 

çözüm bulabilmektedir. Bu çözümleri üretirken bir yandan da moda ve kozmetik endüstrilerinin 

ve toplumsal cinsiyet kurallarının güdümünde sağlıksız olmayan insanların sağlık adına önemli 

harcamalar yapmalarına da sebep olabilmektedir. Genelde kitle iletişim araçlarında, özellikle 

televizyonlarda yayınlanan kadın programlarında, haber bültenlerinde, hafta sonları yayınlanan 

yaşam tarzı programlarında bu tür yönelimleri tanıtan yaşam tarzı uzmanları konuk 

olabilmektedir ve kişilere ameliyat öncesi ve sonrası hallerinin ne olacağını anlatarak onları 

operasyona ikna etmeye çalışabilmektedir. Bedenin nesneleştirilmesi ve her parçasının yeniden 

onarılması ve yapılandırılması o kadar büyük bir yeküne tekabül etmektedir ki ne kadar bilimsel 

sınıflandırılması aşağıdaki şekilde olsa da bunlara her gün bir yenisi eklenebilmektedir. Bu 

durumda Baudrillard’tan öğrendiğimiz gibi talebin yaratılması için bedenin narsistik olarak 

kuşatılması ve arzunun oluşturulması gerekmektedir. Bu talep oluşturma süreci estetikte de 

sağlıkta da söz konusu olmakla birlikte estetik kısmında modanın da etkisiyle çok çeşitli bir hal 

almıştır. Ülkemizde meme estetik cerrahisi, burun estetik cerrahisi, vücut şekli  cerrahisi, yüz 

germe-yenileme, göz kapağı cerrahisi, kulak kepçesi düzeltilmesi (kepçe kulak) sıklıkla yapılan 

estetik operasyonlar arasındadır164. Bunların bir kısmı kişinin zihnindeki normal haline ya da 

ideal bedene ulaşma çabalarında ona yardımcı olabilecek, sağlığı da düzeltici çalışmalar 

olabilmektedir. Aynı zamanda beden dismorfik bozukluğu gibi daha ileride değineceğimiz 

rahatsızlıkların tetikleyicisi de olabilmekte ve giderek daha fazla sayıda kişinin kendilerine 

toplumun şart koştuğu ve sosyal etkileşimle dikte ettiği normlar sebebiyle bu tür rahatsızlıkları 

yaşayarak ruhsal ve sosyal sıkıntılar yaşadığı araştırmalarla ortaya konmaktadır. Aynı zamanda 

ruhsal, ekonomik ve sosyal olarak hem çare hem de sorun üretebilen estetik cerrahi uğraşının 

alanları şu şekildedir: 

 

 

                                                             
163 Anonim, (çevrimiçi) http://www.tpcd.org.tr/Estetik-Ameliyatlar.36.0.html (Yararlanılan tarih: 09.09.2012) 
164 Anonim,  (çevrimiçi) http://www.tpcd.org.tr/Estetik-Ameliyatlar.36.0.html (Yararlanılan tarih: 09.09.2012) 

http://www.tpcd.org.tr/Estetik-Ameliyatlar.36.0.html
http://www.tpcd.org.tr/Estetik-Ameliyatlar.36.0.html
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 Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi  

 Yüz yenileştirme (Yüz germe- göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, kırışıklıkların 

tedavisi) 

 Endoskopik yüz-alın germe, kaş kaldırılması 

 Göz kapağı estetiği  

 Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerin düzeltilmesi 

 Çene büyütme ve küçültme operasyonları  

 Deride yara izi ve düzensizliklerin giderilmesi 

 Saç ekimleri- replasmanları 

 Lazer uygulamaları (yüz soyma, lekelerin ve damar malformasyonlarının giderilmesi 

 Estetik meme operasyonları: Büyütme, küçültme ve dikleştirme 

 Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar, karın germe  

 Bacak şekli düzeltme (yağ alınması, enjeksiyonları veya bacak implantları ile) 

İmplantlarla (yumuşak dokuya uygulanan protezler) şekil düzeltmeleri, (kalça ve uyluk 

implantları, erkekte göğüs implantları - bacak implantları gibi)  

 Cilt bakımları ve girişimleri165. 

 

Günümüz estetik anlayışlarını hem tıbbi imkânlar hem bilimsel deneyler hem de bedenle 

ve bedensel gerçeklikle ilgili felsefi tartışmalar şekillendirmektedir. Medyada yer alan şaşaalı 

popüler kültür figürlerinin ideal beden tasavvuruna uygun düşüp gündemde kalarak mesleki 

yönden daha rahat iş bulabilmelerini sağlayan bu durum ve sistem estetik operasyonlarını bir 

anlamda daha meşru kılmaktadır. Kendi olmaktansa başkasına benzetilmek üzere kusurları 

örtülen bedenlerde henüz günümüz teknoloji ve artistik yeteneklerinde, güzellikte doğallığın 

sağlanabilmesi düzeyine pek ulaşılmış değildir. Yine de mevcut şartlarda yukarıda 

saydıklarımıza ek olarak estetik cerrahide, lekeler, ince kırışıklar, akne veya eski yara izleri için 

cilt soyma yöntemleri (lazerle, kimyasal veya mekanik peeling); çukurluk ve şekil bozuklukları 

için yağ enjeksiyonları; çöküntülü yaralar  ve kırışıklıklar için dolgu maddeleri; alın ve göz 

kenarı çizgileri için botoks uygulamaları, dudak kalınlaştırma için yağ ve çeşitli dolgu 

maddeleri enjeksiyonu gibi yardımcı yöntemler de uygulanmaktadır.166 

 

                                                             
165 http://www.tpcd.org.tr/Estetik-Ameliyatlar.36.0.html 
166 http://www.tpcd.org.tr/Estetik-Ameliyatlar.36.0.html 
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3.5.1.2.Estetik Cerrahinin Uygulanma Alanları 

 

Belirli bir çerçeve çizilecek olursa şu şekilde bir çerçeve çizilebilir: 

 

Plastik Cerrahi:  

Onarım Ameliyatları 

 Dudak ve Damak Yarıkları 

 Kanser Sonrası Meme Oluşturma 

 Hipospadias (Yarım sünnet) 

 Cilt Kanserleri 

 El Cerrahisi 

 Yanık 

 

3.5.1.3.Plastik Cerrahinin Uygulanma Alanları 

 

Estetik Ameliyatları 

 Yüz Germe 

 Alın ve Şakak Germe 

 Lazerle Yüz Gençleştirme 

 Göz Kapağı Estetiği 

 Meme Büyütme 

 Meme Küçültme 

 Meme Dikleştirme 

 Burun Ameliyatları 

 Fazla Yağların Alınması 

 Saç Nakli-Ekimi167 

 

 

 

                                                             
167 http://www.tpcd.org.tr/Ana-sayfa.23.0.html 
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3.5.1.4.Türkiye’de Estetik Operasyonlar 

 

Bölgesel Farklılıklar 

 

Ülkemizde yılda 50 bin kadar estetik operasyon yapılmaktadır. 2011 yılı itibariyle bu 

operasyonlar yaklaşık 650 milyon liralık bir hacme tekabül etmektedir... İstatistiklere göre en 

çok burun düzelttirilmektedir; ancak bölgeden bölgeye estetik operasyon tercihleri ve 

yoğunluğu farklılık göstermektedir. “Estetik, plastik ve rekonstrüktif”  uzmanlarına göre bu 

farklılığın nedenleri arasında coğrafya ve beslenme alışkanlıkları gibi fiziksel sebepler olduğu 

kadar, değişen değer yargıları ve hayata bakış açısı da var168. Bedene yapılan söz konusu 

müdahaleleri kişilerin çevreleriyle olan ilişkileri ve çevrelerindeki kişilerin de hangi sınıf ve 

değerlerden beslendiği önemli derecede belirleyebilmektedir. Marmara Bölgesi’nin 

sanayileşmiş ve kentleşmiş bir nüfus yapısına sahip olduğuna dikkat edecek olursak, bu bölgede 

erkeklerin saç ekimi, kadınların botoks ve dolgu gibi son yılların en çok moda olan 

yöntemlerine olan rağbetlerini anlamlandırabiliriz. Son günlerde büyük göğüs isteyenlerin 

sayısı da artmaktadır. Basen ve bacaklara liposuction, burun ve meme en çok yaptırılan 

uygulamalar arasındadır169.  

 

İstatistiklere bakarak, Türkiye’de en çok burun estetik ameliyatlarının Karadeniz’de 

yapıldığını söyleyebiliriz170. Bu bölgede yaşayan halkta ortalamadan daha büyük burun 

sahipliği gözlemlenebilmektedir ve çoğu kişi ideal bedene uymak adına burun estetiği 

gerçekleştirebilmektedir. Doğu Anadolu’da ise yüz operasyonlarının yapılması etnik kimlik ile 

ilgili önyargılara dayanıyor olabilir. Bu durum ayrı bir araştırmayla ölçülebilir.  İç Anadolu’da 

Ankara, Konya ve Eskişehir gibi büyükşehirlerde kent yaşamına geçişle birlikte yaşlılık 

karşıtlığından haberdar olmayı sağlayan sosyoekonomik şartlar ve sınıfsal farklar 

oluşabildiğinden dolayı bu bölgede insanlar genç görünmeyi istemektedir. Bunun yanında 

meme büyütme, küçültme ve dikleştirme operasyonları ince beden idealine yakın duran bir 

operasyon tercih profili çizmektedir. Akdeniz’de botoks ve dolgu tercih edilirken, erkekler ve 

kadınlar meme küçültme operasyonlarını öncelik olarak görmektedir. Peeling gibi cilt üzerine 

                                                             
168 Tunç, H., a.g.m.,  (çevrimiçi) (faydalanılan tarih 26-11-2012) 

169 Tunç, H., a.g.m.,  (çevrimiçi) (faydalanılan tarih 26-11-2012) 

170 Tunç, H., a.g.m.,  (çevrimiçi) (faydalanılan tarih 26-11-2012) 

http://www.haberturk.com/saglik/etiket/estetik
http://www.haberturk.com/saglik/etiket/estetik
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uygulanan yöntemlerin fazla güneşli olan Akdeniz Bölgesi’nde uygulanamaması bu bölgeye 

özgü coğrafi şartların etkisi olarak yorumlanabilir171  

 

Ülkemizde estetik operasyonları da kozmetik ve bakım ürünleri gibi tüketim 

alışkanlıkları arasına girmiştir. Yapılan bazı araştırmalara göre özellikle Marmara Bölgesi’nde 

önceleri kadınlar mutfak masrafı için tasarruf yaparken şimdi önemli bir kısmı botoks ve dolgu 

için para ayırıyor172.   

 

İnançlar ve Siyasi Tutumlar 

 

Estetik operasyonlarda gizlilik çok önemsenen bir konudur. Bunun itibar ve dini 

kuralların ihlali gibi sebepleri olabilmektedir. Doğal güzelliğe verilen değer ve dini vecibelerin 

bu operasyonların Tanrının verdiği organların değiştirildiği ve bunun günah olduğu şeklinde 

bir algılamaya sebep olduğu da ortadadır. Lakin dini inanışların dünyadaki ahlaki, ekonomik, 

siyasi ve felsefi tartışmaların etkisinde kalarak farklı yüzyıllarda ve hatta on yıllarda bedene 

estetik ve sağlık amaçlı tıbbi müdahaleyle ilgili farklı hükümleri söz konusu olabilmiştir. Bir 

metaforla açıklamak gerekirse, bir anlamda,  tanrının verdiği ve insanın da eskittiği bedenle 

ilgili tasarruf artık tanrının ya da tanrının hükmünün sözde dünyevi koruyucusu grupların değil 

kulun elindedir, bedenin denetimi kısmen dinin ve geleneksel muhafazakâr kültürün elinden 

çıkmaya başlamıştır. İnsanlar son dönemlerde giderek artan bir şekilde bu tür operasyonlara 

yönelebilmektedir fakat duyulmasını da istememektedirler. Duyulmadığı sürece zaten 

operasyon sonrası olumsuz beden imajına sahip olmayacaklarından dolayı sorun yok gibi 

görünmektedir. Bu konuda da bölgelere göre değişiklikler söz konusu olabilmekte, bazı bölge 

ve şehirlerde hoş görülebilecekken bazı bölge ve şehirlerde çekinceli davranılabilmektedir. 

İnsanların aile bireylerinden dahi saklama durumu olabilmektedir ve temel etken maddi ve 

manevi özelliklerde olmaktadır. Toplumsal baskı estetik operasyonların cinsiyete göre yapılış 

oranlarını dahi etkilemektedir. Araştırmamızda estetik operasyonların yapıldığı güzellik 

merkezlerinden deneklerle görüşme talebi gizlilik sebebiyle reddedilmiştir.  

 

 

                                                             
171 Tunç, H., a.g.m.,  (çevrimiçi) (faydalanılan tarih 26-11-2012) 
172 Tunç, H., a.g.m.,  (çevrimiçi) (faydalanılan tarih 26-11-2012) 

http://www.haberturk.com/saglik/etiket/marmara
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Estetik Operasyonlarla İlgili İstatistikler (Erkek Estetiği) 

 

Plastik cerrahi tartışmasının her iki tarafında da pek çok insan, sadık savunucuları ve 

sadık muhalifleri bulunmaktadır. Destekleyenler bütün hayatımızı pek çok şekilde kendimizi 

düzeltmek için harcadığımızı, dolayısıyla plastik cerrahinin farklı bir şey olmadığını 

söylemektedir. Diğer taraftan karşı çıkanlar, çabalarımızı (veya paramızı harcamanın) 

vücutlarımızdan çok beyinlerimizi geliştirmek için kullanmanın daha soylu bir şey olduğuna 

inanmaktadır. Elbette “Tanrının istediği gibi görünüyorsunuz”  konusunda da tartışma devam 

etmektedir173. Ne de olsa, “doğal güzellik” kültürümüzde hayranlık duyulan bir şeydir, bir 

kişinin “başardığı” bir şey olarak görülmez ya da kişinin bunun için itibar gördüğü bir şey 

değildir. Bu tartışmalar ışığında kadınlar ve erkekler ile ilgili bazı verileri ve bilgileri 

inceleyerek toplumsal cinsiyetlere göre bazı yönelimleri görebiliriz: 

 

Rakamlarla erkek estetiği: 

 

 Yüzde 70 ile en çok tercih edilen operasyon burun ameliyatı, 

 Erkeklerin yüzde 20’si daha genç görünmek için kişisel gelirinin yarısına kadarını 

harcamaya hazır, 

 Erkekler estetik uygulamaları kadınlar kadar gizlemiyor. Tahmin edilenin aksine erkek 

hastaların yüzde 80’i fotoğraflarının örnek operasyon olarak diğer hastaların 

görmesinden ve yaptırdıkları operasyonun duyulması konusunda çok daha esnek 

 Elinde fotoğrafla estetik yaptırmaya gelen erkek oranı yüzde 10’u geçmiyor. 

 Erkek görünümünün ayrılmaz bir parçası tüyler olsa bile ense, yanaklar, sırt, kollar ve 

omuzlardaki aşırı tüylenme çoğu zaman erkeklerin özgüvenini zedeliyor…174 

 Kavitasyon ışık ve ses teknolojileri… Dr. Tunç Tiryaki erkeklerin burun ameliyatı ve 

liposuctiondan sonra en çok jinekomasti denilen meme küçültme ameliyatı 

yaptırdıklarını söylüyor175.  

 

                                                             
173 http://www.hemensaglik.com/adan-zye-saglik/cilt-ve-guzellik/estetik-operasyonlar-merkezi/kozmetik-ve-

estetik-operasyonlar/plastik_cerrahi/kamuoyu_gorusu_desteleyenler_ve_karsi_cikanlar 

174Aksoy, A., a.g.m., s.1, sf. 47 

175 Aksoy, A., a.g.m., s.1, sf. 46 
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Araştırmamızda erkek görüşmecilerin de kadınlarla aynı oranda estetik operasyona 

başvurmayı düşündüğünü bulguladık. Erkek görüşmeciler saç ektirme, yağ aldırma,  burun, boy 

uzatma, yüzdeki gözenekler ve yağlanma için estetik operasyon yaptırmayı düşünmesi 

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda erkeklerin estetik operasyon konusundaki esnekliğini 

gösteren araştırmaları doğrulamaktadır. Araştırmamızda bazı denekler bedenlerini doğal 

halleriyle beğendiklerini ve estetik operasyona ihtiyaç duymadıklarını ve  operasyonu doğru 

bulmadıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte estetik veya kısmen sağlık için operasyona 

yönelebileceklerini açıklayanlar da olmuştur ve bu kişiler estetik operasyonu bedenlerinin 

normal görüntülerini korumak veya geri kazanmak için tercih edebileceklerini belirtmiştir. 

 

Dünya genelinde farklı modalar bulunmakladır. Brezilya’da popo kaldırma ameliyatları 

en çok talep edilen cerrahi işlemlere örnek oluşturmaktadır ve Japonya’da ise Led Diş 

Kaplaması176 gibi farklı uygulamalar moda olmuştur. Geçmişe göre estetik operasyonların daha 

güvenli ve tıbbın daha yetkin olduğu şeklindeki inancımızı destekleyen sürekli gelişiyor olma 

algısıdır ve bu algıyı tanımlayan “zamanın ruhu” “hızlı ve güvenlidir”. Bu durumda akışa 

kapılmak ve günlük yaşamdaki ideal beden fırtınasına karşı koyamamak insanların estetik için 

kendilerini riskli operasyonlara gözleri kapalı atmalarını sağlayabilir.  

 

 

Görsel 15 – Japonya’daki Led Diş Modası*  

                                                             
176 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/jan/25/smile-led-teeth 

*(çevrimiçi) (http://bits.blogs.nytimes.com/2011/01/21/new-japanese-fashion-l-e-d-lights-for-your-

teeth/?_php=true&_type=blogs&_r=0) 

 

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/jan/25/smile-led-teeth
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3.6. KOZMETİK UYGULAMALAR 

 

Günümüzde imaj ve imajın yönetimi sosyal ilişkilerde ve iş yaşamında önemli bir rol 

oynamaktadır.  İnsanlar görüntülerini kontrol altına alarak kendilerine popüler kültür, iş çevresi 

ve sosyal çevreleri aracılığıyla sunulan beden ideallerinden uyarlamalar yapmaktadırlar. 

Sokakta, metroların, tramvayların, otobüslerin üzerinde, mağazaların vitrinlerinde, dergilerde, 

internette, televizyonlarda, billboardlarda, kısacası insanların çalışırken ya da gezerken 

bulunduğu çoğu yerde ideallere göre pürüzsüz sayılacak tenlere, kusursuz sayılacak beden 

hatlarına ve şekillerine sahip insanların inşa edilen simülasyonlarına, dijital teknolojilerin grafik 

ve sanat marifetleriyle birleştirilerek çizdiği sanal görünümlerine rast gelmektedir. Bu sanal 

görünümlerle bir sanal dünya ve bir simülasyon oluşturulmaktadır. Gerçek dünyadaki durumda 

ise yorucu iş ve kent yaşamının sağlıksız beslenmeyi tetiklemesi ve kolay ve ucuz tüketimin 

orta ve alt sınıfların bedenlerini kolaylıkla eskitebilmekte ve onları beden ideallerine göre 

düzeltilmesi gereken nesneler haline dönüştürebilmektedir. Tüm dünyada tüketiciler bu 

etkilerin önüne geçmek için makyaj malzemeleri ya da yüz masajı gibi hizmetler hariç cilt 

bakım ürünlerine 2002 yılında birkaç milyar dolar harcarken177 2012 yılında bu rakam 200 

milyar dolara178 yükselmiştir. On yıllık süreç içerisindeki değişimlerden biri cinsiyete göre ürün 

ve hizmet ayrımlarının gözetilmesi olmuştur. Kadın ve erkekler hem fiziksel farklılıklar gereği 

hem de toplumsal cinsiyete bağlı ürün etiketleme ve ambalajlama hileleri ve yanılsamaları 

gereği bu ayrımla er ya da geç karşılaşacaktı ve bu söz konusu on yıllık dönemde daha önceki 

dönemlerden daha hızlı bir düzeyde gerçekleşti. Baudrillard’ın da ifade ettiği gibi şampuan, 

sabun, parfüm, banyo traş bıçağı, saç boyası, el kremleri, kolonyalar, tarak ve saç fırçaları ve 

birçok benzeri ürüne duygusal ve cinsiyetçi anlamlar iliştirilerek dişilik ve erillik sembolleriyle 

cinsiyetlere dayalı tüketim arzuları artırılmaktadır. Evlere daha önce tek bir ürün girerken artık 

ikinci ve cinsiyete dayalı yeni bir ürün de girmektedir. Sadece Batıyla ve zengin ülkelerle sınırlı 

olan kişisel bakım ekonomisi Ortadoğu ve Asya toplumlarının da gelişmesiyle hızlı büyüme 

kaydetmiştir ve kent yaşamının dünyada egemen yaşam tarzı haline gelmeye başlamasıyla 

profesyonel yaşamda bedensel kusursuzluğun önemi tüketimi artırmıştır. 

                                                             
177 Swerdlow, J., a.g.m., sf. 104 

178 (Anonim), (çevrimiçi) http://www.dunya.com/200-milyar-lik-kozmetik-pazarinda-turkiyenin-yildizi-

parliyor-165586h-p1.htm  (yararlanılan tarih: 25.09.2013) 

 

http://www.dunya.com/200-milyar-lik-kozmetik-pazarinda-turkiyenin-yildizi-parliyor-165586h-p1.htm
http://www.dunya.com/200-milyar-lik-kozmetik-pazarinda-turkiyenin-yildizi-parliyor-165586h-p1.htm
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3.6.1. Kişisel Bakım 

 

Türkiye’de kişisel bakım endüstrisinin büyüme hızı 2010 yılı için yüzde 8 olarak 

gerçekleşmiştir, oysa dünyadaki genel oran yüzde 4 olmuştur. Kişisel bakımın dünyadaki pazar 

büyüklüğü 520 milyar TL, Türkiye'deki pazar büyüklüğü  2.5 milyar TL, Türkiye el ve vücut 

bakım ürünleri pazarı 127 milyon TL, Türkiye cilt bakım ürünleri pazarı 745 milyon TL, 

Türkiye'de kişi başı yıllık el-cilt bakım ürün harcaması ..1.7 TL’ye179 ulaşmıştır. Ekonomisi 

gelişmekte olan tüketim toplumlarından biri olan Türkiye’de kişisel bakım pazarının hızla 

büyümesi gelişmiş ekonomilerin tüketim kalıplarının da Türkiye’de gözlemlenmeye 

başladığını gösterebilir. 

 

Türkiye’deki durum dünyadaki trende benzer şekilde cereyan etmektedir. 

Küreselleşmenin dünyadaki etki alanı genişlemektedir .Türkiye bir kültürler arası geçiş ülkesi 

olması sebebiyle hem Doğunun hem Batının değerlerinin ve bedensel normlarının çatışma 

noktasında yer almaktadır. Bu durum küreselleşmenin teşhire dayalı bedensel güzellik ve 

simülasyon kültürünün kitle iletişim araçlarında sergilenmesi sonucunu doğururken yerel  

bedensel normlar sebebiyle toplumsal yaşama yansımayabilmektedir. Geçmiş yıllara oranla 

bedensel tüketimin artmış olması küreselleşmenin kullandığı reklamcılık araçlarının başarısını 

göstermektedir. Bu reklamların etkisiyle Türkiye’de “Batı Tipi Beden İmajı Bozukluğu” ortaya 

çıkmıştır. Bu bozukluğun bir nebze de giderilmesi amacıyla bedensel tüketim yapılmaktadır. 

Smart Cube'ün bazı endüstriyel raporlara dayanarak verdiği bilgiye göre, 2010'da Türkiye'de 

güzellik-bakım sektörü yüzde 10'un üzerinde büyüyerek 2.8 milyar dolarlık satışa ulaşmıştır. 

2008 Ekonomik Krizine meydan okuyan 200 milyar dolarlık kozmetik pazarı 2011'de yüzde 

4.4 ile önemli bir büyüme kaydetmiştir. Krizin patlak vermesinden bu yana tüketici 

eğilimlerinde önemli bir değişim yaşanmadığı, tam tersine tüketicilerin kalite arayışının arttığı 

ve kozmetik sektörünün performansının yükseldiği gözlemlenmiştir180 . Raporda, iyileşen 

ekonomik şartların, kentleşmenin hız kazanmasının ve iş dünyasındaki kişi sayısındaki artışın 

kişisel bakım ve görünüme verilen önemin artmasına neden olduğu ifade edilmiştir181. Reklam 

ve promosyonlar için ayırdıkları büyük bütçeler bu şirketlerin kişilerin beden imajının 

                                                             
179 (Anonim), (çevrimiçi) http://www.takvim.com.tr/Ekonomi/2011/01/07/25_milyara_guzellestik (yararlanılan 

tarih: 28.09.2013) 

180 (Anonim), (çevrimiçi) http://www.dunya.com/200-milyar-lik-kozmetik-pazarinda-turkiyenin-yildizi-

parliyor-165586h-p1.htm  (yararlanılan tarih: 25.09.2013) 

181 a.g.m. 

http://www.takvim.com.tr/Ekonomi/2011/01/07/25_milyara_guzellestik
http://www.dunya.com/200-milyar-lik-kozmetik-pazarinda-turkiyenin-yildizi-parliyor-165586h-p1.htm
http://www.dunya.com/200-milyar-lik-kozmetik-pazarinda-turkiyenin-yildizi-parliyor-165586h-p1.htm
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yönetiminde söz sahibi olmak istediğini ortaya koymaktadır. Rapora göre 2011'de Türkiye'de 

sağlık ve güzellik uzmanı perakendecileri en fazla satış yapan grup olurken, söz konusu 

dönemde hipermarketler ve doğrudan satış kanalları, kozmetik mağazalarının payından çalmayı 

başarmıştır182. Doğrudan satış kanalları satış temsilciliğine dayanarak belirli ağlar ve gruplar 

içerisindeki etkileşimi kullanır ve kişilerin bu kanalların sattığı ürünlerin faydalarından 

haberdar olmasını sağlar, bu ürün ve hizmetlerden yararlanılmaması durumunda şu anki 

pürüzlü ten, sorunlu hatların kişileri mutsuz etmeye devam edeceği inancının yayılmasını 

sağlar. Bu yolla korku temelinde tüketim yaptıran bu kanallar estetik anlayışların toplumdaki 

etkilerinin yayılması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu kanallar özellikle çalışmayan 

kadınların tüketim konusunda etkilenmelerini sağlamaktadır. Çalışan kesimle ilgili olarak da 

farklı durumlar söz konusu olmakta ve çalışan kesimde de beden imajı olumsuzluğu ve 

kozmetik ürün tüketimi ilişkisi anlamlı bulunmaktadır. Türkiye'de çalışan kadın sayısındaki 

artışa paralel olarak renkli kozmetik ürünlerine talep artmaktadır. 2011'de renkli kozmetik 

satışlarının parasal değeri yüzde 13 artmıştır183. 

 

Kadınların iş yaşamına girmesinin, doğrudan satış kanallarının, reklam bütçelerinin 

güzellik sistemi ve bu sistemdeki ideal beden ve dolayısıyla kişilerin beden imajı üzerindeki 

etkilerini anlattıktan sonra ekonomik stratejilerin tüketicilerin alışkanlıklarındaki değişiklikleri 

nasıl yönlendirdiğinden de bahsetmek gerekir. Cilt bakımı ürünlerindeki artışın arkasındaki en 

önemli etkenlerden biri önemli promosyon kampanyaları düzenlenmesi ve ürün fiyatlarında 

indirimler uygulanması olmuştur. Türkiye'de kredi kartlarına taksit uygulamasının çok yaygın 

olması da, daha üst segmentteki ürünlerin satın alınmasını kolaylaştırmıştır184. Yani bir 

anlamda, beden imajı olumsuz olan düşük ve orta gelirli sınıflar bu sanal imkânlarla daha önce 

edinemedikleri ürün ve hizmetleri edinerek tatmin arayışına girmeye başlamışlardır.  

 

Dünyada 2011 yılında kozmetik pazarı için şu rakamlar açıklanmıştır: % 31 Asya 

Pasifik, %24 Batı Avrupa, %20 Kuzey Amerika, %13 Latin Amerika, %9 Doğu Avrupa, %3 

Afrika- Ortadoğu. Satışlarda ürün dağılımı ise şu şekilde ortaya çıkmıştır:  %31 cilt bakımı, 

%25 saç bakımı, % 17 makyaj, %14 parfüm, %12 banyo ürünü, deodorant, % 1 ağız bakım 

                                                             
182 a.g.m. 

183 a.g.m. 

184 a.g.m. 
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ürünleri185… 

 

Araştırmamızda görüşmecilerin dünyadaki bakım ürünü kullanımı alışkanlıklarına 

benzer alışkanlıklara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Görüşmeciler diş ve kokuya karşı bakım 

ürünü (ağız bakım ürünü), göz kalemi, ruj, kapatıcı (makyaj), saç ürünleri (saç bakımı) ve cilt 

temizliği (cilt bakımı) ürünleri kullandıklarını belirtmiştir. Beden ekonomisine yapılan 

göndermeler analiz sonucunda elde edilen tüm kodlar (kavramlar) içerisinde % 3,1’lik önemli 

bir oranı oluşturmuştur (bakım ürünü kullanımı: % 1,7 – bakım ürünü harcamaları % 1,4). Elde 

ettiğimiz izlenimlere göre denekler beden bakım ürünü, aksesuar gibi bedenin doğal yapısı 

üzerinde farklılaştırma yaratan materyaller kullanmayı ve kullanılmasını doğal karşılamaktadır 

ve diğer insanların bakım ürünü, aksesuar kullanımı, bakım ürünü harcamaları konusunda 

farkındalık sahibidirler. Beden  bakım ürünlerini bedenlerine fazladan estetik özellik 

kazandırma amacıyla kullandıklarını ve kullanılmasını doğal karşıladığını belirten 

görüşmeciler bu yönelimlerinin daha güzel ve estetik bir bedene ulaşmak için olduğunu 

belirtmiştir. Bakım ürünü harcamalarının zaman içerisinde arttığını söyleyenler geçmişten beri 

bedensel bakım ürünlerine yaptıkları harcamaların artışının güzelliklerini koruma amacıyla 

ilgili olduğunu belirtmiştir. 

 

Bazı görüşmeciler, bedensel bakımın kişinin gelir seviyesinden bağımsız olduğunu 

belirtmiştir. Bu açıklamaları yapan denekler sosyal çevrelerinde maddi durumları kendilerinden 

daha iyi durumda bulunanların özellikle beden bakımlarına daha çok dikkat etmediğini 

belirtmiştir. Öte yandan birçok denek maddi durumlarının kendilerinden daha iyi olduğunu 

bildikleri kişilerin görünüm konusunda daha dikkatli davranma eğiliminde olduklarını 

düşünmekteydi. Bu davranışların gelir düzeylerinin ve sosyo-ekonomik seviyelerinin en alt ve 

en üst seviyelerinde farklılık gösterdiğini fakat diğer ortalama seviyelerde değişiklik miktarının 

ciddi derecede gözle görülür bir farklılık arz etmeyebileceği belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
185 a.g.m. 
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3.7.GÜZELLİK SİSTEMİ, İNCELİK İDEALİ, DİYET VE KİLO 

KONTROLÜ 
 

Diyet, günümüz toplumunda beslenme ürünlerinin yoğunlukla üretildiği, önemli bir 

oranının da sağlığa uzun vadede zararlı olacak şekilde işlemlerden geçirilmiş, katkı maddeli 

olarak ve genetiği değiştirilmiş organizmalarla üretildiği bir beslenme kültüründe hem bu 

zararlı beslenme kültürünün hem de hareketsiz yaşamın zararlı etkilerinin bertaraf edilmesinde 

öncelikli olarak tercih ve teşvik edilen, hem tıbbi literatürde hem popüler kültürde yerini 

edinmiş tarihi oldukça eskiye giden bir bedensel davranıştır. Bizim ele alacağımız haliyle 

diyetin tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır, bu dönemde modern döneme geçen gelişmiş 

toplumda kadınların partiler ve balolara katılımıyla ortaya çıkan görsel ve semantik düzlemde 

moda ve bedensel modifikasyon kadınlar için belirlenen idealler için kullanılmaya başlamıştır. 

Kadınlar dönemin ince belli idealine uyum sağlamak için bellerine korse takmış ve diyetler 

yapmıştır. 

 

3.7.1.Toplumsal Cinsiyet ve Güzellik Sistemi 

 

Toplumsal cinsiyet modern kapitalizmin egemen olduğu toplumlardaki ataerkil ve 

cinsiyetçi yaşam düzeninde kadınların ve erkeklerin bedenlerini gerek diyet gerekse fiziksel 

aktivitelere yönelmeyi sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler toplumsal 

cinsiyet tanımlarındaki anlamlara göre yapılmaktadır. Söz gelimi, modern toplumlarda “güzel, 

zarif, hoş” ile “güçlü, görkemli, saygın” arasındaki ayrım, dişi ile erkek arasındaki ayrım olarak 

yorumlanıyor186. Bu durumda dişil prineizm ince, yağsız, arzu uyandıran güzel kadın bedenini, 

eril atletizm ise ince, kaslı ve güçlülüğü çağrıştıran görkemli erkek bedenini toplumsal cinsiyet 

kurallarına göre düzenlemektedir. Dişil ve eril kodlamalar gelişigüzel biyolojik düzene göre 

değil, toplumların tarihsel süreçlerde deneyimledikleri gelişim aşamalarına göre yapılmaktadır.  

 

 

 

 

                                                             
186 Arat, N., Feminizmin ABC’si,, Simavi Yayınları, İstanbul, 1991,s.18  
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Kadınlarda Diyet ve Egzersiz 

 

Arat’a göre kadınlar, erkekleri nasıl memnun edeceklerini, güzellikleri ile nasıl 

etkileyeceklerini öğrenecek şekilde tatlı, uysal, yaltaklanma türünden nitelikler kazanacak 

biçimde yetiştirilmektedir. Kadınlar, şu andaki gerçek durumlarıyla zayıf, bağımlı ve duygusal 

yaratıklardır; ama bu, erkeklerin düşünce ve düzenlemeleri sonucu ortaya çıkmış yapay bir 

durumdur187. Günümüzde kadınlar, zayıflıkla, diyet yapmakla ve güzellik sistemlerine ve 

ideallere bağımlılıkla özdeşleştirilmektedirler. Günümüzü yansıtan bu durum birden bire ortaya 

çıkarak toplumu dönüştüren bir olgu değildir, toplumsal cinsiyetle ilgili kültürel normlara 

dayanmaktadır. Wollstonecraft’a göre erkeklerle kızlar arasındaki davranış farkları, toplumun 

yaratmış olduğu “doğal olmayan” ayrıcalıklardan doğmaktadır188. Kadınlığa güzellik, zariflik, 

hoşluk ve zayıflık anlamları yüklenirken erkekliğe de güçlülük, görkemlilik, saygınlık ve kaslılık 

anlamları yüklenmekte ve bu tanımlanan ayrıcalıklar cinsiyete dayalı davranış farklılıklarını 

oluşturmaktadır. Cinsiyete dayalı bu davranış farklılıkları diyet ve beslenme şekillerinde de 

kendini gösterebilmektedir. Diyet kadınsı bir etkinlik olarak görüle gelmiştir ve ağız dolusu 

yemek yemesi ve diyeti ya da sağlıklı beslenmeyi önemsememesi beklenen erkekler için uygun 

olmayan bir etkinlik olarak görülmüştür189.  

 

Furnham ve Greaves’ın (1994); İngiliz kadınları üzerinde yaptıkları çalışmada kadınlara 

diyet yapmalarının sebepleri sorulduğunda kadınlarda erkeklerden farklı olarak “daha ince 

görünmek” ve “güven ve özgüveni artırmak” gibi motivasyonlar ön plana çıkmıştır190 (aktaran 

Grogan, 2005, sf. 58). Motivasyonun ardında yatan sebep özgüven eksikliğinin bilinmesi ve 

bunun ortadan kaldırılmak istenmesi gibi görünmektedir.  Yani kişiler toplumdaki ideallerin ve 

toplumun onlar üzerinde yarattığı motivasyon ve özgüven eksikliği gibi ruhsal etkenlerin 

farkında olarak diyet ve sağlıklı beslenme gibi davranışlara yönelebilmektedir. Toplumda 

yaşatılan post modern kültür, diyet alışkanlıklarını içine alarak insanların güzellik algılarına 

yerleşmektedir. Yapılan görüşmelerde kadınlar beden estetik ve sağlığıyla ilgili kararları 

özgürce aldıklarını söylemiştir, fakat bu kararlar kültürün güzellik tanımlarıyla ve belirli cerrahi 

tekniklerin mevcudiyetiyle şekillenmektedir. Çoğu kadın diyetlerden ve operasyondan sonra 

yaşam kalitelerinde ve özgüvenlerinde önemli derecede artış olduğunu belirtmiştir. Modaya ve 

                                                             
187 Arat, N., a.g.e.,s.50  
188 Arat, N., a.g.e., s.26  

189 Gough, B.,‘ “Real men don’t diet”: An Analysis of Contemporary Newspaper Representations of Men, Food 

and Health’ Social Science and Medicine, 2007, 64: 326–37. 

190 Grogan, S., a.g.e., sf 58 
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popüler kültüre bağımlı yaşayan kadın kitle iletişim araçlarının yardımıyla güzellik, moda ve 

kozmetik sektörlerinin üretimi olan ideal bir figürdür. Bu figüre baktığımızda bu figürün toplum 

içinde kendine güvenen, belli ürünleri kullanan ve toplumda ideal olarak belirlenmiş belli 

özelliklere sahip olan ve bu sebeplerden dolayı mutlu, tatminkar ve kaygılardan uzak yaşayan 

bir figür olduğunu görebiliriz. Kendine güvenmesi, mutluluğu, tatmini ve kaygısızlığı ile belirli 

tüketim ve davranışları arasında ilişki kurabileceğimiz bu kadın diyet de yapmaktadır. Pesa’nın 

(1999) yaptığı araştırmada çıkan sonuçlara göre, gelişmiş ülkelerde kız ergenler ve genç yaştaki 

kadınlarda diyet yaparak kiloları, dolayısıyla bedenleri üzerindeki kontrolü sağlayabilme, 

kendilik saygısını artırmakta, ama bu konudaki başarısızlık düşük kendilik saygısıyla 

sonlanmaktadır191 (aktaran Örsel, 2005, sf. 13). Kadınlar için ideal beden  farklı dönemlerde 

değişen sosyal ve sınıfsal koşullara göre çekici özelliklerle donatılmaktadır. Erkekler içinse 

bulunduğu çevrede “normal olmak” ideal gibi görünmektedir. Henüz erkek bedeninin her 

parçası kadınlardaki gibi nesneleştirilmemiş olsa da erkek görüşmeciler kilolu olmamayı 

normal olmakla özdeşleştirmiştir. Eskiye oranla bedenle ve erkeklikle ilgili sosyal baskı artıyor 

olsa da kadınlarda bu baskının davranışa yönelimiyle ilgili birçok araştırma kadınların olumsuz 

beden imajına daha fazla sahip olduğunu ortaya koymuştur. Görüştüğümüz kişiler beslenme ve 

egzersiz düzenlerini güncel bilgiler doğrultusunda oluşturduğunu belirtmiştir, egzersiz 

alışkanlıkları genellikle kültürfizik çalışması ve diyet alışkanlıkları ise dönemsel diyetler 

şeklindedir. Araştırmamızda kadınlarla erkekler arasında daha önce yapılan araştırmaların 

birçoğunu destekleyen sonuçlar çıkmıştır. Erkekler bedenleri konusunda eskisi kadar rahat 

hissetmediklerini belirtse de kadınlar hala daha fazla kaygı taşımaktadır ve bedensel olarak aktif 

olduklarını ve bedenlerini denetlediklerini belirtmiştir. 

 

Erkeklerde Diyet ve Egzersiz 

 

Erkekler için estetik kaygı ve bedensel tatminsizlik erkek bedeninin 1990’lı yıllardan 

itibaren ana akım medyada yer alması ve nesneleştirilmeye başlamasıyla artışa geçmeye 

başlamıştır. Beden konusundaki algısı değişen erkek kendi bedeninin yöneticisi olması 

gerektiği, “erkeklik kültürüne” uymak adına kendisine bakması gerektiği şeklinde birçok 

iletiyle karşılaşmaktadır. Donaldson 1996 yılında İngiltere’de yürüttüğü çalışmasında erkek 

deneklerin yüzde 65’inin beden algısını olumlulaştırmak  için spor yaptığını tespit etmiştir192. 

                                                             
191 Örsel, S.;  Canpolat, B., I.; Akdemir, A.; Özbay, a.g.e. sf. 13 

192 Donaldson, C., ‘A study of male body image and the effects of the media,’ unpublished BSc dissertation, 

1996, Manchester Metropolitan University. 
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Altınok (2010) ise kız ve erkek lise öğrencilerinin diyet ve egzersiz ile kilo verme davranışları 

üzerine Malatya’da yürüttüğü çalışmada kız öğrencilerin %44,5’inin, erkek öğrencilerin 

%43,5’inin beden ağırlıklarından memnun olduğunu, kız öğrencilerin %39,9’unun, erkek 

öğrencilerinse %18,1’i geçen yıl kilo verme girişiminde bulunduğunu ve bu deneklerin 

%81,5’inin egzersiz yaptığını, %53,2’si diyet uyguladığını, erkek öğrencilerin %29,6’sının, kız 

öğrencilerinse %19,3’ünün diüretik, laksatif, zayıflama hapları, zayıflama tozları ve çayları, 

kendi isteğiyle kusma gibi sağlıksız ve tehlikeli ağırlık kontrolü davranışları gösterdiğini 

bulgulamıştır.193. Son yıllarda yürütülen bu çalışma göstermiştir ki artık erkek bedeninin ve 

erkekliğin endüstriyel ve kültürel olarak geçmiş on yıllara göre daha fazla denetleniyor ve 

manipüle ediliyor olması erkeklerin de daha fazla beden imajı bozukluğu yaşamasına ve belirli 

tüketim davranışları sergilemesine yol açmaktadır. Diyet, egzersiz ve takviye ilaçların 

kullanımı sağlıktan ziyade estetik değişiklik amaçlı görünmektedir. Çoğu öğrencinin şişman ve 

kilolu olmaya karşı olumsuz tutuma sahip olması post modern estetik anlayışların ve ideal 

beden baskısının kültürel normlar içinde benimseniyor olduğu düşüncesini doğurmaktadır. 

Görüştüğümüz erkekler içerisinde kilo verme kaygısı olanlar altın çilek, solea ve zayıflama 

çayları gibi zayıflama ürünü ve markalarını kullandıklarını belirtmiştir. Kilo alma kaygısı 

olanlar da GNC ve Solgar gibi dünyaca ünlü “Yeni Çağ Sağlıklı Yaşam Ürünleri” satan mağaza 

zincilerinden ürünler aldıklarını belirtmiştir. Erkeklerin beden konusundaki farkındalığı ve 

kaygı düzeyleri kadınlar ile benzer bulunmuştur. 

 

3.7.2.Sağlıklı Beslenme ve Diyet Alışkanlıklarının Dolaşımı 

 

Bordo’nun ince beden ideali analizi, kadınların güzellik sisteminin yarattığı baskıya 

neden duyarlı olduğunu açıklarken incelik kaygısını kültürel bir bağlama oturtmaktadır. Ona 

göre kadınlar, kadınlarda inceliğin belirli kültürel anlamlarla özdeşleştirildiği bir kültür 

ortamında yetiştirildiği için bu sistemden uzaklaşamamaktadır194. Kadınlara kadınlık 

öğretilmekte ve güzellik, beden denetimi, teşhir konusunda teşvik ya da yasaklar gibi birçok 

şekilde müdahale söz konusu olabilmektedir. Toplumsal cinsiyete dayalı estetik anlayışlar kitle 

iletişim araçlarıyla eril atletizm ve dişil prineizmi önererek sürekli belirli kısıtlı kalıplara göre 

rol model üretmekte ve üretilen rol modele göre meta, hizmet ve felsefe üretimi 

gerçekleştirilmektedir.  Bu rol model ve ideallere göre modern ve post modern (popüler) 

                                                             
193 Altınok, Y., A., “Malatya’da Lise Öğrencilerinin Kilo Kontrolüyle İlgili İnanışları ve Kilo Verme Davranışları 

– Özgün Araştırma”, Türk Pediatri Arşivi, 2010,  s.1. Cilt 45, sf.41 

194 Grogan, S., a.g.e., sf 78 
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kültürde cinsiyetler için ayrı ayrı beslenme tarzları diyetler sunulmakta ve bu diyet alışkanlıkları 

kültürlerin yüzyıllar içerisinde oluşan beslenme kültürlerinde köklü değişiklikler yaratmaktadır. 

Günümüz estetik ve sağlık anlayış ve furyalarının etkisiyle yönelinen beslenme yönetimi bu 

değişiklikleri belirlemektedir. Beslenme şeklimizi şekillendiren sosyal çevremizin başında 

ailemiz gelmektedir. Araştırmamızda az yeme ve çok yeme konusunda aile bireylerinin 

birbirine müdahalelerinin etkili olduğu bulgulanmıştır. Kahvaltı ve akşam yemeklerini genelde 

birlikte yiyen ailelerin aldığı besinlerin türleri o ailenin bireylerinin sağlıkları için ortak bir 

belirleyicilik niteliği taşır. Kişilerin vücuduna aldığı besin miktarının kilosunu, görüntüsünü ve 

beden imajını belirlediğini ve bununla bağlantılı olarak obez olan anne babaların obez çocukları 

olduğuna dair bazı araştırmalar mevcuttur. Normal anne ve babanın çocukları arasında obezite 

sıklığı %8-9, anne babadan birinin şişman olduğu ailelerde %40, her ikisi şişman olan ailelerin 

çocuklarında %80'dir. Genellikle bu ailelerin yemeklerinin enerji değeri yüksektir ve bütün 

fertler fazla enerjili beslenmektedir195. Yapılan diğer bir araştırmaya göre; günümüzde kırsal 

kesimde %63.9 oranında ailelerin sofraya konan ortak bir kaptan, %36.1 oranında herkese ayrı 

bir tabak içinde yemek servisinin yapıldığı; büyük kentlerde ise bu oranın %70.8’e çıktığı 

görülmektedir. Masada ayrı kaptan yemek yeme alışkanlığı her geçen gün artmaktadır. Bu 

değişimin nedeni, sofradaki herkesin eşit miktarda yemeklerden yararlanması ve bireyler 

arasında hastalık yayılmasının en aza indirgenmek istenmesi olabilir. Bu gün bile hala, kırsal 

kesimin büyük bir çoğunluğunda, sini etrafında yemek yeme alışkanlığı bulunmaktadır196. 

Medeni ve bireyselleşme eğilimindeki toplumlarda paylaşımın eşit olabileceğine dair inanç 

dahi etkili olabilmektedir. Kamuoyunda son yıllarda post modern sağlık anlayışlarının hâkim 

olmaya başlamasıyla tartışılan sağlıklı beslenme konuları ailelerdeki bireylerin kendi öğünlerini 

kendileri düzenlemeleri ve/veya beslenme şekliyle ilgili geçmiş yıllara oranla daha fazla bilinçli 

hareket etme çabasında olduğu gözlemlenebilecek fakat veriyle desteklenmesi gereken bir 

durumdur. Birlikte beslenme alışkanlığı bedenlerin aile ve sosyal çevrelerin kültürel 

edinimlerine açık hale getirebilmektedir. Bu anlamda aile bireylerinin yeni bilgilerden 

etkileniyor olması, yeni estetik ideallerin yemek yerken bile aile bireylerinin birbirlerinin 

alacağı besin oranı konusunda müdahaleyi meşru kılması bulunması gibi durumlarla yeni bir 

boyuta taşınıyor olabilir.  Ailelerin çocuklarının beslenme ve diyet alışkanlıkları üzerindeki 

etkisine dair bazı araştırma sonuçları, aile ve kültürün post modern estetik ve sağlık anlayışlarını 

                                                             
195 Anonim, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, Sayı 23, Cilt 1, sf. 47-54 

196 Güler, S., Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi,Cilt 2, s. 26, sf.28 Anadolu Üniversitesi  
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korumacılık güdüsüyle aktarışının  bireylerin beden imajı üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir.  

 

3.7.3.Dünya ve Türkiye’de Diyet Furyaları 

 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1990’lı yılların ortalarından itibaren diyet ve 

sağlıklı yaşam kampanyaları ve reklamları medyada sürekli yer almıştır. Moda, kozmetik ve 

farmakoloji endüstrilerinin eş zamanlı çalışmalarıyla yaşam felsefesi üretimi gerçekleşmekte 

ve bu felsefe ve doktrinler bedensel tüketim amacına hizmet edebilmektedir. Popüler kültürde 

moda olan ve birkaç yıl sonra hatırlanmayan fakat insanların bedensel hafızalarında, yani 

hücrelerinde, organlarında ve ruhsal durumlarında izlerini bırakan diyetler dolaşıma 

sokulmaktadır. Bunlara Dünyadan ve Türkiye’den şunlar örnek olarak verilebilir: Atkins 

Diyeti, Karatay Diyeti, Dukan diyeti, Taş Devri Diyeti, Venüs Diyeti, Zone Diyeti, Pamela 

Anderson Diyeti, Mesut Yar Diyeti, 3 Günde 3 Kilo Diyeti, Patates Diyeti, Sharon Stone Diyeti, 

Burcunuza Göre Diyetler, Besin Grubuna Göre Şok Diyetler, 10 Günlük Diyet, 3 Saatlik Diyet, 

Badem Diyeti, Simit Diyeti, Bikini Diyeti, Lahana Kürü, Maydanoz Kürü197, İsveç Diyeti, Kan 

Grubu Diyeti, Çalışan Kız Diyeti, Alman Diyeti, Prenses Diyeti, Montignac Diyeti198… 

Diyetler doktrini ortaya koyan doktorun, diyetisyenin adıyla; onu uygulayıp zayıflayan ünlü 

kişilerin adıyla, ; diyetin ana besin maddesinin adıyla; amacıyla anılmaktadır. Medyada yer alan 

ve popüler kültürün hâkimiyetinin yüksek olduğu genç ve yetişkinler arasında denenen bu 

diyetleri üreten sağlık ve estetik anlayışları ilgi çekici iddialarıyla kişileri ikilemlere 

düşürebilmektedir. Bireyler ise bedensel tatminsizlik yaşamalarının ardından yaygın diyet 

eğitimiyle ikileme düştüğü konularda yeterli bilgi sahibi olamadan sağlığa zararlı diyet ve 

beslenme davranışlarına yönelmektedir. Bu yönelimin farkında olan bir görüşmeci ise şu 

sözleriyle bu durumu özetlemiştir: 

 

“Bir sürü saçma sapan ürün ve ilaç ticari kaygıyla satılıyor. Zayıflama ümidiyle giden insanlar 
düş kırıklığına uğruyor.” 

 

 

 

                                                             
197 Anonim, (çevrimiçi), web sitesi http://www.diyetto.com/?page_id=29 , (Yararlanılan tarih: 13.01.2013) 

198 Anonim, (çevrimiçi), web sitesi http://www.bsm.gov.tr/aktuel/aktuel.asp?no=646 , (Yararlanılan tarih: 

17.01.2013) 

http://www.diyetto.com/?page_id=29
http://www.bsm.gov.tr/aktuel/aktuel.asp?no=646
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3.7.3.1.Tek Tip Rejimlerin Yol Açabileceği Sağlık sorunları 

 

            Tek tip beslenme ve diyet alışkanlıkları genellikle popüler diyet furyalarında yaygındır 

ve hızla kilo vermeyi sağlamakta ve kişilerin bedensel tatminini kısa bir süreliğine 

sağlamaktadır. Diğer tarafta ise kişiden kişiye değişmekle birlikte birçok sağlık sorununa yol 

açtığı belirtilmektedir. Bu yaygın diyet furyalarının yarattığı sağlık sorunlarını şu şekilde 

özetleyebiliriz: osteoporoz, safra taşları, böbrek hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, bazal 

metabolizma hızının düşüşü (Vücudun çalışma hızı), kansızlık, dikkat azalması, uyuşukluk, saç 

dökülmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma199. 

 

Beden imajının olumlu hale getirilmesi ve kişinin toplumsal normların eksilttiği benlik 

saygısını artırması için kullandığı furya diyetler bir taraftan kişiye kısa süreli bedensel tatmin 

ile olumlu duygular hissettirebilirken diğer yandan yan etkileriyle sağlığını tehdit 

edebilmektedir. Garner ve Wooley’e göre (1991) sağlık açısından metabolizmadaki yavaşlama 

nedeniyle kilo vermek ve mevcut kilonun korunması için daha katı yöntemlerin uygulanması 

sonucu diyet yapmanın kendisi de başlı başına bir risk olabilmektedir (aktaran Örsel: 2004, sf. 

6). Diyetle ilişkili sağlık sorunları arasında, yeme bozuklukları (örneğin tıkınırcasına yeme, 

anoreksiya ve bulimiya nervosa), kilo alma ve verme döngüsüne bağlı olarak kendilik 

saygısında azalma, kardiyovasküler risk artışı ve ölüm sayılmaktadır (French ve ark. 1995, 

Rierdan ve Koff 1997, Smolak ve Levine 1996), (aktaran Örsel: 2004, sf.6) 200. Görüştüğüm 

kişilerden furya haline gelen şok diyetler uygulayan fazla kişi olmamakla birlikte etkileri sürece 

ve zamana yayılan yaşam tarzı değişiklikleriyle birleşen yeni sağlık-estetik doktrinleri 

(diyetleri) uyguladıklarını belirtenler olmuştur. En bilinen örnekler olarak Dukan ve Karatay 

diyetleri telaffuz edilmiştir. 

 

3.7.4. Ergenlerin ve Öğrencilerin Zayıflama Alışkanlıkları 

 

Ergenlerde diyet yapma alışkanlıkları, kalsiyum, demir gibi temel besin öğeleri 

yetersizliği ve yorgunluk, gerginlik, depresyon, mental durgunluk gibi ruh sağlığı yakınmaları 

ile ilişkili bulunmuştur201. Ergenlerin büyüme ve gelişmeleri nedeniyle artan besin öğesi ve 

                                                             
199 Anonim, (çevrimiçi), http://www.bsm.gov.tr/aktuel/aktuel.asp?no=646, (Yararlanılan tarih: 17.01.2013) 
200 Örsel, S.;  Canpolat, B., I.; Akdemir, A.; Özbay, a.g.e. sf. 6 
201 Neumark-Sztainer D, Hannan PJ. Weight-related behaviors among adolescent girls and boys. Arch Pediatr 

Adolesc Med 2000;154: 569-77. 



125 

 

enerji gereksinimlerini, kilo alma endişesi ile yiyeceklerini kısıtlayarak karşılayamamaları, 

büyümelerini ve cinsel gelişimlerini geciktirerek sağlıklarını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir202. Bedenin bazı yararlı besinlerden diyet uğruna mahrum bırakılması  saç 

ve deri dökülmesi ve benzeri görsel niteliklere bürünen sağlık sorunlarına da yol 

açabilmektedir. Bu durumda estetik kaygıyla sonuçlanan beden imajı olumsuzlaşma süreci bir 

yandan durur  gibi görünebilmekte fakat bilinçsiz şekilde gündelik furya diyetlerle sağlığın 

bozulması sonucu aslında tekrar estetik kaygıyla devam edip sağlığın da kötüleşeceği bir 

döngüyle devam edebilmektedir. Altınok’a göre (2010) tehlikeli zayıflama yöntemlerinin, 

öğrenciler (özellikle erkek öğrenciler) arasındaki yaygınlığı şaşırtıcı bir bulgudur ve bu 

yaygınlığın nedeni, öğrencilerin bu tür yöntemlerin sağlık üzerinde oluşturabileceği zararlı 

etkileri konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir203. Ülke genelinde 

halkın beslenme bilgi düzeyinin yetersiz oluşu, ellerinde mevcut gıda ve ekonomik kaynak olsa 

bile bu kaynakların faydalı bir şekilde kullanımını olumsuz yönde etkilemekte ve hatalı 

uygulamalara neden olmaktadır204. Estetik operasyonlar ve kozmetik ürünleri kadar kilo 

kontrolü ilaçlarını da sağlığa zararlı yönlerini bilmelerine rağmen bunları kullanmakta olmaları 

gençlerin ergenlik dönemindeki beden imajı olumsuzluğunun başlarına gelecek en trajik 

olaylardan biri gibi olduğunu düşünmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumu yaratan 

etkenlerden biri gençlik dergi ve yayınları olabilir, bu konuda yayınlar ve gençlerin davranışları 

arasındaki bağlantıları inceleyen çalışmalar bulunmakla birlikte yetişkinlerin beden imajıyla 

ilgili olarak gençleri bilinçlendirmemeleri ya da gençlerin kendilerine zarar verecek 

uygulamalara yönelmelerini engelleyici telkinde bulunmamaları diğer bir etken olarak 

karşımıza çıkabilir. 

 

 

Altınok’un (2010) çalışmasındaki bulgulara göre kız öğrenciler, erkeklerden daha fazla 

oranlarda egzersiz ve diyet yapmışlar; erkek öğrenciler de, kızlardan daha fazla oranda 

zayıflama ilacı, diüretik, laksatif kullanmışlar ve kendi istekleriyle kusmuşlardır. Bu 

araştırmada, bu tür yöntemleri kullanan erkek öğrencilerin oranı, kızlardan daha fazla 

bulunmuştur205. Bu bulgu ise değişen toplumsal cinsiyet kuralları ve kitle iletişim yöntemleri 

sayesinde erkeklerin beden imajı konusunda kadınlar kadar sorun yaşayabildikleri ve sağlığa 

                                                             
202 Story M, Neumark- Sztainer D, French S. Individual and environmental influences on adolescent eating 

behaviors. J Am Diet Assoc 2002; 102: 40-51. 
203 Altınok, Y., A., a.g.e., sf.46 
204 Ünver, Y.; Ünüsan, N., Okulöncesinde Beslenme Eğitimi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005, s.14, sf.530 
205 Altınok, Y., A., ag.e-sf.46 
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zararlı yöntemleri kullanma yoluyla tüketimi seçtikleri şeklinde yorumlanabilir. Gençlerin ve 

yetişkinlerin kullandığı zayıflama, diyet ve kamuflaj ürünleriyle ilgili olarak eczanelerde, 

medikal malzeme satıcılarında, aktar ve bitkisel ilaç satan dükkanlardaki envanter şunlardan 

oluşmaktadır: Yağ yakıcı kapsül, tablet; inceltici, sıkılaştırıcı yağ, krem; kilo kontrol tozu; hızlı 

kalori yakılmaya yardımcı ürün; zayıflamaya yardımcı yağ; zayıflatıcı köpük; zayıflama 

eşofmanı; zayıflama ayakkabısı; zayıflama kemeri; zayıflama çayı; zayıflama küpesi; zayıflama 

bandı; bölgesel zayıflama jeli; göbek ve basen eritme bandı; yağ yakıcı krem; yağ parçalayıcı 

zayıflama hapı, steroidler, aminoasitler… 

 

Geniş ürün gamına ve yöntemlerine sahip olan zayıflama sektörü birçok gelir 

grubundaki insanlara hem zehir (stres) hem de çare (panzehir)  üretebilmektedir. Devlet 

hastanelerinde veya özel sağlık hizmetleri alınırken diyetisyene sağlık kaygısının yanı sıra 

estetik kaygının da düşünülerek başvurulması bu yönelimi destekleyebilir. Bu estetik kaygıyla  

diyete yönelim ön planda olurken sağlıklı beslenme alışkanlığını edinmek için farklı besinleri 

tüketmek de ayrı bir yönelim olarak ortaya çıkmaktadır. Hacıoğlu’nun (2012) İzmir ilinde 

yaptığı araştırmaya katılan tüketicilerin en çok kullandıkları ilk üç fonksiyonel gıda ürününün 

sırasıyla, maden suyu, tahıllı diyet bisküvi ve tahıl yönünden zengin kahvaltılık gevrek olduğu 

bildirilmiştir206. Tüketicilerin fonksiyonel gıda ürünlerini tüketmelerini sağlayan sağlık unsuru 

ile ilgili en önemli üç özellik sırasıyla; fonksiyonel gıdaların sağlıklı gut bakterisini artırması, 

zayıflamaya yardımcı olması ve çocukların gelişimi ve büyümesine yardımcı olmasıdır. Sağlık 

ve estetik için tüketim fonksiyonel gıda tüketiminde birleşmektedir. Uruguay'da yapılan bir 

çalışmada ise, tüketicilerin fonksiyonel gıda ürünlerini tüketmelerini sağlayan sağlık unsuru ile 

ilgili en önemli üç özellik; kardiyovasküler hastalık riskini azaltması, kolesterolü düşürmesi ve 

tansiyonu düşürmesi olarak belirlenmiştir (Ares vd, 2007)207. Farklı ülkelerde farklı besinler 

farklı işlevleri düşünülerek farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Fonksiyonel gıdaların 

işlevleri Türkiye’de mevcut çalışmalar için gut bakterisi artırımı, zayıflama ve çocuk gelişimi 

bakımından önemli bulunurken Uruguay’da kalp sağlığı, kolesterol ve tansiyon ile ilgili 

rahatsızlıklarda önemli bulunmuştur. 

 

 

 

                                                             
206 Hacıoğlu, G.; Kurt, G., Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı, Kabulü ve Tutumları: İzmir 

İli Örneği, Business and Economics Research Journal, 2012, s.3.1,sf, 165 
207 Hacıoğlu, G.; Kurt, G., a.g.e., sf. 166 
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3.7.5.Diyet, Zayıflama ve İrade İle İlgili İnançlar ve Beden İmajı 

 

Toplumdaki incelik idealine göre kendilerine ve birbirlerine bakan ve bu minvalde 

“güzel”, “çirkin”, “hoş”, “alımlı”, “zayıf”, “şişman” ve benzeri bedensel değerlendirmeler 

yapan insanlar moda, kozmetik ve sağlık endüstrilerinin ürettiği popüler inançları 

kabullenmekte ve bu inançlara göre çevrelerindeki kişilere ve kendilerine karşı bedensel 

tutumlarını aktarmaktadırlar. Kilo ve zayıflıkla ilgili olarak post modern kültürlerde iradelilik 

ve iradesizlik, disiplinlilik ve disiplinsizlik üzerinde çeşitli sistematik fakat keyfi yorumlar 

kabul görmektedir. Gerçekçi ve işlevsel olmayan bu inançlara şu örnekler verilebilir: “Başarı 

zayıf olmaya bağlıdır.”, “Yalnızca zayıf insanların iyi ilişkileri olur”, “Popüler olmak 

istiyorsam, zayıf olmalıyım”208. Toplumun kişilere bu şekilde yaklaştığını düşünen bireyler, 

irade, kontrol, diyet ve zayıflama konusunda takıntı sahibi olabilmektedir. Tiggeman (2002) 

Batı toplumlarında zayıf olmanın yaşamın birçok alanında başarılı ve güzel olma anlamına 

geldiğine dair mesajlar verildiğini ileri sürmüştür. Diğer yandan, aşırı kilolu olmak ise, 

çirkinlik, hasta olma ve tembellik anlamına gelmektedir (Puhl ve Brownell, 2001).209 Toplumda 

bu tür inançların yeşermesine ve yerleşmesine katkıda bulunan üretim ve tüketim kaygısı beden 

imajlarını olumsuzlaştırmaktadır. Bu şekilde kişilerden büyük oranda sürekli ekonomik gelir 

elde edilmesi sadece bedensel kaygılara sebep olmamakta, ayrıca kişilerin özel hayatlarında 

başka sorunlara da yol açmaktadır. Mellin, Neumar-Sztainer, Story ve arkadaşlarının yaptığı 

bir çalışmada (2002) ise aşırı kilolu ergenlerin psikolojik streslerinin daha yüksek, okul 

performanslarının daha düşük ve eğitim konusundaki gelecek beklentilerinin daha düşük 

olduğu bulunmuştur210. 

 

 “Şişman kişiler tembeldir, zayıflar başarılıdır, zayıflarsam daha başarılı olacağım” gibi 

ahlaki ve ideolojik bir yönelime bürünebilen bu incelik ve şişmanlık kaygısı denetlenmediği ya 

da sorgulanmadığı durumlarda kişilerin birbirlerini görünüşleriyle yargılamalarına neden 

olabilir.. Öte yandan birçok çeşidi bulunan diyetler sağlık ve güzellik bakımından faydalı 

olabildiği gibi ters etkiler de yaratabilmektedir, bu yüzden toplumda “zayıflık iyidir”, “zayıflar 

iyidir”, “şişmanlık kötüdür” ve “şişmanlar kötüdür” gibi açıkça ifade edilemeyen ahlaki 

yargıların ilişkilere taşınması adaletsiz bir sosyal yaşam yaratılmasına sebep olabilir. Brownell 

(1991), Morris ve ark. (1989), Ogden ve Evans (1996) medya idealleri ile karşılaştırma 

                                                             
208 Kutlu, B., a.g.e.., sf.9 
209 Kutlu, B., a.g.e.., sf.9 
210 Kutlu, B., a.g.e.., sf.10 
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yapmanın hoşnutsuzluk yarattığı; medyadaki klişeleşmiş tiplerin, ideal zayıflık ile başarı, 

çekicilik gibi olumlu özelliklerle, diğer yandan şişmanlık ile uyuşukluk, yavaşlık gibi olumsuz 

özelliklerle bağıntı kurulmasına neden olduğunu belirtmektedir (aktaran Örsel: 2004, sf. 15)211. 

 

Stradmeijer, Bosch, Koops ve Siedell (2000) de yaptıkları çalışmada aşırı kilolu 

ergenler, fiziksel görünümleri, atletik yeterlilikleri, sosyal kabul, benlik saygısı ve toplam 

kendilik saygısı değişkenlerinde daha düşük puanlar almışlardır.212 Moda, kozmetik, estetik ve 

kitle iletişim endüstrilerinin aşırı kiloluluk, fiziksel görünüm, atletik yeterlilik, sosyal kabul ve 

toplumsal cinsiyete dayalı eril ve dişil modeller üzerinde egemenlik kurması içinde yaşadığımız 

post modern kültürün moda, estetik ve sağlıkla ilgili argümanlarda incelik idealinin kabulüne 

ve zıttının dışlanmasına yol açmıştır. Kişilerin sosyal çevrelerinde kabul gören incelik ve 

sağlıklılık ideali genellikle kişilerin diyet yapmayı denemesine sebep olacak bir etkileşime yol 

açmakta ve kişiler sorgulayan kişiler olsa da post modern kültürlere yerleşmiş bulunan 

paradigmaların topyekûn reddi pek olası görünmemektedir. Bu ideale ulaşma konusunda 

kültürlerimize yerleşen irade ve zayıflık bağlantısıyla ilgili olarak görüşmeciler fikirlerini şu 

şekilde ifade etmiştir: 

 

“Kiloyla iradesizlik arasında bir ilişki kesinlikle vardır. Yaşantım bunu kanıtlar 

niteliktedir. Nitekim zayıf iradem dolayısıyla diyete sadakat ve zayıflama konularında sıkıntı 

çekmekteyim.” 
 

“İradeyle başarı arasında ilişki var gibi aslında. Sadece diyetle değil, herhangi bir şeyi 

sürdürmeyle irade arasında ilişki vardır.” 

 
“Bence kilo bünye meselesi tabi ama sağlam bir irade ile zayıflamayı kafasına koyan 

zayıflayabiliyor”, 

 
“Kiloyla direk bağlantılı diyemem ama yemeğe dikkat etmek iradeyle bağlantılı”, 

 

“Diyet uyulması gereken zor bir şeydir. İraden olmazsa kendini tutamaz ve yersin.“, 
 

“Bazen insanlar dışarıdan itekleme olmadan bir türlü harekete geçemezler”, 

 

Genel kanı irade ve zayıflık şeklinde görünüyorken bazı görüşmeciler iradenin yanında 

sosyal, kültürel ve biyolojik etkenlere de bu döngüde yer vermiştir: 

 

                                                             
211 Örsel, S.;  Canpolat, B., I.; Akdemir, A.; Özbay, Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden 

İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması, Türk Psikiyatri Dergisi, 2004, s.15 (1), sf. 5 

212 Kutlu, B., a.g.e.., sf.10 
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“Metabolik etkenler de vardır. Kesin bir çizgi yok. Biyolojik yapı da uygun 

olmayabilir”, 

 
“Her zaman değil, bazılarının sağlık sorunu olabiliyor. Sağlık sorunu yoksa kilolu 

kalmalarına ve dikkat etmemelerine kızabiliyorum”, 

 
“Kiloluların iradesiz ve başarısız olduklarını düşünmüyorum. Gerçekten zayıflamak 

istediklerinde yapabileceklerini düşünüyorum. Ancak bazen iradesizliğin arkasına sığınıp 

kendilerini kandırdıklarını da düşünebiliyorum”, 

 
“Eğer üstesinden gelmesi zor bir psikolojik ya da biyolojik hastalığı yoksa, irade ile kilo 

verme arasında kesinlikle bir ilişki vardır”, 

 
“Kilolu olmayı iradesizliğe indirgemek bence sığ bir bakış açısıdır”. 

 

3.7.5.1.Zayıflık ve Başarı, Şişmanlık ve Başarısızlık İlişkisi/İnancı  

 

Dünyada kendi adıyla anılan bir diyet furyası başlatan Dukan’ın öğrencilere ders başarı 

notlarının diyet uygulamasına uyumuna göre verilmesi gerektiği şeklindeki önerisi zayıflık ve 

incelik idealinin ve diyet bağlantısının eğitim ve sağlık sistemlerinde ideolojik, ahlaki ve siyasi 

bir norm haline gelerek yaptırıma dönüştürülecek kadar güçlendiğinin ilgi çekici bir örneğidir. 

Bu uygulamanın sektörün ileri gelenleri tarafından önerilmesi aslında bunun tamamen 

tesadüfen oluşmuş bir düzen değil bilinçli bir şekilde oluşturulan ve yönetilen bir süreç 

olduğunu gösterebilir. Diyete ve incelik idealine eğitim kurumlarında yasalaşacak kadar ahlaki 

anlam yüklenmektedir. ABD’de bilimsel ve tıbbi olarak bir rahatsızlık sayılmasa dahi 

kadınlarda küçük göğüsün bir rahatsızlık kapsamında görülmesi plastik cerrahi derneklerinin 

sektörleri yönlendirmesinin toplumda beden imajını yönlendirmede ne kadar güçlü 

olabileceğini göstermektedir. Beden algısı yönetilen insanlar çeşitli ruhsal ve duygusal sorunlar 

yaşamaktadır, ”şişmanlık kaygısı - şişmanlıkla aşırı uğraş”, “diyet – rejim”, “sosyal baskı”, 

“zayıflıkla aşırı uğraş”, ”diyet”, “kontrol ve sosyal baskı”, “ince olma”, “yeme ile ilgili 

çelişkiler” gibi birçok etkenle mücadele etmektedir. Araştırmamız incelik ideali ve ideal beden 

tasavvuru bireyler tarafından ulaşması gereken bir nokta olarak algılandığında bireylerin nelere 

ihtiyaç duyacağına ve sahip olunan veya olunmayan hangi özelliklerle başarıya ulaşılacağına 

inandığını kısmen ortaya koymaya çalışmıştır. Görüşmeciler genel itibariyle iradeyle başarılı 

olma ve bedensel iradeye sahip olma arasında korelasyon kurduklarını belirtmiştir ve 

bedenlerini kontrol etmede iradeye sahip olmanın önemine vurgu yapmıştır. Bu paralelde 

açıklamalar yapan denekler kişilerin bedenleri ve bedenleri dışındaki iradeleri arasında bir 

ayrım bulunduğunu da eklemiştir. Bedendeki değişiklikler konusunda iradenin sorumlu 
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olduğunu düşünenler kilo ve irade arasında bir bağlantının olduğuna inanma eğilimindeydiler. 

Bünye ve genetik gibi etkenlerden ziyade iradenin kilonun artıp azalmasında etkin güç 

olduğunu belirtmiştir. İradeyle başarı arasında ilişki kurmada bir adım ileri giden görüşmeciler 

deneklerin görünümden ziyade başarmanın önemine inandıklarını açıklamıştır. Bu açıklamaları 

yapan denekler görünüm kaygısı taşımamaktadır. Bununla birlikte iradeli ve başarılı 

olunduğunda bunun bedensel temsile de yansıyabileceğini belirtmektedir. 

 

3.7.5.2.Sektörlerin İncelik Söylemi Üretmesi 

 

Sektörlerin egemen güçlerinin ortaya koyduğu ve tüketimi körükleyen model ve şemalar 

beden imajına olumsuz etki edebilmekte ve insanları sağlığa zararlı ve maliyeti yüksek 

yöntemlere yöneltebilmektedir. Eleştirilebilecek bir nokta ise moda ve kozmetik sektörlerinde 

çalışan kesimin insanlarda beden imajı konusunda kaygıya sebep olacak şekilde,  her bir 

organın durumunu kişilere olumsuz algılatma yoluyla onlara tüketim yaptırma çalışmalarıdır. 

Söz gelimi bir eczanede cildi için kapatıcı almaya çalışan bir kadına cildiyle ilgili gerçekçi 

olmayabilecek cilt sorunları ürün pazarlamak üzere kurgulanabilmekte ve çoğu alternatifin 

içinden fiyatı en yüksek ürünler önerilebilmektedir. Cilt ve beden sorunları için çareler ve 

üretim gerekli olmakla birlikte bu sektörlerde faaliyet gösterenlerin kişilerin ruhsal sorun 

yaşamalarına sebep olan olumsuz beden imajını yaratmalarına engel olunmalıdır. Diyet 

uygulamalarıyla ve ürünleriyle ilgili olarak da sorun hissetmeye başlayarak bunlara yönelen 

kişilerin bedenlerini sektörlerin belirlediği beden, estetik ve sağlık ideallerine göre 

yorumlayabildiği ve kişileri korkuyla tüketime yönlendirebildiği çalışmamızda incelenen 

varsayımlardan biridir.  

 

Kilo sorunu genel olarak tüm dünyada sağlık ve estetik otoriteleri tarafından ele alınan 

en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir ve kişiler arası etkileşimde, özellikle estetik ve 

sağlık konulu sohbetlerde insanlar kulaktan dolma bilgilerle birbirlerini etkilemekte ve beden 

imajı olumsuzluklarına yol açabilmektedir. Türkiye’de kilo sorunu konusunda kaçınma 

davranışları söz konusu olabilmektedir: göbeği içe çekenler, korse takanlar, şişliğin ödem 

olduğunu iddia edenler, sigarayla iştah kesenler ve kusanlar… Bu tür yöntemler de kişilerin 

ruhsal ve bedensel anlamda sağlıksız yaşantılara yönelmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca 

toplumda denetlenmeyen estetik ve sağlık idealleri çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. 
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Tedavi alıp da iyileşenler olmakla birlikte, neyin tedavi olduğunu ve neyin olmadığının 

sorgulanması gerekmektedir.  

 

Bedensel tatminsizlik kişilerin sosyal çevrelerinde değişikliklere de sebep 

olabilmektedir. Bu kişiler bedensel tatminsizliklerini kendilerine hissettirdiğini  düşündüğü 

kişilerden hem uzaklaşabilir hem de onlardan uzaklaşamıyorsa bedensel algılarını değiştirmeye 

çalışabilir. Bu, bizim de çalışmamızda incelenen durumlardan biridir. Bazı görüşmeciler 

kendilerine “tepeden bakan” kişilerle aynı ortamda olmak istemediklerini belirtmiştir. 

 

3.7.5.3.Diyet Eğitimi, Diyet İle İlgili İnançların Kişilerdeki Etkileri 

 

Beslenme alışkanlıkları toplumda on yıllarca veya yüzyıllarca hüküm süren yaşam 

tarzları sonucunda ortaya çıkan bir kültürel özelliktir. Diyet ise sonradan yapılandırılabilen ve 

üzerinde bilimsel tartışmaların oldukça yoğun yapıldığı, sağlık açısından ahlaki ve ideolojik bir 

yönelim gibi sosyal baskıyla ve iletişimsel düzenlemeyle kişilerin beden imajları üzerinde etkili 

olabilen bir uygulamadır.  

 

Ünsal’ın (2008) İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi’nde yaptığı 

araştırmada bireylerin cinsiyetine göre ailelerindeki kişilerin hastalıklarının dağılımı 

incelendiğinde hiperlipidemik hastaların yarıdan fazlasının ailelerinde şişmanlık, tansiyon ve 

kalp hastalıklarının mevcut olduğu tespit edilmiştir213. Çekirdek ve geniş aileler hem kalıtımsal 

hem kültürel mirasları paylaşmakta ve hastalıklara varana değin benzer sonuçlar üretmektedir. 

Zayıflık ve şişmanlık tamamen bireysel iradeyle ilişkilendirildiğinde ortaya bireylerin 

bedenlerinden memnuniyetsizliği ve zihinsel melekelerinin yetersizliği hissi gibi bedensel 

durumlarla alakasız fakat bireylerde tüketimi ve bedensel davranışı tetikleyen kaygılar ortaya 

çıkmaktadır. Yani bilimsel olarak kanıtlandığı ya da verilerle desteklendiği öne sürülen bu 

durumlar hangi bilimsel disiplinin yapısına hizmet eder görünmekteyse ona uygun olarak 

popüler söylemler üretilmektedir. Bu popüler söylemler de kitle iletişim araçlarından ve 

uzmanlardan öğrenilmekte, kulaktan dolma bilgilerle dedikodu haline dönüşerek toplumsal 

uzamda etki-tepki ilişkilerine yol açabilmektedir.  

 

                                                             
213 Ünsal, E. N., Diyet Eğitiminin Hiperlipidemik Hastaların Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgi Düzeyleri 

ve Beslenme Durumuna Etkisinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, Önsöz 
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Sorunun çözümüne dair ailenin ve çevrenin harekete geçirilme çabası yemek ve yaşam 

tarzı konusunda ortaklığın obeziteyi üretmesinde olduğu gibi çözümde de aynı sosyal yapı ve 

dinamiklerin işe yarar olduğunu gösterir, yani beden her halükarda toplumsal olarak 

oluşturulur. Bu sosyalleşmeye, akültürasyona aile içinde verilen ya da okullarda, deneylerde 

verilen eğitimler de dâhildir. Memiş (2004) hastanede beslenme eğitimi alan (200) ve almayan 

(200) olmak üzere 400 öğrencinin incelendiği araştırma kapsamında verilen eğitim sonrasında, 

ara öğünde meyve tüketiminin artışı, simit, poğaça, bisküvi ve kraker tüketiminin azalışına 

dikkat çekmiş ve araştırmaya katılan erkek ve kadınların beden kitle indekslerinde, erkeklerin 

bel çevrelerinde eğitim sonrasında azalma olduğu ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

sonuçlarını tespit etmiştir214. 

 

Memiş’in (2004) araştırmasında kilo vermek veya ideal kilolarını korumak için 

öğrencilerin %36.7’sinin bazen, %5.0’inin her zaman diyet yaptıkları, diyet ürün kullanma 

nedenlerinin öğrencilerin %34.0’ü kilosunu korumak, %29.1’i zayıflamak, %19.4’ü diyet 

ürünlerin lezzeti olduğu, bu ürünleri kullananlardan %16.5’inin yararını gördükleri, 

%55.3’ünün de kısmen yararını gördükleri, bu ürünler hakkındaki görüşleri ile cinsiyetleri 

arasında önemli bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir215. Aynı araştırmaya katılan erkek 

öğrenciler, kız öğrencilerden daha fazla oranda zayıf insanların daha çok arkadaşı olduğuna; 

kızlar ise erkeklerden daha fazla oranda ince olmanın kadınlar için erkeklerden daha önemli 

olduğuna ve kız öğrenciler, erkek öğrencilerden daha fazla olarak kadınların hoş ve zarif 

görünmek için zayıf olmaları gerektiğine inandığını belirtmiştir216.  

 

Araştırmamızda ise zayıflık ve zayıflamaya dair tutum ve davranışları incelediğimizde 

gördük ki ürün kullanımını, deneklerin kilo ve güzellik kaygısı açıklamaktadır. Bu kaygıların 

etkisiyle zayıflama ürünü kullanma eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Bu eğilim içinde olan 

denekler ürünlerin faydaları ve zararları hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmiştir. Bununla 

birlikte aynı kilo ve güzellik kaygısı sadece zayıflamak isteyenlerde değil aynı zamanda kilo 

almak isteyenlerde de bulunabilmektedir. İdeal beden toplumda baskın olmasına rağmen fazla 

zayıf olduğunu düşünenler de kaygılanma eğiliminde olabilmektedir. Bu kişilerden bir kısmı 

da bedensel estetik veya sağlık açısından kilo almak için bazı ürünler kullandıklarını 

belirtmiştir. Zayıflama ürünü karşıtlığı da yine toplumda zayıflama ürünleri konusunda 

                                                             
214 Ünsal, E. N, a.g.e., Önsöz 
215 Memiş, E., a.g.e, Özet Kısmı 
216 Altınok, Y., A., a.g.e., sf.43 
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farkındalık sahibi olduğunu gösteren göstergelerden biri olmuştur. Deneklerin sağlığa zararları 

sebebiyle zayıflama ürünlerine karşı olduğunu açıklamıştır ve bu denekler doğal yollarla kilo 

verilmesi gerektiğini düşünme eğilimindedir. 
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3.8.SEMBOLİK ETKİLEŞİM, BEDEN ESTETİĞİ VE SAĞLIK 

ANLAYIŞI 

 

İnsanlar bağlama uygun, “doğru” giysiler giyiyor ve “iyi” görünüyorlarsa, genellikle 

özgüvenleri artar; “yanlış” görünüyor ve çekici görünmediklerini hissediyorlarsa bunun tersi 

bir etki oluşur. Tselon’a (1995) göre kişinin güvencede ve kendinden emin hissetmesini 

sağlayan giysiler, yeni veya yabancı bir ortamda bulunmak gibi kişinin kendini güvencesiz, 

incinir, belirsiz hissettiği durumlarda bir “zırh” işlevi görür (aktaran Lupton: 2002, sf. 205)217. 

Dışlanmamak için kişi ait olduğu topluluğun beden ve giyim normlarına uyum sağlama 

zorunluluğunu hissederek hareket eder. Bu durumda kimlik, estetikle sembollerin etkileşimi ve 

kişiselleştirme gibi etkenler kişilerin bedenleri üzerindeki denetimini belirlemekte ve ona yön 

vermektedir. Bağlamın uygunluğu, bulunulan sosyal ortamın, sınıfın meşru görebildiği 

çerçeveyle belirlenir. Tamamen sınıfsal beğeniyle şekillenmese de bedenler önemli ölçüde bu 

beğeninin etkisinde kalmaktadır ve bedenleri etkileyen diğer bir etken ise tek tipleşmeye meyilli 

olan ideal beden tasavvurudur. 

 

Sembolik etkileşim yaşam tarzlarının yansıdığı bedenler aracılığıyla gerçekleşirken 

sosyal karşılaştırmaya maruz kalan ve bırakan bireyler sosyal hareketlilik uğruna etkisi altında 

kaldıkları grubun [medyatik yıldızlar,  patronlar ya da siyasi yönelimi belirleyen liderler] beden 

normlarına uyum sağlayabilmekte ve bu şekilde ideale yaklaştığında bireyler toplulukların ya 

da habitusun çizdiği meşruiyet çizgileri içindeyken güvende hissedebilmektedir. Tseelon’un 

zırh dediği “meşruiyet çizgisi” bu güvenli bölgedir. Normlara uyulduğunda toplum kişiyi 

normlara uyan anlamındaki “normal” bir birey olarak görmekte ve onu eğitmeyi ve 

dönüştürmeyi sınırlandırmaktadır ve meşruiyet çizgisi sınırları içinde yaşamasına izin 

vermektedir. 

 

Önümüzde hazır duran pek çok nesne arasından özgül birini seçerken, nesnenin 

“imgesine” ilişkin anlayışımıza başvururuz. Bu sürecin bir kısmı, ister bilinç düzeyinde isterse 

de bilinçdışı düzeyde gerçekleşsin, “kim” olduğumuzu ve başkalarına sunacağımız “imgenin” 

ne olduğunu saptamaktır.218 Hangi topluluğun, kültürün, paradigmaların yahut anlayışların 

etkisi altındaysak benliklerimizi eğitime ve bedenlerimizi de estetikleştirme işlemine tabi 

                                                             
217 Lupton, D., a.g.e,  sf. 205 
218 Lupton, D., a.g.e., sf. 206 
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tutarak bunu bedenimize yansıtma yoluna gidebilmekteyiz. Gerek ergenlik döneminde kimlik 

arayışı içine girerken gerekse yetişkinlik döneminde kim olduğumuz ve kendimizi kim gibi 

sunmamızın bizi mutlu edeceği konusunu düşünür ve buna göre bazı bedensel değişiklik ve 

tüketim davranışlarına girişebiliriz: piercing, küpe, hızma takmak; geçici ve kalıcı dövmeler 

yaptırmak; dönemin sinema ve müzik sektöründeki yıldızları gibi saç kesimi yaptırmak; 

kapatıcılar ve renklendiriciler kullanmak; plastik cerrahi işlemine başvurmak; bazı beden 

bölgelerinin ideal olarak görülene yaklaşması için çeşitli nesnelerle olduğundan daha farklı 

gösterilmesi… 

 

Kimliğin ve benliğin sunuluşunda ve bunların etkileşiminde dayanak noktasını 

oluşturan etkenler bireyler için ortak beden imajı değiştirici etkenler olmaktadır.  Genellikle 

artan teknolojik imkânlarla kitle iletişim araçları ve kişilerin yakın çevresi toplumun genelini 

diğer tüm etkenlerden daha fazla etkilemektedir. İnsanlara sürekli olarak tüketilebilecek idealler 

sunulmaktadır ve bu idealler her kesimde takipçi bulabilmektedir.  Göründüğü kadarıyla, bu 

insanlara yol gösteren, aslında, tüketim estetiğidir; görünen büyüklüklerinin ve istisnasız 

herkesin onlara tapınması hakkına sahip olmalarının asıl nedeni, çalışma etiğine ya da aklın, 

uzmanlığın kuru, kısıtlı kurallarına bağlılıkları veya finansal başarıları değil; şaşaalı, hatta 

bayağı estetik zevklerinin sergilenmesidir219. Tüketimin kutsandığı ve gösteriş ve itibar 

ekonomisinin yükseldiği bir devirde tüm ahlaki ve toplumsal yapılara meydan okuyabilen 

belirli bir kültürün estetik zevki küreselleşmenin marifetiyle küresel fenomenler ve tüketim 

furyaları yaratabilmektedir. Kısmen sorgulanabilmekle birlikte kitle iletişim araçlarında ve 

sosyal çevrelerde takip edilen ve benimsenmesi teşvik edilen idealler belirli dönemlerde moda 

olarak sunulmaktadır. Benimsenmemesi durumunda bunlar dışlanmaya sebep olmasa da 

benimseyene narsistik duyguların beslenmesi ve ideale yakınlığıyla sözüm ona başarısı artan 

temsille böbürlenmesi gibi belirli öznel duygular hissettirebilmektedir.  

 

 

Sembolik etkileşim, esas olarak sosyal-psikolojik bir bakış açısıdır: “bir beni olan” 

bireye ve bir kişinin içsel düşünce ve duyguları ile toplumsal davranışı arasındaki etkileşime 

odaklanır. Çözümlemenin büyük bir bölümü insanlar arası ufak ilişkiler ile ilgilidir. Bireyler, 

dış güçlerin karşısında pasif varlıklar olarak değil, kendi hareketlerini yorumlayan, 

değerlendiren ve tanımlayan, kendi davranışlarını etkin bir şekilde inşa eden kişiler olarak kabul 

edilmektedir. Simgesel etkileşim, aynı zamanda, bireylerin karar verme ve fikirleri oluşturma 

                                                             
219 Bauman, Z., a.g.e.., sf. 109 
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süreçlerini de vurgular220. Giddens’ın tezine şunu da eklemek gereklidir: Bireyler kararları alma 

ve fikirlerini oluşturma konusunda özerk hareket edebilmektedir; fakat kültürel olarak sınırları 

çizilen seçenekler arasından kimliğine ve benliğine uygun olanı seçerek bedenini sosyal 

süreçlerden geçerek inşa edebilmektedir. Bedensel ürünlerin ve hizmetlerin işlevlerini kimlikle 

ilgili imgelerle harmanlayan pazarlama uygulamaları bu karar verme ve fikir oluşturma 

süreçlerini etkileyebilmekte ve kurgulayabilmektedir. İnsanlar “Ben buna değerim” gibi 

kendilerinin inşa ettiği kimlik üzerinde şekillenen inançlarla tüketim yapabilmektedir, bir başka 

deyişle tüketimi uyarılan insan belirli inançlar doğrultusunda belirli ürün ve hizmetlere 

yönlendirilebilmektedir. 

 

Sembolik etkileşim sürecinde belirli kültürel ve sosyolojik öğelerin toplumda yayılma 

aşaması kültür aracılarının bedensel normları, yenilikleri, sağlık ve estetikle ilgili yeni kuralları 

koyma ve aktarma sürecinden daha uzun bir süre alabilmektedir. Bunun sebebi toplumsal ve 

kültürel farklılıkların sunulan kültürel ideallerin ve ürünlerin benimsenmesi için öncelikle 

yerelleşmesi ve yerleşmesi gerekliliğidir. Bunun başarılmasında ise öncelikli olarak kitle 

iletişim araçları, reklamlar, ünlü simalar, promosyonlar ve gösterişli  ambalajlamalar ve 

ardından ve belki de etkisi en az bu etkenler kadar büyük olan insan iletişimi, yani sosyal ve 

sembolik etkileşim süreci etkili olmaktadır. Simmel bireysel ve toplumsal etkileşim arasındaki 

ince çizgiyi ve her iki etkileşimin de önemini şu sözlerle vurgulamaktadır: 

 

“İnsanlar birbirlerine bakarlar. Birbirlerini kıskanırlar; aralarında mektuplaşırlar 

veya birlikte yemek yerler; bütün elle tutulur çıkarlarına rağmen birbirlerinden 

hoşlanırlar veya hoşlanmazlar; özgecil (altruistic) hareketler onları birbirine bağlar; bir 

adam bir başkasına bir sokağı sorar ve insanlar birbirleri için giyinir ve süslenirler. 

İnsanlar arasında, geçici veya kalıcı, bilinçli veya bilinçsiz, önemsiz ya da ciddi 

sonuçları olan bütün bu hareketler, insanları durmaksızın birbirlerine bağlar. İşte burada, 

toplumun atomları arasında etkileşim vardır. Bunlar, çok çarpıcı ama çok da gizemli 

olan toplum hayatının bütün katılığı, esnekliği, bütün renkleri ve tutarlılığının 

nedenidir.221”  

 

Toplumdaki aktörlerin kişileri ve grupları nasıl etkilediğinin ve toplumsal ve bireysel 

anlam dünyalarının ve etkileşimlerin bedendeki etkilerinin derinlemesine incelenmesi 

gerekmektedir. Beden sosyolojisinin sembolik etkileşimden faydalanarak kendi yöntemlerini 

geliştirme yoluna gitmesi toplum ve beden arasındaki karşılıklı ilişkiyi daha iyi ortaya 

                                                             
220 Giddens, A., Central Problems in Social Theory, University of California Press, Berkeley: 1979, s50-269 

221 Kurt, H. Wolff,, The Sociology of Georg Simmel, The Free Press, New York, 1950, s. 1-10.  
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serebilecektir. Sembolik etkileşimin bireysel ve kişisel ileti ve ileşimlerde anlam aramasının 

sosyolojik yönteme katacaklarıyla ilgili olarak sosyolojik kuramın sınırlarını genişletmeye 

çalışan Max Weber sosyoloji tanımında (yorumlayıcı anlayış ve öznel anlam)’ın önemine 

ağırlık vermiştir:  

 

“Sosyoloji toplumsal eylemi (social action), izlediği yol ve etkilerinin nedensel 

açıklamasına varmak için, yorumlayıcı olarak anlamaya çalışan bir bilimdir. Eylem, 

eyleyen bireyin öznel bir anlam verdiği bütün insan davranışını içerir….Eylem eyleyen 

birey (ya da bireyler) tarafından başkalarının davranışlarını hesaba katarak 

yönlendirildiği ve öznel anlam taşıdığı için toplumsaldır222. “ 

 

Bireye eğilmeden sosyal şartları anlamlandıramayacağımız gibi bireysel ve sosyal 

davranışları ve olguları da açıklayamayız da, bu da çok yüzeysel yapı ve dinamiklerle belirli 

sorunların çözülmeye çalışılması sonucunu doğurur. Beden gibi biyolojik ve fiziki bir varlık 

üzerinde gerçekleştirilen tıbbi ve kozmetik uygulamalar kaynağını toplumdan almaktadır ve 

birçok etken farklı sınıflarda farklı uygulamalara yönelmelere sebep olmaktadır. Her bir sınıf 

ve alanın bedenin sosyal inşasındaki etkileri incelenmelidir, ki beden sayesinde etkileşen 

sembollerin incelemesi derinlemesine yapılabilsin ve hem sosyolojik hem de psikolojik 

olgularla açıklanabilsin. Aksi takdirde Simmel’in şu ifadesindeki gibi sosyolojik kuramda bazı 

eksiklikler baş gösterecektir: 

 

“Kendimizi büyük toplumsal oluşumlarla sınırlandırmak, kendisini, kalp, 

karaciğer, akciğer ve mide gibi organlar ile sınırlayan eski anatomi biliminin genel 

olarak isimsiz veya bilinmeyen sayısız dokuları ihmal etmesine benzer. Bunlar olmadan 

bu belirgin organlar hiçbir zaman yaşayan bir organizma (uzviyet) olamaz.223”  

 

 

Şimdiye dek genel olarak kitle iletişimin ve sosyal etkileşimin bireylerde belirli tepkiler 

yarattığını ve bu iletişim ve etkileşim motiflerinin büyük oranda egemenlerin elinde olduğunu 

ifade ettik. Bununla birlikte Thomas, bireylerin daha önceki bir zamanda tepki verdikleri 

uyarıcıyı görmezden gelme imkânları ve “bireyin kendi iradesine dayanan her davranışta her 

zaman durumun tanımlanması diyebileceğimiz bir inceleme ve düşünme safhası” olduğuna 

inanmaktadır224. Kanaatimizce, bu düşünme safhasının varlığı mümkündür ve reklamcılar bu 

                                                             
222 Weber, M., The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, New York, 1964, 

s.88 
223 Wallace, R. A., Wolf, A., a.g.e.., sf. 270 
224 Thomas, W. I., The Unadjusted Girl, Boston: Little, Brown and Company, 1923, sf.41  
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düşünme safhasında bilinçdışı melekeleri tüketimi uyaracak şekilde yönlendirme gayretine 

girmektedir. Bir anlamda sosyal etkileşimin bireysel tanımlamaları, düşünme ve karar alma 

süreçlerinin belirleyici önemde olduğunu öne sürmekteyiz. Toplumda aynı bireysel kararları 

veren birçok kişinin bulunması bireysel olduğu düşünülen koşulların toplumsal sorunlardan biri 

olduğunu gösterir, ki bizim ele aldığımız konu ve sembolik etkileşim konusu toplumsallığı 

sorgulanmaması gereken konulardır. 

 

Blumer (Blumer’dan aktaran Wallace) insanları edilgin olarak değil, etkin olarak 

görmekte ve şu sonuca varmaktadır:  Birey bu hususları kendisi için işaret etmek süretiyle, 

onları tanımlamasına ya da yorumlamasına göre, kendisini onların karşısına koyabilir, onları ya 

kabul eder veya etmez ya da değiştirebilir225. Beden imajıyla ilgili olarak sağlık ve estetik 

açısından ideal olarak görülene yakınlaştırılmak adına kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayılan 

ve içselleştirilen yeniçağ öğretileri sürekli farklı düzlemlerde tekrar edilmektedir ve Blumer’in 

etkin bireyini güzellik ve sağlık endüstrisinin seçime yönlendirilen edilgen bireyine 

dönüştürebilmektedir. Bu durumda endüstrilerdeki özgür seçim metaforu, Grogan’ın 

özgürlüklerin kültürlerde var olanlarla sınırlı olması kavramına göre şekillenir ve kişilerin 

bedensel algı ve tüketim tanımlarını şekillendiren bu yeniçağ öğretileri Lupton’un imge seçimi 

kavramıyla harmanlanır. “Ben buna değerim” diyen birey kültürde güzel bilinen şeylerin özgür 

iradeyle ve imge seçimine göre seçilebildiğini düşünürken aslında endüstriyel kültürün edilgen 

bireyi olabilmektedir. Blumer’ın çizdiği özgürlük sınırları var olmakla birlikte demokrasinin 

verdiği yetkiyle şekillendirilebilmekte ve tüketim uyarıcı yaşam felsefeleri ve söylemlerle 

bireyin etkinliği yanılsamasına sebep olabilmektedir. 

 

Blumer’ın sosyal şartlara göre hareket eden bireyinin sembolik etkileşimi 

gerçekleştirmesi ve bedensel tutum ve davranışı sergilemesiyle ilgili olarak konumuza 

uyarlayabileceğimiz düşüncesi şu üç önermeye göre şekillenmektedir: 

 

1-İnsanlar şeylere, şeylerin onlar için ifade ettiği anlamlara göre davranırlar. 

2-Şeylerin anlamı insanın diğer insanlarla toplumsal etkileşimi sonucu ortaya çıkar.  

3-Şeylerin anlamları, bunlarla karşılaşan kişi tarafından yapılan yorum sürecinden 

geçmekte ve değiştirilmektedir226 (aktaran Wallace: 2012, sf. 291) 

 

                                                             
225 Wallace, R. A., Wolf, A., a.g.e., sf. 289 
226 Wallace, R. A., Wolf, A., a.g.e., sf. 291-294 
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Burada Blumer’ın “şey” olarak ifade ettiği şey yerine “bedeni” koyarsak, Blumer’ın 

sembolik etkileşimle ilgili bu üç önermesini bedene yüklenen anlamlar ve yapılan müdahaleler 

konusunda toplumun üstlendiği görev ve etkilerini tartışabilir hale geliriz. Bireyi de yok 

saymayıp bireyin hangi süreçlere göre bireysel ve kültürel bağımlı kararlar aldığının 

açıklanması açısından sembolik etkileşim kuramı konumuza uyarlanmayı gerektirmiştir.  

 

Mead’e göre “içselleştirilmiş simgeler önemlidir, çünkü belli bir toplumun veya 

toplumsal kümenin bütün bireyleri için aynı anlamı taşır; yani, bunları yapan bireylerde, bunlara 

tepki veren bireylerde neden oldukları aynı tavırlara neden olurlar”227 (aktaran Lever, 1976, sf. 

484). Öğretilerin kitle iletişim araçları ve toplumsal etkileşimle içselleştirilmesinin ardından bu 

simgeler seçilen imgelerle örtüşmekte ve çizilen beden politikasına göre hareket edilmesi 

kolaylaşmaktadır. 

 

Günümüzde popüler kültürde kitle iletişim araçları ve internetin sunduğu imkânlar 

sayesinde gelişen iletişim ve etkileşim kültürü internette ve kitle iletişim araçlarında ciddi 

derecede sosyal paylaşımı mümkün kılmıştır. Bizim ilgileneceğimi kısım ise bu sosyal 

paylaşım kültürünün daha önce mahrem veya özel olarak korunan bilgi ve beden kısım ve 

anlamlarını şimdi kuralların gevşetilmesi veya yok sayılması sayesinde rahatça ifşa ve teşhir 

edilebilir hale getirmesidir. Kültürel sermayesi olan bedene narsistik yatırım yapan modern 

zamanların insanı yaptığı bu yatırımın karşılığını saygı, sevgi, ilgi, mevki ve para ile almak 

istemektedir. Sosyal paylaşım ve etkileşim sürecinde milyonlarca kişi birbirini kitle iletişim 

araçları ve internet sayesinde kamusal alanda olduğundan daha fazla etkiler hale gelmiştir  

 

Kişiler arası ilişkilerde ilk göze çarpan bireyin dış görünüşü, giyinişi ve yaşıdır; çünkü 

bunlar diğer insanların birey hakkındaki düşüncelerini etkiler ve bireyin toplumdaki yerini 

belirler228. Kültürel olarak içselleştirdiği sembolleri yaşantısında, bedeninde veya görünüşünde 

yansıtan insanlar hem bilerek hem bilmeyerek belirli anlamları toplumsal olarak 

oluşturmaktadır. Bu sözünü ettiğimiz kişiler arası ilişkilerin boyutlarının belirlenimi ve 

yönelimi beden ideallerine yakınlık ve uzaklık çerçevesinde şekillenebilmekte ve kişiler 

birbirlerinin beden imajlarını bu etkileşim süreçlerinde belirleyebilmektedir. 

 

                                                             
227 Wallace, R. A., Wolf, A., a.g.e.., sf. 285 
228 Yılmaz, Ş., a.g.t.., sf.6 
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İş yeri ve benzer kurumsal çevrelerde belli yaşam tarzları ve normlar belirlenmiştir ve 

buralarda oldukça tutucu ve sarsılmaz bir düzen söz konusudur. Türk ordusunda saç kel olur, 

oysa asker olanı olmayandan ayırmanın tek yolu bu değildir. Kamu kurumlarında kılık kıyafet 

yönetmeliği ile kişilerin görünür yerlerine dövme ve piercing yapmaları yasaklanmıştır. Bir 

kadın doğum yapacağı zaman vücudunda oluşan şişme çok daha dikkat çekiciyken kadına kilo 

ile ilgili baskı yapılmaz ve fakat normal bir kadın kilo alınca güzellik normları gereği olumsuz 

görüş bildirilebilir. Hamile  bir kadına hoşgörü biyolojik ve ataerkil toplumsal normların 

birleşimidir fakat aynı zamanda iki yüzlü bir davranış örneği oluşturabilmektedir. Türkiye’de 

de bedenin kurumların çizdiği yaşam tarzlarına uygun düzenlenmesi söz konusu olabilmektedir.  

 

Toplumsal ve kurumsal müdahalelerin beden üzerindeki etkilerini Turner şu şekilde 

açıklamaktadır: 

 

”Somatik toplum (bedenli toplum), bedenin aynı anda hem sınırlayan hem de direnen 

siyasi ve kültürel eylem alanı olduğu toplumsal sistem olarak tanımlanır. Beden, toplumda kriz 

ve tansiyonun temalaştığı baskın araçtır: O, beklenilmeyen zamanın içinde, doğası üzerinde 
oluşan, ideolojik yansımalarımızın dolgusunu sağlar…Somatik toplum mutlak olarak ve 

eleştirel biçimde, bedenlerin düzenlenmesi çerçevesinde yapılanır.”229  

 

 

Dış beden analizi bedenin temsili ve temsille bağlantılı olarak bedene yapılan 

müdahaleleri analiz ettiğinden dolayı politik ve ekonomik çözümlemeleri de içinde 

barındırmaktadır; Çünkü söz konusu müdahaleler büyük bir endüstri ve gelir kaynağının 

odağına yerleşmiştir. Dış beden, tüketim toplumunda temel siyasal kontrol ve düzenleme alanı 

olarak karşımıza çıkmaktadır230. Ülkemizde de eğitim ve kamu kurumlarında dış beden ve 

temsille ilgili olarak Cumhuriyet’in kuruluşundan beri Batı ve Doğu’nun değerleri çarpışa 

gelmiştir ve tam yerleşik bir uygulamaya geçilememesi hem bedende temsil edilen değerlerin 

hem de politik çözümlemelerin sorgulanmasını sağlamıştır. Günümüzde hala beden Türk 

insanının günlük yaşantısında önemli bir siyasal kontrol ve düzenleme aracı olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. Bu siyasal kontrol toplumda baskı ve ayrımcılık olarak algılanabilmektedir ve 

içinde bulunduğumuz dönemle ilgili olarak görüşmeciler şu görüşleri dile getirmiştir: 

 

“Bedenle ilgili baskıyı toplumda görmek mümkün, siyasetçiler sağ olsun toplumsal 

ayrımcılığın alasını yapıyor”, 

 

                                                             
229 Işık, E., a.g.e.., sf. 149 
230 Işık, E., a.g.e.., sf. 160 
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“Kıyafeti siyasi kimlik olarak algılayıp ben onunla çalışmam gibi yorumlar bile 

yapılıyor. Bu ayrımcılık daha çok medyada yapılıyor. Toplumda bu kadar yoktur”, 

 
“Muhafazakar kesim laiklerin bedenlerine karışmaya başladı. Önceden de tam tersiydi. 

Yani toplumda her daim baskı var”, 

 
“Evet artık siyasal olarak ülkede ayrım söz konusu“, 

 

“Siyasiler insanları belirli bedensel kalıplara sokuyorlar“. 

 

 Turner’ın somatik toplumunu günümüz Türkiye şartlarında görebilmekteyiz ve 

görüşmecilerin görüşlerinden onların da görebildiklerini anlayabilmekteyiz. Beden yaşam 

tarzlarına müdahalenin öncelikli çatışma alanıdır ve dönemler değişse de yöntemler benzer 

kalmaktadır ve birçok siyasi görüş bedende kendini göstermek istemektedir. 
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4.ARAŞTIRMA BULGULARINA DAİR TANIMLAYICI KAVRAMLAR 

VE KAVRAMLAŞTIRMALARA DAİR YORUMLAR 

 

Araştırmamızın bulgularını, kavramlar arasındaki ilişkileri açıklamak için 

kullandığımız teknik araçlar yani kod, kategori ve temalar ve bunlar arasındaki ilişkilere ileriki 

kısımlarda kısaca değineceğiz. Analiz sonucunda ortaya çıkan bu veriler beden imajının 

çevriminde toplumsal olarak nelerin ne derecede etkili olduğunu göstermede, hangi etkenler 

arasındaki ilişkilerin ortaya çıkan kavramları ve sonuçları açıklamaya yeteceğini göstermede 

büyük önem taşımaktadır.  

 

Araştırma sonuçlarının analiz teknikleriyle kavramsallaştırılması ve okuyucuya bir 

anlam ifade edecek şekilde sunulması önem taşımaktadır. Bu yüzden, görüşme formunda yer 

alan sorulara verilen her bir cevabın, yani cümlenin beden imajı literatürü açısından anlamsal 

özelliklerinin gözetilerek bir kavrama dönüştürüldüğü kodlar öncelikli olarak sunmamız 

gereken verilerdir. Kodlar, araştırmacının ham verileri anlamlı bir sonuç ve kavramlaştırma 

sunabilmesi için oluşturduğu en temel araçlardır. İlk açıklayıcı ve tanımlayıcı analiz sonuçlarını 

kodlar vermektedir.  Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre çıkan kodlar, bunlar 

arasındaki ilişkilere dayalı olarak oluşturulan kategoriler ve kategorilerin çatısı konumunda 

bulunan temaların araştırma bulgularıyla harmanlanarak aşağıdaki gibi sunulmuştur. 

 

A- Temalar-Kategoriler-Kodlar – Aralarındaki İlişkiler 

 

1- Sosyal çevre etkisi teması: 

 

Sosyal çevrenin, aile, yakın arkadaş grubu ve akrabalar gibi yakın çevresi ve iş çevresi 

ve diğer tanıdıklarından oluşmak üzere, kişilerin beden imajına etki eden en önemli ve tematik 

içerik analizinde en fazla tekrar eden kodu olmasından öte gelerek ortaya çıkmıştır. Analiz 

sonucunda ortaya çıkan 65 kodun en fazla tekrarlananı ve en fazla cümle ve kelime toplayanı 

olan sosyal çevre etkisi tüm kodlar içerisinde % 6,7’lik bir orana sahip olmuştur. Beden 

imajının, büyük oranda sosyal ve kültürel çerçevelerle şekillendirildiği varsayımı çalışmamızda 

kişilerin beyanlarının yönelimlerine göre yapılan kodlamalarla da ortaya konmuştur diyebiliriz. 

Sosyal çevre en fazla tekrar eden kod olarak kişilerin kendileriyle ilgili algı, duygu, 
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düşüncelerini etkilemekte ve söz konusu beden için tüm kodlar içinde yüksek denilebilecek bir 

oranda yer almaktadır. Bu yüksek etkisinden ötürü sosyal çevre etkisi sosyal çevre kodunu 

kapsayan dış etkenli yönelim kategorisini açıklayan bir tema olarak ortaya çıkmıştır. Dış etkenli 

yönelim kodu konusal kapsamının genişliği itibariyle birçok kodu ve ilişkilerini açıklayıcı 

özelliğinden ötürü kategori haline getirilmiştir ve sosyal çevre etkisi temasının altında yer 

almıştır. Sosyal çevre etkisi temasının kategorileri, kodları ve alt kodları şu şekildedir:  

 

Kategori 1: Medya kurgusu farkındalığı 

Kodlar: Medya kaynağı, reklam etkileri, medyanın anlam çarpıtması 

Kategori 2: Sınıfsal beğeni 

Kodlar: Kültür aracıları, bakımın maddiyattan gayriliği, görüntü ve maddiyat 

Kategori 3: Dış etkenli yönelim 

Kodlar: Kendini insanlarla karşılaştırma, sosyal çevre (alt kod: Aile etkisi), rol model kullanımı, 

bedene müdahale (alt kod: yaşam tarzlarına müdahale, sağlık konusunda müdahale, kilo 

konusunda müdahale, bedeni denetleme), spor etkisi, moda tercih edilirliği, moda okur 

yazarlığı, sağlık kaygısı, sağlık otoriteleri, sporla beden yönetimi, güzellik otoriteleri, kurumsal 

normatif etkenler. 

 

Bu bulguları beden imajı ve toplumsal ilişkiler çerçevesinde yorumlayacak olursak, en 

temelde sosyal çevrenin beden imajını etkilemede en etkili araç olduğunu görebiliriz. Bu 

durumun ortaya çıkışını sağlayan ise bireylerin kendileriyle ilgili hislerinde dış etkenlere bağlı 

olarak gerçekleşen değişikliklerin görüşmeciler tarafından aktarılışını gözlemlememiz 

olmuştur. Dış etkenler, çoğunlukla sosyal çevrenin bireysel yaşama etkisi moda, yaşam tarzları, 

ideal beden tasavvuru, sağlık algısı gibi hususlarda kendini göstermektedir. Sosyal çevrenin bir 

baskı grubu olarak ortaya çıkışı medyadaki anlam çarpıtmalarının ve reklam etkilerinin 

yeterince sorgulanmaksızın dolaşıma sokuluşunu hızlandırmaktadır. Bireyin medyadan 

edindiği fikir ve algıları güçlendiren bir durum da bireyin deneyimlerine benzeyen 

deneyimlerin kendisine aktarılışıdır. Bu sistematik aktarış ise zaman zaman müdahale şeklinde 

olmakta ve bireylerin kendileri dışındaki etkenlerce yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Araştırmamızda aile ve yakın arkadaş çevresi en önemli dış etkenler olarak öne çıkmıştır. 
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Bundan sonra ise profesyonel ortam ve kültür aracıları yani güzellik ve sağlık otoriteleri 

gelmektedir.  

 

2-  Bireysel belirleyicilik etkisi teması: 

 

Bireysel belirleyicilik kavramı deneklerin bireylerin kendi hayatları ve bedenleri 

üzerinde kendilerinin kontrolünün geçerli olduğunu iddia etmesi üzerine ortaya çıkmıştır.  

Kişilerin etkin güç olarak beden güzelliği ve sağlığı konusunda söz sahibi olduğunu düşünmesi 

bu kodu üretmemizi sağlamıştır. % 5,6 gibi önemli bir kod yüzdesine sahip olan bu temanın 

kategorileri bireysel belirleyicilik ve benlik değerlendiriciler olmuştur. Görüşmecilerden bir 

kısmı sosyal çevrenin ve medyanın ürettiği normlar, baskı mekanizmaları ve yöntemlerinin 

kendi bedenlerine dair duygu ve düşüncelerini etkilemediğini belirtmekteydi. Kendi 

bedenleriyle ilgili kararların ideal beden ve moda karşıtlığıyla ve görünüm konusunda 

kayıtsızlıklarıyla ilgisi olduğunu düşünen bu bireyler sosyal kontrolden etkilenmediğini 

düşünmektedir. Ayrıca bireylerin bedenlerine dair yargılar üretirken o bireylerin benlikleriyle 

direkt bir ilişki kurulmasını doğru bulmamaktadırlar. Toplumsal etkenleri reddetme eğiliminde 

görünen bu grubun bireyselliğe ve bireysel haklara önem veren bir çevrede yaşama ihtimali 

olmakla birlikte özgür seçim yanılsamasına da kısmen düşebileceği unutulmamalıdır. Var olan 

birçok seçenek içinden yapılan seçim kendine özgü tasarım olarak adlandırılmaktadır ve 

kapitalizmin bu kişiselleştirmeyi seven bir arz ve talep çarkı yarattığını ve bu kişiselleştirmeler 

üzerinden birçok ürünü satabildiğini de eklemek gerekir. Medya ve sosyal çevre faktörlerinin 

bireysel belirleyiciliği yönlendirebilme kapasitesinin daha derinlemesine incelemesinin 

gelecekteki çalışmalarda yapılması önerilmektedir. 

 

Kategori 1: Bireysel belirleyicilik 

Kodlar: Görünüm konusunda kayıtsızlık, görüntü takıntıcılığına karşıtlık, moda karşıtlığı, 

bireysel kontrole izin 

Kategori 2: Benlik değerlendiriciler 

Kodlar: Bedenin benlikten gayriliği 
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3-  Beden ve duygulanım teması: 

 

Beden ve duygulanım teması, özellikle bedenin kişilerde yarattığı hislerin tanımlanması 

üzerine ortaya çıkmıştır. Özellikle tatmin duygusunu tanımlama eğiliminde olan bu tema aynı 

zamanda bedenin deneklerin özgüvenini etkileme gücüne sahip olduğunu da açıklamaktadır. 

Doğal bir süreç olan yaşlanmanın “normal” veya “ideal” olandan uzaklaşma sürecini de 

yaşlanma kaygısı koduyla açıkladığımız bu temada tatmin ve özgüven değişimiyle birlikte 

kaygı duygusu da açıklanmıştır. Tüm kodlar içerisinde  % 2,3’lük bir paya sahip olan beden ve 

duygulanım kategorisi tatminin ortaya çıkışı (% 5,2) ve yaşlanma kaygısı (% 0,2) kodlarının da 

açıklayan bir tema olarak tüm temalar içerisinde % 7,7’lik bir açıklama payına sahip olmuştur. 

Tatminin ortaya çıkışı kodunun ağırlığının yüksek oluşu araştırmada deneklerin bedensel 

güzellik veya güçlülük konusunda tatmin olduğunu ve kısmen hangi şartlar altında tatmin 

olabileceklerini açıklamaktadır. Tatmin duygusunun estetik operasyon istememe, zayıflama 

ürünü karşıtlığı ve kendilerini başkalarıyla karşılaştırma ihtiyacı hissetmeme gibi sonuçlara 

götürdüğünü ifade edebiliriz. Görüşmeler esnasında tatminsizlik duygusunun yanı sıra 

tatminsizliğin giderilmesiyle ortaya çıkan tatmin duygusu da gözlemlenmiştir. Kilo veren 

bireyler eskisinden daha rahat ve mutlu hissettiğini belirtmiştir. 

 

Bedenin toplumda ve bireylerde belirli anlamlar taşıdığını ve bu anlamların kültürel ve 

ekonomik sebepleri ve sonuçları olduğunu beden ve duygulanım arasındaki ilişkilere odaklanan 

kavramlarımıza bakarak görebiliriz. Toplumda genel olarak kültürel idealler kabul görmektedir 

ve araştırmamızda bu ideallere uygun olduğunu düşünenlerin bedenlerinden tatmin olduğunu, 

uygun olmadığını düşünenlerin ise kaygı taşıyabildiğini gördük. Toplumun ve medyanın beden 

ile ilgili ürettiği ve dolaşıma soktuğu anlamlar ve idealler bireylerin günlük yaşamlarında 

güzelliği ve sağlığı takdir edişini belirler. Bir erkek bir kadına baktığında onun çekici olduğunu 

neye göre düşünür ve güzelliğini takdir eder ve bu takdir ediş erkekte nasıl bir duygu yaratır? 

Bir kadın için de bir erkeğin çekiciliğine dair fikrini ve duygularını şekillendiren yargılar ve 

önyargıların ne kadarı toplumsal ve ne kadarı biyolojik etkenlerin eseridir? Bu gibi sorular ideal 

beden kavramının ve toplumsal cinsiyet kavramının büyük oranda cevaplayabildiği konular 

olmakla birlikte daha detaylı olarak incelenmesi gereken konulardır.  
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Kategori 1: Beden ve duygulanım 

Kodlar: Yaşlanma kaygısı, Tatminin ortaya çıkışı (alt kod: Estetik operasyon istememe, 

Zayıflama ürünü karşıtlığı, Karşılaştırma ihtiyacı hissetmeme), Bedenle özgüven değişimi 

 

4- İdeal beden etkisi teması 

 

İdeal beden anlayışı ilk çağlardan beri hüküm süren gelenekselleşmiş fakat modern çağ 

kültürleri içerisinde de gelişmiş estetik yapılara uyum sağlamış bir anlayış olarak insanların 

bedensel güzelliği algılayışı üzerinde en etkili kavram olarak ortaya çıkmıştır. Analizimiz 

sonucunda ortaya çıkan tabloya göre denekler ideal beden tasavvurunu benimsemiştir, bu 

tasavvuru toplumsal cinsiyet ile (cinsiyete özgü tavırlar), altkültürlere ait temsiliyetle (beden 

modifikasyonu), ideal güzellik anlayışı ile (güzellik kaygısı), ideal irade ve başarı tasavvuru ile 

(bedensel irade), bedeni kusursuzlaştırma çabaları ile (ideal beden) ve (beden şekillendiricisi 

kullanımı) kategorileriyle cisimleştirmiştirler.  

 

Kategori 1: Cinsiyetlere özgü tavırlar 

Kodlar: Tüketimin ataerkil yapısı, kadın etkinliği 

Kategori 2: Beden modifikasyonu 

Kodlar: Beden modifikasyonu karşıtlığı, dövme-piercingle ifade 

Kategori 3: Güzellik kaygısı 

Kodlar: Estetik operasyona yönelim, kilo kaygısı (alt kod: kilo aldırıcı ürün, zayıflama ürünü 

kullanımı) 

Kategori 4: Bedensel irade 

Kodlar: Kiloluluk irade bağlantısı, iradeyle başarı 

Kategori 5: İdeal beden 

Kodlar: Kusursuz bedenin anlamları, sağlıklılık ve güçlülük, ideal Beden karşıtlığı, ideal beden 

figürü, idealin inceliği 

Kategori 6: Beden şekillendiricisi kullanımı 
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Kodlar: Ürünler konusunda farkındalık, bakım ürünü harcamaları, bakım ürünü kullanımı, 

aksesuar kullanımı 
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4.1.Beden İmajı ve Toplumsal Etkileşimi Açıklayıcı Kavramlar Arasındaki 

İlişkilerin Haritalandırılması 

 

Bedene müdahale kilo, sağlık ve yaşam tarzlarına müdahale üzerinden 

gerçekleşmektedir. Bu müdahalenin sonucu olarak bireyler bedenlerini güzellik ve kilo kaygısı 

yüzünden denetlemektedir. Bu denetleme ve değerlendirme sonucunda ise duygulanımlar 

gerçekleşmektedir. Bedene yapılan bu müdahalenin, yani dış etkenli yönelimin kaynağı sosyal 

çevredir.  

 

Sosyal çevrenin etkisinin gözlemlenmediği durumlarda bireysel belirleyicilik ön plana 

çıkmaktadır. Bireysel belirlenim arttıkça moda karşıtlığı, görüntü takıntıcılığına karşıtlık ve 

görünüm konusunda kayıtsızlık da artma eğilimine girmektedir. Bu sonuçları bir sonraki 

sayfalarda bulunan tablolardan da inceleyebiliriz.  

 

Bir sonraki sayfada bulunan ilişkisel harita Maxqda programının ilişkisel haritalama 

özelliğiyle yapılan bir analiz sonucunda üretilmiştir. Bu sonuca göre sosyal çevre etkisi 

temasının güzellik kaygısı, bedene müdahale, yaşam tarzlarına müdahale, beden ve 

duygulanım, cinsiyetlere özgü tavırlar, kilo kaygısı, ideal beden, beden modifikasyonu ve aile 

etkisi kavramlarıyla ilişkisi vardır ve daha önceki kısımlarda ifade ettiğimiz denenceleri 

doğrular niteliktedir. Her ne kadar teori doğrulama niteliğinde bir çalışma olmasa da ilişkisel 

yapı doğrulayıcı niteliğe sahip olmuştur. Burada özellikle sosyal çevre etkisine değinmemiz 

bedenin sosyal çevreyle yani toplumsal olarak oluşturulduğu tezinden yola çıkarak beden 

sosyolojisi araştırması yapıyor olmamızla ilgilidir. Disiplin olarak bu tez üzerinden yola çıkılsa 

da kendi çalışmamızda belirli ön tezlerle doğrulama temelinde hareket etmediğimizi tekrar dile 

getirmemiz gereklidir. 

 

Beden imajının olumlu ya da olumsuz niteliğe bürünmesi bireylerin bedenlerinden 

memnun ya da memnuniyetsiz olmalarına yol açar. Araştırma sonuçlarımıza göre bireylerin 

beden algısı üzerinde önemli bir oranda sosyal çevre etkisi söz konusudur ve sosyal çevrenin 

etkisiyle bedene dair duygulanım söz konusu olmaktadır. Bireysel belirleyicilik önemli bir 

açılım olarak karşımıza çıkmıştır fakat bu tema bizim kendi araştırmamızın önceki kısımlarında 

da ifade ettiğimiz ve bazı yazarların da ifade ettiği gibi bireylerin kendi kararları olduğunu 

düşündüğü birçok fikrin, düşüncenin aslında toplumun kültürel olarak kişilere sunduğu veya 
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izin verdiği sınırlı hareket ve özgürlük alanına sahip olduğu varsayımını çürütebilir niteliğe 

sahip olmamıştır. 

 

İlişkisel Harita 1’de ortaya çıkan kavramsal ilişkiler bedene dair duyguların en önce 

hangi etkenler aracılığıyla oluşturulduğunu göstermektedir. “Bedene müdahale”, “sosyal 

çevre” ve “bireysel belirleyicilik” öncelikli olarak vurgusu yapılan kavramlar olmuştur. “Ben 

kendi tarzımı yarattığımı düşünüyorum, modayı takip etmek bana göre değil” gibi bir 

açıklamanın kişinin kendi bedensel duygu ve kararları için belirleyici olduğunu düşünmesi, 

sosyal çevre ve medya etkisini bertaraf ettiğini düşünmesi bireysel belirleyicilik kavramıyla 

açıklanmaya çalışılmıştır. Toplum ve medyanın etkisini reddettiğini belirten kişilerin bu 

ifadeleri bireysel belirleyiciliğe meyletmiştir, “görünüm  konusunda kayıtsızlık”, “görüntü 

takıntıcılığına karşıtlık”, “moda karşıtlığı” ve “bireysel kontrole izin” (toplum baskısının 

yokluğu) gibi kavramlar bireysel belirleyicilik ile ilişkili bulunmuştur. 

  

Bedene müdahale kavramı ise oldukça geniş bir kavramsal ilişkiler ağına sahip 

olmuştur. “Kilo konusunda müdahale”, “yaşam tarzlarına müdahale”, “beden ve duygulanım”, 

“güzellik kaygısı”, “kilo kaygısı”, “sağlık konusunda müdahale, “ideal beden”, “bedeni 

denetleme”, “cinsiyete özgü tavırlar”, “bireysel belirleyicilik” ve “sosyal çevre” ile ilişkili 

bulunmuştur. 

 

“İdeal beden” ve “sosyal çevre” gibi kavramlar bedene müdahale araç ve yöntemleri 

olurken,  bedene müdahale yaşam tarzları, kilo, sağlık konusunda müdahale ve cinsiyete özgü 

tavırlar aracılığıyla mümkün kılınmıştır. Bu müdahalenin sonuçları ise kilo, güzellik kaygısı, 

beden ve duygulanım ve bedeni denetleme gibi durumlar olmuştur. 

 

Sosyal çevre en geniş ilişkiler ağına sahip kavram olarak çıkmıştır. “Aile etkisi”, 

“bedeni denetleme”, “beden modifikasyonu”, “cinsiyete özgü tavırlar”, “bedene müdahale”, 

“beden ve duygulanım”, “yaşam tarzlarına müdahale”, “güzellik kaygısı”, “kilo kaygısı”, “ideal 

beden”, “beden modifikasyonu”, “bedeni denetleme” ve “dış etkenli yönelim” sosyal çevrenin 

etkilediği durum ve kavramlar olarak öne çıkmıştır. 
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Harita 1 – İlişkisel Harita 1 

 

Analiz birimleri olan cümlelerin belirli bir kodla birlikte diğer hangi kodun anlamını da 

içerdiği ve bu şekilde kodlara dahil olduğunu, yani hangi kodlarla benzeştiğini ve yakın ilişki 

içinde olduğunu aşağıdaki tablolardan görebiliriz. Bu tablolar Maxqda analiz programının 
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“code relation browser” (kod ilişkileri tarayıcısı” fonksiyonuyla çıkartılmıştır. Rakamsal 

tabloları ise çok uzun bir liste olduğundan programın grafiğe çevirdiği durum aşağıdaki gibidir. 

 

İlk tabloya göre soldaki dört tema ve onların altlarında yer alan kategorilerin birbirlerini 

içerimleme oranları en yoğun olarak kırmızı renkle, çok yoğun olarak mor renkle, orta düzeyde 

yoğun olarak mavi renkle grafikleştilmiştir. Buna göre ideal beden etkisi ile sosyal çevre ve 

bedene müdahale kavramları arasında anlamlı bir ilişki vardır. İdeal beden anlayışını 

benimseyen sosyal çevre bedene müdahale edebilmektedir. Sosyal çevre ile dış etkenli yönelim 

arasında da anlamlı ilişki bulunurken bu ilişki dış etkenin sosyal çevre olduğu anlamına 

gelmektedir. Yine dış etkenli yönelim ile bedene ve yaşam tarzlarına müdahale arasında 

bulunan anlamlı ilişki bireylerin diğer insanların fikirlerine veya duygularına göre hareket etme 

eğilimine girdikleri sonucunu doğurabilmektedir. Medya kurgusu farkındalığı ve medyanın 

anlam çarpıtması arasında önemli bir anlamsal ilişki vardır.  

 

 

Harita 2 – İlişkisel Harita 2 

 

İkinci ilişkiler tablosuna baktığımızda ise ideal beden etkisi temasının kategorisi olan 

güzellik kaygısı ile dış etkenli yönelim arasında anlamlı bir ilişkiye rastlayabiliriz. Kilo kaygısı 

ile de dış etkenli yönelim arasında bir yakınlık söz konusudur. Kilo ve güzellik kaygısı içinde 
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olan kişilerin dış etkenli yönelim, yani bireyin kendisi dışındaki sosyal gerçekliklerden ve 

çevreden etkilenirliğinin arttığını söyleyebiliriz. 

 

 

Harita 3 – İlişkisel Harita 3 

 

İlişkisel haritamız ve kod ilişkileri tablolarımız (ilişkisel harita 2-3) içerik analizinde 

hangi kavramların öne çıkarak tema ve kategorilere yön verdiğini göstermede yardımcı 

olmuştur. Kod ilişkileri tablolarımız bu ilişkiler haritasında görülen ilişkilerin kuvvetli mi zayıf 

mı olduğunu göstermek için kurgulanmıştır. Bu kavramsal yakınlıklar bize beden imajı ve 

toplumsal etkenler arasındaki ilişkileri açıklama konusunda yardımcı olabilecektir.  
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TARTIŞMA 

 

Sosyoloji alanında sadece beden sosyolojisi beden imajı literatüründe bilgi ve veri 

üretmiştir ve bizim çalışmamız da durumsal bir projeksiyon sunarak beden imajı ve beden 

sosyolojisi literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Araştırma Ankara ve Çankaya 

özelinde yürütülmüş olsa da benzer sosyo-ekonomik özellikler gösteren bölgelere dair ipuçları 

verebilecektir ve ülke geneli çalışmalar için verilerle desteklenen kuramsal bir katkı yapmayı 

hedeflemiştir.  

 

Çalışmanın tümden gelimci bir yönetim tarzına ve bu tarzın insanların benlik ve 

bedenleri üzerindeki olumsuz etkilerine eleştiri niteliğinde kuramsal bir savunusu vardır. 

Bununla birlikte araştırmanın saha uygulaması bu savunudan bağımsız kurgulanmıştır ve saha 

uygulamasından çıkan sonuçlar yorumlanırken kuramsal yapıyı güçlendirici nitelikte olmuştur. 

  

Geçmişten günümüze neredeyse her dönemde toplumsal yaşantıda dolaşıma sokulan 

ideal beden tasavvuru günümüz kontrol ve tüketim toplumunda birçok ekonomik ve siyasi güç 

tarafından yönetilebilmektedir. Bu yönetilme süreci ise toplumdaki bireylerin etkileşimiyle 

mümkün olmaktadır. Metin boyunca birçok kez ifade ettiğimiz gibi benlik, ideal beden algısı 

bedene, güzelliğe ve bedenin toplumdaki değerine bağlı olarak değişim geçirmeye 

zorlanabilmektedir. Bu değişimin başlatıcısı ise bedene ve benliğe dair anlamların 

değiştirilmesi olmaktadır. Anlamların değiştirilmesi için kişilerin ve grupların sahip olduğu 

değerler, fikirler ve duygular üzerinde anlam-norm yıkıcı ve bozucu etkisi bulunan iletiler ve 

felsefeler üretilmekte ve medya ve çeşitli toplumsal gruplar eliyle bu anlambozum süreci 

gerçekleşmektedir ve bireylerin benimsediği yeni anlam dünyasını bedeninde sergilemesi 

beklenmektedir. Bu algı ve fikir değişimi aşamasında Lupton’ın (1998) duyguların denetimsiz 

denetimi söz konusu olmaktadır, yani bir yaşam tarzından bağımsızlaşıp başka bir tarza geçiş 

aşamasında anlamsal özgürleşme, kesin çizgilerin silikleştiği bir safha söz konusu olmaktadır. 

Bu safhada etkin toplumsal, siyasi ve ekonomik güçlerin yaratılmasına katkıda bulunduğu 

simülakrlar ve simülasyonlar yeni anlamların yerleşmesini sağlamaktadır.  
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Bireylerin güzellik konusunda beğenilerinin değişmesi günümüzde sanal gerçeklikle 

üretilen kadın ve erkek görselleri, gerçekdışı öğelerin (toplumda sadece % 1’lik kesimde 

bulunan özelliklerin genel-geçer olarak sunuluşu) (simülakrların) oluşturduğu tasarımsal 

dünyanın bir etkisi ve sonucudur. Kozmetik, moda ve medya endüstrilerinin ürettiği ve sattığı 

birçok değer (felsefe) bedensel normlar halini almaktadır. Anlamların, bedenlerin, modaların, 

iletilerin ve cinsiyetlerin tasarlanabildiği ve yapılandırılabildiği, duygusal tepkilerin bilinç 

düzeyinde ve bilinç altı düzeyde hesaplanabildiği, uyarılabildiği ve yönlendirilebildiği bir 

küresel tasarımsal dünyada, yani simülasyonda totaliter beden yönetimi ve bedensel tüketim 

mümkün kılınabilmektedir. Baudrillard’ın bu simülasyonunda prineizmin gerekliliği 

mükemmel saç boyaları, kalça veya göğüs şekillendiricileri ve kapatıcılar olmaktayken 

atletizmin gereği de yüzün değerinin bilinmesini sağlayan jiletler (bkz: Gilette Mach 3 

Reklamı), otobanda kayıp giden spor arabalar ve banka hesaplarındaki yüksek bakiyeler 

olmaktadır. 

 

Postmodern kültürler tüketim alışkanlıkları olgunlaşmış simülasyonlar olarak bedensel 

normları sürekli dolaşımda tutmaktadır ve bireyleri daha fazla dikizci ve teşhirci yapmaktadır. 

Bu konudaki birçok örneği sanal ortamdaki sosyal paylaşım sitelerinde görebiliriz. “Facebook 

için giyinme-tüketim”, “Instagram için giyinme-tüketim” ve buna bağlı bir bedensel tatminin 

söz konusu olduğu bir dönemde Featherstone’un (2005) imaja verilen önemin beden üzerinden 

yapılan tüketimi körüklediği savı geçerliliğini artırmaktadır. Onun ve Baudrillard’ın 

görüşlerinden yola çıkacak olursak, tüketim uyarıcı simülakrlarla, imajlarla ve iletilerle 

donatılan bir sosyal dünya tasarımı bizi dış görünüş ve beden temsili konusunda daha duyarlı 

hale getirmektedir. Dış görünüş konusundaki duyarlılığımız bedensel tatminsizliğe 

yönlendirilmekte ve bedensel tatminsizliğimiz ise tüketim kültürümüze angaje edilen alışkanlık 

ve ürünlerle giderilmektedir. Bu ürün ve felsefelerin önemli bir aracı ise idealler olmaktadır. 

İdeal eş, araba, iş, beden, arkadaş, sağlık, cep telefonu, giysiler, inançlar, kimlikler, düzenler ve 

sistemler…Tüm bu etkenler, yüklenen yeni ve değişken anlamlarıyla toplumda furyalar ve 

projeler olarak bir yeniden üretime ve yeniden çevrime girmektedir ve her sınıf için bazen 

ayrışan bazen ise tek tipleşen ideallerle kendini göstermektedir. Son 20 yılı internet ve cep 

telefonlarının iletişim devrimi yaratmasıyla bir milat olarak görürsek, teknolojilerin gelişmesi 

ve iletişim araçlarının yarattığı imkanların toplumların bütün sınıflarına ulaşabilmeye başlaması 

reklam ve medyanın sunduğu tek tip ideallerin herkes için aynılaşmaya başlaması sonucunu 
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doğurmuştur. Tüketebilmek ve bedensel alışkanlıkları gerçekleştirebilmek için vakit ve para 

bulamayan sınıfların dahi ideali bu sebepten aynı olabilmektedir. 

 

Featherstone’un ifade ettiği gibi sıradan tüketim mallarına romantik sevda, egzotizm, 

arzu, güzellik, doyum, paylaşım, bilimsel ilerleme ve iyi hayat imgeleri iliştirilmekte ve bu 

imgelerin kullanılması tüm sınıfların ideal yaşam felsefeleri için gerekli görülmektedir. 

Bilinçaltı reklamcılığı veya nöromarketing çalışmaları toplumda bilinse de bu yöntemler üstün 

etki güçleriyle yönlendiriciliğini artırmakta ve sınıfsal sembolleri tüketilebilir nesneler olarak 

sunabilmektedir. 

 

Giddens’ın sembolik etkileşimle ilgili olarak ifadelerini tekrar hatırlayacak olursak, 

bireyler dış güçler karşısında pasif kalan varlıklar değildir, bunun aksine yorumlayıcı ve aktif 

olan toplumsal varlıklardır. Günümüz toplumları yine Giddens’ın kuramsal olarak büyük 

oranda sınırını çizdiği küreselleşme sürecinde iletişim, meta üretimi ve ileti bombardımanına 

maruz kalmakta ve aynı toplumlar bu bombardımanı kendileri de yapmaktadır.  

 

Anlamları ve toplumsal değerleri değişen ve değiştiren moda, güzellik ve estetik 

anlayışları ise bu meta ve medya üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Yorumlamada aktif 

olan ve yorumlamaya önem veren bireyleri dahi iletiler ve görseller karşısında pasifliğe 

zorlayan, kültürel çerçevesi uzmanlıkla çizilmiş, albenisi yüksek ve sınıfsal farklılıkları 

gözetebilen nöromarketing yöntemleri sanal olarak ve viral olarak uygulanabilmektedir.  

 

Her sınıfa uygun imge ve mal üretimi ve tüketimi insanlar ve gruplar arası etkileşimin, 

değiştirilen değerlerin toplumsal yapılardaki etkilerinin farkında olabilen etkin ekonomik ve 

siyasi güçler tarafından kurgulanabilme ihtimali sıra dışı gelmemelidir. Bu ihtimal ve gerçekliği 

araştırmamızda görüş beyan eden görüşmeciler dahi basit reklamlarda, siyasi ve kurumsal 

uygulamalarda gözlemlediklerini belirtmiştir. 
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Beden imajının medya ve sosyal çevre etkisiyle değişime uğradığı varsayımı 

araştırmamızla büyük oranda doğrulanmıştır. Çalışmamız teori test etme temelli bir çalışma 

olmasa da içerik analizimiz sonucunda ortaya çıkan kavram ve açılımlar bu doğrulama işlemini 

gerçekleştirici nitelikte olmuştur. Beden imajı konusunda ülkemizde ve dünyada yapılan 

çalışmaların çoğu nicel veri analiz yöntemleriyle, kapalı uçlu ölçeklerle ve nicel veri üretimiyle 

yapılagelmiştir. Bizim çalışmamızda nicel veriler üretilmiş olmakla birlikte nitel değerlendirme 

ve tanımlamalar yapılmıştır ve nicel veriler sadece destekleyici nitelikte sunulmuştur.  

 

Bireyler bedenleriyle ilgili kararları alıyor görünseler de görüşmelerde sorularımıza 

verdikleri cevaplarla yani dış etkenlerle ilgili olarak sunduğumuz verilerle aslında toplumun ve 

medyanın sundukları içerisinden kendilerinin seçip tasarladığı yanılgısına düşebilmektedir. 

Birey tamamen edilgendir ve etkisizdir gibi bir iddiamız olmasa da toplumun birey üzerindeki 

önemli etkisine dair varsayımımız beden imajı ve kararları açısından araştırmamız verileriyle 

desteklenmiştir. 

 

Bireylerin bedenleriyle ilgili kararları ve davranışları toplumda bir etki yaratmakta ve 

toplumdan bireye bedensel karar ve varoluş ile ilgili sürekli geri dönüş yapılmaktadır. Bedensel 

olarak güzel olduğu düşünülen kişilere ilginin ve övgünün artması, daha vasat olan kişilere ilgi 

ve övgünün azalması gibi durumlar bireye yönelen bu etkiyi açıklayıcı bir örnektir. İdeal beden 

görüntüsüne yaklaşmaya çalışan popüler figürlerinin magazin gazetelerinde ve programlarında 

yer alışı ve bu konulara yapılan vurguların ardından toplumda bu figürlerin bilinirliğinin ve 

güzellikle özdeşleştirilmesi ideal beden fikrini toplumda etkili bir yaşam felsefesi ve ürün ve 

hizmet haline getirmekte,  

 

Beden araştırmaları beden sosyolojisi ile sosyoloji araştırmalarına girebilmeye 

başlamış, bedenin toplumsal ve kültürel özelliklerden ve güçlerden ne derecede etkilendiğini, 

bunun insanların algılarındaki değişikliklerle gerçekleştiğini birçok beden araştırması gözler 

önüne sermiştir. Türkiye’deki beden sosyolojisi araştırmalarının şimdiye dek önemli 

eksikliklerinden biri örneklem seçiliminde kolaya kaçılması ve lise ve üniversite öğrencileriyle 

derinlikli olmayan görüşmelerle gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bunun yanında veri analiz 

yöntemlerinde nicel yöntemden fazlaca faydalanılmıştır ve bu da bazı nitel verilerin 
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araştırmanın ortaya koyabileceği yeni bilgilerin üretilmesini geciktirmiştir. Bu anlamda nitel 

veri toplama ve nitel veri analiz yöntemleriyle Türkiye’deki büyükşehirlerde öğrencilerin 

dışında örneklemlerle çalışılıp günlük hayatta insanların beden algılarının bireysel ve toplumsal 

yaşantıları nasıl şekillendirdiğini ortaya çıkarmak gereklidir. Gelecekte yapılacak 

araştırmaların bunu göz önünde bulundurması önerilmektedir.  
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EKSTRA ANALİZLER VE YORUMLAR 

 

EKSTRA ANALİZLER: 

 

A- Temalar-Kategoriler-Kodlar – Aralarındaki İlişkiler 

 

Araştırmamızın kodları, kategorileri, temaları, kelime ağırlıkları ve bunlar arasındaki 

ilişkiler ileriki kısımlarda sunulacaktır. Veri setine uygulanan analizler sonucunda ortaya çıkan 

bu veriler, beden imajının çevriminde toplumsal olarak nelerin ne derecede etkili olduğunu 

göstermek açısından, hangi etkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkan kavramları ve sonuçları 

açıklamaya yeteceğini göstermek açısından büyük önem taşımaktadır. Toplumsal yaşamda 

bedenin nasıl bir anlam dünyası ile çevrildiğini ayrıntılı olarak sunmayı hedefleyen teorik 

araçlar kodlar, kategoriler ve temalardır. Bu teorik araçlar ise aşağıda sunulacak kavramlarla 

günlük sosyal ve duygusal yaşantılara biraz daha ışık tutabilecektir. 

 

Anket sorularına verilen her bir cevabın, yani cümlenin beden imajı literatürü açısından 

anlamsal özellikleri gözetilerek bir kavrama dönüştürüldüğü kodlar öncelikli olarak sunmamız 

gereken verilerdir. İlk açıklayıcı ve tanımlayıcı analiz sonuçlarını kodlar vermektedir. İçerik 

analizi kapsamında cümlelerin - görüşmecilerin görüşme esnasında verdikleri cevapların – 

anlamsal özellikleri gözetilerek gruplandırıldığı veya ayrıştırıldığı bir kavramsal 

kategorizasyon ve anlamsal organizasyon gerçekleştirilmiştir. Beden, toplum, medya, moda, 

sağlık, reklam, birey, ideal, irade ve tatmin gibi faktörler birçok alt kırılımları ile incelenmiş ve 

kavramsal yakınlık ve açıklayıcılıklarıyla birkaç tablo, harita ve şemada gösterilmiştir. İlk 

olarak veriler arasında hangi kavramların en sık dile getirildiğini göstermek gereklidir. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre çıkan kodlar ve analizler esnasında karşılaşılma 

sıklıkları aşağıdaki gibidir: 
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Bakımın maddiyattan 

gayriliği 
0,1 Kusursuz bedenin anlamları 0,3 Kadın etkinliği 1 

Yaşlanma kaygısı 0,2 Sporla beden yönetimi 1,5 Kilo kaygısı 3,6 

Kurumsal normatif etkenler 0 Spor etkisi 1,1 Güzellik kaygısı 6,5 

Moda okur yazarlığı 0,3 Karşılaştırma ihtiyacı hissetmeme 1,3 Sağlıklılık ve güçlülük 0,7 

Moda karşıtlığı 0,9 Kendini insanlarla karşılaştırma 0,8 Tatminin ortaya çıkışı 5,2 

Moda tercih edilirliği 0,9 Estetik operasyon istememe 1,9 İdeal beden 2,7 

Bedenin benlikten gayriliği 0,4 Estetik operasyona yönelim 1,8 İdeal beden karşıtlığı 0,1 

Görünüm konusunda 

kayıtsızlık 
1 Ürünler konusunda farkındalık 1,1 İdeal beden figürü 0,6 

Dış etkenli yönelim 1,5 Reklam etkileri 0,9 idealin inceliği 0,6 

Tüketimin ataerkil yapısı 0,3 Medya kaynağı 0,6 Sosyal çevre 6,7 

Sağlık kaygısı 0,7 Medya kurgusu farkındalığı 4,3 Aile etkisi 1,1 

Sağlık otoriteleri 0,7 Medyanın anlam çarpıtması 3,2 
Beden modifikasyonu 

karşıtlığı 
0,5 

Rol model kullanımı 0,9 Benlik değerlendiriciler 1,4 Beden modifikasyonu 1,9 

Aksesuar kullanımı 0,3 Bireysel kontrole izin 2,4 dövme-piercingle ifade 1,4 

Beden şekillendiricisi 

kullanımı 
0,4 Bireysel belirleyicilik 5,6 Bedensel irade 1,2 

Bakım ürünü kullanımı 1,7 Görüntü ve maddiyat 1,1 Kiloluluk irade bağlantısı 0,5 

Bakım ürünü harcamaları 1,4 Sınıfsal beğeni 1,6 İradeyle başarı 2,2 

Görüntü takıntıcılığına 

karşıtlık 
0,9 Kültür aracıları 0,6 Zayıflama ürünü kullanımı 0,6 

Beden ve duygulanım 2,3 Cinsiyetlere özgü tavırlar 2,9 Zayıflama ürünü karşıtlığı 1,3 

Güzellik otoriteleri 2,4 Kilo konusunda müdahale 0,6 Kilo aldırıcı ürün 0,2 

Yaşam tarzlarına müdahale 1,9 Bedene müdahale 3,5 Bedenle özgüven değişimi 1,9 

Sağlık konusunda müdahale 0,4 Bedeni denetleme 1,4     

Tablo 1 – Tüm kodlar ve sıklık yüzdeleri 
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Bu tabloda yer alan kodların görüşmecilerin ifadeleri ve beden-toplum ilişkisi 

bağlamında ne tür anlamlar taşıdığını temalar ve kategoriler ile ilişkilendirerek inceleyeceğiz. 

İlk olarak birçok durumu ve kavramı açıklamaya sosyal çevre etkisinin temalaştırılmasıyla 

başlayabiliriz. 

 

1. Sosyal çevre etkisi teması: 

 

Sosyal çevre, aile, yakın arkadaş grubu ve akrabalar gibi yakın çevresi ve iş çevresi ve 

diğer tanıdıklarından oluşmaktadır. Sosyal çevre etkisi teması kişilerin beden imajına etki eden 

en önemli ve tematik içerik analizinde en fazla tekrar eden kod olmasından öte gelerek ortaya 

çıkmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan 65 kodun en fazla tekrarlananı ve en fazla cümle ve 

kelime toplayanı olan sosyal çevre etkisi tüm kodlar içerisinde % 6,7’lik bir orana sahip 

olmuştur. Beden imajının, büyük oranda sosyal ve kültürel çerçevelerle şekillendirildiği 

varsayımı çalışmamızda kişilerin beyanlarının yönelimlerine göre yapılan kodlamalarla da 

desteklenmiştir diyebiliriz. En fazla tekrar eden kod olarak sosyal çevre kişilerin kendileriyle 

ilgili algı, duygu, düşüncelerini etkilemekte ve söz konusu beden için tüm kodlar içinde yüksek 

denilebilecek bir oranda yer almaktadır. Bu yüksek oran, soru formunun kurgulanışından 

kaynaklanmamaktadır, tam tersine, bireysel yönelimlerin bağlandığı etkin güç olarak formdan 

bağımsız bir yüksek oran söz konusu olmuştur.  “Sosyal çevre etkisi teması” önemli 

açıklayıcılık gücünden dolayı “sosyal çevre” kodunu içerimleyen “dış etkenli yönelim” 

kategorisini açıklayan bir tema olarak ortaya çıkmıştır. “Sosyal çevre etkisi” teması “dış etkenli 

yönelim” kategorisini; “dış etkenli yönelim” kategorisi ise “sosyal çevre” kodunu 

açıklayabilme yeterliliğine sahip olmuştur. Dış etkenli yönelim kod olarak % 1,5’luk bir orana 

sahip olsa da konusal kapsamının genişliği itibariyle birçok kodu ve kodlar (kavramlar) arası 

ilişkileri açıklayıcı özelliğinden ötürü kategori haline getirilmiştir ve sosyal çevre etkisi 

temasının altında yer almıştır. Sosyal çevre etkisi temasının kategorileri, kodları ve alt kodları 

şu şekildedir: 

 

Kategori 1: Medya kurgusu farkındalığı: 

Bu kod, deneklerin medyadaki güzellik ve sağlık normlarının insanları yönlendirmek 

üzere kurgulanıp sunulduğunun ve bazen bunun boyutunun ileri düzeye ulaştığının farkında 
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olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler sunumun gerçekdışılığının 

ileri düzeye ulaştığının farkında olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte bazı denekler bu 

durumun normal olduğunu ama doğru olmadığını belirtmiştir.  

 

 

Kodlar: Medya kaynağı, Reklam etkileri, Medyanın anlam çarpıtması: 

 

Medya kaynağı: 

Bu kod, deneklerin başta güzellik ve sağlık otoriteleri olmak üzere kültür aracılarını 

takip ettiklerini ve bu takibin bir medya kaynağı üzerinden yapıldığını açıklar. Bu kodu 

oluşturan açıklamaları yapan denekler başlıca medya kaynaklarının internet, televizyon, dergi, 

gazete ve kitap olduğunu belirtmiştir. 

 

Reklam etkileri: 

Bu kod, deneklerin reklamların etkilerinin farkında olduğunu veya reklamlardan 

etkilendiğini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler reklamların etki yaratmak 

için gerçeklik üzerinde oynamalar yaptığını düşündüklerini belirtmiştir. 

 

Medyanın anlam çarpıtması: 

Bu kod, deneklerin medyanın iletiler üzerinde anlam oynamaları ve gerçekdışı veri ve 

anlam ilişki ve yüklemeleri yaptığını açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler 

bu çarpıtmaların düzeyi konusunda farkındalık sahibi olduklarını belirtmiştir. 



170 

 

 

Grafik 1 – Medya kurgusu farkındalığı kategorisi 

Kategori 2: Sınıfsal beğeni: 

Bu kod, deneklerin ait oldukları sınıfın kültürel özelliklerine ve beğeni örgülerine sahip 

olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bireylerin belirli 

sosyoekonomik şartları bedenlerinde ve yaşantılarında gösterdiğini düşündüklerini belirtmiştir. 

 

-Kodlar: Kültür aracıları, Bakımın maddiyattan gayriliği, Görüntü ve maddiyat 

 

Kültür aracıları: 

Bu kod, deneklerin toplumun kanaat önderleri kesimi diyebileceğimiz kültür aracıları 

grubunu takip ettiği ve onların bedensel konularda ve yaşam tarzı konularında düşüncelerini 

tatbik ettiklerini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler özellikle güzellik ve 

sağlık otoritelerini takip ettiklerini belirtmiştir. 

 

Bakımın maddiyattan gayriliği: 

Medyanın anlam 
çarpıtması

79%

Reklam etkileri
21%Medya Kurgusu farkındalığı
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Bu kod, bedensel bakımın kişinin gelir seviyesinden bağımsız olduğunu açıklar. Bu 

kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler sosyal çevrelerinde maddi durumları kendilerinden 

daha iyi durumda bulunanların özellikle beden bakımlarına daha çok dikkat etmediğini 

belirtmiştir. 

 

Görüntü ve maddiyat: 

Bu kod, deneklerin maddi durumlarının kendilerinden daha iyi olduğunu bildikleri 

kişilerin görünüm konusunda daha dikkatli davranma eğiliminde olduklarını düşündüklerini 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler sosyal çevrelerinde maddi durumları 

kendilerinden daha iyi durumda bulunanların özellikle beden bakımlarına daha çok dikkat 

ettiğini ve görüntüyle maddi durum arasında ilişki olduğunu belirtmiştir. 

 

 

 

 

Grafik 2 – Sınıfsal beğeni kategorisi 

 

Bakımın 
maddiyattan 

gayriliği
7%

Görüntü ve 
maddiyat

59%

Kültür aracıları
34%

Sınıfsal beğeni
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Kategori 3: Dış etkenli yönelim: 

Bu kod, deneklerin aile, yakın çevre veya diğer sosyal çevrelerinden, medya veya 

kurumsal bedensel etkenlerden etkilenerek beden imajlarının değişebildiğini, ortaya çıkan algı, 

duygu ve düşüncelerin kişilerin yönelimlerini etkileyici nitelikte olabildiğini açıklar. Bu kodu 

oluşturan açıklamaları yapan denekler bedenleriyle ilgili davranış ve tutumlarında dış 

etkenlerin önem arz edebildiğini dile getirmiştir.  

 

Kodlar: Kendini insanlarla karşılaştırma, Sosyal çevre (alt kod: Aile etkisi), Rol model 

kullanımı, Bedene müdahale (alt kod: Yaşam tarzlarına müdahale, Sağlık konusunda müdahale, 

Kilo konusunda müdahale, Bedeni denetleme), Spor etkisi, Moda tercih edilirliği, Moda okur 

yazarlığı, Sağlık kaygısı, Sağlık otoriteleri, Sporla beden yönetimi, Güzellik otoriteleri, 

Kurumsal normatif etkenler. 

 

 

Kendini insanlarla karşılaştırma: 

Bu kod, deneklerin kendi benlik, beden ve alışkanlıklarını diğer kişilerle karşılaştırma 

ihtiyacında olduğunu, bu ihtiyacın kısmen kişilerin kendilerinde eksiklikler bulduğunu açıklar. 

Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler eksikliklerin yanı sıra rol model belirleyip 

bedensel tutumlarını değiştirebildiklerini belirtmiştir. 

 

Sosyal çevre: 

Bu kod, deneklerin bedenleriyle ve yaşam tarzlarıyla ilgili konularda davranış ve tutum 

sergileyeceklerinde sosyal çevrelerini düşünerek hareket etme eğiliminde olduklarını açıklar. 

Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler sosyal çevrelerinin kendilerini veya insanları 

etkileme potansiyelinin fazla olduğuna inanmaktadır. 

 

Aile etkisi: 
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Bu kod, deneklerin aile veya sevgili gibi çok yakın çevrelerinden beden güzelliği ve 

sağlığı konusunda etkilendiğini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler 

özellikle bu kesimin vurgularının önem taşıdığını belirtmiştir. 

 

Rol model kullanımı: 

Bu kod, deneklerin kilo, güzellik ve sağlık başta olmak üzere birçok bedensel konuda 

kendilerine yönelimlerinde bilgi ve örnek tedarik edebilecek kişileri gözlemleyebildiğini 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler özellikle kilo veren kişilerin 

kendilerinde kilo vermeyle ilgili olumlu duygu yarattığını, insanların kilo verebildiğini 

görmenin –kendileri kilo sorunu yaşayan kişilerse - bu konuda kendilerine örnek teşkil ettiğini 

dile getirmiştir. 

 

Bedene müdahale: 

Bu kod, deneklerin bedenleriyle ilgili genel görünüm ve sağlık konularında sosyal 

çevrelerinin müdahalesiyle karşılaştığını açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan 

denekler normatif etkenlerin etkisi altında kaldıklarını da belirtmiştir. 

 

Yaşam tarzlarına müdahale: 

Bu kod, deneklerin yaşam tarzlarına müdahale kaygısına sahip olduğunu açıklar. Bu 

kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler başta bedensel özgürlük olmak üzere birçok ilintili 

konuda kendi dışlarındaki kişilerin kendi yaşantılarını etkileyici nitelikte beyanlarının olduğunu 

belirtmiştir. 

 

Sağlık konusunda müdahale: 

Bu kod, deneklerin sosyal çevrelerinin veya medya organlarındaki sağlık otoritelerinin 

deneklerin sağlıklarıyla ilgili yorumlarda bulunduklarını ve etkilemeye çalıştıklarını açıklar. Bu 

kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler sağlıklarıyla ilgili olarak beslenme ve süslenme 

alışkanlıklarına dair çevrelerinden ve medyadan sistematik enformasyon aldıklarını belirtmiştir.  
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Kilo konusunda müdahale: 

Bu kod, deneklerin kilo alıp verme durumlarıyla ilgili olarak yakın veya uzak 

çevresinden bu durumla ilgili bir geri dönüş aldığını ve bunun ekseriyetle kişilerin kilo 

almalarına ve bu kiloyu vermeleri gerektiğine dair vurgu olarak ortaya çıktığını açıklar. Bu 

kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler kilo aldıklarında bunu sorun etmeseler dahi 

çevrelerindeki kişilerin yaptıkları yorumlarla sorun etme eğilimine girdiklerini belirtmiştir.  

 

Bedeni denetleme: 

Bu kod, deneklerin kendi bedenlerini kendilerinin kontrol altında tutma eğilimini 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bedensel konularda kontrol sergilerken 

çevrelerinden etkilenmiş olabilirler fakat bunun ayırdında olmadan kendileri karar vermiş gibi 

hissederek kendilerini denetleme ihtiyacı hissediyor olabilirler. 

 

 

 

Spor etkisi: 

Bu kod, deneklerin beden imajlarını sporla elde ettikleri tatmin ve kazanımlarla 

değiştirebildiğini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler spor ile bedensel 

tatminlerinin arttığını belirtmiştir. 

 

Moda tercih edilirliği: 

Bu kod, deneklerin medyada yer alan bedensel yönelimleri belirleyen tek tipleştiren 

veya belirli sınırlara sahip sahip olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan 

denekler moda olarak görülebilecek yönelimleri benimseyebildiğini dile getirmiştir. 

 

Moda okur yazarlığı: 
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Bu kod, deneklerin medyada yer alan moda yönelimlerini takip ettiğini açıklar. Bu kodu 

oluşturan açıklamaları yapan denekler moda olarak görülebilecek yönelimleri aktif olarak takip 

ettiklerini dile getirmiştir. 

 

Sağlık kaygısı: 

Bu kod, deneklerin beden sağlığını tehdit edebilecek ürün, madde ve davranışlara 

yönelmeme konusunda özel bir hassasiyete sahip olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan 

açıklamaları yapan denekler bedensel ve estetik güzellik uğruna sağlıksız olduğu varsayılan 

uygulama ve ürünleri reddettiklerini belirtmiştir. 

 

Sağlık otoriteleri: 

Bu kod, deneklerin sağlıklarıyla ilgili konularda sağlık otoritelerinin fikirlerine güven 

duyduklarını ve onları takip ettiklerini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler 

medya ve günlük yaşantılarında doktorların ve sağlık uzmanlarının önerilerine önem 

verdiklerini belirtmiştir. 

 

 

Güzellik otoriteleri: 

Bu kod, deneklerin takip ettikleri moda ve giyim normların olduğunu ve bunların 

kendilerini ve beden imajlarını etkilediğini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan 

denekler moda ve giyim yarışmaları, yayınları ile ilgilendiklerini belirtmiştir. 

 

Sporla beden yönetimi: 

Bu kod, deneklerin bedensel sağlık ve güzellik için spor ve egzersize yöneldiklerini açıklar. Bu 

kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler herhangi bir spor türü ile beden sağlık ve formlarını 

koruduklarını belirtmiştir. 

 

Kurumsal normatif etkenler: 
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Bu kod, deneklerin devlet ve özel sektör kuruluşlarının bedensel görünüm konusunda 

ürettiği normların etkisinde olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler 

içinde bulundukları kurumların bedensel serbestlik konusunda insiyatiflerinin kısıtlı olduğunu 

dile getirmiştir. 

  

Grafik 3 – Dış etkenli yönelim kategorisi 

 

2-  Bireysel belirleyicilik etkisi teması: 

Deneklerin kendi hayatları ve bedenleri üzerinde kendilerinin kontrolünün geçerli olduğunu 

deneklerin iddia etmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Kişilerin etkin güç olarak beden güzelliği ve 

sağlığı konusunda söz sahibi olduğunu düşünmesi bu kodu üretmemizi gerekli kılmıştır. % 5,6 

gibi önemli bir kod yüzdesine sahip olan bu temanın kategorileri bireysel belirleyicilik ve benlik 

değerlendiriciler olmuştur. 

 

Kategori 1: Bireysel belirleyicilik 

 

Kodlar: Görünüm konusunda kayıtsızlık, görüntü takıntıcılığına karşıtlık, moda karşıtlığı, 

bireysel kontrole izin 
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Moda karşıtlığı: 

Bu kod, deneklerin ideal olarak gösterilen tek tip bir moda anlayışına karşı olduğunu 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bedensel görünüm ve bu kapsamdaki 

konularda tek tipleştiren medya kaynaklı yönelimleri reddettiklerini dile getirmiştir. 

 

Görünüm konusunda kayıtsızlık: 

Bu kod, deneklerin bedensel görünüm konusunda düşük düzeyde ilgiye sahip olduğunu 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler kendi bedenlerinin görüntülerine veya 

diğer insanların görüntülerine düşük önem atfettiklerini dile getirmiştir. 

 

Görüntü takıntıcılığına karşıtlık: 

Bu kod, deneklerin ideal ve tek tip beden ve görüntü anlayışına karşı olduğunu açıklar. 

Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler görüntü konusunda özel bir hassasiyet 

atfedilmesini doğru bulmadıklarını belirtmiştir. 

 

Moda karşıtlığı: 

Bu kod, deneklerin ideal olarak gösterilen tek tip bir moda anlayışına karşı olduğunu 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bedensel görünüm ve bu kapsamdaki 

konularda tek tipleştiren medya kaynaklı yönelimleri reddettiklerini dile getirmiştir. 

 

Bireysel kontrole izin: 

Bu kod, bireylerin kendileriyle ve bedenleriyle ilgili koşulları ve etkenleri kendilerinin 

kontrol etmesine imkan tanıyan bir kayıtsızlığın, otoritesizliğin bulunmamasını veya belirli 

konularda kişinin sosyal çevresinin özel bir hassasiyetinin bulunmadığını açıklar. Bu kodu 

oluşturan açıklamaları yapan denekler kendilerine beden güzelliği veya sağlığı ile ilgili 

konularda karışan kişilerin olmadığını belirtmiştir. 



178 

 

  

Grafik 4 – Bireysel belirleyicilik kategorisi 

 

Kategori 2: Benlik değerlendiriciler 

Bu kod, deneklerin  kendi benlikleri, kişilik özellikleri, özsaygıları veya beden 

imajlarıyla ilgili kriterlerin neler olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan 

denekler benlik değerlendiricilerinin çoğu zaman özgüvenleri veya başkalarının ifadeleri 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Kodlar: Bedenin benlikten gayriliği 

 

Bedenin benlikten gayriliği: 

Bu kod, deneklerin bedende benlik ve iradenin etkisinin olmadığını veya düşük 

olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler kilo, güzellik, sağlık gibi 

konularda irade veya benlikten ziyade genetik ve bünye gibi kavramların etkili olduğunu iddia 

etmiştir. 
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Grafik 5 – Benlik değerlendiriciler 

 

 

 

3-  Beden ve duygulanım teması: 

 

Beden ve duygulanım teması, özellikle bedenin düşünüldüğünde kişilerde yarattığı 

hislerin tanımlanması üzerine ortaya çıkmıştır. Özellikle tatmin duygusunu tanımlama 

eğiliminde olan bu tema aynı zamanda bedenin deneklerin özgüvenini etkileme gücüne sahip 

olduğunu da açıklamaktadır. Doğal bir süreç olan yaşlanmayı - “normal” veya “ideal” olandan 

uzaklaşma sürecini - yaşlanma kaygısı koduyla açıkladığımız bu temada tatmin ve özgüven 

değişimiyle birlikte kaygı duygusu da açıklanmıştır. Tüm kodlar içerisinde  % 2,3’lük bir paya 

sahip olan beden ve duygulanım kategorisi tatminin ortaya çıkışı (% 5,2) ve yaşlanma kaygısı 

(% 0,2) kodlarının da açıklayan bir tema olarak tüm temalar içerisinde % 7,7’lik bir açıklama 

payına sahip olmuştur. Tatminin ortaya çıkışı kodunun ağırlığının yüksek oluşu araştırmada 

deneklerin bedensel güzellik veya güçlülük konusunda tatmin olduğunu ve kısmen hangi şartlar 

altında tatmin olabileceklerini açıklamaktadır. Tatmin duygusunun estetik operasyon istememe, 
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zayıflama ürünü karşıtlığı ve kendilerini başkalarıyla karşılaştırma ihtiyacı hissetmeme gibi 

sonuçlara götürdüğünü ifade edebiliriz. 

 

Kategori 1: Beden ve duygulanım: 

Bu kod, deneklerin beden imajlarının kendi benlikleri dışındaki etkenlerden duygusal 

olarak etkilendiğini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bedenleriyle ilgili 

olarak sosyal çevre veya medya etkisiyle olduklarından farklı hissedebildiklerini belirtmiştir. 

 

Kodlar: Yaşlanma kaygısı, Tatminin ortaya çıkışı (alt kod: Estetik operasyon istememe, 

Zayıflama ürünü karşıtlığı, Karşılaştırma ihtiyacı hissetmeme), Bedenle özgüven değişimi 

 

Yaşlanma kaygısı: 

Bu kod, deneklerin yaşlanma kaygısına sahip olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan 

açıklamaları yapan denekler eskisi kadar güzel veya çekici görünmemekten çekindiklerini dile 

getirmiştir. 

 

Tatminin ortaya çıkışı: 

Bu kod, deneklerin beden güzellikleri veya sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sorun 

yaşamadıklarını ve kendilerine herhangi bir şeyin sorun olarak görünmediğini. Bu kodu 

oluşturan açıklamaları yapan denekler kendilerine ve bedenlerine güvendiklerini, sosyal 

çevreden veya medyadan gelen ileti veya öğretilerin bedenlerine dair algı, duygu ve 

düşüncelerini değiştirmediğini belirtmiştir. 

 

Estetik operasyon istememe: 

Bu kod, deneklerin bedenlerini doğal halleriyle beğendiklerini ve estetik operasyona 

ihtiyaç duymadıklarını açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler operasyonu 

doğru bulmadıklarını belirtmiştir. 
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Zayıflama ürünü karşıtlığı: 

Bu kod, deneklerin sağlığa zararları sebebiyle zayıflama ürünlerine karşı olduğunu 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler doğal yollarla kilo verilmesi gerektiğini 

düşünme eğilimindedir. 

 

 

Karşılaştırma ihtiyacı hissetmeme: 

Bu kod, deneklerin kendi benlik, beden ve alışkanlıklarını diğer kişilerle karşılaştırma 

ihtiyacında olmadığını açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler beden güzellik 

ve sağlıklarından memnun olduklarını belirtmiştir. 

 

Bedenle özgüven değişimi: 

Bu kod, deneklerin ruhsal durumlarını bedenlerinde gerçekleştirebilecekleri estetik ve 

sağlık konulu değişimlerle değiştirebildiklerini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan 

denekler saç kesimi, makyaj, kilo verme vb. etkinliklerle daha iyi ve rahatlamış hissettiklerini 

belirtmiştir. 
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Grafik 6 – Beden ve duygulanım kategorisi 

 

 

4-  İdeal beden etkisi teması 

 

İdeal beden anlayışı ilk çağlardan beri hüküm süren gelenekselleşmiş fakat modern çağ 

kültürleri içerisinde de gelişmiş estetik yapılara uyum sağlamış bir anlayış olarak insanların 

bedensel güzelliği algılayışı üzerinde en etkili kavram olarak ortaya çıkmıştır. Analizimiz 

sonucunda ortaya çıkan tabloya göre denekler ideal beden tasavvurunu benimsemiştir, bu 

tasavvuru toplumsal cinsiyet ile (cinsiyete özgü tavırlar), altkültürlere ait temsiliyetle (beden 

modifikasyonu), ideal güzellik anlayışı ile (güzellik kaygısı), ideal irade ve başarı tasavvuru ile 

(bedensel irade), bedeni kusursuzlaştırma çabaları ile (ideal beden) ve (beden şekillendiricisi 

kullanımı) kategorileriyle cisimleştirmiştirler.  

 

 

 

Kategori 1: Cinsiyetlere özgü tavırlar: 

Bu kod, deneklerin ataerkil sistemin toplumsal cinsiyet yapısına uygun davranış 

sergilediğini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler erkeklik ve kadınlık ve 

bedensel temsil arasında kesin bir bağlantı vurgusu yapmıştır. 

 

Kodlar: Tüketimin ataerkil yapısı, Kadın etkinliği 

 

Tüketimin ataerkil yapısı: 

Bu kod, deneklerin bedenle ilgili tüketim döngülerinde toplumsal cinsiyet normlarının 

etkisinde olduğunu olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler kadınlık, 

erkeklik kavramları üzerinden bedenlerini daha geleneksel normlara göre denetleyebildiklerini 

dile getirmiştir. 
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Kadın etkinliği: 

Bu kod, deneklerin kadınların bedensel görünüm konusunda erkeklere oranla daha 

hassas ve daha egemen olduğunu düşündüklerini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan 

denekler kadın veya erkek ayırt etmeksizin kadınların bedensel konulara daha çok dikkat 

ettiğini belirtmiştir. 

  

Grafik 7 – Cinsiyete özgü tavırlar 

Kategori 2: Beden modifikasyonu: 

Bu kod, deneklerin bedenlerine dövme, küpe veya piercing yaptırma eğilimine sahip 

olduklarını veya bu hareketi gerçekleştirebileceklerini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları 

yapan denekler gelecekte bir gün bu gibi uygulamaları düşünebileceklerini belirtmiştir.  

 

Kodlar: Beden modifikasyonu karşıtlığı, Dövme piercingle ifade 

 

Beden modifikasyonu karşıtlığı: 

Bu kod, deneklerin bedenlerine dövme, küpe, piercing gibi sanatsal ve estetik formların 

uygulanmasına karşı olduklarını ve bedenin doğal ve imzasız halinin güzel olduğunu 

düşündüklerini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bedenlerinde dövme ve 

piercing gibi değişiklikleri düşünmediklerini belirtmiştir. 
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Dövme-piercingle ifade: 

Bu kod, deneklerin dövme ve piercing ile dünya görüşlerini veya siyasi görüşlerini 

yansıtabileceklerini düşündüklerini. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bu 

uygulamayı yapmakta veya yapmayı düşünmektedir. 

 

  

Grafik 8 – Beden modifikasyonu kategorisi 

Kategori 3: Güzellik kaygısı: 

Bu kod, deneklerin bedensel estetik ve güzellik kaygısına sahip olduğunu açıklar. Bu 

kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler ekseriyetle sosyal çevrelerinin ve medyanın ideal 

beden tasavvurunun etkisiyle güzellik kaygısı yaşamaya başladıklarını belirtmiştir. 

 

Kodlar: Estetik operasyona yönelim, Kilo kaygısı (alt kod: Kilo aldırıcı ürün, Zayıflama ürünü 

kullanımı) 

 

Kilo kaygısı: 

Bu kod, deneklerin kilo kaygısına sahip olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan 

açıklamaları yapan denekler ekseriyetle sosyal çevrelerinin ve medyanın ideal beden ve sağlık 

normları etkisiyle kilo kaygısı yaşamaya başladıklarını belirtmiştir. 
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Kilo aldırıcı ürün: 

Bu kod, deneklerin zayıf olmaktan ötürü kaygılanma eğiliminde olduğunu açıklar. Bu 

kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bedensel estetik veya sağlık açısından kilo almak 

için bazı ürünler kullandıklarını belirtmiştir. 

 

Zayıflama ürünü kullanımı 

Bu kod, deneklerin kilo ve güzellik kaygısının etkisiyle zayıflama ürünü kullanma 

eğilimlerini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler ürünlerin faydaları ve 

zararları hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmiştir. 

 

  

Grafik 9 – Güzellik kaygısı kategorisi 

 

Kategori 4: Bedensel irade: 
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Bu kod, deneklerin bedenlerini kontrol etmede iradeye sahip olmanın önemine vurgu 

yapmaktadır. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler kişilerin bedenleri ve bedenleri 

dışındaki iradeleri arasında bir ayrım bulunduğunu belirtmiştir. 

 

Kodlar: Kiloluluk irade bağlantısı, İradeyle başarı 

 

Kiloluluk irade bağlantısı: 

Bu kod, deneklerin kilo ve irade arasında bir bağlantının olduğuna inandığını açıklar. 

Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bünye ve genetik gibi etkenlerden ziyade 

iradenin kilonun artıp azalmasında etkin güç olduğunu belirtmiştir. 

 

 

 

İradeyle başarı: 

Bu kod, deneklerin görünümden ziyade başarmaya inandıklarını açıklar. Bu kodu 

oluşturan açıklamaları yapan denekler görünüm kaygısı taşımamakta ve iradeli ve başarılı 

olunduğunda bunun bedensel temsile de yansıyabileceğini belirtmektedir. 
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Grafik 10 – Bedensel irade kategorisi 

 

Kategori 5: İdeal beden: 

Bu kod, deneklerin medyanın yaydığı ve toplumun kabul ettiği ideal beden anlayışının 

etkisinde olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler güzellik ve kilo 

kaygısının etkisine girebilmektedir. 

 

Kodlar: Kusursuz bedenin anlamları, Sağlıklılık ve güçlülük, İdeal Beden karşıtlığı, İdeal beden 

figürü, İdealin inceliği 

 

 

Kusursuz bedenin anlamları: 

Bu kod, deneklerin ideal bir beden anlayışına sahip olduğunu fakat bu anlayışın sıfır 

beden ile sınırlı olmayabileceğini açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler 

güzellik, zayıflık ve aynı zamanda sağlıklılık ile kusursuz beden arasında ilişki kurduklarını 

belirtmiştir. 
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81%
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Sağlıklılık ve güçlülük: 

Bu kod, deneklerin ideal bedenin sağlıklı ve güçlü beden olduğunu düşünme eğilimini 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler ideal güzelliğe itibar etmediklerini ve 

sağlıklı ve güçlü bedenin onları tatmin ettiğini belirtmiştir. 

 

İdeal beden karşıtlığı: 

Bu kod, deneklerin ideal beden anlayışına karşı olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan 

açıklamaları yapan denekler ideal bedene inanmamakta ve bu anlayışı adil bulmamakta, 

kişilerden bünye ve genetik gibi etkenlerin düşünülmeden çok daha fazla şeyi 

gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtmiştir. 

 

İdeal beden figürü: 

Bu kod, deneklerin ideal bedeni nasıl tanımladıklarını açıklar. Bu kodu oluşturan 

açıklamaları yapan denekler ince, balık etli, sağlıklı gibi tanımlamalar yapmıştır. 

 

İdealin inceliği: 

Bu kod, deneklerin ideal bedenin ince bir beden şekli olması gerektiğine inandıklarını 

açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler daha ince bir bedene sahip olmak 

istediğini belirtmiştir. 
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Grafik 11 – İdeal beden kategorisi 

 

Kategori 6: Beden şekillendiricisi kullanımı: 

Bu kod, deneklerin beden bakım ürünü, aksesuar gibi bedenin doğal yapısı üzerinde 

farklılaştırma yaratan materyalleri kullanmayı ve kullanılmasını doğal karşıladığını açıklar. Bu 

kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bakım ürünü, aksesuar kullanımı, bakım ürünü 

harcamaları ve ürünler konusunda farkındalık sahibi olduklarını belirtmiştir. 

 

Kodlar: Ürünler konusunda farkındalık, Bakım ürünü harcamaları, Bakım ürünü kullanımı, 

Aksesuar kullanımı 

 

Ürünler konusunda farkındalık: 

Bu kod, deneklerin beden bakımı ile ilgili ürünler, ürünlerin fiyatları, işlevleri, gerçek 

ve gerçek dışı kullanımları hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklar. Bu kodu oluşturan 

açıklamaları yapan denekler zayıflama ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fayda ve 

zararlarına dair bilinçli olduklarını belirtmiştir. 
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Bakım ürünü kullanımı: 

Bu kod, deneklerin bedensel güzellik algılarıyla ilgili olarak bedenlerine fazladan 

estetik özellik kazandırma amacıyla beden bakım ürünü kullanabildiğini veya kullanılmasını 

doğal karşıladığını açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler bu yönelimlerinin 

daha güzel ve estetik bir bedene ulaşmak olduğunu belirtmiştir. 

 

Bakım ürünü harcamaları: 

Bu kod, deneklerin bakım ürünü kullandıklarını ve harcamalarının zaman içerisinde 

arttığını açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler geçmişten beri bedensel bakım 

ürünlerine yaptıkları harcamaların güzelliklerini koruma amaçlı olduğunu belirtmiştir. 

 

Aksesuar kullanımı: 

Bu kod, deneklerin bedensel güzellik algılarıyla ilgili olarak bedenlerine fazladan 

estetik özellik kazandırma amacıyla küpe, piercing, kolye vb aksesuarlar kullanabildiğini veya 

kullanılmasını doğal karşıladığını açıklar. Bu kodu oluşturan açıklamaları yapan denekler 

sosyal çevrelerinin aksesuar kullanım konusunda bireylerin kontrolüne izin verdiklerini 

belirtmiştir.

 

Grafik 12 – Beden şekillendiricisi kullanımı 
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B- Kategorilere dair detaylar: 

 

Araştırmamız sonucunda ortaya çıkan verilerin anlamsal ilişkilerine bakılmış, kodlar 

arasındaki yakınlık, uzaklık, ayrım ve benzeşmeler gözetilmiş ve bunlara göre kategoriler ve 

temalar oluşturulmuştur. Kategoriler kodları ve alt kodları kapsayıcı nitelikte olup temaları en 

fazla açıklayan tanımlayıcı ve anlamlandırıcı birimlerdir. Ortaya çıkardığımız kategorilerdeki 

kod ağırlıkları yüzdeleriyle birlikte şu şekilde listelenmiştir, yani tüm kodların kategorilere 

dağılımını şu şekilde görebiliriz: Dış etkenli yönelim (% 27,1), Beden şekillendiricisi kullanımı 

(% 4,8), Medya kurgusu farkındalığı (% 8,4) , Benlik değerlendiriciler (%1,7), Bireysel 

belirleyicilik (% 10,8), Sınıfsal beğeni (% 3,4) , Cinsiyete özgü tavırlar (% 4,2), Beden ve 

duygulanım (% 14,1), Güzellik kaygısı (% 12,7), İdeal beden (%5,1), Beden modifikasyonu (% 

3,8) ve Bedensel irade (% 3,9). 

 

Kategori adı Kod sayısı % 

Dış etkenli yönelim 600 27,1 

Beden şekillendiricisi kullanımı 106 4,8 

Medya kurgusu farkındalığı 185 8,4 

Benlik değerlendiriciler 38 1,7 

Bireysel belirleyicilik 240 10,8 

Sınıfsal beğeni 76 3,4 

Cinsiyete özgü tavırlar 93 4,2 

Beden ve duygulanım 312 14,1 

Güzellik kaygısı 280 12,7 

İdeal beden 112 5,1 

Beden modifikasyonu 84 3,8 

Bedensel irade 86 3,9 

Tablo 2 – Kategorilerdeki kod sayıları ve yüzdelikleri 
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C- Kodlara Yüklenen Kelime Ağırlıkları 

 

Analiz sonucunda ortaya çıkan kodların analiz birimleri baştan cümleler olarak 

seçilmiştir. Her bir cümle bir koda dönüştürüldükten sonra ortaya çıkan kod sayısının yüzdelik 

oranlarına yakın bir oranda kelime sayısı oranı çıkmıştır.  En fazla kelime içeriği 962 kelime 

ile (%7,3) sosyal çevre kodunda yer almıştır. Diğer kodların kelime içeriği yüzdeleri ise şu 

şekildedir: güzellik kaygısı (% 6), medya kurgusu farkındalığı (% 5,1), bireysel belirleyicilik 

(% 5), bedene müdahale (% 4,2), medyanın anlam çarpıtması (% 4,2), tatminin ortaya çıkışı (% 

3,9), kilo kaygısı (% 3,5) ve ideal beden (% 3,2).  

 

  Kod Kelime sayısı %   

  Aile etkisi 140 1,1   

  Aksesuar kullanımı 35 0,3   

  Bakım ürünü harcamaları 175 1,3   

  Bakım ürünü kullanımı 204 1,5   

  Bakımın maddiyattan gayriliği 28 0,2   

  Beden modifikasyonu  197 1,5   

  Beden modifikasyonu karşıtlığı 67 0,5   

  Beden ve duygulanım 307 2,3   

  Beden şekillendiricisi kullanımı 29 0,2   

  Bedene müdahale 555 4,2   

  Bedeni denetleme 191 1,4   

  Bedenin benlikten gayriliği 69 0,5   

  Bedenle özgüven değişimi 231 1,7   

  Bedensel irade 203 1,5   

  Benlik değerlendiriciler 154 1,2   

  Bireysel belirleyicilik 661 5,0   

  Bireysel kontrole izin 171 1,3   
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  Cinsiyete özgü tavırlar 352 2,7   

  Dövme-piercingle ifade 181 1,4   

  Dış etkenli yönelim 221 1,7   

  Estetik operasyon istememe 154 1,2   

  Estetik operasyona yönelim 203 1,5   

  Görüntü takıntıcılığına karşıtlık 118 0,9   

  Görüntü ve maddiyat 205 1,5   

  Görüntü konusunda kayıtsızlık 129 1,0   

  Güzellik kaygısı 795 6,0   

  Güzellik otoriteleri 281 2,1   

  İdealin inceliği 64 0,5   

  Kadın etkinliği 87 0,7   

  Karşılaştırma ihtiyacı hissetmeme 90 0,7   

  Kendini insanlarla karşılaştırma 105 0,8   

  Kilo aldırıcı ürün 28 0,2   

  Kilo kaygısı 464 3,5   

  Kilo konusunda müdahale 83 0,6   

  Kiloluk ve irade bağlantısı 95 0,7   

  Kurumsal normatif etkenler 17 0,1   

  Kusursuz bedenin anlamları 62 0,5   

  Kültür aracıları 62 0,5   

  Medya kaynağı 89 0,7   

  Medya kurgusu farkındalığı 676 5,1   

  Medyanın anlam çarpıtması 553 4,2   

  Moda karşıtlığı 65 0,5   

  Moda okur yazarlığı 32 0,2   

  Moda tercih edilirliği 115 0,9   

  Reklam etkileri 144 1,1   

  Rol model kullanımı 123 0,9   
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  Sağlık kaygısı 97 0,7   

  Sağlık konusunda müdahale 57 0,4   

  Sağlık otoriteleri 68 0,5   

  Sağlıklılık ve güçlülük 177 1,3   

  Sosyal çevre 962 7,3   

  Spor etkisi 143 1,1   

  Sporla beden yönetimi 198 1,5   

  Sınıfsal beğeni 286 2,2   

  Tatminin ortaya çıkışı 515 3,9   

  Tüketimin ataerkil yapısı 58 0,4   

  Yaşam tarzlarına müdahale 351 2,6   

  Yaşlanma kaygısı 31 0,2   

  Zayıflama ürünü karşıtlığı 159 1,2   

  Zayıflama ürünü kullanımı 77 0,6   

  Ürünler konusunda farkındalık 185 1,4   

  İdeal beden 430 3,2   

  İdeal beden figürü 89 0,7   

  İdeal beden karşıtlığı 14 0,1   

  İradeyle başarı 360 2,7   

          

Tablo 3 – Tüm kodların kelime ağırlıkları ve yüzdeleri 

 

Kodların ve kodlara yüklenen kelimelerin sayısının yakınlığı, belirli kelimelerin öne 

çıkması bize beden imajıyla ilgili ölçülen değerlerin referans kaynağı olarak en sık tekrarlanan 

kavramları göstermektedir. En fazla telaffuz edilen ilk on kelime “kilo”, “baskı”, “olumsuz”, 

“zayıf”, “beden”, “sağlık”, “dikkat”, “spor”, “irade” ve “zayıflama” olmuştur. Beden imajının 

çevriminde en çok geçen düşünce veya kavramların bir kısmının bu kelimelerle örtüşebileceğini 

söyleyebiliriz. Kişilerin kendi duygu, düşünce ve algılarını açıklamakta en çok kullandıkları 

kelimelerin listesini aşağıda bulabiliriz. Toplum, kadınlar, erkekler, kilo, güzellik, etki, kendilik 

ve duygular en temel bedensel konuları açıklamakta kullanılan temel kavramlar olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeler yüklendikleri kodları en çok etkileyen kelimeler olarak 

ortaya çıkmaktadır ve en çok yüklendikleri kodlar olan sosyal çevre, güzellik kaygısı, medya 

kurgusu farkındalığı bireysel belirleyicilik, bedene müdahale, medyanın anlam çarpıtması, 

tatminin ortaya çıkışı, kilo kaygısı ve ideal bedenin beden imajının çevrimini açıklamasında en 

çok yardımcı olan kelimeler olmuştur. 

 

Bu oranların elde edilmesinde kullanılan yöntem şu şekilde olmuştur: Maxqda 

programının “Maxdictio” (Maxqda sözlüğü denebilir) özelliğinde yer alan “Word frequencies” 

(kelime sıklıkları) fonksiyonuna hesaplatma yapılmıştır. Anket formlarından sadece 

görüşmecilerin cevapları alınmıştır ve bu cevaplar bir Word dosyasına yüklenmiştir. Sonra 

Maxqda programında veri işlemlerine tabi tutulmuştur. Öncelikle programın kelime sıklıkları 

hesaplaması için verdiği sonuçlar içerisinden en az 10 kez kullanılan ilk 44 kelime seçilmiştir. 

Yapılan taramada ortaya çıkan kelimelerden beden imajıyla ilgisi olan ilk 44 kelimenin 

seçilmesi için anlam taşımayan tümleçler sıralamadan çıkartılmıştır. Kelimelerle ilgili olarak 

çıkan sonuçlara göre anketlerde 3234 farklı kelime ve toplamda 13294 kelime telaffuz 

edilmiştir. Hangi kelimelerin ne sıklıkla kullanıldıklarını aşağıdaki tablodan görebiliriz: 

 

Kelime Sıklık % 

kilo 58 0,77 

baskı 25 0,33 

olumsuz 22 0,29 

zayıf 21 0,28 

beden 20 0,27 

sağlık 20 0,27 

dikkat 19 0,25 

spor 18 0,24 

güzel 18 0,24 

irade 17 0,23 

zayıflama 17 0,23 

kendimi 17 0,23 
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yakın 16 0,21 

yorum 16 0,21 

olumlu 16 0,21 

insanlar 16 0,21 

estetik 14 0,19 

kadınlar 14 0,19 

hissetmem 14 0,19 

toplum 14 0,19 

erkekler 13 0,17 

yapabildiğim 13 0,17 

kaslı 13 0,17 

abartılı 12 0,16 

ürün 12 0,16 

kendime 12 0,16 

istemem 11 0,15 

etkiler 11 0,15 

erkek 11 0,15 

piercing 10 0,13 

kendi 10 0,13 

kendim 10 0,13 

durum 10 0,13 

geçirmedim 10 0,13 

artış 10 0,13 

etkiliyor 10 0,13 

etkili 10 0,13 

vicdanım 10 0,13 

bakım 10 0,13 

operasyon 10 0,13 

dövme 10 0,13 
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mutlu 10 0,13 

hissederim 10 0,13 

Tablo 4 – En sık kullanılan kelimelerin sıklık rakamları ve yüzdeleri 
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