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Abstract. This study consists of a theoretical comparison of the representations of Marxist and 

Weberian class perceptions on media. In Marxist theory, classes are associated with production 

whereas in Weberian theory they are based on consumption. Therefore, while Marxism makes class 

distinction on the basis of possession of means of production, Weberian class distinction is made on 

the basis of status. On the other hand, it is observed that consumption-based status gains weight in 

the relationship between media and social class or in the representation of classes in media. Apart 

from the ruling/bourgeois class, issues concerning the problems of workers and other classes, their 

working conditions and their rights occupy very little space in the media, whereas situations that 

reinforce the positions of consumption-oriented middle classes are represented more predominantly. 

Therefore, the media does not have a purpose that reveals or strengthens a transformative class 

consciousness. Class consciousness has turned into a lifestyle and a desire for social prestige 

because economic and social developments have drawn classes closer to one another. Individuals 

from all layers whose incomes have increased and who are at the same time in a position to benefit 

from social and political opportunities began to position themselves in the middle class.  

1. Giriş  

Sınıf olgusu, toplumun bilimsel incelemenin bir nesnesi olduğu dönemlerden beri hemen her 

kuramın değindiği bir olgudur. Toplum içindeki farklı sosyo-ekonomik gruplar kategorileştirilerek, 

toplumun hiyerarşik oluşumuna anlam verilmeye çalışılır. Kuramcıların veya kuramların 

yaklaşımlarına göre sınıfı meydana getiren ölçütler ya da kriterler değişme gösterir. Bu ölçütler 

bazen din, bazen kültür, bazen yaşam biçimi, ekonomi, siyaset vs. olabilir. Örneğin “Nietzsche, 

Ortega Gasset ve Eliot, toplumların hiyerarşik bir düzenle, kültürel düzeylere dayalı olarak bir 

tabalaşma içinde olduğunu, en üstteki tabakanın daha bilinçli bir kültüre sahip olması gerektiğini 

düşünmektedir. Yani, insanların kültürleri ile üyesi oldukları grup ve sınıfların ilişkisi vardır” [1]. 

Kuramcıların ortaya koyduğu gibi, sınıf kavramını belirleyen faktörlerin çokluğu, özellikle modern 

toplumlarda bu kavramın ele alınışında karmaşıklığın olduğu izlenimi verir.  

Özellikle Batı sosyal bilimleri sosyal sınıf çalışmalarında insanları katmanlara ayıran, geniş 

gruplar içinde gören, gelir, mesleki saygınlık, öğrenim düzeyi, toplumsal aidiyet ya da farklılık 

duygusu gibi ölçütlerle değerlendiren bir hiyerarşik yapıyı dikkate almaktadır. Bu yaklaşım ve 

ölçütler sınıf kavramının özgünlüğünü elinden almaktadır [2]. Bu şekildeki bir sınıf anlayışı, aynı 

zamanda, kişilerin kendilerini ve başkalarını toplum içinde konumlarını kendilerinin belirlemesine 

izin verir. Kendilerini ve başkalarını istedikleri sınıfsal konumlara yerleştirmek konusunda imkan 

sağlar. Bu imkan ile insanlar kendilerini alt, üst ya da orta sınıfta konumlandırabilirler. Pratikte de 

toplumsal sınıf çalışmalarında kişilere kendilerini çeşitli sınıflardan hangisinde gördüklerini 

belirtmeleri istenir. Buna cevaben kişiler kendi konumlarını alt, orta ve üst olarak belirtir [2]. Hangi 

sınıfta yer aldıklarını kişilerin görüşüne bırakmak aslında biraz kendilerini hangi sınıfta görmek 
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istediklerini ifade etmelerine izin vermektir. Bu özgürlük, insanların sınıfsal konumlarını 

değiştirebilme şansını kendilerine verir. Kişiler meslek, gelir, eğitim gibi ölçütlere sahip olarak, 

sosyal konumlarını ve toplumdaki saygınlık  düzeylerini yükseltme eğilimindedirler. Toplumdaki 

yaygın görüşü, yani daha iyi mesleğe, eğitime ve gelire sahip olma halinde kişilerin toplumdaki 

konumlarının daha üst seviyede olacağına dair görüşü besleyen ise medyadır. Medya, ürettiği kültür 

ile insanların üyesi olmayı tercih ettikleri grup ve sınıfları ortaya koyar. Medyanın bu özelliği, 

Marks’ın birbirinden kati şekilde, bilinç yoluyla ayrılmış ve çatışma halindeki sınıf üyeliği yerine, 

sınıflar arasındaki geçişliliği veya esnekliği  vurgular, bu nedenle günümüzde sınıf olgusu Weber’in 

statü ve saygınlığa dayanan, çeşitli belirleyicilerinin olduğu sınıf anlayışıyla daha yerinde ele 

alınabilir. Hem toplumda hem medyanın yansıttığı toplum anlayışında sınıf sorunu çatışmalı bir 

içeriğe sahip değildir. Bu durumu ortaya koyabilmek için, bu çalışmada, Marksist ve Weberyan 

sınıf anlayışları medya ile ilişkilendirilmiştir.    

2. Karl Marx ve Max Weber’in Sınıf Anlayışları  

Sınıf kavramı, Marxist toplum kuramının önemli kavramlarındandır. Bu kavram, Marx’ın 

takipçilerinin Marxizm’i geliştirme çabalarında da önemli bir yere sahiptir. Marxist terminolojinin 

her dönemde eskimeyen, toplumsal düzen ve değişme süreçlerine göre yeniden üretilebilen bir 

kavramıdır. 

Marx’ın sınıf teorisi, çağdaşı olduğu endüstriyel kapitalizmde olduğu gibi gelmiş geçmiş bütün 

toplumların yüz yüze geldiği üretim tarzına dayanmaktaydı. Önceki üretim tarzlarına göre, 

endüstiyel kapitalizm artık-değer ve kâr yaratmada daha başarılıydı ve emek gücünü sömürmede bir 

üst aşamayı temsil ediyordu. Endüstriyel kapitalizmin bu özellikleri sınıflar arasındaki farklılığı 

daha belirgin bir çatışmaya dönüştürüyordu [3]. Marx’a göre sınıfsal ayrım birbiriyle uyuşmayan iki 

toplumsal katmanı ifade eder. Emek gücü, bu gücün sahibi olan işçi tarafından, bir defa piyasaya 

sokulduğunda ve bunun karşılığı olarak ücret aldığında herhangi bir meta alım satımından farklı 

olduğu düşünülemez. Emek gücünün meta haline gelmesi, bu gücün üretim araçlarıyla ilişkili hale 

gelmesiyle gerçekleşir. Yani kapitalist ve ücretli işçi arasındaki sınıf ilişkisi verili bir ilişkidir. Para 

karşılığı yapılan bir alım satım ilişkisidir. Taraflar, üretim araçları sahipleriyle (kapitalistler), geçim 

araçları sahipleri (emekçiler) dir [4]. 

Marx’a göre kapitalizm üretim biçimi nedeniyle yeni bir toplumsal formasyondur;  

  Sanayi sermayesini, sermayenin bir varoluş tarzı olarak benzersiz kılan bir özellik, bu 

sermayede, yanlızca artık-değere ya da artık ürüne el koyulmasının değil, aynı zamanda 

bunun yaratılmasının da sermayenin işlevi olmasıdır. Bu nedenle, üretimin kapitalist 

karakterini gerekli kılar; varlığı, kapitalistlerle ücretli emekçiler arasındaki sınıf karşıtlığını da 

içerir [4]. 

Sınıf çatışması Marksist kuramın ekseni olsa da bazı tartışmalara göre, Marx, sınıf kavramını 

yeterince belirginleştirmemiştir. Bu nedenle “sınıf kavramına pek çok manalar verilmiştir. Çünkü 

bu kavram Marxsizm’de temelli bir rol oynadığı halde Marx’ın hiç bir eserinde sistemli bir 

incelemeye tabi tutulmamıştır” [5]. Belki de Marx, kastettiği sınıfın tam tarifini yapmayarak, 

döneminde henüz olgunluğa ulaşmamış endüstriyel kapitalizmin yeni şekillerini hesaba katmış ve 

takipçilerinin bu kavramı yeni durumlara göre geliştirebilmisine imkan sağlamıştır.   

Marx yanında sosyolojinin diğer ustası Max Weber’de sınıf olgusuna temas etmiştir. Marx’da 

olduğu gibi toplumsal yapıyı açıklarken sınıflar arası çatışmayı temel almasa da, Weber’in sınıf 

kavramı da toplumsal yapıyı açıklamada önemli bir yaklaşımı ifade etmede kullanılır. Weber’in 

sınıf anlayışında, ekonomik ayrışmaların sebep olduğu ve iktisadi ilişkilere dayalı sınıf 

belirleyicileri yanında, soyluluk ve din adamlığı gibi, tarihsel sınıf kategorileri de vardır. Weber’e 

göre sınıf durumu, malların tedariki, hayatta bir makam elde etme ve içsel tatmin bulma 

olasılıklarının göreceli kontrolünden ve bir ekonomik düzende gelire sebep olmasından meydana 

gelir. Sınıf durumu ve sınıf sadece bir kişinin diğerleriyle paylaştığı aynı çıkarlara işaret eder. Tek 

biçim bir sınıf durumu ancak tamamen niteliksiz ve mülksüz düzensiz istihdama bağlı olduğu 
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zaman egemen olur. Sınıf pozisyonları ve bunlar arasındaki hareketlilik ya da istikrar çok farklılaşır 

bu nedenle bir sosyal sınıfın birliği çok değişkendir [6]. 

Weber, mülkün ve parasal kazancın dağılımını daha geniş yaparak, sınıfın kapsamını genişletir. 

İşçi sınıfı, küçük burjuva, mülksüz aydınlar ve uzmanlar, mülk ve eğitim aracıyla imtiyazlı sınıflar 

gibi [6] ve bu sınıflar arasındaki geçişkenliği vurgular.  

Weber’in kapsamını genişlettiği sınıf kavramı, toplumsal statü temelli bir sınıf anlayışına 

dayanır; 

Statü, pozitif ve negatif ayrıcalıklar açısından sosyal itibar üzerinde etkili bir hak iddiası 

anlamına gelir ve yaşam tarzı, formel eğitim, kalıtımsal ya da mesleki saygınlığa dayanır. 

Statü ayrı ya da bağımsız bir türün sınıf konumuna dayanabilir ama sadece bunun tarafından 

belirlenmez. Para ve girişimcilik kendi başına statü için yeterli değildir ama bunlara yol 

açabilir [6]. 

Marx’ın toplumsal ilişkilerin temeline üretim araçları ve üretim ilişkilerini koyarak yaptığı sınıf 

çatışmasından farklı olarak, “Weber’de toplumsal ilişkinin açıklanmasında, üretim araçlarından 

soyutlanma değil, yönetim araçlarından soyutlanma ön plana çıkmakta, böylece bütün toplum 

düzeyinde tezahür eden hiyerarşik ortam ve bürokrasi genel bir belirleyici paradigma olarak ele 

alınmaktadır” [7]. Weber’in sisteminde sınıf, yine ekonomik kategoriyi içerse de, daha çok üretim 

süreci dışında ve piyasa ortamında sahip olunan olanaklar ekseninde tanımlanan bir parametredir. 

Sınıflar arasında faklılık, onların üretim araçlarıyla ilişkilerinde değil, tüketim araçları ve 

nesneleriyle olan ilişkilerinde gizlidir [7]. Bu nedenle tüketim, insanların statülerini ve 

saygınlıklarını etkileyen bir faktördür. Weber’in bu statüye dayalı sınıf yaklaşımı, modern 

toplumların kitlesel tüketim yapısının ön görüsü gibidir. Weber’e göre, modern kapitalizm içindeki 

tabakalaşma sistemi, çalışan sınıflar, küçük burjuvazi, entelijansiya ve son olarak mülkiyet ve 

eğitimine göre ayrıcalıklı bir konum işgal eden bir sınıftan (girişimciler, vb.) oluşuyordu. Bu 

karmaşık tabakalaşma sistemi gözönüne alındığında, sınıf koşulu ile sınıf bilinci arasında, Marx’ın 

kavradığı biçimiyle, açıkça basit bir ilişkiden bahsedilemezdi. Sınıf bilincinin oluşmasında  bireyin 

yaşam olanaklarını çeşitli yollarla etkileyen can alıcı nesnel bir faktörü meydana getirmekle birlikte, 

ekonomik ve sınıfsal denilen çıkarlar, dayanışmacı sınıf bilinci şekline kendiliğinden 

taşınmıyordu...bilincin yapısı ampirik piyasa koşulları içinde belirlenmişti [8]. Kişilerin piyasaya 

bağlı sınıfsal konumları Weber’in [9] kendi ifadesiyle şöyledir; sınıf konumu, kişilerin mal, yaşam 

koşulları ve kişisel yaşantılar için sahip oldukları tipik olanaklar demektir. 

3. Medya’da Sınıfların Temsili  

Medya, toplumdaki sınıfsal yapının çeşitli biçimlerini yansıtır. Medyada sınıf, sınıf bilinci ve onun 

sembolleri, çoğunlukla, Marxizmin üzerinde durduğu biçimiyle, proleterya lehine olacak şekilde 

kurgulanıp temsil edilmemektedir. Medyanın proleterya sınıfı üretme veya bilinçlendirme gibi bir 

kaygısının olmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin “işçi sınıfı Amerika’daki nüfusun yüzde 60 ve 70’ini 

meydana getirdiği halde, medyada aynı oranda yer bulmadığı ve işçi sınıfı yerine küçük burjuva ve 

orta sınıfın daha güçlü temsil edildiği iddia edilir” [10] veya “işçiler ile yönetim arasındaki bir 

çatışma, sadece bir sanayileşme tartışması olarak görülür.   Çatışmanın gerisindeki kapitalist düzeni 

ve yapısal güçleri sorgulayan daha derinlikli bir analiz söz konusu değildir” [11]. Bu durumda 

medya, Marxist kuramcıların genel görüşüne göre, kapitalist ideolojiyi yayan, burjuva kültürünü 

özendiren, bu amaçla propaganda aracı olarak kullanılan bir kapitalist düşünce ve bilinç üretim 

aracıdır. 

Marx, kuramında toplumdaki ögeleri alt ve üst yapı ögeleri olarak ayırır. İktisadi temelli olan 

üretim araçları, üretim güçleri ve üretim ilişkileri alt yapıyı tanımlar. Üst yapı ise din, sanat, felsefe, 

bilim, ahlâk gibi kültür kurumlarından oluşur. Bu kurumlar iktisadi temelli alt yapı ögeleri 

tarafından belirlenir [12]. Marx’a göre, alt yapı ögelerinden olan üretim araçlarına sahip olmak üst 

yapı kurumlarını yani din, sanat, felsefe, bilim, ahlâk gibi kültür kurumlarını belirleme şansı verir. 

Medya araştırmalarını konu edinen Marxist araştırmacılar da medyayı veya kitle iletişim araçlarını, 
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üretim aracı olarak kabul etmektedir. Bu araştırmacılara göre medya, burjuva ideolojisinin ve 

kültürünün üretildiği üstün sınıfsal bir konum sağlayan bir üretim aracıdır. Sınıf üstünlüğünü 

sağlayan şey düşünce alanındaki hakimiyettir. Marx’a göre, “maddi üretim aracına sahip olan veya 

onu denetleyen sınıf aynı zamanda düşünsel üretimi de denetler” [13]. Marksist yaklaşımda her 

dönemde ve toplumsal yapıda hakim sınıfın düşünceleri toplum üzerinde baskı oluşturan veya 

toplumu etkileyen hakim düşünceler olmuştur. Kapitalist dönemde de burjuva sınıfının düşüncesi 

hakim düşünce olarak ortaya çıkar. Medya analizlerinde ve medyanın Marksist incelemelerinde bu 

bakış açısı öne çıkarılır. Ana akım medyada kapitalist burjuva sınıfının çıkarlarına ters ve kapitalist 

üretim ilişkilerinin eleştirisine dayalı düşüncelere neredeyse hiç rastlanmaz. Dolayısıyla Marks ve 

Engels’in hakim düşüncelerle hakim sınıf arasında bağlantı olduğu yönündeki önerme doğru kabul 

edilir [10]. Batı kapitalizminde kitle iletişimi bir tür açıklık ve tarafsızlık hissi yaratma işlevi görür. 

Ancak bu bir tarafsızlık olduğunu doğrulamaz. Örneğin bir grev durumunda, işçi ve işverenlere eşit 

söz hakkı verilir. Bu şekilde sermaye ve emek eşit iki güç olarak yansıtılır. Dolayısıyla sınıf 

çatışmasını toplumsal uzlaşmanın bir şekli olarak gösterir ve toplumsal yapının sürmesini vurgular 

[1]. Benzer bir ifadeyle, televizyon programlarının amacı, toplumdaki farklı sınıfların birbiriyle zıt 

olan çıkarlarının bir çatışma ile sonuçlanmasını sağlamak değil, toplumsal uzlaşmanın önemi 

vurgulanarak, toplumsal yapının devamını sağlamaktır. Bu nedenle sınıflar, medyada çatışma 

haliyle değil, uzlaşma haliyle temsil edilir. Toplumdaki sınıfların çatışma yerine uzlaşmayı tercih 

etmeleri için bazı sebeplere veya manipüle edici etkilere ihtiyaç vardır. Frankfut okulu düşünürleri 

bu sebepleri veya yönlendirici etkileri ideoloji ile açıklar.  

Medya ve iletişim teknolojileri, Marxist terminolojiye göre, bir maddi üretim aracı olduğuna 

göre ve bu araçlara sahip olanlar burjuva sınıfına dahil olduklarına göre, medya, kapitalist burjuva 

ideolojisini ve kültürünü yayma aracı olarak kitlelerin düşünsel üretimini etkilemektedir. Bu 

noktada medya ve ideoloji ilişkisi ortaya çıkmaktadır, “Marx ideolojik tahakküm terimini hiçbir 

zaman kullanmamış olsa da, bu düşünce onun ideoloji analizinde, demokratik kurumların 

yükselişiyle kapitalizm için meşruiyet sağlama ihtiyacını anlatırken örtük biçimde bulunmaktadır” 

[8]. Marxistlere göre, “ideolojiyi belirleyen temel, sınıf ve işbölümüdür. İdeoloji, yönetici sınıfın 

işçi sınıfı üzerindeki, tahakkümünü sağlayan bir yanılsama ve yanlış bilinçtir” [14]. Marksistlerin, 

özellikle eleştirel Alman sosyolojisinin, ideoloji kavramına yüklediği anlam, “kapitalizmin şiddete 

ve zorbalığa başvurmadan kitleleri nasıl yönettiği...yönetilen sınıfların onayını nasıl aldığı” [15] 

sorusuna aradıkları cevaplarla açıklanabilir. Marks’ın ideoloji ve hegemonya düşüncesinden 

hareketle, Gramsci’nin cevabı, zora dayalı bir iktidar uygulaması yerine, yönetilenlerin zihinlerinde 

kurulan onayı (rıza) esas alan bir iktidar biçimidir [15]. Bu yönetenlerin yönetilenler üzerinde 

hegemonya kurması anlamına gelir. Bu, bir kültürel hakimiyeti ifade eder. Kültürel hakimiyet, 

kapitalist burjuva ideolojisine dayanan, devlet organlarını da kapsayan bir büyük organizma ile 

sağlanır. Batılı kapitalist devletlerin yönetilen kitleler üzerindeki iknaya ya da rızaya dayalı 

tahakkümü, bu devletlerin ideolojik aygıtları tarafından yerine getirilir. Althusser bu aygıtları, 

eğitim, aile, dini, siyasal, sendikal, haberleşme, basın-yayın, kültürel olarak belirler, somut 

şekillerini ise kiliseler, okullar, aile, hukuk, siyasal partiler, basın, radyo, televizyon, edebiyat, güzel 

sanatlar ve spor olarak değerlendirir [16]. Althusser, toplumdaki öznelerin toplumsal pratikler 

tarafından belirlendiğini savunur, arzularımız, seçimlerimiz, isteklerimiz, tercihlerimiz ve 

yargılarımız, içinde yaşadığımız toplumsal pratiklerin etkisiyle oluşur bu toplumsal pratik, ideolojik 

pratik tarafından telkin edilir. İdeolojik pratik devletin ideolojik aygıtlarını oluşturur [17] ve toplum, 

baskın fikirlere gönüllü bağlılık gibi görünen ama gerçekte yöneten elitlerin ideolojisi olan şeyle bir 

arada tutulmaktadır [18]. 

Markxist terminolojide tahakküm, kapitalist burjuva ideolojisinin, kapitalist devletin diğer 

aygıtlarıyla birlikte, kitle iletişim araçlarıyla yayılmasının bir sonucudur. Medya, içeriğindeki 

ideoloji nedeniyle toplumdaki farklı sınıflar üzerinde bir tür tahakküm kurar. Bu ideolojik 

tahakküm, “işçi sınıfının yanlış bilinç edinmesine, tüketim kapitalizminin sahte ihtiyaçlarına 

kapılmasına, bu nedenlerle devrimci bir sınıf bilinci, sosyalist bir örgütlenme ve praxis 
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geliştirememesine neden olmaktadır” [1]. Kitle iletişim araçları temsil, değer ve özlemler sunarak 

ideolojiyi popüler bilince uygun kavramlar haline getirmektedir,...televizyon ve radyo programları 

izlemek, sinemaya gitmek ve ucuz romanlarla gazete okumak bireyin aile, iş arkadaşları ve diğerleri 

dolayımıyla varoluşuna anlamlı bir şekilde eklenir [1]. Kapitalist ideoloji, kendi yarattığı düşünce 

üstünlüğü ve kültür içinde medyada sınıfların temsiline izin verir. Böylece her sınıfı kendi yaşam 

çevresine eklemleyerek, yarattığı yapının devamını sağlar.  

4. Medya ve Tüketici Sınıflar  

Kültürün herhangi bir toplumun özgün üretimi olmaktan çıkıp, kitlesel bir kültür haline geldiği 

düşüncesi bütün dünyada yaygınlaşan tüketim kalıplarıyla açıklanır. Bütün dünyada benzer tüketim 

malları, markaları ve yaşam biçimlerinin yaygınlığı tüketim toplumu kavramını zorunlu olarak 

ortaya çıkarır. Tüketebilme kapasitesine göre belirlenen toplumsal sınıflar, üst orta ve alt gelir 

gruplarına ayrılır. Endüstrileşmiş bir toplumda, orta gelir düzeyindeki orta sınıfa ait kişilerin 

sayılarının daha çok olması beklenir. Orta sınıfın yoğunluğu sağlıklı bir ulusal ekonominin varlığına 

işaret eder. Bu orta gelirli sınıf, pazarlama stratejilerinde en çok hedeflenen tüketici kitlesidir. 

Tüketime dayanan toplumsal yapı, üretime dayalı modern endüstriyel toplumların başlangıcından 

günümüze hızla değişerek gelmiştir. Bu yapı içinde, “tüketim olgusu, Batı toplumlarında statü 

gruplarını ve toplumsal kimlik duygusunu ortaya çıkarmıştır. Bu gruplardan biri Kuzey Amerika’ 

nın zengin orta sınıfıydı. Sosyolog Thorstein Veblen araştırmasında bu zengin orta sınıfı, 

Avrupa’daki üst sınıfların yaşam tarzlarını taklit etmeye çalışan bir aristokrasi sınıfı olarak 

görmüştü” [19]. 

Yirminci yüzyıl ilerledikçe, şehirli, zengin yaşam tarzı, giyim kuşam, kişisel ziynet eşyaları ve 

zevk için yapılan alışverişlerden oluşan yaşam kalıpları daha az servet sahibi olan gruplar arasında 

giderek yaygınlaşmaya başladı [19]. Reklam medyası, toplu pazarı daha çok çalışan sınıf olarak 

değerlendiriyordu. Tüketicilerin daha çok orta sınıf arasından çıktığı 1920’lerle 1930’lara göre, bu, 

önemli bir değişmeydi ve bu dönemde üretilen malların reklamlarına yansıyordu [19]. Medyanın 

önemli bir parçası olan reklamcılık, günümüzde de, toplumsal sınıfı, işçileri, sisteme katkılarından 

dolayı sembolik olarak ödüllendirmek yoluyla toplumsal yapının pekişmesine hizmet etmekte, 

böylece kendisini daha da meşrulaştırmaktadır. Amerikan işçileri ve aileleri, çalışmaları ve 

tüketmeleri için teşvik edilirken, kendi kendilerinin temsilleri sağlanarak oyalanmalarına yardımcı 

olunmaktadır [20].  

Piyasa araştırmalarınca kullanılan tüketim ölçütleri, sistematik olarak kullanıldıkları taktirde, 

toplumsal sınıfın neye benzediğine dair iyi bir fikir verebilirler. Fakat sonuç olarak bu ölçütler sınıfı 

tanımlayabilseler de, böyle bir toplumsal sınıf tanımı tüketim davranışlarını açıklamada 

kullanılamaz [21]. Günümüzde aynı yaklaşım sürdürülmekte, hedef kitle belirlenerek, pazarlama 

teknikleri uygulanmaktadır. Kitle iletişim araçları, program türleriyle veya tüketim kalıplarıyla 

toplumları kendilerince sınıflandırmalarına (A,B,C grubu izleyici kategorileri gibi) rağmen, kitle 

iletişimin mantığı gereği toplumdaki bütün sınıflar tarafından izlenmektedir. Bu nedenle bütün 

sınıflar aynı uyarıcının (iletinin) etkisinde kalarak en azından bilinç düzeyinde kendi sınıflarına ait 

davranış kalıplarının ya da tutumlarının dışına çıkarak üst sınıfların davranış kalıplarına ve tüketim 

alışkanlıklarına özenmektedir.  

Çünkü tüketim sadece bir ticari ilişki değildir, tüketim hem bireysel hem de kolektif kimlik 

duygusunu ortaya çıkaran bir süreçtir. Kişiler kendi kimliklerini kendileri oluşturmakta, bunu 

yaparken içinde bulundukları ekonomik sınıfa, sosyal statüye, etnik ve cinsel verilere bağlı 

kalmamaktadır [19]. İnsanlar tüketimleri aracılığıyla arzu ve isteklerini açığa çıkaran sembolik bir 

iletişimde bulunurlar. Bu sembolik iletişim, bireyin sahip olmayı istediği belli özellikler hakkında 

ipuçları verir. Aynı zamanda bu iletişim şekli, kişinin kendisini başkalarına ifade etme yolu, statü  

ya da sosyal sınıfını, sosyal yapıdaki konumlarını belirtme aracı olur [22]. Üretim ve tüketim 

döngüsüne gönüllü katılma, işçi sınıfı gibi, toplumdaki her sınıfın mensuplarının toplumsal 

mevkilerini kendilerinin belirleyebileceği görüşünü öne çıkarır. Kişilerin üretimdeki pozisyonları ve 

tüketme miktar ve alışkanlıklarının yarattığı kimlik duygusu, kendi sınıflarını seçme isteği yaratır. 
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Kişiler seçimlerini genellikle bir üst sanıfa dahil olma isteğiyle açığa vurur. Medya, tüketime dayalı 

sosyo-ekonomik toplumsal yapının, kısaca, kapitalist üretim ve tüketim toplumunun gereği olarak, 

orta sınıf ve üst sınıf tüketim alışkanlıklarını ve davranış kalıplarını özendirir.  

5. Sonuç  

Medya’nın bağımsız işçi kültürü yaratmak ve sınıf bilinci kazandırmak gibi bir eğilimi olmamakla 

birlikte kültürü kitleleştiren bir yapısı vardır. Kitle kültürünün hakim sınıfı ise orta sınıftır. 

Dolayısıyla toplumdaki her bir farklı sınıfsal konum orta sınıfa daha da yaklaşmaktadır. İşçiler ve 

diğer sınıflar buna dahildir. “Gelirleri kafi derecede artan işçilerin sayıları arttıkça kendilerini 

cemiyetin karakteristik (orta sınıf ve zihniyeti) sosyal sınıfı içinde görenlerin sayısı artmaktadır. Bu 

nedenle sınıf şuuru bugün saldırgan bir vasıf taşımıyor ve geçmişte olduğu gibi orjinal kültür 

eserleriyle ifadesini bulmuyor” [5]. Gelirleri artan işçiler, üretim yapılarının da değişmesiyle, 

üretime ve tüketime daha fazla katılıyorlar [23]. Sınıfların üretim ve tüketim döngüsüne katılması 

sınıflar arasındaki çatışmayı azaltır. Medya’nın bu döngüyü desteklemesi nedeniyle, sınıflararası 

çatışmayı değil uyumu ve uzlaşmayı yansıtan bir yapısı vardır. 

Özellikle 1950 ve 60’lardan başlamak üzere, sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler nedeniyle, 

işçi sınıfının alışkanlıklarında, yaşam biçiminde ve hayattan beklentilerinde önemli dönüşümler 

olmuştur [24]. Artık toplumdaki sınıfların örgütlenme amacı, Bryan Turner’in [25] Weber’in 

düşüncelerinden hareketle yaptığı yoruma göre, “grup, sınıf ya da diğer toplumsal kolektiviteler 

halinde örgütlenen insanların genelde ekonomik, politik ve simgesel kaynaklara sahip olma 

ayrıcalığını genişletme ve koruma mücadelesi” olmaktadır. Bu bir anlamda, toplumdaki kişilerin 

kendi statülerinin devamını sağlama yoludur.   

Weber’in statü kavramı, ortak bir yaşam tarzına ve paylaşılan bir toplumsal prestij düzeyine 

sahip grupları ifade eder [11]. Medya, Weber’in statü kavramına uygun olarak, sadece işçi sınıfının 

değil toplumdaki diğer sınıfların da, elde ettikleri hakları ve imtiyazları genişletme ve koruma 

çabasını körüklemekte, benzer yaşam biçimlerine alıştıran ve kişilerin ve grupların toplumsal prestij 

sağlama eğilimiyle hareket etmesini sağlayan yığınlar olarak yaşamasına hizmet etmektedir. Sınıf 

bilinci, belirli yaşam tarzına ulaşma ve toplumsal prestij elde etme şeklinde bir bilince dönüşmüştür. 

Sosyal sınıf, kendisinin bir sınıf olarak şuuruna vardığı, başka bir sınıfla mücadelesinin farkına 

vardığı bir sınıf değildir. Çünkü mücadele başka sınıflarla yapılmamakta, bir sınıfa dahil olma 

mücadelesi yapılmaktadır. Bu mücadele, kişilerin tüketim ve kitle kültürü içinde bir toplumsal 

mevki elde etme mücadelesidir.        
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