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Özet
FarklÕ disiplinler ve epistemolojik pozisyonlar tarafÕndan farklÕ biçimlerde kavramsallaútÕrÕlan yabancÕlaúma, “tüketim toplumu” çerçevesinde, tüketicinin pazarda
yabancÕlaúmasÕ sürecini de kapsamaktadÕr. Bu çerçevede tüketici kendine, kimli÷ine,
bedenine yabancÕlaúmakta, tüketim faaliyetleriyle kendini olmak istedi÷i kiúi olarak
inúa etmekte ve kendi bedenini hakim “ideal” beden algÕsÕ çerçevesinde de÷iútirmeye çalÕúmaktadÕr. Kendi bedenine yabancÕlaúma süreci, kadÕn tüketiciler kapsamÕnda,
ekolojik feminist kuram çerçevesinde de incelenmekte ve kadÕnÕn ve do÷anÕn egemen tüketim kültürü tarafÕndan benzer úekilde yabancÕlaútÕrÕldÕ÷Õ ifade edilmektedir.
Buna göre, tüketici olarak kadÕn, pazarda kendi bedenine de yabancÕ hale gelmektedir. Bu çalÕúma kapsamÕnda, söz konusu pazarda kendi bedenine yabancÕlaúma olgusu, ekolojik feminist kuram çerçevesinde teorik olarak tartÕúÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: yabancÕlaúma, tüketici yabancÕlaúmasÕ, kendine yabancÕlaúma,
tüketim toplumu, ekolojik feminizm
JEL sınıflaması:M31
Women alienation as consumer in the marketplace under ecological feminist theory
Abstract
Alienation is defined from different point of view, within different disciplines and
different epistemological positions. Within the conceptualization of “consumption
society”, alienation covers the consumer alienation in the marketplace. In this respect, consumer becomes alien to herself/himself, her/his identity and body. Moreover, s/he constructs herself/himself as the person s/he wants to be and tries to change
her/his own body according to dominant “ideal” body shape, via consumption. In
this study, to become alien to her/his own body is studied related to women consumers under the ecological feminist theory. According to ecological feminism, both
woman and nature become alien by the dominant consumption culture and as a consumer woman become alien to her body in the marketplace.
Keywords: alienation, consumer alienation, self alienation, consumption society,
ecological feminism
JEL Classifications:M31
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Giriú
Sosyal bilimlerin birçok alanÕnda, farklÕ anlamlarÕ içerecek úekilde
kullanÕlan yabancÕlaúma kavramÕ, genel olarak kiúinin kendini, kendine, topluma (Allison, 1978, s.565) ve do÷aya yabancÕ olarak duyumsadÕ÷Õ durumu ifade etmektedir (Bearden ve Mason, 1983, s.6;
Fromm, 2006, s.116). Kapitalist üretim öncesinde psikolojide psikoz
durumunu ifade etmek için kullanÕlan yabancÕlaúma kavramÕ (Fromm,
2006, s.116), daha sonrasÕnda iktisadi ve hukuksal bir kavram olarak
kullanÕlmÕútÕr (Bottigelli, 2011, s.62). KavramÕ felsefe alanÕna Hegel
taúÕmÕútÕr. Kavram daha sonrasÕnda Marx tarafÕndan günümüz toplumunu, üretim ve ekonomik iliúkilerini açÕklamada kullanÕlmÕútÕr.
Marx (2011)’e göre yabancÕlaúma, insanlÕ÷Õn geçmesi zorunlu bir
aúamaya tekabül etmekte ve buna göre emek ürününden koparÕlan
iúçi; eme÷ine, emek sürecinin çÕktÕsÕ olan ürüne, topluma ve kendisine
yabancÕlaúmaktadÕr. Fromm (2006), Marx’Õn üretim iliúkilerindeki
yabancÕlaúma iliúkisinin tüketim sürecinde de benzer úekliyle yaúandÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. Buna göre, günümüz tüketicilerinin, gerçek ihtiyaçlarÕ ile ilgisi olmayan nesneleri, sadece sahip olmak için istedikleri,
ürünlerin esas faydasÕndan ziyade markalarÕnÕn ve vaat ettikleri statünün satÕn alÕnan úeyler oldu÷u ifade edilmektedir (Fromm, 2006).
Gültekin (2007, s.90) de benzer úekilde yabancÕlaúmayÕ kapitalist üretim ve tüketim biçimiyle iliúkilendirmektedir. Buna göre, kapitalist
üretim biçimine geçilmesiyle üretim ve tüketim süreçlerinin birbirinden ayrÕlmÕú oldu÷u ve bununla birlikte günümüz toplumlarÕnda yabancÕlaúmanÕn yaúandÕ÷Õ belirtilmektedir. Bunun sonucunda, tüketim
sürecinin insanÕn “gerçek” gereksinimleri ile iliúkisinin kalmadÕ÷ÕnÕ
ifade eden Fromm (2006), daha önceleri mutlu bir yaúamÕn aracÕ olarak görülen tüketim sürecinin kendisinin artÕk bir amaç haline geldi÷ini belirtmektedir. Buna göre, ihtiyaçlarÕn karúÕlanmasÕ yerine “haz”,
tüketimdeki temel amaç haline gelmektedir (OdabaúÕ, 2006, s.110). Bu
kapsamda da, “sahte” ihtiyaçlarÕn ürünler tarafÕndan karúÕlanmaktan
çok onlar tarafÕndan oluúturuldu÷u (Gültekin, 2007, s.92) ve ihtiyaçlarÕn çarpÕtÕldÕ÷Õ (YanÕklar, 2010, s.27) bir toplumun söz konusu oldu÷u
ifade edilmektedir. ErcihKahler ise yabancÕlaúma sürecini tanÕmlarken
kapitalist üretim ile sÕnÕrlÕ tutmamakta, yabancÕlaúma olgusunu insana
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içsel bir úey olarak görmekte ve bu kapsamda da insanlÕk tarihinin
insanÕn yabancÕlaúma tarihi olarak okunabilece÷ini ifade etmektedir
(Seeman, 1959, s.783).
FarklÕ disiplinler açÕsÕndan farklÕ boyutlarÕyla tanÕmlanan yabancÕlaúma kavramÕ gibi, tüketici yabancÕlaúmasÕ kavramÕ da, karmaúÕk ve çok
boyutlu bir olguya iúaret etmektedir (Bearden ve Mason, 1983, s.6).
Kendini tüketti÷i nesnelerle tanÕmlayan tüketiciler, üretim sürecindeki
iúçinin üretti÷i ürüne yabancÕlaúmasÕ gibi, kendi tüketim nesnesine
yabancÕlaúmaktadÕr. Tüketicilerin çevresindeki teknolojik geliúmiúlik
ve karmaúÕklÕk düzeyinin artmasÕyla birlikte de, pazarda tüketicinin
söz konusu yabancÕlaúma deneyimini yaúama sÕkÕlÕ÷Õ daha da artmaktadÕr (Allison, 1978, s.565). Bu bakÕú açÕsÕna göre, yabancÕlaúma düzeyi bireysel olmaktan çok toplumun geneli açÕsÕndan ekonomik ve
sosyal geliúmelere ba÷lÕ olarak de÷iúmektedir. Gültekin (2007,
s.90)’ye göre, yabacÕlaúma süreciyle birlikte toplumdaki ihtiyaç algÕsÕ
çarpÕklaúmÕú ve oluúan hatalÕ bilincin etkisiyle tüketim kiúinin fizyolojik de÷il, toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayan bir araca
dönüúmüútür. Dean (1961, s.757) ise, yabancÕlaúma konusundaki durumsallÕ÷Õ öne çÕkarmÕú, örne÷in toplumda yüksek sosyal statüye sahip
bireylerin yabancÕlaúma düzeylerinin görece düúük olaca÷ÕnÕ ifade
etmiútir. Yine benzer bir varsayÕm çerçevesinde, Pruden, Shuptrine ve
Longman (1974, s.610), yüksek gelirli tüketicilerde düúük gelirlilere
nazaran daha düúük seviyede yabancÕlaúmanÕn yaúandÕ÷ÕnÕ, Pruden ve
Longman (1972, s.58) ise pazara hükümetin müdahale edece÷ine dair
inancÕn yüksek oldu÷u durumlarda, yabancÕlaúmanÕn düúük seviyede
yaúandÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. San (2003, s.1), yabancÕlaúma kavramÕnÕn etimolojik olarak kendili÷inden gerçekleúen bir sürecin ifade edildi÷ini düúündürdü÷ünü belirtmekte ve bu sebeple de, yabancÕlaúma
kavramÕ yerine etkin-aktif bir süreci ifade eden yabancÕlaútÕrma kavramÕnÕn kullanÕlmasÕnÕ önermektedir.
Kapitalist üretim ile birlikte, genel olarak kiúilerin, tüketici olmalarÕndan kaynaklÕ olarak yabancÕlaúma yaúamalarÕnÕn yanÕnda, özel olarak
kadÕnlar, toplum tarafÕndan üretilen ideal beden algÕlarÕnÕn da etkisiyle, bu süreci daha farklÕ biçimlerde yaúamaktadÕrlar. Buna göre, kadÕnlar, bedenlerini “ideal”e yaklaútÕrmaya çalÕúmakta ve buna ra÷men
sürekli olarak söz konusu “idel”den uzakta oldu÷u algÕsÕnÕ taúÕmaktadÕrlar. Bu algÕnÕn oluúmasÕnda tüketim kültürünün ayrÕlmaz parçala-
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rÕndan olan milyar dolarlÕk bütçelere sahip sektörler (kozmetik ürünler, diyet ve zayÕflama ürünleri ve hizmetleri, vb.) (Thompson ve
Hireschman, 1995, s.139) ile bu kapsamdaki tutundurma çabalarÕnÕn
rolü oldu÷u ifade edilmektedir (Lavine, Sweeney ve Wagner, 1999).
Bu durum, kadÕnlara özgü olmasa da, kÕyas götürmeyecek düzeyde
kadÕnlarÕn daha yo÷un olarak yaúadÕklarÕ bir yabancÕlaúmaya tekabül
etmektedir. DahasÕ, tüketici davranÕúÕ literatüründe kadÕnlarÕn göz ardÕ
edildikleri ve bu haliyle alanÕn “kadÕn çalÕúmalarÕ”na ihtiyaç duydu÷u
ifade edilmektedir (Hirschman, 1993, s.539). Bu sebeple, bu çalÕúma
kapsamÕnda ekolojik feminist teori kapsamÕnda, kadÕnlarÕn yaúadÕklarÕ
kendine yabancÕlaúma deneyimi tartÕúÕlacaktÕr. Bunun yanÕnda, pazarlama literatüründe postmodernizmle birlikte, faydacÕ tüketimin karúÕsÕnda ortaya çÕktÕ÷Õ ifade edilen, hazcÕ tüketim kavramÕnda da, ürünlerin esas faydasÕ için de÷il sa÷ladÕ÷Õ haz duygusu için tüketilmesi durumu söz konusu olmakla birlikte, yabancÕlaúma kavramÕ hazcÕ tüketimi de içine alacak úekilde daha geniú bir durumu ifade etmektedir.
Bu çalÕúmada hazcÕ tüketim tartÕúmasÕna girilmeyecek, konu yabancÕlaúma kavramsallaútÕrmasÕ çerçevesinde incelenecektir.
Ekolojik feminizm (eko-feminizm) de yabancÕlaúma kavramÕ gibi birçok farklÕ epistemolojik pozisyonda tariflenmektedir. Buna ra÷men,
temel olarak tüm eko-feminist pozisyonlarÕ kesen ortak noktalar bulunmaktadÕr. Söz konusu ortaklÕk, kiúinin ve toplumun do÷adan, kadÕnÕn erkekten ayrÕlarak, hem felsefi düzeyde hem de sosyal hayatta bir
ikilik oluúturuldu÷u, söz konusu ikili÷in etkisiyle, kadÕnÕn ve do÷anÕn
baskÕ altÕnda tutuldu÷u ve kiúinin kendine, bedenine, do÷aya yabancÕlaútÕ÷Õ ve bu yabancÕlaúma ve baskÕ durumunun sonlandÕrÕlmasÕ gerekti÷idir (Dobscha, 1993, s.36; Opperman, 2006, s.76). Buna göre, ekofeminizm ba÷lamÕnda kiúi yabancÕlaúma prati÷i yaúamakta ve teori
kapsamÕnda söz konusu yabancÕlaúma durumunun ortadan kaldÕrÕlmasÕna yönelik perspektif sunulmaktadÕr.
Bu çalÕúmada, eko-feminizm ba÷lamÕnda yabancÕlaúma kavramÕ, kadÕnlarÕn tüketici olarak pazarda yabancÕlaúmasÕ kapsamÕnda incelenecektir. Bu kapsamda da yabancÕlaúma kavramÕ, kendine yabancÕlaúma
anlamÕ çerçevesinde ele alÕnacak ve kiúilerin, bu çalÕúma kapsamÕnda
kadÕnlarÕn, kendi bedenleriyle kurduklarÕ yabancÕlaúma iliúkisi tartÕúÕlacaktÕr. Buna göre, çalÕúmada öncelikle yabancÕlaúma ve tüketici ya-
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bancÕlaúmasÕ kavramlarÕ incelenecek, daha sonra ise eko-feminizm
ba÷lamÕnda kadÕnlarÕn tüketici olarak yabancÕlaúmasÕ tartÕúÕlacaktÕr.
1. YabancÕlaúma KavramÕ
Literatürde birçok farklÕ biçimde ele alÕnan yabancÕlaúma kavramÕnÕ
temel olarak üç farklÕ yaklaúÕm çerçevesinde özetlemenin uygun oldu÷u düúünülmektedir. Bunlardan ilki, Hegel, Marx, vb.’nin yer aldÕ÷Õ,
yabancÕlaúmayÕ toplumsal geliúmenin bir aúamasÕnda ortaya çÕkan
nesnel bir durum olarak ifade eden yaklaúÕmdÕr. økinci yaklaúÕmda ise
yabancÕlaúma, Allison ve Seeman’Õn ifade etti÷i gibi, kiúilik özelliklerinin ya da belli özel durumlarÕn sonucunda ortaya çÕkan bir bireysel
yaúanmÕúlÕktÕr. Bu çerçevede, sadece kimi insanlar yabancÕlaúma durumunu yaúamakta ve insanlarÕn yaúadÕklarÕ yabancÕlaúma durumunun
derecesi çevresel ve kiúisel koúullara göre de÷iúmektedir (Burns,
201X, s.2). Buna göre, ilk yaklaúÕm kavramÕ makro düzeyde incelerken, ikinci yaklaúÕm ise birey seviyesinde analiz yapmaktadÕr
(Krishnan, 2008, s.12). Antropoloji disiplininden ortaya çÕkan üçüncü
yaklaúÕm ise yabancÕlaúmayÕ ontolojik bir durum olarak tanÕmlamakta,
baúka bir ifadeyle yabancÕlaúmanÕn kiúinin do÷asÕnda oldu÷unu ve her
toplumsal dönemde var oldu÷unu/olaca÷ÕnÕ ifade etmektedir.
Bu noktada, yabancÕlaúmanÕn hem sosyo-ekonomik hem de kiúisel
boyutlarÕna vurgu yapan baúka bir yaklaúÕm bulunmakla birlikte, söz
konusu yaklaúÕm ayrÕ bir pozisyon olarak de÷erlendirilmemektedir.
Bunun nedeni ikinci yaklaúÕmÕn da çevresel koúullarÕn etkisini göz
ardÕ etmemesidir. Oysa ilk iki yaklaúÕm arasÕndaki fark, yabancÕlaúmanÕn insanlÕk tarihindeki ekonomik-toplumsal bir evre mi, yoksa
günlük yaúam koúullarÕnÕn getirdi÷i bir durum mu oldu÷uyla ilgilidir
ve söz konusu sorulara verilen cevaplar üçüncü pozisyon tarafÕndan
ifade edildi÷i gibi bir araya getirilemeyecek kadar çok temel farklÕlÕklar içermektedir. Bu çalÕúma açÕsÕndan yabancÕlaúma, varolan nesnel
koúullarÕn bir sonucu olarak ortaya çÕkan bir durum olarak tanÕmlanmakta olup kadÕn tüketicilerin beden algÕsÕ açÕsÕndan tartÕúÕlacaktÕr.
Buna göre, yabancÕlaúma kavramÕ, gerçek ihtiyaçlarÕn çarpÕtÕlmasÕ ve
yaratÕlan sahte ihtiyaçlar sonucunda kiúinin kendini gerçekleútirememesi, kendini oldu÷u de÷il olmak istedi÷i bir kimlikle ifade etmeye
çalÕúmasÕ kapsamÕnda ele alÕnacaktÕr.
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YabancÕlaúmaya dair farklÕ epistemolojik pozisyonlarÕn ve paradigmalarÕn bulunmasÕ ve kavramÕn farklÕ paradigmalar tarafÕndan farklÕ úekillerde tanÕmlanmasÕ, literatürde farklÕ ölçeklerin ortaya çÕkmasÕnda
etkili olmuútur (Allison, 1978, s.565). Bunun yanÕnda, yabancÕlaúma
kavramÕnÕn birçok farklÕ disiplinde kullanÕlÕyor olmasÕ, aynÕ pozisyonu benimseyen yazarlarÕn bile kimi zaman tanÕmÕn farklÕ boyutlarÕnÕ
öne çÕkarmasÕna yol açmÕútÕr (Middleton, 1963, s.973; Pruden,
Shuptrine ve Longman, 1974, s.611). Böylece kavramÕn boyutlarÕ ve
ölçümü konusunda farklÕlÕklar oluúmuútur (Burbach, 1972, s.225; San,
2003, s.1). Bu durumun sonucunda, literatürdeki çalÕúmalarÕn büyük
kÕsmÕ, kavramÕn farklÕ boyutlarÕnÕ içerebilmek adÕna, söz konusu anlamlarÕn/boyutlarÕn birkaçÕnÕ bir arada kullanmaktadÕr (Middleton,
1963, s.973). KavramÕn operasyonelleútirilmesindeki bir di÷er sorun
ise, kavrama ait boyutlarÕn birbirleri arasÕndaki iliúki derecesinin yüksek oldu÷unun ifade edilmesidir (Middleton, 1963, s.973). Bu kapsamda, literatürde kimi yaklaúÕmlar açÕsÕndan bilimsel de÷il ideolojik
bir kavram olarak görülen yabancÕlaúmanÕn, bunun yanÕnda ampirik
olarak ölçülebilirli÷inden de kuúku duyuldu÷u ifade edilmektedir
(San, 2003, s.2). Buna karúÕlÕk di÷er birçok çalÕúma ise kavramÕn ölçülmesine yönelik olarak farklÕ anlamlar (Tablo 1), boyutlar ve ölçekler geliútirmiúlerdir.
Tablo 1: YabancÕlaúma KavramÕnÕn FarklÕ AnlamlarÕ
YabancÕlaúmanÕn FarklÕ AnlamlarÕ

Lambert (1980)

Güçsüzlük
AnlamsÕzlÕk
Normsuzluk
Kültürel yabancÕlaúma

Allison (1978)

Normsuzluk
Güçsüzlük
Sosyal øzolasyon
Kendine yabancÕlaúma

Burbach (1972)

Güçsüzlük
AnlamsÕzlÕk
Kendine yabancÕlaúma
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Middleton (1963)

Güçsüzlük
AnlamsÕzlÕk
Normsuzluk
Kültürel YabancÕlaúma
Sosyal YabancÕlaúma
øúe YabancÕlaúma

Dean (1961)

Güçsüzlük
Normsuzluk
Sosyal øzolasyon

Seeman (1959)

Güçsüzlük
AnlamsÕzlÕk
Normsuzluk
Sosyal øzolasyon
Kendine yabancÕlaúma
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Söz konusu farklÕ anlam, boyut ve ölçekler içerisinde Seman
(1959)’un kavramsallaútÕrmasÕ, kavrama iliúkin literatürdeki karÕúÕklÕ÷a netlik getirmesi nedeniyle literatürde geniú yer bulmuútur
(Krishnan, 2008, s.13). Burada belirtilmesi gereken temel nokta, Seman (1959)’un çalÕúmasÕnda yer alan boyutlarÕn, aslÕnda boyut de÷il
yabancÕlaúma kavramÕnÕn farklÕ anlamlarÕ oldu÷u ve çalÕúmada geliútirilenin de, kavramÕ farklÕ boyutlarÕyla formatif olarak ölçen bir ölçek
de÷il, kavramÕn farklÕ anlamlarÕnÕ reflektif bir biçimde ölçen bir indeks oldu÷udur. Bunun yanÕnda, Seman (1959)’dan sonra kavramÕn
operasyonelleútirilmesinde kimi farklÕ boyutlar/anlamlar tariflenmekle
birlikte, sonraki çalÕúmalarda genellikle Seeman (1959)’un çalÕúmasÕ
esas alÕnmÕútÕr. Seman (1959)’un çalÕúmasÕnda önerilen yabancÕlaúma
kavramÕna dair söz konusu farklÕ anlamlar aúa÷Õda açÕklanmaktadÕr.
1.1. Güçsüzlük
Güçsüzlük anlamÕnda yabancÕlaúma kavramÕ, ilk olarak Marx tarafÕndan, kapitalist toplumda iúçinin yaúadÕ÷Õ durumu ifade etmekte kullanÕlmÕútÕr. Buna göre Marx (2011, s.141), iúçinin eme÷inin “kendi dÕúÕnda, ondan ba÷ÕmsÕz, ona yabancÕ ve onun karúÕsÕnda özerk bir erk
durumuna gelen bir varlÕk olarak var oldu÷u”nu belirtmekte ve böylece yabancÕlaúmayÕ iúçinin eme÷inin ürünü üzerinde etkin bir kontrolü-
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nün olamamasÕ ile ifade etmektedir. Söz konusu yabancÕlaúma, emek
ürünü ile sÕnÕrlÕ kalmamÕú, insanÕn insana, topluma ve do÷aya yabancÕlaúmasÕnÕ da getirmiútir. Bu bakÕú açÕsÕna göre, özellikle sosyoloji literatüründe en genel kullanÕm biçimiyle yabancÕlaúma, kiúinin kendi
davranÕúÕnÕn sonuçlarÕnÕ, kendi davranÕúÕ ile belirleyememesi, böylece
bireyin, sÕnÕflarÕn veya gruplarÕn kendi isteklerini gerçekleútirememesi
durumu (San, 2003, s.3; Krishnan, 2008, s.2) ile ifade edilmektedir.
Bu noktada, gelece÷e dair beklentiler ve objektif koúullarÕn ikisinin
birden yabancÕlaúma sürecinde etkili oldu÷u belirtilmektedir (Seeman,
1959, s.784-5).
Tüketicinin pazarda yabancÕlaúmasÕ durumunda güçsüzlük ise, kiúilerin pazarda çok az kontrol sahibi olduklarÕ ve iúletmelerin davranÕúlarÕnÕ etkileyemedikleri durumu ifade etmektedir (Burns, 201X, s.7).
Buna göre tüketiciler, iúletmelerin çok güçlü olduklarÕnÕ ve bu durumda kendi güçsüz pozisyonlarÕ ile iúletmelerin davranÕúlarÕnÕ etkileyemeyeceklerini ve böylece de iúletmelerin tüketicilerin çÕkarlarÕna davranmalarÕnÕ asla sa÷layamayacaklarÕnÕ düúünmektedir. AyrÕca, güçsüzlük yaúayan tüketiciler, iúletmelerin kendi istek ve ihtiyaçlarÕna karúÕ
ilgisiz olduklarÕ algÕsÕna da sahiptir (Lambert, 1980, s.6).
1.2. AnlamsÕzlÕk
YabancÕlaúma kavramÕnÕn literatürde kullanÕlan bir di÷er anlamÕ anlamsÕzlÕktÕr. Güçsüzlük, kiúinin hareketlerinin sonuçlarÕnÕ kontrol
edememe ve böylece de pazarÕ istekleri çerçevesinde úekillendirememesi durumu iken anlamsÕzlÕk, kiúinin davranÕúlarÕnÕn sonuçlarÕnÕ bilememesi, öngörememesi olarak ifade edilebilir (San, 2003, s.4;
Seeman, 1959, s.786). Baúka bir ifadeyle, güçsüzlük durumunda kiúi,
davranÕúÕnÕn sonuçlarÕnda pazarda kendinden daha güçlü aktörlerin
etkisiyle kendisinin belirleyici olamayaca÷ÕnÕ düúünürken, anlamsÕzlÕk
durumunda kiúi, davranÕúlarÕnÕn sonuçlarÕnÕ tahmin dahi edememektedir.
Tüketicinin pazarda yabancÕlaúmasÕ anlamÕnda anlamsÕzlÕk, tüketicilerin, yeterli ve ilgili bilgiye ulaúamadÕklarÕ için alternatif ürün ve markalar arasÕndan makul bir úekilde seçim yapamayacaklarÕna dair yargÕlarÕnÕn oluúmasÕ biçiminde gerçekleúmektedir. Bu durumun temel nedeni, tüketicilerin pazardaki karmaúÕklÕkla baú edememeleri olarak
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ifade edilmektedir (Lambert, 1980, s.10). Buna göre, pazardaki ürün
ve marka çeúitlili÷inin etkisiyle kiúiler, bilgi ve kavrayÕú eksikli÷i nedeniyle ve ayrÕca iúletmeler tarafÕndan gerçekleútirilen tutundurma
faaliyetlerinin manipülatif etkisiyle, kendi faydalarÕ çerçevesinde tercih yapamamaktadÕr.
1.3. Normsuzluk (KuralsÕzlÕk)
Normsuzluk kavramÕ, Durkheim tarafÕndan ortaya atÕlmÕú olan
“anomi” kavramÕyla iliúkili olarak ortaya çÕkmÕútÕr (Dean, 1961,
s.754; Seeman, 1959, s.787). Normsuzluk, kiúisel iliúkileri düzenleyen
sosyal normlarÕn, yoklulu÷u-yetersizli÷i, çoklu÷u-çeliúkili olmasÕ gibi
nedenlerle (San, 2003, s.4), eski etkinli÷ini kaybetmesi olarak tanÕmlanmaktadÕr (Seeman, 1959, s.787). Bu noktada normsuzlu÷un, amaçsÕzlÕk ve normlar arasÕ çeliúki olmak üzere iki farklÕ alt baúlÕ÷Õ bulunmaktadÕr (Dean, 1961, s.754). Buna göre, normlarÕn yetersiz olmasÕ ya
da davranÕúÕ belirleyecek norm bulunmamasÕ durumunda kiúi amaçsÕzlÕ÷a düúmekte, normlarÕn çok ve/veya çeliúik olmasÕ nedeniyle ise kiúi
davranÕúlarÕnÕ yönlendirmede çeliúen normlar arasÕnda kalmaktadÕr.
Normsuzluk durumunda, toplumda sosyal olarak olumlanmayan davranÕúlarÕn hedeflere ulaúmada etkili oldu÷u beklentisi bulunmaktadÕr
(Seeman, 1959, s.788).
Tüketicinin pazarda yabancÕlaúmasÕ durumunda normsuzluk, iúletmelerin pazarda sadece kendi çÕkarlarÕnÕ korumak için var olduklarÕ
(Lambert, 1980, s.10) ve bu sebeple güvenilmez olduklarÕ yargÕsÕna
dayanmaktadÕr (Burns, 201X, s.7). Buna göre tüketiciler, herhangi bir
norma dayanmadan faaliyet yürüttüklerini düúündükleri iúletmelere
olan güvenlerini tamamen yitirmekte, bunun sonucunda da mümkün
oldu÷u kadar en temel ihtiyaçlarÕ ölçüsünde tüketim faaliyetinde bulunma davranÕúÕna yönelmektedir.
1.4. Sosyal izolasyon (sosyal soyutlama)
Sosyal izolasyon kavramÕ da yine Durkheim’Õnanomi kavramÕ ile iliúkili olarak ortaya çÕkmÕútÕr. Kavram, kiúilerin “gruptan ve grup standartlarÕndan uzaklaútÕklarÕ” ve toplumsal kurallarÕ benimsemedikleri
durumu ifade etmektedir (San, 2003, s.4). Bu kavram, daha çok toplum içinde entelektüellerin durumunu ifade etmek için kullanÕlmÕú
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olup içinde yaúanÕlan topluma ve de÷erlerine yabancÕlaúma olarak
ifade edilmektedir (Seeman, 1959, s.788). Buna göre birey, toplumun
de÷erlerine, inançlarÕna ve hedeflerine önem vermemekte, söz konusu
de÷erleri küçümsemekte ve toplumun sahip oldu÷u popüler kültüre
katÕlmamaktadÕr (Seeman, 1959, s.789). Toplumun popüler kültürüne
katÕlmamanÕn yanÕnda, alternatif de÷er yargÕlarÕnÕn da oluúturulamamasÕyla birlikte, kiúi kendini geriye kalan her úeyden soyutlamakta ve
böylece yaúadÕ÷Õ topluma yabancÕlaúmaktadÕr.
Tüketicinin pazarda yabancÕlaúmasÕ durumunda sosyal izolasyon, kiúilerin hakim de÷er algÕsÕ olan pazar ekonomisinden, kurumlarÕndan ve
satÕn alma prati÷inden uzaklaúmasÕ durumunu ifade etmektedir
(Burns, 201X, s.7). Buna göre mevcut tüketim biçimlerini reddeden
tüketici, kendisine tüketici denilmesinden bile rahatsÕz olmakta, tüketim iliúkilerini en aza indirecek úekilde, ihtiyaçlarÕnÕn bir kÕsmÕnÕ kendi olanaklarÕ çerçevesinde, bir kÕsmÕnÕ ise mevcut tüketim kültürüne
hizmet etmedi÷ini düúündü÷ü ikinci el pazarlardan temin etmeye yönelmektedir (Dobsha ve Ozanne, 2001).
1.5. Kendine yabancÕlaúma
YabancÕlaúmanÕn bir di÷er anlamÕ olan kendine yabancÕlaúma, kiúinin
kendinden uzaklaúmasÕ ve kendini yabancÕ biri olarak algÕlamasÕ olarak ifade edilmekte ve söz konusu durumun, sadece kapitalist üretim
ve tüketim biçimlerinde yaúandÕ÷Õ belirtilmektedir (Fromm, 2006,
s.119). Middleton (1963, s.975), “kendine yabancÕlaúma”nÕn yabancÕlaúma kavramÕnÕn en temel boyutu oldu÷unu öne sürmektedir. Kendine yabancÕlaúma kavramÕ, kiúinin kendini baúkalarÕna göre ayarlamaya
çalÕúmasÕ olarak da ifade edilmektedir (San, 2003, s.4). Böylece, kiúinin “özerklik” duygusu zarar görmekte, kiúi kendisini yabancÕ olarak
duyumsamaktadÕr (Fromm, 2006, s.116). AyrÕca, kiúinin kendi benli÷i
ile olmak istedi÷i benlik birbirine girmekte ve kiúi kendini olmak istedi÷i kriterlere göre algÕlamaktadÕr. Bu kapsamda, bireylerin sahip olmak istedikleri benlik ve kiúilik özellikleri, kiúinin kendi yargÕsÕnÕ da
yansÕtmamakta, bunun yerine birey, toplum tarafÕndan dayatÕlan tek
tipleútirilmiú kimi kriterleri benimsemek durumunda bÕrakÕlmakta ve
böylece kendi kimlik ve benli÷ini kaybetmektedir.
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Buna göre, tüketicinin pazarda yabancÕlaúmasÕ anlamÕnda kendine
yabancÕlaúma, ihtiyaçlarÕn çarpÕtÕldÕ÷Õ ve sahte ihtiyaçlarÕn üretildi÷i
bir toplumda, kiúinin kendini gerçekleútirememesi (YankÕlar, 2010,
s.27), kendini oldu÷u de÷il olmak istedi÷i bir kimlikle ifade etmeye
çalÕúmasÕ (Burns, 201X, s.4), tüketim süreçlerine bu amaçla katÕlmasÕ
ve böylece kendine yabancÕlaúmasÕ olarak ifade edilmektedir. ÇalÕúmada yararlanÕlan temel yabancÕlaúma anlamÕ kendine yabancÕlaúma
oldu÷undan, ikinci bölümde söz konusu anlam tüketici yabancÕlaúmasÕ
kapsamÕnda daha detaylÕ olarak incelenmektedir.
2. Kendine YabancÕlaúma KapsamÕnda Tüketici YabancÕlaúmasÕ
YabancÕlaúma kavramÕnÕn ölçülmesine iliúkin problemlerle ilgili olarak, kavramÕn genel olarak ölçülmesinden ziyade, tüketici yabancÕlaúmasÕ gibi, belli bir durumsallÕk üzerinden ölçülmek için daha uygun
oldu÷u ifade edilmektedir (Lambert, 1980, s.6). Bu kapsamda, tüketici
yabancÕlaúmasÕ konusunda, özellikle tüketici davranÕúlarÕ alanÕ, yeni
çalÕúmalar için oldukça geniú olanaklar sa÷lamakta ve kavram günümüz tüketim iliúkilerinin açÕklanmasÕnda oldukça önemli bilgiler
sunmaktadÕr. Buna ra÷men bu kavrama iliúkin tüketici davranÕúlarÕ
literatüründe oldukça sÕnÕrlÕ sayÕda teorik ve ampirik çalÕúma yer almaktadÕr (Burns, 201X, s.4; Krishnan, 2008, s.18).
Tüketicinin pazarda yabancÕlaúmasÕ kavramÕna iliúkin ilk indeks,
Pruden, Shuptrine ve Longman (1974) tarafÕndan, yabancÕlaúma kavramÕnÕn, Seeman (1959)’Õn çalÕúmasÕnda yer alan farklÕ anlamlarÕnÕ
içerecek úekilde geliútirilmiútir. Buna göre, kiúinin kendine yabancÕlaúmasÕ, “kiúilerin satÕn aldÕ÷Õ ve kullandÕ÷Õ ürünler vasÕtasÕyla kendisi
olabildikleri” ve “kiúilerin kendini tatmin edecek úekilde de÷il, fakat
di÷er insanlarÕn onlardan bekledikleri biçimde alÕú veriú yaptÕklarÕ”
ifadeleriyle ölçülmektedir. Bu kapsamda, Burns (201X, s.2)’e göre,
pazarda kendine yabancÕlaúma durumunu yaúayan tüketiciler, pazarla
iliúkilerini sÕnÕrlandÕrmakta ve minimum düzeye indirmeye çabalamaktadÕr. Ancak söz konusu sonuca, tüketicinin yaúadÕ÷Õ yabancÕlaúma durumunun farkÕnda oldu÷u önkabulünden hareketle ve nicel yönelimli bir çalÕúma ile tüketicilere do÷rudan sorarak ulaúÕlmÕútÕr. Oysa
ço÷unlukla kiúiler, yabancÕlaúmÕú bir bilinçle, içinde bulunduklarÕ yabancÕlaúma durumunun bilincinde de÷illerdir (Çelik, 2001, s.146) ve
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bu sebeple de nicel araútÕrmalarla, do÷rudan kendilerine sorularak bu
durumun bilgisine ulaúÕlmasÕ mümkün de÷ildir.
Günümüz kapitalist toplumlarÕnda, üretim iliúkilerinin yabancÕlaútÕran
etkisi, bireylerin söz konusu gergin durumdan uzaklaúmak için tüketim merkezlerine yönelmesine yol açmaktadÕr (Aytaç, 2006, s.48; Özcan, 2007, s.136). Ancak tüketim faaliyeti ile birey yeni bir yabancÕlaúma süreci yaúamaktadÕr (Fromm, 2006, s.125). Çünkü tüketim, bireylerin kim olduklarÕ ve kim olmak istedikleri (Dedeo÷lu ve SavaúçÕ,
2005, s.77) de dahil olmak üzere, kiúinin benlik bilincini do÷rudan
etkilemektedir. Baúka bir ifadeyle, kiúi olmak istedi÷i ya da toplum
tarafÕndan kendisine dayatÕlan kimlik ve benlik biçimleri çerçevesinde
tüketim faaliyetine girmekte, böylece kiúinin tükettikleri kiúinin kimli÷ini belirlemekte, böylece kiúi kendini tüketti÷iyle ifade etmeye yönelmektedir. Buna göre, pazarda yabancÕlaúma tüketicilerin özerklik
duygusunu kaybetmesine ve yaúamlarÕn ve iliúkilerin birbirlerine benzemesine yol açmaktadÕr (Aytaç, 2006, s.41).
Söz konusu özerklik kaybÕ ve benzeúme durumunun, kiúilerin beden
algÕlarÕ için de do÷rudan ba÷lantÕlarÕ bulunmakta ve beden, tüketim
kültürünün temel ortaya çÕkma alanlarÕndan biri olarak ifade edilmektedir (Ö÷üt, 2006, s.35). Çünkü, di÷er alanlarda oldu÷u gibi, tüketiciler zayÕflama, egzersiz yapma, estetik cerrahi operasyon gibi, bedenlerine iliúkin kararlarÕnda da kimliklerini ifade etmeye yönelmektedir.
Bu kapsamda, toplumdaki “ideal”, sahip olunandan her zaman daha
zayÕf oldu÷u için güzel bir bedene ulaúmaya çalÕúmaktadÕr (Dedeo÷lu
ve SavaúçÕ, 2005, s.80; Dobsha ve Ozanne, 2000, s.246). Oysa, zayÕflÕk ve güzellik do÷al olarak iliúkili kavramlar olmadÕklarÕ gibi toplumsal geliúmenin her aúamasÕnda da bir arada yer almamÕúlardÕr
(Baudrillard, 2008, s.180; Lavine, Sweeney ve Wagner, 1999; OdabaúÕ, 2006, s.88). Bu kapsamda, zayÕflÕ÷Õn güzellikle iliúkisi mevcut tüketim toplumu tarafÕndan inúa edilmektedir. Baúka bir ifadeyle, zayÕflÕk ve ideal beden toplumsal olarak oluúturulmuú bir zihinsel úemaya
tekabül etmekte ve genellikle kiúinin bedenine uygun olup olmadÕ÷Õndan ba÷ÕmsÕz olarak genel kabul görmektedir (Thompson ve
Hirschman, 1995, s.150).
Tüketicilerin, hem bedenlerinin hem de kendilerini ifade ettikleri ve
tanÕmladÕklarÕ di÷er biçimlerin, pazarda yabancÕlaúma prati÷i çerçeve-
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sinde ifade edilmesinin, kadÕnlar özelinde farklÕ sonuçlarÕ bulunmaktadÕr. Bunun yanÕnda kadÕnlar, erkeklerle benzeúen yabancÕlaúma pratiklerini de daha a÷Õr yaúamaktadÕr. Bunun temel nedeni, üretim ve
tüketim süreçlerinde bireyin yabancÕlaúmasÕnÕn yanÕnda kadÕnlarÕn, bir
de mevcut iktidar iliúkilerince toplumsal olarak baskÕ altÕnda tutulmasÕ
(Dobcsha, 1993) ve bu nedenle yabancÕlaúma pratiklerinin farklÕlaúmasÕdÕr. Söz konusu baskÕ durumu ve bu durumun yabancÕlaúmayla
olan iliúkisi eko-feminist teori çerçevesinde incelenmektedir. ÇalÕúmanÕn bu noktasÕnda, eko-feminizm çerçevesinde kadÕnlarÕn tüketici
olarak pazarda kendilerine yabancÕlaúma süreçleri tartÕúÕlacaktÕr.
3. Ekolojik Feminizm Ba÷lamÕnda KadÕnlarÕn Tüketici Olarak
YabancÕlaúmasÕ
Ekolojik feminizm, 1970 feminist hareketinden ortaya çÕkan, ekolojik
ve feminist kaygÕlarÕ bir araya getiren, radikal çevrecilik olarak ifade
edilmektedir (McDonagh ve Prothero, 1997, s.362). Eko-feminist teori, liberal, kültürel, radikal vb. birçok farklÕ feminist pozisyonlarda
karúÕlÕk bulmakla birlikte (Dobsha ve Ozanne, 2000, s.239; Howel,
1997, s.233), söz konusu pozisyonlarÕn tamamÕnda kesiúen ve ortaklaúan kimi önermeler bulunmaktadÕr. Buna göre, eko-feminist teorinin
en temel önermelerinden biri, do÷anÕn ve kadÕnÕn egemen kültür tarafÕndan yabancÕlaútÕrÕlmasÕ ve bu yabancÕlaúma çerçevesinde do÷a/insan ve erkek/kadÕn ikili÷inin ortaya çÕkmasÕdÕr (Dobscha, 1993,
s.36; Opperman, 2006, s.76). Bu kapsamda, söz konusu ikilik ve yabancÕlaúma, birinin di÷eri üzerinde (insanÕn do÷a, erke÷in kadÕn üzerinde) egemenlik kurmasÕnÕ ifade etmektedir. Buna göre, kadÕn ve
erkek arasÕndaki söz konusu ikilik, cinsler arasÕnda oluúan toplumsal
farklÕlÕklarÕ da normalleútirmekte ve bu kapsamda ev içi ve kamusal
alan arasÕndaki ikilikte kadÕn ev içine terk edilmektedir.
Eko-feminist teorinin temel önermelerinden bir di÷eri ise, kadÕn ve
do÷anÕn sembolik anlamda birbirleriyle iliúkili olmalarÕdÕr. Bu kapsamda, kadÕnÕn ve do÷anÕn yabancÕlaútÕrÕlmasÕ ve baskÕ altÕna alÕnmasÕ
süreçleri birbirine benzemektedir (McDonagh ve Prothero, 1997,
s.363). AyrÕca söz konusu ikilik akÕl ve beden arasÕnda da beden aleyhine var olmakta ve bu anlamÕyla beden ve do÷a arasÕnda sembolik bir
iliúki ortaya çÕkmaktadÕr (Dobsha ve Ozanne, 2000, s.241). Bunun
yanÕnda, kadÕnÕn bedeninin parçalanmasÕ ve birçok farklÕ kimli÷in
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kadÕna yüklenmesi ile, kadÕnÕn gerçek kimli÷i de parçalanmaktadÕr
(Ö÷üt, 2006, s.36). Bu kapsamda, gerçek ve ideal kimli÷in örtüúmemesi durumunun, tüketim kültürünün oluúturdu÷u tüketicilerin önemli
bir ikilemi oldu÷u ifade edilmektedir (OdabaúÕ, 2006, s.98). Bütün
bunlara çözüm olarak, eko-feminist teoride, tüm canlÕlar için baskÕcÕ
olmayan iliúki tarzÕ (Dobsha ve Ozanne, 2001, s.203; Howel, 1997,
s.233) ve ikici karúÕtlÕklarÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ ile ekolojik sistemin
bir bütün halinde yaúamÕn merkezine alÕndÕ÷Õ bütünsel bir yaklaúÕm
önerilmektedir (Opperman, 2006, s.84). Söz konusu, farklÕlÕklarÕ dÕúarÕda bÕrakmayan ve ikilik karúÕtÕ öneri, yabancÕlaúmanÕn da ortadan
kalkmasÕnÕ içermektedir (Murphy, 1997, s.52). Özetle, eko-feminizm
ikici düúünce sistemati÷inin oluúturdu÷u toplum kavrayÕúÕna, mevcut
yapÕlarÕna ve kurumlarÕna güçlü bir eleútiri (Dobsha ve Ozanne, 2000,
s.239) ve alternatif bir anlayÕú geliútirmiútir.
Eko-feminist teori kapsamÕnda de÷erlendirildi÷inde, bireylerin tüketici
olarak pazarda yabancÕlaúma sürecinde, kadÕn do÷a ile birlikte, teoride
do÷a ile özdeúleútirilen kendi bedenine de yabancÕlaúmaktadÕr (Do÷an,
2010, s.605). Bu kapsamda, tüketim ürünleri ile yalan ve sahte kiúilikler üreterek (Dobsha ve Ozanne, 2000, s.248) kendisi olmaktan vazgeçip baúka bir kimli÷i benimsemeye zorlanmaktadÕr (Ö÷üt, 2006, s.35).
Benimsenen/benimsenmeye zorlanan söz konusu kimlik, bir iktidar
aracÕ olarak, hakim grubun bakÕú açÕsÕnÕ ifade etmektedir (Dobsha ve
Ozanne, 2000, s.246). Bu kapsamda da, beden, kadÕnlara yönelik kullanÕlan baskÕ unsurlarÕnÕn en önemli hedeflerinden biri haline gelmektedir (Tunçman, 2006, s.185). Buna göre, kadÕnlara fiziksel görünüúleri çerçevesinde de÷er atfedilmekte ve bunu kendi kendilerine de yapmalarÕ dikte edilmektedir. Buna kapsamda kadÕnlar, tüketim ile kendilerini hakim güzellik anlayÕúÕ çerçevesinde daha güzel ve böylece de
daha de÷erli kÕlma çabasÕna girmektedir (Dobsha ve Ozanne, 2000,
s.247). Böylelikle kadÕn, tüketim ürünlerine dayanan söylem tarafÕndan sürekli olarak inúa edilen (YanÕklar, 2006, s.125) “ideal” bedene
ulaúmak ve olmak istedi÷i kimli÷ini gerçekleútirmek için tüketmektedir (Dedeo÷lu ve SavaúçÕ, 2005, s.80). Bu çerçevede, tüketim biçimi
ve tükettikleri kadÕnÕn kimli÷inin ifadesinde önemli araçlar haline
gelmektedir (YanÕklar, 2010, s.31). Burada, kiúilerin postmodern kimliklerini ifade “özgürlü÷ü”, özgürlük kapsamÕnda de÷erlendirilememektedir. Bunun yerine, söz konusu kimli÷i ifade süreci egemen gruplarÕn tanÕmladÕ÷Õ “ideal” imajÕnÕn baskÕsÕ altÕnda gerçekleúti÷inden,
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aslÕnda bir úiddet eylemine dönüúmektedir (Dobsha ve Ozanne, 2000,
s.247).
Bu kapsamda, kadÕnlarÕn tüketici olarak pazarda kendine yabancÕlaúmasÕ süreci ile Fromm (2006, s.134)’nÕn tüketici yabancÕlaúmasÕ kavramÕnÕ açÕklarken ifade etti÷i, kiúinin kendisini bir proje olarak görmesi ve kariyerindeki baúarÕya göre kendisine de÷er atfetmesi durumu
arasÕnda paralellik söz konusu olmaktadÕr. Baudrillard (2008, s.166)
da Fromm (2006) ile benzer úekilde, bedenin tüketim toplumunda,
kapitalist amaçlara uygun bir yatÕrÕm olarak var oldu÷unu ifade etmektedir. Böylece, kendini ve bedenini bir proje, bir yatÕrÕm olarak
gören/görmeye yönlendirilen kadÕn, bedenindeki kÕrÕúÕklÕk, leke, vb.
ola÷an süreçleri projenin baúarÕsÕzlÕ÷Õ olarak yorumlamakta ve bunlardan kaçÕnma çabasÕna girmektedir (Dobsha ve Ozanne, 2000, s.247).
Bunun yanÕnda, kadÕn e÷er mevcut tüketim iliúkileri tarafÕndan tanÕmlanan beden algÕsÕna uymayÕ reddederse ya da “ideal” beden kalÕplarÕna uymayÕ beceremezse, kendini de÷ersiz, baúarÕsÕz, yetersiz hissetmeye zorlanacak (Dedeo÷lu ve SavaúçÕ, 2005, s.80), aksi durumda ise
kendi kimli÷i dÕúÕnda bir görüntü ile meúru kabul edilecektir (Ö÷üt,
2006, s.36).
Bu durum, postmodernizm söylemlerinin yaygÕn olarak dillendirildi÷i
ve “tüketim toplumu” olarak ifade edilen kapitalizmin olgunluk evresinde de÷il, üretim ve tüketimin birbirinden ayrÕlmasÕnÕ ve yabancÕlaúma sürecinin baúlangÕcÕnÕ ifade eden kapitalist üretim biçiminin ilk
dönemleriyle baúlamÕútÕr. Bu kapsamda da, kapitalizmin ilk dönemlerinde, kölelerin üretti÷i úekerin tüketilebilmesi için ortaya atÕlan ve
kadÕnlara dayatÕlan “úiúman güzeldir” algÕsÕ (ùebnem, 2006, s.62),
daha sonrasÕnda yiyememe (anoreksi) düzeyine kadar “zayÕf güzeldir”
(Ö÷üt, 2006, s.35) algÕsÕna dönüúmüú ve kadÕn bedeni bu de÷iúime
uymaya zorlanmÕútÕr.
4. Teorik tartÕúma ve sonuç
Bu çalÕúmada temel olarak, yabancÕlaúma kavramÕ incelenmiú olup,
kavram genel olarak de÷il, belli bir durumsallÕk içinde, baúka bir ifadeyle pazarda tüketicinin, özelinde de kadÕn tüketicilerin yabancÕlaúmasÕ ba÷lamÕnda tartÕúÕlmÕútÕr. Söz konusu tartÕúma, eko-feminizm
çerçevesinde de÷erlendirilmelidir. Di÷er bir ifadeyle, çalÕúmada ya-

100

ÇankÆrÆ Karatekin Üniversitesi ćktisadi ve ćdari Bilimler Fakültesi Dergisi

bancÕlaúma kavramÕna dair yapÕlan tartÕúma, eko-feminizmin
önkabullerine ve toplum açÕklamasÕna dayanmaktadÕr. Bu kapsamda,
tüketici yabancÕlaúmasÕ kavramÕ, kendine yabancÕlaúma anlamÕ kapsamÕnda de÷erlendirilmiú ve söz konusu anlam, beden kavramÕ ve
algÕsÕ üzerinden ele alÕnmÕútÕr. Buna göre, tüketici olarak kadÕnlar,
kendi bedenini kendine yabancÕ hissetmekte ve bedenini pazarda tanÕmlanan “ideal” ölçülere ulaútÕrma çabasÕna girmektedir. Bu çabayÕ
gerçekleútirmek için tüketim pratiklerine giren kadÕn tüketiciler, pazarda üretilen standart güzellik anlayÕúÕyla kendini de÷erlendirmekte
ve bu kapsamda de÷erli olup olmadÕklarÕna karar vermektedirler.
Eko-feminizme göre, kadÕnlarÕn kendi bedenlerine yabancÕlaúmasÕ
süreci, iktidar tarafÕndan dönemsel olarak dayatÕlan farklÕ beden kalÕplarÕ ve roller ile, kadÕnÕn gerçek kimli÷inin ve bedeninin parçalanmasÕ
olarak ifade edilmektedir. Söz konusu parçalanma durumu, do÷anÕn
insandan ayrÕlmasÕna ve felsefi anlamda ise ikici bir bakÕú açÕsÕna tekabül etmektedir. YabancÕlaúma durumu ile sonuçlanan söz konusu
durumun ve yabancÕlaúmanÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ, insan ve do÷a, kadÕn ve erkek, beden ve akÕl ikiliklerini ortadan kaldÕracak bütünsel bir
yaklaúÕmÕn kabul edilmesi ile mümkün olmaktadÕr. Bu kapsamda, tüketim faaliyetlerinin insan merkezlilikten çÕkarÕlarak, tüm eko-sistemi
göz önünde bulunduracak úekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü, ayrÕ iki olgu olarak ifade edilen kavramlar (insan ve do÷a, kadÕn
ve erkek, beden ve akÕl, vb.), aslÕnda birbirlerini etkileyen nesne ve
durumlarÕ belirtmekte ve bu anlamÕyla da iç içe geçiúleri ve karúÕlÕklÕ
etkileúimleri barÕndÕrmaktadÕr. Bu nedenle, ikici bakÕú açÕsÕ çerçevesinde, insan öne çÕkarÕlarak do÷a, erkek öne çÕkarÕlarak kadÕn ve akÕl
öne çÕkarÕlarak beden hiçe sayÕlmakla birlikte, hiçe sayÕlanlarÕn felaketi öne çÕkarÕlan olgularÕn da felaketi anlamÕna gelmektedir. Bu kapsamda, ikicili÷in reddedilmesi ve bütünsel bir yaklaúÕmÕn kabulüyle
eko-feminizm, kadÕnÕn bedeninin ve farklÕ rollerinin parçalanmÕúlÕ÷Õna
karúÕ bir gelecek fikri önermektedir. Buna göre ekolojik feminizm,
kadÕnlarÕn erkekler tarafÕndan ezilmesini do÷anÕn insan tarafÕndan
ikincilleútirmesiyle iliúkilendirmekte ve bu iki sorunun birlikte çözülece÷ine iúaret etmektedir.
Özetle, bu çalÕúmada, pazarda yabancÕlaúan kadÕn tüketicilerin bu çerçevede kendi bedenlerine de yabancÕlaútÕklarÕ ve bu kapsamda da kendi bedenlerini pazarda dayatÕlan hakim “ideal” beden algÕsÕ çerçeve-
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sinde de÷iútirmeye çalÕútÕ÷Õ konusu, eko-feminist teori kapsamÕnda
teorik olarak tartÕúÕlmÕútÕr. Bu çerçevede, yabancÕlaúma durumunun
ortadan kaldÕrÕlmasÕna yönelik eko-feminist teorinin toplum öngörülerine uygun olarak, kadÕn-erkek, do÷a-insan vb. ikilikleri reddeden bütünsel bir yaklaúÕm önerilmektedir. Konu, her ne kadar genel olarak
yabancÕlaúma boyutuyla ele alÕndÕ÷Õnda geniú literatüre sahipse de,
kadÕnlarÕn tüketici olarak pazarda yabancÕlaúmasÕ ba÷lamÕnda, tüketici
davranÕúlarÕ literatüründe yeterince incelenmemiútir. Bu nedenle, çalÕúma teorik tartÕúma düzeyiyle sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Bu çerçevede, bundan sonraki çalÕúmalarda, teorik düzeydeki çalÕúmalarÕn gereklili÷inin
yanÕnda, konuya iliúkin bütünsel kavrayÕú geliútirilmesine izin veren
nitel yönelimli araútÕrmalar önerilmektedir. Böylelikle konuya iliúkin
araútÕrma sorularÕnÕn önerilmesi ve konunun derinlemesine incelenmesi ve yeni araútÕrmalar için yön belirlenmesinin mümkün olaca÷Õ düúünülmektedir (Sabah-KÕyan ve Özer, 2011, s.115).
Bunun yanÕnda, konuya iliúkin teorik geliúkinlik ve ampirik kanÕt oldukça sÕnÕrlÕ oldu÷undan, bu konuda teorik bir çerçeve oluúturabilmek
adÕna, tümevarÕmsal bir metodoloji kullanÕlmasÕnÕn uygun oldu÷u düúünülmektedir (Rindova, Petkova ve Kotha, 2007, s.32). Söz konusu
sorunlarÕ çözebilmek ve konuya iliúkin teorik geliúkinlik oluúturabilmek adÕna, bundan sonraki çalÕúmalar için, esnek sÕnÕrlarÕ olan, katÕlÕmcÕlarÕn mevcut konularÕ/sorularÕ geliútirmesine izin veren, yapÕlandÕrÕlmamÕú ve yüz yüze bir görüúme tekni÷i olan odak grup çalÕúmasÕ
(Watkins-Mathys, 2006, s.210) önerilmektedir. Odak grup görüúmeleri, görüúülen kiúilerin birbirleriyle sürekli olarak etkileúim halinde
olmasÕ nedeniyle, incelenen konuya iliúkin, kiúisel görüúmelere göre
daha fazla ve derin bilgi sunabilmektedir (Bilim, 2007, 35). Bu kapsamda, odak grup görüúmeleri çerçevesinde, konuya iliúkin uygulamalÕ araútÕrmalar gerçekleútirmenin uygun ve yararlÕ oldu÷u düúünülmektedir.
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