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TRANSLATORISCHE PROBLEME BEIM ÜBERSETZEN VON
PHRASEOLOGISMEN AM BEISPIEL STEFAN ZWEIGS
SCHACHNOVELLE
Halit ÜRÜNDÜ
Mehmet Tahir ÖNCÜ

Abstract
In dieser Studie wird untersucht, wie Phraseologismen aus dem Werk
Stefan Zweigs Schachnovelle ins Türkische übertragen werden. Zunächst sollen
die translatorische Grundlagen zur Übersetzung von Phraseologismen und
einschließlich die Übersetzungstypen von Phraseologismen dargestellt werden.
Sodann folgt die vergleichenden Analyse, und zwar soll erforscht werden, wie
die zwei Übersetzungsvarianten der türkischen Übersetzungen die einzelnen
Textstellen, in denen die Phraseologismen hervortreten, bearbeiten. Schließlich
soll eine Auswertung der Ergebnisse veranschaulicht werden.
Schlüsselwörter: Phraseologismen, Übersetzung, Übersetzungstypen,
Literarische Übersetzung, Schachnovelle, Stefan Zweig
DEYİMLERİN ÇEVİRİSİNDE ÇEVİRİ SORUNLARI- STEFAN
ZWEİG’İN SATRANÇ (SCHACHNOVELLE) ADLI ESERİNİN
İRDELENMESİ
Özet
Önümüzdeki çalışmada Stefan Zweig’in „Schachnovelle“ adlı eserinden
deyimlerin Türkçeye nasıl aktarıldığı araştırılacaktır. İlk olarak deyimlerin
çevirisiyle ilgili çeviri temelleri ve buna dâhil olmak üzere deyimlerin çeviri
yöntemleri ele alınacaktır. Daha sonra karşılaştırmalı çözümleme yer
almaktadır, daha doğrusu, deyimlerin ortaya çıktığı her bir metin alanında, her
iki Türkçe çeviri çeşitlemesinin nasıl ortaya çıktığı, incelenecektir. Son olarak
ortaya çıkan durum hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Deyimler, Çeviri, Çeviri Türleri, Edebi Çeviri,
Schachnovelle, Stefan Zweig
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TRANSLATOR’S PROBLEMS IN TRANSLATING IDIOMS IN CHESS
BY STEFAN ZWEIG
Abstract
This study will research the process of translating from German to
Turkish the idioms in Schachnovelle (Chess) by Stefan Zweig. The translation
fundamentals associated with translation of basic phrases including the
techniques of idiom translation will be addressed first. A more precise
comparative analysis will then be presented to examine how in various fields
variations have emerged in the translation of idiom into Turkish. Finally, an
evaluation of situations that emerged during the translation process will be
presented.
Key Words: Idioms, Translation,
Translation, Schachnovelle, Stefan Zweig

Translation

Genre,

Literary

0 Einleitung
Über die Problematik Phraseologismen von einer Sprache in eine andere
Zielsprache wurde bereits viel geschrieben. Diverse Studien deuten darauf hin,
wie idiomatische und phraseologische Wortverbindungen von Übersetzern nicht
ganz richtig verstanden oder unterschiedlich übersetzt wurden1. Die
Textgrundlage dieses Beitrags ist Stefan Zweigs zwischen 1938 und 1941
entstandenes Werk Schachnovelle und dessen türkische Übersetzungen von
Nedim Tuğlu (1991) und Ayça Sabuncuoğlu (2002). Der Beitrag beschäftigt
sich
in
erster
Linie
mit
übersetzerischen
Herausforderungen,
Entscheidungskonflikten und Uminterpretationen von Phraseologismen. Denn,
wie bei jedem Autor eines literarischen Textes der Fall ist, bedient sich auch
Zweig oft bildhafte Ausdrücke und idiomatische Phraseologismen, die in
literarischen Werken von großer Bedeutung sind. Dabei soll aufgezeigt werden,
ob die Kunstleistung Zweigs, die literarische Kraft seines Schaffens in einer
dem Original entsprechenden Weise in der türkischen Übersetzung repräsentiert
wird. Ferner soll das Problem beleuchtet werden, ob die Übersetzung dem
türkischen Leser entgegenkommt und im Stande ist die meisterliche Leistung
Zweigs zu vermitteln. Unser Interesse liegt vor allem auf solchen Beispielen,
die jene bildhaften Ausdrücke zeigen. Die Studie versteht sich als ein Versuch
in Übersetzungsprobleme einzugehen, die vor allem bei einem literarischen
Übersetzungsakt oft auftreten. Denn eine gelungene Übersetzung, die mit
adäquaten Phraseologismen strukturiert ist, sorgt dafür, dass sie in der
Zielsprache Anklang findet und prinzipiell beim Rezipienten einheimisch
1

s. hierzu Fleischer (1982), Burger (1998), Albrecht (2005), Dobrovol skij/ Piirainen
(2009), Hallsteinsdóttir (2001), Labno-Falecka (1995).
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wirkt. Den Übersetzern fällt es meistens schwer, bei einem
Übersetzungsvorgang die Ausdrucksweise einer Ausgangs- und Zielsprache, die
Gesamtheit typischer Wortverbindungen, die charakteristischen Redensarten zu
verstehen und sie in der Zielsprache wiederzugeben. Entweder werden sie
ignoriert, oder nicht gut verstanden, oder aber auch falsch eventuell fremdartig
in die Zielsprache übersetzt.
1 Ziel der Studie
Die Studie soll in das Problem eingehen wie Übersetzer mit
Phraseologismen in literarischen Texten umgehen und welche
Übersetzungsmethoden bei der Translation von Phraseologismen ins Türkische
eingesetzt werden. Hierzu lautet die Frage, ob sich ein Verlust künstlerischer
und ästhetischer Werte wiederfindet? Demzufolge entsteht der Gedanke, wie
die Übersetzer vor diesem Hintergrund bei der Übersetzung von Schachnovelle
vorgehen? Diesen Fragen soll der vorliegende Beitrag aus zwei Perspektiven
nachgehen: Es soll zunächst versucht werden, die translatorische Grundlagen
der Übersetzung von Phraseologismen sowie die Übersetzungsmethode von
Phraseologismen bearbeitet werden. Sodann soll dargestellt werden, wie die
beiden Übersetzer, Nedim Tuğlu und Ayça Sabuncuoğlu, mit dem Gebrauch
von Phraseologismen im Ausgangstext umgehen. Das Ziel der vorliegenden
Arbeit ist also darzustellen, wie deutsche Phraseologismen ins Türkische am
Beispiel Stefan Zweigs Schachnovelle übersetzt/ übertragen werden.
2 Zur Methodik
Die Untersuchung soll partiell anhand der Phraseologismen zwischen
Ausgangstext und Zieltext vergleichend herangezogen und analysiert werden.
Eine kleine Auswahl von Beispielen aus dem deutschen Ausgangstext in die
türkischen Zieltexte soll zur Erläuterung der Problematik beitragen. Zur
Analyse werden ausgangssprachliche Phraseologismen oder Wortverbindungen
aus dem Werk Schachnovelle, die im Türkischen wiederum als
Phraseologismen oder Wortverbindungen übertragen werden, angeführt. Die
Liste der dargestellten deutschen Phraseologismen aus diesem Werk ist nicht
erschöpfend, sondern repräsentativ. Alle dargestellten ausgangsprachlichen
Phraseologismen als auch ihre zielsprachlichen Übersetzungen werden anhand
von Einträgen aus phraseologischen Wörterbüchern wie TDK-Online Atasözleri
Sözlüğü, TDK Almanca –Türkçe Sözlük (1993), Duden-Redewendungen-Band
11 (2013) und Duden-Bedeutungswörterbuch-Band 10 (2010) bekräftigt. Die
Verfahrensweise und das Ziel der Untersuchung sowie Hinweise zu den
Einträgen aus den Wörterbüchern werden im empirischen Teil näher dargestellt.
Darauf folgt der Vergleich der deutschen Phraseologismen mit ihren türkischen
Übersetzungen bzw. Entsprechungen. Schließlich folgt die Auswertung der
Übersetzungsmethoden im empirischen Teil vorgeführten Phraseologismen.
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3 Translatorische Grundlagen
3a Zur Übersetzung von Phraseologismen
Selbstverständlich spielt bei einem Übersetzungsakt die ästhetische und
künstlerische Begabung sowie die Kreativität eines Übersetzers eine wichtige
Rolle, vor allem wenn es sich um eine literarische Übersetzung handelt. Der
Grund liegt oft darin, dass eine literarische Übersetzung für den Übersetzer
problematisch ist, wenn Wörter selbst eine übertragene Bedeutung aufweisen.
Erst recht, wenn es sich um idiomatische oder phraseologische Wendungen
einer Sprache handelt, die in feste Verbindung stehen und „meist bildlichmetaphorische Bedeutung“2 tragen (Duden 2010: 757). In diesem
Zusammenhang ist es gar richtig, die Übersetzung von Phraseologismen3 als ein
Teil der literarischen Übersetzung zu betrachten. Denn bei einer literarischen
Übersetzung, so auch bei Übersetzungen von Phraseologismen, sollte ein
Übersetzer sich im Klaren sein, welche Folgen und Nebenfolgen seine
Entscheidung bzw. Tätigkeit für das Textganze bringen kann. Es ist nämlich die
Entscheidung, die zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen eine Brücke baut.
Phraseologismen sind universell sprachliche Phänomene, deren Bildung
und Verwendung allerdings in jener Sprache historisch und kulturell
unterschiedlich bedingt sind. Durch Unterschiede in der außersprachlichen
Realität, durch unterschiedliche Lebensbedingungen, Gewohnheiten, Sitten und
Mentalität entsteht ein unterschiedlicher Bedarf an phraseologischen
Benennungen, die durch unterschiedliche sprachliche Bilder, Metaphern und
Sinnrelationen motiviert sein können. In diesem Sinne sind Phraseologismen
Träger kultureller Besonderheiten (Hallsteinsdóttir 1997: 561). Die Übersetzung
von diesen kulturellen Komponenten ist daher besonders schwierig, weil sie
direkt aus dem Kultur- und Alltagsleben der Gesellschaft, in der sie entstehen,
entspringen (Marwitz 1966: 111).
Albrecht (2005: 118) betont, dass die Phraseologismen kulturelle
„Sinneinheiten“ sind, die komplett, am besten durch einen ZS-Phraseologismus
2
Unter den Phraseologismen versteht man Sprachspiele oder bildhafte Ausdrücke, die
nicht wörtlich zu nehmen sind. So kann unter „bildlich-metaphorisch“ all das verstanden werden,
was nicht wörtlich zu verstehen ist. Mit anderen Worten sind Phraseologismen feste
Wortverbindungen. „Ihre Bestandteile sind nur schlecht oder gar nicht auszutauschen“ (Best
1980: 37; Wahrig 2000: 274). Sie sind ein wichtiger Teil des Wissenschatzes einer jeden Sprache,
den der Sprecher der jeweiligen Sprache bei verschiedenen Kommunikationssituationen an der
richtigen Stelle zu verwenden weiss. Aus diesem Grund sollte der literarische Übersetzer ein
äußerst geprägtes Wissensvermögen besitzen (Koçak 2014: 30 / Aktaş 2006: 205).
3
In der Fachliteratur ist eine terminologische Vielfalt der Bezeichnung Phraseologie zu
beobachten. Taraman gibt als ebenbedeutende Bezeichnung für ‚Phraseologismen’Ausdrücke wie
„Redewendungen“, ‘stehende/ feste Wortverbindungen‘, ‚formelhafte Wendungen‘,
‚phraseologische Fügungen‘, ‚sprichwörtliche Redensarten‘, ‚Idiome‘ oder ‚Redensarten’ an
(1986: 37). In dieserm Beitrag wird der umfassendere Begriff „Phraseologismus“ bevorzugt; er
erfüllt eine substitutive Beziehung für die aufgelisteten Bezeichnungen.
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mit gleicher Bedeutung wiedergegeben werden sollen. Daher ist es bei der
Übertragung von Phraseologismen wichtig, dass jeder einzelne Stein, der gut
sitzt, die Qualität des übersetzen Werkes ersteigert (ebd.). Die Inhaltsseite einer
AS-Phraseologie sollte bezugnehmend die Zielsprache so gut wie möglich
erreichen. Gerade an dieser Stelle ist es zutreffend, klarzulegen, was passieren
könnte, wenn eine Unvollständigkeit bei der Übertragung der Phraseologismen
eintreten sollte.
So übereinstimmt Dobrovol skijs Meinung (2009: 177) Albrechts, wenn
er erwähnt, dass die bevorzugte Technik des Übertragens „der Versuch, in der
ZS eine Lexikoneinheit (am besten ein Idiom) zu finden ist, das mit dem ASIdiom nach möglichst vielen Parametern äquivalent wäre“. Wenn aber ein
Übersetzungsäquivalent in der ZS fehlt, kann das AS– Idiom mit normalen
sprachlichen Mitteln wiedergeben werden, d.h. vom umschreibenden
Paraphrasieren bis hin zum wörtlichen Übersetzen. Auf keinem Fall sollen aber
Phraseologismen wortwörtlich übersetzt werden (Albrecht 2005: 118f.).
Dobrovol skij (2009: 176f.) stellt weiterhin fest, dass entscheidend für
eine gelungene Übersetzung von Phraseologismus ist, welche Informationen für
die gegebenene Phraseologie im jeweiligen Kontext wichtig sind und welche
übertragen werden sollen und wiederum welche „geopfert werden können“.
Zunächst muß der Übersetzer einen Phraseologismus in der AS überhaupt als
solchen erkennen – was offenbar nicht immer ganz leicht ist – und schließlich
muß man ein Gespür für Resemantisierungen und Polysemantisierungen von
Phraseologismen in der Zielsprache und –kultur entwickeln; man muß es
merken, wenn ein Autor einen Phraseologismus nicht einfach verwendet,
sondern wenn er mit ihm spielt (Albrecht 2005: 120).
In diesem Zusammenhang geht Pavlova einen Schritt weiter und versucht
in Ihrer Studie die einzelne Kompetente einer gelungenen Übersetzung von
Phraseologismen darzustellen. Sie ist der Ansicht, dass die Leistung einer
Übersetzung schwer zu beurteilen sei. Die Übersetzungsleistung könne man
nämlich in mehrdimensionalem Prozess bewerten. Und zwar Bedarf die
Beurteilung „-oft oder immer- zweier Bewertungen; eine objektive, im Sinne
des Vergleichs des Ausgangstextes und des Endergebnisses, und eine
subjektive, im Sinne der Berücksichtigung des Spielraumes eines Übersetzers,
eines Freiheitsgrades und der ihm zur Verfügung stehenden Mittel (Pavlova
2014: 269)“. Ferner heißt es bei Pavlova, dass die Leistung eines Übersetzers je
nach seiner Erfahrung anders zu bewerten ist. Eine bestimmte
Übersetzungsqualität, so Pavlova, könne nur erreicht werden, wenn ein
Übersetzer/in vor allem auf folgende Basiselemente achten (ebd.). Die
Gliederung weißt sich in vier Vorgängen auf:
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1. Übersetzungsrelevante Textanalyse
2. Arbeit an anderen, mit dem zu übersetzenden Text im Bezug stehenden
Texten
3. Erstellung der Übersetzungstrategie
4. Erfassung der Übersetzungstaktik
Mit anderen Worten, ein Übersetzer müsse die Grundlagen der beiden
Sprache beherrschen. Er sollte beide Sprachen so gut wie möglich verstehen
und interpretieren, um eine ideale Entscheidung beim Übersetzungsvorgang
treffen zu können. Hierbei, so Pavlova, spiele nicht nur die Sprache im Sinne
eines Textes eine Rolle, sondern wichtig sei an dieser Stelle der Diskurs.
Bedeuten würde dies, dass nicht nur Wörter oder Sätze zu übersetzen sind,
sondern es sei eher der Diskurs, der mit anderen Texten in engem Bezug steht
und nur im Zusammenhang existieren kann. Der Zusammenhang sei deshalb
sehr wichtig, weil man zusätzliche Informationen vom Außenwelt über den
Autor oder aber auch thematische und zeitliche Zusammenhänge zulegen
müsse, um den Text angemessen verstehen und gewissenhaft interpretieren zu
können (Pavlova 2014: 260). Pavlova fügt in ihrer Studie hinzu, dass sowohl
der AS-Sender (Autor), als auch der ZS-Empfänger (ZS-Leser), wichtig seien,
denn „Übersetzer sollen sich darüber im Klaren sein, was für eine Art von
Lesern (Zielgruppe) den Text in Empfang nehmen.“ (ebd.). Demzufolge stellt
sich eine Übersetzung nicht nur als ein isolierter Text dar, sondern verlangt
vielfältige und mehrdimensionale Beziehung zum Umfeld bzw. zum kulturellen
Umfeld.
Das Thema „kulturelle Umfeld“ wäre an dieser Stelle ein wichtiger
Brennpunkt, der auf der gleichen Diskursebene zu behandeln sei und bei
Übersetzungen von Phraseologismus öfter ein Dorn im Auge ist. Es ist der
kulturelle Unterschied zwischen zwei verschiedenen Sprachen und Welten, das
unter kulturellem Umfeld in Betracht gezogen werden muss. Was dem
Freiheitsgrad des Übersetzers betrifft, so kann man Pavlova zustimmen, wenn
sie erwähnt, dass der Stil eines Satzes oder eines Textes sprachliche
Übersetzungslücken demonstrieren könne und aber auch syntaktische und
textuelle Regeln sinngemäß nicht widerspiegelt, wobei der Übersetzer die
Aufgabe erfüllen müsse, den Stil des Originales widerzugeben, „es sei denn sein
Auftrag widerspricht dieser Verpflichtung (2014: 262)“.
Da Phraseologismen, wie erwähnt, feste Wortverbindungen sind, dürfen
ihre Worte nicht mit den Synonymen oder Antonymen verändert werden. Sie
geben den literarischen Texten ästhetische Werte, die durch Übersetzung nicht
beschädigt werden dürften. Daher dürfte der Übersetzer nicht vergessen, dass er
nicht nur die Sätze, sondern auch die ästhetischen Werte der literarischen Texte
6
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in die Zielsprache übersetzen muss. Mit anderen Worten sollte er diese
Ausdrücke möglichst kreativ oder funktionell übersetzen. Die Freiheit beim
Übersetzen eines literarischen Textes beruht vor allem auf der Möglichkeit, ein
Stück zu interpretieren und Wörter zu benutzen, die nicht notwendigerweise die
übersetzten Entsprechungen des Originals sind und den Text auf eine Weise zu
bearbeiten. Dabei soll ein Übersetzer immer in Betracht ziehen, „ob
idiomatische Phraseologismen dieselben gedanklichen Auseinandersetzungen,
dieselben Empfindungen, dieselben Werturteile oder dieselben Lebensweisen
bei dem Zielsprachenleser hervorrufen können“ (Neumann 1979: 115; Apel
1983: 10).
Zur Übersetzbarkeit von Inhaltsebenen der Phraseologismen hebt LabnoFalecka hervor, dass hier Inhalte des Sprachlichen, Beziehungen und Sinn
übersetzt werden. Deshalb muss die semantische Dimension der
Phraseologismen im Vordergrund einer jeden übersetzungsorientierten
konfrontativen Untersuchung stehen (1995: 216). Demnach müssen Bedeutung
und Verwendung von Idiomen so komplex und spezifisch sein, dass sie so gut
wie nie vollständig in einer anderen Sprache wiedergegeben werden können
(Sabban 2010: 193).
Ähnliche Klagen finden sich in Bezug auf Textübersetzungen, in denen
ein Idiom nicht mit einem Idiom wiedergegeben wird. Verloren gingen dann
etwa eine besondere „Expressivität” oder „Lebendigkeit” – Eigenschaften, die
allerdings kaum je hinreichend operationalisiert werden:
Da Idiome jedoch erheblich zur Lebendigkeit eines Textes
beitragen und die kulturelle Spezifik der Ausgangssprache
vermitteln, mindert ihr Verlust im zielsprachlichen Text die
Qualität der Übersetzung [...]. (Schindler 2005: 31)
Dobrowol’skij beschäftigt sich ebenso intensiv mit der Problematik des
Übersetzens von Phraseologismen, insbesondere in Bezug auf deren Äquivalenz
und stellt fest, dass die äquivalente Übersetzung von Idiomen fast immer mit
Schwierigkeiten verbunden ist. Zum einen aufgrund ihrer semantischen und
pragmatischen Struktur, zum anderen wegen der Kulturspezifik. Die
Übersetzung ist hierbei immer vom jeweiligen Kontext abhängig, wobei jeweils
abgewägt werden muss, ob und wie sehr die AS-Struktur in der ZS erhalten
bleiben kann, um zu einer äquivalenten Übersetzung zu gelangen. Für
Phraseologismen hat der Übersetzer in der ZS eine Vielzahl von
Wiedergabemöglichkeiten.
Je
nachdem,
welche
interlingualen
Äquivalenzbeziehungen zwischen AS und ZS vorhanden sind, ergeben sich
verschiedene
Möglichkeiten
der
Ersetzung durch
zielsprachliche
Phraseologismen in der Übersetzung. Auch wenn keine äquivalenten
zielsprachlichen Phraseologismen auffindbar sind oder phraseologische
Äquivalenzbeziehungen aus anderen Gründen für die Übersetzung nicht
7
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verwertet werden können,
(Hallsteinsdóttir 1997: 562):

gibt

es

weitere

Wiedergabemöglichkeiten

3b Übersetzungsmethoden von Phraseologien
Bei Phraseologien4 sind Konnotationen in der wörtlichen Bedeutung
verankert. Das „sprachliche Bild“, was durch die wörtliche Bedeutung
wachgerufen werden kann, bringt die Konnotationen zum Ausdruck. Ferner
stehen Konnotationen mit sprachlicher und situativer Umgebung in enger
Beziehung. Dazu zählen noch die individuellen Gedankenverknüpfungen und
Gemütsbewegungen der Textproduzenten und Textrezipienten. Hallsteinsdóttir
(1977: 562) nennt hierzu sieben Übersetzungsmethoden zur Übertragung von
Phraseologien:
1) Totaläquivalenz bei Form und Bedeutung
Die Totaläquivalenz der Phraseologismen tritt nach Hallsteinsdóttir
(1977: 562) dann auf, wenn das AS- und das ZS-Idiom gleiche/ähnliche Form
und Bedeutung haben.
2) Partielle Äquivalenz
Die partielle Äquivalenz der Phraseologismen tritt (Hallsteinsdóttir 1977:
563) auf, wenn beide Phraseologismen teilweise hinsichtlich Bedeutung, Form
sowie Funktion annährend sind. Obwohl eine ähnliche Bildsphäre und
denonative Bedeutung vorzufinden ist, wird in der ZS eine unterschiedliche
Form der Übersetzung angeführt.
Die Übereinstimmung der Phraseologismen wird in der Bedeutung
dargelegt, nicht aber in dem vermittelten Bild.
3) Fehlende phraseologische Äquivalenz
Wenn in der ZS einen äquivalenten Phraseologismus fehlt, kann das ASIdiom entweder mit einem Wort oder mit einer freien Wortverbindung
umschrieben bzw. übersetzt werden.
4) Phraseologische Lehnübersetzung
Die phraseologische Lehnübersetzung wird vom Übersetzer dann
angewendet, wenn die Kultur der Ausgangssprache „in ihrer Fremdheit [und]
4

Korhonen erwähnt im Einklang mit den allgemeinen Beschreibungsprinzipien der
kontrastiven Linguistik, dass die kontrastive Phraseologie sich in ihrer interlingualen Ausrichtung
mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden des phraseologischen Bestandes von zwei oder mehr
Sprachen beschäftigt. Unter Zugrundelegung einer inhaltlichen Äquivalenz werden
Phraseologismen verschiedener Sprachen miteinander verglichen und in Klassen eigeordnet
(2004: 580).
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ihrer Ursprünglichkeit“ dem Leser dargestellt werden soll (Hallsteinsdóttir
1977: 564). In diesem Fall wird der AS-Phraseologismus wortwörtlich
übersetzt, seine Bedeutung soll aber „durch das phraseologische Bild und/oder
durch den Kontext für den Leser motivierbar sein“ (ebd.). Mit anderen Worten
soll dem Leser möglich sein, den gelegentlich vorkommenden Phraseologismus
„aus der freien Bedeutung der Wortverbindung oder aus den Bedeutungen der
Komponenten zu verstehen“ (Burger 2007: 69).
Die Lehnübersetzung kann nach Hallsteinsdóttir (1977: 564f.) sowohl
durch die übertragene Bildsphäre des AS-Idioms. Auch die Übertragung vom
Bild des AS-Phraseologismus und Bildung einer Analogie zum
Phraseologismus in der ZS, die gleiche Bedeutung wie das AS-Idiom hat, ist
nach Hallsteinsdóttir (ebd.) möglich. Die phraseologische Lehnübersetzung
wird auch als wörtliche Übersetzen fungieren.
5) Phraseologische Verlagerung (Idiomsubstitution)
Die Idiomsubstitution besteht darin, dass der Übersetzer ein zusätzlicher
ZS- Phraseologismus im Translat einfügt, um einen Phraseologismus an einer
anderen Textstelle im AT zu ersetzen, der nicht wiedergegeben werden konnte
(Hallsteinsdóttir 1997: 565).
Der zusätzliche quellensprachliche Phraseologismus gibt nach
Hallsteinsdóttir (1997: 565) den bildhaften und/oder kommunikativen Wert des
nicht abgegebenen, quellensprachlichen Phraseologismus im ZS-Text wieder.
Als Beispiel für die Idiomsubstitution kann die folgende Übersetzung angeführt
werden:
6) Phraseologisierung
Phraseologisierung besteht darin, dass eine freie Wortverbindung oder
ein einzelnes Wort im AS-Text durch einen Phraseologismus im ZS-Text
ersetzt wird (1997: 565f.). Hallsteinsdóttir (ebd.) hebt hervor, dass diese
Technik entweder die emotionale Betonung der Aussage ermöglicht oder aber
als neutrale Benenung des zielsprachlichen Phraseologismus angewendet wird.
7) Weglassen
Weglassen besteht nach Hallsteinsdóttir (1997: 566) darin, dass ein ASPhraseologismus weder durch einen Phraseologismus noch durch eine freie
Wortverbindung oder ein einzelnes Wort im Translat wiedergegeben wird.
Wie Hallsteinsdóttir feststellt, muss die ausgangssprachliche
Phraseologie nicht immer durch sein Übersetzungsäquivalent in Bedeutung,
Form und im Inhalt wiedergegeben werden: „Der Übersetzer ist also nicht dazu
verpflichtet, eine Phraseologie der AS durch einen äquivalenten
Phraseologismus der ZS zu ersetzen“ (1997: 568). Die AS- Phraseologien
können nach Hallsteinsdóttir (1997: 562) sowohl durch partiell äquivalenten
9
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ZS- Phraseologien als auch mit einem Wort oder einem freien Wortverbindung
wiedergegeben werden. Auch Lehnübersetzung, Idiomsubstitution oder
Weglassen stellen Alternative für Übersetzer dar. Entscheidend für die Wahl
des Übersetzungsverfahrens nach Hallsteinsdóttir (1997: 568) ist, was für eine
Funktion der AS- Phraseologismus im Text erfüllt, d.h. wird er nur als
„Bennenungseinheit“ oder aber als „Träger von kulturellen und bildhaftlichen
Informationen“ angewendet.
4 Empirischer Teil
Im Folgenden sollen einige hervortretende Phraseologien, die im Werk
Schachnovelle aus dem deutschen Haupttext ins Türkische übernommen sind im
Hinblick der oben aufgelisteten Übersetzungsmethoden hin analysiert werden.
Bsp.1:
[...] sobald Mirko die Verrichtungen des Haushalts erledigt hatte,
saß er stur im Zimmer herum mit jenem leeren Blick, wie ihn
Schafe auf der Weide haben, ohne an den Geschehnissen rings um
ihn den geringsten Anteil zu nehmen. (Zweig 1995: 10)
[...] Ev işlerini haletlikten sonra, çayırda otlarken çevresinde
olanlarla hiç ilgilenmeyen koyunlar gibi boş gözlerle bakar
dururdu. (Tuğlu 1991: 14)
[...] Mikro ev işlerini bitirir bitirmez, çayırdaki koyunlar gibi boş
boş bakarak odada kıpırdamadan oturur, çevresinde olanlara en
ufak bir ilgi bile göstermezdi. (Sabuncuoğlu 2002: 7)
Im Bsp.1 handelt es sich um eine Phraseologie, die in der Zielsprache in
Form und Bedeutung identisch wiedergegeben wird. Die deutsche Phraseologie
„mit dem leeren Blick stur sitzen“ drückt eines jemanden Gesichts aus, welches
mit einer gleichmäßigen sturen, permanent in eine Richtig vorschwebenden
Gebärde da sitzt. Diese Phraseologismen trägt eine übertragene Bedeutung und
gemeint wird hiermit jemanden leer, mit leeren Augen, also mit leerem
Blick([starr und] abwesend –ausdruckslos) ansehen (Duden 2010: 554). In
beiden Übersetzungsversionen ist nach Hallsteinsdóttir eine Totaläquivalenz bei
Form und Bedeutung der AS-Phraseologie festzustellen.
Bsp.2:
[...] und ich spannte, der Gefahr bewusst, bis zum Zerreißen
meine Nerven, irgendeine Ablenkung zu finden oder zu erfinden.
(Zweig 1995: 62)
[...] herhangi bir oyalama bulmak ya da icat etmek için sinirlerimi
yırtma derecesine dek gerdim. (Tuğlu 1991: 42)
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[...] oyalanacak herhangi bir şey bulmak ya da yaratmak için
sinirlerimi neredeyse koparana dek geriyordum. (Sabuncuoğlu
2002: 47)
Bsp.3:
[...] etwa, ihn in seiner Eitelkeit zu kitzeln, indem ich ihm ein
angebliches Interview für eine wichtige Zeitung vortäuschte [...] (Zweig
1995: 24)
[...] örneğin, önemli bir gazete adına yapacağım bir röportajla onu
kandırarak gururunu okşamak, [...] (Tuğlu 1991: 22)
[...] önemli bir gazete için onunla söyleşi yapmak istediğim yalanını
uydurarak gururunu okşamak[...] (Sabuncuoğlu 2002: 19)
Die obige Phraseologie im Bsp. 2 „Zerreißen meine Nerven“ drückt die
gedankliche oder nervliche Anspannung eines Menschen aus, wobei mit
Anspannung eine aufgeregte Situation bildhaft dargestellt wird. Wie zu wissen,
sind Gedanken elektrische Ströme, die in unserem Gehirn gleiten und können
im Grunde nicht zerreißen. Also ist diese Wendung im übertragenen Sinne zu
verstehen. Sie sind nur angespannt, so dass sie im übertragenen Sinne reißen
könnten. Es ist also eine bildhafte Darstellung. Auch in der türkischen
Übersetzung von Tuğlu und Sabuncuoğlu wird diese Äußerung illustrativ
erklärt. Mit der türkischen Wendung „sinirlerimi yırtma“ und „sinirleri germek“
wird eine übertragene Bedeutung wachgerufen, womit man wie im Deutschen,
die gedankliche und nervliche Anspannung zeigen will. Auch in diesem
Beispiel ist der Gebrauch eines AS- und ZS-Idioms mit einer Totaläquivalenz
bei Form und Bedeutung zu beobachten.
Auch lässt sich im Bsp. 3 eine ähnliche Vorgehensweise bei der
Übertragung der Phraseologie festhalten. Die deutsche Wendung „ihn in seiner
Eitelkeit zu kitzeln“ wird von Tuğlu und Sabuncuoğlu hinsichtlich der
konnotativen Grundlage ZS-orientiert und äquivalent übersetzt. Die türkische
Phraseologie „gurunu okşamak“ bedeutet „die Eitelkeit schmeicheln“ bzw.
Eitelkeit kitzeln, was der türkischen Phraseologie nicht andersartig, sondern
eher als angemessen erscheint.
Bsp.4:
[...] warf aus dieser gemessenen Distanz einen prüfenden Blick
auf unser Brett. (Zweig 1995: 27)
[...] ölçülü mesafeden tahtamıza sınayan bir bakış fırlatmıştı.
(Tuğlu 1991: 23)
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[...] ölçülü uzaklıktan tahtamızı sınayan şöyle bir gözden geçirdi.
(Sabuncuoğlu 2002: 21)
Wie in den obigen Beispielen zeigt sich auch hier eine äquivalente
Übersetzung und zwar sowohl in Form und als auch in der Bedeutung der ASPhraseologie. In dieser deutschen Wendung, „einen prüfenden Blick werfen“ ist
wiederum eine beschreibende Situation dargelegt. Sie zeigt sich sowohl im
Deutschen wie auch im Türkischen zusammenfallend. Gemeint ist hier im
übertragenen Sinne „jemanden (vorsichtig prüfend) kurz ansehen“ (Duden
2013: 121).
Bsp.5:
[...] arme Leute müssten eben mit Wasser kochen. (Zweig 1995:
28)
[...] yoksul insanların kendi yağlarıyla kavrulmak zorunda
olduğunu ekledim. (Tuğlu 1991: 24)
[...] biz zavallılar kaderimize razı olmalıydık. (Sabuncuoğlu
2002: 21)
Beim Vergleich der beiden Übersetzungen zeigt sich hier die
ungleiche Form, dagegen aber die gleiche Inhaltsseite. Mit der deutschen
Phraseologie „arme Leute müssten eben mit Wasser kochen“ wird die
Lage der Armut verbildlicht. In der Realität hat das nichts mit dem
einfachen Wasser kochen zu tun, sondern drückt die Situation aus, womit
diese betroffenen Menschen zurechtkommen müssen. Denn nur das
einfache Wasser, worin nichts Substantielles zu finden ist, ist Ihnen
zugänglich. Die türkische Entsprechung zu dieser Phraseologie bei Tuğlu
ist im Sinne von Hallsteinsdóttir eine partielle Äquivalenz der
Phraseologie zu sehen. Denn die türkische Entsprechung durch „kendi
yağlarıyla kavrulmak“ trägt die Bedeutung für ein Auskommen der
vorhandenen Sachlage und bezieht sich nicht wie das Deutsche auf das
Wasser, sondern eher auf das Fett bzw. Öl, was man noch als Vorrat im
Haushalt besitzt. Bei Sabuncuoğlu zeigt sich dagegen eine andere
Formulierung, und zwar steht hier eine inhaltlich ganz anders bedeutende
Phraseologie. Die türkische Phraseologie „kadere razı olmak/gelmek“
drückt eher den elenden Zustand aus, was im eigentlichen Sinne mit der
deutschen Phraseologie „sich seinem Schicksal überlassen/ergeben“
bedeutet (Duden 2013: 646). Somit kann die Übersetzungsvariante bei
Tuğlu mit „zurechtkommen“ eher als eine Entsprechung der ASPhraseologie akzeptiert werden.
Bsp.6:
[...] ich fraß sie gleichsam in mein Gehirn hinein. (Zweig 1995: 65)
12
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[...] onu anında beyninin içine kazıyıverdim. (Tuğlu 1991: 44)
[...] hemen beynimin içine kazıdım onu. (Sabuncuoğlu 2002: 50)
In diesem obigen Beispielsatz und deren Übersetzung zeigt sich eine
deutsche Phraseologie, die wiederum eine übertragene Bedeutung trägt. Mit der
Phraseologie „in mein Gehirn hinein fressen“ ist gemeint, dass, was gehört und
so wichtig ist, sich in dem Gehirn, in den Gedanken eingebrannt bzw.
eingefressen hat. Damit wurde es wie das Brandzeichen auf einem Pferd,
unendlich markiert. Es ist so eingebrannt, dass es niemals zu vergessen ist. Die
türkische Übersetzung von Tuğlu und Sabuncuoğlu zeigen sich durch die
gleiche angemessene denotative Bedeutung der AS-Phraseologie aus. Der
Unterschied besteht durch den Gebrauch des Verbs, denn statt des deutschen
Verbs „einfressen“ wird im Türkischen der Begriff „kazımak“ (dt.: einritzen)
benutzt, was wiederum im Türkischen den Einsatz einer anerkannten
Phraseologie benötigt, damit die Phraseologie beim türkischen Leser
einheimisch wirkt.
Bsp.7:
[...] in die kleine Nachbarstadt, wo er im Cafe des Hauptplatzes
eine Ecke mit enragierten Schachspielern wusste, denen er selbst
erfahrungsgemäß nicht gewachsen war. (Zweig 1995: 12)
Kasabada bir kahvehanede kendi deneyimiyle bile başa
çıkamayacağı üstün oyuncuların olduğu bir köşe biliyordu. (Tuğlu
1991: 15)
[...] ana meydandaki kafenin bir köşesinde tutkulu satranç
oyuncularının toplandığını biliyordu, kendisi onlar kadar
deneyimli değildi. (Sabuncuoğlu 2002: 9)
Die deutsche Phraseologie „nicht gewachsen sein“ trägt die
Bedeutung, dass man „jemandem unterlegen (ist), schwächer (ist)“
(Duden 2013: 274). Es hat also eine übertragene Bedeutung und
beschreibt im Kontext die Lage, das man mit dem, was dort beaufsichtigt
oder erfährt oder selbst etwas tut, nicht gewachsen ist, bzw. schwächer
ist. In der türkischen Übersetzung von Sabuncuoğlu dagegen zeigt sich,
dass es in einer freien Wortverbindung umschrieben und übertragen
worden ist. Das türkische Wort „deneyimli olmak“ (erfahren sein) trägt
die gleiche Bedeutung mit „unterlegen sein“ und erzielt seine Aufgabe in
der Zielsprache recht gut wieder. Im Sinne von Hallsteinsdóttir kann dies
als eine partielle Äquivalenz der AS-Phraseologismen angesehen werden.
Bsp.8:
Wir konnten ein leises Lächeln nicht unterdrücken. (Zweig
1995: 44)
13
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Sessiz bir gülümsemeyi önleyemedik. (Tuğlu 1991: 33)
Bıyık altından gülmeden edemedik. (Sabuncuoğlu 2002: 34)
Die Bedeutung der Phraseologie im Bsp.8 „ein leises Lächeln“ ist eine
andere als die bei der Übersetzung von Tuğlu vorzufinden, denn „ein leises
Lächeln“ bedeutet einfach bildhaft, dass man über eine Situation nachdenkt und
lächelt, weil man sie einschätzen kann und glaubt, dass sie etwas anderes
wertendes, als derjenige der die Situation herbeigeführt hat (Duden 2010: 588).
Zu beobachten ist, dass bei Tuğlu und Sabuncuoğlu unterschiedliche
Entsprechungen verwendet werden. Tuğlu entscheidet sich für eine nahezu freie
Wortverbindung, Sabuncuoğlu dagegen benutzt eine annähernde bildhafte
Entsprechung zu benutzen. Um im Sinne der Kriterien von Hallsteinsdóttir zu
sprechen, ist bei diesem Beispiel von einer fehlenden phraseologischen
Äquivalenz die Rede, bei der die Übersetzer sich für unterschiedliche
Entsprechungsvarianten entschieden haben.
Bsp.9:
[...]Wie sollte ein einundzwanzigjähriger Bauernbursche aus dem
Banat nicht den Eitelkeitskoller kriegen [...] (Zweig 1995: 18)
[...] ayakları nasıl yerden kesilmesin ki? (Tuğlu 1991: 19)
[...] kendini beğenmişlik
(Sabuncuoğlu 2002: 14)

hastalığına

nasıl

kapılmaz?

Der
oben
dargestellte
deutsche
Beispielsatz
zeigt
eine
Wortzusammensetzung, in der die Worte Eitelkeit und Koller auftreten. Es ist
die Bezeichnung für ein negatives abwertendes Benehmen, was hier in diesem
Satz sehr ausgeprägt gezeigt wird (Duden 2010: 319). Die Situation wird von
dritten Personen beobachtet und aufgeworfen. In der türkischen Übersetzung
von Tuğlu dagegen wird die Phraseologie „ayakları yerden kesilmek“ benutzt,
um eine entsprechende Bedeutung anzubringen. Die Phraseologie aus dem
Türkischen „ayakları yerden kesilmek“ drückt eher ein Glücksgefühl aus, wobei
der Mensch die Erde unter den Füssen verliert und vor Freude nach oben
springt. Wie ersichtlich, ist hier in dieser zielsprachigen Übersetzung keine
Negativität zu spüren, die sich der Eitelkeit nähert. In der Übersetzung von
Sabuncuoğlu ist es wiederum eine Mehrwortbenennung, die das krankhafte
Benehmen ausdrückt, was dem Originaltext konnotativ entgegenkommt. Die
türkische Entsprechungsvariante von Sabuncuoğlu „kendini beğenmişlik
hastalığına kapılmak“ hat die gleichwertige Grundlage und wird als
„Eitelkeitskoller kriegen“ bezeichnet. Auch dieses Beispiel beinhaltet eine
kennzeichnende Phraseologie, bei deren Übertragung Unstimmigkeiten
zwischen den beiden Übersetzern zu beobachten ist. Dies wiederum
veranschaulicht die fehlende Äquivalenz der AS-Phraseologie.
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Bsp. 10:
Er hat ganz Amerika von Ost nach West mit Turnierspielen
abgeklappert und fährt jetzt zu neuen Triumphen nach
Argentinien. (Zweig 1995: 8)
Doğudan batıya bütün Amerika’yı kasıp kavurdu; şimdi de yeni
zaferler için Arjantin’e gidiyor. (Tuğlu 1991: 13)
Turnuva oyunlarıyla doğudan batıya bütün Amerika’yı bucak
bucak dolaştı, şimdi de yeni zaferler kazanmak için Arjantin’e
gidiyor. (Sabuncuoğlu 2002: 5f)
Hier wird der Begriff „abgeklappert“ benutzt. Dieses Wort trägt die
Bedeutung, dass man der Reihe nach überall in der Umgebung eine Anzahl von
Personen oder Orte aufsucht. Anstelle „abgeklappert” wird bei Tuğlu die
Phraseologie „kasıp kavurmak“ benutzt. Die denotative Bedeutung dieser
beiden Wörter „kasmak“ und „kavurmak“ zeichnet sich im Türkischen für den
ersten; „Druck halten“ und für den zweiten; „kavurmak“, „braten, rösten bei
großer Hitze“. Erst bei der gemeinsamen Verwendung beider Begriffe tragen sie
eine konnotative Bedeutung. Gemeint ist hiermit „einen schweren Schaden
verursachen und Druck ausüben“, was eigentlich mit dem Ausgangstext nichts
zu tun hat. Bei Sabuncuoğlu wird die türkische Phraseologie „bucak bucak
dolaşmak” benutzt, die im türkischen Gebrauch gerecht mit einer Entsprechung
der AS-Phraseologie darstellt. Die Bedeutung der bei Sabuncuoğlu verwendeten
Phraseologie ist „das Aufsuchen überall”, wie es im deutschen Originaltext
auch inhaltlich betont wird. So ist die bei Hallsteinsdóttir ansprochene fehlende
phraseologische Äquivalenz der AS-Phraseologie festzustellen.
Bsp.11:
Er wurde sofort erregt, vergaß unsere Partie, und sein Ehrgeiz
begann geradezu hörbar zu pochen. (Zweig 1995: 28)
Birden heyecanlanmış, oyunumuzu bile unutmuş ve kalbi
neredeyse duyulacak biçimde çarpmaya başlamıştı. (Tuğlu 1991:
24)
Birden heyecanlandı, oyunumuzu unuttu,
duramıyordu. (Sabuncuoğlu 2002: 22)

hırstan

yerinde

Bsp.12:
[...] so steigerte ich mich während des Spiels in eine fast
manische Erregung. (Zweig 1995: 82)
[...] böylece oyun sırasında, neredeyse manyak bir coşkuya
kapılıyordum. (Tuğlu 1991: 53)
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[...] böylece oyun sırasında neredeyse delice bir heyecana
kapılmaya başladım. (Sabuncuoğlu 2002: 63)
Bsp.13:
[...] kaum war eine Partie beendigt, so forderte ich mich schon zur
nächsten heraus [...] (Zweig 1995: 83)
[...] bir oyunu bitirir bitirmez hemen bir diğeri için kendime
meydan okuyordum. (Tuğlu 1991: 53)
[...] bir oyun biter bitmez, hemen ötekine koyuluyordum, [...]
(Sabuncuoğlu 2002: 63)
Die im Bsp.11 im AS-Text hervorstehende Textstelle ist zwar keine
Phraseologie, aber die beiden türkischen Übersetzer haben sich an der selben
Textstelle eine kreative Lösung durch den Gebrauch von Phraseologien
entschieden. Der Satz verfügt Wörter wie Ehrgeiz und pochen, die wiederum in
übertragener Bedeutung als „starkes oder übertriebenes Streben nach Erfolg und
Ehren“ bedeuten (Duden 2010: 296). Allerdings werden diese Begriff in der
Übersetzung von Tuğlu mit dem Wort „kalp“ (dt. Herz) ersetzt. Auch die
Zusammensetzung von „kalp çarpması“ entspricht nicht mit der AS-Textstelle
überein. Denn in diesem Satz ist nicht das Herz (tr.: kalp) gemeint, sondern das
türkische Wort „hırs“ (dt.: Ehrgeiz). Erst in der Übersetzung von Sabuncuoğlu
kann man eine Phraseologie mit der entsprechenden Bedeutung des AS-Satzes
im Türkischen vorfinden. Demnach ist in der Übersetzung von Sabuncuoğlu
nach Hallsteinsdóttir eine Phraseologisierung festzustellen.
Die Wortverbindung im deutschen Bsp. 12 „sich in eine manische
Erregung steigern“ beschreibt eine intensive depressive Lage einer Krankheit,
die allerdings nicht als eine Phraseologie akzeptiert werden kann. In der
türkischen Übersetzung dagegen, heißt es im türkischen Gebrauch bei Tuğlu
„manyak bir çoşkuya kapılmak“ und bei Sabuncuoğlu „delice bir heyecana
kapılmak“. Wie ersichtlich ziehen sich beide Übersetzer Phraseologie vor, die
mit der Originalsprache in Beziehung auf die affektive Bedeutung
übereinstimmen. In beiden Übersetzungsversionen ist nach Hallsteinsdóttir
Phraseologisierung festzustellen.
Im Bsp. 13 trägt das Verb der AS-Textstelle „herausfordern“ die
Bedeutung den Spiel für eine weitere Partie „neu beginnen wollen“ aus. In der
türkischen Übersetzung von Tuğlu dagegen wird die türkische Phraseologie
„meydan okumak“ benutzt, die das Äquivalenzgefühl des AT und ZT nicht
stört. Und in der Übersetzung von Sabuncuoğlu wird diese Textstelle mit
„ötekine koyulmak“ wiedergegeben, was verdeutlicht, dass der Übersetzer
keine Phraseologie gebraucht, sondern eine türkische Verbkombination
bevorzugt.

16

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

Bsp.14:
[...] schwerfälligen Kutusow [...] (Zweig 1995: 16)
[...] kalın kafalı Kutusow [...] (Tuğlu 1991: 17)
[...] hantal Kutusow [...] (Sabuncuoğlu 2002: 12)
Im Bsp. 14 haben sich beide Übersetzer für das Adjektiv „schwerfällig“
im deutschen Originaltext unterschiedlich entschieden. Während Tuğlu eine
Phraseologisierung im Türkischen gebraucht, setzt Sabuncuoğlu ebenso ein
Adjektiv wie im AT. Schauen wir uns diese Beispiele etwas genauer an: Tuğlu
benutzt zu diesem Beispiel die Phraseologie „kalın kafalı olmak“, was dem
Original nicht genau entspricht. Die Wendung „kalın kafalı“ hat eher die
Bedeutung von „schwer zu verstehender Mensch“ in sich. Sabuncuoğlu
dagegen übersetzt das Adjektiv „schwerfällig“ mit einem angemessenen
Adjektiv und lautet: „hantal“. Ihre Bedeutung gleicht dem in der AT, das
wiederum als in Bezug auf die körperliche oder geistige Beweglichkeit langsam
und umständlich, ohne Leichtigkeit (Duden 2010: 839) zu verstehen ist.
Bsp.15:
[...] und der gute Pater bemühte sich redlich [...] (Zweig 1995: 9)
[...] iyi kalplı peder, gerçekten büyük bir gayretle [...] (Tuğlu 1991:
14)
[...] iyi yürekli papaz canla başla uğraşıp ağzını [...] (Sabuncuoğlu
2002: 6)
Bsp.16:
Dabei konnte man Mirko keineswegs unwillig oder widerspenstig
nennen. (Zweig 1995: 9)
Bunlara rağmen Mirko‘ya hiçbir şekilde ilgisiz ya da dik başlı
denilemezdi. (Tuğlu 1991: 14)
Bu konuda Mirko’nun isteksiz ya da dik kafalı olduğu kesinlikle
söylenemezdi. (Sabuncuoğlu 2002: 7)
Bsp.17:
[...] das maulfaule [...] Kind [...] (Zweig 1995: 9)
[...] ağzını bile açmaya üşenen [...] çocuğun [...] (Tuğlu 1991: 14)
[...] ağzını bıçak açmayan [...] çocuğa [...] (Sabuncuoğlu 2002:
6f)
Hier in diesen Beispielen handelt es sich um deutsche Adjektive, die von
beiden Übersetzern durch türkische Phraseologien übersetzt sind. Beide
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Übersetzer zwingen sich über idiomatisierte Ausdrücke eine gewisse
Deutlichkeit hervorzuheben. Wie im Bsp. 15,16 und 17 angeführten Beispielen
ersichtlich ist, befindet sich im AT Adjektive wie „gut“, „widerspenstig“ und
„maulfaul“, die durch äußerst kreative Lösungen im Türkischen als- im Sinne
von Hallsteinsdóttir- als Phraseologisierung wiedergegeben werden. Die
Vorgehensweise beider Übersetzer stimmt überein. Solche Aussagen lassen
einen gewissen Wirkungseffekt auf die zielsprachliche Leser erreichen. Mit
dem „gute(n) Pater“ ist das ‚gute‘ das Adjektiv, das Eigenschaftswort ‚gut‘ in
Beziehung für den Pater gemeint. Sowohl die denotative als auch konnotative
Bedeutung kommt auf einen gemeinsamen Nenner. Als „gute“ wird im
Türkischen „iyi kalpli“ oder „iyi yürekli“ verwendet. Dabei haben „kalp“ und
„yürek“ im Türkischen die gleiche Bedeutung, was eigentlich im Deutschen als
„Herz“ zu übersetzen ist. „Widerspenstig“ wird durch eine türkische
Phraseologie „dik başlı“ oder „dik kafalı“ dargelegt, die nur dann eine
Bedeutung trägt, wenn beide Wörter nebeneinander verwendet werden. Im Bsp.
17 zeigt sich der Ausdruck „maulfaul“, der von beiden Übersetzer als „ağzını
bıçak açmak“ oder mit einer gleichbedeutenden „ağzını açmaya üşenmek“
übersetzt ist. Wie ersichtlich werden solche Phraseologismen in der Zielsprache
von Übersetzern benutzt, um bei der Übersetzung Klarheit zu erzeugen.
Bsp.18:
Unwillkürlich muß ich mich in meiner Überraschung heftig geregt
haben [...] (Zweig 1995: 88)
Bu şaşkınlığım içinde fark etmeden
olmalıydım [...] (Tuğlu 1991: 55)

heyecana

kapılmış

Şaşkınlıkla elimde olmadan ani bir devinim yapmış olmalıydım
[...] (Sabuncuoğlu 2002: 67)
Das hier gebrauchte deutsche Adverb „heftig“ bedeutet nach dem
deutschen Wortgebrauch; von starkem Ausmaß, großer Intensität; sich mit
großer Stärke, Wucht, großem Schwung, Ungestüm auswirkend; in hohem
Maße, stark, gewaltig (Duden 2010: 478). Der Begriff „sich regen (rühren)“ ist
dagegen ein Verb, das im türkischen Sprachgebrauch bei der Übersetzung von
Tuğlu als eine Phraseologie in die Zielsprache übertragen ist. Die Übersetzung
von Tuğlu mit „heyecana kapılmak“ trägt dagegen die gleichwertige Bedeutung
wie im Originaltext und ist dem türkischen Rezipienten sehr vertraut. Dagegen
ist ersichtlich, dass in der Übersetzung von Sabuncuoğlu ein Fachwort benutzt
wird. Und zwar wird an dieser Stelle der Ausdruck „devinim yapmak“ benutzt,
die die Bedeutung von „fortschrittlicher Bewegung, bzw. sich bewegen“
(Steuerwald 1995: 221) trägt. Das Wort „devinim“ ist eher ein Wort aus der
Philosophie- und Sozialwissenschaft, das öfters in Fachtexten erscheint.
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5 Schlussbemerkung
In seinem Beitrag „Probleme und Kritik literarischer Übersetzung
gesehen am Beispiel von Heinrich von Kleists ‚Michael Kohlhaas” betont
Burkhardt, dass Wortschöpfungen, Wortspiele, idiomatische Redewendungen,
Phraseologismen und Sprichwörter sehr schwer oder gar nicht übersetzbar sind
(2009: 37). Dieser Behauptung von Burkhardt kann man durch die oben
angeführten Beispiele erwidert werden. Denn wie die Beispiele zeigen, hat ein
Übersetzer bei der Übersetzung von Phraseologismen eine Vielzahl von
Möglichkeiten anzuwenden. Wie auch Hallsteinsdóttir erwähnt, ist der
Übersetzer zwar nicht dazu verpflichtet, eine Phraseologie der AS durch eine
äquivalente Phraseologie der ZS zu ersetzen (1997: 568), doch von einer schwer
bzw. gar nicht Übersetzbarkeit ist auf keinem Fall die Rede. Dobrowol’skij
vertritt den Standpunkt, dass das Hauptaugenmerk des Übersetzers auf der
funktionalen Äquivalenz des Idioms liegen sollte, sowie auf dem Text als
Gesamtheit, unabhängig von dessen einzelnen Bestandteilen. Dabei ist es auch
wichtig, sich von der Struktur des Ausgangstextes zu lösen und sich stärker auf
die Ziel-, also meistens die Muttersprache, zu konzentrieren. Demnach muss
eine Phraseologie im AS-Text nicht zwangsläufig mit einer Phraseologie in der
ZS übersetzt werden: „Für die Qualität der Übersetzung ist es eher irrelevant, ob
das gegebene Idiom mit einem Idiom, einer (metaphorischen) freien
Wortverbindung, einer Ein-Wort-Metapher o.ä. übersetzt wird“ (Albrecht 2002:
218). Auch Korhonen erwähnt, dass Phraseologismen mit ihrer Struktur sowie
ihren semantisch-pragmatischen und textbildenden Potenzen für die
Übersetzung nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereiten können (2004: 584).
Es ist jedoch hervorzuheben, dass der Schwierigkeitsgrad der Übersetzung von
Phraseologismen nach verschiedenen Faktoren wechselt. In unseren Beispielen
wurde anhand einiger ausgewählter Aspekte dargelegt, mit welchen Problemen
die Übersetzer von literarischen Texten am Beispiel der Übersetzung der
Schachnovelle von Stefan Zweig konfrontiert werden. So beweist dieser Beitrag
ebenso, dass beide Übersetzer die AS-Textstellen, in denen die idiomatischen
und phraseologischen Wortverwendungen vorkommen, durch entsprechende
ZS-Textstellen
zum
größten
Teil
durch
unterschiedliche
Übersetzungsentscheidung übertragen haben. Im Lichte der in der Einleitung
angegebenen Erklärung, wäre es nicht falsch zu behaupten, dass jeder
Übersetzer einen unterschiedlichen Umgang mit Phraseologien eignet.
Wie festzustellen, spielt die sprachliche und inhaltliche Gesamtgestaltung
des Textes eine wichtige Rolle für die Auswahl der Übersetzungsmethode. Ob
ein Phraseologismus nur auf der sprachlichen Ebene als Benennungseinheit
verwendet wird oder als Träger von kulturellen und bildhaften Informationen
auch auf der inhaltlichen Ebene des Textes eingesetzt wird, ist eine individuelle
Entscheidung des Übersetzers. Es sollten immer die Relationen des
phraseologischen Bildes, der wörtlichen Bedeutung und der denotativen
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Bedeutung des Phraseologismus zum Text beachtet werden, so Hallsteinsdóttir
(1997: 568).
Beide Übersetzer zeigen bei der Übertragung von Phraseologien sowohl
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede, die mit der türkischen Zielsprache
übereinstimmend übernommen sind. Ferner zeigt sich in der Übersetzung, dass
diese übernommenen Phraseologismen ins Türkische ungleich erscheinen, was
aber den Eindruck nicht stört. Im Türkischen würde man dies mit einer
Phraseologie erläutern. Es heißt: „Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.“ Diese
türkische Phraseologie könnte man folgenderweise übersetzen: „Jeder Held ißt
seinen Joghurt anders“. Eine gleichartige Phraseologie, insbesondere im
Kontext zu Joghurt gibt es im Deutschen nicht. Im übertragenen Sinne würde
man dies mit „Jeder ist so, wie er ist“ angeben. Darin findet sich der Grundtenor
unseres Beitrags für die Übersetzer „Jede(r) Übersetzer/in macht seine/ihre
Arbeit auf seine Art und Weise“.
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GÜNÜMÜZDE MAKEDONYA MEDYASI:
GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Leyla BUDAK
ÖZET
Makedonya Anayasası ve diğer yasalar, basın ve ifade özgürlüğüne yasal
destek sağlamaktadır. Özel medya girişimlerinin çoğunluğu siyasi veya ticari
çıkar gruplarına bağlıdır ve devlet yayın kuruluşlarının devleti destekleme
eğilimleri mevcuttur. Nüfusuna göre Makedonya’da çok sayıda görsel, işitsel ve
yazılı basın-yayın kuruluşu olduğu görülmektedir. Sosyal medya kullanımı
artmaktadır. İnternet kullanıcısı sayısının 1.3 milyon dolayında olduğu
bilinmektedir. Facebook en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformudur.
Televizyon ise haber açısından en çok takip edilen kitle iletişim aracıdır.
Makedonya’da medya akanında hala çok önemli sorunlar mevcuttur.
Anahtar Kelimeler:
Makedonya, Medya, Basın ve İfade Özgürlüğü, Gazetecilik

MACEDONIA’S MEDIA TODAY: A GENERAL ASSESSMENT
ABSTRACT
The Macedonian constitution and other laws include basic
protections for freedom of the press and of expression. Most private
media are tied to political or business interests and state media tend to
support the government. Macedonia has a large number of broadcast and
print outlets for its population Use of social media continues to increase.
There were 1.3 million internet users. Facebook is the leading social
media platform. Television is Macedonia's most popular news medium.
There are still too many important problems in the media field of
Macedonia.
Key Words: Macedonia, Media, Press and Speech Freedom, Journalism,
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GİRİŞ
Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan
doğuda da Bulgaristan’a komşu olan Makedonya, 1990 yılına kadar
Yugoslavya’ya bağlı özerk bir cumhuriyet olarak varlığını devam ettirmiştir.
Yugoslavya’nın parçalanması sonrası 1991′de bağımsızlığını ilan etmiştir.
Türkiye Makedonya Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ve ilk büyükelçilik açan ülke
olmuştur.
Başkenti Üsküp olan Makedonya’da resmi dil Makedonca’dır. Türkçe ve
Arnavutça da bölgesel resmi dil olarak kabul görmüştür. Ülkenin nüfusu
2.058.539 olup nüfusun % 5′ini Türkler %25′ini Arnavutlar %65′ini
Makedonlar kalan %5′i de diğer unsurlar (Sırp, Çingene) oluşturmaktadır.
%30′u Müslüman olan ülkede, %67 Hıristiyan % 3 de diğer dinlere mensup
insanlar yaşamaktadır. Ancak sınır belirlemeleri nedeni ile Makedonya’da resmi
nüfus istatistikleri zaman zaman değişme göstermiştir. Ülke Balkanların en
merkezî noktasında stratejik açıdan çok önemli bir konumda bulunmaktadır.
Ülkede nüfusun yirmi sene süren önemli göçlerle yer değiştirmesi etnik
dağılımı belirlemeyi zorlaştıran bir unsur olmuştur.
Ekonomik istikrar sağlandıkça nüfusun arttığı görülmektedir. Nüfusunun
%54 oranında şehirlerde yaşadığı Makedonya, 2009′da Dünya Bankası
tarafından ekonomik açıdan düzelme gösteren 178 ülke içinde 4. seçilmiştir.
Ülke nüfusunun az olması ekonomik istikrarın ve gelişmenin sağlanabilmesi
açısından bir avantajdır. Tarihte Osmanlı’nın Balkanlardaki ekonomi merkezi
olan Makedonya, 1913′ten sonra her anlamda duraklama dönemine girmiştir.
Bağımsızlığını ilan ettiği 1991′den beri uluslararası kamuoyunun da ilgi ve
dikkatini çeken ülke yaptığı uluslararası ticari anlaşmalarla ticaret, üretim ve
turizm konularında hızlı bir gelişme kaydetmektedir.
Makedonya küçük bir ülke olmasına rağmen ülkedeki medya
organizasyonlarının sayısı dikkat çekmektedir. 160 civarında lisanslı gazete (
günlük, haftalık veya aylık), devlete ait yayıncılık kurumu MRT (iki ana
televizyon kanalı, üç ana radyo kanalı) 80 civarında özel radyo kanalı, 77
kayıtlı özel televizyon kanalı , 63 civarında kayıtlı kablolu radyo-televizyon
kuruluşu ayrıca uydu üzerinden yayın yapan çok sayıda yayın kuruluşu
mevcuttur (Šopar,, 2013). Ekonomik sorunlarını aşabilen yayın kurumları ve
yazılı basın düzenli olarak yayıncılık faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ülkede Osmanlı izleri hemen her yerde varlığını korumaktadır.
Makedonya Cumhuriyeti’nde etnik dağılım açısından Türklerin varlığı da savaş
ve yüzyıllar süren göçlere rağmen mevcudiyetini korumuştur. Eğitim sistemine
bakıldığında Türkçe’nin önemli bir yerinin olduğu görülmektedir. Bu konuda
yoğun çabalar da sarf edilmiştir. 21 Aralık, 1944 yılında Makedonya
Türklerinin Türkçe eğitim haklarını kazandığı gündür. Bu tarihi günün bayram
olarak kutlanmasına yönelik yapılan girişimler sonuç vermiş, 15 Şubat 2007
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tarihinde Makedonya Resmi Gazetesi’nde yayınlanan karar ile 21 Aralık günü,
Makedonya Türklerinin resmi milli bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu güne
“Türkçe Eğitim Günü” ismi verilmekte, ülkenin hemen tüm bölgelerinde
kutlanmakta, Türkler kadar diğer halkların da katılımı özendirilmektedir.
Programların halkın geneline hitap etmesi için izlenen yeni konsept, büyük ilgi
görmüş ve programlara halkın büyük bölümünün iştirak ettiği, öğrencilerin de
aktif
olarak
katıldığı
görülmüştür.
(http://www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_21_aralik_turkce_bayrami_cosk
uyla_kutlandi-3525) Ülkede iletişim dili olarak da Türkçe önemli bir konuma
sahiptir. 21 Aralık 1944, Makedonya Türklerinin Türkçe eğitim hakkını
kazandığı gün olarak 2007 yılında Makedonya Cumhuriyeti Resmi Bayramlar
Yasa Tasarısı değişikliği ile Makedonya’da yaşayan Türklerin Milli Bayramı
olarak kabul edilmiştir.
Önceki yıllarda resmi işlemlerde de kullanılan Türkçe, 1995 yılında
çıkarılan bir yasa uyarınca bazı düzenlemelere tabi tutulmuş; Türklerin nüfus
yoğunluğuna göre yeni bir düzenleme söz konusu olmuş ve Türklerin sayısının
%20’yi geçtiği bölgelerde resmi işlemlerde Türkçe kullanılacağı belirtilmiştir.
Elbette resmi işlemlerin dışında Türkçe kullanımında bir azalma veya Türkçe
yayınlanan medyaya yönelik ilgi de bir eksilme olmamıştır. Nüfus açısından
bakıldığında ülkenin etnik yapısı içinde çok önemli bir yeri olan Türklerin
varlıklarının savaşlara rağmen hep devam ettiği görülmektedir. Günümüze
kadar da Türk varlığı ülkede önemini sürdürmüştür. Osmanlı Devleti’nin
Balkanlar’daki hâkimiyetini kaybetmesiyle birlikte Türklerin Balkanlar’dan
Türkiye’ye göçlerinin artması bölgede Türkleri azınlık durumuna düşürmüştür.
Osmanlı döneminde Türkler Makedonya’da nüfusun % 60’ını oluştururken
günümüzde sadece % 3’ünü oluşturmaktadır Ülkede Türk kültürünün izleri
canlıdır ve yaşanan ve yaşatılan bir dil olarak Türkçe varlığını uzun yıllardır
sürdürmektedir. Türkiye’nin son yıllarda TİKA aracılığı ile gerçekleştirdiği
çeşitli projelerde, Makedonya’da medya kuruluşlarında oldukça önemli bir
eksiklik olan teknolojik alt yapıya destek verilmiş, Türkçe, Arnavutça,
Boşnakça, Ulahça, Romence, Sırpça yayın yapan MTV2’nin televizyon
stüdyoları yenilenmiş, ayrıca Makedonya Radyo Televizyon kurumuna yeni bir
dijital Radyo Yayın Stüdyosu da kazandırılmıştır
Bağımsızlıktan sonra Makedonya da tıpkı eski Yugoslav
cumhuriyetlerinde (Kosova, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan) olduğu
gibi kitle iletişim alanında önemli yapısal, yasal değişimler geçirmiştir.
Yugoslavya’da devlet kontrolünde ve merkezi olan radyo televizyon yayıncılığı
özel yayıncılığa geçiş sürecini yaşamış, bir diğer yandan yazılı basın hem basım
hem içerik açısından önemli gelişmeler geçirmiştir. Yine yazılı basın alanında
özel basın-yayın faaliyetleri başlamış, spesifik okur kitlelerine (kadın, çocuk,
genç vb) yönelik gazete ve dergiler de yayın hayatına girmiştir.

25

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

Elbette ekonomik hayatın iniş ve çıkışlarına paralel olarak Makedonya’da
da özel sektöre ait basın ve yayıncılık faaliyetleri zaman zaman sekteye
uğramış, bazı kurum veya kuruluşlar basın-yayın faaliyetlerine son vermiş, bazı
yeni kurum ve kuruluşlar ise basın-yayın faaliyetlerine girişmiştir. Bir diğer
yandan bağımsızlık sürecine hızlı giren fakat hazırlıksız yakalanan
Makedonya’da medya alanında yeni yasal düzenlemelere gereksinim
duyulmuştur. Anayasal ve yasal olarak yapılan değişikliklerle ve yeni kabul
edilen yasalarla medya alanının özgür gelişimine yasal zemin hazırlanmış, basın
ve ifade özgürlüğü anayasa ve ilgili yasalar tarafından garanti altına alınmıştır.
Makedonya’da (hemen hemen yeni bağımsızlığa kavuşan tüm genç
cumhuriyetlerde olduğu gibi) medya alanında en önemli sorunu ekonomi
sektöründeki dalgalanmalardan ötürü yaşamaktadır. Özellikle radyo ve
televizyon yayıncılığı büyük ölçüde finans gerektiren alt yapısı ile gelişimi
açısından yeterli finans kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Ancak
Makedonya’da ekonomik açıdan finans kaynağı olan kişi veya gruplara olan
bağımlılık, siyasi açıdan da bağımsız olması gereken medya sektörünü önemli
ölçüde etkilemektedir. Çünkü medyanın ekonomi sektörü ve siyaset ilişkisi ile
olan bağları, haber söylemlerini önemli ölçüde etkilemektedir.
Enformasyona ulaşım, adil ve eşit dağıtım, paylaşım ve erişim olanakları
açısından da gereken yasal garantiler sağlanmıştır. Elbette uygulama alanında
tüm genç cumhuriyetlerde yaşanan benzer veya ülkeden ülkeye farklılık
gösteren koşullar paralelinde çeşitli sorunlar da medyanın gelişimini önemli
ölçüde etkilemiştir. Günümüzde medya alanında atılan olumlu adımlara karşın
Makedonya medyasının gelişimini etkileyen önemli sorunlar hâlâ mevcudiyetini
korumaktadır
MAKEDONYA MEDYASI
Yasal Düzenlemeler
Makedonya’da medya alanında çıkarılan önemli kanunlardan ilki 1997
tarihli “Yayıncılık Faaliyetleri Hakkında Kanun” dur. “ Telekomünikasyon
Kanunu” bir diğer önemli kanun olarak dikkati çekmektedir. 26.12.2013
tarihinde medya faaliyetlerini düzenleyen ve alanla ilgili en son düzenlemeleri
içeren “Medya Kanunu” yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Kanun, medya faaliyetlerinin temel ilkelerini ortaya koymuş, medya
içeriklerinde dikkat edilecek konuları ve medya faaliyetleri ile uğraşan kişi ve
kuruluşların uymaları gereken temel yasal çerçeveyi ve medya faaliyetlerinin
yasal çerçevesini belirlemektedir. Gerek Anayasa gerekse ilgili kanunlar basın
ve ifade özgürlüğünü garanti altına almaktadır. Kanunun 2. Maddesinde
medyanın tanımı, içeriği, elektronik medya, medya yayıncısı ve gazetecinin
tanımı, düzenleyici kurulun tanımına yer verilmiştir. Madde 3.’te “İfade ve
Basın Özgürlüğü” garanti altına alınmış, basın ve ifade özgürlüğünün teme
çerçevesinin Makedonya Anayasası olduğu belirtilmiştir. Editoryal
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özgürlüklerin korunduğu ve ilgili yasalar ile belirlendiği belirtilmiştir.
(http://www.avmu.mk/images/LAW_ON_MEDIA_as_published_in_the_Offici
al_Journal.pdf)
Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan etnik toplulukların haklarının
tanınması Makedonya Cumhuriyeti Anayasası 16.maddesinde de yer
almaktadır.
16.madde ile ifade özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, kamu
haberleşmesi, aynı zamanda serbest şekilde kamu haberleşme kuruluşlarının
kurulması anayasal teminat altındadır. Haber ve bilgiye serbest şekilde ulaşma,
haber ve bilginin elde edilmesi ve aktarılması da ilgili yasaların koruması
altındadır.
Yine kanunda ise Makedonya Anayasası’na uygun olarak yayıncılık
faaliyetlerinde “basın ve ifade özgürlüğünün korunacağı”, “kültürel kimliğin,
eğitimin ve bilimsel çalışmaların basın-yayın faaliyetleri yoluyla
destekleneceği”, “medya faaliyetlerinde çeşitlilik açısından rekabetin olması
gerekliliği” belirlenmektedir. Yine medya alanını düzenleyen kanunlarda
anayasal düzeni bozmaya yönelik şiddet içeren ve ayrımcılığı teşvik eden
yayınlara, askeri ve güvenlik konularını rencide edecek haber vb. yayınlara para
cezası ve yayını durdurma cezası verileceği de belirlenmiştir ( Petreska,2005).
Bu kanuna göre, Makedonya Radyo-Televizyonu, Makedonca dilinin
yanı sıra, çoğunluk teşkil etmeyen topluluklar ve etnik gruplar için kendi
dillerinde program yayımlamaya yükümlü kılınmıştır. Ancak süreç içinde
gereken kanuni desteği sağlayan ve kendi halklarının dillerinde yayın yapan
bazı radyoların yayın faaliyetlerine özellikle ekonomik nedenlerle devam
edemediği, özelleşme sürecinde bu radyoların bazı yasal yükümlülükleri yerine
getiremediği ve yayıncılık faaliyetlerinden çekildiği görülmüştür.
Radyo ve Televizyon Yayıncılığını Düzenleyen Üst Kurul:
Bağımsız olduğu belirtilen, kâr amacı gütmeyen, yayıncılık faaliyetlerini
düzenleyen bir kamu yayın düzenleme kuruludur. Radyo ve televizyon
yayıncılığını düzenleyen “Yayıncılık Kanunu” uyarınca kurulan üst kurula
atanacak üyelerin yayıncılık, medya ve gazetecilik, kültür-sanat,
telekomünikasyon konularında deneyimli ve profesyonel kişiler olması
gerekmektedir. Kurul finansman kaynağını yayın kuruluşlarından alınan yayın
ücretleri ile sağlamaktadır.
Yayın kalite ve standartlarının korunması ve geliştirilmesi, yayınların
yenilenmesi veya kanuni gerekçelerle kaldırılması, yayın frekanslarının adil ve
dengeli dağılımı, dağıtılması, yayın içeriklerinde kanuna aykırılığın
belirlenmesi vb. konularda Üst Kurul sorumludur. Öncelikli olarak “Makedonya
Görsel İşitsel Düzenleme Kurulu” şu konularda rol oynamaktadır: ”Yayın
faaliyetlerinin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi, yayınların değişen talepler ve
ihtiyaçlar paralelinde yenilenmesi, frekans tahsisi ve dağılımının adil koşullara
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göre sağlanması, yayın faaliyetlerinin yayınlarla ilgili kanunlara göre içeriğinin
denetlenmesi, telif haklarının gözetilmesi, reklam ve yayın içeriklerinde
uygunsuzluk durumunda şikayetlerin dikkate alınması, ülkenin çok kültürlü
yapısını oluşturan tüm unsurlara saygı gösterilmesi ve korunması gibi konulara
yer verilmektedir. Özellikle farklı etnik grupların dil yapısının korunması ve
medya içeriklerinde yansıtılması gerekliliği Makedonya’da önemli bir konu
olarak varlığını korumaktadır (Kolar-Panov,2004).
Bağımsız olduğu belirtilen kurulun özellikle seçim dönemlerinde önemli
sorumlulukları bulunmaktadır. “Makedonya Yayın Kurulu”, “Radyo ve
Televizyon Yayıncılığı Yasası” çerçevesinde alana yönelik düzenlemeleri
yapar. Radyo ve televizyon programlarını ve reklamları denetler. Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Makedonya Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu arasında bir protokol de imzalanmıştır. 2014’te ilk on yılın dolmasının
ardından protokol Üsküp’te yenilenmiştir. Söz konusu protokol kapsamında
Türkiye ve Makedonya yayıncılık alanında işbirliği ve yardımların devam
edeceği belirlenmiştir. (http://www.haberler.com/turkiye-makedonya-radyo-vetelevizyon-ust-6033932-haberi/)
Televizyon Yayıncılığı:
Makedonya’da 80’e yakın televizyon kuruluşu olduğu bilinmektedir. Bu
kuruluşlar arasında yerel düzeyde yayın yapanların toplam sayının yarısından
fazlası olduğu bilinmektedir. 10 civarında ülke geneline yayınlarını iletebilen
özel televizyon kuruluşu, 5 civarında devlete ait yayın kuruluşu, 10’un üzerinde
uydudan yayın yapan televizyon yayın kurumu bulunmaktadır. Bağımsızlığın
ilk yıllarında televizyon yayın kuruluşlarının sayısında hızlı bir artış görülmüş
günümüzde ise yayın kuruluşları sayıca belli bir doygunluk düzeyine ulaşmıştır
(Ciunova-Suleska, 2007).
MRT 1993’te kurulan resmi devlet radyo-televizyon kanalıdır.
Yugoslavya döneminde ilk yayınlarını gerçekleştirmiş ve Üsküp Radyosu
ismiyle tanınmıştır.1944 tarihinde yayınlarına başlamıştır.1964 yılında ise önce
Üsküp Televizyonu daha sonra ise Makedonya Radyo Televizyonu ismini alan
bu kurum, ülkenin en köklü ve devlete ait medya kurumudur. MRT ülkede
konuşulan bütün dillerde yayın yapmakta, Makedonya’daki Türklerin de
kendini ifade edebildikleri tek televizyon ve radyo kurumu olarak bilinmektedir.
MRT’nin
(http://mrt.com.mk) ismi ile güncellenen bir web sitesi de
bulunmaktadır.
Devlet televizyon kuruluşu ise MTV. Olarak bilinmektedir. MTV üç
kanal üzerinden yayın yapmakta olup, MTV1’in yayın alanı Makedonya’nın
tümünü kapsamına almaktadır. MTV1.,haber, kültür, eğlence ağırlıklı bir
kanaldır. MTV.2 son teknik yatırımlarla birlikte Makedonya’nın %90’ından
fazlasına yayınlarını ulaştıran, azınlık dillerinde de yayınlara yer veren, Sırpça,
Türkçe, Romence, Arnavutça dillerinde programlar yayınlayan bir kanaldır.
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MTV3 yayınlarını son zamanlarda Makedonya’da yayınlarını gün gün kapsama
alanını genişleten şekilde iletebilmekte olan devletin 3. Televizyon yayın
kuruluşudur. Makedonya Radyo Televizyon Yayın Kurumu’nun 2. Kanalı farklı
dillerde yayınlara yer vermektedir. Bu dillerden biri Türkçe’dir. TİKA
tarafından azınlık gruplara yönelik yayın yapılan yayın stüdyoları teknik açıdan
desteklenmiş, bazı yenileme çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca Makedonya
Radyo Televizyon Kurumu’nun radyo yayın stüdyoları yenilenerek dijital ses
stüdyoları yayına açılmıştır. Makedonya Radyo-Televizyon Kurumu, Yayıncılık
Kanunu uyarınca kamu çıkarları doğrultusunda yayınlar yapmakla yükümlü
tutulmuştur. Makedonya’da sosyal-kültürel yaşamı destekleyici yayınlar, haber,
kültür, spor ve eğlence içerikli programların dengeli şekilde yer alması
istenmektedir.
Diğer televizyon yayın kurumları arasında başlıcaları ise şunlardır:
 TV24: Makedonya’da 24 saat yayın yapan ilk ve tek haber
kanalıdır. 15 Aralık 2010 tarihinde kurulmuştur. Misyonunu dünyada
ve Makedonya’da tam, zamanında, tarafsız ve objektif haber sunmak
olarak tanımlamaktadır.
 Alfa Tv: Üsküp’te 2008 yılında kurulmuş olan bir başka özel
kanaldır. Belgesel, ekonomi, kültür ve spor ağırlıklı yayınlar
yapmaktadır.
TV
Alfa
2012
yılında
el
değiştirmiştir.
(http://www.alfa.mk) Kanal Makedonca yayın yapmaktadır.
 AlsatTV: Alsat, Makedonya’da ulusal düzeyde yayın yapan,
özel olarak sahiplenilen Mart 2006 tarihinden beri yayın yapan bir özel
televizyon kanalıdır. Üsküp’te idari ofisi bulunan kanal Arnavut dilinde
yayın yapmaktadır. Ulusal düzeyde Arnavutça yayın yapan tek
kanaldır. Kanal yayınlarında Makedoncaya da yer vermektedir.
(http://alsat-m.tv) isimli bir web sitesi de bulunmaktadır.
 Nasha Tv: Makedonya’da uydudan yayın yapan özel bir
televizyon kuruluşudur.
 Sitel Televizyonu: Makedonya Cumhuriyeti’nin özel olarak
sahiplenilen ikinci büyük kuruluşu Sitel Televizyonudur. Bilgi-kültür,
eğlence ağırlıklı yayınlar yapmaktadır. Makedonca yayın yapan TV
Sitel’in hem sahibi hem de yayın politikaları Sırbistan’a yakınlığı ile
bilinmektedir. (http://www.sitel.com.mk) isimli bir web sitesi
bulunmaktadır.
 Sitel 3 Filmlere ve gösteri tarzı programlara yer veren bir başka
özel kanaldır.
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 Telma TV: 1996 yılından beri yayın yapmakta olan bir başka
özel kanaldır. Makpetrol şirketine ait olan kanal, Üsküp şehrinde
kurulmuştur.
 The West Kanalı 1989 yılında Batı Makedonya’da kurulmuş
olan bir televizyon yayın kuruluşudur.Yerel konulari kültür, sosyal
yaşam, sağlık, haberler ve benzeri konularda yayınlar yapmaktadır.
 Kanal 5 Ülkede en fazla izlenen TV kanallarından biridir.
(http://www.kanal5.com.mk) Ulusal düzeyde yayın yapan, özel bir
kanaldır. 1998 yılından beri yayın faaliyetlerini sürdüren kanalın idari
yayın ofisi Üsküp’tedir. Makedonca yayın yapmaktadır.
 Era Arnavutça yapan Era ülkenin orta seviyedeki kanallarından
biridir. Alsat’ın dışında Arnavutça ulusal yayın yapan ikinci TV kanalı
olması nedeniyle önemlidir. Türk dizilerini ilk yayınlayan kanallardan
biri olması popülerlik kazanmasına neden olan bir başka faktör
olmuştur. Ciddi maddi sorunlar yüzünden son yıllarda birçok kez el
değiştirmiştir
Radyo Yayıncılığı
Makedonya’da 80’ e yakın radyo yayını yapan yayıncılık organizasyonu
bulunmaktadır. Makedonya’daki radyo yayınlarının büyük bölümü yerel
düzeyde yayın yapmaktadır. Bağımsızlıktan sonra ülkede çok sayıda radyo
istasyonu yayın faaliyetlerine girişmiştir. Özel yayıncılığa geçiş yapılan
dönemde devlete ait radyo yayınlarının yanı sıra ( 2002 tarihli yasa uyarınca
farklı dillerde yayın yapılma olanağına yasal destek sağlanması sonucu)
Makedonya’da Arnavutça, Boşnakça, Türkçe, Sırpça yayın yapan radyolar veya
radyo yayın akışının bir bölümünde bu dillerde yapılan yayına yer veren
radyolar yayın faaliyetlerine girmişlerdir.
İlk dönemlerde Türkçe yayın yapan radyolar arasında Üsküp FM’e ek
olarak, Kalkandelen Radyosu, Göstivar Radyosu, Süper FM, Rumeli FM gibi
radyolar da yayınları ile dikkat çekmiştir. Ancak günümüze kadar yayınlarını
düzenli olarak sürdürememişlerdir. Üsküp’te yayınlarını sürdüren Üsküp
Radyosu, Makedonya’ya okumak için Türkiye’den giden üniversite öğrencileri
başta olmak üzere Türk azınlığın en çok takip ettiği radyo olarak dikkat
çekmektedir. Savaş yıllarından hemen sonra kurulan Üsküp Radyosu, ilk
kurulduğu dönemlerden beri ilgiyle dinlenmektedir. Önceleri sadece Türkçe
haber yayınlayan radyo, daha sonra yayın akışında Türkçe programlara yer
vermeye başlamıştır.
Programlarında Makedon ve Türk kültürü sentezinin izlerine rastlanılan
radyo, Makedonya Türklerinin Kültür ve Sanat ağırlıklı derneklerinin katılımı
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ve katkıları ile programlar yayınlamaktadır. 1991 yılında Yugoslavya’dan
bağımsızlığını ilan eden Makedonya’da değişen yaşama paralel olarak Üsküp
Radyosunun yayın politikası da değişmiştir. Bağımsızlığın ilanından sonra
“Türkçe Radyo Bölümü” olarak ayrı bir birim ve ayrı bir kadro
oluşturulmuş, Türkçe olarak yapılan yayının saati de 5 saate çıkarılmıştır. O
yıllarda radyo yayın vericisinin gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar da
gerçekleştirilmiş ve civar ülkelerden yayınlar takip edilmeye başlanmıştır.
Önemli radyo kuruluşları arasında ülke genelinde takip edilebilen
Makedonya Radyosu, 77. Kanal, Anten 5 ve Metropolis FM gibi radyolar
bağımsızlık sonrası dönemde ilgi ile takip edilmiştir. Makedonya radyo
yayıncılığı incelendiğinde Türkçe yayınların televizyon kanallarına göre daha
fazla ve çeşitlidir. Süre olarak da toplam Türkçe yayınlar radyo kanallarında
daha fazladır. Etnik toplulukların dil ve kültürel kimlik farklılıklarına en fazla
Makedonya Radyo-Televizyonunda önem verilmektedir (Kolar-Panov,1997) ,
bu özelliğinden dolayı bu kuruluşun önemli yasal yükümlülükleri de
bulunmaktadır.
Yazılı Basın
Ülkedeki yazılı basın kuruluşları arasında önde gelen gazeteler şunlardır:
Nova Makedonija, Utrinski Vesnik, Dnevnik, Vecer, Vest, Bill (Arnavutça),
Aktüel. Haber ajansları arasında ise Makfax ve Makedonya Haber Ajansı en
önemlileridir. Özellikle Makedonya Haber Ajansı, Makedonca, Arnavutça,
İngilizce olarak yurt dışına haber akışı sağlamaktadır.
Ülkede yaşayan etnik grupların da kendi dillerinde yayınladıkları
gazeteleri mevcuttur. Arnavutça, Türkçe gazeteler ülkede çeşitli şehirlerde
satılmakta ve okuyucularına ulaştırılmaktadır. Türkçe gazetelerden biri Birlik
Gazetesi’dir. 60 yıla yakın bir süre yayın yapan gazete, özelleşme sürecinde
maddi sorunlar nedeni ile yayınlarına devam edememiş, 2004 yılında
Makedonya Türklerine yönelik bir gazete yayınlanmaya başlamıştır. “Yeni
Balkan” ismindeki gazete 2006 yılında yayın faaliyetine geçmiştir. Ülkedeki
yazılı basın kuruluşlarına kısaca değinilecek olursa şu kuruluşların önemli roller
üstlendiği görülmektedir:
 Dnevnik; Özel sektöre ait, günlük yayınlanan bir gazetedir.
http://www.dnevnik.mk/ İsimli web sitesinden güncellenen, politika,
sosyal ve güncel konulara yer veren bir gazetedir. Düzenli olarak
basılmakta ve dağıtılmaktadır.. Alman WAZ-Mediengruppe ile
bağlantılıdır.
Gazete
Makedonya’daki
Türk
yatırımlarını
desteklemektedir. (www.dnevnik.com.mk) isimli bir web sitesi
bulunmaktadır.
 Vest: Özel sektöre ait, günlük yayınlanan bir gazetedir.
Makedonya’da en çok satılan gazete olarak bilinmekte, magazin
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ağırlıklı haberlere yer vermektedir. Sahibi Alman WAZ-Mediengruppe
adlı şirkettir. Ayrıca kültür, ekonomi, günlük yaşam gibi bölümleri
bulunan gazetenin düzenli güncellenen bir web sitesi bulunmaktadır. <
http://www.vest.mk/ > isimli web sitesinden gazetenin günlük yayın
akışına ulaşmak mümkündür.
 Utrinski Vesnik: Özel sektöre ait günlük yayınlanan bir
gazetedir. <http://www.utrinski.mk>/ internet adresinden sürekli
güncellenmekte, düzenli olarak yayınlanmaktadır.Ülke geneline
dağıtılmakta olan gazete politika, ekonomi ve sosyal konulara ağırlık
vermektedir.
 Vecer: <http://vecer.mk/> adresinden güncellenerek haber akışı
sağlayan,devlet tarafından sübvanse edilen ve ülke geneline dağıtılan
politika, sosyal , ekonomi, spor gibi konulara ağırlık veren bir
gazetedir. Veçer gazetesi, TV Sitel’in çıkarttığı ve Makedonca
yayınlanan günlük bir gazetedir.
 KOHA Arnavutça yayın yapan ve Makedonya’daki
Arnavutlara hitap eden günlük gazetedir. Sahibi eski gazetecilerden
Lirim Dulovi ve Arben Ratkoceri’dir. <www.koha.mk> isimli web
sitesinden düzenli olarak güncellenmektedir.
 Lajm Arnavutça yayın yapan bir başka günlük gazete olan
Lajm, Makedonya Arnavutlarına hitap etmektedir.. Lajm gazetesi daha
fazla siyasi ve aktüel konulara yer vermektedir. Genelde Türkiye’ye
dair
olumlu
yayın
politikaları
izlemektedir.
<http://www.lajmpress.com)
 Shenja Üsküp’te yayınlanan, Priştina ve Tiran’da da editoryal
merkezleri bulunan dergi Arnavutlara yönelik yayınlanmaktadır.
Siyasi, sosyal ve ekonomi konularına yer veren aktüel dergi ayda bir
kere yayınlanmaktadır. Derginin dili Arnavutçadır. Diğer Arnavut
yayınlarından farklı olarak Türkiye ile ilgili yazılara, yorumlara da yer
vermektedir. Türkiye’den yazarlar da zaman zaman dergiye yazıları ile
katkı sağlamaktadır.. <http://www.shenja.mk> isimli bir haber portalına
sahiptir, düzenli güncellenmektir.
 Zhurnal Arnavutça yayın yapan günlük bir gazetedir. Gazete,
<http://www.zhurnal.mk)
isimli
web
sitesinden
düzenli
güncellenmektedir.
 Yeni Balkan Makedonya’daki Türklerin çıkardığı tek Türkçe
ulusal gazetenin sahibi Mürteza Sülooca Türkiye’de eğitim görmüştür..
Gazete 2004’te Türkiye’nin desteğiyle yayın hayatına başlamıştır.
Makedonya’da azınlıkta olan Türklerin sorunlarına ağırlık veren bir
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yayın politikası izlemektedir. Yeni Balkan’ın editoryal ofisi Üsküp’te
bulunmaktadır. <http://www.yenibalkan.com> isimli bir web sitesi
bulunmaktadır. 2004 yılının başlarından itibaren yayınlanan “Yeni
Balkan” isimli gazete 2006 yılında yeni formatı ile yayın hayatına
devam etmiştir (Suluoca, 2011)Makedonya Türkleri kadar Kosova
Türkleri tarafından da ilgi ile takip edilen gazete Türklerin yaşam
alanlarındaki hemen her konu ile ilgili yayın yapmakta, kadın çocuk ,
erkek ve gençlere yönelik spesifik haber, yorum, köşe yazısı, bölüm vb.
ile yayınlarına devam etmektedir.
İnternet Medyası
Makedonya Cumhuriyeti'nde 1 milyon 408 bin 278 vatandaş yani
nüfusun yüzde 68.1'i internet kullandığı ve "Facebook" kullanan kişi sayısının
1 milyonun üzerinde olduğu bilinmektedir. Ülkede hanelerin yaklaşık %
60’ında geniş bant erişimi mevcuttur ve nüfusun da % 60 oranında internet
kullandığı bilinmektedir. Bölgedeki ülkelerin internet kullanım oranları ise
şöyledir; Hırvatistan %75; Slovenya %72,8; Bosna Hersek %68,7; Karadağ
%61,4; Bulgaristan 56,7. (http://www.yenibalkan.com/bilim-tek/makedonyadanufusun-68i-internet-kullaniyor-h5312.html)
Hükümetin Makedonya’daki bilgi toplumunun gelişimi için yeni
hedefleri olduğu, nüfusun yüzde 80'inin kapsama dahil edilmesi, internet
kullanan hane sayısının artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından
ürünlerin online satışının yüzde 33 rakamına ulaştırılması, roaminghizmetlerinde fiyat düşürülmesi ile elektronik kamu hizmetlerinin sayısını
artırılmasını
bu
hedeflerden
bazıları
olarak
açıklanmaktadır.
(http://www.yenibalkan.com/bilim-tek/ivanovski-makedonyada-hanelerinyuzde-60i-internet-kullaniyor-h3684.html)
Ülkede önemli internet haber portalları arasında ise şunlar bulunmaktadır:
 Kurir Makedonca yayın yapan ve genelde siyasi konulara yer
veren bir haber portalıdır.. Makedonya’nın en fazla tıklanan haber
portallarından biridir. (www.kurir.mk)
 Telgraf Makedonca yapan en popüler haber portallerinden
biridir. Portalin sahibi hükümete yakın oldukları bilinen Dnevnik,
Utrinski Vesnik ve Vest gazetelerini de yöneten Media Print’dir. Yayın
politikaları hükümete yakındır. (www.telgraf.mk)
 Almakos Lajm gazetesi ile birlikte Almakos isimli internet
portalının sahibi ATV Media Company’dir. Portal genelde muhalif
yayın politikalarıyla gündeme gelmektedir.. Lajm gazetesinin dili gibi
Almakos’un da dili Arnavutçadır. (www.almakos.com)
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GENEL DEĞERLENDİRME
Makedonya medyası, genel olarak Balkan medya ortamından
etkilenmekte, Balkanlar coğrafyası genelinde ise başat medya, bağlı bulunan
ekonomik grupların, finans kaynağını sağlayan kişi veya kurumların etkisi
altında olmaya devam etmekte ve güçlü ticari aktörlerin hemen hepsinin siyasi
arenadaki etkin kişi ve gruplarla bağları bulunmaktadır. Finansal baskılar kadar
siyasi baskılar veya çıkarlar Balkan medyasının basın ve ifade özgürlüğü
sorunsalını derinleştirmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti, parlamenter
demokrasiye geçiş sürecinde rekabete dayalı açık bir ekonomik sistemi hedef
almış; bu süreç boyunca çok sayıda reform gerçekleştirilmiş, kamu yönetimi,
yasama, yargı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve iletişim alanlarında köklü
değişiklikler yapılmış, Avrupa iktisadi entegrasyonuna sağlıklı geçiş sürecinde
temel koşulları içeren yasal alt-yapı da büyük ölçüde sağlanmıştır.
Yasal alt yapı alanında bazı konularda tartışmalar hâlâ devam etse de
büyük ölçüde gereken değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Makedonya
Cumhuriyeti, Nato’ya tam üyeliği hedef almakta, Avrupa Birliği ile yakınlaşma
hedefini devam ettirmekte, OECD ülkeleri ile bağlarını güçlendirmeye
çalışmakta, Dünya Ticaret Örgütü üyeliği için de çabalarını sürdürmektedir.
Medya sistemini de Avrupa Birliği üye ülkelerinin bağlı bulunduğu yasal
düzenlemeler çerçevesine gerek yasal gerek yapısal açıdan uygun hale
getirmeyi hedeflemektedir.
Makedonya Cumhuriyeti’nde basın ve ifade özgürlüğü Makedonya
Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili yasalar tarafından korunmakta, teorik açıdan
yasalar gereken alt-yapıyı sağlamakta, ancak uygulama alanına gelindiğinde
hemen tüm genç Balkan Cumhuriyetleri’nde görülen sorunlar medya alanının
gelişimini çok önemli ölçüde etkilemektedir. Basın çalışanlarının üniversite
düzeyinde eğitimi, mesleki gelişimi, profesyonel gazetecilik örgütlerinin ve
meslek etiğinin yerleşmesi gibi konularda gelişmeler sınırlı denilebilecek bir
düzeyde gerçekleşmiştir. Bağımsızlık sonrası dönemde hemen tüm kurumları ile
sağlıklı işleyen bir demokratik siyasal sisteme geçiş aşamasında yaşanan bazı
sorun ve sıkıntılar medya alanına da yansımakta ve gazetecilerin profesyonel
haber takiplerini sınırlamaktadır. Makedonya Cumhuriyeti’nde önemli bir diğer
konu belirtildiği üzere gazetecilerin eğitimi ile ilgili çalışmaların gerek
üniversiteler düzeyinde gerekse meslek içi eğitim konusunda yeterli ölçüde
gelişmemiş olmasıdır. Üniversitelerde son yıllarda belli ölçüde bir canlanma
görülmekte ve öğrenci değişim programları uygulanmakta ise de henüz sürecin
istenen düzeye erişmediği belirtilmektedir.
Belirtildiği üzere 20 . Yüzyıl sonları dünya oldukça önemli siyasi
gelişmelere sahne olmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği’nin
dağılması sonrası yaşanan süreçte genç cumhuriyetler siyaset arenasında
yerlerini alırken birçok siyasi-sosyal-ekonomik sorun da ülke gündemlerinde
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baş sıralara oturmuştur. Avrupa’da yeni kurulan Bosna, Estonya, Letonya,
Makedonya gibi cumhuriyetler de iç karışıklıklar, etnik gerginlikler birçok yeni
güvenlik sorunu da beraberinde getirmiştir. Makedonya Cumhuriyeti de
bağımsızlık sonrası dönemde tarihi nedenleri olan etnik kargaşa ve çatışmalara
sahne olmuş, çeşitli sosyal, kültürel ve sosyal problemler yaşamıştır.
Makedonya Cumhuriyeti’nin de içinde yer aldığı coğrafya tarihi
kökenleri olan birçok etnik kargaşa, çatışma ve savaşa sahne olmuştur. Söz
konusu çatışma ve gerginlik iklimi sadece Makedonya’da değil bölgedeki diğer
ülkelerin de en önemli güvenlik sorunlarının başında gelmektedir. Balkanlar
coğrafyası bu açıdan dünyanın en sorunlu ve hassas bölgelerinden biri olmaya
devam etmektedir. Bağımsızlıktan sonraki dönemde de Makedonya
Cumhuriyeti komşuları ile sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler kuramamış, bölge
genelinde var olan etnik sorunlar, tarihsel anlaşmazlıklar genç cumhuriyetlerin
ilişkilerini etkilemiştir. Bölgede en önemli faktörlerden biri Sırp
Milliyetçiliğinin yükselen bir değer olması ve Arnavutların çeşitli hak
taleplerinin devam etmesidir.
Ayrıca Yunanistan’ın Makedonya’nın tanınmasına karşı çıkması,
uluslararası ilişkiler alanında çok yönlü politikalar izleyerek ülkenin izole
edilmesini sağlamaya çalışması Balkanlar coğrafyasının en zayıf ekonomisine
sahip cumhuriyetlerinden biri olan Makedonya Cumhuriyetini zor bir sürece
sokmaktadır. Makedonya Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığını kazanmasından
sonra bu ülkenin gündemindeki en önemli sorunlar, siyaset-ekonomi
ağırlıklıydı, ayrıca etnik kökenleri farklı grupların siyasi-sosyal hak talepleri de
gündemdeki yerini korumuştur. Slav asıllı Makedon kökenli çoğunluk ile
Arnavut azınlık arasındaki sorunlar, Arnavutların sosyal-siyasal hak talepleri
ardından çıkan Kosova sorunu ve gerginliği Makedonya’yı önemli ölçüde
etkilemiştir. Kosova sorunu, Arnavutlarla Sırplar arasındaki gerginliğin silahlı
çatışmaya dönüşmesi sonucu ortaya çıkmış ve 1990’lı yılların sonlarında
Balkanlar coğrafyasını etkileyen en önemli olaylardan biri olmuştur. 2001
yılında Slav asıllı Makedon vatandaşlar ile Arnavut kökenli vatandaşlar arası
silahlı çatışmaların yaşanması sonrası 2001 yılında Makedonya Cumhuriyeti
parçalanmanın sınırına gelmiş, yoğun çatışmalar ve gerginlik ortamı ülkenin
güvenlik sorununu daha da ciddi bir hale getirmiştir. Böyle bir ortamda
ülkedeki medyanın rolü önem kazanmış ama bir diğer yandan da medya
güvenilirliği sorgulanmıştır.
Başka bir ifadeyle Makedonya gerginliğinin yaşandığı yıllar aynı
zamanda medyanın saygınlığının ve gelişiminin etkilendiği yıllar olarak dikkat
çekmektedir (Mojzes,1994).)1994-1997 yılları arasındaki dönem hem
gazetecilik etiğinin hem de gazetecilik eğitiminin çok tartışıldığı bir dönem
olarak bilinmektedir. Bir yandan medya alanında liberalizasyon süreci
başlamış, yoğun devlet kontrolü altındaki medyadan özel medyaya geçiş
yaşanmış (Andrevski,2002) bir yandan da özel medyaya hazırlıksız
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yakalanmanın getirdiği önemli bir kargaşa süreci başlamıştır. Makedonya’da
medya kuruluşlarının bu döneme oldukça hazırlıksız girdiği, etik kodların
eksikliği ve yetersizliği, medya profesyonellerinin rollerinin profesyonellikten
oldukça uzak olduğu, çatışma, savaş, gerginlik gibi olayların haber
yapılmasında yaşanan sorunların mevcudiyeti ve medyanın halk tarafından
güven duyulmayan bir mecraya dönüşmesi gibi konular bu döneme damgasını
vurmuştur. Ayrıca medya profesyonellerinin ve çalışanlarının tarafsız ve adil
bilgiye ulaşmaları yasalar açısından garanti altına alınmış olsa da bu yöndeki
garantiler yasal düzlemde kalmakta uygulama süreçlerine yansımamaktadır
(Šopar,2002), 2001 yılında Makedonya Cumhuriyeti, parçalanmanın eşiğine
gelmiş, özellikle savaş ve kriz dönemlerinde önemli rolü olan basının bu
döneme hazırlıksız yakalanması başka sorunlara yol açmıştır.
Makedonya Cumhuriyeti de dâhil bölge ülkelerinin medya kuruluşları
açısından konu ele alındığında savaş ve gerginlik ortamlarının haber yapılması
açısından ilgili etik düzenlemelerin yetersizliği, duygusal yorumlarla karışık
haber metinleri, taraflı yaklaşımlar, eksik veya yanlış haberler bölgedeki
güvenlik sorunlarını daha da karmaşık bir noktaya sürüklemiştir. Medya
gerginliğin tırmanışı sürecine bilginin eksiltildiği veya taraflı olarak çarpıtıldığı
süreçlerde katkı sağlamaktadır. Bu durum 2001 krizinde medyanın bazı taraflı
haber ve yorumlarında belirgin şekilde kendini göstermiştir. Önemle
belirtilmesi gerekir ki her tür savaş olasılığı, bölgedeki zayıf ekonomileri daha
da zor duruma sokacak, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olacak
ortamlara zemin hazırlayacaktır. Bu tür çatışma-gerginlik ortamlarında
medyanın barış çabalarına katkı vermesi, en azından savaşı körüklememesi,
barış gazeteciliğin öneminin vurgulanması çok önem kazanmaktadır. Ülkenin
siyasi-ekonomik sistemlerinin yansımaları medya alanında önemli etkiler
yaratmıştır. Yeterli ve önceden hazırlanmış bir medya politikasının olmayışı,
Makedonya’daki
medya
sistemini
doğrudan
etkilemiş,
medya
profesyonellerinin eğitimi, etik standartların uzun vadeli politikalarla
desteklenmeyişi gibi koşullar zaten karışık olan medya ortamını daha da zor
koşullar altına sokmuştur. Özellikle siyasi, ticari, kurumsal, bireysel çıkar ve
ilgilerin dahil olduğu sistemler (Hanitzsch, T, & Mellado, C., 2011) haber
üretim koşullarında da son derece sorunlu çıktılar üretmektedirler.
2001 yılında “Makedonya Gazeteciler Birliği”
“Basın Çalışanları
Davranış Birliği Etik İlkelerini” kabul etmiştir. Söz konusu etik kodlar,
Makedonya basın çalışanlarının gazeteci olmaları dolayısıyla mesleki
sorumluluklarını göz önüne alarak Anayasa’da da ifadesini bulan gazetecinin
temel görevinin gerçeği kamuoyuna aktarmak olduğu vurgulanmaktadır.
Meslek kodlarında gazetecinin bu görevi yerine getirirken yorum yapma hakkı
olduğu da belirtilmektedir. Haberin, bilginin paylaşımı ve sunumunda
gazetecilerden ahlaki kriterlere, profesyonel standartlara uygun ve saygılı
olmaları istenmekte,
dürüst ve objektif davranmaları gerekliliği
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belirtilmektedir. Gazetecilerden, bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve
kaynağın güvenirliğini sorgulamaları da istenmektedir. Mesleki kodlar,
hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesini, kamu yararı hariç kişisel yaşam ve
kişi haklarının korunmasını, her tür ayrımcılığın (din, cinsiyet, etnisite vb.)
engellenmesini, gerçeklerin-yorumların- (haber ve yorumların) ayrılmasının
gerekliliğinin altını da çizmektedir.
Savaş ortamlarında gazeteciliğin yeni bir tanımı barış gazeteciliğine
ilişkindir, barış gazeteciliği farklı etnik, dini, siyasi, sosyal-kültürel
toplulukların savaş ve çatışma ortamlarında gazetecilerin nasıl haber yapması
gerektiği üzerine yaklaşımlar geliştiren bir (Coronel, 2003) gazetecilik
yaklaşımı veya yaklaşımları bütünü olarak ele alınabilir. Barış gazeteciliği bu
tür kaos ve çatışma ortamlarında gazetecilik kavramına yeni bir katkı olarak
çatışmayı anlama-anlatma ve dünya barışına destek sağlama sürecini geleneksel
haberciliğin ilkeleri olan "dengelilik", "eşitlik" ve "doğruluk" kavramları
paralelinde sunmayı amaçlamaktadır (Lynch & McGoldrick, 2005) Başka bir
ifadeyle medya gerginliğin tırmanışına, bilginin eksik veya yanlı olarak
çarpıtıldığında olumsuz katkı sağlamaktadır. Daha hoşgörülü farklı görüşlere
dengeli şekilde yer veren, çözüm önerilerini gündeme getirmeye çalışan medya
savaş ve gerginlik ortamlarında (Melone vd. , 2002) daha olumlu bir rol
üstlenebilir. Bunun için de yani “ barışa bir şans verebilmek için” haberlerin
çeşitli ölçütlere ihtiyacı vardır (Lynch, J. & McGoldrick, 2010). Objektiflik zor
ulaşılabilen bir kavram olsa da, farklı görüşlere yer veren, barış ve çözüm
önerilerine açık haber sunumları önem her zaman önemini korumaya devam
etmektedir.
Özellikle dengeli sunumlar hem bölge kamuoyu açısından hem de dünya
kamuoyu açısından çok önem kazanmaktadır. Buna bir örnek İngiltere
kamuoyundan verilebilir. Dengeli ve objektif haber koverajının İsrail ve Filistin
sorununda nasıl takip edildiği İngiliz televizyon izleyicileri arasında yapılan bir
araştırmayla incelenmiş ve İsrail in değil Filistin’in işgalci olarak algılandığı
gibi çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmıştır. (Loyn, D. ,2007) . Balkanlar
coğrafyasında yaşanan gerek iç karışıklıklar gerekse ulusal çatışma ve
savaşlarda da medyanın rolü önemli öcüde sorgulanmaya açıktır. Bu hem ülke
medyaları açısından hem de bölgeden haber takibi yapan batı medyası açısından
geçerli bir durumdur. Gerek Kosova krizi süresince gerekse Makedonya’da olan
olaylar sırasında bölgesel ve yerel medya etnik kökeni farklı kişi ve topluluklar
arasında gerginliği tırmandırıcı, nefret söylemini yaygınlaştıracak haberler –
röportajlar yaparak sorunun daha da karmaşık bir durum kazanmasına neden
olmuşlardır (Icevska&Ajdini, 2004). Makedonya’nın içinde yer aldığı Balkanlar
coğrafyası tarihi kökeni olan birçok anlaşmazlığa, etnik gerginliklere, savaşa
sahne olan bir bölgedir... Bölge muhtemel krizlere, etnik gerginliklere açıktır.
Gerek Makedonya medyası gerekse bölge ülkelerindeki medya, sağlıklı
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yapılanmış, özgür, demokratik ölçütlere uygun ve sorumlu basın sitemlerine
sahip değildir.
Bu durum, ülkelerin demokrasiye geçiş süreçlerini olumsuz yönde
etkilemekte, etnik gerginlik ve çatışmalara katkı sağlayabilmekte, bölge ülkeleri
arasında kurulması gereken iş birliği, ekonomik yatırımlar, sosyal-kültürel
projeler hayata geçirilememektedir. Özgür basın, çağdaş demokrasilerin en
temel ve vazgeçilmez kurumlarından biridir. Makedonya’da son yıllarda yapılan
yeni yasal düzenlemeler ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar
medyanın bağımsızlık ölçütlerine uygunluğunu
artıran önemli etkenler
arasındadır(House, F.,2014). Ancak bir diğer yandan medyanın Balkanlar gibi
savaş ve çatışma ihtimallerinin çok güçlü olduğu coğrafyalarda çok hassas bir
rol oynadığı da önemle belirtilmesi gereken bir diğer gerçektir. Balkanlar’da
barış, istikrar, demokrasiye geçiş gibi çok önemli sorunlar hala mevcudiyetini
korumaktadır ve medya, geçmişin deneyimleri baz alınarak söylenebilir ki
temel olarak bu sorunlarda bir destekleyici unsur olarak değil kışkırtıcı ve
gerilimi artırıcı bir rol üstlenmiştir. Sağlıklı haber ve bilgi akışının öneminin
kavrandığı bir habercilik anlayışı kadar siyasi ve ticari çıkar gruplarının etki ve
denetiminden uzak bir medya yapılanması Makedonya Cumhuriyeti için
demokrasinin inşası ve sürdürülmesinde çok önemli bir kilometre taşı olacaktır.
Sonuç olarak ülkede yasal açıdan teminat altında bulunan ifade özgürlüğü,
yapısal açıdan güçlü olamayan bir medya ortamında tam olarak uygulama
alanına getirilememekte, basın siyasal ve finansal güç odaklarına bağlı kimliğini
korumaktadır
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OYUN REKLAM OYUNCULARININ OYUN OYNAMA
MOTİVASYONLARI: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Yasemin BOZKURT*
ÖZET
Video oyunları oynayan oyuncu sayısının giderek artması, oyuncuların
psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını karşılıyor olması video oyunlarını
reklamcılar bakımından önemli hale getirmektedir. Kendilerinden kaçan
tüketicileri yakalamak için arayış içerisinde olan reklam dünyası, video oyun ve
oyuncular arasındaki bu ilişkiden yararlanmak amacıyla markaları için özel
oyunlar tasarlamaktadır. Oyun reklam adı verilen bu uygulamaların,
tüketicilerle buluşması ve iletişim hedeflerine ulaşması için, oyuncuların çeşitli
açılardan analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda başarılı oyun reklam
tasarımı için oyuncuları bu oyunları oynamaya iten motivasyonların neler
olduğunun bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada oyun reklam ve video
oyun kullanıcılarını oyun oynamaya yönlendiren motivasyonların ve bu
motivasyonları etkileyen faktörlerin neler olabileceği ile ilgili literatürde yer
alan bulguları analiz etmek amaçlanmıştır. Bulgular, oyuncuları oyun oynamaya
iten güdülerin, eğlenme, rahatlama, rekabet etme/meydan okuma, can sıkıntısını
giderme, sosyal etkileşim gibi güdüler olduğunu göstermektedir. Ayrıca
oyuncuların oyun oynama motivasyonları üzerinde yaş, cinsiyet gibi bir takım
demografik özelliklerin etkisi olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Oyun reklam, video oyun, motivasyon, video
oyuncu.

PLAYING MOTIVATIONS OF ADVERGAME PLAYERS : A
LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
The increasing number of players using video games, meeting this game
the players' psychological and sociological needs make important video games
for advertisers. Advertising world which is in the quest to capture consumers
fled from them, are designed special game for brands to take advantage of this
relationship between video games and players. These practices called
advergame, must analyzed the player from various perspectives to achieve their
objectives and communicate with consumers. In this context it is important to
know which motivation that pushes to play these games for a successful
*
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advertising design in this context. In this study, it is aimed to analyze the
findings which is about the motivation directed advertising and video games
users to play and what factors influence these motivations in the literature. The
findings indicates that the motives that pushes players to play were such as
having fun, relax, compete / challenge, overcome the boredom incentives, social
interaction. Also it was seen that demographic characteristics of players such as
age, sex have impacts on the playing motivations
Key Words: Advergame, video game, motivation, video player.
GİRİŞ
Günümüzde birçok reklam uygulaması tasarlanarak tüketicilerle
buluşturulmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan tüketicileri ikna etmenin
öncesinde onları yakalamak ve iletişime geçmek her geçen gün zorlaşmaktadır.
Tüketicilerin özellikle reklam çalışmalarından kaçmak için çok farklı yöntemler
bulduğu ve yeni yöntemler bulmak için de arayış içerisinde olduğu bilinen bir
gerçektir. Her ne kadar tüketiciler genellikle reklam uygulamalarından kaçınma
tutum ve davranışı gösterse de, son yıllarda ortaya çıkan oyun reklam gibi yeni
medya uygulamaları içindeki reklam uygulamalarının tüketicinin oldukça
dikkatini çektiği görülmektedir. Her geçen gün oyun oynamaya başlayan
kullanıcı sayısının artması ve kullanıcıların daha uzun süre oyun reklamlarla
etkileşim içinde kalması, onlara ulaşmak adına reklamverenleri oyun
reklamlardan daha fazla yararlanmaya yönlendirmektedir.
Ticari amaç içeren tüm ikna edici iletişim çalışmalarında olduğu gibi
oyun reklamlar da belli bir markayla ilgili iletişim hedeflerine ulaşmak için
önce oyuncu tüketicilere ulaşmalı, oyuncuyla oyunu bir araya getirmelidir. Bu
birlikteliği başarmak için oyuncu tüketicilerin oyun kapsamında beklenti, istek
ve ihtiyaçlarını dikkate alarak marka mesajlarını buluşturmaları gerekmektedir.
Bu bağlamda oyuncuları video oyunu oynamaya iten güdüleri, sosyolojik ve
psikolojik ihtiyaçları bilerek analiz edip oyunu tasarlamak ve oyuncuyla
buluşturacak ortamı sağlamak markayla ilgili belirlenen iletişim hedeflerine
ulaşmak için atılması gereken ilk adımı göstermektedir.
İnsanların oyun oynamalarına neden olan psikolojik güdülerin neler
olduğunun ve hangi psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için oyunları tercih
ettiklerinin bilinmesi çok önemlidir, çünkü yeni tüketici kuşağını yakalamak ve
var olan tüketicileri özellikle gençleri ele geçirmek için onların hem psikolojik
alt yapılarına hem de ilgi alanlarına göre hareket etmek gerekmektedir.
Reklamcılar ya da reklamverenler açısından tüketicileriyle başarılı ve etkili
iletişim kurarak aralarında güçlü bir bağı oluşturmak ve mesajlarını ikna edici
biçimde aktarabilmek için doğru araç ve içeriklerle tüketici ve müşteri kitlesine
ulaşmak önem taşımaktadır. Son dönemlerde en popüler ve başarılı reklam
42

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

araçlarından biri olan oyunların, kullanıcıların psikolojik yapılarına uygun
olarak tasarlanması, onların ihtiyaç duyduğu, aradığı güdülerle buluşmasına
olanak tanıyan bir eğlence ortamının yaratılması bu uygulamanın hedefine
ulaşma ihtimalini artırmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada oyun
reklam ve genel video oyun kullanıcılarını oyun oynamaya yönlendiren
motivasyonların ve bu motivasyonları etkileyen faktörlerin neler olabileceği
yönünde konuyla ilgili literatür taramasına dayalı bir takım bulguları analiz
etmek amaçlanmaktadır.
Motivasyon Kavramı Ve Motivasyonla İlgili Kavramlar
İnsanları bir davranışa güdüleyen nedir? Başka bir deyişle bir davranışı
yapmaya yönelten? İnsanların davranışlarını istenen yoğunlukta, istenen yöne
çevirmek için ne yapmak gerekir? Bu soruları yanıtlayabilmek için davranışın
oluşmasına yön veren motivasyon kavramını açıklığa kavuşturmak
gerekmektedir. Motivasyonu açıklamak için de bu kavramı oluşturan, yani ona
zemin hazırlayan kavramları ele almak gerekmektedir.
Motivasyon, belirli şeylere duyulan ihtiyaçla başlamaktadır.
Motivasyonun oluşabilmesi için belirli bir ihtiyacın olması ve bu ihtiyacın
giderilmesi için de harekete geçilmesi gerekmektedir. Birey herhangi bir
ihtiyacı ortaya çıktığında, bunu gerçekleştirme isteğinde bulunmaktadır. Önemli
olan bireyin neye ne kadar ihtiyacının olduğunu bilmesi ve öncelik sırasına
koyabilmesidir.
İhtiyaç kavramı, bireyin içinde bulunduğu durumla arzu ettiği durum
arasında fark olduğu zaman ortaya çıkmaktadır (Shiffman, 2004, s.88) . Bireyin
fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları bireyde gerginlik yaratmaktadır.
Dolayısıyla birey bu gerginliği gidermek için harekete geçmekte ve bir takım
amaçlı davranışlarda bulunmaktadır. Organizma bu gerginliği ortadan
kaldırmak için güdüyü doyurucu hedef doğrultusunda harekete geçmektedir.
Hareketi başlatan enerji türüne dürtü denilmektedir (Arı,2003, s.42). Dürtü,
bireyin içindeki durumuna önem vermektedir, bireyin içindeki bir güç onu
belirli bir yöne itmektedir (Selçuk, 2001, s.24).
Önemli olan bir diğer konu da ihtiyaç ile dürtünün her zaman beraber
hareket etmediğidir. Yapılan bazı gözlemlere göre ihtiyaç devam ettiği halde
dürtünün azaldığı hatta bir süre sonra tamamen ortadan kaybolduğu tespit
edilmiştir. Aynı zamanda bireyin ihtiyaçlarını her zaman dürtülerle açıklamak
doğru değildir. Açlık susuzluk gibi biyolojik ihtiyaçlarımız söz konusu
olduğunda dürtülerden söz etmek doğalken; etrafta gezinmek, dışarı çıkıp
dolaşmak için bir dürtü hali yaratmak doğru değildir (Cüceloğlu,1991, s.231).
Bireyin sahip olduğu bütün ihtiyaçların arkasında doğal ve sosyal güdüler
bulunmaktadır. Ancak her ihtiyacın arkasındaki güdüyü belirlemek, her zaman
mümkün değildir. Çünkü aynı güdü farklı zamanlarda farklı ihtiyaçlara ve
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davranışlara yol açabilmektedir. Aynı şekilde aynı ihtiyaç ve davranış farklı
güdülerden kaynaklanabilmektedir. Örneğin güzel bir lokantada yemek yeme
ihtiyacı hisseden bir kişi, karnını doyurmak için, arkadaşlarıyla buluşmak için
ya da gösteriş yapmak için bu davranışa yönelebilmektedir (Eroğlu, 1996, s.41).
Güdüler insan davranışında çok etkili bir role sahiptir. Çünkü
davranışlarımız güdülerimiz tarafından yönetilmektedir. Tutumlar, beceriler,
hoşlanılan ve hoşlanılmayan şeyler ve bireyin kendini nasıl gördüğü, bir bireyin
yaşamı boyunca tekrarladığı, belirgin biçimde tek bir kişiye ait olan davranışın
kökleridir (Drake, 1978,s.59'dan aktaran Sabuncuoğlu, 2005, s.45).
Motivasyon kavramının çeşitli yazarlar tarafından değişik açılardan ele
alınmış olması bir çok tanımının yapılmasına neden olmuştur. Bu tanımlardan
bir kaçı aşağıdaki gibidir:
Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu
ve istekleriyle davranmalarıdır. Ya da bireyin hareket etme isteğine sahip
olmasıdır (Smithers ve Walker, 2000, s.833).
Motivasyon, belirlenmiş bir amaç için davranışı harekete geçiren itici
güçtür (Öztürk, 2003, s.57).
Bireyler farklı nedenlerle bir davranışı yapmaktadır. Bu davranışın
arkasındaki gücü açıklamak için bazı motivasyon kuramları ortaya atılmıştır.
Kim tarafından öne sürülen Davranış Teorisi (Kim, 1996), Maslow'un İhtiyaçlar
Teorisi (Odabaşı, 1996), Mc Guire'ın Psikolojik Güdüleri (Odabaşı, 1996),
Alderfer'in Erg Teorileri (Sabuncuoğlu, 2005), Murray'in Manifest İhtiyaçlar
Teorisi (Aşıkoğlu, 1996), McClelland'ın Başarma İhtiyacı Kuramı
(Sabuncuoğlu, 2005) literatürde yer alan motivasyon kuramları arasında
bulunmaktadır.
Tüm bu motivasyon kuramlarından yola çıkarak şu söylenebilir: Daha
önce de belirtildiği gibi motivasyon ihtiyaçlarla başlamaktadır. Bireyi belirli
yönde hareket etmesine neden olan motivasyon kaynakları aslında bireyin
fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarıdır. Yukarıda adı geçen tüm altı kuramın ve
Kim’in (1996) açıkladığı güdülerin kapsamında yer alan ihtiyaçların
kategorileşmesi sayı ve isim olarak ne kadar farklı olursa olsun aslında
içeriğinde iki başlık altında toplanmaktadır: Bireyin yaşamak için doğal
dengesini devam ettirebilmesi için karşılamak zorunda olduğu fizyolojik
ihtiyaçları ve bireyin psikolojik açlığıyla ilgili olan psikolojik ihtiyaçlarıdır.
Önce Murray tarafından ortaya atılan daha sonra Atkinson tarafından
geliştirilen Manifest İhtiyaçlar Teorisi, McClelland tarafından geliştirilen
Başarma İhtiyacı Kuramı, Alderfer’in Motivasyon Kuramı (Erg Teorisi),
Maslow’un İhtiyaçlar Kuramı, McGuire’ın Psikolojik Güdüleri kuramları
sonucunda ortaya çıkan ve insanların motivasyonuna yön veren ihtiyaçları şu
şekilde sıralamak mümkündür:
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 Var olma ihtiyacı (Fizyolojik ve güvenlik)
 İlişki kurma (ait olma, saygınlık, sevgi, bağlanma, kendini gösterme,
yardımsever olma, gelenek- göreneklere- aileye bağlılık, düzen, anlama),
 Güç (büyüme, tartışmacı olma, otokontrol, liderlik, özerklik, egonun
tatmini, bireyin bir işe yaradığını hissetmesi, baskınlık)
 Başarma (kendini gerçekleştirme, toplum içerisinde ölümsüz olma)
Markalar da tüketicilerinin yukarıda bahsedilen ihtiyaçlarına seslenmek
için iletişim çalışmalarında farklı uygulamalar geliştirerek onları ikna etmeye
çalışmaktadır. Marka mesajlarını hedef kitlelerine ulaştırarak hedeflerine
ulaşmak için kullandıkları en etkili reklam uygulamalarından birisi de video
oyun olarak tasarlanan oyun reklamlardır (advergame).
Markaların Yeni Motivasyon Aracı: Oyun Reklamlar
“Advertisement” (reklam) kelimesinin “adver” kökü ile “game” (oyun)
kelimelerinin birleşiminden meydana gelen oyun reklamlar, tek bir markanın
video oyun içerisine yerleştirilerek oyundaki eğlence unsuruyla marka
mesajlarının tüketiciyle buluşturulduğu reklam uygulamalarıdır (Bozkurt, 2015,
s.93). Bu reklam uygulamasında, marka için özel olarak tasarlanan bir video
oyunu içerisine, aktarılmak istenen marka ile ilgili sözlü ve/veya görsel mesajlar
gömülmektedir. Mallinckrodt ve Mizerski (2007, s.87) oyun reklamları bir ürün,
reklam mesajı, logo ya da ürün/markayla bağlantılı bir karakterin etrafında
geliştirilen markalanmış eğlence biçimi olarak değerlendirmektedir.
Aslında geleneksel video oyunlarında olduğu gibi oyunun eğlence
içeriğinden faydalanılsa da, gerçekte markaları tanıtmak ve marka mesajını
iletmek için reklam işlevi yerine getirilmektedir (Kretchmer, 2005, s.7). Esas
amaç oyuncunun eğlenmesini sağlamak değil (Waiguny ve Terlutter, 2011,
s.173), markayla ilgili bir takım hedeflere ulaşmaktır. Oyuncu oyunu oynarken,
ürünle ilgili mesajlar aktarılmaktadır (Buckner vd., 2002, s.2) Oyuncuyu
eğlendirmek ikinci planda bulunmaktadır.
Hernandez ve Minor (2003), oyun reklamların marka farkındalığı
yaratmak, ürün bilgisini aktarmak, benzer ürünlerle karşılaştırmak amacıyla bir
araç sunmak, hedef kitleyle etkileşimli ilişkiler geliştirmek için kullanıldığını
ifade etmektedir.
Oyun reklam uygulamaları ürün yerleştirme uygulaması olarak görünse
de, Coulaud (2007) doğası ve kullanılan reklam stratejisi nedeniyle bu
uygulamayı ürün yerleştirmeyle eş değer görmemektedir. Her şeyden önce oyun
reklamlar daha önce de belirtildiği gibi birçok markanın yerleştirildiği ürün
yerleştirme uygulamalarının aksine bir tek marka için özel olarak tasarlanmakta;
marka oyunun merkezine yerleştirilmekte ve oyunun tüm kurgusu verilmek
istenen reklam mesajının etrafında şekillenmektedir (Coulaud, 2007, s.1).
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Oyun teknolojileri kullanılarak marka oyun içeriğiyle bütünleştirildiği
için marka tüketicileri olan oyuncular markayı oyunun bir parçası olarak
algılamakta, oyunun doğal sürecini yaşayamaya devam etmektedir. Eğlenceli
bir ortamda markayla buluşarak marka deneyimi yaşama ve olumlu etkileşim
kurma fırsatı yakalamaktadır. Bu durum da marka mesajının etkinliğini ve ikna
ediciliğini arttırmaktadır. Zaten oyun reklamlar da oyunculara eğlence hissi
içerisinde oyun ve marka arasında duygusal bir bağ kurmayı amaçlamaktadır
(Bozkurt, 2015, s.95).
Oyuncular oyunun içerisinde marka olduğunu bilerek, oyunun bir marka
için tasarlandığı bilinciyle hareket ederek kendi isteğiyle oyun içerisine dahil
olmaktadır. Bu durum oyun oynarken markayla karşılaştığında oyuncuyu
şaşırtmamakta ve rahatsız etmektedir. Böylece istenen mesajları aktarmanın ve
kabul ettirme olasılığının artması söz konusudur. Hatta eğer oyuncu oyun
reklamdan zevk alıp eğlendiyse, hem aynı duyguları paylaşmak hem de rekabet
duygusunu yaşamak amacıyla arkadaşlarını oyuna davet etmekte ya da
yönlendirmektedir (Kretchmer, 2004, s.48).
Oyun marka için tasarlanmış olsa bile, tasarım çeşitliliğinden
faydalanılarak markanın oyun içine yerleştirilme düzeyi oyunlara göre farklılık
gösterebilmektedir. Bu farklılık oyun reklam türlerini ortaya çıkarmaktadır.
Markanın oyunda arka plana yerleştirildiği çağrışımlı oyun reklamlar; oyundaki
yaşam biçimi ve hareketlilik özelliğinin markayla ilişkilendirildiği görsel oyun
reklamlar ve oyun alanının sanal sınırları içerisinde tüketicilerin ürünü
denemelerine fırsat veren sergileyici oyun reklamlar olmak üzere üç farklı oyun
reklam uygulaması karşımıza çıkmaktadır (Chen ve Ringel, 2001, s.7).
Oyun reklamlar genellikle çok karmaşık yapıya sahip değildir, çünkü
amacı oyuncuların oyunu tekrarlı oynaması ve arkadaşlarına tavsiye etmesi
sonucunda birçok kişiye ulaşarak onların da oyunu oynamasıdır (Maden ve
Göksel, 2010, s.242). Sonuç olarak farklı demografik ve psikografik özelliklere
sahip çoklu sayıda oyuncunun, oyun reklamları oynaması hedeflenmektedir.
Video oyunların insanların psikolojik dünyasına seslenerek bir takım
ihtiyaçları karşıladığı düşünülmektedir. Bu durumla birlikte sahip olduğu
teknolojik ve tasarım özellikleri nedeniyle oldukça cazip görünmektedir. Oyun
reklamlar da bir video oyun uygulaması olması nedeniyle farklı özellikler
taşımakta, reklamverenlere bir takım avantajlar sunmaktadır. Bu nedenle
dünyada ve Türkiye'de bir çok güçlü marka, çalışmaları arasına oyun reklam
uygulamalarını dahil etmektedir. Bu uygulamayı tercih eden dünya markaları
arasında Nike, Adidas, Burger King, NesQuik, Coca-Cola, Gilette, M&M's,
Lipton vb bulunurken, Türkiye'de ise Bomonti Bira, Ruffles, Arçelik, Akbank,
Cafe Crown gibi markalar yer almaktadır.
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Oyun Reklamın Türkiye'deki Hedef Kitle Özellikleri
İnternetin ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen sürece
bakıldığında, tüketici-reklamcı-reklamveren özelliklerinde ve kurulan iletişim
süreçlerinde oldukça değişim ve ilerlemelerin yaşandığı görülmektedir.
Reklamverenler marka iletişimi bütçelerinde dijital reklamlara daha fazla bütçe
ayırırken, reklamcılar da geleneksel reklam araçları yanında yeni medya
araçlarının kullanımına her geçen gün daha fazla yer vermektedir. IAB
(Interactive Advertisement Bureau) Türkiye, dijital reklam pazarının 2015
yılının ilk altı ayında 2014 yarıyılına göre yüzde 21.3 artarak 789,3 milyon
TL'ye ulaştığını açıklamıştır (http://www.iabturkiye.org/icerik/dijital-reklampazari-2015-yilinin-ilk-6-ayinda-7893-milyon-tlye-ulasti-0, Erişim Tarihi:
20.03.2016). Her yeni dönemde dijital reklam yatırımlarının geçtiğimiz yıllara
göre büyüme kat ettiği görülmektedir. Bu artan yatırım oranlarında, markanın
oyun içerisine yerleştirildiği uygulamalar da bulunmaktadır.
Reklamverenlerin internet uygulamalarına ve oyun içerisine marka
yerleştirme uygulamalarına yatırımlarını arttırmalarının en büyük nedenlerinden
birisi, ulaşmak istedikleri hedef kitlelerinin çevrimiçi ortamları yoğun olarak
kullanmaları ve bu kullanımlarının da uzun süreli olmasıdır. TÜİK'in 2015 yılı
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de
internet kullanıcısı sayısı 2014 rakamı olan yüzde 53,8'den yüzde 55.9'a
yükselmiştir. 16-74 yaş grubu bireylerin üzerinde yapılan araştırmada, internet
kullanan bireylerin cinsiyet dağılımına bakıldığında erkeklerde yüzde 65,8,
kadınlarda
ise
yüzde
53,8'dir
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660,
Erişim
Tarihi:
20.03.2016). Sonuçlardan görüldüğü üzere kadın internet kullanıcılarının sayısı
hiç de küçümsenmeyecek orandadır.
TÜİK (2015) tarafından yapılan araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç;
internet kullanıcılarının yüzde 94,2'sinin düzenli olarak hemen her gün veya
haftada en az bir defa internet kullanmasıdır. İnternet kullanıcılarının yüzde
74,4'ü internete bağlanmak için mobil araçlarını kullanırken, yüzde 28,9'u da
taşınabilir bilgisayarları aracılığıyla interneti kullanmaktadır. İnternet kullanım
nedenlerine bakıldığında, yüzde 58,7'sinin oyun oynamak, film, müzik, görüntü
indirmek
veya
oynatmak
olduğu
görülmektedir
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660,
Erişim
Tarihi:
20.03.2016).
Türkiye'deki oyun pazarının ve oyuncuların durumuna bakıldığında
küresel
araştırma
şirketi
Newzoo'nun
2015
verilerine
göre
(https://newzoo.com/insights/countries/turkey/ , Erişim Tarihi: 18.03.2016),
Türk oyun pazarının ulaşacağı tahmini rakam 464 milyon dolardır. Dünya oyun
pazarının büyüme sıralamasında 16. sırada olan 78,6 milyon nüfuslu
Türkiye'nin, 41,3 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Türk internet
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kullanıcılarının oyun oynayan kişi sayısı ise 22,4 milyondur. Bu oyuncular
içerisinde 13,8 milyonu (yüzde 61,8'i) oyunlara para harcamaktadır. Tüm bu
oranlar, eski yıllara ait verilerle karşılaştırıldığında hepsinde artışların meydana
geldiğini göstermektedir.
İnternet kullanıcısı ve oyuncu profilini ortaya çıkarmak amacıyla
araştırma yapan bir başka kuruluş olan Global Web Index tarafından Türkiye
dahil 32 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Global Web Index
Araştırması
(http://www.connectedvivaki.com/turkiyede-oyuncu-profillerimobil-ve-konsol-oyunculari/, Erişim Tarihi: 19.03.2016) ise, Türkiye'de 16-64
yaş arası ve her gün internete bağlanarak bir saatten fazla vakit geçiren aktif
internet kullanıcısı olan 8690 kişi üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmada
Türkiye'deki aktif internet kullanıcıları oyun alışkanlıklarına göre, mobil ve
konsol oyuncuları olmalarına göre değerlendirilmektedir. Araştırmaya göre
erkek oyuncuların sayısı fazla olmasına rağmen, kadın oyuncular yüzde 44'lük
oran ile erkek oyuncu sayısına her geçen gün yaklaşmaktadır. Oyuncuların genç
bir profil çizdiğinin belirlendiği araştırmada, 25-34 yaş aralığının en fazla oyun
oynadığı; bu durumu yüzde 60 ile 15-24 yaş aralığının takip ettiği tespit
edilmiştir. Oyuncuların eğitim profillerine bakıldığında ise, üniversite mezun
oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Çevrimiçi ilgi alanlarının yüzde
44-45'le video oyun oynamada yoğunlaştığı video oyuncularının son bir ayda
gerçekleştirdikleri online aktivitelere bakıldığında, içinde oyun oynamanın da
dahil olduğu eğlence içeriklerini (yüzde 80-82) kullandıkları ortaya
çıkarılmıştır.
Global Web Index (2014) araştırmasındaki sonuçlarda konsol
oyuncularının görüş bildirmede ve yorum yapmada mobil oyuncuları geride
bırakarak çevrimiçi dünyada daha aktif bir profil sergilemesinin ortaya çıkması
oldukça ilginçtir.
Türkiye'deki video oyuncularıyla ilgili bilgi edinmeye yönelik yapılan
araştırmalardan bir diğeri de, Jack in the Box, Akampüs Gençlik Ajansı ve
SenceBence.com platformu işbirliğiyle hazırlanan ve Gamin’sight (2013)
tarafından yürütülen araştırmadır. Türkiye’deki çevrimiçi video oyuncularıyla
ilgili yapılan bu araştırmaya göre, çevrimiçi oyunlar söz konusu olduğunda
oyuncuların yüzde 48'i zeka oyunlarını tercih etmekte; bu oyuncuların yüzde
59'u da bu oyunları çevrimiçi oynamamaktadır. İkinci en fazla tercih edilen
oyun türü yüzde 40 ile strateji oyunlarıyken; son yıllarda yükselişe geçen ve
tercih etme eğilimi hızla artan MMO (Massively Multiplayer Çevrimiçi- Devasa
Çoklu Oyunculu Çevrimiçi) oyunlar da Türkiye’deki oyuncuların tercihleri
(yüzde 20) arasında yer almaktadır.
Aynı araştırmada oyuncuların hangi araçlarda oyun oynamayı tercih ettiği
de ele alınmıştır. Araştırmada katılımcıların çoğunun (yüzde 56) PC oyunlarını
tercih ettiği, PC oyun türleri arasından da en çok strateji oyun türünü (yüzde 55)
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seçtikleri ve bu oyunları büyük çoğunlukla (yüzde 96) evlerinde, genellikle gece
(yüzde 45) oynadıkları belirlenmiştir. Söz konusu mobil platformlarına gelince
yüzde 48 katılımcının mobil ortamında oyun oynadığı belirlenmiştir.
Gamin'sight tarafından yapılan araştırmada, oyuncuların tercih ettikleri
oyun dilinin ilk sırada yüzde 53 ile Türkçe, ikinci sırada yüzde 45 ile İngilizce
olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar oyuncular ikinci olarak İngilizce dilinde
oyun oynamayı tercih etse de, Türk oyuncular oyunlarda yine Türk oyuncularla
rakip olmayı tercih etmektedir (yüzde 62).
Yurt dışındaki ülkeler, hem ülke bazında hem de dünyadaki video oyun
pazarı ve oyuncuların sahip olduğu önemin farkında ve bilincinde olunduğu
için; yurt dışında bu konuları ele alan birçok araştırma bulunmaktadır. Bu
araştırmalar oyuncuların profilleri, oyun oynama süreleri, hangi oyunları tercih
ettikleri, oyunları hangi cihazlarla oynadıkları gibi birçok bilgiler sunarak başta
oyun sektörüne faydalı olmaktadır. Diğer taraftan ülkemiz açısından her geçen
gün popülaritesi artan bir uygulama olmasına rağmen, yukarıda paylaşılan
sonuçlardan da görüleceği üzere oyun reklam pazarını ve oyuncularını
inceleyen oldukça az sayıda araştırma verilerine ulaşılmıştır. Hatta oyun reklam
ya da oyun-içi reklam uygulamalarını oynayan oyuncu sayısı, profilleri, oyun
tercihleri, oynamaları süreleri gibi istatistiksel verilere ulaşmak bir yana,
Türkiye'deki genel video oyun pazarı ve oyuncu profillerine ulaşmak bile çok az
sayıda yapılan araştırmalarla mümkün olabilmektedir.
Oyuna dayalı reklam uygulamaları söz konusu olduğunda, konuyla ilgili
olan işletmeler bazı araştırmalar yapmasına/yaptırmasına rağmen genellikle elde
ettikleri bilgileri gizli tutarak sadece kendi çalışmalarına rehberlik etmesi için
kullanmayı tercih etmektedir. Bu bilgiler dışarıyla paylaşılmadığı için sektör ve
oyuncularla ilgili tatmin edici düzeyde bilgilere ulaşmak mümkün
olmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada da kısıtlı sayıda araştırma sayısına
ulaşıldığı için oyun reklam oyuncularına yönelik sınırlı düzeyde bilgi aktarımı
yapılabilmiştir.
Diğer taraftan ister çevrimiçi ortamda isterse diğer ortamlarda olsun
video oyun oynayan bireyler, oyun reklamların ulaşmak istediği kitleyi temsil
etmektedir. Başka bir ifadeyle ortam fark etmeksizin video oyuncular arasında
zaten oyun reklam oynayan bireylerin yanı sıra, henüz oyun reklam
oynamamasına rağmen gelecekte oyun reklam oynama potansiyeline sahip
bireyler de bulunmaktadır. Bu bağlamda oyun reklamlar internet ortamında
bulunan oyunlar olduğu için özellikle internet oyuncularına yönelik bilgilerin,
oyun reklam oyuncularına yönelik bilgiler konusunda öngörüde bulunulmasına
destek vereceği düşünülmektedir.
Yukarıda aktarılan araştırma sonuçları, oyun reklamların hem sahip
oldukları hem de ileride sahip olabilecekleri potansiyel oyuncu sayısıyla birlikte
oyuncuların özellikleriyle ilgili bazı bilgiler ortaya koysa da; bu oyunculara
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ulaşmak ve oyun reklamlara dahil etmek pek de kolay olmayan bir süreçtir. Bu
süreci başarıyla sonuçlandırabilmek için reklamcıların ve reklamverenlerin, bu
oyuncuları video oyun oynamaya yönelten güdüleri ve sosyolojik ve/veya
psikolojik ihtiyaçları bilerek; bu güdüleri etkileyen faktörlerin bilincinde olarak
oyuncuların psikolojik dünyasını tanımaları gerekmektedir.
Oyun Reklam Oyuncularının Oyun Oynama Motivasyonları Ve Bu
Motivasyonları Etkileyen Faktörler
İnsanların farklı ya da benzer nedenlerle ve ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla günün herhangi bir saatinde video oyunları tercih ederek bu oyunların
içerisinde vakit geçirdiği, her geçen gün de oyunlara ayrılan vaktin arttığı
yukarıda aktarılan rakamlarda da görülmektedir. Tercih edilen bu oyunlar
içerisinde oyun reklamlar da bulunmaktadır. Ancak iletişim uygulamalarının
belirlenen hedeflere ulaşması için öncelikle ikna edilmesi hedeflenen kitlenin
doğru belirlenmesi ve iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan daha
önce de belirtildiği gibi tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi reklam
uygulamaları da hedef kitlesinin özellikleri dikkate alınarak onların ihtiyaç ve
beklentileri temelinde oluşturulmalıdır.
İnsanları oyun oynamaya iten birçok psikolojik ve sosyolojik nedenler
bulunmaktadır. Oyunlar oyuncuların gerçek yaşamlarında olmasa bile oyun
içerisinde yapmak ya da sahip olmak istediklerini oynayarak onlara sunmakta;
dolayısıyla bir yararı öne sürmektedir. Bazıları gerçek hayattan, bazılarıysa
sosyal normlardan kaçmaktan hoşlanmaktadır. Bu kaçışı yaşayabildikleri en
popüler ortam olarak oyunlar karşımıza çıkmaktadır. Oyunların rahatlatıcı ve
heyecan verici etkileri, insanlara çok çekici gelmektedir. Hatta zor bir günün
ardından rahatlatma ya da özgüveni sağlama gibi terapi niteliğinde yararlar
sunmaktadır. Başkaları içinse, endişelerini değiştirmek, rahatlama duygusunu
ve düşüncesini, memnuniyeti, doğru şeyi yaptığını bilmenin başarı hissini
duymak çekici gelmektedir. Oyuncular, hareketlerine yön veren ve hareketleri
sonucu oluşan duyguları yaşamak için oyun oynamaktadır. Sonuç olarak
oyuncu elde edebilmekten kaynaklı olarak oyunda ortaya çıkan duygulara değer
vermektedir (Lazzaro, 2004, s.7).
İnsanları oyun oynamaya iten psikolojik ve sosyolojik nedenleri etkileyen
faktörlerden birisi yaş faktörüdür. Oyuncunun yaşı, video oyun oynamaya
yönelik güdüler söz konusu olduğunda farklılık gösterebilmektedir. Çünkü her
yaş grubunun sahip olduğu psikolojik, sosyolojik özellikler farklılaşmakta,
etkileşim içerisinde olduğu kişi ve etkenler değişkenlik göstermektedir. Bu
bağlamda oyun oynamaya iten güdüleri belirlerken, yaş faktörünün dikkate
alınması zorunlu hale gelmektedir.
Oyun reklamlar çok farklı yaş gruplarına hitap edebilme özelliğine sahip
uygulamalardır. Oyun reklamların ilk kullanılmaya başladığı dönemlerde, oyun
kavramı çocuk ve gençlerle özdeşleştirildiği için bu hedef kitlelere ulaşmak için
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tercih edilen bir pazarlama iletişimi uygulamasıydı. Ancak zamanla büyükten
küçüğe yaş durumu fark etmeksizin birçok kitle tarafından oyunların kullanılır
hale gelmesi, ürünle uyumlu, ürünün seslendiği yaş grubuna uygun, hedef
kitlenin zevk ve meraklarıyla örtüşen tutundurma faaliyetleri kapsamında oyun
reklamların tasarlanmasını sağlamıştır. Başarılı oyun reklamların ortaya
çıkması, çocuk ve genç kitlelerle birlikte yetişkinlere ulaşmada da başarılı
olmuştur. Günümüzde bilgisayar oyun kullanıcılarının yaş ortalaması 29 olarak
karşımıza çıkmaktadır (http://www.advergame.com/whygames/, Erişim Tarihi:
11.02.2016).
Bireyleri oyun oynamaya iten nedenleri etkileyen faktörlerden bir diğeri
de oyuncunun cinsiyetidir. Önceki yapılan araştırmalar, erkeklerin hala online
oyunları kadınlara göre daha fazla oynadığını, aynı şekilde oyun reklamları
oynama ve eğlenme oranlarının da kadınlara göre daha yüksek olduğunu
göstermektedir (Coulaud, 2007). Diğer taraftan oyun alanı, sadece erkeklerin
tekelinde olan bir eğlence ortamı değildir. Kadınlar da oyun oynamaktadır; hatta
çok başarılı ve yoğun olarak oyun oynayan kadın oyuncuların olduğu
bilinmektedir. Ancak kadın oyuncuların sayısı her geçen gün artış göstermesine
rağmen, hala kadın oyuncuların sayısı erkek oyunculara göre daha düşük sayıda
olduğu ve oyun esnasında daha az zaman harcadığı görülmektedir.
Ayrıca kadınların oyuna yönelik tercihleri ve uygulama biçimleri erkek
oyunculara göre farklılaşmaktadır. Örneğin kadınların en çok tercih ettiği oyun
türü gündelik oyunlardır ki oyun reklam alanında da kadınların gündelik
oyunları tercih ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır (ISFE, 2008; Maden ve
Göksel, 2010). Bu tür oyunlar, genellikle rahatlama ve eğlence amacıyla
oynanmaktadır. Oyunu öğrenme ve alışma süresi oldukça kısa olduğu için,
oyuncuya “hemen oyuna başla” mesajı vermektedir. Gündelik oyunlarda önemli
olan oyunun yapısıdır. Oynaması karmaşık ve zor olmayan bir yapıya sahiptir.
Oyunun oynanması için uzun süreli deneyimlere ya da daha önce çok fazla
oyun oynama deneyimine sahip olmaya gerek yoktur (Kuittinen vd., 2007).
Genellikle bireysel olarak oynanan gündelik oyunlar, rekabet ortamının oldukça
düşük olduğu, insanları rahatlatan ve daha sakin oynamaya olanak tanıyan
niteliklere sahiptir (Maden ve Göksel, 2010, s.254). Bu oyunlarda amaç
olabildiğince çok kişiye hitap etmektir. Bu nedenle bu tür oyunlarda, diğer
insanları oyuna katılımını sağlamak için “ paylaş, davet et, ilet” gibi ifadelerin
yer aldığı bölümler bulunmaktadır (Kuittinen vd., 2007).
Maden ve Göksel’in (2010) farklı cinsiyetlerde hangi oyun reklamların
etkili olduğunu ortaya koymak için yaptıkları çalışmalarında, kadınlara yönelik
oyunların daha çok zihinsel ve dış görünüşe yönelik oyunlar olduğu
belirlenmiştir. Erkeklere yönelik oyunların ise, genellikle yarış formatında,
başkalarına medyan okumaya yönelik, rekabetin oldukça yaşandığı ve zorluk
seviyelerini belirli kademelerde arttıran oyun reklamları tercih ettiği ortaya
çıkarılmıştır. Erkeklerin oyunlarda hem kendileriyle hem de arkadaşlarıyla
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rekabet etmeyi tercih etmesi, erkeklerin kadınlara göre daha fazla rekabetten
hoşlandığını göstermektedir. Bu durum da erkeklere yönelik oyunlarda heyecan
düzeyinin daha yüksek tutulduğunu yansıtmaktadır. Erkeklere yönelik oyun
reklamlarda, viral yayılmayı sağlamak için oyunların sonunda “arkadaşına
meydan oku ya da arkadaşınla yarış” butonları yerleştirilmiştir.
Yüksel (2007) tarafından belirtildiği gibi Amerika’da yapılan
araştırmalara göre, çevrimiçi oyunların tercih edilme nedenleri cinsiyete göre
farklılık göstermektedir. Kadınlar stresini azaltmak ya da yok etmek, işbirliği
oluşturmak için oyun oynarken; erkekler rekabet nedeniyle oyun oynamayı
tercih etmektedir. Buna bağlı olarak tercih edilen oyun türü de farklılık
taşımaktadır. Kadın oyuncuların tercihlerini kelime ve bilmece oyunları üzerine
yaptığı, erkek oyuncularınsa spor, yarışma ve şans oyunlarına ilgi duydukları
belirlenmiştir (Yüksel, 2007, s.321).
Jansz, Avis ve Vosmeer (2010) yaptıkları çalışmada, Sims 2 oyuncularını
cinsiyet farklılıkları temelinde oyun oynamaya yönelik motive eden faktörleri
ve oyun oynama modellerini incelemiştir. Adı geçen çalışmada, teorik alt yapı
olarak kullandıkları bakış açısından birisi, sosyal rol teorisidir. Teori, her iki
cinsiyetin modern toplumda sosyalleşmesini sağlayan farklı sosyal rollerin, bu
roller için gerekli olan bireysel davranışları yönlendirdiğini ileri sürmektedir
(Eagly ve Wood, 1999, s. 411). Her iki cinsiyet de toplumda daha önceden
belirlenmiş ve biçilmiş rolleri oynamaktadır. Çünkü toplum içerisinde kabul
görülmek için bireyler kendilerine yüklenen rolleri yerine getirmelidir. Bu
bağlamda erkeklerin oyun oynaması kızlara göre toplumda daha fazla kabul
edilebilir bir durumdur. Bu nedenle erkekler yoğun biçimde oynarken, kızlar
toplum beklentileri yönünde en azından erkeklerle aynı ölçüde oyun
oynamamaktadır ya da oynamayacaktır. Ancak Jansz, Avis ve Vosmeer, sosyal
rol teorisinin aynı cinsiyetteki her bir kişinin aynı davranacağına yönelik bir
genelleme yanlışlığı yaptığını vurgulamaktadır. Sonuçta toplum içerisindeki her
bir kadının benzer şekilde davranması ya da düşünmesi mümkün değildir. Her
bir bireyin sahip olduğu özellikleri ve referans çerçeveleri farklı olması
nedeniyle davranışlarda ve tercihlerde de farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır.
Jansz, Avis ve Vosmeer’in (2010) insanların neden Sims 2’yi
oynadıklarını belirlemek için yaptıkları çalışmada, araştırmalarının çatısını
oluşturmak amacıyla sosyal rol teorisiyle birlikte kullandıkları bir diğer teori,
iletişim bilimlerindeki kitle iletişiminin kullanımına yönelik ortaya atılan
kullanımlar ve doyumlar modelidir. Bu model, aktif konumda olan medya
kullanıcılarının, medya tercihlerini ve seçimlerini kendi kişisel
motivasyonlarına göre belirlediklerini öne sürmektedir (Rubin, 2002, s. 529).
Jans ve diğerlerinin yaptığı çalışmada, oyuncuları motive eden psikolojik
etkenler hayal kurma/fantezi, sosyal etkileşim, oyalanma/vakit geçirme, kontrol,
meydan okuma, rekabet ve eğlenme olarak belirlenmiştir. Araştırmada fantezi
gerçek hayatta yapılamayan şeyleri yapabilme olanağı; sosyal etkileşim
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arkadaşlarıyla sosyal etkileşimi gerçekleştirebilmeyi; oyalanma/vakit geçirme
oyuncuların akıllarını günlük kaygılarından uzaklaştırabilmeyi ve tamamen
farklı şeyleri yapabilmeyi; kontrol oyundaki her şeyin idaresini ve yönetimini
elinde tutabilmeyi; meydan okuma oyuncuların oyunun daha yüksek seviyesine
kendilerini itebilmesini; eğlence ise eğlenmeyi ifade etmektedir.
Aynı araştırma sonuçları, hem kadın hem erkek oyuncuların eğlenme
güdüsüyle oyun oynarken, sosyal rol teorisine uygun olarak meydan okuma ve
hayal kurma açısından güdülenme düzeyinin erkeklerin kadın oyunculara göre
daha fazla olduğunu göstermektedir. Çünkü oyun içerisindeki çeşitli araçlar ve
kurgular aracılığıyla erkekler kendi sanal dünyalarını yaratarak oyunun
elverdiği ölçüde istedikleri kadar hayal güçlerini zorlayabilmekte ve istedikleri
şeye karşı meydan okuyabilmektedir. Ayrıca kadınlara göre daha yüksek oranda
erkekleri oyun oynamaya yönlendiren etkenlerden birisi olan sosyal etkileşim,
adı geçen araştırmada sosyal rol teorisiyle çelişen bir sonuç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu durum da erkeklerin arkadaşlıklarını pekiştirmek ya da yeni
arkadaşlıklar edinmek için oyuna yöneldikleri şeklinde tahmin edilmektedir.
Kadınların oyun oynamasında sosyal faktörler daha az etkili güdülenme etkeni
olarak belirlenmiş, araştırmacılar da bu durumu sosyal etkileşim ihtiyaçlarını
başka yollarla tatmin ettikleri yönünde değerlendirmiştir. Bununla birlikte
yetişkin kadınların diğer yaştaki kadın gruplarına göre daha yüksek düzeyde bu
güdü tarafından yönlendirildiği ortaya çıkarılmıştır.
Video oyunları oynamaya güdüleyen faktörleri cinsiyet farklılıkları
açısından inceleyen Barnett ve diğerleri (1997), erkek yetişkinlerin kadın
yetişkinlere göre kontrolü yaşayabilmek için oyun oynamaya daha fazla motive
olduklarını belirleyerek sosyal rol teorisinin beklentilerini doğrulamıştır. Benzer
konuyla ilgili daha yakın zamanda bir araştırma yapan Lucas ve Sherry (2004)
ise, erkek yetişkinlerde meydan okuma güdüsü oldukça yüksek oranda
çıkmasına rağmen; hem kadın hem erkek yetişkin oyuncuların meydan okuma
güdüsüyle oyun oynadıklarını bulmuşlardır.
Sonuç olarak farklı cinsiyetlerin farklı psikolojik ve sosyolojik yapılara
sahip olduğu gerçeği, kadın ve erkek hedef kitlelere ulaşmak için kullanılan
oyun reklamların oluşturulurken cinsiyetlere özgü eğilimleri dikkate alarak
oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Maden ve Göksel’in yaptığı çalışma da,
farklı cinsiyetlere ulaşmak için oyunların tasarlanırken farklı oyun yapıları ve
psikolojik çekicilik unsurlardan yararlanılarak, cinsiyetlere özgü oyunların
üretildiğini kanıtlamaktadır. Aynı araştırma kadınlara yönelik oyun reklamlar
içerisinde kullanılan güdülerin, dış görünüş ve estetik olduğunu; erkeklere
yönelik oyunlarda ise, rekabet, hız, cinsellik ve güç güdülerinin yerleştirildiğini
göstermektedir. Kadınlara yönelik tasarlanan oyunların eğlenme, rahatlama,
dinlenme, kendine güven gibi duygular üzerine kurulurken, erkeklere yönelik
oyunların yine eğlenme ve kendilerine güven duygusunun yanı sıra heyecan,
rekabet ve hırs duygularını merkeze aldığı belirlenmiştir.
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Youn ve Lee (2005) reklam oyununu oynamaya ve oynamamaya yönelik
güdüleri ve etkililiğini araştırmıştır. Çalışmalarında oyun oynamanın insanları
keyiflendirdiğini ifade etmişlerdir. Araştırmada, 125 kişilik bir örneklem grubu
üzerinde oyuncuları oynamaya motive eden psikolojik güdüler olarak
belirledikleri eğlence (entertainment), eğlenme (fun), can sıkıntısını giderme,
kaçış, bir uğraşla oyalanma, özgürce oynama ve ödül ya da para kazanma
güdülerini test etmiştir. Sonuç olarak eğlenme (fun), can sıkıntısını giderme,
kaçış, rekabet ve merak güdülerinin insanları oyun oynamaya yönlendirdiği
belirlenmiştir.
Oyuncu Deneyimi Araştırma ve Tasarım yöntemleri XEODesign, 2004
yılında insanların neden oyun oynadıklarını inceleyen bağımsız çapraz-tür
araştırmasını yürütmüş, 30’u oyuncu, 15’i oyun oynamayan ama oyun oynayan
bireylerin çevresinde bulunan kişiler üzerinde yapılan araştırmasında sonuç
olarak oyundaki hikayenin dışında oyunu oynamaktan kaynaklanan 30’dan
fazla duyguyu tanımlamıştır. Araştırma sonuçları, insanların sırf oyun oynamak
için değil, yüksek adrenalin düzeyi, temsili macera, zihinsel meydan okuma gibi
oyunun yarattığı deneyimler ya da arkadaş ekibi oluşturma gibi oyunun
sağladığı çeşitli yapılar için oyun oynadıklarını ortaya koymuştur. İnsanların an
be an deneyim yaşamak için, örneğin zor bir oyuna meydan okuyarak
üstesinden gelip gelmediğini, günlük endişelerden, sıkıntılardan kurtulup
kurtulmadığını görmek amacıyla oyun oynadıkları belirlenmiştir. Başka bir
ifadeyle oyuncular içsel deneyimlerini şekillendirmek ya da değiştirmek için
oyun oynamaktadır. Araştırmaya göre bazı yetişkinler, iş ya da okul dışında
başka konularla ilgili düşünce ve duygularla kafalarını doldurmaktan
hoşlanırken, diğerleri meydan okuma ve yeteneklerini test ederek kontrol
etmekten hoşlanmaktadır.
Çevrimiçi oyunları oynamaya motive eden faktörleri araştırma konusu
olarak ele alan araştırmacılardan birisi de Nick Yee’dir. Yee (2006)
araştırmasında, oyun oynamaya motive eden faktörleri, oyuncuya göre nasıl
farklılık gösterdiğini, motive eden unsurların yaşa, cinsiyete, kullanım
durumuna ve oyun içi davranışlarla ne kadar ilgili olduğunu incelemiştir.
Yee'nin (2006) çalışmasında, oyuncu motivasyonlarını incelemek için daha
önce yapılan çalışmaları tekrar gözden geçirerek, başarı, sosyal ve oyunun
oyuncuyu içine alması olmak üzere 3 ana bileşen etrafında 10 güdü
belirlenmiştir:
 Başarı bileşeninin altında ilerleme (güç kazanmayı, hızlıca ilerlemeyi ve
oyun içindeki zenginlik ya da statü sembollerini toplama - ilerleme, güç,
birikim, statü alt parçalar), mekanizma (karakter performansını etkili kılmak
için altta yatan kuralları ve sistemi analiz etmeye karşı ilgi duyma - sayılar,
şablon, analiz alt parçalar), rekabet ( diğer oyunculara meydan okuma ve onlarla
rekabet etme arzusu - diğerlerine meydan okuma, provakasyon, hakimiyet alt
parçalar) bileşenleri yer almaktadır.
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 Sosyal bileşenin altında, sosyalleşme (diğer oyuncularla sohbet etme ve
onlara yardım etme konusunda ilgi duyma- rastgele sohbet, diğerlerine yardım
etme, arkadaş edinme alt parçalar), ilişki (diğer oyuncularla anlamlı ve uzun
süreli arkadaşlık kurma arzusu - kişisel, kendini açma, destek bulma ve verme
alt parçalar), takım çalışması (bir grup çabasının parçası olmaktan duyulan
tatmini elde etme- işbirliği, gruplar, grup başarıları alt parçalar) bileşenleri
bulunmaktadır.
 Oyunun oyuncuyu içine alma bileşeninde, keşif ( çoğu insan tarafından
bilinmeyen şeyleri bulma ve bilme - keşif, saklanmış şeyleri bulma alt parçalar),
rol yapma (bir arka planla bir kişilik kurma ve diğerleriyle etkileşime girmeöykü çizgisi, karakter tarihi, roller ve fantezi alt parçalar), kişiselleştirme
(karaktere ait görünüşün kişiselleştirilmesine ilgi duymakatılımlar,
aksesuarlar, stil, renk düzenleri alt parçalar), gerçeklerden kaçma (gerçek yaşam
sorunlarıyla ilgili düşünmekten kaçınmak için çevrim-içi çevreyi kullanmarahatlama, gerçek yaşamdan kaçma, gerçek yaşam sorunlarından kaçma alt
parçalar) bileşenlerinden meydana gelmektedir.
Yee’nin (2006) araştırmasında ortaya çıkardığı diğer önemli nokta;
oynama sürecinde bir oyuncuda bir güdünün ortaya çıktığında diğer güdüleri
bastırmadığı, aksine birden fazla güdünün öne çıkmasıdır. Örneğin bir
oyuncuda başarı güdüsünün hakim olması, sosyal güdünün o oyuncu için önem
taşımadığı anlamına gelmemektedir.
Aynı araştırmada Yee (2006) cinsiyete göre güdülerde farklılık olup
olmadığını incelemiş, cinsiyetlerde farklı güdülerin daha fazla öne çıktığını
belirlemiştir. Örneğin erkeklerde kadınlara oranlara başarı güdüsü daha fazla
önem taşırken, kadınlarda da erkeklere göre sosyal güdünün altında yer alan
ilişki alt güdüsü daha baskındır.
Jansz ve Tanis (2007) ise, Türkçe karşılığı net olmamakla birlikte
“Birinci Şahıs Nişancı” olarak çevrilebilecek First Person Shooter (FPS)
oyunları kimlerin oynadığını ve neden bu tarz bir oyunu oynamayı tercih
ettiklerini araştırmıştır. Bu oyunlar, yönetilen karakterin bakış açısıyla
oynanmaktadır ve karakterin karşıdaki düşmanlarla savaşıp önüne çıktıkları
anda öldürmeye çalışmasını içermektedir. Araştırma sonucunda bu tarz oyunları
ortalama 18 yaşında olan genç erkek bireylerin oynadıkları, bu oyuncuların boş
zamanların çoğunu (her gün 2.6 saat) oyun oynamaya ayırdıkları belirlenmiştir.
Ayrıca grubun üyesi olan (yarı) profesyonel ve en çok kendini oyuna adamış
olan oyuncuların amatör grup üyeleri ve gruba katılmayan oyuncularla
karşılaştırıldığında rekabet, meydan okuma ve eğlencenin en önemli güdüler
olduğu; grup üyesi olmayan oyuncular için sosyal etkileşim ve heyecan
güdülerinin baskın olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan araştırmanın
sonuçları, FSP oyuncularının video oyunları oynayarak sosyal etkileşimden
kaçmaya çalışan yalnız insanlar olduğuna yönelik genel algının yanlış olduğunu
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göstermektedir. Çünkü katılımcıların yüzde 80’den fazlası bir grubun üyesi
konumundadır. Ek olarak araştırmaya göre oyun oynama nedenleri arasında
sosyal etkileşim en önemli güdüler arasında bulunmaktadır.
Jansz ve Marten (2005), insanların kişisel bilgisayarlarında hem yüz yüze
hem de internet ortamında oyun oynamaları için birbirine bağlanabildiği yerel
alan ağında (Local Area Network – LAN) video oyunlarını oynama
çekiciliklerini incelemiştir. LAN, ev, okul, bilgisayar laboratuarı, iş yeri gibi
belirli bir alanda bilgisayarları birbirine bağlayan bilgisayar ağıdır. Araştırma
kapsamında LAN ortamında insanları video oyunu oynamaya iten güdüler
olarak rekabet, kontrol, eğlence, kaçış, can sıkıntısını gidermeye yönelik uğraş
ve sosyalleşme bileşenlerini belirleyerek kullanıcıların çeşitli özellikleriyle
güdüleri incelemiştir. Rekabet bileşeni başkalarını yenme, onlardan üstün
çıkmayı; kontrol bileşeni oyun karakterini ve içeriğini kontrol ederek başarıya
ulaşmayı; eğlence bileşeni eğlenmeyi; kaçış bileşeni günlük yaşantının
sıkıntılarından uzaklaşmayı, uğraş bileşeni can sıkıntısından kurtulmayı,
sosyalleşme bileşeni ise diğer insanlarla birlikte oynamayı ifade etmektedir.
Ancak başlangıçta ele alınan 6 güdü bileşen analizinin ardından dörde
düşürülerek rekabet, sosyalleşme, ilgi ve rahatlama olarak incelenmiştir.
Araştırma sonucunda, yaş ortalamasının 19,5 olduğu ve hemen hemen
tamamına yakını genç erkeklerin oluşturduğu oyuncuları sosyal etkileşim ve
oyunlarla ilgili daha fazla şeyi bilme ihtiyacını yansıtan ilgi güdülerinin oyuna
yönlendirdiği belirlenmiştir. Üçüncü olarak belirlenen güdü ise, rekabettir.
Oyun oynama sürelerine göre değerlendirildiklerinde yoğun düzeyde oyun
oynayan katılımcıların, orta ve az oynayanlara oranla daha fazla rekabet
güdüsünden etkilendikleri gözlenmiştir.
Yukarıda değinilen araştırmalardan elde edilen veriler incelendiğinde,
genel olarak belirlenen video ve oyun reklamı oynamaya yönelik sosyolojik ve
psikolojik güdüler belli başlıklar altında toplanarak aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Tablo 1: Video ve Oyun Reklamı Oynamaya Yönelik Sosyolojik ve Psikolojik
Güdüler
1.
Rekabet/ Başarı (İlerleme)/ Meydan okuma/ Hırs/ Güç/ Kendine
güven/ Kontrol
2.
İlgi/ Merak/ Heyecan/
3.
Eğlence
4.
Sosyal (ilişki, takım çalışması, kişisel tanınma) / Sosyal etkileşim/
5.
Oyunun oyuncuyu içine alması (keşif, rol yapma, kişiselleştirme)/
Can sıkıntısını giderme/ Boş zamanı değerlendirme/ Rahatlama/kaçış/
Fantezi/Hayal kurma
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Tablo 1'de görüldüğü üzere tüketici oyuncuları oynamaya yönlendiren
belli motivasyonlar bulunmaktadır. Öncelikle oyuncuların kendilerine olan
güveni ve sahip oldukları gücü göstermek ve başarılarını ispatlamak için
başkalarına meydan okuma ve rekabet etme güdüsüyle hareket eden
oyuncuların olduğu görülmektedir. Bazen oyuncular eğlenme güdüsüyle, bazen
ise ilgi ve merak güdüsüyle hareket etmektedir. Başka insanlarla ilişki kurarak
tanımak istemesi, diğer oyuncularla etkileşim yaşarak bir takım paylaşımlarda
bulunma isteği oyun oynama motivasyonları arasında bulunmaktadır. İnsanların
gündelik sıkıntılardan uzaklaşarak kaçmak/rahatlamak ya da can sıkıntısını
gidermek için oyun oynadığı; hatta oyunun içerisine kendini kaptırarak bu
ihtiyaçlarını giderme güdüsüyle hareket ettiği de görülmektedir. Ayrıca
oyuncuların aynı anda birden fazla güdüyle oyun oynama ihtimalinin de
olabileceğini göz önüne almak gerekmektedir.
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerle birlikte bireylerin
yaşam alanları gerçek hayattan sanal gerçekliğe dönüşmüştür. Bireylerin kendi
istekleri ve hayalleri doğrultusunda kurdukları sanal yaşam alanlarından birisi
de video oyunlardır. Video oyunların üst düzeyde sunduğu teknolojik olanaklar,
oyuncuların bu sanal dünyada aktif olarak ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmesini
sağlamaktadır. Artık oyuncular sanal gerçekliği o kadar gerçek gibi
hissetmektedir ki sanal gerçeklerle yaşamayı tercih eder hale gelmiştir.
Kimlerle, ne kadar ve nasıl iletişim kurmak istiyorlarsa öyle iletişim ve
etkileşim kurmakta, gerçek hayatta yapamadıkları ya da sahip olamadıklarından
daha fazlasını yapabilme imkanı yakalamaktadırlar.
Bu değişimler sonucunda reklamverenler sanal ama gerçek tüketicilerine
ulaşmak için onların olduğu yere, yani video oyunlara dahil olma yolunu
bularak hedef tüketici oyuncularına ulaşmayı başarmıştır. Belli bir marka için
özel olarak tasarlanmış video oyun uygulaması olan oyun reklamlar, oyuncu
topluluklarına ulaşmaları için reklamveren için bir çözüm yolu olmuştur. Diğer
reklam çalışmalarıyla karşılaştırıldığında başta eğlence ve oyun içeriği olmak
üzere birçok üstün özelliğe sahip olması, reklamverenlerin ve reklamcıların bu
çalışmalardan beklentilerini arttırmakta; bu nedenle marka iletişimi çalışmaları
arasında kullanım oranının artmasına neden olmaktadır.
Diğer taraftan literatür taramasından ortaya çıkarılan bilgilere dayanarak
oyuncuların sırf oyun oynamak için oyun reklam gibi video oyunları
oynamadığı görülmektedir. Oyun oynamak, oyuncular için boş zamanı
doldurmaktan daha fazla ve daha derin anlamlar taşımaktadır. Şüphesiz
oyuncular bir takım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oyun dünyasının içerisine
girmektedir. Bu psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için bireyleri oyun
oynamaya yönlendiren bir takım motive edici faktörler bulunmaktadır.
Bireylerin sahip oldukları özelliklerin ve referans çerçevelerinin farklı olması,
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oyunlara yönelik motivasyonlarını ve tercihlerini de etkilemektedir. Literatür
kapsamında yapılan araştırmalardan yola çıkarak oyuncuların ortak noktaları
göz önüne alındığında; oyuncuları oyun oynamaya iten güdülerin, eğlenme,
rahatlama, rekabet etme/meydan okuma, can sıkıntısını giderme, sosyal
etkileşim gibi motivasyonların olduğu söylenebilmektedir (Bkz. Tablo 1).
Oyuncuları oyun oynamaya iten güdülerin bazı faktörler tarafından
etkilendiği literatürdeki araştırma sonuçlarından görülmektedir. Oyuncu
motivasyonlarını etkileyen faktörlerden ilki, oyuncuların yaşıdır. Çünkü her yaş
grubunun sahip olduğu psikolojik, sosyolojik özellikler farklılaşmakta,
etkileşim içerisinde olduğu kişi ve etkenler değişkenlik göstermektedir.
Dolayısıyla bireyleri oynamaya iten güdülerde de yaşa bağlı olarak farklılıklar
görülebilmektedir. Bu bağlamda hedef kitle analizi yaparken ve oyun
tasarlarken, oyuncuların yaş faktörünün dikkate alınması zorunlu hale
gelmektedir. Örneğin çocuk bireyleri oyun reklam oynamaya yönlendiren güdü
eğlence olabilirken; genç bireylerde rekabet ve meydan okuma güdüsü, yetişkin
bireylerde ise rahatlama, can sıkıntısını giderme güdüleri oynamaya
yönlendirebilmektedir. Reklam tasarımcısının hedef kitlenin yaş grubuna bağlı
olarak onu oyuna yönlendiren motivasyonunu karşılayacak ve ihtiyacını tatmin
edecek içerikte oyun reklam tasarımını yapması gerekmektedir.
Oyuncuların oyun oynama motivasyonlarında ve oyun tercihlerinde etkisi
olan oyuncunun cinsiyeti, dikkate alınması gereken noktalardan bir diğeridir.
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki farklı cinsiyetler farklı psikolojik ve
sosyolojik yapılara sahip olduğu için bu farklılıklar oyunları oynama
tercihlerine ve motivasyonlarına da yansımaktadır. Örneğin kadınlar; eğlenme,
rahatlama, stresini azaltma, kendine güvenme gibi güdülerle oyuna
başlamaktadır. Diğer taraftan erkek oyuncular ise; genellikle rekabet, meydan
okuma, güç, sosyal etkileşim gibi güdülerin yönlendirmesiyle oyuna dahil
olmaktadır. Cinsiyete göre farklı güdülerin var olduğu gerçeği, kadın ve erkek
hedef kitlelere ulaşmak için kullanılan oyun reklamların oluşturulurken farklı
oyun yapıları ve psikolojik çekicilik unsurlardan yararlanılarak cinsiyetlere
özgü eğilimleri dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Eğer kadın hedef kitlesine ulaşarak ikna etmek amaçlanıyorsa, oyun
içeriğinin onları yormayacak zorlukta ve aşamalarda olacak şekilde
tasarlanması gerekmektedir. Çünkü oyuncunun beklentisi oyunun sonunda
oyunda başarılı olarak kendine güvenini kanıtlamak, bunun sonucunda da
rahatlamak ve stres atmaktır. Erkek oyuncular söz konusu olduğunda ise, zorluk
seviyesi gittikçe artan, rekabet ve meydan okuma duygusunu sonuna kadar
hissedebilecekleri, sonunda da oyunu başararak sahip oldukları gücü
kanıtlayabilecekleri tatmini sağlayacak oyun içeriğiyle buluşturulmalıdır.
Burada değinilmesi gereken noktalardan birisi de erkek oyuncuların
sosyalleşme güdüleriyle hareket ettiğidir. Erkek oyuncuların oyunda
geçirdikleri süre dikkate alındığında yalnız ve asosyal bir profile sahip olduğu
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gibi bir algı ortaya çıkmaktadır. Oysa erkek oyuncuların sosyalleşme güdüsüyle
oyun ortamında başkalarıyla rekabet ederken rakipleriyle iletişim kurmayı
tercih ettikleri ve bu etkileşimden hoşlandıkları görülmektedir.
Kadın-erkek oyuncularının oyun oynama güdülerine bağlı olarak tercih
ettikleri oyun türleri de farklılık gösterebilmektedir. Örneğin kadınların
rahatlama, eğlenme, kendine güven duyguları nedeniyle genellikle bulmaca
oyunlarını tercih etme olasılığının; erkek oyuncuların ise aksiyon, dövüş,
macera, spor gibi heyecan, rekabet, hırs duygularını hissettirebilecek oyun
türlerini oynamayı tercih etme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak ister internet ortamında olsun, ister konsol ya da bilgisayar
ortamında olsun çok sayıda insanın video oyunu oynadığı, oyun oynama
nedenlerinin de farklılıklar taşıdığı, aynı oyunun her insan için farklı anlamlar
taşıdığı gerçeğini kabul etmek gerekir. Oyuncuların oyun oynama nedenlerine,
oyun tercihlerine ve neden belirli oyunları tercih ettiklerine yönelik yukarıda
açıklanan bilgiler, hem bilgi teknolojileri alanı hem de bu teknolojiden
yararlanan iletişim alanı açısından oldukça önem taşımaktadır. Özellikle
reklamcılık gibi ikna amacı güden iletişim çalışmalarının bu bilgiler temelinde
üretilmesi gerekmektedir. Bir reklam uygulaması olan oyun reklamların oyuncu
tüketicilerden oluşan hedef kitlelerinin demografik ve psikografik profiline
uygun olarak tasarlanması, uygulamanın amacına ulaşma ve beklentileri
karşılama olasılığının artmasını sağlayacaktır.
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GÜNÜMÜZDE YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ DERİ EL SANATLARI:
KÖRÜKLÜ ÇİZME
Nilay ÖRK
Arife Candaş ADIGÜZEL ZENGİN
Mehmet Mete MUTLU
Gökhan ZENGİN
ÖZET
Kullanımı insanlık tarihi kadar eski olan deri ürünler, geleneksel
mesleklerde ve el sanatlarında da önemli bir hammadde olarak günümüze kadar
gelmiştir. Deri, Türk tarihinde çeşitli dönemlerde günlük hayatın bir parçası
olmuş Anadolu’da özellikle çarık, yemeni ve çizme vb. ürünlerin yapımında
kullanılmıştır. Kolajen yapılı bir protein olması itibariyle, deriden imal edilen
ürünler, daha iyi konfor özelliklerine sahip olduğundan, sentetik ürünlere göre
tercih edilmektedir. Körüklü çizme, Türk toplumunda Zeybek kültürünün bir
parçası olması ve toplumun yaşantısı hakkında bilgi vermesi bakımından ayrı
bir tarihsel öneme sahiptir. Ayrıca ayak giysisi olarak kullanılan bu ürünün
tamamen deriden yapılmış olması, yapımında doğal bitkisel ürünlerden elde
edilen yapıştırıcıların kullanılması, körük özelliğinin olması gibi özellikleri,
körüklü çizmenin sosyo-ekonomik yaklaşımlar kadar, ayak giyimi, deri
teknolojisi ve mühendisliği açısından da incelenmeye değer olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Deri, Geleneksel Meslekler, El Sanatları, Körüklü
Çizme

THE CURRENT TENDENCY FOR THE DECLINE IN LEATHER
CRAFTING OF THE ACCORDION BOOT
ABSTRACT
Leather, which is as old as the history of humanity has been an
important material in traditional vocation and craft for all times. Leather
products have been a part of the daily life in Turkish society and have
been used for the manufacture of overalls, saddlery and various types of
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footwear including boots. Leather, a collagen structured protein, the
source of these footwear products, is still the material preferable to the
synthetic products because of its comfort properties. The fact that it is
particularly part of the daily life in Zeybek culture and provides
information about the society in western parts of Turkey has increased
the importance of accordion boots. The use of natural leather for
production of foot wear and a natural bonding agent made from a
domestic plant, as well as the accordion properties, have also shown that
the accordion boots had observable material for leather/footwear
technology and engineering in addition to the socio-cultural approach.
Key Words: Leather, Traditional Vocations, Crafts, Accordion Boot
GİRİŞ
Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para
kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere
dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür (Kuzgun, Y., 2003).
Geleneksel meslek kavramıyla, geçmişten beri yaşayagelen, halk
estetiğini ürünlere yansıtan, geleneksel yollarla usta çırak ilişkisine dayalı,
bireysel yaratıcılığa önem veren, eski zamandan beri varlığını sürdüren el
sanatlarıyla ilişkili meslekler akla gelmektedir (Duman, M., 2011). Geleneksel
meslekte, endüstriyel üretim koşullarından ziyade, basit el aletleri ve kol gücü
ön plana çıkmaktadır. İnsanların ihtiyaçları ölçüsünde ortaya çıkan bu
mesleklerin öğrenme süreçleri, halk kültürünün yarattığı bilgilerle inşa edilir.
Bu bilgilerden yola çıkılarak yapılan bir ürün, ister istemez halkın ortak beğeni
anlayışını ve halk kültürü öğelerini yansıtır (Yolcu, M., A., 2014).
Geleneksel meslekler, diğer bütün meslek kollarında olduğu gibi
insanoğlunun duyduğu ihtiyaçların karşılanması amacıyla ortaya çıkmıştır.
Geleneksel meslek kavramının içerisine, el sanatları ürünlerinin ticari bir
maksat güdülerek pazarlandığı meslek dalları da dahil edilebilir (Duman, M.,
2011). Günümüzde geleneksel meslek olarak adlandırdığımız meslekler, sanayi
devrimi öncesinden kalma üretim şekilleriyle varlıklarını sürdürmektedir. Bu
meslekler, küresel ölçekte ortaya çıkan seri ve fabrikasyon ürünler karşısında,
bireysel yaratıcılık, folklorik teknikler ve turizmin katkısıyla kısmen de olsa
rekabet gücü kazanabilmişlerdir (Yolcu, M., A., 2014).
Aba dokuma, ağaç işçiliği, bakır işçiliği, cam işçiliği, çalgı yapımı,
çinicilik, çömlekçilik, dokuma, dokumacılık-battaniye, gölge oyunu tasviri
yapımı, klasik cilt sanatı, kaatı, kutnu dokumacılığı, Halk Kültürü Bilgi ve
Belge Merkezi’nde şimdiye kadar kayda geçmiş geleneksel mesleklerden
bazılarıdır. Yukarıda verilen el sanatlarının haricinde, tulum, gölge oyunu
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karakterlerinin yapımı, çarık yapımı, klasik deri cilt sanatı, koşum takımı
yapımı, sandalet, çizme ve ayakkabı yapımı gibi işçilikler ise, geleneksel el
sanatları içinde derinin kullanıldığı birkaç alandan biridir (AREGEM, 2016).
Körüklü çizme yapımı ise, çizme yapımı içerisinde ayrı bir öneme sahiptir.
Ayağı saran deri ve ilkel sandalet gibi antik ayak giyiminin temel
biçimleri milattan önceki dönemlere dayanmaktadır (McDowell, C., 1989).
Yapılan çalışmalar sandaletin temellerinin Antik Mısır’a dayandığını
göstermektedir. Bu dönemde ıslak kumlar ile kalıp çıkararak, yaprak ve benzeri
doğal malzemelerle yapılan sandaletlere, ayakların korunması amacı ile topuk
eklenmiştir (O’Keeffe, L., 1996).
Yaşam şeklinin farklılığı ve ata binme kültürünün etkisi ile Asurlular
başta olmak üzere diğer Mezopotamya medeniyetleri uzun konçlu deri çizmeler
giymiştir (Naskali, E.,G., 2003).
Dericilik tarihinde Türklerin ise ayrı bir önemi vardır. Türklerde ham
deriyi işleme ve deriden eşya yapma zanaatı, Orta Asya’da yaşadıkları
dönemlerde gelişmiştir. Hayvancılığa bağlı yaşama biçiminin doğal sonucu
olarak, deriden çok yönlü amaçlar için yararlanmışlardır. Sibirya’da ve Altay
Dağları’nda yapılan kazılarda elde edilen buluntulardan (İ.Ö. IV-III. yy’lar)
Türklerin dericilikte oldukça ileri olduğu anlaşılmaktadır. (Ana Britannica,
1986). Bunun dışında ilk dönemlerden itibaren, giysi, kemer, başlık, çadır,
koşum takımları, savaş araçları, birçok gündelik eşya, çizme, edik (kısa çizme),
tokmak, kırmızı ve sarı çizme, başmak, çarık, çedik, sakman, kefis, kelik, kerpiç
gibi eşyaların yapımında deri kullanılmıştır. (Ögel, B., 1978). Ortaçağ’da
Türklerin çizme olarak kullandığı ayak giyim eşyası, daha çok deriden
yapılıyordu. En iyi çizmelik deri hayvanın sırıt’(sağrı) yani sırt bölgesinden
imâl edilmekteydi. Çizme’den sonra Türker’de has ayakkabı tipi “çarık” idi.
Buna “Türk Ayakkabısı” da denirdi. (Köymen, M.,A., 1992).
Giyim eşyası olarak kullanılagelen ve maliyeti düşük olan geleneksel
ayakkabı ve tozluk, zaman içerisinde tek parçada toplanarak çizmeye
dönüşmüştür. Yapımının çok büyük ustalık gerektirmesi ve maliyetinin yüksek
olması nedeniyle çizmenin yaygın kullanımı gecikmiştir. Yapılan
araştırmalarda, 19. yy. sonlarına doğru giysilerde eskiye oranla günün
koşullarından kaynaklanan bazı değişiklikler görülmektedir. Anadolu’da
kullanılan haliyle, önceleri basit bir şekle sahipken ve ayaklara yemeni üzerine
tozluk, dolak gibi bacağı dış etkenlerden korumak amacıyla kumaş ile
kaplanırken, 20. yy. başlarında kullanım kolaylığı ve koruyucu özelliği daha
fazla olan, çizmenin oynar ayak bilek kısmında oluşan kırışıklıkları da ortadan
kaldıran, ustalar tarafından düzenli bir biçimde kıvrılarak, günümüzdeki bilinen
körüklü çizme halini almıştır. Özel kişiler tarafından giyilen çizmeler, maddi ve
manevi değerinden dolayı halk tarafından büyük bir titizlikle saklanarak,
günümüze kadar ulaştırılmıştır. İki yüzyıl gibi bir tarihî süreci kapsayan
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elimizdeki kıyafetler, bize giysilerin zamana göre değişimlerini karşılaştırma
imkanı sunmaktadır.
Bazı bilim adamları körüklü çizmeyi ‘glase çizme’ olarak da
tanımlamaktadırlar. Körük tipine göre, akordiyon, baklava, simit, kıvırcık körük
ve kendinden körük olarak adlandırılabilir. Kimi sınıflandırmalar ise,
üretildikleri bölgeye göre yapılmaktadır. Örneğin Körüklü Söke Çizmesi,
Körüklü Tavas Çizmesi vb. Üretim şekli veya yeri ne olursa olsun, körüklü
çizme imalatı tamamen el işçiliğine dayanmaktadır.
Söke’de yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip bir el sanatı olan körüklü
çizme, Aydın bölgesi efelerinin boyunlarına sarı yağlık (puşu), başlarına sekiz
köşe kasket taktıkları yerel efe kıyafetlerinin önemli bir parçası olarak
kullanılagelmiştir. Günümüzde bu çizmeleri günlük hayatta sürekli kullanan
neredeyse kalmamış olsa da, bölge için bir gelenek haline gelmiş olan deve
güreşlerinde güreşlere giden deve sahipleri ve efeler tarafından hâlâ
giyilmektedir. Söke’deki körüklü çizme yapımında dana derisi ve ahşap çiviler
kullanılmaktadır. Yerel ürüne ismini veren körük için özel bir bükme tekniği
kullanılarak üretilen baklava şeklinde körük görülmektedir. (MARKAYDER,
2012).

Şekil.1.Körüklü Söke Çizmesi (MARKAYDER, 2012)
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Ayakkabı ve Çizme Yapımında Doğal Derinin Yeri ve Önemi
Giysilik bir ürünün imalatında, değişen iklim ve çalışma koşullarında
ısıyı tutma, ayakta oluşabilecek teri nakletme ve havanın dolaşımını sağlama
gibi gereklilikleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi, materyalin fiziksel ve
kimyasal özelliklerine, ısı tutma ve rutubet nakletme yeteneğine, hidrofil veya
hidrofob oluşuna ve yapısal özelliklerine bağlıdır. (Harvey, A.J., 1982) (Sarı,
Özcan, 1983)
Doğal deriden mamul bir ürün, yukarıda bahsedilen tüm özellikleri
taşıması nedeniyle giyim malzemesi olarak kullanılabilir. Ancak derinin her
bölgesi birbirinden farklı fiziksel, kimyasal ve görsel özellik gösterir. Ayakkabı
imalatında kullanılabilecek en kaliteli deri hayvanın sırt bölgesinde yer alan ve
kropon olarak adlandırılan bölgesidir (Şekil 2. 1a ve 1b bölgesi). Ardından
hayvanın omuz bölgeleri (2 ve 3 nolu bölgeler) gelir, karın (4 nolu bölge) ve
bacak (5 nolu bölgeler) bölgeleri şeklinde sonraki kalite sıralaması yapılabilir.

Şekil.2.Mamul bir derinin, ayakkabı yapımında kullanılabilecek kısımları
(Sürenkök, R., 1993)
Ayak giysisi olarak kullanılacak derilerin, kullanılacakları amaca göre;,
farklı kalınlık, fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip olması beklenir. Su geçirmez
botların imalatında kullanılan vidala derilerin kopma dayanımının günlük
ayakkabılarda kullanılacak derilerinkinden en az %50 fazla olması, yırtılmaya
karşı daha dayanıklı olması, suya karşı ilgisinin ise en az %50 daha az olması
beklenir. Kalınlık olarak, su geçirmez botların kalınlıları 1,5 - 2,0 mm. arasında
değişebilirken, normal bir çizmede kalınlığın 1,0 - 1,6mm. arasında olması
uygundur.
Genel olarak ayakkabı yapımında doğal ve gerçek deri kullanılmasının
çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler:
Derinin elastik yapıda olması: Derinin giyim sırasında bozulmadan
formunun korunması, çıkartıldıktan sonra ise eski şeklini alabilmesi özelliğidir.
Giyim sonrası şekli çabuk bozulan, formunu koruyamayan deriler ayakkabı
67

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

imalatı için uygun değildir. Ayakkabı yapımında kullanılacak olan saya ve
astarlık deri malzemelerin eğilip bükülme gibi özelliklerinin birbirleriyle
uyumlu olması beklenir.
Fiziksel etkenlere dayanım ve esneme: Doğal derilerin tabaklama
işleminden sonra kazandığı en önemli özelliklerden biridir. Mamul derinin, dış
etkenlerden gelebilecek darbelere, fiziki zorlamalara karşı yüksek bir dayanım
göstermesi ve eğilme bükülme hareketleri sırasında gerekli esnekliği
göstermesidir.
Hava ve su buharı geçirgenliği özelliği: Doğal bir malzeme olan deri,
hava veya su buharını geçirir. Bu özellik, ayakkabının kullanımı sırasında
terleme yapmamasını, ya da oluşan terin kolaylıkla dış ortama iletilmesini
sağlamasıdır. Ayakkabı, özel bir işleme maruz kalmadıysa bu özelliği sayesinde
rahatça nefes alabilir.
Cilt görünümü: Farklı yüzey görünümlerine sahip olması, imalatta
kullanılacak hayvanın derisinin özelliğini göstermesinden kaynaklanır. Örneğin
dana derisi ile keçi derisinin kıl örtüsü ve dolayısıyla yüzey yapısı birbirinden
çok farklı olacağından, bu malzemelerden imal edilecek ayakkabılar da farklı
görünümlere sahip olur.
Bakımı: Derinin kullanım sırasında meydana gelebilecek değişimlere
karşı bakım ve tamirinin kolay olması, doğal deriyi ayakkabı imalatında
kullanılan diğer hammaddelerden ayıran en önemli özeliklerdendir. Doğal
derilerin bakım ve onarımı için özel kimyasallar kullanılmalı ve bu iş alanında
uzmanlaşmış kişilerce yapılmalıdır.
Giyim konforu özelliği: Çizme, ayağın bilekten baldıra ve dize kadar olan
kısmını sardığından, daha fazla mekanik etkiye ve dış etkenlere maruz kalmakta
ve bu durum da, giyim eşyası olarak çizmelerden beklenen giyim konforu
özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Konfor açısından, ayağın ısıl konforunun
yanı sıra, nefes alabilmesi gibi özelliklere de sahip olması beklenir.
Ter haslığı: İstirahat halinde bir ayaktan günde 72 ml. kadar ter
salgılanmaktadır. İnsan derisinden salgılanan ter, taze halde iken hafif asidik
karakterlidir. Hafif asidik karakter taşıyan ter içindeki üre, üreaz enziminin de
yardımıyla amonyağa dönüşür ve alkalik karakter kazanır. Teri oluşturan
bileşenlerden üre, derideki bitkisel tabaklama maddeleri üzerine doğrudan
doğruya çözücü etki yaparak tabaklamanın bozulmasına neden olabilir. Bitkisel
tabaklanmış deriler alkalilere karşı dayanıksız olduğundan, derinin ter ile temas
eden kısımları koyu bir renk alır (Bitlisli, B.,O., 2015). Bu nedenle, ayakkabı
üretiminde kullanılan derilerin ter haslığının yüksek olması istenir. Eğer
ayakkabı ıslanmış, ya da ayak teri ile temas etmiş ise, gün sonunda uygun
şekilde doğrudan ısıya maruz kalmayacak şekilde hava dolaşımının olduğu
koşullarda kurumaya bırakılmalıdır.
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Bitim işlemleri (Finisaj): Deriler boyama işleminden sonra yüzey
renginin nihai bir görünüm kazanması için özel malzemelerden oluşan ince bir
tabaka ile kaplanır. Bu şekilde, parmakların ya da elin derinin üzerinde
gezdirildiğinde yumuşaklık, kayganlık ve dolgunluk gibi bazı fiziksel
özelliklerin bıraktığı his olan tuşe, görsellik, dayanıklılık ve kaliteyi belirleyen
özellikler önemli ölçüde iyileştirilmiş olur.
Körüklü Çizme Yapımı
Fiziksel özelliklerine bağlı olarak ayak hareketlerine uyum ve kişinin
faaliyetlerini arttırıcı etkisi göz önüne alındığında, ayakkabı sayası üretiminde
en çok büyükbaş hayvan ham derilerinden elde edilen yüzlük deriler
kullanılmaktadır (Sarı, Ö., Bitlisli, B., O., 2000). Bu tip deriler ayakkabı
üretiminde “saya derisi” olarak adlandırılır.
Körüklü çizme, tamamen el yapımı ve kişiye özel olarak işlenmektedir.
Çizmenin tabanı kösele, saya olarak adlandırılan üst kısmı ise vidaladır. Her iki
kısım da büyük baş hayvanların derisinden, farklı kimyasallar ve teknikler
uygulanarak üretilirler. Çizmenin iç kısmında deriden astar vardır. Bu astar
kısım keçi ya da koyun derisinden yapılır ve dış deri ile (vidala) uyum
içerisinde olmalıdır.
Körüklü çizmenin imalatı, kalıp ölçüsü, kesim ve saya dikişi dâhil olmak
üzere 12 - 13 günde tamamlanır. İlk aşamada kişinin ayak ölçüleri alınır, sonra
ölçülerin kesimine geçilir. Bu işlemler iki gün sürer. Bu sırada çizmenin tabanı
da kesilir. Derinin hazırlanması ve kalıba konulması için de1 - 2 gün gerekir.
Kalıptan alınan çizmeler sonraki iki günde körük kırma olarak adlandırılan
körüğün oluşturulması işlemine tabi tutulurlar.
Geleneksel körüklü çizme imalatında deri astar ile sayayı birleştirmek
için, yapıştırıcı olarak ülkemizin her bölgesinde yetişen, ancak daha çok Ege ve
Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan çiriş otunun (Asphodelus aestivus)
toprak altında kalan yumru şeklindeki kökleri kullanılır. Bu yumrular şeker
bakımından zengin olup, toplanarak kurutulur ve öğütülüp suyla karıştırılarak
tutkal şeklinde kullanılır. Çiriş otundan elde edilen bu yapıştırıcı, uygulama
sonrası kuruduktan sonra deriler arasında formunu koruyabilmesi nedeniyle,
körüğün kalıcılığını sağlar. Bitkisel esaslı bu tür yapıştırıcılar günümüzde
üretilen kimyasal yapıştırıcılara göre zayıf kalmalarına karşın, doğal olmaları ve
evde bile kolaylıkla hazırlanabilmeleri nedeniyle geleneksel ayakkabı ya da
körüklü çizme imalatında kullanılagelmiştir. Sayanı iç kısmına yapıştırıcı
sürüldükten sonra astar ile birleştirilir (Şekil.3). Ardından saya makinasında
dikilir.
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Şekil.3.Astar derilerin sayaya yapıştırılması ve astar ile birleştirilmesi (Bir Usta
Bin Usta Projesi, 2015)
Astarı ile birleştirilen saya daha sonra kalıba alınır, saya kenarı
toplanarak tabanı çakılır. Çizmenin topuk kısmında metal çivi yerine tahta
çiviler kullanılırken, isteğe göre topuğuna metal parçalar da eklenebilir.

Şekil.4.Sayanın tabana çakımı (Bir Usta Bin Usta Projesi, 2015)
Ardından sayanın kalıba alınarak gamba kısmında, yani botun yan
kısımlarında körüğün yapılması işlemine geçilir. Körüklü çizmede ustalık,
çizmenin körüğünün düzgünlüğü ile kendisini gösterir. Körük büzme yöntemi
ustadan ustaya değişebilir. Bu noktada maharet, ince bir işçilik isteyen
büzgülerin 6 veya 8 köşeli olmasıdır.

Şekil.5. Körük Yapımı (Bir Usta Bin Usta Projesi, 2015)
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Körüklü Çizmelerin Genel Özelliği
Körüklü çizmelerin rengi genelde siyah, topuklu olup ayakuçlarına doğru
sivridir. XIX. yy.’da Zeybekler, bu özelliklerin yanı sıra ‘Kayalık’ denilen
çizmelerde işlemeler de kullanmışlardır. (Şopolyo, E. B., 1991) (Özbilgin, M.,
Ö., 2003)
Körüklü çizmenin astar (iç) kısmında sahtiyan olarak adlandırılan, doğal
bitkisel tanenlerle tabaklanmış, daha sonra boyanmış ve cilalanmış keçi derileri
kullanılmaktadır.
İsteğe göre tahta çivilerin kullanılması körüklü çizmelerin diğer
çizmelere göre en önemli farklarından biridir. Değişik modellerde
üretilmelerine karşın tüm körüklü çizmelerin ortak bir özelliği, körüklerin
istenildiğinde sağa sola, öne ve arkaya rahatça esnemesi, dizlere kadar uzanması
ve hareket kabiliyetini engellememesidir. Bu durum kullanıcının günlük
aktivitelerde körüklü çizmeyi daha rahat kullanabilmesine olanak
sağlamaktadır. Örneğin efelerin ve zeybeklerin kıyafetlerini tamamlayan en
önemli unsurlardan biri olmasının nedenlerinden ikisinin, körüklü çizmenin ata
binmeyi kolay hale getirmesi ve binicinin at üzerindeki hareketlerinde kolaylık
sağlaması olduğu söylenebilir.
Bu çizmeler kışın sıcak, yazın serin tutar. Körüklü çizmede ayağın
hareketi sırasında körük, içeride oluşan havanın ve nemin dışarı atılmasını, yine
dışarıdaki temiz havanın içeriye girmesini sağlaması nedeniyle ayağın
terlemesine engel olur. Bu durum ayakta olası bir mantar oluşumunu engeller.
Ayrıca tabanın, büyük baş hayvan derisinin tamamen doğal bitkisel ürünlerle
tabaklandığı köseleden üretilmesi, ayağın tabandan da nefes almasını destekler.
Taban olarak kullanılan kösele, ayaktaki nemin dışarıya transferini
sağladığı gibi, giyim sırasında ayak anatomisine uygun olarak ayağın şeklini alır
ve ayağa, ortopedik ürünlerin sağladığı desteğe benzer bir destek sağlar. Ayrıca,
geleneksel olarak ya da isteğe bağlı üretimde, özel teknikler uygulanarak
gıcırdamasının sağlanması ve bu durumun zenginlik göstergesi olması
nedeniyle körüklü çizme tercih edilmektedir. Günümüzde Yörük kültürünü
yaşatmaya çalışan kişilerce kullanılan körüklü çizme, folklor grupları, tiyatro,
sinema gibi görsel sanatlarda kostüm olarak da kullanılmaktadır.
Zeybek- efe kültüründe çok farklı önemli bir yeri ve değeri olan körüklü
çizme, bir zamanlar estetiğin ve dayanıklılığın yanında zenginliğin ve yiğitliğin
de simgesi olduğundan yaşam tarzımızın adeta ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Günümüzde bu kültürün genç kuşaklara aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından törenlerde, özel günlerde, film setleri, deve ve boğa
güreşlerinde kültürümüzü temsilen aksesuar olarak kullanılması teşvik
edilmekte, ayrıca at tutkunları ve toprak ağaları tarafından da halen tercih
edilmektedir.
71

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

Körüklü Çizmelerin Bakımı
Tüm deri mamul ürünlerde olduğu gibi çizme de ıslanmış ise kuru bir
bezle suyunu ya da nemini alacak şekilde hafifçe silinmeli, kurutmak için soba,
kalorifer gibi direk ısı kaynağı ile temas ettirilmemeli, doğal hava akımının
olduğu bir yerde mümkünse oda sıcaklığında bekletilmelidir. Doğrudan ısıya
maruz kalan derinin lifleri arasındaki su ya da nem hızlı bir şekilde
uzaklaşacağından, liflerin sertleşmesine ve ayakkabının formunun bozulmasına
neden olur.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Türk kültürü içinde önemli bir yeri olan hayvancılık ve tarım ve buna
bağlı düzenlenen hayat tarzı önemli sayılabilecek birçok meslek grubuna ortam
hazırlamıştır. Bu bağlamda özellikle kurtuluş savaşında ve ege bölgemizde
tebarüz eden efe ve zeybeklerin bu geleneksel mesleklerimiz içinde sayılan
Körüklü Çizme önemli bir yer tutmuştur. Gerek normal yaşam düzeyinde ve
gerekse halk oyunları kapsamında son derece ilgi çeken bu meslek ne yazık ki
giderek kaybedilmekle yüz yüze bırakılmıştır. Özellikle Ege illerinde ve başta
İzmir ve ilçeleri olmak üzere örneğin Tire Ödemiş Bergama Menemen başta
olmak üzere bu mesleği kısmen sürdürmeye çalışan sanatkârlarımız vardır.
Örneğin Tire Belediyesi bu tip eski Türk sanatlarını korumak ve yaşatmak için
önemli çalışmalar yapmakta bunları dünya ölçeğinde tanıtabilmek için büyük
çaba sarf etmektedir. Oysa bunları devletin ve eğitim kurumlarımızın
desteklemesi ve yaşatılması kültürel aktarım süreci açısından da büyük önem
taşımaktadır. Çünkü yurttaşlık bilinci yanında çağdaş Türkiye’nin uluslararası
düzeyde söz sahibi olabilmesi aynı zamanda kültürel ve sanatsal çalışmalara da
bağlıdır(Tuncay,2001:210).
Sonuç olarak Geleneksel Mesleklerin ve Körüklü Çizmenin Geleceği
hakkında şu tespitlerimizi yapabiliriz:
Geleneksel meslekler kapsamında üretilen ürünlere, günümüzdeki yaşam
şartlarının ve ortamlarının değişmesine bağlı olarak insanların ihtiyaçlarındaki
değişimlerle birlikte giderek talep azalmaktadır. Ayrıca bu ürünler, kitlesel ve
sanayi üretimi ile daha düşük maliyetlerle üretilen, çok sayıda ve uygun fiyatla
arz edilen ürünlerle rekabet etmekte zorlanmaktadırlar. Bu durum da, körüklü
çizme gibi geleneksel mesleklerin azalmasına ve hatta yok olma tehlikesi ile
karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, kitlesel üretimin
sıradanlığından, ortalama kalitesinden farklı olarak moda kapsamında kişiye
özel ve butik üretimlere olan ilgi yerel yönetimlerin de desteği ile tekrar
artmaktadır. Bu bağlamda, modanın pek çok alanında olduğu gibi deriden
mamul kimi ürünlerde, iş gücüne dayalı, el emeğini ön planda tutan ve nihai
kullanıcıya özel butik tarzda işçiliklerinin yapıldığı üretim modellerinin
yaygınlaştığı görülmektedir. Bu konu sadece tüketici eğilimi dışında tutularak
devlet desteği ile ayakta tutulması kültürel birikimimizin tarihçesi açısından da
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zorunlu görülmektedir. Örneğin küçük el sanatları destekleme fonu adı altında
cüzi bir vergilendirmeye hiçbir vatandaşımızın karşı çıkabileceği düşünülemez.
Devletin ve siyasal yönetimlerin görevlerinden birisi de yaşadığı topraklarda
kültürel geçmişimizi genç kuşaklara aktarabilme sorumluluğu olmalıdır.
Toplumun kültürel birikimlerinin gelecek nesillere aktarımında
simgesel ve sembolik değerleri taşıyan geleneksel mesleklerin yaşatılmasına
destek verilmesi, sosyal ve kültürel doku açısından bir aidiyet oluşturacaktır. Bu
aynı zamanda ulusal mensubiyet bilinci demektir. Toplumsal dayanışma ve
işbirliği yanında yüksek ideallere doğru bir bakışın da oturtulması gereken
zemin “dil, tarih ve kültür” üçgeninde şekillendirildiği asla gözden uzak
tutulmamalıdır. Sonuç olarak tarihsel bir geçmişi olan “körüklü çizme” gibi
gerek halk oyunlarımızda ve gerekse normal yaşamımızda el sanatlarının
önemli bir örneği olan bununla birlikte kültürel miraslarımızın varlığını
sürdürebilmesi için mutlaka üretimlerinin teşvik ve devam etmesinin
sağlanması gerekiyor. Son olarak bu alanda çalışanların ve belediyelerimiz
bünyesinde muhafaza edilenlerin önü açılmalı bu amaçla tarihsel ve kültürel
değeri olan bu ve benzeri alanlara yönelik teşviklerin verilmesi yönetenlerce
mutlaka dikkate alınmalıdır. Diğer yandan günümüz toplumunda farkındalık
yaratması açısından da önemli bir destek ve ilgi odağı olacağı düşünülmektedir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ)
Ahmet ÖZTÜRK
Sinem KABASAKAL
ÖZET
Sosyal bir varlık olan insan, varlığını sürdürebilmek için üretmek ve
üretilenlerin bir kısmını da tüketmek zorunda olan bir tüketicidir. Kişiler
açısından tüketim olgusu, bireyin yaşadığı toplumun sosyo-ekonomik, sosyokültürel ve siyasal yapısı ne olursa olsun değişmez bir gerçektir. Tüketim
olgusu, bireylerin doğumu öncesinde başlayıp, ölümünden sonra da devam
etmektedir. Doğumu öncesi ve ölümü sonrasındaki tüketim davranışları kişilerin
satın alma ve tüketme irade ve inisiyatifleri dışında gerçekleşmektedir.
Tüketimin bu araştırmaya konu olan yönü ise; üniversite öğrencilerinin kendi
istek ve iradeleriyle, değişik belirleyici faktörlerin etkisi altında
gerçekleştirdikleri satın alma kararları ve tüketime yönelik davranışlarıdır.
Bireylerin tüketim davranışları, içinde yer aldıkları toplumsal yapıya ve
zamana göre farklılıklar göstermektedir. Kişinin kendinden, yaşadığı çevreden
kaynaklanan bir takım nedenler, onların satın alma karar ve davranışları
üzerinde belirleyici etkiler meydana getirmektedir. Bireylerin satın alma
kararlarını ve alışkanlıklarını, o toplumun üretim, dağıtım ve tüketim biçimi ile
birlikte bilgi ve teknolojinin yaygın kullanımı da etkilemektedir. Popüler kitle
kültürü ve bir parçası olduğu tüketim kültürü kavramları, kapitalist ve tüketime
endeksli toplumların yaşam biçimini şekillendiren argümanlar olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaştırdığı ve modern pazarlama iletişim
teknikleriyle de desteklenen tüketim olgusu, kültürel bir nitelik kazanarak
özellikle genç tüketiciler üzerinde etkili olmaktadır. Tüketici davranışları, kişiye
dışarıdan gelen uyarıcılardan olduğu kadar, kendisinden kaynaklanan
nedenlerden de etkilenebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Tüketim, Tüketici Davranışları, Satın Alma Kararı,
Üniversite Öğrencileri
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THE FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION BEHAVIOURS OF
UNIVERSITY STUDENTS:
(SAMPLE OF MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY AKHISAR
VOCATIONAL SCHOOL)
ABSTRACT
A person who is a social being is a consumer who has to produce and
consume a part of those produced. For people, consumption is a unchangeable
fact whatever is the socio-economics, socio-culturel and political structures of
the community that individuals living in. Consumption begins before birth and
continues after death. Consumer behaviours before birth and after death are
consisting without purchasing and consuming will and initiative of people. One
side of consumption that is the subject of this research is; purchase desicions
and attitudes towards consumption of university students those are performed
by their own request and willpower, under the influence of deifferent and
decisive factors.
İndividuals consumption behaviour varies according to the social
structure they take place and time. Some reasons arising from individuals self
and the environment, creates decisive effects on their purchase desicion and
behaviour. Production, distribution and consumption of that society and also the
common use of knowledge and technology influences purchase decision and
habbits of individuals. Concepts of popular mass culture and which it is a part
of consumer culture; emerges as arguements those shapes the life form of
capitalist and consumption indexed society.
Consumption which is universalizing by mass media and which is also
supported by marketing communication techniques, is being effective on
especially young consumers. Consumer behaviour can be affected by external
stimulus as the reason caused by oneself.
Key Words: Consumption, Consumer Behaviour, Purchase Decision,
University Students.
GİRİŞ
Yirminci Yüzyılın yadsınması ve engellenmesi mümkün olmayan
gerçeklerinden biri küreselleşme sürecidir. Bu süreçte yerel değerlerin evrensel
değerlerle eklemlenmesi ve global çapta toplumlararası ilişkilerin yoğunlaştığı,
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel anlamda benzeşmelerin artmaya başladığı
dikkati çekmektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte, özellikle yirminci yüzyılın
son çeyreğinde iletişim teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler sonucunda
dünyanın iyice küçülerek global bir köye dönüşmesi, coğrafi sınırların öneminin
76

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

gittikçe azalması ve bunun doğal sonucu olarak da maddi değerlerin ulusal
sınırları aşarak dünya çapında yaygınlaşmasıyla toplumlararasında iktisadi,
sosyal ve kültürel ilişkiler ve etkileşim fark edilir şekilde artmaya başlamıştır.
Ortaya çıkan bu yeni dünya düzeni, ekonomik açıdan dünyanın global bir pazar
haline gelmesini, toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerinin yeniden
şekillenmesini ve tanımlanmasını ve pazardaki tüketici davranışlarının daha
homojen karaktere dönüşmesini içermektedir.
1.
TOPLUMU

TÜKETİM,

TÜKETİM

KÜLTÜRÜ

VE

TÜKETİM

Tüketim olgusu, bireyler açısından ürünlerin nihai kullanımını ifade
etmektedir. Tüketimde, bireyler tarafından elde edilen mal ve hizmetlerin başka
bir işleme tabi tutulmaksızın veya tekrar satılmaksızın doğrudan doğruya
kullanılmak üzere satın alınması ve ondan yararlanılması söz konusudur.
Birey ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için talep ettiği mal ve
hizmetlerin üretimi, kapitalist sistemlerde özel girişimciler tarafından ve onların
çıkarları doğrultusunda, kar amacıyla gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerdir.
Bu sosyo-ekonomik yapıya sahip toplumlarda özel mülkiyete dayalı girişim
özgürlüğü esas olup üretim pazara yönelik olarak yapılmakta ve her tür mal ve
hizmet alım-satıma konu olmaktadır.(Demir ve Acar, 1993:198 akt.: Bayhan,
2011: 223) Kapitalist ekonomik sistemlerde, birey ve toplumun talepleri,
rekabete dayalı pazarın temel dinamiklerindendir.
Genel olarak ihtiyaçların tatmin edilmesi olarak tanımlanan tüketim,
sadece ekonomik nitelikli bir eylem değil, aynı zamanda, farklı toplumların
sosyo-kültürel değerleriyle şekillenen ve zamanın koşullarına göre değişen
toplumsal bir olgudur.(Eke, 1982: 413, akt.: Kaya ve Oğuz, 2010: 149)
Tüketim, insanlara özgü, varlığını devam ettirebilmenin zorunluluğuyla
gerçekleştirdiği bir davranış olup insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip
olduğunu belirtmek gerekir. Çalışmamızın konusu olan tüketim kuşkusuz bu
olmayıp günümüz kapitalist toplumlarındaki tüketim kültürünün etkisinde olan
ve bir yaşam felsefesi haline gelen ve bireylerin amaç olarak algıladıkları
tüketim davranışlarıdır.
Yirminci Yüzyılın ortalarından itibaren iletişim teknolojilerinin hızla
gelişmesi, bireyin ve toplumsal yaşamın yeniden biçimlenmesinde önemli bir
etken olmuştur. Kitle iletişim araçları günümüzde daha da artan etkileme
gücüyle bireyleri ve sosyal yaşamı tümüyle etkisi altına alarak kuşatmakta,
belirli davranışları, alışkanlıkları ve yaşam tarzlarını adeta dayatmaktadır.
Tutum ve davranışları yönlendirerek, tüketime endeksli yaşam tarzını bireylere
seçeneksiz şekilde sunmakta, yaşamın anlamını tüketim nesnelerini bireyin ne
kadar tükettiğine indirgeyerek değerlendirmekte, durmadan ve daha fazla
tüketmeyi alabildiğine teşvik etmektedir.
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Tüketicilerde zaten var olan tüketme arzusu, kitle iletişim araçlarının,
modanın, reklamların ve pazarda bol miktarda bulunan tüketim nesnelerinin ve
işletmelerin güçlü pazarlama stratejileriyle kuşatılan tüketiciler, kendilerine
sunulan bu tek yönlü tüketim perspektifiyle daha fazla tüketmeye
koşullandırılmakta ve bunu da bir yaşam tarzı olarak görmeye
başlamaktadırlar.(Çınar ve Çubukçu, 2009: 278)
Kitle iletişim araçlarının ürettiği popüler kitle kültürü ile yeni pazarlama
tekniklerinin bireyin tüketim alışkanlıklarında meydana getirdiği değişim,
tüketimi bir tür kendini ifade etme ve statü kazanma olarak algılayan bir yaşam
felsefesine dönüştürmektedir. Bu etkiler altında bireyler adeta birer “ tüketim
bağımlısı “ haline gelerek, tüketim kültürünün ve tüketim toplumunun
sosyolojik ve sosyo-psikolojik temellerini oluşturmaktadır. Ancak bu olgu,
belirli bir topluma özgü lokal bir durum olmayıp, global bir değişim olarak
neredeyse gelişmiş bütün ülkelerde benzer tüketim alışkanlıklarının ve yaşam
tarzlarının gelişmesine (Bayhan, 2011: 222-223) , böylece tüketimin küresel bir
kültür haline gelmesine zemin hazırlamıştır.
Tüketim toplumu, kapitalist toplumlarda söz konusudur ve ancak bu
açıdan değerlendirildiğinde açıklanabilir, kavramlaştırılabilir ve incelenebilir.
Kapitalist
sistemde
endüstrileşme
uzunca
bir
süreç
içerisinde
gerçekleşmektedir, ancak tüketim toplumu bu sürecin her aşamasında söz
konusu değildir. Sürecin ilk aşamalarında olan toplumlar için tüketim toplumu
daha çok “ taklit “ ve “ benzeme “ çabasından öteye geçememektedir.(Çınar ve
Çubukçu, 2009: 279) Bu açıdan bakıldığında gerçek anlamda tüketim
toplumunun gelişmiş, ileri kapitalist ülkelerin bir realitesi olduğunu belirtmek
gerekir.
Kapitalist meta ve hizmetlerin yoğun tüketimini vazgeçilmez yaşam
biçimi olarak sunan medya ve müşteri odaklı pazarlama argümanlarıyla tüketim
olgusu bireysel davranış olmanın ötesinde, kitlesel popüler kültür öğeleriyle ve
yeni kapitalist değerlerle oluşan sosyal bir yapı ortaya çıkmıştır.Yirminci
Yüzyılın son çeyrek diliminde ortaya çıkan bu durum, “ Tüketim Toplumu”
gerçeğidir.
Tüketim kültürünün egemenliğindeki tüketim toplumu, mal ve hizmet
üretiminden daha çok, bu mal ve hizmetlerin boş zaman tüketimi çerçevesinde
ve
tüketim
davranışı
etrafında
örgütlenmeyi
ifade
eden
bir
kavramdır.(Marshall,1999:768,akt.:Bayhan,2011:223) Tüketicilerin adeta “
materyal dünyasında yaşayan varlıklar “ olarak görülmesi, tüketim toplumunun
ruhunu yansıtan bir perspektiftir. Kapitalist ülkelerde toplumsal yaşam, tüketim
objeleriyle işgal edilmekte, insanlar sahip oldukları nesnelerle karakter analizine
tabi tutulabilmektedirler. Pazarda geçirilen zaman, rutin sosyal ilişkilerin
dışında, giderek objelerin peşinden koşmaya ayrılan vakit haline gelmiş, günlük

78

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

konuşmalar bile tüketimle ilgili hale gelmiştir.(Joy ve Walendorf, 1996 : 107,
akt.: Çınar ve Çubukçu, 2009 : 278)
Tüketim toplumlarında, satın alma ve tüketim davranışlarının bireyler
için, “ eşitlik, özgürlük ve seçim yapma “ ile simgeleştirilerek, belirli kesimler
tarafından desteklenmektedir. Buna karşılık bazıları tarafından ise, bu kültürel
etkiler altındaki bireyin, reel toplumsal ilişkilerden soyutlanması ve boş zaman
faaliyetlerini
ve
tüketimi
ön
plana
çıkarması
nedeniyle
eleştirilmektedir.(Peatherstone, 2005 :36, akt.: Kaya ve Oğuz, 2010 : 150)
Tüketim toplumunun ayırıcı özelliği, bireylerin ihtiyaçları için tüketmek yerine,
tüketimin başlı başına bir amaç, yapay bir ihtiyaç haline getirilmiş olmasıdır.
İnsanlar boş zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmek
yerine bu vakitlerini alış-veriş mekanlarında geçirmeyi tercih etmeye
başlamışlardır.(Çınar ve Çubukçu, 2009 : 279)
Tüketim toplumlarının temel simge ve sembollerinden olan alış-veriş
mekanlarının mimari özellikleri ve yapılan fiziksel düzenlemeler, vitrin
düzenlemeleri, kısa ömürlü ürün yaşam eğrisiyle, moda ve çarpıcı reklamlarla
tüketicilerin bilinçaltına yönelik mesajlarla tüketimin arttırılması
amaçlanmaktadır. Medyanın bilgilendirmesi ve yönlendirmesiyle bireylerin
tüketim tercihleri ve satın alma kararını tek başına vermeleri de önemli ölçüde
engellenmektedir. Bireylerin tüketim alışkanlığı edinmeleri, belirli kesimler
tarafından bir tür sosyalizasyon süreci olarak kabul edilmektedir.(Kaya ve
Oğuz, 2010: 150)
Alış-veriş mekanlarında boş zaman faaliyetleri, modayı izleyerek sınıf
atlamak ve statü sahibi olma isteği, alış-veriş yapmadan kimsenin mutlu
olamayacağı algısıyla biçimlenen bir yaşam tarzı tüketim toplumlarının
günümüzde kabul edilen en belirgin karakteristikleridir.
1. TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Pazar ekonomilerinin hakim olduğu kapitalist ülkelerde pazarın en
önemli ve en küçük karar birimi bireylerdir. Küreselleşme süreciyle birlikte
serbest rekabete dayalı pazar ekonomilerinin yaygınlaşması ve iletişim
olanaklarının gelişmesiyle , enformasyon kolaylıkla elde edilmeye başlanmıştır.
Bilgi ve seçenekleri artan bir tüketici kitlesinin ortaya çıkmasıyla, işletmeler
açısından alıcıların tercih ve davranışlarını öngörebilmenin de önemi gittikçe
artmaya başlamıştır. Günümüzün modern pazarlama anlayışı, “ müşteri odaklı “
olup en üst düzeyde tüketici memnuniyetini sağlamayı esas almaktadır.(Çakır,
Çakır ve Usta,2010: 88) Kültür, sosyal sınıf, inanç ve tutum gibi sosyopsikolojik farklılıklar nedeniyle, hiçbir tüketicinin diğerine benzemediği
tüketim toplumlarında tüketici (Karafakıoğlu,2006: 93), pazarlama yöntemi
açısından denetlenmesi söz konusu olmayan en önemli çevre elemanıdır.
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Tüketici, kendisinin veya ailesinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için
satın alma davranışında bulunan ya da bu potansiyele sahip olan
kişilerdir.(Çağlar ve Kılıç, 2008:67) Tüketici, pazarlama alanının sujesi olup
kavramsal olarak kapsamı oldukça geniştir. Bu anlamda olmak üzere, kişiler,
aileler, ticari işletmeler, tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile kar amacı
olmayan kurumlar da tüketici kavramının kapsamı içinde yer almaktadır.
Tüketiciler pazarda mal ve hizmetleri satın alma amaçlarına göre; nihai
(son) ve endüstriyel tüketiciler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Araştırma
konumuz açısından tüketici, satın aldığı mal ve hizmetleri, başka ürün ve
hizmetlerin yeniden üretimi için değil, tamamen kişisel ve ailesel olarak
kullanan veya tüketen kişidir.
Bireyin tüketimi gerçekte doğumundan önce başlayıp ( onun için ve onun
adına yapılanlar ), yaşamı boyunca devam eder ve ölümüyle birlikte de hemen
sona ermez. Kendisi olmasa da, yakınları onun adına satın alma ve tüketim
yapmaya devam ederler.(Karalar, 2005: 3) Pazarlama faaliyetleri açısından
tüketicilerin en önemli özelliği; alıcı ve müşteri durumunda bulunmalarıdır.
Ancak alıcı ve müşteriler ferdi olarak tüketici olmalarına rağmen, her tüketici –
bireyin doğumu öncesi ve ölümü sonrasında onun adına yapılan satın alma
davranışlarında olduğu gibi - “ alıcı “ ve “ müşteri “ olmayabilir.(Arslan, 2014:
11) Bu bağlamda tüketici, kendisi veya kendisi adına, “ alıcı “ veya “ müşteri “
sıfatıyla bir başkasının almış olduğu mal veya hizmeti kullanan, tüketen ve
bundan bir yarar elde ederek ihtiyacını tatmin eden kişi olarak ifade edilebilir.
Tüketici davranışları, toplumsal yaşamın her alanında ve pazarlama
alanında yaşanan hızlı gelişme ve değişimler nedeniyle bunların bilimsel
yöntemlerle incelenmesi gereğini zorunlu hale getirmiş ve pazarlama disiplini
ortaya çıkmıştır. Pazarlama alanındaki bilimsel çalışmalarda modern pazarlama
tekniği olarak “ müşteri odaklı “ yeni stratejiler geliştirilmiş ve yaygın şekilde
uygulanmaya başlanmıştır. Bilgi ve üretim teknolojilerindeki gelişmelerle
işletmeler pazara sundukları ürün ve hizmetleri çeşitlendirmişlerdir. Rekabetin
küresel bir boyut kazanmasıyla firmalar, müşteriyi merkeze alan modern
pazarlama yöntemlerini benimsemeye yönelmişlerdir. Kolay ve çabuk tüketimin
ifadesi olan popüler kitle kültürünün yansıması olan tüketim kültürü, tüketici
davranışlarını da “ daha çabuk ve daha çok tüketme “ güdüsüyle yeniden
kurgulamıştır. Teknik ifadesiyle, tüketim nesnelerinin ürün yaşam eğrisi gittikçe
kısalmaya başlamıştır.
Yirminci Yüzyılın sonlarına doğru, bireylerin eğitim ve gelir düzeylerinin
yükselmeye başlamasıyla daha titiz ve seçici davranan bilinçli tüketici profili
ortaya çıkmıştır. Doğaya ve çevreye karşı duyarlı ve kültür düzeyi yüksek
tüketiciler çoğalmaya başlamış, tüketicilerin korunması, eğitilmesi ve
bilgilendirilmesi doğrultusunda çabalar da yoğunlaşmıştır.(Bozkurt, 2004: 92)
Ancak, kitle iletişim araçları, daha çok tüketimi teşvik eden doğrudan veya
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bilinçaltına yönelik mesajlarıyla tüketim bağımlısı haline gelen bilinçsiz bir
tüketici profilinin oluşumunda da etkili olmuştur.
Pazarlama uyaranı olarak reklamlar, kitle iletişim araçları, alış-veriş
mekanları ve pazarlama teknikleri, tüketimin sosyal yaşamda bir statü
göstergesi olarak algılanması, bilinçsiz kredi kartı kullanımı, alış-veriş
ortamlarının çekiciliği, modanın sürekli ve hızla değişmesi, seçeneklerin
bolluğu, gösteriş, boş zaman etkinliği, ambalaj, satıcıların tutumları ve özel
günler gibi tüketimi arttırıcı unsurların etkisi altında, daha fazla tüketme eğilim
ve davranışı gösteren tüketicileri nicel olarak büyük boyutlara ulaştırarak
tüketim toplumunun sujesi haline getirmektedir. Tüketicilerin bütün istek ve
ihtiyaçlarının pazarda mevcut olması, üretilen ve piyasada yerini alan mamuller
için bireyler üzerinde “ yapay ihtiyaç ve arzular “ yaratılması ve bunun için
bütünleşik pazarlama iletişiminin etkin şekilde kullanılması, bireysel ve
toplumsal tüketimi alabildiğine körüklemektedir.(Çınar ve Çubukçu, 2009: 297)
Bu ise, tüketmekten başka bir şey düşünemeyen doyumsuz, mutsuz ve sosyopsikolojik yönden sorunlu kişilerin giderek çoğalması gibi toplumsal bir
olumsuzluğa zemin oluşturmaktadır.
Tüketici davranışı, bireyler ve gruplar arasındaki değişim sürecini ele
alan, malların, hizmetlerin, düşüncelerin ve deneyimlerin elde edilmesi,
tüketilmesi üzerinde yoğunlaşan geniş bir kavramdır.(Karalar, 2005: 4) Tüketici
davranışları alanının içeriği, bireylerin, grupların ve organizasyonların istek ve
ihtiyaçlarının tatmin edilmesinde ürünleri, hizmetleri ve bunlarla ilgili bilgi ve
enformasyonu nereden ve nasıl satın alıp kullandıklarıyla ilgilidir.(Kotler,
1997:171, akt.:Kılıç ve Göksel,2004: 147) Tüketici davranışı gerçekte tüketimi
değil, tüketicinin satın almaya yönelik karar ve eylemlerini inceler. Bu da, “
satın alma öncesi “ , “ satın alma anı “ ve “ satın alma sonrası “ nda ki düşünce,
karar ve eylemlerinin incelenmesini içerir.(Tek ve Özgül, 2008: 166) Başka bir
ifadeyle, bireylerin mal ve hizmetleri elde etme ve kullanma etkinlikleriyle, bu
etkinliklere neden olan ve bu etkinlikleri belirleyen karar süreçleridir,
denilebilir.(Çağlar ve Kılıç,2008: 67) Tüketicinin bugünkü ve gelecekteki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ürün ve hizmetleri seçmesi, satın
alması ve kullanmasına yönelik aldığı satın alma kararları ve aktiviteler olarak
da ifade edilebilir.(Zikmund ve d’Amico, 1995: 124, akt.: Kılıç ve Göksel,
2004: 147)
Tüketici davranışları içinde “ satın alma “ kararı, önemli bir yer
tutmaktadır. Ancak, tüketicilerin belirli bir malı satın alırken verdikleri karar
her zaman aynı olmaz. Ürünün ilk kez alımında oldukça kapsamlı düşünülerek
karar alınırken, aynı mamulün tekrar satın alınmasında daha çabuk karar
verilmektedir.(Cemalcılar, 1996: 53) Farklı şekillerde verilen satın alma
kararlarını üç ana grupta toplamak mümkündür.(Mucuk, 1994: 88) Bunlar :
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 Rutin ( otomatik ) Satın Alma Davranışı : Tüketici, yerleşmiş
alışkanlıklarıyla, düşünmeksizin, yeniden öğrenme ihtiyacının duyulmadığı
veya çok az olduğu satın alma davranışıdır.
 Sınırlı Sorun Çözme : Tüketicinin az da olsa deneyim sahibi olduğu
ve daha önce satın aldığı ürün veya markayı tekrar almasıdır.
 Yaygın Sorun Çözme Davranışı : Bireyin hakkında çok az bilgiye
sahip olduğu önemli ve ekonomik değeri yüksek olan bir ürünün satın
alınmasına karar vermesi halidir.
Tüketici davranışları, işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra,
sosyo-psikolojik bir takım etkenler altında gerçekleşmektedir. Bu nedenle,
bireylerin tüketime yönelik davranışsal eylemleri bazı bilim dallarının ilgi alanı
içinde bulunmaktadır. Özellikle, antropoloji, psikoloji, kültürel antropolojinin
özel alanları, sosyal psikoloji ve psikolojik sosyoloji, tüketici davranışlarıyla
yakından ilgilenmektedir.(Bozkurt, 2004: 91-94)
Sosyal bilimlerin inceleme alanındaki tüketici davranışlarının çok yönlü
analizinde özellikle psikoloji ve davranış bilimlerinin birikimleri önemli yer
tutmaktadır.
2.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Pazarlama yönetiminin odağında yer alan tüketicilerin istek ve
ihtiyaçlarını gidermek için vermiş oldukları satın alma kararları üzerinde çeşitli
faktörlerin belirleyici etkileri bulunmaktadır. Tüketici davranışlarının çoğu kez
karmaşık nitelikte bulunması nedeniyle çözümlenmesi zor olmakla birlikte
işletmelerin doğru pazarlama yöntemleri geliştirmeleri ve uygulamaları
açısından büyük öneme sahip olduğu söylenebilir.
Tüketici davranışları alanı, bireylerin, grupların ve organizasyonların
istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için ürünleri, hizmetleri, düşünceleri veya
deneyimleri nasıl seçtikleri, nasıl satın aldıkları, nasıl kullandıkları ve nasıl
elden çıkardıkları ile ilgili incelemeler yapar.(Kotler, 1997:171, akt.: Kılıç ve
Göksel, 2004: 147) Pazarlama yönetimi, tüketici davranışları ve etkileyen
faktörlerle ilgili analizlerini, psikoloji, sosyoloji ve davranış bilimlerinin birikim
ve yöntemlerinden yararlanarak yapmaktadır. İktisat Biliminin tüketici
davranışlarına bakışı sadece “ fayda-maliyet “ çerçevesinde olması nedeniyle
yetersiz bulunmaktadır. Buna karşılık, oldukça kompleks nitelikte olan tüketici
satın alma kararları veya tüketici davranışlarının açıklanmasında Davranış
Bilimleri oldukça açıklayıcı bir işlev görmektedir.
Tüketicilerin satın alma davranışlarını gerçekleştirdikleri
tüketici
pazarlarının ; * ihtiyaçlar, * gelir ve * harcama isteği olmak üzere üç ayrı
niteliği vardır. Tüketici pazarlarının nitelikleriyle ilişkili olarak; 1) Pazarın
demografik özellikleri, 2) Pazarın ekonomik özellikleri, 3) Tüketicilerin
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davranış özellikleri olmak üzere pazarın üç önemli unsuru vardır. Pazarın
demografik ve ekonomik özellikleri oldukça açıktır ve işletmeler için çok
yararlı bilgiler vermekte, ancak tüketicilerin birbirlerinden oldukça farklı
davranışlar sergilemelerini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle
günümüzde, işletmelerin pazarlama etkinliklerinde geniş ölçüde davranış
bilimlerinden yararlanılmakta ve disiplinler arası bir yaklaşımla açıklanmaya
çalışılmaktadır. Ancak, tüketici davranışlarını etkileyen “ davranışsal etkenler “,
tümüyle tüketici tercih ve davranışlarıyla ilgili olduğu için, özellikle psikolojik
boyutu nedeniyle karmaşık bir yapıdadır.(Mucuk, 1994: 80-81)
Tüketici davranışları gerçekte “ tüketim “ i ( tüketmeyi ) değil,
tüketicinin satın almaya ilişkin tüm karar ve eylemlerini kapsadığı
görülmektedir.Tüketici davranışları sadece “ satın alma öncesi “ değil, “ satın
alma anı “ ve “ satın alma sonrası “ düşünce, karar ve eylemlerini de
incelemektedir. Pazarlama karması faktörleriyle ( ürün, fiyat, dağıtım,
tutundurma ), çevresel faktörlerin ( ekonomik, politik, teknolojik, sosyal ve
kültürel ) tüketicinin “ kara kutusu “ içinde psikolojik ve kişisel faktörlerin
bileşimiyle, bilgi işlemeye tabi tutularak, “ tüketici tepkisi “ denilen, “ satın
alma-almama “ kararı ve davranışı ortaya çıkmaktadır.(Tek ve Özgül,2008:
164-166) tüketici davranışlarını etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte,
üreticinin veya satıcının özellikleri ile tüketicinin özellikleri, satın alma
davranışlarını etkileyen başlıca etkenlerdir. Tüketicinin özelliklerinden
kaynaklanan satın alma davranışını etkileyen faktörler, pazarlamanın kontrolü
dışında olduğu için çoğunlukla bu alana müdahale söz konusu olmamaktadır.
İşletmelerin pazarlama fonksiyonu kapsamında uyguladığı satış teknikleri
dışında, tüketici davranışlarını etkileyen pazarlama dışı etkenler olarak, kişisel,
sosyo-kültürel ve psikolojik faktörler sayılabilir. Bu faktörler de, tüketicinin
doğrudan kendi kişiliği ile ilgili olan bireysel etkenler ve dahil olduğu sosyal
sınıf, grup ve örgütlerle ilgili etkenler olarak iki grupta toplanabilir.
Çalışmamızda, yaşamlarını henüz ailesi ile birlikte sürdüren ve ekonomik
olarak bağımsız ve güçlü olmayan üniversite öğrencilerinin, sahip oldukları
belirli ve sınırlı öğrenci bütçeleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri tüketim ve bu
koşullar altında satın alma davranışlarını etkileyen etkenlerden bir kısmı
incelenmektedir. Araştırılan bu faktörler daha çok, kişisel etkenler dışında kalan
sosyo-kültürel ve psikolojik faktörlerdir.
Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin sadece
bireylerin nitelikleriyle ilgili etkenler olduğu düşünülmemelidir. İşletmelerin
benimsedikleri ve uyguladıkları pazarlama politikalarının yanı sıra pazarın
genel durumu ve ürüne ait bir çok özelliklerin de belirleyici etkileri olduğunu
belirtmek gerekir.
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3.1. Kişisel Faktörler
Bireylerin satın alma davranışlarını etkileyen ve pazarlama yönetiminin
kontrol edemediği etkenlerden biri ve en önemlisi tüketicinin kişisel
özellikleridir. Tüketicinin ; yaş, cinsiyet, aile durumu, meslek, ekonomik
durum, gelir seviyesi ve öğrenim düzeyi gibi demografik özellikler, “ kişisel
etkenler “ olarak kabul edilmektedir.
Kişisel faktörler iki ana grupta toplanabilir.(Mucuk, 1994: 87-88) Bunlar;
 Demografik özellikler : tüketicinin, yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir,
eğitim düzeyi ve meslek gibi kişisel nitelikleridir. Bireyin evli veya bekar
olması, çocuklu veya çocuksuz olması, gelir durumu, eğitim düzeyi , mesleği ve
yaşam tarzı, satın alma davranışlarını en geniş ölçüde etkileyen kişisel
özelliklerdir.
 Durumsal faktörler : Tüketicinin satın alma kararı alırken mevcut olan
şartlar veya durumlardır. Bazen satın alma kararı aniden ortaya çıkan bir
durumdan kaynaklanabileceği gibi, bazen de kişinin kendisiyle ilgili meydana
gelen durum değişiklikleri tüketicinin satın alma kararından vazgeçmesiyle
sonuçlanabilir. Demografik faktörler kadar, durumsal faktörlerin de tüketicinin
satın alma kararını çeşitli şekillerde etkilediği görülmektedir.
Günümüzün modern pazarlama anlayışında “ müşteri odaklılık “,
uygulanan pazarlama tekniklerinin hedefi doğrudan tüketici ve onun kişiliğidir.
Kişiliğin ürün, hizmet ve marka tercihleri üzerinde etkisinin varlığı
bilinmektedir. Bir mal veya hizmetin satılabilmesi için müşterinin kişiliğine ve
kimliğine uygun olması ve onu ifade etmesi gerekir. Bu nedenle, her insanın
satın alma davranışını etkileyen, diğerlerinden farklı kişilik özellikleri vardır.
Kişilik, bireyin çevresine karşı kendi içinde tutarlı ve sürekli tepkiler vermesine
yol açan belirgin karakteristikleri olarak ifade edilebilir.(Tek ve Özgül, 2008:
176)
Bireyler genelde, “ kendine göre “ kişilik kavramı geliştirirler ve bu
kavrama uygun şekilde davranırlar. Uzmanlar, üç tür kişilik kavramından söz
etmektedir. Bunlar; * şimdiki kişilik, * ideal kişilik ve * diğerlerine göre
kişiliktir. Pazarlamacılara göre, tüketici davranışları üzerinde en çok ” şimdiki
kişilik “ kavramının etkisi daha fazla olup onu, “ diğerlerine göre kişilik “ ve “
ideal kişilik “ izlemektedir.(Karafakıoğlu,2009: 99) İşletmeler, hedef kitlesini
oluşturan müşterileriyle ilgili oluşturdukları veri tabanı yardımıyla, kişilik
özelliklerine uygun ürünler üreterek/satarak müşteri memnuniyetini sağlamaya
çalışmaktadırlar.
Tüketicilerin öğrenim düzeyleri yükseldikçe, istek ve ihtiyaçları da
artmakta ve çeşitlenmektedir. Kişilerin gelir durumları da onların tüketim
davranışları üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. Bireylerin kişisel
gelirlerinden yasal kesintiler ve vergiler çıktıktan sonra kalan kısmı, “
84

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

kullanılabilir gelir “ olarak kabul edilir ki, pazarı ilgilendiren ve tüketici
açısından gelirinin önem taşıyan kısmı budur. Gelirlerinin bu kısmı onların
ekonomik açıdan satın alma güçlerinin göstergesidir. Aynı zamanda, pazarlama
yönetimi açısından, uygulayacağı pazarlama ve tutundurma yöntemlerini
belirlemede bir gösterge oluşturmaktadır.(Cemalcılar,1996: 55) Ancak bazen
tüketiciler, gelir durumlarıyla orantılı olmayan ürünleri de satın
alabilmektedirler. Böyle bir satın alma davranışı, kişinin bir üst sosyal gruba ait
olma güdüsüyle açıklanabilir.(Tek ve Özgül, 2008: 173) Modern demokratik
toplumlarda bireylerin sosyal anlamda sınıf değiştirmeleri, üst sınıfa geçmeleri
veya alt sınıfa inmeleri olanaklıdır.
Bireylerin mesleği, ekonomik koşulları, yaşam tarzları da ( psikografik )
onların tüketim ve satın alma davranışlarını etkilemektedir.
3.2. Sosyo – Kültürel Etkenler
Sosyal bir varlık olması nedeniyle insan, üyesi olduğu toplumsal
sistemden ayrı ve bağımsız olarak yaşamını sürdüremez. İçinde yaşadığı
toplumun alt sistemleri olan diğer bireyler, gruplar ve örgütsel yapılarla sürekli
iletişim ve etkileşim halinde olmaları nedeniyle onların her türlü etkilemelerine
de açık durumdadır. Bu toplumsal etkiler, az veya çok insan davranışlarında
kendini gösterir. Bireyin tüketim davranış ve alışkanlıkları da, sosyal sistemin
alt unsurları olan, başta ailesi olmak üzere, arkadaş, akraba, komşu, iş
arkadaşları, mesleki ve diğer örgütsel yapılar ile oynadığı toplumsal rolü ve
sahip olduğu statüsünden önemli ölçüde etkilenir.
Sosyolojik etkenlerin kaynağı durumunda olan unsurlardan, kültür, aile,
toplumsal sınıf, referans grupları, rol ve statüler aynı zamanda toplumsal
yapının işleyiş dinamikleridir. Bu sosyal unsurlar, bireylerin hemen hemen tüm
davranışları üzerinde etkili olduğu gibi, tüketici rolünü oynadığı satın alma
davranışlarında da belirleyici olma özelliğine sahiptir.
 Kültür: Birey istek ve davranışlarını etkileyip belirleyen en önemli
sosyolojik etkenlerden biri, o toplumun yaşamını düzenleyip şekillendiren ve
kişiyi kuşatan kültürdür. Kültür, insanların oluşturduğu değerler sisteminin
ahlak, sanat, inanç, gelenek ve göreneklerin senteziyle oluşmuştur. Bir
toplumun kültürü, dinsel, ırksal, ulusal, yöresel özellikler taşıyan grupların ( altkültürlerin ) bileşiminden oluşmaktadır. Kültür ve onu oluşturan alt-kültürler,
tüketicilerin, giyim-kuşam, yeme-içme, eğlenme ve mesleki tercihlerini
etkilemektedir.(Tek ve Özgül, 2008:168-169) Kültürel faktörler, günlük
yaşamın önemli bir kısmını oluşturmakta, satın alma davranışlarının yanı sıra
daha bir çok alanda insan hayatını etkilemektedir. Gençler, farklı kültürlere,
yaşlılara göre daha kolay uyum sağlayabilmektedirler. Bunda, gençlerin
dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından izlemeleri ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle bilgi kaynaklarına daha açık olmalarının
önemli etkisi vardır.
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 Aile: Toplumsal sistemin en küçük ancak en önemli alt-sistemlerinden
biri olarak, üyelerinin satın alma davranışlarını etkilemektedir. Aile üyelerinin
her biri ayrı bağımsız tüketiciler olduğu gibi aynı zamanda, bir sosyal grup
olarak da tüketici birim olma özelliğine sahiptir. Ailenin, üyelerinin satın alma
davranışları üzerindeki etkisi; eleştirme, önerilerde bulunma, buyruklar verme
ve düzenleme şeklinde kendini gösterir. Aile bu yönüyle üyelerinin güdülerini,
tutum ve kişiliklerini etkileyen güçlü bir etkendir.(Cemalcılar, 1996: 64)
Ailenin, satın alma davranışları üzerindeki etkisi, ailenin yapısal
özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Ailedeki çocuk sayısı, kadının çalışıpçalışmaması, kırsalda veya kentte oturuyor olması gibi değişkenler, ailenin ve
aile bireylerinin tüketim davranışları üzerinde farklı etkiler meydana
getirir.(Mucuk, 1994: 84)
Pazarlama yöneticileri, ailede eşler ve çocukların, ürün ve hizmet
alımındaki etki ve rolleriyle yakından ilgilenmektedir. Pazarlamacılar, aile
bireyleri satın alma karar ve davranışlarında ; fikir vericiler, etkileyiciler, fiilen
satın alımı yapanlar ve kullanıcılar olmak üzere üstlenilen rolleri beş grupta
toplamaktadırlar.(Tek ve Özgül, 2008:172) ailede satın alma kararlarının
alınması, bu konuda dört farklı aile modelinin varlığını ortaya
koymaktadır.(Kotler, Ang, Leong ve Tan, 1996: 209, akt.: Karafakıoğlu, 2009:
101) Bunlar;
* Aile üyelerinin satın alma kararlarında birbirinden bağımsız
davrandıkları aileler,
 Erkeğin hakim bir konuma sahip olduğu aileler,
 Kadının hakim konuma sahip olduğu aileler,
 Satın alma kararlarının tüm aile üyelerinin katılımıyla alındığı aileler.
Satın alınan mal ve hizmetlerin ekonomik değeri yükseldikçe, ailede satın
alma kararlarını birlikte verme eğiliminin arttığı görülmektedir. Böylelikle satın
alma kararının getireceği olası riskin azaltılması hedeflenmektedir.
Bireylerin hayatında iki aile vardır. Birincisi; ebeveynlerinin oluşturduğu,
inanç, tutum ve çeşitli alışkanlıklar edinerek büyüdükleri aile; ikincisi ise, eşler
ve çocuklardan oluşan kendi çekirdek aileleridir. Çocuklar, bazı durumlarda aile
içinde hem fikir verici, hem de etkileyici rol oynamaktadır. Günümüzde
çocukların sözlerini dinleyen “ çocuk merkezli “ ailelerin sayısında artış
olduğunu görmek mümkündür.(Craig ve Bush, 2000: 441-443, akt.: Çağlar,
2008: 78)
 Sosyal Sınıf: Sosyal sınıf, bir toplumda hemen hemen aynı zenginlik,
statü ve gücü paylaşan bireylerin oluşturduğu bir grup ya da kategori olarak
ifade edilebilir. Bireyin yerinin önemli olduğu sosyal sınıfların oluşumunda,
insanların nasıl yaşadığı, nasıl tükettiği, kişisel beğenileri, başkalarıyla
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kurdukları ilişki biçimi, başkalarını nasıl algıladıkları ve nasıl algılandıkları
belirleyici olmaktadır. Sosyal sınıf, kişiler arasında özellikle maddi kaynakların
mülkiyeti ve kontrolü gibi “ ekonomik “ temelli farklılıklara dayanır.
Sanayileşmiş ve ekonomik olarak gelişmiş toplumlarda çoğunlukla ekonomik
ölçütlerin esas alındığı üç sosyal sınıfın varlığından söz etmek mümkündür. (
Yıldırım, Ders Notları ) Bunlar; üst, orta ve alt sınıflar olup bu sınıfların da her
biri kendi içinde tekrar üst, orta ve alt şeklinde derecelendirilerek
açıklanmaktadır.
Pazar ekonomilerinin hakim olduğu demokratik ülkelerde, sosyal sınıflar
arasında kesin sınırlar olmayıp, “sosyal mobilite “ olarak ifade edilen “
geçişkenlik “ söz konusudur. Bir sosyal sınıf içinde yer alan bireyin üst sınıfa
geçebilmesi de, alt sınıfa inmesi de olanaklıdır.(Mucuk, 1994: 83) Ancak,
özellikle ekonomik gelişmesini tamamlayamayan bazı ülkelerde, sosyal sınıflar
arasında geçişkenliğe izin vermeyen “ kast “ sisteminin varlığı dikkati
çekmektedir.(Kotler, Ang, Leong ve Tan, 1996:207, akt: Karafakıoğlu, 2009:
103) Tarih boyunca hemen hemen tüm toplumlarda sosyal sınıflar olmuş,
sınıfsız bir toplum için çeşitli düşünsel çabalar ve sistem arayışları olmuş, ancak
bu, insanlık için bir idea ve ütopya olmaktan öteye geçememiştir.
Sosyal sınıfların zevkleri, yaşam tarzları, davranış biçimleri ve satın alma
karar süreçleri farklı olması nedeniyle, sosyal sınıf ayrımı, işletmelerin
pazarlama faaliyetlerinde özellikle, pazarın bölümlenmesi açısından önem
taşımaktadır. Pazarlamacılar, sosyal sınıfların tüketici davranışları üzerindeki
etkilerini göz önünde bulundurarak pazarlama taktikleri geliştirmek
durumundadırlar.
 Referans ( Danışma ) Grupları: Bireyin satın alma davranışlarını
etkileyen en önemli faktörlerden biri de, toplum içinde birlikte yaşadığı,
paylaşım ve etkileşim halinde bulunduğu yakın çevresindeki kişilerdir. Kişinin
düşünce, tutum ve değer yargılarını etkileyen bu kişiler referans ( danışma )
grubu olarak kabul edilmektedir. Tüketiciler, satın alma kararı almadan önce
çoğunlukla bu kişilere danışarak, onların düşünce, deneyim ve tavsiyelerinden
yararlanırlar. Referans grupları içinde genellikle, tüketici birey ve ailelerin
takdir ettikleri, örnek alıp, güven duydukları kişi, aile, grup ve örgütler yer
almaktadır.
Bireyin referans grubu içinde yer alanlar, “ birincil “ ve “ ikincil “
referans grupları olarak ikiye ayrılır. Birincil referans grubunda; bireyin her gün
karşılaşıp yüz yüze iletişim halinde olduğu arkadaşları, akrabaları, komşuları, iş
arkadaşları, mesleki ve diğer kuruluşlar yer alır. Bunların görüş, tavsiye ve
öğütleri tüketici davranışlarını reklamlardan daha fazla etkilemektedir. Bu
çalışmamızda araştırma konumuzu oluşturan, üniversite öğrencilerinin tüketim
davranış ve alışkanlıkları üzerinde ise daha çok, arkadaşlarına benzeme çabaları
önemli bir belirleyici etken olarak dikkat çekmektedir.
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İkincil referans grubunda ise; kişinin her gün karşılaşmadığı, klüp
üyeleri, miting, cami, konser, stadyum ve benzeri yer ve etkinliklerde bir araya
geldiği kimselerle ve yüz yüze iletişim halinde olmadığı, ancak beğendiği
sinema yıldızları, ünlü şarkıcılar ve tanınmış sporcular yer almaktadır.
Reklamcılar genellikle bunları reklam yüzü olarak kullanmakta , “ örnek alma “
ve “ taklit etme “ olgusunu işleyerek tüketici davranışlarını etkilemeye
çalışmaktadırlar.(Mucuk, 1994: 83)
*
Rol ve Statü: Sosyal bir varlık olan insan, içinde yer aldığı sosyal
sistemin işleyişinde toplumsal iş bölümü çerçevesinde bir takım roller
üstlenmekte ve bu rollerin gerektirdiği davranış biçimleri geliştirmektedir.
Bireyler sosyal yaşamda sadece bir değil, birden fazla rolü üstlenmek ve onun
gereklerini yapmak durumundadır. Bunu yaparak da sahip oldukları pozisyonun
karşılığı olan bir statüye de sahip olmaktadırlar. Toplumsal rollerin bir kısmı,
insan olmanın doğasından kaynaklanan rollerdir. Rollerin diğer bir kısmı ise,
kişilerin meslekleri ve profesyonellik alanlarıyla ilgilidir. Bireylerin iş
yaşamındaki pozisyonları, aile içindeki ve toplumsal yaşamdaki diğer rollerine
göre daha önemli kabul edilmektedir.
Her sosyal pozisyonla ilgili olarak da, o pozisyonda bulunan bireyden
çevresinin ve toplumun, yapılacağı beklentisi içinde olduğu eylemler ve
faaliyetler söz konusudur. Arkadaş, öğrenci, işçi, işveren, yönetici, memur veya
anne-baba gibi pozisyonlardaki
“ rol gerekleri “, onların satın alma
davranışlarını da etkilemektedir.(Mucuk, 1994: 83) toplumsal iş bölümü içinde
üstlenilen roller ve sahip olunan statüler, bireylere bu rol ve statülerin
öngördüğü ve izin verdiği davranış serbestisi çerçevesinde bir yaşam tarzı
sunmakta, davranışları da bu etkiler altında şekillenmektedir.
3.3. Psikolojik Etkenler
Kişinin kendisinden, iç dünyasından kaynaklanan ve davranışlarını
etkileyen güce psikolojik faktör denir.(Skinner, 1990, akt.: Mucuk, 1994: 84)
Psikolojik faktörler, biyolojik ve fiziksel unsurlarla birbirini tamamlayıcı bir
işlev görmektedir.Kişisel demografik ve ekonomik özellikler, tüketici
davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak bunların yanı sıra, insanın iç
dünyasından kaynaklanan bir enerji olan psiko-sosyal etkenler de, bireylerin
satın alma karar ve davranışlarını etkilemektedir. Bu bağlamda ürünün markası,
nitelikleri ve satış yerinin çok tanınması gibi değişkenler de psikolojik-sosyal
etkenler olarak tüketici beğenisini oluşturmakta, hatta ekonomik ve demografik
faktörlerin de etkisini azaltarak bireyi satın alma yönünde güdüleyerek harekete
geçirebilmektedir.
Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen psikolojik etkenler
arasında, motivasyon ( güdüle(n)me ), algılama, öğrenme, inanç ve tutumlar
bulunmaktadır. Psikolojik faktörlerden tüketicilerin güdülenmesi çok önemli
olduğu için, işletmelerin pazarlama etkinlikleri çoğunlukla psikolojik tabanlı
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olup, tüketici güdülerini uyarmaya yöneliktir.( Cemalcılar, 1996: 58) Pazarlama
yönetimi gibi, reklamcılar da hazırladıkları ürün ve hizmet jeneriklerinde
tüketici psikolojisi analizlerini dikkate almaktadır. Açık ve subliminal ( bilinç
altına yönelik ) mesajlarda, iletinin kurgusu çoğunlukla psikolojik etkisi olan
simge ve sembollerle yapılmaktadır.
* Güdüleme ( Motivasyon ) : İnsan davranışlarının arkasında yatan ve
onları harekete geçiren güçlere güdü (ler) denir. Motivasyon ve güdülenme ise;
kişinin bir takım iç ve dış uyarıcıların etkisiyle harekete geçmesi olarak ifade
edilebilir.(Mucuk, 1994: 84) motivasyon; tüketicilerin satın alma amaçlarını
inceleyerek, ürün ve hizmetleri neden satın aldıkları sorusunu yanıtlamaya
çalışır.(Tek ve Özgül, 2008: 177)
Psikolojide güdüler genel olarak; Biyolojik Güdüler ve Psikolojik
Güdüler olmak üzere ikiye ayrılmakla birlikte, kullanım amaçlarına göre farklı
bir takım nitel ayrımlar da yapılmaktadır. Özellikle, kavrama ilgi ve duyarlılığı
fazla olan pazarlama yönetimi, güdüleri farklı şekillerde sınıflandırıp
isimlendirmiştir. Tüketici davranışlarını etkileyen güdüler ; * Asıl ( temel )
Güdüler ve Seçme Güdüler, * Duygusal Güdüler ve Ussal ( Rasyonel ) Güdüler,
* Planlı Güdüler ve Plansız Güdüler şeklinde de sınıflandırılmaktadır. Tüketici
istekleri, “ öğrenilmiş ihtiyaçlar “ olarak isimlendirilirken, ihtiyaç ise; kişinin
“arzu ettiği duru” ile “içinde bulunduğu durum“ arasındaki fark olarak
tanımlanmaktadır.(Karafakıoğlu, 2009: 95) Tüketici davranışlarının çeşitli
uyaranlarla başarılı şekilde güdülenmesi, pazarda kendi ihtiyaçlarını tatmin
ederken, aynı zamanda üretici veya satıcı açısından da mal veya hizmetin
satılmasıyla, iki tarafın da belirlenen hedefe ulaşması gibi pozitif bir sonucun
gerçekleşmesi anlamına gelmektedir.
*
İnanç ve Tutumlar: İnanç ve tutumlar, insan kişiliğinin ayrılmaz
boyutunu oluşturmakta, yaşam biçimini belirleyen ve hayata bakışının en açık
ifadesidir. Kişinin, öğrendikleriyle hayata bakışı ve çeşitli yaşamsal durumlar
karşısındaki takındığı tavır ve duruşudur. İnanç ve tutumlar, kişilerde “ öğrenme
“ ve “ eylem “ sonucunda oluşur. Tutumların oluşmasında, duyguların da etkili
olduğu görülür. Tutumlar, olumlu olabileceği gibi, olumsuz da
olabilir.(Karafakıoğlu, 2009: 98) birey algı ve davranışlarını doğrudan etkileyen
bir faktör olarak tutum, kişinin bir düşünceye, bir nesneye veya bir sembole
karşı, olumlu veya olumsuz duygu, düşünce veya eğilimlerini ifade ederken
aynı zamanda kişinin inançlarını da etkiler. İnanç ise; kişisel birikim, deneyim
ve dış kaynaklara dayanan – doğru veya yanlış – bilgi, görüş, kanı ve konuları
kapsar.(Mucuk, 1994: 86) Tutumlar, deneyimlerle öğrenilmiş olduğundan,
kolaylıkla olmasa da değişebilir.
İnanç ve tutumlara, tüketici davranışları yönünden bakıldığında da, inanç
ve tutumların bireyin satın alma davranışlarını etkilediği görülmektedir.
Tüketicilerin ürünle ilgili inançları, “ ürün ve marka imajı “nın oluşmasında
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etkili olduğu görülmektedir. Tüketicilerin tutumlarını kolayca değiştirmedikleri,
bu nedenle de, işletmelerin ürün ve hizmetlerini, mevcut tüketici tutumlarına
uygun olarak imal etmeye ve piyasaya arz etmeye çalıştıkları görülmektedir
(Tek ve Özgül, 2008: 183-184). Olumsuz tüketici tutumları bazen, gerçekte
yararlı olabilecek ürün veya hizmetin alımını ve satılmasını engelleyebilecek
katı ve anlamsız bir davranışa da dönüşebilmektedir.
*
Algılama: Kişilerin içinde bulundukları çevreden gelen uyaranların
çeşitli biçimlerde seçilmesi, alınması ve yorumlanarak bütünleşip anlam
kazanması olarak ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle algılama; çevre girdilerinin
seçilmesi, düzenlenmesi ve yorumlanma sürecidir. Kişilerin, uyaranları seçmesi,
bunlardan gelen bilgileri toplayıp organize etmesi ve bunları uyumlu ve anlamlı
bir biçime dönüştürmesi süreci olarak da tanımlanabilir. (Usal, 2001, Tuncay,
2004, Karalar, 2005: 45 )
Güdülenmiş bir tüketici, harekete geçmeye hazır haldedir. Tüketicinin
nasıl harekete geçeceğini ise, gelen uyaranları algılayış biçimi belirler. Çünkü
tüketiciler, çevreden gelen uyarıcıların tümüne değil, referans alanlarına uygun
olan, ihtiyaç duydukları ürün veya hizmetlerle ilgili olan mesajlara daha açık ve
duyarlıdırlar. Bu nedenle, tüketiciler kendilerine yöneltilen mesajların çoğunu
algılamazlar.(Karafakıoğlu, 2009: 96-97) Her gün yüzlerce bilgi ve ileti
girdisiyle karşı karşıya olan bireylerin bunların hepsine ilgi duyması ve
algılaması olanaksız bir durumdur.
Kişiler, tamamen objektif, açık ve başarılı şekilde güdülenmiş olsalar
bile, aynı durumu yani bilgi ve iletiyi farklı olarak algılayabilirler. Aynı
uyarıcının farklı algılanması, GESTALT kuramıyla açıklanmaktadır. Gestalt
kuramlarına göre, bireylerin aynı uyarıcıyı farklı algılamalarına ilişkin üç farklı
sürecin varlığı ifade edilmektedir.(Tek ve Özgül, 2008: 183) Bunlar ; * Seçici
Kabul (Seçici Algı – Algıda Seçicilik): Uyaranlardan bazılarını eleyip,
bazılarına dikkat çekme şeklinde gerçekleşir. *Seçici Çarpıtma: Gelen bilgi ve
iletilerin, kişisel gereksinimlerine ve önyargılarına göre çarpıtılarak
algılanmasıdır. *Seçici Tutma – Hatırlama: Tüketicilerin sadece kendi inanç ve
tutumlarını destekleyen bilgi ve mesajları hatırlamalarıdır.
Psikolojik bir etken olarak algılamada, tüketicilerin kişiliği,
gereksinimleri, mesleği, eğitim düzeyi, rol ve sahip olduğu statü ve referans
alanı gibi değişkenlerin etkili olduğu görülmektedir. Pazarlama yönetimi
açısından karmaşık ve zorlayıcı olan bu durum, kullanılan pazarlama iletişimi
araç ve mesajlarının çeşitlendirilmesiyle aşılabilir.
*
Öğrenme: Genel anlamda öğrenme, bireylerin sahip oldukları bilgi
ve yaşadıkları çeşitli deneyimlerden kaynaklanan ve bu nedenle tutum ve
davranışlarında meydana gelen değişimler olarak tanımlanabilir. Pazarlama
konusu çerçevesinde öğrenme süreci, tüketicilerde herhangi bir ürün veya
hizmete duyulan ihtiyacın ortaya çıkması ve ona ilgi duyulmasıyla başlar.
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Öğrenme olgusu ve tüketici öğrenme modelleri, pazarlama yönetimi
açısından oldukça önemlidir. Öğrenme modeli, pazarlama yönetimi için reklam
stratejilerinde tekrarlamaya ve pekiştirmeye dayalı reklam tekniklerinin
kullanılmasını sağlamıştır. Tüketicilerin öğrenme etkisi altında değişen veya
yeniden şekillenen davranışları, “ etki – tepki “ ve “ tekrarlama – pekiştirme “
yoluyla açıklanabilir.(Çağlar, 2008: 81) Tüketicilerin öğrenme süreciyle
edindikleri inanç ve tutumlar, onların satın alma karar ve davranışlarının önemli
belirleyicileridir.
*
Kişilik: Kişilik, bireyi diğerlerinden ayıran, kendine özgü biyolojik
ve psikolojik karakteristikleridir.(Çağlar, 2008: 81) Karmaşık özellikler bütünü
olarak kişilik, insanın kendine özgü biyolojik ve psikolojik niteliklerinin
bileşimi olup tüketicinin satın alma davranışlarını etkilemektedir. Ancak bu
etkinin niteliği tam olarak çözümlenmiş değildir. ( Mucuk, 2009: 81) bunun
nedeni ise, kişiliğin karmaşık özellikler bütünü olması ve satın alma
davranışının tüketicinin kişilik özelliklerinden mi, yoksa dış çevreden mi
etkilendiğinin açıklığa kavuşmamış olmasıdır.(Çağlar, 2008: 82) Bununla
birlikte, bazı pazarlamacılara göre; satın aldığı ürün ve markalar ile tüketicinin
kişiliği arasında yakın bir ilişki vardır. Çeşitli kişilik özelliklerinin satın alma
davranışlarını etkilediği kabul edilmektedir.(Mucuk, 1994: 87)
Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin tüketici davranışları üzerindeki
etkilerinin bilincinde olan reklamcılar, reklam içeriklerinde, tüketicinin
etkilenip, benimseyebileceği ve kendisiyle özdeşleştirebileceği idealize edilmiş
kişilik özelliklerini ön plana çıkarmakta, görsel olarak da buna uyan reklam
yüzlerini kullanmaktadırlar.
4. TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELİ
Tüketiciler açısından, ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla çeşitli mal ve
hizmetlerin alımında verecekleri satın alma kararları gerçekte, yaşamlarında
varlığı hissedilen bir problemin çözümü doğrultusunda bir davranıştır. Tüketici
davranışları incelenirken, özellikle satın alma sürecindeki tutumları anlamlı ve
önemli hale gelmektedir.
Tüketicinin satın alma karar süreci, bir problemi çözmek amacıyla, “
nasıl “ ve “ neden “ satın aldığı sorularına yanıt aramaktadır. Satın alma süreci,
satın alma davranışını, bir “ karar süreci “ olarak kabul etmektedir. Tüketici
davranışlarının odağında yer alan “ satın alma karar süreçleri “ , taşıdığı önem
nedeniyle, bu alanda yapılan akademik çalışmalarda farklı tüketici davranışı
modellerinin geliştirilmesine gerek duyulmuştur. İşletmeler, pazardaki tüketici
davranışlarını anlama çabalarında üç çeşit satın alma modelinden
yararlanmaktadırlar. (Tek ve Özgül, 2008: 184) Bunlar;
* Olgusal ( Fenemenolojik ) veya eylemsel model, * Mantıksal Model
ve * Kuramsal Modeldir.
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Satın alma süreci, satın almayı bir sorun çözme işlemi olarak gören bir
yaklaşımla ele alındığında, alıcının bu süreçte geçtiği aşamalar beş
kademelidir.(Mucuk, 2009, 82-83) Bunlar; * Bir ihtiyacın duyulması *
Alternatiflerin belirlenmesi * Alternatiflerin değerlendirilmesi * Satın alma
kararının verilmesi * Satın alma sonrası duygular.
Satın alma karar sürecinde, problemin çözümü için ilk adım, bilgi
arayışıdır. Tüketicinin bilgi arayışı, “ içsel “ ve “ dışsal “ olarak gerçekleşir.
İçsel bilgiyi tüketicinin kendi bilgi birikimi oluştururken, dışsal bilgi arayışında
ise, kişi kendisi dışındaki kaynaklardan yararlanır. Tüketicilerin dışsal bilgi
arayışında danışacağı, arkadaşları ve satış personeli gibi “ kişisel kaynaklar “
olabileceği gibi, gazete, reklam ve tüketici raporları gibi “ kişisel olmayan
kaynaklar “ da olabilir.(Bozkurt, 2006: 104)
Tüketicilerin satın alma sürecindeki karar ve davranışlarında pazarlama
iletişimi araçları, bilgilendirme ve tanıtım işleviyle oldukça önemli etkiler
meydana getirmektedir. Reklam, kişisel satış, doğrudan pazarlama, halkla
ilişkiler ve diğer pazarlama iletişimi araç ve aktiviteleri, tüketicilerin bilgi alma
ve öğrenme gereksinimini karşılamaktadır. Tüketicilerin ürün veya hizmeti “
alma “ ya da “ almama “ kararını alırken, politik, sosyal ve ekonomik gibi
çevresel faktörlerden de etkilendiği görülmektedir.
4.1. Kuramsal Modele Göre Satın Alma Davranışı
Satın alma davranışlarını anlamaya yardımcı olacak çeşitli modeller
geliştirilmiştir. Bu modeller; * Nicosia Modeli, * Engel, Kotlat ve Blackwell
Modeli ve * Howard Sheth Modeli olmak üzere üç tanedir. Geliştirilmiş olan
bu tüketici modeli, tüketici davranışlarını açıklamada oldukça
başarılıdır(Guptara, 1990: 47, akt: Çağlar ve Kılıç, 2008: 71).
Pazarlama bilim adamlarınca geliştirilen tüketici davranış modellerinin
çoğunda şu ortak özellikler bulunmaktadır(Mucuk, 1994: 91) ; *Girdiler (
Pazarlama Karması Unsurları ) * Davranışsal Süreç ( Çeşitli etkenlerin etkileri
ve karşılıklı etkileşim ) * Çıktılar ( Satın alma veya almama davranışı )
Modellerin başlangıç noktası, tüketici davranışı ile ilgili “ kara kutu “
modelidir. Bu modelde, pazarlama uyarıcıları ile diğer uyarıcılar, tüketicilerin
kara kutusu (black box) ve modelin çıktıları olarak gösterilen karşılıklar yer
almaktadır.(Mucuk, 1994: 89) Tüketici Davranışı Modelinde, pazarlama
uyaranları, pazarlamanın 4 P’ si olarak kabul edilen; ürün, fiyat, dağıtım ve
tutundurmadır. Modelde yer alan çevresel uyarıcılar ise, tüketicilerin içinde
bulundukları çevredeki temel güçleri ve olayları içermekte olup ekonomik,
teknolojik, politik ve kültürel uyarıcılardan meydana gelmektedir.(Kılıç ve
Göksel, 2004: 148)
Pazarlama uyarıcıları ve çevresel uyarıcılar, tüketicinin kara kutusuna “
girdi “ olarak dahil olmaktadır. Tüketici kara kutusu, iki bölümden
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oluşmaktadır. Birinci bölümde; tüketicilerin nitelikleri yer alır ve bunlar, kara
kutuya “ girdi “ olarak gelen uyarıcılara olan algı ve tepkileri etkilemektedir.
Kara kutunun ikinci bölümünde ise, tüketicinin karar süreci yer alır.(Kılıç ve
Göksel, 2004: 148) Pazarlama karması elemanları ve çevresel uyarıcılar kara
kutu içinde dönüşüme uğrayarak; ürün tercihi, marka tercihi, satıcı tercihi, satın
alma zamanı ve satın alma miktarı gibi tüketici zihninde düşünsel karşılıklara
dönüşür. Pazarlama yönetimi, tüketicinin kara kutusuna giren uyarıcıların
(girdilerin), karşılıklara (çıktılara) nasıl dönüştüğünü anlamaya çalışmaktadır.
(Schiffman ve Kanuk, 1987: 495, akt: Çağlar ve Kılıç, 2008: 72) Tüketici kara
kutusu, pazarlama faaliyetlerinin odağındaki tüketici satın alma karar ve satın
alma eylemlerinin düşünsel olarak kurgulandığı ve bireyi harekete geçiren
merkez olarak önem taşımaktadır.

Tüketici Davranışı Modeli
Kaynak: Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, 4.
Baskı, 1989, s. 117.
5. UYGULAMA
5.1. Araştırmanın Amacı
Çalışmada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Akhisar Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinin tüketim tercihlerini ( satın alma davranışlarını )
etkileyen faktörleri belirlemek hedeflenmiş, bu amaçla bir anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı; hemen tamamına yakını ekonomik
açıdan ailelerine bağımlı olan üniversite öğrencilerinin kısıtlı harcama
olanaklarıyla, serbest piyasa koşulları altında, tüketim davranışlarının nasıl nasıl
şekillendiği ve nelerden etkilendiği ile ilgili bilimsel bulgulara ulaşmaktır.
Araştırmanın amaçlarını şu başlıklar halinde ifade etmek mümkündür;
 Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin demografik özelliklerinin
tüketimle ilgili düşünce ve davranışları üzerindeki etkisini belirlemek,
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 Tüketici olarak üniversite öğrencilerinin satın alma davranışları
üzerinde dış uyaranların etkisinin saptanması,
 Dar ve sınırlı ekonomik koşullar altında, öğrenci satın alma
eylemlerinin nasıl gerçekleştiğini ( hangi yollarla ) saptamak,
 Moda ve marka bağımlılığının satın alma kararlarına etkisini ölçme,
 Tüketici olarak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Akhisar Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinin tüketim bilincine sahip olup-olmadıklarının tespit
edilmesi,
 Satın alma kararlarında önyargıların etkisinin ölçülmesi,
 Satın alma sonrasındaki hizmetlerle ilgili düşüncelerini anlamak
5.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın örneklem evreni, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Akhisar
Meslek Yüksekokulu öğrencileridir. Akhisar Meslek Yüksekokulu’nun gündüz
örgün ve ikinci öğretimde toplam altıyüz otuz öğrencisi bulunmaktadır.
Araştırmada ana kütleyi temsil edeceği düşünülen, bölümler arasında öğrenci
sayısıyla orantılı olarak tabakalı basit tesadüfi örneklem oluşturma tekniğiyle
örneklem dağılımı belirlenmiştir. Ana kütlenin özelliklerini yansıtacağı
değerlendirilen yüz ellibeş öğrenciden oluşan örneklem hacmi tespit edilmiş ve
17 -28 Kasım 2014 tarihleri arasında anket uygulanmıştır. Anket formunda,
uygulamanın amacı kısaca belirtilmiş, ayrıca uygulama öncesinde farklı
bölümlerde derslerin öğretim elemanları aracılığıyla da araştırmanın amacı
sözlü olarak da anlatıldıktan sonra anket formları dağıtılmış ve öğrencilerden
doldurmaları istenmiştir.
Anket soruları iki ana grup halinde düzenlenmiştir. Birinci grupta, çok
seçenekli sorular düzenlenmiş olup ikinci grupta ise, beşli likert tipi ölçek yer
almıştır. Likert ölçeğinde; “ Kesinlikle katılıyorum “, “ Katılıyorum “, “ Fikrim
yok “, “ Katılmıyorum “ ve “ Kesinlikle katılmıyorum “ değerlendirme
seçenekleriyle on üç soru yer almıştır. Toplam yirmi sorudan oluşan anket
formunda, soruların tümü “ kapalı uçlu “ olarak düzenlenmiştir. Araştırma
verileri, bilgisayar ortamında, sosyal bilimler araştırmalarına uygun olarak
hazırlanan SPSS 17 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin
yüzde ve frekans değerleri hesaplanmış, gerek görülen yorumlamalar tablo ve
grafiklerle desteklenmiştir.
6. ALAN VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sosyal ve tüketen varlılar olarak bireylerin yaş, cinsiyet, medeni hal,
gelirinin miktarı, eğitim düzeyi ve meslek gibi demografik özellikleri, onların
satın alma ve tüketim davranışlarını geniş ölçüde etkileyen faktörlerdir.
Araştırmamızda alan verilerini elde ettiğimiz örneklem grubun, kendi içinde
94

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

görece farklılıklarına rağmen hepsinin üniversite öğrencisi olması nedeniyle
nispeten homojen bir yapıda olduğu söylenebilir. Örneklem içinde kız
öğrencilerin, erkek öğrenciler karşısındaki nicel azlığı, Akhisar Meslek
Yüksekokulu’ndaki bölüm ve programların karakteristiklerinin daha çok erkek
öğrencilere yönelik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle örneklemin ana
kütleyi temsil etme yeteneğini yükseltebilmek amacıyla, meslek yüksekokulu
programları ve kız-erkek öğrenciler yönünden “ tabakalı örnekleme “ yöntemine
başvurulduğunu belirtmek gerekir.
6.1.

Görüşülenlerin Özellikleri

Araştırma için hazırlanan anket, 18’i kız, 137’si erkek olmak üzere
toplam 155 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Yüzde olarak, kız öğrenciler
örneklemin % 11.6 ‘ sını, erkek örenciler ise % 88.4’ nü oluşturmaktadır.(
Tablo 1 )
Ankete katılan öğrencilerin yaş ortalaması % 91 oranla 18-22 yaş
bandında, % 6.5 oranla 22-26 yaş arasında olup, 26 yaşın üzerinde olanların
oranı ise % 2.5 ‘tur. 22 -26 yaşlar arasındakiler ve 26 yaşın üzerindeki
öğrencilerin hemen hemen tamamı herhangi bir işte çalışan ve ikinci öğretim
programlarında okuyan öğrencilerdir.
Ankete katılanların gelir türü, aylık gelir miktarı ve kaynağıyla ilgili
soruya verdikleri yanıtlar; 116 öğrencinin ( % 74,8 ) ailesi tarafından
desteklendiğini, 25 öğrencinin ( % 16,1 ) öğrenim kredisi aldığını, 16
öğrencinin ( % 10,3 ) burs aldığını, 35 öğrencinin ( % 22,6 ) çalıştığını ve 4
öğrencinin ( % 2,6 ) ise, bunlar dışındaki diğer kaynaklardan gelir elde ettiğini
göstermektedir. Bu anket sorusuna bazı öğrencilerin birden birden fazla gelir
kaynaklarının olduğunu belirten yanıtlar verdiği görülmüştür.
Araştırma örnekleminde yer alan öğrencilerin % 54,8 ‘i 499 TL’den az,
% 32,3’ ü 500-999 TL arasında, % 4,5’i 1.000 - 1.499 TL ve % 8,4 ‘ü ise aylık
1.500 TL ve üzerinde bir gelire sahip olduklarını belirttikleri görülmüştür.
Araştırmada, barınma şeklinin sorulduğu anket sorusuna öğrencilerin ; %
34,8 ‘i öğrenci arkadaşlarıyla kiralık evde oturduğunu, % 26,5 ‘nin ailesiyle
birlikte yaşadığını, % 19,4 ‘ nün Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtta, % 8 ‘ nin
özel yurtta kaldığını ve % 1,9 ‘ nun ise bunlar dışında “ diğer “ olarak ifade
edilen ( akraba yanı vb.) şeklinde yanıt verdikleri saptanmıştır.( Tablo 1 )
Cinsiyetiniz
Erkek
Kız
Toplam
Yaşınız
18-22 yaş arası

Frekans
137
18
155
Frekans
141
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Yüzde
88,4
11,6
100,0
Yüzde
91

TÜRKBİLİM NİSAN 2016
22-26 yaş arası
26’dan büyük
Toplam
Aylık gelir kaynağınız (birden fazla şık işaretlendi)
Burs alıyorum
Öğrenim kredisi alıyorum
Ailemden alıyorum
Çalışıyorum
Diğer
Aylık gelir miktarınız
499 TL’den az
500-999 TL
1000-1499 TL
1500 ve üzeri
Toplam
İkamet şekliniz
Ailemle yaşıyorum
Öğrenci arkadaşlarımla kiralık evde yaşıyorum
KYK’ya ait yurtta kalıyorum
Özel yurtta kalıyorum
Akhisar dışından servis/otobüs ile gidip geliyorum
Diğer
Toplam

10
4
155
Frekans
16
25
116
35
4
Frekans
85
50
7
13
155
Frekans
41
54
30
8
19
3
155

6,5
2,6
100,0
Yüzde
10,3
16,1
74,8
22,6
2,6
Yüzde
54,8
32,3
4,5
8,4
100,0
Yüzde
26,5
34,8
19,4
5,2
12,3
1,9
100,0

Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Özellikleri
6.2.

Öğrencilerin Aylık Harcama Kalemleri

Çalışmada öğrencilerin sahip oldukları parasal kaynaklarını en çok hangi
harcama kalemine ayırdıklarını saptamak amacıyla sorulan ve öncelik sırasına
göre en çok üç şık ile sınırlandırılan soruya toplam 368 cevap verilmiştir.
Öncelik sırası bakımından öğrenciler, gelirlerinin % 69 ‘ unu “ gıda harcaması “
na, % 57,4 ‘nü “ barınma “ ya,% 48,4 ‘ nü “ ulaşım “ a, % 34,2 ‘ sini “ eğitim
“e, % 21,9 ‘ unu “ eğlence ve sosyal aktivite “ lere, % 5,2 ‘ sini “ sağlık
harcamaları “ na ve % 1,3 ‘ünü de “ diğer “ kategorisi içinde yer alan
kalemlere harcadıklarını ortaya koymuştur.
İlk üç harcama kalemine bakıldığında, ilk sırayı % 69’ la “ gıda
harcamaları “, ikinci sırayı % 57,4 ‘le “ barınma harcamaları “ ve üçüncü sırayı
ise, % 48,4 ‘le “ulaşım harcamaları “ gibi daha çok “ temel ihtiyaçlar “ ın
giderilmesine ayırdıkları görülmektedir. Eğitim-öğretim amacıyla bulundukları
kentte, kaynaklarının % 34,2 ‘ lik bir kısmını “ eğitim harcamaları “na
ayırdıkları saptanmış, bunu; eğlence ve sosyal etkinlikler, sağlık harcamaları ve
diğer harcamalar izlemiştir.(Tablo 2)
96

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

Öğrencilerin Aylık Harcama Kalemleri (birden
fazla şık işaretlendi)
Gıda Harcaması
Barınma Harcaması
Ulaşım Harcaması
Eğitim Harcaması
Eğlence/Sosyal Aktivite Harcaması
Sağlık Harcaması
Diğer
Tablo 2: Öğrencilerin Aylık Harcama Kalemleri

Frekans
107
89
75
53
34
8
2

Yüzde
69,0
57,4
48,4
34,2
21,9
5,2
1,3

6.3. Öğrencilerin Satın Alma Kararında Etkili Olan Faktörler
Araştırmada öğrencilerden satın alma karar ve davranışları üzerinde etkili
olan etkenlerden en fazla üç tanesini belirlemeleri istenmiş ve bu soruya toplam
398 cevap verilmiştir. Genç tüketici profili olarak üniversite öğrencilerinin satın
alma karar ve davranışları üzerinde birinci derecede en önemli etkenin % 52,9 ‘
la ürün markasının oluşturduğu, ikinci olarak % 42,6 ile arkadaşlarının ve
üçüncü olarak da, % 41,9 ‘la internetin etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Bunları % 35,5 ‘ le mağaza ve vitrin düzenlemeleri, % 27,1 ‘le satış
promosyonları, % 25,8 ‘le aile bireyleri izlemektedir. % 23.9 ‘la reklamların ve
% 7,1 ‘ le televizyon programlarının öğrencilerin satın alma davranışları
üzerinde göreceli olarak diğerlerinden daha az etkili olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin Ürün Satın Alma Kararında Etkili Frekans Yüzde
Olan Faktörler (birden fazla (3) şık işaretlendi)
Marka
82
52,9
Arkadaşlar
66
42,6
İnternet
65
41,9
Mağaza ve Vitrinler
55
35,5
Promosyonlar
42
27,1
Reklamlar
37
23,9
Aile Bireyleri
40
25,8
Televizyon Programları
11
7,1
Tablo 3: Öğrencilerin Ürün Satın Alma Kararında Etkili Olan Faktörler
6.3.1. Satın Alma Kararı Verilmesinde Ailenin Etkisi
Araştırmanın örnekleminde yer alan 137 erkek öğrencinin 106’sının
(%77,4), satın alma kararlarını verirken ailelerinden etkilenmediği; 31’ nin ise
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(%22,6) satın alma kararlarında ailelerinin etkisi bulunduğu yanıtını verdikleri
görülmektedir.
Kız öğrencilerin satın alma karar ve davranışları üzerinde ailelerinin
etkisinin daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ankete katılan 18 kız
öğrenciden 9’unun (%50) satın alma karar sürecinden ailesinden etkilendiği,
diğer 9’unun ise (%50) etkilenmediği görülmüştür. (Tablo 4)

Cinsiyet

Satın Alma Kararında Aile
Bireylerinin Etkisi

Toplam

Aile
Bireyleri (-)

Aile Bireyleri
(+)

106

31

137

9

9

18

115

40

155

Erkek
Kız
Toplam

Tablo 4: Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Satın Alma Kararında Aile Bireylerinin
Etkisi

Tablo 5: Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Satın Alma Kararında Aile Bireylerinin
Etkisi Fisher Ki Kare Testi
Fisher ki kare testine göre; 0,020<0,050 olduğundan iki grup arasında
anlamlı fark görülmüştür. Tablo verilerine göre; kız öğrencilerin satın alma
kararlarını daha yüksek oranda ailelerine danıştıkları ve ailelerinin satın alma
kararlarında daha etkili olduğunu belirttikleri görülmektedir(Tablo 5).
6.3.2. Satın Alma Kararında Markanın Etkisi
Araştırmanın örnekleminde yer alan öğrencilerin satın alma kararlarında
markanın etkisi, sahip oldukları gelir miktarıyla karşılaştırılmış, 155 öğrenciden
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82’ sinin satın alma davranışının markadan etkilendiği, 73 öğrencinin ise
bundan etkilenmediği görülmüştür. Markanın satın alma kararı üzerindeki
etkisi, öğrencilerin gelir miktarlarıyla karşılaştırıldığında doğal olarak farklılık
göstermektedir.
Geliri 499 TL’den az olan toplam 85 öğrenciden 48’inin satın alma
kararlarında markanın etkisi olmadığı 37‘ sinin ise bundan etkilendiği geliri
500-999 TL arasında olan 50 öğrenciden 19‘ unun markadan etkilenmediği 31‘
inin etkilendiği geliri 1.000 – 1499 TL arasında olan 7 öğrenciden 1’ nin
etkilenmediği 6‘ sının da etkilendiği saptanmıştır. Geliri 1.500 TL ve üzerinde
olan toplam 13 öğrenciden 5’inin markadan etkilenmediği 8‘ inin ise etkilendiği
bulguları elde edilmiştir. (Tablo 6) Bunu ise; öğrencilerin gelir miktarı
yükseldikçe, markadan daha fazla etkilendiği, başka bir ifadeyle; geliri az veya
sınırlı olan öğrencilerin satın alma karar ve davranışlarının markadan daha az
etkilendiği şeklinde ifade etmek mümkündür.
Gelir Miktarı

Satın
Alma
Kararında Toplam
Markanın Etkisi
Marka (-)
Marka (+)
499 TL’den az
48
37
85
500-999 TL
19
31
50
1000-1499 TL
1
6
7
1500 TL ve üzeri
5
8
13
Toplam
73
82
155
Tablo 6: Öğrencilerin Gelir Miktarına Göre Satın Alma Kararında Markanın
Etkisi

Tablo 7: Öğrencilerin Gelir Miktarına Göre Satın Alma Kararında Markanın
Etkisi Pearson Ki Kare Testi
Pearson ki kare testi sonucuna göre; 0,045<0,050 olduğundan gelir
grupları arasında satın alma tercihinde markanın etkili olması açısından anlamlı
bir farklılık gözlenmiştir.
Gelir düzeyi aylık 1000-1499 TL olan öğrencilerin % 85,7’si satın alma
kararında markanın etkili olduğunu belirtmiştir. (Tablo 7)
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6.3.3. Araştırmanın Hipotezleri ve Analizleri
H 1 : “ Bilinçli Bir Tüketici Olduğumu Düşünüyorum “
Araştırma örnekleminde yer alan meslek yüksekokulu öğrencileri “
Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum “ önermesine ; % 42,6 ‘lık bir
oranla “ kesinlikle katılıyorum “, “ % 45,8 ‘ le “ katılıyorum “ yanıtını
verdikleri görülmektedir. Bu ise, öğrencilerin % 88,4 gibi büyük bir çoğunlukla
“ bilinçli tüketici “ olduklarına inandıklarını göstermektedir.
Buna karşılık, % 9 ‘ luk bir kesim “ fikrim yok “ şeklinde yanıt verirken,
% 1,9 “ katılmıyorum “, % 0,6 “ kesinlikle katılmıyorum “ cevabı verilmiştir.
Bilinçli tüketici olduğuna inanmayan öğrenci sayısı 4, örneklem içindeki % 2,5
‘ tur.( Tablo 8 )
Ankete katılan öğrencilerden 137’si, “ bilinçli bir tüketici “ olduğuna
inandığını belirtmiştir. Bu verilerin cinsiyet bazındaki dağılımına bakıldığında;
öğrencilerden 122’sinin erkek, 15’ nin kız öğrenci olduğu görülmektedir. Erkek
öğrencilerin bu önermeyi kız öğrencilere göre % 5,8 ‘lik bir yüzdelikle daha
fazla destekledikleri görülmektedir ki; bu da erkek öğrencilerin kız
öğrencilerden daha çok “ bilinçli tüketici “ olduklarına inandıklarını ortaya
koymaktadır.
“ Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum “ ifadesi, toplam 4 öğrenci
tarafından reddedilirken, 3 öğrencinin (% 1,9) “ katılmıyorum “, sadece 1
öğrencinin ise; “ kesinlikle katılmıyorum “ yanıtı verdiği görülmüştür.
Önermeyi desteklemeyen öğrencilerinin tümünün ( 4 ) erkek olması anlamlı ve
dikkat çekicidir.
Ankete katılan toplam 14 öğrenci (% 9) ise bu önermeyle ilgili olarak, “
fikrim yok “ şeklinde görüş açıklamışlardır. Bu öğrencilerin 11’ i erkek (% 8),
3’ü ise (%16,7) kız öğrencidir. Bilinçli tüketici olma konusunda görüşlerinin
olmadığını söyleyen kız öğrenciler, oransal olarak erkek öğrencilerin iki
katından fazladır. (Grafik 1)
Önerme: Bilinçli bir tüketici olduğumu Frekans Yüzde
düşünüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum
66
42,6
Katılıyorum
71
45,8
Fikrim Yok
14
9,0
Katılmıyorum
3
1,9
Kesinlikle Katılmıyorum
1
0,6
Toplam
155
100,0
Tablo 8: “ Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum” ifadesine verilen
cevapların dağılımı
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Grafik 1: Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum.
H 2 : “ Reklamlar Çoğu Zaman Tüketicileri Yanıltır “
Reklam, herhangi bir ürün veya hizmeti hedef kitlelere tanıtmak,
beğendirmek ve satılmasını sağlamak için gerçekleştirilen pazarlama iletişimi
unsurlarından biridir. Reklamlar günümüzde, iktisadi ve ticari hayatın en önemli
gerçeklerinden biridir.(Kaya ve Oğuz, 2010: 157) Ancak, ürün ve hizmet
tanıtımını gerçekleştiren reklamların “ güvenilirliği “ günümüzde en çok
tartışılan ve eleştirel yaklaşımların yoğun olduğu bir alanı oluşturmaktadır.
Günümüzde tüketici haklarını en ileri düzeyde korunmasını hedefleyen
hukuksal düzenlemeler yapılmakta ve bunun yanı sıra reklamcıların,
tüketicilerin korunmasını hedefleyen “ meslek etiği “ çalışmalarının varlığı da
dikkati çekmektedir.
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin, “ reklamlar çoğu zaman
tüketicileri yanıltır “ önermesini % 35,5 ‘ lik “ kesinlikle katılıyorum “ ve % 31
‘ lik “ katılıyorum “ yanıtlarıyla toplam % 66,5 ‘ luk bir oranda doğruladıkları
dikkati çekmektedir.
Buna karşılık, % 14,1 oranında verilen “ katılmıyorum “ ( % 13,5 ) ve “
kesinlikle katılmıyorum “ ( % 0,6 ) yanıtlarıyla, reklamların tüketicileri
yanılttığı ifadesi reddedilmiştir. % 19.4 ‘ lük oranla “ fikrim yok “ yanıtı dikkat
çekicidir.(Tablo 9)
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Önerme: Reklamlar çoğu zaman tüketicileri Frekans
yanıltır.

Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

55

35,5

Katılıyorum

48

31,0

Fikrim Yok

30

19,4

Katılmıyorum

21

13,5

1

0,6

155

100,0

Kesinlikle Katılmıyorum
Toplam

Tablo 9: “ Reklamlar çoğu zaman tüketicileri yanıltır “ ifadesine verilen cevap
dağılımı
Reklamların çoğu kez tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ifadesine
toplam 103 öğrenci (% 66,5) olumlu yanıt vermiştir. Olumlu yanıt veren
öğrencilerin 48’ i (% 35) erkek, 7’ si (% 38,9) kız öğrenci olmak üzere, toplam
55 öğrenci (%73,9), “ kesinlikle katılıyorum “ cevabı vermişlerdir. 44’ ü erkek
(%32,1) ve 4’ ü kız (%22,2) olmak üzere toplam 48 öğrenci ise önermeyi “
katılıyorum “ cevabıyla desteklemişlerdir.
“ Reklamlar çoğu zaman tüketicileri yanıltır “ hipotezi toplam 22 öğrenci
tarafından reddedilmiştir. “ Katılmıyorum “ yanıtı veren 21 öğrenciden 17’
sinin (%12,4) erkek ve 4’ nün (% 22,2) kız öğrenci olduğu saptanmıştır. Bir
erkek öğrenci ise “ kesinlikle katılmıyorum “ yanıtı vermiştir.
Bu konuda fikri olmadığını belirten toplam 30 öğrencinin (% 19,4) 27’ si
(%19.7) erkek, 3’ ü (%16.7) ise kızdır.( Grafik 2 )
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Grafik 2: Reklamlar çoğu zaman tüketicileri yanıltır.
H 3 : “ İnternetten Alışveriş Güvenlidir, İnternetten Sık Sık Ürün
Alırım “
Yaşadığımız iletişim ve bilgi çağında, internetin bireyin ve toplumsal
yaşamın her alanında giderek daha fazla yer almaya başladığını, günlük
yaşamın artık neredeyse tümüyle
internetle düzenlendiğine ve şekillendiğine tanık oluyoruz. Ancak çok
önemli bir bilgi kaynağı olmakla birlikte, her alanda yüksek düzeyde bir
güvenilirliğe sahip olduğunu söylemek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.
Nitekim yapılan araştırmada; “ İnternetten alışveriş güvenlidir, internetten sık
sık ürün alırım “ hipotezinin toplam % 42,6 ‘ lık bir oranla reddedildiği
görülmektedir. Bu önermeye % 23,9 ‘la “ katılmıyorum “ ve % 18,7 ‘yle “
kesinlikle katılmıyorum “ cevabının verildiği görülmektedir.
Buna karşılık, “ kesinlikle katılıyorum “ diyen % 14,2 ve “ katılıyorum “
diyen % 20,6 bir öğrenci kesiminin toplam da % 34,8 ‘lik bir oranla internetten
alışveriş yaptıklarını ve güvenli bulduklarını ifade ettikleri görülmektedir.
Bu konuda , “ fikrim yok “ şeklinde görüş belirtenlerin % 26 gibi hayli
yüksek bir oranda oldukları dikkati çekmektedir.
Önerme: İnternetten alışveriş
internetten sık sık ürün alırım.

güvenlidir, Frekans

Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

22

14,2

Katılıyorum

32

20,6

Fikrim Yok

35

22,6
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Katılmıyorum

37

23,9

Kesinlikle Katılmıyorum

29

18,7

155

100,0

Toplam

Tablo 10: “İnternetten alışveriş güvenlidir, internetten sık sık ürün alırım”
ifadesine verilen cevapların dağılımı.
H 4 : “ Ürün Satın Alırken Ambalajın Üzerini Mutlaka İncelerim “
Pazarlamada ürünün ambalajı da, ürün ve firma imajını güçlendiren ve
tüketicinin satın alma karar ve davranışlarını etkileyen faktörlerden biridir.
Nitekim yapılan araştırmada örneklem içinde yer alan öğrencilerin; % 39,4 ‘ ü
ifadeye “ kesinlikle katılıyorum “ , % 45,2 ‘si “ katılıyorum “ şeklinde görüş
açılamış ve toplam % 84,6 gibi yüksek bir oranla önerme doğrulanmıştır.
Buna karşılık; “ katılmıyorum “ diyen 7 öğrenci ( % 4,5 ) ve “ kesinlikle
katılmıyorum “ diyen 3 öğrenci ( % 1,9 ) ürün satın alırken ambalajını
incelemedikleri yönünde görüş açıklarken, “ fikrim yok “ diyenlerin oranı % 9
olarak ortaya çıkmıştır.
Önerme: Ürün satın alırken ambalajın üzerini Frekans
mutlaka incelerim.

Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

61

39,4

Katılıyorum

70

45,2

Fikrim Yok

14

9,0

Katılmıyorum

7

4,5

Kesinlikle Katılmıyorum

3

1,9

155

100,0

Toplam

Tablo 11: “Ürün satın alırken ambalajın üzerini incelerim” önermesine verilen
cevapların dağılımı
H 5 : “ Moda Benim İçin Önemlidir, Modaya Uygun Ürün Alırım “
Tüketim toplumlarında bireyleri yoğun biçimde tüketime yönlendiren en
önemli argümanlardan biri de modadır. Yoğun tüketimi ifade eden tüketim
kültüründe moda, kısa sürede tüketilecek zevk ve beğenilerin ifadesi olup ürün
yaşam eğrisinin gittikçe kısalmasının somut karşılığıdır. Sosyo – Psikolojik bir
olgu olarak moda, özellikle genç tüketiciler üzerinde etkilerini yoğun şekilde
göstermektedir. Nitekim araştırmada da bunu doğrulayan bulgular elde
edilmiştir.
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“ Moda benim için önemlidir, modaya uygun ürün alırım “ ifadesi,
ankete katılan öğrenciler tarafından, % 36,8 ‘ lik “ katılıyorum “, % 16,1 ‘lik “
kesinlikle katılıyorum “ şeklinde görüş açıklanarak , % 52,9 ‘la desteklenmiştir.
Buna karşın ; % 15,5 ” katılmıyorum “, % 8,4 “ kesinlikle katılmıyorum
“ şeklinde yanıtlar veren öğrenciler, toplam % 23,9 ‘luk oranıyla, modanın satın
alma ve tüketim davranışları üzerinde belirleyici etkisinin bulunmadığını ifade
etmişlerdir.
Genç tüketici profili içinde yer alan üniversite öğrencilerinin, modanın
satın alma karar ve davranışları üzerindeki etkileri konusunda % 23,2 gibi
oldukça yüksek kabul edilebilecek bir oranda “ fikrim yok “ şeklinde görüş
açıklamaları ilginç ve dikkat çekicidir.
Önerme: Moda benim için önemlidir, modaya uygun Frekans Yüzde
ürün alırım.
Kesinlikle Katılıyorum

25

16,1

Katılıyorum

57

36,8

Fikrim Yok

36

23,2

Katılmıyorum

24

15,5

Kesinlikle Katılmıyorum

13

8,4

155

100,0

Toplam

Tablo 12: “Moda benim için önemlidir, modaya uygun ürün alırım” önermesine
verilen cevapların dağılımı
Tüketici davranışlarını etkileyen önemli etkenlerden biri olan moda ile
ilgili olarak; modayı önemsediğini ve modaya uygun ürün aldığını ifade ederek
hipotezi destekleyen öğrenci sayısı toplam 82’dir. Bunların örneklem içindeki
oranı ise, % 52’9 ‘ dur. Bu ise; öğrencilerin yarıdan fazlasının satın alma
kararlarında modanın etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Önermeye verilen
cevaplar cinsiyet bazında irdelendiğinde de; erkek öğrencilerin ( % 55,5 ), kız
öğrencilere göre ( % 33,3 ) modayı daha fazla önemsediklerini ve uygun ürünler
aldıklarını ortaya koymaktadır.
Ankete katılan öğrencilerden toplam 37’ si ( % 23,9 ) modanın kendileri
için önemli olmadığını ifade eden cevaplarıyla önermeyi reddetmişlerdir.
Bunlardan 31’ i erkek ( %22,7 ), 6’ sı kız ( %33,4 ) öğrencidir. Bu da; cinsiyet –
moda ilişkisiyle ilgili önceki bulguyu doğrulayan ve destekleyen anlamlı bir
sonuç ortaya koymakta olup erkek öğrencilerin kızlara göre modaya daha fazla
ilgi duyduklarını göstermektedir.
Moda ile ilgili hipotez, toplam 36 öğrenci ( % 23,2 ) tarafından “ fikrim
yok “ şeklinde yanıtlanırken; bu görüşü paylaşanlar içinde de kız öğrencilerin
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oranı ( % 33,3 ) , erkek öğrencilere göre ( % 21,9 ) daha yüksektir. Moda ile
ilgili olarak fikrinin olmadığını beyan eden öğrencilerin cinsiyet bakımından
mukayesesi de, erkek öğrencilerin modaya olan ilgilerinin, kız öğrencilere göre
daha yüksek düzeyde olduğu bulgusunu dolaylı olarak desteklemektedir.(Grafik
3)
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Grafik 3: Moda benim için önemlidir, modaya uygun ürün alırım.
H 6 : “ Satın Aldığım Ürünlerin Markası Benim İçin Önemlidir “
Marka, ticari yaşamın vazgeçilmez unsur ve kavramlarından biri olup
ürün ve hizmetlerin tüketiciler üzerindeki en önemli tanıtım ve reklam aracıdır.
Tüketiciler bir ürünü satın alırken, o ürünün özelliklerine bakarak satın alma
kararını vermektedirler. Satın alma sürecinde bazen ürünün tek bir özelliği öne
çıkarken bazen de, fiyatı, ambalajı, kalitesi, satış sonrası hizmetler gibi çeşitli
faktörlerin bileşkesi etkili olabilmektedir. Bu bileşkeyi oluşturan özelliklerin
tümü bir markayı oluşturan elemanlardır.(Meral, 2011: 50) Tüketim kültüründe
özellikle kitle iletişim araçlarının yayınları ve işletmelerin pazarlama stratejileri,
tüketiciler ve özellikle de genç tüketiciler üzerinde “ marka sadakati “ yaratma
ve geliştirme doğrultusunda etkili olmaktadır. Bu yönüyle markanın özellikle
tüketim toplumlarında, tüketici davranışlarını etkileyen çok önemli bir faktör
olduğu görülmektedir.
Araştırmada da bu hipotezi doğrulayan bulgular elde edilmiştir. “ satın
aldığım ürünlerin markası benim için önemlidir “ önermesine öğrencilerin; %
43,2 ‘ si “ katılıyorum “, % 31,6 sı “kesinlikle katılıyorum” yanıtı vererek,
toplam % 74,8 ‘ lik bir oranla hipotezi destekledikleri görülmektedir.
Buna karşılık ; % 11’ lik “ katılmıyorum “, % 5,2 ‘ lik “ kesinlikle
katılmıyorum “ yanıtlarıyla toplam % 16,2 ‘ lik dilim içinde yer alan öğrenciler,
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markanın satın alma karar ve davranışları üzerinde etkili olmadığını ifade
etmişlerdir.
Ankete katılan öğrencilerin % 9 ‘ u bu konuda herhangi bir fikirlerinin
olmadığını beyan etmişlerdir.
Önerme: Satın aldığım ürünlerin markası benim Frekans
için önemlidir.

Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

49

31,6

Katılıyorum

67

43,2

Fikrim Yok

14

9,0

Katılmıyorum

17

11,0

8

5,2

Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 13: “Satın aldığım ürünlerin markası benim için önemlidir” önermesine
verilen cevap dağılımı
Tüketici davranışlarını etkileyen, tüketim kültürünün simgesi ve anahtar
terimi olan marka ile ilgili olarak, anket formunda yer alan; “ satın aldığım
ürünlerin markası benim için önemlidir “ önermesini toplam 116 öğrenci (%
74,8 ) desteklerken, 25 öğrenci ( % 16,2 ) önermeyi reddetmiş, 14 öğrenci ise (
% 9 ) konuyla ilgili olarak “ fikrim yok “ cevabı vermiştir.
Ankete katılan öğrencilerin marka ile ilgili görüşlerinin cinsiyet bazında
analizi yapıldığında; erkek öğrencilerin 106’ sı ( % 77,4 ), markanın kendileri
için önemli olduğunu ifade ederken, kız öğrencilerin ise 10’ u ( % 55,6 ) aynı
şekilde ürün markasının kendileri için önemli olduğunu belirtmişlerdir.
Dikkat çeken ve anlamlı bulunan bir başka bulgu ise; erkek öğrencilerin
kız öğrencilerden daha fazla marka bağımlısı olmalarıdır. Bu durum ayrıca bir
başka bilimsel araştırmanın konusu olabilir.
Örneklem hacminin toplam % 16,2’ sini oluşturan25 öğrenci ise,
markanın kendileri açısından önemli olmadığı şeklinde görüş açıklayarak
önermeyi reddetmişlerdir. Olumsuz cevap veren bu 25 öğrenciden 18’ i ( %
13,2 ) erkek, 7’ si ( % 38,9 ) kız öğrencilerdir. Markanın önemini reddeden kız
öğrencilerin oranı, erkek öğrencilerin oranının üç katına yakındır.
Öğrencilerden 14’ ünün ( % 9 ) , “ fikrim yok “ yanıtı verdikleri
görülmüştür. Bunların 13’ ü erkek ( % 9,5 ), 1’ i ( % 5,6 ) kız öğrencidir. (
Grafik 4 )
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Grafik 4: Satın aldığım ürünlerin markası benim için önemlidir.
H 7 : “ Pahalı Ürünlerin Kaliteli Olduğunu Düşünüyorum “
Tüketim kültürünün simgesi haline gelen psikolojik yaklaşımlardan biri
de, pahalı ürünlerin daha kaliteli olduğu algısıdır. Yapılan çalışmada, üniversite
öğrencilerinin de de bu algının hakim olduğu görülmektedir.
“ Pahalı ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum “ifadesini öğrencilerin
% 18,1 ‘ i “ kesinlikle katılıyorum “, % 32,3 ‘ü “ katılıyorum “ şeklinde
yanıtlayarak desteklemişlerdir. Bu bağlamda, Akhisar Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinden örneklem içinde yer alanların % 50,3 ‘ü pahalı ürünlerin aynı
zamanda daha kaliteli olduğu düşüncesindedir.
Önerme: Pahalı ürünlerin kaliteli olduğunu Frekans Yüzde
düşünüyorum.
Kesinlikle Katılıyorum
28
18,1
Katılıyorum
50
32,3
Fikrim Yok
26
16,8
Katılmıyorum
38
24,5
Kesinlikle Katılmıyorum
13
8,4
Toplam
155
100,0
Tablo 14: “Pahalı ürünlerin kaliteli olduğunu düşünüyorum” ifadesine verilen
cevap dağılımı
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Konuya kız ve erkek öğrenci karşılaştırmasıyla bakıldığında önerme;25
erkek öğrenci “ kesinlikle katılıyorum “, 50 erkek öğrenci “ katılıyorum “
şeklinde cevaplandırılarak, toplam 75 erkek öğrenci tarafından desteklenirken,
kız öğrencilerden 3 ‘ ü “ kesinlikle katılıyorum “ yanıtı vermiştir.
Pahalı ürünlerin daha kaliteli olduğu önermesini erkek öğrencilerin 29‘u
“katılmıyorum “ 11‘i ise “kesinlikle katılmıyorum“ şeklinde cevaplayarak
reddetmiştir. Kız öğrencilerden 9’u “katılmıyorum “, 2‘si ise , “ kesinlikle
katılmıyorum“ şeklinde olmak üzere toplam 11 kız öğrenci bu ifadeye
katılmadıklarını belirtirken; 22 erkek ve 4 kız öğrenci olmak üzere toplam 26
öğrenci ise “fikrim yok “ şeklinde görüş belirtmişlerdir.

Cinsiyet

Erkek
Kız
Toplam

Önerme 7: Pahalı ürünlerin kaliteli olduğunu
düşünüyorum.

Toplam

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılı
yorum

Fikrim
Yok

Katılmı
yorum

25

50

22

29

11

137

3

0

4

9

2

18

28

50

26

38

13

155

Kesinlikle
Katılmıyor
um

Tablo 15: Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Pahalı Ürünlerin Kalitesi Konusundaki
Görüşleri

Tablo 16: Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Pahalı Ürünlerin Kalitesi Konusundaki
Görüşleri Pearson Ki Kare Testi
Pearson ki kare testi sonucuna göre (0,014) iki grup arasında anlamlı fark
görülmektedir. Erkek öğrenciler % 54,7 oranında pahalı ürünlerin kaliteli
olduğunu belirtirken, kız öğrenciler % 16,7 oranında bu ifadeye katıldıklarını
belirtmişlerdir. Bu durumda erkek öğrenciler kız öğrencilere göre pahalı
ürünlerin kaliteli olduğu ifadesine daha yüksek oranda katılmaktadırlar.
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H 8 : “ Bir Ürünü İncelerken Önce Fiyatına Bakarım “
Tüketici davranışlarını etkileyen en önemli değişkenlerden biri de, o ürün
ve hizmetin fiyatıdır. Satın alma karar ve eylemi, parasal boyutu olan ve bundan
doğrudan etkilenen bir olgudur. Araştırma anketine üniversite öğrencileri
tarafından verilen cevaplar, ağırlıklı olarak hipotezi doğrulayıcı niteliktedir.
“ Bir ürünü incelerken önce fiyatına bakarım “ önermesini öğrencilerin;
% 40,0 ‘ ı “ kesinlikle katılıyorum “, % 37,4 ‘ ü “ katılıyorum “ şeklinde olmak
üzere toplamda % 77,4 oranındaki olumlu görüşleriyle desteklenmiştir.
Buna karşın; önerme, öğrencilerin % 8,4 ‘ ü tarafından “ katılmıyorum “
ve % 3,2 ‘si tarafından “ kesinlikle katılmıyorum “ şeklinde olmak üzere toplam
% 11,6 ‘ sı tarafından reddedilmiştir.
Bu konuda öğrencilerin % 11,0 ‘ i “ fikrim yok “ şeklinde düşüncelerini
beyan etmişlerdir.
“ Bir ürünü incelerken önce fiyatına bakarım “ ifadesini destekleyen
öğrenciler cinsiyet bağlamında incelendiğinde de; çoğunlukla desteklendiği
görülmektedir. Hipotez, erkek öğrencilerin 53 ‘ ü “ kesinlikle katılıyorum “,
56’ sı ise, “ katılıyorum “ yanıtı verirken; kız öğrencilerin 9’ u “ kesinlikle
katılıyorum “, 2’ si “ katılıyorum “ şeklinde olmak üzere toplam 120 öğrenci
tarafından doğrulanmıştır.
Anket örnekleminde yer alan 12 ‘ si erkek ve 5’ i de kız öğrenci olmak
üzere toplam 17 öğrenci “ fikrim yok “ yanıtı vermiştir. 11 erkek ve 2 kız
öğrenci “ katılmıyorum “, 5 erkek öğrenci ise “ kesinlikle katılmıyorum “
yanıtıyla, toplam 18 öğrenci bir ürünü incelerken fiyatına bakmadıklarını ifade
etmişlerdir.(Tablo 17)
Önerme: Bir ürünü incelerken önce fiyatına bakarım.

Frekans Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

62

40,0

Katılıyorum

58

37,4

Fikrim Yok

17

11,0

Katılmıyorum

13

8,4

5

3,2

155

100,0

Kesinlikle Katılmıyorum
Toplam

Tablo 17: “ Bir ürünü incelerken önce fiyatına bakarım” önermesine
verilen cevap dağılımı.
Tüketici davranışları üzerindeki önemli etkenlerden biri de, ürün ve
hizmetlerin fiyatıdır. Üniversite gençliğinin de, yapılan araştırmada ortaya
koyduğu görüşleri, “ Bir ürünü incelerken önce fiyatına bakarım “ önermesini
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beklendiği gibi doğrulayıcı nitelikte olup desteklemektedir. Bir ürünü satın
almak üzere incelerken, 120 öğrenci ( % 77,4 ) öncelikle ürün fiyatına
baktıklarını ifade etmişlerdir. Bu öğrencilerin 109’ u erkek ( % 79,6 ), 11’ i kız
( % 61,1 ) öğrencidir.(Grafik 5)
Grafik 5’ te de görüldüğü gibi; 18 öğrenci ( % 11,6 ), ürün satın alırken,
ürün fiyatının kendileri açısından önem taşımadığını, bunu, öncelikle dikkate
almadıklarını ifade etmiştir.
Araştırma verilerinin cinsiyet bazındaki dağılımına bakıldığında ise; 16’
sı erkek ( % 11,2 ), 2’ si ( % 11,1 ) kız öğrencidir. Bu düşünceyi paylaşan kız ve
erkek öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin eşit olduğu görülmektedir.
Toplam 17 öğrenci ( % 11 ) ise, “ fikrim yok “ cevabı vermiştir. Bunların
12’ si erkek (% 8,8) 5’i ise ( % 27,8 ) kız öğrencidir.(Grafik 5)
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Fikrim Yok

Toplam Öğrenci
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Katılmıyorum

Kız Öğrenciler

Grafik 5: Bir ürünü incelerken önce fiyatına bakarım.
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İfade 8: Bir ürünü incelerken önce fiyatına bakarım.
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2
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5
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Tablo 18: Kız ve erkek öğrencilerin ürün fiyatı konusundaki görüşleri.
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Tablo 19: Kız ve erkek öğrencilerin pahalı ürünlerin kalitesi konusundaki
görüşleri Pearson Ki Kare Testi
Erkek öğrencilerin % 79,6’sı, kız öğrencilerin %61,1’i bir ürünü
incelerken önce fiyatına baktığını belirtmiştir. Kız öğrencilerin %27,8’i bu
konuda fikri olmadığını belirtmiştir. Pearson ki kare testi sonucuna göre (0,035)
iki grup arasında anlamlı fark gözlenmiştir.
H 9 : “ Ürünle İlgili Garantiler Benim İçin Önemlidir “
Günümüzün “ müşteri odaklı “ pazarlama stratejilerinde işletmelerin
amacı sadece satış yapmakla sınırlı değildir. Modern pazarlama anlayışında,
satışın yapılması kadar, satış öncesi ve satış sonrasındaki firma- tüketici
ilişkileri ve özellikle satış sonrasında tüketicilere sunulan hizmetler de büyük
önem taşımaktadır. Satılan ürün veya hizmetlerin garantisi de bu anlamda
tüketiciler için büyük önem taşımakta ve onların satın alma karar ve davranışları
üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Çalışmada öğrencilerin yanıtları da
toplam % 91 gibi yüksek bir oranda bu hipotezi destekleyici niteliktedir.
“ Ürünle ilgili garantiler benim için önemlidir “ ifadesine öğrencilerin %
56,1 ‘ nin “ kesinlikle katılıyorum “, % 34,8 ‘i de “ katılıyorum “ yanıtı
verdikleri görülmüştür. Bu da, üniversite öğrencilerinin % 90,9 oranında ürün
ve hizmet garantilerinin satın almada önemli bir etken olduğuna inandıklarını
ortaya koymaktadır.
Tablo 20‘ de de görüldüğü gibi, örneklemde yer alan öğrencilerden %
1,9‘u ““katılmıyorum”, % 0,6 ‘sı ise “ kesinlikle katılmıyorum “ cevabı
vermişlerdir. Başka bir ifadeyle ankete katıların % 2,5 ‘ i, ürün garantisinin
kendileri için önemli olmadığını belirtmişlerdir. % 6.5 oranındaki öğrenci
kesiminin ise, “ fikrim yok “yanıtı verdikleri saptanmıştır.
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Önerme: Ürün ile ilgili garantiler benim için Frekans Yüzde
önemlidir.
Kesinlikle Katılıyorum
87
56,1
Katılıyorum
54
34,8
Fikrim Yok
10
6,5
Katılmıyorum
3
1,9
Kesinlikle Katılmıyorum
1
0,6
Toplam
155
100,0
Tablo 20: Ürün garantisiyle ilgili öğrencilerin verdikleri cevap dağılımı
H 10 : “ İndirim ve Kampanyaları Takip Ederim “
İndirim ve kampanyalar, pazarlama faaliyetleri içinde geçici ve kısa
süreli satış tutundurma yöntemleridir. Tüketicilerin satın alma kararını
etkileyerek motivasyon yaratmayı hedefleyen satış promosyonunun, ürün
örnekleri dağıtmak, satış noktalarında tanıtım yapmak, hediye dağıtmak ve para
iadeleri, başka bir ifadeyle indirim uygulamak gibi çeşitli yöntemleri
bulunmaktadır.(Taşoğlu, 2009: 94-95) Tüketicilerin büyük bir kısmının,
firmaların satış tutundurma yöntemlerini ve bu yöntemlerden özellikle indirim
ve çeşitli türdeki kampanyaları takip ettikleri bilinmekte, onların satın alma
kararı vermelerinde önemli bir etken olarak kabul edilmektedir.
Araştırma örnekleminde yer alan ve satın alma davranışları incelenen
Akhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de,
% 75.5 gibi yüksek
sayılabilecek bir oranla, indirim ve çeşitli kampanyalara ilgi duyarak takip
ettiklerini ankete sorularına verdikleri yanıtlarla ifade etmişlerdir. Bu hipotez,
tablo 10’ da görüldüğü gibi, öğrencilerin % 34.2 ‘ si “ kesinlikle katılıyorum “,
% 41.3 ‘ ü ise, “ katılıyorum “ yanıtlarıyla doğrulanmıştır.
Buna karşılık, ankete katılan üniversite öğrencilerinin % 2.6 ‘ sı, “
kesinlikle katılmıyorum “, % 5.2 ‘ si “ katılmıyorum “ şeklindeki görüşleriyle,
indirim ve kampanyalarla ilgilenmediklerini ortaya koymuşlardır.
Bu arada, ankete katılan öğrencilerin % 16.8 ‘ i, bu konuda “ fikrim yok
“ yanıtı verdikleri belirlenmiştir.
Önerme: İndirim ve kampanyaları takip Frekans Yüzde
ederim.
Kesinlikle Katılıyorum
53
34,2
Katılıyorum
64
41,3
Fikrim Yok
26
16,8
Katılmıyorum
8
5,2
Kesinlikle Katılmıyorum
4
2,6
Toplam
155
100,0
Tablo 21: İndirim kampanyalarıyla ilgili öğrenci görüşlerinin dağılımı
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H 11 : “ Alışveriş Yaptığım Mağazanın Çalışanlarının İlgisizliği Beni
Rahatsız Eder “
Pazarlama yönetiminin ve pazarlama iletişiminin temel hedeflerinden biri
ve en önemlisi müşterilerle iyi iletişi halinde olmak ve” müşteri memnuniyeti
“ni sağlamaktır. Firmalar bu nedenle başta satış elemanları olmak üzere tüm
çalışanlarını bu konuda bilgilendirmek amacıyla çeşitli eğitim seminerleri ve
daha başka bir takım etkinlikler düzenleyerek, müşteri tatminini maksimize
etmeye çalışmaktadır. Firma elemanlarının müşteri ilişkileri ve iletişim
biçimleri, tüketicinin satın alma karar ve davranışları üzerinde “ olumlu “ veya “
olumsuz “olmak üzere büyük bir etkileme gücüne sahiptir.
Tablo 22 ‘ de de görüldüğü gibi, ankete katılan meslek yüksekokulu
öğrencilerinin bu hipoteze, % 43,9 ‘ la “ kesinlikle katılıyorum “ ve % 24,5 ‘ la
“ katılıyorum “ yanıtı verdikleri, önermenin doğrulanma oranının toplam %
68,4 olduğu görülmektedir.
Buna karşılık, verilen % 12,9 oranında “ katılmıyorum, % 3,9 “ kesinlikle
katılmıyorum “ yanıtıyla toplamda % 16,8 ‘ le, 26 öğrencinin, mağaza
çalışanlarının ilgisizliğinden rahatsız olmadıklarını ifade ettikleri görülmektedir.
Öğrencilerden 23’ ünün ise, ( % 14,8 ) konuyla ilgili olarak “ fikrim yok
“ cevabı verdikleri tespit edilmiştir
Önerme:
Alışveriş
yaptığım
mağazanın Frekans
çalışanlarının ilgisizliği beni rahatsız eder.

Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

68

43,9

Katılıyorum

38

24,5

Fikrim Yok

23

14,8

Katılmıyorum

20

12,9

6

3,9

155

100,0

Kesinlikle Katılmıyorum
Toplam

Tablo 22: Mağaza çalışanlarının tavırlarıyla ilgili öğrenci görüşlerinin dağılımı
Mağaza çalışanlarının ilgisizliği ve olumsuz davranışları, ankete katılan
öğrencilerin çoğunluğu tarafından rahatsız edici olarak değerlendirilmiştir.
Öğrencilerden 106’sı ( % 68.4 ) mağaza çalışanlarının ilgisizliğinin kendilerini
rahatsız ettiğini ifade ederken, bunlardan 92’ si ( % 67.1 ) erkek, 14’ ü ( % 77.8
) ise kız öğrenciler olduğu görülmektedir. Satış elemanlarının ilgisizliğinden kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla rahatsız oldukları dikkat
çekmektedir.
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Buna karşın, ankete katılan öğrencilerden 26’ sı ( %16,8 ) bu durumdan
rahatsız olmadıklarını belirtirken; bunlardan 24’ ü erkek ( % 17,5 ), 2’si ise (
% 11,2 ) kız öğrenciler olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin 23’ü ( % 14,8 ), bu konuda “ fikrim yok
“ cevabı verirken, cinsiyet dağılımı ise; 21’ i erkek ( % 15,3 ) ve 2’ si kız ( %
11,1 ) şeklinde gerçekleşmiştir. Mağaza satış elemanlarının olumsuz
tavırlarından erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla etkilendiklerini
göstermektedir.(Grafik 6)
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Grafik 6: “Alışveriş yaptığım mağaza çalışanlarının ilgisizliği beni rahatsız
eder.”
H 12 : “ Satış Sonrası Hizmetlerle İlgili Bilgim Vardır “
Modern pazarlama yönetiminin üzerinde önemle durduğu konulardan biri
de tüketicilere satış sonrasında sunulan hizmetlerdir. Müşteri odaklı yeni
pazarlama anlayışı amacı, tüketiciye sadece ürün veya hizmet satmayı değil,
satış sonrasında da sunulacak çeşitli türde ki hizmetlerle ve yoğun pazarlama
iletişimi araçlarını kullanarak, uzun yıllar sürecek “ müşteri sadakati “ ni
sağlamaktır. Satış sonrasında sunulan hizmetlerin, satın alma kararları üzerinde
önemli etkileri vardır. Akhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin anketimize
verdikleri yanıtlarda da bu önermenin doğrulandığı görülmektedir.
Tablo 23 ‘ de görüldüğü gibi, ankete katılan öğrencilerin % 38.7 ‘ si
önermeye “ katılıyorum “, % 16.1 ‘ i “ kesinlikle katılıyorum” yanıtı vermişler
ve satış sonrası hizmetlerle ilgili bilgisi olanların örneklem içindeki oranı %
54.8 olarak belirlenmiştir.
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Satış sonrası hizmetlerle ilgili bilgisi olmadığını belirten öğrencilerin
oranı; “ Katılmıyorum “ diyenler % 9, “ kesinlikle katılmıyorum “ diyenler %
1,3 olarak görülmekte olup bu önermeyi desteklemeyenler % 10,3 olmuştur.
Bu arada Tablo 23 ‘ de de görüldüğü gibi, “ Fikrim yok “şeklinde görüş
belirten 54 öğrencinin, % 34,8 ‘lik oranla bir hayli yüksek ve dikkat çekici
olduğu söylenebilir.
Önerme: Satış sonrası hizmetler ile ilgili bilgim Frekans
vardır.

Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

25

16,1

Katılıyorum

60

38,7

Fikrim Yok

54

34,8

Katılmıyorum

14

9,0

2

1,3

155

100,0

Kesinlikle Katılmıyorum
Toplam

Tablo 23: Satış sonrası hizmetlerle ilgili öğrenci görüşlerinin dağılımı
H 13 : “ Mağazanın Görünümü Satın Alma Kararımı Etkiler “
Günümüz kapitalist toplumlarında bireyleri tüketime yönlendiren bir çok
argümanlar söz konusudur. Bunlardan biri de, alışveriş mekanlarının görünümü
ile bireylerin bilinçaltına gönderilecek mesajlarla onları tüketme arzusunu
arttırmaktır. Bu konuda alışveriş merkezlerinin ve bünyesinde yer alan
mağazaların fiziksel yapı özelliklerinden vitrin düzenlenmesine kadar yapılan
tasarımlar tüketicileri motive etmeye yöneliktir. Bu etki özellikle genç
tüketiciler üzerinde daha yoğun şekilde gözlenebilmektedir. Hipotezin,
araştırma örnekleminde yer alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin anket
sorularına verdikleri yanıtlarla doğrulandığı görülmektedir.
“ Mağazanın görünümü satın alma kararımı etkiler “ önermesine
öğrenciler tablo 24’ de görüldüğü gibi ; % 36,8 “ katılıyorum “, %27,7 “
kesinlikle katılıyorum “ olmak üzere toplam % 64,5 oranında doğrulayarak
desteklemişlerdir.
İfadeye katılmayanlar ise görüşlerini; % 14,2 ‘ yle “ katılmıyorum “ ve
%3,9 ‘ la “ kesinlikle katılmıyorum “ şeklinde olmak üzere toplam % 18,1
yüzdesiyle belirtmişlerdir.
Mağaza görünümünün satın alma kararını etkilemesi konusunda ankete
katılan öğrencilerin % 17,4 ‘ ü “ fikrim yok “ şeklinde görüş açıklamışlardır.
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Önerme: Mağazanın görünümü satın alma Frekans
kararımı etkiler.

Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

43

27,7

Katılıyorum

57

36,8

Fikrim Yok

27

17,4

Katılmıyorum

22

14,2

6

3,9

155

100,0

Kesinlikle Katılmıyorum
Toplam

Tablo 24 : “Mağaza görünümü satın alma kararımı etkiler” önermesine verilen
cevapların dağılımı.
SONUÇ
Pazar Ekonomilerinin hakim olduğu demokratik ülkelerde sistemin
odağında birey yer almaktadır. Bu toplumlarda bireyler “ tüketici “ kimlikleriyle
piyasanın temel aktörlerinden biri konumundadır. Kişisel nitelikleri, tüketim
tercihleri
davranışları
pazarlama
stratejilerinin
saptanmasında
ve
uygulanmasında temel belirleyicilerden biridir. Müşteri odaklı modern
pazarlama tekniklerinin sürekli değişmesi, gelişmesi ve uygulanması,
tüketicileri pazarın en önemli unsuru haline getirirken, tüketimi de vazgeçilmesi
gittikçe zorlaşan tutkuya ve kurtulması adeta rehabilitasyonu gerektiren
bağımlılığa dönüştürmektedir. Bu durum, özellikle gelişmiş Batılı ülkelerde 20.
Yüzyılın ortalarından itibaren kitle iletişim araçlarının ürettiği popüler kültürün
de etkisiyle tüketim toplumu olgusunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Yoğun tüketime endeksli yaşam biçimleri 1980’ li yılların ortalarından itibaren
küreselleşme olgusunun da etkileriyle neredeyse tüm dünyayı ve ekonomide
değişim ve liberalizasyon sürecine giren ülkemizi de etkisi altına almaya
başlamıştır.
Günümüzde işletmelerin, farklı sosyal tabakalarda yer alan tüketicilere
yönelik uyguladıkları pazarlama teknikleri, tüketici davranışlarını etkileyen
önemli etkenlerdendir. Homojen karakterini gittikçe kaybeden tüketicilerin
değişen ve çeşitlenen yaşam biçimleri ve tüketim tercihleri pazarın
bölümlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Popüler kitle kültürünün bireysel
tüketimi bir tür kimlik edinme, kendini tanımlama ve sosyal yaşamda kazanma
biçimi olarak sunmasıyla bireyleri ve özellikle genç tüketicileri etkilediği
görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin tüketim alışkanlıkları ve
davranışlarının inceleme konusu olduğu bu araştırmada, tüketim kültürünün
baskısı altındaki genç tüketicilerin bundan değişik biçimde ve ölçülerde
etkilendiklerini görmek mümkündür.
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Araştırma örneklemi içinde yer alan öğrencilerin 18 – 22 yaş bandında
yoğunlaşması nedeniyle, genç ve gelişmeye açık, eğitimli tüketici profili tanımı
içinde değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda, tüketim
kültürünün olası etkilerine daha fazla açık olmayı da ifade etmektedir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun ekonomik olarak ailelerine bağımlı oldukları,
bu destekle öğrenimlerini sürdürdükleri görülmektedir. Doğal olarak
öğrencilerin tüketim davranışları bu ekonomik baskı altında şekillenmekte ve
aylık harcamalarında temel ihtiyaçları oluşturan; gıda, barınma ve ulaşım
giderlerinin kısıtlı bütçeleri içinde önemli yer tuttuğu görülmektedir.
Öğrencilerin büyük bölümünün aile kaynaklı sınırlı gelirlerinin önemli kısmını
temel ihtiyaçların giderilmesine kanalize etmeleri, onların satın alma ve tüketim
davranışlarını belirleyen, şekillendiren önemli bir etken durumundadır. Temel
giderleri; eğitim, eğlence, sosyal aktivite ve sağlık harcamalarının izlemesi
olağan, beklenen ve tahmin edilebilen bir sonuçtur.
Üniversite gençliğinin genç, bilgiye açık, ülke ve dünya gündemiyle ilgili
çok yönlü gelişmeleri izleme olanak ve yeteneğine sahip tüketici özelliğine
sahip olmaları nedeniyle aynı zamanda tüketim kültürünün etkilerine de açık
oldukları görülmektedir. Satın alma kararlarını ve tüketim davranışlarını
etkileyen faktörler bakımından ilk sırada “ ürün markası “ nın belirtildiği, onu “
referans ( danışma ) grubu “ içinde yer alan arkadaşları izlemekte, üçüncü sırada
ise, internetin doğal olarak belirleyici bir etken olarak yer aldığı görülmektedir.
Bu durum; öğrencilerin teknolojiden etkin şekilde yararlanarak, her tür bilgiye
kolayca ulaşabilme, böylelikle moda ve diğer trendleri yakından izleyebilme
olanakları göz önünde bulundurulduğunda daha iyi anlaşılabilmektedir.
Tüketim toplumlarının sosyo-psikolojik tabanlı karakteristiklerinden en
belirgin olanı; bilinçsiz tüketici davranışları ve ekonomik anlamda israf
boyutlarını aşan gereksiz tüketimdir. Bu araştırma kapsamında tüketim
davranışları ve alışkanlıkları incelenen öğrencilerin bu konuda, elde edilen
veriler toplamında % 90’ a yaklaşan bir çoğunlukla bu olguyu adeta tekzip
edercesine “ bilinçli tüketici “olduklarına inandıklarını göstermektedir. Bu ise,
oldukça olumlu ve önemsenmesi gereken bir bulgudur. Bir alt bulgu olarak; kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha bilinçli tüketici oldukları sonucu da
anlamlı ve önemli kabul edilmelidir.
Pazarlamanın önemli işlevlerinden biri, ancak etik yönüyle tartışmaya
açık bir konu olan ürün ve hizmet tanıtımı yapan reklamların, tüketicileri
yanıltarak yanlış yönlendirdiği algısına öğrencilerin de inanarak destekledikleri
görülmektedir. Bu bağlamda; pazarlama yönetimlerinin ve reklam sektörünün
reklam ve reklamcılıkla ilgili mevcut imaj ve algının değiştirilerek düzeltilmesi
ve güvenilirlik sorununun aşılması bakımından öz eleştirel bir yaklaşım içinde
olmaları gerektiği görülmektedir. Tartışmalı benzer bir durumun internetin
güvenilirliği konusunda da varlığı gözlenmektedir. Öğrenciler, satın alma karar
ve davranışlarını etkileyen faktörleri açıklarken üçüncü etken olarak ( marka ve
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arkadaşlardan sonra ) interneti göstermişlerdir. İnternete ilgilerinin yoğun
olduğu bilinen öğrencilerin internet ortamında yapılan alış-verişi güvenli
bulmamaları ilginç ve dikkat çekici olmanın yanı sıra, güvenli satın alma ortamı
olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Ancak, inetrnet odaklı bilgi çağını
yaşadığımız günümüzde, konuyla ilgili görüş ifade etmeyen/edemeyen
öğrencilerin sayısal ve oransal olarak görece yüksekliği, ayrıca üzerinde
durulması ve nedenlerinin araştırılması gereken düşündürücü bir konu olarak
dikkati çekmektedir.
Tüketim kültürünün simgesel kavramlarından olan markanın,
öğrencilerin alış-veriş kararlarında ve tüketim davranışları üzerinde belirleyici
bir etken olduğu elde edilen verilerle ulaşılan bir bulgudur. “ Pahalı ürünlerin
daha kaliteli olduğu “ ise; erkek öğrencilerde, kız öğrencilere göre daha yaygın
olduğu, bu anlamda kız öğrencilerin daha bilinçli oldukları söylenebilir. Genel
olarak üniversite öğrencilerinin tüketim kültürüne özgü benzer olumsuz algı ve
ön yargılarla ilgili olarak daha fazla enformasyonla bilgilendirilmeye
ihtiyaçlarının olduğu anlaşılmaktadır. Bilinçsiz ve gereksiz tüketimi körükleyen
kitle ve tüketim kültürü konusunda özel de öğrencilerin ve gençlerin, genelde
ise tüm bireylerin daha fazla bilgiye, bilgilendirilmeye, bilinçlenmeye ve
bilinçlendirilmeye gereksinimleri olduğu görülmektedir.
Yükseköğrenim sürecinde bulunan öğrencilere üniversite birimlerinde
akademik düzeyde destek sağlanması kısa vadede olumlu etkilerini gösterebilir.
Konuyla ilgili düzenlenecek etkinliklerde akademisyenlerin, uzmanların ve
tanınmış kişilerin öğrencilerle yapacakları çeşitli paylaşımlar, verilecek eğitim
seminerleri ve konferanslar ve düzenlenecek yarışmalar gençlerde tüketim
bilincinin oluşmasına ve gelişmesine olumlu katkılar sağlayabilecektir. Söz
konusu akademik ve kültürel etkinliklerde; tüketim kültürüne esir olmanın ve
tüketim bağımlılığının sakıncaları, tüketmeden mutlu olunamayacağı algısının
kişileri daha fazla mutsuz edeceği, tüketmek için yaşamadıkları, onun bir amaç
değil, araç olduğu vurgularının sözel, görsel ve yazılı yapılmasının eğitici ve
yararlı olması beklenir. Toplumsal ölçekte ise, konuyla ilgili bakanlıkların ve
kurumların belirleyecekleri çeşitli kamu spotlarıyla, açık alan iletileriyle
tüketim konusunda daha bilinçli bir sosyal yapının oluşmasına katkı
sağlanabilir.
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ÇİN’DE KADIN CAMİLERİ
İnci İnce ERDOĞDU
ÖZET
Çin Halk Cumhuriyetinde 10 etnik gurup islam dinine inanmaktadır. Bu
etnik guruplar şunlardır: Hui,Uygur,Kazak, Kırgız,Tatar,Özbek,Tacik,Dong
Xiang, Salar, Bao An.
Cami sözcüğü Arapça'da kişinin ( Allahın önünde) secdeye geldiği yer
anlamına gelen mescid (çoğulu :mesacid) teriminden gelmektedir. Terim
Kur'an'da da sık sık kullanılmaktadır. Çince'de cami Qingzhensı kelimesiyle
ifade edilmektedir. Qingzhen: İslami, temiz,helal; Sı : kelimesi ise ibadethane
anlamındadır. Çince'de Kadın cami, Qingzhennusı olarak geçmektedir.
İslamiyetin Çin'de yayılmasından sonra müslüman bayanların kendilerine
mahsus ibadethaneleri vardı. Çin'de en erken kadın cami hutong 'da (Niujie
cami yakınındadır) 1922 yılında açılmıştır. Çin'de Henan,Shandong,Hebei
eyaletleri gibi bir çok eyalette 400'den fazla kadın camisi bulunmaktadır.Bu
yapılar arap mimarisinin özelliklerini taşırken yüzyıllar boyunca
Çin
toplumunun mimarisinin özünü bünyelerine katmışlardır. Camiler Çin
mimarisinin önemli bir parçası haline gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çin, İslam, Cami, Kadın
MOSQUE FOR WOMEN IN CHINA
ABSTRACT
Islam spread among 10 Chinese ethnic minorities, namely the
Hui,Uyghur, Kazakh, Kyrgyz,Tatar,Uzbek,Tajik,Dong Xiang,Sala and Bao An.
The origin of cami (mosque) is `mescid` (plural: mesacid) means the
place where a person prostratehimself in front of God. This term was used in the
Quran frequently.Mosques is `Qingzhenze` in Chinese. Qingzhenmeans
`Islamic, clean and `helal`. Si means place of worship.
Mosquefor women is `Qingzhennusi in Chinese. There were special
worshipplaces for women after Islam ismspreaded in China. The old est wome
nmosque in China is near should hutong of Beijing (nearNiujieMosque). It
opened in 1922. In some provinces of Chinalike Henan, Shandong and Hebei
there are more than 400 mosqueswhich was built by Arabic arcitecture and
wereadded the essence of Chinese architecture. Thesemosques became an
important part of Chinisearcitecture.
Keywords: China, Islam, Mosque, Women
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''İslam dünyası'' dendiğinde İslam inancını benimsemiş veya bu inancı
benimseyenlerle geçmişte ve bugünde yaşam, yönetim ve mekan beraberliği
olmuş toplumlar ve bu toplumların yaşadıkları coğrafi alanlar kastedilir. İslam
dünyasının dört kıta üzerine yayılan nüfusu dünya nüfusunun beşte birinden
fazladır. İslam inancı bu toplumların siyasi, kültürel ve manevi özelliklerini her
yönden belirlemiş, değişik zamanlarda ve yerlerde birbirinden farklı biçimlerde
yaşanan tecrübeler İslam dünyasına zengin bir çeşitlilik kazandırmıştır
(İhsanoğlu,2014,s.19).
İslamiyet, Hz.Ömer zamanında Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ın fethiyle
Arabistan'ın dışında yayılmaya başlamıştır. Abbasiler döneminde askeri
faaliyetler hızını kaybetmiştir. Bunun yerini ticari faliyetler almıştır. Basra
körfezinden yola çıkan ticaret gemileri Hint Okyanusunu aşarak Uzak Doğu
ülkelerine ulaşırken, diğer taraftan da İpek Yolu'nu kullanarak Çin’e
ulaşmışlardır.
Çin başta olmak üzere diğer Uzakdoğu ülkelerinde müslümanlığın
yayılması tamamen tüccarlar ve din adamları tarafından sağlanmıştır. Uzak ve
farklı bir coğrafyadan gelen bu tüccarlar, Çin’e yalnızca ticari mallar
getirmiyorlardi. Doğal olarak yaşadıkları ülkenin coğrafi ve kültürel
özelliklerini ve hepsinden önemlisi de dini inançlarını da beraberlerinde
getiriyorlardı.
Günümüzde Çin'de 56 etnik gurup birarada yaşamaktadır. Ve 56
milliyetten 10'u İslam dinine inanmaktadır. Bu 10 milliyetten 8 'i Türk
milliyetlerine mensuptur (İnce Erdoğdu,2015,s.14).
Çin Halk Cumhuriyetinde 10 etnik gurup islam dinine inanmaktadır. Bu
etnik guruplar şunlardır: Hui, Uygur, Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek, Tacik, Dong
Xiang, Salar, Bao An.
Günümüzde Çin'de yaşayan müslüman nüfusu 23 milyondan fazladır.
Çin tarihi kaynaklarından anlaşıldığı üzere, İslam Çin'e ilk olarak Tang
hanedanlığının başlangıcı olan VII. yüzyılın ortalarında eski deniz yolunu takip
eden Arap tüccarlar tarafından getirilmiştir.
Daha sonra müslümanlar kendi inşa ettikleri büyük camilerde dini
ibadetlerini sürdürdüler. Çin'e gelen bu müslüman, arap tüccarlar yerli Çinli
kızlarla evlenerek, İslamın Çinliler arasında hızla yayımasını sağladılar.
Çin'de Tang Hanedanlığı dönemi kayıtlarında, üçüncü Halife Osman'ın
Tang Hanedanına elçi heyeti göndermiş olduğu tarih(M.S.651),Çin tarihçileri
tarafından İslamiyetin Çin'e giriş tarihi olarak kabul edilmektedir.
İslam ibadeti genelde kişinin bütün yaşantısını kapsayan bir olgu olarak
görür. Bu durumda kişinin yemek yemesi, yolda yürümesi, çalışması ve
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uyumasından düzenli olarak yaptığı şekilsel ibadetlere kadar her davranışı
ibadet olarak değerlendirilir.
İslam’da belirli şekil ve kurallara bağlanmış olan ibadetler temel ibadetler
olarak bilinir. Temel ibadetler arasında Kur’an’da en fazla uygulanan namazdır.
Namaz belirli kurallar ve davranışlar dâhilinde yapılan bir ibadettir.
Hz. Muhammed döneminde temelleri atılan eğitim-öğretim, yönetim,
sosyal dayanışma ve benzeri konulardaki kurumsal yapılar İslamın yayılmasına
paralel olarak tarihsel süreç içerisinde gelişmiş ve eşsiz bir islam medeniyeti
ortaya çıkmıştır. Bu süreçte başlıca eğitim öğretim kurumları olarak camiler ön
plana çıkmıştır.
Cami sözcüğü Arapçada '' kişinin (Allahın önünde) secdeye geldiği yer ''
anlamına gelen mescid (çoğulu mesacid) teriminden gelmektedir. Terim
Kuran'a sık sık kullanılmaktadır.
Çince’de Cami; Qingzhensı 清真寺 kelimesiyle ifade edilmektedir.
Qingzhen: İslami, temiz helal. Sı: kelimesi ise ibadethane anlamındadır.
Çince'de Kadın Cami ise Qingzhennusı 清真女寺olarak geçmektedir.
Kuran caminin mimarlık tarihi açısından bütün müslümanlar için
belirleyici olarak bir kural getirir: Namaz kılma yükümlülüğü. Namaz kişiye
özel bir eylemdir ve ünlü bir hadire göre namaz kılınan her yer mescitttir.
Ancak namaz aynı zamanda cemaatin tümünü kapsayan kollektif bir eylemdir.
İslam cemaate oldukça önem vermekte, cemaat halinde olmayı teşvik
etmektedir. Cuma, bayram namazları cemaatle camilerde kılınan namazlar
müslümanları biraraya getiren vesilelerdir. Cuma namazı yalnızca dinsel bir
yükümlülük olmayıp aynı zamanda topluluğu ilgilendiren haberlerin ve
kararların bildirildiği hatta belli toplu kararların alındığı bir toplantıdır. Cuma
namazı zamanları, toplum bilimcilerin deyimiyle toplumun ve önderlerinin
birbirleriyle iletişim kurdukları zamanlardır.
Mescitler Hz. Muhammed döneminden itibaren inşa edilmeye başlanmış,
ilerleyen dönemlerde gerek mimari gerekse tasarım açısından geliştirilmiştir.
Günümüzdeki yaygın anlamı itibarıyla mescit küçük ölçekli ve genellikle
minaresi bulunmayan mabetlere, cami terimi ise daha büyük ve teferruatlı
olanlarına isim olarak kullanılmaktadır.
Tang(618-907)唐 ve Song(960-1279) 宋hanedanlıkları (M.S.618M.S.1279) döneminde Çin’de İslamın yayılması ve gelişmesiyle beraber
Müslümanların yaşadığı güneydoğu kıyı bölgelerinde camiler inşaedilmeye
başlanmıştır. Çin'in Güneydoğu kıyıları Müslüman Arapların İpek yolunun
denizdeki kolu yoluyla ulaştığı ilk yerlerdir.
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Günümüzde Çin’de 35000’den fazla cami bulunmaktadır. Camiler
Arabistandaki formunu korumayıp Çin mimarisiyle bütünleşmiş ve Çin
mimarisinin önemli bir parçası haline gelmişlerdir.
İslamiyet Çin'de yayıldıktan sonra Çin kültürüyle kaynaşmış ve Çin tarzı
İslamiyet şekline dönüşmüştür. Bu durum arap ülkelerinde bulunan camilereden
farklı olarak yapılan cami binalarında da görülmektedir. Çin’de cami yapımında
genelde Çin tuğla ve ahşap yapısı kullanılmış, aynı zamanda İslama özgü
değerler de muhafaza edilmiştir. Camilerin iç mimarisinde İslami tarz ön plana
çıkarılmıştır. Cami içlerinde bulunan mihrapta, duvarlarda Kurandan ayetler
bulunur.
Sözünü ettiğimiz bu camilerin içerisinde bazı camiler farklı özellik
taşımaktadırlar.
Çin Halk Cumhuriyetin'de yalnızca kadınların giderek ibadet ettikleri
Kadın Camileri de bulunmaktadır. Bu camileri diğerlerinden ayıran fark ise
sadece kadınların kullanımı için özel inşa edilmiş olmalarıdır.
Çin’de Henan, Shandong, Hebei eyaletleri gibi birçok eyalette 400 den
fazla kadın camisi bulunmaktadır.
Bu kadın camileri diğer islam dinine inanan ülkelerde yoktur.
Çin Hükümeti izlemiş olduğu din politikası ile 1993 ve 1995 yıllarında
dini ibadethaneleri kayıt altına almış ve gerekli şartları sağlayan kadın
camilerini kanunlar önünde bağımsız kadın camileri olarak kabul etmiştir.
Kadın imamlara ve kadın topluluk liderlerine eşit bir şekilde toplumsal
hareketlere katılma yetkisi verilmiştir. Bir kısım kadın camilerinin ekonomik
yönetimi de kayıt sonrasında erkek cami, lerinden ayrıldı.
Zhenzhoubeida kadın cami 郑州北大女寺, Beixiajie kadın cami 北下街
女寺 , Sıshılipu kadın cami 四十里铺女寺ve Xianjiefanglu kadın cami 西安解
放路女寺 hepsi bu statüde olan kadın camileridir.
Kur’an’ın bir birey olarak kadın üzerinde nasıl durduğunu anlamak çok
önemlidir. Çünkü erkek olsun kadın olsun Kuran bireylere yaklaşımı aynıdır.
Yani Kuranın Allahla kul arasındaki ilişkiler konusunda söyledikleri cinsiyet
ayırımı gözetmez. Maneviyat konusunda ise kadınların sahip olduğu haklar ile
erkeklerin sahip oldukları haklar aynıdır.
İslam Devletlerinde, kadınlar askerlik, bilim, devlet ve hukuk işlerinde
yüksek görevler almışlardır. Bu da İslam dininin, kadınları sosyal, siyasal ve
kamu işlerinden meneden hiçbir emir ve kısıtlamada bulunmamış olduğunu
gösterir. İslam devletlerinde yetişmiş kadın hükümdarlar bulunduğu gibi önemli
hizmetlerde bulunan çok sayıda kadın da bulunmaktadır.
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Kadınların gerek 20. yüzyılda sahip oldukları hak ve sorumluluklar
gerekse politika düzeyinde tartışılan ve uygulanan sosyal siyasi ve ekonomik
alanlara tam katılım fırsatları Kuran tarafından da desteklenmektedir.
Kadınların toplum içindeki değerlerini artırdıkları konusu tartışma götürmez bir
gerçektir.
İslam Hukukunda kadınların hakları Kuranı Kerimde, Allahın
emirleriyle güvence altına alınmıştır. Ve onlara da erkeklerden istenen dinsel,
hayatsal ve sosyal ödevler yüklenmiştir. İslam dininde Kadın muafiyeti yoktur.
İbadet bunlardandır.
Geleneksel Çin toplumu ataerkil bir toplumdur. Eski Çin’de kadınlar aile
içinde aile büyüklerinden eğitim alırlardı bunun dışında dışarıda herhangi bir
eğitim almazlardı. Bu durum Çinli müslüman kadınlar için de aynıydı. Qing (
清) hanedanlığının sonları, Çin Cumhuriyeti başlarında, Cumhuriyetçilik
akımının da etkisiyle az sayıda müslüman kız feodal sistemin kurallarını
bozarak okula gitmeye başladılar. Böylece müslüman kız çocukları arasında
eğitim yavaş yavaş başlamış oldu.
Müslüman kız çocuklarının eğitim görmesi için açılan ilkokul Henan (河
南 ) dadır. Qing hanedanlığı döneminin Jiaqing (嘉庆) yılında (1796),
müslümanlar kaifeng(开封 )'da Wangjia mahallesinde (王家胡同) 、müslüman
kız okulu (清真女学) açtılar. Kız çocuklarının Kuran eğitimi Henan bölgesinin
her yerinde gelişmeye başladı. Böylece kadın imam yetiştiren okullar ortaya
çıkmaya başladı. Kadınlar burada derin islami bilgi ve islami terbiye almaya
başladılar.
Henan'dan sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında, Pekin Niujie 牛街, Sanlihe
三里河,Madian 马甸, Hebei Baoding ( 河北保定), Zhangjiakou (张家口 ),
Xuanhua (宣化 )、Jiangsu Yangzhou
(江苏扬州)、Guangxi Guilin (广西桂
林)、Hunan Changsha(湖南长沙)、Anhui Wuhu
(安徽芜 湖)、 Jieshou (
界首) gibi bölgelerinde kadın ibadethaneleri ve kadın okulları açıldı.
Kuzeybatı bölgesinde müslüman kadın cami ve okulları 20. yüzyılın
kırklı yıllarının başında açıldı. Bunlar öncelikle Henan bölgesinden batıya
göçeden müslümanlar tarafından açılmıştır. Daha sonraları bölgede yaşayan
müslümanlar tarafından inşa edilmiştir. Bu kadın camilerinin önemli bir kısmı
Gansu Pingliang(甘肃平凉)、Lanzhou(兰州)、Qinghai Xining (青海西宁)、
Xian Lianhuqu (西安莲湖区) bölgesindedir.
Çin Halk Cumhuriyeti'nde Kadın camilerinin bölgelere göre dağılımına
bakacak olursak; 1980'li yıllardan sonra bazı kadın camilerinin tekrar
yenilendiğini bazı bölgeler de ise yeni inşa edildiğini görüyoruz. Kadın
camilerinin çok sayıda olduğu bölgeler: Henan (河南 ), Hebei (河北 )
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Shandong (山东 ), Shanxi (山西 ) gibi eyaletlerdir.1949 öncesiyle
kıyaslandığında, kuzeybatı bölgesindeki kadın camilerinin sayısında büyük artış
gözlemlenmiştir. Güneybatı bölgesinde de özellikle Yunnan (云南 )eyaletinde
kadın camileri inşa edilmiştir. Ama sayıları çok azdır. Bölgelere göre kadın
cami sayıları:
Henan河南 Bölgesi: İslam Eğitim Birliği'nin bildirdiğine göre; 1996
yılında tüm eyalette 91 kadın cami bulunmaktadır. Bu sayı yaklaşık olarak aynı
yılda var olan erkek cami sayısının 1/9 'u kadardır. Henan eyaletinde kadın
camilerinin oldukça çok olduğu yerler: Kaifeng ( 开封),Zhengzhou (郑州 ),
Luoyang (洛阳 ), Zhoukou ( 周口)'dur.
Shandong 山东Bölgesi: Tüm eyalette 40 'dan dan fazla kadın cami
bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda Heze ( 菏泽) bölgesinde İslami eğitimin
çok iyi olduğu kanıtlanmıştır. Tarihte de eyaletteki bayan imamların çoğu Heze
bölgesindendir.
Hebei 河北 Bölgesi: 1994 yılı sonunda yapılan bir araştırmaya göre
Hebei eyaletinde 400 den fazla cami bulunmaktadır. Kadın camilerinin sayısı
bunların 1/5 'ini oluşturmaktadır. Rakamla verecek olursak 80 'den fazla kadın
cami bulunmaktadır.
Shanxi 山西 Bölgesi: Shanxi'de Hui müslüman sayısı oldukça azdır.
Eyalette bulunan müslüman sayısı 100000' i geçmez. Ve bu bölgede
müslümanlığın etkisi oldukça fazladır. Kadın camileri de bulunmaktadır. Shanxi
Eyaleti İslam Eğitim Birliğinden alınan bilgilere göre 1997 yılında tüm eyelette
70'den fazla cami bulunmaktadır. Bunların 60'dan fazlası kadın cami veya kadın
ibadethaneneridir.1980 'lerden sonra bazı kadın camileri cami kontrol
komitelerini oluşturdular. 1997 yılında tüm eyalette bağımsız kadın cami sayısı
20 kadardı. 19 kadın imam bulunmaktaydı. Kadın imamlar da erkek imamlar
kadar saygı görmektedirler.
Shanxi 陕西 Bölgesi: Bu bölgedeki müslümanlar, Henan Eyaletinden
bölgeye gelen müslümanlardan etkilenmişlerdir.1980'li yıllardan sonra bu
bölgedeki müslümanlar da kadın camileri inşa etmeye başladılar. 1996 yılında
tüm eyalette 20 kadın cami vardı. İçlerinden 3'ü tamamen bağımsızdır. Shanxi
eyaletinde, Xian’da (西安), toplam 17 kadın cami bulunmaktadır. Bu camiler
içinden yalnızca biri tamamen bağımsızdır.
Gansu 甘肃Bölgesi: 1980'li yıllardan sonra kadın camileri tekrar inşa
edilmeye başlandı. Bunlardan önemlileri: Lanzhou (兰州 ), Pingliang (平凉 )
gibi bölgelerdedir. Lanzhou’da bir kadın cami, Pingliang’da 6 kadın cami
bulunmaktadır. Bunlar arasında 3 tanesi Henan bölgesinden göç edenmüslüman
halk tarafından inşa edilmiştir.
128

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

Ningxia 宁夏 Bölgesi: 1980’li yıllardan sonra, Ningxia, Guyuan (固原
)'de Henan'dan gelen müslümanlar tarafından bir kadın camiyeniden inşa
edilmiştir. Lingwuxian’de (灵武县),180 'den fazla cami bulunmaktadır. Bunlar
arasında 100'ü kadın camidir.
İç Moğolistan Özerk Bölgesi 内蒙古 : 1996 yılında tamamen bağımsız
bir kadın cami olduğu tesbit edildi.
Pekin 北京 : Pekin'de eskiden var olan kadın camileri yenilenmedi.
Sadece Niujie cami ve Chaoyang bölgesindeki kadın ibadethanesi yeniden
yenilendi.
Tianjin天津: 1997 yılında 10 kadın cami bulunmaktaydı.
Shanghai 上海: 1994 yılında bir kadın cami bulunmaktaydı.
Jiangsu 江苏: Önceden kadın cami vardı. Tekrar inşa edilmedi. Bölgede
yaşayan kadınların isteği doğrultusunda kadın cami inşası kararı bulunmaktadır.
Anhui 安徽: 20-30 civarında kadın camimin bulunduğu söylenmektedir.
Hubei 湖北 : Wuhan (武汉市) şehrindeki, Jiangan (江岸) kadın cami
80'li yıllarda yenilenmiştir.
(青海 ) bölgelerinde kadın cami

Xinjiang(新疆 ) ve Qinghai
bulunmamaktadır.
(Shui,2002,s.170)

Çin'deki Kadın camileri Çin felsefe ve kültürü ile şekil bulmuştur. Kadın
camileri diğer müslüman ülkelerde bulunmamaktadır.
Çin toplumu ataerkil bir toplumdur. Erkeklerin kadınlar üzerindeki
üstünlüğü, Çin felsefesine dayanmaktadır. Bu felsefeye göre dünya, Yin
veYang (阴阳),adı verilen, birbirlerini tamamlayan iki öğeden oluşmaktadır.
Yin ve yang'ın temel özünün dişillik ve erillik kavramlarından meydana geldiği
bilinir (Polatlar,2015,s.7).
Çin toplumunda bazı kurallar bu felsefeye göre şekillenmiş ve kadının
erkeğe itaati beklenmiştir.
Çin'deki Kadın camilerinin de bu felsefe doğrultusunda inşa edildiği
düşünmek yerinde olacaktır. Çünkü günümüzde Çin'de yaşanan İslam, Çin
kültürünü benimsemiş ve bu kültürle yeniden şekillenmiştir.
Günümüzde Çin Halk Cumhuriyetinde 10 müslüman etnik gurup
yaşamaktadır. B u etnik guruplardan 8'i Türk milliyetlerine mensuptur. Ve bu
müslüman etnik gurupların toplam nüfusu 23 milyonun üzerindedir. Çin’de
toplam 35000 camii, 45000 den fazla imam bulunmaktadır.
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1949 yılında Çin Halk Cumhuriyetinin ilanından sonra da Çin'deki
müslümanların dini inancı ve hayat tarzı anayasa, kanunlar ve politikalarla
koruma altına alınmıştır. Günümüzde Çinli Müslüman Kadın ve erkekler
ibadetlerini özgürce yerine getirmektedirler.
Türk - Çin dostluğunun geliştirilmesinde Çin'de yaşamakta olan Bu
Müslüman-Türk nüfusunun önemi tartışılamaz.
Toplumları şekillendiren kadınlardır. Türk ve Çin kadınlarının birbirlerini
daha yakından tanımaları için Çin'deki kadın araştırmaları yakından takip
edilmeli ve Türkiyede ki bu araştırmalar desteklenmelidir.
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İNTERNET BASININDA SAĞLIK HABERLERİ'NİN BAŞLIK VE
SPOTLARI İLE OKUR ÜZERİNDEKİ YANILTICI ETKİSİ
Özgehan ÖZKAN
ÖZET
İnternet her alanda olduğu gibi gazetecilik alanında hem içerik
anlamında, hem de şekil anlamında değişim getirmiş ve yeni bir iletişim
sisteminin oluşmasına temel olmuştur. Kâğıda basılı geleneksel gazeteler
varlıklarını sürdürmekle birlikte, içeriklerini belli oranda koruyarak,
değiştirerek ve niceliksel olarak çeşitlendirerek internet mecrasına taşımıştır.
İnternet gazeteciliğinde haberi açmak ve okutmak için okurun ilgisini çekecek
başlık kullanımı gereği bulunmaktadır. Çok okunma, çok tıklanma amacı, tüm
haber türlerinde etkisini hissettiren magazinleşmiş dilin oluşmasına da neden
olmuştur. Ancak bu durum, sağlık haberleri söz konusu olduğu zaman üzerinde
daha ciddi durulması gereken, analiz edilmeye değer, sorunsallaşmış bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle okuma-yazma alışkanlıklarının düşük
olduğu istatistikî veriler ile sabit olan, haberin tamamı yerine başlık ve spotları
okuma eğiliminde olan okur kitlesi söz konusu olduğunda sağlık haberlerinde
başlık ve spotta kullanılan dil daha da önem kazanmaktadır. Bu araştırmada
internet basınında yer alan sağlık haberlerinin başlık ve spotları itibariyle okur
üzerindeki yanıltıcı etkisi ortaya koyulmaktadır. Bunun için yöntem olarak
söylem analizinden yararlanılmıştır.
Anahtar Sözcükler:
İnternet basını, sağlık haberi, magazinleşme, başlık, spot

HEADLINES AND LEADS OF HEALTH NEWS AT INTERNET PRESS
AND THEIR DECEPTIVE IMPRESSION ON READERS
ABSTRACT
As in every field, the internet has also broughtbig transformations to the
journalism, both in quantitative and qualitative terms, and caused a new system
to come into existence.In addition to that the traditional newspapers printed on
papers continue their existence;they have started to appear on the internet by
protecting their contents at a specific rate, making some changes to a certain
extent and especially bringing a quantitative diversity to their contents.In order
to ensure that a published article gets read, it is necessary in the internet
journalismto use headlines and leadsthat attract and grab the attention of
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readers. The purpose of becoming trendy and publishing most popular news
articles have caused a tabloidized language to come into existence, which can
be felt in all kinds of news articles. However, when the subject is health news,
this change confronts us with a phenomenon that is necessary to put serious
emphasis on, worth to be examined, is considered as a problem. When taken a
mass of readers into accountthat, according to statistics, is deprived of the habit
of reading and writing and tends to read only headlines and leads, instead of
reading in whole, the headlines and leads used in health news become more
important. In this study, headlines and leads of health news on the internet and
their deceptive impression on readers are analysed. This study has been
conducted through the discourse analysis.
Key Words: Internet news, health news, tabloidization, headline, lead
GİRİŞ
İnsanlık tarihinin, yeni buluşlar temelinde şekillenen dönüm noktaları
bulunmaktadır. Buharlı makinelerin kullanımı ile başlayan ilk sanayi devrimi,
elektriğin bulunmasıyla başlayan 2. sanayi devrimi ve bilgisayar ve internetin
yaşamın her alanına girmesiyle başlayan 3 sanayi devrimi bu dönüm noktalarını
ifade eden gelişmelerdir. Günümüzde insan unsurunun ikinci planda kaldığı,
yapay zekânın belirleyiciliğindeki 4. sanayi devriminden söz edilmektedir.
Bu dönemin belirleyici unsuru olan bilgisayar teknolojileri ve internet
ekonomik, toplumsal, siyasal her alanda belirleyicidir. Var olan tüm toplumsal
sistemler internet ve bilgisayar kullanımı temelinde yeniden yapılanmıştır. Bu
durum toplumun en dinamik yapılarından biri olan basın sektörüne de yeni bir
görünüm kazandırmıştır. Gerek Türkiye'de gerekse Yurt dışında kimi gazeteler
kâğıda basılı yayınlarını tamamen durdurmuş ve yayınlarına internet
gazeteciliği halinde devam etmektedir. Örneğin İngiltere’de yayınlanan
Independent gazetesi genel yayın müdür yardımcısı yapan Ian Birrell,
13.02.2016 tarihinde, gazetenin artık yalnızca internet ortamında
yayınlanacağını açıklamıştır. 2011 yılında da The New York Times
Company’nin başkanı Arthur Sulzberger Jr. “Elbette gelecekte bir gün New
York Times’ı kâğıda basmaktan vazgeçeceğiz” açıklamasını yapmıştır. Yayın
hayatına 1996 yılında başlayan Radikal gazetesi de 2014 yılından itibaren
kâğıda basılı yayınını tamamen durdurarak, yalnızca internet üzerinden
yayınlanmaya başlamıştır.
Gerek geleneksel gazeteler, gerekse internet gazetelerinin amacı, haberi
okutmak ve ilan-reklam gelirlerini arttırmaktır. İnternet basınında bunun yolu
haber başlığının haber fotoğrafının olabildiğince çok kişi tarafından
"tıklanması" ve haber sayfalarının açılmasıdır. Haber sayfasını okura
açtırabilmek için de renkli, dikkat çekici, magazinel ve hatta sansasyonel başlık
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ve fotoğraflar kullanma yoluna gidilmektedir. "Haberlerin ve haber
programlarının popülerleşmesi sürecinde, sansasyonel, skandala ve yüzeysel
olaylara yer verilerek aslında sadece haber bültenleri magazinleşmemekte, aynı
zamanda yaşamın kendisi de magazinleşmektedir" (Ergül, 2000:106). Bu
durum, sağlık haberleri söz konusu olduğunda okurun haberden yola çıkarak
yapabileceği yanlış uygulamalar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol
açabilecektir. "Medya doğası gereği insan zihni ile doğrudan temas halindedir.
İletişim fonksiyonu algılama işlemiyle gerçekleşir" (Topçuoğlu (1996:19).
İnsan algısıyla doğrudan temas eden ve okur tarafından sorgulanıp
araştırılmadan "doğru" kabul edilecek içerikler hazırlanırken temel
motivasyonun ticari kaygılar değil, kamu yararı olması gerektiği açıktır.
Magazinel, renkli ve sansasyonel dilin haber diline yansıması iletişim bilimciler
tarafından üzerinde durulan önemli bir konudur.
Basın kuruluşları, tekelleşme olgusu dahilinde, büyük ticari yapıların yan
dalı haline gelmiştir. "Ticarileşme kaygısı, özellikle habercilik alanında büyük
düşüşe
neden
olmuştur.
'sulandırılmış
bilgilendirme'
olarak
adlandırabileceğimiz haberin niteliğinin giderek düşmesi, (...) haberde niteliksel
anlamda önemli bir gerileme yaşatmıştır" (Bayraktaroğlu vd. 2011:16).
Herhangi bir ticari ürünün olabildiğince geniş kitleler tarafından satın alınması
ve firmanın kâr etme kaygısı basın kurumlarına sahip olan ekonomik birimler
tarafından haber için düşünüldüğünde, haberciliğin doğası, gazeteciliğin temel
etik ilkeleri çelişen uygulamalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Gazeteciliğin
başlıca görevi olan "okuru doğru bilgilendirme ve kamu yararı"; "tüketici-okuru
eğlendirme ve ilan, reklam gelirini arttırma" olarak evirilmiştir."Kitle medyası
ürünü software akımının iki ana yanı vardır: Birincisi ideolojik ve kültürel ve
ikincisi de ticari. İdeolojik yan ticari yanı desteklemek, tüketicileri pazara
alıştırmak ve entegre etmek için görev görür" (Erdoğan 2000:294). Sağlık
haberlerinde konunun bağlamından uzaklaştırılarak, yeni anlamlar eklenerek,
anlam kaybına ve değişmesine neden olarak ticari yön desteklenmektedir. "Boy
uzatan mucizevi besin" gibi bir başlık ile sunulan haberin reklam getirme
potansiyeli çok yüksektir. Temel isteklendirme, kamu yararı olmaktan çok
uzaktır.
Kitle toplumunu oluşturan bireyler, her alanda olduğu gibi haber alanında
da kolay tüketebilecekleri, tüketirken eğlenebilecekleri, üzerinde düşünmelerine
gerek olmayan, uzun okuma davranışı gerektirmeyen, içeriği olumlu ya da
olumsuz olsun, okurken haz alabileceği metinler ile karşılaşmak istemektedir.
Bu durumu Frankfurt Okulu düşünürlerinden Adorno “Kültür endüstrisi”
kavramı ile açıklamaktadır. Kavram, zorlu kent yaşamının çalışma hayatı içinde
bunalan kitle toplumu bireylerinin, içinde bulundukları mutsuz edici
gerçeklikten kaçmak için eğlendirici ve kolay tüketilen içeriklere yönelmeleri
olarak özetlenebilir. “Bu ürünler kapitalist birikim ve kâr elde etme amaçlarına
uygun olarak kitlelerin tüketimi için hazırlanmıştır” (Çağan, 2003:183). Bu
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durum yalnızca eğlence ve magazin içerikleri ile sınırlı kalmamakta, ciddi haber
alanları da içerik üreticileri tarafından bilinçli olarak hafifleştirilerek, sansasyon
sosuna batırılarak, magazinleştirilerek okura sunulmaktadır. Bu durumdan okur
memnundur, çünkü zihinsel çaba gerektiren bir süreç ile karşılaşmamıştır, içerik
üreticileri memnundur, “tek boyutlu düşünce ve davranışlar belirlenmiş olur”
(Marcuse, 1975:27).
Bunun sonucunda da tüm haber türlerinde magazinel bir dil ortaya çıkmış
ve bunun toplum cephesindeki izdüşümü kamuoyunun sağlıksız yönde oluşması
şeklinde tezahür etmiştir. Sağlık haberlerinde de magazinel bir dil ortaya
çıkması ayrıca üzerinde durulmaya değerdir. "...sağlık haberlerinin, özellikle
beslenme ile ilişkili haberlerin ciddi bir bilgi-tecrübe süzgecinden geçirilmeden
kullanılması, hem kafa karıştırıcı hem de tehlikeli hale gelmektedir. Okuyucu
hangi bilgilerin doğru olduğundan kuşku duymaya, daha da kötüsü yanlış şeyler
yapmaya başlamaktadır” (Demir, 2010:2). Holding basınının “tüketim-reklam
geliri” temelli magazinel sağlık haberleri; az okuma, haberlerin başlık ve
spotlarına “bakma” alışkanlığı olan tüketim toplumu ile bir araya geldiği zaman
ortaya geri dönüşü olmayan sorunların çıkması ile sonuçlanabilecektir.
Amaç
Bu araştırmanın amacı, sağlık haberlerinin nasıl bir dil ile sunulduğunu
tespit etmektir. Gerçeklikten uzaklaşmadan, okuru yanıltmadan, konunun
uzmanlarından çok yönlü görüş alınarak mı yayınlandığını, yoksa daha çok
tıklanmak amacıyla dalgalandırıcı bir dil ile mi yazıldığı araştırılacaktır. Bunu
ortaya çıkartabilmek için haber başlıkları ve spotlar incelenmiştir. Sağlık
haberlerinin sunuş biçimini saptamak için belirlenen ölçütler ise şu şekildedir:
1-Başlığın, haber içeriği ile birebir uyuşmaması. Habere kaynak olan
uzman kişinin söylediği ifadelerden detay sayılabilecek bir ayrıntıyı
dalgalandırıcı bir ifade ile dönüştürerek yanıltıcı olunması
2-Konunun kaynak belirtilmeksizin veya sadece “uzmanlar” gibi genel
bir ifade ile işlenmesi ile güvenilirliğe dair soru işareti oluşturulması
3-Herhangi bir ürüne “Mucize”, “Her derde deva” gibi ürünün işlevinin
çok ötesinde yararlar atfedilerek yanıltıcı içerik oluşturulması
4-Habere konu olan hastalık veya sağlık sorunu ile ilgili olarak
“Öldürücü”, “Çaresiz”, gibi okurları korku ve umutsuzluğa sevk edecek,
haberde olmaması gereken öznel-duygusal ifadeler kullanılması
5-Genelleyici ifade kullanmak
6-Habere konu olan ürüne ya da tedaviye karşı korku/endişe uyandırmak
Araştırma, sağlık haberlerinde yukarıda belirtilen olumsuz dil söylem
analizi ile ortaya koymayı amaçlamaktadır.
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Yöntem
Araştırmada sağlık haberlerinin sunuş biçimini tespit edebilmek için
söylem analizinden yararlanılmıştır.“Söylem bir meta-eylemdir ve ideoloji,
bilgi, diyalog, anlatım, beyan tarzı, müzakere, güç ve gücün mübadelesiyle
eyleme dönüşen dil pratiklerine ilişkin süreçlerdir” (Cevizci, 2000:76). Söylem
analizi, herhangi bir metinde kullanılan sözcükler, noktalama işretleri ve diğer
işaretler, semboller, maddi-manevi unsurların kullanılış biçimleri ile hitap
edilen kitlenin ortak paydasında bulunan anlamlar arasındaki ilişkiler üzerinden
nasıl bir yeni anlam oluşturulmaya çalışıldığını saptamaya yönelik bir analiz
metodudur. “Dil sadece basit bir temsil ya da yansıtma aracı değildir. Dil
değişik fonksiyonları içeriğinde barındıran karmaşık sistemler bütünüdür”
(Elliot 1996’dan aktaran: Ekşi vd., 2008: 101). Hangi noktalama işaretleri,
hangi ifadeler kullanılarak magazinleştirildiği ortaya konmaya çalışılmıştır.
Örneklem
Araştırmada okur kitlesi sınırlı olan, göreli olarak daha az okura ulaşan
fikir gazeteleri değil, ulaştığı kitlenin büyüklüğü ve dolayısıyla etkileme
olasılığı daha çok olan ulusal kitle gazeteleri örneklem olarak seçilmiştir.
Bunlar Hürriyet, Milliyet, Posta, Haber Türk gazetelerinin internet siteleridir.
Bu gazetelerin internet sitelerinde “Sağlık” başlığı altında, Aralık, Ocak ve
Şubat aylarında yayınlanan haberlerden rastgele örneklem yöntemiyle haberler
seçilmiş ve söylem analizine tabi tutulmuştur.
Araştırma
Hürriyet Gazetesi
1. Haber
Başlık:
Her derde deva: Papatya çayı
SPOT:
20 yıldan bu yana papatya üzerinde yapılan araştırmalar geleneksel olarak
papatya çayının faydalarını bilimsel olarak destekliyor. Papatya bitkisinin bu
kadar çok popülerlik kazanması ise modern tıpta üretilen pek çok ilacın
içerisinde etken madde olarak kullanılmasını sağlamasıdır.
Haber:
Papatya çayı tüm dünyada çeşitli hastalıkların tedavisinde en çok
kullanılan bitkisel çaylar arasındadır. Bu yüzden ABD merkezli “Herb Research
Foundation” kurumunun yaptığı açıklamaya göre dünya genelinde her gün 1
milyon bardak papatya çayı tüketilmekte.
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Ara Başlık:
Papatya çayının sağlığa faydaları: Yüksek fosfor içeriği sayesinde
kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır Deri
döküntüsüne yol açan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletirYemeklerden
sonra sindirime yardımcı olarak kullanılır, Gastrit ve ülseratif kolit tedavisinde
kullanılır, Mide kasılmalarını engeller, Kaygıyı azaltır ve genel bir rahatlama
sağlar, Bağırsak sorunlarını giderir, Bağırsak iltihaplanması tedavisinde
yardımcı olarak kullanılır, Adet dönemi kasılmalarını hafifletir, Sırt ve bel
ağrılarını hafifletir, Bağışıklık sistemini güçlendirir
Analiz:
Bu haberde okuru yanlış yönlendirmeye neden olan unsurlar kaynak
belirtmeme, ürüne işlevinin çok üstünde yarar atfetmedir.
Haberde papatya çayının çok sayıda tedavi edici ve destek olucu etkisi
olduğu ifade edilmiş, ancak tüm bu bilgilerin kaynağının bir tıp mensubu mu,
diyet uzmanı mı, aktar mı olduğu yönünde bilgiye yer verilmemiştir.
Haberin başlığı “Her derde deva”dır. Bilimsel söylemden uzak, tıp
biliminin ortaya çıkıp gelişmediği dönemlerin “koca karı ilacı” tabir edilen
yöntemlerine işaret eden bir ifadedir. Hiç bir kimyasal ya da doğal ürünün her
sağlık sorununun tedavisini sağlayamayacağı bilimsel bir gerçektir. Her sağlık
sorununa, kendi özelinde, kendi alt yapısı temelinde, tanı için yapılan testler
sonucuna göre tedavi yöntemi belirlenmektedir.
Haber içeriğine bakıldığında "kesin tedavi" anlamına götüren cümleler
kullanıldığı görülmektedir: “uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır”, "Gastrit
ve ülseratif kolit tedavisinde kullanılır", "Bağırsak sorunlarını giderir"
cümleleri, bitkinin yardımcı olacağı, ek destek sağlayacağı, hafifleteceği gibi
ana tedavinin yanı sıra yardımcı olacağı yönünde değil, doğrudan sorunu
çözeceği yönünde bir algı oluşturmaktadır.
Gerek başlık, gerekse haber içindeki bitkinin kesin tedavi edeceğine
yönelik algı oluşturucu ifadeler okuru her sağlık sorununun farklı nedenleri
olduğu, önce teşhisin yapılması gerektiği gerçeğinden uzaklaştıran bir
söylemdir.
2. Haber
Başlık:
Bilim diyor ki: Büyük kalçalı kadınlar daha zeki
Spot:
Sol yıllarda Twerk videolarıyla sosyal medyayı sallayan büyük kalçalı
kadınlara bakış açınızı değiştirmeye hazır olun. Bilimsel araştırmalar ortaya
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çıkarttı ki, büyük kalçalı kadınlar daha zeki ve daha sağlıklı oluyor. Peki nasıl?
İşte cevabı...
Haber:
Kim Kardashian, Nicki Minaj, Iggy Azalea... Hatta biraz daha geriye
gidecek olursak Jennifer Lopez ve Britney Spears... Bu isimler her ne kadar
popülerliklerini yaptıkları işlere borçlu olsalar da dikkat çeken bir özellikleri
daha var: kalçaları. Büyük kalçalara sahip olmak ve bununla şöhret kazanmak
itici gibi görünebilir ancak büyük kalçalı kadınlara karşı bakış açınızı
değiştirmeye hazır olun. Araştırmalar 9 yıllık bir sürece dayanıyor ve oldukça
iddialı. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Oxford'daki araştırmacılar
Omega 3 üzerinde çalışırken, ilginç bir ayrıntıyı keşfettiler. Uzun yıllardır
Omega 3'ün faydaları bilinmekte ve vücuda diğer etkileri araştırılmakta olduğu
biliniyor. Oxford'daki araştırmanın lideri Profesör Konstantinos Manolopoulos,
Omega 3'ün aynı zamanda özellikle kadınların kalçalarında büyüme etkisi
yaptığını keşfetti. 16.000 kadın üstünde yapılan deneyler sonucunda araştırma,
büyük kalçalı kadınların Omega 3'ü daha fazla taşıdığı anlaşıldı. Bu da onların
daha zeki, daha sağlıklı olmalarına yol açıyordu. Pittsburgh Üniversitesi'nin de
onayladığı araştırma hakkında bir de kitap yazıldı. William Lassek'in imza attığı
"Kadınların neden kilo almaya ihtiyacı var" adlı çalışmada konu tüm
detaylarıyla anlatılıyor.
Analiz:
Haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar:
Başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması, genelleyici ifade kullanma
ve habere konu olan ürüne ya da tedaviye karşı korku/endişe uyandırmadır.
Haberin başlığı "Bilim diyor ki, büyük kalçalı kadınlar daha zeki"dir.
Oysa metnin tamamı incelendiğinde omega 3 maddesinin zeka gelişimi
üzerinde olumlu etkisi olduğu, belirtilirken, söz konusu maddenin aynı zamanda
kadınların kalçasını da büyütebileceği ifade edilmiştir. Haber metninde büyük
kalça-zeka arasında doğrudan ve genelleme yapılabilecek bir bağlantının
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Zeka gelişimi, belirli bir besin veya kimyasalın
kullanımı ile kısa sürede ortaya çıkabilecek bir olgu değildir. Çocukluk
çağından itibaren pek çok değişkene bağlı olarak karakteristiğini kazanan bir
durumdur. Yine kalça boyutu da yeme-içme alışkanlıkları, spor alışkanlıkları,
genetik unsurlar gibi çok sayıda değişkene bağlı olarak ortaya çıkan bir
durumdur. Ayrıca kalçalar yine bu değişkenlerin değişimine göre daralabilir
veya genişleyebilir. Bu nedenlerle başlıktaki genelleyici ifade geçersizdir.
Okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek diğer bir unsur da "Omega
3'ün aynı zamanda özellikle kadınların kalçalarında büyüme etkisi yaptığı"
ifadesidir. Kalp-damar sağlığı bakımından çok yararlı olabilecek bir madde,
"kalçaları büyütüyor" algısı oluşturan bu ifade enedeniyle özellikle kadın
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okurların Omega 3'e yönelik endişe duymalarına ve bu maddeden
uzaklaşmalarına neden olabilecektir.
Milliyet Gazetesi
3. Haber
Başlık:
Anemi Kanser Habercisi
Spot:
Central Hospital'den Genel Cerrahi Uzmanı Prof Dr. M. Rafet Yiğitbaşı,
4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle oldukça tehlikeli bir hastalık olan anemi
ve kanser ilişkisi hakkında bilgiler verdi.
Haber
anemi mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi hastalıkları başta olmak
üzere, tüm kanser çeşitlerinin belirtilerinden biri olabiliyor. Aneminin nedenleri
arasında kanser de yer alıyor. Bu nedenle anemi tedavisine başlamadan önce
kanserin de akla gelmesi ve buna yönelik tetkiklerin yapılması gerekiyor.
Central Hospital'den Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. M. Rafet Yiğitbaş,
4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle oldukça tehlikeli bir hastalık olan Anemi
ve kanser ilişkisi hakkında bilgiler veriyor.
Ara Başlık:
Anemi, tüm kanser çeşitlerinde ortak bulgudur
Anemi, kanın oksijen taşıma kapasitesinin düşmesi anlamına gelen bir
tıbbi terimdir. Anemi tespit edilen hastalar, solukluk, halsizlik, efor
kapasitesinin düşmesi, nefes darlığı ve çarpıntıdan şikayet ederler. Anemi,
sağlıklı kırmızı kan hücresi yani eritrosit üretiminin bozulması, kan hücrelerinin
aşırı yıkımı, kronik hastalıklar veya görünür ya da görünmez kan kayıpları
sonucunda gelişir.
Kan hücrelerinin üretim yeri kemik iliğidir diyen Central Hospital'den
genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. M. Rafet Yiğitbaşı "Sağlıklı eritrosit üretimi için
hemoglobin denilen protein yapısında bir madde, bu maddenin üretimi için de
demir. Protein, iyi bir beslenme ve vitamin desteğine ihtiyaç vardır. Kanser dışı
çok özel nedenlere bağlı anemi tipleri tanıda önemli bir yer tutar ve uygun bir
tedaviyle düzelebilir. Hekimler daha sık rastlanan demir eksikliği anemisini ilk
planda düşünerek, deneye dayalı tedavi uygulayabilirler. Çünkü demir eksikliği
anemisi en sık rastlanan anemi tipidir. Nedenleri arasında da kanserler önemli
bir yer tutar. Ancak anemi nedenleri arasında sayılan kanser türü hastalıklar
özel bir önem arzeder. Anemi, mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi kanserleri
138

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

başta olmak üzere tüm kanser çeşitlerinde, diğer belirtilere eşlik eden ortak bir
bulgu olarak kaydedilir" dedi.
Ara Başlık
Çocuklarda en çok solid organ tümörlerine rastlanır
Halsizlik, solgunluk, çabuk yorulma gibi belirtilerin çocuklarda
kansızlığın habercisi olabileceğini söyleyen Central Hospital'den Genel Cerrahi
Uzmanı Prof. Dr. M. Rafet Yiğitbaş, "Kansızlık çocuklarda bulaşıcı hastalıklara
karşı dirençleri azaltır. ve onların daha sık hastalanmalarına neden olabilir.
Ayrıca kansızlık iştahsızlığa da yol açacağından çocuklarda beslenme düzeninin
de bozulmasına sebep olur.
Ancak çocuk yaş grubunda, yetişkinlerde sık rastlanan kanser tipleri çok
ender görülür. Aksine o yaş grubuna özgü daha çok solid organ tümörleri
saptanır. Anemi hiç olguya eşlik etmese de, büyük boyutlu bu tümörlerin kendi
içinde oluşan kanamaları anemi tablosuna yol açabilir" dedi.
Analiz
Haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar
başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması ve panik/korku/endişeye sevk
etmedir.
Haberin başlığı "Anemi kanser habercisi"dir. İfadenin netliği, okurları
"her anemi olan kanser olabilir" algısına sevk edebilecek şekildedir. Oysa haber
metni incelendiğinde görüşü alınan uzman doktorun, aneminin kanser
hastalığının belirtilerinden biri olabileceğini, rastlanması halinde bu yönüyle
tetkik edilmesi gerektiğini ifade ettiği görülmektedir. Başlıktaki anlam ise
anemi ve kanser arasında doğrudan bir bağ kurar niteliktedir. Bu da okurları,
özellikle demir eksikliği başta olmak üzere kansızlık türlerinin yaygın olduğu
Akdeniz coğrafyasında yaşayan okurları panik/korku/endişeye sevk
edebilecektir.
4. Haber
Başlık
Zika'yı bulaştıran Aedes sineği Türkiye'de
Spot:
Zika virüsü ile ilgili açıklamalar yapan Anadolu Sağlık Merkezi Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, virüs için bulaşıcı olan Aedes
cinsi sivrisineklerin Türkiye'de de bulunduğunu söyledi
Haber
Brezilya'da başlayan ve hamile kadınlara bulaşması sonucunda kusurlu
bebekler doğmasına neden olan Zika virüsü ile ilgili endişe her geçen gün
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artıyor. Hızla yayılması ve tedavi edici ilacının olmaması üzerine Dünya Sağlık
Örgütü'nün (WHO), küresel çapta acil durum ilan ettiği Zika virüsü ile ilgili
açıklamalar yapan Anadolu sağlık Merkezi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.
Dr. Salih Türkoğlu, virüs için bulaştırıcı olan Aedes cinsi sivrisineklerin
Türkiye'de de bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Türkoğlu, "Sivrisinek
aktivitesinin bulunmadığı kış mevsiminde ülkemizde bir salgın tablosunun
çıkması beklenmese de yaz aylarında salgından etkilenmemek için önlemler
alınmalı" diye konuştu.
Sivrisinekler aracılığı ile bulaşan Zika virüsü tüm dünya tarafından
endişe ile takip ediliyor. Brezilya'da 2015 yılında başlayan salgın sırasında
enfekte olan gebelerde düşük, ölü doğum ve mikrosefali (beyin gelişim
bozukluğu sonucu kafanın küçük olması) sonuçlarında ciddi bir artış
gözlemlenmesi ile dünyanın gündemine oturan Zika virüsü hızla yayılmaya
devam ediyor. Düşük, ölü doğum ve mikrosefali sorunlarıyla Zika bağlantısının
kesin olarak anlaşılamadığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Mikrobiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Salih Tarkoğlu, "Yine de gebelerin enfeksiyondan
kaçınmaları ve eğer enfekte olurlarsa sık gebe takipleriyle anne sağlığı ve bebek
gelişiminin izlenmesi önemlidir" diye konuştu.
ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezi (CDC)'nin de takipçisi olan Prof. Dr.
Türkoğlu, sivrisinekler aracılığı ile bulaşan virüs ya da mikropların "kendi
sinekleri" ile yayıldığını belirterek, "Örneğin, sıtmayı bulaştıran sivrisinek
başkadır, bu başka. Her sivrisinek de her bölgede bulunmaz, yaşayamaz. Böyle
bakınca sivrisinekleri barındırma potansiyeli olan bölgelerin sivrisinek savaşı
önem kazanıyor" dedi. Zika'nın cinsel yollarla da bulaştığının açıklanması ile
endişenin arttığını belirten Prof. Dr. Türkoğlu, "Şu anda tehlike uzak gibi
görünse de uluslararası yolculukların günümüzde çok kolaylaştığı da akılda
tutulmalı" dedi.
Ara Başlık:
Virüsü bulaştıran sivrisinek türü Türkiye'de de var
Zika virüsünü bulaştıran aedes cinsi sivrisineklerin Türkiye'de de
olduğunu belirten Prof. Dr. Türkoğlu, "Yapılan bilimsel araştırmalarda
ülkemizde bulunan aedes sivrisineklerinde Zika virüsü bulunduğuna dair bir
kanıt elde edilememiştir" dedi.
Sivrisinek aktivitesinin bulunmadığı kış mevsiminde Türkiye'de bir
salgın tablosunun ortaya çıkmasının beklenmediğini hatırlatan Prof. Dr.
Türkoğlu, "Salgın bulunan ülke ve bölgelere gebelerin seyahat etmemesi ve bu
bölgelere seyahat etmiş tüm kişilerin seyahatleri sırasında sivrisinek temasına
karşı duyarlı olması, enfekte olduğu belirlenmiş bireylerin ülkemizde
sivrisineklerle temasının engellenmesi gibi önlemler ülkemizde yaz aylarında da
salgın gelişmesinin önüne geçecektir" diye konuştu.
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Analiz:
Haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar
başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması ve panik/korku/endişeye sevk
etmedir.
Haberin başlığı "Zika'yı bulaştıran Aedes sineği Türkiye'de"dir. Başlığı
okuyan okurlar, ilk olarak çok ciddi sağlık sorunlarına neden olan bir unsudur
Türkiye'de olması bilgisi ile karşılaşmaktadır. Haberin tamamını okuma
alışkanlığı olmayan bireyler için bu paniğe sevk edici bir sonuç
doğurabilecektir. Metnin tamamı incelendiğinde ise konu ile ilgili açıklama
yapan uzman doktorun "Yapılan bilimsel araştırmalarda ülkemizde bulunan
aedes sivrisineklerinde Zika virüsü bulunduğuna dair bir kanıt elde
edilememiştir" dediği görülmektedir. Başka bir ifade ile hastalık tehlikesi
sineğin Türkiye'de bulunması değildir. Metnin tamamında görüleceği üzere asıl
tehlike, virüsün bulunduğu ülkelere seyahat edilmesidir. Ancak asıl önemli olan
bir bilgi başlık ve spotta kullanılmayarak metnin içine yedirilmiş, dalgalanma
etkisi yapma olasılığı yüksek olan ancak gerçeği yansıtmayan ifade başlığa
çekilerek okurda panik/korku/endişe oluşturma yoluna girilmiştir.
5. Haber
Başlık:
Antibiyotikler astım ve obeziteye neden oluyor
Haber
Yapılan araştırmalar, kullanılan antibiyotiklerin bağırsak florasını
değiştirdiğini, bu değişikliğin ise astımdan, kansere, şişmanlıktan, diyabete,
depresyondan, enfeksiyon hastalıklarına kadar bir çok soruna neden olduğunu
ortaya koyuyor.
Helsinki Üniversitesinde Ocak ayında yapılan bir araştırmada, iki
yaşından önce tekrar eden antibiyotik kullanımının, bağırsak florasında
değişiklikler yaptığını, çocuklarda hem astım hem de obezite riskini arttırdığını
gösteriyor.
Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr.
Akgül Akpınarlı Antony konu ile ilgili şöyle konuştu: ‘Son dönemlerde yapılan
araştırmalar, vücudumuzda milyonlarca mikrop olduğunu gösteriyor.
Mikrobiyomu oluşturan bu mikroplar, vücudumuzun her yerinde; içinde ve
dışında bulunuyor. Bu mikroplar bakteri, virüs ya da mantar türlerinde
olabiliyor. Her bir organın taşıdığı mikrop sayısı ve kombinasyonu birbirinden
farklı olduğu gibi, sağlıklı insanda bir denge içerisinde bulunuyor.
Mikrobiyomdaki mikroplar arasında ki bu dengenin bozulması hastalıklara
neden oluyor ve hastalıklarda, mikrobiyomun dengesini değiştirebiliyor.
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Antibiyotik kullanımının ise mikropları öldürdüğü için bağırsak florasını
bozduğu ve birçok hastalığa neden olduğu görülüyor. ’
Analiz:
Haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar
başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması, genelleyici ifade kullanma ve
habere konu olan ürün ya da tedaviye karşı korku/endişe uyandırmadır.
Haberin başlığı "Antibiyotikler astım ve obeziteye neden oluyor"dur.
Başlıktaki genelleyici ifade her koşulda ve her türlü antibiyotik kullanımının
astım ve obeziteye yol açtığı gibi net bir dil ile yazılmıştır ve aynı netlikte bir
algı oluşturabilecektir. Ayrıca haber metninin tamamı incelendiğinde, konuyla
ilgili açıklama yapan doktorun antibiyotiğin astım ve obeziteye yol açma
ihtimalinin iki yaşından önce, tekrar kullanım halinde ve çocuklar için geçerli
olduğunu belirttiği görülmektedir. Antibiyotiğin başlıkta ifade edilen sağlık
sorunlarına yol açması, çok sınırlı koşullarda geçerlidir. Üstelik sadece başlık
okuma alışkanlığı olan okurların, bu yanıltıcı ve genelleyici ifadeye bakarak,
tedavisi için gerekli olduğu hallerde dahi antibiyotikten kaçınmalarına neden
olabilecektir. Başlık net bir şekilde okurda antibiyotik tedavisine karşı
korku/endişe uyandırıcı anlam içermektedir.
Posta Gazetesi
6.Haber
Başlık:
‘Kuru göz’ körlük sebebi
Spot:
Teknolojinin gelişmesiyle artan bilgisayar, tablet kullanımı başta olmak
üzere bir çok çevresel etkiye bağlı olarak görülen “kuru göz sendromu” giderek
yaygınlaştı. Bu hastalık önemsenmediğinde körlüğe kadar götürebiliyor
Haber:
Kuru göz hastalığının korneanın ıslanmamasına bağlı olduğunu ifade
eden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Önal "Gözyaşı bezinin çalışmamasına bağlı olarak
haberimiz olmadan gözlerimizin içini ıslatan gözyaşı miktarının azlığını kuru
göz sendromu olarak geçer.
Sebeplerine baktığımızda sigara kullanımından tutun da yoğun bilgisayar
kullanımına ve kuru hava gibi çevresel birçok nedenleri bulunmaktadır. Hatta
belli yaştan sonra menopoza girmiş hastalarımız veya göz tansiyonuna maruz
kalmış hastalarımızın kullandığı ilaçlar dahi kuru göz hastalığına sebep
olabilir.”
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Ara Başlık:
Klimalı ve bilgisayarlı ortamlara dikkat!
Sürekli klimaya maruz kalan ve bilgisayar karşısında çalışanların da
dikkat etmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Önal “Göze sıcak veya soğuk
havanın sürekli üflenmesi gözyaşının hızlı buharlaşmasına sebep olur. Yine
ekrana dikkatlice bakılması göz kırmalarının azalmasına neden olur. Normalde
dakikada 16 veya 17 defa kırpma refleksi devreye girer. Bu kırpma refleksi
10'un altına düşerse korneanın yeterince ıslanmaması gibi bir durum ortaya
çıkartır.”
Kuru göz hastalığının kalıcı kör olma riskini taşıdığını da belirten Yrd.
Doç. Dr. Önal “Korneanın sürekli ıslak kalması lazım ki görevini yapabilsin.
Kuru göz durumunda korneanım kuru kalmasına bağlı olarak korneada birtakım
delinmeler, şeffaflığını kaybetmesi gibi durumlara maruz kalınıyor. Bu da kalıcı
körlük riski yaratıyor. ”
Analiz
Bu haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar
başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması, genelleyici ifade kullanılması ve
habere konu olan hastalık veya sağlık sorunu ile ilgili olarak okurun korkuya
sevk edilmesidir.
Haberin başlığı "Kuru göz körlük sebebi"dir. Tam metinde, konunun
uzmanı doktorun verdiği bilgilere bakıldığında göz kuruluğunun, çeşitli çevre
koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek, önlemi ve tedavisi mümkün olan
modern yaşama ilişkin bir sağlık sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifade
ile göz kuruluğu yaşayan birey hemen görme yetisini yitirecek gibi bir genel
geçer durum söz konusu değildir. çok basit önlemler ve çok basit, ilaçsız
tedaviler ile düzeltilebilen bir sağlık sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Oysa
başlıkta genelleyici bir ifade ile göz kuruluğu çekenlerin kör olacağı gibi
paniğe, korkuya, endişeye sebep olabilecek bir anlam oluşturulmuştur.
7. Haber
Başlık
Kanser, bu yıl 8 milyon can alacak
Spot
Bu yıl, dünya genelinde kanserden, yaşları 30 ile 69 arasında değişen
sekiz milyondan fazla insanın öleceği tahmin ediliyor
Haber
Bu kişilerin yarısı 30-69 yaş aralığında ve bu rakam New York’un toplam
nüfusuna eşit. Önde gelen kanserle mücadele örgütü International Cancer
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Control’ün Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı verilere göre, gerekli
önlemlerin alınmaması halinde önümüzdeki yirmi yıl içinde kanser, diyabet,
akıl, kalp ve solunum hastalıklarının toplam maliyeti 47 trilyon dolara ulaşacak.
Bu rakam küresel gayri safi hasılanın yüzde 75’ine karşılık geliyor.
Ara Başlık:
'Vakaların üçte biri hayat tarzını değiştirmekle önlenebilir'
Örgüt, dünya genelinde hükümetlerden şu taleplerde bulundu:
Rahim ağzı ve karaciğer kanserine yol açan enfeksiyonları önlemeye
yönelik aşı programlarının hayata geçirilmesi.
Rahim ağzı, meme ve bağırsak kanserleri için, tarama ve erken teşhis
olanaklarının artırılması, tütün ürünlerinin vergilendirilmesi, denetimi ve bu
konudaki mevzuatın iyileştirilmesi.
Analiz
Haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar
Başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması, habere konu olan hastalık ile ilgili
olarak "öldürücü, can alıcı" gibi korku ve umutsuzluğa sevk edici ifadeler
kullanılmasıdır.
Başlık, "Kanser bu yıl 8 milyon can alacak"tır. Bu haberde 2 katmanlı bir
genelleme vardır. Birincisi kanserin mutlaka ölümle son bulacak bir hastalık
olduğu ön kabulü ve genellemesi, ikincisi ise bu yıl 8 milyon kişinin "mutlaka"
bu hastalık nedeniyle öleceği genellemesi. Kanser günümüzde erken teşhis ve
uygun tedavi ile yenilebilmekte ve hastalığı yenen bireyler tedbirlere dikkat
ederek hastalık öncesi yaşamlarına geri dönebilmektedirler. Ayrıca bu yıl 8
milyon kişinin kanserden öleceğine ilişkin çok net ve kesin bir dil
kullanılmıştır. Sözü edilen 8 milyonluk grupta birbirinden farklı değişkenler
içinde yaşayan birbirinden farklı yaşam koşulları, tedaviler ve bilinç
düzeylerinde yaşayan bireyler bulunmaktadır. Başlık genelleyici ve korkuya
sevk edici niteliktedir. Haber metninin tamamı incelendiğinde de "gerekli
önlemlerin alınmaması halinde", "Yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle
dünya genelindeki kanser vakalarının üçte birinden fazlasının önlenebileceği"
gibi ifadeler görülmektedir. Metin başlıktan farklı olarak mutlak bir ölümün
varlığına işaret etmemektedir. Bu haberin başlığı, tüm okurlarda olduğu gibi,
özellikle halen tedavi sürecinde olan ve moral-maneviyat durumu çok önemli
olan hastalar üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olabilecektir.
8. Haber
Başlık:
Kırmızı soğan ye, unutma!
Spot:
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Yapılan araştırmalara göre, kırmızı soğan hafızayı güçlendirerek
unutkanlığı önlüyor
Haber:
Diyetisyen Elif Özcan, unutkanlığı azaltmak için hafızayı güçlendirmek
gerektiğini anlatırken, "Bunun için temel şart; haftada bir kez balık tüketmek,
soğanı da sofralardan eksik etmemek. Özellikle kırmızı soğan içerisinde
bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır. Hayatın tadı, tuzu
kuru yemişler de unutkanlıkla savaşan kahramanlar arasında başı çekiyor" dedi.
Diyetisyen Özcan, derin deniz balıklarının, ’Omega-3’ yönünden daha
zengin oldukları için unutkanlığa bire bir olduğunu, özellikle kış aylarında
haftada 2-3 kez balık tüketilmesinin çok yararlı olduğunu söyledi.
Özcan, şöyle dedi:
"Günlük beslenmemizde her yaş grubunda mutlaka kuru yemişlere yer
vermemiz gerekiyor. E vitamini içeriklerinden dolayı unutkanlığa karşı her
zaman için fındık, fıstık, ceviz, yer fıstığı ve susam tarzı yağlı yemişleri
yaşantımızda bulundurmakta yarar var.
’Unutkanlık’ dediğimizde, dikkat çekmemiz gereken diğer bir besin ise,
yaban mersini. Antioksidan etkisinden dolayı yaşa bağlı, yaşla gelişen hafıza
geriliğine karşı ciddi anlamda bire bir savaşır. Hergün bir avuç yaban mersini
tüketmek unutkanlığa karşı çok çok iyi gelecektir. Hafızayı güçlendirecektir."
Analiz
Bu haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar
başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması, herhangi bir ürüne işlevinin çok
ötesinde yararlar atfedilmesidir.
Haberin başlığı “Soğan ye, unutma!” biçiminde verilmiştir. Başlıkta
ünlem işareti de kullanılarak soğana yüklenen abartılı yarar anlamı
vurgulanmış, pekiştirilmiştir. Haberin içeriği incelendiği zaman beslenme
uzmanının değerlendirilmesinde başta balık ve kuruyemişler olmak üzere E
vitamini içeren ve yararlı yağları ihtiva eden besinlerin, yaban mersininin ve
soğanın hafızayı güçlendirmeye yararlı olduğu ifade edilmektedir. Başlıkta
okura ise hafıza yetersizliği, unutkanlık gibi beyin fonksiyonları ile ilgili bir
tablonun tedavisinde soğan yemenin tedaviedici ve yeterli olduğu gibi yanıltıcı
bir anlam sunulmaktadır.
9. Haber
Başlık:
Nar Mucizesi
Spot:
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Uzmanlar, C vitamini açısından zengin olan narın, hem kansere hem de
gribal enfeksiyonlara karşı koruduğunu söylüyor
Haber
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Hematoloji
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ünal, her mevsimin kendine özgü
yiyecekleri olduğunu ve bunların taze olarak tüketilmesi halinde o mevsime
özgü hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığa karşı tedbir alınmış
olunacağını söyledi.
Kışın özellikle C vitamini açısından zengin meyve ve sebzelerin
tüketilmesinin vücudun immün (bağışıklık) sistemini güçlendireceğine dikkati
çeken Ünal, şunları ifade etti:
"Kışın C vitamini açısından oldukça zengin nar veya taze sıkılmış nar
suyu tüketilmesi immün sisteminin direncini artırır. Ayrıca antioksidan özelliği
olan A ve E vitamini de içeren nar, uzun vadede vücutta oluşabilecek kanser
hücrelerini yok eder. Bu sayede insanlar nar tüketerek hem kanserden hem de
gripten korunmuş olur. Gribe yakalanan insanlar da nar tüketmesi durumunda
hastalığı daha kolay ve kısa sürede atlatabilir. Çünkü nar, immün sistemini çok
kuvvetli tutan meyvedir.
Analiz
Bu haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar
başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması, ürüne “mucize” gibi işlevinin çok
ötesinde yararlar atfedilmesidir. Haberin başlığı “Nar mucizesi”dir. Sağlık
haberlerinde en sık rastlanan söylem, anlama heyecan, panik gibi duygu unsuru
katan ve ünlem işareti ile beraber verilen “mucize”, “her derde deva”, “A
ürününü yiyin, kanser olmayın” gibi ifadelerdir. Bunlar, haber dilinde olması
gereken sadelikten, netlikten, haber içeriğindeki somut gerçeklikle örtüşme
ilkesinden uzaklaşan söylemlerdir. Burada da nar meyvesinde “mucizevi”
özellikler olduğualgısı oluşturulmaktadır. Haber içeriğinde uzman doktorun
söylemine bakıldığında nar gibi, C vitamini içeren besinlerin bağışıklık
sistemini güçlendireceği ve bunun da grip gibi hastalıkların daha kolay
atlatılmasına katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Ayrıca uzun vadede de kanser
hücrelerinin oluşumunu engelleyebileceği belirtilmiştir. Hiçbir besinin tek
başına bir hastalıktan koruyucu ya da hastalığı tedavi edici özelliği olmadığı,
hatta kimi bünyelerde o besinin tolere edilmesinde sıkıntı olabileceği
düşünüldüğü zaman, tek bir besine yönelik “mucize”, “deva” gibi ünlemli
ifadeler ile yazılan haberlerin okuru yanlış yönlendirebileceği açıktır.
10. Haber
Başlık:
Bu Gıdalar Boy Uzatıyor!
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Spot:
Genetik faktörler bir yana, bazı gıdaların boy uzattığını söyleyen
uzmanlar, bunların başında da susam ve soya fasulyesini sayıyor...
Haber:
Gebze Medical Park Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük,
"Boy uzaması genel olarak genetik unsurlarla birlikte düşünülmektedir fakat
genetik unsurların dışında beslenme alışkanlıkları, spor, uyku düzeni, ağır işyapıp yapmama gibi birçok çevresel faktörde boy uzamasını etkilemektedir"
dedi. Uzun boylu olmak isteyenlerin sağlıklı kemiklere sahip olmaya dikkat
etmesi gerektiğini kaydeden Küçük, "Kemiklerin gelişip yenilenebilmesi,
sağlıklı olması için de bazı minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerden en
önemlileri kalsiyum ve fosfordur. 11-24 yaş arasındaki dönem fosfor ve
kalsiyum ihtiyacının en fazla olduğu dönemdir. Diğer bir etken ise D
vitaminidir. D vitamin de kemik gelişimi için önemli bir faktördür. D vitamini
sayesinde mineraller etkin bir şekilde emilir. D vitamini en çok yumurta
sarısında, karaciğerde, balık yağında bulunur. Ama temel kaynağı güneş
ışınlarıdır ve deride güneş ışığının etkisiyle de meydana gelir. Günde en az 1530 dakika arasında güneş ışınlarından faydalanmak gerekir. Uzun bir boya sahip
olmak içinse tek başına beslenmek veya egzersiz yapmak sizi bir sonuca
götürmez. Egzersizin yanı sıra boy uzaması için gerekli olan besin desteklerini
de mutlaka kullanmalıyız. Özellikle besin konusunda daha duyarlı olarak buna
başlayabilirsiniz" diye konuştu.
Protein ve gerekli minerallerin yeterince alınabilmesi için et ve süt
ürünlerinin çocukluk ve ergenlik döneminde düzenli olarak tüketilmesi
gerekiyor. Ancak kemik gelişimini daha tamamlamamış boyu kısa bireylerin ise
bazı besinleri daha fazla tüketmeleri gerekiyor.
Ara Başlık
Susam yüksek kalsiyum içerir
En yüksek kalsiyum içeren besin olması nedeni ile çocukların
beslenmesinde önemli olan susam tohumunun 100 gramında bin 160 mg
kalsiyum bulunduğunu söyleyen Küçük, "Fakat yağ içeriğinin yüksek olması
nedeni ile porsiyon miktarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekir. Çocuklarınıza
bazı günler ekmek yerine simit verebilirsiniz. Soya fasulyesi kalsiyum içeriği
zengin olan besinlerdendir. Genellikle ülkemizde salata olarak tüketilir.
Çocukların boyunun uzamasına katkısı olacak bu besini sizde yemeklerinizde
kullanabilirsiniz" ifadelerini kaydetti.
Analiz
Haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar
başlığın haber içeriği ile birebir uyuşmaması, haber nesnesine işlevinin çok
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ötesinde yararlar atfedilmesi, genelleyici ifade kullanılmasıdır. Başlık yine
sonundaki ünlem işaretinin kattığı pekiştirilmiş ve duygu katılmış yapısı ile “Bu
besinler boy uzatıyor”dur. Her tıbbi durumun kendi özelinde değerlendirilmesi
gerektiği hemfikir olunan bilimsel bir gerçektir. Haberin içeriğinde beslenme
uzmanının ifade ettiği gibi boy uzaması genelde genetik unsurlar ile birlikte
düşünülmektedir. Bununla birlikte çevre koşulları ve beslenme de katkı
sağlayabilmektedir. Başlık ve haber içeriğinin anlamı örtüşmemekte, başlık
özellikle dış görünüm ve boy konusunda duyarlı olan ergen grubu üzerinde
yanlış bir umuda sürükleyerek hayal kırıklığına neden olma olasılığı
taşımaktadır. Üstelik haberin tamamını okumama, sadece "şöyle bir göz
gezdirme" alışkanlığındaki okuru sorunlu bir davranışa yöneltebilecek bir diğer
unsur da ara başlıktaki "Susam yüksek kalsiyum içerir" ifadesidir. Susamın bir
yağlı tohum olduğu ve gerek doğrudan susam, gerekse susamdan elde edilen bir
ürün olan tahinin haber tarafından okur zihninde oluşturulan "boy uzatacağı
umudu ile" gereğinden fazla tüketilmesi, kilo artışı ya da besine karşı olma
ihtimali olan bir alerji durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir.
Çünkü haberde sözü edilen ürünlerin tüketim miktarı ile ilgili, olası yan etkiler
ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
11.Haber
Başlık
Mucize 10 Besin
Açai Üzümü
Anavatanı Güney Amerika. Zayıflatıcı özelliğe sahip olması, dünyanın
birçok ülkesinde hızla popüler olmasını sağladı. Yüksek antioksidan oranıyla
ciltteki kırışıklıkları önlediği belirtiliyor. Sağladığı enerji ve güç nedeniyle
sporcular tarafından da tercih ediliyor.
Avokado
Barındırdığı yüksek orandaki doymamış yağ, iyi huylu kolesterol olan
HDL'yi yükseltirken, LDL denen kötü huylu kolesterolün seviyesinin
düşürülmesine yardımcı olur. Kalp-damar sisteminin korunmasını sağlar.
İçerdiği birçok vitamin bağışıklık sistemini güçlendirir. Cilde ve saça iyi gelir.
Sağlıklı bir sinir sistemini destekler.
Chia tohumu
Yüksek protein oranıyla dikkat çeken Chia tohumu aynı zamanda
Omega-3 ve Omega-6 yağ asidi ihtiva ediyor. Chia tohumu, 5 bin yıl önce
Maya ve Aztekler için en önemli besin kaynağıydı. Hiçbir tadı olmayan Chia
tohumu puding ve jöle haline getirilerek ya da yoğurtların, tatlıların veya
salatanın üzerine serpiştirilerek tüketiliyor.
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Karalahana
Vitamin açısından oldukça zengindir. 100 gram kara lahana, günlük C
Vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter. Ayrıca A Vitamini ile demir ve
kalsiyum gibi mineraller içerir.
Yaban Mersini
İçinde bulunan antioksidan maddeler iltihap önleyicidir. Eski Yunan ve
Romalılardan beri bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Açai üzümüne
kıyasla kalori oranı düşüktür. Yağ içermez. Gençleştirici (anti-aging) etkiye
sahiptir.
Zencefil
Isıtıcı ve yatıştırıcı özellikleriyle sindirim sistemi rahatsızlıklarında etkili
olur. Kan dolaşımını uyarır. İltihap gidericidir. Taze veya kurutulmuş olarak
tüketilebilir. Taze zencefil acıdır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Isıtıcı özelliği
kuruyken daha yoğundur.
Zerdeçal
Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın ana vatanı Güney Asya'dır. Köri
tozunun temel öğelerindendir. Hazmı kolaylaştırır, ödem attırır. Kolesterol
seviyesini düşürür. Güçlü antioksidan etkiye ve iltihap sökücü özelliğe sahiptir
Badem
Gün içinde atıştırılan birkaç badem açlık ataklarını önler. Kalbe iyi gelir.
Şeker hastası (Tip 2 diyabet) olma riskini düşürür. Alzheimere karşı korur.
Avokado gibi yüksek miktarda "tekli doymamış yağ" içerir.
Kinoa
En iyi bitkisel protein kaynakları arasında yer alır. Tam protein
kategorisindedir. Vücudun gereksinim duyduğu tüm amino asitleri içerir.
Antioksidandır. Gluten içermez. Mineral bakımından zengindir.
Analiz
Bu haberde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek unsurlar,
haberin kaynak belirtilmeksizin yazılması ve haber nesnesine ithaf edilen
“mucizevi” özellikler ve somut gerçeklikte karşılığı olmayan beklentilerin
oluşturulmasıdır. Haber metninde mucizevi olduğu iddia edilen 10 yiyecek tek
tek hangi “mucizevi” etkilere sahip olduğu temelinde açıklanmıştır. Metin
içerisinde “Zayıflatıcı özelliğe sahip”, “Ciltteki kırışıklıkları önlüyor”, “Kalpdamar sistemini koruyor”, “Cildi gençleştiriyor”, “Alzheimere karşı korur” gibi
kesinlik içeren cümleler yer almaktadır. Hiçbir besinin tek başına cildi
gençleştirmek ya da önemli bir beyin fonksiyonu sorunu olan alzheimerden
koruma gibi yararı olamayacağı gerçeğine rağmen, haber de bunun tam tersi bir
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anlam inşası söz konusu olmuş ve okur, karşılığı olmayan bir umuda sevk
edilmiştir. Her hastalık ve sağlık sorunu, uzman doktor gözetiminde, uzman
doktorun belirlediği test sonuçlarına göre tedavi edilmelidir. Üstelik doğal ürün
bile olsa tüketim miktarına dikkat edilmemesi halinde sorun ortaya
çıkabilecektir. haberin bir diğer boyutu da konu edilen ürünlerin Türkiye iklimi
ve coğrafyasında doğal olarak bulunmayan, genellikle ithal edilen ürünler
olmasıdır. Acai üzümü, avokado, chia tohumu, yaban mersini gibi yüksek fiyata
satılan ve Türk tüketicisinin geleneksel beslenme alışkanlığında yeri olmayan
ürünlerdir. Başka bir deyişle hem ortalamanın üstünde fiyat aralığında satılan,
hem de yerli tüketicilerin sindirim sistemine yabancı olan ürünlerdir. Bu durum
da haberde soru işaretleri oluşturan ayrı bir değerlendirme konusudur.
12. Haber
Başlık
Zayıflamak için günde iki bardak süt
Spot:
Uzmanlar kış soğuklarıyla alınan kiloların sağlıklı bir şekilde
verilebilmesi ve açlık hissinin giderilmesi için günde 2 bardak süt içilmesini
öneriyor
Haber:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, düzenli olarak her gün içilen
2 bardak sütün düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede
önemli bir rol oynadığını açıkladı.
Sağlıklı olmak için vazgeçilmez bir besin olan sütün aslında hayatın her
döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç “Fazla kilo
neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi
için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler
tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen 2 bardak süt de düzensiz ve
sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli” dedi.
Analiz:
Haber, başlıkta yetersiz bilgi vererek okurun yanlış yönlendirilmesine
neden olmaktadır. Metnin tamamı incelendiğinde uzman diyetisyenin sütün
uzun süre tok tutma özelliği ile gereksiz besin tüketimine engel olmak suretiyle
kilo kontrolüne yardımcı olacağını beyan ettiği görülmektedir. Başka bir ifade
ile, okurlara başlıkta oluşturulan yanıltıcı anlamda olduğu gibi “hali hazırda
yediklerinizi azaltmadan, günde iki bardak süt içerseniz zayıflarsınız” gibi bir
bilgi vermemektedir. Başlık okumakla yetinen okurların buradan hareketle
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mevcut beslenme düzenlerini değiştirmeden, bir de üstüne günde iki bardak süt
içmeleri halinde değil kilo vermek, aksine alma ihtimalleri artacaktır.
13. Haber
Başlık:
Cilt kanserine karşı muz yiyin
Spot:
İsviçre'deki Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL), muzun kansere karşı
mücadelede etkili rol oynadığını açıkladı
Haber:
Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü öncelikle cilt kanserine ve cildin
kansere karşı olan mücadelesi sırasında muzun büyük katkıda bulunduğunu
açıklarken vatandaşların muz tüketimine önem vermelerini önerdi.
Bu arada muzun cilt üzerinde bulunan siyah lekelerin kaybedilmesinde
de etkili olduğu belirtilirken cildin üzerinde güneşten oluşan pigmentlerden de
koruduğu ifade edildi.
Analiz:
Haberin başlığı “Cilt kanserine karşı muz yiyin”dir. Bir besin maddesine
olağanüstü yarar anlamı atfedilerek okurda karşılığı vaat edilenle orantısız bir
beklenti ve umut oluşturulmaktadır. Haber içeriğinde muzun gerek cilt kanserini
önlemede, gerekse tedavi sırasında destekleyici olarak yararlı olduğu, katkı
sağladığı ifade edilmektedir. Başka bir deyişle “destekleyici”, “katkı sağlayıcı”
niteliğinden söz edilmektedir. Haberde çok yönlülük ilkesi göz ardı
edilmektedir. Cilt kanserinin oluşum nedenleri, korunmak için yapılması
gerekenler, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler gibi doyurucu ve çok
yönlü bir bilgilendirme söz konusu değildir. Doğrudan "Muz cilt kanserini önler
ve tedavi eder" şeklinde algılanabilecek ve gerek teşhisin gecikmesi, gerekse
okurun tedavi sürecinde doktorunun talimatlarına gerektiği şekilde sadık
kalmayarak haberden yola çıkıp, hastalığını muz ile tedavi etme yoluna gitmesi
gibi olumsuz sonuçlara yol açması ihtimal dışı değildir. Muzun cilt sağlığı için
yararı ifade edilirken, tüketilmemesi gereken durumlar da olabileceğine ilişkin
bilgi verilmemektedir.
Haber Türk Gazetesi
14.Haber
Başlık:
Yüksek Kolesterol gözü vuruyor
Spot:
151

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

Op.Dr. Şeyda Atabay, yüksek kolesterolün göz sağlığını bozduğunu
belirtti
HABER:
Genç yaşta görülen ksantelezmada, kolesterol yüksekliğinden şüphe
edilmesi gerektiğini belirten Op.Dr. Şeyda Atabay, "Ksantelezma, genellikle
ileri yaşlardaki hastalarda görülen yağ-kolesterol plağıdır. Alt ve üst göz
kapaklarının iç kısımlarında görülür.
Ara Başlık
Kolesterol yüksekliğinden şüphe edilmeli
Genç yaşta görülen ksantelezmada, kolesterol yüksekliğinden şüphe
edilmelidir. Hem alt hem de üst göz kapaklarında olabilen yağ plakları hoş
olmayan görünümleri nedeniyle hastalar tarafından istenmemektedir.
Ksantelezmanın tedavisi, ameliyatladır. Göz çevresindeki cilt ince olduğu ve
çok iyi kanlandığı için, göz kapağında hemen hiç iz kalmaz" dedi.
Ksantelezma ameliyatı hakkında bilgi veren Op. Dr. Atabay, şöyle
konuştu:
Analiz
Haber başlığında “Yüksek kolesterol gözü vuruyor” denilerek okuru
korkutacak, panik ve endişe duygusuna neden olacak net bir ifade
kullanılmıştır. Kolesterol yüksekliği normal kabul edilen değerlerin üzerinde
olan okurlar için ürkütücü ve umutsuzluğa neden olabilecek bir başlıktır. Trakya
Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Serdar Öztora AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de 12 milyon kişinin
yüksek kolesterole sahip olduğunu ifade etmiştir. Türkiye nüfusunun yaklaşık
yedide birinde olan, yaygın bir klinik tablo ile ilgili olarak görme yetisinin
yitirileceğine ilişkin bir başlık kullanmak, sorumlu habercilik ilkesi ile
uyuşmamaktadır.Başlıkta kurgulanan anlam net bir şekilde “kolesterol
yüksekliği körlüğe neden olur” algısı oluşturabilecek kesinliktedir. Üstelik,
diğer taraftan haber metnine bakıldığında ise yüksek kolesterolün görme ile
ilgili değil, yalnızca dış göz derisinde estetik olarak rahatsızlık verebilecek yağ
plaklarına neden olabileceği bilgisi ile karşılaşılmaktadır. Haber başlığındaki
yanıltıcılık bu anlamda iki yönlüdür.
15.Haber
Başlık:
Her gün yediğiniz bu yiyecekler öldürebilir!
Spot
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Mısır şurubu, nerdeyse tükettiğimiz her ambalajlı gıdanın üretiminde
kullanılıyor. Tokluk hissi uyandırmayan mısır şurubu vücudumuzda obezite,
diyabet, pankreas kanseri gibi birçok hastalığa sebep oluyor.
Halk arasında Nişasta bazlı şeker (NBŞ) olarak bilinen tatlandırıcıyı
değişik isimlerle tüketiyoruz. Satın aldığımız ambalajlı gıdalarda farklı isimle
karşımıza çıkıyor. Bu nedenle dikkat etmek ve ürün etiketlerini iyi okumak
gerekir.
İçindekiler bölümünde mısır şurubu, glikoz-fruktoz şurubu, yüksek
fruktozlu mısır şurubu yazıyorsa bu üründen uzak durmanız gerekir.
İçtiğiniz kolada, meyve suyunda, gazozda, yediğiniz çikolatada, tatlıda,
pastada kısacası her gün tükettiğiniz yüzlerce üründe mısırdan elde edilen
tatlandırıcı kullanılıyor.
Bu tatlandırıcıları da şeker pancarından elde edilen doğal şekerle
karıştırmamak gerekir.
Mısır şurubunu zararlı kılan ise fruktozun yüzde 80 oranında olması.
Nişasta parçalanarak glikoza, ardından glikoz fruktoza dönüştürülüyor. Mısır
şurubu, yüzde 80 oranında fruktoz, yüzde 20 oranında glikozdan oluşuyor. İnce
bağırsaktan emilerek karaciğere gelen früktoz metabolize edilmek için insüline
gerek duymuyor. Bu bir avantaj gibi görünse de değişik metabolik süreçler için
vücut çok az früktoz kullanabiliyor. Geri kalan tüm früktoz ise kan yağlarına
dönüşüyor. Mısır şurubu vücutta leptin hormonunun tutulumunu azalttığı için
açlık duygusu kontrol edilememektedir. Leptin, insana doyduğunu bildiren ve
yemeyi durdurmasını söyleyen son derece önemli bir hormondur. Böylece, artan
şişmanlık sorunuyla beraber; obezite, diyabet, kalp-damar rahatsızlıkları, siroz,
pankreas kanseri, kolesterol gibi hastalıklarla karşı karşıya kalmaktayız.
Analiz
Haberde, “her gün yediğiniz” ve “öldürücü” sözcükleri kullanılmıştır.
Okurlara “Günlük olağan beslenme alışkanlığınızda bulunan gıdalar öldürücü”
alt metni sunulmaktadır. Üstelik bu iddialı söylemin kaynağı da haberde
belirtilmemektedir. Haberin başlığı içerikte verilen bilginin çok ötesine geçerek
anlamı pekiştiren ve duygu yönünü vurgulayan ünlem ile birlikte “öldürebilir!”
ifadesini taşımaktadır. Tıp biliminin çeşitli dallarında görev yapan uzmanlarında
sıklıkla ifade ettiği gibi zarar-yarar sonucu kullanım biçimine, doza, kullanıcı
profilinin çeşitli özelliklerine göre değişmektedir. Su bile gereksinimin çok
üzerinde içilmesi halinde zararlı olabilmektedir. Başlıkta genelleyici, korkutucu,
paniğe ve umutsuzluğa sevk edici ifadeler kullanılması, fruktoz ile ilgili okura
doğru bilgi vermekten çok sansasyonel bir ifade ile tıklanma sayısını arttırma
amacını ortaya koymaktadır. Nitekim metnin tamamı incelendiğinde uzun
vadede yoğun kullanımla ve doyma duyusunu harekete geçiren leptin hormonu
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tutulumunu azalttığı için kilo artışı ve kan yağlanmasına neden olduğu bilgisi ile
karşılaşılmaktadır.
16.Haber
Başlık:
Teknoloji bizi kanser ediyor
Spot:
Nöroloji Uzmanları Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve Dr. Hale Gökmen aileleri
ve gençleri mobil cihaz kullanırken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor
Haber:
Sahip olduğu çeşitli işlevlerle günlük hayatımızı oldukça kolaylaştıran
cep telefonları ve mobil cihazlar büyükten küçüğe tüm yaş gruplarını neredeyse
mobil hayata bağımlı hale getiriyor. Özellikle 20 yaşından önce cep telefonu
kullanmaya başlayanlarda 30’lu yaşlara gelindiğinde 5 kat daha fazla beyin
tümörü saptandığını söyleyen Nöroloji Uzmanları Prof. Dr. Yaşar Kütükçü ve
Dr. Hale Gökmen aileleri ve gençleri mobil cihaz kullanırken daha dikkatli
olmaları konusunda uyarıyor.
Ara Başlık:
Çocuklarda tehlike daha büyük
Bebeklerin ve çocukların görsel nesnelere daha fazla tepki vermesinden
dolayı ebeveynler tarafından masumca kullanıldığını belirten Prof. Dr. Yaşar
Kütükçü “Anne ve babalar mobil cihazları barındırdığı tehlikenin farkına
varmadan çocuklarının kullanımına verebiliyor. Hâlbuki cep telefonları ve
kablosuz cihazlar çocuklarda ve 20 yaş altı gençlerde çok daha hassas bir
kullanımı gerektiriyor” diyor. Cep telefonuyla konuşurken öncelikle duyma
sinirlerinin etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Kütükçü, “Radyasyonun zararlı
etkisinin büyük bir kısmı direkt kafaya dayalı olan telefonun beyni ısıtması
sonucu oluşur. Konuşma esnasında yayılan radyasyon çok derin olarak emilir.
Bu emilim bilhassa çocuklarda kafatası kemiklerinin ince olmasından dolayı
çok daha fazladır” diyor.
Analiz
Haber başlığı kesin bir ifade ile teknoloji ve kanser arasında doğrudan
ilişki kurmaktadır. Gerek zaman, gerekse yoğunluk olarak en çok kullanılan
teknoloji ürünlerinin akıllı telefonlar ve bilgisayarlar olduğu düşünüldüğünde
bu cihazlar ile neredeyse 24 saat boyunca yakın temas halinde olan okur kitlesi
için korkutucu, paniğe neden olabilecek bir ifade olduğu açıktır. Ara başlık da
en az başlık kadar korkutucudur. Haber içeriğine bakıldığında, uzman doktor
tarafından teknolojik cihazların kullanıma dikkat edilmesi gerektiği, ve bu
cihazların bilinçsiz ve uzun süreli kullanımında özellikle çocuklarda önemli
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sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanmaktadır. Ancak uzman doktorun
beyanında topyekun bir bakış açısıyla “teknoloji kanser yapar” gibi bir söylem
yer almamaktadır. Başlık yine net, topyekun ve genellemeci bir bakış açısıyla
ve duygu yönünü pekiştirmeye yönelik ünlem işareti ile oluşturularak haber
dilinde olması gereken sadelikten uzaklaşılmıştır
SONUÇ
Gazetecilik mesleğinin amacı çok genel ve özet bir ifade ile okurlarını
doğru bilgilendirmektir. İletişim fakültelerinin daha birinci sınıfında haberin
doğru, tam, sade, konuyla ilgili her görüşe eşit yer veren bir dil ile yazılması
gerektiği öğretilmektedir. Haberin, kamu yararını önceleyerek var olan
gerçekliği, insan unsurunun ve dilin elverdiği en üst düzeyde; olabildiğince,
olduğu gibi yansıtması öngörülmektedir. “Olması gereken” bu şekilde ortaya
konduktan sonra “olan” uygulama ve bu oluşu şekillendiren değişkenler ile
karşılaşılmaktadır. "Telekomünikasyon kanallarının nesnel ve iyi enformasyon
taşıyan kanallar sayılması, siyasi boyutu ve iktidar ilişkilerini göz ardı etmek
anlamına gelmektedir" (Başaran 2000,33). Burada yalnızca iktidar ilişkileri
değil, aynı zamanda ekonomik güç odakları ile ilişkiler de kamu yararından
önce gelen belirleyicidir. Gazetelerin internet siteleri reklam almak zorundadır
ve bunu sağlamanın yolu, meslek ilkelerinden ödün vermekten geçmektedir.
Gazetenin, ticaret işinin bir yan kolu olması haber diline de yansımış,
politikadan ekonomiye, bilimden sağlığa kadar her haber dalı magazinel üslupla
kaleme alınmaya başlanmıştır.
Haberlerin magazinel ve dalgalandırıcı bir dille yazılmasının temelinde
ticari kaygılar ile birlikte kitle toplumuna özgü yüzeysel bakış açısı, eğlenme ve
tüketim denkleminin sürdürülmesine yönelik genel bir anlayış da söz
konusudur. "..gazeteler savundukları reel dünyayı daha renkli bir görünümle
sunabilmek amacıyla dedikodu sütunları açmaya, önemsiz haberlerin
büyütüldüğü sansasyon haberciliğine; çok uzak yerlerdeki tuhaf ya da önemsiz
olayları bile haber yaparken, kendi toplumunun sorunlarını unutturacak reel
yaşama ilişmeyen bir fantazya dünyası oluşturmaya da başlamıştır" (Oskay
2014:254). Haber, çoğu zaman başlığı ile, spotu ile, kullanılan fotoğraflar ile ve
kimi zaman da içeriği ile gerçek bağlamından giderek uzaklaşmakta, yeni
anlamlar edinmekte ve anlam yitimlerine uğramaktadır. Bu durumda çok yönlü
bir kazanç söz konusudur: Gazeteler zihinsel süreçlere değil, duygulara hitap
ederek kolay okunduğu için, siyasi güç yapısı, eleştiriel dilden uzaklaşıldığı
için, ekonomik güç yapısı ürün reklamlarını geniş kitle ile buluşturma olanağı
bulduğu için ve nihayet okur, sıkılmadığı, emek vermediği ve eğlendiği için. Bu
sonuncusu elbette görünen yarardır. Öze inildiğinde sağlıksız oluşmuş bir
kamuoyu söz konusudur.
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Bu durum, gazeteciliğin internet mecrasına taşınmasıyla artarak ve
çeşitlenerek devam etmiştir. Çok satılma ve ilan-reklam alma yolunun internet
basınındaki karşılığı da haberin olabildiğince çok tıklanmasını sağlamaktır.
Bunun yolu da haber içeriği ile uyuşsun, uyuşmasın, kamu yararı olsun,
olmasın, ve hatta kamu zararına yol açma potansiyeli taşısın taşımasın
magazinel, sansasyonel, dünce değil, duygu odaklı başlıklar, spotlar ve
fotoğraflar kullanmaktır.
Konunun çok daha ciddiyetle ele alınması gereken yönü sağlık
haberleridir. Sağlık haberlerinin işleniş biçimi iki yönden özellikle önemlidir.
Birincisi, okur kitlesinin okuma-yazma-bilgiyi talep etme oranının
görünümüdür. Gerek Türkiye İstatistik Kurumu’nun, gerekse özel araştırma
şirketlerinin çeşitli dönemlerde yaptığı araştırma sonuçlarından bilinmektedir
ki, Türkiye’de okuma alışkanlığı düşüktür. Haberlerin başlık ve spotlarının
okunması ile yetinilmektedir. Bu nedenle haberin başlık ve spotlarına özellikle
önem verilmesi ve bağlamından uzak, sansasyonel, yanıltıcı başlık
kullanmamak gereği açıktır. Sağlık haberlerinin işleniş biçiminde önemli olan
ikinci unsur ise haber alanının doğrudan insan sağlığı ile ilgisi olmasıdır. Değil
bilinçli olarak ilgi çekmek ve “tık almak” amacıyla sansasyonel başlık, spot ve
fotoğraf koymak; tek bir noktalama işareti ile dahi oluşabilecek anlam
kaymalarının önüne geçmek için titiz davranılması gerekmektedir.
Bu araştırmada internet mecrasında içerik üreten Hürriyet, Milliyet,
Posta, Haber Türk ve Vatan olmak üzere 5 ulusal kitle gazetesinde yer alan 16
adet sağlık haberleri söylem analizine tabi tutulmuştur ve “olması gereken” ile
“olan” arasındaki makasın, ilgi çekme-tıklanma-reklam alma denklemi içinde
giderek açıldığı saptanmıştır.
Sağlık haberlerinde okurun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek
unsurlar şu şekilde sınıflandırılmıştır:
A-Başlığın, haber içeriği ile birebir uyuşmaması. Habere kaynak olan
uzman kişinin söylediği ifadelerden detay sayılabilecek bir ayrıntıyı
dalgalandırıcı bir ifade ile dönüştürerek yanıltıcı olunması
B-Konunun kaynak belirtilmeksizin veya sadece “uzmanlar” gibi genel
bir ifade ile işlenmesi ile güvenilirliğe dair soru işareti oluşturulması
C-Herhangi bir ürüne “Mucize”, “Her derde deva” gibi ürünün işlevinin
çok ötesinde yararlar atfedilerek yanıltıcı içerik oluşturulması
D-Habere konu olan hastalık veya sağlık sorunu ile ilgili olarak
“Öldürücü”, “Çaresiz”, gibi okurları korku ve umutsuzluğa sevk edecek,
haberde olmaması gereken öznel-duygusal ifadeler kullanılması
E-Genelleyici ifade kullanmak
F-Habere konu olan ürüne ya da tedaviye karşı korku/endişe uyandırmak
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Bu ölçütlerden yola çıkarak, örneklemi oluşturan 4 gazetenin, okuru
yanlış
yönlendirecek
unsurlardan
(yukarıda
A,B,C,D,E,F
olarak
maddelenmiştir) en çok hangisine başvurduğu aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir:

GAZETELER

A

B

C

D

E

F

HÜRRİYET

1

2

1

1

-

-

MİLLİYET

3

2

-

-

-

3

POSTA

6

2

5

1

1

1

HABERTÜRK

2

-

-

1

-

1

Haberde, özellikle başlıkta belirli bitki veya ürünlere tedavi edici özellik
atfedilmektedir. Habere konu edilen sağlık sorununu taşıyan okur, daha ciddi
bir tedavi sürecine girmesi gerekirken, okuduğu haberdeki kesin dil nedeniyle
söz konusu bitki ya da ürüne yönelebilecek ve sağlık sorununun uygun tedavi
sürecine girmemesi nedeniyle kronik bir hal alabilecektir. Bu haberlerde
“Mucize”, “Mucizevi” gibi haber dilinde yeri olmayan sözcükler
kullanılmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ayhan Altıntaş sağlık haberlerinde bitki ile tedavi konusunun bilinçsizce
kullanımına işaret eden şu uyarıda bulunmaktadır: “Ev ilaçlarının
hazırlanmasında kullanılan ıhlamur, nane, kekik, adaçayı, rezene, dereotu
meyvesi, anason, papatya, salep, zencefil, kakule gibi masum bitkiler sadece
basit rahatsızlıkların belirtisel tedavisinde kullanılmalıdır. Daha ciddi
hastalıklarda mutlaka modern tıbbın olanaklarından yararlanmak gerekir.
Kulaktan dolma eksik bilgilerle yapılacak tedavi girişimi ciddi sorunlar ortaya
çıkarabilir. Yanlış ilaç kullanımı nasıl yan etkilere ve istenmeyen durumların
oluşmasına yol açabiliyorsa, yanlış bitki kullanımı da benzer istenmeyen
sonuçları doğurabilir”. Sağlık haberlerinde ayrıca bir ürüne işlevinin çok
ötesinde yarar anlamı yüklemek, yanlış yönde umutlanma ve sonrasında hayal
kırıklığı ve daha da ciddisi yanlış sonuçlar alma riskini de taşımaktadır. Örneğin
“Bu ürünler boy uzatıyor” başlığını okuyan bir gencin, haberde yer alan susamı
yüksek oranda tüketmeye kalkması oy uzamasını sağlamayacağı gibi, gereksiz
kilo almasına da yol açabilecek, dış görünüşe en çok önem verilen yetişme çağı
duygu durumunu sarsabilecektir. Sağlık haberlerinin işleniş biçimi ile yanlış
yönlendirmeler olabileceğine ilişkin, Yeni Asır, DHA gibi basın kuruluşlarında
sağlık muhabiri olarak çalışmış Nesrin Coşkun da "15-20 yıl sonra belki
gündeme gelecek bir tedavi yönteminin sanki ertesi gün Türkiye’de olacak gibi
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verilmesi hastaların boşuna umuda kapılmasına yol açar. Bu haberler de çok
titizlik ister" değerlendirmesini yapmaktadır.
Sağlık haberlerindeki bir diğer olumsuz dil unsuru, panik ve umutsuzluğa
sevk etmedir. İlgi çekme isteği ile yapılan haberlerde okurlara, her gün yedikleri
yiyeceklerin kanser yapacağı, kanserin mutlak ölümle sonuçlanan bir hastalık
olduğu, belli sayıda kişinin kanserden öleceği, kolesterolü yüksek olanların, göz
kuruluğu yaşayanların kör olacağı, teknoloji ile çok içli dışlı olanların kanser
olacağı, anemi sorunu olanların kanser olacağı, antibiyotik kullanımının obezite
ve astıma neden olacağı kesin bir dil ile ifade edilmektedir. Bu şekilde verilen
başlık altındaki haber metinleri incelendiğinde ise ürün ile hastalık arasında
panik ve korkuya neden olacak ciddilikte bir ilişki olmadığı görülmektedir.
Ayrıca çok ciddi hastalıklara neden olan bir virüs taşıyan sinek türünün
Türkiye’de olduğu başlıkta verilirken, haberde Türkiye’deki sineğin bu virüsü
taşımadığı görülmektedir. Asıl risk, hastalık saptanan ülkelere yapılan
seyahatlerdedir. Ancak yine sansasyonel olmak ve tıklanmak için okuru yersiz
bir paniğe sevk edilmesinde sakınca görülmemiştir.
Gazetecinin kamu yararı temelinde mesleğini icra ederken öncelemesi
gereken ilkeleri gazeteci Haluk şahin şu sözleri ile ifade etmektedir:
"Gazetecinin en başta gelen görevi halkın doğru ve gerçek haber alma hakkına,
nesnel gerçekliğe dürüstçe bağlı kalarak ve olguları uygun bağlamında, asıl
bağlantılarına işaret ederek ama saptırmalara yol açmadan titiz biçimde ileterek
ve gazeteciye özgü yaratıcı kapasiteden yararlanarak hizmet etmektir." (Şahin
1991:15).
Sağlık Haberleri ve Medya Gerçeği isimli kitabında sağlık haberlerinin
medyada işleniş biçimini kapsamlı bir şekilde araştıran Yrd. Doç. Dr. Müge
Demir, “olan” durumu ortaya koyduktan sonra, “olması gereken” ile ilgili
olarak kitabında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Önemli haberleri kamuya
ileterek medya habercilerinin kamuyu bilinçli tutmaları gerekmektedir. Ancak;
basının bu görevi çok dengeli bir şekilde yerine getirmesi ve haberlerini
referanslara bağlı kalarak hazırlaması gerektiği bilinmektedir. Kanıtlar,
yayınlar, yayınlanan tıbbi araştırma tebliğleri kaynak olarak kullanılmalıdır.
Araştırmacılar, akademik ve pratik kaynaklar ile röportajlar yapmalı, her şey
bilimsel temellere oturtulmalıdır. Temel kavramlar üzerinde, sağlık
profesyonelleri ile medya mensupları arasında ortak bir anlayış yerleşmelidir.
Haberin belli bir bilimsel temeli olmadığı sürece, ümitsiz beklentilerin, mucize
ilaç haberlerinin önüne geçilemediği görülmektedir” (Demir, 2010: 4).
Basın, kamuoyunun sağlıklı şekilde oluşmasını sağlayacak, okurlarının
doğru ve çok yönlü bilgilenmesini sağlayacak bir dil ile haber
oluşturmamaktadır.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK:
AKUT ÖRNEĞİ
Fulya MÜRTEZA*
ÖZET
Rekabet ortamlarında mücadele eden işletmeler açısından bağlılık
kavramı, her geçen gün çok daha fazla önem arz eder duruma gelmiştir. Bir
taraftan müşteri bağlılığı için birbirleriyle yarışan örgütler, diğer taraftan ise
müşteri bağlılığına ulaşım sürecinde anahtar unsur olarak değerlendirilen
çalışan bağlılığı için de çaba sarf etmektedirler. Bu bağlamda, örgütsel bağlılık
da günümüz örgütleri bakımından her geçen gün çok daha fazla dikkatleri
üzerine çeken bir kavram haline gelmiştir. Bu çalışmada itibarıyla arama
kurtarma alanında bir ilk ve kendi alanında Türkiye’de diğer yapılanmalara da
öncülük etmiş olan ve özellikle 1999 İzmit Depremi ile bilinirliği artmış bir
sivil toplum örgütü olarak AKUT (Arama ve Kurtarma Topluluğu)’un
gönüllülük felsefesiyle görev yapan üyelerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Meyer ve Allen (1991)
tarafından geliştirilmiş olan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılarak AKUT
üyelerine yönelik bir anket uygulaması yapılmakta ve bu çalışma ile duygusal,
devamlılık ve normatif bağlılık boyutları incelenmektedir.
Anahtar kelimeler: Duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı, normatif
bağlılık, örgütsel bağlılık, AKUT

ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS: THE CASE OF AKUT
ABSTRACT
The concept of commitment in terms of business organizations that
struggle in relentless competitive environments has become much more
important with each passing day. On one hand, organizations are competing
with each other for customer commitment; on the other hand they also strive for
employee engagement that has been evaluated as a key element in the process
of accessing to customer commitment. Within this context, Organizational
Commitment has been a concept drawing ,as days pass, the attention to itself.
The aim of this study is to determine the level of organizational commitment of
AKUT(Search and Rescue Community)’s members working with the
philosophy of volunteerism, that has been especially recognized with 1999
Izmit earthquake and being a first in the field of search and rescue and which
*
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has led other embodiments In Turkey. For this purpose, using "Organizational
Commitment Scale" which was developed by Meyer and Allen (1991), a survey
application has been conducted for the members of AKUT and with this study;
dimensions of emotional continuity and normative commitment are examined.
Key words: Emotional commitment, continuance
normative commitment, organizational commitment, AKUT

commitment,

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
Her geçen gün yepyeni rakiplerin de yarışa katıldığı, amansız bir
mücadelenin gerçekleştiği küresel rekabet ortamında varlıklarını devam
ettirmek isteyen örgütler bağlamında “insan” faktörü en önemli konulardan biri
haline gelmiştir. Ürün ya da hizmetlerin hedef kitlesi olan müşterilerin yanı sıra
ürün ve hizmetlerin varoluş sürecinde çalışanlar günümüz örgütleri açısından en
değerli sermaye olarak nitelendirilmektedir. Çalışanların bir işyerinde mutlu
olmadan, muhatap olduğu diğer kişileri mutlu edebilmesi mümkün değildir
(Peltekoğlu, 2007, s.520). Başarıya giden yolun başarılı çalışanlardan geçtiği
artık tartışılmaz bir gerçektir. Örgütsel çıkarları en yüksek düzeyde tutan
çalışanların özveri, fedakarlık ve kriz durumlarında örgütlere sağlayacağı
faydalar da açıkça ortadadır.
Hem akademik hem de uygulayıcılar bağlamında insana verilen önem her
geçen gün artmaktadır. Başarının yakalanması sürecinde adeta kilit konumda
olan çalışan kavramıyla alakalı pek çok çalışma yapılmış ve yapılmaya da
devam etmektedir. Çalışanlarla ilgili olarak her geçen gün çok daha farklı
boyutlara vurgu yapan araştırmalar literatürde yer aldığı gibi uygulama
bağlamında da günlük hayat pratiklerinden gözlemlenmektedir. Günümüz iş
dünyasında kar amacı güden ya da gütmeyen tüm örgütler için “bağlılık”
kavramı önemle üzerinde durulan, hassas bir konu olarak değerlendirilmektedir.
Kuşkusuz ki örgütler çıktıları sayesinde varlıklarını devam ettirebilen yapılardır.
Ancak sunulan çıktıların kalitesi ve rekabet yarışında mücadele edebilmesi
sürecinde başarılı çalışanlar, başarılı çıktıların oluşturulması sürecinde en
önemli aktörlerdir.
Bağlılık kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “birine karşı, sevgi, saygı
ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat” olarak tanımlanmaktadır
(TDK,14.01.2016). Bir kavram ve anlayış biçimi olarak bağlılık toplum
duygusunun olduğu her yerde var olan ve toplumsal içgüdünün duygusal bir
anlatım biçimi olarak değerlendirilmektedir. Bir kişiye, bir düşünceye, bir
kuruma ya da kendimizden daha büyük gördüğümüz bir şeye karşı gösterilen
bağlılık ve yerine getirmek zorunda olunan bir yükümlülük olarak
açıklanmaktadır (Çöl, 2004).
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Çalışanların işle ilgili tutumlarından biri olan değerlendirmenin yerinde
olacağı örgütsel bağlılık kavramı ile ilgili pek çok tanım literatürde yer
almaktadır. Kimi kaynaklara göre 1950, kimi kaynaklara 1970’li yıllardan beri
üzerinde çalışılan bir kavram olan örgütsel bağlılıkla alakalı olarak bir fikir
birliğinin oluşmadığı görülmektedir. Pek çok farklı disiplinin (psikoloji,
sosyoloji, sosyal psikoloji, işletme, davranış bilimleri vb.) örgütsel bağlılık
kavramına kendi uzmanlık alanlarından yaklaşmaları, fikir birliğine
varılamamasının en önemli sebeplerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
Allen ve Meyer (1997, s.11) örgütsel bağlılığı çalışanların örgüte olan
psikolojik yaklaşımı olarak değerlendiren, çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi
yansıtan ve örgüt üyeliğini devam ettirme kararına yol açan psikolojik bir
durum olarak tanımlamaktadır. Mowday ve arkadaşlarına göre (Mowday,
Steers ve Porter, 1979, s.311) örgütsel bağlılık; çalışanların örgüt amaç ve
değerlerine kabul ve inançlarının yüksek düzeyde olması, örgüt amaçları için
çaba sarf etme isteğinin yoğun olması, örgüt üyeliğinin devamı ve örgütte
kalmak için duyulan güçlü bir istek” olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımda
ise örgütsel bağlılık, örgütün amaç ve değerlerine taraflı ve etkili bağlılığı
olarak açıklanmaktadır. Bağlılık duyan bir çalışan, örgütün amaç ve değerlerine
güçlü bir biçimde inanmakta, emir ve beklentilere gönülden uymaktadır (Balay,
2000, s.3).
Örgütsel bağlılık kavramı ile ilgilenen önemli akademisyenlerin
kavramsal bakış açılarını özetleyen Tablo 1 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 1: Örgütsel Bağlılık Kavramına Genel Bir Bakış
Yazarlar/ Yorumlayanlar

Kavram/Anlayış

Steer (1977)

Çalışan tutumları ve bir dizi davranışsal
niyetler

Mowday (1979); Steers and

Aşağıdaki üç faktörü içerebilir;

Porters (1982);

-Güçlü bir inanç ve örgütün değer ve
hedeflerini kabul etme,

Beckeri,Randal and Riegel
(1995)

-Örgüt adına fazla çaba
konusunda gönüllülük,

gösterme

Güçlü bir şekilde organizasyonda kalma
arzusu.
Northcraft and Neale (1996)

Bir çalışanın organizasyona bağlılığını
yansıtan bir tutum ve organizasyon için
devam eden ifade süreci ve onun
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süregelmiş başarısı ve iyi hali.
Allen and Meyer (1991)

-Duygusal
bağlılık:Organizasyona
psikolojik bağlanma
-Devam bağlılığı: Organziasyondan
ayrılma ile ilişkili maliyetler
-Normatif bağlılık: Organziasyonda
kalınmasıyla algılanan yükümlülük

Kaynak: Permarupan, Saufi, Kasim ve Balakrishnan, 2013, s.92.
Tablo 1’de de görüldüğü üzere yazarların /akademisyenlerin vurgu
yaptıkları ve fikir birliğine vardıkları nokta, örgütsel bağlılığın çalışan tutumları
ve bu tutumların organizasyonun başarısı ve iyiliği yönünde olduğu ve her ne
sebepten olursa olsun çalışanların örgütten ayrılma isteğinin olmaması ile ilgili
olduğudur.
Örgütsel bağlılığı olan çalışanların daha çok çalışma arzusunda olduğu ve
örgütsel amaçların başarılması için daha fazla fedakarlık yapacaklarını
belirtilmektedir (Meyer ve Allen, 2004, s.2). Kahn ve Kahn (1997, s.436)’ da
örgütsel bağlılığın sadece belirli bir rolün başarı derecesini nitelik ve nicelik
yönünden yükselterek devamsızlığın ve işgücü devrinin azalmasına katkıda
bulunmanın yanında bireyi örgütsel yaşam ve en üst düzeyde sistem başarısı
için gerekli birçok gönüllü eyleme yönelttiğini vurgulamaktadır (Katz & Kahn,
1977, s.436). Ayrıca örgütsel bağlılığın yüksek düzeyde gerçekleşmesi halinde,
örgütün amaç ve değerlerinin benimsenmesi, örgüt için daha fazla çaba sarf
etmeye istekli olma ve örgütte kalma gibi tutum ve davranışların ortaya çıkacağı
ifade edilmektedir (Baysal ve Paksoy, 1999, s.7).
Örgütsel bağlılığın aşağıda açıklanan beş sebepten dolayı örgütler
açısından yaşamsal öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Bunlar;

Birincisi: Örgütsel bağlılık işi bırakma, devamsızlık, geri
çekilme ve iş arama faaliyetleriyle,

İkincisi iş doyumu, işe sarılma, moral ve performans gibi
tutumsal, duygusal ve bilişsel yapılarla,

Üçüncüsü özerklik, sorumluluk, katılım ve görev anlayışı gibi
çalışanın işi ve rolüne ilişkin özelliklerle,

Dördüncüsü yaş, cinsiyet, hizmet süresi ve eğitim gibi
çalışanların kişisel özellikleriyle yakından ilgilidir.

Beşinci ve son olarak bireylerin sahip olduğu örgütsel bağlılık
etkenlerini bilmenin, gelecekte örgüte sayısız yararlar sağlayacağı, örgütsel
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bağlılığı geliştirmenin örgütsel maliyetleri büyük ölçüde düşüreceği tahmin
edilmektedir (Balay, 2014, s:5).
Bu çalışma bağlamında Türkiye merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan
AKUT (Arama Kurtarma Topluluğu) gönüllülerinin örgütsel bağlılık seviyeleri
araştırılacaktır. Belirtilen araştırma sürecinde Allen ve Meyer tarafından
geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği kullanılacağından söz konusu
boyutlarla ilgili bilgi vermek yerinde olacaktır.
Allen ve Meyer 1984 yılında yaptıkları çalışmada örgütsel bağlılığı,
“duygusal bağlılık” ve “devamlılık bağlılığı” olmak üzere iki boyutta
incelemişlerdir.1990 yılında ise üçüncü boyut olan “normatif bağlılığı”
eklemişlerdir (Allen ve Meyer, 1990, s.63’den aktaran Babacan ve Mutlu,2015).
Duygusal Bağlılık
Çalışanların örgütün amaç ve değerlerini kabullenerek, örgüt yararına
olağanüstü çaba sarf etmesini kapsamaktadır (McGee ve Ford, 1987, ss.638642’den aktaran Babacan ve Mutlu, 2015). Duygusal bağlılık örgütteki
bireylerin duygusal olarak kendi tercihleri ile örgütte kalma arzusu olarak
tanımlanmaktadır (Meyer ve Allen, 1997).
Allen ve Meyer (1990, ss.17-18) çalışanların duygusal bağlılıklarını
etkileyen faktörlerle alakalı olarak çalışan düşüncelerini aktararak konuya
açıklık getirmek istemektedir. Örgütsel bağlılık sürecinin belirlenmesinde
anahtar olabilecek bu düşünceler aşağıda yer almaktadır:
•İşin zorluğu: Örgütteki işim zorlu ve heyecan vericidir.
•Rol açıklığı: Örgütün benden ne beklediği açıkça belirtilmektedir.
•Amaç açıklığı: Örgütte yaptığım görevlerin ne amaçla yapıldığı
konusunda açık bir anlayış mevcuttur.
•Amaç Güçlüğü: İşimle ilgili gereklilikler ayrıntılı olarak talep
edilmektedir.
•Yönetimde Açıklık: Üst yönetim, örgütteki diğer çalışanlardan gelen
fikirleri dikkate almaktadır.
•Eşitler arası (çalışanlar) Uyum: Bu örgütte çalışanlar arasında yakın ve
içten ilişkiler mevcuttur.
•Örgütsel güvenilirlik:
inanmaktayım.

Örgütün söz verdiği her şeyi yapacağına

•Eşitlik: Bulunduğum örgütte çalışanların tamamı eşit bir şekilde hak
ettiğine sahiptir.
•Bireye Önem: Bu örgütte çalışanlar tarafından yapılan işler, örgütün
amaçlarına önemli katkılar yaptığı yönündeki duyguları geliştirmektedir.
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•Geri bildirim: Performansım hakkında sık sık bilgilendirilirim.
•Katılım: Yaptığım iş ve performans standartlarımla ilgili kararlarda
katılımda bulunurum.
Devam Bağlılığı
Devam bağlılığı, çalışanların ayrılmaları halinde örgüte yükleyecekleri
maliyet ve olumsuzlukların göz önüne alınarak, bir zorunluluk olarak örgüte
devam etme olarak açıklanmaktadır (Meyer ve Allen, 1997, s.11). Diğer
taraftan çalışanların örgütte çalıştığı süre içerisinde verdileri çaba ve emek ile
harcadıkları zaman karşılığında edindikleri statü, konum ve maddi
kazanımlarını kaybetmemek için oluşan bir bağlılık olarak da
değerlendirilebilir.
Örgüt çalışanlarının ekonomik çıkarlarına göre şekillenen bağlılık
türüdür. Devamlılık bağlılığı Bergman (2006, s.646) tarafından örgüt
çalışanlarının çalıştıkları zaman çerçevesinde örgüte yaptığı yatırım ve
maliyetleri dikkate alarak örgütte kalmayı bir ihtiyaç olarak görmesi olarak
değerlendirilmektedir.
Allen ve Meyer (1990, s.18) devam bağlılığını etkileyen bu faktörlerle
ilgili çalışanların düşüncelerini aşağıdaki ifade etmektedir;
•Yetenekler: Bu örgütte kazandığım yetenek ve deneyimlerin ne kadarını
farklı örgütlerde bana fayda sağlayabilir? Bunların ne kadarını farklı örgütlerde
de kullanabilirim düşüncesi.
•Eğitim: Sahip olduğum biçimsel eğitimimim, mevcut örgüt ve benzerleri
dışında bana fayda sağlamayabilir düşüncesi.
•Yer Değiştirmek: Örgütten ayrılırsam, farklı bir yerleşim yerine
taşınmayı düşünürmüyüm fikri.
•Bireysel Yatırım: Örgüte harcamış olduğum zaman ve çaba ile kendime
yatırım yaptım düşüncesi.
•Emeklilik Primi: Mevcut örgütte kalmam durumunda alabileceğim
emeklilik primini, örgütten ayrılmam durumunda kaybedebilirim düşüncesi,
•Toplum: Yaşadığım bölgede ikamet edeli ne kadar süre oldu düşüncesi
(Yanıtlar yanıtlayanların yaşlarına göre bölümlenmekte).
•Alternatifler: Örgütten ayrılmam durumunda sahip olduğum işin bir
benzerini ya da daha iyisini bir başka yerde bulmada güçlük çekebilirim
düşüncesi olarak değerlendirilmektedir .
Normatif Bağlılık
Normatif bağlılık, çalışanın örgütte kalmaya yönelik yükümlülük
hisleriyle alakalıdır (Erdheim, Wang ve Zickar, 2006, s.961’den aktaran
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Babacan ve Mutlu, 2015). Normatif bağlılığın çalışanların ahlaki bir görev
duygusuyla örgütte kalma gerekliliğine inandıkları için oluştuğu ifade
edilmektedir. Normatif bağlılığa etki eden faktörler ise; çalışanların karakter
yapısı, kişisel ve ailesel yaşantısı ile kültür ve sosyalleşme derecesi olarak
açıklanmaktadır (Allen ve Meyer,1990, ss.11-18). Çalışanların bağlılık
duyguları, devam bağlılığında olduğu gibi kişisel yararları için değil;
yaptıklarının etik ve ahlaki olduğuna inanmalarından ve sadakat, görev,
yükümlülük gibi hislerden kaynaklanmaktadır (Wasti, 2000’den aktaran
Topaloğlu ve Dalgın, 2013,s.284). Duygusal bağlılık ve devamlılık bağlılığı,
örgüte girdikten sonra kazanılan bir takım maddi ve manevi araçlardan
etkilenirken, normatif bağlılık daha çok örgüte girmeden önce sahip olunan
değerlerden etkilenmektedir (İnce ve Gül, 2005, s.43).
Allen ve Meyer (1990:18) normatif bağlılıkla ilgili çalışan düşüncelerini
aşağıdaki ifade etmektedir;

Örgütsel bağlılık normu: Bu örgütte çalışanlar ve örgüt
arasındaki bağın kuvvetli olduğu tahmin edilmektedir.
ARAŞTIRMA
Bu çalışma, AKUT gönüllülerinin örgütsel bağlılıklarını ölçmeyi
amaçlamaktadır. AKUT (Arama Kurtarma Topluluğu) , Türkiye’de faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarından, arama ve kurtarma alanında ilk ve en
fazla gönüllü sayısına sahip kuruluşlardan biri olarak faaliyet göstermektedir.
1994 yılında Bolkar Dağları'nda sonuçsuz kalan bir arama faaliyetinin
sonrasında, dağcılığı ve dağları bilen ancak arama kurtarma yapmayı bilmeyen
küçük bir grup dağcının bir araya gelmesi ve 1995 yılında kendilerine AKUT
adını vermesiyle operasyonlarına başlamıştır. AKUT 1995 yılında Bursa
Uludağ'da ilk kurtarmasını gerçekleştirmiş, 1997 yılında deprem ve sel
eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. 1998 Adana Ceyhan Depremi'nde
sağlamış olduğu faydalar sebebiyle, 15 Ocak 1999'da Bakanlar Kurulu
tarafından "Kamu Yararına Dernek" statüsüne getirilmiştir. AKUT
gönüllülerinin örgütsel bağlılıkları seviyelerini tespit etme doğrultusunda
çalışmanın hipotezleri aşağıda yer almaktadır.
H1: AKUT gönüllülerinin cinsiyetleriyle örgütsel bağlılıkları arasında
anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H1a: AKUT gönüllülerinin cinsiyetleriyle duygusal bağlılıkları arasında
anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H1b: AKUT gönüllülerinin cinsiyetleriyle devamlılık bağlılıkları arasında
anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H1c: AKUT gönüllülerinin cinsiyetleriyle normatif bağlılıkları arasında
anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
167

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

H2: AKUT gönüllülerinin medeni durumlarıyla örgütsel bağlılıkları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H2a: AKUT gönüllülerinin medeni durumlarıyla duygusal bağlılıkları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H2b: AKUT gönüllülerinin medeni durumlarıyla devamlılık bağlılıkları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H2c: AKUT gönüllülerinin medeni durumlarıyla normatif bağlılıkları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H3: AKUT gönüllülerinin yaşlarıyla örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı
pozitif bir ilişki vardır.
H3a: AKUT gönüllülerinin yaşlarıyla duygusal bağlılıkları arasında
anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H3b: AKUT gönüllülerinin yaşlarıyla devamlılık bağlılıkları arasında
anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H3c: AKUT gönüllülerinin yaşlarıyla normatif bağlılıkları arasında
anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H4: AKUT gönüllülerinin eğitim durumlarıyla örgütsel bağlılıkları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H4a: AKUT gönüllülerinin eğitim durumlarıyla duygusal bağlılıkları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H4b: AKUT gönüllülerinin eğitim durumlarıyla devamlılık bağlılıkları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
H4c: AKUT gönüllülerinin eğitim durumlarıyla normatif bağlılıkları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır.
Yukarıda sıralanan hipotezleri test edebilmek amacıyla tasarlanan
araştırma süreci ampirik bir araştırma olarak tanımlanabilir. Yöntem olarak ise
araştırma, bir tarama araştırması (survey research) niteliğindedir.
Araştırma kapsamında uygulanan anket çalışması için seçilen evren,
AKUT gönüllüleridir. Söz konusu grubun tamamına ulaşılması gönüllülerin
coğrafi konumları, internet erişimi ve kullanımlarının olmaması, zaman ve
maddi yetersizlikler sebebi ile mümkün olamamıştır. Tüm bu kısıtlılıklar
sebebiyle bir örnek grup üzerinde çalışılmıştır. Örneklem belirlenirken tesadüfi
olmayan örnekleme tekniklerinden kararsal (amaçsal) örnekleme kullanılmıştır.
Bu doğrultuda tüm Türkiye genelinde 500 anket formu ile seçilen örnekleme
ulaşılmaya çalışılmıştır. Toplamda 181 AKUT üyesi anket formunu yanıtlamış
ve bu formlardan 39 kadarı demografik unsurları ölçen soruların
yanıtlanmaması sebebiyle değerlendirme dışı tutulmuştur. Değerlendirmeye
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tabi tutulan anket formu sayısı 142’dir. AKUT gönüllülerinin örgütsel
bağlılıklarını boyutlarıyla ölçümlemeyi amaçlayan araştırma doğrultusunda
kullanılan anket tekniğinde yer alan sorular anlaşılabilir bir dil kullanılarak
hazırlanmıştır. Veri toplama süreci üç ay kadar sürmüş olup, bu süreçte
gönüllülere ağırlıklı olarak e-mail yoluyla, bazı üyelere de sosyal medya
üzerinden (Facebook) ulaşılmıştır.
Örgütsel bağlılığın, boyutlarıyla beraber ölçümlenmesi sürecinde
literatürde yer alan Meyer ve Allen’ın (1991) üç boyutlu örgütsel bağlılık
ölçeğinden, yararlanılmıştır. Anket formunda ayrıca AKUT gönüllülerinin
demografik özelliklerine ilişkin sorulara da yer verilmiş,
gönüllülerin
demografik özellikleri ve örgütsel bağlılık boyutları incelenmiştir. Kullanılan
ölçek güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve ölçeğin güvenilirliğini azaltan
maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Bu maddeler aşağıda yer almaktadır:
Devamlılık Bağlılığı:

AKUT’ta çalışmaya devam etmemin sebebi, gönüllülükten
ziyade zorunluluktan kaynaklanmaktadır.

AKUT’ta bu kadar emek vermemiş olsaydım, başka bir sivil
toplum kuruluşunda çalışmayı düşünebilirdi.
Normatif Bağlılık:

AKUT’ta çalışmaya devam etmem konusunda herhangi bir
zorunluluk hissetmiyorum.


AKUT’tan ayrılırsam kendimi suçlu hissederim.

AKUT gönüllülerinin örgütsel bağlılıklarını boyutlarıyla tespit etmeye
yönelik olarak kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğinde güvenilirliği azaltan
maddelerin çıkarılmasının ardından, uygulanan 14 maddenin Cronbach alfa
değerleri Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Ölçek Güvenilirlik Analizi
Madde Sayısı

Cronbach Alfa

Duygusal Bağlılık
6
0.819
Devamlılık Bağlılık
4
0,748
Normatif Bağlılık
4
0,700
Örgütsel Bağlılık
14
0,847
Tablo 2’de de görüldüğü gibi tüm boyutlara ilişkin alfa katsayılarının
değerleri Hair ve diğerleri (1995:118) tarafından önerilen 0.70 değerini
aşmaktadır. Bu değerler doğrultusunda kullanılan ölçek araştırmayı yürütmek
için yeterlidir.
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ARAŞTIRMA BULGULARI
Örneklemin Demografik Özellikleri
AKUT gönüllülerinin örgütsel bağlılık boyutlarını ölçümlemeyi
amaçlayan araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri aşağıda
aktarılmaktadır.
Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri (Cinsiyet)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Frekans (F)
38
99
137

Yüzde (%)
27.7
72.3
100.0

Tablo 3’te de görüldüğü üzere araştırmaya % 72 erkek,% 27.7 kadın
katılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya katılan erkek sayısı kadın sayısının
neredeyse üç katıdır.
Tablo 4: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri (Medeni
durum)
Medeni Durum
Bekar
Evli
Toplam

Frekans (F)
87
50
137

Yüzde (%)
63.5
36.5
100.0

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere araştırmaya katılanlardan % 63’ü bekar,
% 36,5’u evlidir. Bu durumda medeni durum bakımından bekar olanların
araştırmada sayıca daha fazla oldukları söylenebilir.
Tablo 5: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri (Eğitim)
Eğitim
İlköğretim
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Toplam

Frekans (F)
3
32
86
17
138

170

Yüzde (%)
2.2
23.2
62.3
12.3
100.0
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Tablo 5’te de görüldüğü gibi araştırmaya ağırlıklı olarak üniversite
mezunları katılmıştır. Sırasıyla lise mezunları, lisansüstü eğitim almış olanlar ve
% 2’lik bir kesimde ilkokul mezunudur.
Tablo 6: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri (Yaş)
Yaş

Frekans (F)

Yüzde (%)

18-25

33

24.1

26-33

39

28.5

34-41

38

26.8

42-49

19

13.4

50-…

8

5.6

Toplam

137

100.0

Tablo 6’da da görüldüğü üzere araştırmaya yaklaşık % 80’lik bir oranda
18-40 yaş arası gönüllünün katıldığı,40 yaş ve üzerinde katılımcı oranının ise %
20 civarında olduğu söylenebilir.
AKUT Gönüllülerinin
Tanımlayıcı İstatistikler

Örgütsel

Bağlılık

Boyutları

ile

İlgili

Çalışmanın bu bölümünde AKUT gönüllülerinin örgütsel bağlılık
boyutları ile ilgili ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistik bilgilerine
yer verilmektedir.
Tablo 7: AKUT Gönüllülerinin Örgütsel Bağlılık (Duygusal) Boyutları
Ort.

SS

N

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

3,6015

0,68162

142

Duygusal Bağlılık

4,0416

0,81604

141

0,949

137

1,062

139

Gönüllülük esasına dayalı çalışma
hayatımın kalan kısmını AKUT'ta
4,34
geçirmekten
büyük
mutluluk
duyarım.
AKUT'un

sorunlarını

kendi 3,78
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sorunlarım gibi görüyorum.
AKUT'ta kendimi aileden biri gibi
3,97
hissediyorum.

1,339

137

AKUT'a karşı "duygusal olarak
4,11
bağlı" hissediyorum.

1,117

140

AKUT'un kişisel açıdan benim için
4,08
büyük bir önemi vardır.

1,084

139

AKUT'a karşı güçlü bir "aidiyet"
4,01
duygusu hissediyorum.

1,190

138

Tablo 7’den de anlaşılacağı gibi AKUT gönüllülerinin örgütsel
bağlılıklarının duygusal boyutu “5”’in en yüksek değer olduğu düşünüldüğünde,
“4” olarak tespit edilmiş olup, duygusal bağlılıklarının çok yüksek olmasa da,
bağlı oldukları söylenebilir.
Tablo 8: AKUT Gönüllülerinin Örgütsel Bağlılık (Devamlılık) Boyutları
Ort.

SS

N

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

3,6015

0,68162

142

Devamlılık Bağlılığı

2,8592

0,94177

142

AKUT'tan ayrılmak istesem bile, şu
anda bunu yapmak benim için çok
zor olurdu.

3,49

1,311

140

AKUT'tan şu anda ayrılmaya karar
vermem halinde, hayatımdaki pek
çok
şey
bundan
olumsuz
etkilenecektir.

2,86

1,228

141

AKUT'tan ayrılmamın yol açacağı
olumsuz sonuçlardan biri de
alternatif sivil toplum kuruluşlarının
az olmasıdır.

2,52

1,246

141

AKUT'tan ayrılmak konusunda çok
az
seçeneğim
olduğunu
düşünüyorum.

2,58

1,239

139
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Tablo 8’de görüldüğü gibi AKUT gönüllülerinin devamlılık bağlılıkları,
en yüksek değer kabul edilen “5” üzerinde “2,8” ile orta değer bile kabul
edilmemektedir.
Tablo 9: AKUT Gönüllülerinin Örgütsel Bağlılık (Normatif) Boyutları
Ort.

SS

N

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

3,6015

0,68162

142

Normatif Bağlılık

3,7315

0,80838

140

Benim için avantajlı sonuçları olsa
bile, ayrılmamın AKUT ailesine
3,39
karşı uygun bir davranış olacağını
düşünmüyorum.

1,247

138

AKUT benim
ediyor.

4,00

1,025

140

AKUT'tan şu anda ayrılamam
çünkü buradaki insanlara karşı bir 3,62
yükümlülük hissediyorum.

1,157

139

AKUT'a karşı büyük minnettarlık
3,93
hissediyorum.

1,044

138

sadakatimi

hak

Tablo 9’da da görüldüğü gibi araştırmaya katılan AKUT gönüllülerinin
örgütsel bağlılık boyutlarından biri olan normatif bağlılık boyutları düşük
düzeyde olmasa da, yüksek düzeyde de değildir.
Gerek duygusal, gerek devamlılık gerekse de normatif bağlılık
boyutlarının ayrı ayrı tespit edilmesinin yanı sıra, tüm boyutlar bir arada
değerlendirildiğinde AKUT gönüllülerinin örgütsel bağlılıklarının yüksek
olduğu söylenememektedir.
Hipotez Testleri
Çalışmanın bu bölümünde araştırma hipotezleri test edilmektedir. Bu
bağlamda veri setine bağımsız örneklemler için t test ve tek yönlü varyans
analizi uygulanmıştır. Hipotezlere ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir.
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Tablo 10: Demografik unsurlar ve Örgütsel Bağlılık boyutları (Cinsiyet)

Boyutlar

Cinsiy
et

n

Ort.

Levene
Varyansların
Eşitliği Testi

SS

Örgütsel
Bağlılık

Kadın

38

3,4843

0,57017

Erkek

99

3,6704

,70658

Duygusal
Bağlılık

Kadın

38

4,1228

0,69187

Erkek

99

4,0205

0,86640

Devamlılık
Bağlılığı

Kadın

38

2,4868

0,99313

Erkek

99

3,0152

0,89558

Normatif
Bağlılık

Kadın

38

3,5658

0,69672

Erkek

98

3,8053

t

Anl.

F

Anl.

2,962

,088

-1,451

0,149

1,864

0,17
4

0,652

0,516

1,178

0,28
0

-2,998

0,003

1,831

0,17
8

-1,552

0,123

0,84620

Tablo 10’da AKUT gönüllülerinin cinsiyet ve örgütsel bağlılık boyutları
arasındaki ilişki yer almaktadır. Cinsiyet ile devamlılık bağlılığı arasında 0,003
anlamlılık düzeyinde (p<0,05) bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet ile diğer diğer
boyutlar arasında p>0,05 olduğundan anlamlı bir ilişki yoktur.
Tablo 11: Demografik unsurlar ve Örgütsel Bağlılık boyutları (Medeni
Durum)
Medeni
Durum

n

Ort.

SS

Örgütsel
Bağlılık

Bekar

87

3,6296

0,61636

Evli

50

3,6001

0,77205

Duygusal
Bağlılık

Bekar

87

4,0540

0,78960

Evli

50

4,0400

0,87991

Devamlılık
Bağlılığı

Bekar

87

2,8879

0,93055

Evli

50

2,8350

0,99182

Normatif
Bağlılık

Bekar

86

3,7578

0,72712

Evli

50

3,7050

0,94719

Boyutlar

174

F

Anl.

t

Anl.

1,338

0,249

0,245

0,807

0,021

0,885

0,096

0,924

0,201

0,654

0,313

0,755

3,189

0,076

0,364

0,716
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Tablo 11’e göre AKUT gönüllülerinin örgütsel bağlılık boyutları ile
medeni durumları arasındaki değer p>0,05 olduğundan anlamlı bir ilişki yoktur.
Tablo 12: Demografik unsurlar ve Örgütsel Bağlılık boyutları (Yaş )

Örgütsel
Bağlılık

Duygusal
Bağlılık

Devamlılık
Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

Örgütsel
Bağlılık

Karelerin
Toplamı

df

Ortalama
Karesi

F

Anl.

Between
Groups

0,847

4

0,212

0,458

0,767

Within
Groups

61,060

132

0,463

Total

61,907

136

Between
Groups

1,475

4

0,369

0,540

0,706

Within
Groups

90,087

132

0,682

Total

91,562

136

Between
Groups

4,242

4

1,060

1,181

0,322

Within
Groups

118,518

132

0,898

Total

122,760

136

Between
Groups

1,100

4

0,275

0,410

0,801

Within
Groups

87,888

131

0,671

Total

88,989

135

Between
Groups

0,847

4

0,212

0,458

0,767

Within
Groups

61,060

132

0,463

Total

61,907

136
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Tablo 12’e göre AKUT gönüllülerinin örgütsel bağlılık boyutları ile
yaşları arasında p>0,05 olduğundan anlamlı bir ilişki yoktur.
Tablo 13: Demografik unsurlar ve Örgütsel Bağlılık Boyutları (Eğitim
Durumu )

Örgütsel
Bağlılık

Duygusal
Bağlılık

Devamlılık
Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

Karelerin
Toplamı

df

Ortalama
Karesi

F

Anl.

Between
Groups

0,103

3

0,034

0,075

0,973

Within
Groups

61,804

134

0,461

Total

61,907

137

Between
Groups

0,606

3

0,202

0,297

0,827

Within
Groups

90,959

134

0,679

Total

91,565

137

Between
Groups

1,802

3

0,601

0,665

0,575

Within
Groups

121,103

134

0,904

Total

122,904

137

Between
Groups

1,280

3

0,427

0,646

0,587

Within
Groups

87,765

133

0,660

Total

89,045

136

Tablo 13’ye göre AKUT gönüllülerinin örgütsel bağlılık boyutları ile
eğitim düzeyleri arasında p>0,05 olduğundan anlamlı bir ilişki yoktur.
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SONUÇ
Araştırma bulgularına göre Akut gönüllülerinin örgütsel bağlılık
düzeyleri düşük değildir ancak yüksek olarak değerlendirebilmek de mümkün
değildir. En yüksek örgütsel bağlılık boyutu duygusal bağlılık olarak tespit
edilmiş olup, iyi düzeydedir. Diğer taraftan normatif bağlılık seviyeleri,
duygusal bağlılık kadar yüksek olmasa da devamlılık bağlılığı kadar da düşük
değildir. Bağlılığın oldukça düşük olduğu açıkça görülen devamlılık bağlılığın
zayıflığı şu sebeplerle açıklanabilir: Gönüllü bir yapı olması sebebiyle
bireylerin örgütten maddi bir kazanımlarının olmaması, alternatif sivil toplum
kuruluşlarının oldukça fazla olması vb. Ancak alınan özel eğitimler ve bu
eğitimlerde yapılan yatırımlar (eğitimci ödemeleri, kullanılan malzemelerin
sarfiyatı, harcama yapılan diğer kalemler) bağlamında her gönüllü kaybının
örgüte ciddi anlamda maddi zarar verebileceği açıkça ortadadır. Diğer taraftan
ise her gönüllü kaybı örgüte manevi zarar olarak geri dönebilme potansiyeline
sahip olabilir. Örgütten ayrılan bir gönüllünün örgütle ilgili edindiği olumsuz
imajlar ve algılamalar oldukça önemli görülmelidir. Örgütten ayrılan ve
olumsuz deneyim yaşamış gönüllülerin, bu deneyimlerini ağızdan ağıza aktarma
yoluyla çevresinde yer alan diğer bireylere de aktarabileceği gözardı
edilmemelidir. Bu sebeplerden dolayı AKUT gönüllülerinin devamlılık
bağlılıklarını sağlayacak, duygusal ve normatif bağlılığı da artıracak çeşitli
çalışmalar yapılabilir. Örgütten ayrılan gönüllülerle ayrılma sebeplerini tespit
etmek amacıyla iletişim kurulması, devam bağlılığını olumsuz yönde etkileyen
etkenlerinde tespit edilmesine olanak sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu
süreçte örgütsel iletişim kanalları gerek yatay ve gerek dikey bağlamda açık
olarak tesis edilmesi ya da gözden geçirilmesi, güven verici ve sorun çözücü
nitelikte olması faydalı olacaktır.
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FLAMENKO SANATINDA KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM
Ali Korkut ULUDAĞ
ÖZET
Flamenko sanatının temelleri, Ortadoğu coğrafyasından Endülüs’e kadar
uzanan geniş bir yelpaze ekseninde atılmıştır. Bu süreç, değişik birçok formsal
özelliklerin gelişmesine ve flamenko müziğin bir bütün olarak zengin bir altyapı
içerisinde şekillenmesine olanak sağlamıştır. Bununla birlikte, flamenko
sanatının en önemli temel unsurlarından biri olan “gitar” bu sürecin en önemli
tanığı haline gelmiştir. Bu bakış açısından yola çıkılarak, araştırmalardan elde
edilen tarihsel bulgular kullanılmış ve yapılan araştırmaya zemin
oluşturulmuştur. Çalışmada, tanımlayıcı tarama yöntemlerinden biri olan "genel
tarama modeli" kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Flamenko sanatı, Flamenko müzik, Gitar

A STUDY OF INTERACTION BETWEEN CULTURES IN THE
FLAMENCO ART
ABSTRACT
The fundamentals of the Flamenco art spread from the Middle East to
Andalucía. Over time this situation has brought about the development of
various formal styles of Flamenco music creating a rich substructure. The
guitar, one of the most important elements of the Flamenco art, has evolved
as the most important witness of this. The data gained from this research has
been used in this study through the application of the “general screening
model” one of the descriptive screening methods.
Keywords: Flamenco art, Flamenco music, Guitar

1.

GİRİŞ

Kültür, bir ulusu oluşturan bireylerin, belirli bir zaman süresi içerisinde,
birbirleriyle olan ilişkilerinin, paylaşımlarının ve etkileşimlerinin ve bu
etkileşimlerinin sonucunda ortak bir yaşam şeklinin oluşmasıyla birlikte
meydana gelen bir olgu/üründür (Parasız, 2010:383). Kültürün diğer bir
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boyutunu oluşturan sanat ise insanlığın varoluşundan günümüze kadar yaşam
içerisinde yer almıştır. Sanat, toplumun iç dinamiği ve yapısını dışa vuran,
kültürün oluşum ve gelişim süreçlerini yansıtan bir olgudur (Demirci,
2013:117).
Gelişimini sergileyen evresiyle “ezginin doğuşundan günümüze uzanan
müzik tarihi, Anadolu topraklarında boy veren uygarlıkların yaratıcı bir alanı
olarak özgün ve ayrıcalıklı bir yükseliş çizgisini belirler. İnsanın var olduğu
yerde, kendi tarihsel tanımı içinde müziğin de var olduğu gerçeğini
izlediğimizde, Anadolu uygarlıklarının bıraktığı göz kamaştırıcı bir müziksel
gelişim mirasıyla karşılaşırız (Say, 1998:9). Ortadoğu kültürlerinin harmanlamış
olduğu geleneksel müzik akımları, hem çalgısal hem de ezgisel yönden ortak bir
mirasın ürünüdürler. Yapılan müzikoloji araştırmaları, Ortadoğu ve Anadolu
tarihinde var olan müzikal ve kültürel etkileşimleri en çarpıcı örnekleri ile
sunmaktadır. Özellikle çalgısal alanda karşılaşılan tarihsel bulgular, müzik
tarihine farklı boyutlar kazandırmakta ve farklı yorumları da beraberinde
getirmektedir.
Aşkı, coşkuyu, tutkuyu ve var olan düzene başkaldırışı yüreklere taşıyan
flamenko sanatının yaşam kaynağı, Güney İspanya olarak bilinmektedir.
Flamenko sanatının bu gölgede farklı kültürlerin etkisiyle oluşturduğu müzikal
birikimler, özellikle dans ve gitar aracılığıyla insanlara ulaşmaktadır. Flamenko
sanatı, zaman içinde çingenelerin kendi yaşam ilkelerinden oluşturmuş oldukları
folklorik müzik, Arap gelenekleri ve farklı Avrupa kültürlerinin birlikteliğiyle
aynı coğrafyada erimesi sonucu biçimlenmiştir. Bu araştırma, flamenko
müziğin farklı dinamikleri ve kültürel karışımlarından oluşan çarpıcı örnekler
sunmanın yanı sıra, farklı kültürlerin izlerini taşıyan belirli müzikal formları da
kapsamaktadır.
Flamenko, oldukça direkt, oldukça içten bir müziktir. Flamenkonun
mesajı, insanların her halinin; hastalıklarının, heyecanlanın, aşklarının,
mücadelelerinin; yani insan olmaktan kaynaklanan her duygunun mesajıdır
(Çetinkaya, 1999:19). İspanya’nın toplumsal ve kültürel özellikleri incelendiği
zaman, mevcut olan geleneksel birikimin İspanyollara özgü bir toplumsal
nitelik olduğu varsayılabilir. “İspanya farklıdır". İspanyollar ülkelerini bu söz
ile tanıtırlar tüm dünyaya (Yeni Hayat Ansiklopedisi, 1982:1731). Flamenko
sanatı, bugünlere taşımış olduğu kendine has yapısı ile İspanyol kültürüyle
özdeşleşmiş geleneksel bir sanat akımıdır ve farklı teknik özellikleri ile farklı
toplumların geliştirmiş olduğu birçok müzikal forma sahiptir. Özellikle
flamenko gitarın karakteristik stilleri ve bu alanda gerçekleştirilen modern
reformlar, büyük bir yoğunlukla İspanyollara aittir denilebilir. Flamenko sanatı
farklı bir ifadeyle, Blues ve Caz müziğinde olduğu gibi; yoksulluğu, zulmü ve
kişisel acıların anlatıldığı bir tarzdır.
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Flamenko sanatında dikkat çeken diğer bir ayrıntı, bu sanata gönül
verenlerin kırmızıya olan düşkünlüğüdür. Flamenko dansçı kostümlerinde,
flamenko kafelerde hatta flamenko müziği ile özdeşleşmiş her mekânda,
kırmızıya rastlamak mümkündür. Flamenko icracısı ve dinleyicisi kırmızı ile
öylesine bütünleşmiştir ki, kırmızı ile müziğin haricinde ki birçok yerde
karşılaşmak kaçınılmaz bir durumdur. Webster (2004:40)’ın bir İspanya
anısında kırmızıya dair bazı ilginç notlar tespit edilmiştir: “Akşamüstüydü.
Juan’ın kırmızı dairesinde oturuyordum; duvarlar kırmızı, kırmızı sandalyeler,
kırmızı masa, kırmızı pencerelerden sarkan kırmızı perdeler. “Kırmızı
flamenkonun rengidir,” dedi. “Tutkunun rengidir.” Kırmızı çaydanlıktan kırmızı
fincanlara kahve doldurdu, kırmızı saplı kaşıklarla karıştırdık. Koridordan yatak
odalarına, banyoya kadar her şey kırmızıydı. Yalnızca tuvalet kâğıdı
pembeydi”.
1.1.

Flamenko Terimi

Çoğu kaynaklarda, flamenko teriminin anlamı somut olarak
belirtilmemiştir. Flamenko terimi, genellikle müziği genel olarak ifade eden bir
kavram olarak düşünülmektedir. Flamenko kelimesi, Güney İspanya’nın bazı
halk şarkılarına verilen ad olarak ifade edilmektedir (Türk Ansiklopedisi,
1985:381). Şarkı ve dansta kullanılan İspanya’da yaygın bir melodi, özellikle
çingene müziğine uygulanan bu terim, günümüzde değişik anlamlar da
görülebilmektedir (Müzik Ansiklopedisi, 1985:143). Flamenko gitaristlerinin
flamenko terimine yönelik farklı ifadeleri bulunmaktadır. Büyük ihtimalle
Arapça’dan devşirtilmiş, 19.yy’ın başlarında popülerleşmiş küstah veya
yapmacık insanlar için kullanılan bir kelime daha sonra Andolucia’daki
çingeneler ve daha sonrada sadece onların şarkılarını ve danslarını tanımlarken
kullanılmıştır. Hem çingenelerden hem de çingene olmayanlardan olan bir çeşit
Andalucia şarkı olan “Conte Flamenko” teriminin kullanımı ve bu kelimenin
sabit bir anlama oturtulması 19.yy’ın ikinci yarısına rastlamaktadır (Martin,
1978:60).
Webster (2004:24)’ın Flamenkonun İzinde adlı kitabında flamenko terimi
hakkında şu bilgilere rastlanmaktadır. “…Flamenko, dedi, sözcük kökenini
kimse bilmiyor. Bazıları bunun İspanyol Yahudilerinin, Flandre’ye göç eden
akrabalarının söylemelerine izin verilen şarkılar için kullandıkları bir sözcük
olduğunu söylüyor. Kendilerinin bu şarkıları söylemeleri yasalarla
yasaklanmıştı. Ya da istersen sana Arapça versiyonunu söyleyeyim: Flamenko
felah manju ya da kaçak köylü sözcüğünden gelir. Aktüze (2003:196)’nin
Müziği Anlamak adlı müzik ansiklopedisi sözlüğünde benzer bir tanıma
rastlanmıştır. Fas’ta yaşayan folklorcu Garcia Barriso, kelimenin Arapça Fellâh
(rençper, köylü) ile Mangu (şarkıcı) sözcüklerinin bileşimi olduğunu söyler.
Yeprem (2003:9)’de Flamenko kelimesini “fellah minküm” diye okunan;
“sizden olan çiftçi” anlamına gelen Arapça kelimelerden türediğini
belirtmektedir. Flamenko terimi bazı kaynaklarda “fellah minküm” olarak ifade
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edilirken yine flamenkoya dair bazı kaynaklarda flamenko kelimesi “felah
manju” olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük bir olasılıkla bu iki terim, anlam
olarak birbirine çok yakındır. Molina ve Mairena (1963:19), benzer şekilde
flamenko teriminin Felag-Mengu (göçebe, göçmen çiftçiler) felaicum yada
felahmen ikum (çiftçi) ve felagenkum ya da felahencou (Alpujarra bölgesindeki
Arap şarkıları) anlamına geldiğini ifade etmektedirler. Bailey (1998:29) ise Hint
müziğindeki, çoğunlukla çelişkili ve bulanık da olsa, belgesel malzeme
bolluğuna karşın flamenko hakkında, güvenilir olsun olmasın, hiçbir belge
olmadığına dikkat çekmektedir.
Flamenkonun ne zaman doğduğu, bağımsız olarak ne şekilde bir müzik
türü haline geldiği ve kökeni hakkında çok fazla belirsiz ve şüpheli bilgiler
mevcuttur. En belirsiz olanı ise adının niçin “flamenko” olduğudur. Farklı teori
ve açıklamaların olmasına rağmen, bunların hiçbiri flamenko terimini yeterince
açık bir şekilde ifade edememektedirler.
1.2.

Flamenkonun Kökeni

Özellikle Arap ve Berberi medeniyetlerinin İspanya’da uzun yıllar hüküm
sürmeleri neticesinde, Türk ve Arap müziklerinin en can alıcı tınılarıyla
hissedilmesine olanak sağlayan flamenko müziği, birçok müzik türüne ait
öğeleri kendine has yapısı ile birleştirebilmiştir. Bunun yanı sıra çingene kültürü
etkileri flamenko sanatına ayrı bir yorum getirmiş ve birçok müzikal formun
gelişmesine de fırsat tanımıştır. Gitar çalım şekillerine birçok stil ve improvize
yön kazandıran flamenko müziği akımları, bu yenilikleri kendi bünyesinde
sistematik olarak kurgulamaya çalışmıştır.
Flamenko sanatı, tarihsel gelişimiyle iki asırlık bir maziye sahip olarak
gözükse de, kökeni yedi yüzlü yıllara kadar dayanmaktadır. Bunun nedeni,
flamenko sanatının ve tarihsel içeriğinin bugünkü şekliyle araştırılmasıdır.
Flamenko, bugün bildiğimiz şekliyle pek de eski bir sanat tarzı değildir.
Yaklaşık 200 yıl önce, gitarın tek eşlik çalgısı rolünü üstlenmesiyle ortaya
çıkmıştır. İspanya'da Arap müziğinin etkisiyle gelişmiş halk dans müziği olan
flamenko, 18. yüzyıldan sonra oynanış ve söyleniş biçimine göre değişik adlar
almıştır. Bunlardan bazıları; malaguenas, sevillanas, rondenas, alegrias,
fandangodur. Burada gitar bir eşlik enstrümanı olarak kullanılır (Elmas,
2003:32).
Flamenko sanatının kökeni hakkında kesin bir yargıya varılamaması,
Webster (2004:20-21)’ın çalışmasında detaylıca açıklanmaktadır. Flamenkonun
kökenine dair belirsizlik göze çarpan ilk ön bilgidir. Onsekizinci ve
ondokuzuncu yüzyıllar flamenko sanatının şekillenmeye başladığı dönem olarak
gösteriliyor; ama Romalı ozan Juvenal, İmparator Tiraianus döneminde Roma’
da bronz kastanyetleri ile dans eden Cadiz kızlarından “puella gaditanae”lerden
söz ediyor. 1960’larda yazan ozan ve flamenkolog Domingo Manfredi’ ye göre
ise bu, flamenkonun geçmişinin klasik çağlara kadar uzandığının yeterli bir
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göstergesi. Başkaları ise yüzyıllar boyunca İspanya’da gelişmiş kültürlere,
İberyalılar, Finikeliler, Vizigotlar, Yunanlılar, Romalılar ve Araplara kadar
uzanan zengin bir karışıma işaret ederek kaynakları daha geniş tutuyorlar. Bu
bilgilerin yanı sıra İspanyol besteci ve piyanist Manuel de Falla ise, 711
yılındaki Mağribi istilasını, İspanyol kilisesinin Bizans ayinlerinden ödünç
aldığı ilahileri, Çingenelerin gelirken beraberlerinde getirdikleri çeyrek sesli
Hint şarkılarının etkilerini flamenkonun gelişimindeki temel faktörler olarak
sıralıyor. Anlaşılacağı gibi, flamenko sanatının kökenine dair kesin bir
yaklaşımda bulunmak, hemen hemen imkânsız gibi görülmektedir. Kesin olan
bir şey var ki, İspanya coğrafyası Araplar, Çingeneler ve Yahudiler gibi birçok
toplum ile yoğun bir kültürel etkileşim sürecine tanık olmuştur.
1.3.

Flamenko Müziği ve Endülüs Kültürü

Flamenko sanatının temelleri, birçok tarihsel veriden de anlaşılacağı gibi
Endülüs bölgesinde atılmıştır. Bu süreç içerisinde, birçok toplum ve özellikle de
Araplar, Endülüs topraklarında sayılamayacak kadar kültürel miras
bırakmışlardır. Rahatlıkla söylenebilir ki, flamenko sanatının nabzı yüzyıllardır
Endülüs’te atmaktadır. Flamenko ile ilgili kesin olan tek şey; Endülüs’te
başladığı, daha sonra İspanya’ ya ve dünyaya yayılmasına karşın Endülüs’e ait
olarak kaldığıdır. Son dönemlerde Madrid ve bir ölçüde de Barselona flamenko
merkezlerine dönüşmüşlerse de bu yalnızca güneydeki toplum ve kültürlerin o
bölgelere göç etmesinden dolayı olmuştur. Yoksulluğu, kuru sıcağı ve Afrika’
ya yakınlığı ile Endülüs gerçek kaynak ve ezeli referans noktası olarak yerini
koruyor (Webster, 2004: 20-21). Flamenko’nun beşiği olan Endülüs, tıpkı
Kuzey Hindistan gibi, topraklarından geçen veya onlara yerleşen halkların
etkileri ve kültürel kalıntılarıyla oluşmuş bir müziksel geçmişe sahiptir. Endülüs
de, aynı şekilde, yüzyıllarca Mağribîlerin egemenliği altındaydı. Kordoba bir
zamanlar batı İslam dünyasının başşehriydi (Bailey, 1998:30).
Endülüs Müslümanları, çalgı ve musikinin İspanya Hristiyanları arasında
yayılmasında büyük rol oynamışlardır. Endülüs saray ve konaklarında şiire,
çalgı ve musikiye yer verilir, bu konuda yetenekli Hristiyan cariyeler özel
eğitimle yetiştirilirlerdi. Bağdat ve Medine gibi doğu İslam dünyası
merkezlerinden de Endülüs’e musikişinaslar getirilirdi (Lois, 1985:42). İspanyol
halk müziğinin Endülüs’e has zecel ve müveşşah türündeki şiirlerin, Kastilya
halk şiirinde yeni yıl ilahilerinde kullanılan "villancico" denilen türün doğuşunu
sağladığı, aynı şekilde Fransa'da XII. yüzyıl halk şairlerinin (troubadour)
balad'annda yine zecelleri örnek aldıkları bilinen bir husustur. (Poche ve
Beatriz, 1997:46).
Hareketli bir Flamenko dansı olan Fandango’nun Endülüs kültürü ile olan
bağları konuyu yakından ilgilendirmektedir. Fandango, temeli İber yarım
adasında hüküm sürmüş olan Endülüs Emevi Devleti dönemine yani İslam
medeniyeti dönemine kadar uzanan oldukça eski bir şarkı ve dans formudur.
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Daha sonraki dönemlerde doğduğu yer olan Endülüs'ten çıkarak bütün
İspanya'ya yayılmıştır (Yeprem, 2008:137-138). Fandango, Arap müziğin
etkisiyle gelişmiş İspanyol halk müziği 18.yy.dan sonra oynanış ve söyleniş
biçimine göre değişik adlar almıştır. Başlıcaları: Flamenco, tirana, cante jonde,
seguiriya gitana, granadias, malaguenas, peteranas, sevillanas rodenas,
bulerias, fandango (Sözer, 1986:6). Ayrıca, flamenkonun karakteristik bir
formu olan Malagauna’nın da Endülüs ile bağları güçlüdür. Formun asıl kökeni
Malaga bölgesindeki Fandangos’tan gelmektedir. En yaygın ve en iyi şekilde
icra edildiği bölge, doğu Endülüs’tür. Formun karakteristik yapısı yok oluş
üzerinedir. Formu söyleyenler müzik eşliğinde şarkı sözlerine istedikleri yerde
de girebilirler ve de lirik şiirlerle formun belirli bölgelerinin istedikleri gibi
uzatıp kısaltabilirler. Günümüzde bu form ile flamenko dansı da geliştirilmiştir.
Temsilciliğini ise Rafaela Carrasco yapmaktadır (Montaya, 1993:12).
1.4.

Flamenko Müziği ve Yunan-Bizans Kültürü

Flamenko sanatı ve Yunan-Bizans toplumları arasında varsayılan kültürel
etkileşim süreci, flamenko tarihi açısından Arap işgalinden de erken bir döneme
rastlamaktadır. Milattan önce 550’de, Yunanlılar Güney İspanya’yı kontrolleri
altına aldılar. Bu sebepledir ki; Yunan sanat eserlerinin üzerinde bugün İspanyol
dansçılarının yaptığı gibi kastana tarzı enstrümanlar kullanan veya dansa eşlik
etmek için el çırpan ya da bu tip benzer el ve vücut pozisyonları olan dansçılar
sergilenir. Bugün İspanya’daki birçok folklorik dansın izi Yunanlılara kadar
sürebilir (Erzin, 2005). Yakın şark halklarının müzik kültürü 14. asra doğru
kendi yüksek seviyesine ulaşmış ve 12 sütunlu 6 burçlu “bina” (deskah)
şeklinde iftiharla yükselmiş ve onun zirvesinde dünyanın bütün dört tarafı:
Endülüs’ten Çin’e ve Orta Doğu’dan Kafkas’a kadar geniş bir manzara
görülmüştür. Bu “musiki medeniyeti sarayının” dikilişinde, kadim Yunan müzik
teorisini iyi bilen ve her yönlü bilir sahibi olan Ebu Nasr Farabi, Avrupa’da
Avitsena adı ile meşhur olan âlim mütefekkir Ebu Al İbn Sina, El Kindi ve
başkaları iştirak etmişlerdir (Hacıbeyov, 1985:18). Görülmektedir ki, Flamenko
sanatı potasından Mağrip, Mozarabic, İslam, Yahudi, Hindu, Pers, Bizans ve
Yunan ayinleri geçmiş ve Andaluz denilen müzik kültürü mozaiği ortaya
çıkmıştır. Daha sonra bu oluşum saf flamenko biçimine dönüşmüştür.
1.5.

Flamenko Müziği ve Arap Kültürü

711 yıllarında gerçekleşen Arap işgalinin, İspanyol müziği ve özellikle
Flamenko müziği üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Bu etki öylesine hız
kazanmıştır ki flamenko sanatının diğer Avrupa müziklerinden daha farklı bir
boyuta ulaşması ve farklı kültürel özelliklerin ortak bir eksende yoğrulması
kaçınılmaz olmuştur. Toplumlar arası etkileşim, Arap gelenekleri ile sınırlı
kalmamış, bunun yanı sıra birçok kültürel öğe flamenko sanatını derinden
etkilemiş ve biçimlendirmiştir.
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İspanyol halk müziğinin öteki Avrupa ülkeleri müziğinden farklı
özellikleri vardır. Bunun başlıca nedeni 8-15. yüzyıllar arasındaki Arap
işgalinin İspanyol müziği üzerinde bıraktığı “Doğu Müziği” etkileridir. Arap
etkisinin sürdüğü 700 yıl boyunca, Ortadoğu’nun makamsal ve ritmik
sistemleri, telli ve vurmalı çalgıları, İspanya’ kalıcı biçimde yerleşmiştir.
İspanyol halk müziğinde bölgesel farklılıklar belirgindir. İspanyol halk
danslarından olan Sarabande, 18. Yüzyıl Avrupa müziğinde (suit formunda) yer
almıştır (Say, 2006:144). Paco Pena, flamenko müziği ve Arap toplumuna
yönelik önemli açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikle, Flamenko’nun tarihinde,
geleneğinde ve özünde Doğu’ya ait etkilerin çok fazla olduğunu itiraf eder. Ona
göre bu etkiler, özellikle Kutuba’da yüzyıllar boyunca yaşamış Müslüman
Arapların etkileridir. Tabii olarak da İslam kültür ve geleneğinin, İslam
müziğinin derin etkileridir bunlar. Türk müziği ile Flamenko arasında bir
ilişkiden söz edilmese bile, İspanya’da yaşayan insanlar, tarihte paylaşmış
oldukları coğrafya ve kültürden dolayı, Arap müziğine özel bir his
beslemektedirler (Çetinkaya, 1999:19).
Soleares, flamenko müziğini en iyi anlatan ve flamenkonun ruhunu en
derin etkileriyle hissetmemizi sağlayan bir formdur (Bailey, 1998:32). Birçok
flamenko formunda olduğu gibi Soleares’te de Arap müziği etkilerine rastlamak
mümkündür. Soleares, Cadiz eyaletinin eski bir dansı olan Jaleo’dan türemiştir.
Melodik açıdan Arap müziğine yakındır. Soleares, Jaleo dansıyla beraber
söylenen şarkıların flamenko ile yakın ilişki içinde bulunmasından doğmuştur
(Yeprem, 2003:74). Arap ve flamenko sanatı etkileşimine katkıda bulunan diğer
önemli bir flamenko müziği formu, Zambra, Danza Mora’dır. Bu etkileşim,
özellikle flamenko dansında varlığını hissettirmektedir. Aktüze (2003:672)’ye
göre bu form, “Flamenko’nun Cante Chico dalına giren, 15. yy.da doğduğu ve
adını Arap çalgısı Zamr’dan kaynaklandığı öne sürülen, 17.yy.da yaygınlaşan,
Endülüs’ün Granada kentine özgü, Arap etkisini güçlü tarzda yansıtan,
çingenelerin genelde çıplak ayakla, küçük ziller ve def eşliğinde gizemli bir
havada oynadığı, 2/4’lük ya da 4/4’lük ölçüde, ağırca tempolu, şarkısı da olan
dans” şeklinde ifade edilmektedir.
1.6.

Flamenko Müziği ve Çingene Kültürü

Toplumların göçleri sonucunda ortaya çıkan etnik müzikal türler,
kendilerini genellikle protest bir yaklaşımla ifade etmektedirler. Genellikle
göçebe kavimlerde gözlenen bu durum, insanların anavatanlarına duymuş
oldukları özlem ile birlikte kendini yoğun bir kültürel etkileşim içerisinde bulur.
Bir yanda var olan kültürel birikimlerini koruma çabası bir yanda da
kendiliğinden hayat bulan protest duygular, sanata ve özellikle de müziğe farklı
bir yorum kazandırır. Bun durum, çingene müziğinde ve bunun bir yansıması
olarak flamenko müziğinde kolayca hissedilebilmektedir.
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Çingenelerin anavatanları, 9.yy’ın başlarında büyük kitleler halinde terk
ettikleri Hindistan’dır. Yüzlerce yıl bu insanlar, Yunanistan’da yerleşik bir
hayat yaşamışlar ve oradan da bütün Balkan yarımadasına yayılmışlardır. 15.
yy.ın başında İspanya’ya ulaşmışlardır. Yerleştikleri yerler arasında Sevilla’da
ki Triana, Cadiz, Jerez de la Frontera, Granada, Malaga, Ronda ve
Andalucia’nın diğer şehirleri sayılabilir. İnsanlar onların Mısır’dan geldiğini
düşünmüşler ve onları “Egyptian” (Mısırlı) diye isimlendirmişlerdir. Bu
kelimelerden de “gitano” yani “gypsy” sözü çıkarılmıştır. Çingeneler, göçebe
hayatları dolayısıyla çok değişmiş olan Hindistan şarkılarını getirmişlerdir.
Değişmiş olmalarına rağmen şarkılar, oryantal folklorun özelliklerinin
taşımaktaydı (Yeprem, 2003:11). Çingenelerin 1492 ve 1783 arasında, üç yüz
yıl boyunca tecrit edildikleri, zulme maruz bırakıldıkları söylenir. Çingeneler bu
zulüm ve tehditkâr çevreler karşısında, kendi içlerine kapanmıştır (Washabauk,
2006:62-63). Göçebeler 15. yy.da kuzey Hindistan’dan İspanya’ya geldiler.
Andolucia gitanoları yüzyıllar süren zulmün ardından flamenkonun doğuşuyla
bir tutulan topluluklar halinde yerleşik hayata geçtiler; özellikle Sevilla’da
Triano ve Cadiz, Jerez de la Frantea, Granada, Malaga, Randa ve Andalucia’nın
diğer kasaba ve köylerinde ki çingene mahallelerine yerleştiler. 1492’de
İspanya’da sürülen Mağribîlerin torunları olan Mazarabic’lere ve İspanya’nın
fakir sınıfından olan daha kıdemli yerlilere yakın yaşıyorlardı. Şarkıları ve
danslarıyla ünlendiler. Bu müzik mirasını Hindistan’dan getirdiklerini
söyleyebiliriz (Martin, 1978:59).
Webster (2004:20-21), çingenelerin öncelikle İspanya’ya ne zaman
geldikleri meselesini ele almıştır. Görünüşe göre iki akım etkili olmuş: Biri
İslamiyet döneminde Kuzey Afrika’dan gelenler, diğeri ise 1492 yılında
Granadı’nın düşmesinden hemen önceki yıllarda Fransa’dan gelenler.
Çingeneler, flamenkonun gelişiminde önemli rol oynadıklarına hiç kimsenin
kuşkusu yok. Asıl soru; ne ölçüde önemli bir rol oynadıklarıdır.
Anlaşılmaktadır ki, çingenelerin flamenko müziği üzerindeki izleri
oldukça derin bir seviyededir. Bu savı destekleyen en belirgin örnek, Gipsy
Kings adlı gitanolardan kurulu flamenko topluluğudur. Özellikle rumba stilini
sıkça kullanan bu topluluk, modern dönemin en popüler temsilcileri olarak
kabul edilmektedirler. Çingenelerin flamenko müziği üzerindeki hatırı sayılır
izleri sadece bu örnek ile sınırlı değildir. Özellikle çingene geleneği etkisinde
hayat bulmuş flamenko formları ve modern dönemlere ait eserler, çingenelerin
flamenko müziği üzerindeki etkisini daha anlaşılır bir hale getirmiştir. Söz
konusu olan bu durumun daha net anlaşılabilmesi için modern dönemlerin ve
özellikle de Cante Gitano’ların iyi incelenmesi gerekir. Çünkü Cante Gitano’lar
çingenelerin bütün müzikal birikimlerinin birer yansıması olarak
düşünülmektedir. Rahatlıkla söyleyebilir ki: Cante Gitano’lardan kopuk bir
çingene tarihi, flamenko müziğine dair birçok eksikliği de beraberinde getirir.
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1.7.

Latin Amerika Müziği Etkisinde Kalan Flamenko Formları

Flamenko sanatının olgunlaşma sürecinde dikkat çeken diğer farklı bir
aşama, Latin Amerika müziğiyle olan bağlarında belirginlik kazanmaktadır.
Çünkü flamenko sanatının yoğun olarak Endülüs bölgesinde şekillendiği
düşünülmekte ve birçok tarihsel kaynak da bu bakış açısını doğrulamaktadır.
Flamenko sanatının Latin Amerika müzikleriyle olan birlikteliği, bu yoğun
sürece farklı bir coğrafya ile anlam kazandırmakta ve flamenkonun kendine has
bazı formlarında da hayat bulmaktadır.
Şarkı türlerinin birçoğunun evrimi bilinmemektedir. Rumbas gitanas ve
Colombianas gibi yakın tarihli türlerde Latin Amerika etkileri görülür (Aktüze,
2003:91). Guajiras’da Latin Amerika ve özellikle Küba temalarından türemiş
önemli bir flamenko dans formudur. Webster (2004:242), bu konu ile ilgili
olarak Guajiras ile ilgili önemli bilgilere yer vermiştir. Flamenko’ya
harmanlanmış şarkı ve ritimlerden biriydi bu. On iki vuruşluk yavaş bir tempo
ile başlar, sonra hızlanırdı. Aslında Küba’ya ait olan Guajiras’ların hafif bir
havası vardı ve iyi dans edildiğinde seyrine doyum olmazdı. Latin Amerika
etkisinde kalan diğer bir form ise Cantinas’dır. Güney Amerika’dan esinlendiği
düşünülen ve “Cantinas” grubuna ait bir flamenko formu olarak bilinmektedir.
Alegrias ile aynı Rasgueado eşliğini kullanır ama E minörde sergilenir
(Yeprem, 2003:84).
1.8.

Problem Durumu

Arapların 711 yılında İspanya’yı işgaliyle birlikte şekillenmeye başlayan
flamenko sanatı, birçok etnik müzik örneklerini kendi karakteristik yapısı ile
birleştirebilmiştir. Kendi müzikal değerleri ile etraflı bir kültürel ağ oluşturan
flamenko sanatı, gitarın icracılığının gelişiminde etkin bir rol oynamıştır. Gitar,
anatomik gelişimini sürdürürken flamenko müziğinin ana teması olarak kabul
görmüş, bununla birlikte birçok çalım stillerinin ve formsal özelliklerin
oluşmasını sağlamıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru duayen flamenko gitar
virtüözleri ile daha zengin bir yapıya ulaşan flamenko sanatı, kendi bünyesinde
bir dizi teknik reformlar gerçekleştirmiştir. Flamenko sanatı, bu oluşumla
birlikte aktüelliğini doruk noktalara çıkararak dünyanın birçok bölgesinde ve
müzik eğitimi veren kurumlarda icra edilir bir seviyeye ulaşmıştır.
Bu açıklamalardan hareketle, flamenko sanatını etkileyen kültürel
akımlar nelerdir? Sorusuna araştırma içerisinde cevaplar aranmıştır.
1.9.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın seçilmesinde ve incelenmesindeki temel amaç: flamenko
müziğin tarihsel ve kültürel etkileşim sürecine dair bulguları kronolojik olarak
bir bütün halinde sunabilmektir.
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1.10. Araştırmanın Önemi
Konu itibariyle geniş bir alanı kapsayan bu çalışmada, Türkiye’deki
kaynakların yetersizliği ve bu alanda yapılan çalışmaların yok denilebilecek
kadar az olduğu tespit edilerek, bu alandaki eksikliği bir kaynakla da olsa
doldurma açısından önemli bir araştırma konusu olarak seçilmiş ve faydalı
olabileceği düşünülmüştür.
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli ve verilerin toplanması konularına yer
verilmiştir:
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılarak
tarihsel bir sıralama modeli izlenmiştir. Bu doğrultuda, geçmişten günümüze
sürekli değişim ve gelişim süreci geçiren flamenko sanatı ve bu oluşumun yakın
tanığı olan bazı müzikal formlar etraflıca incelenmeye çalışılmıştır.
2.2. Verilerin Toplanması
Veri toplama sürecinde belgesel tarama teknikleri kullanılmıştır. Kaynak
tarama yoluyla elde edilen veriler, araştırmanın dayanacağı temel gerçekleri
saptamak ve kuramsal bilgileri oluşturmak amacıyla ortaya konulmuştur.
Araştırmanın çerçevesinde ulaşılan bilgiler, tarihsel bir süreç izlenerek
kronolojik sıraya göre düzenlenmiştir.
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Flamenko sanatının tarihsel gelişim sürecine yönelik yapılan
araştırmalarda, tam olarak nereden çıktığı ve flamenko sanatını yoğun olarak
hangi faktörlerin öncelikle etkilediği tam olarak bilinmemektedir. Bilinen bir
gerçek var ki, flamenko sanatı ve İspanyol toplumu, yoğun bir kültürel etkileşim
sürecine tanık olmuş ve birçok toplumun geleneksel birikimleri ile evlilikler
yapmıştır. Bunun sonucunda da, farklı formsal özelliklere sağlam bir zemin
hazırlayarak çeşitli unsurları da kendi sistemi içerisinde geliştirebilmiştir. Bu
süreç, yeşermeye başlayan flamenko müziği ile birlikte gitar icracılığında
oluşacak çeşitli stillerin de öncüsü olmuştur.
İlk olarak geleneksel ilkeler üzerinde şekillenen flamenko müziği ve
flamenko gitar teknikleri, 1960’lardan sonra caz ve blues gibi popüler müzik
akımlarından örnekler alarak, mevcut geleneksel müzik birikimleri ile birlikte
kendi çağdaş reformlarını gerçekleştirmiştir. Bu reformlar, özellikle flamenko
gitar tekniklerinde ve müzikal formlarında hayat bularak flamenko müziğe yeni
ufuklar açmıştır. Müzik tarihi içerisinde kendi karakteristik eksenini oluşturan
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flamenko sanatı, hızla gelişen gitar geleneğini kendine has müzikal formları ile
zenginleştirerek, nihayetinde kendini Paco de Lucia’nın sihirli ellerine
bırakmıştır. Görülmektedir ki, yıllardır geleneksel izler taşıyan bir tarz
içerisinde icra edilen flamenko gitar, Paco de Lucia’nın getirdiği yeniliklerle
birlikte daha evrensel bir boyut kazanmıştır.
Arapların Endülüs toprakları üzerindeki yoğun etkisi, bazı sosyolojik
etkinliklerde göze çarpmaktadır. Örneğin, o yıllarda farklı etnik gruplara ait
insanların birbirleriyle yaptığı evlilikler, değişik dinlere mensup insanların bir
arada eğlendiği bayramlar ve şenlikler, verilebilecek en güzel örneklerdir. İşte
bu anlamda flamenko, zengin bir sosyolojik yapıda şekillenmeye başlayarak
bunun sonucunda etraflı bir karışım oluşturmuş ve günümüz popüler müzik
türlerine de ilham kaynağı olmuştur.
Esas olarak çingenelerin 14. yüzyılın başında şekillendirdiği flamenko,
asıl popülerliğini zamanla ve farklı kültürlerin de katılımıyla kazanmıştır. Bunu
doğrulamak mümkün; çünkü flamenko hiçbir zaman tek bir topluma ait bir
müzik türü olarak anılmamış, geçmişten bugüne farklı müzik türleriyle
kaynaşmış, bir yandan da popüler müzik akımlarını etkilemiştir. Flamenko
sanatı, Endülüs bölgesinin çeşitli müzikal formları ile harmanlanmış ve
sonrasında da Güney Amerika şarkıları ve ritimleriyle gelişimini sürdürmüştür.
Sonuç olarak, yoğun bir kültürel etkileşim sürecine tanık olan flamenko sanatı,
bu oluşumlarını kendine has müzikal öğeleri ile kaynaştırmayı başarmıştır.
Öneriler:
1- Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda bireysel çalgı
eğitimi (gitar) ve okul çalgıları (gitar) eğitimi gibi derslerde, öğrencilerin
öğrenim süreçlerine yenilikçi yöntemler kazandırabilme adına flamenko gitar
tekniklerine yer verilebilir.
2- Müzik tarihi ve benzer derslerde flamenko sanatının tarih sahnesindeki
oluşum ve gelişim sürecine dair bilgiler, ders içeriğine farklı bir boyut
kazandırabilir.
3- Gitar eğitimcileri tarafından, flamenko gitar ve klasik gitar eğitimi
alanını kapsayan yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirilebilir ve farklı deneysel
çalışmalar eşliğinde uygulanabilir.
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FREMDSPRACHIGE LITERATUR INTERPRETIEREN UND
PRODUZIEREN
Nazire AKBULUT
Analysis of Literary Texts in Foreign Language
German Literature is a restricted elective course at the department of
Comparative German Literature where I am currently giving lecture. However,
my students are hardly interested in such literature courses since they are not
competent on foreign languages and not knowledgeable about literary analysis.
My primary concern in the courses is to increase my students’ knowledge about
stylistic and contextual features of literary texts. Hence, they will be able to
improve not only their literary analysis skills but also their language skills since
each author voices their thoughts by embodying different textual features. As
readers having received education on literature, our mission is to determine
stylistic features of the texts and, using these features, to find out these texts’
underlying meanings, namely contextual features. We are to back up theses that we produce and comment on to carry out the aforementioned mission of
ours- with several appropriate techniques of literary analysis. The main
philosophy of my courses is based on the thesis that each text has an individual
character. On the basis of this idea, the reader/student should approach each text
as if s/he was getting to know a new individual.
Key words: literature in foreign language, comparative literature,
teaching of literature, textual analysis
YABANCI DILDEKI EDEBI METINLERIN ANALIZI
ÖZET
Alman Edebiyatı şu an ders verdiğim Karşılaştırmalı Alman Edebiyatı
bölümünde sınırlı olan seçmeli bir derstir. Ancak, benim öğrencilerim yabancı
bir dilde çok yetkin olmadıkları için edebiyat gibi derslerle de pek
ilgilenmezler. Derslerde benim asıl amacım edebi metinlerin üslup ve bağlamsal
özellikleri hakkında öğrencilerimin bilgisinin arttırmaktır. Dolayısıyla, her
yazar düşüncelerini yazdığı farklı metinsel özellikler bünyesinde toplayarak dile
getirdiği için, sadece öğrencilerin edebi analiz becerilerini değil aynı zamanda
dil yetilerini de geliştirmeleri mümkün olacaktır. Edebiyat eğitimi alan
okuyucular, öğrenciler için misyonumuz metinlerin üslup özelliklerini
belirlemek ve bu özellikleri metinlerin altında yatan temel anlamları
kavrayabilmek için kullanmaktır, yani içeriksel özellikleri okuyucuların
öğrenmelerini sağlamaktır. Bizim yukarıda daha önce belirttiğimiz amacı
yürütebilmemiz ve üzerinde yorum yapıp devam edebilmemiz için uygun birkaç
teknikle desteklememiz gerekecektir. Benim derslerimin ana felsefesi her bir


Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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metnin tek bir karaktere sahip olduğu tezine dayanmaktadır. Bu düşüncenin
temelini, öğrencinin/ okuyucunun her bir metne yaklaşırken sanki farklı bir
bireyle tanışıyormuş gibi davranması gerektiği oluşturur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dilde Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat,
Edebiyat Öğretimi, Metinsel Analiz
1.

Einen Vorgang zurückspulen

Im WS 2010 wurde ich als Gastprofessorin gebeten, Seminare über
deutsche Literatur am Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft an der
Osmangazi Universität in Eskişehir in deutscher Sprache abzuhalten. Eine der
Lehrveranstaltungen
hieß
Ausgewählte
Texte
der
deutschen
Gegenwartsliteratur für das erste und zweite Semester im Curriculum als
obligatorisches Wahlfach platziert.
Zwei Seminarübungen sollen die Leistungen von sechs monatelangen
literaturwissenschaftlichen Bemühungen veranschaulichen und uns dazu
veranlassen, die Kenntnisse zu besprechen, die zum Inhalt beigetragen haben.
Der erste Text handelt von dem Hörspiel „Fernsehabend“ und der zweite von
der Prosaerzählung „Kaffee verkehrt“.
Abhängigkeit
Wir analysieren Fernsehabend von Loriot. Der Text
Abhängigkeit. Er ist ein sketch und er kann Hörspiel sein. Klare,
Sprache wird benutzt. Er hat dialogs. Er hat eingangschreiben. Er
charakteren. Sie diskutieren über Fernsehen. Sie können viele social
machen. Aber sie sind Abhängig dann Fernsehen kaputt, sie bemerken.

ist über
deutliche
hat zwei
activities

Loriot ist Karikaturist, Regisseur, Schauspieler. Er hat viel Werk über
Kino und Fernsehen. Er hat viel der Preis. Er ist wichtig Autor for das Theater.
Die Menschen ist passiv gegenüber der Fernsehapparat. Er ist ein
betäubend. Weil die Menschen fernsehen und sie erzeugen nichts. İn diese Tage
wird die Menschen einschläfern. Damals die Menschen haben klönen und sie
haben Geschichten erklärt. Aber in diese Tage niemand sprechen mit der
anderen. Wir können viele social activities machen. Zum beispiel: gehen das
Kino, spazieren, Buch lesen, Musik hören. Aber wir lesen Fernsehaparat aus ve
wir machen unser Leben leidig. Wir müssen unserem Augen anmachen und wir
müssen exakt bemerken. (AA/MG)

Aus diesen ‚literaturkritischen Texten‘ entnehmen wir, dass die
Verfasser/innen auf den Aufbau geachtet, auf die formalen Besonderheiten des
Primärtextes hingewiesen, Thesen aufgeworfen und diese auch begründet
haben. Doch wir erkennen auch sehr viele schreibtechnische und inhaltliche
Fehler und den Einfluss der ersten Fremdsprache Englisch! Ob dieses Seminar
zur Realisierung des Vorhabens „Erziehung zur Mündigkeit [bzw., NA]
Erziehung zur Selbstbestimmung“ (Kraft 2004: 10) beitragen konnte, die
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Antwort darauf ist der Zeit zu überlassen. Wenn wir jedoch das Studentenprofil
als ‚Autoren‘ uns einmal vorknöpfen, die nur in der einjährigen
Vorbereitungsklasse Deutsch lernten und nun seit sechs Monaten in meinem
Seminar sind, dann schätzen wir die Bedeutung dieser Texte umso mehr.
2.
Studentenprofil: Mangel an Literatur- und an
Fremdsprachenkenntnisse
Für
eine
Immatrikulation
am
Fachbereich
Vergleichende
Literaturwissenschaft
müssen
Studierende
bei
den
UniversitätsAufnahmeprüfungen bestimmte Punkte für Fremdsprachen1 vorweisen. Um
jedoch das Studium fortzusetzen, werden zwei Fremdsprachen vorausgesetzt,
die von den Student/innen meistens im Vorbereitungsjahr gelernt werden.
Englisch als erste Fremdsprache wird von einer der folgenden Sprachen
ergänzt: Deutsch, Französisch, Arabisch, Russisch, Persisch und
Aserbaidschanisch. Von den Studierenden mit dem Wahlfach ‚Deutsch‘ hat
entweder keine/r oder höchstens nur eine/r von ihnen einen
Deutschlandaufenthalt hinter sich. Sie beginnen das Studium auf A2 DeutschNiveau. Die Sprachkenntnisse vieler Studierenden ist auf schriftliche Texte z.T. erkennen und verstehen - beschränkt, die mündliche Kommunikation
wagen sie nicht.
Die Motivation der Studierenden, solche Seminare zu besuchen, ist leider
gering, da nicht nur die entsprechenden Kenntnisse in der Fremdsprache
Deutsch sondern auch die literarischen Basiskenntnisse dazu oft fehlen.
Studenten/innen in der Türkei, die sich für die Universitätsaufnahmeprüfung
vorbereiten, die als multiple choice stattfindet, vernachlässigen die schriftliche
Auseinandersetzung mit literarischen Texten. Die geringen Kenntnisse der
Studierenden in Literatur und literarischen Fachbegriffen müssen zunächst
anhand türkischer Fachbegriffe und anschließend mit den deutschen
Entsprechungen erarbeitet werden.
3. Ziel des Seminars
Sowohl bei der Zulassung zum Studium als auch beim Abschluss setzt
der Fachbereich seine Ziele fest. Die Absolvent/innen des Fachbereichs
Vergleichende Literaturwissenschaft sollen einen Abschluss haben, mit dem sie
„bei der Presse und bei den Medien [und, NA] in Erziehungsanstalten“
(ESOGÜ Web-Seite, aus dem Türk. NA) arbeiten können. Um nicht nur auf
Übersetzungen angewiesen zu bleiben, müssen die Studenten Fremdsprachen
beherrschen und über Kenntnisse über Literaturwissenschaft verfügen. Ein
Vergleich mit den Paralleldisziplinen in Innsbruck, Wien und Mainz
veranschaulicht die Gemeinsamkeiten und Differenzen.
1

Im Jahr 2012 wurde die Mindest- und Höchstpunkte zwischen 258-474 gesetzt. Siehe ESOGÜWeb-Seite.
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Die Vergleichende Literaturwissenschaft untersucht literarische Texte in
ihrem Verhältnis zu den so genannten »anderen Künsten« (Malerei, Film,
Theater, Tanz etc.) sowie zu anderen kulturellen Phänomenen (Politik,
Philosophie, Wirtschaft, Rechtswesen etc.). (Siehe Uni Innsbruck)

Die hier erklärte interdisziplinäre Leistungserwartung vermisst man in
dem Fachbereich an der türkischen Universität, was vielleicht auf seine
Neugründung und auf die wenigen spezialisierten Hochschullehrer/innen in
diesem Bereich zurückgeführt werden könnte. Hier dagegen ist von
Fremdsprachen gar nicht die Rede. Ausgehend von diesem Rahmenprogramm
ist nun die Antwort auf die Fachdidaktik zu suchen. „Die Fachdidaktik fragt
nach dem Was und dem Warum, die Unterrichtsmethodik nach dem Wie.“
(Kraft 2004: 9) Auf die Fragen ‚Was‘ und ‚Warum‘ soll im nächsten Kapitel
mit dem Kanon geantwortet werden. Im Grundstudium bezweckt mein Seminar
vor erst die Analyse einzelner - nicht umfangreicher sondern kurzer literarischer
– ‚Werke‘, die im Hauptstudium zu vergleichenden Arbeiten erweitert werden
soll. Zudem ermöglicht es, die fremden literarischen Werke in ihrer
Originalsprache zu rezipieren.
3.1. Kanon erstellen
Die Diskussion zur literarischen Kanon-Bildung hat, im Vergleich zu
Deutschland, in der türkischen Germanistik nicht ernsthaft stattgefunden. Jeder
arbeitet mit dem literarischen Korpus, der ihr/m bekannt und beliebig ist. In
meinem Kanon ist „die Rolle der zentralen Überlieferungsinstanz“, die der
Erziehungseinrichtungen zukommt (Korte 2002: 61), nebensächlich. Mein
Hauptanliegen war und ist, die rationale und kritische Einstellung der jungen
Menschen zu fördern. So musste der Kanon nach folgenden Kriterien erstellt
werden:
- Der Umfang des literarischen Textes: hauptsächlich kurze
Texte, selten Auszüge.
- Die literarische Epoche: Die ‚Gegenwartsliteratur‘ wird zwar
nach 1945 angesetzt und bis zur unmittelbaren Gegenwart dauernd,
doch muss man die NS-Zeit mit einschließen.
- Student/innenprofil: Das Sprachniveau der
Seminarteilnehmer/innen und das Ziel des Fachbereichs beachten.
- Textsammlung: Besitz- oder Leihmöglichkeiten der
Lesebücher.
Damit ein Bewusstsein für eine literaturgeschichtliche Kausalität
zwischen dem literarischen Text und der literarischen Epoche bei den
Studierenden entsteht, sollte „Gegenwartsliteratur“ zeitlich und inhaltlich
definiert und mit literarischen Texten chronologisch veranschaulicht werden.
Zur Illustration der verschiedenen Epochen werden jeweils Prosa-, Lyrik- und
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zeitweise kurze und episodenartige Dramentexte oder Einakter abwechselnd
eingesetzt. So entstand das Semesterprogramm für das Winter- und
Sommersemester 2010/2011. Ob dieser individuell bestimmte CurriculumsInhalt die Funktion der Erziehungseinrichtungen beinhaltet, die Hermann Korte
zusammenfasst, die ich wiederum auf folgende drei Stickpunkte abrunde,
Macht, Kulturerbe und Überlieferung von Herrschaftsstrukturen (2002: 62), ist
fraglich.
Um Eintönigkeit zu vermeiden und nicht immer mit denselben
literarischen Texten zu arbeiten, wurden neue Texte ausgewählt. Aber auch die
Unterrichtsmethodik wurde überarbeitet und das Programm vom WS 2011/2012
revidiert, weil eine gattungsspezifische Vorgehensweise mir plausibler erschien.
Die häufige Abwechslung zwischen den Gattungen hinderte die Studierenden
daran, sich die jeweiligen Gattungsmerkmale einzuprägen. In den 14 SemesterWochen und zwei Stunden pro Woche habe ich zum Semesterbeginn drei
Wochen lang Prosatexte analysieren lassen. Nach der ersten Zwischenprüfung
(ZP) setzte ich mit Dramenbeispielen fort und nach der zweiten ZP die letzten
drei Wochen mit Beispielen der Lyrik. Zur Vorbereitung sollten die
Seminarteilnehmer/innen Literaturkritik in türkischer oder deutscher Sprache
lesen und die Art und Weise, aber auch die ihnen aufgefallenen Merkmale
festhalten.
3.2. Textanalyse beginnt mit den formalen Besonderheiten
Die unmittelbare Arbeit an dem literarischen Text beginnt mit den
optisch wahrnehmbaren formalen Merkmalen. So ließ ich die
Seminarteilnehmer/innen ihnen auffallende Textbesonderheiten konstatieren
und ergänzte die weiteren selbst: Je nach Textsorte die Hauptgattung (Prosa,
Lyrik oder Drama), die Untergattung, die Paragraphen, die Interpunktion, die
Strophen, den Reim, Akt, Szene, Rollenverteilung, Regieanweisungen,
Aristoteles-Theater, Epik-/Brecht-Theater usw.
An dieser Stelle mache ich von einem Gleichnis Gebrauch, das den
Studienanfänger/innen veranschaulichen soll, wie wir die festgehaltenen
Besonderheiten in unsere Analyse einbauen werden: Wenn wir einem
Menschen begegnen, bilden wir schon durch seine äußere Erscheinung eine
Meinung über sein Geschlecht, Alter, Weltbild und z.T. sogar über seinen
Charakter. Doch all diese formalen Besonderheiten sollen nicht in einem Absatz
aufgezählt, sondern in die Interpretation eingebettet werden. Um diese
Metapher fortzuführen, wies ich auf ein Gespräch mit dem neu kennengelernten
Menschen hin, das uns weiteren Einblick in seine Psyche und seinen Charakter
gewähren wird. So können wir die optisch erkennbaren Merkmale anhand der
verbalen Äußerungen bekräftigen.
Der rezipierte Text wird dann auf seinen Inhalt hin erörtert: Zunächst
werden unbekannte Wörter erläutert, dann die Wortwahl bzw. ein Wortfeld an
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die Tafel geschrieben, um daraus die Stimmung des Textes zu erschließen,
Thema, Farben, Zahlen, Erzählperspektive, Erzählhaltung usw. wurden/werden
diskutiert, soweit sie im Corpus konstatiert werden.
Die Rollentausch
Ich analiysiere die kurz Prosa “Kaffe Verkehrt”. Es wurde von Irmtraud
Morgner geschrieben. Es besteht aus einem langen Paragraph. Die Autorin
benutzt Ich-Erzähler als Erzähltechnik. Die Sprache ist die täglichesprache. Denn
die Sätze sind nicht regelmäßig.
In diesem Text wurden die Rollen zwischen Frau und Mann geändert.
Meiner Meinung nach will Irmtraud Morgner den Männern zeigen wie sich die
Frauen in so einer Situation fühlen und sie schreibt das ironisch. Eine Frau
benimmt sich wie ein Mann.
[…] die Menschen sollen sich empathieren um sie einander zu verstehen.
Somit die strönden Verhalten nicht mehr auftretten. (DY)

Eine Analyse im ersten oder zweiten Semester in den deutschsprachigen
Seminaren der türkischen Universitäten ist – global gesagt - dem
Gymnasialunterricht in Deutschland gleichzustellen. Das Lehren bzw. das
Lernen der Verschriftlichung der herausgearbeiteten Merkmale ist daher
genauso wichtig wie die Leistung der Vorarbeit dazu.
3.3. Jeder Primärtext trägt einen charakteristischen Zug
In meinen Seminaren sehe ich meine Aufgabe primär darin, den
Seminarteilnehmer/innen Kenntnisse über literarische Texte zu vermitteln.
Dadurch sollen sie aber nicht nur etwas über Literatur lernen, sondern auch
etwas über die deutsche Sprache und ihre Ausdrucksmöglichkeiten und zwar,
indem sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass jede/r Autor/in
verschiedene Text-Möglichkeiten nutzt, um sich indirekt zu äußern. Als
Student/innen des FBs Literaturwissenschaft hat man einerseits die Aufgabe,
diese formalen Merkmale zu erkennen und andererseits ausgehend von ihnen
die literarischen Aussagen zu deuten.
Dies geschieht, indem interpretatorische Hypothesen entwickelt werden,
die mit Verweisen auf die Form und im Rückgriff auf eine zu dem literarischen
Text passende literaturwissenschaftliche Methode (psychologisch, Gender,
literatursoziologisch, hermeneutisch usw.) belegt werden. Auf der anderen Seite
soll den Lerner/innen vermittelt werden, dass es diese Erfahrungen und das auf
diese Weise Gelernte zu nützen gilt, um das eigene sprachliche
Ausdrucksvermögen zu entwickeln. Und so sollen die Lerner/innen auch ihre
eigene Sprachproduktion betrachten lernen.
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Anhaltspunkt für den literaturgeschichtlichen Hintergrund des
Analysegegenstandes stellten dessen Erscheinungsjahr und die Lebensdaten
des/r Autor/in dar. Für eine möglichst zutreffende Texterschließung bzw. –
erörterung sind Informationen zum Geschlecht, zur Ausbildung, zum Weltbild
und zum literarischen Umfeld des/r Autor/in unverzichtbar. ‚Angaben zum
Autor, Dichter oder Dramenautor sind insofern relevant, als sie unsere These
zum Text bekräftigen. Hier muss aber auch argumentiert werden!‘, war mein
Vorschlag, dem die Seminarteilnehmer/innen z.T. folgten.
Loriot ist Karikaturist, Regisseur, Schauspieler. Er hat viel Werk über
Kino und Fernsehen. Er hat viel der Preis. Er ist wichtig Autor for das Theater.
(AA/G)
FERNSEHNABHANGİGKEİT
Fernsehabend von Loriot ist ein theater. Dieses Theater hat ein Dialog.
Ehepaar liebt den fernsehen für diesen Titel. Dieses Theater ist ein Prosa.
Fernsehabend hat von Loriot in 1981 geschrieben. […] Dieses Theater hat
indirekte charakterisierung. Es gibt im Theater epizoel. Es gibt im Theater
einakter. Der Dramator hat in 1981 gelebt. (AD/NÇ)

In der Analyse von Loriots Text haben die Student/innen zwar die
Informationen zum Hörspiel-Autor auf das Wesentliche reduziert, aber sich
nicht argumentierend ausgedrückt.
3.4. Ein kompaktes Curriculum als Herausforderung für A2 Niveau
Zur Vorbereitung des Seminars Ausgewählte Texte der deutschen
Gegenwartsliteratur nahm ich mir vor, vorab die deutsche Literaturgeschichte
ab 1933 als Gegenwartsliteratur überblicksmäßig zusammenzustellen. So
konstruierte ich aus den Nachschlagewerken2 die Hauptmerkmale der einzelnen
Tendenzen in der Gegenwartsliteratur und schrieb sie in Stichpunkten an die
Tafel.

2

Über die deutsche Literaturgeschichte sind Nachschlagewerke
Auslandsgermanisten studiert worden. Siehe hierzu Žmega und Balzer.
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Selbstverständlich
waren
die
Deutschkenntnisse
der
Seminarteilnehmer/innen nicht ausreichend, um mich vor allem auf Deutsch
und noch dazu mit neuen Lehrinhalten zu verstehen. Daher habe ich im ersten
Semester die Lehrveranstaltung in zwei Sprachen abgehalten. Zuerst habe ich
auf Türkisch das Seminar begonnen, die Terminologie auf Deutsch an die Tafel
geschrieben und anschließend denselben Inhalt auf Deutsch wiederholt. Diese
Vorgehensweise begründete ich damit, dass die Zwischen- und die
Finalprüfungen in deutscher Sprache zu schreiben sind.
3.5. Lernziel: Einen ‚literaturkritischen‘ Text verfassen
Bei der Didaktik der Literaturwissenschaft bestehen zwischen den
(Hochschul-)Lehrer/innen gewiss Gemeinsamkeiten aber auch Differenzen.
Man kann sowohl textimmanent arbeiten als auch mit Methodenpluralismus.
Zum Schluss wird alles, was man über den literarischen Text sagen möchte,
niedergeschrieben. Manche Seminarteilnehmer/innen beharren auf einem
satzweisen Aufbau:
Titel: Kaffee Verkehrt
Text Name ist ''Kaffee Verkehrt'' . Irmtraud Morgner hat
geschriben. Text ist eine Kurzgeschichte.
Die Sprache ist verstӓndlich, keine Wiederholung, keine
Umgangssprache.
[…]
Irmtraud Morgner(1933-1990) ist ein German Writer. Sie ist
realistischer, feministischer. (MG)
In der Verschriftung der ‚Literaturkritik‘ empfehle ich dagegen folgende
Reihenfolge:
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Titel
[Verfasser der Sekundärliteratur reflektiert seinen Eindruck vom
Primärtext
in Form einer Behauptung]
 Vom eigenen Titel ausgehend eine Einführung zu Angaben
(Autor, Titel, Gattung) und Absicht des
Primärtextes/Analysegegenstandes überleiten.
 Zusammenfassung (keine Nacherzählung) des Primärtextes
unter Berücksichtigung der vertretenen These.
 Vom Primärtext ausgehend Belege für den o.g. Titel vorweisen,
sie mit Zitat(en) aus dem Primärtext stützen bzw. die Zitate widerlegen
und als dritten Schritt Schlussfolgerungen daraus ziehen, die den Titel
bestätigen. Dabei formale und inhaltliche Feststellungen zur
Bekräftigung der These einsetzen; mit Angaben aus der Vita des
Autors/der Autorin sowie mit Epochen-Eigenschaften untermauern.
Eigentlich soll/muss der/die (auszubildende) Literaturkritiker/In wie ein
Anwalt vorgehen, der, die Unschuld seines Klienten zu beweisen, von
jedem Mittel Gebrauch macht, wie z.B. Zeugenaussagen, Hinweise auf
den physischen oder psychischen Zustand des Angeklagten, Berichte
aus dem Kriminallabor usw.
 Letzter Absatz: Die im Titel vertretene These nun mit
Begründung aufschreiben.
Wieweit das Vorhaben in den Seminarstunden vermittelt bzw. die
Student/innen dessen bewusst wurden, soll ein letztes Mal anhand einer Übung
veranschaulicht werden.
Das gröβte Problem der Frau ist Belästigung. Viele Texte wird
geschrieben, damit dieses Problem erklärt wird. Eines dieser Werke ist
"Kaffee verkehrt" von Irmtraud MORGNER.
Es gibt in dem Text ein verschiedene Betrachtungswinkel auf
Belästigung. Die Autorin erzählt, dass ein Mann belästigt wird, damit sie
die Männer dem Unbehagen der Frau erzählt. Die Autorin wendet
umgekehrte Psychology an.
In der Text wird der Mann, der das Etablissement betritt, in dem
die Frauen war, die Soldat sind, erzählt. Von der physischen
Besonderheiten das Mannes wird länglich erzählt. Dann der Mann wird
angemacht.
In dem Text gibt es viele Deskription und die Sätze ist so lang.
Trotzdem die Nachricht verstanden wird.
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Die Rollen werde in dem Text geandert. Das Betrachtungswinkel
der starken und groben Männer wird zu der liebenswürdigen und
empfindlichen Frauen als Master kritisiert.
Auβerdem ist eine gute Nachricht nach meiner Meinung, dass die
Autorin die Frauen in einem starken Zustand zeichnet. Wenn eine Frau in
dem Leben, in ihrem Haus, in ihrer Arbeit sicher und stark ist, gibt es
nicht ein Ding, das sie nicht Erfolg hat. Und sie wehren sich besser.
(SZY)
4.

Resüme

In meinen deutschsprachigen Literaturseminaren am Fachbereich
Vergleichende Literaturwissenschaft in der Türkei konnte ich ohne Weiteres
beobachten, dass die kritische Auseinandersetzung mit einem literarischen Text
zweifelsfrei zur Erweiterung der sprachlichen Kenntnisse beigetragen hat.
Die Erwartungen der Studierenden, ihre sprachliche und Literaturwissen
betreffende Ausstattung, die Bedingungen des Fachbereichs und zuletzt der
Anspruch der Hochschullehrerin wurden oben ausführlich kritisch diskutiert.
Nun soll eine Schlussfolgerung daraus gezogen werden. Als erstes sollte der
Literaturunterricht an den Gymnasien auch bereits literaturwissenschaftliche
Grundlagen
vermitteln. Als
nächstes
müssen
Studierende ihre
Fremdsprachenkenntnisse und ihre die Seminare betreffenden Recherchen ernst
nehmen, ihre Zukunftsperspektiven festlegen. Als weiteres könnte die/der
Hochschullehrer/in im ersten Semester ein Seminar in zwei Sprachen halten, bis
eine Grundkenntnis in Literatur bzw. Literaturkritik erarbeitet ist. Was die
Lehrwerke betrifft, so fehlen die Literaturgeschichte behandelnde
Sekundärwerke. Als letztes soll noch das türkische Erziehungssystem
betreffende
Problem
zur
Sprache
gebracht
werden:
Die
Universitätsaufnahmeprüfungen beschränken die schriftliche Artikulation der
studierenden
Jugendlichen.
Daher
sollten
Personen
und
Erziehungseinrichtungen folgende Feststellung eigentlich nicht aus den Augen
verlieren:
„Lehren und Lernen sind gesellschaftliche Aufgaben. Der erste
didaktische Grundsatz ist, die Lernenden dort abzuholen, wo sie stehen.
Der zweite, sie nicht dorthin zurückzubringen, wo sie gestanden haben.“
(Kraft 2004: 10)
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TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN
DEVLET ADAMLIĞI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ANI
"İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğum sıralar, okul duvarında bir
ilan gördüm: "Avrupa'ya talebe yollanacaktır. " Allah Allah, dedim! Ülke yıkık
dökük, her yer virane, Lozan yeni imzalanmış, bu durumda Avrupa'ya talebe...
Lüks gibi gelen bir şey...
Ama bir şansımı denemek istedim. 150 kişi içinden 11 kişi seçilmişiz.
Benim ismimin yanına Atatürk, "Berlin Üniversitesi'ne gitsin." diye yazmış.
...Vakit geldi, Sirkeci Garı 'ndayım; ama kafam çok karışık. Gitsem mi,
kalsam mı? Beni orada unuturlar mı? Para yollarlar mı? Tam gitmemeye karar
verdiğim, geri döndüğüm sırada bir posta müvezzi ismimi çağırdı.
"Mahmut Sadi! Mahmut Sadi! Bir telgrafın var." "Benim" dedim.
Telgrafı açtım, aynen şunlar yazıyordu:
"Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri
dönmelisiniz."
İmza
Mustafa Kemal
Okuyunca düşündüklerimden olağanüstü utandım. "Şimdi gel de gitme,
git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme." dedim. "Düşünün 1923'te o
kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerde, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen,
ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi?"
Çok başarılı oldum. Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul Üniversitesi
Genel ve Beşeri Fizyoloji Enstitüsü'nü kurdum. Kürsü başkanı oldum. Daha
sonra ülkemin başbakanlığını yaptım. Ben kim miyim? Ben sadece iki satırlık
bir telgrafın yarattığı bilim adamıyım.
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak
Not: Her şeyini kaybetmiş ama azmini kaybetmeyen büyük devlet
adamları ancak ülkesine katkı yapar ve geleceğe taşır. Ya gerisini siz düşünün
acaba bugünün iktidarları nereye taşır? Zaman ve zamanı algılamak bir
toplumun gelişmişlik düzeyini belirler ve karar verme sürecine etki eder.
Sorunun cevabı sizin ülkünüzü, yerinizi ve gücünüzü tayin eder(Editörün notu).
Editörümüz Hamit Hancı’dan gelen bir e.mail yukarıdaki sorumuzun da
diğer bir açıdan cevabı oluyor: Bütün siyasi cinayetlerde, katliamlarda hatta
soykırım ve savaşlarda binlerce yıldan beri Romalı düşünür ve devlet
adamı Marcus Tullius Cicero’nun şu sorusu sorulur; kimin çıkarına? Yani cui
bon.
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TÜRKLÜĞÜN GURURU PROF. DR. AZİZ SANCAR
Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Nobel Tıp Ödülünü kazanan Profesör Aziz Sancar ile sadece Türkiye
değil; Türk Dünyası da gurur duymaktadır. Başarı yolunda şartlanmış, azimle
ve ısrarla çalışanın, yaptığı işten manevi tat alanın varamayacağı hedef yoktur.
Milliyetçi camiadan daha nice Aziz Sancar’lar çıkacaktır; yeter ki gençlere iyi
rehberlik yapılabilsin. Genç insana tepeden bakılmasın ve küçümsenmesin. Her
meslekte en yukarılara tırmanma heyecan ve azmi onlara aşılanabilsin. Sadece
iç politika girdabında nice kabiliyetler yok olup gitmektedir. Yurt dışında ve
yurt içinde yüksek lisans ve doktora yapan gençlerimize zaman ayıralım ve
onlara rehberlik yapabilecek olanlarla gençleri buluşturalım.
Maalesef yurt dışında bazı üzücü örneklerle karşılaştık. Az da olsa bazı
derneklerimizde gençlere gerekli sıcak ilgiyi göstermek ve mesafe
alabilmelerini sağlamak yerine, onlara olmayacak görevler yükledik. Kaliteli ve
donanımlı bir çevre ile değil; sadece hamaset ve duygusallıkla onları tanıştırdık.
Kendilerine sohbetlerde ve toplantılarda tatminkâr bilgi ve tecrübeyi
kazandırdığımız pek söylenemez. Başarılı birçok çalışma mutlaka yapıldı; ama
bu faydalı hizmetleri genelleyemedik. Derneklerimizle tanışan gençlerin bir
kısmı aradığını bulamamanın verdiği moral bozukluğu içine girdiler. Maalesef
sadece yetişkinler değil, gençler de ülke de birlikte kaybetti. Gerçekler acı da
olsa onları örtmeye çalışmak yanlıştır. Ancak bu olumsuzlukların
giderilememesi de söz konusu olamaz. Günümüzdeki ortam maalesef idealist,
ülkü ve milli heyecan sahibi ve başarı arzusuyla dolu olanları adeta
tırpanlamaktadır. Birçok kuruluş verdikleri burs yoluyla gençleri etkilemektedir.
Mezuniyet sonrası iş bulamama endişesi, gençleri milli kimliği reddedici
kuruluşların kucağına itmektedir.
Bu durum Prof. Dr. Aziz Sancar gibi gurur verici değerlerin ortaya
çıkışını engellemektedir. Bir dönem Nobel kazanan Pakistanlı Prof. Dr.
Abdüsselam Aydınlar Ocağı Genel Merkezini ziyaret etmişti. Kendisiyle çok
faydalı görüşmeler yapmıştık. Bu ilim adamı ilim ile dinin bütünlüğü konulu bir
hutbeyi Süleymaniye Camiinde dinlemişti. Bundan büyük bir mutluluk duyan
Abdüsselam inançlı bir ilim adamının önündeki kapıları aça aça başarıya
ulaşabileceğini ve zirveye tırmanacağını belirtmişti. Manevi tat alan bu ilim
adamı kâinatın yaratılışı ile ilgili gerçekleri fark edebilecekti. Nobel Ödül
töreninde bazı Yahudi ilim adamlarıyla tanışır. Bunların nasıl ve neden başarılı
olabildiklerini düşünür ve sorar. Yahudi ilim adamları başarı yolunda din
adamlarından çok büyük baskılar gördüklerini anlatırlar. Onlara göre eziyet
çekmiş olan Yahudi kavmi ancak herkesin görevini en iyi şekilde yapabilmesi
ve başarıyla şartlanmasıyla ayakta durabilirdi. Prof. Dr. Abdüsselam ilmi
çalışmanın bir ibadet gibi sürdürülmesinden yanaydı.
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Bu benzeri örnekleri düşünerek bugünün gerçeğini hesaba katmalıyız.
Kısır çatışmaların, birbiriyle uğraşmanın ve hizipçiliğin faydası olamaz.
Herkesin yeni bir durum değerlendirmesine ihtiyacı vardır. Milliyetçi gençler ve
aydınlar nasıl olmaları gerekiyorsa öyle olmalıdırlar. Olur, olmaz tiplere ve
örneklere özenilmemelidir. Birilerinin malzemesi olunmamalıdır. Ülkemizdeki
değişme idealizmden sapmaları doğurmuş fırsatçılığı, menfaatçiliği ve “ben”
merkezliliği öne çıkarmıştır. Birçok kesim bundan etkilenmiştir. Dayanışma ve
işbirliğinde fikirdaş olma çizgisi yerine; hısım-akraba, hemşerilik ve etnik
duygular geçmemelidir.
Türk Milletine mensubiyet şuuru esastır. Oyunu kurallarına göre
oynamaktan vazgeçmemeliyiz. Parti yönetimi ile dernek yönetimini de birbirine
karıştırmamalıyız. Yeri geldiğinde herkes ülke çıkarları için fedakârlık
yapabilmelidir. Kibir, gurur ve kendini beğenme başarının önündeki engellerdir.
Topluma kapalı oluş siyaset dâhil her alanda başarısızlığı getirir. Siyasetin özü
sosyal ilişkidir. İstişareden kaçınılmamalıdır. Prof. Dr. Aziz Sancar örneği
başarı yolunda herkesi düşündürmeli ve örnek olmalıdır.
TÜRKBİLİM YAYIN KURULUNDAN TEŞEKKÜR..
Türkbilim Yayın Kurulu Üyelerimizden Mengü Noyan ÇENGEL
ile Carol YÜRÜR, Selmin ŞENOL, Leyla BUDAK ve Kutay GÜROCAK ve
Mahmut TÖBÜ son değerlendirme toplantısında; Dr. Suavi Tuncay’a
çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Tuncay, “Birlikte yönetim
olgusu”kapsamında başarılarımızın artarak devam edeceğini belirtti ve
aslında
özenle
ve
yılmadan
yorulmadan
gerçekleştirdiğiniz
çalışmalarınızdan dolayı ben size teşekkür ederim diyerek birlikte
yönetimin günümüz içindeki önemine değindi.
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Editör ve Yayın Kurulumuzun toplantılarında Uluslararası
Türkbilim Dergisinin katettiği mesafeden dolayı Dr. Suavi TUNCAY
kendilerine teşekkür etti. Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ, Doç. Dr. Selmin
ŞENOL Öğretim Görevlilerimiz Mengü Noyan ÇENGEL ve Carol Stevens
YÜRÜR İLE Teknik Sorumlumuz Kutay GÜROCAK ile solda biricik kızı
görülüyor.
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Türkbilim ABD Temzilcimiz ODTÜ Bilgisyar Mühendisliğini
birincilikle bitiren ve Florida üniversitesi tarafından davetle master
yapan halen doktora programını ABD de Guliz Seray Tuncay Ph. D.
student in Computer Science University of Illinois. At UrbanaChampaign de devam eden Güliz Seray TUNCAY tüm katıldığı
etkinliklerde sürekli başarı ödülleri alıyor…

Nevruz Bayramı Kapsamında E.Ü. Türk Dünyası Doktora Öğrencisi
M. Guliyeva’nın Halk Bilimi Defile Gösterisi büyük ilgi çekmişti.

Türkbilim Editörlerimizden Doç. Dr. Leyla BUDAK ile
Dr. Suavi TUNCAY Kazakistan Üniversitesince Konferans
Vermek için birlikte davet edildiler.
207

TÜRKBİLİM NİSAN 2016

TİRE TÜRKİYEDE EN GÖRKEMLİ DURUŞUYLA TÜRK
KÜLTÜRÜNÜ VE EL SANATLARINI YAŞATAN
İLÇELERİMİZDEN BİRİSİDİR.
Tarihi dokusu ile kültür birikimi Türk örf ve adetlerini en iyi temsil eden
doğal bitki örtüsü ile endemik türler açısından son derece zengin bir önemli
ilçemizdir. Bu nedenle hem İzmir için ve hem de Türkiye için olduğu kadar batı
standartlarını da yakalayan Tire güncel dokusunu da muhafaza ederek gelecek
kuşaklarımıza yaşanabilir bir mekân bırakmayı ilke edinmiştir. Türklük bilinci
bir eğilim ve yönelim değil yüksek bir duygunun tezahürüdür. Burada beden ve
ruh bütünleşir. Akıl ve duygunun en üst temsili ise TÜRKLÜK BİLİNCİ olarak
karşımıza çıkar.
Atatürk tüm Türk Dünyasını kapsayan bir bakışla Türklerin aralarındaki
dayanışmanın artması ve işbirliği içinde yüksek bir onurun devamı olarak dalga
dalga yayılmasını gerekli görüyordu. İşte bu nedenle Büyük Türk Atatürk'ün
dediği bir söylem NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE tüm dünyaya verilen bir
direktif'tir. Türklük medeniyettir, sevgidir, şefkattir, sanat ve edebiyattır.
Kısacası bilime âşık bir millet olup asla esaret içine alınamaz.
Ne hazindir ki Türküm demenin ağır geldiği bu dönemde başımızı iki
elimizin arasına alarak kara kara düşünmek değil, tarihimizden yeniden güç
alarak silkinmek gerektiğini öncelikle oğullarımıza ve kızlarımıza
anlatabilmeliyiz. Türk sanatı ve kültürü dünyada iz bırakmış bir medeniyetin
temsilcisidir. İşte bu nedenle Efeler diyarı batının kalbi olan İZMİR bir
ATATÜRK ve TÜRK şehridir.

TİRE İLÇEMİZİN BELEDİYE BAŞKANI TARİHİ ESERLERİMİZİ VE
GELENEKSEL TÜRK SANATLARINI KORUMAK İÇİN BİRİMLER
OLUŞTURUYOR. TİRE BELEDİYE BAŞKANI TAYFUR ÇİÇEK ÇOK
YÖNLÜ HİZMETLERİYLE TİRELİNİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ BİR
BAŞKAN..KENDİSİNİ TÜRKBİLİM OLARAK YAPTIĞIMIZ ZİYARETTE
GÖSTERMİŞ OLDUĞU MİSAFİRPERVERLİKTEN DOLAYI DA TEBRİK
VE TAKDİR EDİYORUZ.
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AÇILIŞ KONUŞMASINI Dr. Suavi TUNCAY YAPTI..

ULUSLARARASI TÜRKBİLİM EDİTÖRLERİ Mahmut TÖBÜ Suavi
TUNCAY ve Ata ATUN Antalya AKDENİZ ÜNİVERSİTESİDE yapılacak
olan uluslararası etkinlik için yeniden kolları sıvadılar.
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Ozan ÖRMECİ Sina KISACIK Ata ATUN Suavi TUNCAY ve
Furkan KAYA Bilim dünyasının yakından takip ettiği etkinliğe renk
kattılar..
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Furkan KAYA ve Sina KISACIK

Uluslarrası Etkinlik kapsamında Fotoğraflarımızı çektiren EGE AJANS
Müdürü Dr. OĞUZHAN KAVAKLI ve ekibine çok teşekkür ederiz.
(egeajans2@gmail.com)
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Neval KONUK, Ozan ÖRMECİ

Mahmut TÖBÜ Suavi TUNCAY

Neval KONUK Gülhan TUNCAY Canan Sevimli GÜR Suavi TUNCAY
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ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ YAYIM İLKELERİ
VE YAZIM KURALLARI
1.

Uluslararası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler
Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının
içeriğine uygun olarak belirlenir.

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmış Türkçe, İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilimsel çalışmalar yayımlanır.
3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma başlanabilecek
şekilde iki nüsha ve kopyalanmış disketiyle dergi adresine temsilcilerimizin
kontrolünde gönderilmelidir.
4. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmış yada yayımlanmak
üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 15-20
sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen biçimde yazılmalıdır:
Üst: 5.2 cm

Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3.5 cm

Karakter: Times New Roman 11 PuntoSatır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6
5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim
Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.
6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir.
7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi
yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden
gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar verilecektir.
Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara
ait çalışmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.
9. Makale başlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak
yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile birlikte
dipnot olarak ilk sayfada verilecektir.
10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir.
(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası
sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot
şeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun
olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalışmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir.
Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.
11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
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12. Her makalenin başına yazar tarafından mutlaka makale başlığı dahil hem
Türkçe ve hem İngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 150
kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
13. Çalışmanın hem ingilizce hem türkçe başlığı mutlaka belirtilerek özet
verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer belirtilen
dillerde yazılmalıdır.
14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email
adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazışma adreslerini de
yazmalıdır.
15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak
yayımlanır.
Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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